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NEKETINA NE TALKININKU KARIUOME
NEI DUOTI KELIA

Suomijos padėtis esanti kritiška
STOCKHOLM, Švedija, vas. 

16. — Švedijos užsienių reika
lų ministerijos atstovas penk
tadienį pripažino, kad Suomija 
prašė vasario 18 dieną (perei
tą antradienį) tiesiogės kari
nas pagalbos. Korespondentai 
supranta, kad suomiai prašė 
Švedijos armijos pagalbos.

Bet, painformavo ministeri
jos atstovas, Švedija atsisakė 
pagalbos duoti.

Talkininkai, britai ir fran- 
cuzai, prižadėjo pasiųsti stip
rius kariuomenės kontingentus 
Suomijon. Kaip su siuntimu 
talkininkų kariuomenės — ar 
jai bus leidžiama keliauti per 
Švediją?

Į šį klausimą ministerijos 
atstovas atsakė: Švedija neleis 
talkininkų kariuomenei' per sa
vo žemę žygiuoti. 1

Pirm šitų pareiškimų prem
jeras Hansson pareiškė, kad 
Švedija yra davusi ir duoda 
pagalbos suomiams, bet pagal
ba teikiama humanitariais su
metimais. Teikiama ne-karinė 
pagalba. Švedija pasiliksianti 
neutrali.

SUOMIAI PASIDUOSIĄ, JEIGU NE
GAUS PAGALBOS

STOCKHOLM, Švedija, vas. 
16. — Dienraštis “Aftonbla- 
bet” penktadienį kalba, kad pe
reitą savaitę Suomijos prem
jeras Risto Ryti ir užsienių 
reikalų ministeris Tanner lan
kėsi Stockholme ir prašė grei
tos ir tiesiogės karinės pagal
bos suomiams su rusais ka
riauti.

Švedijos valdžia debatavo 
prašymą keturias dienas. Pa
galiau priėjo išvadą, kad pa 
galbos duoti jį negalinti.
' Suomijos delegacija pareiš

RUSAI PAĖMĖ DAR 53 SUOMIŲ 
FORTUS

PRANEŠAMA, SUOMIAI TRAUKIASI ATGAL; RUSAI 
ARTINASI PRIE VIBORGO

MASKVA, sovietų Rusija, 
vas. 16. — Rusijos karo ko
munikatas, išleistas penktadie
nį, sako, kad ketvirtadienį rau
donoji armija paėmė dar 33 
suomių fortus. 21 tų fortų bu
vo plieno ir konkrito.

Suomiai traukiasi atgal, kal
ba rusų komunikatas, palikda
mi ginklus ir karo reikme- 
nas.

Raudonoji armija slenka prie 
Kamara geležinkelio stoties, 
esančios 12Ųį mylių toly nuo 
Viborgo.

Kamara stotis yra ant Le-

Chicagai ir apieiinkei fęde 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 
nešauja:

Tarpais lengvas lietus; sau
lė teka 6:45 v. r., leidžiasi 5:24 
vai. vak.

Tuo tarpu penktadienį suo
miai pripažino rusus įsiveržus 
j Summa miestelį — vieną 
svarbiausių Suomijos tvirtovių 
linijos Karelijoj punktų.

Gi rusų pranešimai skelbia 
raudonąją armiją artinantis 
prie geležinkelio stoties Kama
ra, kuri randasi keletą mylių 
toliau į Suomijos gilumą už 
Supimą miestelio.

Suomiai aiškina: nors rusai 
įlaužė keliuose punktuose Man- 
nerheimo liniją, bet dar nesu
laužė jos; tvirtovės esančios 
taip pastatytos, kad paėmimas 
to ar kito punkto nepražudo 
visos linijos.

Pranešimai dar kalba: rusų 
atakos kituose frontuose at
muštos, suomiai vis daugiau 
lėktuvų susilaukia ir pradeda 
atremti rusų aviacijos atakas. 
Vis gi ir oficialus pranešimai 
ir korespondentų aprašymai 
rodo, kad 16-tą rusų ofensyvo 
dieną mūšiai Karelijos fronte 
pasiekė kritišką stadiją suo
miams.

kusi, kad prieš ją stovi alter
natyva: ar padaryti su Rusi
ja, - taiką .tokiomis isąlygomis, 
kurios bus pavojingos ir Šve
dijai, ar gauti pagalbos iš va
karų, Norvegijai ir Švedijai 
leidžiant svetimų šalių kariuo
menei per jų teritoriją keliau
ti.

Švedijos socialistų laikraštis 
“Folkets Dagblat” taipgi pra
neša, kad Švedija atsisakė duo
ti Suomijai tiesiogės pagal
bos.

ningrado—Viborgo geležinke
lio. Stumdamiesi pirmyn pagal 
geležinkelį rusai užima sritį, 
kurioj susisiekimas su reikme
nų parupinimo bazėmis geriau
sia gali būti užtikrintas. ,

Kiti pranešimai kalba, kad 
rusai nori paimti Viborgą į 7 
dienas, kai sovietai minės sa
vo armijos ir laivyno savaitę.

Ragina Švediją sto
ti suomiams talkon

STOCKHOLM, Švedija, vas. 
16. — Švedijos karinis eks
pertas, pulkininkas K. A. Bratt, 
ir Skandinavijos istorijos pro
fesorius Nils Ahnlind išleido 
brošiūrą, kuri ragina Švediją 
stoti talkon Suomijai ir ka
riauti prieš rusus. Jie nurodo, 
kad rusų tikslas esąs ne tik 
Suomiją užkariauti, bet briau* 
tis toliau į Švediją ir Norve
giją. Švedija vėliau businti įvel
ta į pasaulinį karą, jeigu da
bar nestos kovon.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
NEW YORK. — Darbininkai laike siaučiuosios audros skraidykloje riša prie troko lėktuvą, kad vė

jas jį nenuneštų.

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

STOCKHOLM, Švedija, vas. 
16. — Švedija atsisakė duoti 
Suomijai karo pagalbą arba 
leisti svetimų šalių karinome- • 
nei pereiti jos teritoriją pakeliu 
į Suomiją. Premjeras Hansson 
pareiškė, kad Švedijos nusista
tymas nepasikeitęs ir šalis pa
silieka neutrali.

—x—x—x—
HELSINKIS, Suomija, vas. 

16. — Suomija pripažįsta, kad 
rusai. įsiver^ į Summa mies
telį. Jie h^įiralaužė antros tvir
tovių linijos, o ir pirmosios li
nijos didžioji dalis pasilieka ne
sulaužyta, sako suomių prane
šimas.

—X—X—X—
MASKVA, sovietų Rusija, 

vas. 16. —* Raudonosios armi
jos pranešimais, suomiai trau
kiasi, jų nuostoliai sunkus, jie 
palieka ginklus. Raudonoji ar
mija esanti tik 12 >/2 mylių to
ly nuo Viborgo. 

-- X---X-- X--
LONDONAS, Anglija, sau

sio- 16. — čia reiškiama nuo
monė, kad suomiai dar turi 
galimumų atlaikyti rusų spau
dimą iki susilauks reikiamos 
ir pakankamos' pagalbos.

~x—x—x—
AMSTERDAM, Holą n d i j a, 

vas. 16. — Holąndija pasipik
tinusi naciais, kurie paskandi
no jos laivą, gabenusį jai mai
stą — ir nieko kito, kaip tik 
maistą. 

—x—x—x—
BRUSSELS, Belgija, vas. 

16. — Belgijoj ir Holandijoj 
tikimasi, kad prez. Ro-osevelto 
atstovas, Sumner Weiles, at
lankys ne tik Italiją, Vokieti
ją, Angliją ir Francuziją, bet 
taipgi Belgiją ir Holandiją.

500 lėktuvų atakuo
ja suomių pozicijas

HELSINKIS, Suomija, vas. 
16. — Raudonosios armijos ar
tilerijai, pėstininkams, šim
tams tankų padeda suomių po
zicijas atakuoti dar 500 rusų 
karo lėktuvų.

.1 • i

Vokietija siunčia 
ginklų Rusijai

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
16. — Nacių vyriausybė pa
tvirtino Tass (Rusijos' žinių 
agentūros) pranešimą, kad Vo
kietija parūpins Rusijai daug 
ginklų ir amunicijos.

Įspėja neutralias ša
lis nepadėti Suo

mijai
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

16. — “Voelkischer Beobach- 
ter”, nacių partijos oficialus, 
dienraštis, penktadienį patalpi
no įspėjimą neutralioms ša
lims. Nacių organas sako, kad 
Rusija laimės karą Suomijoje 
pavasarį, ir neutralios šalys 
neturėtų gelbėti Suomijos, jei
gu nori savo gyvavimą apsau
goti.

Dar $100,000 pasių
sta Suomijai

NEW YORK, N. Y., vas. 16. 
— Buvęs prezidentas Hoover 
penktadienį pranešė,, kad dar 
$100,000 pasiųsta Suomijai pa
šalpos. / '• ’ 1

Nubaudė ūkininką 
atsisakiusi žemę 

dirbti
LONDONAS, Anglija, vas. 

16. — Anglijoje daug žemės 
iki šiol buvo nedirbamos. Žy
mią ūkio produktų dalį šalis 
importuodavo; Ryšium su ka
ru valdžia įsakė ūkininkams 
arti ir sėti visą galimą dirbti 
žemę.

Dauguma ūkininkų įsakymo 
paklausė, bet atsiranda tokių, 
kurie yra • priešingi. Vienam 
priešingų ūkininkų teismas pa
skyrė bausmės užsimokėti $100. 
Jis, mat, nesutiko arti žemės 
net kai valdžia prižadėjo duo
ti traktorių darbui. Manoma, 
teismai baus ir kitus neklau
sančius įsakymo ūkininkus.

Rusai sveikina ar- 
tesnius ryšius su 

Vokietija
MASKVA, sovietų Rusija, 

vas. 16. — Stalino vyriausy
bės dienraštis “Izviestija” pen
ktadienį kalba apie dar artės- 
nius Rusijos ir Vokietijos san
tykius. Paskelbta šiomis dieno
mis nauja Rusijos ir Vokieti
jos sutartis, sako “Izviestija”, 
rodo Rusijos ir Vokietijos 
draugingumą augant, stiprė
jant.

O kai dėl Rusijos santykių 
su Britanija: ir Francuzija, tai 
jų svarba mažėjanti. Mat,< Vo
kietijos prekyba atsverianti 
Britanijos ir Francuzijos reik
šmę.

JAPONAI TRAUKIASI ATGAL
MANOMA, JŲ PAJĖGOS TOLESNIEMS UŽKA

RIAVIMAMS IšSISĖMUSIOS

SHANGHAI, Kinija, vas. 16. 
— Kinai stumia japonus atgal 
plačiai išsiskėtusio fronto spar
nuose.

Pietų Kinijoj japonai trau
kiasi Nanningo linkui. Kinai, 
besivydami japonus, pasiekė 
punktą keturiolikos mylių at- 
stumoje nuo to miesto.

Šiaurės fronte, viduinėje 
Mongolijoje, kinai atsiėmė mie- 
stą 'ir- privertė - j aponus
trauktis i Paotow.

Japonai sakosi besitraukia į 
pirmiau nužiūrėtas pozicijas. 
Tačiau neutralus karo eksper

Badas gresia šiau
rės Kinijai

TIENTSIN, Kinija, vas. 16. 
— Minios žmonių badauia ka
ro suvargintoje šiaurės Kinijo
je. Svetimšaliai biznieriai ruo
šia atsišaukimą į Jungt. Val
stijas, prašydami pašalpos. Pri- 
sibijoma, badaują kinai gali 
užpulti svetimšalių koncesijas, 
reikalaudami maisto.

Norvegai išgelbėjo 
Vokietijos laivą

BERGEN, Vokietija, vas. 16. 
— Vokietijos laivas Altmark, 
tarnavęs kaipo padėjėjas pa
skandintam šarvuočiui Admiral 
Graf Spee, pasiekė reicho uo
stą.

Jį buvo pagavęs Norvegijos 
vandenyse britų karo laivas. 
Britai jau buvo pasiėmę Alt- 
marką, tačiau Norvegijos ka
ro laivai atėmė grobi ir leido 
vokiečių laivui plaukti toliau.

Talkininkai žada 
duoti kariuome

nės Suomijai
LONDONAS, Anglija, vas. 

16. — Dienraštis “The Ex- 
change Telegraph” gavo pra
nešimą iš Helsinkio, Suomijoj, 
kad talkininkai prižadėjo pa
siųsti Suomijon savo kariuo
menės ir kad suomiai į dieną- 
kitą prižadą priims.

Bet kaip talkininkų kariuo
menė Suomijon bus pasiųsta, 
kai .Švedija atsisako jai duo
ti kelią, tai nepaaiškinama. Be 
to, Londone keliamas klausi
mas, ar pagalba ne pervėlai 
siuloina.

tai mano, kad japonų kovin
gumas jau išsisėmęs: jie už
ėmė tam tikrą Kinijos daj, 
mėgino dar užimti daugiau, 
bet nebestengia.

Dalykas toks: didesniam Ki
nijos plotui užimti japonams 
reikia daugiau kariuomenės, 
daugiau amunicijos, daugiau 
maisto reikmenų^ didesnės sar
gybos susisiekimb linijoms sau
got i,- - o—tokių - jėgų- j ie neturi. 
Taigi japonai stengiasi suglau
sti savo linijas ir atlaikyti už
imtas pozicijas, nelaimėję pil
nai viso, ko tikėjosi laimėti.

Keturi neutralių ša
lių laivai naskan- 

dinti
LONDONAS, Anglija, vas. 

16. — Reuters, Britanijos ži
nių agentūra, praneša, kad du 
Danijos laivai paskandinti. 
Dviejų Norvegijos laivų pasi
gendama, Ir jie, manoma, bus 
žuvę.

Welles vvksta Į 
Italiją

WASHINGTON, D. C., vas. 
16. — šeštadienį laivu Bex iš
plaukia Italijon Sumner Wel- 
les, valstybės departamento se
kretorius asistentas. W eiles 
atlankys Italiją, Francuziją, 
Vokietiją ir Britaniją. Studi
juos Europos padėtį, turėda
mas taikos galimumus ome- 
nėje.

Dies komitetas ne
nori kunigo Cough- 

lino kvosti
WASHINGTON, D. C., vas. 

16. — Kai dabar Dies komite
tas tyrinėja priešingą Jungt 
Valstijoms veiklą, tai jam bu
vo patarta kvosti ir žinomą fa
šistinį katalikų kunigą Cough- 
liną. Bet vienas komiteto na
rys, kongresmanas Mason (iš 
Illinois, republikonas) pareiš
kė, kad jis nemanąs, jogei Cou- 
ghlin veikla yra priešvalstybi
nė. Kitas kongresmanas, Demp- 
sey, irgi komiteto narys, aiš
kina: esą neverta leisti Cou- 
ghlinui savo agitaciją varyti 
kongreso, komitete.

Veikiausia komitetas ir ne
šauks Coughlino liudyti.

TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

KAUNAS, vasario 13 d’. — 
šalčiai Lietuvoje pasiekė rekor
dą. Naktį į pirmadienį Biršto
ne buvo — 40 laipsnių Faren
heito. Baltijos jura baigia už
šalti.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

New Yorke

Karas pavasari — 
turkai Įspėjami

ISTANBUL, Turkija, vas. 
16. — Turkijos spauda įspėja 
gyventojus, kad šaliai tenka 
laukti karo pavasarį.

70 žmonių žuvo dėl 
sniego audros

NEW YORK, N. Y., vas. 16. 
— Nuo Maine valstijos iki \Va- 
shington, D. C., ir į vakarus 
iki Ohio valstijos visą tą ša
lies plotą užgavo sniego au
dra. Vėjas kai kuriose vieto
se buvo pasiekęs- 80 mylių va
landoje greitumą. Naujojoj 
Anglijoj dėl audros žuvo 25 
asmens, New Yorko valstijoj 
5, kitose apylinkėse 41.

Penktadienį kastas nuo vieš
kelių sniegas, stengtasi atsteig- 
ti pakrikdytas trafikas.

Rado dar viena ko
munistą kaltą klas- 
tuoto pasuorto var

tojimu
NEW YORK, N. Y., vas. 16. 

— Prisaikintuju posėdininkų 
teismas rado kaltą Welwel War- 
szowerį, Jungt. Valstijų ko
munistų partijos finansų sek
retorių. Jis buvo kaltinamas, 
kaip ir Earl Brovvder pirmiau, 
klasluoto pasporto vartojimu. 
Teisėjas John C. Knox paskirs 
jam bausmę ateinantį antra
dienį.

Sulaikė bylas prieš 
verbuotojus savano

rių Ispanijai
WASHINGTON, D. C., vas. 

16. — Generalus prokuroras 
Robert H. Jackson pareiškė, 
kad jis įsakė sulaikyti bylas, 
iškeltas 16-kai asmenų Detroi
te ryšium su jų veikla verbuo
jant Ispanijos lojalistams sava
norius 1937 ir 1938 m.

Šitas bylas buvo iškėlęs 
Frank Murphy, Jacksono pirm- 
takunas kaip generalus proku
roras, o dabar Vyriausiojo Tei
smo narys.

Paskyrė 965 milio- 
nus laivyno rei

kalams
WASHINGTON, D. C., vas. 

16. — Jungt. Valstijų atstovų 
ruirci nutarė asignuoti karo 
laivyno reikalams $965,772,000. 
Priimtas rūmų bilius pasiųstas 
senatui. Ši suma skaitoma re
kordinė laivyno reikalams.
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ŠLIUPTARN1AI
I

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

Šitą tiesos ir kovos romaną. skiriu dr. Jonui šliupui 
-------------------------- AL. MARGERIS --------------------------(Tęsinys)Beveik visi pasiskirstė poro mis. Kiekviena pora—.angliakasys su savo pageibininku— nuėjtf tuo keliu, kuris vedė jų darbavietėn.Visų žibintuvai smagiai degė, spraksėjo, bet vis dėlto palyginti jų šviesą su elektros, šiaip ar taip, ji buvo blandi ir tamsus kelius menkai teapšvie- tė. Atrodė, kaip mėnesienoj, kada mėnulis, nujausdamas darganą, apsiblausęs į žemę spokso ir tingiai perduoda jai saulės šviesą.Antanas su Roku paėmė šiaurinį kelią, kuris ėjo lyg ir į kalną. Antanas buvo jau pripratęs čia vaikščioti, tai bruZ- gįai žingsniavo, tarsi pamiršęs Koką. O šisai! Jis spaudė kojas, ilgino žingsnius ir vistiek atsiliko. Juo sunkiau jam buvo šituo požeminiu keliu eiti, kad čia buvo nutiestas siauras geležinkelis. (Visi angliakasyk- lų keliai turi geležinkelį). Sunkus gremėzdiški jo batai dažnai Kliuvo uz pabėgių ir visaip Kraipė jau pagiezusias jo kojas. Kliuvo, reikia tiesą pasakyti, ir uz akmenų bei uolienų, kurių visas kelias buvo primėtytas. Antanas pastebėjo labai sunkią Roko eiseną ir tarė:—Saugokis, Rokai. Taip neskubėk. Matai, kad čia kelias labai prastas. Nepratusiam juo vaikščioti kaip bematai galima kojas išsisukti. Kompanija baisiai gruoboniška ir šyk

šti, tai kelio nuvalymu visai nesirūpina.—Pataikysiu, pataikysiu—ką Čia,—atsakė Rokas, iš naujo paklupdamas.—Pataikysi? Matai, kaip pa-, taikysi,—kalbėjo Antanas, im-, damas jį už rankos.—Geriau laikykis manęs. Eikime pamažėl. Išsisuksi koją, ar ką,—o kas mokės, žiūrės? Kompanijos nesuprovosi. Tai šiur. Eik ten —gale sijų, kur šioks toks takelis drybso. Va, šitaip,—-rodė jam Antanas kur eiti ir kaip eiti.Ir dabar ėjo Antanas palengvėle, Roką prilaikydamas, ėjo pats per sijas, o Rokas gale sijų, kur “šioks toks takelis drybso”.O galasĮ eiti buvo geras, nes angliakasyklos labai senos, taigi, toli nuo šachtos išdirbtos— nuvarytos.Pagaliau juodu pasiekė didelę dėžę. Sustojo.—Sėsk, Rokai, ant šitos dėžės. Te vandens—išgerk. Atrodai priilsęs. Bet nesibijok. Ir man taip buvo išsyk. Pralėks diena kita ir priprasi. Iš pradžių su visais taip būna.Apie pusvalandį juodu išsėdėjo ir šnekučiavosi. Paskui Antanas atrakino dėžę ir išėmė iš jos dvi dideles šiupe- les, kūjį, kabiklį, grąžtą ir du geležiniu buomu. O skardines, su pietumis ir vandeniu, sudėjo į dėžę ir ją užrakino.Dabar juodu nuėjo į akląjį kelio galą. Rokas dairėsi, ste-

. NAT7JTENŲ-ACMF TelephotoSOUTH BEND, IND. — Parrish E. Freeman (po kairei) ir Frank Lung, kurie prisipažino dinamitavę elektros teikimo įmones Indiana ir Michigan valstijose.bėjo ir stebėjosi iš visko, ką čia matė. Abieju žibintuvai degė smarkiai ir viskas aplinkui buvo gerai matyti. Vienas urvo pakraštys galėjo būti kokių dviejų metrų aukštumo, o kitas, gal būt, tik metro ir pusės. Taigi urvo lubos buvo taip nuožulnios, kaip neaukštas stogas. Bet jo dugnas buvo vienodai aukštas abiejuose kraštuose. Tai, žinoma, todėl, kad

M A D O S

No. 4332—Sijonas—<per juostą 25, 26, 28, 30. 32 ir 34.

toi gauti vieną ar dau- 
nurodytų pavyzdžių 

-uitu iškirpti paduotą blan- 
. *» o ha priduoti pavyzdžio 

< i ? pažymėti mierą ir aiš- 
> parašyti savo vardą pa- 
«tk ir adresą. Kiekvieno pa

žui kaina 15 centų. Qali- 
pašiųsti pinigus arba paš- 

.. ženkleliais kartu su užsaky
me Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattetn bept, 1739 

•» Maiste d St., Chiėago, Dl.

