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KANDIDATU GUBERNATORIAUS VIETAI 
NOMINUOTAS ADV. JONĖS

BRITANIJA SIUNČIA 144 LĖKTUVUS 
SUOMIJON

Langų politine mašina sudaužyta — 
kalba politikos stebėtojai

NEW ORLEANS, La., vasa
rio 21. — Louisiana valstijoje 
antradienį įvyko nominacijų 
balsavimai. Buvo nominuojami 
kandidatai gubernatoriaus ir 
kitoms valdininkų dietoms.

Gubernatoriaus vietai kan
didatūrą statė dabartinis gu
bernatorius Earl Long ir ad
vokatas Sam Houston Jonės.

Ne visai pilni balsavimų da
viniai rodo, kad nominavimą 
laimėjo advokatas Jonės. Loui
siana valstijoje nominavimas 
demokratų partijos kandidato 
praktiškai reiškia jo išrinki
mą, nes republikonų pajėgos 
yra visai menkos.

O ir kiti kandidatai, ėję Earl 
Longo sąrašu, tais pačiais da
viniais atrodo pralaimėję.

šitos nominacijos reiškia, 
kad Longų “dinastijos” maši
na Louisiana valsitijoje sudau
žyta. Apie tą mašiną pavartų 
keletas žodžių tartį.

Japonai išlygino dar 
21 Jungt. Valstijų 

reikalavimą ;
TOKIO, Japonija, vas. 21. — 

Japonijos užsienių reikalų mi
nisterija paskelbė, kad dar 21 
Jungt. Valstijų piliečių reika
lavimas tapo išlygintas. Ame
rikos piliečiai reikalavo atlygi
nimo nuostoliams padarytiems 
jų turtui Kinijoje ir asmeniš
koms skriaudoms.

Jau pirmiau buvo pranešta 
apie išlyginimą 73 reikalavi
mų. Taigi viso susitaikyta dėl 
94 reikalavimų.

Atrodo, panaikinimas Jungt. 
Valstijų ir Japonijos prekybos 
sutarties ir Jungt. Valstijų del
simas atnaujinti ją veikia Ja
poniją ir ji ieško susitarimo.

Sulaikė siuntimą 
aliejaus nacių 

lėktuvams
BUCHAREST, Rumunija, va

sario 21. — Talkininkų, britų 
ir francuzų, spaudžiama Ru
munija nutarusi nebesiųstj re- 
finuoto aliejaus Vokietijos ka
ro lėktuvams. Talkininkai vėl 
pradėję siųsti karo reikmenas 
Rumunijai.

Kai pereitą mėnesį Rumuni
ja pažadėjo Vokietijai duoti 
trečdalį savo aliejaus, tai tal
kininkų eksportai Rumunijon 
praktiškai tapo visai sulaiky
ti. šitas spaudimas matomai 
paveikė Rumuniją.

Chicągai ir apieilnkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; tarpais truputį 
pasnigs; temperatūra mažai 
pasikeis; saulė teka 6:38 v. r., 
leidžiasi 5:30 v. v.

, 1$28 metais Louisiana val
stijos gubernatorium tapo iš
rinktas Huey Long. Vėliau jis 
pateko į Jungt. Valstijų sena
tą. Politikaudamas, Long suor
ganizavo tokią politikierių ma
šiną Louisianoje, kad ji atrodė 
neįveikiama. Jo šeimininkavi
mas valstijoje darėsi neribo
tas.

1935 metais Huey Long ta
po nušautas. Longo leitenantai 
paėmė mašiną sukti. Neturėda
mi vado, nejausdami stiprios 
rankos, kuri juos suvaldytų, 
jie ėmė taip • terioti valstijos 
turtą, kad pateko i bėdas: kai 
kurie jau sėdi kalėjimuose. Pa
galiau Huey Long brolis Earl 
užėmė gubernatoriaus vietą ir 
kandidatavo naujam terminui.

Bet Long pralaimėjo nomi
nacijas, nors jis ir jo šalinin
kai iš karto nesutiko pripažin
ti, kad jie pralaimėjo.

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI-

— Talkininkai, britai ir fran- 
cuzai, nutarę skaityti rusus sa
vo priešais ir elgtis su jais, 
kaip su priešais. Spėjimai da
romi, ar talkininkai nepaskelbs 
karo Rusijai. Jei paskelbtų, 
tai, manoma, užgavę Rusiją, jie 
žymiai padėtų Suomijai.

Kreipiama rimto dėmesio į 
pranešimą, kad talkininkų lai
vai patruliuoja vandenis Suo
mijos uosto Petsamo apylinkė
je. Keliamas klausimas, ar tal
kininkai nepasiųs kariuomenės 
Suomijon per Petsamo.

— Švedija įteikė Rusijai 
protestą dėl lėktuvų atakos 
prieš miestelį Pajalą.

— Stipri pūga siaučia Suo
mijoj. Rusų karo pranešimas 
sako, kad nieko svarbaus karo 
frontuose neįvykę.

— Turkija laipsniškai mobi
lizuoja kariuomenę.

— Gauti pranešimai, kad žu
vo dar vienas Švedijos ir ke
turi Holandijos laivai. Holan- 
dija įteikė Vokietijai protestą 
dėl nacių lėktuvų skridimo virš 
jos teritorijos.

Portugalija apšaudė 
Ispanijos laivus

LISBON, Portugalija, vas. 
21. — Portugalijos pakraščių 
sargybos laivas Lidador antra
dienį paleido 30 sviedinių į 
septynis Ispanijos žvejų lai
vus, norėdamas juos suimti. 
Tik vienas ispanų laivas pasi
davė. Kiti plaukia į Ispanijos 
vandenis.

Užgesino gaisrą lai
ve Queen Elizabeth

LONDONAS, Anglija, vau. 
21. — Puošniajame ir didžia
jame Anglijos pasažieriniame 
laive trečiadienį kilo gaisras. 
Jis veikiai buvo užgesintas. 
Ugnis sužalojo tik knygyno pa* 
talpas.

N AUJIENŲ-ACME Telephoto
Anglų naikintuvas “Daring”, kurį vokiečiai paskandino.

Vokietijos šarvuotis 
vėl operuojąs pietų

Atlante
MONTEVIDEO, Ur u g u a y, 

vas. 21. — Dienraštis “EI Puc- 
blo” jau antrą dieną paeilibi 
praneša, kad pietų Atlante ope
ruoja arba- Vokietijos 'šarvuo
tis Deutschland; arba Admiral 
Scheer. Dienraštis nesako, iš 
kur jis gavo šį pranešimą.

Hitleris norįs taiky
tis — savo sąlygomis

WAS1IIKGTON, D. c., vas. 
21. — Kalbama, dešimt dienų 
prieš tai,./kai prez. Rooseveltas 
paskelbė ' siunčiąs Europon 
Sumnei1 VVellesa, Washingtone 
gautas pranešimas Amerikos 
biznieriaus, sugrįžusio iš Vo
kietijos. Tas biznierius matėsi 
Vokietijoje su Goeringu.

Goering pareiškęs, kad Vo
kietija sutinka taikytis. O jei
gu talkininkai nori karo, tai 
karas bus toks, kokio pasau
lis niekuomet dar nėra regė
jęs.

Hitlerio taikos sąlygos, kaip 
jas atpasakojęs biznierius, yra 
panašios toms, kurios keliais 
atvejais buvo paduotos spau
doje.

Ragina vokietes 
daugiau vaikų 

gimdyti
.... -...

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
21. — Das Schwarze Korps, 
nacių parinktos gvardijos laik
raštis, trečiadienį patalpino at
sišaukimą, kuris ragina vokie
tes gimdyti daugiau vaikų. Vo
kietijai reikia daugiau vaikų, 
sako straipsnis, nes teks kolo
nizuoti vokiečiais aneksuotą 
Lenkiją.

Submarinas paskan
dino norvegų laivą
LONDONAS, Anglija, vas. 

21. — Pranešta, Vokietijos 
submarinas pereitą ketvirtadie
nį paskandino Norvegijos pre
kybinį laivą Steinstad, 2,476 
tonų, Atlante. 13 narių įgulos 
žuvo, 11 . išgelbėta. , 7

KARČ ŽINIŲ 
SĄTRAUKA 

“t“ .
STOCKHOįLM, Švedija, vas. 

21. — Septini Rusijos lėktu
vai atakavo Švedijos miesteli 
Pajala. Miestelis randasi šalies 
šiaurės daly. Kai kuriuos pa
status rusų Rombas padegė, ki
tus sugriovė. .Švedijos vyriau
sybė užprotestuosianti ataką.

‘I ----- X---X-- X---
HELSINKIS,! Suomija, vas. 

21. — Suomiai atmušė atakas 
Karelijoj. 25* nusų lėktuvai nu
šauti 1 antradienį. Siaučia pūga, 
trukdo rusų ofensyvą.

—X—X—x-^-
.MASKVA, Rusija, vas. 21. 

-r- Rusai duoda suprasti, kad 
ruošiamasi mušiui tikslu paim
ti Viborgą.

-- X-- X—- X —
LONDONAS, Anglija, vas. 

21. — Paskelbta, Britanija 
siunčianti Suomijai 144 lėktu
vus, 150 prieštankines patran
kas, 25 horwitzerius, taipgi 
mašininių šautuvų ir rankinių 
granatų. 

—X—X—X--
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

21. — Talkininkai stabdys lai
vus gabenančius anglis iš Vo
kietijos į Italiją, šį nutarimą 
talkininkai padarė, kai Italijos 
derybos su Britanija ir Fran- 
cužija nutruko.

BUCHAREST, Rumunija, va
sario 21. — Spaudžiama talki
ninkų, Rumunija nutarė nebe
siųsti Vokietijos lėktuvams re- 
finuoto aliejaus.

-- X-- X-- X--- /
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

21. — Naciai vėl įspėjo mažas 
Europos neutralias šalis, kad 
jos privalo apsaugoti savo neu
tralitetą nuo Britanijos ir Pran
cūzijos. Jeigu to nedarys, tai 
Vokietija skaitys jas priešų 
tarpe. Įspėjimas ypatingai pa
darytas Belgijai, Holąndijai ir 
Šveicarijai.

—X—x—*x—
ISTANBUL, Turkija, vas. 

21. —- Numatomas glaudus tal
kininkų ir Turkijos koopera- 
vimas, jeigu Balkanų šalys įsi
veltų Į karą.

MASKVA, Rusija, vas. 21.
t Maskva įsakė Šimtams rusų 

ekspertų sugrįžti iš Turkijos į 
Rusiją tuojau.

Talkininkų laivai 
patruliuoja Nor
vegijos vandenis
PARYŽIUS, Francuzija, vas 

21. — Talkininkų karo laivai 
patruliuoja Norvegijos vande
nis. Jie yra nutarę neleisti Vo 
kietijai .. naudotis teritoriniai 
Norvegijos . vandenimis kare 
tikslais. Britai ir franeuzai sa
ko, Norvegija iki šiol davusi 
perdaug privilegijų vokie 
čiams.

Norvegijos vandenys patru
liuojami iki pat šiaurės pakraš
čių — iki Suomijos uosto Pet
samo.

Neskelbs karo 
išlaidų

LONDONAS^ Anglija, vas. 
21. — Britanijos valdžia pa
informavo, kad kol karas tę
sis, smulkmenos apie išlaidas 
karo reikalams nebus skelbia
mos.

Italų kariuomenės 
nebėra Ispanijoje
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

21. — Pranešdama, kad visa 
Italijos kariuomenė jau ištrauk
ta iš Ispanijos. Italija turi ko
mercinei aviacijai stotį Major- 
ca saloje, taipgi naudojasi Se- 
villūs, Malagos ir Kadizo aero
dromais.

Popiežius paskyrė 
Lietuvai nuncijų

CHICAGO, vas. 21. — Gau
tas pranešimas, kad popiežius 
paskyrė arkivyskupą Centoza 
nuncijumi Lietuvai.

DETROIT, Mich., vas. 21. 
— Pereitų metų spalio mėne
sį kilo Chrysler kompanijos ir 
darbininkų kova. Imtynės tęsė
si gan ilgą laiką. 50,000 dar
bininkų neteko darbo.

Dabar Michigan Unemploy- 
ment Compensation komisijos 
tarpininkas, Charles Rubinoff, 
paskelbė, kad 27,000 darbinin
kų turi gauti $3,000,000 kaipo 
atlyginimą už nedirbtą laiką. 
Kiti 23,000 atlyginimo negau
sią, nes jie streikavę.

LONDONAS, Anglija, vas. 
21. — Valdžios atstovas tre
čiadienį painformavo, kad Bri
tanija siunčia nemažai karo 
juklų Suomijon — jų tarpe 144 
lėktuvus, 150 prieštankinių 
patrankų, 10,000 prieštankinių 
minų, 50,000 rankinių grana
tų, 25 horwitzerius, 100 kul
kosvydžių, 24 priešlėktuvines 
patrankas ir amunicijos artile
rijai.

Francuzija siunčianti taipgi 
amunicijos ir ginklų.

Kai kurie Britanijos lėktu
vai jau pasiekė Suomiją, sako 
Britanijos atstovas.

Suomių pranešimai kalba, 
kad rusų atakos antradieni 
prieš abu Mannerheimo linijos 
sparnu tapo atmuštos. Kauty* 
nes ėjo iki vakaro. Suomijos 
lėktuvai atakavo rusų koncen. 
tracijos punktus. Prasidėjo pu» 
ga. Jeigu ji tęsis ilgiau, suo» 
miai tikisi atsikvėpti, nes snie 
gas su trukdysiąs rusų opera
cijas.

RUSAI MĖTĖ BOMBAS I ŠVEDIJOS 
MIESTELI ‘

STOCKHOLM, Švedija, vas. 
21. — Laikraštis Aftonbladet 
nraneša, kad septyni rusų lėk
tuvai atakavo trečiadienį Šve
dijos miestelį Pajala. Mėtė į jį

800 sovietu lėktuvų 
atakavo Suomiios 
miestus ir miestelius

HELSINKIS, Suomija, vas. 
21. — Anksti trečiadienio rytą 
800 Rusijos lėktuvų mėtė bom
bas i Suomijos miestus ir mie
stelius.. Atakos darytos prieš 
Masala, Helsinkio priemiestį. 
Heinola ir Hanko, taipgi prieš 
kitus centrus. Kiek žalos lėk
tuvų atakos suomiams padarė, 
iš karto nepranešta.

Suomiai tikisi, pūga 
padėsianti jiems

HELSINKIS, Suomija,' vas. 
21. — Naktį j trečiadienį pra
sidėjo pūga. Jeigu ii tęsis il
giau, tai, suomiai tikisi, ji to
kius pušnius sukraus, kad žy
miai apsunkins rusų ofensyvą 
Karelijoje ir duos iiems, suo
miams, progos pasilsėti.

Rusija atšaukė eks
pertus iš Turkijos
ISTANBUL; Turkija, vas. 

21. — Stalino vyriausybė at
šaukė šimtus technikinių eks
pertų, kuriuos Turkija samdė 
ilgą laiką. Rusai ir jų šeimos 
išplauks į Odesą artimiausioj 
ateity.

Rusija povai likviduoja sa
vo komercinį tinklą Turkijoje. 
Ir Vokietijos komercija trau
kiasi iš Turkijos.

Rusija gauna karo 
reikmenų iš Ame

rikos
WASHINGTON, D. C., vas. 

21. — 1939 metais Rusija im
portavo reikmenų iš Jungt. 
Valstijų sumai $56,638,000. 
50 nuošimčių šitų reikmenų 
Rusija nupirko paskutinius ke
turis mėnesius, kai jau susi
draugavo su Hitleriu ir mato
mai ruošėsi užpulti Suomiją.

Nuo to laiko, kai Europoje 
užsiliepsnojo karas> Rusijos 
pirkinių 90 nuošimčių susidarė 
iš mašinų ir žaliavų reikalin
gų karo pramonėms.

padegančias bombas. Miestelis 
užsidegė. Pajala priskaito apie 
3,000 gyventojų ir yra penkių 
mylių atstumoje nuo Suomijoj 
sienos.

Rusai sakosi paėmę 
Koivisto

MASKVA, Rusija, vas. 21. 
— Rusų armijos pranešimas 
sako, kad jie paėmė suomių 
tvirtovę Koivisto (Suomiai pa
neigė rusų pranešimą). 

_____
Amerikos' s£asolinas 

nesiunčiamas 
Rusijon

WASHINGTON, D. C., vas. 
21. — Valstybės departamen
to sekretorius, Cordell Hull, 
pasiuntė kongresmanui Hookui 
laišką, kuriame sako, kad tik 
dvi bačkos aviacijos gasolino 
ir $94 Vertės aliejaus tepalui 
pasiųsta Rusijon iš Jungt. Val
stijų ’ 1939 metais ir (sausio 
mėnesį 1940 m. Hull paneigė 
gandus, buk Amerikos gasoli- 
nas yra siunčiamas Rusijos 
lėktuvų atakoms prieš negink
luotus Suomijos miestus.

Welles pasimatys su 
Mussoliniu pirma

dieni
ROMA, Italija, vas. 21. — 

Valdžios atstovai painformavo, 
kad prez. Roosevelto pasiunti
nys, valstybės departamento 
sekretorius asistentas Sumner 
Weljes, pasimatys su Mussoli
niu veikiausia ateinantį pirma
dienį.
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SLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iŠ Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

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

(Tęsinys) ----
—Jų rait, Caliuk, jų rait. 

Sėm ant Mąikio! — parėmė 
Kazį šeimininkė.

Tačiau dar vienas įnamis, 
Juozas, kurį, žinoma, visi Čia 
tevadino “Džiovu”, tik vieną 
kitą kartą šaltai į Miką pa
žiurėjo ir tylėjo. Jis kažkodėl 
buvo per daug susimąstęs.

Pagaliau patsai šeimininkas 
kuris, be abejo, stengėsi vi
siems savo įnamiams įtikti, 
lengvai nusikosėjo ir tarė, sta
čiai žiūrėdamas savo žmonai 
į akis: ;

—Tu, Magiųk, kibą palauk 
už kurdą, kol Rokas kitą pėdę 
gaus. Tegu žmogus geriau tuos 
pinigus savo šeimynėlei pa
siunčia. Šitiek vaikučių...

šeimininkė palingavo galvą 
ir, žiūrėdama į Roką pilnomis 
meilės artimo akinus, labai 
maloniai jam nusišypsojo.

Rokas daug kartų juos su
skaitė skaitlines jų kertėse 
patikrino ir vėl skaitė, gražiai 
ant viens kito juos dėdamas, 
kraštus lygindamas, lyg, ro
dos, pradedamas iš jų statyti 
savo ateitį kaip geras mūri
ninkas kad stato iš plytų stip
rų mūrą. t

Ir nežinia, kaip ilgai jis bu
tų su tais naujutėliais dole
riais besidžiaugęs, jeigu nebū
tų blykstelėjusi jo galvoje 
mintis apie tai, ką jis paliko 
anapus marių marelių. Dabar, 
jis kuone balsiai kalbėjo -sau: 
“Atsimokėsiu 
krautuvninkui, o 
išsiusiu Kastelei.

braukdamas nuo tirštų savo 
ūsų pamidorų sriubos liku
čius. Jis, rodos, lyg ir norėjo 
ką sakyti, bet labai dideliems 
džiaugsmo žodžiams jo gerklė 
dabar buvo per siaura...

