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Vokietija Reikalauja Rumunijos Gasolino
RUMUNIJA MOBILIZUOJA KARIUOMENĘ
Kovo mėnesi armija turės 1,600,000 vyrų

BUCHAREST, Rumunija, va
sario 22. — Prieš porą dienų 
Rumunija pareiškė sustabdžiu
si siuntimą gasolino Vokieti
jos aviacijai. Vokietija sustab
dymu nepatenkinta. Ji reika
lauja duoti jai tiek gasolino ir 
aliejaus, kiek seniau pasirašy
ta sutartis žadėjo.

Ateinantį pirmadienį į Bu- 
charestą atvyksta Vokietijos 
ekonominis ekspertas, Dr. Kari 
Clodius. Jis reikalaus sutar
ties prižadus ištesėti.

O jeigu Rumunija atsisakys 
— kas tuomet? Gal būt naciai 
spėka mėgins pasiimti reika
lingo aliejaus ir gasolino. Ru* 
munija matomai tokį galimu-

mą nužiūri. Ji jau pradėjo im
ti kariuomenėn kai kuriuos iš 
200,000 rezervistų, kurių mo
bilizacija turėjo įvykti tik kovo 
1 d. Rumunijos geležinkeliai 
turi daug darbo. Kariuomenė 
gabenama į pasienius. Iki ko
vo 1 d. Rumunija turės mobi
lizavusi 1,600,000 vyrų. Tai 
reikš, kad ji bus įvykdžiusi 
praktiškai generalinę mobiliza
ciją, nors apie tokią mobiliza
ciją iki šiol nekalbėta.

Sulaikymas siuntimo Vokie
tijai aliejaus ir gasolino, sako
ma, esąs tiesiogis pasirašytos 
su naciais sutarties laužymas. 
Jis padarytas talkininkų, bri
tų ir francuzų, spaudimo pasė
koje.
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Suomija mobilizuo 
ja paskutinius re

zervus

176 fortus paėmė 
sako rusų komu 

nikatas
HELSINKIS, Suomija, vas. 

22. — Suomijos vyriausybė pa
šaukė kariuomenėn paskutinius 
rezervus. Į tuos rezervus jei- 
na vyrai 45 ir 46 metų. Mobi
lizacija palies kažkuriuos net 
60 metų vyrus, -z a .

Naujai pašauktiems kariuo
menėn vyrams įsakyta atsilan
kyti į ekzaminavimo punktus 
ir prisiruošti karo pratimams 
Karelijos ir šiaurės frontuo
se.

Kitas įsakymas liepia atsi
lankyti į sveikatos patikrinimo 
punktus tiems asmenims, ku
rie iš karto buvo paleisti nuo 
tarnybos dėl sveikatos truku
mu.

Rusai šios savaitės pradžio
je skelbė, kad jie paims Vi- 
borgą iki penktadienio. Penk
tadienis čia pat. Suomiai sa
ko, kad jie atlaiko savo nau
jas pozicijas.

MASKVA, sovietų Rusija, 
vas. 22*. — Raudonosios armi
jos komunikatas, išleistas ket
virtadienį, kalba apie rusų lai
mėjimus. Jisai sako, rusai pa
ėmę 176 suomių fortus kauty-

Naciai piktai grumo 
ja neutralioms 

šalims

nėse jvykusiose, p£^Uą.- ..pirma* J 
rliani iv* nnLv<lriioni 1dienį ir antradienį.

Paimtų fortų tarpe buvę 37 
plieno ir konkryto fortai. Tre
čiadienį nieko svarbaus neįvy-

Rockefelleris davė 
$100,000 suomiams

NEW YORK, N. Y., vas. 22. 
— Herbert Hoover praneša, 
kad John D. Rockefeller davė 
suomiams $100,000. P-nas Hoo
ver vadovauja komitetui, ku
ris renka pašalpą Suomijai.

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
22. — Nacių spauda tebešeria 
dėl Altmarko incidento. Bet 
tai jau praėję jyykis. Rim
tesnis atrodo įspėjimas neu
tralioms šalims — Belgijai ir 
Holandijai, o taipgi Skandina
vijos valstybėms.

