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Turkijos Armija Laipsniškai Mobilizuojamak

R

PRIE RUSIJOS SIENOS SUKONCENTRUOTA 
300,000 TURKU

Vyriausioji karo taryba* pradėjo posėdžius
ANKARA, Turkija, vas. 20. 

— Antradienį susirinko posėd
žiauti vyriausioji Turkijos ka
ro taryba. Ji posėdžiaus apie 
savaitę laiko. Svarstys koor
dinavimą Turkijos, Britanijos 
ir Francuzijos karo pajėgų, 
Posėdžiuose dalyvaus ir kari
nės talkininkų, britų ir fran- 
euzų, komisijos.
• Karo tarybai susirenkant, 
Turkijos spauda Išėjo su pa
reiškimu, kad visas- pasaulis 
turi padėti Suomijai kvoti rau
donuosius barbarus. Ankaros 
kariniuose rateliuose kalbama, 
kad šimtai tūkstančių naujų 
kareivių, jų tarpe čekų legio
nai, dabar ruošiami karui, bus 
pasiųsti į 
talkininkų 
rinti,

Turkija
ko laipsniškai mobilizuoja sa

artimiuosius rytus 
garnizonams sustip-

vo kariuomenę. Vien Rusijos 
pasieny, Kaukaze, paskirstyta 
apie 300,000 kareivių. Tai tris 
kartus didesnis kareivių kie
kis, ne kad Turkija čia laiko 
normaliais laikais.

Turkijos pasieniais paskelb
tas karo stovis. Kariuomene 
mobilizuojama remiantis nepa
prastų krašto apsaugos įstaty
mų.

Artimoj ateity Turkijos pre
zidentas Inonu ir generalinis 
štabas apžiūrės Graikijos ir 
Bulgarijos pasienius. .Rusijos 
pasienis jau apžiūrėtas.

Francuzijos artimųjų 
armijos komanduotojas, 
rolas Maxime Weygand, 
dienomis pareiškė, kad
jo kariuomenė prisiruošę veik
smams. Jie jaučiasi kaip ug
niagesiai laukią alarmo. 

■...............

rytų 
genc- 

šiomis 
jis ir

■

NACJrENŲ-ACME TVitenrioto
CLEVELAND, O. -— Ašarinės bombos liko panaudotos, kai Moly Redcemcr 

katalikų parapijos parapijonai užsispyrė neįsileisti naujo klebono ir reikalavo, 
kad butų grąžintas senasis.

,4 ' ' T

jau visą menesi lai-

Turkiia ruošiasi Rusai.sakosi neper 
ėję Turkijos rube- 

žiaus
karui

ISTANBUL, * Tbfki.ta, vas. 
20. — Turkijos ‘niinisterių ka
binetas paskelbė ' įėjus galion 
krašto apsaugos įstatymą. Tas 
įstatymas įgalioja valdžią pa
skelbti bendrą arba daliną mo
bilizaciją, jeigu atrodo, kad 
Turkija bus priversta stoti į 
karą ir jeigu svetimų šalių ka
ras liečia Turkijos interesus.

a Aiškinama, krašto apsaugos 
įstatymo pavartojimas dar ne
reiškiąs, jogei Turkija jau ke
tinanti stoti karan; greičiau 
reiškia, kad ji ruošiasi karui, 
įstatymas įgalioja vyriausybę 

• daryti reikiamus karo sumeti
mais žingsnius.

Ryšium su šiuo pranešimu 
vėl kalbama apie Turkijos ir 
talkininkų, vienoj pusėje, ir Ru
sijos bei Vokietijos, kitoj pu
sėje, karą.

MASKVA, sąyietų x Rusija, 
vas. 20. — Rusijos žinių agen
tūra Tass kalba, kad praneši
mas, jogei sovietų kariuome
nės kontingentas perėjęs Tur
kijos rubežių, esąs grynas iš- 
mislas. Pranešimas sakė, kad 
rusai perėję Turkijos rubežių 
Kaukaze.
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RUSŲ ATAKOS ATMUŠTOS
SUOMIAI

SAKO

DAR TRYS RUSŲ DIVIZIJOS PAVOJUJE; RUSAI TIKISI 
SULAUŽYTI MANNERHEIMO LINIJĄ IKI PENKTADIENIO

HELSINKIS, Suomija, vas. 
20, ‘— Rusai mėgino žygiuoti 
pirmyn Suvanto ežeru, Kareli
jos fronte. Suomiai juos su
laikė. Raudonosios armijos ata
kos Viborgo apylinkėje irgi at
muštos, sako suomių praneši
mai antradienį. Suomių opera
cijoms vadovauja pats marša
las Mannerheim.

šiaurėje nuo Ladoga ežero 
pavojus gresia dar trims ru
sų divizijoms — 6-tai, 164-tai 
ir 54-tai. Neoficialiais prane
šimais, skaudžiausia nukentė
jusi 6-toji divizija. Ji kaip ir 
sunaikinta.

ši ir 18-ta divizija kartu 
pražudžiusios apie 37,000 vy
rų, užmuštų, paimtų nelaisvėn 
ir sužeistų. Vėliausieji prane
šimai sako, kad sunaikinę 18-1

tą diviziją, suomiai paėmė daug 
grobio, ko kilo tarpe, 75 ka- 
nuoles ir 100 tankų.

Rusų atakos prieš Manner- 
heimo tvirtovių antrą liniją 
silpnėjančios.

Rusų pranešimai kalba ki
taip :

—X—X—X—
MASKVA, sovietų Rusija, 

vas. 20. — Rusijos atstovai 
reiškia pasitikėjimą, kad rau
donoji armija sulaužys suomių 
tvirtovių eiles iki ateinančia 
penktadenio, kai bus minima 
sovietų armijos ir laivyno 22- 
ra metinė sukaktis.

Karelijos fronte, sako rusų 
pranešimai, raudonoji armija 
esanti 6 mylių atstumoj nuo 
Viborgo. Viborgas apšaudo- 

Imas.

PLANAS AMERIKOS REIKALAMS 
TVARKYTI PARUOŠTAS

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Ragina italus padė
ti suomiams kariauti

Kinu armija prasta 
talkininkė japonams

HONG KONG~ Kinija, vas. 
20. — Vasario 13 d. japonai 
paskelbė, kad 50,000 kinų ar
mija, Japonijos patronuojamo 
kinų režimo mobilizuota, ka
riaujanti prieš Chiang Kai-she- 
ko vadovaujamus kinus. An
tradienį nacionalinės Kinijos 
spauda paskelbė, kad jau 1,800 
tų Japonijos talkininkų kinų 
pasidavė nacionalistams, dar 
pasiėmę 1,500 šautuvų Tr 20 
kulkosvydžių.

Kitoj vietoj pasidavę 500 ki
nų nacionalistams. Gaunama 
žinių, kad visa japonų mobili
zuota kinu kariuomenė pakri
kusi. Kinąi prasti japonų tal
kininkai. J

Du Vokietijos laivai 
mėgins praslisti 

blokadą
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, vas. 20. — Du Vokieti
jos laivai rado prieglaudą Tani- 
pico uoste, kai karas prasidė
jo. Jie yra Indarvvald ir Phry- 
gia. šitie laivai paskutinėmis 
dienomis ’pasreme kuro. Ma
noma, jie ruošiasi plaukti į Vo
kietiją ir mėgins talkininkų 
blokadą praslisti.

Šaukia liudyti kon
greso komitetui tris 

sekretorius
WASHINGTON, D. C., vas. 

20. — Atstovų rūmų komite
tas, dominuojamas Darbo San
tykių Tarybos priešų; ieško Ta
rybos nusikaltimų. Ryšium su 
tyrinėjimu komitetas pašaukė 
liudyti tris prez. Roosevelto 
kabineto narius — vidaus rei
kalų sekretorių Ickesą, darbo 
sekretorių p-lę Perkins ir lai
vyno sekretorių Edisoną.-

Komitetas nori patirti, ar 
kartais Darbo Taryba nenu
skriaudė kontraktorių, kurie 
nesilaiko Darbo Santykių Ak
to nuostatų.

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

Debesuota; vidutinio stipru
mo ir apistipriai šiaurės 
jai; saulė teka 6:39 v., r., 
džiasi 5:29 v. v.

va
lei-

Teroristai grasina 
Airijos teatrams

DUBLIN, Airija, vad. 20. — 
Airijos teroristai išklijavo įspė
jimus teatrams; Esą, teatrams 
gresiąs pavojus, jeigu jie Ai
rijoje hesiliaus rodę filpias pa
gamintas Angli j o j e

'Prieš porą metų republikonų 
partijos vadai paskyrė komite
tą iš daugiau kąįp £00 asme
nų Jungt. Valstijų politiniam, * ► v '
ekonominiam ir socialiam gy
venimui išanalizuoti ir paruo
šti rekomendacijas, kokia link
me partija turėtų žengti, ko
kius įstatymus turėtų palikti, 
daisyti!^.^l$šti, į kokias gy- 
venimd''!;'‘ąrįŲą> ypatingo dėme
sio kręiį>|ji;įr jit Darbui vado
vavo Glėnri Frank, buvęs Wis- 
consin universiteto preziden- ■ ■ .... . 
tas. >
* Dabšr ko'ihitetas ir • '• -u. 1
savo* dafbW vaisius — 
Dokumentas ilgas, 28,000 žod
žių. čia tik. keletas pagrindi
nių punktų paduodama:

1 —.Jungt Valstijos turi 
vengti: karo ir turi palaikyti 
griežtą neutralumą; 2 — Jungt. 
Valstijų apsaugos pajėgos tu
ri būti pakankamai stiprios; 3 
— Jungt. Valstijų prekybos 
sutartis turi užgirti taip se
natas, kaip ir atstovų rūmai; 
4 — Nacionalis Darbo Santy
kių Aktas turi būti pataisytas; 
Aktui vykdyti administracinės 
ir juridinės funkcijos turi bū
ti atskirtos; 5 — žemės ūkio 
programa turi būti tokia, kad 
skatintų ūkininkus juo dau
giau ūkio - produktų parūpinti 
ir duotų jiems galimumų juo 
daugiau pramones z produktų 
įsigyti; 6 — privati iniciaty
va turėtų būti ugdoma “apsau
gos” priemonėmis vietoj “su
varžančių” valdžios priemonių; 
7 — sumažinimas 20 nuošim
čių valdžios išlaidų kartu su 
gaivėjančia šalies produkcija 
ir bizniu duotų galimumo su
balansuoti biudžetą 1942 m.;
8 
pajamoms turėtų būti numuš
ti; kai kurie nepaprasti tak
sai bizhįul turėtų būti panai
kinti; 9v‘-^ suteikta preziden
tui galia veikti valiutos klau
simais y opiais momentais turė
tų būti panaikinta; aukso stan
dartas* sugrąžintas; 10 — vi- 

. si reikalingi pašalpos turėtų 
ją gauti; 11 — ąocialinio už-, 
tikrinimo įstatymai turi būti klaida.

f •< . 
k? ;

paskclbė 
planą.

augšti taksai didelėms

studijuojami toliau, tikslu juos 
plėsti ir jų vykdymą gyveniman 
tobulinti.

Britanija. Norvegi 
ja ir Vokietija tebe 

sigįnčija
LONDONAS,'* Anglija, 

20. — Premjeras Chamberlain 
parlamente pareiškė, kad ne
galima Norvegijos pateisinti: 
ji leidusi perdaug laisvai, savo 
vandenyse nacių karo laivams 
šeimininkauti, ji nesilaikiusi 
neutralumo.

vas.

OSLO, Norvegija, vas. 20.
— Norvegijos užsienių reikalų 
ministeris Koht, kalbėdamas 
parlamente, griežtai smerkė 
Britaniją dėl to, kad jos laivas 
užpuolė Norvegijos vandenyse 
nacių laivą Altmark ir atėmė 
jam 300 britų belaisvių.

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
20. — Hitlerio vyriausybė ro
do pasitenkinimo Norvegijos 
kritika atkreipta prieš Brita
niją.

OSLO, Norvegija, vas. 20.
— Britanija reikalauja, kad 
Norvegija internuotų nacių lai
vą Altmark. Norvegijos vald
žia pareiškė, laivas galįs 
plaukti kai lik prisiruoš.

Suėmė Goeringo 
padėjėją

iš*

vas.LONDONAS, Anglija,
20. — Britanijos lėktuvai nu
mušė žemėn Vokietijos karo 
lėktuvą. Suėmė išgarsėjusį na
cių lakūną. Jo vardas nepa
skelbtas, bet, sakoma, lakūnas 
esąs artimas feldmaršalo Goe
ringo padėjėjas. Suimtas vokie
tis mėginęs nutraukti Britani
jos laivų bazės paveikslus.

TpRONTO, Ontario, vas. 20. 
—• 120 kareivių užpuola Rivie
ra viešbuti ir sulaužė jo bal
dus. /Paliko neliesta tik Britą- ' y.• : , ’
nijos vėliava ir karaliaus Jur
gio paveikslas. Viešbučio savi
ninkas sako, tur būt įvykusi

vas.PARYŽIUS, Francuzija, 
20. — Francuzijos ir Britani
jos laivynai prižiūrės, kad Nor
vegijos vandenys nebūtų atei
ty naudojami karo tikslams. 
Talkininkai ketina sustabdyti 
visus Vokietijos laivyno karo 
žyginis ter i to rijimuose Norve
gijos vandenyse, pareiškė Fran
cuzijos atstovas.

MASKVA, Rusija, vas. 20. 
— Nors Suomijos pranešimas 
sako, kad jos apginimų linija 
esanti saugi, Rusijoje reiškia
ma nuomonė, jogei raudonoji 
armija visai sulaužys Manner- 
h eini o liniją iki ateinančio' penk
tadienio.

LONDONAS, Anglija, vas. 
20. — Kalbėdamas apie nacių 
laivo Altn^arko incidentą, 
premjeras Chamberlain pareiš
kė, kad Norvegija pasirodė vi
sai nepaisanti, kokiais tikslais 
vokiečių laivynas naudojasi jos 
teritoriniais vandenimis, 
vegija esanti nusikaltusi 
kad nepildė savo*, kaipo 
tralios šalies, pareigų.

LONDONAS, Anglija,

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
20. — Francuzijoje mobilizuo
ta 10,000 italu, • kurie ruošiasi 
vykti į Suomiją su rusais ka
riauti. šitų italų vadas, kap. 
Marabini, išleido atsišaukimą į 
visus italus pasauly. Jis ragi
na juos vykti suomiams tal
kon. Suomiams, sako Marabi
ni, nebeužtenka užuojautos 
džių, jiems reikia ginklų ir 
rų tuos ginklus vartoti.

apžiūri Panamos kanalo išori
nius sustiprinimus. Pasikalbė
jime su spaudos atstovais jis 
įspėjo 21-ną Amerikos respub
liką, kad Panamos kanalo ap
gynimas yra svarbus ne vien 
Jufigt. Valstijoms, bet visoms 
šiaurį ir pietų Amerikos res
publikoms.

žil
vy-

VĖLESNIEJI PRA 
NEŠIMAI

Nor- 
tuo, 

neu-

vas. 
20. — Vokietijos lėktuvai an
tradienį atakavo laivus Angli
jos pakraščiuose. Kulkosvyd
žių tratėjimas girdėtas pajūrio 
miesteliuose, tačiau iš karto 
nepatirta, kiek žalos vokiečių 
ataka padarė.

LONDONAS, Anglija, vas. 
20. — Britanija paskelbė, kad 
pereitos savaitės gale naciai 
paskandino 86,000 tonų neutra
lių šalių laivų. Penkiolika neu
tralių šalių laivų paskandinta 
be įspėjimo, sako Britanijos 
pranešimas.

LONDONAS, Anglija, vas. 
20. — Pereitą savaitę keturi 
vokiečių submarinai tikrai pa
skandinti. Du kiti submarinai, 
manoma, buvo taipgi paskan
dinti.

ISTANBUL, Turkija, vas. 
20. — Paskelbtas įėjęs galion 
krašto apsaugos įstatymas. 
Turkija jaučiasi turinti ruoš
tis bet kokiems netikėtumams 
pasitikti.

HELSINKIS, Suomija, vas. 
20^ — ‘ "....................
suteikti 
galbos,

Nors Švedija atsisakė 
Suomijai karinės pa- 

Suomijoj klesti viltis,

Reikalauja daugiau 
pagalbos Suomijai
STOCKHOLM, švediia, vas. 

20. — Švedijos aktivistai — 
reikalaują daugiau pagalbos 
Suomijai — pasiuntė premje
rui Hanssonui rezoliuciją. Ji 
sako, kad Suomijos frontas tu
ri būti išlaikytas. Kitaip ta
riant, negalima leisti Rusijai 
suomius sutriuškinti. švedai 
privalą eiti talkon Suomijai.

Nežiūrint valdžios ir paties 
karaliaus Gustavo pareiškimų, 
kad Švedijos valdžia nutarė 
kytis neutraliai, visuomene 
siliauja reikalavusi daugiau 
galbos Suomijai.

lai- 
ne- 
pa-

Švedijos karalius 
gali rezignuoti

OSLO, Norvegija, vas. 20. — 
Norvegijos dienraščio Tidens 
Tegn vyriausias redaktorius 
parašė straipsnį apie sąjūdį 
Švedijoje. Jis sako, Švedijos 
karininkų sluogsniai, reikalau
dami intervencijos į Suomijos 
ir Rusijos karą, gali iššaukti 
aštrią politinę krizę savo šaly. 
Gi jos pasėkoje net karalius 
Gustavas galįs rezignuoti.

— New Yorkc Welwel War- 
szower, komunistų partijos fi
nansinis sekretorius, nuteistas 
dviem metams kalėti, nes pra
eity gavo pasportą apgavyste.

— Vokietija sako, jos' lėktu
vai Anglijos pakraščiuose an
tradieni paskandinę tris lai
vus.

— Rusai skelbia paėmę suo
mių tvirtovę Koivisto. Suomiai 
nuginčijo rusų pranešimą.

— 140 rusų lėktuvų ataka
vo Suomijoj? miestus ir mie
stelius. Daug lėktuvų suomiai 
nušovė. Kitą vertus, rusai skel
bia nušovę 47 Suomijos lėk
tuvus.

— Sovietų laikraščiai “Prav- 
da” ir “Izviestija” tikrina, kad 
Rusija neketinanti reikalauti 
sau bazių Švedijoje.

— Iki šiol talkininkai vengė 
piktis su Italija. Ateity jie ke
tina stabdyti Italijos laivus, 
kurie gabena Vokietijos ang
lis. Įdomaujama, kaip Italija 
reaguos į šituos talkininkų 
veiksmus.

PILDOM
1NC0ME

P r e z. Rooseveltas 
apžiūri Panamos ka
nalo sustiprinimus
PANAMA CITY, Panama, 

vas. 20. — Prez. Rooseveltas

kad viešoji opinija privers Šve
dijos valdžią pakeisti nusieta 
tymą.

TAX
BLANKAS
KASDIEN NUO 8 V.
RYTO IKI 8 VAL. 
VAKARO.
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SLIUPTARN1AI
•' , ' I

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

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

(Tęsinys)

IV.

^Be kruvinų rankų Amerikoje 
dolerių daug neuždirbsi ir Lie

tuvon dažnai nesiuntinėsi”

dviejų savaičių, ilgų 
du amžiai, Rokas gavo 
Dar ne visai teatslugu- 
pirštais paėmė jis mažų

Po 
kaip

siais 
vokų, ant kurio buvo užrašyta 
$24.00. Žiurėjo jis išplėstomis, 
kaip čerpės, akimis į stambių 
skaitlinę ir prieš jų pastatytų 
ženklų, jam dar npažįstamų. 
Jisai, mat, dar nesuprato do
lerio simbolio $ ir nežinojo jo 
galybės... Antanas dirstelėjo į 
jį ir norėjo sakyti: “Kišk, Ro
kai, į kišenę. Kų čia dabar 
džiaugiesi, lyg mažas vaikas,’’ 
bet susilaikė, nieko nesakė, 
tik lengvai šyptelėjo. Rokas, 
vis dėlto, tatai pastebėjo ir 
skubiai įkišo vokų į kišenių,

grinorius gavo, kad taip sma
giai smailina? 1

—Taip, gas-pa-di-nėle, taip, 
—tarsi springo džiaugsmo 
žodžiais Rokas.

Pripuolė prie jo vienas įna
mis, kuris savo smalsumo su
valdyti, rodos, niekad nepa
jėgė, ir klausia:

—Nugi, tai parodyk, paro
dyk, kiek gi tu čia gavai? 
Grinoriaus, ve, šiokia čia pėdė, 
—bandė jis pašiepti naujokų.

Rokas ištraukė iš kišenės 
raudonai dėmėtų vokų ir lai
ko atkišęs virpančiuose pirš
tuose, o Antanas tuoj ir sako:

—Matai, Rokai, ar nesakiau, 
kad iš pat pradžių dėvėtum 
pirštines. Dabar, žiūrėk, jau 
dvi savaitės, o rankos vis dar 
kruvinos.