šeimininkei, 
kas beliks, 

Kastelei? 
Dievas žino, kaip ji dabar jau
čiasi, ką galvoja... Kaip vai
kučiai... Kaži, kaip Elenytė, 
Antanukas, Katrytė, Jurgiukas, 
Onytė... Ar sveiki auga Jonelis 
su Petreliu...”
4 Krito jo ašaros iš akių ir 
kartu — iškrito .doleriai iš

rūkė, o šeimininkė plovė lėkš
tes ir pasakojo, ką šiandien 
buvo girdėjusi.,

Rokas tuoj nuėjo gulti; bet 
patalan greitai nelindo. Ne. 
Atsisėdo ant lovos krašto, iš
sitraukė iš kišenės voką su 
doleriais ir' labai smalsiai jį 
apžiūrinėjo. ■ 
dolerio simbolis $, patiko ir 
skaitlinė 24.00. Paskui jis at
plėšė voką iš galo ir ištraukė 
iš jo popierinius pinigus*. Jie 
buvo nauji naujutėliai, Škvalus, 
kieti ir, todėl, braškėjo aiškiai, 
garsiai, suz pilnu tonu, kaip 
Naujiems, geriems popieri- 

doleriams pridera braš- 
opieriai buvo po de-

kas subildėjo, jis nubraukė 
rankove ašaras ir sugriebė do
lerius nuo žemės.

—Tai dar nemiegi, Rokai? 
—paklausė jį Antanas,, atėjęs 
gulti.

—Tai dar ne. Užsigalvojau 
apie Lietuvą. Žinai, Antanėli, 
ten žmona, mažučiai...

—Ir mano glavoje tos pa
čios mintys. Ir man rupi pa
likta žmonelė, vaikučiai—visa 
šeimynėlė, nors ir ne tokia

siu, aš pasistengsiu, kad gale- r 
tum išsiųsti nors penkiasde
šimts dolerių.

—Penkiasdešimt dolerių — 
šimtą rublių! Dieve mano, ką 
jie ten pamaliys, tokią krūvą 
pinigų taip greitai gavę?! 
Pradžiugo Rokas, bet tuoj ir 
vėl apsiniaukė. Mat, dingtelė
jo jam galyoje kunigo ir da
vatkų. liežuviai apie šliuptar- 
nius, šėtoną ir “dusios” parda
vimą už dolerius...

O Antanas kalbėjo toliau:
— Musų šeimininkė yra la

bai nuoširdi leidųke... Aš pa
prašysiu, tu paprašysi, na, ir 
palukės už bardą. O šeimi
ninkas, girdėjai, pats patarė 
jai palaukti. Tai ko daugiau 
bereikia, žinoma, dar truks; 
bet tu nesirūpink. Aš pasko
linsiu dešimkę, Džiovias su 
Čaliu po tiek pat, na, ir suda
rysime penkias dešimtis dole
rių. Aš pasistengsiu, aš pasi
rūpinsiu. Tu, Rokai, apie 
galvos nesuk.

—Dėkui, Antanėli, labai 
kui. Atiduosiu—- visiems 
duosiu. Dievas padės, uždirb
siu ir atiduosiu. Dievas padės, 
uždirbsiu ir atiduosiu,—kar
tojo labai susijaudinęs Rokas.

Mažai juodu daugiau tekal
bėjo. Atsigulė.

Antanas greitai užmigo, bet 
Rokas galvojo, galvojo, kaip 
džiaugsis jo Kašte su vaiku
čiais, gavę visą šimtą rublių— 
gavę taip lengvai, taip greitai! 
Ką kalbės kaimynai, miestelis, 
visa parapija? Ką sakys kuni
gas su davatkomis? Ar tik jie 
neįtars jį šliuptarniu virtus,

* Gydyk Užkietėjimą 
Pirma—Ne Paškui!

Viena uncija perspėjimo yra 
verta svaro bėdos pagejbos. Kam 
save leisti kentėti tas tąmsiąs 
negyvas dienas dėl Užkietėjimo, 
kodėl iššaukti bėdos Vaistų rei
kalą, kada gali būti daug geres
nis būdas? Toks Ut būdas PA
SILAIKYTI reguliariu, tiriant li
gos priežastį.

Jei tai paprastas užkietėjimas, 
paeinąs nuo stokds “rupumo” di
etoj, tai malonus, maistingas, ga- 
tayaš-valgyti javinis — Kellogg’s 
AILĖran — eis tiesiai prie prie
žasties, patiekdamas reikalauja
mą “rupumą”.

Valgykit šį tr&pų spragintą 
javinį reguliariai, gerkit gana 
vandens ir tęmykite ar neuž
miršite užkietėjimą. All-Bran 
yra Kellogg’s in1 Battle’ Creek 
daromas. Jei jūsų stovis yra 
kroniškas, tai protingiau butų 
pasitarti su gydytoju.

eis tiesiai prie prie.

y <!

tai

dė- 
ati-

šėtonui “dūšią” pardavus...? 
Iš kur gi juk taip greitai tas 
šimtines imtų?

dvidešimt keturis dolerius. 
Jam akyse jau stovėjo papū
tęs vokas, gražiai pasipuošęs 
galingu dolerio: simboliu $ ir 
skaitline 24.00, taigi $24.00!

Ir anglis jam šiandien buvo 
lengva, ir šiupelė sklandžiai 
lindo, ir parako bei dinami
to durtini akių nebegraužė... O 
nykštukas sielietis nebespėjo 
nei pilnus vagonėlius išvežti, 
nei tuščius atvežti, taip spė
riai Rokas anglį pylė.

A, kas čia ir1 beapsakys, ką 
pirmą kartą gauti doleriai pa
darė iš šito Lietuvos vargdie
nio, iš šito septynetos vaikų 
tėvo!

Taip ėjo diena, nei jėgų, nei 
vilčių, nei džiaugsmo Rokui 
nepavydėdama.

Ir taip butų praėjusi, jeigu 
ne— i

—Gelbėkite! gelbėkite! Džio
vas dega!

—Rėkime, Rokaii! Griebk 
savo Švarką. Bėk. prie bokso 
ir paimk vandens. Te raktą.

Kai juodu atbėgo, jau baigė 
gesinti degančius Juozo dra
bužius kiti angliakasiai.

Antanas tuoj prisilenkė prie 
Juozo ir vilgė vandeniu jo 
kaktą, veidą, krutinę, įpylė 
kiek r ir į burną, bet jis jau 
neben urijo,

—Džiovai! Džiovai! — šau
kė prisilenkęs Antanas.

Bet Juozas neatsiliepė. Jis 
buvo be sąmonės. O vis dėlto 
jo gyvybė dar nebuvo ugnies 
sunaikinta. Ne. Lėtai kilnojo
si jo krūtinė, ir pro apdegu
sias juodas lupas tyliai švil
pė oras. Su kiekvienu širdies 
mušimu tampėsi kaklo gyslos, 
kilnodamos, sudegusią kietą 
odą, daugelyj vietų trukusią... 
plyšiuose blizgėjo balta mėsa, 
kur-ne-kur kraujais pasriuvu- 
si... Ausys buvo kuone nukri
tusios. Ir nosies tik kaulai 
styrėjo. Akių vokai suaižėę, 
saugiai užsidarę; gal būt, akis 
jie ir išsaugojo...

—Rankos! Nebėra rankos 
—kažkuris suriko.

— Žiūrėkite, gal pagulta 
Paverskite!

Juozo kūną atvertė, bet rau
tos — neberado. Ji buvo auk-; 
ščiau alkūnės nutrenkta.! 
Smarkiai švirkštė kraujas. 
Antanas tuoj nupiešė savo 
marškinių rankovę ir smar
kiai suveržė ja pasilikusį ran-

įDr. V. E SIEDLINSK1
| DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni
4631 So. Ashland Avė.

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

TeL LAFAYETTE 3650
Įdėjo Juozų į vagonėlį ir nu- 

skbėjo prie lifto, čia iškėlė jį 
,į šviesą ir nuvežė į ligoninę.

(Bus daugiau)

Garsinkitės “N-nose”

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE
6630 S. VVestemav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

iki 0:00 vai. vakaro 
fieAlad. ir Sektn. pagal 

sutarti.

AKIU SPECIALISTAI

-Patiko jam, mat, gausi, kaip tavo, Rokeli. Ru- 
I • *11* T •• •

pinasi, laukia... Ir pinigų 
seniai besiunčiau. Rytoj 
tadienis, tai pareisime iš 
bo anksti, kaip paštas dar bus 
beuždarytas. Nueisime ir iš
siųsime. Juk ir pats siųsi, Ro
kai?

■—Reikėtų, dieve, kaip reikė
tų, bet — vargu beišgalėsiu. 
Šeimininkei, krautuvninkui 
reikia visų pirmiausia atsimo-

jau 
šeš- 
dar-

Adresas

COPR. IW, NEEDLECRAFT SERVICE, INC 

CROCHETED RUG 
PATTERN 2051

No. 2051—Mėgstąs kilimėlis.

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

Čia įdeda 10 centiį ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė

v - -- O 7-----O |---------- ------C A --- ---

nugara, kuri atrodė, kaip gy- keti, o paskui kiek gi ča man 
vas auksas. O keturi tik po jų beliks.
vieną dolerį. Jų nugara buvo' —Et, Rokai, nesirūpink su 
ryškiai žalia — kaip pavasa-1 šeimininke ir krautuvninku. 
ris. Palik juos man. Aš pasirupin-

jo smegenys nepavargo, nepa- 
ližo. Pagaliau jo akys ėmė 
kietai merktis, sąmonė gesti. 
Bet pilnai užmigti vis dar ne
begalėjo. Lyg per miglas ma
tė savo šeimininkę ir tarėsi, 
kaip čia ją paprašysią? ryto 
metą, kad pinigų už valgį ir 
butą palūkėtų— palūkėtų dar 
dvi savaites, kol jis kitą už
mokestį gaus. Sublyksėjo tose 
pradžios miego miglose ir ta 
vaikiška mintis, jog geroji jo 
šeimininkė tikrai pinigų pa
lauksianti, nes šį vakarą taip 
rūpestingai nuplovė jam nuga
rą, o vakarienę valgant, atida
vė jam tokį nuoširdų žvilgsnį, 
kad, rodos, jis dar ir dabar

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

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WEST 18th STREET 
Tel. CANAL 3161

z

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

P

URANE ČOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS 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.

Paskui jis užmigo ir miego
jo, tarsi visa kuo pasitenkinęs 
kūdikis. Iš' tikrųjų, tai pirmoji 
buvo Amerikoje jo naktis, ku
rią jis išmiegojo pilnu ramy
bės ir sveikatos miegu.

—Kelkis, Rokai, — rytmetyj 
pažadino jį Antanas. — Šian
dien. biskį anksčiau darban 
eisime, kad greičiau darbą at
likus ir anksčiau namo parė
jus, ba turėsime pinigų Lietu
von išsiųsti.

Rokas kaip ant spyruoklių 
lovoje atsisėdo ir tuoj atsikė
lė. Šį rylą, mat, jis tikrai 
jautėsi naujas žmogus Nauja
me Pasaulyje. Vakar gauti 
doleriai ne tik nuskaidrino, jo 
širdį, bet ir sąnarius patepė, 
išmiklino. Išlėkė iš raumenų 
ir diegliai, ir pastyrimas, o iš 
surėžytų pirštų bei delnų —- 
skausmai. Dabar, mat, jam 
btivO Amerika: tikra versmė 
dolerių, džiaugsmo ir sveika
tos! Jis greitai apsitaisė, pus
ryčių pavalgė ir, turėdamas 
galvoje, jog reikės labai gra
žiai šeimininkės paprašyti, 
kad pinigų palauktų, iš anks
to metė jai vyriškumo kupiną 
žvilgsnį, ir darban išėjo.

Ėjo gyvai, smagiai. Antanas 
net stebėjosi* iš kur Rokas to
kias lengvas kojas šį rytą ėmė. 
Jis ir kartą, ir kitą žvilgterėjo 
į sunkius jo batus,' spėlioda
mas, be nesudilo taip greitai 
stori puspadžiai ir labai dide
les vynių galvos. O Rokas tik; 
žengė, tik žengė, kad juo 
greičiau pasiekus juodojo au
kso urvus ir i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
Oi

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE .
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue
11 Telefonas LAFAYETTE 0727

1—v -| • koplyčios visose
J!_ ' cA 1 Chicagos dalyse

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 Daktorai
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

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

ir susitarus.

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

Klausykite inusų radi o programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
mešlab, 10:00 vai. ryto iš VV. II. I. P. stoties (1480 K.) 

. J su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

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.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

8 KITATAUČIAI
LIETUVIAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofisfo Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

n

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

ADVOKATAI

Garsinkitės “N-noseJUVVIMJU 0.11-| 
padarius kitusMiestas ir valstija

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonai ' Bninawick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

M

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. 
Ncdėlioj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 9818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį
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NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu < 
Direktorių 
Asociacijos•

lllltllLHlllllllllllHHllllllllllIli

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE 
linini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiv

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

, J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

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 108th Street Tel, Pullman 1270

. ALBERT V. PETKUS
4704 Šo. Western Ąvenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Averiue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Węstern Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 40th Court, Cicero Phone Cicero 2109

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



Ketvirtad., vasario 22, 1940 NAUJIENOS, Chicago, TU.

Clevelando ir Ohio Žinios Ką daryti kada tu 
rite slogą...

dviem melais sunk, darbų ka
lėjimo už tai, kad klausėsi ra- 
dio žinių iš Kauno. Be to nu 
įaustas 6 metams sunkiųjų 

darbų kalėjimo Lietuvos pilie 
lis Pranas Lėkštutis, turėjęs 
buv. Liepojos gatvėje savo ava 
Ivnės krautuvėlę. Jam buvo įsa
kyta iki gruodžio 31 d. iš Vo
kietijos teritorijos išsikraustyti, 
bet nespėjus, jis buvo suimtas. 
Jis buvo kaltinamas pardavęs 
kelis šimtus batų porų neturin
tiems kortelių batams pirkti. 
Mat, dabar ir Klaipėdoje kaip 
visoje Vokitijoje, leidžiama 
pirkti ir parduoti avalynę tik 
pagal kortelių.

Sausio 6 d. nusmerktas gal
vos nukirtimu tūlas Kazys 
Venclauskas, kurs 1937 m. Ma- 
terkviečiuose buvo nužudęs' 
našlę Marę Klašienę, o Kara
liaučiuje tą pačią dieną nukirs
tos galvos Gito Brittui, Fritz 
Krausei, Harmann Stoemeriui, 
ir Ilcnrichui Michalovvski, nu
teistiems už įvairius apgavi
mus.

■*

Darbai mažai tepagerėjo. — Clevelandiečiai aplankė ak- 
roniečius. — Clevelando dainininkų grupė reigiasi 
važiuoti j Pittsburghą. — Paleido daug darb'ninkų. 
— Gerins policijos ir gaisrininkų departamentus. — 
Kas galva, tai ir protas. — Kas bus kovo 31 d.? — 
Mirė Marijona Ruseckiene. -— Iš Akrono lietuvių 
kolonijos. — J. Kersis rengiasi kandidatuoti.

Iš biznio atžvilgio darbai gal pinigų praleido, o dabar bando 
atsigriebti. Bet bizniams labai 
atsiliepė.

mažai tepagerėjo. Daugumas 
biznierių vis nusiskundžia, kad 
nuo Kalėdų iki šiol bizniai la
bai nusmuko, žmonės visai pa
liovė pirkę. Ne vien tik nami
nių reikmenų, bet ir maisto 
biznis sumažėjo. Gal tai dėl to, 
kad Kalėdų melu žmonės daug

AKINIAI Visokios 
MADOS

. $2-45uz
oritaikyti akims su pilna ga
rantija. Ekzaminavimas akių 
veltui. Sulaužytą lensą pada
rome už $1.00. Nauji tempeliai 
>0c. 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

MADOS

paša- 
geraH

būdų

Pirmutini* dalykaa. turint alorą, reikia nu
eiti pa* savo daktarą. lAgydytt slogą yra 
|usų daktaro reikalas. Daktaras pats 
kys, kada Jūsų kūno atsparumas yra 
ir jus neparaunate taip greit slogos.
Laikantis ."reguliariai” yra vienas ifi
padėti iAlaikyti kūno atsparumą! PHiiurėk 
savo įpročius! Kada Jus jausitės reikalin
gi liuosuotojo—vartokite atsakingą Ex-Lax! 
Ex-Lax yra i v e 1 n u s, bet tinkamai vei
kiantis. Jis paliuosuoja jūsų vidurius leng
vai, patogiai... be įsitempimo arba nema
lonumo.
Geriausias 
imti. Jis 
yra geras
taip pat. Visose vaistinėse po 10c ir 26c.

ifi visų, Ex-Lax yra malonus pa
gardus kaip Šokoladas. Ex-Lax 
jaunuoliam*, kaip ir •įmurusiems

* * *
Vasario 18 gražus būrys cle- 

velandiečių dalyvavo Akrono 
apvaikščiojime 22 metų Lietu
vos nepriklausomybės.. Buvo 
atidaryta Lietuvos vėliava, ku
rią įsigijo Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubas. Kalbas pasakė 
J. Jarus 
vietiniai.

adv. P. Chcsmdis ir

♦

dain- 
Pilts- 
ir le-

Grupė clevelandiečių 
ninku žada važiuoti į 
burghą balandžio 7 dieną 
nai išipldyti programą,
viskas bus susitarta, tai clevc- 
landiečiai turės pasidarbuoti, 
kad pilnai galėtų patenkinti 
pittsburgiečius. Clevelande yra 
gražaus talento, tik reikia susi 
tarimo ir gero noro savo kai
mynus palinksminti gražiomis 
dainomis.

praleisti apie 250,-

INSURANCE
(APDRAUDA)

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

No. 4384—Ploninanti suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę.

vo miesto
kad galėtų
000 dolerių pagerinimui polici*

lis dirbtuvių paleidžia darbinin
kus. Bet kompanijos tikrina, 
kad tai esą tik laikinai, kol 
naujus užsakymus sutvarkys. 
Pašalpą gaunančių eilės irgi 
nemažėja. Miesto valdžia sako, 
kad reikia gerai prisirengti be
darbių šelpimui šiais metais.

* * *
Policijos direktorius Ness ga-

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

SAUGOKITĖS t AMftGDftIOJIMŲ! 
ATSISAKYKI! JI PAKEIČIANČIŲ t

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Isidfim Skite raides "E-X-L-A-X" ant 
dSžutAs ir kiekvienos plyteles. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite originalio Ex-Lax.

NAUJIENŲ-ACME Telenb'Ho
CLEVELAN, O. — Holy Redeemer katalikų bažnyčios parapijonų susirėmi

mas su policija. Susirėmimas įvyko dėl to, kad parapijonai atsisakė įsileisti 
naują kleboną.

jos ir ugniagesių departamen- tuvių Piliečių Klubas, 
tų. Nori pirkti daugiau auto- na n t visiems Akron lietuviams, 
mobilių, kad galėtų važinėti po 

|du policistus, vietoje po tris, 
kaip dabar yra. Taipgi ir dau
gelį kilų pagerinimų nori pra
vesti.

prita-’ku lietuvio nesiranda.
Taigi, daugelis ir permato, 

p. Kersis butų tinkamas

B

“Dirvos” čalis vėl susilaukė 
pliekimo nuo katalikų po P. J. 
Zurio padarymo atakos ant 
Lietuvos kunigų laike prakalbų 
vasario 11 dieną.

