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SOMYBĖS DIENA
NEPRIKLAUSOMYBE PASKELBTA VAS.1 

16 D. 1918 M.
Taryboje, kuri paskelbė nepriklausomybę, 
kova ėjo tarp demokratinių ir anti-demo- 

kratinių elementų
Vasario 16 <1. 1918 metų Lie

tuvos Taryba paskelbė Lietu
vos nepriklausomybę.

Taryba susidėjo iš 20 žmo
nių. Posėdis, kuriame nepri
klausomybė buvo paskelbta, 
laikytas tuo laiku, kai vokie
čiai buvo okupavę Lietuvą.

Vokiečiai norėjo, kad Lietu
va pasiskelbtų atsiskyrusi nuo 
Rusijos ir kooperuojanti su Vo
kietija. Dalis Tarybos narių 
pritarė šitam vokiečių norui, 
bet mažuma, vadovaujama so
cialdemokrato St. Kairio, griež-

tai kovojo siūlomą Vokietijos 
protektoratą. Ji reikalavo pil
nos Lietuvos nepriklausomy-
bės.

Po ilgų ginčų Taryba nutarė 
įdėti pareiškimą, kad ji skel-i 
bia atstatanti nepriklausomą,* 
demokratiniais pamatais su
tvarkytą Lietuvos Valstybę sr 
sostine Vilniuje.

Lietuvos Taryboje kova ėjo 
tarp demokratinių ir anti-de- 
mokratinių srovių. Demokrati
jos pusėje kovojo socialdemo
kratai Kairys ir Biržiška. 
Jiems pritarė Jonas Vileišis.

PASITRAUKĘ Iš KAI KURIŲ PIRMOS 
LINIJOS POZICIJŲ

Didžioji auka už Tėvynes laisvę. Pirmojo Lietuvos kariuomenės karininko Antano Juo
zapavičiaus mirtis ant Alytaus tilto 1919 metais vasario 13 d. Nuotrauka iš paveikslo Karo 
Muziejuje. ; VDV

3,500 RUSŲ UŽMUŠTA KARELIJOJ
PAŠAUKTI KARIUOMENĖN NAUJI SUOMIJOS REZERVAI;

RUSAI PAĖMĖ 100 SUOMIŲ FORTŲ

HELSINKIS, Suomija, vas.
15. — Suomija pašaukė kariuo
menėn 1896 metų rezervus — 
vyrus 43 ir 44 metų.

Suomių pranešimu, 16 rusų 
lėktuvų nušauta trečiadienį. 
Dar vieną savo bombonešį ru
sai nušovė palys.

Karelijos fronte į vieną die-

atinušė priešų atakas taip Ka
relijos, kaip ir kituose fron
tuose.

Rusijos komunikatas, išleis
tas Maskvoje, sako, kad rau
donoji armija per paskutines
4 dienas paėmė 100 suomių li
nijos fortų. Suomiai pripažįsta 
kai kuriuos rusų laimėjimus, 
bet tvirtina, kad svarb’oji jų

ną žuvo 3,500 rusų. Suomiai linija pasilieka nesulaužyta.

VOKIEČIAI PADEDA RUSAMS SUSTIP
RINTI PASIENĮ PRIE TURKIJOS

LONDONAS, Anglija, vas. 15. — Reuters, Britanijos ži
nių agentūra, pranešime iš Hlesinkic ketvirtadieni sako, kad 
suomiai pasitraukė iš kai kurių pirmo Mannerheimo tvirtovių 
linijos pozicijų. Pasitraukę jie Summa sektore. Kol kas pra
nešimas nepatvirtintas.

Pataria artimųjų ry- Vokiečiai skelbia pa
tų šalims ruoštis skandinę 58,000 

karui tonus laivų

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES DEKLARACIJA

LONDONAS, Anglija, vas.
15. — Turkijos vyriausybė ga
vo informacijų, kad Rusija 
pradėjo stiprinti savo pasienį 
prie Turkijos. Darbams vado
vaują vokiečiai ekspertai.

Dėl šitų įvykių Turkijos am
basadorius turėjo pasitarimą 
su Britanijos užsienių reikalų 
sekretorium Halifaxu.

Paskutiniuoju laiku Britani
ja vedė pasitarimus su Japo
nija. Artimuose rytuose taip 
Britanija, kaip ir Francuzija 
koncentravo stiprias karo pa
jėgas. Šie aktai buvo daromi 
tikslu atgrasinti Rusiją nuo 
glaudaus kooperavimo su Vo
kietija. Atrodo betgi, kad ji“ 
paskatino Rusiją ir Vokietiją 
arčiau kooperuoti.

ISTANBLU, Turkija, vas. 
15. — Leidžiamas čia francu- 
zų kalba laikraštis “La Repub- 
liųue” dažnai reprezentuoja 
valdžios sferų nuomones, štai 
šis laikraštis įspėja artimųjų 
rytų šalis, kad reikia ruoštis 
karui, nes jis gali išsiplėsti iki 
šitos srities. Artimo karo pa
vojaus šitai sričiai nėra, kalba 
laikraštis, bet išmintinga jam 
ruoštis.

Devyni komunistai 
nuteisti kalėti

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
15. — Karo teismas paskyrė 
bausmes kalėti nuo 1 iki 5 me
tų devyniems uždraustos ko
munistų partijos nariams.

* -

Švedijos valdžia rei
kalauja dar 100 ka

ro lėktuvų
STOCKHOLM, Švedija, vas. 

15. — Švedijos valdžia reika
lauja, kad parlamentas užgirtų 
bilių, kuris duotų šaliai dar 
100 karo lėktuvų, šitie lėktu
vai kaštuos Švedijai apie $22,- 
000,000.

šiandien Švedija turi tik 40 
karo lėktuvų.

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
15. — Išleistas ketvirtadienį 
Vokietijos komunikatas skaito 
ypatingai sėkmingą buvus tre
čiadienį. Tą vieną dieną, sak^ 
komunikatas, paskandinta 58,- 
000 tonų krovinių siųstų tal- 
dninkams.

Naciai paskyrė mir
ties bausmę ketu

riems lenkams
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

15. — Specialus teismas Poz
nanėje, kuri praeity priklausė 
Lenkijai, bet dabar yra Vokie
tijos kontrolėje, paskyrė mir
ties bausmę keturiems len
kams. Pasmerktieji mirti buvo 
kaltinami žudymu vokiečių 
pirm negu Poznanę paėmė na
ciai.

Sulaikytas anglių 
parupinimas tro
besiams Berlyne

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
15. — Biznio įstaigos Berlyne 
gavo pranešimus, kad bent ku
riam laikui bus sustabdytas 
parupinimas jų trobesiams an
glių. Kai kurie pastatai turi 
anglių atsargos tik dienai ki
tai. Įsakymas liečia taip ofisų 
pastatus, kaip ir krautuves.

Lietuvoj Taryba savo posėdy -vasa- - tuvos Valstybę su sostine Vilniuje ir tą 
rio 16 dieną, 1918 m., vienbalsiai nutarė valstybę atskirianti nuo visų valštybi- 
kreiptis: į Rusiją, Vokietiją ir kitų vals- nių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tybių vyriausybes šiuo pareiškimu: tautomis.

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lie-h 
tuvių tautos atstovybė, remdamos pri
pažintąja tautų apsisprendimo teise ir 
lietuvių Vilniaus konferencijos nutari
mu rugsėjo mėn. 18-23 d., 1917 metais, 
skelbia atstatanti Nepriklausomą de
mokratiniais pamatais

L I E 1
7)r. .7. Basanavičius
K. Bizauskas
M. Biržiška
S. Banaitis 7
P. Dovy daili s

sutvarkytą Lie-

U V O S T A B
Sl\ Kairys
P. Klimas
D. Malinauskas
V. Mironas
St. Narutavičius*

Republikonų vadai, 
parinks konvencijai 

laiką ir vietą
NVASHINGTON, D. C., vas. 

15. — Penktadienį čia susiren
ka republikonų partijos nacio
nalinis komitetas. Jisai parinks 
Vietą ir paskirs laiką nacio
nalinei partijos konvencijai, 
kuri nominuos kandidatus į 
prezidentą ir į viceprezidentą 
ateinantiems rinkimams.

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

Apsiniaukę; tarpais lietus; 
vidutinio stiprumo ir apistip- 
riai pietų rytų ir pietų vejai; 
saulė teka 6:46 v. r., leidžias 
5:23 v. v.

Nusamdė Rumunijos 
rezervuarus aliejui 

supilti
BUCHAREST, Rumunija, va

sario 15. — Vokietijos komi
sija nusamdė esamus Rumuni
joj rezervuarus aliejui supilti. 
Vokietija tikisi gauti atgabe
namo iš Rusijos aliejaus ir j 
laikinai pilti Rumunijos rezer
vuaruose.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, 
kad Lietuvos Valstybės pamatus ir jos 
santykius su kitomis valstybėmis priva
lo galutinai nustatyti kiek galima grei
čiau sušauktas Steigiamasis Seimas, de
mokratiniu budu visų jos gyventojų iš
rinktas.

y B O S N, A
A. Petrulis
Dr. .7. Šaulys
K. Šaulys
J. Šernas
A. Stulginskis

III Al:
A. Smetona
J. Smilgevičius
.7. Staugaitis
J. Vailokaitis
J. Vileišis

BULGARIJOS KABINETAS REZIGNAVO

20 žmonių žuvo dėl 
audros rytų val

stijose
NEW YORK,' N. Y., vas. 15. 

— Sniego audra, užgavusi šiau
rės rytų valstijas, ketvirtadie
nį slinko juros link. Bet dvi
dešimt žmonių žuvo dėl jos. 
Vėjas kai kuriose vietose sie
kė 75 mylių valandoje greitu
mą.

New Jeraey valstijose žuvo 
astuoni žmonės. Pasnigo. 13 cov 
lių sniego. Naujojoj Anglijoj 
trys žmonas žuvo, New Yorke 
du.

SOFIA, Bulgarija, vas. 15. 
— Bulgarijos ministerių kabi
netas, kuriam vadovavo prem
jeras Kioseivanov, rezignavo 
ketvirtadienį. Karalius Boris 
pakvietė prof. Filovą sudaryti 
naują kabinetą. Filo v buvo 
Kioseivanovo kabinete švieti
mo ministerių.

Bulgarijos ministerių kabi
netas sugriuvo dėl ginčo tarp 
Kioseivanovo ir žemės ūkio 
ministerio Bogrąnovo. Pastara
sis reikalavęs glaudesnio ko- 
operavimo su Rusija. Jis taip
gi reikalavęs, kad Bulgarija 
grįžtų į parlamentinį, demo
kratinį režimą. Kioseivanov gi 
bu'vęs priešingas.

James Roosevelt 
ieško skirybų

LOS ANGELES, CaL, vas. 
15. — James Roosevelt, filmų 
kompanijos viršininkas, iškėlė 
bylą teisme. Ieško skirybų. 
Jaunasis Roosęveltas vedė prieš 
dešimtį metų, šeima turi du 
kūdikius.

Pašaukė kariuome
nėn 45,000 belgų

BRUSSELS, Belgija, vas. 15. 
— Pašaukė antrą kontingen
tą Belgijos naujokų tarnybai 
kariuomenėj. Tai bus 19 metų 
jaunuoliai. Pašauktųjų tarny
bon skaičius sieks 45,000.

KARO ŽINIŲ
SATRAUKA

HELSINKIS, Suomija, vas. 
15. — Suomija pašaukė ka
riuomenėn dar vieną rezervų 
klasę. Tai jau antra klasė re
zervų pašaukta į 24 valandas.

---- X---- X---- X----
MASKVA, sovietų Rusija, 

vas. 15. — Rusai paėmė dar 
16 suomių fortų, sako komu
nikatas pažymėtas trečiadienio 
data. Suomiai traukiasi atgal.

—X—X—X----
LONDONAS, Anglija, vas. 

15. — Dar du nacių submari
nai paskandinti. Viso nuo ka
ro pradžios paskandinti 44 Vo
kietijos submarinai.

Britanija duos naly- 
dovus neutralių 

šalių laivams
LQNDONAS, Anglija, vas. 

15. — Pranešama, Britanija 
nutarusi duoti karo laivus pa
lydovus visiems neutralių ša
lių laivams, kuriems tenka 
plaukti per jos blokadą ir ku
rių krovinius talkininkai pa
tikrina.

Šiomis dienomis Vokietijos 
vyriausybė paskelbė skandin
sianti visus neutralių šalių lai
vus, kurie pasiduoda krovinių 
patikrinimui. O Britanija nu
tarusi duoti tokiems laivams 
konvojų, nežiūrėdama ar jie 
plaukia i talkininkų uostus, ar 
į kitus.

Britanija atsisako 
duoti ginklu Ru

munijai
LONDONAS, Anglija, vas. 

15. — Pranešama, Britanijos 
valdžia atsisakiusi priimti ši
tokią tranzakciją: Rumunija 
siūliusi jai $70,000,000 vertės 
aliejaus, o mainais reikalavusi 
$35,000,000 vertės ginklų.

Vietoj ginklų Britanija pa
siūliusi Rumunijai $70,000,000. 
Bet už tuos pinigus Rumunija 
nežino kur galėtų gauti tuo
jau reikalingos amunicijos. I

Atrodo, dėl tos ar kitos prie
žasties Britanija nebenori stip
rinti Rumunijos karo pajėgų.

Maisto parupinimas 
— Britanijos silp
niausias grandinys

Eksplodavo bomba 
—■ nužiūrimi airiai 

teroristai
BIRMINGHAM, Anglija, va

sario 15. — Naktį į ketvirta
dienį prie tūlos krautuvės du
rų eksplodavo bomba. Vienas 
praeivis sužeistas. Manoma, 
bombą padėję airiai teroris
tai.

Britai paskandino 
keturis subma- 

rinus
LONDONAS, Anglija, vas. 

15. — Paskutinėmis dienomis 
vokiečių submarinai paskandi
no tris didelius britų prekybi
nius laivus. Vienas tų laivų 
buvo Sultan Star, 12,306 to
nų, kitas Gretafield, 10,191 to
no ir trečias Triumph, 8,501 
tono.

Savo keliu britų karo laivai 
per paskutines šešias dienas 
paskandino keturis nacių sub- 
marinus. Be to, franeuzai su
ėmė ir atgabeno į savo uostą 
vokiečių prekybinį laivą.

Eksplozija ir gaisras 
sunaikino Įmonę

Londone
LONDONAS, Anglija, vas. 

15. — Jubilee metalo įmonėje 
kilo eksplozija, o iš jos gais
ras. Astuonias valandas ėmė 
ugniagesiams įveikti liepsnas.

Pradėtas tyrinėjimas, ar ne 
dėl sabotažo eksplozija kilo.

LONDONAS, Anglija, vas. 
15. —r Kalbėdamas parlamen
te, Lloyd George, buvęs Pa
saulio karo metais Britanijos 
premjeras, pareiškė, kad šian
dien britų silpniausias grandi
nys, silpniausia vieta visose 
karo operacijose yra parupini
mas maisto Anglijai. Maisto 
užtikrinimas šiandien yra vil
na iš opiausių valdžios užduo
čių, pasakė Lloyd George.

Savanoriai regis
truojasi karui

Suomijoj
LONDONAS, Anglija, vas. 

15. — Valdžia nuėmė suvaržy
mus Britanijos piliečiams ka
riauti Suomijoj. Ketvirtadienį 
eilės savanorių registravosi 
priėmimo punkte. Jie nori vyk
ti j Suomiją.
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SLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų u'kryžiokų’ ).

Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui Šliupui

(Tęsinys)
įmokas į valkus Ristojo, žy

delis, matydamas, kad kiškos 
per trumpos, pasilenkęs <empe 
jas žemyn ir via kartojo: ‘tain/ 
fam—ladno, ladno”.

— Koks čią tau “fain”, koks 
čia tau “ladno”, juk matai, kad 
per trumpos. Bet tegu b Ui ta,— 
raukėsi Antanas.

—Niu, mister Toni, aš ma
to, kas nemato, kad jom iš-

kaip ...—nebaigė Rokas, pri- 
kąsdamas liežuvį.

Antanas su žydeliu n'usišyp- 
sojo.

Rokas ėjo piripyn ir atgal, 
tarškindamas plikas grindis 
sunkiais mainieriškais batais, 
pasiutais iš labai storos ir kie
tos odos. Ją padai ir pakulniai 
buvo privaryti, labai stambių 
Vinių, kurios turėjo galvas, 
kaip ’pus'ė geto riešučio, šitos
stambios galvos, deja, yra tam,į 
kad saugotų angliakasykloje* 
padus ir pakulnius ne tiktai 
pačių batų, bet ir angliakasio, 
—kad labai ašttus antracitas ir 
uolienos nesurėžytų jtios, kaip 
aurį...

—Ar fitina? Sakyk,—klau
sė Antanas.

primerotu, kaip no adatų.
—Geriau sakytum, susi

trauks, juk marškonės, ne vil
nonės,—pataisė jį Antanas.