Nacių spauda reikalauja, 
kad neutralios šalys išeitų prieš 
Britaniją. Nedaug laiko joms 
belikę tai padaryti — sako jie. 
Vokietijos bus priversta išlais
vinti jas nuo baimės, kurią su
kelianti Britanija.

Kokia ta Hitlerio “laisve” 
yra, šiandien visiems gerai ži
noma, todėl ir bijoma jos.

Patruliai veikia 
vakarų fronte

PARYŽIUS, Prancūzija, vas. 
22. — Frąhcuzai nuvijo nacių 
patrulį, mėginusį užpulti prie
šakines Prancūzijos vietoves į 
rytus nuo, JMjoselle upės. Vo
kiečiai pasitraukė. betvarkiai.

Kitas, yokiečių patrulis su
sikirto su francuzų priešaki
niais būriais Saar apylinkėje. 
Ir čia vokiečiai atmušti. Du 
nacių puskarininkai paimti ne
laisvėn.

Lėktuvų žvalgyba taipgi vei
kė Vakarų fronte. /•'

HELSINKIS, Suomija, vas. 
22. — Rusai pražudė 2,000 vy
rų atakose prieš naujas suo
mių pozicijas Karelijoj, sako 
Suomijos komunikatas ketvir
tadienį. Suomija pašaukė ka
riuomenėn dar dvi rezervų kla
ses, kaip manoma, jau pasku
tines. Trylika rusų lėktuvų nu
šauta trečiadienį.

—x—x—x—
MASKVA, sovietų Rusija, 

vas. 22. — Rusai sakosi paėmė 
176 suomių fortus kautynėse 
per paskutines tris dienas.

—x—x—x—
LONODNAS, Anglija, vas. 

22. — Britanijos lėktuvai nu
šovė du nacių lėktuvus Angli
jos pakraščiuose.

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

22. — Nacių submarinai tyko- 
ia Norvegijos pakraščiuose. Jie 
čia atplaukė Vokietijos laivą 
Altmarką name- palydėti.

—x—x—x—
STOCKHOLM, Švedija, vas. 

22. — Po to, kai trečiadienį 
rusų lėktuvai užnuolė Švedijos 
miestelį Pajala, Švedijos vald
žia įsakė šaudyti į visus sve
timų šalių karo lėktuvus, ku
rie skris jos teritorijoj.

— Tūlas skaičius Britanijos 
karo laivų atplaukė į Petsamo, 
Suomijos šiaurės uosto, apy
linkę. Kalbama, britai planuo
ją sulaikyti Vokietijos ir Ru
sijos prekybą juromis iš Mur
mansko.

— Vokietijos laivas Altmark, 
kuriam Britanijos karo laivas 
atėmė 300 britų belaisvių Nor
vegijos vandenyse, esąs prisi- 
ruošęs plaukti toliau, į Vokie
tiją.

— Rusų pranešimai apie 
veiklą Karelijos fronte sako, 
kad jie paėmė 21-ną suomių 
vietovę. Tačiau kitoj vietoj pra
nešimas kalba, jogei nieko svar
baus neįvykę. Karo žinių ko
mentuoto j ai mano, kad rusai 
dar kurį laiką nestengs paim
ti Viborgo.

— Vokietijos lėktuvai ata
kavo 8 prekybinius laivus An
glijos pakraščiuose. Tie laivai 
patys nuvijo užpuolikus. Lai
vams mažai žalos padaryta. 
Pranešta, žuvęs vienas nedi
delis Britanijos laivas Fifeshire, 
19 narių įgulo$%pasigendama.

Renka 600,000 ko 
munistų parei

gūnų

Žinios apie Rusijos 
žygius prieštarauja

Rusija,
Sovietų Rusijoje

pasibaigs į ke-

partijos valdi- 
centralinio ko-

MASKVA, sovietų 
vas. 22. 
eina balsavimai. Renkami ko
munistu partijos pareigūnai. 
Viso teks išrinkti 600,000 as
menų. Rinkimai 
lėtą dienų.

Renkami visi 
ninkai, išėmus
miteto ir politinio biuro narius, 
kurie buvo išrinkti kovo mė
nesį 1939 m.

