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Suomiai Sunaikino Dar Viena Rusų Divizija
KARELIJOS FRONTE RUSAI SAKOSI ES£ 

PRIE VIBORGO
Kiti pranešimai kalba, kad suomiai pasi

traukė Į antrą tvirtovių eilę
HELSINKIS, Suomija, vas. 19 

—Suomijos karo komunikatas 
pirmadienį pranešė, kad dar 
viena rusų divizija iš 18,000 vy
rų tapo sunaikinta. Tai buvo 
18-ta divizija. Ji sunaikinta 
šiaurėje nuo Ladoga ežero, Sy- 
skyjarvi apylinkėje, 15 mylių 
nuo Rusijos sienos.*

13 dienų suomiai atakavo ru
sus. Kasdien puldami, kasdien 
teriodami, suomiai pagaliau pil
nai įveikė priešus. Suomiams 
teko dvidešimt rusų tankų, 36 
kanuolės, 17 traktorių, 32 lau
ko virtuvės, 25 automobiliai ir 
200 kitokių vežimų.

Vasario 6 d. neoficialios ži
nios paskelbė, kad jau 18rta ru
sų divizija sunaikinta. Anuomet 
Suomijos karo vadovybės atsto
vas paneigė žinių. Jisai paaiški
no, kad gandas apie 18-tos di
vizijos sunaikinimų kilo, kai ji 
tapo atkirsta nuo Rusijos bazės 
ir apsupta. Pirmadienį gi jau 
pranešta, kad sakytų divizijų 
suomiai visai sunaikino. *

Kai dėl mūšių Karelijos fron
te, tai suomių ir rusų praneši
mai prieštarauja * vieiiT 1d (lėtas.

Maskvos pranešimai kalba, 
kad raudonoji armija daužo

10,000 italų Francu- 
zijoj ruošiasi vykti 

Į Suomiją
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

19. — Dešimt tūkstančių ita
lų, gyvenančių Francuzijoje, 
Garibaldi draugijos narių, ruo
šiasi vykti Suomi j on karui su 
rusais.

Jų komanduotojas bus Ca- 
millo Marabini, kuris koman
davo italų burius Argonne mū
šiuose Pasaulinio karo metais.

Reikalauja, kad Šve
dijos parlamentas 
debatuotų Suomijos 

klausimą
STOCKHOLM, Švedija, vas. 

19. — Švedijos socialistai rei
kalauja, kad va’džia leistų par
lamentui debatuoti teikimo pa
galbos Suomijai klausimą. Kaip 
pirmadienį, tikėtasi, premjeras 
Hansson duos atsakymų į rei
kalavimą.

Dr. Poul Bjerre, plačiai ži
nomas Švedijos gydytojas, at
virame laiške spaudai reika
lauja plebiscito balsavimo Sun 
mijai pagalbos teikimo klau 
simu.

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

Daugiausia apsiniaukę; tru
putį šalčiau; vidutinio stipru
mo šiaurės rytų ir šiaurės vė
jai; saulė teka 6:40 v. r., lei
džiasi 5:28 v. v.

suomių pozicijas praktiškai prie 
pat Viborgo. Rusai taipgi sako
si izoliavę Koivisto tvirtovę, 
Suomių Marės pakraštyj, šitos 
tvirtovės pražūtis butų skaudus 
smūgis suomiams, nes jos bata- 
rejos ne tik dominuoja Suomių 
Marę, bet kartais būdavo at
kreipiamos prieš Rusijos sausu
mos pajėgas.

Kiti rusų pranešimai pasako
ja, kad jie jau paėmę Muola ir 
Somme geležinkelio stotis šiau
rėje nuo Koivisto. Rusų prane
šimais, kituose frontuose nieko 
svarbaus neįvyko.

Suomių pranešimai nekalba 
apie Koivisto izoliavimų. Jie pa
sakoja, kad 20 rusų lėktuvų nu
šauta. Rusų atakos atmuštos 
nuo naujų suomių pozicijų. 6 
rusų tankai paimti, apie 1,000 
rusų žuvo kautynėse. Bendrai 
priešų atakos pirmadienį buv'u- 
sios^ilpnesnės nei praeity.

Kiti pranešimai kalba, kad 
suomiai pasitraukė pereitų šeš
tadienį į antrų savo tvirtovių 
liniją, susilaukė daugiau arti
lerijos ir kariuomenės, kasa 
naujas tranšėjas, stato prieš
tankinius barjerus ir ruošia 
kulkosvydžiams “guštas” iki 
pat Viborgo.

Švedija neduos ka
rinės pagalbos 

suomiams
STOCKHOLM, Švedija, vas. 

19. — Švedijos karalius Gus
tavas V pirmadienį kalbėjo per 
radijų. Jisai aiškino, kad Šve
dija negalinti duoti Suomijai 
karinės pagalbos, nes tokia pa
galba įveltų švedus ne tik į 
karą su Rusija, bet ir su ki
tomis šalimis (Vokietija).

Nemano, kad Vokie
tija puls Norvegiją

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
19. — Pereitos savaitės gale 
britai atėmė iš Vokietijos lai
vo Altmark 300 belaisvių, ga 
bentų į nacių uostų. Belaisviai 
atimti Norvegijos vandenyse. 

•
Vokietija grasina Norvegijai. 

Tapčiau Skandinavijos diploma
tai nemano, kad naciai mėgins 
įvykdyti savo grūmojimus. Da
lykas toks: jeigu naciai užpul
tų Norvegiją, o, reiškia, kar
tu ir Švediją, tai abi šitos ša
lys leistų Britanijos karo lai 
vynui naudotis savo bazėmis 
ir britų laivynas įplauktų į Bal
tijos jurą. Tatai savo keliu, 
sako ekspertai, pastatytų Vo
kietiją tokioj padėty, kad į še
šis mėnesius ji pralaimėtų ka
rų.

Skandinavijos atstovai nuro
do kitų dalykų. Kaip žinomą, 
neseniai Švedija pareiškė, Kad 
ji neleis per savo žemę talki
ninkų kariuomenei žygidbti. 
Bet Skandinavijos atstovai 
klausia: o kas prašė leidimo?

Tenka pasakyti: bent spau
doje nebuvo pranešta apie pra
šymą šitokio leidimo.

j naŪ.ITFNU-ACMF Tolephota

Anglų naikintuvas 0Cossack’’, kuris iš vokiečių kreiserio . “Altmark’’ atėmė 
nelaisvius Norvegijos vandenyse. . |

Vokietijos submari- 
nas paskandino bri

tų karo laivą
LONDONAS, Anglija, vas. 

19. — Admiralitetas pirmadie
nį paskelbė, kad vokiečių sub- 
marinas torpedavo ir paskan
dino Britanijos karini laivą 
skraidolį (destroyer) Daring. 
Vienas jurininkas ir keturi jū
reiviai išgelbėti, bet pasigen
dama devynių Rittj jurininkų ir 
148 jūreivių. Manomų, jie bus 
žuvę. Pasigendama ir laivo ka
pitono.

Daring jau šeštas šitos pu
šies britų laivas, žuvęs nuo ka
ro pradžios. Kur jį ištiko ne
laime ir kada, nepaskelbta.

Rusijos aliejus plau
kia į Rumuniją

BUCHAREST, Rumunija, va
sario 19. — Dar trys Rusijos 
tankai atgabeno į Rumuniją 
aliejų Juodąją jura. Iš Rumu
nijos rusų aliejus bus siunčia
mas Vokietijon. 

1 ; ""l ■— ■ "

Siunčia lenkus lau
kų darbų dirbti Vo

kietijoje
BERLYNAS, Vokietija, 'vas. 

19. — Tuksiančiai lenkų gabe
nami į Vokietiją laukų darbų 
dirbti. Į keletą savaičių tik iš 
vien Kokuvos srities bus pa
siųsta j Vokietiją apie 120,000 
’enkų darbininkų.

Feldmaršalas Goering išleido 
Įsakymą konfiskuoti visas len
kų įmones, visus ukius, visą 
mišką tose Lenkijos dalyse, 
kurias Vokietija įkorporavo į 
reichą. Vokiečių savastis ne
konfiskuojama.

•
Nekonfiskuojamas nė lenkų 

turtas toj Lenkijos daly, kuri 
pasiliko neįkorporuota į reichą, 
nors ją valdo. Vokietija.

16-ką trockistų areš
tavo Paryžiuje

PARYŽIUS, Francuzija, vis. 
19. — Sekmadienio vakare po
licija areštavo 16-ką asmenų, 
nužiūrimų Leono Trockio sėdė
jų ir šalininkų. Tarp ko kita 
areštuotieji kaltinami agitavę 
kareivius neklausyti vyriausy
bes. •

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LONDONAS, Anglija, vas. 
19. — Vokiętijos submarinas 
torpedavo ir paskandino Bri
tanijos laivą Skraidolį (destroy
er). Tuo pačiu laiku admirali
tetas paskelbė, kad britai su
ėmė du Vokietijos prekybinius 
laivus, kurie J mėgino praslisti 
blokadą.

—X-—X—X-----.. -■ • < • . ”v MASKVA^* Rusija, vas. 19.
— Raudonoji armija pramušė 
Suomijos tvirtovių liniją, sa
ko gaunami čia pranešimai. 
Rusai artinasLuViborgą.

—x—x—x—
HELSINKIS, Suomija, vas. 

19. — Nauja kariuomenė ir 
daugiau ginklų pasiekė suomių 
frontą Karelijoj, sako suomiu 
pranešimai.

. —x—x—x—
HELSINKIS, Suomija, vas. 

19. — Suomijos pranešimas 
kalba, kad 18-ta rusų divizija 
iš 18 tūkstančių vyrų tapo vi
sai sunaikinta šiaurėje nuo La
doga ežero. 

-- X-- X-- X--
PARYŽIUS, Francuzija, va

sario 19. — Francuzų patrulio 
kareiviai vakarų fronte įėjo į 
Vokietijos minomis apsaugotą 
sritį. 24 jų žuvo. ..... . ...........

-- X-- X-- X---
PARYŽIUS, Francuzija, va

sario 19. — Dešimt tūkstan
čių italų, gyvenusių Francuzi
joje, išvyko į Suomiją su ru
sais kariauti.

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

19. — Britanijos užpuolimas 
Vokietijos laivo Altmark, Ber
lyne kalbama, gali įvelti neu
tralias šalis į karą.

—x-—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

19. — Vokietijos ekonomijos 
diktatorius Goeringas įsakė 
konfiskuoti visas įmonės, visus 
ukius ir miškus vokiečių oku- 
puotoj Lenkijoje, kurie pri
klauso lenkams ir žydams.

—x—x-—k—
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

19. —• Tūkstančiai Lenkijos 
ūkių darbininkų gabenami į Vo
kietiją prievolės darbui ūkiuo
se dirbti.

. —~X—~X—rX——
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

19. — Vokietijos vaikai siun
čiami iš Reino srities į Dani
jos pąsienj, nes čia jiemš bu
sią saugiau gyvehti.

Cenzūra buvusio ka
ro ministerio straip

sniui
LONDONAS, Anglija, vas. 

19. — Laikrašty “The News 
of the World” sekmadienį til
po Leslie Hore Belisha, nese
niai rezignavusio Britanijos 
karo ministerio, straipsnis ant
rašte: Ar turime mes kovoti 
už Suomiją dabar?

Vienoje vietoje, ^k-nr Belisha 
jau, rodosi, norėjo pasakyti, 
kodėl reikia kovoti, 24 eilutės 
cenzūros išbrauktos. Kitoje vie
toje išbraukta dar 20 eilučių.

. . Parlamento narys, darbietis 
Fletcher, pareiškė, kad jis iš
kels Belisha straipsnio klausi
mą parlamente. Tokį pat pa
reiškimą padare liberalas par
lamento narys Geofrey le M. 
Mander.

Abudu šie parlamento nariai 
ketina klausti, ar cenzūra iš
braukė' dalis sakyto straipsnio 
todėl, kad jis grėsė išdubti prie
šui Anglijos paslaptis, ar dėl
to, kad jo pastabos nepatiko 
Chamberlaino valdžiai.

Britanija paėmė pri
vačių piliečių akcijas

LONDONAS, Anglija, vas. 
19. — Britanijos valdžia pa
skelbė, kad ji paima privačių 
savo piliečių saugmenas, ku
rias jie pirko iš Amerikos kor
poracijų. Apskaičiuojama, lo
kių saugmenų Britanijos pilie
čiai privačiai turi apie $1,000,- 
000,000 vertės.

Viena akcijų perėmimo prie
žastis esanti, kad piliečiai ne
parduotų jų pc<daug pigiai. 
Kitas dalykas: Pasaulinio ka
ro metais Britanija darė biz
nio tranzakcijas, gavo pasko
las ir kitaip palaike biznį su 
Jungt. Valstijomis, remdamasi 
Amerikos biznio ir pramonės 
akcijomis, kurias ji turėjo.

Japonija evakuoja 
Nanningą

1IONG KONG, Kinija, vas. 
19. — Neoficialus pranešimai 
sako, kad japonai evakuoją 
Nanningą, Kwangsi provincijos, 
pietų Kinijoj, sostinę. Kinų ka
riuomenės atakos verčia japo
nus ne tik miestą evakuoti, 
bet tiesiai bėgti iš jo.

RUSIJOJ STINGA DISCIPLINOS, PER
DAUG GRAFTO

LONDONAS, Anglija, vas.
19. — Maskvos radijas pirma
dienį transliavo redakcinį strai
psnį, paimtą iš “Pravdos”, ko
munistų partijos dienraščio.

Straipsnis nusiskundžia, kad 
sovietų Rusijoj biurokratijos 
perdaug, gi disciplinos stinga.

Esą, ręikmenos kirmija, nes 
niekas nesirūpina tiksliu jų pa
skirstymu. Chemijos pramones 
ministerija suvartoja tik 40 
nuošimčių gumos žaliavų, ka
dangi niekas nesistengia jos

Japonai priimtų J. 
Valstijų tarpininka
vimą taikai su kinais

TOKIO, Japonija, vas. 19.
— Gen. tTcnichi Suzuki, Kini
jos Reikalų Tarybos politinio 
skyriaus viršininkas, spaudos 
atstovus painformavo, kad Ja
ponija priimtų Jungt. Valstijų 
tarpininkavimą Kinijos ir Ja
nonį jos taikai atsteigti, jeigu 
tarpininkavimas butų vykdo
mas atsargiai.

Kviečia nacius ir ko
munistus kooneruoį 

ti kultūroje
MASKVA, sovietu Rusiia, 

vas. 19. — Serbei Eisenstein, 
vienas žymiausių Rusijos fil
mų direktorių, pradėjo propa
gandą, kviesdamas nacius ko
operuoti su Rusiia kultūros sri
ty. Tokį atsišaukimą jis trans
liavo sekmadienį per radiją, 
skirdamas jį ypatingų nacių 
dėmesiui.

Merginos važiuoja 
i frontą

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
19. — Francuzijos vyrai mo
bilizuoti karui. Karo vakarų 
fronte kol kas nėra. Bet ir vy
rų Paryžiuje daugelio r era. 
Taigi kai kurios vadinamos 
“draugijas” merginos priėjo iš
vadą, kad joms reikia vykti į 
frontą.

Ir vyksta. Jos operuos kan- 
tynus — krautuves karo sto
vyklose. Keletas tokių kanty- 
nų jau atidaryta.

Parapijonai nepri
ima kunigo

CLEVELAND, O., vas. 19.
— Sekmadienį jau trečią kar
tą italai parapijonys neleido 
kunigui Caruso užimti klebono 
vielą Holy Redeėmer bažny
čios parapijoje. /

60 policininkų, Kolumbo vy
čių būrys ir vyskupo atstovas 
palydėjo naują kleboną, bet 
1,500 parapijonų užblokavo ke
lią ir eiseną sulaikė. Policinin
kai pavartojo ašarines bombas, 
bet ir tai nepadėjo. ,

Vyskupas pasakė, kad atei
ty “buntauČikai” parapijonys 
negaus išrišimo, nė sakramen
tų kol nenusilenks — išėmus 
atvėjus kai sakramentas rei
kia duoti mirštančiam.

suvartojimo procesus pagerin
ti, nežiūrint pakartotinų val
džios įsakymų.’

Rusijos perdaug grafto, 
skundžiasi “Pra'vda”. Kai ku
rių departamentų viršininkai 
taip suklastuodavo savo sam
dinių algas, kad atrodė, jogei 
samdinių algos yra didesnės, 
ne kad jie tikrumoj gauna.

Yra daugiau įvykių, kurie 
rodo, kad tam tikros organi
zacijos nepaiso įstatymų, nes 
nepatinka joms, 'sako komunis
tų dienršatis.

VĖLESNIEJI PRA 
NEŠIMAI

— Karaliaus Gustavo parei
škimu, Švedija neduodanti Suo
mijai karinės pagalbos todėl, 
kad tokia pagalba galinti įvel
ti šalį į karą ne tik su Rusija, 
bet ir su Vokietija. Nužiūri
ma, Vokietija yra davusi Šve
dijai užtikrinimų, jogei rusai 
neužpuls jos, Švedijos.

— Kilo eksplozija Ispanijos 
laive Banderas ir laivas pa
skendo Ispanijos šiaurės vaka
rų pakrašty.

Vokiečių submarino tor
peda paskandino graikų laivą 
Elli, plaukiusį iš Anglijos į 
Graikiją.

Dar vienas dikta
torius

ASUNCION, Paraguay, vas. 
19. — Prez. Jose Felix Esti- 
garribia išleido proklamaciją 
sekmadienį, kad jis paima į sa
vo rankas visą politinę galią. 
Tai reiškia, jis pasiskelbė dik
tatorium.