—A, čia Amerika. į3e kru-

—Tai susidėsime. Kas gi 
mainieriui doleris pragerti, — 
nepasidavė Mikas.

—Jei ir susidėsime, tai jau 
ant kitko, bet tik ne ant bač
kutės! — stipriai atsake Anta
nas.

—Gerai sakai, Toniuk, — 
jau pradėjo ir šeimininkė. — 
Jei Metikis taip baisiai nori

jų nupirkti, ba yra singelis, 
pinigų nespėja pragerti, o ži
noti taip ir nežino, ką reiškia 
pati ir vaikai. Tu, Maikiuk,—

tai visų pirmiausia prisiųsiu' nr V. 17 0117141 INC 171 
tau laivakortę. Tikėk man,j”*« »• mUjI/LIIimIiI 
Onute, tikėk?

—Tai šiur, 
Rokas paliko 
jurių-marelių, 
vaikučių, sakysiu, kaip pupu
čių, tai į kų čia dabar panašu 
reikalauti iš žmogaus bačku
tės. Šėm on jų, Maik, šėm!! — 
gėdino jis Mikų taip pat, kaip 
ir Antanas pirmiau.

(Bus daugiau)

Dabar jis tarė: 
tai šiur, misėle. 
žmonų anapus 
paliko ir pulkų

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadieni

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 0994

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

TeL LAFAYETTE 3650

NAUJIENŲ-ACME TelephoV*
PITTSBURGH, PA. — Frank McNeal su dukteria. 

Jis sulaikė savo “laidotuves”. Automobilio buvo užmuš
tas žmogus, panašus į McNeal. Nepažįstamas ir buvo 
laidojamas, kaipo “McNeal”, kol nesusirado tikras Mc
Neal.

matyti, jau buvo truputėlį py
ktelėjus, — esi geras burdin- 
yieris, Labai geras, tik visa bė
da su tavim,; kad nenori ženy- 
tis ir nieko neišmanai apie 
žmonos ir vaikų užlaikymų, 
tai šerap! — riktelėjo ji.

Smalsusis Mikas susigėdo ir 
pritilo, nosį pakoręs. O tuo tar
pu kitas įnamis, Kazys, bet čia 
visų tevadinamas “Galiu”, irgį 

neberimo. Jis, mat, vaiki- 
buvo labai rimtas ir tau- 
ir, kas svarbiausia, kac 
buvo išsiuntęs laivakortę 

mergaitei,

Ws. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE
6630 S. Westernav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

iki 9:00 vaL vakaro
Šefttiui. ir Sektu, pagal 

sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

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 Tet: 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.

tais pirštais, skausmo, tarsi, 
visai nebejausdamas, o tik 
malonumų... Net ir tada, kai 
sprogo ne seniai tesugiję jo 
pirštų rėžiai, sunkėsi kraujas 
ir vilgė vokų ąu doleriais, jis 
skausmo nebejautė, o tiktai 
malonų pavasarinio vėjelio ki
šenėje dvelkimų, jo degančių 
pirštų vėdinimų... Ir tik glau-

si ir Lietuvon dažnai nesiunti- 
ėsi,—atsiliepė kitas įnamis, 
aigdamas prie cčberio nusi- 

šfhpstyti ir nerdamas į kelnes.
—DzKirdžius — žinote, kų 

eirvėj dirba—jau gana senas 
mainierys, o šiandien rankų 
taip persivarė, kad ėjo krau
jas, kaip iš paipos, —> pridėjo 
smalsusis įnamis.

—O butų dėvėjęs pirštines,

nepaleido. Ne. Tik spaudė—
mas. O doleriai nuvarė tam-, vųldė liežuvio smalsusis įna- 
sius šešėlius nuo jo akių ir, mis.
rodos, pirmų kartų tepamatė- 
šeimininkė jo pakaktyj du ty
rus, kaip kristalas, akių obuo
lius. Maža to, jinai pamatė dvi

jo pirštai, kraujas, siela — vi
sa jo būtybė, širdis užsilieps
nojo neapsakomu džiaugsmu 
ir beldėsi krutinėję, tarytum 
tik kų sučiuptas ir narve įka
lintas
nuotaika, kuri per visas..jĮyį

paukštelis. Rūškana

busi, suraginusi, dabar jį pa
leido, širdies šypsniui laisvę

Antanas žiurėjo į Rokų ir

davė su savo pirštinėmis An
tanas.

—Et, Toniuk, koks jau čia 
po velniais darbas su tomis 
pirštinėmis. Kaip be nagų,—- 
baigė šeimininkas.

Smalsusis įnamis, neatleido 
Roko ir vėl lindo jam į akis:

—Tai parodyk, kiek gi tu 
čia gavai, parodyk^ Jįeciu, vi
sai mažai, tai šarma tiniesi. .

Rokas stovėjo asloje visas 
sumišęs, laikydamas voką su 
doleriais z abiem rankom, tar
tum kokių baisių sunkenybę.

—A, dvidešimt keturis dole
rius,—sušuko smalsuolis, pa-

pamalęs naujokų taip pragie- 
drūjusį, taip nušvitusį, kad, 
rodos, pati saulė butų jo as
menybėje užtekėjusi ir vais
kiais savo spinduliais visų jo

Sunkus angliakasio balai 
dabar buvo kaip plunksnos 
ant Roko kojų. Antanas turėjo 
pagreitinti žingsnius, kad ne-

Tuoj juodu ir parėjo, šei
mininkė, pamačiusi lyg 
ne tų 
klausus:

visai

ant voko.—Tai puri, (jut, kaip 
grinoriui, tai veri (jut.

>—Ar tiek?! Tai iš tikrųjų 
gerai. Pamanyk, pirmutinė 
pėdė ir tokia didelė: dvide
šimt keturi doleriai!—jaudi
nosi šeimininkė.

‘—Bet ir vyras ne menkas,— 
pridėjo Antanas.

—J u rait, Ton ink. Vyras, tai 
vyras. Maža tokių tėra. Dabar 
turėsi, Ton ink, lėberį, forst

Rokų, neiškentė nepa- klės lėberį,—gyrė. Rokų šei
mininkas.

musų O Rokas tik džiaugėsi giria-

gančių tarp jo lupų, juodut 
juodutėliai nusidažiusių ang
lies suodžiais. Patiko jai ir 
pilnos, tikslios simetrijos Ro
ko skruostai, nors anglies 
dulkėmis ir apnešti, o prakaito 
srovėmis išvagoti. Ir kai ji plo
vė jam nugarų, tai kažkodėl 
šiandie jos delnai daugiau pa
šilo ir jo nugara švelniau sli
dinėjo. O jis nerimo; po tais 
delnais kaip kūdikis prausia
mas kraipėsi, šypsojosi, šeimi
ninkė net neiškentė ir, b'Aigda- 
lila šluostytį jam p.cčįjūs, tarė:

—Ar nenurimsi. Kas čia 
dabar? Dolerių gavai, tai ir 
nenustygsti, kaip mažas vai
kas. Duok, nušluostysiu gerai 
pašones ir kaklų.

Bet ji tyčia jį barė, nes jai 
pačiai patiko šios dienos Ro
ko džiaugsmas ir vaikišku
mas. Tai aišku. Šit, kai tik ji 
baigė šluostyti jam pečius, tai 
taip smagiai sėmė delnu per 
užpakalį, kad jis net suriko: 
“gaspadinėle!” o ta vieta pa
raudonavo, lyg pliaže per die
nų degus...

Bet, iš tikrųjų, Rokas buvo 
tas pats—visai tas pats: su 
tais pačiais atletiškais pečiais, 
tomis 
mis,

—Et, Maik, jau iš tavęs, tur 
būt, niekad žmogus nebus. 
Šneki kaip koks pliuškis. Žmo- 

|gus paliko Lietuvoje žmonų su 
pulku vaikų, o čia dabar vos 
spėjęs keletu dolerių gauti, 
jau bačkutes pirkinės. Šėm on 
jų! — subarė smalsųjį Mikų 
Antanas.

jau 
nas 
pus 
jau
vienai savo kaimo 
kurių dar Lietuvoje būdamas 
giliai pamylėjo ir, išvažiuoda
mas Amerikon, iš visos širdies 
jai sakė: “Onute brangi, kai 
tik nuvažiuosiu Amerikon, kai 
tik spėsiu užsidirbti pinigų,

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

pačiomis lupomis, aki- 
skruostais ir dantimis.

BUTKUS
UNDERTAKING CO., Ine 
WILLIAM A. POKORNY, 

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ii*

710 WEST 18th STREET 
Tel. CANAL 3161

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joh F. Eudeikis
SEMALS1A IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

Ambulance.
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4^-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose
J__JLdcEl 1 Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kiti Lietuviai Daktarai
Ofisas Canal 7329 Res. Secley 0434

Dr. Peter John 
. Bartkus

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

ir susitarus.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.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.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos N ąriai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutart.į.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Bark 3395 

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

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

KITATAUČIAI

2412

COPR. IHO, NSkDLCCRAFT SSRYICE, INC 

CROCHETED MEDALLIONS PATTERN
No. 2112—Mėgsti medalionai staltiesei.

Adresas

Miestas ir valstija.

siela,
“linksma kaip pavasaris, tur
tinga kaip ruduo.”

—A, kaip gilios ii 
kartais gali būti 
džiaugsmo marios,— 
Rokas, žiūrėdamas į

jo jausena dabar buvo

žmogaus 
galvojo 
cčberio

Šeimininkas, kaip ir 
nusiprausė paskutinis,

visada, 
ir tuo-

Smalsusis įnamis 
psedamas kramtė rūkytų 

kumpį, užsikųsdamas tomatė- 
mis. Jam labai rūpėjo naujo
ko vidujiniai pergyvenimai, 
tai jis tuoj ir pradėjo:

—Kaip [yliui, Rokai, tokių

garsiai

—Kokia jau čia krūva, —

Užsimokės žmogus 
štorninkui 
kiek gi čia 
nigų?

—& 
už 
jam

už burdą, 
drabužius, ir 
beliks tų pi-

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

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė

kelis dolerius 
įkišęs į konvertų šeimynai iš
siųsti. Juk šitiek vaikų, ir visi 
maži,—kalbėjo labai rimtai 
šeimininkas.

—Palauks len, palauks, kol 
čia Rokas kitų pėdę gaus. Da
bar turi paulioti. Supa toj nu
pirks bačkutę, tai sugersime 
grinoriaus įkurtuves, —nenu- *

nors

NARIAI 
Chicagos,, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
....................................................... m

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
IIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIUIIIIIIIIIIIf

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 chL 
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 SL

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dienų, išskiriant Šeštadienio vakar a 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

J. L1 ULEVIČIŲ S
4348 S. Califoirnia Avenue Phone Lafayette 3572

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

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. 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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 168th Street Tel. Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue , Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. * Phone Grovehill 0142
1410 South 49th. Court, Cicero Ph6ne Cicero 2109

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namu telefoną* Brnnsvick 0597

Tel. YARDS 3140
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ik) 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

p

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 9818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

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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KORESPONDENCIJOS Jums Nereikalinga

Scottville, Mich
Michigano ūkininkai

Lietuviai ūkininkai pamatė, 
kad neužtenka vien turėti pa
laipinės draugijas, bet reikia 
turėti ir politišką klubą. Pra
ėjusį metą tad čion liko suor
ganizuotas Lietuvių Politiškas 
Klubas. Į pastarąjį prisirašė ir 
daug tokių ūkininkų, kurie jo
kiai kitai draugijai nepriklausė. 
Metinė mokestis gana maža, 
tik dvidešimt penki centai. Įs
tojimo jokio nėra. Kol kas klu
bas turi gražų būrelį narių ir 
ižde kelis desėtkus dolerių.

Vasario 3 dieną 1940 m. klu
bas buvo surengęs balių su

AKINIAI Visokios 
MADOS

. $2-45
pritaikyti 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_ 
Budriko krautuvėj kožną die
ną ir nedėlioj iki 4 vai. popiet.

Joseph F. Budrik
Furniture House

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

programa. Programa išėjo ga
na getai. Keletą liaudies dai
nelių padainavo choras iš pen
kių asmenų po vadovyste V. 
Martinaičio, pritariant ant pia
no ir V. Galvydžiui ant smuiko. 
Tarpe ūkininkų randasi gerų 
balsų, tik juos reikia pralavinti. 
Viršminėtame chore gerai pasi
rodė Angelija Galvidienė ir M. 
Martinaitiene. Gerai pasižymė
jo su pianu ir dainelėm maža 
astuonių metų mergaite, Milda 
Pilipaitė. Pastaroji nors keli 
mėnesiai kaip pradėjo mokytis 
ant piano, o jau gaidas gerai 
sugaudo. Su savo tėvu V. Pili- 
pu, kuris pritarė ant gitaros, 
gražiai sudainavo keletą daine
lių. Padeklamavo Ona Lapenas 
ir Jonas Švelnis. Pasibaigus 
programai, prasidėjo šokiai, 
kurie tęsėsi iki antrai valandai 
ryto. Muzikantai V. Martinaitis 
ant piano, o V. Galvidis ant 
smuiko rėžė taip, kad svetainės 
langai barškėjo. Po baliau pub
lika su gera nuotaika skirtėsi 
namo.

Vasario 10 d. vakare klubas 
laikė susirinkimą. Po susirinki
mo buvo pakeltos diskusijos, ar 
S. V. įsivels į Europos karą. 
Buvo išreikšta visokių nuomo
nių. Kiekvienas kalbėtojas pra
dėjo kalbėti apie S. V. ir nukry
po į Rusiją ir Suomiją. Labai 
gerai, kad žmonės gauna padis- 
kusuoti ir išreikšti savo minti.

Po klubo susirinkimo pap
rastai nariai pasilinksmina, pa
sišoka, pasikalba apie bėaan- 
čius reikalus, šitą kartą užteko 
tik diskusijų. Klubas
tris korespondentus: V. Marti
naitį, J. Juodaitį ir į anglišką 
spaudą M. Pilipienę,

išrinko

MADOS
Išliko nelaimė du lietuvius 

I ūkininkus: Joną Vilkų ir B. 
Vizgaudį. Sudegė jų stubos iki 
pamatų ir visos drapanos ir ra
kandai.

L. U. Z. Draugija, kurios jie 
yra nariai, mano kiek sušelpti 
iš iždo ir rengia balių jų nau
dai kovo 30 dieną.

4389

No. 4389—Išeiginis kostiumas. 
Sukirptos mieros 34, 36. 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

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

Vasario 12 dieną čion pasi
mirė sena ūkininkė ir “Naujie
nų” skaitytoja M. Matuliavičie- 
nė, apie 72 m. Jos kūnas buvo 
išvežtas į Chicagą palaidojimui, 
nes ten ilsisi ir kiti jos šeimos 
nariai.

Velionė buvo ramaus budo 
ir taikiai sugyveno su kaimy
nais.

M. Martinaitienė praėjusią 
savaitę važinėjo Chicagoje su 
M. Bundza ir pargabeno tą gra
žią dovaną, kurią jos vyras V. 
Mgrtinaitis išlaimėjo “Naujie
nų” baliuje, seklyčios dviejų 
gabalų setą (parlor sėt). Setas 
buvo gana gražus ir geriausios 
išdirbystės iš Peoples Furniture 
Co. V. Martinaičiai turėjo jau 
seniau panašų setą pirkę, tai du 
turėti perdaug. Draugė M. Mar
tinaitienė išmainė viršminėtą 
setą ant valgomojo kambario 
seto su Peoples Furniture kom
panija. Kaip seklyčios setas bu
vo gražus, taip ir valgomojo 
kambario setas gana gražus ii’ 
gero išdirbimo. Tokio seto šio- 
je apylinkėje niekas, tur būt, 
neturi. Draugai V. Martinaičiai, 
kaip girdėjom, rengia puotą tą 
grožybę įvesdinti. V. Martinai
tis labai dėkingas “Naujie
noms” ir Peoples Furniture Co.

. rraujlenu-Acme Telophntn
Vokiečių provizijos laivas “Altma^k”, kuris buvo naudojamas kaipo kalė

jimas paimtiems į nelaisvę anglų jurininkams, pagaliau pateko anglams į rankas.

Kenosha, Wis.
Rinkimai. — žuvo Marijo

na Totilas.— Gražvs Kul
tūros Draugijos vakaras.
— C. K. Braze turėjo 
siurprizą.

Artinasi kovo mėnuo ir poli
tiškas judėjimas pradeda gyvė- 
li, nes įvyksta rinkimai į įvai
rias valdiškas miesto vielas. 
Įvairaus plauko kandidatai da-

ma gauti balsotojų pritarimą. 
Bet mums balsotojams yra 
svarbu susipažinti, kas Tins 
mums naudingas, o kuris gali 
būti žalingas.

Šiemet bus renkami miesto 
konsilmanai. Dar nėra tikrai 
žinoma, kurie statys savo kan
didatūrą, bet musų tautietis 
Jonas Martin vėl norės būti iš
rinktas, tad bus reikalas lietu
viams vėl pasidarbuoti, kad bu
tų išrinktas į tą svarbią vietą.

Vėliau pakalbėsime daugiau 
apie rinkimus, nes bus'žinomas 
kandidatų sąstatas. 

* * *
Pamačiau liūdną žinią vieli- 

liame laikraštyje — tai mirtis 
Marijonos Totilas, darbuotojo 
Kultūros Draugijoje Antano 
Totilo motina. Priežąstis miiv 
ties, — automobilio paslydimas 
nuo kelio vasario 4 d. Auto
mobilis atšimušo į medį ir p-ia 
Totilas liko sunkiai sužeista. 
Ligoninėje išbuvo 9 dienas, bet 
gyvasties nebuvo galima išgel
bėti.

Velionė iš Lietuvos atvyko 
34 metai atgal ir apsigyveno 
Kenosha. Mirė turėdama 55 m. 
Priklausė Lietuvos Balso Drau
gijoje. Liko vyras Jonas, sūnūs 
Antanas ir duktė p-ia Authony 
Wilker. Sūnus Kazimieras pasi
mirė gruodžio 26 d. 1939 m. 
po sunkios ir ilgos ligos. Velio
nę pažinojau ilgą laiką. Reiškiu 
gilią užuojautą likusiems. 

* >jc *

Sausio 28 d. Kultūros Drau
gija turėjo gražų metinį paren
gimą; buvo rodomi krutami 
paveikslai apie Pabaltijo vals
tybes ir Švediją. Filmos gra
žios ir spalvotos, nutrauktos 
pastangomis Swedish American 
Line. Skolinamos nemokamai 
organizacijoms, tad patartina 
pasinaudoti šia proga. Buvo ir 
trumpas paįvairinimas.

Grupė mergaičių iš 
Reiely šokių mokyklos 
keletą numerių. Tarpe
buvo dukrelė mums gerai žino
mų ponų K. Varnių, būtent, 
Įrene. Ji išpildė gabiai du šo
kius — tai “Gavotte ir Soft 
Shoe”, akrobatišką šokį. Jau
nutė mergaitė gali turėti ateitį, 
bet, suprantama, ' turės dar 
daug metų studijuoti, nes pra
simušti į profesiją kelias yra 
sunkus. Tėveliams tad daug iš
laidų susidaro, bet gali būt ir 
džiaugsmas ateityje.

P-lės A. Jocius pianu prita
riant J. Rastic sudainavo “Ja- 
panese Sunset” ir “Aš bijau 
pasakyti”. Komentarų apie šių 
panelių dainavimą ir piano val
dymą nedarysiu. Galiu pasaky
ti tik tiek, kad dainavimas p-lės 
Jocius yra geras, balsas stiprus 
ir malonus.

P-lė A. Jocius yra narė Kul
tūros Draugijos ir šiomis 
nomis įstojo į SLA. 

* A *

Mary

šokėjų

RENGIANTIS PRIE EKONOMINIO CENTRO 
KONFERENCIJOS

Vaizbos Butų ir Profesionalų Sąjungų žiniai.

Amerikos. Lietuvių Ekonomi
nio Centro Valdyba numatyda
ma, kaip nepatogu yra Vaizbos 
Butams ir Profesionalų Sąjun

goms gyvuoti be aiškių įstatų 
ir be paties Ekonominio Centro 
Statuto, nutarė šaukti Vaizbos

žiavimą įstatams ir statutui for-

Apie suvažiavimo vietą ir 
laiką bus netrukus pranešta 
spaudoje ir laiškais.

Tame suvažiavime bus patie
kta Vaizbos Butams įvairus vei
kimo ir artinimosi planai.

Vaizbos Butai ir Profesiona
lų Sąjungos prašomos svarsty
ti suvažiavimo klausimą dabar 
ir parūpinti savo delegatui ke
lionės išlaidas.