NAUJIENOS Pattern beįit.
*39 S. Hąlsted .St., ChicAgo, IU. 

čia (dedu 16 centą ir prašau 

įsiusti mąn pavyzdi Noį....;.....-.... 

Sieros .... ...w............. per krutinę

<Vardai ir pavardė)

(Adresai)

(Miestą* ir valstija)

karą iškels į viršų ir čekiuoto- ko delnų ir paliko raudonas R-,. 17 D CTVĮII INJClf I 
jaš* nematys stambmenų, tai dėmes ... Bet jis dėjosi, lar-.^L* J* lj. OUjUljiilijIkJ iiumuš kokią pusę tonos. Tai si, nieko nei matąs, nei jaučiąs.! reiškia, kad mum neduos pilno svorio. Tu čia dabar, Rokai, supylei į šitą karą apie dvi tonas anglies, bet viršuje užrašys tik toną ir pusę. O kiek užrašys, už tiek tik ir temokės. Matai, pusę tohos mudu turime iškasti ir dykai. Todėl

Tik retkarčiais, visai nesąmoningai čia vieną, čia kitą žaizdą liežuviu lyžtelėjo arba per šiurkščius valkus brūkštelėjo. Pastebėjo pagaliau Antanas jo cruvinas rankas ir raudonai dėmėtus valkus ir tarė:

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadieni

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 0994

Antrad., Ketvirtad. Penktadien,
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

sulioduoti visai visados reikia —Nenorėjai pirštinių. Matai, tokios dabar tavo rankos.vadinasi, labai stambių anglies gabalų sukrauti. Tada karas* atrodys puikiai ir jau tiek daug nuo jo bendro svorio ne- iiumuš. Čia, matytum, angliakasius labai skriaudžia, neduo-, darni gerą mierą.Ir pradėjo juodu aukštą kaupą krauti. Didelius, sunkius akmeninės anglieš gabalus vertė plikomis rankomis ant 
karo ir tvarkiai ten juos dės-

(Bus daugiau)
Mrs. A. K. JARUSZ

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE
6630 S. VVesternav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

iki 9:00 vai. vakaro 
fieStad. ir Sekm. pagal 

sutarti.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Rokas stabtelėjo, viena ranka ant šiupeiės pasirėmė, o kita nubraukė išrasojusią kak-
i—Tai jau pripylei, Rokai?— paklausė Antanas, baigdamas gręžti skylę.—Taiii — jauti — pri-pripy- liauu,—labai sunkia krutinę atsakė Rokas.Antanas pasižiurėjo į vagonėlį, pakilo nuo grąžto, leng-aukštesniame krašte buvo nu- vaį šyptelėjo ir tarė: sprogdyta uolienų sluoksnio apie pusė metro. Platumo ur-| vas galėjo būti apie keturių Kad} metrų. Žemutinis jo 1_______ —Aš tau parodysiu, Rokai, i u.,:,. uzlioduoti.kraštas šitas karas visai neturi kaupo, buvo užverstas stambiomis ir a^ro^°’ Kad jis tik sinulk- sinulkiomis uolienomis. Tenjinenil tepripiltas. O kai šitą telkšojo šiek tiek pageltusio vandens, kuris lėtai čiureno linkui šachtos. Urvas, mat, ėjo aukštyn, lyg ir į kalną. Pačiame gale verstame stiklas, sluoksnis.čia tebuvo, gal būt, metro ir pusės, čia pat stūksojo krūva prisprogintos anglies, atseit, priruoštos pilti į vagonėlius ir vežti į viršų, kur ji pamatys saulę ... Ant siaurų geležinkelio bėgių1 stovėjo stovėjo tuščias vagonėlis, angliakasių čia tiktai karu te vadinamas. Virš jo kabėjo didelė, plokščia uolienų skeveldra. Antanas užkišo už jos geležinį buomą, smarkiai patrankė ir tarė:—Atrodo, kad dar gana stipriai tcb.csiJaiko. Gal būt, tik už dienos kitos tenukris. O nušauti dabar lyg ir nesinorėtų. Prigrius baisi krūva akmenų ir paskui valyk juos, kad nori, perniek laiką leisdamas, ba kompanija nieko už’ tai nemoka. AEJ, vehiias ją netraukia! Tu, Rokai, pilk karhn anglis, o aš eisiu skyles gręžti ir užtaisyti šūvį.Taip juodu ir pradėjo. Rokas buvo nepaprastai stiprus ir patvarus vyras. Stambus jo kaulai, platus pečiai, puikiai išsiplėtojusi krūtinė ir kieti, tarsi akmuo, raumenys, rodos arklio jėgą turėjo. O vis dėlto nė pusės karo nepripylės, apilso. Urvo dugnas, mat, labai nelygus^ vietomis molingas, tai kai anglį semi, šiupelė įstringa ir—nė iš vietos. Kas ki-3 ta, kai dugnas būna glotnus, vadinasi, ir lygi, ir slidi uola; tada gali semti anglį kaip nuo stalo. Taigi, apilsęs Rokas lėčiau

ir uolienomis neuž-, šone blizgėjo, tarsi akmeninės angliesNe labai storas jis

o dažniau

stogas. Kietos, tarytumei kristalinis kalkakmenis, anglies gabalai turėjo aštrias briaunas, kurios ir raižė Roko delnus, rodos, jau gerokai sumuštus ir nebeminkštus. Bet ką reiškė jo delnai prieš Penn- sylvanijos angliakasių sukietėjusius ir storus, lyg bato puspadis, delnus? Nieko. Jie neturėjo atsparumo prieš aštrųjį antracitą ir pasidavė jo ašmenims. Tekėjo kraujas iš Ro-

AKIU SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

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

aisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WEST 18th STREET 
Tel. CANAL 3161

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

^MBULANCE
DIENA IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741 -1742

•Al-

4605-07 So. H erini taše Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0725

u Direktoriai

kuri kabėjo tiesiog jam ant galvos. Plyšys, į kurį ne labai seniai Antanas buvo buomą įkyšęs ir norėjo uolą atplėšti, dabar jau buvo daugiau prasijojęs ... Bet Rokas pyld anglį į karą ir tylėjo^ Ne jo, mat, būdas unkšti. O kol pripylė pilną karą, visai gė- fai žmogus priilso ir įkaito,— taip, kad krito stambus prakaito lašai nuo jo kaktos, no-! sies ir smakro—-krito tiesiog aut anglies, šiupeiės koto ir jo rankų. Ir dabar delnus pasi-i spiaudyti jau nebereikėjo ... Į

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
•jvaigLmo, akių aptemimo, nervuotu- 
no, skaudamą akių karštį, atitaiso 
rumparegystę ir toliregysię. Pri- 

ugia teisingai akinius. Visuose at 
"kirnuose egzaminavimas daromas 
< elektra, pdrodančia mažiausias 
•aidas. Specialė atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus Kreivos akys 
taisomos.

A LANDOS: nuo 10Ą ryto ik) 8 v 
Nedėlioj pagal sutartį.

oaugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
nos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
.712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

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

ir susitarus.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street
Ofiso valandos nuu 1--4 u nm 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 673-
Namų Tel. VIRGINIA 242)

DR. G. SERNER
LIFTUVK AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Oibus ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Ur. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

' blandos Kasdien 2-4 tr 6 vas

157 M. Garfield B.vd.
• or Dumto tiem I och 66MM

A. Montvid, M. D.
W<>si Towii State Bank Bldg 

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

Telefonas SEELEY 7330

Tei V ARDS 3146
VALANDOS Nuo 11 iki 12. 2 ik 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Altinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

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
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja ’
6960 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi« 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P.GUG1S

ADVOKATAS
Miestą ofisas—127 N. Dearborn St 

<mh '431 1434 T»>' (Antrai 4411-: 
imu <!'->«.' I32.'- Halsted S*

«'minios VaKd'eti- .lUv 6 ik 8 «
Telefonas YARDS 6818

Ketvirtadieniais ir Sekmadie>>i«i> 
oaga1 <utarti

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn St.
Room 1230

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

b

I Garsinkite s “N-nose



šeštadienis, vasario 1.7, 1940

KORESPONDENCIJOS
Rockford, III.

Lietuvos nepriklausomybės 
22 metų sukakties minė
jimas praėjo sėkmingai.

SLA 77 kuopos veikiamoji 
komisija surengė šaunią pro
gramą, kurios tikslas buvo pa
minėti 22 metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį. Nesi- 
girdami ir neperdėdami turime 
pasakyti, kad programa buvo 
labai gera ir ji publikai patiko. 
Žinoma, nereikėjo rūpintis dė
lei to, kad programa žmonėms 
patiks, ypač kai jos dalyviai 
buvo tokie asmenys, kaip antai 
Dr. P. Grigaitis ir kuopos pla
čiai žinomas kvartetas iš Ši
maitienės, Sinkevičienės, Stru- 
žo ir Bosevieiaus. Kvartetas 
dainuoja jajj per daugelį metų, 
tad labai gerai yra susidaina
vęs. Dainavęs jis yra daug kar
tų ne tik Rockforde, bet ir ki
tuose miestuose, ir visada turi 
didelį pasisekimą. Scenoje 
kvartetas jaučiasi visai laisvai 
ir naturališkai.

“Laisvės” choras, kuris daly
vavo programos pildyme, taipgi 
nėra naujokas. Vadinasi, jis tu
ri nemažai patyrimo ir visai 
neblogai dainuoja.

Buvo nugąstauta dėl musų 
jaunos scenos mėgėjos Birutės 
Savickaitės, kuri deklamavo ei
lėraštį “Lenkijos vištele”. Kai 
kurie lyg ir prisibijojo, kad 
jaunutė Birutė prieš publiką 
gali susinervinti.

Tačiau Birutė visus nustebi
no: ji tikrai gražiai padeklama
vo ir palinksmino publiką. Pa-’ 
staroji karštai deklamatorci 
plojo.

Svetainė buvo papuošta Lie
tuvos trispalvėmis. Ant estra
dos matėsi didelės Amerikos ir. 
Lietuvos vėliavos.

Su programa teka truputį su
sivėlinti. O tai dėl to, kad p. 
Jonas Stružas negalėjo laiku 
atvykti: jis savo kompanijos 
buvo pasiųstas į kitą miestą at
likti specialų darbą. Tač'au 
grįžo apie 3:15 vai. popiet. To
kiu budu susivėlino tik 45 mi
nutes.

Programa buvo pradėta su 
Lietuvos himnu. Dainavo tri- 
jukė visai publikai pritariant. 
P-lė F. Sinkevičiūtė akompona- 
vo. Paskui dainavo “Laisvės” 
choras po vadovyste p-ios And
rikienės.

Paskui kalbėjo Dr. P. Grigai
tis. Pasakė labai dinamišką ir 
tam momentui pritaikytą kal
bą. Publika su dideliu atsidėji
mu išklausė kalbą, retkarčiais 
nutraukdama ją karštais aplo
dismentais.

Programos vedėjas paskelbė 
jog visas pelnas eis Vilniaus 
krašto lietuviams šelpti. Vienok 
jei kas norėtų, tai gali ir asme
niškai prisidėti su aukomis: 
jei kas aukos 50 centų, tai tų

Karo ŽemelaniaiA
Naujienose galite .gauti spal

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

Antroje žemėlapio pusėj < 
yra pasaulio kraštų ir salų są 
rašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičius.

Kaina 15c.

T YPE WRITER
Rentals 

3 

$5Rentai .-^plied on Purchase

WAGNER 
Typewriter Sales and Service 
3712 So. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

vardai»bus sapudoje paskelbti.
Tuoj po to kelios poros per

ėjo per publiką ir surinko 36 
dolerius. Paskui ir vėl tęsėsi 
programa. Solo sudainavo po
rą dainų J. Bosevičius. Publ ki 
privertė jį ir dar vieną sudai
nuoti.

Seka p-lės F. Sinkevičiūtė; 
piano solo. Išpildė gražiai. B. 
Šimaitienė sudainuoja gražiai 
dvi liaudies dainas. Publikai 
reikalaujant turi dar vieną dai
nuoti. Birutė Savickiutė gana 
vykusiai padeklamavo “Lenki
jos vištelę”.

“Laisvės” choras išp’ldo po
rą dainelių ir publika nesigaili 
aplodismentų. Pagaliau seka 
Sinkevičienės ir Šimaitienės 
duetas. Sudainuoja “Gražybė 
Lietuvos” ir “Aš mylėsiu tą 
bernelį”. Jos turėjo dar vieną 
dainą padainuoti, kai publika 
nesustojo plojusi.

Kai programa pasibaigė, tai 
susirinkusieji pradėjo vaišintis 
ir šiaip linksmai laiką leisti. 
Jaunimas šoko daugiausia lie
tuviškus šokius.

Kad Vilniaus krašto' nuken tė
jusiems lietuviams daugiau pa
ramos butų, tai širvinskių sū
nūs paaukojo kumpį, kuris bu
vo išleistas laimėjimui. Be to, 
buvo paaukotas ir didelis “kek
sas”. Kas jį paaukojo, — netu
rėjau progos patirti.

Kol kas dar galutinai nėra 
suvesta sąskaitos, kiek iš viso 
liko pinigų. Manau, netrukus 
komisija tatai praneš.

Lietuvis.

PIRKINIO ŠIAM MIESTE

PAMATYKITE SAVO VIETINĮ CHEVROLET DYLERĮ PIRMA!

5 PRIEŽASTYS
KODĖL SUTAU

PYSI PIRKDA
MAS DABAR

GERA NUOLAIDA 
už senąjį karą! .

yra Būstinės

Tik 
Chevrolet 
dyleriai 
.siūlo var
totus karus 
su “OK 
that 
Counts” 
ženklu

Ieškokite savo 
Chevrolet dyierio 
sąrašų klasifikuotų 
skelbimų pusią- 
piuose Naujienose!

CHEVROLET
«4c3m>ealers^>

Cevrolet Dvleriai,
VARTOTŲ TROKŲ Vertybės

„ vartotų

TAUPYK
Sutaupyk nuverti
nimą savo senojo 
karo. Įmainyk da
bar.

TAUPYK
brangaus pataisymo 
senojo karo išlai
das.

TAUPYK
Visi vartoti karai į- 
kainuoti taip, kad 
parduoti greit tik
slu daugiau vietos 
pasidaryti kitiems 
įkaitams.

TAUPYK
Pirkit dabar—pirm 
kainos pakils—su
taupyk skirtumą.

TAUPYK
Sutaupyk žiemos 
laiku laikymo išlai
das.

ateikit pas mus geriausio

VARTOTO KARO

i žemiausios kainos sut 
r pa su kokybe.

, ' Cbevroiet dyier18

B Jūsų .„veleną
girtai stovi uz 

\o parduodamą vartotą 5

»■•»»*•«*»___ *-i y —
P
f 4^6A.. *

, N AUJIENŲ-ACME Tol optinio
SN0W HILL, MD. — šerifas J. W. Hali ir jo padėjėjai, iš kurių,įtūžusi mi

nia atėmė dvi negres ryšium su farmerio Pilchard nužudymu. <

Įvairios žinios iš Lietuvos
KAUNAS. — Sausio 5 ir 6 

dienomis Kaune įvyko pirma
sis Lietuvon ūkininkių (rpote- 
rų) draugijos skyrių atstovių 
suvažiavimas. Draugijos vado
vė Devenienė savo pranešime 
apie tą moterų organizaciją, pa
reiškė, kad draugija yra nepo
litinė, jai rupi tik Lietuvos 
ūkio reikalai, jų tvarkymas ir 
siekimas Lietuvos ūkininkei ge
resnio rytojaus. Ūkininkes ir 
gi negalinčios likti abejingos 
savo valstybės svarbiais reika
lais. Kai vyrai buvo pašaukti 
sienų saugoti, jos dirbo jų dar
bus. Moterys nepamiršo ir Vil
niaus krašto ilgai svetimiems 
vergavusių moterų ūkininkių. 
Joms aukota sėklų, vilnų, pauk
ščių ir kt. ir rūpinamasi vil
nietes pritraukti prie bendro 
visų Lietuvos ukininkams-kėms 
organizacinio darbo. šiemet

NAUJIENOS, Chieago, III.
------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ .— ...........................................................................................................     I
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KELIAIS
II. MOCKUS.

draugija žada jsteigti daug 
naujų skyrių. Pirmasis dr-jes 
skyrius buvo įsteigtas lik per
nai balandžio mėn., o dabar 
jau turi 60 skyrių su 2000 na
rių. Draugija pernai jau spė
jo suruošti 140 paskaitų įvai
riais namų ūkio klausimais ir 
keliasdešimt kursų ūkininkėms, 
šiemet numatyta dideli dar
bai: kiekviename skyriuj bus 
įsteigti audimo, mezgimo, kon
servavimo ir kt. namų ūkio 
kursai, tautodailėj, taisyklingo 
maitinimo ir kt. Skyriai bus 
aprūpinti Vaisių sultims gamin
ti aparatais,A pavyzdinėmis vir- 

^naujienų
METINIS

KONCERTAS ,
Kovo 31 d.. 1940 

tuvėmis, gera daržovių ir pau
kščių veisline medžiaga ir tt. 
Suvažiavime nutarta, kad mo
terys palaikytų kooperaciją, 
pirktųsi tik kooperatyvuose, o 
kur tokių nėra, kad pasirūpin
tų jų įsteigimu; pageidauta 
provincijai daugiau ligonini’, 
sveikatos centrų, kooperatiniais 
pagrindais organizuotų verpyk- 
lų, pareikšta pageidavimas, kad 
nusigyvenusių girtuoklių ūk
iams butų uždėta globa, kad 
butų pasirūpinta sukultūrinti 
kaimo jaunimo pramogas, va
karėlius ir tt. Pirmąjį šį mo
terų ūkininkių suvažiavimą as
meniškai sveikino ministeris 
pirmininkas A. Merkys ir že
mes ūkio ministras J. Audė
nas, įvertindami ūkininkių or
ganizacijos svarbą ir reikšmę 
ne tik joms pačioms ir jų 
ūkiams, bet visai valstybei. — 
Baigusios darbštų j į suvažiavi
mą, dalyves nuvyko aplankyti 
Vilnių.

(Tęsinys)
Balius.

šeštadienio vakaras. P-as Al
ko pasišauna mane vežti į L.D. 
L.D. kuopos balių, kuris rengia
mas suomių (finų) svetainėje.

Išvažiuojame. Bukas toks di
delis, kad tiesiog už kelių žing
snių nieko nesimato. Sakau, kad 
nebus svečių, nes žmonės nega
lės atvažiuoti. Atsako, jog tai 
esąs paprastas dalykas. Kiekvie
nais metais lapkričio ir gruo
džio mėnesiais tokie rukai pasi
taiko, tad vietos gyventojai su 
jais yra apsipratę ir nieko ne
boja.

Pagaliau ir vietoje. Sueiname 
į svetainę. Svetaine gana erdvi, 
beveik tokia, kaip Chicagos Lie
tuvių Auditorija. Žemai dvi ma
žos svetainiukės, virtuvė ir ba
ras. Visokie parankamai, o ren- 
dos imama tik penkiolika do
lerių.

Apie 8 vai. pasirodė kelios 
poros. Tuoj p. Alko mane su 
jais supažind no. Girdi, tai Niek 
Mockus brolis iš Chicagos lėk
tuvu atskrido.

Vaje tu mano, net lėktuvu!— 
kartojo lyg elektros padilginti 
mano nauji pažįstami.

Jie mane apspito ir pradėjo 
klausinėli, kaip viskas Chica- 
goje.

Tenka pasakyti, jog tenykš
čiai lietuviai domisi Chicaga 
taip, kaip ir Lietuva. Dalykas 
lokis, kad apie du trečdaliai jų 
yra gyvenę Chicagojc. Aišku 
tad, jog jie čia turi daug pažįs
tamų ir draugų.

Su. vienu kalbuosi, o kitas 
laukia savo eilės, tarsi jie no
rėtų išpažinties prieiti. Ir taip 
per pusantros valandos. Tuo 
pačiu melu vis mane vaišino 
su Portlando alučiu ir lietuviš
komis dešromis.

Negalėdamas d-’Ug vaišių pa
kelti, nusitariau kurį laiką pasi
slėpti šokių salėje. Maniau, jog 
ten tikrai bus pilna žmonių. 
Tačiau priskaičiau iš viso tik 
aštuoniolika porų.

Įdomus vokietis.
Kurie neturėjo progos su ma

nimi pasikalbėti žemutinėje 
svetainėje, tai atsekė į viršų, čia 
ir vėl turėjau su jais apie Chi 
cago kalbėtis.

Pagaliau priėjo prie manęs 
vienas vyras ir užkalbino:

—Kaip einasi?
Atsakiau, kad gerai. Po to tas 

vyras pradėjo angliškai kalbė
lis, kartkartėmis įmaišydamas 
vieną kitą lietuvišką žodį bei 
sakinį. “Aš nuo Kauno”, pareiš
kė jis lietuviškai.

—O aš nuo Raseinių, — at
sakiau jam.

Ir vėl kalbamės angliškai.
—Aš esu vokietis, — paga

liau pasakė jis man, — bet au
gau Lietuvoje. Prieš penkias de
šimt metų apleidau Lietuvą 
Lietuvių kalbos beveik neteko 
girdėti. Chicagoje gyvenau šiau
rinėje miesto dalyje, kur lietu
vių nebuvo. Prieš dvidešimt 
metų prikėliau į Portlandą. 
Apie čionykščius lietuvius visai 
nieko nežinojau. Bet štai kartą 
netikėtai su jais susipažinau. 
Nuo to laiko aš vis glaudesnius 
ir glaudesnius ryšius su jais pa
laikiau. Pradėjau geriau lietu
vių kalbą pramokti, ir neaplei
džiu nė vieno lietuvių parengi
mo.