—Nin, vilnonam tik į baž- 
nj^iu eina, o šitų visur tinku/ 
—nenusileido žydelis.—Fain, 
f am—ladno, lad n o,—kartoj o 
jis, smagiai patemdamas že
myn kiškas, o paskiri a keisda
mas sagas.

O Antanas jau rinko batus. 
Jis labai kruopščiai juos ap
žiūri n ėjo, kišdamas ranką “net: 
į vidurį ir ieškodamas aštrią 
rupumą, kurie gali koją grauž
ti ir sumušti užtrinas. ,

—Te, apsiauk,
nefitys,—tarė jis, paduodamas' 
Rokui 'dešiniosios kojos batą, 
o kairiosios laikydamas rak

NA ŲJIENV»ACŠf^’>rel«phntn
COLUMBUS, OteO. P-ia McNeil, kuri sutinka 

•atiduoti savo vaikus, kadangi iš vyro WPA algos nega
li pragyventi.

k t .

ii^wiim■.•■■■..uiir»iiin»-iiiiA|-i.eiii ■ » i Yiyi .Y.,.-.•?..iiKi".-,--.ri.uf.Xhiii>t»tehi|r,\?to .y-■.-.^■-■■■-^1

akčtvir ... —su- 
ir baigė kitais 
mintimi, saky-

Rokas tuoj nusiavė lietuviš
kus ir apsiavė amerikoniškais 
—mainieriškais.

—^Pavaikščiok,
vaikščiok.
griaužia
paskui
Antanas.

-—Kaip

drabužiais ir išėjo su Antanu visi išėjo į požemių aikštę— 17 |7 . CIpDI ‘
darban. Labai sunkus manie- angliakasyklos kiemą, pusėti- »• OUjVIjII luiki 
riški batai, tarsi, traukte trau- nai elektra nušviestą. I
ke jį žemėn, ir jis ėjo,'kaip 
griaumedis, kaip su molinėmis didėles skylės, juodos, kaip iš-j 
Kojomis. Kol tepasiekė šachtą, 
net apilso žmogus.

Šachtos trobesyj jau stovėjo 
nurys angliakasių ir laukė sa
vo eilės leistis po žeme. Ūž ge
ležinių vartų buvo matyti tach
tos žiotys. Rokas pažiurėjo į 
jas, palinko į pr-iekį ir išplėtė 
ukL-j, o jo nurna savaime 
atsidarė. Jis labai baiminosi, 
kuone drebėjo. Netrukus pasi
rodė liftas, atsidarė durys ir 
suėmė angliakasių tiek, kiek 
nk tetilpo. Durys užsivėrė n 
ir liftas dingo iš akių. Rokas 
užsimėrkė. šiurpuliai jį Visą 
nukrėtė. Kai antrą kartą liftas 
l^ičilo, pateko ant jo ir Rokas. 
Jis persižegnojo. Jo .lupos 
smulkiai krutėjo. Matyti, įjiš 
skubiai apeliavo į Jėzų, paną 
Mariją ir, gal 'būt, savo patro
ną, šv. Roką. iJittas pradėjo 
grimsti ir pasileido žemyn, tar ■ 
si akmuo į prarają. Rokas pa
sijuto -lyg tarp karštuvų volų 
patekęs,—taip staiga pervėrė 
Visą jo kūną niekad pirmiau 
'nejausti 'šiurpuliai. Atrodė 
jam, kad viskas jo viduriuose 
apsivertė. Liftas sulėtėjo ir 
Idoj visai sustojo, bet Roką vis 
dar tebekretė viesuliško kriti
mo šiurpas. Atsidarė durys ir

Kiemo pakraščiuose matėsi I ~ ‘ to . 1 •» 1 1 toto • to to to to v ’
GiGVico oiv^y J LIOVIVJOj 1OW i

daužyti apleistos pilies langai.! 
Tai tamsus keliai, vedą anglia
kasius į dar tamsesnius ur
vus, kur jie dirba: anglį sprog
dina ir į vagonėlius sukrauna.

(Bus daugiau) '

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ‘NAUJIENOSE’

Mrs. A K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY

and MfDWIFE < 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

ValandOR nuo 10:00 v. 
ryto Iki 5:00 v. popiet 
Nuo 0:00 Iki 0:00 vak. 
Treč. Ir Penktad. nuo 
'12:00 iki 5:00 Ir 6:00 

iki 0:00 vai. vakaro
SeSthd. Ir Sekrn. pagal 

stithttl.

DENTISTAS
P^m., Trečiadienį, šeštadieni

631 So. Ashland Avė
Tel. YARDS 0994 

K<4virtau H^nkiadi. <

OO, 4. klA. lik i . » *
LAFAVETTI 365<«

. .ii ra.’

rei

DR. STRIKOL’IS
toju it Chirurgai 
««»& SO. ASHLAND AVfc 

vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki > 
Nedėlioj oagal susitarimą 

; YARDS 4787 
PROSPECT 1930

Ofisas 
' ifiso 

va k.
Ofiso Tel.

Namų Tel.:

DR. C. Z. VEZEL’IS
dentisTas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadiv 

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

AKIU SPECIALISTAI—>G<udbai, gtidbai, geros liūs 
kės , grinoriui,—'pasakė jie ir 
nuėjo. Tik šėtras Rukštelė štai 
dar ką pridūrė:

—šitoks vyras, šitoks vyras. 
Bečiu, kiekvienoj rankoj 
lo sveikatą turi. Oabar turefei,. 
Toniuk, lėbetį, strong l^berį.' 
(riidbai Toniuk, gudbai grino-- 
riau,—baigė Petras Rukšlelė, 
žiutėdamas į plačius Roko pe
čius. v *

—'Gudbai Rytėruk, gūdbai— 
atsakė Antanas ir ntiėjO tiesiog 
namo.

^i^ka, kepure, žibintu’vu prie 
kaktos, stipriais valkais ir 'ba
tais plačiais, kaip geto buldo
go snukis.

Žydelis, tarsi visai nejučio
mis, suvyniojo Roko lietuvišką 
kepurę 'ir batus drauge ir pa
davė jam neštis. Antanas už
mokėjo už viską, ir abudu iš- 
<ėjo.

fee't netrukus juodu sugrįžo.
—-Dinerkę pamiršome! Duok 

dinerkę, duok gerą. Kaip žmo* 
gus eis į mainas dirbti be di- 
nerkės, be pietų, — jaudinosi 
Antanas. į

—šiur, kaip žmogus kiš gai
vu po žemiu be dinerkiu, bė 
pietų,—mielai pritarė jam žy
delis, ir jis tuoj atnešė dide
lę skardinę, su paplokščių lan
keliu ir storu, kaip rankos ■ 
riešas, kaklu ant pat viršaus. 
Kaklo galas buvo uždarytas už
sukamu dangteliu. Antanas nu
vožė skardinės viršų, nusuko 
dangtelį ir labaii spydkmeniš- 
kai viską apžiūri n ej (y,”tuo pa
čiu kartu aiškindamas Rokui 
Jtos skardinės praktiškumą ir 
naudingumą.

—Žiūrėk,—sakė jis,—į apa
čią pridės misis valgio, o viršų 
pripils vandens. Mainose geria
mo vandens nėra, tai kiekvie
nas mainierys turi savo nusi
nešti. šičia telpa tiek, kad už
tenka visai dienai. Tai yra la
bai praktiška dinerkė. Viršu
tinėse, žnai, fabrikuose tokių 
puikių dinerkiu niekas neži
no. Je, puiki dinerkė, mis.ter 
Goldberg, ar ne?

—Niu, misler Toni, geresniu 
dinerkiu visam svietu nerosi.’

I

Kiti Lietuviai Daktarai
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

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

ir susitarus.

sigriebė Rokas 
žodžiais, kita 
darnas,—‘bus geri, labai geri; 
priprasiu; juk ne mažas vai- 
kas ?

J*is sustojo ii’ btaukė nuo 
kaktos prakaitą. O žydelis jau 
taikė jam kepurę, kuri buvo 

Rokai; mi?'kš,a: c
| Je kieta, kur blizgėjo ypatin
gas "prietaisas žibintuvui įka
binti. V-isa tai, žinoma, ste
bino Roką, ir jis labai smal-, 
šiai žiurėjo. ,

Antanas užsispyrė ir piršti
nes jam nupirkti, bet jis nesi
davė. Nieku budu! “Juk aš dar
bininkas — ne ponas”, galvojo 
jis. “Kaip čia dabar—pirštinė- 

! tas, kaip koks ponas, darbą 
d i r bsi u ? Niekados! ”

Tai viena jo galvosenos pu
sė, 0 kita: “Juk ten, giliai po 
žeme bus šilta ... pragaro pa
šonėj ir antlubyj .. .“tikėjo jis.

—Gerai, gerai, Rokai, pama
tysi, gailėsiesi, — bandė įrody
ti jam Antanas pirštinių reika
lingumą. Paskui jis paprašė 
Goidbergą atnešti žibintuvą.

Žydelis tuoj atnešė ir įkabi
no į naują mainierišką Roko 
kepurę.

Dabar šilas Lietuvos (kur 
anglies nei randa, nei ją ka
sa) artojo sunirs atrodė kaip 
tikras angliakasys: su tnainie-

Pirmadienio rytą apsitaisė 
Rokas naujais naujo krašto

to to toi

BUTKUS
UNDERTAKING CO., Ine.
WILL1AM A. POKORNY, 

Lai^nilibtas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WEŠT 18th STREET 
Tel. CANAL 3161

»i>iiiu toi<ii.i>i

gerai
fitina, ar

kojas? Sakyk,
nerugotum,—rūpinosi

pa- 
ne- 
kad

ant akėtvirbaiiiį

Šnare Drum $2Ž’Si®
528.00 vertės, Specialas 

Visa eilė drumų ir jiems 
reikmenys.

GOLDSTEIN 
Muzikos Krautuvė 

914 MAXWELL ST.

LAlDOTUVlV DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

" 'AMBULANCE " 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi ..Telefonai YARDS 17^4742
4^95-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

telefonas LAFA1ETTE 0727

S"~A _ 1 — i koplyčios visose 
1 Chią: 

.... ■—n. ■ui ii ■■ .................... ... ■

dalyse i

&

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optomėtrically 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.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
u GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

uiioua ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35tli STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6V31
Namų Tel. VIRGINIA 242J

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth >6330
Jfcekrtiyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
69v0 So. Halsteu St.

Valanaos- 1—4 po pietų. 7—8 vaa 
išskyrus seredomis u subatomis

K1TA1AUC1A1

tonu I*

totumii tomui

B
2453

COPR. 1940, NSGD&CRAFT S6RV1CE, INC

HOUSEHOLD UNEKlS. PATTERN
No. 2453-^lšsiuvintj‘iffi'ai baltiniams.

■ m ■■■. ■ ii i ■ tontotoM < m i

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lohg Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš -geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tohtts dr daugiau .................
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 torius ar datigiau Tonhs ■ "

Sales Tax ekstra.
-- ■ ■ —,r - ii

j u flioru : a'nt pirmutiniu misus 
sudės valgiu, n ant antru—gė
rimu.

—O kiek už ją? į

—Niu, jam dar gfinoriu, niu, 
tai—-niu, pusdoleriu bus plenti.

Antanas užmokėjo, padavė 
skardinę Rokui neštis ir abu-1 
du išėjo. \

Rokas ėjo “kaip ant akėtai 
virbalių”, dažnai paknup da
mas. Vis dėlto galvą jis laikė 
tiesiai, matyti, bijodamas, kad’ 
•nauja kepurė su žibintuvu ne
nulėktų. Stipriai laikė ir skar
dinę rankoje, nors ta dar ii’ 
tuščia tebuvo. 0 jausena jo da-

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DtePT 
| 1739 So. Halsted St, OMcaga. Hh

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

No. <2453 .

.X~.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

Tik jo galvosena, nors ir su- 
mizgūsi, vrs dėlto buvo dau
giau vyriška, negu vaikiška. ,i

Sutiko juodu daug Antano' 
pažįstamų. Vieni iš jų pasakė 
“alio”, kiti “avaju” ir nue.j’o 
sau, bet buvo ir tokių, kurie 
stabtelėjo ir sveikino Antaną 
su Roku, klausinėdami, iš kur 
“gtinorius” pareina, ir ar jau 
gavo “džiabą*’. Antanas vi
siems atsakė ir paaiškino, kad 
jam dabar “lėbetio” reikia, «o. 
Rokas turįs ‘‘senam krajuj” di
delį būrį vaikų ir žmoną, ir 
dargi buvę jo geras kaimynas, 
tai duosiąs jam darbo. i

—iPanėdėli galės mano pleiSe 
anglį ševeluoti,—baigė -Anta
nas.

Laidotuvių Direktoriai

4

■■■f- 

v

Yards 1139
Yards 1138

¥

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

! su POVILU ŠALTIMIERU.

> I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 west 40th Street Yards 0782

Š. P. MAŽEIKA
3319 LitUanica AVehūe

i J. MULEVIČIUS
1348 S.Oalif omia Avefnie Phone Lšfayette 3572

■■ ■41

ALBERT V. PETKUS 
4704 So. Western Avenue Pitone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3£JO*7 Lituanica Avenue Phonfe Yards 4908

/

ANTHONY b. PETKUS
6834 So. WėšteiYi Avė. Phone Grovehill 0142

M 41’0 South 49th čourt, Ritėto Phone Cicefco 2109
' ... * • • ■.   to. • «—« - >.Z •________________

- - I -A—-- . --------- --------------------------------- ................... . •' 17” ■ ■■■•»*«. ■■■'■ ~ll Įltol ■! ■■■■!■ ■■ tol

I ACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Mace Phone Danai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 1081h Street Tel. Pullman 1270
. ......................................................................................................a ■ a ............................................. ......................................................................... . ......................... .

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosį Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MTCHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.
tiiiitiliiiiiiiiiliiu......miiiiiiiiii

NARIAI 
Chicagoš, 
Cicero 
Lietuvių I 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE 
■ililllihllliliiiiiihiliuiltitliiiil

’ P. J. RIDIKAS
8354 So. Halsted Štreei YaRDS 1419

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sereddmis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Aventle

Telef orias Republic '7868

DR. HERZMAN
1S RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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 AVfc.

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

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nūo 2 ikiNuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popfet ir nuo V iki 8:30 Vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 40 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir O-6 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cot. Dkmen. Henrtock 6699

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
i ■ to * iiifiM.iii i ■ i u i.........................  i i.

ADVOKATAI

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namu telefonas Rrnnawick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus ’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

K. P. GUGI S
ADVOKATAS 

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 18Ž4
i Namų Tel.—Hyde Park 3395

■------------- ■■ ■ ■ ■ —,r ■

Garsinkites “N-nose

ik*



Pcnktnd., vnsnno 1940

Dvigubas Pan
MUSŲ

NAUJIENOS, Chieago, TO.

O

vas. 22 d.

25c43c
CIELI KORNAI ANT VARPŲ

Niblet-Ears
6 DIDELIOS IŠPARDAVIMO DIENOS, Penkt., Vas. 16 iki Ketv, 

ŽEMIAUSIOS KAINOS ISTORIJOJ 

KUMPIAI Tikri US?poriuoti Virti 10-12 sv. Visas 
11U III Q Ifll Europiniai Skardinės Tiktai, Sv. 
__ ' Garsus Savo Skoniu! Gatavi Valgyti... Šildyti ar Šalti

9i0! SUKAKTUVIŲ
ir 500 jų valgių krautuvę prisidėju
sią prie musų organizacijos—dabar 

vieno iš
Didžiausių Amerikos Krau- 

tuvninkų Kooperatyvų’.
METAI ATGAL MES PRIŽADĖJO- 
ME, “Kad atskiri groserninkai, at
sakančiai organizuoti galėtų duo
ti ir duotų neviršijamo pasitikėji
mo, našų ir ekonomišką patarna-

Per praeitus 9 metus daug istorijos lapų 
prirašyto’. Valgomųjų daiktų krautuvių sri- 
tyjeMlDWEST STORES eina parodos prie
šakyj' Ir kaip Įrodymui kaip gerai mes Įs
akėme savo Prižadėjimą štai seka faktai: 
Džiaugiamės tūkstančių tūkstančių ,kos^“ 
m^iu narama, kurie sutaupė dolerių mi- 
Uonus pirkdami Midwest Stores; turime ir

* vedame vienus is didžiausių ir mo- 
dėmiausių sandelius ir kad,mes teaugome 
iki tos aukštumos, kur esame dabar...
500 Midivesl Stores Tarnauja Jums!

M I D W E S T
^PUIKIAUSIOS KOKYBĖS GRYNO SMETONO

SVIESTAS
Vyniotas ar Vž Q

Liuosas
Gaunamas 
Kasdien 
Šviežus

Ils'sv^to yr™92tožymės%^ukšt“nėCse!rtitikUOta k°kyb6 užtikrina’ kad

CRISCO o”u““"u 18« 3 ~ 47c
sv. 230

Labai gardus produktai! Turėkit kelis kenus rezerve!