Kadangi tai bus konstituci- 
sia bus nuo kielęjVieno Vaizbos 
Buto ir Profesionalų Sąjungų 
siųsti po vieną atstovą. Galės 
dalyvauti ir kiti Tų organizaci
jų * atstovą i, ypač^ valdybų na
riai, bet jie įstatų klausime ne
turės sprendžiamo balso.

šio mėnesio 9 d. būrelis drau
gų, būtent, J. MdVfta, J. Baubo- 
nis, E. Untulis ir asHpats suma
nėme iškirsti / šposą musų se
nam darbuotojui C. K. Braze 
—- pauliavoti ir pasveikinti 
gimtadienio proga. Kazyą prisih 
pažino, kad jau praleido 63 me
lus ir jaučiasi kaip jaunikaitis. 
Taipgi į pagalbą paėmėme jo 
švogerį Vladą Pepoll. Pasiėmę 
gardumynų, o taipgi bulvių su 
silkėmis, važiavome pas 
Braze dukterį bei žentą 
Naumczyk, kur dabartiniu 
ku tėvas ir gyvena (mat, 
J. Braze leidžia žiemą Floi 
je).

Praleidome smagiai k 
valandas lošdami kortomis.

lė atminimui ir linkėta 
gyventi ir kaip iki šiol dar 
lis žpionijos labui. —H. L.

PRAŠYMAS

visi

ŠITO
Kada Vartojate

TELEFONĄ
• Nebus reikalo apsikimšti dėl 
sniego, lietaus hr žiemos vė
jų, kada reikalus stengsies at
likti telefonu. Nereikės nė tą 
nuėjimo bei parėjimo laiką 
gaišinti, nes telefonas nuskris 
per gatves bei miestus į se
kundės laiko dalelytę. Kas ki
tas galėtų tiek jums laiko beiį 
pastangų sutaupyti ir nunešti 
žinią į tiek daug vietų į taip 
trumpą laiką ir taip pigiai— 
kaip jūsų patogusis telefonas?

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. HaUte<Fst, Chicago, III 

j čia įdedu 15 centu ir prašau
atsiųsti man pavyzd} No......... .

Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

Ūkininkai laukia pavasario. 
Matyti, laukuose važinėja su 
rogėm ir nuo patvarčių gabena 
trąšas ant dirvų. Kai kurie ker
ta malkas kurui. Netrukus at
skris pavasario paukščiai. Var
nos ir strazdai — tai pirmieji 
pavasario paukščiai. Kai kurie 
ūkininkai metė skaitę kitų par
tijų laikraščius, pasiėmė “Nau
jienas”, nes “Naujienos” pa
duoda teisingiausias žinias iš 
karo lauko ir kitur. Valio Nau

jienos! —Klubo Koresp.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ 
TOMOBILIAMS.

NAMŲ

NUO VA 
LANGŲ.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
•TAVERNŲ ir namų s 

ninku, kurioje randasi 
Vernai nuo Public Li; 
Ilties.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted S

die-
Raštinė atdara kas vaki 
iki 8 vai. Sekmadieniais 
nuo 9 ryto iki 1 vai. poj

Po naujų metų beveik 
Vaizbos Butai ir Profesionalų 
Sąjungos rinko savo naujas 
valdybas. Prašome prisiųsti E- 
konominiam Centrui valdybų 
vardus ir antrašus. Padarykit 
tai tuojau, neatidčliodami.

Ekonominis Centras šį pava
sarį leis savo spccialį biuletiną 
visiems biznieriams ir profesio
nalams. Reikalinga turėti visų 
antrašus, kad kiekvienas biz
nierius ir profesionalas gautų, 
ar jis yra Vaizbos Buto nariu 
ar ne.

Vaizbos Butai raginami ruoš
ti šią vasarą “susiartinimo su 
savo visuomene” piknikus.

KOLONIJŲ VEIKĖJAMS

Amerikos įvairuose miestuo
se ir miesteliuose yra Lietuvių 
biznierių ir profesionalų, nors 
ne visur yra Vaizbos Butai.

Mums reikalinga vardai ir 
antrašai tų biznierių ir profe
sionalų. Prašome1 tų miestų ir 
miestelių veikėjų paimti už 1c 
atvirutę, surašyti jų antrašus ir 
pasiųsti Ekonominio Centro 
Valdybai. Kurie profesionalai 
ir biznieriai matys šį atsišauki
mą, prašomi jie patys;. atsiliep
ti ir prisiųsti kitų visų savo 
sandraugų antrašus.

A. L. Ekonominio Centro 
Valdyba,

Chas. K. Pildei, Pirm. 
629—54th St. Pittsburgh, Pa.

K. S. Karpius, Sekr. 
6820 Superior av. Cleveland, O.

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE COMPANY

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš - - $300,000.00
Dabar Mokame 3^/o% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

and____________
LOAN ASSOClATlONoF Chicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 1?

Sub. 9 iki 8 vak.

-tyip—
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

- • ■—• ------ — t — —KLAUSYKIME
SALTIHIERO RYTMETINIŲ
PROGRAMŲ

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

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

sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulka moka 3!4palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslų, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomųjų sųskaitų dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISŲ INDĖLIAI APDRAUSTI IKI H

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDIN
LOAN AND SAVINGS ASSOGIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas, CANAL 8500
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NAUJIENOS
The Llthuanian Daily New»

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

te per copy.

Viaakyme kalaai
Chicago j e—paštu:
Metams$8.00
Pusei metų ___ .___________ 4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui  .75

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija - 3c
Savaitei -----   18c
Mėnesiui 75c

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

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

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 Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“Perkame laiką galvojimui”
Prezidento Roosevelto žmona, Eleanor Roosevelt, 

yra labai inteligentiška moteris. Ji nepaprastai veikli. 
Nuolatos keliauja, matosi su įvairiais žmonėmis, daly
vauja organizacijų susirinkimuose ir kasdien rašo spau-

“Francuzijoje komunistų 
atstovai, kurie nėra paimflį 
kariuomenę arba nėra pasi
slėpę, beveik visi sėdi kalėji
me. Ir jokia vieša komunis
tų arba karo priešų agitaci
ja nėra leidžiama, čia betgi 
reikia atsiminti du dalyku. 
Yra lengviau pakęsti vieną 
komunistą parlamente, negu 
72 komunistu Francuzijos at
stovų bute.”

; •.. • ■ \ 4 ■■ ..

Toliaus, tas amerikietis sako, 
kad dabartinis karas Anglijos 
akyse yra karas prieš Hitlerį, 
o Francuzijos akyse tai — ka
ras prieš Vokietiją. Anglai at
skiria Vokietijos žmones nuo 
Vokietijos valdžios; o Francu* 
zai, “išimant socialistus inteli
gentus”, yra nusistatę prieš visą 
vokiečių tautą. Francuzai, anot 
to amerikiečio, mano, kad sau
gumo užtikrinimui po karo tu
rės mužų-mažiausia; būti nuties
ta siena su Vokietija palei Rei
no upę.

Sibiro šalčiai Lietuvoje

Kartą ji labai sąmojingai apibudino dabartinės ad
ministracijos politiką, Naująją Dalybą, tokiais žodžiais: 
“Mes perkame laiką galvojimui.”

Kaipo pirmoji krašto ponia, ji negalėjo pasakyti dau
giau. Bet tuose jos žodžiuose yra nurodyta ne tiktai tei
giamoji, o ir neigiamoji Naujosios Dalybos pusė.

Naujoji Dalyba prasidėjo be programo. Atėjęs į Bal
tąjį Namą, prezidentas Rooseveltas susidūrė su daugybe 
labai keblių problemų, apie kurias nei jisai, ijei kas kitas 
nebuvo iki to laiko daug galvojęs. Reikėjo veikti tuojaus, 
nes milionai darbininkų buvo be darbo, bankai užsidari- 
nėjo, biznierius buvo apėmusi panika. O plano nebuvo.

Rooseveltas pasikvietė talkon būrį žmonių, pasižy
mėjusių įvairiose srityse, ir skubiai pradėjo su jų pagal
ba daryti planus. Buvo sulipdyta daug visokių tarybų ir 
komitetų; buvo pateikta ilga eilė “bėdos sumanymų” kon
gresui. Gimė NIRA su Mėlynuoju Aru. Federalinė val
džia pradėjo pilti milionus dolerių pramonės įmonėms, 
bankams, bedarbių pašalpoms, farmerių paramai, ir 1.1.

Daugelis tų planų pasirodė nepraktiški. Teko juos 
keisti. Teko leisti naujus “bėdos įstatymus”, steigti nau
jas tarybas. Bet pinigų leidimas visokioms pašalpoms ir 
paramoms negalėjo'sustoti nė vienai valandai. Buvo iš
leisti bilionai dolerių. Kraštas vis labiau ir labiau brido 
į skolas. Dabar jau yra beveik pasiekta teisėtoji valdžios 
įsiskolinimo riba (45 bilionai dolerių).

Bet pačios stambiausios problemos, su kuriomis pre
zidentui teko susidurti, pradedant pirmąjį savo terminą, 
dar ir šiandien nėra išspręstos. Bedarbių dar tebėra apie 
10 milionų. Biznis dar vis šlubuoja, farmeriai susirūpinę. 
Jaunimas, baigdamas mokyklas, neranda uždarbio. Val
džia dar vis galvoja, ką su tais klausimais daryti.

O už tą laiką, kurį ji suvartoja galvojimui, reikia 
mokėti, brangiai mokėti — bilionais dolerių.

Gerai, kad Amerika be galo turtinga ir gali tuos bi- 
lionus leisti už “laiką galvojimui”. Kitaip butų velniava. 
Jeigu nebūtų buvę kuo tą laiką “pirkti”, tai Naujajai Da
lybai seniai butų atėjęs galas.

Bet kas butų buvę jos vietoje? Dauguma Roosevelto 
priešų sako, kad problemos butų išsisprendusios pačios 
savaime — panašiai, kaip kad išgįja nuo ligos žmogaus 
kūnas. Tiesa, kad išgįja, — jeigu nenumiršta! v

Tiesa, kad ir gydomas ligonis nevisuomet pasveiksta. 
Bet vistiek mes nesakome, kad reikia panaikinti dakta
rus. Jeigu kompetentiškesnio gydytojo neatsiras, tai gali 
būti priverstas tas pats gydytojas galvoti ir toliaus, iki 
paciento šernolė neištuštės. O paskui?..

PASIGENDA “DEMO
KRATIJOS”

Vienas komu-nacių fiureris 
dejuoja:

“Menševikų spauda dar 
niekur nepasmerkė Franci jos 
valdžios teroro (? — “N.” 
Red.) prieš komunistus.. Ne
pasmerkė net išmetimo ko
munistų atstovų iš Franci jos 
parlamento. Juk tai laužy
mas ir paneigimas visokios 
demokratijos.

“Bet menševikai tyli. O jie 
tyli todėl, kad jie patys neti
ki į jokią demokratiją.”
Apie kokią “menševikų” spau

dą čia tas Stalino-Hitlerio tar
nas kalba, mes nežinome. “Men
ševikais” kitąsyk buvo pramin
ti Rusijos socialdemokratai, ku
rie nepritarė Leninui. Bet 
“menševikų” spauda yra už
drausta Rusijoje, ir jie leidžia 
vieną pusiaU-menešlnį laikraštį 
(“Socialističeskij Ves įnik”) Pa

Tiesa, ir mes nepastebėjome, 
kad tas “menševikų” laikraštis

ANGLIJOJE DAUGIAU 
LAISVĖS NEGU 
FRANCUZIJOJE

Vienas amerikietis, gyvenęs 
Paryžiuje, nuvyko į Londoną ir 
tuojaus pastebėjo žymų skirtu
mą tarpe tų dviejų sostinių. 
Londone daug griežčiau vyki
namas valdžios įsakymas apie 
žiburių gesinimą, negu Paryžiu
je. Londono gatvėse vakarais 
taip tamsu, kad žmogus, eida
mas, gali kaktą prasimušti į te
lefono stulpą arba nusilaužti 
koją, pataikęs koja į duobę.

Bet Anglijoje daug daugiau 
laisves, negu Francuzijoje.

“Vaikštinėdamas Westmin- 
storio gatvėmis”, pasakoja 
tas amerikietis, “priėjau tea
trą, ant kurio sienų buvo iš-

tos didesni laisvesni šaltiniai 
dabar yra Rumunijoje ir Kau
kaze; mes taip speliojame, kad 
pavasariui išaušus tose vietose 
gali prasidėti stambesni karo į- 
vykiai, kurie dar labiau visą 
Europą sukrės ir gal jūsų lai4 
mingąją Ameriką pasieks. Jei 
taip atsitiktų, tuomet ir jus mu
sų padėtį dar labiau suprasite.

Dabar gal koks jūsų Rauliu-

Pasibaigė 
Rekordinė Byla

šalčiai net 40 laipsnių prašoko. — Didelis vargas su ku- 
Už anglies toną mokama 130 litų. — Didelis 

trukumas benzino
Kaimas grįžta prie balanų. — šių dienų įvykiai mu 
myse sukelia daug rūpesčių 
na.—
kada tasai ugniakalnis pradės veikti. Vidaus po- |iag piktai Lietuvą pašiepia, kad 
litika. — Negarbingas liaudininkų vaidmuo. — Tau- ji prie balanų grįžta, žinote, 

, |mes visi kaip vienas čia Lietu
voje sutiktume ir mielai sutik
tume net kelis metus ilgais žie
mos vakarais balanomis prasi
versti, žibalo nevartoti, kad lik 
karo viesulas musų žemės ne
paliestų! Mielai arkliais važinė
tume, motorų nevartotume, kad 

Mes nenorėdami į karą įsi-1 tik kaimynai mus ramybėje pa- 
velti kenčiame tuos visus nema- liktų!
lonumus. Kenčiame ir tylime. | (Bus daugiau)
Motoro jėgą keičiame raumenų 
jėga, štai musų šaunus arkliu
kai jau iškonkuruoja daug kur 
motorus. Aulo sunkvežimiai ar- 
timešniam susisiekimui dingsta
— jų vietoje tiek laikinoje sos-l KAUNAS. — Iš kompetetin- 
linėje Kaune, tiek istorinėje soJ gų šaltinių patiriama, kad ry- 
stinėje Vilniuje musų arkliai šium su Lietuvos įstaigų pa
tempia sunkius vežimus. Gatvės stangomis surasti svetur prie- 

pasikeilusi. globstį daliai Lietuvoje esamų 
karo pabėgėlių Jungtinių Ame
rikos Valstybių įstaigos leis 
kai kuriems musų krašte at- 
sidurusiems atbėgčliams vykti 
į Ameriką. Tokie leidimai esą 
galėtų būti duodami tokiems 
asmenims, kurie dar prieš ka
ro pradžią buvo užsiregistra
vę J. A. Valstybių konsulate 
Varšuvoje. Dabar jie galėtų 
kreiptis į J. Am. Valstybių pa
siuntinybę Kaune ir prašyti, 
kad pastaroji patikrintų jų įsi- 
registravimo faktą ir kad tuo 
budu jie galėtų pasistūmėti 
priekį laukiančiųjų emigruoti 
Ameriką eilėje. Gal būt, jiems 
galėtų būti pritaikyta ir ko
kia lengvata ar pirmenybė emi
gruoti. Tie atbėgūliai, kurie no
rėtų įsiregistruoti emigravimo 
į J.A.V.; reikalu, pirma turį 
pasirūpinti susisiekti su savo 
Amerikoje gyvenančiais gimi
nėmis, kad tie laiduotų jiems 
lėšas kelionei ir darbą bei iš
laikymą ten nuvykus. — Tai
gi, atrodo, nedaug kas iš atbe- 
gėlių tokiais keliais tegalės pa
siekti Ameriką.

Aplamai apie lenkų emigra
ciją iš Lietuvos Vilniaus lenkų 
laikraštis “Kurjer Wilcnski” 
be kt. rašo, kad dėl švedų vy
riausybės parėdymo neduoti 
lenkų emigrantams iš Lietuvos 
18-50 metų amžiaus, kurie vyk
sta į Vakarų Europos kraštus, 
tranzitinių vizų, lenkų emigra
cija i'š Lietuvos 'visiškai susto
jo. Nuo sausio 11 d. švedų kon
sulas Kaune beduodąs vizas 
tik moterims ir vaikams ir vy
rams ligi 18 m. ir virš 50 me
tų amžiaus, tačiau tokie ir Va
karų Europoj nesą pageidau
jami. Įvažiavimas i Prancūzi
ją, Angliją ir Jungt. Valst. 
negalimas be tų valst. vyriau
sybių iš anksto suteikto leidi
mo. Vienintelė Europoje val
stybė, kur lenkai emigrantai 
dar priimami, lai Italija, bet 
ir ten galį gauti vizas tik tie, 
kurie turi Italijoj giminių arba 
yra patys pasiturį; nearijai vi
siškai neįsileidžiami. Į visus 
kitus Europos kraštus ir abi 
Amerikas (Šiaurinę ir Pietinę) 
emigracija labai sunki. Leng
viau esą į Azijos kraštus, pav. 
į Kiniją, bet iki ten nuvažiuo
ti reikalinga daug lesų, ko at- 
bėgeliai neturi.

ru.
-Arkliai vėl įeina į madą. —

Keista SSSR elgėse-
Gyvename kaip prie ugniakalnio ir laukiame,

tininkai naudojasi įvariomis lengvatomis.
........ „,, ..................................

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Ir užgriuvo. Ir taip užgriuvo, 
kad net tvoros pyškėjo! Veik 
dvi savaites šaltis laikėsi vis ne
toliese C.40,Į kai kurias dienas 
ir kai kuriose vietose net 40 
laipsnių prašokdamas, žmonių 
atmintyje jau net išdilę prisimi
nimai, kada Lietuvoje tokio šal
čio butą. Kiti pasakoja, kad 
kaip Napaleono armija sušalusi 
žygiavo per Lietuvą ir tai tik 
tais laibais šalčio buvę per C.20; 
vadinasi, veik pusė tiek, o pran
cūzų kariai šalo.

O tik neįsivaizduokite sau, 
kad jau ir dabar Lietuvoje 
žmonės į šalčio sosiulkas pavir
to. Žinoma, buvo atsitikimas, 
kad vienas kitas nosį nušalo, ir 
thi girto butą... Berods kažkur 
gatvėje rastas vienas žmogus 
sušalęs, bet buvęs visai nusigė
ręs... Kaunas, tiesa, labai deja
vo. Matote, Kaunas bent kiek 
padykęs, gerais laikais kuru iš 
anksto nesirūpina. Reikia jo — 
tai skambina į sandėlius ir at
veža. O šiemet trupučiuką ki
taip. Sandėliai apytušti. Kuras 
anglių pavidale iš viso sunku 
gauti. Juk anglių pati Lietuva 
nękasa, jas reikia iš kitur atsi
gabenti. Kelias į Angliją juro
mis jau veik visai neįmanomas. 
Iš Vokietijoj anglis gauti taip 
pat sunku. Tarukiniais jų parsi
vežti veik taip lygu, kaip juro
mis iš Anglijos... Vokietija karu 
susirupinuisi . neištesi, nes gelž- 
kelių raidmęns karo transpor
tais apkrauti, o juromis taip 
pat sunku. Traukiniais jų parsi-

komunistų areštavimą arba jų 
atstovų metimą iš parlamento. 
Bet klausimas, ar jam pridera 
tai daryti?

Komunistų valdžia Rusijoje 
“menševikus” išžudė arba su
grudo j kalėjimus ir koncentra
cijos stovyklas; jų spaudą su
naikino. Tik kai kuriems “men
ševikų” veikėjams pasisekė nuo 
to teroro pabėgti ir gauti prie
glaudą Francuzijoje. Na, ir įsi
vaizduokite, kad jie dabar tenai 
imtų prieš Francuzijos valdžią 
kelti protestus, kam ji “perse
kioja” Rusijos komunistų sėb
rus ir agentus Francuzijoje — 
tų komunistų, kurie “menševi
kus” žudo!

bet

Tie 
ku-

Bet ar dėl viso šito tenka la
bai stebėtis, juk šis karas vy
riausiai ir’eina dėl kuro — dėl 
naftos, dėl benzino, dėl anglies!

išvaizda žymiai
Smagia risčia laksto arkliai. 
Nežinau, kaip Chicagoje atro
dytų, jei vieną gražią dieną jos 
gatvėse vieton motorų pradėtų 
bėgioti arkliai! Tur būt, jums 
tai net sunku įsivaizduoti! O 
musų akys jau priprato prie av^ 
kijo,.

Bet, žinoma, ir čia savotiški 
nepatogumai. Jei motoras ter
šia miesto orą, lai arklys dergia 
jo
sunkiau dabar tinkamą 
palaikyti! Betgi karas verčia ir 
tuos nemalonumus kantriai pa
kelti.