* * ★

Vasario 18 d. Šv. Jurgio pa 
rapija minėjo Lietuvos 22 me
tų sukaktį. Publikos atsilankė 
vidutiniškai, daugiausia parapi- 
jonys. Tai kaip matyti, pas mus 
buvo net keturi įvairus paren
gimai Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimui. Well, ką pa
darysi, juk ir patarlė sako: kas 
galva, tai ir kepurė; ir kas gal
va, lai ir kitas protas. Kiek
vienas daro pagal savo suprati
mą. Yra daug rengėjų, yra ir 
kalbėtojų. Gal į vieną vietą ne-

★ ★

Daugumas Clevelando drau
gijų prisideda prie didelio pa
rengimo, kuris įvyks kovo 31 
dieną miesto mažame teatre. 
Tą dieną atvažiuos Pirmyn 
choras iš Chicagos ir perstatys 
operetę (Blossom Time) Lietu
vių kalba. Pelnas eis Liet. Dar
želio reikalams. Visi stengiasi, 
kad parengimas butų kuo sėk
mingiausias. Visų yra noras 
kaip galima greičiau baigti mo
kėti dar užsilikusias darželio 
.kolas.

Ruseckiene 
E. 114 St., sulaukusi 
amžiaus. Paliko dvi 
ir daugiau giminių, 
su bažnytinėmis apei-

* *

Mirė Marijona 
nuo 1102 
51 metų 
dukteris 
Palaidota
gomis iš šv. Jurgio bažnyčios.

* * *

AKRON, Obio. — Vasario 18 
dieną teko aplankyti savo kai
mynišką koloniją Akron, Ohio. 
Ten buvo surengtas paminėji
mas 22 metų Lietuvos nepri
klausomybės. Šitą iškilmingą 
minėjimą rengė Amerikos Lie-

Programas susidėjo vien lik iš kad
kalbų. Baigtas jis buvo su Lie- žmogus tai vietai užimti. DaU- 
tuvos himnu. Publikos dalyva
vo gana gražus skaičius, nors 
oras ir buvo labai prastas.

Tą dieną iškilmės buvo dve
jopos: paminėjimas 22 melų 
Lietuvos nepriklausomybės^ ir

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

ti, jeigu Kersis sutiks tikrai 
kandidatuoti. —Jonas Jarus.

Lietuvos Padangėje

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

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIENYBE

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No..... .........

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 
Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio

IR LIETUVOS.
VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
o

Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 
ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 

Pasaulį”
Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.

Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 
persiuntimas į Lietuvą ir kitur. 7,

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

vos vėliavos, kurią įsigijo Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klubas, j 
Akroniečiai užsitarnauja dide- ] 
Jio pagyrimo ir didelės garbės j 
už jų tokį bendrą veikimą. Jie < 
stoja už Lietuvos reikalus ir ] 
tuo pačiu sykiu nepamiršta nei 
savų reikalų Amerikoje. Pilie- ' 
čių Klubas turi didelės reikš
mės lietuvių ateičiai, o labiau- ( 
šiai jaunimui. Jaunimas galės 
klubą pavartoti &ąjp° įrankį 
vienokiems arijiškiems laimė
jimams politikoje. (

Tą dieną ir aukų buvo su
rinkta vilniečių reikalams, bet 
tai praneš vietos komitetas. <

Dabar tąja proga aš noriu : 
tarti didelį ^padėkos žodį Ak
rono lietuviams, čiliečių Klubui 
ir rengimo komitetui už jų to
kį draugiškumą^ .už jų tokias 
atviras širdis mus priimant. 
Akron kolonijon atvažiavęs 
žmogus gali jaustis kaip ir sa
vo namuose. Visi draugingi ir 
visi nuoširdus. Taigi, ir dar 
kartą tariu ačiū visiems akro- 
niečiams.

Kiek teko patirti iš pasikal
bėjimų, tai Akrono kolonija 
vėl pradeda gana gerai gyvuoti. 
Darbai jau kiek pagerėjo ir vi
si lietuviai pradeda daug links
mesni ir veiklesni darytis. Pra
eityje Akronas buvo garsus 
miestas, ir garsi lietuvių kolo
nija čia buvo. Bet tas nelemtas 
nedarbas pei’ keletą metų buvo 
visus suvarginęs, kaip ir dau
gelio kitų kolonijų lietuvius. 

* * *
Teko patirti, kad Petras ir 

Kostancija Gaškai, gyveną po 
numeriu 706 Mollison Avė., ap
vainikavo savo sidabrines ves
tuves ir apsidžiaugė savo gra
žiu gyvenimu perėtą dvidešimt 
penketą metų. P-ai Gaškai'dė
koja savo draugams akronie- 
čiams ir clevelandiečiams už 
jiems suteiktas dovanas ir jų 
apvainikavimą sidabrinėse ves
tuvėse. Taipgi ir aš nuo savęs 
sveikinu pp. Gaskus ir jų iš
auklėtą šeimyną ir linkiu link
smai sulaukti auksinių vestuvių 
bei auksinio apvainikavimo. 
Nors pasveikinimas biskį ir su
vėluotas, bet nenorėčiau tos 
progos praleisti savo žodžio ne
prataręs.

Apie Akrono koloniją ir apie 
Akrono lietuvius butų galima 
daug pakalbėti ir daug parašyti, 
bet tai bandysiu kiek vėliau pd-

KLAIPĖDA. — šiomis dieno
mis ypatingasis Tilžės teismas 
nuteisė 5 metams sunk, darbų 
kalėjimo tūlą 25 metų Katrę 
Strazdai, tarnavusią pas ūki 
ninką Pakrokiuose, už tai, kad 
ji pradėjusi meilautis su vienu 
lenkų karo belaisviu, jį įsilei
dusi į savo kamarą ir jam pa
dovanojusi skalbinių ir tabako. 
Keli lenkai belaisviai buvo į tą 
ūkį atsiųsti lauko darbams. Vo-

dabar ir su lenkais moterims 
griežtai uždrausta palaikyti bet 
kokius santykius. Iš Strazdai 
atimtos 5 inetamš ir garbės tei
sės. Klaipėdoje lokio pat teis
mo nuteistas dar vienas Lietu
vos pilietis Vilius Bonškauskas

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
— ĮVYKS —

Kovo 31 d., 1940
SOKOTJT S ALĖ TE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

* * *

■ / . r

Yra kalbama, kad P. J. Ker
sis žada savo kandidatūrą sta
tyti į Ohio valstijos legislaturą 
kaipo State Representative. Jo
nas Deraitis jau.. y ra išbuvęs! 
porą terminu, o dabartiniu lai-

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

FEDElViL.SAyiNGS
-----  '"and____________

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

$4,000,000.00
$300,000.00

▲
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

“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.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

ČIA VISŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI 

$5,000.00

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

EI 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‘4% palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslų, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomųjų sąskaitų dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION 

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

Pubhshed Dąųy Excępt Sąndav btf 
rbp Lithuanlan News Pub. Co., Inę

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

<c per copy.

Ėntered as Sęcond Class Matter 
VląrcK 7th 1914 ai the Post Oitfice 
of ‘ Chicagb, ’Iu., undėf thė aęi of 
March 3rd 1879.

i -hicagoje—paštu;
Metams_______________
Pusei metų 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui____ ._

(•lucagoj per išsiuntinėtoj us
Viena kopija —________
Savaitei ..................... —
Mėnesiui______ _______—

$8.0U 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739. S. Halsted Stį., 
Cbicagą. (U, T^Jetopą^, Cąąąl 85?0.

3c 
18c 
75c 

Įim^tin^se Valstijose, ne. ęhieagoj, 

(Atpiginta)
Metams .... .... .......................... $5.00
Pūšei metų .L.‘.----------  2.75
Trims mėnesiams L........—t 1.50
Dviem mępeąiams-------1.00
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams*_______ L......2_ _ _ $8.00

metų  --------------------4.00
Trims mėneęianjs  ....... 2.50
Pmiglis teikia siųsti pašto Moriėy 

Orderiu kartu su Užsakymu

rinktinės pareigas eis gen. Čer
nius, kuris buvo ministėris piv- ; 
mininkas “vieningo darbo” ka
binete.

Apie gęn. Raštikio “atosto
gas” eina įvairių gandų. Kai ku
rie lųąųOa kad jo liga esanti pu-; 
litišką. Jisai pats pądąrė spaą- j 
doje paręiškimą, kuris tų įtari
mų neišsl^ląidp.

GEN- RAŠTIKIO rASI-

“E^ą” yąskeJbė 1į?Jw turinio

i

Sevastopolį ir Kaukazo uostus.
“Stalinas”, sako tasai rašy

tojas, “nejučiomis vykdo 
Trockio teoriją — permanen
tinę (puolatinę) ginkluotą 
pasaulio revoliuciją. Bet tai 
ne taip lengva. Revoliuciją, 
kaip ta lazda — turi du ga
lu. Vienas gali atsiremti į 
Stalino krutinę.”
Rusįio^ bplšęvikaj tikrumoje 

visą laiką “vykdė” tą Trockio 
teoriją, kurią. b.ęję, sugalvoję, 
ųę pąls. ®

Sibiro šalčiai Lietuvoje Į prus šalčiai.
Visa Lietuva giliu sniegu nu

klota !

• vąr$as sy kų-
- Ųž anglies toną mokama 130 litų. — Didelis

Šalčiai net 40 laip^rųų prašoko, 
ru.- 
Irųkųųtųa beųziųo. — Arkliai vėl įeina i madą. —

Šįų dįenų įvykiai inuKaimas grįžtą ęrie balanų. — šių dienų įvykiai mu- 
iųyse sukepą Ąąug rūpesčių. — Keista SSSR elgese- 
na. — Gyyęųųųtę kaip prie ųęniąkainio ir laukiame, 
kącĮą tasąi ųgniąkalnis pradės veikti. — Vidaus po
litika. — Negarbingas liaudininkų vąidmųo. — Tau-lįtiRa. — Negalingas liaudininkų vaidmuo. — 
tįniųkąį ųąų^ųąsi įvarįomis lengvątęųiis.

(Mu?ų sp.ąęialaus kprespondeuto Lietuvoje)

Tau-

—Jūsų Keistąs
Hą-40, Ifaųnąs

(GALAS)

ŽINIOS

Viena diktatūrą nuversta
Prieš 12 inetų Lo.uisianos valstijoje šeimininkavo gą- 

bus demagogas, sęflątorius, Huey P. Long. Į visas valdi
nes vietas jrsąi buvo, paskyręs savo pakalikus, kurie darė 
ką jisai jieips pąliepdąyo. Valstijos lęgisląturąi jisai įsa
kydavo, kokipą įstatyčius ji turi leisti.

Po. Lpngo mįrtįęs,. jo diktatorišką galią paveldėjo 
jaunesnysis jo brolis, išrinktas gubernatorium. Bet va
kar Louisianos piliečiai davė diktatoriui ‘teaktį”. Nomi
nuojant kandidatus į gubernatorius, gaVo daugumą bal
sų Longo oponentas, Sam Houston Jonės. Kartu su juo 
laimėjo daugumas balsų ir kiti diktatoriaus priešai, kan
didatavusieji į įvairias vietas valstijoje. O laimėjimas no
minacijose Louisianoje reiškia tą pat, ką išrinkimas.

Ipokip. būdų yięna diktatūra yra nuversta. Ji nega
lį yisai pąyęrgtį tos yąįstijos piliečių, kadangi ji netu- 
ręji9 g4$9S rinkimus.

‘ f *• *

Europos diktatūrose rinkimų nėra, žmonėms leidžia
ma (ir net liepiama) kartkartėmis balsuoti, bet jie netu
ri teisės pasirinkti, už ką jie balsuoja, nes “kandidatus” 
skiria diktatorius arba jo “partija”. Todėl tos diktatūros 
balsavimu negalės būti pašalintos. Jas galės nuversti tik
tai jėga. , .

Iki pergalės sovietams dar toli
J

R

ipojp p^ąvlįo kpro, ipęįu 
Eąądąe feO® 
rangovas (“podriad.čikas”), ku
ris supirkinėdavo ir pristatyda
vo turkųA valdžiai ginklus bęi 
amuniciją.

Tai nuo to “Parvuso” Troc
kis ir patyrė apie “permanenti
nę revęliuęiją”, ir ėpaė skelbti 
ją jąą ^905 rą. Ji labai patiko 
gimnazistams ir kitięmą' jąu- 
.nuoliams kurių fantąziją laki, 
b,et mokslinis Bagažas menkas, 
^Bęlšeyikų vadas. Leninas^ iš tos 
“gimųązįstų ręvoliųęijos” tuę- 
met juokėsi.

Bet 1917 m. ir “didysis’’ Lė
tumas tą “teoriją” priėmė, nęs 
juk reikėjo jam kuo nors pa
teisinti savo užsimojimą įvesti, 
“socialumą” labiausia atsiliku
sioje Europos šalyje, kuri turė
jo visai neišvystytą pramonę ir 
labai neskaitlingą darbininkų

| Betgi, Šių, įvykiai my- 
;iįj^ yupesčių.
Mųsų didžiojo SSSR
elgėseną tiek keislą, kad maža 
mųiną Viltiem Sųtęikįą. Jo nera
mi politika gali tik dar labiau 
karo pąŠYaistę praplėsti, dar di
desnes erdves į karą įvelti.

štai Suomija gyvena tragin- 
gas dienas. Tiesa, SSSR sakosi 
įsu ja nekariauja, bet gi tenai 
žiaurus mūšiai eina. Tokių sa
votiškų karų, be formalio pa
skelbimo pavasaryje gali dar 

i prasidėti lies Juodomis ir Kas
pijos jurpmis, — tenąi, kui,’ naf
tos versmės sriuvena. Anglija, 
Prancūzija negali ramiai žiūrė
ti, kaip jos priešai prie naftos

stęgijį Ssvęiįiątai

kąfl ja\\ špa,-.
lių m.ę^ęsAo galę

m 
kitų ir sveikatos sumetimais. 
Paskiąų^lų metu k^i įtur a- 
pię rnąnę asmenį pąsklęi$tąią 
gandais, ryšium su vienu ka
riškoje spaudoje paskelbtu 
mano rašiniu, buvo tenden
cingai vertinamos mano pa
žiūros j musų valstybės gyve
nimą ir. jos uždavinius. Pa
brėžiu, kad apsirinka ir nę- 
gerOi daro tie, kurie iš maųo 
viena ar kita proga pareikš
tų minčių mėgina, vienokiais 
ar kitokiais sumetimais, rasti, 

suęlerijąąJči są jąaąo, kaip 
kariuomenės vado, pareigą-, 
ųiis. Ir dabartinės lųaųo ato
stogos sveikątai pątaisytį ne
turi visuomenės klaidinti ne-, 
tiksljais ąiškinimais.” 

1

čia pats gen. Raštikis pasako, 
-kad jau spalių įnėuesį jisai no
rėjo pasitraukti iš savo pąrejgų 
ne tiktai sveikątps, ,bęt ir kitais 
sumetimais.

Toliaus, jisai sako, kad buvo 
“tendencingai” vertinamos jo 
pažiūros į valstybės gyvenimą 
ir jos uždavinius ir jam buvo 
prikaišiojami “nusistatymai”,

Per tris Savaites atkaklių atakų, kuriose žuvo dę- inesūderinąmi su jo pareigomis 
šimtys tųkstanęių rąųdęnarrnięčių ir buvę suvartota lį>,e- f kaipo kariuomenės vado, 
galinė daugybė amunicijos, bolševikai prasimušė per ke- Iš to yra pusėtinai aišku, kąd 
lias įtvirtinimų eiles vakarinėje Mannerheimo Linijos da- $ęn.-. R.a^tikvis £avo “atostogas” 
lyje. Bet suomių pasipriešinimas dar nėra sulaužytas. P™^ascių daugiausia poii- 

m . .v, . , , i .. , ... 1 . .. .Jtimo pobūdžio. Matyt, jisai ne-Tai reiškia, kad Suomijos kareiviai buvę paversti ijS įtiko LietllVos tautininkų šu
tam tikrų pozicijų pasitraukti, bęt jie nebuvo išblaškyti. hai^ ų gat i'y pačianą sįnetonąi. 
Sovietų laimėjimas anaiptol nėra toks didelis, kaip Mas- ' ’ ——------
kva giriasi. Jeigu suomių armija butų buvusi bent vieno- ISPANIJOS DVASIŠKUOS 

 

je frg/to dalyje visiškai sumušta, tai ji butų pakrikusi, 
ir ševikai dabar galėtų nesulaikomai žengti pirmyn. T ..• “ ' “ > r 
Bet jie buvo sustabdyti, ir kiekviena nauja jų ataka yra nuo. valstybės,

atmušama. kaip Amerikos Jungtinėse Val§-
Tiesa, rųsąi iįVVVJ0 Pflsisekftčių, ir jeigu tijoše. Todėl valstybė paliovė

jie pradės kitą tokį pat milžinišką ofensyvą prieš suomių mokėti algas dvasiškijai. 
pozicijas, suomiai gali netekti Viipuri (Viborgo) ir viso I Geneyol«i Franco, su Italijos 

vakarinio pakraščio Karelijos sąsmaukoje. Leningradas f
praneša, kad jau esanti paimta Koįvisto tvirt^e, kunigai vėl g alga^ Pirgu. 
guh saloje pne Suomių įlankos krantu v^ąjfięjj tinėj.ęlųų mę\ų bjįųdže^. d£fe 
Mannerheimo Linijos galą. Bet pranešimą i^ gęį^ij\kič pažjjjp^taį 1^ ą5,,4^Q00 su
sako, kad ta tvirtovė dar tebėra suomių rankose, nors riama katalikų kunigų’algoms, 
oficįąlistf ąųo,ęO 'l^O^č^k^į apie ją ųę^ąlbĄ. * ^ sąmata/įdėta į teisingi^no

Pik* bolševikams '^r. t^., ęį Ispanijmę,
tęsėsi 12 savaičių. Iki šiol mažiukei Suomijai teko kovoti tokiu budu, sugrąžino kuąįgi- 
Ipeveik išimtinai savo jėgomis. Tie keli tūkstančiai sava- jai “geruosius senuosius ląi- 
norių, kurie iš Švedijos ir kitų šalių nuvyko į Suomiją, kus”. Ar iį to yra kokia naųdp 
buvo menka pagalbą. Tik amunicijos suomiai yra gavę. tžW Jau kilas klausimą?, 
nemažai. Bet svarbiausio dalyko. —: karo, lėktuvų — jiems ■ Franco.
dar ir šiandien stinga. Bolševikai tuo naudojasi ir be ^ntaci^af”S 
paliovos siunčią milžiniškas orą eskadras bombarduoti ' Valdžia, be to, paskyrė beveik 
Suomijos miestus ir kelius. milioną dolerių ($978,500) “Ea-

Tačiau, nežiūrint to visko, Suomija dar gali būti iš- lango?” partijai — vienintęląi 
gelbėta. Butų didelė nelaimė žmonijai, jeigu kitos valsty- organizacijai, kur j i$-
bės leistų Maskvos, banditams tą didvyrišką demokratei 
ją sutrempti! t

u

^APŽVALGA t *

ipųbįiįkos laikais tokia suma bu- 
Y9 slprianią parlamentui.

žodžiu, įsigalėjo grynai fą|i^- 
tiška tvarka, kurioje šiltą užyę- 
.ją turį ir. ^JįąęiJ<alizmas. Bet 
panųę^ ^įpriją, įinonia, dar lig- 
PasiffA^. * "

LIETU665,600 VIETOJE RAŠTIKIO 
VITKAUSKAS

Galutinų ąp^ą^č^pųta, kąd 
Vilniaus sr^yjją, 
Lietuva, yra 665,600. hektarų 
(margų) žemės. Tame skaičiu
je yra 180,000( hą. m#kę, $0,000 
lįia. vandenų, o visa kita dirba
moji žeme. Miško plote yrą 6Q,-. 
000 ha. nusavintų iš didžiųjų 
^Ivarų.