“FUJI” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI
SVARAS 27c 3 25cuz

25c2 uz

19c2 u z

“HERSHEY’S”

88c<<

OVALTINE241/, sv.

Maž 33*did- 59*maiš.

Maišosi Greičiau—lygiau—nesoksta
Populiarus Gėrimas CLIMALENE BOWLENE27c PEPSI-COLA

p maži už 17*Plūs Butelio Depozitas

33cBULVESDEL MAIZ NIBLETS “Midwest” Brand Kornai nuo varpos 12-unc. k. 2 už 21c ___  - - - ■ - - - - - - , ,--- --'i - - --————- —.—- --- -- -, — ----- u<- ■......... . ■——

EGG NOODLES

2 kvort. Buteliai 25c

KITCHEN KLENZER I

AMERICAN FAMILY MUILAS

PILNAS 
15 SV. 
PEKIS

Chocolate ar Reguliario 
Skonio

“Lipton’s” Gelt. Leibel.

Juoda Arbata

“MIDWEST” 
GRYNI

“WAXTEX” Vaškuota Maistui Popiera 40-pėdų rolis

MIDWEST”

Grynas Medus
16 unc. 170 
džaras I I v

PUIKIAUSI RINKTINI U. S. NO. 1 RŪŠIES
IDAHO RUSSET “Good Lookers—Good Bakers—Good Cookers”

5c būt. g už 25*

CAMPIONV PUSRYČIAI
WHĘATIES

PAK. 1 OC

Breakfast Cocoa 4 "7 £ 
sv. ken. II’’ 

Baking Chocolate 
Vz sv. kenai 9c.

2 25*

“VERMONT MAID”
Blynams Syrupas

12 unc. net 1 7Č 
butelis I ■ r

Dėl Baltesnių Drabužių
Did. Pak. gQ0

1 sv. už
Gelio ASO
Mais.

Valo Toiletų Bliudus 
Did. Ken. 19* 

2 maži už 17*

BEAN SPRŪDIS

2 maži už 17£
4 už 22c

PIAUSTYTI BUROKAIx.‘ 3 * 25c

AMERICAN FAMILY FLAKSAI Dideli pakeliai 19c 
SEMINOLE TOILETINIS POPIERIS 1000 lapelių rolis

AUTOMATIC” MUILO FLAKSAI

Tea Bags, 50 į ĄEę 
kartoną
14 sv. pak. 23*

BI$QUICKSl7c “.r

“PAUL SCHULZE”
Butter Cookies 

pak. 13*

Bead Molasses c ul

KIONEY BEANS TAMSIAIRRAUEDONI 3 “ 25c

Ghop Suey Sauce 3 bu>

KEN. 5c 

fe sv. pak. 29c 

ŠMOT.

SANDWICH COOKIES “Sunshine” 2 sv. 25c
Svaro Pak. 16cGRAHAM CRACKERS “Paul Schulze” Malted

RINSO .... “i 19c 2
“LINCO” Baltina Naikina Smarvę Dezinfektuoja

LOAF CHEESE “Bhie Label” American or Cream _ ______ ____
CHĖEŠE““BftieT^bei”^imffioTori^ri^b^r7Relish, Pimento 2 5-uc. dž. 29c 
CHEESE FOOD “Pabs-ett” Swiss Š'taWard ar Pimento 2 pak. 27c

2 rolės 15c

Q“RED CROSS” Macaroni ar

SPAGHETTI
M Ulz. mm J

• s v. 24^0 ?

“ELMDALE”

Early June Žirniai
2 S-ž 19c

“ELMDALE”

Žirniai ir Morkos
2 k"™’ 19c

2 10c 1 
sv. pak. ■■

“COMET”

’ RYŽIAI
P 1-sv. >1

pak. I
“MILLER’S” CRISPY

Kornų Flaksai
Didelis 

13-unc. pak.
“Midwest” Puikios Kokybės

TOMATAI 
2 No. 2 4 

KEN. I VU

“MIDWEST”
Blynams Syrupas

22 unc. 4 F/
butelis I

“LIBBY’S”

Tomato Sunka
314’/2-unc. 4 Qr> 

KENAI I vii

“BORDEN’S” Eagle Brand

Magic Milk
Ekonomiškiems 1 Q0
Receptams ken. I

“SUNSHINE”
Krispy Crackers

SpVak. 15*

“STALEY’S” Čream
Kornų Krakmolis

2 15*

“CONTADINA” BRAND

Tomato Pašte
Iš puikiausių O 6-unc. 4 0 
Kalif. tomatų w Ken.
‘Tropic Gold” Naturalė
Grapefruit Sunka

Dideli 46 unc. *fl 
f Kenai_______ I VV
“Tastewell” Rūgšti Be Kaulelių 
Raudonos Vyšnios

______ 100

“BLUE WINNER”
ABRIKOSAI

Dideli 4 
2^ ken. I

“Midwest” Puikios Raudonos
AVIETĖS
n°. i

aukšti kenai

“POP-O”
POPPING CORN IR 

POPCORN SEASONING
ABU 

KENAI UŽ
“FRIDE”
Washing Powder

2 “S. 19*
“WILBERT’S NO-RUB

FLOOR WAX
PAINTĖS 900KENAS

“HOSTESS”
Tissue Napkinai 

80 O pak 4 
pakely fc U

Palmolive Muilas
3 už 17* f

Artimiausios 
Midwest Store 

Telefonas 
Lafayette 8121 

10 Linės 
Jums Patarnauti

‘M.LR’ KAVA MTavM: i - fcen. ~Q _
l”l J U Siniri koj! Drip ar paprasto Vac. pakuotas

malimo.
nvnl*l “MALlBU” rYl.Ifli CALIFORNIA CIELI I I UIHI FREESTONE z Dideli 2Vž kfen. 15 c
SRIUBOS ““S-“* 190
“ČKef-Boy-Ar-Dee”
SPAGHETTI & MEAT BALLS Virti—Tik pasišildyti DidJ 15% unc. kėn. 2 už 25c
PREPARED SPAGHETTI Dideli 20 uncijų kenai > 2 už 17c

Pork & Bfions l,bbys” 2ken.c 2 19c
SPECIALĖ VERTYBE KOKYBE 

‘Lincolnshire” Puikiausios Kokybės

Piaus. Lašiniai
“Wil«5on’s” Certified
Slab Lašiniai.
“Lincolnshire” Brand
MeatLoaf . .
“Richter’s” Soft
Summer Sausagesv- 23*

V2 S v, 120
Colio, pak.

ŠALTOJ IR RUKYTOJ MĖSOJ!
“Miller & Hart” Gardus
Virtas Kumpis 1/2 sv- 23* :
-‘■Rpal Brand”
Mince Ham . . sv 220
'“Oscar Mayer’s” Approved *
Veal Sausage . sv-23’4*
“Indorsed”
Butt Roll Sausagesv 33*

GRYNI PUIKUS (NEBALTINTI)

MILTAI
5 sv‘ 23^ W maiš.

i '-:’-:'-:?-'

K;

12 Varpų
Didelios
Kenuos

Štai jie...Gardus kornai ant varpų! Rinkti iš puikiausio komų derliau! 
Greitai pripažinsit jų extra skonį. Ir extra vertybę... Šia spec. žema kaina!

“ŠNIDER’S” GRYNŲ TOMATŲ

CATSUP - 121/2Butelis

Didi Vertybė! Pirk Kelis šia žema Kaina!

DINTY MOORE”

BEEF STEW 24 u n c. 
ken.

Corned Beef & Cabhage 2lf'■ 23c ken.

2 “ 29c

Cauliflower DM.PTXCS 
Geltoni Cibuliai mūsota 
Rutabagas 
Morkos 
Celery 
Grapefruit 
Obuoliai

2 už 25* 
4sv 10*
2sv 5*

3 “* 13*|
2 už 9*

6 -ž 19* 
4SV21*

— MINNESOTA
PUIKUS CANADIAN

WAXED
PUIKIOS CALIFORNIJOS 

DIDELI PUNDAI .
PUIKUS FLORIDA 

FRESH CRISP STALKS 
PUIKUS TEXAS MARSH 
BESĖKLIAI 80-96 MIEROS

EXTRA PUIKUS 
WASHINGTON WINESAP
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Dvidešimt-antra sukaktis
Lygiai prieš 22 metu, kaip šiandien, buvo paskelbta 

Vilnioje Lietuvos nepriklausomybė.
To istorinio akto vieta šiandien jau yra po Lietuvos 

suverenitetu. Devyniolika metų buvęs svetimose rankose, 
Vilnius sugrįžo Lietuvon.

Tai stambus moralinis Lietuvos laimėjimas.
Tartas vasario 16 d. 1918 m. drąsus žodis padėjo pa

grindą lietuvių tautos pastangoms.
Jisai dar negreit virto realybe. Nepriklausomybės 

paskelbimo metu Lietuva buvo okupuota svetimos armi
jos. Siautė pasaulio karas. Daugelis bijojo, kad Lietuva 
negalės savo kojomis stovėti, nepasirėmusi kokia nors 
stipresne jėga. Dar po Vasario šešioliktos silpnadvasiai 
ir mažatikiai bandė susitarti su vokiečiais, kad jie paim
tu Lietuvą savo globon. Jie buvo sumanę net partraukti 
iš Vokietijos Lietuvai karalių. /

Nemalonu, kad taip elgėsi Tautos Tarybos dauguma 
— tos pačios Tarybos, kuri buvo padėjusi savo parašus 
po nepriklausomybės deklaracija.

\Bet Tarybos mažuma, kuri jautė Lietuvos liaudies 
pUlsąir~tąja liaudim pasitikėjo, neatsižadėjo savo tikslo. 
Ir tikslas buvo pasiektas. Karui pasibaigus, susmuko ta 
didelė galybė, su kuria buvo mėginta surišti Lietuvą “am
žinas ryšiais”. Urachas paliko namie, o Lietuva pradėjo 
Organizuoti savo valdžią, savo kariuomenę, savo valstybę.

Gegužės 15 d. 1920 m. susirinko Lietuvos Steigiama
sis Seimas, išrinktas visuotinu, lygiu, slaptu ir betarpiš
ku balsavimu, pagal proporcionąlinę rinkimų sistepią.

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje valdžios sudaryme 
dalyvavo viso krašto gyventojai, be skirtumo turto, mok
slo, kalbos ir religinių įsitikinimų. Pirmą kartą Lietuvos 
moteris naudojosi tokiomis pat piliečio teisėmis, kaip ir 
vyras. Moterei, p-lei Gabrielei Petkevičaitei, teko net 
garbė Steigiamąjį Seimą atidaryti.

Taip išsipildė nepriklausomybės deklaracijos žodžiai 
apie Lietuvos, kaipo Demokratinės Respublikos, atstaty
mą.

x--------x
Švęsdama 22-as nepriklausomybės sukaktuves, Lietu

va vėl gyvena, apsiausta karo gaisro. Jos teritorijoje vėl 
stovi svetima kariuomenė.

Karas ir okupacija — tai dvi nelaimės, nuo kurių 
Lietuva negali ištrukti.

. Bety palyginus su tuo, kas buvč 1918 metais, Lietu
vos padėtis šiandien keliais atžvilgiais yra daug geresnė. 
Ji Katė (bent iki šiol) nedalyvauja. Naujieji okupantai 
dar nesikėsina kištis į jos vidaus gyvenimą, ir pačioje 
Lietuvoje jau beveik išnyko tokie, kurie geistų Lietuvai 
svetimos “globos”.

Tik komunistai dar svajoja apie “laimę” po svetimu 
jtfngtf, bet visa Lietuvos vistiofhehė šiandien į juos žiuri, 
kaip į išdavikus. Todėl jie vargiai drįs atvirai piršti Lie
tuvai naują, raudoną Urachą iš rytų.

Nepriklausomas dviejų dešimčių metų gyvenimas 
davė Lietuvai daug patyrimo. Ji susiorganizavo, apsiva
lė nuo dvarininkų luomo, išmokslino savo jauhimą, pa
ruošė Bpėėialistus visokiems darbams. Todėl ji dabar ga
li imtis ir Vilnių tvarkyti.

Bet gaila, kad buvo nukrypta nuo demokratijos prin
cipo, kurį išreiškė nepriklausomybės deklaracija ir Stei
giamasis Šeimas. Be to principo ir Vilnius neprigis prie 
Lietuvos valstybės kūno.

Liaudies valdžia turi būti Lietuvoje atsteigta, nes 
liaudis Lietuvą atstatė ir tiktai ji Lietuvą apgins dabar
tinėse audrose.

.1. ■■■ I ui * ' I • į, ....

(vairios žinios 
iš Lietuvos

ŠIAULIAI. — Rekyvos elekt
ros stotis jau baigta statyti ir 
netruktos bus paleista į darbą. 
Rekyvos elektrinė apšvies ir 
duos energiją Šiaulių ir Pane
vėžio rajonams. Stotis bus ku- 
fėiiaiiia dūfpėtniš.

kaina*
Ctiicagoje—paštu;
Metams$8.on
Pusei metu_________   4.00
Trirns thėnesiams__ '________ 2.00
Dviem mėnesiams ______   1.50
Vienam mėnesiui____________ .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui __ ;■............................. 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ____________ $5.00
Pusei metą ________________ 2.75
trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams___r-_ — 1.00
Vienam mėnesiui -------------— .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ..... „....._______ — $8.00

ęUsei metų ... ---------4.00
rims mėnesiams ——----------- 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Mohey 
Orderiu kartu su užsakymu.

VILNIUS. — Vievio-Kazokiš'- 
kio ir Kernavės apylinkėse šie
met nuo žiemos pradžios pra
dėjo bastytis vilkų gaujos. Tie 
žvėrys pamiškių ūkininkams 
jau pridarė nemaža nuostolių, 
sudraskė daug šunų, O kai kur, 
ptasikasę pro tvarią pamatus, 
pasigrobė ir gyvulių. Vilkai to
se apylinkėse nėra perdaug bai
lus, nes ir dienos metu slankio
ja pamiškėmis ir atsibasto prie 
vieškelių.

PenktacL, vasario 16, 1940NAUJIENOS, Chicago, UI.

“VISŲ ŠALIŲ DARBININ
KAI, VIENYKITĖS”Komunistai kopijuoja nacių taktiką, o naciai — komunistų “ideologiją”.Sovietų Rusija veda*ek8pansi- jos politiką Pabaltijo kraštuose stengiasi užkariauti Suomiją, teisindamasi, kad tai esą reikalinga jos “gyvybiniems” reikalams ir valstybės saugumui —r taip pat, kaip teisinosi Hitleris, ♦pagrobdamas Čekoslovakiją ii* užpuldamas Lenkiją.O dabar Vokietijos rudmtorš- kiniai jau vartoja savo propagandai Maskvos revoliucinį Šukį (pavogtą nuo socialistų): “Viso pasaulio darbininkai, vienykitės!” Nacių Darbo Fronto vadas, Dr. Robert Ley, savo laikraštyje “Der Angriff” parašė:“Viso pasaulio darbininkai, 

9vienykitės!., šitas karas yra kova pinigų prieš darbą, prieš tuos, kurie dirba — prieš darbininkus ir darbininkes. Todėl darbininkai ir darbininkės turi jungtis... Pasaulio darbininkai, vienykitės, kad sudaužytumėte Anglijos kapitalizmą!..”Skamba taip, kaip kad butų parašyta Maskvos Komiu terno raštinėje. Netrukus naciai, gal būt, Sudarys naują sekciją Trečiajame Internacionale ir Hitleris bus išrinktas garbūs pirmininku.
DARBININKŲ UNIJŲ 

PAGALBATarptautinė Darbo Sąjungų Federacija, susirinkusi Paryžiuje, nutarė kreiptis į visus darbininkų unįjų centais, ragindama juos tedęjg kįęk. ga 1 i n t dauginus pagalbos Suomijai.
PAGALBA Iš ŠVEICA

RIJOSšvencarijos Federalinė Taryba davė leidimą organizuoti savanorių medicinos korpusą, kurį Šveicarijos valdžia pasiųs Suomi j on savo lėšomis. .y Tą medikalės pagalbos korpusą organizuos Vyriausias Armijos Chirurgas ir į jį bus priimami savanoriai gydytojai iš Šveicarijos kariuomenės ir iš civilio gyvenimo. Medicinos reikmenas parūpins armija.
MELAS IR PROVO

KACIJA“Laisvė” įdėjo kokį tai neva laišką iš Lietuvos, po kuriuo pasitašo M. Alys (“Lietuva naujose sąlygose”, vasario 14 d.) ir kuriame ptošakojtoriia, kad Lietuvos valdžia, perėmusi Vilnių, surengė jame “žydų pogro
mus”.To ne galia. Tame laiške pasakojama, kad Kauno universitete per ištisas dvi savaites buvę “mušami žydai”!Tokių šlykščių melų dar mums neteko matyli. Paminėtas laiškas skamba taip:Lietuvos fašistine valdžia vilniečius pasveikino žydų pogromais. Dideli pogromai buvo du: vienas didelis, kiltos mažesnis. Didelis pogromas užsitęsė visą dieną. Seni ir maži žydai buvo, daužomi lazdom, mėtomi net nuo antro aukšto. Peiliai taip pat buvo paleisti į darbą. Kas suruošė pogromus? Juos suruošė atvažiavę iŠ Kauno fašistukai studentai ir kriminalinės bei vidaus policijos valdininkai. Padėjo mušti žydus Vilniaus fašistukai. Bet pati pogromų idėja kilo iš Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos, iš palies ministerio geri. 