Paskui paklausė mane, kaip 
jaunas aš Lietuvą apleidau. At~

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

■' MOVING
Perkraustom iomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Štarus. 
Vežam į formas ir kitus miestus 

, žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tek YARDS 3408

sakiau, jog iš Lietuvos išvažia
vau 18 melų amžiaus. Tai buvo 
prieš 40 metų.

Svajonėse ir atsiminimuose 
paskendęs vokietis vėl pradėjo 
jausmingai kalbėti:

— Aš mok aus kalvystes, o 
Tamsta, tur būt, buvai ūkinin
ko vaikas. Ar Tamsta atsimeni 
Lietuvos ąžuolyno gražumą, 
žmonių linksmumą ir kaimo 
mergelių dainas? Atsimeni prie
menes, kur jaunimas berupes- 
tingai šokdavo? Mano akyse vis 
dar tebestovi kiemuose statine; 
su kyšančiomis svirtimis netoli 
grįčių. Ar gali užmiršti tas link
smas naktis, praleistas Lietuvo
je?... Aš negaliu...

Susijaudinęs jis pagriebė ma
ne už rankos ir nusitempė že
myn vaišinti.

(Bus daugiau)

I LIETUVA...
... AR AMERIKAC*

VIKINGŲ LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų Išplaukimai
Iš New Yorko

DROTTNINGHOLM
Kovo 16, Balandžio 27

Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti, kaip Tams
tos apielinkėj vietinis laivokorčių 

agentas

Sweiish American Line
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

BANKRUTO 
AUKCIONINIS 
IŠPARDAVIMAS!

Tiesiog publikai atskirom vie
netam! Visas turtas iš

Commonvvealth Home 
Appliance Co.

IR
Middle West 
Distributorių

Vienų iš didžiausių Illinojoj ele- 
kritinių namų reikmenų krau

tuvių.
Parduoda

U. S. DISTRIKTO BANKRUTO 
ĮSAKYMU

FRED E. IIUMMEL. resyveris.
769-775 W. Jackson 

Boulevard
Pradeda šiandien 1 v. p. p. 

Sekmadienį tęsis nuo 1 v. p. p. 
iki išparduota ir kasdien nuo

2 v. p. p. iki 7:30 v. p. p. 
$100,000.00 STAKAS IŠ 1940

METŲ MODELIŲ
Elektrikiniai namų reikmens, 

baldai ir kaurai, kaip tai 
ELEKTRIKINIAI

ŠALDYTUVAI
visų dydžių jr geriausiai žinomų 

markių—
Plaunamos Mašinos

visi garsiųjų markių
RADIJAI

visi dydžiai, stiliai, bei gamybos
. Gaso ir Elektrikiniai

PEČIAI
Įvairus modeliai, visų apartmen- 
tų dydžiai, geriausios gamybos

Aliejiniai Pečiai 
geriausių ir garsiausių gamybų 
SIUVAMOS Mašinos 

VACUUM VALYTUVAI—
PROSAI...

namų reikmens kaip tai prosai, 
vaplių keptuvės, roasteriai, toas- 
teriai, mikseriai ir tt. geriausiai 

žinomos gamybos
VISI PARDUODAMI SU GA

MINTOJŲ GARANTIJOM!
iškaitant tokius gamintojus kaip 
NORGE, GENERAL ELECTRIC, 
STEWART WARNER, ZENITH, 
PHILCO, RCA, THOR IR MAY
TAG.
Frontiniai, valgomojo kambario, 
virtuvėms setai, Pull-up Chairs, 
Side Crairs, End Tables, Lempos, 
Kilimai, Matracai. Cedar Chests, 
Studio Couches, Vaikų baldai, 
įvairus atskiri daiktai ir tt.
DYKAI •—daly vaukit išpardavė 
me, gausit progą dykai radijui 
gauti. IšducKlam po vieną kas
dien.

Išpardavimą veda

ZAZ0VE&BR0WN,
INCORPORATED

Komerciniai aukcijonierai
650 W. Roosevelt Rd.

TeL MONROE 6262.6263
. ................ I
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1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

$5.00
$5.00
$8.00
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Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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Chicagoj e—pašto:
Metams_________________________
Pusei metų____________________
Trims mėnesiams___________
Dviem mėnesiams _________
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Chicagoj per išsiuntinėtoj us
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Orderiu kartu' su užsakymu.

Nauja Teisingumo Departamento politika
Naujasis generalinis prokuroras, Robert H. Jackson, 

sustabdė bylas prieš 16 asmenų Detroite, kurie buvo ap
kaltinti’ dėl savanorių rekrutavimo Ispanijos karui. Jisai 
sako, kad nusikaltimas buvo atliktas seniai, dveji-treji 
metai atgaL4r butų neišmintinga bausti tuos asmenis 
dabar, nežiūrint to, kad valdžia prie jų nesikabino, kuo
met rekrutavimas buvo daromas.

Prokurbras paaiškino, kad tyrinėjimas prieš sava
norių rekrutavimo dalyvius buvo pradėtas pagal jo pirm
tako, Murphy, įsakymą. Buvęs generalinis prokuroras 
Murphy dabar yra Vyriausiojo teismo narys Washingto- 
ne.

Atrodo, kad Murphy norėjo “pataisyti savo reputaci
ją”, kuomet prezidentas Rooseveltas nominavo jį į Vy
riausiąjį teismą. Nes daugelis senatorių jį kaltino dėl 
apsileidimo, kai jisai, būdamas Michigano gubernato
rium, atsisakė pavartoti kariuomenę prieš “sėdėjimo 
streikus”.

Dabar jau, tur būt, “patenkinti”

jęs su amerikiečiu* K., tik-ką grįžusiu iš Maskvos. Paklaustas, kaip sovietų-suomių kara^ atsiliepė Maskvos gyvenime, tašyti amerikietis atsakė:“Žmonės mažai ir tekalba apie tąjį konfliktą.“Didelį Suomijos—SSRS konfliktu susirūpinimą patyriau tik Švedijoj ir Norvegijoj, tęsė K., per kurias man teko važiuoti. Ten žmonės yra panikoj.”Vadinasi, tik išvažiavęs iš sovietų Ėūsijoš, tas žmogus patyrė, kad Suomijoje eina baisus karas ir net Skandinavijos gyventojai* yra dėl jo persigandę. Bet, gyvendamas Maskvoje, jisai manė, kad “nieko svarbaus neįvyko”. Taip mano, tur būt, dauguma žmonių Rusi j o-ve kaip mulkina Rusijos diktatorius Stalinas. To-
didelė'j e.Tai liaudįdėl ir raudonarmiečiai, kuriuos jisai siunčiau Suomiją, nežino, ko jie tenai važiubja ir už ką jie turi mirti.

MASKVOS ATSAKOMY
BĖ DĖL KARO

St. Miščikas-žiemys.
Nuo Lenkijos iki Suomijos

(Musų specialaus korespondento)

Maskvos garbintojai dabar jau turi būt “patenkinti”. 
Sovietų komunikatai praneša apie raudonosios armijos 
pasisekimus Suomijoje, ir visa spauda juos deda.

Laikraščių žiniose dabar skaitytojai mato praneši
mus apie “laimėjimus” abiejose pusėse. Kurie tų prane
šimų' teisingesni, parodys ateitis.

Vieną dalyką jau galima pastebėti, tai — kad suo
miai neUžginčija priešu; pasisekimų, kuomet jisai jų turi. 
Jie pripažįsta, kad kai kuriose vietose jie negalėjo atsi
laikyti prieš rusų artilerijos ugnį ir buvo priversti pasi
traukti į’antrąją apsigynimo liniją. O Maskva, kai dabar 
pradėjo skelbti savo “pergales”, tai nė vieną kartą neuž
siminė apie gautus smūgius ir savo nuostolius. Jos pra
nešimai bando sudaryti publikoje įspūdį, kad raudonar
miečiai visą laiką laimi.

Tuo tarpu per dvi savaites atkakliausių atakų prieš 
Mannerheimo liniją raudonoji armija dar niekur nesteįi- 
gė ją pralaužti. Kiekvienas gali suprasti, kad šitokiose 
atakose turėjo žūti baisiai daug raudonarmiečių, nes kas 
atakuoja įtvirtintas pozicijas, tas visuomet nukenčia ke
lis kartus daugiau, negu tas, kuris ginasi.

Gal būt, kad Stalinas yra pasiryžęs kariauti iki pas
kutinio proletaro, žmonių gyvastys jam nebrangios.

Tie, kuriems šitokios “pergalės” suteikia džiaugsmą, 
— tesidžiaugia!

“Naujienose” jau buvo nurodytą eilė faktų, iš kurių matyt, kad sovietų valdžia daug prisidėjo prie dabartinio pasaulio karo iššaukimo. Tai įrodo ir dokumentai, kuriuos paskelbė Francuzijos užsienių reikalų ministerija, vadinamoj “geltonojoj knygoj“.Iš tų dokumentų, kaip rašo J. Januškis “Nauj. Gadynėje“, matyt, kad Hitleris, tiktai susitaręs su Maskva, drįso pulti Lenkijįr, žinodamas, kad jam teks kariauti su Anglija ir Francuzija. Jisai negalėjo kariauti su vakarinėmis valstybėmis, neužHkri- nęs saugumo Savo front’ui rytuose.Pradžioje Hitleris uorėj o pulti Rusiją, pasikvietęs į talką lenkus, bet lenkai atsisakė. Jv Januškis rašo:

(Tęsinys)V. . . • r f .,sis noras stalgiai pereiti į naujus metodus nė tik žudo pavienio kareivio kovingumą, patvarumą’, bet žudo ir visą kariuomenę, sėja nepasitikėjimą vadais. ’ »Rušų; valdžia pergreitai pakeitė frontą, tas pasikeitimas nebuvo tinkamai paruoštas, nesuskubo įtikinti* naujo kelio teisingume ir tas svarbiausia priežastis rusų nepasisekimo Suomijoje, gal vėliau kitoje vietoje ,ir tik lame stalinizmo pražūties kertinis akmuo.Labai klaidingai daro tie, kuJ rie šiandien vėl sukėlė prieš Rusiją visą šmeižtų bangą ir vadų kaltę nori primesti visai Į tautai, visiems 180 milijonų gyventojų.Šitoks melagingas rusų padėties nušvietimas praeityje tik padidino jų simpatikų skaičių, nės sulyginę su faktais žmonės ipainatė; jog tai melai. Ta pati tuščia, nepamatuota melų banga, visas lųešlas norima vėl* prikelti. iš numirusių ir viską prakeikti, viską sujuodinli, sujaukti.* Tai klaidinga-, reikia realiai pažvelgti į padėtį ir be melų yra pakankamai, dargi perdaug medžiagos, faktų, kurie verčia darbininkiją prakeikti esamą santvarką, įsitikinti, jog buvo vadų apgauti, anie nuvedė ne tuo keliu, kuriuo pasaulio darbininkija norėjo ir tikėjosi.Nereikia žiūrėti į dabartinę Rusiją apąkusio priešo akimis, bet gailesčio; nes juk šiuo rusų nukrypimu buvo sugriauta viena iš švehčiausiij musų vil

Indijos nusistatymas
Visos Indijos Kongreso partija išrinko savo prezidentu 

Gandhi’o šalininką, kuris stoja už susitarimą su Anglija 
ir priešinasi ginkluotos jėgos vartojimui kovoje dėl ne
priklausomybės. - . .

Laimėtojas — Maulana Abul Kalam Azad gavo 1,861 
balsą, o jo oponentas, komunistas Mahendranath Roy, — 
183:

Iš to galima numanyti, kad Indijos žmonės nepasi
tiki sovietų valdžia. Jie žiūri į Maskvą, kaip į agresorių, 
o nė kaip į pavergtų tautų* užtarėją.APŽVALGA

PASITVIRTINASeniui buvo pastebėta, kad' sovietų valdžia kiek galėdartia slepia nuo žmonių žiriiak apie karų sir suomiais. Tik pradžioje, kol' MafckvU tikėjosi- uniai sutriliškinti suomius, ji garsiai triubijD apie “milžiniškus” ne- nu gal į th oš raudonosios armijos pasisekimus. Bet paskui ji prikando* liežuvį, ir beveik per dd mėheHih* oficialiai sovietų komunikato diena iš dienos kar^

tojo, kad “nieko svarbaus neįvyko“. O tuo tarpu Suomijoje ėjo smarkus mūšiai ir sovietų armija turėjo didelių nuostolių Ir buvo beveik visose vietose toli nustumta atgal.Tokiu budu Rusijos žnioitės buvo apgaudinėjami. Jie nežinojo, kad jų broliai žūva tūkstančiais Suomijos laukuose, mirdami už Stalino ambicijų ir imperialistinius Maskvos tikslus. šitų faktų patvirtina* ir Uokas Mizara. Jisai sakosi kalbč- 
t

“Geltonoji knyga rodo, kad1 Hitleris noTėjo susikalbėti su Lenkija dėl bendro žygio prieš Rusiją*. Iš kęlių Įtartų vokiečiai siūlė . lėlikąml' eiti bendrai mušti bolševikus; Tokius pasiulymuš Berlynan Varšuvai darė 1’938 m. rugsėjo mėnesį. Kovo mėnesį vokiečiai galutinai įsitikino, kad lenkai nesidfcš su jais prieš sovietų Rusiją, ir nuo to įkilto vokiečiai pradeda galvoti apie susitarimą su balšėvikais dėl Lenkijbs padhliriiinO. Jei negalima* su leilkais prieš rusus, t'ai reikia su1 Tušais prieš lenkus...“
i ■'Tai tikrai stialiniškas “atsilyginimas“ lenkaitis už tai, kad jie nesutiko7 padėti' Hitleriui mušti bolševikus!Prieš jui tardamas galutinai eiti su Maskva, Hitleris dar atsiklausė savo gėnėtOlų, Braū- chičo ir Keįtelio, kokia jų nuomonė, ir juodu pasakė jam, kad’ Vokietija negali laimėti karo* prieš Vakarų valstybes, jeigu Rusija nepadės Vokeitijai arba* bent’ neliks nuošaliai; Apie tai* patyrė fraiicužų* ambasadorius' Berlyne ir praiieše Paryžiui;“Prancūzų ambasadorius“, tęsia J. Januškis, “prie šitų generolų nuomonės priduria, jog taikoj ar karo klausiinas pareina nuo to, ar Vakarų valstybės siisitatš* su Rusija, ar ne. Ėsą!, vokiečių užslėiiio reikalų1 ministerija mano, kad Hitleris rizikuos karą; jfei? jis nebijos susidurti* su Rusija. Bet jei Vollibtijti turėtų sdsi- durti su Riisija, jis greičiau atsisakys* nuo karo, negu rizikuos pražudyti saVo kramtą, savo partiją ir patš saVe. (Geltonosios knygos doku-^ mentus nunieris 1-32.)*“ zVadinasi, taikos ir karo klaiF simas buvo Stalino' galioje.Stalinas nutarė, kad tiiri btr ti karas. Pašalinęs komisarą

tais, jog taip elgiantis, to nenu- mačiUs arba tai paneigus turėjo tuo keliu nueiti, o visai kas kita butų gavęsi, jei tai butų numatę, to butų* nedarę.Kaip ten bebūtų, bet juk negalima visus rusų revoliucijos žmones, dargi bolševikus pasmerkti ir pavadinti paprastais latrais, kurie nieko kilnaus neturėjo; buvo ir tokių, kurie revoliucijos ugnyje norėjo sau bulvių išsikepti, bet buvo ir idealistų. Būdami marksistai negalime paneigti materialistinių •pamatų, negalime priduoti nepaprastos reikšmės atskiriems asmenims, nors jie butų buvę genijai ir idijotai.l^usų revoliucijos nepasiseki- nib šaknys ilgesnės ir gilesnės, sudėtingesnės, negu iš viršaus žiūrint ir norint primesti viską atskiriems asmenims arba jų grupei. Mes ne tik Rusijoje matome nukrypimą, išsižadėjimą; nutolimą nuo pirmapradžių principų, dėsnių, bet ir fašistinėse valstybėse. Mussolinis šiandien taip pat ne tai skelbia, ką skelbė prieš penkiolika ar dešimt metų, kaip lygiai Hitleris turėjo galvoje kitonišką valstybę sutverti, negu pagaliau gavosi.Kodėl taip atsitiko? Kas visus nustūmė? Kameį jie apsiskaičiavo? Kodėl juos visus išmušė iš vėžių? Kas buvo toks galingas?Ot klausimai į kuriuos reikia atsakyti. Kurie yra svarbesni, negu Stalinas, Hitleris, Strase- ' ris, Mussolinis, Negrinas, Čail- ' Kai- Šėkas, Gandi ir t.t.Ir atsakymas iš paviršiaus pa- v. , _,t . , . , , . žvelgus labai lengvas, nes visusčių. Tik reikia pagalvoti* kokia' jš vgvjU; vjsi nugjo pa. daukai^, nes gyvenimas ėjo tonišku keliu, negu šie visi fbrmatoriai numanė.Bet mes ne fatalistai, netikime į likimą ar dievą, kuris galėjo viską pakeisti, visiems pakišti koją ii- žinome, jog viskas turi- priežastį ir ta priežastis turi būti ne kur kitur, kaip ten pat, gyvenime.Ir todėl ankslybesniuosė savo straipsniuose bei šiame, kalbėdamas apie stalinizmo išsigimimą, nurodžiau ne tiek antro asmens klaidas, no ar kito pakrypimo gumą. Klaidos nuvedė višiis tiek fašistus, liek komunistus, tiek demokratus, kurie dėl savo klaidų leido kai kurio- I se valstybėse įsiviešpatauti fa- | šizmui. To* ir reikia nepamiršti.Ir todėl, kuomet aš kalbu a- pie stalinislą ar trockistą, niekuomet iš karto jo nei nesmerkiu nei’ užgiriu, bet žiuriu pačių J.faktų. ir pamalęs teigiamus ar . Į teigiamus rezultatus, nenoriu kaltinti jį’pardavikiškunie, kiek klaidingume ir tik pamatęs jau sąmoningą vedimą į klaidingą kėlią, į ptažUtį; smerkiu ir sakau, kad ši sistema jau tiek supuvus, jog pati savęs nevaldo: Tokia šiandien yra stalinistinė sistema, bet ateičiai aš visuomet noriu pasimokyti išvisų klaidų ir jiaskailyti visa už gerą, kas jį bebūtų padaręs. \Ir nesilbisdamas į tolimesnį jšio klausinio nagrinėjimą, nes tai* jau nd Vieno ir nedvidešimt straipsiiių; bet ištisų tomų darbas, ir nežiūrėdamas kitų nuopelnų, vidną turiu pripažinti bblšėvikams, jog jų auklėjimo metodas buvo iš karto geras ir vienintelis pasaulyje ir jei butų ilgiau taip ėję^ Butų to ndsusi- latikę, ką susilhukė, maža to, buvusiu savo auklėjimu jie patys sau duobę iškasė ir paruošė sau pražūtį, jei nuo jo nukryptų. O jie nukrypo, tad ir jų ateities pražūtyje bus tų pačių bolšėvikų niiopeliiaš.• v Daugeliui* nesuprantama kas aš? Stalinistas nesu, tad gal

Ir

nepaprasta reikšmė pasauliui bei visai žmonijai butų* buvę, I jei Rusija -butų ištiesų virtus socialistine valstybe, tikra socialistine valstybe, kurios dar šiandien mes tikimos pasaulyje, kurią dar tikisi rusų darbininkas visgi sukurti pas save nuvertęs .stalinistus.i. Maža* to, iš rusų turime.pasimokyti, turime suprasti kodėl taip,- o ne kitaip atsiliko, kad tai nepasikartotų.Šiandien jau turime šimtus, viena kitai priešingų nuomonių, kurios nori išaiškinti1 to nepasisekimo priežastis ir perša Savo kelią, tarp jų yra* ir Juočkis tai , įkuriė tVirtiha, jog'* jie yra tikri komdhištai ir jie butų įkūrę socializmą, jei ne Stalinas.Kažin ar jau taip?- Ar dide-| lis skirtumas tarp tų, trockistųį ir pačią stalįnistų? Tiesa, kai kuriais' klausimais jib kibai nu** įspėjo; kai kuriais jie gan' teisimi gar sprėiide, bet daifgeliu klau-1 Simų jie kartojo ths pačias klai-1 idatf ii’ pavyzdžiui kitais klausi- niaiš (kolektivizacijos kiauši“ litfti) ii trickistai ir stalinįstai » *klydo ir daug teisingiau ir žmoniškiau piršo buchhrinistai., o juk šie visi atskalūnai ii šiintiai nhujų pranašų skelbiasi buVę jie teisingi, jie tik pasiliko Lenino ar Markso ar dievo įpėdiniais; Ir kalbant apie Rusiją, reikia daugiau žiprėti darbiniu ko —• istoriko akimis, negu paprasto politiko ir dargi bački- nio politiko akini ir reikia' nib rodyti iie kaltininkus, asmenis, bef priežastis pamatus tų nukrypimų. Nurodyti, įtikinti fak-
> . . .......Litvinovą, stojo už “taikos frontą”, su Vakarų demokratijomis, jisai atidarė duris susitarimui su Hitleriu;Susitarimas buvo padarytas. Rugpiučio* 23 d: Ribbentropas atsklido į Maskvą* pasirašyti sutartį, o rugsėjo 1 d. nacių armiją jau įsiveržė Lenkijon. Kara,s prasidėjo. . .Stalino atsakomybė torjją yra Aiški.
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_______________________ Šeštadienis, vasario 17, 1940 trockistas, bucharinistas? Gal < dar kitoks ?Ne, nieko panašaus, negalė- i, čiau pats pasakyti kas a& tik žiu ; nau*, kad* šiais reformų* ir sukrėtimų laikais reikia gerokai atverti akis ir į viską pažvelgti kritiškomis akimis ir iš visko tik mokytis, gi ką pastebėjai kitam pasakyti, bet ir nereikalaujant*, kad anas aklai manės klausytų. Noriu būti šiuo laiku daugiau faktų teikėju, jų grupavimu, atskirų dar visai menkų išvadų darytoju ir daugiausia' medžiagos kaupėju iš kurios galėtume pasimokyti žengr darni sočializmo keliu ir nekartodami senų klaidų, patys save neapgaudinėdhmi.O visam tam reikia giliau pažvelgti, nes didžiausia visų reformatorių ir vadų nelaimė, jog jie visą laiką čiuožė paviršium* gyvenimo, į kliūtis žiūrėjo vien kaip į darbą, kurį reikia nu-

ki-re-

vieno ar bet vie- klaidin-

dirbti (kliūtis sugriauti) ir tom kliūtim nugalėti darė vingius nepriduodami jiems jokios reikšmės, gi šie vingiai daugiausia ir nuvedė visus į pražūtį, nes gyvenime nieko nėra bereikš- miuga. Paprasta istorija mums sako, kad pavienio žmogaus, tuo labiau visos tautos ar valstybės gyvenimo raidai turi vienokios ar kitokios įtakos ne tik ekonominė santvarka, atskiri ' asmens, bet ir žemės paviršius, klimatas, gamtos turtai, viskas ir viskas, o nagrinėdami rusų tragedijų norime pasitenkinti vien vienos partijos ar kelių žmonių asmenų veiklos nagrinėjimu, kaip lygiai ta partija ir tie asmens nekreipė, neįvertino Itaip’ pat šių visų dalykų žengdami ir nužengė kitur, juos gyvenimas sulaužė, nubloškė.’ Bet su šia karta to neturi bu- Jti! Tam reikia mokytis!(GALAS)
Lietuvos gyvenimo kronika