Ja,ų buvo VX’
Lie‘W

vadas, gen. Raštikis gavo tris 
mėnesius atostogų “sveikatai 
paisyti”. “iSŲą”. prįflįėr. 
ša, kad kariuomenės vado pa
teigęs ląikinąi yęą pąve^tęs gąų. 
Vitkauskui, kuris buvo Vilniaus 
rinktinės vadas. O Vilniaus

Wbw»»te” ben.^

Savo “eksperimento” pateisi
nimui Leninas pasiskolino ir 
kitą teoriją, kurią jisai pirmiau 
labai aštriai kritikuodavo, tą, 
būtent, Rusijos social-revoliu- 
cionierių (liaudininkų) įsivaiz- 
idavimą, kad Rusijos sodžiaus 
“obščina”, ' kurioje ūkininkai 
dar gyvena krūvoje, neišsikėlę 
i viensėdžius, ir bendrai naudo- 

1 jasi ganyklomis ir mišku, gali 
sudaryti pagrindą naujai ekorio- 
;čųųej ir sęęjalięei krašto san- 
i tvarkai, jpjiyęnįaus Lęninąs ko
čiodavo liaudininkus, kurie s.kcl- 
bč, šitą “męksfe”> “sęcial-reąk- 
ęioniejęiaią”,! Q pAskųi pąts tą jų 
“mo^sjįą” RrĮęmė.

, Taip, buvę sulipdytas iš tų 
:dvięjų, palias Leniųp išjuoktu, 
naivių, nemoksliškų, ‘.‘tęorijų^” 
.^olŠęvijki^kas V^ęįinųuiiunajSV..

Paryuso-Trpękio “pąrjjpaneu- 
tinę revoliuciją” Leninąs banc^ė 
įv.ykintit ^ąbultjjp^ krašlųosę, 
^ąslęui Lęn^ijpje, pasįų^n?fls 
1 tąs šąlis savo, ągjta,tokius, V 
.pąųdonąlą armiją. Bet) lenkai, 
su frąųęųzų. gęp,ęrąliHio. Štąbp. 
pą^gąįbą, bolševikus svąęušę. 
Tuometį Lenipąs. padarę, “pe.if- 
m^nęulj1^. rcypliųciją” Ęąuką- 

ųžkąriąujdąmąs, jr. pavergdą- 
mąs Gruziją, Ąrmęųiją ų* Ązei;-

džįąi, užpuolusiai Suomiją, grę- 
sia pavojus įsivelti į karą ir 
ĮBįetųųąe. Juodojoje juroje ir 
‘Kaukaze. Turkai jau rengiąsi. 
Netrukus gali atvykti anglų ir 
franeuzų karo laivai per par- 
danelius ir pradėt bombarcĮųot

Kąijtn bojšęvikai stengėsi iš: 
plėsti “permanentinę revoliuci
ją.” TĮęJimuose Rytuose: Man- 
^žAWU?j;e B<rt P
jyiaųdįiurijos juos išviję jąpę- 
ųąi. Kdvjoję Siįąliųo, agędtąį 
bąnde iššaukti sukilimą, bet 
gen. <piaųg Kai-šęįąs Uąiąjąi 
jžiatųiąi tą sųkijįąjąą ąąsįęę.įnę. 
‘Tfųęųįi.ęt N(ąs?Lva ęądąyė sų gen. 
.Čiaųg, Kąi-š^kų tąiką< Japoąąiųą 
užjjjuęlus. Kąniįų, Ip.pįševikai tą
siau pąs.iglęmzė Kinijos 
.tąųą ir Orųtiųę Mongoliją.
■ jĮJabąr Stąlinąs si^sąyo “pe^-r 
ąųąųeųtine i,’evęlliuęija” vęį sų: 
gjęįžo; į Europą. ‘.‘Draugo’’ lliį: 
.lerįo, pądtėdąpias, j,Uaą jau 
jjO stąųibjų pąsisekijUių Pabalti-: 

; jy ir; Ląųkįjoje, tij£ ve tie nęla- 
'biąjji sųoųuąi pradęję jąm ga
dinti biznį. Jeigu dar jam 
•pęr pąkiąkįmi 
ifeąųęu^ąij Juądęją iųroje,' tąi iš 
Įpąęmąneųtinės, revoliucijos gali 
’Jąųi pąsidąvyti permąnjeą.tiąę 
nelaimė.

KAUNAS. —. Valstybipio ra
diofono orkestras sausio 22 iš- 

k V • iki >*'•*, ‘

sikėlė į Vilnių, kur pastoviai 
:duos koncertus per Vilniaus 
tradiofoną.

naši. Jei šiaurė turtinga plienu, 
tai pietuose ėsama nemaža naf
tos srovių, o juk karui kaip vie
nas, taip ir kitas šių produktų 
labiausiai reikalingi!

iki SSSR, buvo rami, iki SSSR 
pasitenkino, vien tik Lenkijos 
sužlugdymu, ir mes dar ramiau 
į ateitį galėjome žiūrėti, bet 
šiandien toji rytojaus diena da
rosi visai neaiški!

Europos politika pasuko ci
nizmo, atviro cinizmo ir nepa
sitikėjimo, lauku, štai Vokietija 
!ir SSSR, rodos, bičiuliškai ben
dradarbiauja, o vienok Vokieti
ja SSSR, pasieiiyje laiko gal 
koks keletas šimtų tūkstančių 
armiją, o SSSR tuo pačiu atsi
mokėdama Vokietijos pasienyje 
I^udi ir turi bęųt koks geras 
pusmilįjonis kareivių sutrauku
si !•

Tąi vis ženklai, kurie, nieko 
gęro nežada.

Prąncuzija, Anglija Ązijpje 
verbuoja ųaująs armijas. Turki
ja tykų i1' stipriai kariškai ruo: 
•Šiasjį. Švędfija, Norvegija tojy: 
dziai skelbią eiliųęs vyrų niobį: 
lįzącijas. SSSR visa tai mato įv 
žino, ir. taip pat nesnaudžia. At- 
rodo, l<ad. Europoje dar dide^ųė 
karo viesulą gali iškilti.

Gyvename kaip prie ugniat 
(kalųio, ir valanda iš valandos 
laukiame, kada tąsai ugniąkaL 

iUis. pradės veikti.
; J(okįų pragiedrulių b.eųdroj^ 
Europos poetikoj o visai nesi-. 

, ntąto ir jų nesi jaučiama. Pava-. 
saris gali būti labai lemiamas 
ir. pjinąs visokių netikėtinumų, 
kuriu ųiękąs dabar atspėti ne- 
gąJ.i-

Vięua mes dabar, težinome, 
kad tikrieji įvykiai dar nepasi-

i Jęi m,es iki šiol likome tie
sioginiai karo veiksmų nepalies
ti, tai jaučiamės laimingesni už 
kilus, be,t k^ bus nętolimoje 
ateityje, tai tik spėliojimai!

Pravarčiau jau išgyveųti kibi
ro šalčius, kad ir prie balanų, 
negu ka,ęo vįęsųlą j^gyyęntįj.

Gyvendaiųiij ę^ie Ipalanų vis- 
tiek kuryčę^ cų^Ųą ąteičiai 
taupome, o jei karas nunioks 
musų kraštą, lai visai kląiku 
paliks. Labai nesįdzįąu^įąųų 
tuo ką turime ir ką įgijome, ųe- 
no^irųc girtis, kąd diąl atęįtięs 
esąįųę yisąi rąmų?s. Ge^ęs vil
ties musų, oplįį-.
mizmas nėra palaužtus, bet vi
sokių rupeščių pilųi. Vidaus sa- 
<o politikoje, kad ir pusę.tyiai 
vieni kitiems užkulnius zulina
me, bet kenčiamas.

Vieni tą musų kantrybę nesi
gailėdami išnaudoja, o kili kaip 
ir aukojasi dędąmi viltįes, kad 
visą lai išgyvensią *įę sulauksią 
geresnių laikų. Vidaus politiko-

ję 4auj? kas taisytina, yra, bet 
nerodydarni djęlesnię pasiryži
mo kenčiames.

Ar tai gerai? Deja, politikoje 
tokie klausimai dažna,! bepras
miai, tik praeityje galima tvir
čiau savo nuomoęę pareikšti.

Karikatūriškai butų galima 
šiaip, pavaizduoji mųsų vidaus 
Šių dienų politiką. Gęruose tau
tininkų ratuose sėdi vikrus, žva
lus cilinderiuotas krikščionis 
demokratas ir jisai mikliu rim
bu pliekia prakaulį kuiną liau
dininką, kuris dabar visą tą sve
timą vežimėlį veža.

Jums gal sunkiai įsivaizduo
jama karikatūra.

Mūrus ji gerai pažįstamą. 
Liaudininkai gerų norų vedami 
sutilpo. duoti du ministru į vie
ningo dąrb,o vyriausybę. Jie yrą 
sudarę, jei taip galima išsireik
šti širdingą susitarimą su krikš
čionimis demokratais. Taigi, 
kaip vieni, taip ir kiti kartu su 
tautininkais bendradarbiauja 
vyriausybėje.

Tautininkų sąjunga visai le
galiai veikia ir dar iki šiandien 
daugeliu atvejų naudojasi tam 
tikromis lengvatomis. Nei liau
dininkai, nei krikščionys demo
kratai savo organizacijų 
daryti negali.

Krikščionys demokratai 
darni vyriausybėje jau

KAUNAS. — Istorikas Jonas 
Malusės, pasiremdamas jsenais 
dokumentais, įrodo, kad ne tik 
Gediminas, bet ir Vytenis, Kęs
tutis su Algirdu ir Vytautas bu
vo, vadinami Lietuvos karaliais. 
Vytenis pagal Dusburgą 1293 m. 
vadinamas “karaliaus sunum”, 
o kryžiuočių kronikose visuo
met tituluojamas “Lietuvių ka
ralium” (rex Lethowinorum). 
Taip rašoma ne tik Dusburgo, 
bet ir Jarošino Sambijos ka
nauninko, Wigando Marburgie- 
čio ir kitų kronikose.

Gedimino susirašinėjimuose, 
suUųlysc su Rygos arkivysku
pu, Eželio ir Tartu vyskupais, 
Livonijos kryžiuočiais, Danijos 
viršininku, Ryga ir su dominin
konų ir pranciškonų ordinų at
stovais (1323 m.) vartojamas 
sakinys “Gediminas Lietuvių 
karalius, siunčia ramybę Vieš
patyje ir sveikinimą” (Gedemi- 
nus, Lethowinorum rcx pacem 
m Domino et salutem) ir nau
dojamas antspaudas, kuriame 
atvaizduotas Gediminas sėdįs 
soste su vainiku — karūna de-

ąti

bu- 
daug 

kuo pasinaudojo, o liaudininkai 
iki, šiol net negali privesti civi
lis. niętrikaęijęs įstatymo, to 
liaudininkams mėgiamo arkliu
ko.

Tai taip ir išeina, kad tauti
ninkai važiuoja geruose ratuo
se. To, yežiąičlio, niililiu vežikif 
yra krikšęięųys demękralaį 0 
tasai prakaulis kuinas, kuris tą 
vežiipėlį tempia, yrą ne kas ki
tas, kaip liaudininkai. Liaudi
ninkai tik veža, bet nieko nelai
mi. Krikščionys d.ejįnękrątąi 
bent šviętimo srityje yra daug 
ką laimėję, bęųt sąvuo^ius į 
mokyklų vedėjus suvarė.

Tautininkai naudojasi oficio
zo, Lietuvos Aido paslaugomis. 
Lietuvos Aidaą pro forma,- kad 
ir skaitomi ofięioząs, o dę factp, 
tai ne kas kita, kaip tautininkų 
organas. Jei turėsime galvoje, 
kad Lietuvos Aidas naudojasi 
valslybęs iždę pąslaųgopiis, tai 
bus visąį sųprąntąma vieną iš 
tautiniųl<ams teigiamų lengvątų, 
bet jų jie turi žymiąį daugiau, 
jų visų čia nesuminėsi.

Taigi, kaip mątpte, musų vi
daus gyvenime djaug kas yra 

, taisytina, bet kenčiames, nors lr 
užkulnius vieni k i Rems pusėti
nai zuliname.

Pas mus užkliuvę Sibiro šal- 
ęįąi pasįlįeka Sibiro šalčiais- ži
noma, jie musų gyvenimo ne
paveikia ir Maskvos gyveniųio. 
pėdsakų nepalieka, nors to gy- 
vejąi.mo šmę^los jaučiamos, iię 
vien tik Silpiro šalčių pavidale 

žinęiię^ ir sunkiais laikaįs 
pas mus gero humoro neprą- 

’randa, juk lietuvio veide guęięi 
šypseną retai kada dingsta, ji 
lydi jį ii; sunkiomis gyvenimo, 
valąąd^r Tai^*P ^.n.011Cs niu" 
sų jUolmyją, sako bolšąi tavorš- 
ęiai su sąvijm Sibiro šalčius ai-, 
sivežč, bet tie šalčiai musų 
sprando nepalaužia, sąnarių ne
varsto ir musų kailinių neįvei
kia. O musų vežimėlis, smagią 
risčia nežinomais keliais va
žiuoja.

O dabar, dabar toks šaunus 
rogių behas ir tokie nuostabiai) 
gražus žiemos vaizdąi. Saulėtos 
dienos, malonios naktys ir sli-

po vaizdu parašas “Antspaudas 
Gedimino, Dievo malone Lietu
vių ir Rusų karaliaus”. Turi
mas be to, popiežiaus Jono 
XXII laiškas Gediminui iš 1323 
m. birželio 1 d., adresuotas se
kamai: “Jonas vyskupas ctc. . . 
kilniam ir didingam vyrui Ge
diminui, Lietuvių ir daugumo 
Rusų garbingam karaliui” (ex- 
cęllenti et magnifico viro Gede- 
minnc, Lethowinorum et inui- 
lorum Ruthenoruių regi illus- 
tri). Popiežius ir kitais atve
jais, pavyzd, tvirtindamas Ge
dimino sutartį su Livonijos val
dovais, vartojo tą patį terminą, 
karalium Gediminą vadino ir 
popiežiaus pasiuntiniai, taip pat 
Lietuvos kaimynai — Livonijos 
ir Prūsijos vyskupai su tų val
stybių viršininkais. Popiežius 
tais laikais ir buvo vienintelis, 
turįs teisę suteikti arba akinti

vardas ar rangas nebuvo susie
tas su vainikavimo apeigomis, 
p užteko kad jį praktikoje pri-

autoritetas.
Vokiečių metraščiai ir Algir-

Jogaila, dar prieš tapdamas 
Lenkijos karalium, turėjo ant
spaudą su įrąšų “Jogailą, Dievo 
malonę, karalius Lietuvoje” 
(rex in Lettpvc). Esą užtikta 
Šaltiniuose, kad ir Vytautas taip 
Įpildavo tituluojamas. Taigi, 
l^aip matyli, karaliaus Mindau
gų titulas buvo peyėjęs ir jo į- 
pediiiiani?. Tik po. Kręvos uni
jos, Lenkijos politikai ėmę

pžįojo kunigaikščio tertnmus ir 
nustatę bei įvedę praktiką, jog 
kąraliąs esąs ąukštesnis už did. 
kunigaikštį. Vytautui karaliaus 
titulą, kaip žinia, šventosios 
Ręmos Imperijos iųiperatorius 
Zign\ąiRą? ’pripąžinę, tik, lenku 
iškęttaiu, aiškinimui, užkirsti 
kelią, pasiūlė ir formaliai apsi-

i^beįvykę lęųkąąą, pavogus iš 
Roiųęs atgabenamą karališkų- 
ją karūną. Rusų metraščiuose 
dąl. kunigaikščio titulas atatik- 
dąyo Vakarų Eiųopo? Ipralįaus 
.tęrmiųųt ąęs, sUvai karaliaus 
vardo ir neverlodavo.
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NAUJIENOS, Chicago, ĮU.

iš Politikos Lauko
Republikonų Kandidatai Valstijos ir 

Cook Apskričio Valdvietems

(žiūrėk “N.” vas. 21 numerį.)

Vakar šioje viętoj padavėm 
pilną sąrašą demokratų kandi
datų, kandidatuojančių į įvai
rias vietas valstijos ir Cook 
apskričio valdįž^pj. Ęa^didatų 
buvo daug, bet ne tiek daug, 
kiek yra republikonų. Čia var
žytinės bus labai aštrios, ir re
publikonų balsuotojų baisai la
bai susiskaldys.

žemiau seka, tų republikonų 
kandidatų sąrašas: (rępųbliko- 
nų .partijos į Čhįęagos mųnięi- 
palius teisėjus kandidatuoja 
lietuvis, Ą. Ą. Olis. Sąrašas, 
kandidatų tejąęjų vietoms jau 
buvo paskelbtas porą savaičių 
ątgal.)

Republikonų Kandidatai
SĘNATOR

C. Wayland Brooks, Chicago 
Ralph E. Church, Evanston.

REPUBLICAN GOVERNOR

Richard J. Lyons, Liberty- 
vUle*

Dwight H. Green, Chicago.
Earl B. Searcy, Springfield.

LĮEŲ’Į’ĘNĄ^T GOVERNOR
Hugh W. Cross, Jerseyville. 
JęJin V. Cliniųų, Chicago. 
Ą^nojd L. Lųnd, ęiverside. 
Guy C. Crapple, Chicago. 
Chąrlęą HĮindlęy, PęcTia.
Geojrge H. Hątzenbuhlęi;, 

Bloomingtęn.
William Jęrojne, Chicago. 
Earl B. Seąęcy, * Springfield.
SECRETARY OJF STATĘ
Rfęhard Yateą Rowę, Jack-

sonvįlle.
Justus
Arthur 

ręst.
Gilbeęt

t

L. Johnsoų, Aurora.
J. Bidwill, Rivęr Fo-

NAUJIENU-ACME Tnlonhoto
CHICĄQO, — Autobusas, kuris Lincoln parke atsimušę į medį. Nelaimėje 

liko, sužeisti 20, žmonių.

Šnare Drum $22’^°
528.00 vertės, Specialas 

Visa eilė drumų ir jiems 
reikmenys.

GOLDSTEIN 
Muzikos. Krautuvė 

914 MAXWĖLL ST.

Garsinkitčs “N-nosen
| i A . » t \ i •* •• M *

MADOS

4382 ;

No. 4382—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44 4£ U. cpflų per. tautinę,

Norint gauti vieųų ar dąų- 
giau "vKįš, iįįii;o,$y(ų pavyzdžiŲ, 
Pr$Pm 'ŽkWV P?.dlA0,t9 bl,4n,- 
kūtę arba priduoti pavyzdžiu, 
numerį pažymėti mierą ir aišį- 
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaiųa 15 centų. Galy* 
te pasiųsti pinigus arba pašj- 
tp ženkleliais kartu su užsako
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Paftern Dept., 1739. 
So, ‘{lalsted Št.? Chicago, Į1L

tyĄŪJIĖNOS Paįtėrn* "įępį " “ 
173$% Ualąted SU Chicago, III.

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) No--------

Mieros ____________ per tautinę

. (yąrdasir pavardė)

(Ądneąas)

(Miestas ir valstija)• •* • j1

J. Luzzo, Chicago1.
* • •* • • > t

ĄUPITOB

Williąm R. McCauley, Olney. 
Oscar Nelson, Gene va.

Arthur C. Lueder, Chicago.
Edward T. O’Connor, Peoria.

• * | < * t 9 •

John William Ghapman, Chi,- 
cago.

Joseph Edward Scanlon, Chį- 
cago.