Skučio. Dar prieš įžengimą į Vilti i ų policija btlvo palėidii-' 

si melą, kad žydai nori “sudrumsti. džiaugsmą dėl Vilniaus atgavimo”, kad jie visi esą komunistai. Po to pasirodė spausdintas lapelis, šaukiąs prie pogromų prieš žydus. Tą lapelį platino policija. Tarp žydų prasidėjo baisi panika, riet užsienio spauda ėmė apie tai rašyti. Valdžia fiusigando ir pati pogromą Kaune uždraudė. Ėet po to prasidėjo “tylus” pogromas: ištisas dvi savaites Kauno universitete buvo mušami žydai studentai. Kartą prof. Juodakis net apalpo, pamatęs fašistų žvėriškumą. Visiems kareiviams ir policininkams, vykstantiems į Vilnių, buvo ruošiamos paskaitos, kur buvo įsakoma: “ne- siceremonyti su žydais”., žodžiu, buvo paruoštas platus pogromų “planas.” Vis dėlto jis ne pilnai pavyko. Vilniaus pogromo metu gatvėmis važiaVo sovietų tankai. Mušami žydai apspito tanktts ir šaukė pagalbos. Raudonarmiečiai juos išgelbėjo, nuo budelių, žinoma, tai sužihojo Sovietų valdžia ir Lietuvos fašistams susidarė nepatogi padėtis. Tada jie visą bedą suvertė ant Vilniaus lenkų. O 
Felicija Bortkevičienė “Lietuvos Žiniose” ėmė begėdiškai rėkti, kad pogromus surengė ... komunistai. Ji reikalavo, kad butų “griežtai nubausti” tie mušami žydai, kurie išdrįso šąuktis raudonarmiečiu ;pagalbos! štai kokie yra musų “demokratai!” Dabar pogromų lyg ir negirdėti, bet antisemitine agitacija eina po senovei ir todėl visko dar galima laukti.

• i /Jeigu tas rašinys tikrai buvo pagamintas Lietuvoje, tai atrodo, kad “Laisvės” vienminčiai tenai rengia kokią nors provokaciją. Ar Romanistai nebandys su Maskvos pagalba Lietuvą “vaduoti*^ VKaip kad yra “vaduojama” Suomija?
Lietuvos Padangėje

ŽIDIKAI, Mažeikių apskr. — Dabartinis miestelis, kurs pernai vasarą smarkiai apdegė, buvo išaugęs po švedų karo naujoj Vietoje, istoriškieji Židikai blivę dabar vadinamo Senmiesčio kaimo vietoje, kur ir dabar teberandami seni pamatų griuvėsiai, akmenys ir senkapiai. Senąjį miestą švedai sudeginę ir išgriovę iš pamatų. Bažnyčioje buvę susirinkę žmonės melstis, kad Dievas atitolintų karo rykštę, bet švedai juos užramstę ir bažnyčią padegę. Maža dalis žmonių it kunigas pabėgę, bet švedai ir juos išžudę, o-kunigą pagavę per kokį kilometrą už miesto, bebėgant per mišką ir čia jam nukirtę galvą. Toje tai vietoje vėliau ir pradėjo atsistatyti Židikų miestelis, šiandien Židikai iš naujo atsistatydina, nes pereitą vasarą ugnis sunaikino miestelio Centre 23 namus. Židikuose gerai veikia ko’Opetinės organizacijos. Vartotojų b-vū nors dėl gaisro tutėjo apie 2000 ijlų nuostolių, bet nesUklupo, o pavasarį statosi didelius muro namus, šis kooperalyVąs turi kiaušinių ir linų supirkimo punktus ir Lūšėje, Ukrinuose, Skliautuose ir Žemalėje turi skyrių krautuves. Gerai laikosi ir grietinės nugriebimo punktas ir smulkiojo kredito ir žydų liaudies bankeliai. Apylinkes ūkininkai daugumoje yra naujakuriai, gavę per žemės reformą žemės iš buvusių apylinkėje dvarų.
Garsinkite® “N-nose”

Naujlenų-Acme TelepholoLANDING, PA. —Dėl susikimšimo ledų prisibijoma didelio potvynio.
St. Miščikas-žiemys.

Nuo Lenkijos iki Suomijos
(Musų specialaus korespondento)(Tęsinys)Bet Rusijos viduje daug kas pasikeitė, gi kariuomenėje nesuskubta pakeisti dvasia, pagrindai, pereiti į buržuazinės armijos tVtorką, kur kareivis turi tik kovoti, kariatiti, bet ne klausti kodėl ir už ką, tik jis turi klausyti aklai vadų, nors ir suprastų, kad anas negerai daro. Tiesa, ir jis gali vėliau skųstis, bet tas SkUndimasis buržuazinėje armijoje jau savotiškas priešinimasis ir nors ta teisė suteikta kareiviui, bet daugiati dėl formalumo ir menkniekių, bet ne esminiems dalykams, ne ki- šiinuisi į politiką, į užsienio politiką ir 1.1.Jis gali skųstis dėl asmeniškos. skriaudos,-bet ne dėl bendros tvarkos, linkinės ir valstybinio masto veiksmų.Ir jeigu rusus butų puolę, suomiai arba bent vadai butų į- slengę įtikinti, jog suomiai puola, rusų kareivis butų buvęs drąsus, jis butų su noru kovojęs, nes kaip ten bebūtų rusų viduje, jis visgi buvo išauklėtas, kad turi ginti savo kraštą ir kareivis ne tam, kad pulti, bet ginti, ginti save.Bet to dabar nėra ir rusų kareivis savo sąžinėje, dargi remdamasis savo išauklėjimu, negalėjo būti ramus ir tikras, jog šis žygis prieš Suomiją teisus ir bū tikas.
VIII.Rusų kariuomenė, su darbininkiška ir revoliucine praeitimi bei tradicijomis, nežino ir nenori žinoti jokios diplomatijos. Darbininktos ptosiliki savo patvarumu ir koviiigumu, bet he derybomis, išsisukinėjimais, strateginiais sumetimais. Rusų kareivis puikiai žinojo jog jis tokiomis sunkiomis sąlygomis, kuomet buvo iš visų pusių blokuotas, badavo, siautė ballgvar- diečiai, kurie gavo užsienio pagalbą, išsilaikė, tad nejaugi, šiandien, kuomet jis atsistojo arit kojų, sukūrė didžiulę pramonę, savo sadgumUi reikalin- gtos kažkokių stolų bei pakrančių, kurios ne jo? Tenepasitiki jis savo kaimynais, tegalvoja, kad jie jam ruošia pinkles, bet visai nelogiška tuomet tuos kaimynus pirmiems užkabinti ii tuo sukelti prieš saVe audrą, paskatinti priešus gintis arba dargi išprovokuoti platesnį karą prieš save.šis menkas rusų paruošimas plačios visuomenės per spaudą bei radijų tik padidino rusų kareivio ir rusų piliečių abejones dėl teisingumo jų žygio prieš suomius, o tuo labiau turėjo jo dvasią sulaužyti, kuomet jis, suagituotas, jog jį priims išskėstomis rankomis, sutinka lokį smarkų pasipriešinimą, užimtoje teritorijoje neranda neizyie- ,ii6 žiho^totiš, nės Visi bėga kaip

kuomet buvo padalinta Čekoslovakija, kurios nėję ginti kiti. „ Bet nuo tų laikų, kuomet rusai įstojo į Tautų Sąjungą ir kuomet metė trečias interna- cionalas Liaudies Frontų organizavimo obalsį, rusų spauda vis aiškiau ir aiškiau pradėjo brėžti skirtumą tarp taip vadinamų demokratinių bei grynai fašistinių valstybių ir buvo duota rusų kareiviui ir piliečiui suprasti, kad jei demokratinių valstybių valdžios pasirįš atsistoti prieš fašistines ir užkirs joms kelią tolimiems puolimams, tai visa tai darys savo liaudies priversti ir tuomet rusai, kaip liaudies draugai, pa- dės demokratinėms valstybėms kovoti prieš fašizmą.Ir nors rusų kareivis bei pilietis butų visai nepasitikėjęs sutartimi su tokia Anglija ar Prancūzija, bet kovodamas bent butų buvęs ramus sąžinėje, jog kovoja tų kraštų liaudies kviestas ir jau dabar visų bendras reikalus žiūrėti, kad tų demokratinių valstybių valdžios kar- | tais neparduotų.šitai kovai rusų kareivis spaudos, ir propagandos buvo paruoštas. Bet staiga, nei iš šio nei iš to, dervbos su demokra- tinėmis valstybėmis nutrūksta ir vieton to dargi išauga sutartis su fašistine Vokietija, kuri jokių sutarčių negerbia, kuri rusų darbininko ir kareivio a- kyse buvo juodžiausias taškas pasaulio žemėlapyje.Ar galėjo rusų kareivis nepa- galvoti, jog čia kažkas ne taip, tuo labiau pastebėjęs viduje taip pat smarkių pasikeitimų, nutolimo nuo revoliucinės pra-\ eities ir senų revoliucinių tradicijų? Ar neturėjo jo jau išmokusioje galvoje, svarstyti galvoje kilti abejonės, tuo labiau, kuomet opozicinės partijos ir atskilę nuo stalinistų draugai jam rodyte jau rodė prieš penkis, dešimt melų, kad stalinistai veda kreivu keliu? Jei prieš penkis metus jis abejojo, šian- f/ dien jis galėjo pats įsitikinti ir jo atšalimas, nepasitikėjimas valdžia ir jos vedama užsienio bei vidaus politika turėjo padidėti ir dargi versti pasibiaurėti.Ir rusų kereivis, neįpratęs mušiu eiti vien todėl, kad gautas įsakymas, bet įsitikinęs, jog tai reikalinga, negali būti geras kareivis šiandien Suomijoje nebūdamas tikras savo žygio teisingumu, apimtas abejonių.Viskas dirbtina, netikra, ne- ■ aišku ir nors momentaliai norima tai pateisinti, agituojama, visgi jo neįtikina ir jis kovoja be entuziazmo, be pasiaukoji- pio, jaučia, kad jį varo mušyn, kurio prasmės ir tikslo jis nesupranta. Ir šiandien jau vėlu vėl pereiti grynai į buržuazinės armijos auklėjimo metodus, kur kareivis turi eiti mušyn, nes jam įsako ir jam neleista galvoti, švaistyti ar tikslas teisingas ar ne, jis turi būti aklas įsakymo pildytojąs ir po vis-*^ kam vėl tylėti ir tik džiaugtis, kad karas pasibaigė.
(Bus daugiau)

nuo barbarų, kurie neša mirtį, vergiją.Apšvietimas, koks jis bebūtų, turi du galu, gi marksistinis remiasi naujais principais, kurių taip greitai ir gudriai nesumok- šliosi, kaip kiti galvoja. Ir marksistinė rusų auklėjimo praeitis, nes nacionalistinis auklėjimas teturi Rusijoje tris metus amžiaus, negali pateisinti šio žygio, nes ką jis mokėsi apie kapitalistinių valstybių metodus, puolimo priežastis, tą jis^šian- dien mato pas save. Gal to nesuprastų mongolas, turkas, bet tai gerai supranta rusų darbi mnkas bei kareivis, nes turiu pasakyti, kad kiek aš pažįstu šio laiko rusų liaudį, esu tikras, jog jos bendras išsilavinimas ii politinis susipratimas, nežiūrint vienšališko auklėjimo ir mokymo, gan aukštas ir daug aukš1 tesnis dargi, negu kai kurių V. Europos valstybių plačiųjų masių. Ir dėl to jį sunku apgauli taip greitai ir jis turi sulyginti savo veiksmus su kapitalistinių valstybių veiksmais ir turi pastebėti, jog tarp jų nėra skirtumo.Maža to, visai neseniai los pačios Rusijos spauda, dargi prieš metus, aiškiai įkalė savo pielie- čiams mintį, jog nėra puolimui jokio pateisinimo ir visi skelbiami motyvai, kaip: buk tų valstybių apgynimui, civilizavi- niui vidaus tikrumui yra tik imperialistiniai melai. Tokiais metodais naudojasi kapitalistai, bet ne rusai.Antra, reikia atminti vieną dalyką daugiai':: rusas nėra žmogus, kuris pasitiki kitu valstybiniuose reikaluose ir bendrai į kiekvieną svetimtautį žiuri su nepasitikėjimu, kaip valstietis į miestietį, kuris nors geras, bet visgi pirmai progai pasitaikius gali iškrėsti kiaulystę.Po rusų revoliucijos šis svetini tautiškumas norėta vienu atžvilgiu panaikinti paskelbus, jog viso pasaulio darbininkai broliai, bet šalia jam buvo kalta į galvą, kad visas likusis pasaulis, kuris kapitalistinis, laukia tik progos rusus pulti ir sugniuždyti ir kiekvieną svetimtautį inžinierių, specialistą, nors dirbantį už gerą algą, reikia sekli, jog jokiomis sutartimis negalima pasitikėti, o tuo labiau, jei ta sutartis padaryta su fašistine valstybe, lies fašistinės valstybės dargi nesiskaito SU sutartimis, kurias ptodarė su sau lygia fašistine valstybe, tad kaip gali darbininkiška valstybė pasitikėti fašistinėmis sutartimis? Tai tik popiergaliai. Antra, jam buvo kalta į galvą, kad labai mažas skirtumas tarp fašistinių ir pusiau fašistinių arba taip vadinamų demokratinių valstybių, nei viena jų negali
visiškai pasitikėti, o tuo labiau



Penktad., vasario 16, 1940 NAUJIENOS, Chicago, 111.

KORESPONDENCIJA
Wilkes Barte, Pa.
Minės Lietuvos nepriklauso

mybę.
Nepriklausomybės sukaktuvių 

iškilmes rengia komitetas, su
sidedąs iš sekančių organizaci
jų: SLA. 7-tas apskritys, SLA. 
115, SLA 35 kuopos, Lietuvių 
Progresyvis Klubas ir LDS 7- 
ta kuoa.

Minėjimas įvyks vasario 18 d. 
nedėlioj, 2-rą valandą po pietų 
Lietuvių Progresyvio Klubo 
svetainėj, 325 East Market St. 
Wilkes Batre, Pa;

Programas susidės iš kalbų 
dainų ir deklamacijų.

Dalyvaus įžymus kalbėtojas 
Anicetas Simutis, atašė Lietu
vos Generalinio Konsulato. Taip 
gi kalbės vietiniai adv. J. Lopat- 
td ir Juozas galiūnas, buvęs 
Lietuvių Rymo katalikų Susi
vienijimo centro raštininkas.

Programą pildys Birutės Vai
kų Draugijėlė.

Rengimo komisija kreipiasi į 
visus VVydniing klonio lietuvius 
kviesdama juos dalyvauti šiame 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime. Įžanga nemokama.

Komisija

Bart, Midi.
šis tas iš miisų padangės

Oras prastas. Sausio mėnesį 
turėjome daug sniego, ir vėjas 
sunešė didėlius pušnius. Tad 
ūkininkams sunku išvažiuoti 
iš kiemo. Vasario mėnesį oras 
šiltesnis, sniegas tirpsta poVa- 
liai, paplūdimų nėra. Tik gat
vės labai slidžios. Dėl sniego 
gausumo ūkininkai neturėjo 
jokio parengimo. Biskutį ar
čiau pavasario tikimasi, kad 
oras bus geresnis it lietuviai 
pradeda rengtis prie parengi
mų. Amerikos Piliečių Lietuvių 
Klubas nutarė surengti “Sočiai 
bdx pUrfy”. Bus mtizika ir šo
kiai, po Velykų pirmą subatos 
vakarą Beniuko fermoje, R. 1, 
Marti Mieli.

Taipgi jaunavedžiai Antanas 
Bernotas užsirašė Naujienas 
aht visų metų ir dabar su savo 
žmonele turi ką pasiskaityti ir 
džidugiasi, kad Naujienose ran
da ddtig Svčtrbių if teisingų ži
nių.

Dvi lietuvaitės, Sakalų duktė 
Helena ir Masijanskų Bronytė, 
nežiūrint daug sniego; kasdien 
atsilanko į Hart aukštesnės mo
kyklos pamokas.