KANUAS. — Draugija Vii- : niaus Kraštui Remti, norėda- i ma atžymėti nuoširdžius auko- : tojus Vilniaus reikalams, istei- < gė garbės ženklą — Vilniaus Raktų, kurs bus duodamas tam, kas, išgirdęs savo tėvų žemės balsą, atneš jai savo kilnią auka. Be Vilniaus Rakto aukotojams bus duodamas ir diplomas. Įteikiant diplomus ir raktus, bus surinktos tų aukotojų biografijos, kurios bus įdėtos leidžiamoje knygoje “Vilniaus Raktininkai”. Tokia knyga bus išleista tikslu įamžinti vardus tų žmonių, kurie savo įmanoma auka suteikė tėvynei paramą per šį istorinį laikotarpį.Draugijos Vilniaus Kraštui Remti Vyr. Komiteto pirmininkas dr. Jonas Navakas dėl šio sumanymo suteikė platesnių informacijų. Leidinys “Vilniaus Raktininkai“ bus sudarytas anglų ir amerikiečių “Wbo is Who“ knygos pavyzdžiu. Tame leidinyje ketinama suminėti visi lietuviai išeiviai, gyveną svetimuose kraštuose, aukavusieji Vilniaus reikalams ir gavusieji Vilniaus Rakto ženklą. Knygoje bus įdėta trumpa jų biografija, gyvenamoji vieta, verslas ir kiti duomenys. Tuo budu šis leidinys bus ne vien Vilniaus prie Lietuvos grįžimo paminklas, bet ir graži priemonė išeivijos tarpusa- viems ir su tėvyne saitams už- megsti ir palaikyti.Vilniaus krašto suvargusių gyventojų rėmimo, švietimo ir kultūrinimo uždaviniams reikalingos didelės sumos, kurias sudėti yra kviečiama visa Lietuvos visuomenė ir jos išeivija. Vilniaus kraštui paramos darbas yra organizuojamas visuomenės talkos pagrindu ir eina sėkmingai. Darnioje talkoje dirbant visuomet daugiau padaroma. Lietuvių tauta tėvynėje ir užjūriuose parodė nepaprastai gyvą atjautimą vilniečių reikalų ir okupantų valdymo metais atnešto vargo, ir noriai skiria savo aukas atvaduotojo krašto panamai. Lietuvoje daugiausiai yra šuaukavę ūkininkai, valdininkai; tarnautojai ir darbininkai. Kiek atsilikę tebėra prekybininkai, pramonininkai ir laisvų profesijų žmonės, Ypatingai gražų pavyzdį yra parodę moksleiviai, šuaukavę Vilniaus mokykloms daug knygų, vadovėlių, rašomųjų priemonių ir kalėdinių bei naujametinių dovanėlių.Vilniaus Kr. Remti Vyr. K- tas savo uždaviniams atsiekti yra sudaręs sąmatą, kuri siekia pusantro milijono litų. Didžioji tų lėšų dalis skirta Vilniaus kr. lietuviškos jaunuomenės auklėjimui paremti. Komitetas yra įsitikinęs, kad jau«- nimui parama grįš jo gerais darbais Lietuvai. Jaunumui bus duodamos stipendijos auk-

štajam mokslui eiti, pasimokyti amato, steigiami vaikų darželiai, kur vaikučiams bus duodamas maistas, pradžios mokyklų vaikams užkandžiai, neturintiems ir drabužėliai, bus steigiamos ir išlaikomos prieglaudos, ypatingai netekusiems savo gimtinės atbėgusiųjų vaikams. taip’pat numatyta padėti ūkininkams, kurie dėl karo yra netekę gyvo ir negyvo inventoriaus, sėklų ir tt. Nemaža lėšų reikalauja dėl karo aplinkybių padaugėjusios varguomenės šelpimas, kol visi galintieji dirbti bus aprūpinti darbu ir pastoge. — Vilniaus miesto ir krašto lietuviams, kuriuos per 20 metų slėgė okupantų ketena, ukininkijai, moksleivijai ir visų verslų žmonėms remti ir šelpti išleidžiamos šim- . tatukstantinės sumos. Reikia, kad įplauktų naujos sumos. Tą kiekvienas lietuvis Lietuvoje ir visame pasaulyje jaučia, tad turi ir savo darbais parodyti, kaip brangi jam yra atgautoji lietuvių tautos širdis — jos amžinoji sostinė Vilnius.KAUNAS. — švietimo Ministerija žada įsteigti dar 110 naujų viešųjų valstyb. bibliotekų, iš jų 32 bibliotekas Vilniaus kraš-Į V. D. universitetą Kaune jau padavė prašymus 120 bu v. Stepono Batoro universiteto Vilniuje studentų, dauguma į medicinos fakultetą.Šiemet ‘kaip ir kitais melais literatūros premijas už geriausius parašytus veikalus skirs: švietimo Ministerija, Liet. Raudonasis Kryžius, Spaudos Fondas, Spindulys ir Katalikų Veikimo Centras. Spaudos Fondas jau numatė kandidatus savo teikiamai literatūros premijai gauti: Vinco Krėvės “Raganius“, Antano Venclovos “Naktis“, J. Marcinkevičiaus “Nemunas patvino“, Stp. Pikšrio “Žeme vaitoja“, Petro Babicko “Elada“, Kazio Borutos “Kelionės į šiaurę“, Stepo Zobarsko “Pabėgėlis“, K. Vinvos “Prarajos pakrantėmis“, A. Kučinsko “Vagneriš” ir J. Jurginio “Nan- senas”.Juozas Petrulis, su dideliu pasisekimu tebeinančios Vaisi, teatre pjesės “Prieš srovę“ autorius, paraše naują 1 veiksmų muzikalinę pjesę “Lelijų šokis“. — Kazys Binkis, kurio drama “Atžalynas“ jau vaidinamas 6 kraštų teatruose, šiuo metu rašo naują dramą. — Baigdamas spausdinti Juėzo Keliuočio romanas “Svajonės ir siaubas“, keliąs skaitytojuose gyvą susidomėjimą.Atgavus Vilnių, visoje Lietuvoje jaučiamas didelis susidomėjimas vilniečiais rašytojais, kurie kviečiami į visos Lietuvos miestus ir miestelius savo kurinių skaityti.prieš is
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Lai Jos Kapų 
Puošia Gražus 
Paminklas

Mariją Jurgeliortienę 
Prisimenant

Turbut daugėlitri yra nepa
mirš tomą skaudi naujięna, ku
ri žaibo greitumu paplito po 
visą Chicago, kad žuvo neti
kėtai Marija Jurgelionienė. Jos 
karstą puošė didelė daugybė 
vainikų ir velionė buvo gau
siai lankoma šermenyse. Lai
dotuvėse buvo didžiausia mi
nia, nors tą dieną bu^o labai 
nemalonus oras. Turbut’ ir garri- 
ta atjautė įvykį* nes ir jinai 
verkšleno kartu su velionės 
draugais ir draugėms.

Tą dieną buvo išreikšta min
tis, kad reikalinga pastatyti 
musų mylimai1 Nferijai pamihk-

rengia “Bunco ir Kortų” vaka
rėlį vasario 21 d., trečiadienį, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 7 vai. vak. 
Įžanga 35c y patai.

Bus daug gražių durų prizų, 
taipgi gražių- dovanėlių prie 
kiekvieno stalelio. Po to bus 
arbatėlė. Komisija deda pastan
gas, kad atsilankiusius visus 
tinkamai priimti. Prašom visų 
režerivubti vasario 21 d., 7-tą 
vai. vak., šitam svarbiam pa- 
.engimUr

Debiutante

M. Zolpienė.

Šįvakar Važiuojam 
Pas Naujos Gadynės
Choro Jaunimėlį

s?O

tinis buvo Dr. Jonas Poška. 
Taipgi kalbėjo A. G. Kumskis, 
Lietuvių Demokratų Lygos pre
zidentas ir užimantis aukštą 
vietą Chicagos Parkų Distrikte; 
J. 1. Juozaitis, Lietuvių Demo
kratų Lygos finansų sekreto
rius; Vaidyla, Sandaros redak
torius; p. Hertmanavičius, Chi- 
cagbš lietuvių patrijaręhaš ir 
rašytojas Lietuvos Istorijos 
anglų kalboje; V. M'. Stulpinas, 
jo duktė Ona Jakaitė, p-ia O1. 
Jaliaitieriė ir p. A. Gudaitis, ku
ris įteikė vakaro celebrantui 
knygą4 sū visų, vakaro dalyvių 
E rikėj i maiš.

Vėliau panelė Ona Kuzmiutė 
^eikė ponui Jakaičiui auksinį

Šaukia Liet. P.
Ir Pašalpos Klitibo 
Narių Susirinkimų

BRTGHTON PARK, — Ame
rikos Lietuvių* Piliečių ir Pašal
pos RluBo knygą patikrinimo 
komisija kviečia visus narius* 
būtinai atsilarikyti į susįrinki- 
mą1 zšį sekmadienį1, vabarib' 18 
dieną, 1 vai1, po pietų, 2417 W. 
13 St-

Nariams reikia apsvarstyt! “Velnine No Rnba” 
raportui iš kn$gų’ Valdybos ir ▼ viiiiao 11 v DUUd 
įklubo turto stovio.

Taipgi nariai yra prašomi atį 
sivesti' ir naują narių' prirašyti 
prie; klubo. Dabar įstojimas ne
mokamas- nuo. 16 iki 45 metųv 
ikaip' moterims ir vyrams, 6 
mėnesiniai mokesčiai 50 centui 

> Ugoje išmoka $5 kas savaitę, 
•mirus — $200 cash; duoda gė> 
\es-, 6 grabnešius ir limoziną 
grabnėšiainš. K. Pat. Komisijai

i 2 Veiksmų juokinga komedi
ja, sėkmadienį, vasario 18 d.* 
Chicagos Lietuvių, Auditorijoj, 
pradžia 4 vai. po pietų.
‘ Dainuos Chicagos Liet’. Vy
rų Choras ir Naujos Gadynės 
Choras. Solo 
marimba', p-le 
te. Šokiai prie 
Vers orkėstros.
lengia L.S.Š.
03 bendrai.

ant ' cimbolų— 
Evelyn Burbiu- 
Stephens Reve- 
Įžanga tik 40c. 
ir L.D.D. kuo-

Rengia “Valentine” šokius

Aš Randu, Kad Budžetą 
Vėsti Čekiais yra Lengviau

Vakarėlis Taihihkl<y baudai
Dabar jau yra dedamos pa

stangos tai įvykdyti. Kad pa
dėjus Paminklo Fondui/ Lietu
vi ų Moterų Dr-ja “Apš vieta”

LIETUVIŲ KALBOS

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

KAINA $1.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739 S. 
Hialsted St., Chicago, III., arba Dr. 
D. Pilka, 528 ColUmbuš Avė., Bos- 
tbn, Mass.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

i Kad nereiktą rūpintis kur 
šįvakar bus galima linksmai 
VakarąJ praleistą aš> paisivelysitL, 
mielų* skaitytoją* irtfohmuoti’, 
kad bus labai gera, linksma ir 
maloni proga praleisti vakarą 
tarp musų linkmučio, pažadi 
gaus kultūringo jaunimo Nau
jos Gadynės Choro. Choras renL 
gia labai linksmą šokių vaka*- 
rėlį, kur bus linksmybių links
mybės prie geros J. Steponavi
čiaus muzikos. Bet tai dar ne 
viskas; čia bus renkama malo- 
nibš širdies karalaitė ir kara
laitis, ir kas žilio kam teks ši
tas taip didelės garbės titulas?

Taigi, bukim visi ir padėkim 
musų gražiam ir pažangiam 
jaunimui pasilinksminti.

Vakaras įvylis šiandien kaip 
8 vai. vakaro Marųiiette svetai
nėje, 6908 S. Western avenue. 
Įžanga tik 25c. Kviečia

Naujos Gadynės Choras.

P-lė Eyelyn Burbaitė
ši jauna panelė pirmu kar

tu pasirodys lietuviškoje sce
noje kaipo soliste ypatingo in
strumento, vadinamo irikrimba 
arba cimbolais. Ji5 yra kolegi
jos studentė, lavinasi muziko*- 
je, labai pamėgo šį keistą mu
zikali instrumentą ir ant jo 
sutveria žavėjančias melodijai. 
Ją matysime ir girdėsime 
skambinant sekmadienį, vasa
rio 1’8 d., Lietuvių Auditorijo1- 
j ė, L.S.S. ir L.D.D. Chicagos 
kuopų bendrai rengiamame va
kare, kur bus suvaidinta labai 
juokinga 2 aktų komedija, 
“Velnias ne Boba”, ir koncer
tinę dalį programo išpildys 
Naujės Gadynės ir Chicagos 
Lietuvių’ Vyrų chorai. P-lė E. 
Burbaitė yra nuolatinė Naujos 
Gadynės choro nare.

Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanl- 
,ga tik 40 centų ypatai. Po pro
gramų šokiai prie G. Stephens 
Revelers orkėstros.

Galiau buvo pakviestas pats 
celebrantas p. Jakaitis. Jisai 
savo trumpoj kalboj dėkojo 
draugams už surengimą tokio 
gražio vakaro, už gražius lin' 
kėjimus ir puikias dovanas. PaL 
sižadėjo ateityje, kaip ir praeri 
liyje, darbuotis Chicagos lietui- 
viųi tautos ir lietuvybės naudai;

I ’ t . ;

Po vakarienės jaunimas link
sminosi iki ankstybam rytui.

Ten buvęs.

® DĖLTO, kad rašydamas 
čekį pasilieki išplaul- 
kų rekordą.

© DĖLTO, kad keliauj a n f 
arba perkant nereikia* 
nešiotis su s a v i iri* 
smulkių pinigų.

®' DĖLTO, kad čekiais' iš
mokėjimus atlikti yra

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

Turtas virš - - 
tsargos fondas virš

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Nainų 1 iki 20 mt.

$4,000,000.00
$300,000.00

Gražiai Pagerbė
Žymų Veikėja
B. J. Jakaitį

1

LOAN ASSOClATIONoTCKicago

JUSTIN MACKIEVVlCHy Prės.
Vai. 9 iki 5. Ser; 9 iki 12T

Sub. 9 iki 8 vak.
.■■■■; ...... ?

CHARTEKED BY U; S. 
GOVERNMENT 

SAVINGŠ’ EĘDERALLY 
..INSURHD

4192 ARCHER AVENUE

Daug darbuojasi politikoj

naujiem:
METINIS

KONCERTAS
— ĮVYKS — , 

Kovo 31 d., 1940 
SOKOLU salete 
333 SO. ASHLAND BLV&

NELAUKJTE-
Rytoj Gali Būti PėrvA!

Jei4 norite užsitikrinti nuo' ugnies namus’, BalflUs; automobilius; ar 
šiaip ką apdrausti; reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa- 
rupihtų jums polisą per musą1 kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių* riėmatonumų;
“Mes esame pirmaklasiai1 nariai Chicago Board of Underwriters”

(FMALIEV & McKAY, Ine.
23* W. Aldams S».- kaitlb: 1517, 15W, 1521

Telefonas CĖNTRĄli 520# • Telefonas CENTRAL 5209
. , GENERAL [AI AGENTAI šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPA^TY a , 
COLUMBIA FIRtf INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMKN’S INSURANCE COMPANY 
MASSĄCHUŠETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHlGAN F1RĖ AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIK INDEMNITY COMPANY:

Vasario 10 dieną Sandaros 
svetainėje įvyko 25 melų vi- 
stionicniško darbo pa'gerbiriio 

į šutini vakarienė printii1 B. J. Jan
kaičiui. Jis Arilėrikori' atvyko 
geg. 10, 1910 metais ir apsigy
veno CHi'cagoje;

Turėdamas didėlį patrauki
mą prie niekaniško darbo, lan
kė vakarais teknišką mokyklą 
ir šiandiėri dirba labai. atsako- 
mingą darbą Link-Bėlt Co. nte- 
kahiškame skyriuje. Tačiau nuo 
pat atvykimo Amerikon atlie
kamą iluo darbo' liiioslhikį pa- 
švęsdavo darbuotei prie įvairių 
draugijų. _ ■;

1916 melais vedė panelę-Orią; 
Sevenytę/gimusią ChiČagoje, ir 
susilaukė gražibs dukters Onbs 
ir sūnaus Richardo, šeimyniš
kas gyvenimas p. Jakaičiui se
kasi labai puikiai, todėl jisai' 
turi užtektinai laiko pašvęsti' 
veikihiui įvairiose! draugijose.’ (

Suorganizavo demokratus?
1934 metais lapkričio 5 die

ną B. J. Jakaitis su keletu ki
tų veiklių' lietuvių suorganiza
vo 11 Wardo Lietuvių Denio1 
kratų Organizaciją. Joje jisai' 
pirmininkavo ir tą organizaciją 
išaugino iki 300 narių. Taipgi 
jisai yra ’ vietinės TMD kuopos 
nutarimų^ raštininkas ir labai’ 
pikčiui' veikia įvairibšė koiriisb 
jbše Ralhimihtbs' Lietuvos* 
DftiU&ijįbjb; Veikdhhlaš; vietinė
je 0bliHkoje, dbiribkrątų: parti
joje, šiandlbn eina- kapitono 
pareigas Tl- Wardo 16 f>rec;rik- 
tb; Taipgi yta iždlhirikas Ėiė? 
ttiVib’ demokratų' Ėygos of 
Gobk Cbuhty. Vieiiu žodžiu, pi 
Jakaitis liįbak plačiai vėiliin 
ChieagbS libtrivių.' politikoje.

Linkėjimai
Laike gardžios Makarienės’ 

vakaro vedėjas p. Biekša pa
kvietė kelis svečius palinkėti p.; 
Jakaičiui ilgiausių metų dirbti 
Chicagos lietuyiųr ir lietuvybės 
labui. Tarp pakviestąją ■ 

rreikštr po' keletą žudžią pirmus

DIDELIS METINIS 
KEPURIŲ BALIUS 

g a I IET. TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTE, RŪTA No. 1

ŠE&TADIENI
Vasario 17,1940

liollywood Svet.
2417 W. 43rd Street

;Bus Kepurių ir Visokių Juoką 
Pasišoksite Prie Geros Muzikos. 

PRADŽIA 8:00 P' M.
Jžanga 25c

Atsidarykite Čekių Sąskaitą Šiandien

HALSTEDĖXCHANGE 
NATIONAL BANK

Member Federal R'ešervfe System’ and
Federal Deposit Inšdrancd Corporation

HALSTED STREET Prite 19tft PLACE

jįiiii

iKROEHLER
Ii

UUDRIKO VASARIO METINIS RAKANDŲ PERVIRŠIO

IŠPARDAVIMAS
Neapsakomas su- 
taupymas, perkant 
dabaT. Prekės palai
komos iki vasaros 
h- už tai nieko rte- 
skaitoma.' Daug’ybė 
prekių parsidiios už 
pusę KdifttdS, kad' pa
darius vietos vasa
rinėms prekėms. 
Ant geriausids radi- 
joS' dabar sutaupin- 
sitė 56 dolerių.
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2 šM0W FARLOR SETAI, PADIRBTI UŽSJ- <hi A ft FA 
sakysian,Verti $95.00 po :............... .... J|4M nII

GRAŽI lempa DYKAI V BV v

$200’ vertes' Sėtai' po ................ $1^19 00 
Stlid5o CoUchės pb ...... .............. $16-95
8 šmotų valgoirib kambario-setai1,
verti $9&bb' Už .....................  $39-50
Didbli1 vatiniai' iliatradai po ....... $3-75
Siiiiriions limersiiring Matracai' 
pbv $11.95

Naujos Skalbiamos Mašinos—
Maytag, Norge,’ po ................  $49-95

L « ■ •

1940 metų Elektrines Ledaunės, 
vertos $150, dabar už .... .......... $99 .95

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Po iš Centų j Dienų.