Charles V. Vail, Chicago.
* « - « \ -X

Henry G. Hansen, Chicago.
Edward A. O’Connor, Chica-

S9-

Harry W. Nelson, Chicago.
TBEASUĘEĘ

Warren Wright, Springfield. 
Frank Store, Chicago.
Howard W. Troviliion, Alton. 
James A. Dayton, Chicago. 
Theron W. Meyryman, Chy- 

cago.
A. C. Lewis, Oak Tark.
ATTORNEY, GENERAL

! George F, Barrett, Chicago. 
Oscar E. Carlstrom, Aledo. 
Charles W. Hadley, Wheaton 
George Landbn, Wilmette.

1 Edward A. Hayes, Decatur. 
Harry L. Brin, Chicago.

Stephen A. Day, Evanston.
Walter M. Provine, Taylor- 

’yille.
Ąlląų ŲeaJy>
\Vm. ę. Stratton, Morris. 
Oęville L. Aųdersoų, Jpįįęi. 
ęe.orge S. l^aviių Chicaęų. 
Wiliiam J. Baker, Chicago.

[ WiJUam Bwwn, Chtego-
, Milfcrd 14. OkH Chiięagę, 

James MtoGrath, Chięago. 
Charles MąęAųley, Chicų- 

;gę>.-
Frank J. Mackey, Chicago.
John E. Cumjnings, Chicago.

i Earl Cw Mertes, Chicago. 
AUan Neąly, Evanston.'

^E?,ŲVWCĄN
STATES ATTORNEY

V.
MafeęįĮy J.-.
JlfcTO S. Dj.^ljMrnc 
Chwle§ V 
Ęijyvin E. ęęwęę

CORONER

Edwių C. Ręyųol<Js? B^rwyn.
Rob,ejrt I. Mu^tęll
B. F. Cęou^ch
Jęlm J. Čaęnęy

George T. Roųųięll 
EUis G. Klįnį'lęr 
Wiiljam T. farlųj 
Ėdfi»W,d F. 9,eįinęt| 
^lęųry ę. Miller

CLERK OF SUPER1OR 
ęOURT

George J. Mc^err 
ęharfes D. Ancįerąpn

wyn.
Mfchael J. Jludnik 

1 Ijįing L. Bfock
Paul p7. Brande!
John F. Ryao 
, lt Al ♦» » • f 9 « <

Hairojd M. Cross 
Gųątay E. Beęrly 
Morris Krakow 
Vįncept I. Nelson 
Alfred L. Lasdon

CLERK OF CIRCUIT COŲRT
John F. Duff
Ędw. iy. OJszęwski 
Thoiųąs B. McKane 
Arthųr H. Johnsęn 
pūliam J. Ellįott 
Walter E. Johnson 
Shexw’d H. J.ęhnson

. CLERK OF PROBATE
i COURT

William J. Granata 
Donaldi J. Seelęy

i Frank A. Martin 
Thomas P. Mitchell
RECORDER OF DEEDS
Le.onard M. Rice
Ray Boyle 
Clįąrles M. Pęters 
William F. Hass 
Russęll W. Schlecht 
A. W. Komarek

• SANITAI^Y DLSTRICT 
TRUS^EE 

Viętor B. Listug 
John S. Norris
S,. G, Įngraham, Eyanstojn.
Arth,ur F; Golk
Richard H. Thomas, 

Pai^k.
Hępry H. Harris 
Viųcent A. Gadacz

, George J. McKerr, River Fo- 
rest.

Hęrace H. Ųrock 
M. C. Atkins
Joseph P- Maąinelji
Thoimas I. Healy

*■»•

Joseęh Cyse 
Wiljiam A. Forgue 
Rayipond S. Blunt 
Louis, N. Blųiųęnthal 
John H. Ehardt
James J. Į)ąnnehy 
Alfred O’Conųor 
John Ę. Mahoney 
George E. Fleig

Oak

Ber

Gavo
Perskiras

• » »■ . • , 4 A tx O «»••* • *

Bose Valaitis nuo Peter Va
laitis

, Isųbellc Gabcl nuo Charles 
Gabel

• Miesto teisėjas Jay A. Schil- 
ler priteisė 43 metų graikų, 
Nįck Pappąs, sugrąžinti $659 
Cliicagęs šęlpųno administraci
jai. Jisai ėęęė pašalpą savo šei
mynai kaipo bedarbis, tuo tar
pu užlaikydamas krautuvę. Gy
vena adr. 848 Arthington st.

PAPRASTAS ROMĖNU 
SKAUSMAMS PAŠALINT

i $JJdjan,Us, raminantis, paręmian- 
tiš' veikimas ’Johnson’s Ręd

' Cfoss Plaštėr geras pagelbai
i nųę rąumęnų sustipimo ir gė

los. Lengvas vartoti: Ekonomiš
kas. Bandykite vieną.

Padarytas Johnson 8* Johnson didžiausių 
' pasauly chirurginių dalykų išdirtįėjų

Iškilmingos 
Krikštynos

Walter ir Sophię Ginfalaų 
6420j S. Ęeųwood, dukrelei su
ruošė išiklijriįngąs krikštyna.s. 
Ęcikėjo viską tinkamai su
tvarkyti ir dąųg svečių su
kviesti. Tą darbą atliko p. 
Katherinę Bočkus, 5937 South 
(La Salio s^.
! Įškibųiųęųs krikdo. aPW?s 
graąiai; at$k? “AĮųę^ikę^ l,{ąt. 
Bąžnyęięs ark. S.įępęųųs A. 
GeųiotiįS įę' m,crgytę ^ųvųdlno 
Ju^ithfl, ^įę^ą. šj pirmą, yik- 
ri ęiųtahį šęjįųiynos naęė ęįa- 
bųr visieių$ buvo ^iųęma vaj'-1 Žmonių nesupranta kosulio iš slogų

Pirkįte tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

PLASTER
Pastebėki! Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

VARDUODAMAS VAISTINĖSE

Vietos

jd.ų J.ų^lihų StęHą Gintalas.
Pirma.pora kūmų buvo Wa 

Iter Bočkus ir Stella Sabaitis 
P-as Bočkus iįyr a senas Engle- _ 
iwoodo gyVetltoja.s, geležinke
lietis, p-ia 1 Stella, Sabaitis ne
labai seniai atvykusi iš Lietu
vos, baigusi f'aukštą mokyklą, 
gera šeimininkė ir ūkio savi
ninkė. Antra <p\)ra kuinų buvę 
Juozapas Kiauda ir Katherinę

VIETOS VAISTININKAS
ĮSPĖJA LAIKU

Į jingąsias komplikacijas.”
Jis pataria pačiame pirmame slo

gų kosulio apsireiškime paimti 
.Mįentho-Mulsion. Nes tik šiam 
Mentho-Mulsion tegalima rasti tik
rąjį beechwood creosoto, mentholio 
ir kitų daktarų patariamų dalykų. 
Visa tatai yra sudėta grynam Ka
lifornijos figų syrupe.

Pildykite šį gerą patarimą. Men
tho-Mulsion yra iškeltas parodai ir 
garantuojamas pas Rakštis Djug 
Co., 1,900 So. Halsted Street.

Piliečių Diduma Nepaiso 
Slogų Kosulio, Kas Vėliau, 

Virstą Pavojumi

Vienas žyrąus musų mieste vais
tininkas neseniai, vienam pasikal
bėjime pareiškė: “Diduma musų

Į 
, . . . Iar persišaldymo pavojaus. Toks ko
sulys yra gamtos įspėjimu, kad, gal, 
jau atspara yra slogų nusilpninta ir 
si^ęma jautriai atsiliępia į pavo-

Eemkite Lietuvišką

Tat BoųJavarĄ Opų

MUTUĄL LIQUOB
CO. -

TYPĘWRttĖ,R 
Rentals 

3 MONTHS

Ręntal >7pplied on Purcbasę

W AGNER
Typewriter Sales and Service 
3712 So. Western Avė 

Pilone LAFAYETTE 3534

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAIS DARŽĄ

Grąžus tąyernas, ęatogu^ 
privažiavimas.

6600 W. llltfi St; Worth, III

Victor Bagdonas 
‘ LOCAt & LON(j DISTANCE 
i MOVING,
Perkraųstonj. (prųiČiuŲs, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į formas ir kitus miestus: 
Žerųa kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j vi^as miesto dalis.
3406 So. Hateted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
išviesęmią. Darba* 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
TeL LNG. 5983-5840

opine
jarcus

Nuteisė“Bąktąrą” 
Jia]ęjtaw Už 
Nąrkotjhus
Baudė Jų' Išgauti, Iš, Lietuvio 

Vaisinės.
Vakar apskričio, kalėjime, vię- 

inų metų terminą pradėjo pildy- 
itji neseniai suimtas chicagįe.lis, 
■James Bass. Jisai buvo livijiaus- 
tas kalėti už uarko.tikų vartojij- 
mą ir už klastavimą receptų, 
kad narkotįkus išgauti iš vaistu

* Bass suklupo, kai pasirodė sų 
klostuotu receptu lietuvio J. P. 
Rąkščįo vaistinėj, prie 19-tos ir 

!Halstėd. P-as Rųkštis pastebėję 
’kųcį ir ęa$s įr jo receptas ųtro- 
ido įtartini, pašaukė narkotikų 
biurą, ir netrukus Bass buvo pę 
areštu.

1 Suimtasis aiškinosi, kad vic- 
Inu laiku jisai ęųvo medicinoj 
daktųru ųr praktikavo Bassfięlį- 
de, Massachussettts valstijoje.

savininkas, 2651 W. 59th st. 
gęęas biznierius ir sąmonįngas 
liętųyįs. I^ria Kajherinę Boč- 
kus veikli yisųęmęnįętė, talki-’ 
ųiųkė ię bęųdradarbė visuose 
gražiuose darbuose.

Čia aš nbi-iu sužymėti ir SYO- 
ęius., kurių vardai p.atęko į 
mano dięęyną: MątiJda Gmtaj- 
las, Jiącguelinę. Gint|aląs, Ma.kc 
Karklelis, Sopliie ir Lęo Ąų- 
gust, Adela ir (lenevieve ^ar
klelis, Waller Sabaitis, Anton 
Maręinkcvįcz, Eugenie Marcių- 
keviez, Joe Karklelis, Ona 
Dovgin, Ray -Vistartas, Gene- 
vieve Sakalauskas, Eva Rę.dzcĮ 
'viez, Ant. Klimas, Jonas Sių- 
telis, Ona Soboter, etc. Visi 
šie minėti asmenys ketinę bų- 
ti mano talkininkais ir. benc\-

! Fotografas p. Gonrad, 42Q 
\V. 93td< Tek Englęvvooįl

mus ii’ nufotografavo krikštiį- 
tn,ų apęjįgų dalyvįus.

Po apeigų syęęiai visi ą\iĄė- 
cĮo prie p^ųęĄnių stalų, ir links- 

ir gęręjęsi skanių maį- 
:s(įu, sąskoĄV,a^. lr Wd;UDiy- 
jųais. Naujai šęimyųęs ųąrei 
jųdjjthąi .Šteinui, (pintųlas visi 

isy.ęčiaj įmkęjo sveikatos ir

Išsietnė Leidimus 
edyboms

t (Chicagoj)
i AlberLRapes, 31, su Heleų
• Kramis, 34
i James O’Malley, 39, su Mų- 
rie Kawalytis, 32

Reikalauja

Alice Zito nuę Jųbų Zitę.

STATOME NAUJUS

NAMUS
MŪRINIUS ARBA MEDJNRJS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
Parūpiname paskolai lengvoms išlygoms
• Mokėdami kaip ręndą—išmokėsit už savo namą.
* Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlyąas. APŠEAIČIAVIA^AS DYKAI.

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

Telefonas LAFĄYĘTTĘ 5824

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien 
' iki

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

vėliausias žinias,Išgirsit
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.

r n

Ręmkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

PIRKIT NAUJĄ BUICK
O MILDA

AUTO SALES
yy * i * 4 • < • j z j .a * i %

Pirmas ir vienintelis Cbicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkvie&a jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 metų modelių automobilių.

806 WEST 31 st STREET
DOftJĮNIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696
ATSTOVAI

ĘASTAą SAęOIS.IS. VUA^LęS stephens, rodin & shortv

KĄĮltfĄ 15 ęWV 
ph MuJfc madų
kųy^ą, kurią gą^ę gęųU pas 
.fliusf Siųskite ąą^o mderiųs:

NAUJIENOS 
*8U

VardaĄ--------------------------------------

Adresas--------------------- - —■ -

--------------------------------------

raitiją----

i i i i.4....J. ...A*

KLAUSYKIME
Minim RYTMITINIII



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad., vasario 22, 1940

ĮSTEIGTAS • MARIJOS • J U R G E L I O N I E N E S

Vasario šešioliktos išvakarėse
Tarp šlamančių krūmų, toli 

nuo kelio, stūkso nedidelė ba
kūžė. Per užšalusius langelius 
blykčioja silpna šviesa. Jos vi
duje jaučiama švara, matosi rū
pestingai sutvarkyti rakandai.

Pas švariai apdengtų stalų sė
di senelė, jos veidas rūpesčio ir 
vargo išvagotas suliesėjęs ir 
liūdnas. Jos žilų galvų puošė 
skirta šventadieniui skarelė. Ji 
tyli ir rami, vienų po kito vars
to rožančiaus karolėlius, lyg 
semdama jėgų ir vilties savo 
vienatvės dienomis, vis tikėda
mosi sulaukti brangiųjų asme
nų sugrįžtant. Lauke girdėti 
staugia žiemys vėjas, sniegas 
begailestingai dengia bakūžę. 
Gailus medžių ošimas primena 
senulei sielas mylimų žmonių, 
iškeliavusių nežinomais keliais, 
iš kurių niekas, niekas nebe
grįžta. Kažkur toli girdėti šunų 
lojimas, ardus senutės tylų ir 
šventų ramumų, čia pat už, lan
go šlama ilgametės liepos, ku
rios savo liudnu siūbavimų su
kėlė senutei praeities prisimini
ma...

Daug melų atgal, kai žibuok
lės puošė ankstyvų pavasarį, lai
mės ir vilties kupinai jaunutei 
geltonkasei buvo lemta susitikti 
tokį pat jaunų ir gražų vaikinų. 
Abu laimingi ir gyvenimo ne
pažįstų žmonės ryžosi žengti 
sunkiu keliu. Visad judri ir 
linksma moteris, mylinti savo 
vyrų, sutiko apleisti gimtųjų pa
stogę, vildamosi rasti laimę sve
tur. Laikas bėgo vydamas me
lus, bet laime svetur nesišypso- 
jo.

Tėvų visas džiaugsmas buvo 
— tai trejetas vaikučių, kurie 
augo sveiki ir gražus, juos mo
tina vis svajojo grųžinti tikro- 
jon tėvynėn, kurios be galo il
gėjosi. Kuomet jautri motina 
jau buvo savo vaikams įskiepi
jusi jausmų tink tėviškės ir vi
si džiugiai lauke laimingosios 
dienos grįžimo į savo kraštų, 
tai staiga ir nelauktai užklupo 
žiaurus karas, kurs skaudžiai 
palietė numylėtų tėviškę, tuo 
sutrypdamas ir laimingosios 
motinos gražiausias ’ svajones. 
Karas tęsėsi daugiau nukloda 
mas laukus lavonais, žemė mir
ko kraujuje, o motinos širdis 
vis labiau ilgėjosi tėviškės...

Tačiau atėjo diena, kada pa
sakišku greitumu apibėgo pa
saulį žinia, kad beprotiškas 
smurtas, žudynės ir šalių terio- 
jiinas jau liovėsi...

Iš visų pasaulio kraštų pradė
jus lietuviams grįžti į savo ša
lį, lengviau atsiduso ir motina, 
kad pagaliau galės įvykdyti tai 
ko taip seniai trokšta. Vienų šil
tų birželio vakarų, kada laimiu 
goji šeima galutinai buvo pasi
rengusi apleisti svetimų kraštų 
ir kai traukinys palengva suju, 
dėjo, motina laimės ašarų ku 
pinomis akimis, tarė savo vai
kučiams “aš laiminga, kad pa
galiau išsipildė mano svajonė, 
dabar jau tikrai mes grįžtam 
ten, kur mes priklausom...

Nuobodžiai ir lėtai bėgo trau
kinys du ilgus ir vargo pilnus 
mėnesius, pdkol pasiekė Lietu
vos sienų.

Pirmas žvilgsnys į gimtinės 
vaizdus prislėgė motinai ir jos 
šeimai širdis, nes daugely vie
tų, vietoj buvusių gražiausių 
kaimų, matėsi tik griuvėsiai, 
žmonės buvo suvargę, paniurę 
karo audrų nualinti. Be to, ir 
rastieji šeimininkai — vokiečiai 
neteikė smagumo, nes po jų

jungu žmonėms gyvenimas ne
buvo lengvas. Neramumo apim
ta šeima skubėjo greičiau pa
siekti motinos gimtinį kaimų, 
jos senus tėvelius, todėl mažai 
stebėjo liūdnus karo pėdsakus, 
nes ir taip jau juos Slėgė liūde
sys.

Kada pasiekė gimtinį kaimų, 
tai jau buvo- prietema, saulutė 
skubiai slėpėsi nakties poilsiui. 
Motina pažino savo sodybų, ku
rioje tūnojo buvusių trobesių 
griuvėsiai, pažino ir pusiau ap- : 
degusio sodo kiekvienų medelį. 
Nenoriai visi lipo iš vežimo ir 
slegiamo neramumo apimti 
sveikinosi su savaisiais. Supra
to motina, koks bus jos šeimos 
gyvenimas be pastogės ir be 
duonos kąsnio.

Pajutusi neapsakomų gailestį 
savo šeimai motina gailiai pra
virko, bet greit susivokusi, kad 
teikia dar daugiau nesmagumo 
savo šeimai, tuoj prablaivėjo. 
Apsigyventi teko atvykusiai šei
mai surukusioje pirkių tėję, ku
rių darbštus ir rūpestingas šei
mos tėvas su laiku pakeitė į 
nedidelę, bet švarių bakūžę, ap
sirūpindamas net nuosavu skly
peliu žemės.

Neilgai jiems teko gyventi po 
svetimų jungu. Žiemai atėjus 
per visa kraštų nuaidėjo aidas, 
kad svetimieji apleisti turi ša
lį. Ja greit ėmėsi tvarkyt’ savie
ji ir tikrieji tėvynės sūnus. 
h Pirmas ir savarankus kūri
masis buvo be galo sunkus, nes 
šalį puolė visokie priešai. Ja 
ginti reikėjo visu stropumu. 
Daug pratęs kentėti lietuvis nie
kieno nevaromas skubėjo tėvy
nę ginti, kad kartų ant visados 
galėtų nusikratyti svetimo jun
go.

Kova už Nepriklausomų Lic- 
tuvų paakstino ir motinos vy
resnįjį sūnų Algį, — ir jis jai 
pasisakė, jog (Irusiai cinus gin
ti savo krašto, kurs jam esųs 
mielas. Motina suprato kovas 
dėl Lietuvos laisvės ir sunaus 
sumanymui nesipriešino. Ji rim
tai įvertino sunaus meilę tėvy
nei, todėl nors ir skaudama šir
dimi, nors ir drebančiomis ran
komis, kryžiaus ženklu laimi
no sūnų, vykstantį savanoriu 
ginti savo tėvų — protėvių šalį.

Tėvas šiuo sunaus žygiu la
bai susirūpino, krimtosi, liūdė
jo, molinai išmetinėjo, kam lei
do eiti sunui į kovų, iš kurios 
nėra vilties grįžti.