Svečiai iš Scotvillės p. Wm. 
Philipas su savo šeimyna, Dun
dulienės senas pažįstamas ir 
scenos bendradarbis vaidinto
jas. P-as Philipas labai buvo 
geras kunigo rolėje; dabar jis 
apsipirkęs didelę ūkį Scotvillėj, 
Mich., ant kranto S t. Mary eže
ro. Augina dukrelę Mildą ir lei
džia mokytis muzikos (pianb). 
Mildutė dar tik astuonių metų, 
bet stebėtinai skambina pianą. 
Pats Philipas su savo žmonele 
susimokinę “vodevilius*’ skam
bina gitarą ir vaidina kaipo 
vodevilistai, o mažoji Mildutė 
jiems pritaria dnt piano, ir taip 
sklandžiai jiems viskas sekasi.

Lietuvos gyvenimo kronika
PUSANTRO MILIJONO LITŲ SĄMATA 

■ 1940 METAMS
Vilniaus Kraštui Remti Drau

gijos vyr. Komitetas paškhtihia- 
me 1939 mėtų posėdyje (XII. 
28 d.) Svarstė 1940 mėtų sumė
tą. Sąmatos projektas numėto 
šiems metams pajamų ir išlai
dų ligi pusantro milijono litų. 
Tiesa, ta sąmata dar hera pri
imta ir patvirtinta, tačiau iš 
projekto galima matyti, jog Ko
mitetas rūpestingai svarsto o- 
piausiuš šio momento klausi
mus ir nori apimti tas pašalpos 
sritis, kurios be visuomenės ini
ciatyvos ir pagalbos negalės ap
sieiti.

Pusantro milijono — nema
žės skaičius. Tačiau sulyginus jį 
su Vilniaus krašto reikalais; ta 
suma yra kaip lašas jurose.

Esti minėjęs viename savo 
pranešimų, kad V.K.R. Draugi
ja daugiausiai dėmesio kreipia 
į jaunimo šelpimą. Draugijos 
pirmininkas Dr. J., Navakas sa
ko, kad tai esąs rimčiausias ir 
tiksliausias investavimas visuo
menės pinigų: jaunimas yra 
musų krašto viltis, užaugęs ir 
pradėjęs dirbti visuomenei, jis 
grąžins dabar daromus investa
vimus su gausiais nuošimčiais.

Su tokia sveika pirmininko 
nuomone negalima nesutikti. 
Dėl to ir draugijos sąmatoje Vi
sur stambiausių išlaidų reika
laujama jaunimui. Čia suminė
siu kai kurias projektuojamo
sios sąmatos pozicijas:

I. — Mokyklų sekcija: aukš
tųjų mokyklų studentams 50 sti
pendijų, po 1,200 lt. metams Vi
so — 60,000 Lt.; •

Vidurinių mokyklų moki
niams sušelpti — 50,000 Lt.;

Specialių mokyklų bendrdbu- 
eiams (išlaikymas 30 ašmenų, 
po 450 metams, mokslo priė- 
mohėmš, aprahgai) — 50;0d0 
Lt.;

Pradžios mokyklų papildo
mas maištas 10,000 vaikų pO 20 
et. dienai, viso per metus 450,- 
000 Lt.;

Vaikų daržėliairis, 15 darže
lių, po 11,000 Lt. metams, viso 
_ 165,000 Lt. •

Viso mokyklų sfekėijai numa
toma išleisti pėr mė'tUs 775;500 
Lt.

II; ~ žemės ūkio kultūrai — 
75,000 Lt.

III. — Pašalpos: Vilniaus ir 
apskrities žemės ūkio varguo
menei — 72,000 Lt;

Švenčionėlių apskrities ž. u. 
varguomenei — 24,000 Lt.;

Valkininkų apskrities ž. u. 
varguomehėi — 24,000 Lt.;

Pabėgėliams lietuviams su
šelpti 10,000 Lt.;

gždė. Labai pageidaujama, kad 
tokie svečiai dažniau apsilan
kytų. 

* • •
Feliksas Andriulis išvažiavo 

į Chicago aplankyti savo sesu
tę Emiliją ir kitus kimines. ža
dėjo užeiti į Zig Zag Klubą, 
6819 S. Wėsterri aVe. Feliksas 
mario greitai grįžti, nes čia jau 
padaręs kohtraktą sti konsėtvU 
įmone užauginti kelis tukstan-

Politiniems kaliniams sušelp
ti — Lt.

IV; — fiitetaofe:
Vilhiujė dvi valgyto — 27;00J 
Lt;

tarife Vilmoje—24,000 Lt.
V. ~ Stačios išlaidų poži- 

eijds: admiUL triirimo išlaidos 
70,300 Lt.}

ihvemofius 3,000 Lt.;
Vdmauš takto išlaidos —- 

19$ 000 LL;
Paskolos — 4,200 Lt.;
Neriumalytoš išlaidos — lod.- 

000 Lt. j
Stipendijų Koridas — 120;00() 

Lt.
Pradžioje Šrikiriu, kad tai yra 

provižOHnė sąmalą. Ji galėš bū
ti keičiama ir papildoma. Grei
čiausiai ir bus papildoma, krii, 
darbui besivystant, vieni reika
lai bus svarbesni, kiti ne taip 
svarbus. K. V—as

APIE KARO PABĖGĖLIŲ VAR
GUS VILNIUJE

Galutinių žinių apie karo pa
bėgėlius (arba atbėgėlius) Lie
tuvoje lig šiol dar nebuvo pa
skelbta. Manoma, kad jų sure
gistruota apie 20,000. Bet taip 
pat manoma, kad tai nėra ga
lutinis skaičius: daugelis pabė
gėlių apsigyveno kaimuose, mie
steliuose, pas pažįstamus, kiti ir 
pas gimines' Jie kol kas nesi
skubino registruotis. Tik dabar, 
kai Kaune pradėjo veikti Pabė
gėliams Tvarkyti Komisariatas 
(komisaru paskirtas p. Alekna- 
Aleknavičius), galima bus susi
laukti tikslesnių žinių.
Daugumas pabėgėlių norėtų iš- 

Lieluvos išvykti. Tik klausimas 
<ur. Pavyzdžiui, Amerikos J. į 
Valstybės, atsakydamos į Lietu
vos vyriausybės paklausimą, 
pranešė, kad Amerika negalin
ti patenkinti Lietuvos vyriau
sybės prašymo ir negalinti pri
imti Lenkijos pabėgėlių.

Tokių pat nepalankių žinių 
susilaukta ir iš Skandinavijos 
valstybių. Sutiko įsileisti pabė
gėlius lik SSSR ir lai iš tų sri
čių, kurios po Lenkijos padali
nimo atiteko sovietams. Tam 
tikras skaičius pabėgėlių jau 
pareiškė noro grįžti į savo gy
venamąsias vietas į dabartinę 
Sovietų buv. lenkų sritį.

V.K.R. Draugijos Vilniaus 
skyrius, kaip neseniai buvo pra
nešta Kauno spaudoje, yra su
teikęs laikiną pagalbų 10,000 
žmonių. O kas tos pašalpos ne
reikalauja? Reikalingi jos mok
sleiviai, niiestų ir kaimų var
guomenė, buvę politiniai kali- 
riiai, inteligentai, bedarbiai... 
Daugiausia vilties jie turi užsie
nio lietuvių organizacijų ir at
skirų aukotojų duosnume.

K. V—as

Financinis Patari
mas, Našus 
Patarnavimas

Chiėpgo City Bank and Trust 
Ųo., jlalsted prie 63-čibs gt, 
patarnauja pigiausia kaip ga
lima ir teikia financinį pata
rimą visais jums rupimais 
klausimais. Ar tai butų reika
las pinigų pasiskolinti trum
pam ar Pgam laikui, ar šiaip 
kokie kiti financiniai klausi
mai jus vargintų, atsim’nkite 
pirmiausia šį banką.

Visais kabamais klausimais 
ga’irra kreiptis asmenini, žcd 
žiu ir raštu. Telefonas Went 
worth 8800. Įstaiga .sena, 
(įste:gta 1898), vedėjai paty
rę. Taigi, patarnavimas našus, 
atsakomingas ir, be to, nebran
gus, — žemiausi palūkanų mo
kesčiai. Duoda paskolų ir 
F.H.A. sąlygomis.

s (Škelb.)

Marks Krautuvių 
Naujos Patalpos

Statys riaują dviejų aukštų 
pastatą.

Marks firmos prekybos di
dėjimas verčia didinti ir pa
talpas. Jau padaryti planai ir 
rengiamasi prie darbų naujam 
dviejų aukštų pastatui statyti 
prie 6413-15 So. Halsted gt., 
kad padidinti esamą krautuvę 
prie 6409. Pastatymas kainos 
apie $45,000. Tai bus septinta 
Marks krautuvė Chicagoje.

Naujojo pastato antrąjį auk
štą ar bėismentą vartos pati 
Marjįs firma, bet pirmąjį auk
štą nuomuos kitiems. Bendrai 
Marks firmOs patalpos padi
dės keturiais tūkstančiais pė
dų antram aukšte, naujajam 
name ir liek pat beismente, kur 
bus kailiniams vaultų įrengi
mas. Belo, krautuvės priešakys 
padidės 75 pėdomis. Naujasis 
namas bus 37 ped. pločio ir 
110 pčd. ilgio ir taip pastaty

Reikia spėti, kad jaunoji Mil- čius bušelių .agurkų, 
dutė ateityje buą muzikom žvai* Marė Dundulienė.

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00 
Atsargos fondas virš - - $300,000.00
Dabar Mokame JU/2% Už. Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pastov
ias Ant Namų 1 iki 20 mt.

FEDERNL
LOAN ASSOClATIONofČhicsgo ChARTERED BY U. S.

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDĘRALLY

4192 ARCHER AVENUE

KAUNAS. — Vykdydami sa- 
v6 tradiciją, Lietuvos skautai ir 
skautes per Kalėdų atostogas 
sušelpė 6 tuksiančius neturtin
gų asmenų, jų tarpe nemaža 
Vilniaus krašto lietuvių. Dides
nes neturtingas šeimas skautai 
aplankė jų gyvenamose vietose, 
o kitiems buvo suruošę kalėdi
nius šventvakarius.

Kai kurių mokyklų tėvų ko
mitetai ir mokytojai organizuo
ja prehdriiėt’atos rinkimą vaikų 
laikfaštėliariis Vilniaus srities 
pradžias ihhlcyldų mokiriias, kti- 
rieihš laikraštėliai kaip dovana 
siunčiasi šit laiškais. Daugelis 
pradžios riiokyklų mokinių .už
mezgė glaudų bendradarbiavi
mą su Vilniaus Srities pradžios 
mokyklų mokiniais,’ susirašinė
dami laiškais ir siųsdami dova
nėlių savo broliukams ir sesu
tėms vilniečiams.

tas sale senojo, kad atrodys 
vienu ir tuo pačiu.

Šia proga p. Marks taria 
nuoširdų ačių Naujieną skai- 
tytojamS už rėmiihą, kas pri
sidėjo prie jo krautuvių išau
gimo iž priinėšą, kad laikas 
huo laiko stengsis per Naujie
nas pranešti specialias pasiū
las ir bargenus tik lietuviams.

(Skelb.)

S0UTHT0WK’S

FINANCIAL^
INSTITUTIONl

Established 1893 I

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Sausio 1 d. į 

prekybos registrus viso buvo į- 
registruota 3,530 firmų, kurių 
2,881 vienasmeninės, 493 pilnos 
bendrovės, 136 akcinės b-vės ir 
12 pasitikėjimo b-vių. Lyginant 
su 1939 m. sausio 1 d. įrašydin 
tų firmų skaičiumi, per pereitus 
metus padaugėjo 1,012 firmų.

Pri kl aus y tinas, Pati k imas

Mažų Išlaidų

Finansinio Patarnavimas

NEJUDOMO TURTO PASKOLOS
FJLA. PASKOLOS
•KONVENCIONALES PASKOLOS
FINANSAVIMAS ILGAIS TERMINAIS

ŽEMOS PALŪKANOS

CHICAGO CITY BANK 
& TRUST CO.

? Halsted at Sixty-Third Wentworth 8800
V Mcniber Fedcral Deposit Insurance Corporation

Kibo-
Pra-

Anks-
Pasi-

® Ji

CMS NEREIKIA
PINIGŲ

BAISUS KAINU IŪ1ŪSIMAS
Daro Galimy

bes VisOms
Moterims Iš
taisyti Pilną
Drabužinę
Įskaitant

GtožusSMedži!”įaiK...... S49-90
2 Puikios sūkLJL?UUs ^.»5
3 .Poros -•

Visi 7 rc£uHariai $84.30
allte g a ii t i pas 
arks kreditą. Tik 
.00 įmokėjus, veži- 
s pristatys jums 
ckiriius. Galite mo-į 
tis po $1.00 savai- 
). Sąskaitas atidaro-1 
9 be varginančių 
ausinčjimų ir viena 
skaita tinka visai 
imai.

............. IIIIHIII I I1
’■■■ 4 .A.

M* 

31D kincplp Ąv'ę ’ 
OPĘN rllES

1T654 *____ .

EXTRA

PUIKIUS
KAILINIUS

Gudrios 
Moterys 

Paskubės

i Nuostabi Pasiu- 
i Skiriama 
m Laikui, 

jme Ateiti 
i Rinktinam 
nkimųi!

j®aujtenog iHotnims EXTRA

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
VaL 9 iki S. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 Iki 8 vak.

Kerokite tuos, kurie 
garsinasi 

‘•NAUJIENOSE”

.į:

- iir ‘Uj* •

*•'• ii• • /v

Remkite Lietuviiką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOB

- CO. — Wholesal«
4707 B. Halsted 8t

T«1 Boulevard 0014

PETER SUDENT 
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

• Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St., Worth, tll.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCF 

• MOVING
Perkraustom forničius, pianus u 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom ar 
<?lis i visas miesto dalis
3406 So. Halsted Si

Saukit Tėl. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS 

rūdija įrengta po 
•os rųšies su mo • 
•rniškomis užlai* 

ornis ir Hollywood 
lesomis. Darba 

t rantuotas.
420 W. 63rd St. 

-1 ENG. 5883-5840

Be pinigų skolinimo Chicago City Bankas pasiūlo jums dar ir 
pilną visų rusių finansavimo informaciją, žemiausios palūkanos 
ir pilnas siipiratimas skolintojo reikalų ir problemų vertas jūsų 
atėjimo su nekilnojamo turto finansavimo problemomis į di

džiausią Southtovvn Finansinę Įstaigą. Telefonuokite arba rašykite 
šiandien.

N

Kovo 3 1
ĮVYKS *

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ 

SVETAINĖJE

^O95O/v

1!

2343 SO. KEDZIE AVE.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

N AUJIEN v 
Raštinėje per 

A. RtPKEVIČJfŲ 

1739 S. Halsted SL
•

Rdštihft atfidrą kas vakaras 
iki 8 vai. Sėktnadlenlais — 
nuo 9 ryto iki 1 VttL popiet

' ? Jr I
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Detroito Lietuvių Žinios
h I I I ———M—— f

\
Detroitiečiai minės 22 inetų'comc”. Mes klausysimės jūsų
Lietuvos nepriklausomybę; 
kalbės Lietuvos konsulas 
P. Daužvardis iš Chicagos

Kovo 10 d. Lietuvių svetai
nėje, 25 ir Vernor Hy. įvyksta 
minėjimas Lietuvos 22 metų 
nepriklausomybės. Rengia Vil
niui Gelbėti Komitetas, suside
dąs iš organizacijų atstovų 
kaip tai: SLA 200 ir 352 kuo
pų, Detroito Liet. PiEetinimo 
ir Pašalpos Klubo, Lietuvių A- 
mer. Piliečių Klubo (Ham- 
tramck, Mieli.). šitos 4 didžiu
lės organizacijos bendrai ren
gia iškilmingą Lietuvos 22 me
tų minėjimą, ir šio vakaro vi
sas pelnas eis vilniečių gelbėji
mo naudai.

Pakviesta geriausi kalbėto
jai: Lietuvos konsulas P. Dauž
vardis iš Chicagos, profesorius 
Stanton iš Ann Harbor ir kiti.

Muzikalę programą pildys 
Dailės choras su mokytoju A. 
P. Kvedaru.

Vadinasi, išgirsime gražias 
kalbas,/ tam įvykiui pritaikytas 
daineles, kurias paruoš P. Kve- 
deras su Dailės choru kovo 10 
d., 5 valandą vakaro. Įžanga 
nemokama, šokiai prie geros 
muzikos. Tuo pat kartu sušelp
sime vilniečius. Visus kviečia

Komitetas.

Pagerbė dainininkę ponią 
Kvederienę

Vasario 8 d. p.p. Molių rezi
dencijoje susirinko apie 35 mo
terys pagerbti Dailės choro mo 
kytojo A. P. Kvedero žmoną, 
uain.ninkę ponią Kvederienę.