JOS. F. BUDRIA
FURNITURE UOKSE

3409 SOUTH HALSTED STREET
* ? ..

RADIJAI PATAISYTI ŠAUĖITE: YAKDS1 3088
Turiningas Radio Programas stoties WCFL» 971/1^. nedėlios vakare 5:30* iki 6:30? Ki&Utdfcė M*' 
datta ir nedėliotniš iki 4 vai: po pietųj pahe^SUų vakarais iUį 9 vaį;

MM

PF/FER SWENT 
Atidarė nhdJk: vifet^ Ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

Gražus tavernas, patogus 
w privažiavimas.

,6600 W. lll’th St.. Worth. III

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su rrio 
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis, Darba*- 
garantuotas.

• 420 W. 63rd St.
Tel; ENGI 5883-5840

AUDITORIUM 
i RESTAURANT 
13131 So. Halsted Si

■h

I

Lietuviški ir Ariierikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

E BĄI^ČIgNĄS ir 
Mi įtOVARSKl, Sav.

Šnare Drum $22-5^ 
$28.00 vertės, Specialas

Visa eilė drumų ir jiems 
reikmenys, 

GOLDSTEIN X
Muzikos krautuvė

914' MAXWELL ST.

I
■

trcus

teit

i

o

i Sopinę

iš stoties —-

žHiths, 
dffiius

■ rytine radio
VALANDA

pran

j Pirkite tose krautuvėse, kd<- 
fiba £n*friKbi» “Naujienos^



NAUJIENOS, ČMcago, III.
- , —i.   ...

šeštadienis, vasario 17, 1940

mios
Veda—N OKA

“O Lietuvos kareivėliai 
niekad nedejuoja, 

Visad’ linksmi, visad’ 
drąsiįs

Sau dainas dainuoja.”
— o —

Lietuvos Kariniai Or
kestrai Susilaukė Lie
tuviškų Kurinių

Kai tik pradėjo kurtis musų 
kariuomenė, tuojau buvo im
ta organizuoti ir pasirodyti su 
savo orkestrais. Paprastai ka
riuomenėje kiekvienas pulkas 
turi savo garbės maršą, sutiki
mo arba pulko maršu vadina
mą. Pradžioje musų kariuome
nės pulkai jų visai neturėjo, 
nebuvo ir tinkamų žygio mar
šų. Lietuviškos dvasios pana
šių. veikalų visai nebuvo. Tą 
trukumą bandė užpildyti patys 
pulkų orkestrų kapelmeisteriai, 
bet jų daugumas buvo baigę 
rusų mokyklas, stengėsi jie ką 
kurti, bet lietuviškos dvasios 
dažniausiai nesuprasdavo ir 
nepagaudavo. Tai dažniausiai 
būdavo rusu ir vokiečiu melo- € C

dijų kartojimas. Kariuomenės 
vadovybės specialiai sudaryta 
komisija neseniai patikrino 
visus buvusius pulkų maršus, 
rado, kad juos visus reikia 
keisti ar taisyti. Tas pat atsi
tiko ir su parado ir žygio mar
šais, kurių taip pat tinkamų 
nebuvo, arba labai mažai te
buvo.
Jau turima naujų, lietuviškų 

maršų.
Buvo norima šiuos trukumus 

pašalinti konkursais. 1938 m. 
kariuomenės vadovybe buvo 
paskelbusi du konkursus, pir
miau pulko, paskiau parado 
maršams. Tie konkursai davė

PILĖS
KIDNEYS, VEINS 
OR LEG ULCERS

šgykit arba Nemoky
kit už Gydymą 

■’aliudymais įrodyta šimtais pa
gydytų be operacijos.

-SPECIALISTO DAKTARO 
—20 METŲ PATYRIMU.

Verną pagyti lengviau. Neleiskit 
altam orui sulaikyti šiandien 

■tuo šios specialės pasiūlos—dy- 
’-ai ekzaminacijos ir—įtikinančio * 
'tisinio pagelbingo bandymo. $2 
gydymas už $1.00, 6 už $5.00, ar 
patikimas gelbstąs natūralūs na-, 
mų gydymas šaknų vaistais už 
$1.00.—arba prašykit specialisto 
Įtikinančio namų gydymo vaistų 
bandymui. įdėkit 50c.. Pinigus 
grąžins, jei nepatenkinti, — ar 
knvgelės dykai apie Pilės. Spe- 
cialė pasiūla užmiesčiams. Kal
bame jūsų kalba, gydoma vyrus 
ir moteris. Moteris prižiūrėtoja, 
slaugė. Atdara: 11 iki 8 v. v., 
sekmadienį iki 2 v. p. p.
Išsikirpk šį atminčiai, arba per
leisk kitam. Dykai!!! Stengiamės 
padėti reikalingiem ir įrodyt iš
gydymą be operacijos, kada ap- 
siimame. — patarnaudami dykai, 
jei negali išmokėt, kuriems ren
giau specialų kliniką kas 2 ar 3 
savaites. Jei reikia prašykit dykai 
patarnavimo informacijų.

rado ir 3 žygio. Tais maršais 
jau daugumas pulkų apsirūpi
no lietuviškos dvasios ir moty
vų veikalais. Iš jų tiktai vie
nas tebuvo senas ir pataisytas, 
o visi kili originalus, nauji, 
kurti jau žmonių, lankiusių lie
tuvišką mokyklą, suprantan
čių ir nujaučiančių lietuvišką 
dvasią. Konkursuose gautiems 
veikalams apsvarstyti ir patik
rinti buvo sudaryta jury ko
misija, į kurią įėjo žymus mu
sų muzikai, kaip Tallat-Kelp- 
sa, Jakubėnas, Kaveckas, Kar- 
navičius, Gruodis, Benderius, 
B. Dvarionas. Daugumas tų 
priimtųjų maršų kurti karo or
kestrų kapelmeisterių, tačiau 
jau jaunųjų, nuo lietuviškos 
dvasios ncnutolusių, bet su ja 
susigyvenusių ir ją jaučiančių.

Karinių orkestrų reikšmė.
Ligi šiol musų rimtesn-iei 

muzikai mažai arba visai ne
kreipė dėmesio į dūdų erkes!- 

domėdamiesi tik 
orkestrais, juos 

K riniai
liesa, yra dau» 
tačiau jia turi 

ir prasmę. Juk 
orkestrai kelia

sų muzikas Tallat-Kelpša sukū
rė ir pats suinstrumentavo ka
riniams orkestrams tris vertin
gus muzikos kurinius. Jo palan- 
kuipias musų kariuomenei visą 
laiką yra didelis — atsidėjęs 
dalyvavo komisijoje, buvo nuo
latinis ekspertas. Ir savo nau
juosius kurinius jis dovanai j- 
teikė kariuomenei. Jo kūrinys 
“Nepasiduosime” yra nuotaikom 
dalykas, pavadintas eisena lie
tuviškais motyvais. Antrasis vei
kalas, “Kur lygus laukai”, para
šytas orkestrui ir keturių balsų 
vyrų chorui. Gali būti ir atski
rai griežiamas ir kartu su cho
ru atliekamas. Trečiasis veika
us. “Savanorių daina”, parašy
tas tik orkestrui. Motyvai sava
noriškos dvasios, pasiryžimo ir 
pasišventimo nuotaikos. Kariuo
menė Tallt-Kelpšai yra labai da
linga ir laukia iš jo naujų ku
rinių.

1939 m. kariuomenei gauta J. 
Karnavičiaus uvertiūra ‘‘G.aži 
nos” operos temomis. Tai yra 
stambus vertingas veikalas 
rio partitūra 60 puslapių,
yra ne tos operos muz kos mo
tyvų popuri, bet ištisinis veika
las. Taip pat gautas Br. Jonušo 
visai naujas ir įdomus žygio 
maršas, sukurtas atgavus Vil
nių ir pavadintas “Įžengiant į 
Vilnių”. Maršas sukurtas lietu
vių muzikos melodijomis. Aiš
kiai jaučiami dainų “Užtrauksi
me naują giesmę, broliai”, . ”Į 
Vilnių, į Vi nių” ir “Ei pasauli, 
mes be Vilniaus 
motyvai. Maršą 
dainas galima ir 
veikalus parašė
čius ‘“Dainos dainelės”, didelis 
ir stambus veikalas, fantazija; 
tai nėra popuri, bet naujas vei
kalas, sukurtas lietuviškų dailių 
melodijomis. Tai 
maršas, skambus,
nuotaikingas. Kiti jo veikalai 
taip pat stiprus ir nuotaikingi, 
tai “Per girias ir laukus” ir 
“Vestuvių eisena”. 1938 m. gau
tas Leehavičiaus veikalas, pava
dintas “Vilniaus atvadavimo, 
arba kovų audroje” uvertiūra 
fantazija. Jau šiemet gautas, 
tačiau dar neįvertintas, Jono 
Zdanavičiaus nemažas veikalas 
“Gražu mus Lietuvoje”.
Dabar kariuomenės orkestrai 

galės pasirodyti' su lietu
viškais veikalais.

k u 
Tai

nenurimsim” 
griežiant, tas 
dainuoti. Tris 
ir E. Gailevi-

koncertinis
įdomus ir

ią Skikj, Kavaleriją Rustika- jc, ten kur ji yra palaidota, 
ną, Pajaci ir atnaujintą ir žy-, Nors Claudia Muzio mirė

■ • • 1 • _ i _ 4 _. • _ _ _ I
ko

miai perdirbtą lietuvių operą,'turi metai atgal (sulaukus vos 
tik 43 metų amžiaus), bet jos 
draugai,, kurių ji turėjo nesu
skaitomą daugybę, vis brangina 
jos atmintį, ir daugiaus ir daū- 
giaus pasigenda šios tikrai re
tos artistės-dainininkčs. Ji buvo 
labai populiari ir mylima tarp 
‘hieagiečių, nes ji ilgą laiką 
dainavo su Chicago Clvic Op^- 
ra. .

Gr'ažiną. Šiame sezone taipgi 
jau kelis kartus buvo pastatyta 
‘Kornevilio Varpai” —• visuo
met su dideliu pasisekimu.

— o —
Melchior Dainavo Kaip 
Svečias Neregių Choro 
Koncerte New Yorke

Metropolitan Operos tenoras, 
Laurilz Melchior, buvo svečias 
olistas, kuomet choras Nevv 

York o Instituto dėl Neregių La
vinimo, padarė savo vieš.j ce 
.milą. Tuvvn Hali, Ncw Yorke, 
vasario 10 d. Choras susideda 
iš 36 mišrių balsų. Dainininkai 
yra tarp 14 iki 21 melų 
žjaus.

am

keturis melus
Metropolitan O 
pre imir.ariuose 
per tą laiką 
dainininkams, 

prašė,' kad jis

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS I 20 METŲ

350 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikurls su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kain $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, lr37 ir 1936 earantuotas kain nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1939, 1938, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938. 1937 ir 1936 visi naujų karų sąlygose, 
pigiai kaip $125; 12 PACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus-karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cit. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš vi^ų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

l jums metu patarnavimą ir patenkinimą.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo įmokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.

Atdara kasdien iki 10 v. v. ir visą dieną sekmadienį

COOK COUNTY FINANCE CO
1340 W. 63rd STREET (Prie Loomis)

Health Correc-To Institute 
OR. PETER SCHYMAN, Director 
20 Ytdr Estubli^hed Specialist _ 

1869 N. Damen Avė.
Chicago, III. Phone Arm. 8200 
Enl«r Thru Corner Store—2nd Fl.

SPECIALIŠTAI
C.vnvTi ir IŠGYDYTI

® Pilės—Fistulas
• Kyla—Varico'se
® Veins—Kojų

Gėlas
Vėliausias ir pasekmingiausias 
būdas. Nėra šiurkščios chirurgi
jos. Gydo dirbant. Tūkstančiai 
išgydytų ligonių. Ekzaminai ir 
vienas gydymas DYKAI. Mažos 
išlaidos .,. lengvus mokėjimai.
20 METŲ TOJ PAČIOJ VIETOJ

DR. McG0WAN
SERVICE

Dr. T. F. JAMES, prižiūri
25 E. Jackson Blvd.

Kambarys 1517.
Atdara 9:30 v. ryto iki 8 v. vak. 

Sekmad'enais— 10 iki 12.

sutinkami jau-

rus, daugiai 
simfoniniais 
meniška s laikydami, 
dūdų orkestrai, 
giau liaudiniai, 
didelę reikšmę 
kariniai dūdų 
karių dvasią, 
sunkumus, jais
ni kareiviai, išlydimi į atsargą 
seni kareiviai. Jie rengia pra
mogines valandėles, linksmina 
karius, palydi juos parade. Įgu- 
ose, ypač provirteijoje, kariniai 
dūdų orkestrai rengia viešus pa
sirodymus visuomenei. Todčl 
ne vistiek, ką tie orkestrai gro
ja. Juk daug geriau, kai jie 
griežia lietuviškus, širdžiai arti
mus ir savus dalykus, negu ku
riuos svetimus ir mums nesu-' 
irantamus; be to, taip pat ge
riau, kad tie orkestrai griež a 
gerus muzikos dalykus, bet ne 
menkaverčius. Kariniai orkes
trai dar turi ir muzikos popu
liarinimo reikšmę. Juk jie pa
rengia orkestrantus šaulių ir 
kitiems orkestrams, kurie daž
nai griežia tai, ką kariuomenė
je yra išmokę.
Muzikai su savo kuriniais eina 

į kariuomenę.
Dabar jau ir musų muzikai 

ima suprasti, kad ir kariniais 
dūdų orkestrais yra turtinama 
musų muzika. 1939 m. šiuo at
žvilgiu yra istoriniai, nes jais 
musų žymesnieji muzikai įsi- 

| traukė į karinę muziką ir suku 
I -ė jai gerų jr vertingų dalykų, 
‘štai praeitais metais žymus mu-

Iki šiol sunku būdavo kariuo
menės orkestrams pasirodyti vi
suomenei, lai būdavo tikras 
viešųjų pasirodymų vargas, nes 
labai maža tebuvo veikalų, ku
rie tiktų viešai griežti. Dabar 
kariniai orkesrai, turėdami tiek 
naujų maršų ir kilų 
da.ykų, tikriau savo 
atliks kariuomenėje

muzikos 
pareigas 

ir t.nka 
visuome 
su sveti-

DENTAL 
PLATĖS

Numažintos Kainos 
„olū DUST FLEITOS Mg ,

RUŽAVOS PO ................................ *
NELŪŽTAMO HECOLITE, LENGVI SOA 
NATŪRALUS SPALVOS, Po ...........
TAISYMAS BRIDGEWORKŲ, uz dantį $5

CLARK DENTAL LAB. “»•" 
Lab. for tha Profmloa 

A.H&RTH CLARK STREET—ROOM50I . .

— o —
Anų Laikų Garsioji 
Dainininkė Luiza 
Tetrazini Rimtai Serga

Viena įžymiausių iš senųjų 
dainininkių, Luiza Tetrazini, la
bai rimtai serga ligoninėj Mila
ne, Italijoj.

Tetrazini, kuri dabar yra 67 
metų amžiaus, buvo labai pa
garsėjus artistė ir žavėdavo mu
zikos mylėtojus savo stebėtinu 
balsu. Pastaraisiais metais ji 
gyveno Milane, k (ir ji davinėti a- 
vo muzikos pamokas, ir, kad 
pragyvenimą pasidaryti, dar tu
rėdavo nuomuoti kambarius, 
nes senatvei paliko neturtinga 
ir kaipo tokia, aišku, visų ap
leista. ...

— o.—
“Jos Dieviškas Balsas 
Žavėjo Žmones Visuose 
Pdsaulio Kraštuose. 
Pasiuntinys Grožio, 
Jėgos, Šviesos ir Dailės. 
Tos Draugai Atmena”

Tokie tai žodžiai yra iškalti 
ant paminklo kitos didelės dai
nininkės, Claudia Muz:o, Romo- priėmė.

— o--
Ir Žinote, Kad

Pianistas Karvcy'Brown, ku
ris paskutinius 
akompanuoja 
peros audicijų 
išklausymuose, 
skambino 1,618 
šie dainininkai
akompanuotų daugiau.kaip 265 
skirtingų operos arijų.

Baritono populiariškiausia so
lo yra “Eri Tu” iš Verdi “Mas- 
ked Bali”. Sopranai daugiausia 
dainuoja “Pace, Pace” irgi iš 
vienos Verdi operų —- “La For- 
za dėl Deslino”. Antroj vieloj

“Cavalleria Rusticana”. Pa-kui 
seka “Caro Nome”.— “Vissi 
d’Artc” ir kito.

Netrukus paskelbs 1939-1940 
audicijų laimėtojus. Visi be a- 
bėjo, atsimena, kad ir musų 
dainininkė, Ona Katkauskaitė 
Kaskas pateko Metropolitan O- 
peron laimėjus panašiose audi 
ei jose.

— o —
Suomijos garsusis kompozi

torius, Jan Sibelius, kuris ste
buklingai pergyvena rusų už
puolimą 22 melai atgal, dabar 
atsisako palikti savo mylimąją' 
tėvynę. National Broadcasting 
Company kvietė Sibelius Ame-1 
rikon, kaipo svečią dirigentą 
prie National Broadcastng ’ 
Simfonijos. Bet šį pakviet’mą 
Sibelius su apgailestavimu ne-

STATOME NAUJUS

NAMUS
MŪRINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsit už savo namą.
• Pirm negu duosit darba, kreipkitės Das mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

B. SHUKIS & CO.
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 5824KLAUSYKIME
Ulu»e» RYTMETINIŲ

LIETUVIŠKŲ RADIO
vtRAAnM'lflll 10:00 V AL. RYTOPROGRAMŲ .'-js.

> 11 METŲ SUKAKTUVIŲ 
’ IŠPARDAVIMAS!

Rfc r A A A A VERTES RAKANDU BUS ^*111 III III PARDUOTA UŽ MAŽIAU v V V 5 V V V KAIP pusę KAINOS

nei. Ir pasirodyti ne 
mos muzikos, bet su savo lietu
viškais dalykais, su savu reper
tuaru, musų pačių muzikų su
kurtu. Tikimasi, kad tai tik yra 
graži pradžia. Tai yra naujas 
tąjudis, kuris ateityje dar dau
giau duos musų karei nei, o 
kartu ir lietuviškai muzikai.

— o —
Kompozitorius Stasys 
Šimkus ir Sūnūs Kartu 
Simfoniniam Koncerte

Skaitlingi komp. Stasio Šim
kaus gerbėjai ir draugai Chica
go j be abejo, butų turėję dide
lio malonumo klausytis simfo
ninio koncerto, kuris įvyko 
Kaune praeitą mėnesį. Apart 
Beethoveno ir Brahmso kurinių, 
programoj buvo kompozito
riaus Šimkaus poema “Nemu
nas”. Programos solistas buvo 
aunasis pianistas, Alg. Šimkus. 

Dirigavo Stasys Šimkus. Vėl tė
vas ir sūnūs vienoj programoj 
Tai yra iš tikrųjų kuo pasigė
rėti.

— o —
Operoj

Antroj pusėj savo sezono, 
Kauno Operos lankytojai girdės 
senus draugus, tai yra operas 
kaip Faustą, Žydę, Lakinę* Jo-1

2- jų dalių Parlor Setas........... $29.50

5-kių dalių Kitchen Setas - - - $14.50

3- jų dalių Bedroom Setas — $29.50 

1940 Naujos Mados 
Gesinis Pečius, tik - - $29.50

Išpardavimas Tęsis Visą Vasario Mėnesį.

2310 W. Roosevelt Road

ĮVORE CO.
SEEley 8732-8760
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Rytoj Jau Atva
žiuoja Auditorijon 
“Velnias Ne Boba”

gyvenimo vargus. Virš taria
ma komedija kaip tik suteiks 
jums labai daug skanaus juo
ko ir palinksmins jus kuoge- 
riausia.

Ne Vien Komedija
Tai Nepaprasta Viešnia, Kurių 

Turim Pamatyti
Vyručiai ir moterėlės, bukit 

pilnai pasirengę rytoj, sekma
dienį, vasario 18 d., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. 
St., kaip 
pamatyti 
gražią ir 
komediją 
BA”.

Halsted 
4 po pietų, sutikti ir 
tą labai reikšmingą, 
juokingą dviejų aktų 
“VELNIAS NE BO-

žinote, ‘ kiekvienas 
pataria, kad žmogui 
yra sveika. Mes žinom, kad 
juokdamiesi mes įgijam link
smo ūpo ir užmirštam dienos

daktaras 
juoktis

Šalę šitos juokingos komedi 
jos, jus turėsite progų pasi 
klausyti gražių Lietuvos liau 
dies dainų, kurias jums sudai
nuos musų mėgiami chorai. 
NAUJOS GADYNĖS CHORAS 
vedamas Jurgio Steponavičiaus, 
ir CHICAGOS LIETUVIŲ VY
RŲ CHORAS, vedamas K. Ste
ponavičiaus. Vadinasi, bus tik
ra linksmybių ir juokų puota, 
kur magaryčioms dar turėsim 
gerą progą pasišokti dziazo, 
klumpakojų ir suktinių prie 
geros J. Steponavičiaus muzi
kos. O už šitą visą pilną juo- 
kp ir linksmybių maišų, reikės 
mokėti palyginamai mažas pi
nigėlis, tik 40c.

Rengėjai

Ar Norit Gerą 
Automobili?

ROKAS* BUNDZA 
gyveno 4327 S. Marshfield av.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 15 d.. 1940 m., sulau
kęs pusės amž., gimęs Lietu
voj Šiaulių apskr., ir mieste.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Juozapą ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų, 
Lietuvoj—seserį Emiliją Kve- 
tkienę ir jos šeimyną.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 So. Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., vasario 19 d., 8:30 v. 
ryto iš kopi. į Šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o 
nulydėtas į šv. 
kapines.