Juo tolyn, juo labiau nerimo 
tėvo širdis, baimė netekti su- 
nauš vis labiau slėgė jo sielų.

Jo neapvylė nerimas...
Neilgai teko sunui ginti tė

vynę, neilgai teko atkakliai ko
voti su žiauriu priešu norėjusiu 
pavergti jo mylimų šalį. Vienų 
šaltų žiemos rytų draugai rado 
Algį žuvusį nuo priešo rankos. 
Einant karines pareigas Algis 
narsiai žuvo, garbingai suvilgęs 
savo krauju lygius laisvos tėvy
nės laukus... Jis žuvo su kitais 
ne svetimų žemių norėdamas 
pagrobti, nei gyvuliško noro 
kariauti vedamas, o tik ginda
mas ir saugodamas savo kraštų 
nuo puolančių grobikų.

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Salomėja Nėris

MUSU PLIENAS
Tai ne žodžių meile mes tėvynę mylim — 
Širdimi — ne auksu prakalbam į jų— 
Kanonadai griaudžiant, kulkų 1 etui lyjant 
Mes petys į petį stosim mūšyje!
Raudona gėlelė ant krutinės draugo — 
Ant pilkos* milinės skaisčiai pražydės... 
Tesugers jį žemė, te gimtoji saugos 
Tų srovelę kraujo karžygio širdies!
Kietas musų plienas! Tenedrįsta želti 
Dilgėlės ir usnys žemėje šventoj!
širdys musų — plienas! Tenedrįsta čia kelti 
Įžūlaus pakaušio išgamos rytoj!

Kino-TeatraSB

Veda Suzanna Viliutė.

“Ir vėl, ir vėl — nedėlioj 
šventė”... taip skamba viena tų 
dainelių “be pabaigos, ir vėl iš 
pradžios, kurių mes esame tė
velius dainuojant girdėję.

Turtinga yra lietuvių tauto
saka, jų patarlės ir daineles; 
stebėtina, kaip tikrai tos pasa
kos gyvenimų išmatuoja!

| Vaikas ir Mokykla |
Rašo L. NARMONTAITĖ I

j . •
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Kų vaikas ską'to?
Kiekviena motina turėtų sa

vęs paklausti: “Kų mano vai
kas skaito?” Ar jis skaito ver
tingas ir reikalingas knygas? Ar 
jis tokias knygas skaito, kurių 
temos ir rašytojai ne tik kad 
jam duos džiaugsmo ir šiaip 
taip prisidės prie laiko pralei
dimo, bet padarys tokių įtakų 
jo charakteryje ir jo pasielgi
me, kad vaikas bus geresnis ir 
rimtesnis kaipo visuomenės na
rys. Ar jo skaitytos knygos 
duoda jam tinkamas ir tikras 
žinias? Ar jos pamokina jį kaip 
būti protaujančiu individualu? 
Tiems klausimams išspręsti 
reikalinga kooperacija tarp tė
vų, mokytojų ir knygininkų.

Motina, pastudijavus savo 
vaikų, žinos iš kokio atžvilgio 
jam reikia < pagalbos. Motina 
pasitarusi su mokytoja dar 
daugiau patirs apie vaikų ir ži
nos, į kų reikalinga daugiausia 
dėmesį kreipti.

Taipgi, mokytoja su mielu 
noru įteiks molinai sųrašų kny
gų, kurios yra tinkamos vaikui 
pagal jo amžių ir pagal jo mok
slingumų. Taipgi ji patars, ko
kias knygas jam skaityti, kad 
pašalintų jo silpnumų vienoj ar 
kitoj mokslo šakoj. Arba mo
kytoja suteiks vardus kelių 
knygų, kurios giliau ir tol’au 
atidarys vaiko akis jam jo spe 
cialiai įdomaujančiam palinki
me.

O knygininkai ir knygininkės 
neturi sau kaipo užduotį vien 
tik išduoti knygas. Knygiai yra 
išlavinti žmonės ir viena svar
biausių, jų pareigų yra pritai
kinti knygas pagal skaitytojų 
norus. Dažnai vaikų skyriuje 
knygynuose yra knygininkės, 
kurios yra ekspertės vaikų skai
tymo. Jos visados maloniai su
teiks pilnas žinias tėvams ir 
vaikams.

Kad vaikams butų įdomiau 
skaityti ir lengviau surasti kny
gas, daugumas knygynų turi at 
skirų kambarį vaikams, įreng
tų su žemesniais stalais ir kėdė
mis. Knygos yra dažnai sutvra- 
kytos pagal vaikų amžius ii 
pagal temas.

Kad pagelbėti vaikams ne tik 
pasimokyti, bet patobulinti jų 
skaitymų, mokytoja gali pada 
ryti sutartį su vietos knygynu, 
kad knygos, kurias jos moki- 

iiiiai vartos, butų padėtos anl 
tam tikrų lentynų. Tų aš dažnai 
darydavau, kai mokytojavau 
pradinėj mokykloj. Per ilgus 
metus knygyne būva atskira 
sekcija vien tik mano moki
niams ir ant tų lentynų būdavo 
prikalta kortelė su mano pa
varde, kad vaikams butų leng
viau rastį reikalingas knygas.

Reikia tėvams su mokytojų 
pagalba planuoti vaiko skaity
mų taip, kad jo laikas nebūtų 
praleidžiamas nenaudingiems 
tikslams ir kad jam knygos pa
sidarytų lyg ir geri draugai.

Veda ftlNA
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Chicago College Club vakarėlis
Per Amerikos šventę, vasario aukšto muzikoje laipsnio na

12 d. (Lincolno gimtadienį) vien tik operoj, bet ir koncer- 
Chicago College Club kamba-1 tinėje ir simfoninėje muzikoje.
riuose vidurmiestyje buvo pa
ruoštas lietuviškas programas. 
Kad supažindinti amerikietes 
su lietuviais ir su lietuvių kul-

Talai patvirtina tie faktai, kad 
Lietuvoje koncertuoja tokie 
įžymus pasauliniai instrumen
talistai kaip Iloffman, Pablo

Taip, pereitų ketvirtadienį ir 
jums, brangus skaitytojai, te
ko “ir vėl” atsisveikinti su Ade
le Nausediene, šio skyriaus ve
dėja. Ji apleido Chiacgo ir ve 
paliko “Kino Teatrų” mano 
rankose.

Šiandien yra Jokia pažiūra, 
kad veidas yra < laikomas pa
traukliu, kada jis atrodo natū
raliai gražus. Tos moterys, ku
rios naudoja pei', daug tepalų, 
tuojau pasirodo.jįš mados išėju
sios. z~

Jeigu turite per daug spalvos 
akyse ir plaukuose, nenaudoki
te per aštrų ružų* Nors, tiesų 
pasakius, visuomet reikia jį 
vartoti artistiškai, su geru su
pratimu veido kaulų struktū
ros. Reikia atsiminti, kad vei
do odos spalva, arba kaip ang 
liškai sakome “tonas” irgi tru
putį keičiasi su sezonais, taip 
kad' pudrų reikia pritaikinti 
prie odos tono.

Kaip su veido pagražinimu, 
taip ir su plaukų sutaisymu, 
visuomet reikia dar atsiminti 
savo amžių ir svorį. Pagražini
mas, kuris padaro jaunutę dvi
dešimts metų mergaitę žavinga, 
padaro suvirš keturiasdešimts 
melų amžiaus moterį panašių į 
karikatūrų.

■ 1- -
Lietuvos Vaiko Draugi
ja išlaiko 1,500 Kauno 
Varguomenės vaiky

Lietuvos Vaiko Draugija, ru- 
pindamosi Kauno miešto var
guomenės benamiais vaikais, 
steigia vaikų darželius, vasaros 
kolonijas, vaikų skaityklas, ku
riose vaikai kultūringai pralei
džia laisvalaikį. Vien Kaune 
draugija išlaiko 5 vaikų darže
lius, 4 vaikų skaityklas, 1 vai- 
kų klubų, 3 vasaros vaikų aikš
teles ir «2 vasaros kolonijas. Iš 
viso per metus šiose Ištaigose 
yra išlaikoma 1,500 Kauno var
guomenės vaikų. Rumšiškės 
pradžios mokykloje kasmet va
saroja* po 80 vaikų, Skaruliuo
se ir Svilunėlėse — 100 vaikų, 
Ąžuolų Budoj ir Lapiuose — 
198 vaikai. Vasaros kolonijose 
vaikai turi ne tik geras ir higie
niškas gyvenimo Sąlygas, bet 
jie ten taip pat mokomi ir auk
lėjami. (“L. A.”)

Bet galite tikėtis dažnų žinių 
nuo Adelės. Ji pasižadėjo Cali- 
fornijoj “ant vietos” mūviu 
perspaktyvų padaryti. Tad laiks 
nito laiko galime tikėtis “spe
cialių tipų” iš vakarų, kur vi
sos mergelės yra gražuolės, o 
vyrai vien tikrų meilę pripažįs
ta.

“Good-bay, Adelė!” “Alo, 
mieli moterų skyriaus skaityto
jai!” Bus molonu vėl pasikal
bėti kas kelivirtadienį.

Jeigu dar nesat aplankę Ch - 
cago teatrų, būtinai užeikite 
šiandien, arba pasidarykite ne
sulaužomų “deitų” su “Uis Giri 
Friday”, kaip tik tas veikalas 
pasieks jūsų kaimyninį teatrų.

Rosalind Russell yra žvaigž
dė reporteris, kurios gyslose 
smarkiai plaka spaustuvės ra
šalas. Cary Grant yra jos re
daktorius, buvęs jos vyras ir 
vėl norįs jos vyru likti. Ralph 
Bellamy vėl vaizduoja juokinga 
charakterį geradario, bet per 
lėto jaunikaičio. O Helen Mack, 
Gilbert, Cliff Edwards, Roscoe 
Karus, Regis Toomey ir kili, 
kuriuos esame pripratę matyti 
laikraštininkų rolėse, prisideda 
prie vikrio veiksmo, kuris tei
kia gardaus juoko per visų va
landų. Išgirsite triukšmadare 
Jane Withers.

O ryloj, jeigu ketinate aplan
kyti Chicago teatrų, tai teks 
matyti James Stewart — tas 
geraširdis “Mr. Smith, kuris 
nuvyko į Washinglonų” — nau
jame veikale: “Shop around the 
Corner”. Be to, asmeniškai da
lyvauja Benny Goodman ir jo 
“šwing” benas.

Dargi... jeigu nesate baigę 
planus dėl šios dienos šventės, 
— tinkamai paminėti George 
Washinglono gimtadienį, tai 
užeikite į Roosevelt teatrų, kur 
yra rodomas “Geronimo” — 
Indėnų vado istorija, žvaigždė 
yra Chief Thunder Cloud. Tar
pe baltųjų rasite Ralph Morgan, 
Preston T'oster, Andy Devine ir 
Eilėn Drew. Čia matysite spal
votų filmų, kuris, kad ir gal 
nevisai taip istorijoj ištiko, vie
nok labai įdomus sekti.

Moteris Kalba
Suvirš šimtas šešis dešimts 

du tūkstančiai moterų dirbą 
įvairiuose skyriuose Suv. Vai. 
valdžios įstaigų. To skaičiaus 
beveik keturiasdešimts septyni 
tūkstančiai randasi Washing- 
ton, D. C. 

• • •
Iš bedarbių moterų, kurios 

ieško darbo per viešas darbų 
suradimo raštines Suv. Valsti
jose, vienas trečdalis jų yra 
per keturiasdešimts metų.

turą vienintelės lietuvaitės na
rės, Į) lės L. Narmontaitės ini
ciatyva buvo pakviesta daly
vauti šioje programoje ponai 
Daužvardžiai, ponios Darlys ir 
Grigienė bei p. Byanskas. Pro
grama buvo pilniausiai sėkmin
ga. Amerikiečių mintyse pasili
ko kuogeriausi įspūdžiai apie 
lietuvius ir jų kulturinius dar
bus. Svečių tarpe dalyvavo Pet
ras Sarpalius, Algirdas Ruli^ ir 
C. Janus.

Po skanios vakarienės prog
rama prasidėjo apie 8 valandų, 
kada pirmininkė šios draugijos 
Mrs. C. Peace, perstatė Lietu/ 
vos konsulų, p. Petrų Daužvarį. 
Jis trumpai ir įdomiai nupiešė 
Lietuvos istorijų nuo senų lai
kų iki šios dienos. Ponas Dauž
vardis dėjo ypatingų svarbų no 
anl pinigiško ar komercinio 
progreso, bet anl Lietuvos kul
tūrinio išsivystymo. Klausyto 
jams labai patiko, kada p-as 
Daužvardis parodė šį dalį lie
tuvių gyvenimo, suminėdamas 
mokyklų, laikraščių, žurnalų ir 
kitų kultūrinių dalykų padidė
jimų.

Kalbant apie Vilnių, konsu
las išaiškino keblumus laike 
įvedimo naujos tvarkos, sumi
nėjo skaitlinėmis pabėgėlius iš 
kitų šalių, kurie ieško prieglau
dos Lietuvoje; pabrėžė, kad jie 
ir suranda tokių reikalingų pa
galbų. Baigdamas savo kalbų, 
p. Daužvardis sakė, kad Lietu
va stengiasi palaikyti draugiš
kus santykius su kitomis tauto
mis ir užbaigė su palies Lin
colno žodžiais, kad Lietuvos 
nusistatymas yra elgtis “with 
malice toward none and \vith 
liberty and justice for all.”

P-as Daužvardis perstatė No
rų Gugicnę, aiškindamas, kad 
musų Nora yra gerai žinoma ir 
veikli tarp lietuvių ne vien lik 
Chicagoj, bet ir visoj Amerikoj. 
Karlu publikai perstatė ir p-ia 
Darlys, kuri yra pasižymėjusi 
artistė-dainininkė, narė Lietu
vos Valstybinės Operos.

P-ia Gugienė pradėjo savo 
paskaitų su nurodymu, kad dai
na yra lietuvių prigimta meilė. 
Išaiškindama žodį “daina”, No
ra parodė? kaip lietuviai per sa
vo dainas palaiko gyvų savo 
kalbų ir kultūrų, nežiūrint, ko
kie prispaudimai kankino mu
sų liaudį. Ji taipgi nupiešė pa
veikslų, kuriame ji parodė, kaip 
musų ateiviai atsivežė tas dai
nas į šių šalį ir čionais skleidė 
tų lietuviškų kultūrų. P-ia Gu
gienė parodė, kad musų atei* 
viai paliko geresniais šios ša
lies gyventojais, turėdami šią 
prigimtų meilę dainai ir organi
zuodami savo draugus į chorus 
ir draugijėles, kurie ir šiandien 
yra gyvi ir prie kurių jų vai
kai priklauso ir darbuojasi.

Kalbant' apie Lietuvos Ope
rų, p. Gugienė pasakė, kad ji 
yra pasiekus lygaus pripažini
mo su kitomis Europos opero 
mis ii* kad joje dainavo tokio 
svečiai artistai kaip Chaliapinas 

!ir Smirnovas (abu jau mirę), 
Tito Schipa, Tote dėl Monte, 
Turska-Bandrowska ir kiti. Kad 
Lietuva iš viso yra pasiekusi

Casals, Elman, Heifits ir diri
gentai kaip Emil Cooper, Lco 
Bleich, Furtwangler, dėl Com- 
po ir daugelis kitų. Tuo tarpu 
musų lietuviai kompozitoriai ir 
muzikai taipgi koncertuoja už
sieniuose ir visur susilaukia 
pripažinimo už jų kūrybą ir 
gabumus bei aukšto muzikaliu 
laipsnio tobulumus. Tokių lie
tuvių tarpe p-ia Gugienė sumi
nėjo Jakubėnų, Šimkų, Banaitį, 
Karnavičių, Gruodį, Bacevičių 
ir Dvarionų, taipgi dainininkus 
Petrauskų, Grigaitienę, Zaunie- 
nę, Staskevičiūtę, Kucingį ir 
..dus.

Toliau kalbant, p-ia Gugienė 
parodė, kų Amerikos lietuviai 
aukojo Lietuvos operai, kaip 
antai Marionų Rakauskaitę, ku
ri lenais dainuoja jau šešiolika 
metų; Justinų Kudirkų, kuris 
buvo vienas iš operos pirmųjų 
dainininkų; velionę Oną Pocie
nę ir Barbarų Darlys, kuri su
silaukė pripažinimo ne iven 
Lietuvoje, bet ir kitose Europos 
muzikaliuose centruose.

Tarp kitų svarbesniųjų 
punktų ' p-ia Gugienė išdėstė 
Miko Petrausko nuveiktus dar
bus Amerikos lietuvių naudai, 
ypatingai kūrime chorų, tarp 
kurių įžymiausių vietų užima 
musų pačių trisdešimts trijų 
metų Birutė. Ji perstatė p. Jo
nų Byanskų kaipo dabartinį Bi
rutės vedėjų, atiduodama jam 
daug kredito už jo gražių dar
buotę šioje srityje. Perstatyda- 
ma Petrų Sarpalių, p. Gugienė 
trumpais bruožais nupiešė jo 
darbus kaipo kompozitoriaus ir 
chorų vedėjo. Ji dar suteikė 
mums svarbių žinių, kad Sarpa
lius turi virš trijų tūkstančių 
liaudies dainų savo kolekcijoj.

(Bus daugiau).

Gerai Šeimininkėms 
žinoti, Kad:

Kuomet norite lengvai ir 
gražiai nuvalyti salierus, nau
dokite mažų šepetukų.

• • •
Jeigu vabalukai užpuola gė

les šluboje, nuplaukite jas len
gvučiai su muiluotu vandeniu. 
Tačiaus, muilas neturi būti 
per stiprus.

“Barbecued Spareribs” 
(dėl keturių)

4 svarus kiaulienos šonkauliukų. 
Nuplauk gerai ir nušlostyk su Šva
riu skuduruku. Briolerį uždėk ant 
šaltų grotų, biski išteptų su taukais, 
3 colius nuo liepsnos aukštumo. 
Kepk apvartydama, kol parus abidvi 
pusės. Sudėk į blėkinę, užpilk su 
“Barbecued” sosu ir kepk va
landų 350 F.

“Barbecued” Sosas
1 puoduko smulkiai supiaustytų 
svogūnų
2 šaukštukus taukų
1/3 puoduko uksuso
% puoduko “Ghili Sauce”
2 šaukštuku jautienos rašalo
2 šaukštukus druskos
M šaukštuko pipirų
Paspirgink svogūnus, kol parus. 

Supilk kalbamą mišinį ir virink 
penkias minutes. —F. Edkins
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MOTERYS 18-TO.J KOLONIJOJ PARODYS 
VYRAMS KAIP REIKIA VEIKTI
Atliks Darbą, Kurio Kiti Nesiėmė 

— Kitos Žinutės
18-TA APYLINKE.—Aną die

ną pp. Žitkų namuose, 1928 Ca- 
nalport Avc., dainos skambėjo 
ir buvo pilna žmonių, daugiau
sia — moterys. Tarpe links- 
maujančių svečių matėsi vieti
nių biznierių ir profesionalų. 
Buvo svečių net ir iš Cicero. 
Vieni skaniai užkandžiavo, kiti 
sutartines dainavo. Jaunimas 
kartu su augesne karta, tarytu
mei visi vienodi.

Pasirodė, kad ką tik atsibuvo 
metinis susirinkimas Rožių ir 
Lelijų Klubo, o po sėkmingo

TADEU ŠAS YUTKEVICIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vas. 20 d. 12:30 v. popiet, 1940 
m. sulaukęs pusės amž., gimęs 
Tauragės apskr., Kvėdarnos 
parap., Grimzdų kaime.