Suprantama, arkliukas gyve
nimo tempą žymiai sulėtina. 
Bet tempas, išskyrus oro erd
ves, dabar Europoje visur sulė
tėjo. Štai paštą iš kaimyninių

Gatvėse žymiai 
švara K

ŽINIOS

Pusantro Miliono žodžių
Ji užtruko 98 dienas. Jos mę- 

tu advokatai, liudininkai ir tei
sėjas pasakė pusantro miliono 
žodžių. Kainavo miestui $25, 
880.

Tokie trumpai yra faktai by
los, kurią miesto teisėjas E. S. 
Scheffler užvakar vakare bai
gė svarstyti. 1930 ar 1931 me
tais chicagietis William J. 
Cleary užvedė tą bylą prieš 
Chicago Title and Trust Com- 
pany, reikalaudamas jam ati
duoti $196,000, kurie buk jam 
priklausė.

Po ilgų varžytinių ir tech
niškų ginčų, byla atsidūrė pas 
teisėją Schefflerj spalių 2 d., 
1939, ir prasidėjo ta Cleary ir 
Chicago Title bendrovės gin
čo narpliojimas.

Svarstymo metu, nesulaukęs 
progos liudyti, po dviejų dienų 
laukimo nusižudė vienas liu
dininkas. Daugiausia nuvargo 
džiuriniirkai. Vienas prarado 
12 svarų svorio, ’kitas sirgda
mas turėjo dalyvauti, viena 
džiurininke paliko motutė, ki
los giminės išmirė, o trečia, 
Mrs. Jessie Singer, 2629 37th 
Placc, labai džiaugiasi, kad 
viskas pasibaigė. Ji laukia kū
dikio.

Bylą laimėjo skundėjas 
Cleary. Title and Trust ben
drovė turi jam sumokėti $110, 
000.

Įkalino Filmų 
Unijos Viršininką

Po 18 Melų

įstringa, pas kaimy- 
kaip paprastai už-

pajutome, kas yra

badas... Malkos taip pat sunku 
parsivežti.” 'Tiesa, puikus rogių 
keliai, nes sniego turime veik 
pusę metro! Bet vien arkliais 
Kauno malkomis nepasotinsi! 
O traukiniai, ir musų trauki
niai, visokiais darbais apversti 
ir jiems sunku malkas važioti. 
Karas... Lietuvos vagonų žymi 
dalis kitur 
nūs ilgiau 
trunka.

žodžiu,
malkų stoka, kuro badas! Nors 
\ir šalome, bet musų pramones 
įmonės dirbo visai normaliai. 
Vienos jų durpes vartoja, kitos 
prie malkų priprato, o kai kas 
dar anglių didesnius išteklius 
turi.

Tiek skystuoju, liek kietuoju 
kuro apsirūpinimu dabar pusė
tinai sukame galvas! Už anglių 
toną jau mokama šimtą trisde
šimts litų! Vyručiai, tai šmots 
pinigų! Bet mokėtume dar dau
giau, jei tik jų gautume!

gauname, o seniau truko kele
tą valandų. Laiškus biznio rei
kalais jau veik nerašome. Tele
grafas, telefonas į darbą įkin
kytas. O jei reikia skubiai pas 
kaimynus nuvykti, tai skrenda
me. Erdvė laisvesne, o čia že
mėje ankšta paliko!

Bet skridiniui ir vėl tasai ne
laimingas kuras varžo. Benzi
nas sunku gauti. Visi jį laupo. 
Dabar benzinas labiau reikalin
gas ne vertybėms kurti, bet jas 
ardyti, žmonių gyvastis naikin
ti!

Taip jau ir tvirtinama, kad 
karą tie laimėsią, kurie ilgiau 
kuro tesėsią! Tai labai nesiste
bėkite, jei Lietuva kuro pritru
ko!

Tikro bado dar nejaučiame, 
bet kaip įmanydami ypač skys-

Buidewell kalėjime vakar 
buvo uždarytas NVilliam 
Bioff, viršininkų unijų, ku
rios turi suorganizavusios vi
sus darbininkus (apart akto
rių) tarnaujančių filmų ben
drovėm. Jisai čia atskrido iš 
Hollywood, Cplifornijos, va
kar po pietų,ir tuojau buvo 
padėtas po areštu.

Apie 18-ką metų atgal 
Bioff buvo nuteistas šešiems 
menesiams kalėjimo už vilio
jimą “klijenlų’’ prostitutėms. 
Bausmės neišpildęs jisai pa

Su areštu Chicagoj

woodan su rezignacija 
jų viršininko vietos.

Bioff
Holly- 

iš uni-

Suėmė 4 Berniukus 
Už Plėšima

Vienas Jų Lietuvis

lipinti plakatai apie moterų 
pacifisčių (karo priešininkių) 
prakalbas. Nieko panašaus 
nebūtų leidžiama Paryžiuje.

“Neseniai buvo papildomie
ji rinkimai (į parlamentų) 
Anglijoje, kuriuose kandida
tavo du karo priešai, vienas 
nuo Nepriklausomos Darbo 
Partijos, antras nuo Komu
nistų Partijos, ir juodu galė
jo skelbti savo pažvalgas be 
jokių kliūčių arba trukdymų. 
Juodu kartu gavo apie šeštų 
dalį visų paduotų balsų. Vie
nintelis komunistų atstovas 
parlamente gali kalbėti par
lamente kas jam patinka ir 
komunistų laikraštis4 eina 
kasdien, keldamas aikštėn pa
sibaisėtinas ‘fašistinės Suomi
jos* užmačias prieš ramią ir 
taikingą Sovietų Sąjungą.

smerkti valdžią, kuri “men
ševikams” davė prieglaudą, ir 
užtarti savo budelius!

Tai butų ne demokratija 
beprotybe.

Ir dar vienas dalykas. 
Francuzijos komunistai,
riuos pats parlamentas nutarė 
išmesti lauk, šitą bausmę pilnai 
užsipelnė. Nes jie bandė savo 
parlamentinį mandatą panaudo
ti apgavystei.zKai jie buvo kan
didatai į parlamentą, jie žadėjo 
griežčiausiai kovoti prieš hitle
rišką Vokietiją ir sakė, jogei 
Francuzija turi ginkluotis, kad 
ji galėtų nuo to barbaro apsi
ginti ir apsaugoti savo demo
kratinę tvarką. Patekę į parla
mentą, komunistų atstovai pra
džioje taip ir elgėsi: laikė smar
kias kalbas parlamente, reika
laudami, kad valdžia nedarytų 
jokių kompromisų su Vokieti
jos naciais, balsavo už karo 
kreditus, smerkė valdžią, kad ji 
neapgina Čekoslovakijos, ir t.t. 
O paskui, kuomet kilo karas su 
hitlerišką Vokietija,' tie komu
nistų atstovai staiga apsisuko ir 
pradėjo šaukti, kad reikia sii 
Hitleriu taikytis, paliekant jo 
rankose Čekoslovakiją ir dides-

mąją dalį užkariautos Lenkijos!
Jie buvo išrinkti, kaipo hit- 

lerizmo priešai, o dabar jie 
bando veikti, kaip hitlerizmo 
talkininkai. Ar šitokią judošys- 
tę galima toleruoti?

Francuzijos komunistų laimė1, 
kad jie gyvena demokratijoje. 
Diklaturiškojc šalyje tokius iš
davikus butų visus iki vieno su
šaudę, kaip kad padarė Stalinas 
su maršalų Tuchačevskiu, gene
rolais Putna, Uborevičium ir ki
tais, — nors šie buvo nusikal
tę daug mažiau, negu komunis
tų atstovai Francuzijoje.

Demokratija nėra tokia žiau
ri, kaip diktatūra, bet ir demo
kratija negali leisti, kad išdavi
kai, prisidengusieji parlamenti
ne ar kitokia skraiste, tarnautų 
priešui karo metu.

Jeigu valdžia tokių išdavikų 
nesuvaldytų, tai ji pati nusikal
stų žnionėmš.

Taigi, užgriuvę Sibiro šalčiai 
Lietuvą tik dar labiau pavaiz
davo, kurios reikšmės šių dienų 
gyvenime turi moderni škasa i 
kuras, atseit, anglys ir nafta, 
žiemos melu vakarai ilgi, švie
sai žibalas reikalingas, o jo jau 
lik pagal korteles gauname.

Kaime, kai kur žmonės grįžta 
prie balanų laikų. Negi ilgus 
vakarus visą laiką lovoje tyso* 

Reikia balaną prasimanyti! 
dėl šitų reiškinių pasiryžę 
kaltinti, tai lik susimildami 
Lietuvą rugokite, keikite

si!
Jei 
ką 
ne
tuos, kurie šį karą sukurė!

Lietuvos žmonės taip pat, 
kaip ir jūsų Chicagos, mėgsta 
patogumus ir jie vieton arklio 
motoru važiuotų ir jie vieton 
balanų elektra sau pasišviestų, 
bet, deja, dabar jau prabangos 
daiktai.

Mes ir pinigo turėtume visa 
tai įsigyti, bet parsigabenti sun
ku! Musų šoferiai dabar jau 
arkliukus įsigyja ir miestų gat
vėse jais švaistinejasi, važinėja.

Jei seniau musų miestų gal
vose dūzgė motorai, tai dabar 
arkliai žvengia. Musų ausys jau 
priprato prie tų garsų, o iš vi
so mes nebuvome jau taip la
bai nuo tų garsų atpratę. Nat-

KAUNAS. — Prieš Kalėdas 
visiems Jaunųjų Raudonojo 
Kryžiaus būreliams Lietuvoje 
buvo išsiuntinėtos iš Amerikos 
gautosios dovanėlės. Jos taip 
patiko musų mažiesiems, ,kad 
dabar Raud. Kryžiaus valdyba 
gauna daugybes padėkos laiš- 
kų, kuriuos vaikučiai . prašo 
perduoti savo aukotojams Ame
rikoje. Daugelis būrelių ir pa
tys jau ruošia dovanas, kurias 
žada siųsti jauniesiems ameri
kiečiams, atsirevanšuodami už 
jų dovanėles.

Kalėjime šiandien sėdi ketu
ri berniukai, kurie sumanė 
pabandyti savo laimę pieši
muose. Jie įsibrovė į butą ad
resu 111 South Kedzie, iš stal
čių susirinko pinigų ir bran
genybių už $206, ir išeidami, 
ištaškė sienas kiaušiniais ir 
pomidoriais, kuriuos rado šal
dytuve.

Ne kokią vietą plėšiniui ber
niukai pasirinko. Tai buvo bu
tas policistės, tarnaujančios 
moterų teisme, Mrs. Ircnc 
Coleman. Netrukus visi keturi 
buvo suimti.

Vienas berniukų yra 14 me
tų lietuvis, Robert Gaidės, nuo 
2857, West Vau Buren Street. 
Kiti trys yra 15 metų Robert 
McCool, 109 So. Kedzie Avė., 
grupės “vadas’’; 13 metų John 
Puoci, 3231 Flornoy St., ir 14 
metų Fred Bolotnia, 401 So. 
Trunibull AveAic.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJĘ 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.
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NAUJIEMS METAMS - NAUJI DARBAI

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ*

Gražus tavernas, patogus
privažiavimas.

6600 W. lllth SL, Worth, UI.
NAUJIENŲ-ACME TelnuDoto

Anglų jurininkai, kurie buvo išlaisvinti is vokiečių kreiserio “Altmark.”
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Trečiadien., vasario 21,1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Vilniaus Rakto braižinys ir sugestijos. — Amerikoje ko
mitetas išleis Vilniaus Rakto knygą su Rakto savi
ninkų biografijomis. — Medžiaga Amerikos Lietuvių 
Istorijai. — Kaip susitvarko Vilniaus žydų bendruo
menė. — šiandien jų pajamos tiktai iš kapinių. — 
Mūsų karo pabėgėlių yra 3,700, skubios pašalpos rei
kalingų 500. — Rusų vargai. — Steigiamos valgyklos 
Vilnijoje ir Vilniuje.

(Laiškas iŠ Lietuvos)

Paskutiniame prieš Naujus 
Metus posėdyje Vilniaus Kraš
tui Remti Draugijos vyr. Komi
tetas svarstė ' du svarbiausius 
dalykus, būtent:

a) Vilniaus Rakto statutą ir
b) V.K.R. Draugijos sąmatą 

1940-iems metams.
Vilniaus Raktu susidomėji

mas visuomenėje Lietuvoje la
bai gyvas: tai yra ypatingai 
graži naujiena, turinti gilią sim
bolinę reikšmę. Vilniaus Rakto 
tikslas suburti viso pasaulio lie
tuvius savo amžinąjai sostinei 
įjungti į Lietuvos valstybę, ir,

Šnare Drum $22-50
$28.00 vertės, Specialas 

Visa eilė drumų ir jiems 
reikmenys.

GOLDSTEIN 
Muzikos Krautuvė 

914 MAXWELL ST.

sudaro šie

kiek tiktai galint, padėti Vil
niaus miesto ir Vilniaus krašto 
žmonėms atsistatydinti dvasi
niai (ir medžiaginiai) po dide
lių karo sunkenybių, kurias 
jiems teko išgyventi.

Susirinkime buvo apžiūrėtas 
dailininko J. Burbos pateiktas 
piešinys, kuriame parodytas jo 
suprojektuotas Vilniaus Raktas. 
Burbos piešinyje jungiasi du 
motyvąi: liaudies motyvas ir 
Lietuvos heraldika.

Komiteto nariai, susidomėję, 
svarstė dailininko pateiktą pla
ną, darė savo pastabas, siūlė 
vienokius arba kitokius pakei
timus. Galutinis Vilniaus Rak
to braižinio svarstymas paliktas 
sekančiam susirinkimui, kuria
me turės dalyvauti ir Vilniaus 
Rakto valdytojų sekcija, kuri 
suorganizuota prie vys. Komite
to.

Vilniaus Rakto sekciją prie 
V.K.R. Draugijos
Lietuvos veikėjai: pirmininkas 
—prof. BĮ. Česnys, nariai: prof. 
J. Meškauskas, V. Augustaus- 
kas, A. Vosylius, A. Latvėnas, J. 
Burba ir inž. V. Graičiunas.

Vilniaus Raktas bus platina
mas visame pasaulyje, kur tik 
gyvena Lietuvos išeiviai, neski
riant tautybių: kas jaučiasi ne
nutraukęs su Lietuva ryšių, tas 
bus kviečiamas įsigyti Vilniaus 
Raktą ir parodyti Lietuvai, kad 
jam rupi palaikyti su ja ryšius 
ir padėti jos sostinei.

Aišku, kad ypatingą dėmesį 
teks kreipti į gausingiausią ir 
duosniausią Amerikos lietuvių 
išeiviją — lig šiol jų pasiauko
jimas Lietuvai ir duosnumas 
Lietuvos reikalams gal ir nebu
vo tinkamai atžymėtas, šituo 
klausimu dabar ryžosi susirū
pinti V.K.R. Draugija: Ameri
koje bus išleista Vilniaus Rakto 
knyga, kurioje bus išspausdin
tos biografijos visų amerikiečių, 
kurie įsigys Vilniaus Raktą. Tai 
bus, kaip Kaune manoma, mo
numentalus leidinys: jame tu
rės tilpti visi Amerikos lietuviai.

Yra pagrindo manyti, kad to
kioje knygoje bus surinkta ne
maža medžiagos Amerikos lie
tuvių istorijai, nes amerikiečių 
lietuvių visuomeninio gyvenimo 
istorijos medžiagai parinkti dar 
nebuvo parodyta pakankamai 
pastangų.

Pasakyto akyvaizdoje, norė
čiau tikėti, kad Amerikoje ne
si ras tokių lietuvių, kurie nepa
norėtų patekti į Vilniaus Rakto 
Knygą ir galėtų pasakyti atei-

No. 4386— Ploninanti suknele.Ljcs j<artoms, jog jiems buvo,
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, . , , J ° d
44, 46 ir 48 colių per krutinę. yra ir bus brangus savo tėvų 

’ kraštas ir to krašto dirbamieji
Norint gauti vienų ar dąu- visuonlen5s darbai.

giau virš nurodytų pavyzdžių _ .. ... n
prašome iškirpti paduotą blan- Toliau, susirinkime Draugijos 
kūtę arba priduoti pavyzdžio pirmininkas Dr. J. Navakas re- 
numerį pažymėti mierą ir aiš- feravo apie savo kelionę į Vil- 
kiai] say?. ^'aFd^ pa" nių ir apie tuos reikalus, ku- 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-1 . * ...................
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- nais Draugijai teks juo grei- 
te pasiųsti pinigus arba paš- čiausiai rūpintis. Įdomių žinių 
to ženkleliais kartu su užsaky- pirmininkas suteikė apie savo 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

MADOS

KAUNAS. — Kadangi Lietu-1 
va įsigijo savą valstybinį taba
ko fabriką, nuo šiol ta milijo
nine pramonės šaka nebebus 
vien tik privačių verslininkų 
grupes pelno sritis, o joje da
lyvaus ir pati valstybė per tam 
tikras organizacijas. Tenka su
žinoti, kad valstybiniam Vil
niaus tabako fabrikui eksploa
tuoti numatoma sudaryti akci
nę bendrovę ir jai suteikti mo
nopolines teises. Ta bendrovė į- 
vežusi tabako žaliavas iš užsie
nio, kas skirstys vietos tabako 
fabrikams. Be to numatyta plė
sti vietinio tabako auginimą ir 
gerinti jo rųšis, kad tiktų pra
monės reikalams. Tam reikalui 
su ūkininkais bus sudaromos 
sutartys, kaip kad yra sudaro
mos su cukrinių runkelių au
gintojais. Reikia pastebėti, kad 
Lietuvoje, ypatingai jos pietinė
je dalyje, užauga geros tabako 
rūšys, kurių ir dabar jau nema
ža primaišoma į tabako gami
nius.

TYPEWRITER 
Rentals 
3 MONTHS

Rentai Applied on Purchase 

WAGNER 
Typewriter Sales and Service 
3712 So. Western Avė, 

Phone LAFAYETTE 3534

ko tiktai 150,000 litų pajamų iš 
žydų kapinių, ir tie pinigai bu
vo panaudoti žydų bendruome 
nes reikalams. Žydai supranta, 
kad Lietuvai tenka turėti dide
lių išlaidų krašto atstatymo dar
bams, dėl to jie, nepaisant dide
lių savo sunkenybių, iš Lietu
vos valstybės iždo nereikalaus 
savo bendruomenei lėšų, bet pa
tys jas sau rupius.

Žydų pabėgėlių Vilniuje yra 
apie 11,000, iš jų 4,000 yra rei
kalingi greitos pagalbos ir mai
tinimo. šiuo reikalu rūpinasi 
pasaulinė žydų organizacija 
“Joint”: ji skiria apie 50,000 
dol. kas mėnuo pabėgėliams iš-

Juodoji Auto Spalva 
Eina iš Mados
Praeitaisiais Metais Juodosios 
Spalvos Reikalavimas Nukrito 

Iki 40%. Buick’as Siekiasi 
Ri nko j e V i rš uni ų

sako Py Hufstader, generalis 
General, Motors korporacijos 
pardavimu skyriaus vedėjas. 
Išviso parduota 100,473 1940 
metų modelio, kai per tokį pat 
laikotarpį 1939 metų modelio 
parduota tik 71,275. Tai yra 
41% pakilimas. (Skelb.)

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408
Kaip parodo Buiek automo

bilių dirbtuvių rekordai mo
dernesnieji automobilių pirkė
jai labiau vertina spalvuotus 
karus. Anot Buiek dirbtuvės 
rekordų, tik vienas pirkėjas iš 
trijų perka juodą Buick’ą, du 
perkasi mėlynos, žalios, pil
kos, rudos, maroon, kremavos, 
arba iš šių spalvų dvitoninės 
kombinacijos spalvos.

Bet, juodoji spalva, kol kas, 
procentiniai B imant, labiaus 
perkama spalva. Jos išparduo
dama 33.9%. Vienok, kasmet 
ji savo vietą labiau ir labiau 
užleidžia kildins. Iki praeitų
jų melu'juodosios spalvos auk
štuma buvo 80% visos gamy
bos. Bet jau praeitais metais 
ji nukrito net iki 40%.

Gi, bendrąį’ imant, analyzo 
duomenys pąrodo, kad juodo
ji spalva atstovauja 33.9%, 
tamsiai pilka 9.7, dvitoninė pil
ka 8.8, tamsiai žalia 8.7, ma
roon 8.5, šviesiai mėlyna ,7.6, 
dvitoninė mėlyna ir pilka 5.8, 
šviesiai pilka 5.7, tamsiai.mė
lyna 5.1, šviesiai žalia 2.8, ru- 
da2.0 ir kremava 1.2. Belo, yra 
dar gaminamos ir kitokių spal
vų kombinacijos. Šioms tenka 
tik apie 2%.