Visi a. a. Roko 
minės, draugai ir
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą • ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir kitos Giminės.

iš ten bus
Kazimiero

žinokit, kad šitų linksmybių 
vakarų rengia seniai pasižymė
ję savo kultu ringu darbu orga
nizacijos, būtent, LSS. Centrą- 
line kuopa ir Liet. Darb. Drau
gijos, 4-ta Kuopa.

Veikale dalyvauja visi mu
sų mėgiami ir patyrę vaidilos- 
mėgėjai, k. t., Juozas Valantis, 
Antanas Bulis, Jurgis Šarku- 
nas, Ona Millerienė ir Julė Dai
nienė. Jie deda visas pastan
gas, kad veikalas butų tiksliai 
suvaidintas ir kad publika tu
rėtų ne vien juoko, bet ir ne
užmirštino malonumo.

Kazys.

Juozas J. Žukas.

keletą žodžių apie lietuvius ir 
jų istoriją.

Tarp svečių bus pasigarsęję 
šokikai Karrė Le Barron, ,.(Jo- 
ias Krenčius su žmona Irena). 
Jie užbaigė kelių mėnesių gas- 
;roles rytuose, New Yorke, Phi- 
adelphijoj ir Baltimore, ir da- 
jar randasi Milwaukėje.

Užbaigę ten šokti, atvažiuos 
hieagon švęsti Nepriklauso

mybės šventę Kampelyje.
Visi kviečiami nuoširdžiai 

ttsilankyti ir linksmai pralei
sti vakarą 
apylinkėj.
— 25 centai.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FOli RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

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

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—agęntas vietoj.

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

J. H. THOMPSON, 
Telefonas Virginia 0604.

Bundzo gi- 
pažįstami Bet Išliko 

Gyvas...

“Ar norit naują, gerą 
mobilį?” Tai klausimas,

gražioj, malonioj
Įžanga ne-nariams

Z.

Laikė Diskusijas 
Apie Vaiky Elgesį 
Parengimuose
Rengia prakalbas apie motery 

veikimą I *

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

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

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

RENDAI DU KAMBARIAI karš
tu vandeniu šildomi, patogioj vie
toj, arti gatvekarių lainės. Vy
rams ar vedusiai porai. Vedusi po
ra turi turėti savo furnišius. Ga
ražas. 4221 So. Sacramento Avė. 
Klauskite Mrs. A. Phillips.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PARDAVIMUI FARMA ar mai
nyti į southsidės nuosavybę. 60 
akrų 7 kambarių namas, toiletas 
ir maudyklė, bėgąs vanduo, elektri
ką, visi farmos budinkai, visi ge
ram stovy, visos mašinos, 4 arkliai, 
15 karvių, kiaulių, vištų ir žąsų, 
2*6 mylios pietuos nuo Lemont, 
III.'prie 4A, 1 mylia vakaruos nuo 
McCarthy kelio. Rašyti J. Grajaus
kas, R. 1, Lemont, III.

VYRAS GALI INVESTUOTI pi- VEIK 3 AKRAI PRIE Irving 
nigų į biznį ir sykiu dirbti. Rašy- Park Road (seni namai, reikia nu- 
kite 1739 So. Halsted St., A. S.— griauti į 30 dienų), tuoj 1 rytus nuo 
Box 65 Bensenville. Kaina $1250—$250 pi

nigais — 15 į mėnesį. Box 1178, —
. ...... - , ,. 1739 So. Halsted.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

au te
ku rį 

dabar dažnai klaus Juozas Žu
kutis, sutikęs jus gatvėj ar at
silankęs į jūsų namus. Tas ge
rasis automobilis, kurį jis turės 
omenyj, bus, neabejojamai. 
1910 Bųickas. Mat, žukutis šių 
savaitę paliko automobilių par
davėju ir tarnauja Milda Aulo 
Sales agentūrai, kurių užlaiko 
p. Domininkas lauraitis, prie 
31-mos ir Halsted gatvių.

Brighton Parko Moterų Klu
bas atlaikė susirinkimų J. Za- 
bukų namuose, 2605 W. 43 
vasario 1 dienų.

Musų klubo penkių metų 
kak tuvių baliaus komisija 
.neišdavė pilno raporto, bėt 
pasirodė, kad vakaras buvo 
sėkmingas. Komisija tarė
dingai ačiū yisiems, vyrams ir 
m’oterims, kurie pagelbėjo su

St

šil
dai’ 
jau 
pa- 
šir-

lankymą.
Vasario 

rei p-iai

PARDAVIMUI ARBA mainymui 
kampinis namas. Dabar yra ta- 
vern. Trumpas lysas. Gera vieta 

REIKALINGA PATYRUSI mer- j bizniui su 2- flatais viršui. Kreipki- 
gina — 18 iki 30 — būti, virimo tės pas savininką ant 2-rų lubų iš 
nė skalbimų nėra. $7.00. Baron, fronto. Savininką rasite visada iki 
1634 Lunt. Rogers Park 0042. pietų arba vakare po 6-šių. Antra- 
,______________________________ šas 6600 So. Morgan St.

DIDELI TROBVIETĖ, prie gra
žaus Irving Park kelio, keletas mi
nučių į vakarus nuo La Grange ke
lio—aukšta žemė (veik 3 akrai), 
išrenduota iki balandžio J d. Kai
na $4500—patogus terminai. Box 
1179, 1739 So. Halsted.

------------ ------7-------------- ------ — PUIKI 15 AKRŲ DALINAI su 
PAJAMINGAS V/2 aukšto frei- mišku farma prie grįsto kelio, kele- 

MERGINA BENDRAM ruošos u110 2-flatis, 5 po 3 kambarius, kar- has minučių į Palos Miškus. Kaina
darbui, nėra skalbimo, nė virimo, vandeniu išldomas. $4500.00.— <$175 akrui—labai nebrangiai — ter-
$7.00, savas kambarys, liudymas. | Pensacola 3611. | minai. Box 1180, 1739 So. Halsted
Van Buren 0338. PARDUOSIU LOTĄ Marąuette __ R A„nAT . r

a t tnt/-. a t a t TAT a ^/rT-K>^T i Parke tarp 69 ir 70. Kam reikalin- .Y,E^S ^ĄKRAI kryzkelis
REIKALINGA JAUNA MERGI- gas lotas atsišaukite. Parduosiu pi- mi/<o ir Cedar kelias (grista) tuoj 

NA lengvam ruošos darbui. Home- Savininkas gyvena 4319 South EJmhurst, be asesmentų, užgir- 
wood 5109. Camobell Avė ta statybai paskola, elektriką. Kai-

1 F______ 21______________ na $1375.—$275 pinigais — $15 į
mėnesį. Box 1182, 1739 So. Hals-

3 AUKŠTŲ MŪRINIS 3 PO 61 ted. St.
kambarius flatai. 2 karų mūrinis

VYRAI AR MOTERYS užsidirbs | garažas, ant 23 PI ir Western Avė.
iki 22 į savaitę. Išmokinsime kaip Rendos nesą $71.00, tiktai uz $4950.
pardavinėti kojines savo draugams PIETKEVIČIUS,
ir kaimynams. 229 West Jackson. i 2608 West 47th Street.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

I

Biznis alinėj buvo nekoks, 
ir nusiminęs George H. Feitz, 
4756 W. North avenue, jos sa
vininkas nutarė nusižudyti. Pa
siėmė revolverį, atstatė jį į 
galvų ir patraukė gaiduką. Po 
-to apalpo, tuviai-‘ prašvilpė Virš

Taigi, kai Žukutis klaus ar 
norit naujų, gerų automobilį, jis 
bandys jus į pagundų įvesti, į- 
itikinti, kad būtinai reikia nau

jo Buicko, nes senoji “ližė” ne
betarnauja taip gerai, ir ja no
ta ip smagu važinėtis, kaip tuo 
nauju, blizgančiu 1940 melų 
modeliu.

10 dienų musų na- 
Adelei Misčikaiticnei

S. (Vidurvakarinių 
Valstijų Sųryšis) rengė bankie- 
tų 30 metų vedybinio ir 40 me
tų organizatyvio veikimo su
kaktuvėms pažymėti. Jai J)uy° 
paskirta 
siųsta su

penki doleriai 
pasveikinimu, 
sutverė.

Prakalbos

ir pa-
Ji mu-

H

ponias
Mes linkini jam pasisekimo 

naujoj tarnyboj. Draugas

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

VEIK 4 AKRAI VIŠTŲ, ančių ir 
daržovių farma, gerai nusausinta, 
pietuos nuo Higgins arti Mann- 
heim kelio (grįsta iki įvažiavimo), 
elektriką. Kaina už visą $750 —*

PUIKUS PIRKINYS — 2 aukštų $150 pinigais, $10 mėn. Box 1182, 
naujas namas pietvakariuose. Ne-11739 $0. Halsted St. 
šildomas. Pajamų $1680. Kaina 
$11,000. Terminais. Howard Law- 
son and Co., Dearborn 7325. FARMS—TO RENT 

Ūkiai Rendai

JUOZAPAS GUNTIS 
gyveno 818 West 37th St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 16 d., 1940 m., su
laukęs 30 metų amž., gimęs 
Chicaguj.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Beatriče, sūnų Jimrny, 
motiną Joanną, po tėvais Lu- 
kytę, po antru vyru Rudienę, 
patėvį Vincentą, seserį Ame
bą Adomaitienę, uošvius Ma
rijoną ir Antaną Grinius ir 
daug kitų giminių.

Priklausė prie Chic. Lietu
vių Draugijos.

Kūnas pašarvotas 5618 So. 
Kostner avė., Tel. Portsmouth 
8455. Laidotuvės įvyks antra- , 
dienį, vasario 20 d., 9:30 vai. Į 
ryto. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Liet. Tautiškas kapi
nes.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Motina, Sesuo 

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

Tel. YARDS 1138.

apsvilindami

Feitz nustebęs 
dar gyvas, bet

galvos, truputį 
plaukus.

Atgavęs žadą 
žiurėjo, kad‘jis
svetimoj, nepažįstamoj vietoj. 
Šūviams pasigirdus atvyko po
licija ir Feitz’ą uždarė kalėji
me.

Ir Tautiškas Kam
pelis Švęs Nepri
klausomybes Šventę

Dalyvaus šokėjai Kanrė 
Le Barron

Šiandien, Vasario 17,

Susirinkimas išrinko
Jacubs ir , Carter prirengimui 
prakalbų Brigliton Parke apie 
jm o teįių.: veikimų. Pra ka Ib.os - J >ųs 
kovo mčjiėsį?' "Vėliau pranešim 
daugiau apilsį vakarų.

Prisirašė šios naujos narės: 
Mario Seliultz, Lucille Matuz, 
Magdalena Miltinas, Marie Ra
simas ir Bronė Masiunas. •’

RENDAI MIEGKAMBARIS vy
rui—be valgio—garu šildomas—ma
ža šeima. 4239 So. Washtenaw Avė. 
Lafayette 9869.

jVIENAS FURNIŠIUOTAS kam
barys, garu šildonąąs.^ Pačiam pąsi- 
daryt’L valgius. 7130 S. Maplewood 
Avenue.

RENDAI 2 ir 3 furnišiuoti kam
bariai, lengvas namų apžiūrėjimas. 
444 West 57th St. Wėntworth G798

PARDAVIMUI NAMAS SU ta- RENDAI 20 AKERIŲ FARMA, 
verno bizniu. Yra 3 flatai po 4 R. 1, Sodus, Mich. Kurie norit ren- 
kambarius. Priežastis pardavimo— davot atsišaukite. M. Miller, 666 
liga. Wm. Slavinckis, 4129 So. Sac- West 14th St., Chicago, III. 
ramento Avė. ______________________________

BUSINESS CHANCES 
Biznio ProgosMARQUETTE PARKE — parda

vimui arba mainymui — 5 kamb., „ a a ™ a A
katėdžė. Kaina $2,900—5 ir 6 kam- . PARDAVIMUI TAVERNAS, 
barių namas. Kaina $4900. 4 flatų ulainpil}ls n^as- Mrs.
mūrinis namas. Kaina $9,800. 111 03rd St. Hemlock
flatų, beveik naujas. Kaina $20,500. Į 
Bizniavas. namas ant 63-čios 
California. Kaina $9500.

C. P. SUROMSKIS, 
Prospect 0176.

netoli
TAVERNAS PARDAVIMUI su 

keturiais pragyvenimo kambariais. 
Karštu vandeniu apšildomas. Pigi 
renda. šaukite Grovehill 3769.

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

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
—moderniškas, pilnai įrengtas, su 
mechanišku šaldytuvu, įst. 18 metų 
geras biznis, puiki galimybė, savi
ninkas parduoda sunkios ligos ver
čiamas. Kreiptis j Chadwick Realty 
Co., 1846 W. 35th St., Lafayette 
5191.

RENDON APŠILDOMAS kamba
rys vaikinui, merginai ar ženotai 
porai. Gera transportacija. 7034 So. 
Rockwell.

Turėjom diskusijas apie vai
kučių elgesį parengimuose.; Po 
.diskusijų susirinkimas buvot už
darytas ir p-ia A. Za.bukas pa
vaišino nares skaniais užkan
džiais. -r-Mary Carter.

PARSIDUODA PIGIAI bizniavas 
namas. Namas Marąuette Parke. 
Mainysiu į bungalovv. Namas yra 
ant Western Avė. Geras dėl taverno 
Atsišaukite 3553, So. Halsted St. 
Tel. YARDS 5118.

8:30 
v. v. Tautiškam Kampelyje, 
kursai randasi, 514 E. 61st St., 
bus švenčiama Lietuvos Nepri
klausomybes Šventė. Tam tik
slui surengta labai įdomus pro
gramas. Panelė Elena Pečiu-' 
kaitė žymi dainininkė bei pia
nistė, dainuos grupę lietuvių 
(liaudies dainų. Gražiai pasi
puošusi tautiškais drabužiais 
grupe sušoks tautiškų šokių ir 
bus kalbėtojai, kurie pratars*

ŠVIESUS, APŠILDOMAS rendon 
kambarys, su visais parankamais. 
Vienam ar dviem vaikinam. Prie 
mažos šeimynos. 7030 So.. Artesian 
Pirmos lubos. BUSINESS—MISCELLANEOUS 

Bizniai—BendraiJUOZAPAS GRICIUS 
gyveno 2034 So. Union Avė.

Tel. Seeley 0646
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Domicėlę, po tėvais 
Gelumbickaitę, sūnų Albertą, 
dukterį Justiną, brolį Joną, 
pusseserę Oną ir švogerį Juo
zą Mažeikus ir jų šeimą, švo
gerį ir švogerką Gailius ir jų 
šeimą ir švogerį ir švogerką 
Cukurus ir jų dukterį Aldo
ną 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.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Supus, Duktė, Brolis 

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

Tel. MONROE 3177.

Darbininkai LDD 
Ir LSS Vakarui 
Sekmadieni

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

VYRAS IEŠKO KAMBARIO su 
valgiu Bridgeporte. 1739 So. Hals- 
ted St., Box 1177.

LIGOS VERČIAMAS parduoda 
naują 3 flatų namą su plytiniais 
uždarytais porčiais, po 5 kambarius. 
Dvigubas plumbingas, extra shower 
įrengimas. Moderniausias Logan 
Sguare. Plytinis šildomas garažas. 
ALBANY 0961.

RENDAI arba mainysiu kepyklą. 
Kas norite eiti į biznį—randuosiu 
pigiai su fofnišiais. Atsišaukite į 
savininką 6606 So. Mozart St., fel. 
Hemlock 0707.

Įvyks Auditorijoje SUSIRINKIMAI
LABAI PATRAUKLUS TRILY

PES verčios bizniavas kampas. Pi
nigais ar mainyti. Wentwtorth 7900

FUKin1TURE-F1XTURE for-sale 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI ALIEJINIS PE 

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

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

A. Ambrazevičius
Galskis
Miller ir* 
Burba

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

Paul J. Petraitis, Rast.
DR-JOS “LIETUVOS ŪKININ

KO“ svarbus narių . susirinkimas 
įvyks rytoj, 1 vai. popiet. Bus svar
bių reikalų aptarti.

—J. žurkauskas, pirm.

PARSIDUODA 9 fletis— kampas 
mūrinis namas, apšildomas. Rendos 
neša 4200 į metus, geriausia trans
portacija. Kaina $14000. Kitas 9 
flatis mūrinis namas, kampas, visas 
fletas furnišiuotas, rendos neša — 
$231 į mėnesį. Kaina su visais fur- 
nišiais $8,950. Reikia įnešti $1000, 
likusią sumą po $67.50 į mėnesį 
su taksais ir procentais sykiu. Kitas 
mūrinis namas štoras ir pagyveni
mas ir fletas viršuj, garažas apšil
domas. Kaina $3,000 ant išmokėji
mo.

ČHAS. URNICH (Urnikas) 
2500 West 63rd St. 
Tel. Prospect 6025.

L.
PARENGIMAI

2-jų

Prakalbos
Kai-

15

ran-
Par-

WHOLESALE FURMTURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ir jos

' • - 'i ■ ......■***'*-.2:,L**‘ ...............

a AliF, u 1 A^nčiam Gėles 
IIUhiKlN Te,e«ramu i LUvLillllv Visas Pasaulio 

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

I m n A Gėlės Mylintiems 
K K A Vestuvėms, Ban- 

J Alkidams, Laidotu- 
**■*■*■ ■ vėms, Papuoši- 
GELININKAS mams 
1180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

SUSKIS FURNITURE HOUSE. Ine. 
**THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

MARIJONA Mnao VIĘNĖ, 
po tėvais LaurinavičiUtė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 15 d., 6:5Q vai. vąk., 
1940 m., sulaukus 44 m. amž., 
gimus Lietuvoj Stokaičių km. 
Žvingių parap.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Pranciškų, 4 sūnus — 
Pranciškų Jr., Antaną, Adol- 
phą ir Joną, pusseserę Vero
niką Laurinavičienę 
šeimą, tetą Svebelienę ir jos 
šeimą, švogerį Celestiną Mik- 
lovą ir jo šeimą, dėdę Igną 
Soporį ir jo šeimą; Lietuvoj 
—2 brolius ir vieną seserį ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Albert V. 
Petkaus koplyčioj, 4704 South 
Western av. Laidotuvės įvyks 
pirmad., vasario 19 d., 8:30 v. 
ryto iš kopi. į Nekalto Pras. 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionnės sielą, o 
iš ten bUs nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Miklo- 
vienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Suhus, Pusseseres, teta 

švogeriai ir giminės.
Laid. Dir. Albert V. Petkus, 

Tel. Lafayette 8024.

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

J. Paniška ■
P. Poviionią
L. Ąrtišauskas
A. Nicius
A. Kondratas
K. Liutkus
F. Alvikas
S. Avikienė
P. Misevičienė
M. Jasinskienė
A. Dainis
F. Rubašius
V. Kondrad
J. Thomas
V. Maukus
J. Kondroška
Visų darbininkų prašome su

sirinkai į Rietuvių Auditorijų 
3 vai. PO id^ty. f’riišo

Rengimo Komitetas.

“VELNIAS NE BOBA 
veiksmų komedija; dainos, Naujos 
Gadynės ir Vyrų chorai, cimbolų 
solo (Marimba). P-lė E. Burkiutė. 
Lietuvių Auditorijoj, sekmadienį, 
vasario 18, prądžią 4 vai. popiet. 
Rengia Liet. Soc, Sąjungos Centrą - 
linė kuopa ir Liet. Darb. Draug. 4 
kuopa bendrai. Po programo šokiai 
prie. G. Steponavičiaus Revelers 
orkestro.

Remkite tuos, kurie * 
. garsinasi 

NAUJIENOSE”.

Įdomios prakalbos įvyksta 
kiekvieną sekmadienį nuo 2 
vąl. popiet, Mildos svetainėje, 
3432 So. Halsted -st. Chiiago.

Rytoj kalbės F, Zavistas te
moje: Dievo meilė.

Visus kviečia Biblijos Tyri
nėtojai. Įžanga Veltui. Rinklia
vos nebus. (šlialb.)

NAMŲ VERTĖ SMARKIAI KILĄ, 
Pirk namą dabar—laimėsi.

6 fl. po 5 kamb., moderniškas na
mas, randasi Marųuette Parke. 
Rendu neša $290.00 į mėn. Kaina 
tik $16,500.

9 fl. po 4 kamb., kamp. muro na
mas, apšildomas. Rendų neša $4200 
į metus. Kaina tik $14,500.—įmokėti 
$4000.

Bizniavas niuro namas, 2-štorai 
ir 3 fl. Randasi Marą. Parke. Kaina 
tik $11,500.

Bizniavas muro namas, štoras ir 
fl. viršuj. Gera vieta bizniui, 
n'a tik $6,800.—įmokėti $2000.

Bungalow; 5 arba 6 kamb., 
dasi ten, kur jus norite pirkti, 
duodame su mažu įmokėjimu.

Bankos ir receiveriai įsakė mums 
parduoti, nąmus už aukščiausį pa
siūlymą. Kaip: bungąlow, 2 fl., 
apąrtmėntmius namus, pubiičnus 
garažus, storus ir lotus. Tariamos 
nyosav. randasi išblaškytos po visą 
Chicago ir priemiesčius. Tad rasite 
sau nuosavybę tokioj vietoj, kur 
jus ieškote. Kreiptis prie įgaliotinio 

K.' J. MĄCKE—Mačiukas.
2346 W. 69th St., 2-ros lubos.

Tel. Prospect 3140.
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, HL
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LIETUVIS V. RAUBUNAS FEDERALIŲ 
PROKURORŲ PAPIRKIMO BYLOJ

Operavo Samogono Varyklą Westsidėj
TJ^deraliamc teisme, prieš tei- davo apie 400 galionų alkoho-

sėją Stone dabar yra nagrinėja* lio kasdien ir jį išparduodavo,
ma byla iškelta dviems būvu- bet tų žadėtų pelnų nebuvo. Kai
siems federaliams prokurorams Baubimas pradėjo Kaplaną ka 
už kyšių ėmimų “bu t tegeriu*' i mantinėti apie tai, tasai atsakė, 
bylose. Byloj taipgi figūruoja kad jisai turi mokėti po $30
trys kiti asmenys, kurie proku
rorus papirko su kyšiais.