Kaip ir kiti diktatoriai, Es- 
tigarribia sakosi paėmęs galią 
su pilnu armijos ir laivyno pri
tarimu šaliai nuo anarchijos 
išgėlbčti.

Įteikė bilių ryšium 
su Italijos paroda
WASHINGTON, D. C., vas. 

19. — Atstovų rūmų narys 
Meade įteikė bilių, kuris pra
šo paskirti $2,000,000 įrengi
mui Jungt. Valstijų koncesijas 
Italijos pasaulinėje parodoje 
1942 m.
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2 NAUJIENOS, Chicago, III. Antradien., vasario 20, 1940SLIUP'l ’ARNIAII
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)Atėjo juodu prie dėžės, kur Rokas išgėrė visų vandenį iŠ 

erdvios skardinės ir, šiek tiek atsigaivalėjęs ir pasmagėjęs, 
sekė paskui Antanų—sekė labai apsunkusiomis, tarsi, Šimto metų s^nio kojomis. Griozdiški angliakasio batai buvo jam dabar daug sunkesni, negu iš ryto, kada jis pradėjo pirmųjų savo gyvenime angliakasio dienų—baisiai suodinų ir juodų .. . Tik be paliovos geležine savo valia plakdamas kojas, parėjo jis namo. Kitaip— butų susmukęs vietoje,Kitų angliakasių namie dar nebuvo. Visi tebedirbo. Juk taip anksti. Jie ir Antanas dažniausiai būdavo tepareina tiktai prievakaryj. O dabar dar tik trečia valanda po pietų.Šeimininke tuoj atsinešė cė- ant grindi 1 to vandens ir paprašė Rokų praustis, ketindama tuoj ateiti jam nugaros nuplauti. Rokas kaisti

LIETUVIU KALBOS

pradėjo. O kol išsirengė ligi juostos, Jergutėliau! visai į- kuito, paraudonavo, sakytum burokas koks. Ir kaip gi1? Juk jis namie savo Kaslės gėdift- duvos, o Čia visai svetima mo
teriškė, ir dač bevaikė... Bet nusiprausti, labai juodos angliakasių dienos suodžius nuo viso kūno nuplauti vis tiek reikia,—gėda ar negėda! Tai ir atsiklaupė Rokas prieš cėberį, kaip prieš altorių, ir kūpsojo, nugalėtas vaikiškojo gėdingumo*. Pradėjo pagaliau vandeniu vilgytis, muilu muiluotis, maišydamas labai juodus anglies suodžius su baltomis muilo putomis. Netrukus atėjo šeimininkė ir pradėjo nugarų jam plauti. Jis, vargšas, kaito, ne- dalaikoinai kaito. O kai jos šiltos rankos dar labiaiv pašilo ir glaudžiau slidinėjo muiluota jo nugara, ir lyg elektra dirgino nervų galelius, odoje labai paplitusius ir paduodančius į gilesnį nervų tinklų visokiausius akstinus, jis, vargšelis, deginte degino save ne tiktai gėdos, bet, kaip žmonės sako, ir “nereikalingų jausmų” Ugnimi. Laimė dar, kad skubi šeimininkė greitai baigė, nes

mazgoti, kaip prietaringi žmonės sako, “nuodėmių pilnų žemutinį kūno galų”. Šeimininkė tatai pastebėjo, šyptelėjo ir išėjo į kitų kambarį. Ro^as padrųsėjo ir, nusimovęs kelnes, ėmė visas mazgotis^ Ilgai jis prausėsi-plovesi, ir jam atrodė, kad niekad pirmiau jis nebuvo taip baltai išsipūtęs. Bot kai apsirengęs dirstelėjo į veidrodį, —oi, oi, oi ! visas jo veidas buvo suodinas, lupos apskretusios, o pladkai pilhi ėngliės

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

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

ji buvo tikrai įgudus. O baigus plauti, nušluostė jam strėnas, kaklų, pliaukštelėjo delnu per atletiškus jo Įpečius ir nuėjo prie stalo. Rokas tebeklupojo prie cėberio’, nedrįsdamas atsistoti, visai išsirengti ir nusi

kaip tik kų iš pirties, linUs my- nęs. Akis nuleidęs, su virpančiais iš sarmatos ūsais, paprašė šeimininkės daugiau vandens, ir dar kartų jis prausėsi. Bet nieko iš to neišėjo. Antanas tatai pastebėjo ir tarė:—Nepaisyk, Rokai. Iš pradžių su visais taip būna. Išmoksi, įprasi.—Išmoksiu, įprasiu, — tarsi mašinališkai pakartojo Rokas.Pavakaryj parėjo iš darbo ir kili angliakasiai. Nusiprausė ir susėdo prie stalo valgyti.—O kiek karų šiandie gavai, Antanai? — pradėjo , paprastų kalbų šeimininkas.—Keturis. Bet tik tris tęiio- 
davofae. Rokas dar nepratęs sunkiai dirbti. Privargo, žinote, koki ten darbai Lietuvoje.—Mes užliodavome šešis, ir dar kelio gerų galų įsidėjome, —įsijungė į bendrų kalbų vienas įnamių.Rokas tylėjo. Labai stebėjosi. Juk tokias baisybes čia jie šneka. Jis su Antanu tik tris teprikrovė ir kelio visai nedėjo, o kų lik, kų tik kojas namo beparvilko, o jie—žiu-

Milijonai Suranda ŠĮ 
Švelnų L i uos uotoją 
Užtektinai Stipriu

Kodėl kai kurie žmonės laikosi sęnoviškos 
nuomonės, ' kad liuos'uo'tojas turi būti nė-x 
skanus ■— turi biftl stiprus ir turi riier- 
idhti vidurius savo vėliųmuT Tat yra klaida. 
Siandieū niėkani bereikia e&ve b a ū s t i 
nepakenčiamu; sarginančiu palengvintojo dėl
to, kad šiandien yra Ex-Lax •— liuosuotojas, 
kuris turi gardaus šokoladu skoni.
Ex-Lax yra užtektinai Veiklus vyrams— 
bet gi švelrtUs .motėrhns ir valkams. Jis su
teikia tikrai gerą išvalymą—bet veikia vi
durius lengvai, patogiai, bo jokių skaude
snių ir nusilphūų. ...
Sekite pavyzdžiu millldūtj žnYonlų visur. Pa
sitikėkite šiuo utsakngu Ex-Lax—plačiau
siai vartojamu liuosuotoju visame pasaulyje. 
10e. IV 25c. dėžutes Visose vaistinėse.
•1:L- ■ ............. ............................................................................................ .■

SAUGOKITĖS ‘ 1’AMftGDŽIOJIMUt 
ATSISAKYKI! JJ PAKEIČIANČIU! 

Gaminama tik vienas tlkfas Ex-Lax! 
įsidėmėkite .raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir kiekviena plytelės. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite originalio Ex-Lat.

ir kitką. Nors ir nebetoli buvo nuo čia iki šachtai, vis dėlto Rokui net akys pratįso beeinant. Stiukus, mat, batai, dinamito dėžė, paskui dar skardinė su pietumis ir vandeniu, varė jį žemėn, tarsi kūlė kylį, ir vos nevos jis bedįplėšė kojas nuo tako.

Antanas sugriebė ir atsargiai padėjo prie sienos. Paskui jis atrakino dėžę, išsiėmė reikiamuosius įnagius, sudėjo paraku, dinamitą* skardines sd pietumis, surado senas pirštines, ir užrakino.—Geriau, Rokai, imk šitas pirštines,—darė jis, duodamas Rokui skylių pilnas juodas pirštines.—Jau žinai, kokia kieta ir aštri anglis čia, o tavo rankos dar . minkštokos. Kai getai susimuš, Sukietės delnai, tada galėši ir be pirštinių dirbti, kaip visi čia dirba. O dabar imk. Te—užsimauk.Rokas pažiurėjo į savo rankas—paėmė. Ir tylėjo. Aimanomis neprapliupo; tarsi, lyg ii’ tikėdamas tai senai liaudies filosofijai, kad “skundas silpnų žmonių ginklas.”Bet kad ir su pirštinėmis, vistiek, kai sėmė jis anglį ir mete į vagonėlį, kažkokia nevalinga jėga trukčiojo jo raumenis. Akys jam raibo, ki- brikščiavo. Skausmas išspaudė ašaras. Matyti, kad vakar- dien suraižytų, o Šiandien iš naujo atsivėrusių delnų bei pirštų skausmai, ir sustingusių sąnarių bei raumenų aštrus diegliai, nors ir labai slopinami jo valios, prasimušė į viršų ir darė iš jo kentančio žmogaus vaizdų.(Bus daugiau)
didelės dėžės, Rokas buvo visas sušilęs, suplukęs, jis ko neišmetė dinamitą iš rankų. Bet

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

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WEST 18th STREET 
Tel. CANAL 3161

aPavalgęs Rokas Inoj nuėjo

Green kaltina Dar- Dr. V. E. SIEDLINSK1 
bo Tarybą.,NĖW YORK, N. Y., vas. 18. — William Green, Amerikos Darbo Federacijos prezidentas, pėreitų šeštadienį čia pareiškė Nacionalę Darbo Santykių Tarybų esant kaltų “visais nusižengimais kalendoriuje”. Todėl, sako jis, A.D.F. ir nepakenčia tarybos, šitų pareiškimų Green padarė kalbėdamas per radiją.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

iki 0:00 vai. vakaro
Aeštad. ir Sekm. pagal 

sutartj.

AKIU SPECIALISTAI

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadieni

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 0994 

AntraYi., Ketvirtad. Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

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.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

nftiiiZ

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

PORTSMOHTH 902Ž 
POCABONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant
5 tonus ar daugiau .......  ■ ■ '
PETROLEUM CARBON COKfc $7.75 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * f " 

Sales Tax ekstra.

FASMIONS

Į

15 16°’ 4175~Sporliška suk«elė. Sukirptos mieros tiktai iį. 13,

Norim gauti vieną lar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą bluki** 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir atš* 

’kiai parašyti savo vardą pto* 
vat-dę ib adresą. Kiekvieno ptt* 
vyzdžio kėinfc 15 centų. Galu 
te pasiųsti pinigus a f b a paA* 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. L aiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 17&L 
So Hahrted St.. Chicago. UI,

14,

Stingo jo sąnariai, kietojo raumenys, puto rankos. Vyras kaip ąžuolas, bet šiandien —pakirstas: be jėgų didybės. Tuoj ir užmigo žmogus* Tik vidurnakčio valandai išmušus tepabudo. Tačiau ( irebesi- kėlė pažiurėti, fp;, kartais, .palovėj kas neglūdi, paklausyti, ar kas nors nežvangina auksiniais skrynioje, pagaliau, pasidairyti pro Įaugą, ar lik nebus aitvaras pinigų maišų atjojęs ir po langu pametęs... Ne! Jis ir vėl kietai užmigo. Taip .. . Tai tik viėii’a amerikoniško darbo diena, bet ji taip priveikė Roką, kad jis miegojo^ tarsi perkūno pritrenktas, ir nū sapne nesapnavo apie šliuptarnius, aitvarus, užkeiktus pinigus ir dūšios pardavimą šūtollui. ..Antanas atsikėlė, naują kotų į badiklį įsidėjo, o Rokas vis dar tebemiegojo.—Kelkis, Rokai. Laikas darban eiti,—pagaliau pažadino jį Antanas.Staiga išbudintas Rokas mėgino gyvai, lanksčiai, kaip ir visada, iŠ lovos iššokti, bet šį kartų jam nebevyko. Dieglių diegliai varstė jį visą ir, tarsi, virinte virino skausmų katile, l'ik labai sukaupęs višas savo valios jėgas, vare, nelyginant žiaurus vežikas parmuš tų ark-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SEMALS1A IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

.AMBULANCE 
, DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
44,47 South Fairfield Avenue 
' Telefonas LAFAYETTE 0727

j koplyčios visose

rinęs virtuvėn, kiek begalėdamas dėjosi nieko nejaučiąs. Bandė, mat, užplukti skausmų versmę. Bandė išpilti savO veidą dirbtiniais pasitenkinimo bruožais. Bet nesisekė. Įniršę skausmo jausmai dar pikčiau mušėsi į viršų, ir visiems buvo aišku, kad Rokas kenčia. <Išėjo darban. Užsuko į kompanijos sankrovą tam tikrų reikmenų nusipirkti, čia paėmė Antanas dvi ilgas skardinės paVako, dėžę dinamito, keletą metrų uždegamo knato ir naują šiupelę, ii ės vakar Rokas, užuot bėgti nuo. sprogimo šu ši Upele rankose, pametė jų ant anglių krūvos, o krisdama didelė tiola sumalė ją kuone į miltus. Dinamitų padavėRokui nešti, perspėdamas ji r nešti labai atsargiai, iš rankų* Ineišmesti, gi pats nešė paraku.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optortietrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
D&ligelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139

L J. ZOLP Phone Yards 0781
Yards 0782

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wesi Ž3Yd Plaee PhOne Calial 2515

Tel. Pullman 1270

DALYSE
iiiiiiataiMiitiiiiiiiiiitiiliaiiiiiaii

4348 S. California Avenue

Phohė Cicero 2109

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone Yards 49083307 Lituanica AVėhuė

•—j—i. ž

YARDS 1419

..................„niltlllllllilllltlllllllllll

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

IIIIIIILilIlIlIlIl'llllllllllllllllllll

Aftibūlance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

J. LIULEVIČIUS
Phohe Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. tialsted Street

1646 West 46th Street

S; P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avemie Yards 1138

SKlRiUS: 42-44 East 108th Street

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue

6834 So. Western Avė.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas . Akis 
»• Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

Phone Lafayette 8024

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court, Cicero .

Phone GrOvėhill 0142

Ofisas Cahal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

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

ir susitarus.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. 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 vaiku ligų gydytoja-
6900 So. Halsted St. ’

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

8 KITATAUČIAI

gydytojai Ir dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai.______
Ofiso Tei. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvvood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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 vakaie 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nuo l-J-3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
Dr. F. Pulsuoki Le Vau

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

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

ADVOKATAI

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefoną* Rrnnavick 0597

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

Tėl. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ik 
• 4 ir 7 iki 9.

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 
šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 8. HALSTED ST.

f

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
RoOm 1230

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

Garsinkitės “N-nose"
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A.F.L. Suspendavo 
Penkis Spaustuvi
ninkų Lokalus
Atsisakė Mokėti Asesmentus 

Kovai su C.I.O.
Amerikos Darbo Federacijo- 

(A.F.L.) prezidento Willian 
Green įsakymu Chicagos Dar
bo Federacija suspendavo pen 
kis spaustuvininkų unijos lo
kalus. Tie lokalai atsisakė mo
kėti vieno cento asesmenlų, 
kurį federacija uždėjo ant vi
sų narių, sukėlimui pinigų ko 
vai su C.I.O. unijomis.

Spaustuvininkai pareiškė, 
kad tokie asesmentai nelegališ- 
ki, ir jų nemokės dar ir to
dėl, kad pinigai yra naudojami 
kėlimui suįrutės darbininkų 
eilėse.

Suspenduoti lokalai yra: No. 
16, 2, 903, 330 ir 9.

jgPORTAg
i ----------------------------- I

Lietuvių Mėgėjų
Bokso Turnyras

Rungsis Geriausi Lietuvių 
Boksininkai,

Naujai pradėtas leisti “The 
Lithuanian Leader”, anglų ir 
lietuvių kalbomis dvisavait’nis 
ai knis lis, rengia pirmutinį šių 
metų lietuvių mėgėjų bokso 
turnyrų, kuriame persitikrins 
musų gabiausi jaunuoliai bok
sininkai.

Amerikos Lietuvių Atleliko 
Sąjunga kviečia visus sporto 
mėgėjus susirinkti į didžiulę 
124-th Field Artillery salę — 
penktadienį, balandžio 5 d., 52- 
nd S. Cottage Grbve Avė. Pra
džia lygiai 7:30 v.v. Bendra ‘- 
žanga 10 centų.

Norintieji rezervuotas ringsi-

AKINIAI Visokios 
MADOS

. $2-45
nritaikyti akims su pilna ga
rantija. Ekzaminavimas akių 
veltui. Sulaužytą lensą pada
rome už $1.00. Nauji tempeliai 
50c. Adjustinimas akinių veltui

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis 
randasi didžiulėje Joseph F. 
Budri'/krautuvėj kožną die
ną ir nedėlioj iki 4 vai. popiet. 

Joseph F. Budrik
Furniture House

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

de sėdynes, prašome tikietus 
užsisakyti iš anksto. Jų kaina 
75 centai. Rezervacijas užsisa
kykite telefonu REPublic 2742 
arba “The Lithuanian Leader” 
redakcijoje — 6825 S. Western 
Avė.

Ponas A. Kumskis, “Lith. 
Leader” leidėjas deda visas pa
stangas, kad musų tautietis, bu
vęs pasaulio bokso meisteris, 
Jack Sharkey, atvažiuotų į šias 
rungtynes. Eilė kitų bokso 
žvaigždžių pasižadėjo dalyvauti.

Kviečia Bokso Komitetas

Nutroško Du
Seneliai

Nuo dujų iš gasinio pečiaus 
nutroško du seneliai Waukega- 
ne: Carl Emil Lundmark, ir jo 

j 65 metų žmona Mary. Jie gy
veno adretsu 737 8th St.

PIRKIT NAUJĄ BUICK 
MILDA

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

806 WEST 3įsi STREET
DOMINIKĄ# KURAITIS, Sav.

Telephone Victory 1696
ATSTOVAI

KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, RODIN & SHORTY

COPR. i9»o. NSGDLGCRAFT SERVICE, ING

CROCHETED CHAIR SĖT PATTERN 2410
No. 2410—Megsi spalvoti kėdei padengti.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, III. 

čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

I Vardas ir pavardė...... ~.................-.........-............................ ........

No. 2410

Adresas.

iš Politikos Lauko
Kandidatas Į Vice-Gubernatorius

Illinois valstijos iždininkas 
Louie Lewis, kurį demokratai 
nominavo reguliariu kandidatu 
į vice-gubernatorius (lieuten- 
ant-governor), kai pirmiau no
minuotas kandidatas išėjo

Tų Bridgeportiečių 
Tikėjimas Platus, 
Didelis Ir Gilus ’
Apie Užrašus Dangaus Knygose,

BRIDGEPORTAS. — Mes, šv. 
Jurgio parapijos parapijonai, 
neseniai gavome nedėlinių kon- 
vertelių atskaitų. Parodoma kas 
ir kiek per praėjusių metų ant
rų j į pusmetį parapijai sumokė
jo per tuos taip vadinamus kon- 
vertėlius. Atskaitos gale yra 
klebono praloto M. L. Krušo ši
tokia padėka (paduodu rašybos 
netaisęs):

“Širdingai ačiū visiems kurie 
vartojate Nedėlinius Konverte- 
lius nes jus visados prisidedate 
prie palaikymo savo Bažnyčios 
ir jūsų aukos yra užrašomos 
parapijos knygose. Neabejotinai 
kad ir amžino gyvenimo kny
gose yra užrašomos.”

Mes parapijonai tvirtai tiki
me į tai, kų musų klebonas Jo 
Malonybė pralotas M. L. Kru
šas sako toje atskaitoje. Tai 
yra, mes tvirtai tikime, kad mu
sų nedėlinių konverlėlių aukos 
yra užrašomos dangaus knygo
se. Be to, mes likime, kad dan
gaus knygose yra užrašoma ir 
tos aukos, kurios duodamos be 
tų konvertėlių, nors tokios au
kos į parapijos knygas ir nėra 
įtraukiamos.

Tai dar ne visas musų tikėji 
mas. Mes tikime, kad ir kili 
musų darbai Dievo garbei ir 
parapijos labui yra užrašomi 
dangaus knygose, nors į para
pijos knygas jie ir nėra įtrau
kiami: Mes tikime, kad dan
gaus knygose yra taipgi užrašo
ma, kiek pinigų mes prageria
me parapijų piknikuose ir ba- 
zaruose ir kiek mes ten kartų
su savo dvasios vadais, savo 
žmonomis, sunais ir dukterimis 
išgeriame degtinės, alaus ir vy 
no.

Tiki Ir Štai Dar Kam

Jus Galite Įsigyti Moderną

prieš partijų ir nutarė kandi
datuoti į gubernatorius. Tai 
John H. Stcclc, dabartinis vice- 
gubernatorius. Tai’]) kandida
tų į gubernatorius yra ir Chi- 
cagos demokratas-aldermonas 
John S. Boyle.

Kartas Sabonis, “Gyvenimo 
Bangos”, Smagi Muzika, 
Įdomybes, t. t.

“Gyvenimo Bangos’’ liečia 
visų gyvenimų ir visiems žin
geidi! pasiklausyti kaip šeimy
nos sutinka tas bangas ir kaip 
su jomis kovoja.

Ši žingeidi] veikalų, “Gyveni
mo Bangos,” pradedant su šios 
dienos -PeOples radio progra
mų, girdėsite kas antrų antra
dienį. Tai veikalas gabiai pa
rašytas ir jo išpildyme daly
vaus atatinkami lošėjai.

Visiems bus smagu išgirsti 
žymų ir visuomenės mėgiamų 
solistų, Kastų Sabonį, kuris pa
dainuos gražių kompozicijų 
bei liaudies dainelių, o prie to, 
įdomus pranešimai bei patari
mai sudarys vienų iš puikiau
sių programų visiems pasiklau
syti.

Taigi, neužmirškite užsisla- 
tyti savo radio šiandien, antra
dienį, 7-tų valandų vakare, ant 
Stoties WGES, Chicago.

Be p. xxx

Irgi Jau Ruošiasi 
1940 Metų 
Rinkimams

Chicagos Lietuvių Pol i ško 
Kliubo susirinkimas

Jįįj Electros Pečiu

RIMO SAVYBES

kasų algos, kiek jie nuo parapi
jom] painia už mišias, krikštus, 
šliubus, o labiausiai kiek paima 
už laidotuves. Tikime, kad dan
gaus knygose yra užrašoma, 
kiek klebonai algos, moka jani- 
toriams, zakrištijohahis, kiek 
duoda klapčiukams ir kiek mo
ka gaspadinėms.. Dar mes para
pijonai tikimės, Lfid dangaus 
knygose yra užrašoma, kiek 
musų Romos katalikų kunigai 
išleidžia automobiliams, gara- 
džiams pastatyti, kiek kaziruo- 
darni išlošia ir kiek pralošia, 
kiek išleidžia farmelėms įsitai
syti ir jas užlaikyti, kiek išlei
džia ilgoms vakacijoms, toli
moms kelionėms ir 1.1, ir 1.1.

Tai, ve, koks musų parapijo- 
nų tikėjimas. Reiškia, musų ti
kėjimas yra didelis, platus ir 
gilus. Senas Parapijonas

Užmušė Marųuette- 
parkietį

* Chicagos Lietuvių Politiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, lai yra 23 
dienų vasario mėnesio, po ant
rašu 6332 S. Kedvale Avė. Visi 
nariai esate kviečiami atsilan
kyti ir stengtis nžismokėti 1940 
m. duokles. Kaip jau visiems 
žinoma, šįmet įvyksta rinkimai 
prezidento ir kilų aukštų valdi
ninkų; taigi ir įneš, kaipo poli
tiška organizacija, turime pra
dėti iš anksto pasitarimus. 1940 
metų naujoji valdyba užėmus 
vietas pageidauja, kad nariai 
kiek galint daugiau lankytų 
susirinkimus ir parodytų veiki
mų kliubui. —Korespondentas.

® Pakeiskite savo senų j į pečių 
modernu elektriniu ir džiau
kitės visa elektrinio virimo 
nauda. Greitas. Lengvas. Šva- 
rus-nė slidžių, nė purvo ... 
puodai ir blėkos visuomet ži
bėto žiba. Ir valgiai gardesnį, 
maistingesni, nes jie išverda- 
mi savam natūraliam skystime.

Ateikite dabar ir pamatyki
te šiuos L & II Elektrinius Pe
čius. Tai yra iškili vertybė 
grožiui ir perstatymui.

Mažas Įmokčjimas
Liekana, plius kiek palūkanų, iš
mokama patogiais mėnesiniais įna

šais su elektros sąskaitomis.

Gražus 
Srovinis 
Stilius

Ą Didelis, Visai 
Inzoliuotas 
Pečius

■fc Trys 5 Greičių 
Paviršio 
vienetos

★ Didi Gera 
Ekonomiška 
Virykla

■Ar Lengvai 
Sukamas 
Svičius

Didelis
. Pastalčius

LIBERALĖ
NUOLAIDA

—kuri padengs lai
dininkus, instaliaci

ją daug kur.

Toliau, mes tikime, kad dan
gaus knygose yra užrašoma 
kiek musų Romos katalikų baž-

® Prie 95th ir Cicero avenue, 
Wabash traukinys sudaužė tro- 
kų ir užmušė jo vairuotojų, 51 
[metų Albertų Dutton, 435 N. 
Lawndale avenue.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

Prie 35-tos ir Campbell st., 
Pennsylvania gelžkelio prekinis 
traukinys užmušė 44 metų mar- 
ųuetteparkietį, Alton C. Hul 
lett, nuo 2932 52nd Street. Ji
sai tarnavo gelžkeliui už kor
ei liktorių.

arcus
RYTINE RADIO

VALANDA
iš stoties

Kasdien

vėliausias žinias.

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

Išgirsit 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose”

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

ČIA VISŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING,

g EI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
| ... ar manai pirkti namus, ar senus pataisy

si/ ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 
ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk ... čia ap
sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulka moka palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas, CANAL 8500

'•9 
iNvaniMiNt

INSURED

■^JĮnyčios kunigai ima iš parapijųMiestas ir valstija.
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Norvegijos protestas
Anglų karo laivas Cossack užpuolė vokiečių garlai

vi Altmark Norvegijos pakrantėje ir išvadavo daugiau 
kaip 300 anglų, kuriuos tas garlaivis gabeno į Vokietiją 
Susirėmime su garlaivio įgula anglai keletą vokiečių už
mušė ir kelioliką sužeidė.

Norvegijos valdžia įteikė Anglijai griežtą protestą 
ir pareikalavo, kad anglų išlaisvinti kaliniai butų grąžin
ti. Niekas, žinoma, netiki, kad Anglija tą reikalavimą iš
pildys. Kaip gi valdžia galėtų išduoti svetimai valstybei 
trejetą šimtų su viršum savo piliečių, kurie tik-ką buvo 
išvaduoti iš priešo nagų?

...Tai supranta, be abejonės, ir Norvegija. Ji pastatė 
tą reikalavimą ne dėl to, kad ji tikėjosi, jogei jisai bus 
patenkintas, bet dėl to, kad ji norėjo pabrėžti sayo pro
testo griežtumą.

Norvegiją spaudžia Berlynas, kaltindamas ją nesu
teikus tinkamos apsaugos vokiečių laivui, kuris plaukė 
neutralios šalies “teritorialiniuose vandenyse”. Vokiečiai 
grąsina ją už tai nubausti, ir mažiukė Norvegija bijo.

Bet ir anglai netyli. Jie klausia Norvegijos valdžią, 
kodėl ji leido per savo vandenis vokiečių laivą su kali
niais? Šitame punkte tiesa yra Anglijos pusėje. Kad ir 
norvegai teisinasi, jogei kaliniai buvo paslėpti ir norve
gų inspektoriai jų neužtiko, apžiūrėdami laivą Bergeno 
uoste, bet faktas visgi pasilieka, kad vokiečiai tuo laivu 
gabeno paimtus nelaisvėn kariaujančios šalies piliečius. 
Jeigu vokiečiai butų mėginę gabenti anglus kalinius 
sausžemiu per Norvegiją, tai Norvegijos neabejotina pa
reiga butų buvusi lokį tįansportą tuojaus sulaikyti ir vo
kiečius internuoti.

Antra vertus, anglai pasielgė sauvališkai, įsiveržda- 
mi j neutralios šalies vandenis ir pavartodami ginkluotą 
jėgą prieš kitos valstybės laivą.

Tokiu budu tarptautinei teisei nusikalto visos trys 
šiame ginče suinteresuotos valstybės: Vokietija, kuri 
slaptai gabeno karo kalinius per svetimos šalies vande
nie; Norvegija, kur/šlto šmugelio nesustabdė, ir Angli
ja, kuri atliko priešingą neutralitetui aktą. Kadangi jos 
visos trys kaltos, tai negalima tikėtis, kad jos paisytų 
viena kitos protestų. Pasiginčys, pasibars — ir dalykas 
tuo pasibaigs.

Bet šis konfliktas rodo, kokia pavojinga yra Norve
gijos padėtis, lygiai kaip ir kitų Skandinavijos valstybių. 
Jos, kad ir dar taip nenorėdamos, gali bet kurią dieną 
būti įveltos į karą.

Užuojauta Suomijai
Iš visų Lietuvos nepriklausomybės paminėjimų Chi- 

kcagoje, tik tame parengime, kuris įvyko penktadienį Lie
tuvių Auditorijoje, buvo atvirai išreikšta užuojauta Suo
mijos demokratijai, ginančiai savo laisvę nuo bolševikų 
užpuolikų.

Tai nereiškia, kad tiktai ta viena grupė ir “Naujie
nos” simpatizuoja suomiams. Jiems simpatizuoja, be abe
jonės, milžiniška dauguma Amerikos lietuvių — taip pat, 
kaip ir milžiniška dauguma žmonių Lietuvoje. Bet kiti 
jaučia, kad jiems “nepatogu” viešai pasakyti, ką jie tttfa- 
no apie banditišką Maskvos žygį.

Sovietų armijos garnizonai Lietuvos teritorijoje jau 
meta savo šešėlį net į musų visuomeninį gyvenimą. O 
dar yra žmonių, kurie bando save ir kitus įtikinti, kad 
tie garnizonai “nieko nereiškia”!

Apie Stalino garbintojus lietuvių tarpe nėra ko ir 
bekalbėti. Jie seniai nebevaikščioja, kaip žmonės, bet pil
vais šliaužia prieš diktatūros majestotą. Tų dvasios ver
gų lupose Lietuvos nepriklausomybė yra humbugas. Kas 
bumbugą mėgsta, tas su jais dedasi.

Bet ar nevertėtų Chicagos lietuviams parodyti savo 
simpatiją kovojančiai dėl savo laisvės Suomijos liaudžiai 
ne tiktai žodžiu, o ir darbu? įsivaizduokime, kad tokia 
pat baisi nelaimė ištiktų Lietuvą (o šiais laikais ką gali 
žinoti, kas gali bet kurią tautą ištikti!) — ar nebūtų jai 
brangi pagalba iš kitų tautų?

UtnUmse ScmImmj
Chicago) e—paštu:
Metams$8.0<i
Pusei metų________________ 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams ______  1.50
Vienam mėnesiui__________ .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija_____ ._______ 3c
Savaitei ---------- , ________ 18c
Mėnesiui 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ____________    $5.00
Pusei metų ..... ..........................2.75
Trims mėnesiams —..... ............1.50
Dviem mėnesiams ___-__  1.00
Vienam mėnesiui ____   75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ------- ------------- ----  $8.00
Pusei metų ........      4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy

Orderiu kartu su užsakymu

ANTRAS NUTEISIMAS 
DĖL PASPORTO

Federalinis teismas New Yor- 
ke nuteisė dar vieną stambų 
komunistų šulą už apgavingą 
pasporto išgavimą. Tas asmuo 
tai _ Wiener, Amerikos ko
munistų partijos finansų sekre
torius. Jisai pirmiaus vadinosi 
Welwel Warszower.

Teismas ne už tai jį pripaži
no kaltu, kad jisai pakeitė savo 
pavardę, nes Amerikoje tai nė
ra uždrausta, bet už tai, kad ji
sai, prašydamas pasporto, apli
kacijoje parašė, jogei jisai gi
mė Atlantic City, N. J., ir nie
kuomet nebuvo išvažiavęs iš šio 
krašto, — tuo tarpu kai tikru
moje jisai yra ateivis, kuris 
1914 iii. atvyko į šią šalį.

Komunistų spauda įrodinėja, 
kad teismas buvęs “šališkus”, 
bet ji nepaaiškina, kodėl Wie- 
ner melavo ir bandė paslėpti 
tą faktą, kad jisai yra gimęs ne 
Amerikoje.

Pirmiau už klastingą paspor
to vartojimą buvo nubaustas 
keturiais metais kalėjimo ir $2,~ 
000 piniginės pabaudos Earl 
Browdcr, komunistų partijos 
generalinis sekretorius.

Wieneriui bausmė dar nepa
skirta.

SUOMIJOS DEMOKRATI- 
JA IR JOS UŽPUOLIKAI

Maskva ir jos klapčiukai ne
siliauja diena iš dienos kartoję, 
kad Suomija esanti “baltagvar- 
dietiška”, t. y. kontrrevoliuci
nė, atžagareiviška, ir kad todėl 
sovietų Raudonoji armija turė
jusi eiti į Suomiją “išvaduoti“ 
jos darbo žmones. Jie užmiršo, 
kad dar ne taip seniai komisa
ras Molotovas pareiškė, jogei 
esą “beprotiška ir jkriminališ- 
ka” vesti karą rdėl.ideologi jos!

Jeigu Suomija ir butų atža
gareiviška ar “baltagvardietiš- 
ka”, tai ir tuomet sovietų armi
jos įsilaužimas Suomijoil turėtų 
būti pasmerktas, kaipo bepro
tiškas ir kriminališkas žygis, 
pasiremiant paties sovietų Liau
dies Komisarų Tarybos pirmi
ninko žodžiais..

Bet štai keletas faktų apie 
Suomiją, iš kurių kiekvienas 
gali spręsti, koks yra tasai kraš
tas. x

Darbininkų spauda.
Suomija turi septynis socia

listinius dienraščius, kurių cir
kuliacija siekia virš pusės mi- 
liono (atsiminkite, kad visų gy
ventojų Suomijoje yra tik apie 
pusketvirto miliono). Iš tų dien
raščių didžiausias, “Suomen So- 
sialidemokratti“ (Suomių So
cialdemokratas), eina sostinėje 
Elsinkyje.

Be to, yra dar septyni socia- 
listiški pusiau-dienraščiai, ku
rie eina 3 karius savaitėje. Yra 
du pusiau-mėnesiniai žurnalai; 
vieną jų leidžia jaunuomenės 
organizacija, antrą — moterų 
komitetas. Yra daugiaus kaip 
tuzinas žurnalų, kuriuos leidžia 
kooperatyvai, socialistinės ūki
ninkų grupės ir darbininkų pro
fesinės sąjungos.

Šitas žinias apie Suomijos so
cialistinę ir darbininkišką spau
dą suteikė Toronto (Kanados) 
darbininkų laikraščiui “The 
New ČommonWealth“ E. A. 
Pulli, “Suomių Socialdemokra
to“ redaktofltiš, neseniai atvy
kęs IŠ Elilrikio.