Mes detroitiečiai įvertinam 
ponų Kvederų darbą meno sri
tyje, nes- daina, muzika, dra
ma reikalauja daug darbo, 
daug rūpesčio įdėti, ir tik tada 
gali būti tikrai perstatomas vei
kalas publ.kai, kada rūpestin
gai priruoštas.

Ponas A. P. Kvederas tam 
savo darbui pilnai atsako. Gi 
ponia Kvederienė kaipo daini
ninkė solistė, gera artistė mė
gėja, simpatinga moteris tarpe 
Detroito moterų yra “\vel-

WAGNER
Typewriter Sales and Service 

3712 So. Western Avė.
Phone LAFAYETTE 3534

Listrn and Advertise over

PAUINDECH’S YUGOSLAV RADIO 
fc.rt Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

švelnaus gražaus dainavimo, 
kur tik dainuosite. Mes džiau
giamės ir didžiuojamės turėda
mi Kvederus savo tarpe.

Nebuvo moters, kuri prašo 
ma butų atsisakiusi dalyvauti 
šioje puotoje. Ir daug labai ma
lonių , moterų nebuvo galima 
pakviesti, nes ir taip ponų Mo
lių rezidencija buvo pilnutėlė. 
Mes atsiprašome, — kitą kartą- 
paruošime didesnėje vietoje 
kur bus progos visoms daly
vauti. Šioje puotoje išimtinai 
dalyvavo tik moterys. Lošėme 
kauliukais, dalinomės dovano-, 
įėmis už pasižymėjimą lošime. 
Paskui buvo užkandžiai ir ar
batėlė.

Gražias kalbas pasakė beveik 
visos dalyvės. Visi išreikšti žo
džiai buvo kupini pasitenkini 
mo, pagarbos, geriausi linkėji 
mai buvo adresuojami ponams 
Kvederams. Tarpe susirinkusių
jų buvo ir kitos musų geros 
dainininkės solistės: Anaceta 
Zigmantienė, Marcesa. Grinie
nė, Anastazija Šatulaitienė ir 
kitos. Visos dainininkės pasa
kė gražias kalbas, pasižadėda 
mos remti visus Kvederų dar
bus meno srityje. Taipgi įdo
mias kalbas pasakė čiurlioniu- 
lė (Dauvan), A. Kudžienė, Am- 
brozavičienė, Mickevičienė, Di- 
’ienė ir daugelis kitų.

P. M. Ručinskienė įteikė nuo 
susirinkusiųjų dovanėlę P. D. 
Kvederienci, pasakydama gra
žią ir atatinkamą kalbą. lig au
siu kalbą pasakė M. J. Keme- 
šienė, apibudindama meninin
kų padėtį, jų sunkius darbus ir 
,iž tai dažniausiai menininkų 
atlyginimas (uždarbis) būna 
mažesnis, negu bile kurio pro
fesionalo inteligento.

Kvederai yra menininkų eilė
se ir mes Detroito moterys tu 
retume dažniau turėti tokius 
pasikalbėjimus išreikšdamos 
pasitenkinimą ir simpatiją už 
tas liaudies daineles, kurias 
Dailės choras su A. P. Kvederų 
priešakyje teikia. Mes visos 
kartu sakome: dainuok lakštu
tės balsu mums suprantamas, 
musų motutės dainuotas daine
les. Mums jos malonios ir ar,ti 
prie širdies. Jums reiškiame, 
p. Kvederiene, širdingą padėką

Sėdint A. P. Kvederai prie 
piano ponia Kvederienė sudai
navo keletą dainelių. Paskui 
kartu visos dainavome iki ryto 
2 valandos. Tarpe moterų buvo 
daug biznierių žmonų.

Darata Kvederienė, garbes 
viešnia. Kitos dalyvės seka: 
Ona A. Kudžienė, Anaceta Zig
mantienė, Anastazija šatulaitie
nė, Marsela Grinienė, Marsela 
Martin, Stella Bukšnienė, Vera 
Motuzienė, Rožė Miknienė, An- 
taneta Valašinienė, Albina Am- 
brozavičienė, Ona Cibulskienė, 
Ona Šimanskienė, Barbora Keb- 
liatienė, Stasė Gilienė, Marija 
Gudinienė, Julė Nakienė, Ona 
Brazai tienė, Marta Surbienė,
Serą Mosteikienė, Rožė Savic
kienė, Vera Kulbokienė, Ieva 
Mickevičienė, Eugenija Molie
nė, Dr. J. Jonikaitis, Helen Di- 
ienė, Tafilė Masienė, Margare- 
a Kučinskienė, Stefanija Čur- 
oniutė (Dovana), Katrina Rut

kauskienė, Ona Brazienė, Ona 
Kudžienė, Ieva Adomaitienė, 
Ona šmulkštienė, Marija J. Ke- 
mešiene. —

Daugiausia šios puotos su
rengime pasidarbavo M. Keme- 
šienė, E. Molienė, I. Mickevi
čienė ir B. Keblaitienė. Mes ta
riame širdingą ačiū visoms, 
kurios tik prisidėjote prie šio 
p-ios Kvederienės pagerbimo.

Sekamas panašus susirinki
mas bus vienų metų sukakties 

'paminėjimui tragiškai žuvusios 
bevažiuojant j Detroitą Mariu
tės Jurgelionienės, kuri buvo 
kilni ir atminimo verta mote
ris. —Mariutė.

NAUJIENŲ-ACME Tejephoto
Harry B. Hershey, kurį 

demokratai pasirinko kan
didatu į Illinois gubernato
rius.

... .1 -
5

f"'1-

vavusių buvo ir kai kurie ar
timi kaimynai. Dabar jau Mr. 
ir Mrs. Jankauskai turi dvi 
dukreles. Pirmoji Alenutė, ir
gi tik kelių metų amžiaus, ži
noma, jeigu sveikos gerai 
augs, tai tėvams bus džiau s 
mas. — A. J. S.

Diena Iš Dienos
! • ( ■

Linksmos Sidabrines 
Vestuvės

Sausio 27 d., įvyko lab?i 
šiauni puota, pp. Povilo ir Emi
lijos Nesteckių namuose, 843 
W. 34th St., minint jų 25 me
tų vedybų sukaktk Šią puotą 
surengė jų dukrelė, B. Railie 
nė ir sunūs Ignas.

Puotoj dalyvavo suvirs 71) 
ypatų. Daug buvo jaunimo.

Pradedant vakarieniauti, p 
lė S. Skudžiunaitė papuošė Ju- 
bilijatę sidabro karūnos papuo
šalu, nusagstyta 25-kiais “kvo- 
teriais”, o jubiliatui įteikė si
dabrinę gėlę. P-a Nesteckienė, 
dėkodama už papuošimą, taip
gi priminė/ kad S. Skudžiunai
tė busianti jos marti netolimoj 
ateityj, nes yra susižiedavus 
su jos sunum Ignu.

Baigiant vakarieniauti, pra
sidėjo programėlis. Įvairius lin
kėjimus sudėjo i sekami asme
nys: K. Keturakienė, p. Sku 
džiunas, A. Janušauskienė, A. 
Gudaitis, B. šiaulitienė, M. Ši
leikienė, A. Venckienė, M. Zol- 
pienė ir keletas kitų. Jubilia
tė Emilija Nesteckienė buvo 
labai sujaudinta, ir negalėjo 
pilnai išreikšti savo minčių. 
Dėkojo visiems ir nesitikėjo, 
kad tiek daug draugų atsilan
kys juos pagerbti.

Povilas Nesteckis dėkojo už 
atsilankymą, ir suteikimą do
vanų ir linkėjimų. Jų dukrelė, 
B. Railienė, dėkojo svečiams už 
atsilankymą ir jos tėvelių pa
gerbimą. Sūnūs Ignas džiaugė
si, kad tėveliai sulaukė sidab
rinio jubiliejaus ir linkėjo, kad 
jie sulauktų auksinio jubilie
jaus, taip linksmai, kaip šian
dieną.

Šeimininkės A. Vaičikauskie
nė ir p. Kukuraitienė turėjo 
tiesti antru kartu stalus, nes 
buvo dar daug svečių laukian
čių vakarieniauti. Susėdus prie 
antro stalo linkėjimus išreiškė, 
p. šiauletis, Janušauskas, Dė
dė Rančius, pp. Šiauličiai, štei
nai iš Cicero, A. Wielavičienė, 
pp. Pjaulokai, Josephina Ran
čius, M. Alijočaitė, J. Walavi- 
čienė, pp. Simonaičiai ir Bar
stai, taipgi keletas jaunuolių. 
Po visų vaišių, linksmintųsi iki 
ankstyvo ryto.

Palinkėję jubiliantams lai
mingai sulaukti auksinio jubi
liejaus, išsiskirstėm į name
lius.

Prašau priimti ir mano ge
riausius linkėjimus linksmai 
laimingai sulaukti auksinio ju
biliejaus. M. Zolpienė.

Jai Davė Virginijos 
Vardą

Westsidiečiai Mr. ir Mrs. 
Jankauskai, kurie gyvena nuo
savam name, 2125 W. 2’lth St,, 
praeitą sekmadienį, vasario 11 
d., turėjo pasilinksminimą. Tai 
buvo krikštynos naujagimės 
dukrelės, kuriai vardas duota 
Virginia.

Tarp kitų krikštynose daly-

Atvažiuoja! Jau 
Sekmadienį Čia 
Bus Keraičiai!

tai šeimyna

Minės Mirties 
Sukaktuves

BRIGHTON PARK. — Vr 
sario 17 d., įvyksta amžin
atilsį Joseyhine Gudie.hčs vie 
rių metų mirties sukąktųvė 
šiam liūdnam įvykiui paminė 
ti bus laikomos Nekalt. Pras 
Panelės švenč. bažnyčioj ge
dulingos pamaldos, 8-tą vai. iš 
ryto.

Tuo budu visi Pranciškaus 
ir dukters Josephinos Gudų gi
mines, draugai ir kaimynai at 
silankys atiduoti pagarbą ve 
lionės sielai. Užsibaigus pamal
doms visi dalyviai susirinks : 
o. Gudo namus, adresu 4601 
So. Rockwell St., kur bus ben
dri gedulingi pietus.

kaimynas.
Chicagos lietuviška publika, 

kuri lanko teatrus, labai gerai

mui yra rengiamas šis labai 
gražus vakaras. Tik labai gai
la, kad jiedu yra labai susijy 
kę dėl kelionės į Ameriką.

Aš viską mačiau: veikalą, lo
šimą ir artistus. Todėl galia 
teisingai pasakyti, kad visi, ku
rie atvažiuos vasario 18 į Lie 
tuvių Auditoriją lo veikalo pa- 
matyti, gaus $25 vertes juokų 
dykai. Ta apliek.niaus šeimyna 
stengsis visais savo į padžiJ > 
su publika pasidalinti kupinai 
ir neliks skolingi. Jeigu j o i. 
juokų, bųjinai bukit And.tori- 
joj. —Daug Matęs.

•‘Velnias Ne Boba”
■ I

2 veiksmų juokinga komedi
ja, sekmadienį, vasario 18 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
pradžia 4 vai. po pista.

Dainuos Chicagos Liet. Vy
rų Choras ir Naujos Gadynės 
Choras. Solo ant cimbolų— 
marimba, p-lė Evelyn Burbki
te. Šokiai prie Stephens Reve- 
lers orkestros. Įžanga tik 40c. 
Rengia L.S.S. ir L.D.D. kuo
pos bendrai.

=Matiio=|
šaltimiero Radio Klubo 
Lietuvių Nepriklauso
mybės Minėjimas

šįvakar, 7 valandą, St. Ag
nės Auditorijoj, Archer ir 
Rockvvell gatvių, įvyks Lietu
vos Nepriklausom} bes suk lie
tuvių minėjimas.

šio vakaro iškilmes reng’a 
,a umieiio R dio Klubas- vi
si artistai, darbuotojai ir rė
mėjai. Visas vakaro pek.as ski 

Iriamas Vilnų.ui lietuvių reika
lams.

Visas programas — kalbos 
ir dainos — tęsis tik dvi va
landas. Bus graži muzikalė pro
grama ir, prie to, yra pakvie
sti trys geri kalbėtojai.

“Mic”

Remkite'tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Išsiėmė Leidimus
(Chicago j)
Will H. Slater, 26, su Ber- 

tha Pratscher, 25

t-ik alau ja 
rskirų

Edvvaird Skiba nuo Alma Ski- 
ba

Edward Oshinskis nuo Mu- 
riel Oshinskis

Gavo 
°ėrskiras

Helen Rozanski nuo Alfred 
Rozanski

Darbininkai LDD 
Ir LSS Vakarui 
Sekmadienį 

---------dd—u
Įvyks Auditorijoje

Žemiau seka sąrašas LDD 4 
kuopos ir LSS cęntralinės kuo
pos rengimo teątro ir koncerto 
darbininkų, kurie patarnaus su
sirinkusiems svečiams Lietuvių 
Auditorijoj 18 d. vasario:

A. Ambrazevičius
P. Galskis
T. Miller
L. Burba
J. M. Bruchas
J. Puniška
P. Povilonis
L. Arlišauskas
A. Nicius
A. Kondratas
K. Liutkus
F. Alvikas
S. Avikienė
P. Misevičiene
M. Jasinskienė
A. Dainis
F. Rubašius
V. Kondrad
J. Thomas
V. Mankus
J. Kondroška
Visų darbininkų prašome su

sirinkti į Lietuvių Auditoriją 
3 vai. po pietų. Prašo

Rengimo Komitetas.

Persikėlė į 
Naują Vietą

BRIGHTON PARK. — šio- 
mis dienomis realestatininkas 
Ben Dirneikis, pirmiau buvęs 
ties 6912 So. Western Avė., 
persikėle į naują vietą, 4706 
So. Western Avė. čia randasi 
ir John- P. Stankowičiaus real 
estate raštinė.

Kadangi juodu yra kilę Lie
tuvoj iš tos pačios apylinkės, 
tat ir čia atkeliavę nuolat pa
laiko gerus santykius, kaip de
ra geriems kaimynams.

Vietinis.

pažįsta Mrs. A. Miller iš Brigh 
ton Parko kaipo vieną iš pir 
maeilių lošėjų Chicago j e. Ji yra 
lošus įvairioms draugijoms bei 
grupėms scenoje ir radio stadi
jose. Tai lietuviška komed jan 
lė. Ypač daug scenoje yra lošti 
prieš 1927 metus, o radio stu 
dijoje 1937-38 metais su Paul 
Šallimiero grupe, vardu “Ban
kų šeimyna’’, kaipo mama 
Bartkienė (iš WHFC stoties).

\

Ji labai žiauri.
Bet vasario 18 d. p-ia A. Mll- 

lei' loš veikale “Velnias Ne Bo
ba” ponios Kerai tienės rolę, ku
rioj vaizduos labai žiaurią pa
čią. Mat, jos vyras apliekoriut 
Kerailis, kurio rolę loš labai 
gabus komedijantas, P. Šarkiu- 
nas, yra savo moters pusėtinai 
pavergtas. Jis pasiryžęs bėgli 
iš Lietuvos į Ameriką, štai ir 
išbėga! Bet keliones pradžioje 
sustoja pakeliui pas savo gerus 
draugus atsisveikinti, kur jį 
Keraitienė atsiveja, suranda ir 
varo namo, čia daug juoku 
juokų ir dar juokų.

Buk’.t Auditorijoj
Chicagos ir apylinkes lietu

viai! Nežiūrint kas butų ar kas 
atsitiktų vasario 18 d., visi at
važiuokit į Lietuvių Auditori
ją, nes Keraičiai, Lietuvos ap- 
tiekorius su savo žmona, atva
žiuoja iš Lietuvos ir jų sutiki-

VILIJA ANGLIŲ KOMPANIJA
Šiais 1940 Metais
Švenčia Sidabrinį

JUBILIEJŲ
(25 metų pasekmingo biznio 

gyvavimo)
Todėl Co. patvarkė speciališkus 

ir naujiems
PALENGVINIMŲ

Šaukite: LAFayette 2584

palengvinimus, kaip seniems, taip 
kostumeriams.
PERSITIKRINIMUI

COAL,
UiCafMufsĮ

The VILIJA Co
3700 SO. SPAULDING AVĖ.KLAUSYKIME

ŠALTINIEM RYTMETINIU
LIETUVIŠKŲ RADIO

PROGRAMŲ 10:00 V AL. RYTO 
1480 KC.

M STOTIES W.H.I.P.

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

šiandien

ČIA VISŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LOĖN AND SAVINGS ASSOGIATION

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas, CANAL 8500

JEI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
.. . ar manai pirkti namus, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 
ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk ... čia ap

sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulka moka 3'Zz^ palūkanų. Jaunuoli! ... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar

AT’.HUNŲ SPULKOJ.

^20 
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Penktacl., vasario 16, 1940

TAI BUVO jVYKIS, KURĮ KAZYS ATMINS 
PER DAUG METŲ

Naujas Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino Kavalierius, Kazys 

Steponavičius.