Kaltinamieji prokurorai yra 
Daniel I). Glasser, ir Norton I. 
Kretske, o kiti trys — advoka- 
tas Alfred Roth, Antbony Mor
ton, bondsmanas ir Louis Kap- 
lan — “butlegeris”.

Sėdi Kalėjime.
Vakar bylos liudininku buvo 

lietuvis Viktoras Baubimas, ku
ris dabar yra įkalintas federa- 
liam kalėjime, prie Milano, Mi- 
chigan valstijoj.

Baubimas liudijo, kad iki 
1935 metų jisai užlaikė pelnin- 
gą alinę.

Jis susipažino su kaltinamuo
ju Kaplanu ir tas ėmė jį vilioti 
Į “butlegerių” biznį, žadėdamas 
milžiniškus pelnus.

Baubimas pagundai pasidavė, 
alinę pardavė ir su Kaplanu pa
statė slapta degtinės varyklą 
Westsidėj, ties 2524 So. West- 
ern avenue. Varykloj pagamiiv

kas savaitę policijai už protek
ciją, taipgi $400 už protekciją 
kokiems lai “dideliems žmo
nėms’* “federalėj valdžioj”, ' o 
tie “dideli žmones” valdžioj bu
vę Glasscris ir Kretske. Be to, 
varyklos operavimas kas savai
tę kainavo apie $430, tokiu bū
du pelno kaip ir neliko.

Protekcija Negelbėjo.
Bet, toliau pasakojo Baubu 

nas, varyklą susekė federalio 
alkoholio biuro * agentai ir jie 
visus įrengimus sudaužė, Bau
bimą suėmė ir pasiuntė jį į ka
lėjimą. Jam pačiam daug kai
navo bylinėtis, pražudė $1,000, 
kuriuos investavo varykloj, ir 
dar sukišo $500 Kaplanui gelbė
ti.

Taigi, sarkastiškai kalbėjo 
Baubimas, nei policijos, nei tų 
“didelių žmonių” federalėj val
džioj protekcija nieko negelbė
jo, nors ji kainavo iki $500 kas 
savaitę. Rs.

JIE RYTOJ VAKARE DAINUOS

Rytoj vakarę, vasario 18 d., ši skaitlinga grupė jaunuolių dainuos Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 S. Halsted St., L.S.S. ir L.D D. kuopų bendrai rengiamame vakare. Programas 
susidės iš vaidinimo 2 aktų juokingos komedijos, “Velnias ne Boba”, ir iš dainų, kurias iš
pildys Naujos Gadynės ir Chicagos Liet Vyrų chorai. Taip jau debiutuoja p-lė E. Burbai te su 
solo ant cimbolų—marimba. Pradžia 4 vai. vak. Įžanga 40 centų ypatai. Po programo šokiai.

“NAUJIENŲ” RADIO PROGRAMŲ DAINUOS 
DVIGUBAS KVARTETAS

Programas Pašvęstas Nepriklausomybei 
Paminėti

Kabio
Budriko Oro
Teatras

RYTOJ NEPRIKLAUSOMYBĘ MINĖS 
RANDOLPH AUDITORIJOJ

Kalbės Ministeris P. Žadeikis

Pirmadienį Laidos 
Automobilio 
Užmušta, R. Bundza

Vakar Įvyko V.
Latveno
Laidotuvės

žuvo Po Vizito Pas Brolį.
Ateinantį pirmadienį šv. Ka

zimiero kapinėse bus palaidotas 
tovvnof lak ietis, Rokas Bundza, 
4327 So. Marsbfield avė., kuris 
pereitą sekmadienį buvo mirti
nai sužeistas automobilio nelai
mėje.

[Vakarykščioj žinioj “Naujie
nose” apie šį įvykį buvo klai
dingai paduota velionio pavar
de. Turi būti ne Bauža, bet 
Brundza.]

Velionis žuvo, važiuodamas 
namo iš vizito pas savo brolį 
Juozą, 4523 S. Francisco avė. 
Apleidęs brolio namus nuėjo 
prie 47-tos ir Washlenaw ir ten 
Bandžą suvažinėjo “hit-and- 
run” vairuotojas. Velionis bu
vo nuvežtas į Evangelical Deaj 
coness ligoninę, ir ten jam davė 
pirmą pagalbą, bet gyvybės ne
galėjo išgelbėti. Jis mirė pirma
dienį.

Kūnas yra pašarvotas J. F. 
baidei k io koplyčioje, 4695 S. 
Hermilage avenue.

Atidėjo Inkvestą.
Užvakar koroneris pradėjo 

Bandžos mirties tyrinėjimą, bet 
jį atidėjo iki kovo 1-mos, kad 
duoti progos policijai surasti 
vairuotoją, kuris velionį suva
žinėjo ir pabėgo, nesuteikęs jam 
pagalbos. Rs.

Chicagos policijos unijų rei
kalų skyrius pašaukė tardy
mui Louis Romano, Bartende- 
rių unijos, lokalo 2’78, viršinin
ką, taipgi pareikalavo prista
tyti visas Unijos knygas.

Užvakar dienraštis “Dailv 
News” atspausdino straipsnį, 
kuriame tvirtina, kad Romano 
yra buvęs Capone gangsteris, 
ir kad visa unija yra po gang
sterių kontrole. Policija ban
dys patirti ar tai teisybe.

Ilsėsis Rockfordo Kapinėse.
Vakar įvyko Valerijono Lat

vėm) laidotuvės. Iš koplyčios; 
adr., 4050 W. Harrison st., bu
vo atvežtas į Cicero parapijos 
bažnyčią pamaldoms, o iš čia 
kūną išvežė į Bockfordo, III, 
kapines. Velionis ten ilgai gyve
no ir veikė, ir ten pasiskyrė 
sau vietą amžinam poilsiui.

Velionis buvo gyvo budo 
žmogus, mėgo juokus, ir su vi
sais draugiškai sugyveno. Ilgus 
metus priklausė prie SLA. Tas 
man yra žinoma. Velionis pri
klausė ir prię kitų draugijų. Jų 
nariai skaitlingai dalyvavo lai
dotuvėse ir suteikė velioniui pa
skutinį patarnavimą.

Namiškiai, žmona, dukterys 
ir kiti gimines, priimkite mano 
gilią užuojautą jūsų liūdnoj va
landoj, o tau, Mielas Drauge, 
tebūna lengva šios šalies žeme
lė. K. P. Deveikis

SLA 301 Kuopos sekr.

Adačkuvienė Turi 
Persikraustyti 
Chicagon
Vyras Nori Dukterį Pamatyti

21 metų buvusi Chicagos lie
tuvė, Dorothy Adačkuvienė už
vakar kreipėsi pas teisėją De- 
sort prašydama priversti jos 
buvusį vyrą, Ben Adačkų, mo
kėti jai daugiau pinigų pragy
venimui. Vietoj $6, ji norėjo 
gauti po $8 kas savaitę. Ji 
prieš kiek laiko užvedė divor- 
so bylą.

Jos vyras dabar gyvena ad
resu 3206 S. Ha’sted Street, 
o ji—Kenoshoj. Su ja kartu 
gyveno vienų metų dukrelė 
Virginia.

Adačkus pasipriešino žmonos 
reikalavimui mokėti jai dau
giau pinigų, ir paaiškino, kad 
žmonai gyvenant Kenoshoj jis 
visai negauna progos pamaty
ti savo dukters Virginijos.

Teisėjas Desort nuspfendė, 
kad Adačkus turi teisę savo 
dukterį laiks nuo laiko pama
tyti, ir įsakė Adačkuvienei per- 
sikelti gyventi Chicagon.

Adačkus turi jai parūpinti 
rakandus. Kai ji persikels, tai 
tada teisėjas žiūrės .ar reikia 

i jos prašymą dėl pinigų išpil
dyti.

Lygiai kaip 11 valandą ryto, rytoj, atsukite 
savo radio priimtuvą ir iš stoties WGES., 1360 k. 
išgirsite “Naujienų” radi,o programą.

Dalis programo bus pašvęsta Lietuvos ne
priklausomybės 22 metų ąpvaikščiojiųiui. Dai
nuos dvigubas kvartetais, išgirsite vėliausias ži
nias ir daug kitokių naudingų pranešimų.

Kvartetą sudaro sekami jauni dainininkai:
Victoria Deveikis ,

Jackųueline Urbik
Christine Krisčiunas
Estelle Rimkus

radio stoties WCFL, 
sekmadienio vakare,

Bruno Norman 
Leo Norman 
Jdseph Žukas 
Bonni Janulis.

Sukėlė Nemažai 
Pinigą Vilniaus 
Lietuviams
Zarasiškių Kiiubo pareng’mas 

gerai pavyko

banknotas į cigarų dėžę ir iš
metinėja: esą, kasierius R. Pus- 
lis Hot Springstiose maudos, o 
man su tokia krūva pinigų tai 
ne baikos, bent .šiais laikais.

Mums troškulį bernais i na u t 
su šaltu alučiu,' ateina A. Sir- 
binskas, nešinas didelę dėžę sal-

Budriko oro teatras vasario 
18 d. bus gausus muzika ir dai- 
nomis iš 
970 k. 
nuo 5:30
ino turinys yra toks: Kareivio 
daina, dainuoja Vyrų Kvarte
tas; Esludianiina, valcas, or
kestrą; Tasai žmogus besmege
nis, dainuoja Vyrų Kvartetas; 
Mano sieloj, dainuoja soprano 
Jadvyga Gricaitė; Žygis į Vil
nių, dainuoja Vyrų Kvartetas; 
Ugdė motušė, dainuoja tenoras 
p. Žiulis; Parsivedžiau merge
lę, dainuoja Vyrų Kvartetas; 
Makalai: Gyvenimo drama;
Karvelėli, dainuoja soprano so-

Rytoj 2 vai. po pietų, Ran
dolph Auditorijoje, 32 West 
Randolph st., vidurmiestyj, 
įvyks Lietuvos 22 metų Nepri
klausomybės Sukaktuvių mi
nėjimas, kurį rengia įvairių 
srovių komitetas, sudarytas 
Lietuvos konsulo, p. Petro 
Daužvardžio, iniciatyva.

Tame minėjime kalbės pulk. 
Povilas P. Žadeikis, Lietuvos 
ministeris Washingtone, kuris 
atvyksta Chicagon, šiandien, 
antrą valandą po pietų, Balti- 
more and Ohio traukiniu.

Vakar konsulas p. Daužvar- 
dis atsišaukė į Chicagos lietu
vius ragindamas juos minėji
me skaitlingai dalyvauti.

Konsulo Atsišaukimas.
“Lietuva praeitais melais at

gavo savo sostinę Vilnių. Vilniu
je šįmet ji šventė savo nepri
klausomybės šventę. Ta šventė 
bus istorinė ir labai reikšmin
ga,” pareiškė p. Daužvardis. “Ji 
demonstruos lietuvių džiaugs
mą, nepriklausomybės įvertini
mą ir pasiryžimą savo nepri
klausomybę bei laisvę vieningai 
saugoti ir, reikalui esant, ryž
tingai ir atkakliai ginti. Tame 
triumfe ir pasiryžime dalyvaus 
visa tauta: Lietuvoje gyvenan
tieji lietuviai susijungs su už
sienyje gyvenančiais lietuviais. 
Lietuviai žiūrės į Vilnių, o Vil
nius amžių patyrimu ir didvy
rių dvasia kalbės į visus lietu
vius — į visą pasaulį.

“Reikšmingi žodžiai bus tarti 
Vilniuje ir atsilieps visuose pa
rengimuose ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje. Tie žodžiai 
duos protui medžiagos ir šir
džiai bei energijai ugnies. Lie
tuviškos medžiagos ir ugnies 
mums visiems reikalinga. Tad 
kviečiu visus Chicagds ir apy
linkes Lietuvius pasisemti tų

gėrybių bendrame Lietuvos ne
priklausomybės minėjime šį 
sekmadienį, vasario 18, 2 valan
dą popiet, 32 H. Randolph St, 
Auditorijoje.

Sveikinimas Iš Vilniaus.
“šitame minėjime dalyvaus iš 

VVashingtono Lietuvos Ministe
ris, p. Žadeikis — jis patieks 
dabartinį Lietuvos vaizdą. Be 
jo kalbos bus gražus koncertas 
ir Vilniaus mayoro p. Stašio 
sveikinimas.

“Kas tik galite, atvykite į šį 
parengimą ir parodykite savo 
lietuviškumą bei pareiškite vie
ningą ir stiprų Lietuvišką nusi
statymą.

“Lietuvos ateitis ir lietuvių 
tautos gyvybe priklauso pirmo
je vietoje nuo pačių lietuvių są
moningumo ir vieningumo. Tad 
bukime sąmoningi, gyvi ir vie
ningi. Atsiliepkime jautriai į 
Vilniaus balsą, švęskime iškil
mingai ir skaitlingai Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. Pri- 
pildykime kupinai 32 W. Ran
dolph St. Auditoriją. Parodyki
me lietuvišką jėgą ir norą ben
drai celebruoti bei dirbti. Di
džiąją Lietuvos šventę — švęs
kime didingai visi lietuviai.”

Rs.
Paradas.

Taigi rytoj lygiai 12:30 vai. 
prie Dariaus-Girėno paminklo 
bus padėtas vainikas nuo Chi
cagos lietuvių. Tai atliks dvi 
lietuvaites gelbstint Amerikos 
Legijonierianis, Dar’jaus-Girė- 
no posto nariams. Viena jų , 
turės simbolizuoti Ameriką, ' 
kita — Lietuva. Iš ten automo
bilių paradas didingai trauks 
vidurmiesčio link, ir pakely 
sutiks kitų kolonijų paroduo- 
tojus, vykstančius į Randolph 
Salę. , ” —B. J. J.

šeštadienio vakare, vasario 
3 d., vėlokai pasiekiau . J. J. 
Ežerskio svetainę, tad negai
šindamas laiko smilkau į vidų 
ir tik pradaręs duris susitinku 
J. Miškinį, kuris be ceremonijų 
komandavo, kad be bilieto to
liau nei žingsnio. Supratau su 
kuo reikalą turiu ir tokiam 
milžinui negi pasipriešinsi.

Atlikus įžangos reikalus, pri
bėga to vakaro rengėjas, Ka
ziukas Šileikis, kaip Pilsudskis 
ant balto žirgo pasodintas, 
džiaugiasi, kad pasisekė tokią 
skaitlingą publiką sutraukti. x

O štai ir vice-pirmininkas A. 
Šedeikis išdidžiai pare’škia: 
“Dakarą atidariau ir išvažiuo
ju.” “Palauk”, sakau, “kliubo 
reikalais pasikalbėsim”/ “Tvar
kykit reikalus kaip jums ge
riausia atrodo, o aš išvažiuoju 
į Hot Springs sveikatos patai
syti.”
s Drabužių kambaryje (ward- 
robe) J. Stulgis prakaituoja be
tvarkydamas apsiaustus;
dėjęs savo vilnonį, 
“duokit ženklelį, kad
nepadarytum”. “Nebijok”, 
šauna Jonas, “už klaidas aš 
sakau.”

/ ! »
čia visuomet gyviausia

Vargais negąlais, pasiekiau 
gėrimėlių kambarį. Svietelio 
kimštinai prisikimšę. J. Užan- 
dėnas pasiklojęs ant baro visą 
dešimkę ir liepia gerti visiems 
kiek tik randasi. Suprantama, 
nepasilieka ir kiti; pav., D.

pasi
sakau : 
klaidą 

at- 
at-

miaii ir sakau “poroms”, “Nei 
poros, nei lišnos čia nereikia, 
išlaidas atrinkau su kaupu, o 
dabar saldainiai visiems vel- 

ir nuėjo dalindamas pub- 
saldainius. Keistas biznie- 
pamaniau sau.

Sunkiai dirbo
Greit laikas prabėgo, ir Ik 

pajutau kai mano geroji pusė 
už alkūnės patraukė sakyda
ma: “Važiuokim namo, nes jau 
antra valanda po gaidžių”. Bet 
štai pasigirsta balsas: “Palau
kit aš jums padainuosiu”. Tai 
P. Maksimas, kuris visą vaka
rą sukaitęs darbavosi už baro. 
Tikrai gražiai porą komiškų 
dainelių padainavo. Sakau: 
“Maksimai, kitam parengime 
tamstą pastatysim ant steičiaus, 
o ne už baro”.

Dvi musų žvaigždutės, tai 
Užandienė ir p. Maksimienė, 
nepamainomos darbuotojos Za
rasiškių Kliube* i Taigi jos ir šį 
vakarą nenuilstdmai darbavosi, 
kad kuo dauginusia pelno pa
darius vilniečiapis; Garbė jums, 
sesutės.

To vakaro pelnas bus priduo
tas atatinkamąi įstaigai, kuri 
rūpinasi vilniečiais, taip greit, 
kaip atskaitą padarysim.

Vajasiškiet’s.

T.ėvynę, dainuoja Vyrų Kvarte
tas,; Senovės karo daina, dai
nuoja Vyrų Kvartetas.

Dainos pritaikintos paminė
jimui Lietuvos nepriklausomy
bės. Išpildys patyrę artistai. Vi
sos dainos lydimos didžiulės 
koncertinės orkestros.

Radio Mėgėjas.

Rado Skaudžiai 
Sumuštą Žmogų 
Town of Lake

tui”, 
likai 
rius,

Girdimi Šimtus Mylių 
Nuo Chicagos!

radi ošaltimiero 
valandos, transliuojamos iš 
WHIP stoties nuo 10 vai. iki 11 
vai. kasdieną, be abejo, turi la
bai daug klausytojų.

Eidami iš galingos WHIP 
stoties, kuri turi 5000 vatų jė
gos, šaltimiero programai yra 
girdimi penkiose valstijose: 
Illinois, Wisconsin, Iowa, Mi- 
chigan ir Indiana. Kaip tikrai 
toli jie yra klausomi, mes dar 
nežinom. Vienas lietuvis, Pra
nas Saya iš Scotville, Michigan, 
kuris yra 270 mylių nuo Chica
gos, ra^o, kad jo šeima klausei
si Šaltimiero gražių programų 
kas rytas.

Daugumas klausytojų, ypa
tingai miestuose toliau nuo 
Chicagos, rašo, kad ir daugelis 
svetimtaučių kas rytą klausosi 
šio lietuviško programo, nes 
jiems suteikia daug malonumo 
savo gražia muzika ir daino
mis. —B. R. M. •

Nežino Kas Jis
T0WN OF LAKE. — Tarp

dury], ties 4326 South Ashland 
avenue, buvo atrastas skaud
žiai sumuštas, sukruvintas vy
ras — gal apie 55 metų am
žiaus.

Veidas buvo apdraskytas, 
galva pramušta.

Policija nelaimingąjį pagub 
dė apskričio ligoninėj, bet jo 
vardo, pavardės dar nepatyrė.

Adresas taipgi nežinomas.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
kasiulis numetęs penkinę p'U AKovo 31 d., 1940
reiškė: “Gal manot, kad Cice- 
ros tai ne pinigai”.

O T. Mačis tiktai kemša SOKOLU SĄLEJE
2343 SO. KĘDZIE AVĖ.

Gražios Daions, 
Smagi Muzika 
Linksmins Klausytojus

Primintina radio klausyto
jams Užsistatyti savo radio ant 
Stoties W.G.E.S., rytoj, sek
madienį, XI :30 valandą prieš 
piet ir pasiklausyti gražaus ir 
įdomaus radio programo, leid
žiamo pastangomis Progress 
Furniture Company ‘Krautuvės,

Laiškai Atėję 
Į “Naujienų” 
Raštinę

Laiškai sekantiems asme • 
nims yra atėję į “Naujienų” 
ofisą. Prašome atsiimti.

Connie Bartkus 
V. Grinevičius 
Mary Jacewicz 
Stefanie Krakausky 
John Kudirka 
Stanley Price 
Mr. ir Mrs. Rulis 
Miss Joy Schleicher 
Anna Samuelis 
V. Urbaitis.
Paul Urbon

' Jonas Vitkauskas
“N” Administracija..

VAKAMHICACOJE
• Western Union telegramų 

agentūra vakar pareiškė, kad 
nebepriims persiuntimui tele
gramų su informacijomis apie 
arklių lenktynes.

• Union stotyj nuodingų 
miltelių paėmė ir vos nenumi
rė 35 metų bedarbis šoferis, 
Ralph Corrigan, nuo 172 East 
Superior avenue. Guli apskri
čio ligoninėje.

• Du piktadariai užklupo 25 
metų Mrs. Helen Hess, gatvėj, 
prie jos namų, ir atėmė $840 
vertės futrą. Ji gyvena adresu 
4756 Greemvood avenue.

• Už perdidelę meilę James 
ir Sophie Donnan, nuo 2547 
Washington bulvaro, atsidūrė 
už grotų. Belaukdami gatveka- 
rio prie Campbell ir Madison 
st., jie pradėjo bučiuotis. Pra
važiuojančiam gatvekariui tas 
elgesys pasirodė nepadorus ir 
abu suėmė. Ten pasirodė, kad 
Donnanai neseniai apsivedė.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

3224 South Halsted Street.
Programo išpildyme daly

vaus žymios dainininkės, graži 
muzika, patarimai, pranešimai. 
Viskas kiekvienam malonu ir 
naudinga pasiklausyti. Taigi, 
nepamirškite. Rep. Z.