Seimas.
Pereitų metų liepos mėn. 1 d. 

buvo rinkiniai į Suomijos sei
mą. Visuotinu, slaptu, lygiu ir 
betarpišku balsavimu, pagal 
proporcingą rinkimų sistemą, 
buvo išrinkti:

Sodialdemokratų 85
Pažangių valstiečių 56 »’■
Progresistų 7

švedų 18
Konservatorių 24
Fašistų 8
Mažažemių 2
Kaip matome, stipriausia iš 

visų partijų yra socialdemokra
tai. Kartu su pažangiais valstie
čiais (liaudininkais) ir progre- 
sis tais jie sudarė ministerių ka
binetą. Tik iš proto išsikraustęs 
žmogus gali sakyti, kad ta val
džia esanti “baltagvardietiška”.

Kai Rusija užpuolė suomius, 
lapkričio 30 d. 1939 m., minis
terių kabinetas sušaukė seimą 
ir pasiūlo jam praplėsti kabine
to partinį sąstatą, pakviečiant į 
jį ir kilų partijų atstovus (iši
mant fašistus). Gruodžio 1 d. 
buvo sudarytas naujas kabine
tas, kuriame yra reprezentuoja
ma daugiaus kaip 90% seimo. 
Tokiu budu lai yra tautos val
džia tikrąja šito žodžio prasme. 
Bet Stalinas nori suomių tautą 
nuo šitos valdžios “išvaduoti“!

“Pavojus” Leningradui.
Savo žiaurią ataką prieš Suo

miją bolševikai bando pateisin
ti tuo, kad sovietų didmiesčiui 
Leningradui gresiąs “pavojus“ 
iš Suomijos pusės. Jau ir Sta
linas supranta, kad pasaulis ne
tikės, jogei mažiukė Suomija 
galėjo užpulti milžinišką Sovie
tų Sąjungą. Tad Maskvoje tapo 
sugalvota pasaka, kad Suomiją 
ketinę panaudoti, kaipo bazę 
karui prieš Leningradą, anglai 
ir franeuzai. šitą pasaką redak
torius E. A. Pulli atremia tokia 
pastaba:

“Per dvidešimt metų rusai 
vis kaltino Suomiją, kad ji 
esanti padariusi sąjungą su 
Vokietija.' Kai liktai buvo pa
sirašyta Rusijos-Vokietijos 
sutartis; tai jie pasakė, kad 
Suomija' turinti sąjungą su 
Vokieitijos priešais, Britanija 
ir Francuzija. Vadinasi, paė
mė grpmofono rekordą ir 
apvertė, kitą pusę.“
Tam Lppasimanylam “pavo

jui“ pašalinti Maskva kvietė 
Suomijos atstovus derėtis. De- 
rybos tęsėsi gana ilgai, ir suo
miai anaiptol neatsisakė išsprę
sti ginčą geruoju. Jie sutiko iš
pildyti visus Maskvos reikalavi
mus, išimant vieną. Suomiai su
tiko duoti sovietams teisę nau
dotis Pelsamo (Pečengos) uos
tu šiaurėje ir perleisti jiems ke
turias savo salas Suomių įlan
koje.

“Jeigu Rusija butų paėmu
si tas salas ir jas įtvirtinusi“, 
sako suomių laikraščio re
daktorius, “lai nė su mažiu
ke valtim niekas nebūtų ga
lėjęs prasmukti per įlanką ir 
prisiartinti prie Leningrado.“ 
Bet Maskvai to nepakako, ji 

reikalavo dar suomių tvirtoves 
Hahgoe, kuri sudaro svarbiau
sią strateginį punktą viso pieti
nio Suomijos kranto apsaugoje. 
Atidavus šitą tvirtovę, Suomija 
butų palikusi atdara sovietų 
puolimams.

Taigi suomiai šilą reikalą Vi* 
liią atmetė. Tačiau derybų jie 
nenutraukė. Kuoftiet suomių de
legačių a pasirengė važiuoti na
mo, Molotovas tarė: “Iki pasi
matymo!” >

Bet po to “pasimatymas“ su 
rusais jau įvyko, įsiveržus į 
Suomiją sovietų raudonarmie
čiams ir bombonešiams!

Lietuvos Padangėje
. . -X.

MAŽEIKIAI. — Pereitais įlie
tais apskrityje veikė 11 kaiiho 
plytinių, pagaihintisių per 700,- 
000 plytų ir 2 didelės plytinės, 
pagaminusios per pustrečio mi
lijono plytų, šiemet nuihatoma 
įrengti dar keletu plytinių.

ŽIEMA LIETUVOJE

Vaizdelyje atsargos karininkai studentai jojimo metu 
pamiškėje. Žiema šiemet Lietuvoje ir visoje Europoje ne tik 
labai šalta, bet ir labai gili. Pusė metro storumo sniego danga 
lygiame lauke, o pusnynai daugelyje vietų namų stogus siekia. 
Šalčiai prasidėjo nuo gruodžio 10 d., per sausio mėnesį Lietu
voje pasiekę 37-38 laipsnių, o kaimyninėje Latvijoje net 46 
žemiau nulio. Sausio 31 d. Lietuvoje speigas tebesvyruoja tarp 
18-29 laipsnių. Tokios žiemos niekas gyvųjų neatsimena.

Karo žaizdos Lietuvoje 
_________________________ t

Karo pabėgėlių niekas nenori prisiimti. — Lietuvos var
gai su karo atbėgėliais. — Lietuvos Raudonasis Kry
žius. — Lenkų kariuomenės likučiai. — Vyriausias 
Komitetas Vilniaus Kraštui Remti. — Lietuvių per
sekiojimas kaimyninėse valstybėse. — Jau nukentė
jo daug lietuvių Klaipėdos krašte. — Vyriausias Ko
mitetas Vilniaus Kraštui Remti turi visų pasitikėji
mą. — Ūkininkų parama. 
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(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) »

(Tęsinys)
Dėl karo Vilniaus krašte at

sirado daug našlaičių, kurių tė
vai žuvo kare. Visiems vaikams 
reikalingiems globos ir pašalpos 
steigiami bendrabučiai, ir tie 
vaikai taip aprūpinami, kad jie 
visi galėtų mokytis.

Taip pat padedama jaunimui 
siekti aukštesnio mokslo, ši
tiems reikalams jau iki šiol iš
leista daugiau kaip šimtas tūks
tančių litų.

Suaugusiems šelpti jau dau
giau kaip vienas milijonas litų 
padaryta išlaidų. Lietuvių tarpe 
taip pat esama nemažas skai
čius, kuris iš kitur atbėgo. Juk 
turėkime galvoje, kad Lietuvos 
žemių dalis dar kilų yra valdo
ma. Svetimų užimtose, vietose 
ne visi lietuviai saugiai jaučia
si. Kili yra priversti visą savo 
turtą palikę išsinešdinti, nes ki
taip jų lenais laukia visokios 
bausmės. Visai suprantama ir 
pateisinama, kad svetimų val
domose žemėse lietuviai nori 
jaustis tų žemių esą tikrieji šei
mininkai ir kad tos žemės turi 
Lietuvai priklausyti. Tokia link
mė ir dabar net tais sunkiais 
laikais tenai eina kova. Dėl tos 
kovos lietuviams ir tenka nu
kentėti. Kai kuriems jų tenka 
laimingai pasprukti, o kiti atsi
duria kalėjimuose ir yra tenykš
čių teismų žiauriai baudžiami. 
Štai Klaipėdos krašte baudžia
mi lik už lai, kad jie drįsta iš 
Kauno radijo žinių pasiklausy
ti. Už lai, kad jie klauso iš Kau
no radijo stoties pranešimų yra 
lietuviai baudžiami po keletą 
mėtų sunkiųjų darbų kalėjimo!

Taip nubaustų Klaipėdos kra
šte jau yra daug lietuvių!

Kilo kaimyno Lietuvos valdo
mose žemėse taip pat lietuviams 
tenka-sunkiai kentėti. Eina ko
va, o los kovos pasėkoje Lietu
va vis daugiau ir daugiau susi
laukia- albėgėlių. Jie atbėga be 
jokio turto, o kartais visai pus

plikiai tik savo gyvasties neša
mi. Jais reikia rūpintis, juos 
reikia šelpti ir pagaliau pagerb
ti, kad jie ir tose sunkiose gy
venimo sąlygose jaučiasi esą 
lietuviai ir dėl savo tautos aspi
racijų kovoją.

Viso čia neišpasakosi, o be to, 
ir ne laikas apie visas tos ko
vos smulkmenas kalbėti. Viena 
lik galima pasakyti, kad toji 
kova eina ir kad los kovos pa
sėkoje tenka tais jau savais 
politiniais atbėgėliais rūpintis.

Ir čia lėšos yra reikalingos.
Vyriausias Komitetas Vil

niaus kraštui Remti turi daug 
darbų ir rūpesčių, o jo lėšos 
yra labai ir labai mažulės, tu
rint prieš akis tą milžinišką 
darbą, kurį jam tenka atlikti.

Labai yra džiugu patirti, kad 
jus toli nuo Lietuvos gyveną 
aiškiai supratote visus tuos rei
kalus ir ryžotės juos paremti. 
Tai didžiulė materiale ir mora
lė parama, šia proga turiu pri 
minti, kad Vyriausias Komite
tas Vilniaus kraštui Remti ben
dradarbiauja su visomis tauto
mis, kurios lojaliai yra Lietuvai 
nusiteikę. Iš Vyriausio Komitc 
to Vilniaus Kraštui Remti pašal
pas gauna visi Lietuvos gyven
tojai, nepaisant jų tautybės ir 
politinių įsitikinimų, jei jie tik 
yra linkę Lietuvai padėti ir jei 
jie dėl karo padarinių tokių pa
šalpų yra reikalingi.

Vyriausiame Komitete Vil
niaus Kraštą Remti visų tauty
bių Lietuvos Žmonės turi savo 
atstovus, kurie tuos, atstovus 
panorėjo turėti. Vyriausias Ko 
mitetas Vilniaus kraštui Remti 
reprezentuoja visų Lietuvos po
litinių srovių atstovus.

Tai įstaiga, kuri pasišovusi 
visai bešaliai dirbti ir teikti pa
ramą tiems, kurie tos paramos 
yra reikalingi. Todėl šioji įstai
ga Lietuvoje turi visų žmonių 
tarpe pasitikėjimą.

Lietuvoje Vyriausio Komiteto

Vilniaus kariui Remti darbą vi
si be išimties remia ir jam au
kas neša. r

O aukoja visi, kas tik gali ir 
pajėgia. Lietuvoje tasai darbas 
eina veik be jokios reklamos, 
nes visi to darbo svarbią reikš 
nię. gerai supranta. Visoje Lie
tuvoje ukininkija šiam darbui 
skyrė kas ką galėjo. Pylė gru- * 
dus, aukojo sviestą, nešė mėsą, 
o kiti skyrė veislinius gyvulius 
Vilniaus krašto ūkininkams, ar 
dovanojo vaisinius sodams nie- y 
džius.

Rodos, Lietuvoje nebus tokio 
ūkininko, kuris ką nors šiam 
darbui nebūtų paskyręs. Lietu
vos ūkiškos organizacijos sky
rė dešimtimis tūkstančių litų * 
pašalpos. Ir kas svarbiausia į- 
domu, kad čia ir didelio para
ginimo iš šalies veik visai ne
reikėjo.

Bet juk Lietuva turi savo ga
limumus, gali duoti tiek, kiek 
pajėgia duoti, o toji pajėga jau 
nėra tokia didelė. Juk Lietuva 
ne turčių, didikų kraštas, o dar
bo žmonių avilys.

Gautomis aukomis tolį gražu v 
viso darbo aprėpti nėra galima. 
Jis toks didelis ir tiek lėšų yra 
reikalingas, kad nuo daugelio 
sumanymų tenka atsisakyti. 
Tikriau tarus, ne atsisakyti, bet 
laikinai atsižadėti, nes vis tiki
masi, kad iš visų tų bėdų pa
vyks išsisukti.

Tai Lietuvoje karo atbėgė
tais ir dėl karo nukentėjusiais 
rūpinasi dvi įstaigos, — tai Rau- v 
donasis Kryžius ir Vyriausias 
Komitetas . Vilniaus Kraštui 
Remti. Vienas jų šelpia tuos, 
kurie dėl karo baisenybių Lie
tuvoje atsidūrė, o kitas tuos, 
kurie dėl karo padarinių skau
džiai nukentėjo.

Viena ir kita iš tų įstaigų 
stengiasi karo žaizdas slaugyti 
ir karo baisenybes švelninti.

Taigi, šiuo metu Lietuva va
ro didelį humanistinį darbą, ku
rio vaisiai neabejotinai bus pa
saulio istorijoje įrašyti.

Kad ir Lietuva tiesioginiai 
karo.nėra paliesta, bet dėl karo 
turi daug rūpesčių. Tisą, Lietu
vos teritorijos dalys, kurių ne
teko Lietuvos valstybei tvarky
li, jau nuo karo skaudžiai yra 
nukentėję ir lietuvių tautos sū
nų kare yra daug žuvusių, žu- f 
vusių ne dėl savo tautos reika
lų, bet dėl jai svetimų tikslų.

—Betkas
(GALAS)

LIETUVOS 
ŽINIOS

VILNIUS.— Raudonasis Kry
žius be atbėgelių taip pat re
gistruoja Vilniuje ir Vilniaus v 
srityje gyvenančius asmenis, 
kurie neturi teisių į Lietuvos 
pilietybę. Tą registraciją veda 
lenkai atskirai ir žydai atski
rai. Sausio 9 d. lenkų grupėje 
buvo įsiregistravusių 24,338 
šeimos, kurias sudaro 73,371 
asmuo. Tų žmonių kategorija 
yra skirtinga nuo albėgėlių tuo, 
kad jie yra trumpiau ar ilgiau 
išgyvenę Vilniuje ar Vilniaus 
krašte, tačiau ne tiek, kad tu
rėtų teisę gauti Lietuvos pilie
tybę. Taigi iki šiol Vilniaus sri
tyje yra įsiregistravę 73,371 as
menys, neturinčių teisės į Lie
tuvos pilietybę. Dalis jų yra 
įsigiję nejudamo turto, dalis 
gyvena iš su taupų, o nemažai 
daliai reikės suteikti pašalpą, 
kol juos bus galima sutvarkyti 
pagal jų kilimo vietas arba ki- v 
tokį jų pasirinkimą.

KAUNAS. — Šiemet numaty
ta Įsteigti 5 žemesnes amatų 
mokyklas 'Biržuose, Rokiškyje, 
Tauragėje, Mažeikiuose ir ša
kiuose su dailidžių, mūrininkų, 
krosnininkų, kalvių ir šaltkal
vių skyriais. Dotnuvos amatų 
mokyklą, suvalstybinama ir per
keliama j Kėdainius. Įvairiose 
krašto vielose bus steigiami 
plytininkams kursai, taip pat 
ruošiamas planas ir programa 
papildomai tekstilininkų mo
kyklai steigti. <



Antradien., vasario 20, 1040 NAUJIENOS, Chicago, UI. 6

Amerikos studentų 
nuomonė apie de
mokratijų prasta
Neseniai psichologijos profe

soriai apklausinėje 350 Berk- 
ley universiteto antramečių 
(sophmores) studentų.

62 nuošimčiai šitos grupės 
studentų mano, kad 30 nuošim
čių ar daugiau J. Valstijų gy
ventojų netinka ir nesugeba 
dalyvauti gerai veikiančioje de
mokratinėje sątvarkoje, nė pa
laikyti jų.

šešiolika nuošimčių tų 350 
studentų mano, kad bent 50 
nuošimčių šalies gyventojų ne
tinka demokratinei akcijai.

Tai yra studentų grupės nuo
monė apie šalies piliečius, kai
po de mok ratinės valstybės na
rius.

Antrų vertus, skaitlinga gru
pė psichologijos profesorių ir 
psichologijos studijuotojų atsa
kė į tuos pačius klausimus, 
kaip ir studentai. 80 nuošim
čių apklausinėtų profesorių pa
reiškė nuomonę, kad tik 10-ta 
šalies piliečių dalis nėra pakan
kamai inteligentiška demokra
tinei akcijai.

60 nuošimčių apklausinėtų 
studentų mano, kad socialus 
užtikrinimas (sočiai security) 
— užtikrinimas darbo, suma
žinimas nedarbo, sveikatos ap- 
drauda, senatvės ir nedarbo 
pensijos ir k t. — sumažins dar
bininkų ambiciją (norą prasi
mušti pirmyn, prasisiekti, ener
giją). Tik 15 nuošimčių iš ap
klausinėtų profesorių pasirodė 
turį tokią pat nuomonę, kaip 
ir studentai.

Kai dėl dabartinių varžybų 
(kompeticijos) pramonėje, biz
ny, profesijose ir kitose gyve
nimo šakose, tai 91 nuošimtis 
apklausinėtų studentų mano, 
kad ji esanti būtinai reikalinga 
(necessary) visuomenei. O iš 
porfesorių tik 61 nuošimčiai 
pareiškė maną, kad kompetici- 
ja esanti svarbi (essential).

Studentai parodė palinkimą 
garbinti “autoritetus”, “dide
lius žmones” ir spėką. Žynius 
apklausinėtų studentų nuošim
tis mano, kad “dideli žmonės” 
turi teisę dominuoti Amerikos 
gyvenimą — net spėkos pagal
ba, jei reikia. Tačiau 72 nuo
šimčiai profesorių balsavo ki
taip...

Įdomus daviniai. Studentai 
linkę nepasitikėti demokratija, 
linkę garbinti “vadus” ir prita
ria stipriems įstatymams, net 
spėkai gyventojus valdyti. Hit
lerio, Mussolinio ir Stalino kad
ruose jaunuomenė sudarė ir su
daro skaitlingus ir entuziastiš

kus sekėjų it rėmėjų kadrus; Ir 
J. Valstijose nacių, komunistų 
ir fašistų tarpe esama nema
žai jaunuomenės.