Priešrinkiminėje kampanijo
je buvo kritikuojami partijos 
pareigūnai, bet nekritikuota 
Stalino vidaus ir užsienių po
litika.

LONDONAS, ‘ Anglija, vas. 
22. — Gaunami Londone pra
nešimai kalba apie judėjimą 
Rusijos kariuomenės Užkauka
zėje. Ryšium su sovietų ka
riuomenės žygiais numatomas 
galimumas rusų atakos prieš 
Turkiją arba prieš Persiją. 
Kalbos apie naujus “valymus” 
sovietuose ir komunistų spau
dos atakos Turkijos ir Persi
jos adresu, rodos, duoda pa
grindo manyti, kad Stalinas 
planuoja veiksmus pietUse.

Kita vertus, iš Turkijos gau
tas pranešimas, jogei rusai pa
siūlė ja j atnaujinti derybas. 
Turkijos vyriausybė sutikusi 
priimti Stalino pasiūlymą.

Žemes drebėjimas 
sugriovė keturis 
miestelius Tur

kijoje
ISTANBUL. Turkija, vas. 

22. — Trečiadienio vakare įvy
ko žemės drebėjimas Turkijo
je. Smarkiausias jis buvo Kai- 
sari apylinkėje, čia keturi mie
steliai sugriauti. 70 žmonių žu
vo. 50 kitų sužeista. Praneša
ma, žuvo ir 10,000 galvijų.

24 naciai areštuoti 
Holandijoje

ŠAUKIA PABAL
TIJO VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJĄ
RIGA, Latvija, vas. 22.— 

Latvijos užsienių reikalų 
ministeris William Munters 
pakvietė konferencijon Ei
goje Estijos ir Lietuvos už
sienių reikalų ministerius. 
Konferencija įvyks kovo 14 
d. Ji svarstys problemas ki
lusias dėl Europos karo. Vi
sos trys šalys yra po Rusi
jos protektoratu.

Įvyko britų kariuo
menės susirėmimas 

su indusais

Švedija isakė šaudy
ti į svetimšalių lėk

tuvus
STOCKHOLM, Švedija, vas. 

22. — Ketvirtadienį Švedija iš
leido įsakymą-šaudyti j sveti
mų šalių karo lėktuvus, kurie 
skris Švedijos teritorijoje.

Trečiadienį rusų lėktuvai 
mėtė bombas į Švedijos mies
telį Pajala. Kai kuriuos mies
telio pastatus rusu bombos su
draskė, kitus padegė. Įsaky
mas šaudyti svetimų šalių lėk
tuvus išleistas ryšy su šituo 
įvykiu.

švediįos atstovas Maskvoje 
pareiškė protestą sovietų 
įerui ir užsienių reikalų 
sarui Molotovui.

Į Murmanską atvyko
jos laivyno komisaras, admiro
las Kuznecov. Jis apžiurėjo so
vietų laivyną Murmansko ba
zėje. Manoma, komisaro kelio 
nė susijusi su pranešimais, kad 
talkininkų, britų ir francuzų, 
laivų eskadra patruliuojanti 
jurą Petsamo srity.

prem- 
komi-

Rusi-

Chicagai ir apieLnkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; vidutinio stiprumo 
šiaurės vakarų vėjai, pasikei- 
čią į lengvus šiaurės rytų vė
jus vakare; saulė teka 6:36 v. 
r., leidžiasi 5:31 v. v.

Rusijos laivynas 
Juodojoj juroje 
gerai pasiruošęs

AMSTERDAM, Holandija, 
vas. 22. — Trečiadienio vaka
re policija areštavo 24 nacius, 
kurie darė karinius pratimus 
patalpose vidurmiesty. Polici • 
jos aiškinimu areštai padaryti 
remiantis 1938 metų įstatymu. 
Tas įstatymas draudžia pri
klausyti organizacijoms turin
čioms karinių tendencijų. Ket
virtadienį areštuotieji 
buvo paleisti.

naciai

sovietų Rusija,
Rusijos laivynas

MASKVA, 
iŠ. 22. — 

pabaigė manevrus Juodojoj ju
roje. Paskelbta, laivynas pilnai 
tinkąs Rusijos pietų pakraš
čiams apsaugoti.