Panko 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, 
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
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Dukterys, žentai, 

Sūnūs ir Giminės.

susi-susirinkimo, klubo narės 
nešė kiekviena visokiausių val
gių. Kiekvienas valgė kiek no
rėjo. Žinoma, Bynsas “sudoro
jo” porą jardų dešros. Po už
kandžių p-ia Barauskienė tuoj 
prie musų ir tuoj su prašymu. 
Paskui ją p-įa Lukošienė, o to
liau ir p-lė 
kiute (nuo 
Staselienė.

Vidugeriutė, Minei- 
18 ir Jefferson) — 
Tuoj Visos pradėjo 
jos nusitarė atlikti

didelį darbą... Mes vyrai nuste
bome. Kokį darbą, kas čia to
kio nepaprasto? O tos leidukes, 
“Vyručiai tik jus mums pagel- 
bėkite, paremkite, mes vienos 
moters vargiai galėsime įveik
ti. Mes nutarėme rengti vakarą 
— Vilniaus krašto naudai!” — 
visos kartu sušuko. Mes, vyrai, 
nudžiugom. Mat, niekas nema
nė, kad 18-toje kas nors tokį 
dalyką nutartų rengti, 
kalbėtasi su veiklesniais
žmonėmis, bet visi vien tik “jes, 
jes”. Taip ir paliko “jos, jes”. 
Jau praėjo draugijų metiniai 
susirinkimai, kuriuose nieko ge
ro nenutarta viešam lietuvių gy
venimui, tik, štai netikėtai Ro-

Buvo 
vietos

Metinės Mirties Sukaktuvės

žės ir Lelijos nutarė pagelbėti 
sietuvos Vilniaus kraštui.
Garsenybės Dalyvaus Programe

Rengėjos nutarė kviesti į kal
bėtojus Lietuvos konsulą Petrą 
Daužvardį, Dr. Pijų Grigaitį Le
onardą Šimutį ir, prie to, duoti 
kuogeriaūsią scenos ir dainų 
programą, čia visi kaip vienas 
— ir viena sutiko apsiimti dar
buotis visokiausiose komisijose

Ledas Pralaužtas.
Mėginta, kalbėta, net ir pra 

syta, kad nutarkite, veikite ką 
nors, kad 18-tai nebūtų pažemi
nimo, bet niekas nieko neveikė. 
Niekas net tų mažiausių kasdie
ninių užduočių lietuviško gyve
nimo nemėgino praplėsti. Dabai 
gal susipras musų “didelės” ir 

tautiškos” draugijos, kad, ka
da ateina laikas 
Lietuvos reikalui, 
da kilos, nors ir 
draugijos, kurios
triūso, atlieka savo 
priedermę! Valio Rožių ir Leli
jų Klubas. Jis turi virš trisde
šimts narių — moterų ir mer
ginų. Narės daugumoje ištekėję 
ir su šeimomis. Jos turi draugų 
ir draugių. Bynsiškai apskait- 
nuojant, išeina taip: Narių 30, 
ištekėjusių — 18, kurios turi po 
šeimą; rokuojant 
trijų (apart narių) 
narės turi draugų 
nemažiau 5 — tai

Vacuum. Shift Helps Prove (Boss Ket’s9 Point

i-

gi®

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA VEITERKA, alga 
$10 į savaitę. Sekmadieniais liuosa. 
PERSHING ROAD' RESTAURANT 

506 West 39th St.

CLASSIFIED ADS. }

REIKALINGA CHENILLE ope
ratorių maudyklėms karpetukus 
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.

SlTUATlON VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO PRIE džia- 
nitoriaus. Esu patyręs prie vande
ninių pečių. O prie garinių dženi- 
torius turi parodyti, tai per šešis 
mėnesius busiu patyręs prie viso 
darbo. S AM POŠKA, 3861 West 
Fillmore St.

HELP VV AN I E D—MALĖ 
Darbininkų Reikia

svarbesniam 
atsiranda ta- 

“mažesnės’ 
pridėję kiek 

lietuviška

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

JUOZAPAS GAIDAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 19 d., 6:45 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet. Tauragės apskr., 
Batakių parapijoj. Amerikoj 
išgyveno 37 metus.

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

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

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

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

Tel. YARDS 1741.

LIUDVIKAS GUDAS 
Custer, Michigan 

persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 25 d., 1939 m., sulau
kęs 56 m. amž., gimęs Telšių 
apskr., Žarėnų parap., Tarvy
dų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Agotą, po tėvais Dam
brauskaitę, 2 sūnūs: Joną ir 
Jurgį, 2 dukteris Kristiną ir 
Oną, brolį Alex, švogerį Matt 
Dambrauską. Lietuvoje—sese
rį Leonorą Gustienę ir šei
myną ir daug giminių, drau
gų ir pažįstamų Liet, ir 
rikoje.

Liūdnai 
brangaus 
laikomos 
Mich. bažnyčioje vasario 24 d. 
1940 m. 8:00 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Mes tave musų brangusis 
vyreli ir tėveli, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiau 
ar vėliaus pas tave ateisime.

Atminčiai tavo kapą puoši
me gėlėmis ir laistome ašaro
mis, lankome ir lankysime 
kol gyvi busime. Nubudę lie
kame: Moteris, Sunai, Dukte
rys, Brolis ir Giminės.

nemažiau iš 
— 54. Visos 

ir draugių 
150; tie 150

turi bent po vieną savo draugą, 
kitas 150. Visa sudėjus krūvon, 
mes gauname apie 400 publikos. 

Čia nėra reikalo skaitliuoti 12 
merginų — panelių. Jos turi sa
vo draugų ir draugių, nemažiau 
6 kiekviena — 72. Ir štai jums 
visa nekviesta publika iš 500į

4

Ame-

m,usųatminčiai 
vyro ir tėvelio bus 
šv. Mišios Custer,

KNUKŠTA 
šiuo pasauliu

i fui ■/a Siunčiam Gėles 
iIi/mKIv Te,egramu * LU V LlIVIU Visas Pasaulio 

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

C. F. Kettering, General Motors vice prezidentas 
rodo naująjį tipiškąjį vacuum-powėr, inžinierijos toly
dinį pagerinimą progreso padarą. Tai vienas iš įdo
miausių Chevrolet karų pagerinimų nuo self-starterio 
išradimo.

Taigi, nusipirk automobilį ir nė kiek nevartojęs 
apkalk neprieinamai. Po dvidešimts metų jį rasi tokį 
pat naują savo išvaizda, bet savybės bus senos, nes per 
tiek laiko įvyks liek pasikeitimų, ko šiandien dar ir ne
sapnuojame.

REIKALINGA 25 OPERATOR- 
KŲ, patyrusių front makerių ant 
skalbiamų dresių. Darbas nuolati
nis, malonios sąlygos. KORACH 
BROS., 913 W. Van Buren St. — 
klauskite Mr. Greentum ant 5 auk
što.

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

404 S. Racine. Antras aukštas.

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

ypatų; o kada dar bus garsina
ma ir prie to bus geras progra
mas, lai aš “šiur”, kad reikės 
kreiptis pas p.
“slrečerio” musų

p1

Warshawskį 
didžiausiai 

Publikos ne
tilps. Atrodo, kad gal Vilu 
naudai bus čielas “kringelis 
tūkstantinė!

Kodėl Neapgarsinta?”
Visgi visų žmonių negali 

ganėdinli ir gana. Jie mano, 
kad čia tuoj ir bus “apgar
sinta” ką jie " veikia ar prane
ša, o visko irgi žmogus nįgali 
sugaudyti bei apeiti. Tam rei
kalinga laikas ir auka. Musų 
laikraščiai negali niekam mo
kėti — mblt&dąmi jie — laik
raščiai turšfų užsidaryti. Be- 
pigu butų, .ikad tai musų žmo

uz-

nės remtų daugiau savus laik
raščius — juos skaitytų ir iš- 
anksto už metus laiko užsimo
kėtų, garsintųsi biznieriai, o 
skaitytojai besigarsinančius pa
remtų pirkdami prekes.

■ Chicaga turi virš šimtą tūk
stančių lietuvių, bet kiek 
nuolatinių 
dar yra 
retkarčiais 
raščius.
apsižiūrėtų ir 
žydų, vokiečių, 
graikų keliais, 
kur kas aukščiau negu dabar. 
Mes maža tauta, bet daug dar
bo atlikus, mes pralenksim. . . v .
daugelį kitų tautų. Pamėginki- niaus kraš,° Ileluv,lJ Alpimu!, 
me susiprasti, lietuviai! Kadangi įvairios organizac-

[jos tam prakilniam tikslui au
kauja iš savo iždų arba rengia 
parengimus ir . skiria pelnus, tai

ga nuo politikierių gauti pa
tarnavimus ir daugiau teisių, 
o pagaliaus ir darbų 1 Kitos 
tautos jau daugelį turi, o mes? 
Ant vienos rankos pirštų gali
ma surokuoti musų veiklą, ir 
politikierius.

REIKALINGAS PATYRĘS shear- 
man. Kreiptis 150 West 43rd St.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

Bynsas.

Sušelpsim Vienus 
Ir Sustiprinsim 
Kitus —
O Atlyginimą Gausite Skambio

mis Dainomis.

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 KEINT—LN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI ATSKIRI BUTAI, 437 
E. 6uth St., prieš Washington Par- 
Kas. Geras “u” ir gatvekarių susi
siekimas. Virtuvėlės net už $4 sa
vaitei—miegkambariai mažai kaip 
$3 savaitei—svarus, gerai užlai
komas namas—agentas vietoj.

BUSINESS CHANUES 
Biznio Progosiš jų

kurie cagos Lietuvių Vyrų 
dien- rengia gražų vakar3 

musų žmones LietuvilJ Auditorijoje, 
pamėgintų eiti Halsled SL Pradz,a1.

lenku ir net vakare* Bus suvaidinta labai mes stovėtume | §raži ir Juoku pilna komedija 
“Mulkinyčia ir Mulkintojai , 
taipgi bus gražus ir koncertas.

skaitytojų?
‘puslietuvių”,
skaito musų

Jeigu žmones

Sekmadienį, kovo 3 d., Chi- 
Choras

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

3133 So.
4:30 vai. PARDAVIMUI VARIETY ir No

velių krautuv
—Parduos dėl seno amžiaus, $2,000 
pinigais reikalaujama. Agentai* ne
sikreipkite. 2519 West 63rd St.

įsteigta 10 metų

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

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė Pardavimui“Mister, Misteri”

Politikos laikas. Užeina kar
štis. Esantiems jau urėduose, 
prisieina vėl grįžti atgal pas 
kp. paprastą-. MISTERĮ—Poną 
balsuotoją prašyti, maldauti, 
žadėti, prižadėti, girti, kad tik 
tas MISTERIS atiduotų savo 
balsą už ji. O jeigu MISTERIS 
neduos balso, tai jau politikie
rius griebsis smurto ir klas
tų.

Musų tautiečiai per ilgus 
metus garbino ir savo balsus 
pardavinėjo svetimiems. Tai 
yra ir šiandien. Ar negera bu
tų susidomėti, susikalbėti ir 
kur tik galima savo kandida
tus stalyti ir už juos agituo
ti ? Tuomet butų geresnė pro-

KURIE NORITE kaiminystėj 
šalia savo draugų gyventi. Du su
sitarki! ir nupirkit dvi gražias re
zidencijas geroj vietoj, gražus kam
pas ,.ĮUarque tie Parke. Kainos priei
namos, daug pinigų nereikia, že
mas nuošimtis už morgičius. Kas 
norėtų atvykite greitai, nes tokios 
progos nevisuomet yra.

J. VILIMAS, 
6800 So. Maplewood Avė.

PETRAS PUTRAMENTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 21 d., 1940 .m., sulau
kęs pusės amž., girnas Telšių 
apškr., Nkvafėnų Aiiestė.’’

Paliko dideliame nubudime 
'moterį Julijoną, po tėvais 
Murauskaitę, 3 dukteris: Kon
stanciją, ir žentą Joną Simi- 
navičius, Prancišką ir žentą 
Martiną Srog, ir Julijoną, 
sūnų Antaną ir marčią Judy, 
pusbrolį Antaną Bubinus, švo- | 
gerką Petronėlę ir švogerį I 
Boleslovą Jonučius, Anūkes: I 
Abrien Siminaitę ir Dianą j 
Putramentaitę ir kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Antano 
Phillips koplyčioj, 3307 Litu
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, vasario 24 d., 9:30 
vai. ryto, iš kopi. į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a., a. Petro Putramento 
giminės, draugai ir pažįstami Į 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik- | 
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Dukterys, Žentai, Sū

nūs, Marčios ir Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil- I 

lips, Tel. YARDS 4908.

• A • ras nutarė surengti gražų pa
rengimą ir pusę pelno - paskirt 
brolių vilniečių reikalams.

“Dvigubai Naudingas”.

PETRONĖLĖ KINCIHJS, po 
tčvhis Benetaitė 

353 Keąsington Avė.
Persiskyrė.! šu šiuo pasauliu 

vasario 19 d., .7:00 v. vakaro, 
1940 m., sulaū'kus pusės amž., 
gimus Plungės^ mieste, Kauno 
gub., Telšių apskr.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

sesers sūnų Kazimierą Klei
nas, ir šeimą.

Priklausė prie St. Anna’Sį.ir
Į St. Veronica Dr-jų. }._

Kūnas pašarvotas kopi.,
10834 So. Michigan Avė. Lai
dotuvės įvyks subatoj, vas. 24« 

j d., 8:45 v. ryto iš kopi. į Vi
sų Šventų parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa-

I maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Kin- 
chus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą..
Nuliūdę liekame: Sesers Sū

nūs ir šeima.
Laid. Dir. Albert V. Petkus, 

Tel. LAFAYETTE 8024.

Vyrų choras neturtingas, ižde 
pinigų neturi, bet jie nori pa
rodyti savo jautrias širdis, kad 
ir jie nori prisidėti prie to pra
kilnaus darbo, šitas’parengimas

PIGUS IR NAUJAS
5 kamb. bungalovv Marąuette 

Parke; žemas nuošimtis ir lengvas 
išmokėjimas. Turime ir kitokių pi
gių bizniavų budinkų ir rezidenci
nių namų ir gerų lotų Marąuette 
Parko kolonijoj.

J. VILIMAS,
6800 So. Maplewood Avenue

sušelpsiu! vilniečius, o antra, 
sustiprinsim vienintelį senų ve
teranų dainos mylėtojų, Chica- 
gos Lietuvių Vyrų, Chorą.

Taigi, vyrų choras kviečia ir 
prašo Lietuvių visuomenę pa
remti mus ir Vilniaus krašto 
lietuvius savo atsilankymu, o 
mes jums atsilyginsim su dai
na. Choro Koresp., A. V—lis

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 60 AKRŲ FAR- 
MA, $2000.00. Allegan, Mich. Kreip
tis 3251 So. Emerald Avė. Victory 
4181..4

ADOLFAS DARGUŽAS

PRANCIŠKUS
Persiskyrė su 

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.

Priklausė 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 

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

tel. YARDS 1419.

EUKN1TURE-F1XTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
TVIRTA MEDINĖ LOVA ir 

springsai $9. Mažas gasinis pečius 
$6. Player piano ir kabinetas. Vai
kams dviratis $5. 6241 So. Paulina 
Street.

“Noriu, Kad Mano
Muzika Butų
Kilni—”

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 20 d., 6:30 vai. vak., 
1940 m., sulaukęs 55 m. amž., 
gimęs Vartulėnų kaime, Žvin
gių parap., Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 27 m.,
• Paliko dideliame nuliudime 
moterį Elenorą, po tėvais Bag
donių tę, 2 sūnūs: Juozapą ir 
Alfonsą, brolį Joną ir brolie
nę Barborą ir jų šeimyną, 2 
seseris Aleksandrą Pugžlienę 
ir Zofiją Spetylą ir švogerį 
Antaną ir jų šeimą, uošvienę 
Bagdonienę, švogerį Juozapą 
•Bagdoną ir švogerką Anną 
Kiaulakienę ir jų šeimynas, 
pusseserę Julijoną Srogis, jos 
vyrą Adolfą, pusbrolį Joną 
Skurdelį jo žmoną Kazimierą, 
giminaitę Petronėlę Serpitie- 
nę, jos vyrą Juozapą, Lietu
voj—2 brolius: Jurgį ir Anta
ną ir 2 seseris Antaniną ir 
Ceciliją ir jų šeimynas ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi., 6834 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
subatoj, vasario 24 d., 8:00 v. 
ryto iš kopi. į Gimimo Pane
lės šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Adolfo Dargužo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Sunai, Broliai, Sese
rys ir kitos Giminės.

Laid. Dir. Antanas Petkus, 
Tel. GROVEHILL 0143.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai PardavimuiTaip Kalbėjo Franz 

Schtibertas 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, Su* 
nūs, 6343 S. Westem Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

“Aš stengiuos, labai noriu, 
kad mano muzika žmonėms pa
tiktų; aš noriu, kad ji butų 
kilni, juos veiktų...”

Taip pareiškė kompozitorius 
Franz 
Kitzi 
Kaip i 
lėsit 
kolų
Avė., kur “Pirmyn” stato la
bai puikią ir melodingą 3 veik
smu operetę “Blossom Time” 
— (“Kai Gėlės žydėjo”).

Įžanga 75c ir $1.00. Pradžia 
3:00 vai. po pietų.

ŠEDUIKIS 
šiuo pasauliu Kas diena. .

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

Fritzi ir 
vestuvėse, 
po to, ga- 
10 d., So- 
S. Kedzie

Schubertas, 
Kranziučių 

dalykai vystėsi 
pamatyti kovo 
svetainėj, 2345

MYKOLAS KAZLAUSKAS
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 

Vasario 20 d., 8:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 53 metų 
amžiaus, gimęs Upytės mies
tely, Panevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Vincentą ir gimines, 
draugus ir pažystamus. Lietu
voje—brolį Feliksą ir seserį 
Aleną Vertelkienę ir gimines.

Priklausė prie Jaunų Liet. 
Amerikoje Taut. Kliubo ir 
Dr-stės Liet. Vėliava Ameri
koje No. 1.

Kūnas pašarvotas P. J.‘ Ri
diko koplyčioj, 3354 So. Hals
ted st. Laidotuvės įvyks su
batoj, vasario 24 d., 1:30 vai. 
popiet. Iš kopi, bus nulydėtas 
į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Mykolo Kazlaus
kas giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Giminės ir Draugai
Laid. Dir. P. J. Ridikas 

Tel. YARDS 1419.

VINCENTAS
Persiskyrė su 

vasario 21 d. 5:00 v. ryto, 1940 
m., sulaukęs 70 amž., gimęs 
Salako parap., Rudakiškės 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, 3 dukteris: Adelę, 
Anną ir Pauliną; brolį Petrą 
Šeduikį, o Lietuvoje — brolį 
Joną ir seserį Anelę ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4929 S. Honoje St., Chicago.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, vas. 24 d. 9 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv, Kazjmįero kapines.

Visi a. a. Vincento šeduikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
j am^ paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Dukterys, Broliai ir 

Giminės.
Laid. Dir. Lain and Sons

ir

t 
'f

a

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

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerL bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

t ♦ Kas Palikote 
Lietsargį?

Sekmadienį, L.S.S. Ccntrali- 
\nės ir L.D.D. Kuopų baliuje 
rastas kieno tai užmirštas mo
teriškas lietsargis.

• Savininkas prašomas kreip
tis j “Naujienas”, 1739 South 
Halsted Street.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos

veždami:
CANal 8500

“NAUJIENOS” 
1739 S. HALSTED STREET 

Chicago, HL



I

NATTJTEKOS, Chicago, m.