Profesoriai gi, kitoje pusėje, 
rodo daugumoje aiškaus prita
rimo demokratinei sątvarkai ir 
labiau, negu studentai, pasitiki 
plačiosios visuomenės inteli
gentiškumu ir pajėgumu išmin
tingai veikti šalies viešajame 
gyvenime. —V. P.

Naciai ir komunistai 
kooperuoja “kultū

riškai”

Šnare Drum $22‘50 
928.00 vertės, Specialas

Visa eilė drumų ir jiems 
reikmenys.

GOLDSTE1N 
Muzikos Krautuvė 

914 MAXtVELL ŠT.

Prieš keletą savaičių Scherl 
Verlag, viena didžiausių Berly
ne knygų leidimo firmų, gavo 
užsakymą atspausdinti rusų ir 
ukrainų kalba 1,000.000 kopijų 
Nuremburgo įstatymų.

Tai yra nacių Vokietijos įs
tatymai. Juose ypatingai žiau
rus yra nuostatai atkreipti prieš 
žydus. Gal būt, kad komunis
tai, susidraugavę su naciais, 
jau ruošiasi mokintis, kaip žy
dus persekioti Rusijoje. Bet 
kaip ten nebūtų su žydais, o 
milionai kopijų nacių įstaty
mų rusų ir ukrainų kalba ro
do, kad komunistai ne juokais 
nori mokintis iš Vokietijos rud- 
marškinių.

Dar ir kitas dalykas išėjo 
viešumon. Plačiai išgarsėjo pa
sauly, į daugelį kalbų tapo iš
versta Hitlerio knyga “Mein 
Kampf” — Mano Kova, šią 
knygą Hitleris parašė kai dar 
komunistai ir naciai pešėsi. 
Kiek nuoširdi jų kova buvo, 
čia nekalbėkim. Faktas betgi 
yra, kad jie visuomenei rodę 
besipešą.

Dabar Hitlerio knyga yra 
taisoma. Visos atakos, atkreip
tos joje prieš komunistus, bu- 
sinčios pašalintos. Vietojų jų 
bus įdėta atakos prieš trockis- 
tus. šitos pataisos, kalbama, ta
po paruoštos Maskvoje. Iš tik
rųjų, atakuoti komunistus pa
ties Hitlerio knygoje, kuomet 
naciai ir komunistai pasibučia
vo, yra negražu ir neišmintin
ga.

Juk naciai ir komunistai ko
operuoja, taigi reikia ir “kultū
riškai” kooperuoti.

Dar vienas dalykas. Nacių 
partijos vadas Rudolf Hess įsa
kė išversti vokiečių kalbon ru
sų žymesnę anti-religinę litera
tūrą.

Beje, apskaičiuojama, kad 
Rusijoje esama puspenkto mi~ 
lionų žydų. Rusijos žydai turi 
tik vieną laikraštį savo kalba 
— Kijev Stern.

Niekam ne paslaptis, kaip 
žydai žiuri į Hitlerį, Ribbent- 
ropą ir į visus nacius bendrai. 
Joks žydų laikraštis nesutiks 
duoti vietos Hitlerio ar kurio 
kito nacio sveikinimams laisvu 
noru.

Bet štai pereitų metų gruo
džio 23 dieną, ryšium su Stali
no gimtadienio minėjimu, Kije
vo Sterne, pirmame puslapy di
delėmis raidėmis įdėti Hitlerio 
ir Ribbentropo sveikinimai Sta
linui. Ką darysi: naciai sveiki
na Rusijos šeimininką, tai rei
kia sveikinimą dėti didelėmis 
raidėmis. O apie tai, kaip na-

NAUJIENŲ-ACME Telenhota
PENSACOLA, FLA. — Prezidentas Rooseveltas ant naikintojo “Lang” denio. 

Šalia jo stovi laivo komendantas Felix Johnson.

jum, o apsisukę varo pelningą 
biznį su draugais komunistais.

Amerikos siuntos Rusijon 
kol kas nemažėja. Jos didėja.

Meksikos darbinin
kai mėgina nusi
kratyti komunis

tų vadovybe
Stipriai Mcksijos darbininkų 

federacijai vadovauja Lombar
do Toledano, Stalino linijos ko
munistas. Jisai kreipia visą jo 
vadovaujamą organizaciją pa 
lankia Rusijai vaga. Tačiau, 
Stalinui susidraugavus su Hit
leriu ir užpuolus Suomiją 
Meksikoje pradeda stiprėti c po
zicija Toledano diktatūrai. Jau 
geležinkelių darbininkai re ka- 
lauja pašalinti Toledano iš fe
deracijos vadovybės.

Norvegijos komunis
tai sabotažuoja pa

galbą Suomijai

Britanijos darbinin
kai priešingi Hitle

rio taikai
Pereitą savaitę Britanijoje 

buvo dar vieni papildomi rin
kimai parlamento nario. Lon
done, darbininkų apgyventame 
distrikte, statė kandidatūrą du 
asmens: darbietis John Martin 
ir taikos su Vokietija šalinin
kas, C. Searson. Išrinktas 
darbietis Martin. Taikos gi ša
lininkas gavo tik 2,932 balsus 
š 34,000 balsuotojų skaičiaus.

Tai jau ketvirtus papildomus 
rinkimus taikos šalininkai pra- 
aimėjo paskutiniais laikais.

reitą rugpiutį Hitleris ir Stali
nas pradėjo sėbrauti, Stalino ir 
jo vietinių agentų įtaka šitose 
darbininkų . organizacijose su
pliuško.

“NAUJIENŲ”
Radio Programai

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

W.G.E.S., 1880 kilocycles.
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ciai persekioja žydus Vokieti
joj ir okuptiotoj Lenkijoje, tas 
laikraštis nclnformuoja savo 
skaitytojų, Rusijos žydų, ne žo
džiu.

A. D. Federacijoje 
pažangos nematyti
Sausio mėnesio pabaigoje ir 

vasario pradžioje Amerikos 
Darbo Federacijos vykdomoji 
taryba turėjo konferenciją 
Miami mieste, Floridoje.

Federacijos prezidentas Wil- 
liam Grcen ir vykdomoji tary
ba išleido pareiškimą, kad 
opioji šalies problema pasilie
ka, kaip buvusi — nedarbas.

Tarp 9 ir 10 milionų bedar
bių iš tikrųjų sudaro opią pro
blemą. A. D. F. reikalauja vyk
dyti gyvenimai! šešių valandų 
darbo dienos, penkių dienų dar
bo savaitės programą. Sako, 
dėka to bedarbių skaičius su- 
mažėsiąs, darbai busią lygiau 
darbininkų tarpe paskirstyti. 
Dar reikalauja, kad valdžia su
šauktų darbininkų, fabrikantų, 
ūkininkų ir kitokių visuomenės 
grupių konferenciją nedarbo 
broblemoms apsvarstyti ir pa

stoviam nedarbo klausimais 
komitetui sudaryti.

Dabartinėje aplinkumoje lai 
yra geri reikalavimai. Bet tuo 
pačiu laiku Green ir vykdomo
ji taryba pareiškė reikalavimus, 
kad valdžia netrukdytų biznio, 
nedarytų kliūčių privačiai pra
monei klostėti.

Šiandien šilas paskutinis rei
kalavimas pasidarė kaip ir 
koks klasiškas pramonės ir 
biznio šūkis kovoje su Naują
ja Dalyba. Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai jį pamėgdžioja.

Kitas dalykas. Netrukus po 
šito Federacijos pareiškimo as
tuoni jos vadai, jų tarpe Woil 
ir Hutcheson, išleido kitą, savo 
pareiškimą — A Call for Unit
ed Aclion.

Jie pataria, jie ragina, kad 
valdžia duotų “juo daugiau lai
svės, juo platesnės galios asme
ninei iniciatyvai ir genijui pra
monėje”. Esmėje tai reiškia, 
kad jie reikalauja privačiam 
bizniui ir privačiai pramonei 
tokio neriboto sauvaliavimo, 
kokį biznis ir pramonė turėjo 
prieš 1929 in. depresiją. Hut
cheson ir Woll eina taip toli, 
kad net apgailestauja, jogei 
šiandien pramone nebegalinti 
daryli tokių didelių pelnų ir 
krauti tokių didelių turtų, ko
kius galėjo daryli ir krauti pra
eity.

Šis pareiškimas dar stipriau 
hei Gteeno ir visos A. Dk F. 
vykdomosios tarybos pareiški
mas akcentuoja palinkimą pri* 
imti fabrikantų Šukius ir užgir- 
Ii juos kaipo tikslą Amerikos 
darbininkų programą.

kaipo konservatyvus A. D. F. 
vadai. Tokių yra daugiau Fe
deracijoje, kaip yra ir pažan
gesnių. Jie kalba Amerikos dar
bininkų vardu. Gal būt, kad 
kova su C. I. O. verčia juos pa
taikauti samdytojams. Išvadas 
betgi tenka daryti bent šiuo 
momentu, kad A. D. F..pažan
gos nerodo.

Neabejotinai A. D. F. atsto
vauja dideles darbininkų mi
nias. Bet ne .visus jos aklus ir 
ne visą jos orientavimąsi gali
ma užgirti. —X.

Unijų jurisdikcijos 
ginčai sumažėjo

Kovoje, su unijomis, unijų 
diskreditavime samdytojai ilgą 
laiką vartojo vieną stiprų ar
gumentą prieš darbininkų or
ganizacijas,, Tai unijų tarpusą- 
ves ricteniię ir net streikus vie-‘ 
uos unijos, prieš kitą. •

Jurisdikęinėmis kovomis la
biausia pasižymėjo statybos 
unijos. Vięųa unija būdavo sa
ko, kad tas darbas jos nariams 
priklauso atlikti, kita gi prie
šingai. Ir paskelbiamas strei
kas, ir sulaikomas darbas kol 
unijislai pešasi. Gaišinamas lai
kas, kontraktus į laiką sunku 
atlikti, tikrus apskaičiavimus 
sunku padaryti... O pasėkoje 
kalbama: lai ve kokios los dar
bininkų organizacijos!

Paskutiniuoju laiku stato ar
ba jau pabaigė statyti 170 fede- 
ralių namų projektų — tai vab 
džios namų pigiomis rendomis 
biednuomeiiei gyventi. Projek
tai dideli, jų išpildymas kaštuo
ja milionus dolerių.

Ir kas pasirodo? Gi lai, kad 
statybos amatai bituos namus 
statydami neturėjo nė vieno 
streiko. Įvyko tik keletas men
kų jurisdikcijos ginčų, kurie 
buvo pašalinti nestabdant dar
bo.

Pirm ptadėsianl darbą, Uni
ted States llousing Autliurlty> 
kuris projektų vykdymą prižiū
ri, pasirašydavo su unijomis 
susitarimą mokėti (ir laikytis 
to prižado) nustatytą algų ska
lę. Unijos gi duodavo prižadus 
nestabdyti darbo. Visuose pro
jektuose prižadai ištesėti pik 
nai.

Noras kolitraklorių (šiuo at
veju — valdžios atstovų) pildy
ti prižadus, draugingas nusista
tymas unijų atžvilgiu pasalino 
statybos trukdymą. Nedaug te
reikėjo: lik paprasto noro ko
operuoti, o, sako valdžios at
stovai, dėka to sutaupytas ne 
vienas įhilionas dolerių.

Kooperavimas, statant fede- 
ralius namus, pasirodė taip 
efektyvus, kad ir privatus kon- 
trak toriai stengiasi nustatyti

Amerikos karo reik“ 
menus plaukia į 

Rusiją
Visgi komunistai yra nedė

kingi. Sovietų spauda Rusijoje 
ir stalincų laikraščiai Ameriko
je, atakuoja J. Valstijų kapita
listus nusistatymu prieš rusus 
Tuo tarpu iš Amerikos pasiųs
ta Rusijon įvairių karo reik
menų pereitų metų gruodžio 
mėnesį už $16,000,000. Pasiųs
ta tą vieną mėnesį daugiau, ne 
kad vidutiniai buvo siunčiama 
kas trys mėnesiai 1939 melais.

Žinoma, dalis tų siuntų pa
siekia Vokietiją. Vis gi dalis su
vartojama ir Rusijos karui su 
Suomija.

Ažuol dėkoti Amerikos kapi
talistams, komunistai dar juos 
plusta. Antra vertus, ir Ameri
kos kapitalistai ne geresni. Jų 
spauda, jų atstovai išsivertę 
kailinius ' gąsdina J.
gyventojus komunistiniu

Norvegijos komunistų centrali- 
nis komitetas paskelbė padaręs 
danus sabotažuoti pašalpos tei
kimo suomiams darba. c.

Pastaruoju laiku Norvegijos 
valdžia atidengė plačiai opera
vusį Vokietijos šnipų tinklą ša
ly. Pasirodė, kad ir komunistai 
kooperavo su nacių šnipais, 
šnipai ypač specializavosi duo
ti žinių Vokietijos submari- 
aams apie išplaukimą preky
binių laivų iš Norvegijos uos
tų.

Nusikratė Stalino 
itaka v.

Švedijos geležinkelių unija 
gauna daug lokalų reikalavimų 
mesti iš narių tarpo komunis
tus.

Prancūzijos Transporto Fe
deracija, Belgijos Geležinkelių 
unijos, Britanijos Geležinkelių 
Klerkų Sąjunga ir Luxembour- 

Valstijų go Geležinkelių Unija praeity
pavo- buvo stalincų įtakoje. Kai pe-

i III it 11 įut i 8* ii * m—■—*—■*■

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš - - $300,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Natrių 1 iki 20 mt.

CHARTERED BY U. S. 
. GOVERNMENT

SAVINOS FEDERALLY 
1NSURED

4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOClATIONof Chicago

JUSTIN MACKIEVVICH, PreS.
Vai. 9 iki 5. Šer. 9 Iki ii 

Sub. 9 iki S Vak.

NAMUS
MŪRINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą-^—išmokėsit Už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

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

Telefonas LAFAYETTE 5824

KLAUSYKIME
..inmE.0 RYTMETINIU

Matthevv
Hutcheson,

Woll, o ypatinga
seniai yra žinomi džios modeliu.

savo santykius su darbininkais 
statybos srity remdamiesi val-

UETUVIŠKŲ RADIO |Af II I H

phūcrjimuT-r W.f1.l.r
U.lirt» wwa|Į J!H

1

Remklte Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR

CO. — Wbolesal«
470? B. Balsted 8t

Tai Boulavard 0014

TYPEWRITER
Reniais

3 MONTHS$5
Rentai ..^plied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service
3712 So. Western Avė.

Phone LAFyVYETTE 3534

PETER SUDENT
Atidarė naują viet^ ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. Ulth St.. Worth. III.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus u 
visokius rakandus bei Štorus 
Vežam j formas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 6883-5840

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

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



Antradien., vasario 20, 1940
t

IŠ DRAUGIJOS
PASTOGĖS f

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

draugi jo; i 
galėtume |

laikas 
pažįs-

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V MANKUS, sekretorius

Galima išsirašyti per “Naujie 
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULlS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas 

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

Adomas Markūnas, Chicago .................. ....................
Benedict Vaitekūnas, Chicago ...........................................
John Petkus, Aurora, III..............................................
Juozas Žukas, Chicago .......................... -......................
S. Yurchis, Chicago .....................................................
Juozas Ascilla, Chicago ................................................. 
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III...........................
V. B. Ambrose, Chicago ............................................
K. Yokubka, Cicero, III................................................
Dzūkas, Chicago ...........................................................
Thomas Saldauskas, Chicago .....................................
Jonas Thomas, Chicago ...............................................
Petras Galskis, Chicago ...................... .........................
Petras Lapenis, Chicago .............................................
MarijonayAscilla, Cicero ....................................
Frank>Bulaw, Chicago ........................................ .......
Joseph Laurinas, Aurora, III. .....................................
Vaierią S. Zelnis, De Kalb, III............................... .....
Mike Senko, Chicago ...................................................
Frank Klikna, Chicago ...............................................
Ramusis Mikšys, Chicago ............................................
Miss Josephine Miller, Evanston, III...........................
J. Cinikas, Cicero .........................................................
S. Mockus, Racine, Wis................................................
Anton Marshall, Maywood, III............. ........................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis...................... ..............
Chester Prakuratas, Gary, Ind.....................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III......................
Joseph Augaitis, Cicero ...............................................
Miss J. Bartkus, Indiana Harbor, Ind.......................
Pavieniai nar ai įrašė .................................................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus 

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

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams. •

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

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

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

Įrašė
66
56
43
38
37
36
34
39
28
2L
24
16
15
11
10
8
8
8
7

5
3
2
2
2

147
metais, 
tikėtus 
visi tie

KONTESTANTŲ VEIKLA
Šiame Draugijos Jubiliejinia

me Konteste iki naujų metų į- 
rašyta 577 naujų narių. Šiais 
metais iki šiai dienai įrašyta 
101 narys. Iš 30 kontestantų 
šiais metais darbuojasi t.k 16 
kontestantų, o kiti kontestantai 
kažko laukia dar nepradėję 
šiais metais dirbti. Kontestantai 
šiemet nepiadėjo dirbti perei
tais metais įrašė 137 narius. 
Taigi, pažiurėjus į pereitų metų 
jų nuveiktą darbą pasirodo, kad 
jie kada pasiryžta dirbti, tai 
moka surasti naujų narių, ži
noma, iš šitų yra keletas kon
testantų, kurie darbuojasi kolo
nijose ir todėl jie nors ir la
biausiai stengtųsi, bet neturi to
kios progos, kaip kad Chicagos 
kontestantai. Visgi aš manau, 
kad kurie kontestantai iki šio 
laiko nerodė gyvumo, tai pra 
dės smarkiau darbuotis kontes 
tui artinantis prie užbaigos.