Mieste Baku, rytų Kaukaze, 
didžiajame Rusijos aliejaus 
pramonės centre, daromi ban
dymai šviesoms užgesinti.

22.

Kinai sužalojo ketu
ris japonų laivus

HONG KONG, Kinija, vas. 
Kilių pranešimai ket

virtadienį sako, kad jie apšaur 
dė ir sužalojo keturis japonų 
karo laivus Yangtze upėje, 
Kaukiang apylinkėje.

Graikijos gyventojai 
pratinami nuo lėktu
vų atakų saugotis
ATENAI, Graikija, vas. 22'. 

— Ateinantį šeštadienį prasi
dės pratimai visiems Atėnų ir 
apylinkės-: gyventojams nuo 
lėktuvų atakų apsisaugoti. Pra
timai bus daromi kasdien per 
dvi savaitės. Dvi Valandos die
noje bus skiriamos Šiam tik
slui.

MASKVA, sovietų Rusija, 
vas. 22. — Rusų laivynas Mur
manske ketina kovoti visus tal
kininkų pasimojimus sovietų 
prekybą trukdyti.

—x—x—x—
BUCHAREST, Rumunija, va

sario 22. — Rumunija pareiš
kė sustabdžiusi siuntimą refi- 
nuoto aliejaus Vokietijai. Na
ciai ketina reikalauti aliejaus. 
Rumunija skubiai daro kari
nius prisiruošimus.

—X---- X---- X----
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

22. — Nacių vyriausybės pra
nešimu, iš Rusijos negauta 
kauktų žaliavų.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, vas. 

22. — Gaunami čia pranešimai 
sako, kad Rusijos kariuomenė 
Užkaukazėje siunčiama į stra
teginius punktus. Rusija iš 
naujo pasiūliusi .Turkijai de-i 
rybas.

Paleido iš nelaisvės 
aviatorių Dahl

MADRIDAS, 
22. 
sada Madride praneša, kad pa
skutiniai astuoni Jungt. Val
stijų belaisviai Ispanijoje tapo 
paleisti. Jų tarpe yra Harold 
E. Dahl, aviatorius iš Cham- 
paign, III.

Jis tarnavo lojalistams. Jo 
žmona važinėjo Ispanijon. Pra
šė gen. Franco jos vyrą 
leisti, bet Franco anuomet 
prašymo neišpildė.

Amerikiečiai penktadienį 
vyks į Jungt. Valstijas.

Ispanija, vas.
Jungt. Valstijų amba-

Cirko patalpos 
sudegė

pa
jos

iš-

ROCHESTER, Ind., vas. 21. 
— Antradienio vakare sudegė 
Cole Bros, cirko kai kurios pa
talpos. Iš degančių pastatų iš* 

įleista 800 arklių ir 11 slonių.

NEW DELHI, Indija, vas. 
22. — Britanijos kariuomenės 
pranešimas iš Indijos sako, 
kad ji turėjo susirėmimą su 
kalnų gyventojais šalies šiau
rės vakarų 
įvyko prie 
Kariuomenė 
užpuolikus.

Indusąms 
britų režimu 
kirąs, kuris jau ilgą laiką 
pasižymėjęs kaipo neramių 
mentų vadas.

daly. Susirėmimas 
Khyber perėjimo, 
įveikė ir išvaikė

nepatenkintiems 
vadovauja Ipi Pa

yra 
ei e-

vas. 
buvo
Vai-

Nušovė du nacių 
lėktuvu

Vėl J. Valstijų ir tal
kininku ginčas dėl 

pašto kratų 
washington7 D. c., 

22. — Prieš kurį laiką 
išsivystęs rimtas Jungt.
stijų ir Britanijos resusipra-

X

timas dėl to, • kad britai krato 
Jungt. Valstijų paštą siunčia
mą Europon.

Nespėta pašalinti pirmą gin
čą, kai kilo naujas. Dalykas 
toks: sausio 18 d. Britanijos 
jūreiviai paėmė transatlantini 
oro paštą, siųstą išjungt. Val
stijų. Paštas paimtas Bermu- 
doje. ' Kaltinama, britai elgėsi 
šiurkščiai. Dėl šiurkštumo Bri
tanijos valdžia atsiprašo.