Buick’as Skaičiais
Analyzuodami spalvų skai

čius pagal jų užimamas vietas 
pirkėjų-mėgėjų skonio respub
likoj, matėme kad juodoji 
spalva pradeda nustoti savo 
pozicijas viena po kitos. Bet 
lygindami skaičius mes priei
name prie to, kad Buick’as 
pardeda užkariauti vis daugiau 
ir daugiau vietos rinkose. Tai
gi, atrpdo, kad jis kai kuriems 
broliams ima lipti ant kulnų.

Štai jums šių metų sausio

t

• FOTOGRAFASCRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonff Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POęAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65

5 tonus ar daugiau ............................ •
PETROLEUM CARBON COKE $7-75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

ĮĮP*
30

-J

Pirmininkas pranešė, kad Lie
tuvių Komitetas Vilniuje, ku
riame dirba p. Baltrušaitis, 
tvarkosi labai gražiai, vadovy
bė turi prityrimo, visame komi
tete yra pavyzdingas susiklau
symas. Lietuvių pabėgėlių rei
kalas yra labai skaudus: jie ne
gauna iš kitur jokių- pašalpų, 
dėl to pirmininkas paskyrė iš 
komiteto lėšų 3,000 litų, ir ku
rių buvo nupirkta drabužių ir- 
skalbinių.' Lietuvių bendrabuty
je visko trūksta: nėra čiužinių 
miegoti, nėra antklodžių, nėra 
šaukštų. Bendrabutyje lietuvių 
pabėgėlių yra apie 500. Iš viso 
ietuvių karo pabėgėlių priskai- 
toma apie 3,700. Ypatingos ir 
skubios pašalpos reikalingų yra 
nemažiau kaip 500 žmonių.

Pirmininką lankė ir Vilniaus 
rusų visuomenes delegacija. Ir 
jie prašė pašalpos. Ypač didelis 
esąs reikalas sušelpti senelius ir 
mažus vaikus jų prieglaudose. 
Ligi karo rusų gimnazistų buvo 
300, dabar jų beliko 150. Jie 
nusiskundžia, kad iš jų draugi
jų kasos apie 30,000 litų buvo 
kilų išsivežta, dabar jie liko be 
lėšų. Pirmininkas davė pašalpą 
ir tiems vargšams, iš viso 4,503 
litų, trims mėnesiams, po 5 li
tus mėnesiui kiekvienam asme
niui...

Moksleivių šelpimo sekcijos 
pirmininkas p. V. Tumėnas pa
reiškė, kad Vilniaus krašte esąs 
didelis 
tuojau 
ridiką 
krašto
želių vedėjų kursus;
sau tęs labai neturtingos, reikia 
joms piniginės paramos. Nutar
ta skirti kursai)tems stipendi
jas, po 80 litų mėnesiui, pasko
los formoje. Ligi liepos mėne
sio reikalinga ben 10,000 litų. 
Grąžinimą paskolos sutvarkyti 
taip, kad nesusidarytų nepake
liamų sunkumų — po 20, ar 
po 15 ir po 10 litų mėnesiui, 
kaip kas galės.

Buvo svarstytas valgyklų rei
kalas. Nutaria tuojau steigli 
Naujoje Vilnioje valgyklą — to
je vietoje yrą apie 10,000. gy
ventojų, jų tarpe nemažas skai
čius bedarbių.

Vilniuje taip pat skubiai rei
kalingu steigti valgyklas. Siūlo
ma įsteigti vieną lietuviams, o

STATOME NAUJUS

NAMU S
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

“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., 1360 kilocycles.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S
Kasdien

iki

Išgirsit 
muziką

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

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

/‘NAUJIENOSE”

MADŲ

Spausdinam
vargas, ir pašalpa, esanti 
reikalinga. Dabar ketu- 
lietuvaičių iš Vilniaus 

Kaune lanko Vaikų Dar
ios kur-

Vilniaus žydų 
pirmininkas ir 
tautos bičiulis \‘
Vilniaus žydai

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

apsilankymą Vilniaus žydų ben
druomenėje. čia pirmininką pla
čiai informavo 
bendruomenės 
didelis lietuvių 
Dr. Vigodskis.
savo visuomenės gyvenimą, ap
rūpina autonominiu pagrindu: 
jie apsiliejo mokeslimis ir iš ,jų 
tenkina visus savo bendruome
nės kultūros ir savišalpos rei- 
kalus. Jų sąmata siekė melams 
600,000 litų. Dabar, kai gyveni- antrą nTšrią; Valkykloms išlak 
mas buvo karo suardytas, beli- kyli skirti avansus.

jį dešimties dienų laikotarpį 
buvo išparduota 46.5% daugiau 
negu praeitų melų tokį pat 
laikotarpį. Tariant vienetomis, 
buvo išparduota 6,429 automo
biliai. Tuo tarpu kai per p'r- 
mas dešimties dienų buvo 
parduota 5,653 ir 4,328—tokiu 
pat laikotarpiu praeitais me
tais. Per visą sausio mėnesį iš
parduota 12,082, praeitias me
tais—7,954. Taigi, 4,128 karai, 
arba 51.9% daugiau per vien 
20 dienų laikotarpį.

Sausis kalba gerai, dar ge
riau kalba vasaris. Jis skaito^ 
mas Buiek gamyboje net ge
riausiu. Tik pamanykite, 46.6 
daugidu parduota Buick’u ne
gu visa praeitų metų gamyba, 
arba veik tris karius vidutinio 
lyfsų 10 . metų gamybos skai 
čiaus.

“Tai didžiausia gamyba

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS 
' 1739 South Halsted Street 

' CHICAGO. ILLINOIS 
T«Z. Canal 8500

NAUJIENOS 
1739 8. Halsted SL, 
Chicago, I1L

Vardai

Adresas

Miestu.

VaUtiJa



6 NAUJIENOS, Chicago, III.
■A.

Trečiadįen., vasario 21, 1940
............................................... .... . t. ---------------------- [
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KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS
LIETUVIU KLUBO SVETAINES METINES 

SUKAKTUVES
Gražus ir įspūdingas koncertas, kuriame dalyvavo try- 

likos organizacijų delegatai. — Ka’bos ir sveikini
mai. — Surinkta $73.57 aukų.

AVINNIPEG, Man.—Pirmiau- sė Jesilenaitė. 
šia tenka pažymėti, jog kalba

us vienų metų klubo sukak
ties minėjimas buvo rengiamas 
iš dalies turint galvoje kitatau
čius. Vadinasi, kitataučių orga- 
nizacijas, kurių parama lietuvių 
klubui žymiai palengvino įsigy
ti savo namą. Tiek lietuvių, 
tiek kitataučių organizacijos 
prisiuntė savo delegatus, kurie 
pasveikino klubą vienų metų 
sukakties proga ir sudėjo ge
dausiu linkėjimų. Tačiau kita
taučiai ne tiek savo kalbomis, 
kiek koncertine programos da
limi prisidėjo prie minėjimo 
pasisekiAą. Pavyzdžiui, dalyva
vo du kitataučių orkestrai. Len
kų jaunuolių choras išpildė Ka
nados ir Lietuvos himnus. Him
nai buvo to choro orkestro iš
pildyti.

Be lenkų jaunuolių choro, da
lyvavo dar 23 kiti jaunuoliai 
(16 mergaičių ir 7 berniukai), 
iš jų 8 mergaitės ir 5 berniukai 
buvo lietuvių vaikai, o likusieji 
— kitataučiai. Jie šoko, dainavo 
ir vienais ar kitais muzikaliais 
instrumentais pildė įvairius nu
merius. Viena mergaitė buvo 
profesionalė akrobatė, kuri sa
vo numerį nepaprastai vykusiai 
išpildė.

Iš lietuvių berniukų giažiai 
pasižymėjo N. Steponavičiukas, 
kuris gražiai deklamavo ir dai
navo.

Prie khibo ienų metų sukak
ties minėjimo\buvo pradėta, ruo

 

štis gana rupe\ting.d. Dar gin o 

 

džio mėnesį kirlio 
J. Palj.iunas 
skelbė, kad tas 
vasario 4 d. Vęfiau panašus pra

 

nešimas buVo įdėtas į “Liaudies 
Balsą”. Buvo ir skelbimas pri
rengtas, tik dėl kažkokių prie
žasčių “L. B.” jis pasirodė jau 
labai suvėluotai, kada daug 
naudos nebegalėjo padaryti. Ka
dangi vietoje buvo daug dirba
ma, tai ir sukakties minėjimas 
buvo tikrai sėkmingas. Drau
gas Lepeška pasirūpino išpla 
tinti pakvietimus. Kviečiamos 

uvo tiek lietuvių, tiek kitatau
ty organizacijos, neatsižvel

giant į jų politinį nusistatymą. 
Ištyilis buvo padaryta tik ko 
induistams, — jie oficialaus pa
kvietimo negavo. Mat, į komu
nistus Kanados vyriausybė žiu
ri nepalankiai, tad jų dalyvavi
mas galėjo klubui žalos padary

sekretorius
Y/uijienose” pa-

i Dėjimas įvyks

Kitataučių organizacijoms at
stovavo šie asmenys: Madreika 
ukrainiečiams, F. Beryla len
kams, Boronovich čekoslova- 
kams, J. Sharinsky rusams, 
Mrs. Bryg moterų sekcijai, P. 
Tkaciuk Poinl Douglas masinei 
organizacijai ir J. Sommerfield 
latviams.

buvo šie: M. Vidrukas (Winni- 
pego Lietuvių Klubo), P. Gu
tauskas (LLD 217 kuopos), J. 
Paliliunas (Bendro fronto Lie
tuvos liaudžiai ginti), Ona Ur
bonienė (Moterų draugija).

Koncertinė programos dalis 
išėjo gerai. Jaunuoliai kaip mo
kėdami ir kaip galėdami sten
gėsi jiems pavestas pareigas at
likti. Kas ką 
minėsiu, nes 
tos užimtų.

Kitataučių
kviesti kalbėli. Jie kalbėjo trum
pai ir pasitenkino sveikinimais. 
Kiek ilgesnę kalbą pasakė lat
vių atstovas Sominerfield. Jis 
trumpai perbėgo Pabaltijo vals
tybių istoriją. Tos mažos vals-

atliko, — čia 
tai labai daug

atstovai buvo

ne
vi e-

pa~

TRUMPAI APIE VISKĄ
_ , ...u;...  ■ .... . ?... :
už laisvę, socialį teisingumą — 
geresnį gyvenimą, šiandien mes 
turime demokratinę tvarką ir 
laisvę, bet rytoj mes jos gali
me netekti, nes visokių diktatū
rų agentai pina demokratijai 
voratinklį. Budamr organizuoti 
ir kartu veikdami su šios šalies

■

darbo žmonėmis, kurie šioje ša

Toronto sočia istai veikia
Vasario 4 d. draugų Frenze- 

lių namuose įvyko T. L. Soc. 
Dem. kuopos mėnesinis narių 
susirinkimas. Dalyvavo veik vi
si nariai, ir gyvai svarstė kuo
pos reikalus ir rinkimų kompa
nijos j parlamentą klausimą. 
Nutarta remti C. C. F. kandida
tas kovo 16 d. rinkimuose.

mo klausimas. Prakalbų toron- 
tiečiai seniai bėra turėję. Narių 
pageidavimas kviesti iš Suv. A. 
Valstijų kalbėtoją priimtas do
mėn. Tuo reikalu yra kuopos 
komiteto pasiųstas laiškas Mon 
trealo Lietuvių Darbininkų 
Draugijai dėl susitarimo rengi
mui prakalbų. Norima, kad kai

vėliava mes tą fašistinį brudą, 
nežiūrint kokios spalvos jis bu
tų, išrausime iš šaknų* Gerais 
linkėjimais, pažadais ir norais 
mes nieko neatsieksime. Fašiz
mas ir laisvės priešai nuo to 
neišnyks, čia reikalingas vienin
gumas, darbo žiuonių organiza
cija ir ištvermingas darbas.

esu išstudijavęs ‘partijas ir jų 
programas, tai Kanados pilie
čiai mylį laisvę ir geresnį gyve
nimą, turėtų balsuoti už C.C.F. 
partijos kandidatus. Balsuoda
mi už C.C.F. kandidatui, klai
dos nepadarysite: Rinkimų die
ną visi lietuviai balsuokime uz 
C.C.F. kandidatuš.

-v---------
“Mirta Činuberaitė” 

“Stasys'* ate'na
r Kovo 9 d. į Lenkų salę,

ir

jų aplankytų su prakalbomis 
šias dvi stambiasnes Kanados 
lietuvių kolonijas, -- Toronto 
ir Montreal.

Kaip greit bus gautas iš mon- 
trealiečių draugų sutikimas to
kioms prakalboms rengti (pra
šoma montrealiečių draugų tuo 
reikalu kiek galima greičiau ap
sispręsti ir tuoj pranešti T.L.S. 
I). kuopai), taip greit bus kvie
čiamas kalbėtojas. Kalbėtojas 
manoma kviesti “Naujosios Ga
dynės” redaktorių draugą Stil- 
soną, “Keleivio” redaktorių Mi- 
chelsoną arba “Naujienų” re
daktorių Grigaitį. Tikimasi, kad 
vienas iš jų galės musų koloni-

— prieinamiausiu laiku.
Tarp kitų1 kuopos reikalų su

sirinkimas svarstė iš kuopos pa

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas 

i

SLA 236 kuopa vasario 10 d. 
Lenkų salėje, 1034 Quecn S t., 
rengė Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą. Vakaras buvo 
atidarytas tautos himnu. Drg. 
J. Jokubynas pasakė kalbą. Kal
bėtojas nepaglostė priešų iš lau
ko ir vidaus, kurie kėsinosi ir 
šiandien kėsinasi ant Lietuvos priežastis ta, 

z * • tnepriklausomybės. Nepaglostė 
ir vidaus priešų, dėl kurių Lie
tuvos kraštas ir tauta nepadarė 
tokio progreso, kokį galėjo pa 
daryti Lietuva būdama demo
kratiška valstybė. Lietuvos ne
priklausomybės ir Vilniaus at
gavime1’ nevainikavo Smetonos 
nei Štai no, nes pirmoji atgau
ta tautos pasiryžimu ir kova,

pareiškusių norą grįžti į kuopą. 
Susirinkimas visapusiškai svąę-1 
stė pareiškusių draugų grįžimą 
į kuopą ir kilų draugų pasitrau
kusių iš kuopos, kurie darbi-

reika- 
veiki- 
įverti- 
darbo

nuveikti. Prieita išvados, kad 
gyvenamasai momentas 
Jauja vienybės ir bendro 
mo. Todėl susirinkimas 
nęs vienybės ir bendro
r J kalą išrinko trejetą draugų 
išaiškinimui pasitraukimo ir 
grįžimo priežasčių. Kuopos įpa
reigoti draugai atlankė keletą

Latviai čia apsigyve-

Kovo 9 d. į Lenkų salę, 1031 
Queen St. W., kampas Brook- 
field, ateina į sceną “Stasys” su 
‘Mirta činčibiraite” lorontie- 
čius pajnokinti ir palinksminti 
po sunkios darbo savaitė. Ko
medija labai juokinga. Joje pa
matysite kaip sūnūs apgaudinė
ja savo senus tėvelius, norėda
mas vesti neturtingą mergaitę. 
Kaip seni tėvai dėl turto perša

linkybių dėka.
Sekė koncertinė dalis, 

buvo turtinga ir , įdomi. Po to 
buvo suvaidinta , juokinga ko
medija “Sušaldyta Dėdienė”. 
Vaidintojai kaipo meno mėgėjai 
suvaidino labai gerai, žodžiu, 
rengėjai publikai davė daug. 
Gaila, kad publikos buvo ne
daug šiuo kartu!’ o turėjo būti 
daugiau, nes lai buvo Lietuvos 
22 melų nepriklausomybės mi
nėjimas ir gautasai pelnas turė
jo eiti Vilniaus krašto lietuvių 
naudai.

kuri

ir verčia sūnų vešli nemylimą Įstatymas įvyks balandžio 6 d., 
mergaitę, bet turtingą. Veikalas 
nuo pradžios iki galo pilnas hu
moro —- juoko. Sunku visą tai 
aprašyti, kas galima bus pama
tyti, ir kiek prisijuokti. Art’stai 
nors ne iš Holiywoodo, bet no
risi tikėli, kad suvaidins gerai,l net keturios vedybos lietuvių 
nes deda visas pastangas išsi-| tarpe. Pirmos buvo E. ir A. Sul- 
mokinimui rolių.

Po vaidinimo bus smagus 
kiai prie gero orkestro. Salė 
kiamš puiki.

Į tą linksmą parengimą ir 
kius bilietus jau dabar galima 
gauti pas vakaro rengėjus ir ar
tistus. Jų kaina tik 25c. Vai
kams bilietų nereikia. Musų 
jauni piliečiai viską matys ir 
fokstrotuos nemokamai. Prasi
dės nuo 7:30 vai. vak. Pasižy- 

ir numerį.

Kitos draugijos prašomos t į 
dieną parengimų neturėti.

šie metai gausus 
vedybomis

Nuo Naujų Metų įvyko jau

lonų; antros Vidugirio su uk- 
šo rai,niete; trečios St. Dubausko 
šo įsu atvykusia iš Lietuves vizitui

mėkite dieną, gatvę

IŠ TORONTO PADANGES
SLA 236 kuopos narių Šir- pasiųstas reikiamon 
dingi atsiliepimai vi.niečių galima nepaminėti, 

dovanų ir A. Blažaitytės, juos
ta; A. Stankienės net 4 jos ran
kų darbo stalo papuošalai ir 
Bieliauskienės namų darbo dai
lus rankšluostis, šie visi daik
tai turi ypatingos vertės kas 
juos laimės, tas džiaugsis. Kitų 
moterų menkesni dalykai, 
vistiek naudingi. Gal dar 
iš narių, kas norėtų 
prisidėti, — labai prašomi. Šia 
proga primenu nariams ir vi
siems lietuviams, kad musų 
komisija tikisi gausingesnio at
silankymo į jau pradėtą ruošti 
kitą vakarą, kuriam ir svetainė 
jau išimta 
ir jauki ant 404 BaHnirst, kuri 
lietuviams jau yra įsprasta vie
ta. Veikalą parinko gražų ir 
rimtą “Bylų pilis”; jam ir vai
dintojai tinkami parinkti. Per

pagalbai

turėjoVasario 10 d. kuopa 
parengimą vilniečių pagalbai. 
Žmonių atsilankė nedaug, gal 

, kad naujoj ir 
nepriprastoj vietoj buvo ruo
šiama, gal kitokios priežastys, 
— visų “mandrybių” šiais lai
kais^ sunku suprasti. O gal būt 
musų širdžių neužviešpatavo 
atgautojo Vilniaus gaivalinga
ugnis, gal nepilnai įvertinam 
Vilniaus krašto išgyvenusio di-

vilniečiams į pagalbą atsistoti 
ant kojų ir pradėti normalų gy
venimą nesiskubinam su svei-

vieton. Ne-

v buvo labai iškilmingos, rėkia 
SO" Į linkėti tokio ir gyvenimo; ket

virtos, kurios įvyko vasario 17 
d. — tai Alfonso Garbenio su 
čia gimusia jauna ir pasiekusia 
aukštesnio mokslo inteligente 
ukrainiete panele. Alf. Garbenį 
pažinojau jau per keletą melų, 
visada buvo rimtas, pastovus ir 
su viltimi žiūrįs Į ateitį. Savo 
laiku buvo aktyvus dalyvis or
ganizaciniame ir kululuriniame 
[lietuvių veikime. Vienu tarpu 
turėjo suorganizavęs liet, jau
nuolių orkestrą, kuriame ir pats 
uoliai dalyvavo, patarnaudamas 
lietuviams parengimuose. Vei
kiausiai dėl pakrik mo taikaus 
sugyvenimo lietuviuose, Garbe
nis pasitraukė iš veikimo ir at
sidavė rimtam amatui, t. y. fo-

bet 
rasis 

aukomis

■— visiems žinoma

bą jau kelinti metai uoliai ir 
pasekmingai dirba, savo nuosa
voje studijoje, 2182 Bundas si. 
W.

Draugas K. Beniušis pasirūpi
no laiškais pakviesti visus ži
nomus veikėjus, kurie gyvena 
VVinnipege arba St. Boniface. 
Didelį darbą taip pat atliko drg
J. Paliliunas, kuris išmiklino 
vaikučius ir paruošė juos sce
nai. Beje, Paliliunas moko vai
kučius lietuvių kalbos.

Winnip$go Lietuvių Klubas
K. Pūrą paskyrė minėjimui va
dovauti, o K. Beniušis buvo |- 
pareigotas supažindinti kitatau
čius su klubo veikla. Be to, kai 
programa pasibaigė, tai jis pa
dėkojo visiems atsilankiusiems. 
Kalbėjo jis angliškai.