Pereitais metais iš kontestan
tų daugiausia gavo naujų narių 
Adomas Markūnas, bet šiais 
metais daugiausia gavo Thomas 
Šalkauskas. Jeigu draugas Šal
kauskas ir pereitais metais to
kiu tempu butų dirbęs, tai nėra 
abejonės, kad jisai butų pirmu
tinis kontestantas Jubiliejinia
me Konteste.

Dėdė Vaitekūnas deda visas 
pastangas, kad Jubiliejinio kon
testo garbės vainiką atimti nuo 
Adomo Markūno, šiuo laiku 
draugui Markūnui didžiausias 
konkurentas yra tik dėdė Vai
tekūnas, nes jam reikia tik 11 

• narių, kad Markūną pralenkti 
ir užkariauti garbės vainiką. 
Dėdė Vaitekūnas turi didelę am
biciją kariauti su Markūnu, kad

atėmus iš jo garbės vainiką 
nors paskutinę kontesto dieną. 
Mes gerai žinom, kad abudu 
yra įgudę seni vilkai šiame dar
be, tai labai įdomu bus, kuris 
iš jų paskutinę dieną pasiims 
Draugijos Jubiliejinio kontesto

NAUJIENOS, Chicago, 111.

DOVANA NUO KARO PABĖGUSIEMS VAIKAMS

Specialus busas nuo karo pabėgusiems vaikams. Juo galima gabenti prekes, 
keleivius ir atlikti virtuves užduotį. Tokį Bušą padovanojo Foster Parents Ispa
nijos pilietinio karo aukoms Franci jo j e, dabar rengiasi tokiais aprūpinti Suomi
jos ir Lenkijos nelaiminguosius. Franci oje esą tokių našlaičių net 12,000.

IŠ SUSIRINKIMO

Susirinkimas 
pirmininką C. Kairį, 11 vai. va
karo.

W. V. Mankus,

Draugijos nariai! Jau 
rašyti savo draugus bei 
amus, o ypačiai jaunuolius į 
ibieagos Lietuvių Draugiją. Aš 
aanau, kad visi žinote, jog ku- Į 
•ie įrašysite narį į draugiją, tai 
,ausite tikietą nemokamai dėl 
valgio ir gėrimo į pabaigtuvių1 
gegužinę. Taipgi gaus ir naujai 
įsirašęs narys tokį pat tikietą 
. pabaigtuvių gegužinę. Tad ar 
icverta pasidarbuoti 
labui, kad visi kartu

pabaigtu-Jubiliejinio Kontesto 
ves. Tai bus šauni baigtuvių ge- > 
gūži nė.

Ar žinote?

— SAVAITRAŠTIS -1 
b I

“Argentinos
Lietuvių Balsas

AR ŽINOTE K A 
RAŠO

“KELEIVIS?”
lų svarstymui, susirinkimas 
uždarytas per pirmininką C.
Kairį 8:50 vai. vak. ir paprašė Į čių. Ar gavai šiame Jubiliejinia- ' 
susirinkusiųjų neapleisti sve- mc Konteste dėl savo draugijos ; 
tainės, nes yra.
musų iždininkas K. Augustas, 

susirinkimui paskai
tą lema: Hitleris ir jo “Mein 

Susirinkimas atidarytas per Kamf’’. Referentas plačiai nu-

Ar žinote, kad Jubiliejinio 
Kontestas baigsis už 11 savai iei v'iem jj gi 

bet visi 'nėg<ta
kaityti

įvyko Chicagos

Šiame Draugijos Jubi.iejinia- 
me Konteste jau prirašyta 678 
nariai. —A. A.

Nariai irašė
jau-

pasižadėjęs|naują narį? Juk tai tavo kaipo 
nario-rės priedermė pasidarb o

Sekr. W. V. Maukus

PROTOKOLAS

Piknikas—Serijos.
Draugijos* patrijotai nariai 

pasiima draugijos ofise pikniko 
serijas ir jas platina tarp savo

'Keleivj 
.. Kad jis

zmune.s inegsta <iei 
niekam nepataikau 

nesibijo teisybe skelbti
m toju.- ii apga

toki. n»«i

viSoKtŲ pd 
pamokinimų, gražių

rabi

Tumosa ir Balčaitis. 
pranešė, kad 

pasimirė du 
būtent: K.

(a pasiėmei seriją platinti?

P. Kumpikas įrašė du 
nuolius, būtent, Eilėn Liauba ir 
Tony Liauba.

Mis. Mary Zemeckis įrašė sa
vo dukrelę Helen Victoria Ze
meckis.

Michalina Grinius iš Kenosha, 
Wis., įrašė Stefa Hauser.

Arčiausia prie virš minėtų 
kontestantų stovi su skaičiumi 
naujų narių John Petkus iš Au
rora, III., kuriam nėra galimy
bės pralenkti du pirmuosius, 
kadangi mažoje kolonijoje su
veliant nėra t ek lietuvių, kad 
butų galima konkuruoti su Chi- 
caga. Antras kuris gavęs daug 
narių, tai Juozas Žukas. Kadan
gi per vasarą Juozas buvo Lie
tuvoje ir pagrįžęs kol kas dar 
nepradėjo dirbti, tai taip atro
do, kad dėl dviejų kontestantų, 
besivaržančių už pirmenybę, nė
ra jiems jokios baimės iš Žu 
ko pusės.

Šiek 
•irasti 
bančių 
Juozo
B. Ambrose, 
dar mėgina prisivyti 
Šalkauskas ir Dzūkas. Aš ma 
nau, kad vienas kitas kontes- 
tantas gali jei nepralenkti, tai 
bent pasivyti du pirmuosius 
kontestantus.

Tai tiek apie smarkiuosius 
pirmaeilinius musų kontestan
tus. Kiti musų kontestantai, ku
rie turi mažiau laiko ir patiri- 
mo šiame darbe, aš manau, kad 
kiekvienas mėgins šiame Jubi
liejiniame konteste gauti kuo 
daugiausia narių.

Turiu pažymėti, kad šią sa
vaite įstojo į kontestą panelė J.

(Tęsinys)
Chicagos Lietuvių Draugijos 

metinio susirinkimo įvykusio 
sausio 9, 1940 m., North-Wesi: 
Masonic Temple svetainėj, 1547

Leo Norkus J r.
Vasariu 16 d. sukako 4 metai 

vedybinio gyvenimo, pp. Norkų 
sunaus Leo Jr. 3rd jau yra pus
antrų metų amžiaus.

P-as Leo Norkus yra plač.’ai 
visiems žinomas Ambrosia 
alaus distribiuteris. Per eilę me
tų jo tėvas tą biznį smarkiai 
praplėtė ir vėliau pervedė savo 
sunui, dabartiniam to stambaus 
biznio verslininkui p. Leo Nor
kus Jr.

Kadangi 
priklauso 
Draugijai,

dabar įstojo. Jį prirašė
B. Ambrose.

J r.

jo tėvas, jau seniai 
Chicagos Lietuvių 
tai ir sunūs Norkus 

kont.

Nauji Nariai

l,i Ui 

arinių, 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 

- viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams
Adresas toks •

“KELEIVIS”

Bartkus iš Indiana Harbor, Ind., | 
prisiusdama vieną narį ir pa
reikalavo, kad prisiųstume porą I 
desėlkų aplikacijų dėl naujų Vasario 13 d. 1940 m. North 

r'ų. M no kad ndiana Har- West Masonic Temple, 1547 N. 
..ui šiuo laiku bus ga’ima gan- Leavitt st
ti naujų narių, žinant, kad pa- Lietuvių Draugijos mėnesinis patiekti 
nelė Bartkus turi plačią pažintį'.susirinkimas, 
savo mieste ir jeigu turės pasi- 
•yžimo, tai tikiuosi, kad jinai pirmininką C. Kairį, kaip 8:15 švietė Hitlerio biografiją, 
nustebins ‘senius” prirašydama j vai. vakaro. Balsų skaitytojais 
į draugiją kelis desėtkus narių, tam susirinkimui paskirti na

riai: M. Matulis, K, Čepukas 
ir P. Brazis, maršalkom pas
kirti :

Pirmininkas 
bėgyje menesio 
draugijos nariai, 
Pilkis ir V. Latvčnas, papra
šydamas susirinkimo atsistoji
mu atidavė paskutinę pagarbą 
minėtiems nariams. 

Išklausvta ir vienbalsiai pri- 
imta protokolas iš metinio dr- 
jos susirinkimo. Pirmininkas 
savo raporte ypač pabrėžė, 
kad dedamos visos pastangos 
skleisti serijas busimam drau
gijos piknikui, kuris įvyks bir
želio 16 d., ir kvietė visus na
rius prisidėti prie to darbo, 
nes pusė pelno •’ytif skiriama 
Vilniaus nukentėjusiems šelp- čius, A paiįOnįs> y. B/ Ambro- 
ti. Iš iždininko raporto patir—se, A Rudinskas, G. Cherrtaus- 
ta, kad sausio mėnesį įplaukų ]<as 
turėta $6,78917. Pašelpų ligo-'kus 
niams išmokėta per mėnesį 
$1,561.75. Pomirtinių išmokė
ta viso $1,600.00. Laidojimo 
kaštų—grabnešiam, kvietkam, 
vežimams —$314.00. Atnaujin
ta bondsai viršininkams, už
mokėta valstijos taksų ir abej
ui reikalai aprūpinta draugi
jos saugumui ir darbuotei. 

Turtų raštininkas pranešė, 
kad šiuomi laikotarpiu narių 
ant ligonių sąrašo randasi 61 
ir visi yra daktaro priežiūroje.
Visi valdybos raportai priimti. 1939 metus visų turėtų įplaukų 

Biznio komisijos pirminiu- ir išlaidų. Kadangi patsai rapor- 
kas J. Bočiunas pateikė smul- tas susideda net iš 
kmenišką raportą iš įvykusio puslapių, 
draugijos metinio vakaro A-: kažkurias tik svarbesnias skait- 
malgamated triobesyje, sausio lines. Būtent: nuo gruodžio 1 d. 
21 d. Kadangi visi nariai gavo 1933 metų iki 
įžangos tikietus veltui, o pa
šalinių nedaug atsijankė, tad 
visos įplaukos gautos viduje 
už ptarnavimus valgykloje ir 
bare. Viso įplaukų turėta/ 

........ ..................... $810.90 
Įvairios išlaidos suda

rė sumą ...............    $786.76
Nuo vakaro pelno liko

Biznio komisijon 1940 me
tams išrinkti vienbalsiai senieji, 
būtent: J. Bočiunas, A. Kedzel 
ir V. B. Ambrose.

Pirmininkas C. Kailis patiekė 
susirinkimui sąrašą narių, ku
rie liktų išrinkti į Laidojimo 
Komisiją — grabnešiais ,1940 
metams, kaip antai: Jos. Ascil
la, J. Milaševičius, A. Maskal li
nas, P. Švelnys, M. Chepulevi-

P. Milaševičius, W. Man- 
ir A. Grakauskas.

Susirinkimas pirmininko re
komendaciją vienbalsiai užgyrė.

Duotas įnešimas ir paremtas, 
kad draugija laikytų tik 4 susi
rinkimus per metus vietoje 12; 
kadangi susirinkimai pagal tu
rimą narių skaičių yra labai ne
skaitlingi. Įnešimas diskusuota 
plačiai ir balsuojant pasidalin
ta sekamai: už įnešimą balsavo 
19; prieš 28. Įnešimas nupuolė.

Auditorius J. P. Varkala pa
teikė pilną finansinį raportą už

keliui kos
tai čia pažymėsime

Indiana Harbor, Ind
Indiana Harbor Lietuvių Kul 

toros Draugijos metiniame su
sirinkime liko išrinkta valdyba 
iš šių asmenų: pirm. J. Gustai
tis; vice-pirm. R. Rudis; prot. 
rašt. F. Kesilis; finansų sekr. 
p-lė J. Bartkus; iždo globėjai C 
Paulauskas ir J. Ragelis; mar-

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
— JVYKS —

Kovo 31 d., 1940
SOKOLU SALĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

253 Broachvay,
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 26 CENTAI

delnas eina
LIETUVOS AKRO K1JUBO 

NAUDAI.
aC

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel- 
, no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

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

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

? S LIETUVIU
-• r

307 H ėst tOth Street New York. N Y
Kont. S. Yurchis įrašė:

‘ Anna Kiupelis 
Anna Tinsley 
Williain Stirbis

reika-
Raportas priimtas.
Nesirandant daugiau

dir- 
pri-

Kont. J. Bartkus iš Indiana Har- 
ber, Ind., įrašė:

Julia Kellena

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiem*; Lietuvei 

a

W /t-, it----------------------------- --- --------------

tiek kompeticijos gali at- 
iš šiemet smarkiau dir- 
kontestantų, būtent, iš 

Aseillos, S. Yurchio, V.
K. Yokubkos, ir

Thomas
Kont. Dzūkas įrašė:

Anna Kruchas
Kont. V. B. Ambrose įrašė:

Leo Norkus Jr.
Frank Bendickr

Frank Bendickas, kuris 
ba pavieto ligoninėje, jau
klauso prie keleto draugijų, 
prie unijos ir turi didelę ap- 
draudą prie darbo; sako, jeigu 
mano žmona prie jų priklauso, 
tai kam aš turiu atsilikti. Įra
šyk ir mane/Nors man daugiau 
apdraudos nereikalinga, bet 
man nepatinka, kam mano žmo
na gauna tikietus į jūsų paren-

gimus dykai, o aš turiu nusi
pirkti. Be to, aš dar ją turiu 
nuvežti. Ponai Bendickai abu 
yra labai draugiško budo žmo
nės. Gyvena nuosavame name 
Brigbton Parke.
Kont. T. Šalkauskas įrašė:,

Julia Doveatt
Kont. B. Vaitekūnas įrašė:

Felix Hemon
Albert Yaksys 
Peter Macikas 
Jacob Andrekus

gruodžio 1 d. 
1939 metų, įvairių įplaukų, kaip 
antai; nuo sumokėtų duok ių 
draugijos reikalams mokei, č ų 
įstojimų, nuošimčių, pe nų nuo 
parengimų ir 1.1, viso įplaukė 
per metus $44,169.63.

Tuomi pat laiku turėta seka
mos išlaidos: Ligoniam pašalpų 
išmokėta $18,154.12. PalaidOji-

$24.14 mo kaštam: grabnešiai, kviet- 
|kos, vežimai — $1,912.30. Per
kelta į pomirtinių skyrių $12,- 
386.25. Kontestantams komisai, 
kontesto kaštam, valdybos ir 
komisijų algos, spauda, rendos 
ir kitokiems draugijos reika
lams viso per metą išmokėta - 
$8,611.61. Už 1939. metą nuo 
turėtą įplaukų pelno liko per 
$4000 00,

Auditoriaus raportas priimtas 
vienbalsiai.

P. S. Trumpoje ateityje vi
siems skyriams bus išsiuntinė
ta spausdintas raportas sątran- 
koje, iš kurio aiškiau bus ma
toma visas draugijos stovis.

KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Y isuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

geraušių kurinių rinktine knyga.

Žmogaus Gimimas 
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusnį. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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mai, Awgaišiai, Mažušiai, p.
Bishop ir p. Prūsas. Visi nuo-

Prano ir Olės Vaitekai- 
čių Sidabrinės Vedybos

Trečiadienį, vasario 14 d., pp. 
Vaitekaičiams, gyvenantiems 
949 W. 59th St. (jiems nieko 
nežinant) buvo surengtos Si
dabrinės Vedybos. Mat, tuom 
tarpu Vaitekaitis labai sirgo ir 
jokios “pares” bei draugų nesi
tikėjo turėti. Bet apie 8 vai. 
vakare staiga pasigirdo durų 
skambutis ir p. Vaitekaitienė 
atidarius duris pamatė pp. Po
cius ir pp. Jaeger. Vis dar nie
ko tokio nemanė; bet durys vis 
dar neužsidarė. Pradėjo eiti: 
pp. Vaitekūnai, Jonaičiai, Tho-

Už kelių minučių visos po
nios sušoko ir aprėdė p. Vaite- 
kaitienę su VeiiUnu, kad ir iš 
langinių padarytu. Na, ir tada 
jau prasidėjo vestuvių apeigos. 
“Kunigu” buvo p. Bishop, o ki
ti visi svečiai už pajaunius ir 
pamerges.

Po apeigų tuoj aus p-ia Po
cius, p. Vaitekūnas ir p. Tho
mas nudėjo stalą su įvairiau
sios rūšies ir gardžiais avlgiafe, 
o p. Bishop paruošė vedyboms 
“wedding cake”. Mat, jis yra 
kepėjas. Prasidėjo puota. Bė- 
vakarieniaujant ir besilinksmi
nant, prasidėjo ir kalbos. Visi 
kalbėtojai linkėjo pp. Vaitekai- 
eiams geriausios
giausių metų ir laimingai 
linksmai sulaukti auksinių ve
dybų. Po vakarienės visi sotus 
ir linksmi svečiai traukė namo. 
Mat, jau buvo ankstyvas rytas.

Ponai 
širdžiai 
visiems 
už tokią
nas. Taria visiems širdingiausį 
ačiū. —Dalyvis. ..

Tomashuniene, Argo, III., gy
ventoja, nuo 6136 Archer avie.

Ji jau kuris laikas ten atosto
gauja, ir apie vasario pabaigą 
ar kovo pradžią ruošiasi grįžti 
Chicagoh. Ji praleido kurorte 
didžiausius šalčius, kurie buvo 
užklupę Chicago. Oras ten bu
vo didžiumoj gražus, bet net ir 
ten pasitaikė kelios biaurios ir 
šaltos dienos.