Vargiai butų buvę galima dau
giau publikos sutalpinti.

• Atsilankė nemažiau kaip trys 
Šimtai žmonių. Kaip Dr. P. 'Gri
gaitis, bankete kalbėdamas pa- 
'brėžė, pagarba ir draugiškumas, 
kurį Chiėagos lietuviai p. S'.e 
ponavičiui parodė taip skaitlin
gai susirinkdami, jam tur būt, 
buvo lygiai malonus, kaip ir tas 
garliės ženklas iš Lietuvos val
džios.

Kazys Steponavičius, ‘Pir
myn” ir Vyrų chorų vedėjas, 
trečiadienio vakare gavo garbės 
ženklų iš Lietuvos valdžios, ir 
tuo pačiu kartu sužinojo, kad 
Chicago j jis turi labai daug
draugų.

Evergreen Coliu t ry Klube įvy
ko p. Steponavičiui pagerbti su
rengtas bankietaš, kur Lietuvos 
konsulas Chicagoj, p. Petras 
Daužvardis, įteikė jam Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino, Rykijo 
laipsnio, ordenų, su Lietuvos 
valdžios viršininkų pasirašyta 
aktu (“citation”). Didelė Klubo 
salė buvo žmonių.

ADOMAS SIRVIDAS
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 parveštas į na
mus ketvirtadienį, vasario 15 
d., ir bus pašarvotas namuo
se, 243 W. 110 Place, Rose- 
lande, tel. Pullman 9260. Lai
dotuvės įvyks šeštad., vasario 
1? 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.

Ordenų p. Steponavičiui įtei
kė p. Daužvardis perskailydu
mas paskyrimo aktų, taipgi kal
boje pasakydamas, kad jis yra 
bene pirmas čia-gimęs lietuvis 
gaunantis aukšto laipsnio pažy
mėjimų iš Lietuvos valdžios A- 
merikos žemėj. P-as Konsulas 
taipgi priminė, kad įteikdamas 
ordenų .p. Steponavičiui simbo
liškai jį kartu įteikia ir “Pir
myn” choro nariams, kurie kar
tu su p. Steponavičium dalyva
vo darbuose, kuriuos jis nuvei
kė. Didžiausias iš jų tai buvo 
istorinė “Pirmyn” choro kelio
nė Lietuvon 1938 metais, kurios 
sukeltas entuziažfnas ir Lietu
voj ir Amerikoj dar ir dabar 
nėra nutilęs.

P-as Steponavičius, taipgi p. 
Steponavičienė, jo žmona, po 
įteikimo ceremonijų bankete 
svečiams ir p. Daužvardžiams 
jautriai padėkojo trumpomis 
kalbomis už suteiktų garbę. 
Jiems kalbėti buvo sunku, ir to
kiam momente žodžių beveik 
nereikėjo.

Ilgiausių Metų!
Vakarienei įpusėjus salėj 

šviesos .staigiai užgęso. Publika 
netrukus suprato kame dalykas, 
kai prie garbės svečių stalo pra
dėjo eiti vyriausias bankieto pa
tarnautojas su dideliu “birth- 
da}7 cake” rankose. Ant jo degė 
kelios eilės žvakučių, kiek, ne
spėjom suskaityti, bei kas dar 
nežinojo tuoj suprato, kad p.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Ir Chorui —

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Prezidento Roosevelto žmona kongreso komitetui 

papasakojo apie apgailėtinų Columbia distrikto šelpia
mų žmonių būklę.

šventė savo gimtadienį. Tuojau 
pasigirdo mėgiama dainelė 
“Ilappy Birthday to You”, po 
to sekė “Pirmyn” Choras sti

R

“Ilgiausių Metų”, o Vyrų Cho
ras prisidėjo prie ūpo pakilimo 
su tradicine daina “Didi Garbė 
Tau”.

Bankieto programų veidė p. 
Domininkas Kuraitis, Rengimo 
Komisijos pirmininkas. Jis per
skaitė publikai visus komiteto 
narius, svečius iš Lietuvos, pp. 
Jasinskius ir Birutę Vailokaity- 
tę, taipgi perskaitė sveikinimo 
telegramų, atėjusių iš Monteilo, 
Mass. Tai buvo sveikinimas Ka
ziui varduvėmis ir ordeno ga
vimo proga nuo jam artimiau-, 
šių asmenų, jo “Ma” ir “Pa”. 
Banketui buvo prisiųstos šešios 
ar septynios kitos telegramos.

Parengimas buvo nepaprastai 
gražus ir jaukus. Kaziui Stepo
navičiui tai buvo įvykis, kurį, 
jis, be abejo, atmins per daug 
metų. Ordenų yra gavęs ne jis 
vienas, bet retas kuris žmogus 
gali pasididžiuoti tokiu skaitlin
gu buriu nuoširdžių draugų, ko
kį Evergreen Klubo' salė fnatė 
trečiadienio vakare. Buvęs

Politiškas Puodas
Jau Pradeda Virti

(Skaitytojo nuomonė)

Devintas Metinis 
išpardavimas
Devyni metai nuo įsikūrimo 
Midwest Stttaes iparAuotuviė 

sąjungas.

Penktadienis, vasario 
ištikrųįjų, labai svambi

16 d., 
d i ert a.

Tai pradžia nejpkpratto Mid- 
toešt Stores ■prekių išpardavi
mo savaitė. Tuo Mįdwest Stores 
organizacija stengiasi atžymėti 
j-avo įsikūrimo 'devintąsias me
tines.

Prieš devynius ta et u s atski-. 
rų krautuvniifkų grupė atsida
rė bendrus sandelius. Tuo pa-< 
čiu laiku ta grupė pasižadėjo 
teikti Visuomenei tokį patarna
vimų, kurio negalima 'butų vir
šyti patikėjimu, našumu bei 
ekonomija. Ir čia kaip tik ir 
susidarė tasai businčiosios Mid- 
west Stores organizacijos bran
duolys.

—

CLASSIFIED ADS.
į Ui ii m. Ii ■ i.

SITUATION tVANTED 
Ieško Darbo

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

FURNISHED ROOMS —1O BENT

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

PATYRĘS BUČERIS ieškau dar
bo, amžiaus 35, vienoj vietoj išdir
bęs 20 metų, kalbu daug kalbų: an
gliškai, lietuviškai, lenkiškai, bul
gariškai, rusiškai, kroatiškai, unif- 
jistas, sutinku išvažiuoti iš miesto, 
turiu -gerus liudymus. Box 1176,— 
1739 So. Halsted St.

’PUSAMŽIAUS ŽMOGUS IEŠKO 
DARfiO prie namų. Suprantu visą 
namų darbą, kūrenti boilerį ir vi
sus kitus darbus. A. Smith, telefo
nas., Wentworth 1202.

IEŠKO DARBO UŽ bartęnderį ar 
troko vairuotoją, bei koks tik pa
puls darbas. Spaulding 2614.
———-IBI II I HM >|M

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

ke’i- 
šios
Pir-

Tų dviejų didžiųjų partijų, 
republikonų ir demokratų, pri-. 
tarėjai visaip kalba. Ypač re- 
publikonai sako, kad būtinai 
ateinančiuose rinkimuose rei
kės išrinktiį republikonus į vi
sas valdvietes, nes, csų, denio-’

'tau-di, repu 1)1 i kojiai, būdami 
pesui, padarys taupumų 
džios įstaigų; Iždinėse.

Apgailėtina, kad tokio nieku 
nepamatuoto blofo skleidimu 
užsiima dh!rgi tokie žmonės, 
kurie jau ič'Mip vos galų su ga
lu suduria. Tai kas butų laupu-

taries, “koks s ir «i.

RENDAI MIEGKAMBARIS vy
rui—be valgio—garu šildomas—ma
ža šeima. 4239 So. Washtenaw Avė. 
•Lafayė*tte 9869.

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

VIENAS FURNIŠIUOTAS kam
barys, garu šildomas. Pačiam pasi
daryti valgius. 7130 S. Maplewood 
Avenue.

RENDAI 2 ir 3 furnišiuoti kam
bariai, lengvas namų apžiūrėjimas. 
444 West 57th St. Wentworth 6798

I II <11 I <1 !■

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

fl AIIFiJi .^Siunčiam Gėles LOVEIKIS viSs'pSuuo
Dalis

kviETkininkas
Gėlės Vestuvėms, Bankletaifts • 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

PARDAVIMUI TAVERNAS, 
kampinis namas. Klauskite Mrs. 
Putz, 1725 W. 63rd St. Hemlock 
6988.
i ii I bi ■' i " ............

REAL ESTATE FOR SALE 
Nam^-^

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 66Č0 So. Morgan St.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina — 18 iki 30 — būti, virimo 
nė skalbimų nėra. $7.00. Baron, 
1634 Lunt. Rogers Park 0042.

Nuo to laiko daug kas 
tėsi, daug naujo įvyko ir 
organižaci j os istorijoje, 
miausiai organizacija įgijo ge
rą vardą, pagarsėjo savo pui
kiausios kokybės Valgomaisiais 
daiktais ;ir jų ikonomis k a par
duodamąja kaina. Organizacija 
išaugo Iki '500 narių skaičiaus, 
įsigijo moderniškus, erdvius, 
vienus iš didžiausių sandėlius. 
Kas parodo, kad tos krautuv- 
ninkų grupės pasižadėjimas bu
vo ištesėtas.

Specialus išpardavimas 
už paramą.

Bet pasisekimas atsiekiamas 
nevien savo pastangomis. Vi
suomenei šie krautu'vninkai 
ypatingai yra dėkingi, nes be 
jos paramos nebūtų buvę ir to 
pasisekimo. Todėl, šių krautu
vių savininkai jaučia, kad ir 
juos remiančioji publika priva
lo dalyvauti šių sukaktuvių mi
nėjime. Jie, tat, ir skelbia šian
dien tuksiančių dolerių vertės 
specialų išpardavimą, šiandien 
telpa Naujienose viso puslapio 
skelbimas. T’ersiska'itykite ir 
pasižymėkite reikalingąsias pre
kes. Patėmykite kiek sutaupy
site.

Uėra abejonės, kad kiekvie
na 'taupi šeimininke šį skelbi
amą atidžiai perskaitys ir no
riai pasinaudos ;ta gera proga. 
Kitos nusipirks prekių ir toli- 
me'šnioms dienoms.

(Skelb.)

REIKALINGA MERGINA bend
ram ruošos darbui, geruos namuos. 
Darbas nuolatinis, pradinė alga 
$6.00, liudymai. Belmont 0025.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

PAJAMINGAS 1% aukšto frei- 
mo 2-flatis, 5 po 3 kambarius, kar
štu vandeniu išldomas. $4500.00.— 
Pensacola 3611.

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.

PARDUOSIU LOTĄ MarųUėtte 
Parke tarp 69 ir 70. Kam reikalin
gas lotas atsišaukite. Parduosiu pi
giai. Savininkas gyvena 4319 South 
Campbell Avė.

SUSIRINKIMAI
NAUJOS GADYNĖS CHORO pa

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

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE
ČIŲ PILITIKOS ir Pašalpos Klu
bo 12>.Wardo mėnesinis 'susirinki
mas įvyks sekmadienį, vasario 18 
d., 1 vai. popiet, Hollywood svet., 
2417 West 43rd St.

Paul J. Petraitis, Rast.

3 AUKŠTŲ MŪRINIS 3 PO 6 
kambarius flatai. 2 karų mūrinis 
garažas, ant 23 PI. ir Western Avė. 
Rendos neša $71.00, tiktai už $4950.

B. R. PIETKEVIČIUS, 
2608 West 47th Street.

didelė
PUIKUS PIRKINYS — 2 aukštų 

naujas namas pietvakariuose. Ne
šildomas. Pajamų $1680. Kaina 
$11,000. Terminais. Hovvard Law- 
son and Co., Dearborn 7325.

PARDAVIMUI NAMAS SU ta- 
verno bizniu. Yra 3 flatai po 4 
kambarius. Priežastis pardavimo— 
liga. Wm. Slavinckis, 4129 So. Sac- 
ramento Avė.

Dabar “Ji Sėdės 
Ant Savo, 0 Jis Ant 
Savo Rakandų”

MARQUETTE PARKE — parda
vimui arba mainymui — 5 kamb. 
katėdžė. Kaina $2,900—5 ir 6 kam
barių namas. Kaina $4900. 4 flatų 
mūrinis namas. Kaina $9,806. 11
flatų, beveik naujas. Kaina $20,500. 
Bizniavai namas ant 63-čios netoli 
California. Kaina $9500.

C. P. SUROMSKIS, 
Prospect 0176.

PARSIDUODA KAMPINĖ KA
TĖDŽĖ—arba mainysiu ant 2 flatų. 
3657 West 67th Place.

FARMS FOR SALE = 
Ūkiai Pardavimui

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

J. H. THOMPSON, 
Telefonas Virginia 0604.

Tik lieknuosius verčia taupyti
Aišku, valdžiai įvedus bent 

kiek didesnį taupumų, tai nuo 
to didžiumoj nukentėtų bedar
biai, kurių jau ir taip pašalpos 
striukai apkarpytos. Balsuoto
jai turėtų būti atsargus su iš
rinkimu į valdžių tokių reptib- 
likonų ar demokratų, kurie tik 
biednuosius verčia taupyti.

A. J. S.

Atvyko atsiimti brangių dovanų 
iš “Naujienų”

JUOZAPAS GRICIUS 
gyveno 2034 So. Union Avė.

Tel. Seeley 0646
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 15 d., 1:30 vai. po 
piet, 1940 m., sulaukęs pušės > 
amž., gimęs Grumblių kaime, 
Alsėdžių parap., Telšių apskr.

Amerikoj išgyveno 28 m. '
Paliko dideliame nuliųdime . 

moterį Domicėlę, po tėvais 
Gelumbičkaitę, sūnų Albertą, 
dukterį Justiną, brolį Joną, . 
pusseserę Oną ir švogerį Juo
zą Mažeikus ir jų šeimą, švo- 1 
genį ir švogerką Gailius ir jų r 
šeimą ir švogerį ir švogerką ( 
Cukurus ir jų dukterį Aldo- 
hą Miliauskas, dėdę Labžentą ; 
ir šeimyną. Lietuvoj — brolį , 
Kazimierą ir gimines.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Skudo 
kopi., 718 W. 18th St. Lai
dotuvės įvyks pirmad., vasa
rio 19 d., 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už . 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi- : 
nes. . j

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

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Duktė, Brolis 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. S. M. Skudas, 

Tel. MONROt 3177.

“Naujienų” Progra 
mų Atgarsiai Iš Lietuvos
Gerbiamos “Naujienos”:

širdingai prašom mums siųs
ti laikraštį, taipgi širdingai ačiū 
už taip gražius . ir naudingus 
“Naujienų” radio programus, 
kurių klausomės kas sekmadie
nį- f. j

Su tikra pagarba,
ir S. Miliai,

10,000,000 Svarų
Taukų Suomijai

bėgy j.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Paskutjnių 10 dienų 
Suomija užpirko dešimts milio- 
nų svarų taukų Chicagoje. Dėl, 
šaltų klimato jų krašte suomiai: 
valgo labai .^aug riebalų.

Šiomis dienomis Chicagoje 
viešėjo ponia Mariutė Martinai
tienė iš Tree Soil, Michigan. Ji 
čia atvyko atsiimti savo bran
gių dovanų, kurių jos laiminga
sis vyras Vincas Martinaitis iš- 
laimėjo “Naujienų” parengime 
sausio 14 d. Rubsiuvių svetai
nėj, prie 333 S. Ashland Avė. 
O ta dovana, neskaitant daugy
bės kitų, tai buvo pirmasis pri
zas, seklyčios rakandai, apie 
šimto keturiasdešimta dolerių 
vertės, iš plačiai žinomos 
Peoplcs rakandų bendrovės.

Tokiu nepaprastu laimikiu 
ponia Martinaitienė pasirodė 
ganėtinai patenkinta ir tarp kit
ko, juokaudama išsitarė: da
bar, sako, aš galėsiu ant savo 
rakandų sėdėti, o jis (Vincas) 
ant savo.