Kovo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ 

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.
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LIETUVIS V. RAUBUNAS FEDERALIU 
PROKURORU PAPIRKIMO BYLOJ 

Operavo Samogono Varyklą Westsidėj
Ępdcrniiamc teisme, prieš tei- (tavo apie 100 galionų alkoho-

JIE RYTOJ VAKARE - DAINUOS RYTOJ NEPRIKLAUSOMYBĘ MINĖS 
RANDOLPH AUDITORIJOJ

Kalbės Ministeris P. Žadeikis

sėją Stone dabar yra nagrinėja
ma byla iškelta dviems buvu
siems federaliams prokurorams 
už kyšių ėmimų “bu t tegeriu” 
bylose. Byloj taipgi figūruoja 
trys kiti asmenys, kurie proku
rorus papirko su kyšiais.

Kaltinamieji prokurorai yra 
Dantei I). Glasscr, ir Norton I. 
Kretske, o kiti trys — advoka
tas Alfred Rotli, Anthony Hor- 
ton, bondsmanas ir Louis Kap- 
lan — “bu t tegeria”.

Sėdi Kalėjime.

Vakar bylos liudininku buvo 
lietuvis Viktoras Baubimas, ku
ris dabar yra įkalintas federa- 
liam kalėjime, prie Milano, Mi
eli iga n valstijoj.

Baubimas liudijo, kad ik’ 
19X5 metų jisai užlaikė pelnin* 
gą alinę.

.lis susipažino su kaltinamuo* 
ju Kopiami ir tas ėmė jį vilioti 
į “bu t tegeriu“ biznį, žadėdamas 
milžiniškus pelnus.

Baubimas pagundai pasidavė, 
alinę pardavė ir su Kaplanu pa
statė slapių degtinės varykla 
\Veslsidėj, lies 2521 So. \Vest- 
ern avenue. Varykloj pagaili in

Pirmadienį Laidos 
Automobilio 
Užmuštą, R. Bundzą

žuvo Po Vizito Pas Brolį.
Ateinantį pirmadienį šv. Ka

zimiero kapinėse bus palaidotas 
lovvnoflakietis, Bokas Bundza, 
1327 So. Murshfield avė., kuris 
pereitų sekmadienį buvo mirti
nai sužetetaa automobilio nclai-

[Vakarykščioj žinioj “Naujie
nose*’ apie šį įvykį buvo klai
dingai paduota velionio pavar
dė. Turi būti ne Bauža, bet 
Brundza.]

Velionis žuvo, važiuodamas 
namo iš vizito pas savo brolį 
Juozų, 1523 S. Francisco avė. 
Apleidęs brolio namus nuėjo 
prie 47-tos ir \Vashlenaw ir ten 
Bundzų suvažinėjo “hit-and- 
ruii” vairuotojas. Velionis bu
vo nuvežtas į Evangelical Dea* 
coness ligoninę, ir ten jam davė 
pirmų pagalbų, bet gyvybės ne
galėjo išgelbėti. Jis mirė pirma
dienį.

Kūnas yra pašarvotas J. F. 
Eudeikio koplyčioje, 4695 S. 
Hermi tage avenue.

Atidėjo Inkvestą.
Užvakar koroneris pradėjo 

Bundzos mirties tyrinėjimų, bet 
jį atidėjo iki kovo 1-mos, kad 
duoti progos policijai surasti 
vairuotojų, kuris velionį suva
žinėjo ir pabėgo, nesuteikęs jam 
pagalbos. Rs,

Chicagos policijos unijų rei
kalų skyrius pašaukė tardy
mui Louis Romano, Bartende- 
rių unijos, lokalo 2’78, viršinin
kų, taipgi pareikalavo prista
tyti visas Unijos knygas.

Užvakar dienraštis “Dailv 
News” atspausdino straipsnį, 
kuriame tvirtina, kad Romano 
yra buvęs Capone gangsteris, 
ir kad visa unija yra po gang
sterių kontrole. Policija ban
dys patirti ar tai teisybė.

do kasdien ir jį išparduodavo, 
bet tų žadėtų pelnų nebuvo. Kai 
Baubimas pradėjo Kaplanu ka 
mantinei! apie lai, tasai atsakė, 
kad jisai turi mokėti po $30 
kas savaitę policijai už protek
cijų. taipgi $100 už protekciją 
kokiems tai “dideliems žmo
nėms’* “federalėj valdžioj’’, ’ u 
tie “dideli žmonės’’ valdžioj bu
vę Glasscris ir Kretske. Be to, 
varyklos operavimas kas savai
tę kainavo apie $130, tokiu bū
du pelno kaip ir neliko.

Protekcija Negelbėjo.
Bet, toliau pasakojo Baubu- 

nas, varyklų susekė federalio 
alkoholio biuro agentai ir jie 
visus įrenginius sudaužė, Bau
bimų suėmė ir pasiuntė jį į ka
lėjimų. Jam pačiam daug kai
navo bylinėtis, pražudė $1,000, 
kuriuos investavo varykloj, ir 
dar sukišo $500 Kaplanui gelbė
ti.

Taigi, sarkastiškai kalbėjo 
Baubimas, nei policijos, nei tų 
“didelių žmonių” federalėj val
džioj protekcija nieko negelbė
jo, nors ji kainavo iki $500 kas 
savaitę. Rs.

Vakar Įvyko V.
Latvėno
Laidotuvės

Ilsėsis Rockfordo Kapinėse.
Vakar įvyko Valerijono Lat

vėno laidotuvės. Iš koplyčios 
adr., 1050 \V. Harrison st., bu
vo atvežtas į Cicero parapijos 
bažnyčių pamaldoms, o iš čia 
kimų išvežė į Rockfordo, III, 
kapines. Velionis ten ilgai gyve
no ir veikė, ir ten pasiskyrė 
sau vieta amžinam poilsiui.

Velionis buvo gyvo budo 
žmogus, mėgo juokus, ir su vi
sais draugiškai sugyveno. Ilgus 
metus priklausė prie SLA. Tas 
man yra žinoma. Velionis pri
klausė ir prię kitų draugijų. Jų 
nariai skaitlingai dalyvavo lai
dotuvėse ir suteikė velioniui pa
skutinį patarnavimų.

Namiškiai, žmona, dukterys 
ir kiti gimines, priimkite mano 
gilių užuojautų jūsų liūdnoj va
landoj, o tau, Mielas Drauge, 
tebūna lengva šios šalies žeme
lė. K. P. Deveikis

SLA 301 Kuopos sekr.

Adačkuvienė Turi 
Persikraustyti 
Chicagon
Vyras Nori Dukterį Pamatyti

21 metų, buvusi Chicagos lie
tuvė, Dorothy Adačkuvienė už
vakar kreipėsi pas teisėjų De- 
sort prašydama priversti jos 
buvusį vyrų, Ben Adačkų, mo
kėti jai daugiau pinigų pragy
venimui. Vietoj’ $6, ji norėjo 
gauti po $8 kas savaitę. Ji 
prieš kiek laiko užvedė divor- 
so bylų.

Jos vyras dabar gyvena ad
resu 3206 S. Ha’sted Street, 
o ji—Kenoshoj. Su ja kartu 
gyveno vienų metų dukrelė 
Virginia.

Adačkus pasipriešino žmonos 
reikalavimui mokėti jai dau
giau pinigų, ir paaiškino, kad 
žmonai gyvenant Kenoshoj jis 
visai negauna progos pamaty
ti savo dukters Virginijos.

Teisėjas Desort nusprendė, 
kad Adačkus turi teisę savo 
dukterį laiks nuo laiko pama
tyti, ir įsakė Adačkuvienei per
sikelti gyventį Chicagon.

Adačkus turi jai parūpinti 
rakandus. Kai ji persikels, tai 
tada teisėjas žiūrės .ar reikia 

įjos prašymų dėl pinigų išpil
dyti.

Rytoj vakare, vasario 18 d., ši skaitlinga grupė jaunuolių dainuos Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 S. Halsted St., L.S.S. ir L.D D. kuopų bendrai rengiamame vakare. Programas 
susidės iš vaidinimo 2 aktų juokingos komedijos, “Velnias ne Boba”, ir iš dainų, kurias iš
pildys Naujos Gadynes ir Chicagos Liet. Vyrų chorai. Taip jau debiutuoja p-le E. Burba i tė su 
solo ant cimbolų—marimba. Pradžia 4 vai. vak. Įžanga 40 centų ypatai. Po programo šokiai.

“NAUJIENŲ” RADIO PROGRAME DAINUOS 
DVIGUBAS KVARTETAS

Programas Pašvęstas Nepriklausomybei 
Paminėti -

=Matiio=
Budriko Oro 
Teatras

Lygiai kaip 11 valandą ryto, rytoj’, atsukite 
savo radio priimtuvą ir iš stoties WGES., 1360 k. 
išgirsite “Nauj’ieny” radi,o programą.

Dalis programo bus pašvęsta Lietuvos ne
priklausomybės 22 metų apvaikščioiimui. Dai
nuos dvigubas kvarteta's, išgirsite vėliausias ži
nias ir daug kitokių naudingų pranešimų.

Kvartetą sudaro sekami j’auni dainininkai: 
Victoria Deveikis , Bpmo Norman

Jackąueline Urbik Leo Norman
Christine Krisčiunas 
Estelle Rimkus

Sukėlė Nemažai
Pinigų Vilniaus
Lietuviams
Zarasiškių Kliubo pareng’mas 

gerai pavyko

Šeštadienio vakare, vasario 
3 d., vėlokai pasiekiau . J. J. 
Ežerskio svetainę, tad negai
šindamas laiko smilkau į vidų 
ir tik pradaręs duris susitinku 
J. Miškinį, kuris be ceremonijų 
komandavo, kad be bilieto to
liau nei žingsnio. Supratau su 
kuo reikalą turiu ir tokiam 
milžinui negi pasipriešinsi.

Atlikus įžangos reikalus, pri
bėga to vakaro rengėjas, Ka
ziukas Šileikis, kaip Pilsudskis 
ant balto žirgo pasodintas j 
džiaugiasi, kad pasisekė tokią 
skaitlingą publiką sutraukti.

O štai ir vice-pirmininkas A. 
Šedeikis išdidžiai pareiškia: 
“Dakarą atidariau ir išvažiuo
ju.” “Palauk”, sakau, “kliubo 
reikalais pasikalbėsim”. “Tvar
kykit reikalus kaip jums ge
riausia atrodo, o aš išvažiuoju 
į Hot Springs sveikatos patai
syti.”
> Drabužių kambaryje (ward- 
robe) J. Stulgis prakaituoja be
tvarkydamas apsiaustus; pasi
dėjęs savo vilnonį, sakau: 
“duokit ženklelį, kad klaidą 
nepadarytum”. “Nebijok”, at
šauna Jonas, “už klaidas aš at
sakau.”

Čia visuomet gyviausia
Vargais negalais, pasiekiau 

gėrimėlių kambarį. Svietelio 
kiinštinai prisikimšę. J. Užan- 
dėnas pasiklojęs ant baro visą 
dešimkę ir liepia gerti visiems 
kiek tik randasi. Suprantama, 
nepasilieka ir kiti; pav., D. 
Masiulis numetęs penkinę pa
reiškė: “Gal manot, kad Cice- 
ros tai ne pinigai”.

•O T. Mačis tiktai kemša

Jdseph Žukas ^^TanvySa^Grkadė; žygis į Vil- 
Bonni Janųli^/^ nių, dainuoja Vyrų Kvartetas; 
_________ '______ Ugdė motuše, dainuoja tenoras

> t 1 .{'j • I f1

banknotas į cigarų dėžę ir iš
metinėja: esu, kasierius R. Pus-

e į * 41 f į i Ylis Hot Springsuose maudos, o 
man su tokia krūva pinigų lai 
ne baikos, bent jšiais laikais.

Mums troškulį bemalšinant 
su šaltu alučiu,' ateina A. Sir- 
binskas, nešinas didelę dėžę sal
dinių. “Semk”, sako. Pasirė
miau ir sakau “poroms”, “Nei 
poros, nei lišnos čia nereikia, 
išlaidas atrinkau su kaupu, o 
dabar saldainiai visiems vel
tui”, ir nuėjo dalindamas pub
likai saldainius. Keistas biznie
rius, pamaniau sau.

Sunkiai ęlirbo
Greit laikas prabėgo, ir I k 

pajutau kai mano geroji pusė 
už alkūnės patraukė sakyda
ma: “Važiuokim namo, nes jau 
antra valanda po gaidžių”. Bet 
štai pasigirsta balsas: “Palau
kit aš jums padainuosiu”. Tai 
P. Maksimas, kuris visą vaka
rą sukaitęs darbavosi už baro. 
Tikrai gražiai porą komiškų 
dainelių padainavo. Sakau: 
“Maksimai, kitam parengime 
tamstą pastatysim ant steičiaus, 
o ne už baro”.

Dvi musų žvaigždutės, tai 
Užandienė ir p. Maksimienč, 
nepamainomos darbuotojos Za- 
rasiškių Kliube,į Taigi jos ir šį 
vakarą nenuilstamai darbavosi, 
kad kuo dauginusia pelno pa
darius vilniečiams. Garbė jums, 
sesutės.

To vakaro pelnas bus priduo
tas atatinkamai įstaigai, kuri 
rūpinasi vilniečiais, taip greit, 
kaip atskaitą padarysim.

VajasiŠkkt’s.
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Budriko oro teatras vasario 
18 d. bus gausus muzika ir dai
nomis iš radio stoties WCFL, 
970 k. sekmadienio vakare, 
nuo 5:30 iki 6:30 vai. Progra
mo turinys yra toks: Kareivio 
daina, dainuoja Vyrų Kvarte
tas; Estudianiina, valcas, or
kestrą; Tasai žmogus besmege
nis, dainuoja Vyrų Kvartetas; 
Mano sieloj, dainuoja soprano

p. Zurlįs; Parsivedžiau merge
lę, dainuoja Vyrų Kvartetas; 
Makalai: Gyvenimo drama;
Karvelėli, dainuoja soprano so
lo Jadvyga Gricailė; Leiskit į 
Tėvynę, dainuoja Vyrų Kvarte
tas; Senovės karo daina, dai-
nuoja Vyrų Kvartetas.

Dainos pritaikintos paminė
jimui Lietuvos nepriklausomy
bės. Išpildys patyrę artistai. Vi
sos dainos lydimos didžiulės 
koncertinės orkestros.

Radio Mėgėjas.

Girdimi Šimtus Mylių 
Nuo Chicagos!

Šaltimiero kasrytinės radio 
valandos, transliuojamos iš 
WHIP stoties nuo 10 vai. iki 11 
vai. kasdieną, be abejo, turi la
bai daug klausytojų.

Eidami iš galingos WHIP 
stoties, kuri turi 5000 vatų jė
gos, šaltimiero programai yra 
girdimi penkiose valstijose: 
Illinois, Wisconsin, Iowa, Mi- 
chigan ir Indiana. Kaip tikrai 
toli jie yra klausomi, mes dar 
nežinom. Vienas lietuvis, Pra
nas Saya iš Scotville, Michigan, 
kuris yra 270 mylių nuo Chica
gos, rai^o, kad jo šeima klauso? 
si Šaltimiero gražių programų 
kas rytas.

Daugumas klausytojų, ypa
tingai miestuose toliau nuo 
Chicagos, rašo, kad ir daugelis 
svetimtaučių kas rytą klausosi 
šio lietuviško programo, nes 
jiems suteikia daug malonumo 
savo gražia muzika ir daino
mis. —B. R. M. •

Gražios Daions, 
Smagi Muzika 
Linksmins Klausytojus

Primintina radio klausyto
jams ūžsistatyti savo radio ant 
Stoties W.G.E.S., rytoj, sek
madienį, 11:80 valandą prieš 
piet ir pasiklausyti gražaus .ir 
įdomaus radio programo, leid
žiamo pastangomis Progress 
Furniture Company ^Krautuvės,

Rytoj 2 vai. po pietų, Ran
dolph Auditorijoje, 32 West 
Randolph st., vidurmiestyj, 
įvyks Lietuvos 22 metų Nepri
klausomybės Sukaktuvių mi
nėjimas, kurį rengia įvairių 
srovių komitetas, sudarytas 
Lietuvos konsulo, p. Petro 
Daužvardžio, iniciatyva.

Tame minėjime kalbės pulk. 
Povilas P. Žadeikis, Lietuvos 
ministeris AVashingtone, kuris 
atvyksta Chicagon, šiandien, 
antrą valandą po pietų, Balti- 
more and Ohio \raukiniu.

Vakar konsulas p. Daužvar- 
dis atsišaukė į Chicagos lietu
vius ragindamas juos minėji
me skaitlingai dalyvauti.

Konsulo Atsišaukimas.
“Lietuva praeitais metais at

gavo savo sostinę Vilnių. Vilniu
je šįmet ji šventė savo nepri
klausomybės šventę. Ta šventė 
bus istorinė ir labai reikšmin
ga,” pareiškė p. Daužvardis. “Ji 
demonstruos lietuvių džiaugs
mą, nepriklausomybės įvertini
mą ir pasiryžimą savo nepri
klausomybę bei laisvę vieningai 
saugoti ir, reikalui esant, ryž
tingai ir atkakliai ginti. Tame 
triumfe ir pasiryžime dalyvaus 
visa tauta: Lietuvoje gyvenan
tieji lietuviai susijungs su už
sienyje gyvenančiais lietuviais. 
Lietuviai žiūrės į Vilnių, o Vil
nius amžių patyrimu ir didvy
rių dvasia kalbės į visus lietu
vius — į visą pasaulį.

“Reikšmingi žodžiai bus tarti 
Vilniuje ir atsilieps visuose pa
rengimuose ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje. Tie žodžiai 
duos protui medžiagos ir šir
džiai bei energijai ugnies. Lie
tuviškos medžiagos ir ugnies 
mums visiems reikalinga. Tad 
kviečiu visus Chicagos ir apy
linkės Lietuvius pasisemti tų

Rado Skaudžiai 
Sumuštą Žmogų 
Town of Lake

Nežino Kas Jis
T0WN OF LAKE. — Tarp

dury], ties 4326 South Ashland 
avenue, buvo atrastas skaud
žiai sumuštas, sukruvintas vy
ras — gal apie 55 metų am
žiaus.

Veidas buvo apdraskytas, 
galva pramušta.

Policija nelaimingąjį paguU 
dė apskričio ligoninėj, bet jo 
vardo, pavardės dar nepatyrė.

Adresas taipgi nežinomas.

Laiškai Atėję 
Į “Naujienų” 
Raštinę

Laiškai sekantiems asme
nims yra atėję į “Naujienų” 
ofisą. Prašome atsiimti.

Connie Bartkus 
V. Grinevičius 
Mary Jacewicz 
Stefanie Krakausky 
John Kudirka 
Stanley Price 
Mr. ir Mrs. Rulis 
Miss Joy Schleicher 
Anna Samuelis 
V. Urbaitis.
Paul Urbon

' Jonas Vitkauskas
“N” Administracija..

3224 South Halsted Street.
Programo išpildyme daly

vaus žymios dainininkės, graži 
muzika, patarimai, pranešimai. 
Viskas kiekvienam malonu ir 
naudinga pasiklausyti. Taigi, 
nepamirškite. Rep. Z.

gėrybių bendrame Lietuvos ne
priklausomybės minėjime šį 
sekmadienį, vasario 18, 2 valan
dą popiet, 32 H. Randolph SL 
Auditorijoje.

Sveikinimas Iš Vilniaus.
“Šitame minėj imt dalyvaus iš 

VVashingtono Lietuvos Ministe
ris, p. žadeikis — jis patieks 
dabartinį Lietuvos vaizdą. Be 
jo kalbos bus gražus koncertas 
ir Vilniaus niayoro p. Stasio 
sveikinimas.

“Kas tik galite, atvykite į šį 
parengimą ir parodykite savo 
lietuviškumą bei pareiškite vie
ningą ir stiprų Lietuvišką nusi
statymą.

“Lietuvos ateitis ir lietuvių 
tautos gyvybė priklauso pirmo
je vietoje nuo pačių lietuvių są
moningumo ir vieningumo. Tad 
bukime sąmoningi, gyvi ir vie
ningi. Atsiliepkime jautriai į 
Vilniaus balsą. Švęskime iškil
mingai ir skaitlingai Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. Pri- 
pildykime kupinai 32 W. Ran
dolph St. Auditoriją. Parodyki
me lietuvišką jėgą ir norą ben
drai celebruoti bei dirbti. Di
džiąją Lietuvos šventę — švęs
kime didingai visi lietuviai.”

Rs.
Paradas.

Taigi rytoj lygiai 12:30 vai. 
prie Dariaus-Girėno paminklo 
bus padėtas vainikas nuo Chi
cagos lietuviu. Tai atliks dvi 
lietuvaitės gelbstint Amerikos 
Lcgijonieriams, Dariaus-Girė
no posto nariams. Viena jų 
turės simbolizuoti Ameriką, 
kita — Lietuva. Iš ten automo
bilių paradas didingai trauks 
vidurmiescio link, ir pakely 
sutiks kitų kolonijų paroduo- 
tojus, vvkstančius į RandolpK 
Salę. , " —B. J. J.

VAKAR CHICAGOJE
• Western Union telegramų 

agentūra vakar pareiškė, kad 
nebepriims persiuntimui tele
gramų su informacijomis apie* 
arklių lenktynes.

• Union stotyj nuodingų 
miltelių paėmė ir vos nenumi
rė 35 metų bedarbis šoferis, 
Ralph Corrigan, nuo 172 East 
Superior avenue. Guli apskri
čio ligoninėje.

• Du piktadariai užklupo 25 
metų Mrs. Helen Hess, gatvėj, 
prie jos namų, ir atėmė $840 
vertės futrą. Ji gyvena adresu 
4756 Greenwood avenue.

• Už perdidelę meilę James 
ir Sophie Donnan, nuo 2547 
Washington bulvaro, atsidūrė 
už grotų. Belaukdami gatveka- 
rio prie Campbell ir Madison 
st., jie pradėjo bučiuotis. Pra
važiuojančiam gatvekariui tas 
elgesys pasirodė nepadorus ir 
abu suėmė. Ten pasirodė, kad 
Donnanai neseniai apsivedė.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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