LONDONAS, Anglija, vas. 
22. — Oro ministerijos prane
šimu Britanijos lėktuvai nušo
vė du nacių lėktuvu. Vienas 
jų nušautas Anglijos šiaurės 
rytų pakrašty, o kitas Škoti
joje.

Tibeto dvasiškas va
das apvainikuotas
CHUNGklNG, Kinija, vas. 

22. — šešių metų bernaitis 
ketvirtadienį tapo paskirtas ir 
apvainikuotas kaipo Tibeto 
dvasiškas vadas. Ceremonijos 
įvyko Lhasa vienuolyne. Tūk
stančiai lamų, Tibeto kunigų, 
atidavė pagarbą naujam valdo
vui. Tarpe kitų iškilmėse da
lyvavo Kinijos nacionalinės 
valdžios atstovai.

Sakytas bernaitis bus 14-tas 
Tibeto Dalai Lama. Jis gimė 
kaip tik tuo laiku, kai jo pirm- 
takunas, 13-tas Dalai Lama^ 
mirė. Tibeto tikintieji kalba, j 
jį perėjusi mirusiojo Da’ai La
mos siela.

Prokuroras kaltina
mas ryšium su gem- 

bleriavimu
DETROIT, Mich., vas. 22- 

— Teisėjas Homer FergUson, 
įgaliotais veikti vietoj Grand 
Jūry, apkaltino Wayne kaun- 
tės prokurorą Duncan MčCrea 
ir 18-ką kitų asmenų ryšium 
su grafto ir gembleriavimo ty
rinėjimu. Ketvirtadienį polici
ja ieškojo prokuroro ir kitų 
kaltinamųjų.

KAUNAS. — Pereitais me
tais Lietuvos kaimo plytinės 
pagamino 46,826,900 plytų ar
ba 12 nuošimčių daugiau, kaip 
1938 m. Pramoninėse plytinė
se pagaminta pernai apie 75 
milijonai plytų. Skaitant nuo 
1935 metų, praėjusiais metais 
kaimo plytų gamyba kuone 
patrigubėjo. Kaimo plytiniu 
pernai padidėjo nuo 305 iki 
340. Pramoninių plytinių per
nai veikė 78. Naujas plytines 
pernai įsteigė akc. b-vė “Mo
lis”, akc. b-vė 
apskr. 
skienė 
tinėje 
minti
iki 2,5 mil., Biržų iki 3 mil. ir 
Jazdauskienės iki 5 milijonų 
plytų.

“Mūras”, Biržų 
savivaldybė ir Jazdan- 
Telšiuose. “Molio” ply- 

per melus galima paga- 
iki 6 milijonų, “Muro”

PILDOM
INCOME

TAX
BLANKAS
KASDIEN NUO 8 V.
RYTO IKI 8 VAL. 
VAKARO.
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NAUJIENOS, Chicago, III Penktad., vasario 23, 1940

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

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

(Tęsinys) - - ------Rokas palingavo galva.
Antanas su Roku grįžo savo 

urvan ir susėdę ant dėžės ty
lėjo. Rokas tačiau ne ilgai te- 
iškentė. Jis ėmė klausinėti:

—Kaip tai, kaip tai galėjo,- 
AiikprCtt? atsitikti? Šitaip bai
siai apdegti! Ir rankos...

—Parakas, Rokai, parakas 
sprogo. Matyti, šoviniui pylė
si, kibirkštis nuo lempos už
krito ir...

Rokas tuoj nusiėmė kepu
rę ir apžiurėjo žibintuvų, gal
vodamas, kodėl šitas menkas 
pabūklėlis negali būti taip į- 
taisytas, kad nereikalinga, bet 
baisiai pavojinga, kibirkštis 
niekados negalėtų nuo jo nu
kristi.

O Antanas kalbėjo:
—Šitas baisus atsilikimas, 

manau, ne greitai tau, Rokai, 
iš galvos teišeis. Ir juo jis il
giau ten bus, juo atsargiau tu 
elgsiesi su paraku; sakau, kai 
jau busi pilnas mainierijs. 
žinosi, kad pilstant paraką, 
visados reikia pasidėti lempą 
nors keletą pėdų nuo savęs to
liau.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

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

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

Šnare Drum $22"50
$28.00 vertės, Specialas 

Visa eilė drumų ir jiems 
reikmenys.