Lenkų jaunuolių orkestrui di
rigavo p-lė Ann Pamar, o bro
lių Kuktų orkestras susidėjo iš 
dviejų broliukų ir trijų sesučių. 
Lietuvių grupę reprezentavo: 
Vytautas Buzuniukas, Andrius 
Bukauskiukas, W. Gudžiuniu- 
kas, Klemas Kvedaravičiukas, 
Norman Steponavičiukas, Biru
tė Kvederavičiutė, Salomėja 
Kvedaravičiūtė, Izabelė Lepeš- 
kaitė, Solomėja Lepeškaitė, Bi
rutė Buzunaite, Regina Bukau
skaitė, Birutė Jesilenaitė ir Sta-

rasti lik todėl, kad subyrėjo ca
rų imperija. Ant’ tų griuvėsių 
išdygo Lietuva, Estija, Latvija 
ir kilos valstybės. Lietuva ir 
Latvija yra laimingos, pasakė 
jis, kad joms pasisekė savo ne
priklausomybę išlaikyti ir su 
kaimynais susitarti. Lenkai ne
teko savo nepriklausomybės gal 
daugiausia dėl to, kad, ji buvo 
labai daug apžiojusi: turėjo 
daug tautinių mažumų, kurias 
visokiais budais persekiojo.

Pagyrė jis lietuvius už tai, 
<ad jie sugebėjo vieningai veik- 
i ir įsigyti klubui namą. Dary

siąs jis žygius, kad ir latviai ga
lėtų glaudžiau su lituviais veik
ti. Latvių Winnipege esą dau
giau, negu lietuvių. Seniau jie 
pusėtinai veikdavę: rengdavę 
kulturinius vakarus, prakalbas 
ir 1.1. Dabar pasireiškęs kaž
koks apmirimas. O svarbiausia 
to priežastis esanti ta, kad jau
noji karta su senaisiais nebeko- 
operuoja.
nę daug anksčiau, negu lietu
viai, tad ir jų vaikai jau yra 
suaugę ir turi sukūrę savo šei
mas.

K. Beniušis prabilo į susirin
kusius anglų kalba. Kalbos tik
slas buvo supažindinti kitatau
čius su klubo įsikūrimu. Jis y- 
pač pabrėžė tą faktą, jog vi
siems vietos ir kitų kolonijų lie
tuviams tenka atiduoti kreditas 
už klubo įsteigimą, šiuo atveju 
lietuviai sugebėjo susiprasti ir 
vieningai veikti. Ir to vieningo 
veikimo vaisius yra Winnipego 
Lietuvių Klubo namas.

Sumanytojai stengėsi pri
laukti visokių pažiūrų žmones 
Klubas nevaržo savo narių ii 
nediktuoja jiems, kur jie tur. 
priklausyti. Daugumas narių į- 
vertina Kanados demokratiška 
santvarką. Tiesą pasakius, mu
sų visų pareiga yra stengtis bu 
i gerais šios šalies piliečiais.

M. Vidukas, kuris eina klubo 
pirmininko pareigas nuo pat jo 
įsikūrimo, daugiausia kalbėjo 
apie tuos asmenis, kurie labiau
siai prisidėjo prie namo įsigi
jimo. Jei ne tų asmenų atsida
vimas ir pasišventimas, tai na
mo įsigijimo darbas butų buvęs 
daug sunkesnis.

Trumpiau ar ilgiau kalbėjo 
ir kitų organizacijų atstovai. 
Beveik visų kajbos sukosi apie 
tą pat dalyką: namą ir su juo 
susijusiais reikalais. Organiza 

z

trejetą dar neatlankyta; juos 
atlankys šiomis dienomis), iš 
ko paaiškėjo, jog didelių kliū
čių grįžimui nėra. Socializmas 
juk musų visų idealas. Mažesni 
skirtumai turi būti išsiaiškinti 
kompromiso keliu, garbingai ir 
draugiškai pašalinti. Praeities 
klaidos turi būti pamoka. To
bulo žmogaus, tikra ta žodžio 
prasme, iki šiol neteko girdėti. 
Ir vieni ir kiti gal darėme klai
dų, dirbdami alsakomingą dar
bą. Gali pasitaikyti jų ir vėl, nes 
gyvenimas šiandien ir kasdien 
neša naujų, gilių dažnai taip 
greitai nesuspėjančių išanali
zuoti problemų, kurias spren
džiant pasitaiko kartais klaidų. 
Kas nedirba tas nesuklysta. 
Maža klaida nei mano, nei tavo 
neturi būti musų izoliacijos 
priežastimi. Aplankytieji drau
gai pareiškė, kad jie apsvarsty- 
sią į kuopą grįžimo reikalą. 
Demokratiją ir laisvę mylinti 
lietuvių išeivija Kanadoje turi 
būti vieninga, darbšti ir pasiry
žusiai stovėti, lyg suomis gin
damas savo kraštą, sargyboje

ei jos ir pavieniai nariai sudėjo 
ir aukų, — iš viso buvo surink
ta $73.57.

Paskui, buvo skaitomi sveiki 
nimai ir linkėjimai.

Visiems minėjimo dalyviams 
didžiausias ačių. Padėka pri
klauso ir tiems laikraščiams, 
kurie rėmė vvinnipegiečių suma
nymą įsigyti namą. Tą paramą 
vvinnipegiečiai labai įvertina.
—W. L. Klubo korespondentas

Pirma negu balsuosime.
Kaip jau yra žinoma, kovo 

26 d. įvyksta Kanados Domini
jos parlamento rinkimai. Parla
mento rinkimuose turi teisę bal
suoti visi Kanados piliečiai ir 
tie, kurie turi Kanados piliety
bės popierius, tai yra naturali- 
zuoli. Nuosavybės turėjimas 
nieko nereiškia, šiems rinki
mams visur buvo padarytas su
rašinėjimas balsavimui. Visi į- 
traukti į rinkikų sąrašą yra 
skelbiami viešoje vietoje, kad 
kiekvienas galėtų pasitikrinti, 
ar jis yra įtrauktas į balsuoto
jų sąrašą ar nė; Surašihėjant 
daugelyje vielų piliečiai nebuvo 
namie. Kaimynai galėjo neįra
šyti dėl vienos ar kitos priežas 
ties. Todėl kiekvienas, turįs tei
sę balsuoti, turi pasitikrinti tuo
se sąrašuose, kurte yra iškabin
ti kur nors prie medžio ar sie
nos toje gatvėje, kur jis gyve
na. Neradęs dar gali pasitikrin
ti kaimyninėje gatvėje. Ir ne
radęs nei čia savo pavardės, tu
ri eiti į City Hali — miesto val
dybą — ir tenai reikalauti, kad 
neįtrauktas asmuo butų įtrauk
tas, — ir tenai įtrauks. Kitaip 
neturėsi teisės balsuoti. Pasi
stenkime pasinaudoti savo teisę, 
nes nuo musų priklauso, kokia 
valdžią išsirinksime, tokią turė
sime. Balsuoti galima bus daug 
už ką: už senos partijos libera
lus, konservatorius, kuriuos 
veik nieko nesiskiria. Bus išsta- 
lyta ir kitokių kandidatų: ko
munistų, Sočiai Credit partijos 
ir kurtę sakysis bepartyviais.' 
Galėsite pasirinkti. Bet kiek aš 
esu įsitikinęs į politiką ir kiek

tau t iš

nas reiškinys! Kuopos parengi-: 
mų komisija dėjo visas gali
mas .pastangas,.kad lik daugiau 
žmonių ateitų. Jie apsivylę li
ko be noro dirbti kuopos var
du kultūrinį darbą. Susirinki
me narius prašė padėti jiems 
jų vadovaujamame darbe. Rei
kia tikėtis, kad ateityje bus la
biau įvertinamas slinkus ir rū
pestingas komiteto darbas.

Šis Vilniaus krašto naudai 
ruoštas vakaras buvo atšvęstas 
slegiančiose aplinkybėse ir pri
slėgta nuotaika. Keistą vaizdą 
teikė žiūrovams, kuomet sceno
je pasirodė lietuvaitės
kuose rūbuose tai kabanti virš 
jų galvų lenkiška varna slėgusi 
musų brolius per 19 metų, kė
lė lietuviams liūdesį ir neapy
kanta, Visą programą, kurioje 
buvo daug kalbama apie Vil
nių, išskiestais sparnais gaubė 
žiaurus lenkų “erelis”. Nariai 
pageidauja, kad panašioje sve
tainėje parengimus ruošti veng
ti.

Programą pildė kuopos na
riai, jiems gelbėjo gabus mu
zikas “Aušros” choro pianistas 
Pocius ir jo sesutė p-lė Marytė, 
kuri griežė smuiku ir padaina
vo porą dainelių. Vieną lietu
višką “Mamytę”, kuri išėjo la* 
bai gražiai. Gerb. Pociams ten
ka gražiai padėkoti, nes jie jau 
keliais atvejais mielai sutiko 
kuopos parengimuose atlikti 
muzikalius numerius. Kai ku
rie nariai supratę, kad iš pa
rengimo pelno liks neperdau- 
giausiai, mielai pritarė J. Man- 
kaus pasiūlymui sudėti kas 
kiek gali. Pats J. Mankus auko
jo 3 dol. ir po 1 dol. Frenzeliai, 
Jokubynai, Kuniučiai, Samule- 
vičiai, Plieniai,
Margeliai, Augutis ir Stankai. 
Be šių narių dar > prisiuntė iš 
Delhi visuomet jautriai ir nuo
širdžiai aukoją kilnierhs tiks
lams gerbiami V. ir V. Trei; 
giai 2 dol. ir P. Karašauskas 1 
dol. Dabar kuopa turi su čia 
paminėtomis aukomis 25 dol. 
Kai kurios moterys suaukojo 
labai gražių rankdarbių. Gau
tas pelnas iš rankdarbių bus 
pridėtas prie turimų pinigų ir

Bieliauskai.

Su lietuviais Garbenius mažai 
besueina, išskyrus keletą arti
mesnių pažįstamų. Gaila, kad 
lietuvių veikime Garbenius ne- 
bedalyvauja, bet tam gal turi 
ir priežasčių. Kaipo gerą pažįs
tamą ir vertą pagarbos žmogų 
sveikinu Garbenių ir jo jaunų 
žmoną, sukarusius nauja gyve
nimą ir linkiu laimingos ir pa
sekmingos ateities. —O. L

KANADOS POLITIŠKOS PARTIJOS
Velykų antrą dieną, kovo 26, 

įvyks Kanados federaliai rinki
mai, kada gyventojai turės iš
rinkti 245 parlamento atstovus 
sekantiems metams. Rinkimuo
se dalyvauja net penkios partiT 
jos, kurios per paskutines ke
turias savaites pasakys mums 
iš radijo stočių ir masiniuose 
susirinkimuose daug gražių 
kalbų ir patieks balsuotojams 
žavinčių rinkiminių pažadų. 
Prieš(pat rinkimus svarbiausios 
karo ir pasaulio įvykių žinios 
išnyks iš pirmųjų galingos 
spaudos puslapių, užleisdamos 
savo vietas partijų rinkiminei 
propagandai. Kiekvienas libe
ralas tvirtins, kad jo partija 
laimės, o konservatorius šven
tai tikės, kad konservatorių 
partija sumuš liberalus. Kuri 
partija laimės ir už kurios pro
gramą pasisakys paprastas, di
džiumą sudarąs kanadietis, pil
nai paaiškės tik rinkimų dieno
je. šiuo tarpu mums svarbu ir 
būtina susipažinti, nors trum
pai, su šio 
partijomis, 
su šiandien 
padėtimi.

Bet pirma negu paliesime 
kanadiečių politinį pasiskirsty
mą ir partijas, atminkime vie
ną svarbų faktą, kurį kiekvie
nas pažangus istorikas nedvejo
jančiai pabrėžia, — tai kad 
kanadiečiai' šiandien nėra pasi
rengę griebtis bent .kokių stai
gių socialių permainų. Nežiū
rint to, kad nuo Didžiojo Ka
ro krašto sunkioji pramonė pa
darė milžinišką žingsnį pirmyn, 
kanadiečiai dar neišaugo iš is
torinės pionierių samprotavimo 
fazes. Daugumą gyventojų su
daro fermeriai ir iš farmų kilę 
miestelėnai bei nemaža dalis 
inteligentijos. Visuomenėje gi
liai įsišaknėjusi tvirto indivi
dualizmo pasaulėžiūra, šios pa
saulėžiūros veiksnyje sukasi 
visų partijų politika. Darbinin-

kas musų gyvenimo politikoje 
dar vis stovi antroje vietoje. 
Rinkiminiai obalsiai, kurie iš
keliami šiandien, yra obalsiai 
paskutinių 60 metų, beveik nuo 
pradžios reprezenticinės val
džios.

krašto politiškomis 
jų programomis ir 
susidarusia politine

Partijų sistema
Kanados politiškos partijos 

labai panašios į Jungtinių Vals
tijų partijas, tačiau čia labiau 
vyrauja Britų parlamentarinė 
sistema. Dar nuo kolonijalių 
laikų prieš 1791 metus, kada 
Kanadą valdė Britanijos nu
skirtas gubernatorius su pagal
ba nerinktos tarybos, čia popu- 
liarizavosi visų Anglijos parti
jų vardai ir politiški terminai. 
Prasidėjus reprezentacinei tvar
kai, kada Žemesnė ir Aukštes
nė Kanados (Lower and Upper 
Canadas) susijungė ir vėliau 
nuo konfederacijos laikų pasi
reiškė ųiiš 
suomėnės pasiskirstymas, iš 
esmės labai panašus į pasiskir
stymą Anglijoje: konservato
riai ir progresyviai. Pastaroji 
srovė atstovavo įvairius refor- 
mistus, ūkininkus ir kitus 
sluoksnius. Atsirasdavo ir 
smulkesnės partijos, bet joms 
nepasisekė pakreipti į save ta 
visuomenės tradicinį į dvi sro
ves nusiteikimą ir likti pasto
vioms partijoms. Iki šiol Kana
dos vyriausybė neišėjo iš dvie
jų partijų vadovybės, jeigu ne 
liberalai, 
sudarydavo, 
vyriausybė 
mokratijos produktas. Kitaip 
demokratija veikti negali.

Iresnis ir gyvesnis vi- 
pasiskirs tymas,

tai konservatoriai ja 
Partijų sistemos 

yra natūralūs de-

Konservatorių partija
Konservatoriai pasirodė net 

1840 metais, kada žemesnė ir 
Aukštesnė Kanados sukurė ben
drą vyriausybę, Unijos Parla
mentą. Bet tik 1854 metais 
konservatorių partija, vadovy-

(Tęsinys 7-me pusi.)
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iš Politikos Lauko
Dabar Tereikia Laukti Balandžio Devintos

O Tuo Tarpu Ruoškimės Klausyti Labai Daug 
“Spyčių” ir Ginčų

Kandidatų sąrašai jau yra 
pilni, politikai jau išsirikiavo 
“mūšiams”. Viskas prirengta 
balandžio 9 dienos nominaci
joms.

Kol ta diena ateis, mes gir
dėsime daug karštų “spyčių”, 
daug ginčų. Jei lankysim poli
tinius mitingus, tai gausim ne
mokamo alaus ir ambitiškieji 
kandidatai mums kalnus ža
dės. Netrukus visam mieste 
pradės mirgėti politinės afišos 
ir kur neslijksim radio, ten vis 
girdėsim oracijas apie didžiu-

I A. + A. j
Į TADEUŠAS YUTKEVICIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
| vas. 20 d. 12:30 v. popiet. 1940 

m. sulaukęs pusės amž., gimęs 
Tauragės apskr., Kvėdarnos 
parap., Grimzdų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Kuncaitę, 4 dukteris: Oną ir 
žentą Juozapą Ardinger; Jus
tiną ir žentą Vincentą Bo- 
gasch, Stanislovą ir Vincen
tą Malis, Petronėlę ir žentą 
Mykolą Marushą, sūnų Joną 
ir marčią Johanną; anukus ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 3241 So. 
Lowe avė., tel. Victory 3271. 
Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 
24 d. 8:30 vai. ryto iš namų į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, H 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka- ■ 
zimiero kapines.

Visi a. a. Tadeušo Yutkevi- 
čiaus giminės, draugai ir pa- ■ 
žįstami esat nuoširdžiai kvie- H 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir u 
suteikti jam paskutinį patar- H 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Dukterys, žentai, 

Sūnūs ir Giminės.
Laid. Dir. A. M. Phillips, ■ I Tel. YARDS 4908.1—n I 1 "!■■! IMI ■■III ■ iiirTOriimnrr—II
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A. + A. I
JUOZAPAS GAIDAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 19 d., 6:45 vai. ryto, j 

H 1940 m., sulaukęs pusės amž., 
M gimęs Liet. Tauragės apskr., 
I Batakių parapijoj. Amerikoj 
Į išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliudime j 
Į moterį Marijoną po tėvais 
I Kuchinskaitę, sūnūs Juozapą 
B ir dvi dukteris: Marthą ir Te- 
| ofiliją, du pusbrolius Pranciš- 
1 kų ir Petrą Tverijonus ir jų 
| šeimas ir daug kitų giminių, 
I Lietuvoj—seserį Marijoną ir 
Į brolį Kazimierą.

Kūnas pašarvotas 4403 So. 
i Mozart St. Laidotuvės įvyks 
8 penktadienį, vasario 23 d., 8 
| vai. ryto iš namų į Nekalto 
U Prasid. Pan. šv. parap. baž- 
| nyčią, kurioje atsibus gedu- 
B lingos pamaldos už velionio 

sieią, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Gaidaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs- 

1 tami esat nuoširdžiai kviečia- 
J mi dalyvauti laidotuvėse ir 
| suteikti jam paskutinį patar- 
M navimą ir atsisveikinimą.

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

| Tel. YARDS 1741.

lį pavojų gręsiantį Amerikai, 
jei tas ir tas kandidatas ne
bus išrinktas.

Šįmet rinkiminė kova bus 
labai smarki ir gyva, nes šįmet 
išpuola ir prezidentiniai rin
kimai, kurie visuomet žemę 
ir dangų drebina. Ir demokra
tai i? republikonai turi net po 
kelis prezidentinius kandida
tus, kurie jau švaistosi po A- 
meriką pasakodami savo dide
les dorybes ir gabumus šio 
krašto reikalus tvarkyti. Rin
kimams daug gyvumo priduos 
ir didelis neatsakytas klausi
mas, kuris stovi prieš visus 
kandidatus ir visus Amerikos 
gyventojus, o tas klausimas 
yra. Ar prezidentas Roosevel- 
tas kandidatuos trečiam ter
minui? Apie tai daugiau žino
sim, kai Amerikos demokra
tai susirinks Chicagoj liepos 
mėnesį kandidatui į preziden
tus nominuoti.

Kandidatų Kaip Grybų.
Tuo tarpu Cįhicago ir Illi

nois valstija ruošis balandžio 
nominacijoms, kuriose bus iš
rinkti demokratų ir republiko-

A. t A.
ONA SIMONAIČIUTĖ 

gyv. 10740 So. State Street
Mirė vas. 19 d. 1940 m., 

4:05 vai. popiet, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoj, Šiaulių ap
skrity, Linkuvos par., Mieste
lio kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Jurgį ir ‘brolienę Sofiją 
ir jų 2 vaikučius: Jurgį ir 
Richardą.

Lietuvoje paliko brolienę 
Kastanciją ir jos šeimą ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų. t , •

Priklausė prie t.Moterų Są-_ 
jungos Wėšt Pullmane ir Chi- 
lagos Lietuvių. Dr-jos taipgi 
pųie SLA 55-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 42-44 E. 108 
St. Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, vas. 22 d., 1940 m. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Visų šventų par. 
bažnyčią, Roselande, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Brolienė ir 
jų Vaikučiai.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, tel. Pullman 1270.

a am fui i Siunčiam GėlesLOVEIKIS?ž‘=...i
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

A. A.
PRANCIŠKUS KNUKŠTA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 20 d., 6:30 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kulių parap., Telšių 
apskrity. Amerikoj išgyveno 
28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Ievą po tėvais Lučin- 
skaitę, 2 sūnūs Frank ir Wal- 
ter ir jų šeimynas, podukrę' 
Rose Spadoni ir jos šeimą ir 
kitas gimines, draugus ir pa
žįstamus. ♦

Prikląusė prie Keistučio 
Kliubo ir Lietuvių Piliečių 
Pašalpos Kliubo.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko kopi., 3354 So. Halsted 
St. Laidotuvės įvyks penktad. 
vasario 23 d., 1:30 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Knu- 
kšto giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Sunai, Podukra ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir. P. J. Ridikas, 

tel. YARDS 1419.

nų kandidatai valstijos ir ap
skričių valdvietėms

Kandidatų ir vienoj ir kitoj 
pusėj yra kaip grybų po lie
taus. 1

Republikonų yra kur kas 
daugiau, bet ir demokratų 
eilėse vienybė nekaip težydi.