Stanley Tomašhunas. .

Kasieriui Nereikia 
Kaucijos, Jei Norį 
Knygas Peržiūrėti

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
CLASSIFIED ADS

tt

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO

laimės ir il- 
ir

JUOZAPAS GAIDAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 19 d., 6:45 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet. Tauragės apskr.,

Amerikoj
gimęs Liet. Tauri _ 
Batakių parapijoj, 
išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marijoną

Vailekaičiai labai nuo- 
dėkoja rengėjoms ir 
dalyvavusiems “parėj” 
gražią puotą ir dovA-

J. Mackevičiai 
(švykšta į 
Hot Springs
Pp. Justinas ir Viktorija Mac

kevičiai išvyko truinpdms ato
stogoms į Hot Springs kurortų 
Arizona valstijoj. Kartu važiuo
ja ir keli pp. Mackevičių drau
gai.

P-as J. Mackevičius yra vir
šininkas didžiulės Chicagos lie
tuvių finansinės įstaigos, 
dard Federal Savings and 
Associalion.

Stan-
Loan

TUH Užsistatyti $25.00; Iš Gar- 
field Parko Kolonijos.

Garfield Park L. Vyrų ir M. 
Pašalpos Klubas “gerai” verčia
si,

Sausio 14 d. Klubas turėjo 
metinį suširihkimų ir, kaipo 
melinianij buvo duota finansų 
atskaitų. Ileraportuojanl susi- 
ninišč popierini : tarp knygų per
žiūrėtojų ir kontrolės raštiniu1 
ko pasidarė didelis skirtumas 
(rodos apie $500.00); Buvo už
klaustas kasierius su kuriais su
tinka. Atsake — pažiūrėkite ma
no kišeUiUŠ^ tai žinosite. Susi-

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

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

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

nai baigias.
Reikalavo Specialiu Susirinkimo

MERGINA BENDRAM ruošos 
darbui, nėra skalbimo, nė virimo, 
$7.00, savas kambarys, liudymas. 
Van Buren 0338.

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

IEŠKAU PARTNERIO SU $5000 
budavosim gazolino stotį ant 3-jų 
lotų.' Kampiniai. Proga gauti darbą 
pačiam. Matykit savininką. Jos. M. 
AzukaS, 3303 So. Lituhnica Avė., 
Tel. YARDS 1215.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

REIKALINGA JAUNA MERGI
NA lengvam ruošos darbui. Ken- 
wood 5109.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie vienos adatos mašinos 
siūti plaunamas sukneles.

404 S. Racine. Antras aukštas.

RENDAI 2 ir 3 furnišiuoti kam
bariai dėl light housekeeping. 444 
West 57tht St. Wentworth 6798.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS, 
kampinis namas. Klauskite Mrs. 
Putz, 1725 W. 63rd St. Hemlock 
6988.

moterį Marijoną po tėvais 
Kuchinskaitę, sūnūs Juozapą 
ir dvi dukteris: Marthą ir Te
ofiliją, du pusbrolius Pranciš
kų ir Petrą Tverijonus ir jų 
šeimas ir daug kitų giminių, 
Lietuvoj—seserį Marijoną ir 
brolį Kazimierą.

Kūnas pašarvotas 4403 Sq. 
Mozart St. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, vasario 23 d., 8 
vai. ryto iš namų į Nekalto 
Prasid. Pan. šv. parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Gaidaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Pusbroliai ir Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Tetrukus Grįžta iš 
iot Springs
Nuvykę į kurortą, pp. Macke

vičiai ten 
chicagiečių, 
gas.

sutiks ir daugiau 
leidžiančių atosto- 

Tarp jų bus p-ia Stanley

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicago j)
Joseph Marazas, 30,

Subačius, 28
Albert Roberts, 23,

Sereika, 18

Reikalauja
Petskirų

Eileen Kernis huo
Kerilis

Bernice B. Ofant nuo Charles
G. Orant

Dolly Dargo nuo Victor 
go.

su

su

B

PADĖKAVONE

Mary

Alice

Charles

■ k Siunčiam GėlesLOVEK Sv’^a.1
, ’ Dalis

KVIĖTKINiNĖAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Vasario 11 d., klubas turėjo 
mėnesinį susirinkimą ir paaiš
kėjo, kad net 13 klubo narių 
buvo pasirašę po peticija, rei
kalaujant šaukti spęcialį klubo 
narių susirinkimą. Įstatais rei
kėjo lik 10 klubo narių pasira
šymo. Ar manot, kad pirminin
kas prisilaiko tų klubo taisyk
lių? Nešaukė ir dar kartą pa
rode laužymą priimtų įstatų.

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

4000 So. Talman avė.; F. žiekus 
—Pirmih. Pagelb., 2554 W. 40th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rašt., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantiehė —Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis—Dr—kvotėjas, 8939 So. 
Claremont avė.; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

REIKALINGAS UNIJISTAS ja- 
nitorius negirtuoklis ir teisingas. 
Atsišaukite laišku 1739 So. Halsted 
St., Box 1183.

SUSIRINKIMAI
NORTH WEST LIET. MOTERŲ 

KLIUBO susirinkimas įvyks Tre
čiadienį, vasario 21 d. pas drg. Sta
siūnienę, 4941 Deming Place, 7:30 
vai. Vakaro. Prašome visas nares 
atsilankyti. —Sekr.

TAVERNAS PARDAVIMUI su 
keturiais pragyvenimo kambariais. 
Karštu vandeniu apšildomas. Pigi 
rėnda. šaukite Grovehill 3769.

PARDAVIMUI VARIETY ir No
velių krautuvė—įsteigta 10 metų 
—Parduos dėl seno amžiaus, $2,000 
pinigais reikalaujama. Agentai ne
sikreipkite. 2519 West 63rd St.

REAL ESTATE FOR SALE
N amai-žemė Pardavimui

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

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

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

Mike čepulevičius, 
Protokolų 

Lungevicz,
Avė., tel.

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

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

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

J. Yuknis pasako, kad kas no
ri klubo knygų žiūrėti gali tik 
pavieniai ir turi užsistatyti $25. 
Ar kas kada girdėjo, kad kny
gų peržiūrėtojai turi užsistatyti 
kaucijų. Tas pats Yuknis, prieš- 
ineliniam susirinkime sakė ir 
agitavo, kad kasieriui nereikia 
bondso. Mat, kas pinigus turi-— 
nereikia bondso, kas knygas 
nori žiūrėti reikia $25.00.

Dar-
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui
VEIK 3 AKRAI PRIE Irving 

Park Road (seni namai, reikia nu
griauti į 30 dienų), tuoj į rytus nuo 
Bensenville. Kaina $1250—$250 pi
nigais — 15 į mėnesį. Box 1178, — 
1739 So. Halsted.

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

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Naverauskienė — Nut.
10320 So. Wallace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rašt., 10520 So. State 
St.; Paulina Stasiulis 

'glob . J
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

AMILIA JUSČIUS (YUŠKA)
Mirė vasario 12 d., 1940 ir 

palaidota tapo vasario 16 d. 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilus ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vie
tą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiama giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams.

Dėkavojamė musų dvasiš
kam tėvui, kun. Ig. Albavi- 
čiui, kun. Gasiunui, kun. Ur
bai ir kitiems Dievo Apveiz- 
dos Parap. Bažnyčioje, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jos sielą; dėkavojamė gra- 
boriui J. F. Eudeikiui, kuris 
savu geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo ją 
į amžinastį, o mums palengvi
no perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius, dėkavojamė grabnė- 
šiams, 
miems 
jame visiems 
laidotuvėse žmonėms;
musų mylima moteris ir mo
tinėlė sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje. Vyras, Simus.

Jauni Lietuviai
Lakūnai Statosi
Motorą, Lėktuvą kad Suvienytų Valstijų

rast

Kasos
Sophie Šatkauskas—Kasier-

Chicagos Aero Klubo Veikla.

t

giminėms ir pažįsta- 
ir, pagalios dėkavo- 

dalyvavusiems 
o tau

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

GELININKAS mams 
4180 Archer* Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

1838 m. pradžioje lakūnas 
Antanas Kiela suorganizavo la 
kūnų mėgėjų grupę, kuri pasi
vadino Čhicagos' Aero Klubu. 
Tą pačią vasarą p. Kiela savo 
lėšomis įsigijo namą ir užleido 
nariams didžiulį kambarį — da
bartinė klubo dirbtuvėlė — ik’ 
bematant užvirė darbas.

Ponas Kiela dėstė mechani- 
t 

kos kursus, supažindino narius 
su skraidymo principais ir daž-? 
nai nuosavu lėktuvu juos vežio
jo, mokino skraidyti.

Priima Naujus Narius.
Pradedant naują sezoną, klu

bo nariai nutarė šią vasarą dau
giau nuveikti. Praėjusiame su
sirinkime valdyba nutarė pri
imti ribotą skaičių naujų narių. 
Jaunuoliai,’ įsirašykite į Chica
gos Aero Klubą! Susipažinsite 
su aviacija, išmoksite skraidyti.

v- I I* 7

šio klubo prezidentą.
O, klubo,. susirinkime 

mo daugiau negu 
plaunant gyvulius.

prezi-
bet ne

bliovi- 
skcrdyklose

. Klubietis

Mirė Marijona 
Vaičiulįįjte- 
Enzelienė

Po trumpos ligos šešlad'ėnį

na Enzelienė-Vaičiutė, 430 
West 39th strcet. Netoli Link- 
Belt bendroves dirbtuvių ji per 
ilgą laiką užlaikė valgy 
alinę, kurią dažnai lankė 
tuvej dirbą darbininkai 
viai.

Velionė bus laidojama
čiadienj, vasario 21 d., Šv. Ka
zimiero kapinėse, iš A. M. Phi
llips koplyčios, 3307 Lituanica 
avenue.

Jaunas direktorius p. A. M. 
Phillips ir laidotuves tvarkys.

(Sp.)

lietu

ti’ti

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm. 
. —Geo. Medalinskas, 233 S. Cent

ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rast.—V. Mąnikas, 17 S. 
Sprinkfiėld Avė.; Kasierius—M. 
Kažidnas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidohis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

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 1 d. Kai
na $4500—patogus terminai. Box 
1179, 1739 So. Halsted.

Marijona Enzelienč-Vaiciulaitė
Gyveno adresu 430 West 39th Street

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 17 d., 9:40 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Tauragės apskr., Tene
nių parap., Mieškinių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime sūnų Povilą, dukterį Dellą ir 

žentą VValter Notrėm, pusbrolį Juozapą Radžiu ir šeimyną; dvi 
pusseseres: Antaniną ir Benėdiktą Jakubėnius, Stanislovą 
Šimkaitę, kitas gimines ir draugus Amerikoje, Lietuvoje —>vyrą 
Juozapą, 2 sūnūs: Juozapą ir marčią Marijoną, Stanislovą ir 
marčią Aleną, motiną Barborą, dvi seseris: Teklę ir Veroniką 
ir jų šeimynas, anūkus ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas A. M. Phillips koplyčioje, 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks Trečiadienį, Vasario 21 d., 8 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. ' . /

Visi a. a. Marijonos Enzelienės giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai pas tin| patarnavimą ir atsisveikinimą.

udę liekame,
Vyras, Sunai, Duktė, žentas, Pusbrolis, Pusseserės ir k. giminės.

Laid Dir.. A. M. Phillips, Tel. YARDS 4908.

silankykite į Chicagos Aero 
Klubo būstinę — 3613 S. Hals- 
ted S t., arba patelefonuokite — 
YARds 4834. Nariais priimami 
berniukai ir mergaitės nejau- 
nesni 18-kos melų amžiaus.

Net ir šiuo laiku planuojama 
greitu laiku pradėti savo kons* 
trukcijos lėktuvo statyba, kurio 
motorui p. Kiela patsai padaręs 
braižinius paaukos klubui. Tai 
bus originalus, naujų ypatybių 
patobulintas motoras, kuris sa
vo galingumu, lengvumu ir eko
nomiškumu toli gražu pralenks 
kitus lengvo tipo mokomųjų 
lėktuvų motorus, šio motoro 
išviršinė dalis jau pagaminta, 
lieka tik komplikuotas įvairių 
dalių pritaikinimas ir išbandy
mas lietuvių tarpe.

Laukia “Dideli Darbai”.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

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

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

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

PUIKI 15 AKRŲ DALINAI su 
mišku farma prie grįsto kelio, kele
tas minučių į Palos Miškus. Kaina 
$1,75 akrui—Labai nebrangiai •— ter
minai. Box 1180, 1739 So. Halsted

VEIK 4 AKRAI VIŠTŲ, ančių ir 
daržovių farma, gerai nusausinta, 
pietuos nuo Higgins arti Mann- 
neim kelio (grįsta iki įvažiavimo), 
elektriką. Kaina už visą $750 — 
$150 pinigais, $10 mėn. Box 1182, 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 60 AKRŲ FAR
MA, $2000.00, Alleton, Mich. Kreip
tis 3251 So. Emerald Avė.

Bežaizdamas Su Re 
veiveriu Nušovė 
Savo Tėvą

7 metų Frank Miller Jr 
savo tėvu, motina ir 2 melų 
broliuku atėjo į ha r d we re
krautuvę adresu 2761 Wcst 
Lake Street, aplankyti jos savi
ninką, John Capasso.

“Besisukinėdamas po 
vę jaunas Frank rado 
lynos padėtą revolverį,
kartą savo gyvenime matė to
kį daiktą. Berniukas pradėjo su 
ginklu žaisti, ir nepajuto kaip 
patraukė gaiduką. Kulka įstri
go jo tėvo Frhnk Miller nuga
roj, užmdšdama jį Vietoje.

su

kranki
ant len-

Pirmą

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME- 

Pirm.—Antanas Povilonis,TAMS:
2453 W. 45th PI.. Tel. Lafayette 
2196;
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Ptospect 6249; Fin. Rast.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 

43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

Vice-pirm.—Benis Lėkšna,

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

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

Pagelbininkas,

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

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

VEIK 5 AKRAI — kryžkelis — 
miško ir Cedar kelias (grįsta) tuoj 
už Elmhurst, be asesmentų, užgir- 
ta statybai paskola, elektriką. Kai
na $1375.—$275 pinigais — $15 į 
mėnesį. Bok 1181, 1739 So. Hals- 
ted. St.

FARMS—TO RENT 
Ūkiai Rendai

RENDAI 20 AKERIŲ FARMA, 
R. 1, Sodus, Mich. Kurie norit ren 
davot atsišaukite. M. Miller, 66 
West 14th St., Chicago, III.

VVII OLE S ALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimo!

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. Westem Avė., Chicago. 
III. Phone Republic 6051.

NAUJAUSI IR GERIAUSI
I

4

I
»

RAKANDAI 1
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS '

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Jaunieji klubo nariai dės vi
sas pastangas, kad šią vasarą 
būtinai savistoviai skraidytų jų 
pačių darbo ir konstrukcijos 
lėktuvu. Padaryti šį sumanymą 
galimu, kviečiame lietuvius jau
nuolius įsirašyti į Chicagos Ae
ro Klubą. Ateityje laukia dide
li darbai, kuriuos tikrai atliksi
me, jei musų jaunimas prisidės.

' Narys

Po ginčų, kurie užtruko apie 
7 valandas, kriininalio teisino 
džiute užvakar naktį išteisino 
jaunuolį Gari Hubcrt Ęrick- 
soi?ą, kutis buvt) apkaltintas 
žmogžudyste. Jis buk nužudė 
savo geriausią draugą, Herbert 
Wolff’ą, už tai> kad tas ; v buk 
paveržė jo darbą garaže.

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

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

LIETUVIŠKOS TEATRALI Š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. —

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—-Antanas Mu
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephiųe Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga - 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. j. Smith ir Frank 
Opulskis? Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis;
2449 Fullerton Avė. 
mai laikomi kas 
kiekvieno 
svet.

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

Dan J. Smith—korespond., 
Susirinki- 

antrą seredą 
mėnesio Hollywood 

2417 W. 43 St.

Garsinkitės “N-nose

Todėl jeigu turite ką Par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumer|, bet garsinki
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET
Chicago, Dl.



NAUJIENOS, Chicago, tll

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJA JAU
ATVERTĖ “NAUJA LAPA”

G . G

Veikia po nauju vardu, turi naują 
direkciją

Metinis Cbjcagos Lietuvių Tas namas lietuviams yra rei- 
Auditorijos, dabar “Chicago kalinga, reikia gerų vedėjų ir 
Litbuanian Community Center,' didelės paramos iš visų lictu- 
Inc.” šėriniukų susirinkimas vių, kaip organizacijų taip ir 
įvyko 15-tą dieną sausio, 1940 pavienių. Po to sekė rapjortati 
m., Auditorijos salėje, 3137 S. ir kitų direktorių. Visų d i rėk* 
Halsted St. | torių raportais šėrininkai buvo

Prezidentas J. Rūta atidarė pilnai užganėdinti ir juos vien-
v NA JJIENŲ-aCME Tciennoto

• SANTA ANITA PARK. — Seabiscuit, kuris lenktynėse laimėjo trečią vietą.

Antradien., vasario 20, 1940

susirinkimą ir sekretorius M. balsiai priėmė. 
Kadziauskas perskaitė vardus

dė 475. Permainymui čarterio* į

i? pataisymui įstatų reikalinga 
560.

Auditorius J. P. Varkala bu
vo pakviestas išduoti raportą į 
iš auditorijos finansų, už 7-

skaitą nuo 1-mos dienos bir
želio iki 31-mai dienai gruod
žio, 1939 m. Atskaita buvo aiš
ki ir viskas smulkmeniškai 
pažymėta, šėrininkai buvo pa- 
tenktinti. Atskaita likosi vien
balsiai priimta.