KAUNAS. — Atgavus Vil- 
■nių ir jo' sritį, atsidaro naujos 
ir įdčmios perspektyvos turiz
mui ’ir keliautoj am s. Lietuvos 
Kūno Kultūros Rūfnai nuo 1937 
metų turi įsteigę Lietuvos Ke- 
Tiavimo Sąjungų, ši sąjunga 
per tų trumpą 'laiką jaunie
siems 'keliautoj am s globoti ir 
iškiloms, ekskursijoms bei ke
lionėms organizuoti įsteigė 31 
keliautojų globos komitetų įvai
riose Lietuvos Vietose. Pernai 
metais tie komitetai globojo 
jau per 40,000 jaunųjų keliau
tojų. Toks skaičius gaVo nak
vynės, poilsį, karstą vandenį 
arbatai ar Vadovus lankomoms 
vietoms paaiškinti. Liet. Ke
liavimo S-$a Vilniuj tūri savo 
haihūs su 250 lovų. Tie namai 
veikia ištisus ftretūs ir juose 
kiekvienas keliautojas už ma-. 
Žiausį atiminimą galės gauti, 
patogią nakvynę ir karšto van
dens arbatai. Pahašųs naniai 
vasaros keliavimo sezonu veiks 
ir Trakuose ir daugelyje kitų 
įžymiųjų Vietų.—Sąjunga šiais 
metais numato išleisti įvairių 
kelionių planų savarankiškiems 
keliautojams ir pati sųjungh 
žada organizuoti įdomias kelio
nės po Lietuvą. S»-ga leidžia 
jauniesiems keliautojams in-. 
formacinį leidinį—Kelionių Va
dovą, kuriame aprašytis svar
biausios lankytinis vietos- it 
suteikiamos visos informaci
jos.

jbCJKi\lTUKE-FIXTURE FOR-BALE 
Rakandai ir Jtadsai Par^vimiri
PARDAVIMUI ALIEJINIS PE 

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

i i» iiiliiMi.KM..........>U> i*—

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

i
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Tūkstantinės pirko j ų armijos 
Ieško visokių pirkinių, biz
nio progų Ir 'L tjiCnų” vedėjoms priklauso nc- 

imažas Kreditas už tai, kad jie 
Išgali skirti taip vertus ir žmo
gaus gyvenime reikalingas do
vanas.

' - :

Nau
*

> NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Bf RSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
•“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Mėtinės Mirties Sukaktuves

JOHN ŽALIS
(GRANO RAPIDS, MlCfllGAN)

pe^rsiškytė su šiuo pasatiliu Vasario 
18 dieną, 4939 mo sulaukęs 42 metų 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskrity, 
Raudėnų miestely.

Paliko dideliame nuliūdime tėvą 
J<mą, motiną Agotą, po tėvais Jo- 
valšaitę, brblį Adomą ir jo šeimy
ną, seserį Sofiją ir jos vyrą Bill 
Avėty, ciocę ir dėdę Dukkus ir 
daug pusbrolių ir pusseserių. Lie
tuvoje 4 cibces it daug pusbro
lių ir pusseserių.

Brangus, miisų šuneli, mes tavęs 
niekados neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįsi, bet įmes pas tave 
anksčiaus at vėliaus ateisime.. Tavo 
atminčiai puošiame tavo kapą gėlė
mis ir laistome ašaromis, — lanko
me h* lankysime kol gyvi busime.

Nnliudę liekame:
TĖVAS, MOTINA, BROLIS, 

SESUO IR VISA ŠEIMA.

Jau daug metų kaip pp. Mar
tinaičiai prie Free Soil turi dK 
delį nuosavų ūkį. Tiesa, iš kar
to jie turėjo kiek mažiau že
mes, bet vėliau dasipirko ir 
įrengė patogius trobesius. Pa
sirodo, kad jų triūsas duoda 
gražius rezultatus. Be to, dar 
turiu pasakyti, kad ponia Mar
tinaitiene retai kada atvyksta 
svečiuotis Chicagon tuščiomis 
rankomis. Taip ir šį kartų man 
teko gandus suris. Už tai tariu 
ačiū. — A. 3. S.

duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis k l t, nelaukite, 
kad kitas. pavilios Jūsų ge
rąjį kostumerl, bet gaftinkf- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENĄ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE -kas dier 
j ienų 7-me puslapyje 
ified” skyrių, kur siūlos 
įvairių gerų bargenų. • 
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
nauddkitės Naiflienų fedkštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu palaukdami arbaat- 
vekdatal:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1789 B. HALSTED CTREET 
Chicago, HL
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Šiandien Šveskim 
Lietuvos Nepriklausomybės 
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Sukaktuves Auditorijoje!
Pradžia — 7:30 valandą vakare.
Įžanga — 10 centų.
Vieta — Chicagos Lietuvių Auditorija, 3133 

South Halsted Street.
Kalbės: Lietuvos konsulas Chicagoj, p. Pet

ras Daužvardis (pakviestais dalyvauti).
Suomijos Konsulas, Mr. Elmer A. Forsberg.
“Naujienų” Redaktorius, Dr. P. Grigaitis.
P-as J. P. Varkala . (perstatys lietuviams 

Suomijos svečius).
Dainuos: Jadvyga Gricaitė

Stdsys Rimkus
“Pirmyn” Choras 
“Birutės” Choras 

Suomiai Dainininkai
Šias Nepriklausomybės Sukaktuvių Iškilmes 

rengia KOMITETAS VILNIAUS KRAŠTUI 
ŠELPTI.

Visas pelnas eina Vilniads lietuvių šelpimui.
Tai bus nepaprastai iškilmingas, įdomus, 

jaudinantis Sukaktuvių minėjimas, kuriame mes 
v?si, kas galim, turėtume būti.

Nepraleiskime šitos progos iškilmingai ne
paminėję savo gimtinės Lietuvos Laisvės Šventę 
kartu su žymiausiais savo veikėjais ir garbin
gais svečiais suomiais, kurie mums papasakos 
kais dabar dedasi jų krašte.

Dalyvaukim kuoskaitlingiausiai! Užpildyki- 
me kiekvieną Lietuviu Auditorijos kampelį!

ŠVĘSKIM LIETUVOS LAISVES SUKAK
TUVES, VASARIO 16-tos ŠVENTĘ, VASARIO 
16-tą DIENĄ, tai yra ŠĮVAKAR!

RENGĖJAI

NAPERVILLE, ILL. — Kongresman is Chauncėy W. Reed (po kairei) ir 
Charles A. PlumLey, o viduryje palikta,yįeta prezidentui Roosevellui. Tai “ban- 
kieto” stalas. “Bankielą” surengė repub'ikonai, kurie ėmė nuo asmens po 25 
centus. Prezidentas tikietą į bankietą nu.ipirko, bet, žinoma, bankiete nedalyvavo

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Užmušė Lietuvį 
Townoflakietį 
Roką Bauža* c

Automobilių Nelaimės
• Prie 45th ir Butterfield 

Rcad, Hillsidėj į telefonų stul
pų įvažiavo su automobiliu ir 
užsimušė 23 metų mayvvoodie- 
tis, Roland Eanse, 1326 So. 
17th avenue.

žuvo Brighton Parke
• Evangelical ligoninėje pa

simirė 57 metų townoflakietis, 
Rokas Bauža. Jis gyveno ad
resu 4327 So. Marshfield avė.

Pereitą sekmadienį automo
bilius ji suvažinėjo prie 47th 
ir Rockvvell gatvių, Brighton 
Parke, ir labai sunkiai sužei
dė.

• St. Luke’s ligoninėj pasi
mirė 64 metų Dr. Sheldon Peck; 
7020 Jeffery avenue. Užvakar 
jį automobilis sužeidė, prie 
Randolph ir Wabash gatvių 
kampo.

Bet Ji Šeimininkus 
Išgelbėjo

Ūkininkai Henry Raddatz ir 
jo žmona, 3 mylios į pietus 
nuo Marengo, buvo sumigę. Jo 
triobos prieangyj buvo kalė 
Patsy, pririšta prie sienos. Pa
jutusi, kad namas dega, ji pra
dėjo garsiai loti ir draskytis, 
ir tol lojo kol šeimininkų ne
pažadino. Jie išsigelbėjo, bet 
nebebuvo laiko Patsy paleisti, 
ir kalė sudegė.

Mirė Juozas 
Gricius

Vakar po trumpos ligos, pa
simirė Juozas Gricius, 2034 S. 
Union Avenue, senas 18 tos 
Apylinkės gyventojas ir biz
nierius. Bus pašarvotas S. M. 
Skudo koplyčioj, 718 W. 18th 
St. Apie laidotuves bus pra
nešta vėliau.

Pašovė Aludininką 
Kazimierą Dulskį 
Ir Palicistą
Plėšikai Pabėgo su $132 Grobiu

Aludininkas Kazimieras Duls- 
kis ir policistas Oscar Simon- 
sen užvakar vakare atsidūrė li
goninėj po apiplėšimo pirmojo 
alinės, ties 1151 BIackhawk 
avenue.

Piktadarių buvo trys. Jie at
ėjo alinėn prieš pat uždarymo 
laiką. Visi trys buvo apsigink
lavę.
- Atstatę revolverius į Dulskį 
ir Siinonseną jie įsakė jiems iš
kelti aukštyn rankas.

Bet Dulskis nepaklausė ir 
bandė vienam piktadariui atim
ti revolverį. Visi trys tada puo
lė ir Dulskį ir policistą mušti, 
taipgi paleido kelis šuvius.

Jie pasiėmė Simonseno revol
verį, jo laikrodėlį, nuo Dulskio 
atėmė $132 čekiais ir pinigais, 
ir pabėgo.

Trokų Šoferiai 
Išgelbėjo Tris 
Nuo Mirties

Važiuodami Skokie vieške
liu, Northfielde, du trokų šo
feriai vakar anksti rytą paste
bėjo, kad dega namas. Jie su
stojo, miegančius namiškius 
pažadino, susirado kopėčias, ir 
visus tris išgelbėjo. Name bu
vo Milton Bennet, 29 m. a., 
jo žmona Margaret, ir 7 me
tų duktė Caroline.

Didelis Gaisras Chicagoj
Ties 1529 South Jefferson 

Street gaisras sunaikino dvie
jų aukštų statybos medžiagų 
sandėlį, Reserve Supply Cor
poration. Nuostoliai siekia tarp 
$50,000 ir $75,000.

NATT.TIENŲ-ACME Tnlnpho*"
ALBANY, GA. — Viesulo pasėkos, šį paveikslą nutraukė pasažieras, kuris 

važiavo trhtikihiu. , ,

NATMIENŲ-ACME Tplčphoto
ALBANY, GA. — VAIZDAS Lš ORO PO PRAŪŽUSIO VIESULO.

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

Atvyksta
Chicagon VAKAR CHICAGOJE

Pulk. Povilas P. žadeikis
Rytoj, 2 valandą po pietų, 

Baltimore and Ohio traukiniu 
Chicagon atvyksta Lietuvos 
ministeris AVashingtone, pulk. 
Povilas P. žadeikis. Jisai da
lyvaus Nepriklausomybės mi
nėjime, kuris yra rengiamas 
Oriental salėj, 32 W. Randolph 
st., sekmadienį, 2 valandą po
piet. (Sp.)

Laiškas Ir Siuntinys 
Iš Lietuvos
Užtruko Kelionėj Du Mėnesiu

P-a Veronika Pulsuckis, 6231 
S. Rockwell St., Dr. LeVan- 
Pulsuckio mamytė, iš Lietuvos 
nuo savo marčios Jadvygos 
Daukšienės, Kedainiu-Martinai- 
čių kaimo, ką tik dabar gavo 
laišką iš lapkričio 25, 1939 m. 
ir siuntinį su džiovintais obuo
liais, grybais, lininiais audek
lais, staltiesėmis ir rankšluos
čiais.

Laiškas ir siuntinys kelionė
je užtruko virš porą mėnesių, 
bet jie karo sukuryj nedingo. 
P-a Pilsuckis labai džiaugiasi 
gayusi gražias ir brangias do
vanas. Visi audeklai gerai iš
austi ir jų raštas, spalvos la
bai skoningos ir darnios, labiau
siai lininės juostotos drobės, 
kuri labai tinka vyrų ir mote
rų vasarinių garnitorių gami
nimui. Amerikoje šios rųšies 
drobė turėtų plačią rinką, jei 
kas tinkamai ją pradėtų pla
tinti. Iš jos pagaminti garni- 
toriai lengvai atlaikytų kompe- 
ticija su čia gamintais taip va
dinamais “Palm Reach” siu
tais. ‘ I

Skonis Lietuvoj
P-os Daukšienės laiške pa

stebėjau ir tai, kad Lietuvos 
moteris iš svetur importuota 
perkelį labiaus vertina už savo 
namie austą lininę drobę. Toks 
Lietuvos moterų galvojimas ir 
smalsumas nelabai vykęs. Au
deklų ekspertai visi gerai ži
no, kad lininė drobė yra ver
tesnė už bo’velninį perkelį, tat 
moteris labiaus turėtų vertinti 
savo namų austą drobę.

Receptas
P-a Daukšienė, kalbėdama 

apie lininės drobės garnitorius, 
duoda sekantį seceptą, kad jie 
laikytų naturališką spalvą: Jei 
norima, kad drobė bei pasiu
tas garnitorius neišbaltų, tai 
reikia užmerkti į virintą pie 
ną ir po to visuomet skalbti 
šaltame vandenyje.

Ji toliau laiške apgailestau
ja savo vyro Prano, 35 metu 
amžiaus, kurį Lietuvos valdžia 
yra pašaukusi į kariuomenę. Iš 
to matosi, kad ir Lietuvos ka
riuomenė yra didinama.

P-a Veronika Pulsuckis savo 
marčiai širdingai dėkoja už 
laišką ir siuntinį ir linki jai, 
švogeriui, gentims ir pažįsta
miems laimės ir sėkmingumo 
gyvenimo anoj, audringoj, pu
sėj vandenyno.

— Veidas.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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• Pulk Alexander J. Brodie 
vakar buvo prisaikintas ir pra
dėjo eiti Cook apskričio koro
nerio pareigas. Kaip vakar pra- 
nešėm, Cook apskričio taryba 
jį išrinko, iš daugelio kandida
tų tarpo, koroneriu, mirusio F. 
J. Wabh terminui užbaigti. 
Brodie ikišiol tarnavo Chicagos 
Parkų distrikte.
• šeštadienį Mrs. Stella Kar- 
waski ir jos vyras John Susiba
rė. Po karštų žodžių ji pasiėmė 
savo 5 metų dukrelę Mary ir 
išvažiavo pas gimines į Milwau- 
kec. Bet ten būdama pradėjo 
galvoti, kad gal ji buvo ginčo 
kaltininkė, ir vakar grįžo na
mo. Rado vyrą pasikorusį. Jie 
gyveno adresu 1014 N. Paulina 
St.
• Ties 1521 N. Hamlin avenue 
federaliai alkoholio biuro agen
tai susekė slaptą degtinės vary
klą. Areštavo du žmones.
• Vakar ir užvakar vakare 
Chicagoj nusižudė sekami žmo
nės: Jack McCrimmon, 29 me
lų amžiaus Northwestern uni
versiteto studentas, 720 Foster 
slrcel; Dudley D. Skinner, 39 
apdraudos kolektorius, 1455 E. 
68th Street; Daniel D. Rrennan, 
55, nuo 4856 N. \Vinchester 
avenue, advokatas, ir bedarbis 
Peter Vaklivia, nuo 3003 West 
lįst Street. Jisai iššoko iš ket
virto aukšto lango Billings Mc- 
morial ligoninėje.
• 51 metų krautuvininkas 
Frank Tomaini, 1336 Larrabee 
st., užvakar vakare uždarė sa
vo maisto krautuvę, pavalgė ir 
atsisėdęs prie stalo savo kam
baryj, užpakalyj krautuvės, pra
dėjo lošti “solitaire”. Jam belo
šiant kas tai paleido tris revol
verio šuvius į jo nugarą, Tomai
ni užmušdamas. Policija miste
riją tyrinėja.
• Chicagietis Mcrritt R. Lau- 
benheimer, 2515 Colfax avenue, 
užvedė bylą prieš DeSoto Mo
tor bendrovę ir Pittsburgho 
Plate Glass Co., reikalaudamas 
$1,000,000 atlyginimo už sužei
dimus. Skundėjas sako, kad 
pereitais metais jisai važiavo 
savo DeSoto gamybos automo
bilyj. Netoli Kenoshos prie au
tomobilio pasimaišė fazanas, į- 
skrido j priekinį langą ir jį iš
daužė. Stiklo gabalai skaudžiai 
apkapojo jį patį ir jo 4 melų 
sūnų. Laibenheimer sako, kad 
firmos garsino, jog tas stiklas 
yra nedųžtantis.
• Kane apskričio policija va
kar pradėjo saugoti S. Charles 
Manufacturing Company dirb
tuvę, kur dabar vyksta Darbo 
Federacijos paskelbtas streikas. 
Užvakar ten įvyko susirėmimas 
tarp streikalaužių ir streikierių. 
Už jo “sukėlimą” policija suė
mė lietuvį Louis Grevicką iš 
Batavia. ir kelis kitus žmones.
• Chicagietis Philip Voulis, 
7956 Evans avenue, laimėjo 
$27,000 nuo krautuvininko Mor
ris Stein, 7641 Essex avenue. 
1938 metais Stein’o trokas su
važinėjo Voulis'ą prie 59th ir 
Stony Island, ir jį sunkiai su
žeidė. Voulis netrukus užvedė 
bylą, ir vakar teisėjas Meier 
baigė ją svarstyti, išnešdamas 
nuosprendį skundėjo naudai.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLU SALĖJĘ

I 2343 SO. KEDZDE AVĖ.