GOLDSTEIN 
Muzikos Krautuvė 

914 MAXVVELL ST.

-—Bet, Rokai, — toliau kal
bėjo Antanas susimąstęs^ nusi
minęs* — mautose dirbti labai 
pavojinga. Beveik visados 
mirtis žiuri tau į akis — visa
dos... Nežinai, kada tave pa
gaus sprogimas, uolėna ar ki
tas kas. Nežinai... Ir, Rokeli, 
jeigu mainieriai ir butų labai 
atsargus, butų atsargiausi, tai 
baisios nelaimės vis tiek įvy
ktų. Taip, įvyktų. Aš jau pa
tyręs esu. Patirsi ir tu toliau..4 
Kompanijos, mat, yra labai 
šykščios, baisiai grobuoniš
kos. Joms tik pelnas, vien tik 
pelnas terūpi. Kas joms dar
bininkai, jų sveikata, gyvybė? 
Niekis! Pamatysi, Rokeli, nie
kis! O todėl jos mainų nepri
žiūri kaip reikiant, nepaiso, 
kad jos butų saugios, nesirū
pina, kad darbininkas galėtų į 
jas gyvas įėjęs—gyvas ir išeiti. 
Ne. Joms tik pelnas! Dažnai 
prisirenka dulkių galybės, pri
sirenka ir pavojingų dujų, ku
rios sprogsta ir mainierius, 
tarsi baisiausia audra, taškyte 
ištaško... A, Rokeli, padirbėsi, 
pamatysi... Paskui, žinai, rei
kia labai skubėti, stačiai lėk
te lėkti jeigu nori kiek nors 
daugiau uždirbti. Juk Džiovas, 
matyti, labai skubėdamas ne- 
apsižiurėjo, kad lempa ant 
kaktos, kada ji turėjo būti 
kur nors ant žemės... O skubė
damas, lėkdamas, žinai, kad 
tik daugiau anglies prisprog- 
dinus, kad tik daugiau karų 
priliodavus, .neturi kada nei 
pagalvoti apie baisias uolė- 
nas, kurios tau tiesiog ant gal
vos kabo... Neapsižvalgai, ne- 
Jipąi, ka^l, ^mažu, bile minutę 
'kris tau ant galvos‘baisus ak
muo ir išspaus iš tavęs pasku
tinį krislelį gyvybės—to bran
giausio žmogaus turto... Neži
nai... Arba šovinys... štai, ro
dos, užtaisai šovinį kuo ge
riausiai, bet lauki, lauki, o 
anas nesprogsta, ir tiek. Rei
kia jį atkrapštyti. Bekrapštant 
—sprogsta tiesiog tau į veidą!

Rokas užsidengė akis abiem 
rankom.

COPR. 19*0, NEGPLtC

,-IL.ET CROCHET SCARF

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT
| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

SSRVKE, IHC

PATTERN 2464 
«■> •• * -- I ■    •

No. 2464—Megsta/komodci servetėlė

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Aventie 

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.

PT, No. 2464

I Vardas ir pavardė

Adresas.

Miestas ir valstija

-A) kartais, užtaisai šovinį, 
padegi knatą, manydamas, jog 
lengvai nubėgsi į saugią vietą.? 
Bet ne. Sprogimas įvyksta an
ksčiau, negu numatyta, ir ta
ve pagauna bebėgantį... Kar
tais ir suklupti tenka nuo spro 
gimo bebėgant. Tada pagaus 
tave anglies arba uolėnos ga
balas ir nukirs tau strėnas, 
koją, ranką... A, Rokeli, ge
riau, kad tu čia ilgai nedirb
tum, važiuotum kur nors į 
viršutines, į fabrikus, — ten 
saugiau. Tiek vaikų turi...

Baigė Antanas, o Rokas ty
lėjo — tylėjo kaip žemė žie
mos metą, sušalusiu veidu.

—Einame, Rpkai, namo. Už
teks šiai dienai.