Einant prie direktorių no
minacijų, buvo duotas įneši
mas, kad nominacijos butų 

į viešos, o balsavimai balotais 
ir pagal didžiuma balsų, 3 di
rektoriai bus išrinkti 3-jų me- 

jtų terminui, 3 direktoriai 2-jų 
metu, ir 3 1-nu metu terminui. 
J balsų skaitymo komisiją įėjo 
J. \V. Zacha 
totorius ir T.

Pulk. P. Žadeikis 
Išvyko Atgal ’ 
Washingtonan

Viena Užmušė,
G 7

Septynis Sužeidė

Janulis.
cagiečiais.

Nominuoti į direktorius:

Rytoj Vakarėlis
M. Jurgelionienės 
Paminklo Naudai
Moterų Draugija “Apšvieta” 
Kviečia “N” Skaitytojus Skait

lingai Susirinkti

VAKAR CHICAGOJE

A d v. A. Fisk paaiškino, kad 
taksu reikalai bus baigti laike 
60 dienų, taipgi rekomendavo, 
kad permainyti čarterio tiks
lą, kaip pažymėta laiške šė- 
rininkams, taipgi ir padaugin
ti direktorių skaičių nuo 7-nių 
iki 9-ių. Tokios permainos iš
eis Auditorijos naudai.

Po to šėrininkai nutarė pa
daryti pertrauką iki 29-tai sau
sio, š.m., 8-ta i valandai va k.

Sausio 29-tą dieną, prezi
dentas J. Rūta atidarė susirin
kimą 8-lą valandą vakare, o 
sekretorius M. Kadziauskas vėl 
peršaukė vardus šėriniukų ir 
kiek Šerų reprezentuoja. Pa
sirodė, kad reprezentuojamų 
Šeru randasi 635. Prezidentas 
pranešė, kad dabar susirinki
mas turi pilną teisę 
nutarimus daryti.

Pirmiausia, po ilgų 
dugnių apsvarstymų,
šiai nubalsuota čarterį permai
nyti ir skaitlių direktorių pa
dauginti.

Reikia Lietuvių Paramos

Likosi pareikalauta, kad se
nieji direktoriai išduotų rapor
tą iš savo veikimo Auditorijos 
labui. Pirmiausia direktorius 
J. P. Varkala ilgai ir aiškiai ( x v
perstatė nuveiktus darbus ir parkietė, Irene Wolowicz, nuo 
kaip Auditorijos namas vėl pa-'4216 South Halman avenue. Ji 
siliko lietuvių sąvastis ir lin- išgėrė nuodus pereitą šeštadie- 
kėjo, kad pasiliktų ir toliaus. nį.

P. Kiltis, R. Mazeliauskienė, J. 
Rūta, J. Balčiūnas, B. J. Ja
kaitis, A. Booben, J. Bubnis, C. 
Kairis, J. Berniokaitis ir M. r
Marcinkus. Po perskaitymo 
halsų komisija pagarsino kiek 
katras iš kandidatų gavo bal
su. G

Kandidatas M. Marcinkus 
tvirtino, kad su skaitlinėmis 
negalima sutikti, nes jam per- 
mažai balsų komisija davė. To-

Vakar 1-lą po pietų Capitol 
Limited traukiniu WashingtOr 
nan išvyko Lietuvos atstovas 
Jungtinėms Valstijoms, pulk.

— Aute* mobilių NeLijnes
Chicagoj —

automobilių nelaimes 
ir užvakar įvyko ant 
vieškelio,, ir rezultate 

užmuš- 
sunkiai

Lietuvis Viktoras 
Raubunas Vėl 
Federaliam Teisme

visokius

ir nuo- 
vienbal-

viešėjo Chicago] trum- 
uo pereito šeštadienio

Užvakar po pietų p. Žadei
kis pasakė vedamąją kalbą 
Nepriklausomybės minėjime, 
Randolph auditorijoje.

šeštadienį po pietų, Lietu
vos Konsulas ir p-ia Daužvar- 
džiai buvo surengę arbatėlę sa
vo rūmuose, 100 E. Bellevue

. , , , . • | Place, svečio sutikimui. Susi-tyti balsus antru kartu. Prie . , r , v , .„J . .. , . . , , i rinko gana didelis žymesniųkomisijos skaityti balsų antru 
kartu prisidėjo auditorius

Po antram skaitymui 
rezultatas pasirodė se-
J. P. Varkala, J. Bub-

ir R.

Fisk.. 
balsu G 
kautis 
uis ir R. Mazeliauskienė iš
rinkti 3-jų metų terminui; M. 
Z. Kadziauskas, P. Kiltis ir J. 
Rūta—2-jų ir A, Boobcn, J. 
Balčiūnas su C. Kairiu 1-niems 
metams.

kiti susipažinti arba alnaujin- 
I ti pažintis, mat prieš kelioliką 
Įmetu p. Žadeikis čia ėjo Lie
tuvos konsulo pareigas.

Laike sutiktuvių Konsulate 
p. Žadeikis pranešė, kad Lie
tuvos valdžia p. Daužvardžiui 
įteikia kun. Gedimino ordeną 
už jo nuopelnus Lietuvai A- 
merikos lietuviuose.

Penktadienį liudijo butlegeriu 
byloj per 6 valandas

Dar pasikalbėjus apie audi
torijos reikalus susirinkimas 
baigta 11-tą valandą vakare.

M. Z. Kadziauskas, sekr. 
5328 W. 23rd Place

Laimė Keliavo Šį 
Kartą Su Antanu 
Mackevičium (

Nusinuodijo 
Brightonparkiete

Nuo nuodų apskričio ligoni
nėj pasimirė 32 metų brighton-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Naujas rinkimų kampanijos būdas. 

Keistai apsirengęs kalbų sako William F. Gailing.

Keleivius Išgelbė jo

lakūnas. 
6635 S* 
pasiėmė

Marąuette Parko 
Antanas Mackevičius, 
Sacramcnto st., kartu 
su savim ir laimę, kai jis iš
skrido pereitą šeštadienį į 
Providence, Rhode Island val
stijoj.

Jis vežė keturis keleivius, 
kurie čarteriavo jo lėktuvą. 
Tai buvo šokėja Mitzie La 
Marr,' 22, Gilbert Grimnr, nuo 
4739 W. 65 th st., Theodore 
Stacey, ir James Allcgrctti, vi-

•Prie Bellefonte, Pcnnsylva- 
nijoj, tarp gana aukštų kalnų, 
užėjo audra, ir lakūnui toliau 
teko skristi su instrumentų 
pagalba. Bet netrukus ir radio 
aparatas sugedo. Nujausda
mas, kad yra prie New Yorko, 
lakūnas Mackevičius pradėjo 
ieškoti LaGuardia airporto, 
bet jo nerado. Tuo tarpu ga- 
solino mažai beliko lėktuvo 
tankuose. Tada pamatęs tam
soj žalią šviesą, Mackevičius 
pradėjo leistis. Bet tai buvo 
ne airporto, o laivų prieplau
kos signalas, ir leistis vande
nin, žinoma, nebuvo galima.

Bet laimei,
netoliese buvo LaSalle 
Akademiją, 
Long Island 
dę lėktuvo 
jos kadetai 
“triubelyj’’
footballo lauko šviesas. Prie 
jų iliuminacijos Mackevičius 
laimingai nusileido į footballo 
lauką. Lėktuvą truputį apga
dino įvažiavęs į stulpą lauke, 
bet visi keleiviai, ir pats Mac
kevičius, išliko sveiki.

pasitaikė, kad 
Karo 

Oakdale, N. Y., 
pusiausalyj. Išgir- 
motorą, akademi- 
suprato, kad jis 
ir uždegė savo

Dvi 
vakar 
Skokie 
viena moteriškė buvo
ta, o devyni žmones 
sužeisti.

Užmuštoji yra Mrs.
Olmstead Russell iš Embarrass, 
Wisconsino. Ji važiavo namo 
iš atostogų Meksikoj.

prie Ilapp Road ir Skokie 
vieškelio krvžkelio.

septyni

• CJiicagictis Josepb Gerno- 
dėta jautėsi gana turtingas. 
Banke tuiėjo apie $3,00). Bet 
atsirado “neVierni Tamošiai”, 
kurie nenorėjo tam tikėti. Tai 
buvo du nepažįstami, kuriuos 
Gernodeta sutiko prie LaSalle 
ir Division. “O, netikit”, jis ta
rė supykęs, nuėjo į banką ir 
pinigus išėmė. Gal jau atspėjo
te kas atsitiko. Gernodeta pa
davė pinigus nepažįstamiems 
suskaityti —* ir jų nebematė. 
Nepažįstami ir pinigai dingo.

q Prie Ridge and Golf vieš
kelių, Niles Centeryj įvyko 
muštynės. Dalyvavo jone ir mo
terys. Rezultate Mrs. Dellai 
Stanvvick, nuo 564 Green Bay 
Road, iš Winnetka, prarado 
p;rštą. Muštynėse kita moteriš
kė pirštą jai nukando.

• Pereitą savaitę kriminali; 
teismas išteisino du buvusius 
Bervvyn, 111., valdininkus, ku
rie buvo teisiami už pinigų eik
vojimą. Bet prokuratūra nepa
siduoda ir rengiasi abu iš naujo 
liaukti teisman. Trukumas 
Berwyno ižde siekia apie $60,- 
000. .

© Acacia Park kapinėse, 
7800 Irving Park Road, prie 
dukters kapo buvo atrastas ne
gyvas 59 ir etų chicagietis, Jchn 
Liska, 2458 Hutchinson Street. 
Atrodo, kad jis nusišovė.

e Federalės valdžios agen
tai suėmė tris chicagiečius u c 
netikrų pinigų spausdinimą ir 
konfiskavo spaustuvę, įrengtą 
adresu 5446 Michigan avenue. 
Suimtieji yra .Jack Macon, 
James Williams ir Charles 
Foster.

Rytoj vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, įvyks paren
gimas, kurio visas pelnas yra 
skiriamas Marijos Jurgelionie
nės paminklo fondui.

Tai bus gražus “Bunco ir 
Kortų” vakarėlis, kurį rengia 
Moterų Draugijos “Apš'vietos” 
narės. Prasidės 7-tą valandą 
vakare, o įžanga tik 35 centai 
asmeniui.

Rengėjos nuoširdžiai kviečia 
“Naujienų” skaitytoju^ šiame 
parengime atsilankyti ir pa
remti prakilnų sumanymą pa
statyti paminklą daug lietu
viams nuveikusiai velionei Ma
rijai Jurge Jonienei.

M. Z.

Šiandien Laidoja 
Tautiškose Kapinėse 
Juozapa Gunti

X G G

Mirė vasario 16-tą

Lietuvis Viktoras Raubunas, 
kuris dabar pildo terminą Mi
lai), Mich., kalėjime, vakar vėl 
liudijo federaliam teisme pro
kurorų papirkimo byloj, kuri 
dabar yra svarstoma prieš tei
sėją Patrick I. Stone.

Byla liečia du buvusius to 
teismo prokurorus, Norton 1. 
Kretske, ir Daniel D. G’asser, 
kurie buk ėmę kyšius nuo 
“butlegerio” Louis Kaplano. 

Į Tas Kaplanas vienu laiku buvo 
Raubuno “partneris”.

Pereitą penktadienį Raubu
nas liudijo tame teisme per 
šešias valandas, aiškindamas 
kaip Kaplanas jį įtraukė į sa- 
mogono vir ino biznį, ir kad

Antroj nelaimėj 
žmones buvo sužeisti.
Northfield valsčiuj,
Highland Parko ligoninės.

O Chicagietis Michael Sauik, 
55, 1654 N. Claremont Avon ne, 
sunkiai susižeidė įvažiavęs su 
automobiliu į gatvekario sto- kas savaitę Norton Kretste ir

netoli

lį prie Monroe ir Western Avė.

© šešiadienį, sekmadienį ir 
vakar rylą automobiliai. Chica-

12

Glasser’iui duodavo apie $ 100

goj ir apylinkėsė’' užmušė 
žmonių.

Traukia Swjf to 
Bendrove Teisman

Ne Viskas Ramu 
Demokratu 
Eilėse

“Maištininkai”

Nusižengė Viršlaikio 
Patvairkyttiams

Federalės valdžios Darbo 
Valandų ir Algų demonstraci
ja patraukė Swifto bendrovę 
leisfhan. Ji yra kaltinama nu
sižengimu viršlaikio patvarky
mams, kurie 
darbininkai, 
gautų už tai 
atlyginimą.

Byla paliečianti apie 150,000 
darbininkų. Jeigu teismas at
ras, kad bendrovė

reikalauja, kad 
dirbą viršlaikį, 
pusantros algos

nusidėjo 
tiems patvarkymams, tai ji tu- 

darbinin-rėš išmokėti savo 
kams apie $3,000,000.

Aukos Marijus 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

Lietuvių Jaunimo
turos Ratelis ......
Buvo paskelbta

Kul-
..... $5.00

$427.16

VISO $432.16
(Rytoj vakare, Chicagos Lie

tuvių Auditorijoj, Moterų 
Draugija “Apš vieta” rengia 
“Bunco ir Kortų” vakarėlį čio 
Fondo naudai. Smulkmenos 
tur).

ki

Julia August, 
Fondo Iždininkė.

■BLOSSOM TIME”
(Kai Gėlės Žydėjo)

'f STATO
PIRMYN CHORAS

Kovo 10, 1940

•t

Illinois valstijos demokratai 
nebus vieningi balandžio mė
nesio nominacijose.

Pirmas “maištininkas” yri 
Edward J. Barrett, valstijos au
ditorius. Partija jį atsisakė 
remti dar vienam terminui, bet 
pasiūlė kitą valdišką vietą. 
Barrett pasipriešino, išėjo prieš 
reguliarį kandidatų sąrašą ir 
nominacijose dalyvaus kaipo 
nepriklausomas kandidatas.

Nori būti gubernatorium

maištininkas” yraAntras 
dabartinis leitenanį gubernato
rius John 
kandidatuoti

Sielio. Jisai sumanė 
į gubernatorius, 

bet partija tam irgi pasiprieši
no ir paskyrė jį kandidatu dar 
vienam terminui dabartinėj vie
toj. Steele’ui tas nepatiko. Jis 
pasitraukė iš sąrašo ir taipgi 
kandidatuoja nepriklausomai į 
gubernatorius.

Trečias “maištininkas” bus 
chicagietis Benjamin S. Ada- 
movvski. Jisai žada kandidatuo
ti į senatorius, prieš partijom 
remiamą kandidatą, James M. 
Slattery.

Nelabai kaip stovi dalykai su 
kitais kandidatais valstijiniame 
jąraše. 
ck

Pešasi ir republikonai

Bet riejasi ir ginčijasi ne 
vien demokratai. Republikonai 
turi po kelis kand datus kiek 
vienai valstijos vietai, ir jie jau 
dabar taip riejasi ir debatuoja 
tad net dulksta.

Lietuvis Pabėgo 
Iš Kariuomenės

Fort Sheridan karo stovyk 
los viršininkai 
cagos policijai, 
forto 24 metų 
ley Lasauskis,
well, Michigano. Kartu su juo 
pabėgo 25 metų Leonard- Roh- 
loff, iš Minneapolis, Minn.

raportavo Chi- 
kad pabėgo iš 

jaunuolis, Stan- 
lietuvis iš Lo-

Šiandien 9:30 valanda ryto 
Lietuvių Tautiškose Kap'nėce 
bus palaidotas chicagietis Juo
zapas Guntis. Jisai mirė vasa
rio 16-tą dieną, sulaukęs ap’e 
30 metų amžiaus.

Velionio kūnas yra pašarvo
tas adresu 5618 So. Kostncr 
avenue.

Velionio žmonai joniškietei 
Beatriče, sūnui Jimmy, motinai 
Joannai ir visiems kitiems gi
minėms reiškiu gilią užuojautą 
mylimo ir artimo žmogaus 
mirties valandoje.

Dėde B. Vaitekūnas.

Pasivogė $18,066 
Iš Marshall Field 
Krautuvės

Labai drąsus ginkluotas p‘k- 
tadaris vakar, biznio laiku, pa
sivogė $18,066 iš Marshall Field 
deparlamentincs krautuvės, 
Washington ir State. Pinigai 
buvo vežami ele’veiteriu iš skie
po į trečio aukšto raštinę. Pik- 
tadaris turėjo raktą dėžei at
sirakinti, .pasiėmė pinigus ir 
dingo “šoper3|f’ minioj.

© Chicagos lenkai pešasi dėl 
filmų. Pereitą savaitę Polish 
American Citizens’ League bu
vo surengusi filmų vakarą 
Bridgeporte, ir koks tai Boles- 
law Patzkoski rodė krutamuo- 
sius paveikslus, trauktus lai
ke Lenkijos karo su Vokieti
ja. Policija pasirodė salėj ir 
Patzkoskį areštavo už rodymą 
filmų be leidimo. Užvakar, ki
ta organizacija, League of 
Young Polish Women, surengė 
filmų vakarą, adresu 1443 Di
vision st., ir pasikvietė garsų 
fotografą Julien Bryan rodyti 
Varšavos musių filmus. Pirmo
ji organizacija Lygą ir foto
grafą Bryan įskundė policijai, 
ir toji vėl bandė jį suimti. Bet 
pasirodė, kad Bryan turėjo 
Chicagos cenzorių leidimą žod
žiu filmus rodyti.

NAUJIENU-ACME TeTOnboto
GREENVILLE-, TEX. — Monty Stratton, pasižymė

jęs beisbolininkas.