Partijos vadai neseniai su
važiavo į Springfieldą vienin
gam kandidatų sąrašui sulip
dyti, ir tai neva padarė. Bet 
bematant jisai pradėjo irti. 
Vadai Springfielde nominavo 
dabartinį senatorių Washing- 
tone, James M. Slatery, dar 
vienam terminui, o Chicagos 
meras Kelly apsisuko ir nuta
rė į senatorius remti savo sek
retorių ir artimą draugą, chi- 
cagietį Gael Sullivan. Dabar
tinis Icitenant-gubernatorius 
John Stelle buvo įtrauktas 
partijos sąrašan taipgi dar 
vienam terminui, bet jam pa
sirodė, kad ta vieta jau per- 
maža, ir paskelbė, kad kandi
datuoja į gubernatorius.

E. J. Barrett, dabartinis val
stijos auditorius, negavo parti
jos indorsavimo, bet jis nenu
sigando ir pareiškė, kad ap- 
seis be jo. Ir jis nutarė kan
didatuoti dar vienam termi
nui, nepriklausomai.

Taigi, “mūšiai’ tarp kandi
datų bus smarkus.

Demokratų Kandidatai
Žemiau seka pilnas demo

kratų kandidatų sąrašas, ir 
valstijos ir Cook apskričio vie
toms. Republikonų sąrašai 
bus paskelbtas rytoj:

SENATOR 
James M. Slattery, Chciago. 
Ben S. Adamovvski, Chicago*. 
Leroy Kaszubowski, Chicago. 
Gael Šullivan, Chicago.

( GOVERNOR
Harry B. Hershey, Taylorvillc. 
John Stelle, McLeansboro. 
Albert Lagerstedt, Chicago. 
John S. Boyle, Chicago.
James O. Mcnroe, Chicago.. 
Joseph * J. * 'Novvickiv • Chicago. 
Robert W. McKinlay, Chicago. 
John F. Boyle, Chicago (4716
S. Wells).

LIEUTENANT GOVERNOR 
George M. Maypole, Chicago. 
John Stelle, McLeansboro (to 
withd'raw).
Louie E. Levvis, Christopher.

SECRETARY OF STATE 
Edward J. Hughes, Chicago.

AUDITOR
John C. Martin, Salem.. 
Edward J. Barrett, Chicago.

TREASURER
Edvvin C. Gordon, Chicago*.
Homer Mat Adams, Champaign 
John E. Egan, Chicago.
Joseph B. Ford, Oak Park.

ATTOKNEY' GENERAL 
Harold G. Ward, Chicago. 
Samuel H. Block, Chicago.

CONGRESSMAN-AT-LARGE
T. V. Smith, Chicago.
Lcuie E. Lewis, Christopher. 
(To withdraw.)
Walter Orlikoski, Chicago.

STATE’S ATTORNEY 
John Gutknecht
Thomas J. Courtney

CORONER
John T. Plunkett
John E. Egan 
W.z F. Hetman

CLERK OF SUPERIOR 
COURT

Thomas M. Eniright
Victor L. Schlager 
ęLERK OF CIRCUIT COURT 
John E. Conroy

Kanados lietuvių žinios CLASSIFIED ADS

> NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI •
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA )’

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ■ 1

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

(Tęsinys iš 6-to pusi.) 
beje John A. MacDonald, be 
galo gabaus ir gudriausio jos 
istorijoje vado, priėmė tikrą 
torių veidą, kuris mažai kuo 
pasikeitė iki šių dienų. Jos po
litika, kurią vede anais laikais, 
vedama ir šiandien, lik rinki
muose naudojami įvairus obal
siai, pritaikinti dienos^ klausi
mams.

Tuomet John A. MacDonald 
suorganizavo Liberal-Conservat- 
ive partiją, įtraukdamas įvai
rius reformistus, konservato
rius atskalūnus ir kitas politi' 
nes grupes, Bet svarbiausiomis 
grupėmis įiberalų-konserva to
rių partijos buvo Orange-Loya 
list sekcija iš Upper Canada, 
francųzų katalikai iš Lower 
Canąda ir Mohtrealo stambieji 
pramonininkai iš Grand Trunk 
gelžkelio ir Montreal banko pa
stogės. Pastaroji grupė paliko 
iki šiai dienai nugarkauliu kon
servatorių partijos; gi Quebeco 
katalikų bažnyčios hierarchiją, 
kuri sudaro galingą jėgą musų 
politikoje, panaudoja savo įta
ką lapiškai. Mes matėme ją re
miant vieną ir kitą partiją. Ir 
tikrai, katalikų bažnyčiai taip 
laikantis pasisekė atsistoti to
kioj pozicijoj, kad atrodo, jog 
partijos jai tarnauja, o ne ji 
partijoms. O range-menai tradi
ciniai laikosi konservatorių. 
Tai yra gyva, gerai organizuo
ta sekcija pasiturinčių žmonių, 
kilusių iš pirmųjų Britanijęs 
lojalistų, kurie apsigyveno ry
tinėje Kanadoje po Amerikos 
nepriklausomybės karo. Jų tar
pe atrasime,n nępaąža ir darbi
ninkijos, kųi’įą patraukė ultra- 
šovinisliniai Šukiai. *

Šie faktai buvo reikalinga su
minėti, nes ji# tikrenybėje nu
šviečia konservatorių partijos 
charakterį, jos ,politiško veido 
atvaizdą. ‘

Beveik per 30 melų (nuo 
konfederacijos, 1867, il^i 1896 
metų) konsępva torių partija 
po vadovyste apsukraus ir mik
laus MacDonald dominavo po
litišką sceną. MacDonald sieke 
sutverti stiprią apvienytą tautą 
iš išsimėlusių nepriklausomų 
provincijų, kurios sudarė Bri
tanijos šiaurinę Ameriką. Jis 
tai vykdė amerikoniško hamil- 
tonizmo keliu, tai yra kovojo 
prieš provincijales teises ir 
stengėsi pririšti prie vyriausy
bes pramonininkų ir finansie- 
rių interesus. Užsienio politiko
je konservatoriai
glaudžiu bendradarbiavimu su 
Britanija ir jos imperijos orbi- 
te kolonijomis, kovodami prieš 
laisvą prekybą muitų, 'prieš vi
sokias ekonominio bendradar-

vatoriai vėl grįžo prie valdžios 
vairo. Jiems pasisekė sumušti 
liberalų partiją dėka užėjusiai 
depresijai. Išėmus bedarbių 
klausimą, visi kiti Bennett’o 
rinkiminiai obalsiai buvo tie, 
kurie vyravo rinkimuose per 
paskutinius 60 metų. Savo kar
štomis ir bombastiškomis kal
bomis, dinamiška asmenybe, 
Bennett, jnilionierius advoka
tas, patraukė plačius visuome
nės sluoksnius, įskaitant depre
sijos paliestus darbininkus ir 
farmerius. “Kanada pirmoj vie
toj; Dėdė Šamas lai eina savo 
keliu, musų kelias su John 
Bull” — šaukė jis. Bennett ža
dėjo pakelti krašto ūkį ir iš
spręsti nedarbo klausimą aukš
tais muitais ir ekonominiu su
sitarimu su Britanija ir jos im
perijos dominijomis bei kolo
nijomis. Tais rinkimais libera
lų vyriausybė, kuri viešpatavo 
per 24 metus, liko nugalėta. 
Bet neilgąm. Konservatorių vy
riausybė, Bennett’o vadovybėje, 
nepajėgė išspręsti tų klausimų, 
kuriuos žadėjo išspręsti. Kana

HELP WANTED—MALĖ 
Darbipinkų Reikia

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

404 S. Racinė. Antras aukštas.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKO DARBO PIRMOS klasės 
bartenderis. Box 1184. 1739 So.
Halsted St.

vadovavosi

CLERK OF PROBATE COURT 
Frank J. Lymari
George D. LeBrint

RECORDER OF DEEDS, 
Frank Litterski 
Edvvard J. Kaindl

SANITARY DISTRICT 
TRUSTEES

James H. Whąlen
Jcseph Baran
George Seif
Ąntori A. Pociask

biavimo sutartis su Jungtinė
mis Valstybėmis. Kili klausi
mai, kaip katalikų užlaikomos 
nepriklausomos mokyklos ir 
protestonų teisės, buvo antraei
liai klausiniai, nors rinkimuose 
jie vaidino svarbų vaidmenį. 
Svarbiausi konservatorių nuo
pelnai, daugiausia priklausą 
MacDonald vadovybei, lai pa
statymas gelžkelio, kuris sujun
gė kraštą nuo Ątlantiko iki Pa- 
cifiko vandenynų pakraščių; 
sukonsolidavimas išsimčtusių 
nepriklausomų provincijų į 
stiprią konfederaciją; ir tauti
nės protekcijos politika (Na
tional Policy of Proteętion), 
kurios melu iškilo pramone: 
kūrėsi dirbtuvės, atsirado eilė 
bankų ir finansinių įstaigų.

Pralaimėjusi rinkimus 1896 
metais konservatorių partija 
uealsigąvo kaip reikiant iki 
1930 m. John A. MacDonald 
asmepyje, kuris mirė 1891 m., 
konservątoriąi peleko žymiau
sio vado. Su trumpa pertrauka, 
nuo to laiko vyriausybė atite
ko liberalų partijai. Tik 1930 
melais, iškilus politiškoje sie
noje R. B. RennetPui, kurį ga
lima priskaityti prie tipiškiau* 
šių konservatorių vadų, konser-

šių. Ir po penkių metų, konser-

liberalų sumušta.
K. Bure.

Hudson, Ont

REIKALINGAS VYRAS siūti ir 
prosyti; darbas nuolatinis. 1707 So. 
Halsted St.

SUSIRINKIMAI

HELP WANTED—FEMALE 
______ Darbininkių Reikia______

REIKALINGA MERGINA ne 
jaunesnė kaip 20 metų dirbti į 
Road house. Valgis ir guolis. Geras 
Užmokestis. Kreiptis laišku. W. 
Budgin, R. 49—Bradley, I1L

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.

is miškų darbininkų gyvenimo.

Iš J. Martinonio, plačiai žino
mo Kanados lietuviams naujie- 
niečio, teko patirti, kad Hudso- 
no apylinkėse darbai miškuose 
žymiai pagerėjo. Darbai ciną 
nepalyginti geriau, negu pernai.

Dirbama net dviem pamai
nom. To niekuomet pirma ne
būdavo. Nakties metu daugiau
sia yra taisomi keliai bei trak
toriais vežami rąstai į tokias

po-

ne-

pristatyti į lentpiovyklas bei 
pierio fabrikus.

i Kada skubiai darbas yra 
liekamas, tai įvyksta daug 
laimių. J. Martinonio draugas
likęs labai skaudžiai didelės ša
kos užgautas ir išgulėjęs ilgoką 
taiką be sąmonės. Martinonis 
nuo nelaimes, kaip sakoma, per 
plauką lik ištrukęs.

Netrukus Martinonis žada at
vykti į Toronto ir čia apsigy
venti. Jo asmenyje pažangioji 
Toronto visuomene įgys ener
gingą veikėją ir gerą muzikan
tą. Mat, J. Martinonis gerai val
do armoniką ir klarnetą. Tad 
vasaros metu piknikuose jis bus 
nepamainomas žmogus.

==Mabto=]

REIKALINGA MERGINA bend
ram ruošos darbui. Būti, 12 metų 
vaikas. 909 N. Damen.

Diena iš Dienos

REIKALINGA CHENILLE ope
ratorių maudyklėms karpętukus 
daryti. Darbas nuolatinis, gera al
ga. Tik patyrę tesikreipkite. Ateiti 
pasirengę dirbti. BEN GREEN- 
BERG and BROS. 3-čias aukštas, 
2911 So. La Šalie St.

Tėvas—50
Duktė—16

Vasario 4-lą d., Vengiliaus- 
ko -svetainėje, 4500 So. Tal
man Avė., susirinko keli šim
tai K. Šlepečio drdugų ir pa
žįstamų ir gražiai jį pagerbė 
50 metų gimtadienio proga. 
Ta pačia proga buvo pagerbta 
ir jo duktė Dana, kuri šventė 
savo 16-kos metų gimtadienį.

Laike vakarienes, kuri la
bai turtingai buvo prirengta, 
toastmasteris Simonas Gelžin 
perstatinėjo kalbėtojus. Jie 
reikšmingai ir širdingai sveiki
no p-ną Šlepetį ir jo jaunąją 
dukrelę Dana.

Tarp svečių malėsi Mr. Lam- 
berth iš Detroito, Mieli., Mr. 
Sarpalius, Mr. Joe Urban, Mr. 
Petrulevich ir daug kitų. Po 
vakarienės svečiai linksminosi 
ir šoko iki vėlyvam vakarui.

Mr. K. Šlepetis ir jo dukre
lė Dana yra dėkingi visiems 
dalyviams ir už dalyvumą 
už dovanas.

Jie gyvena 3836 W. 65th

Pagerbė 
Varduvėmis

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

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

ruk KLM—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI DU KAMBARIAI karš- 
u vandeniu šildomi, patogioj vie

toj, arti gatvekarių lainės. Vy
rams ar vedusiai porai. Vedusi po
ra turi turėti savo furnišius. Ga
ražas. 4221 So. Sacramento Avė. 
iviauskite Mrs. A. Phillips.

RENDAI ATSKIRI BUTAI, 437 
E. 60th St., prieš VVashington Par
kas. Geras “L” ir gatvekarių susi
siekimas. Virtuvėlės net už $4 sa
vaitei—miegkambariai mažai kaip 
$3 savaitei—švarus, gerai užlai
komas namas—agentas vietoj.

BUSINESS UHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS PARDAVIMUI su 
keturiais pragyvenimo kambariais. 
Karstu vandeniu apšildomas. Pigi 
renda. šaukite Grovehill 3769.

ir

St.

Praeitą šeštadienį, vasario 
17-tą d., susirinko gražus būre
lis draugų ir pažįstamų Pet
ronėlės Račius namuose, 4049 
So. Rockwell St., ją pagerbti 
gimtadienio proga.

Pelronella visus maloniai 
priėmė ir suteikė skanią vaka
rienę ir brangių gėrimų.

Tarp svečių matėsi Antauas 
ir Monika Kliknai ir jų duktė 
Valerija su savo vyrų, Jess; 
Petronėlės Račienės duktė, He- 
len Lucas, Wni. ir Paulina 
Stanis, Karolis Kazlauskas, T. 
Klimauskas, T. Jonikas, A. 
Bartulis ir Mary Radvill.

P-a Račienė yra visiems dė
kinga už pagarbą ir dovanas.

—Steponas

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

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDUOSIU LOTĄ Marąuette 
Parke tarp 6S} ir 70; kam reikalin
gas lotas atsišaukite. Parduosiu pi
giai. Savininkas gyvena 4319 So. 
Campbell Avenue.

13 AKRŲ PIKNIKAMS DARŽO 
—kampas prie 2 jšpiltų vieškelių— 
tuoj uz Chicagos. Tavernas su fik- 
čeriais, šokių salė, garažas, namas 
—lengvų gėrimų krautuvė — ir 5 
kambarių plytinis bungalow. Nuo
savybė forklauzuota. Galima nu
pirkti už mažiau negu 10% pir
mesnės kainos ir ant išmokėjimų. 
Mr. Talman, vienintelis agentas. 
4076 W. 26th St., Tel. Rockwell 
1967.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 60 AKRŲ FAR- 
MA, $2000.00. Allegan, Mich. Kreip
tis 3251 So. Emerald Avė. Victory 
4181.

Budriko Valanda
Budriko Radio* Programas 

praeitą sekmadienį vakare iš 
galingos radio stoties W. C. 
F. L., buvo turtingas naujo
mis lietuviškomis dainomis, 
geru dainavimu Vyrų Choro. 
Visos dainos ir muzika atlikta 
Lietuvos Nepriklausomybei 
paminėti. Pritariant 15 instru
mentų orkestrai, choras dai
navo Lietuvos Kareivėlių Žy
gis, Vilnius, Leiskit į Tėvynę, 
Mano Sieloj šiandien šventė, 
ir kitas. Taipgi buvo Makalų 
Drama.

Kitas Budrikes radio pro
gramas bus ketvirtadienį va
kare, tarp 7 ir 8 vai., Chicagos 
laiku, iš stoties W. H. F. C. 
14?0 k. Bus graži akordenų 
muzika ir choras su dainomis. 
Be to, bus svarbus asmenų ir 
draugijų pranešimai, juokai ir 
svarbesnės tos dienos pasaulio 
žinios.

Radio Mėgėjas*.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
James H. Sinkula, 39, su Au

na B. Jansa, 28
Frederick Kivis, 24, su Mar- 

tha Johnson, 19
Reikalauja
Perskirų

Isabelle James nuo Edward 
James

Mary Lingis nuo Mathew 
W. Lingis

Dorothy Bartsch nuo Clar- 
ence Bartsch
Gavo
Perskiras >

Ann Jasaitis nuo Petcr Ja
saitis

Kas Palikote 
Lietsargį?

Sekmadienį, L.S.S. Centrali- 
nes ir L.D.D. Kuopų baliuje 
rastas kieno tai užmirštas mo
teriškas lietsargis.

Savininkas prašomas kreip
tis | “Naujienas”, 1739 South 
Halsted Street. “N.”

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtalsai Pardavimui

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

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

• • •
Todėl Jeigu turite M Pa
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumer|, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, HL
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Trečiadien., vasario 21, 1940

Pakvietimas Jei Jūsų Gaso Pavasaris Jau
Bilos Perdideles, Jei Nebetoli, Ruoškimės 
lelos Nešvarios... Ji Sutikti <

šiomis dienomis, kada turime tiek daug įvairių pa- 
rengimų, galime visai netyčioms praleisti tok|, kurio vė
liaus tikrai gailėtumės. Vienas tokių gražių, ir ypatingai 
vertingo tikslo naudai rengiamų parengimų įvyks šį vą

škarų Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Tai bus Lietuvių 
Moterų Draugijos “Apšvietos” kuklus parengimas—bun- 
co ir kortų lošimo vakarėlis. Visas šio vakaro pe'nas ski
riamas MARIJOS JURGELIONIENĖS PAMINKLO 
FONDO NAUDAI.

Be abejo, vis dar yra nemažas skaičius lietuvių, ne 
vien tik moterų, bet kartu ir vyrų, kurie nepamiršo ve
lionės Jurgelionienės nesuskaitomų darbų ir nuopelnų lie
tuvių visuomeniniame veikime.

Jeigu dėl kurių aplinkybių, kuris iš mųsų negalėjom 
prisidėti prie šio Paminklo Fondo pirmiaus, tai, štai yra 
proga padaryti tai dabar, — atsilankyti į ši “Apšvietos” 
parengimą šį vakarą.

Įėjimo bilietai tiktai po 35 centus asmeniui. Kiekvie
nas atsilankusis turės progos išlaimėti taip vadinamą 
“door” prizą. Prie kiekvieno stalo irgi bus dovana laimė; 
jusiam. Po programos bus pasisvečiavimas prie skanios 
arbatėlės, kuria “Apšvietietės” vaišins savo svečius ir 
viešnias.

Rodos, girdžiu kaip klausiate “tai, kaipgi galima pa
daryti pelno, jeigu įėjimo bilietai tokios žemos kainos, ir 
dar bus dovanos ir arbatėlė?” Atsakymas toks, kad “Ap
švietus” narės pačios suaukavo kai kuriuos prizus ir do
vanas. Ir jos karštai tiki, kad Jus skaitlingai atsiliepsite 
j šį pakvietimą savo atsilankymu į Chicagos Lietuvių .Au
ditoriją, šį vakarą. Kitos kolonijos jau turėjo įvairius vie
šus parengimus Marijos Jurgelionienės Paminklo Fondo 

f naudai., šis, tačiau, bus pirmutinis Chicagoje. toje lietu
vių sostinėje, kurioje Marija Jurgelionienė veikė ir lietu
viams nuoširdžiai dirbo per suvirš dvidešimts penkis me
tus. —NORA GUGIENĖ,

Marijos Jurgelionienės Paminklo Fondo Pirmininkė.

Gurskis — koresponden-

raportų ir 
kad 12-to 
Demokratų

kalbų paaiš
Wardo Lietu- 

Organizacija 
plačią veiklą

smarkiai vei-

Pamatykime ‘ 
“Žydėjo1

Pavasaris jau nebetoli. Me-

lės pradės žydėti; paukščiai 
čiulbėti ir visa kita gamta at
busti.

Chicagos lietuviams geresnes 
progos nebus pasveikinti pa
vasarį, kaip atsilankymas į 
“Pirmyn’’ choro sthtomą ope
retę “Blossom Time“—(“Kai 
Gėlės Žydėjo“). Operetės teks
tas imtas iš garsaus kompozi
toriaus Franz Schuberto gyve
nimo.
Pirmą Karlą Lietuvių Kalboj

Pilna gražiu dainų ir mu-

Lietuva Chicagos 
Prekybos 
Konferencijoj

Chicagos Spauda 
Apie Lietuvos 
“Fourth of July”

Diskusavo Prekybinius Sdhly- 
kius su Užsieniu. IAlbai Plačiai Base.