Vieną Užmušė, 4-is 
Sužeidė Policijos 
Autom. Kolizijoj

Panaikino Chicagos 
“Supervieškelių” 
Plana c

— Nelaimes Chicago —

• Vienas žmogus buvo už
muštas, o keturi kiti labai sun
kiai sužeisti, kai policijos au
tomobilis įvažiavo į privališką 
keleivinį automobilį prie 95- 
tos ir Halsted gatvių. Užmušta
sis buvo AVilliam Knapp, 26, 
nuo 9953 Edbrcoke Avenue, 
privatiško automobilio vairuo
tojas.

Visi keturi sužeistieji važia
vo policijos skvadkaryj:

Policistas Frank Hansen;
Policistas Leo XV ui f, abu iš 

Hazelcrest;
Miss Eileen Ketola, 18, nuo 

1213 E. 55th St., ir
Pete XV ėst ra, 9458 So. Stale 

Street.
Kodėl policistai iš Hazel

crest priemiesčio buvo Chica- 
goj, ir kodėl jie savo automo
bilyj turėjo merginą ir civilį 
žmogų—dar nežinia.

Visi keturi guli Little Com- 
pany of Mary ligoninėj.

• Automobiliai Chicagoj už
mušė du kitus žmones:

Sophie Cannemeyer, 66, slau
gę, nuo 6733 S. Green S t., ir

Joseph Alston, 35, nuo 4911 
Calumet Avenue.

I

Vokietija Trugdo 
Lenkų Šelpimą

Chauncey McCormick, prezi
dentas Lenkijos šelpimo Komi
teto Amerikoje, vakar pareiškė, 
kad tas komitetas yra pasiruo
šęs siųsti Lenkijos gyventojų 
šelpimui (Vokietijos pusėj) a- 
pie 2 milionus dolerių kas mė
nesį, bet Vokietijos valdžia ne
leidžia tai daryti.

Pasak McCormicko, Hitleris 
siūlo Komitetui pavesti pinigus 
Vokietijos valdžiai, o toji juos 
išdalins taip kaip matys reikalų. 
Vokietija taipgi atsisakė leisti 
Komitetui pasiųsti Lenkijon 15 
agentų pašalpos reikalus tvar
kyti.

Rūbai Europos 
Žmonėms

Chicagos Raudonas Kryžius 
praneša, kad šiomis dienomis 
išsiuntė Europon 15,000 štukų 
bandažų ir 1,200 rūbų karo 
nukentėjusių civilių žmonių su- 
šelpimui.

Reikia Referendumo.
Illinois valstijos aukščiausias 

teismas vakar panaikino taip 
vadinamų “Chicagos super-vieš- 
kelių planų“. Juo einant, valsti
jos legislatura buvo legalizavu
si Chicagos miestų išleisti bonų 
už $60,000,000 ir su tais pini
gais išvesti kelis ekspresinius 
vieškelius iš vidurmiesčio į prie- 
mieščius. Skolos atmokėjimui 
legislatura pažadėjo Chicagai 
skirti per 20 riieių dalį taksų, 
surinktų už gasoliną.

Aukščiausias teismas surado, 
kad planas yra nekonstitucinis, 
nes legislatura plane leidžia 
Chicagai užtraukti paskolų ne 
ant savo, bet, faktinai ant vals
tijos įplaukų, neatsiklaususi gy
ventojų. Tokiai paskolai autori
zuoti, sako teismas, reikia refe
rendumo.

Palaidojo Juozapą 
Gricių

Senas “18-tos” Biznierius
Vasario 19 d., šv. Kazimie

ro kapinėse buvo palaidotas 18- 
tos apylinkės biznierius, Juoza
pas Gricius.

Velionis gyveno adresu 2034 
S. Union avenue, ir priklausė 
prie Chicagos Lietuvių Drau
gijos. Jis paliko dideliame nu- 
iudime žmoną Domicėlę, suną 

Albertą, dukrelę Justiną, ir 
daug kitų giminių.

Šeimyna yra labai dėkinga 
<un. Albavičiui už pamaldas, 
grabnešiams: pp. Cukur, Gai
lis, Mažeika, C. Gailus, But- 
<us ir p. Jerumbauskas, p. S. 
Skudui už malonų patarnavimą, 
ir visiems laidotuvių daly
viams. Onytė.

Paštas Šiandien 
Uždarytas

Šiandien, pirmo Jungt. Vaisi, 
prezidento Washingtono gimta
dieniui pagerbti visos pašto 
raštinės ir kitos valdiškos įstai
gos bus uždaryta. Bankai taip
gi bus uždaryti.

Bandė Apiplėšti 
Banką

Du ginkluoti piktadariai va
kar rytą bandė apiplėšti Skala 
National banką, 1817 N. Loo- 
mis st. Per pusvalandį sukinėjo 
seifo kombinaciją, bet nepajė
gė jo atidaryti.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
DENVER, COLO. — Vaikų paralyžo auka, p-ia 

Russum, pagimdė sūnų, kuriam buvo duotas vardas 
Franklin D.

NAUJIENŲ-ATME Telpphoto
Helen Willard, kuri mele pieno bu'elį į Anglijos premjero Chamberlaino

butą. Ją sulaiko du policininkai.

Ketvirtad., vasario 22, 1940
— “ ■ I --------------- ------ - — ... .......................

Gerai Pavyko LSS 
Ir LDD Kuopų 
Bendras Vakaras
Komedija — Koncertas — Bu

vo Namažai Publikos

jos Gadynės Chore ir mėgsta 
lietuvių liaudies dainas. Reikia 
pasveikinti šią jauną muzikos 
mylėtoji ir palinkėti, kad ji 
atsiektų savo pamėgtą tikslą 
ir dažniau palinksmintų lietu
vius* su savo mąlonia muzika.

Chorus Publika Sutiko 
A plodismentais

Praeitą sekmadienį, vasario, Chicago Vyrų Choras sudai- 
18 d., Lietuvių Auditorijoj įvy- navo tris lietuvių liaudies dai- 
ko LDD 4-tos kuopos ir LSS nas, už ką publika jiems dc- 
Centralinės kuopos vakaras.' kojo garsiais aplodismentais. 
Programas susidėjo iš vaidini- Naujos Gadynės Choras buvo 
mo dviejų aktų komedijos, paskutinis programe ir jo gra- 
“Velnias Ne Boba’’, ir dainų, žiis jaunimas sudainavo taip 
■kurias išpildė Chicagos Lietu- puikiai ir žavingai, kad publi- 
vių Vyrų Choras, Naujos Ga- ka buvo tikrai pavaišinta pui-
dynės Choras ir jauna panelė, kiaušiu harmoningu ir melio- 
gabi muzikantė, Evelyn Bur- dingu dainavimu.' Už tai pub- 
baitėCant instrumento “MA- nka ir sveikihS&lžiūgiai juos 
RIMBĄ“, kuris turi nepapra- už tokį puikų pasirodymą.
štai gražų, žavintį toną. Po programai buvo šokiai ir
Komedija "Velnias Ne Boba”

Komedija turi savyje gra
žaus ir linksmo juoko, bet kad 
tą juoką tiksliai išvysčius ir 
pateikus publikai, reikia gero 
ir sumanaus prisirengimo, ko 
šiuom žygiu pas musų artistus 
mėgėjus nebuvo. Todėl publi
ka negavo to skanaus juoko, 
kuris yra sukurtas tariamoj 
komedijoj. Veikiantieji asinc-

apie penki šimtai publikos lin
ksmai leido laiką iki vėlumos.

" l<; —-Kazys
' . .J.__ __

Mirė Norvegą 
Redaktorius

Širdies liga vakar pasimirė 
Nicolay A. Grcvstad, redakto
rius didžiausios norvegų laik
ančio Amerikoj, “Scandind-

“Pirmyn” Stato 
“Blossom Time”— 
“Kai Gėlės Žydėjo”

Kovo 10 d., Sokolų Salėj.
“Pirmyn“ choro draugai vis 

laukia, kad šis choras ką nors 
jiems naujo scenoje pateiktų. 
Štai, galite būti tikri, kad nebu
site suvilti.

Pirmynicčiai dabar smarkiai 
ruošiasi perstatyti angliškoj sce
noj labai populiarų operetę, ku
rioje įpintas kompozitoriaus 
Franz Schuberto gyvenimas. Ji 
apima daugelį Schuberto kuri
nių ir kitokios muzikos. Ją pa
rašė garsus kompozitorius Sig- 
inund Rombergas. Operetė la
bai žavi ir gyva, bus pirmu kar
tu vaidinama lietuvių kalboje.

nys, kurie kure veikalo tipus 
buvo sekami: Antanas Tin- 
dziulis, knygvedžio padėjėjas

veiT*. Jisai buvo 88 metų am
žiaus ir gyveno ad. 1531 Touhy 
Avenue.

Reikalaus Direkto
riaus Teisių Savo 
Atstovui Auditorijoj

Iš Draugijos Palaimintos
Lietuvos Susirinkimo

—A. Bulis; Mykolas Graibus, 
tos pat įstaigos darbininkas— 
J. Valentas; Juozas Kcraitis, 
provincijos aptiekorius — G. 
Šarkiunas; Marta Keraitienė, 
aptiekoriaus žmona—Ona Mil- 
lerienė, ir Kliumpickienė, bu
to šeimininke—O. Dainienė. 
Visi yra meno ir kultūros my
lėtojai ir su pasišventimu yra 
dirbę ir dirba meno ir kultū
ros darbą per daugelį metų. 
Turint atmintyje tą jų bran
gintina pasišventimą tam dar
bui, reikia tarti ir šiuom kart, 
už jų triūsą ir pasišventimą, 
didelį padėkos žodį.
Debiutante Evelyn Burbaitė

Džiugu buvo matyti tokią

Keista Perskirų
Byla

1911 metais apsivedė chica- 
giečiai Jane ir Arthur Spencer. 
Laimingai gyveno per 29 me
tus.

Užvakar betgi Spencer už
vedė perskirų bylą ir reikalau
ja divorso pasiremdamas ar
gumentu, kad žmona yra jam 
pusseserė.

Spenceris yra 52 metų am
žiaus, jo žmona—72.

Po Vienądlieną 
Kalėjime ji

“Pirmyn“ choro vedėjas p. 
K. Steponavičius smarkiai dar
buojasi chorą ir vaidintojus su- 
mokindamas šią operetę atlikti 
ir reikia tikėlis, kad tai bus 
vienas iš geriausiųjų veikalų lie- 
tuvių scenoj šį sezoną. Bus at
vaizduojama Vienuos miesto į- 
vykiai ir kostiumai prieš suvirs 
šimtą melų. Vadinasi, veikalas 
margas, muzikalus ir įdomus.

Vakaras bus Sokolų salėje, 
2343 S. Kedzie Avė., sekmadie
nį, kovo 10 d. Pradžia 3.00 vai. 
popiet. Vietos rezervuotos, tai 
geriau įsigykite likietus išanks- 
to ($1.00 ir po 75c.). Galima 
gauti pas “Pirmyn“ choristus ir 
rėmėjus.

Operetė “Blossom Time“ (Kai 
Gėlės žždėjo) anglų kalba vai
dinant turėjo didelį pasisekimą, 
o pirmynicčiai ją pateiks lietu 
vių kalba ir tai tik pirmą kar
tą, tad kiekvienam pareiga at
eiti ir ją pamatyti. Perstatymas 
bus tikrai puikus. Ruoškitės 
minėtai dienai. —JPT.

Susižeidė Darbe, 
Pasimirė

BRIDGEPORT — Draugijos 
Palaimintos Lietuvos susirin
kimas įvyko vasario 14 d., Chi
cagos Liet. Auditorijoj.

Perskaitytas iš praeito susi
rinkimo . protokolas, kuris bu
vo priimtas su pastaba, bū
tent: įrašyti į protokolo kny
gas visus piniginės vertės po- 
pieras ir vardus tų valdybų 
narių, pas kuriuos tokie drau
gijos popieriai randasi, jų pi
niginę verta aiškiai nurodant.

Laiškas iš “Margučio’’ kvie
čiantis dalyvauti jo parengime 
Vasario 18 d., tapo perskaity
tas ir vienbalsiai priimtas.

Laiškas iš Lietuvių Rcpubli- 
konų Kliubo, reikale Advokato 
Antano Olio kandidatūros, irgi 
tapo vienbalsiai priimtas.

Kvietimas žodžiu dalyvauti 
Lietuvos Nepriklausomybes 
Paminėjime vasario 18 d., 32 
W. Randolph St. buvo priim
tas labai entuziastiškai.

Nori Dalyvauti Audi t.
S usi r i n k i m uos e

Raportas iš Auditorijos, ku
rį išdavė draugijos atstovas, 
buvo priimtas vienbalsiai, o po 
to buvo duotas įnešimas ir be 
diskusijų vienbalsiai priimtas, 
reikalaująs Chicago Liet. Au- 
dit. (kuri dabar oficialiai va
dinasi Chicago Lithuanian 
Community Center) direktorių 
teisės musų draugijos atstovui 
dalyvauti visuose jų, 11, t y. di
rektorių, susirinkimuose, kad 
tokiu budu butų galima žinoti 
tos įstaigos tikrąją finansinę 
padėtį.

Ligonių šį, mėnesį buvo ma
žai, mirčių nei vienos. Išmokė
jimas vienos pomirtines, kuri 
užsivilko dėl negalėjimo nu
statyti kam toji pomirtinė tei
sėtai priklauso, pavesta iždi
ninkui, kuris reikalui esant 
galės pasamdyti advokatą.

Draug. Koresp.

“Rooseveltas Bus 
Išrinktas”

Henry L. Mencken, kalbėda
mas Chicagos biznieriams už
vakar vakaro, pareiškė, kad 
prezidentas Rooseveltas bus iš
rinktas trečiam terminui, jei
gu jis kandidatuos. Mencken 
yra garsus rašytojas ir dien
raščio “Baltimore 
redaktorius.

VAKAR CHICAGOJE
• Benuyno miesto taryba 

priėmė patvarkymą, kuriuo už
draudžia gatvekariams važiuo
ti greičiau kaip 10 mylių į va
landą. Vž nesilaikymą patvar
kymo motormonai ir gatveka- 
rių bendrovė bus baudžiami 
pi nigi nė mis pa baudomis.

• <Prarijęs mažą tilo rutu
lėlį pasimirė 8 metų berniukas, 
Andrew Stolsworth, nuo 5909 
Prairie Avenue^

• Policija ir krantų sargyba 
vakar išgelbėjo keturis 9 me
lų vaikus, kuriuos ledas nune
šė kelis įimtus pėdų nuo kran
to prie Foster Avenue paplu- 
dymio Michigan ežere. Bežaiz- 
dami ant ledo vaikai nepaste
bėjo, kad jie ėmė tolti nuo 
kranto.

• Keturiais balsais prieš 2 
Chicagos priemiesčio Niles 
Center globėjai nutarė prie
miesčio vardo nekeisti. Buvo 
kilęs sumanymas jį apkrikštyti 
“Ridgevicw’. Miestelyj vardo 
keitimo reikalas buvo svar
biausias dienos klausimas ir 
vietomis privedė prie labai 
karštų ginčų ir muštynių.

• 50 chicagiečių, kurie gy
vena valdžios pastatytuose Ju- 
lia Lathrop rūmuose, sumanė 
panašius ramus statyti koope- 
ratyviu budu ir tam tikslui su
darė kooperatyvą. Pasiskolins 
pinigus iš valdžios ir juos at
mokės mėnesinėmis nuomomis.

• Prie jų buto durų, du pik
tadariai užklupo chicagiečius 
F. Cain ir jo žmona. Nuo abie
jų atėmė brangenybių už $2, 
350 ir $140 pinigais. Apiplėši
mo metu Cainienė apalpo, 

|Abu gyvena ad. 6119 N. Hoyne 
Avenue.

• 57 metų Mrs. Mae Noel,
4650 Malden Avenue, vakar tu
rėjo stoti moterų teisman. .Ji 
buvo kaltinama betvarkiu el
gesiu. Bet ji nepasirodė teis
ine. Savo kambario rakandus 
aplaistė gasolino, juos uždegė 
ir pati nusišovė...................... ..L

• Chicago Crime Cominis- 
sion vakar išleido metinį rar 
portą apie savo darbuotę, ku
riame aštriai pasmerkia “ben- 
dradarbavimą’’ tarp gengsterių 
ir kai kurių miesto valdininkų. 
Tie gengsteriai ir kiti nešvarus 
tipai turi protekcija ir ją pa
sinaudodami operuoja mieste 
įvairius nelegalius biznius, 
bando paveržti unijų kontrolę 
ir yra labai arogantiški, nes 
žino, kad tam tikri valdinin
kai juos apgins.
• Ant karšto anglinio pečiaus 
vas. 6 d., užvirto 87 metų sene
lė, Ella Taft, 516 W. 64th St. 
Ji nusidegino koją, žaizda užsi-

Sunpapers“ nuodijo ir vakar senelė pasimi- 
'rė.

jauną, energingą linksmutę 
sielą ant scenos, p-lę E. Bur- 
baitę su savo mėgiamu muzi-
kos instrumentu ir lietuviams

Apskričio teisėjas Jarecki 
vakar nuteisė tris pereitų rin
kimų valdininkus kalėti po vie-

tikra naujienybe—MARIMBA. 
Tai buvo jos pirmas pasirody
mas lietuvių scenoj su taria
mu instrumentu ir turbut iš 
lietuvaičių p-lė Evelyn Bur- 
baitė yra pirmutinė, kuri jį 
groja. Jauna artistė Šiuom kar

ną dieną kalėjime už nerupes-
tingą pareigų pildymą. Nuteis
tieji yra Verą Tyson, 1467 Mik 
waukee; Valeria Beattie, 1801 
W. North avel, ir Theodore 
Rozyski. Visi trys yra iš 38- 
to precinkto, 25-tame warde.

tu persistatė labai gražiai ir 
jos muzika publikai labai pa
mėgo ir šaukė, kad ji skam
bintu dauginus ir daugiaus. 
P-lė Evelyn suskambino -sekan
čius kurinius: Hungarian Dan- 
ce No. 5, Lietuvišką Pijokėlio 
Polką ir The World ir Wait- 
ing for the Sunrise. J

P-lė E. Burbaitė yra kolegi-• 
jos studentė, |uri talentą muzi-; 
koj ir lavinasi Marimbo skam
binti. Taippat ji dainuoja Nau-J

“BLOSSOM TIME”
(Kai Gėles Žydėjo)STĄTO

PIRMYN CHORAS
Kovo 10,1940

T0WN OF LAKE. — Dar- 
ling and Company, dirbtuvėj, 
4201 S. Ashland, vasario 15 
d., paslydo ir sunkiai susižei
dė darbininkas, Martin Blanda. 
Vakar jis pasimirė St. Luke’s 
igoninėj.

Velionis buvo 54 metų am
žiaus ir gyveno adresu 4731 
S. Laflin avenue. Paliko žmo
ną ir 10 vaikų.
Draudžia Alinėse 
Filmus Rodyti

Policijos komisionierius Ali- 
man vakar uždraudė aludinin- 
kams rodyti filmus savo įstai
gose. Jis paaiškino, kad tam 
reikia specialio leidimo.

Pastaruoju laiku vietomis 
prigijo paprotys rodyti! alinėse 
lengvo turinio filmus ir filmuo
tas sporto kronikas.

BALTIMORE, MD. — Thelma Spear (po dešinei), 
kuri bandė sustabdyti rašytojo Ludwig Lewisohn*o ve
dybas su kita moteria.