Stevens viešbutyj vakar į- 
vyko Chicagos “Užsienio Pre
kybos Kon£pp€licija ’’, kurią 
sušaijltė*" Chicagos Prekybos 
Butas — Association of Com- 
merce.

Nuo Lietuvos dalyvavo p. 
Petras Daužvardis, Lietuvos 
Konsulas Chicagoj.

Konferencija užtruko be-

Nepriklausomybės šventė 
merikiečiams yra “Fourth 
July*’. Todėl jiems ir Lietuvos 
Nepriklausomybės diena, kaip 
ir panašios kitų valstybių 
(J vente, tėra “lietuviškas 
‘Fourth of July’” ir paprastai 
ja nelabai domisi.

Šįmet Chicagos angliškoji

a- 
of

Dar Vienas Moterų 
Rengimas Labdary
bės Reikalams

Bengia SLA 208/u Kuopa

208ta, SLA Moterų, Kuopa 
visuomet pasižymi savo gerai 
priruoštais “Kortų Ir Kauliu
kų” parengimais, o tai reiškia, 
kad reikia daug organizuoto 
planavimo ir darbo iš anksto 
padėti, kad viskas eitų be jo
kiu klinčių nustatytoj dienoj.

Taigi, dėka p-lės M. Bren- 
zaitės kompetetingo planavimo 
ir jos rengimo komiteto darb
štumui, atrodo, kad ateinantis 
“Kortų ir Kauliukų’’ lošimas, 
kuris įvyks vasario 25, Chica- 
go Beach viešbutyj, kaip 1:30 
valandą po pietų, bus vienas 
iš gražiausių šiam sezone.

Kaip teko girdėti, p-lė Bron
zai te jau pririnko daugybę 
gražių “door” prizų. Prie sta
lų, kiekviena laimėtoja gaus 
ypatingai gražų ir naudingą 
prizą, o kavai, p-lė Brenzaitė 
su savo padėjėjom žada pri
kepti visokių gerumynų. žo
džiu, kiekviena viešnia bus 
maloniai ir gražiai priimta ir

zikos, ši operetė turėjo labai pavaišinta. Visas pelnas ski- 
anglų kai- riamas labdarybės reikalams.

Vardan komiteto ir kuopos 
ji statoma'narių, turiu malonumo visus 

kortų ir kauliukų lošimo mė
gėjus kviesti į šį parengimą.

—NABĖ
Steponavi- 
kad veika-

MIRTIS, LIGONIS, POLITIKA, DRAUGIJOS, 
RINKIMAI IR KITOS ŽINUTES

Įvairenybės Iš Cicero Lietuvių Gyvenimo
CICERO. — Jaunas dar ne

seniai visai sveikas, Antanas 
Šileikis, buvęs kandidatas į 
kunigus, staiga susirgo ir į an
trą dieną mirė. Buvo Jono ši- 
leikio sūnūs. Tėvams jo mirtis 
didelis smūgis.

Sveiksta

Povilas Stasiūnas, ir Floren- 
ce Deveikailė iš po operacijų 
sveiksta. Lankytojų turi daug. 
Jeigu kas blogo neatsitiks, tai 
šią savaitę grįš prie savųjų. 
Stašiunas gyvena adresu 1430 
So. 48th avenue, o p-lė Floren- 
ce, 1518 So. 48tht Ct. Ji ,guli 
šv? Onos ligoninėje.

Miklina Kojas.
Leo Švėgžda, senas ligonis, 

automobilio auka, kojos ne
valdo, vienok miklina ją ir ti
kisi vaikščioti.

I Oak
Ligonis Bcn 

čiasi neblogai,
kad negali pasijudinti. Nugara 
lūžūs. Girdėjau, kad bus per
keltas į Oak Forest prieglau
dą. Brolis ir kiti giminės juo- 
mi rūpinasi.

Visiems ligoniams 
greitai pasveikti.

Geraa Lietuvis.

Laimingai.
Forest
Nedvaras jau- 
tik visa bėda,

linkiu

įvairius Amerikos prekybos 
reikalus su Europos šalimis 
tarp jų ir su Lietuva. Disku
sijose buvo dažnai keliamas 
taip vadinamos “Beciprocal 
Trade Treaties” — sutartys, 
už kurių prailginimą Roose- 
velto administracija dęj>ar ko
voja kongrese.

‘Apš vietos’ Vakaras 
M. Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

bėjo apie tą šventę, negu pir
miau. Visi dienraščiai per ke- 
ias dienas prieš ir po vasario 

16-tą daug rašė apie įvairius 
nepriklausomybės rengimus, 
daug vielos pašventė Lietuvos 
atstovo p. -P. Žadeikio vizitui 
Chicagoj visi turėjo paveiks
lų, ir keli įdėjo nemažai iš
traukų iš jo pareiškimo anglų 
spaudai Nepriklausomybės su
kaktuvių, proga.

šįmet tas 
‘Fourth of July
radio programuose, 
lietuviškuose, 
kuose programuose 
žiųjų” stočių. Pavyzdžiui, sto
tis W. G. R

12-to Wardo Lietuvių— 
Demokratų Darbai

Vasario 15-tą d. 12-to War- 
do -Lietuvių Demokratų Orga
nizacija turėjo savo susirinki
mą Hollywood Inn svetainėj, 
2417 W. 43rd St. Susirinkimą 
atidarė Organizacijos pirminid 
kas, Wm. Popeli. Sekretorius 
J. Kaminskai perskaitė proto
kolą. Prisirašė keli nauji na
riai. Kalbėjo A. Kumskis ir ki
ti.

Eita prie rinkimų va'dybos 
1940 metams. Į valdybą įėjo 
sekami veiklus nariai:

. Nauja Valdyba
Wm. Popeli—prezidentas;
Steponas Narkis—Vįce-prezi- 

dentas;
Joseph Kaminskas — prot. 

sekretorius;
Frank Krasauskas — fin. 

rašt.;
Antanas Ivanauskas -— ka- 

sierius;
St. 

tas.
Iš 

kėjo, 
vių
yra užsibrėžus 
1940 metams.

Jie jau dabar 
kia ir daro įtaką į atatinka
mas įstaigas, kad daugiaus lie
tuvių^ iš 12-to Wardo gautų 
miesto darbus. Šios organiza
cijos pastangomis jau 
WPA darbininkai dirba 
darni netikusius medžius, 
vasarį sodins naujus ir , 
nes rųšies medžius.

Projektas No. 3003
Apart įo, WPA Projektas 

3003 jau kasa dar necemen
tuotas ielas ir pila akmfenimis, 
o pavasarį jas išcementuos.

ši organizacija prižiūrės, 
kad išmatos ielose reguliariai 
butų išvalytos, taipgi sutvar- 
kis aukštais gaso ir elektros 
bilas, jei kam atrodytų, kad 
j6s yra pcrdidelcs.

Sekantis 12-to Wardo Lie
tuvių Demokratų Organizacijos 
susirinkimas įvyks ketverge, 
kovo 7-tą d., Hollywood Inn 
svetainėje.

Vienykimės!
lietuviai demokratai

dabar 
valy- 

o pa
gerės-

S10S
susirinkimuose.

vasario 21 
Lietuvių 
‘Apsvieta”

dieną, 
Moterų 
rengia

šįvakar, Auditorijoje
šįvakar, 

Chicagos 
Draugija
“bunco” ir kortų lošimo vaka
rėlį. Tikslas šio vakaro yra su
kelti tam tikrą sumą pinigų, 
kad padidinti Marijos Jurge
lionienės paminklo fondą.

“Apšvieta”, — Ji^ Pirma
Daug bilietų yra jau išpar

duota. Visi Marijos Jurgelio
nienės draugai ir rėmėjai yra 
raginami 
silankyti, 
teiktas 
draugija
organizacija nutarusi surengti 
vakarėlį viršminėtam tikslui.

Girdėjau, kad daug dovanų 
yra paskirta stalams ir 
tingai graži dovana yra 
riama “door” prizui.

Vakaras prasidės apie 
vai. Įžanga tik 35 centai.

“lietuvišką^ 
atrado aidą 

ne vien 
bet ir angliš- 

iš “did-

tuvių minėjimą kalbėjo du 
kartu, penktadienį ir šeštadie
nį.

International
Harvester Pelnas

kuoskaitlingiausiai at
neš, pagal man su- 
žinias, “Apšvietos” 
yra pirma Chicagos

ypa- 
ski-

7-tą 
Gas-

International Harvester ūkio 
padargų ir automobilių ben
drovė vakar paskelbė, kad per
eitais metais padarė $12,980,05L 
pelno, po $1.71 nuo Šero. Už
pernai biznis buvo geresnis ir 
pelno turėjo šešiais mrlionais 
dolerių daugiau.

didelį pasisekimą 
boj ir šis bus pirmas sykis vi
soj Amerikoj, kai 
lietuvių kalboj.

Mokytojas, Kazys 
čius sunkiai dirba,
lą pastatyti sėkmingai, ir cho
ras, ir visi principalai jam pri
taria, daug laiko praleisdami 
pamokose.

Operete įvyks kovo (March) 
10, 1940 m., Sokolų svetainėj, 
2343 S. Kcdzio Avė., 3:30 vai. 
p. p. Įžanga 75b«ir $1.00.

Nepraleiskit progos pamaty
ti “Kai Gėlės 'Žydėjo“. —A. C.

Moterų Kljubąs Vėl 
Rengia Pramogą 
Vilniečiams Šelpti

Jaukus Vakaras
LSS ir LDD kuopų rengiamas 

vakaras gerai pavyko.
Praėjusio sekmadienio va

kare, vasario 18 d., Lietuvių 
Auditorijoje įvyko šaunus pa
rengimas pastangomis LSS. ir 
LDD. Chicagos kuopų. Tai bu
vo teatras ir koncertas.

Čia plačiai žinomas 
gydytojas, 
4847 W. 14th strect.

dantų 
Dr. A. J. Gussen,

Ofisas 
virš Keserio vaistinės. Tai gry
no kraujo lietuvis. Priklauso 
prie vietinių lietuvių ir kilų 
draugijų. Yra pasižymėjęs sa- 

|vo raštais laikraščiuose. Ne

gija tai skyrius Chicagos Lie
tuvių Draugijos, o ta draugija 
tai viena didžiausių lokalių 
draugijų Amerikoj. Dabar ei
na naujų narių vajus, ir pri
imami vyrai-moterys, nuo 16 
iki 48 metų amžiaus. Mokes
čiai visiems vienodi, po 50, 
75c., ar $1.25 kas menesį.

šios draugijos skyriai vei
kia kiekvienoj kolonijoj. Musų 
skyriaus susirinkimai kas tre
čią penktadienį kiekvieno mė
nesio.

•Prirašymui prie draugijos 
matykit kontestantus, M. As- 
cillą, J. Ciniką, J. Augaitį ir 
C. Jakubką. Jie turi visą med
žiagą ir informacijas.

Arba galite 
cenlran, 1739 
Ten visuomet 
P. Mįlleris.

Šįvakar Mitingas.
šįvakar, 8:00 P. M., šv. An

tano parapijos salėj, 15 gatvė 
ir 49 Ct., įvyks didelis masinis 
mitingas į kurį yra kviečiami 
visi vyrai ir moterys, piliečiai. 
Po susirinkimo bus veišės.

Ateikit skaitlingai ir susi
pažinkite su vietos politika, 
su “antrąja medaliaus puse.’’

Artinasi rinkimai, ir demo
kratai kreipiasi į mus su vie
nokiais, republikonai su kito
kiais pasiūlymais. Išklausyki
me ne vieną pusę, bet abi.

“Mes užtikrinam žemesnius 
taksus, o ypatingai žemeles

So. Halstcd st. 
vra sekretorius

Visi 
skaitykite sau x už pareigą kuo- 
skaitlingiausia dalyvauti 
organizacijos
Atsiminkite, kad tik organi
zuotu budu mes galime atsiek
ti savo tikslo. Organizuokimės 
ir vienykimės į bendrą organi- 
zatyvį demokratų veiklos kū
ną, o musų priešai tada bus 
bejėgiai. Jus žinote, ir mato
te, kad demokratai turi šviesią 
ateitį, bet kad užtikrinus mu
sų galingumą, turime visi tap
ti šios) organizacij/os nariais. 
Tad-gi, lietuviai demokratai, 
vienykitės.

Steponas Narkis.

pa-

Lietuvė Paliko 
$19,000 Turto

Palikimų teismas vakar
tvirtino testamentą chicagietcs 
lietuvės Marijos Pavozelis. Ji 
mirė šįmet sausio 25 d.

Teisme pasirodė, kad ji pa
liko $19,000. Ji padalino savo 
dviėjoms anūkėms ir brolduk- 
raL

Testamento vykintojais' ve
lionė paskyrė Lake View Trust 
and Savings banką.

“Bunco Caird < Party” Vasario 
29-W

Bunco ir CaM Party tam 
tikslui rengiama ket'virtadienę, 
vakario 29 d., 1:30 vai. po pie
tų, gražioj vietoj, C’ub Zig- 
Zag, 6819 So. Western Avė. 
Įžanga tik 50c asmeniui.

Visus širdingai kviečiame į 
šią pramogą atsilankyti. Malo
niai laiką praleisite, laimėsite 
gražių dovanų ir net radio 
(už 3c tikietėlį). Badio auka 
vo musų populiarus biznie
rius Al. Alešauskas, 6343 So. 
Western Avė.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas laike trijų mėnesių su
kėlė $250.00 Vilniečių lietuvių 
sušelpimui. Bet tuomi nepasi
tenkina. Nori sukelti ir dau
giau pinigų. Jos nesigaili nė 
savo lėšų ne triūso, kad tik įvy
kinus gražų darbą. Užtai, nuo
širdžiai padėti. Rengimo komi
tetui pirmininkauja rimta ir 
darbšti kliubo ‘ vice-pirm. p. 
Della Kuraitiene.

Visus širdingai kviečiame šią 
pramogą paremti savo atsilan
kymu. Jei kas neturi įsigijęs 
bilieto iš anksto, galės jį 
ti atvykęs į Club Zig-Zag, 
29 d

Petliuko dviveiksme komedija 
“Velnias ne Boba” ir koncer
tine dalis programo išpildyta 
Chicagos Liet. Vyrų choro, 
Naujos Gadynės choro ir jau
nos lietuvaitės, muzikos moki
nės, p-lės Evelyn Burbaitės so
lo ant savotiško instrumento 
vadinamo “Marimba” arba

ta cimbolų. Sprendžiant iš 
publikos aplodismentų, reikia 
pripažinti, kad ši jaunuolė su 
savo žavejančiu 
užkariavo visu

Už 40 centų

skambinimu 
širdis.

įžangos gauti 
programą, ku- 
numeris buvo 

ir patenki-
rio kiekvienas 
malonus, įdomus 
nantis, galima sakyti publika 
turėjo bargeną. Matyti, kad 
rengėjai ruošdami šį parengi
mą neturėjo sau už tikslą pa
sipelnyti, bet duoti pinigų
vertės.

Atsižvelgiant į sužlugusį orą 
lauke (šlapias sniegas dribo, 
kaip iš maišo beveik visą po
pietį) visgi atsirado gana drą
suolių kurie beveik pilnai už
pildė svetainę,—reikia tikėtis, 
nesigailėjo.

Tas jaukus vakaras dalyva
vusių atmintyse pasiliks per 
daugelį metų. — Buvęs.

1:30 po piety.

gau- 
vas.

turtingo 
Conley

Mirė Įnamio 
Pašauta 
Roselandietė

padinės, kaip visados, paga
mins skanių užkandžių ir gė
rimų. Tad, iki pasimatymo tre
čiadienio vakare.

L. Normantai te.

70 metų John Vynn sudegė 
gaisre, kuris vakar rytą stai
giai kilo 7-nių aukštų apart- 
mentiniam name, prie 24-tos 
ir Indiana avenue. Dvi mote
riškės buvo sužeistos, bet kiti 
gyventojai, suvirš 100, išsigel
bėjo. Nuostoliai siekia apie 
$15,000.

Paliuosavo Kaltininką
Užvakar naktį apskričio 

goninėj pasimirė roselandietė 
Petronella Kincious, 56 nietų 
našlė.

Pereitą šeštadienį ją pašovė 
įnamis, Steve Jarecki. Jisai aiš
kino policijai, kad egzamina
vo revolverį. Ginklas netikėtai

li-

19 Moderniškų 
“Robinzonų”

IŠ Miami, Floridos, 
chicagiečio Vincent
(33 N. La Šalie v st.) laivu 
“Sprįndrift” vakar išplaukė 19 
moderniškų “Robinsonų’’. Jie 
plaukia į mažą salą prie Hai
ti, East Caicoš, steigti “Utopi
ją”, naują koloniją, kur bus šovė ir kulka jo šeimininkę 
galįma gyventi “taip kaip sunkiai sužeidė, 
žmonės nori gyventi’’, toli nuo 
šį6 pasaulio kąru ir ^uįrutės.

Sala yra 150,000 akrų didu- nuo bausmės.
Velionė gyveno adresu 353 

Kensington
yno ir turtinga augmenija bei 
žvėrimis. ’

Jį pakamantinėjusi policija 
Jarecki išteisino ir paliuosavo

Avenue.

nesigaili. štai, pereitą penkta
dienį Liet. Kultūros Draugijos 
susirinkime skaitė paskaitą.

Kulturos- Draugija
Musų Cicero'Kultūros Drau-

parlamentą galima vesti su 
daug mažesnėmis įplaukomis, 
negu kad jos yra dabar.” Taip 
kalba vietos republikonai, F. 
P. Chrislcnson, Stoffcl, Dolc- 
zal ir kili.

Išgirskime abi puses, sekim 
spaudą, o atskirsime priešus 
nuo draugų. —Ne. politikas.

VAKAR CHICAGOJE
• Bedford viešbutyj, 1310 

Jackson bulvaras, Chicagos po
licija suėmė 16 metų mergai
tę, Peggy Stubbi. Pereitą ket
virtadieni ji pabėgo iš namų 
Clevelande ir atvyko Chieagon 
su John Adams, t roko šoferiu 
iš Grand Bapids. Mergaitė dar 
ir tuo pasižymi, kad ruko, bet 
ne cigaretus, a pypkę.

• Padegėjo pradėtas gaisras 
padarė apie $2,000 nuostolių 
apartanientiniam name, ties 
2154 Arthur Avenue, Rogers 
Parke. Policijai teko kelis na
mo gyventojus gelbėti. Kalti
ninkas nežinomas.

• Sherman ligoninėj, Elgi- 
pe, UI., ligonis Francis J. Pask 
šventė nepaprastas sukaktuves 
vakar. Suėjo lygiai 27 metai— 
1,404 savaitės kaip jis guli toj 
ligoninėj, į kurią buvo atvežtas 
kai nukrito nuo stogo ir gavo 
paraližą. Daktarai sakė, kad 
jis sirgs apie dvi-tris savaites.

• Nežinomi piktadariai ban
dė išsprogdinti seifą National 
Bottle Corporation raštinėj, 
adresu 2248 South Halsted 
Street. Jiems nepasisekė.

• Netoli Jolieto, prie 
Cook, prūde buvo atrastas
nas 17 metų chicagiečio George 
Zeiss, nuo 7649 Emerald avė. 
Berniukas turbut nusižudė.

• Chicago Chamber o f Com- 
merce skelbia, kad skiria dide
lį piniginį atlyginimą asme
niui, kuris suseks kas užmušė 
Marinus Hvid'ą, Northsidės 
garažo savininką. Jis buvo at
rastas mirtinai sumuštas gruo
džio 27 d.

• Už bandymą apiplėšti gą
sdino stotį policija suėmė 21 
metų jaunuolį, Ray Urban, |

nuo 2140 West Moffatt. Jis bu
vo pasislėpęs savo namuose.

tų William Todd, neseniai pa
roti uotas kalinys, bandė api
plėšti saldainių krautuvę, ties 
2748 North Clark. Jis buvo su
imtas ir uždarytas* kalėjime. 
Vakar jisai bandė nusidurti su 
aštriu įnagiu, naudojamu na
gams valyti.

• Automobiliai vakar ir už
vakar užmušė sekamus žmo
nes:

Henry Novak, 69, 4848' Belle 
Plainc Avenue;

James P. Mooncy, 58, 3559 
Archer Avenue;
' Frank Jousek, 80, 1418 Ful- 

lerton Avenue;
John Glock, 65, 845 Milwau- 

kee Avenue, ir
Donald Chrisler, 8, 4030 So. 

Wabash Avenue.
• Už važinėjimą be miesto

tus trafiko nusižengimus poli
cija 24 valandų bėgy j areštavo 
1,861 motoristus. Visi turi užsi
mokėti po $2.00 pabaudos*.

Mc 
ku-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

u

‘BLOSSOM TIME” 
(Kai Gėlės Žydėjo) 

STATO 
PIRMYN CHORAS 
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