Lėtai juodu ėjo, daugiausia 
tylėdama.

Kai parėjo namo, šeiminin
kė labai nustebo, kad taip an
ksti, ir tuoj klausė:

—O kas dabar judu taip 
anksti parvijo?

—A, misele, Džiovas labai 
apdegė, — atsiliepė Antanas.

—Džiovas labai apdegė! 
Dievulėli, gal ir/veidą! Toks 
jaunas, toks gražus...

—Taigi, misele. Nežinia, ar 
ilgai begyvens. Baisiai apde
gė ir rankos nebeteko...

—Ir rankos nebeteko! 
Vargšas Džiovnkas. Toks ge
ras vaikinas buvo, toks geras. 
Sakykite, kaip atsitiko?

—Nežinia. Rodos, kad para
kas sprogo.

—A, tai taip, kaip Tonini 
Griškiui, kaip Tonini Griš- 
kiui, kuris jau kelintas mė
nuo ligoninėje guli. Sako, nė į 
žmogų nebepanašus, taip bai
siai apdegęs, — jaudinosi nuo
širdi šeimininkė.

Rokas klausėsi galvą nulei
dęs. Antanas su šeimininke 
daug apie angliakasių nelai
mes kalbėjo, bet jis — nė žod
žio.

Pagaliau parėjo iš darbo ir 
kiti vyrai. Jie dirbo kįtoje am 
gliakasykloje, t^v apięp Juozo 
nelaimę dar nieko nežinojo. 
Tik cĮabar sužinojo. Visi gai
lavo gero žmogaus.

Nusiprausė ir susėdo apie 
stalą valgyti. Visi daugiausia 
kalbėjo apie Juozą, tik Rokas 
tylėjo. Jo veidas buvo apsi
niaukęs, gailesio ir baimės 
suspaustas. Jis maistą kramty
ti kramtė, bet nuryti negalėjo. 
Jo akyse stovėjo nuodėguliu 
virtęs be rankos Juozas. Jis 
pakilo ir nuėjo į savo kamba
rį. Bet kiti valgė, kaip ir vi
sada. Jie, mat, jau buvo pratę 
matyti baisiai sužalotus arba 
tiesiog kepto iškeptus anglia
kasių kimus...

Pavalgęs Antanas nuėjo pas 
Roką, ir tuoj abudu išėjo į 
miestelį;

—Skubėtume, Rokai, Džio
vu, k o pažiūrėti, bet dabar ne
leis. Ne lankymo valandos, 
matai. Einame geriau į paštą 
pinigų perlaidų nupirkti.

Nupirko juodu dvi perlai
das, kiekvieną po penkiasde
šimt dolerių, ir nuskubėjo na
mo laiškų žmonelėms raštyi.

Bet visų pirmiausia reikėjo 
šeimininkės paprašyti, kad Ro
kui už butą ir valgį pinigų pa
lauktų. Pradėjo Antanas:

—Siunčiame, misele, pinigų 
į Lietuvą. Ir Rokas siunčia. 
Tiek vaikučių, žmona. Paliko 
be niekur nieko. Suskolinom. 
Davė dalis, aš ir Džiovas ža
dėjo, bet dabar... Aš dadėjau. 
Siunčia Rokas penkias dešimts 
dolerių, tai ką vakar gavo, 
viską ir išsiunčia. Tai, misele, 
kartais ar nepalukėtum, kol 
Rokas kitą pėdę gaus? Tadh 
užmokės tamstai už visą mė
nesį.

Labai nedrąsiai kalbėjo An
tanas, o Rokas sėdėjo prie lan
go visas kaisdamas. . Jis toks, 
mat, teisingas ir punktualus. 
Baisiai nemėgo būti kam 
nors skalnas. O dabar juo la
biau, kad čia dar visai nau
jas, svetimas žmogus. Jo skru
ostai raudonavo, lyg drovaus 
vaiko, vyresniąją subarto bei

ACME-NAUJIENU Tnlenhou*
MICHIGAN CITY, IND.— 

Lolo Flowėrš, kuri yra tei 
siama už policmano Frank 
Cowgill nušovimą.

—visai dievobaimingai dėka- 
vojo Rokas.

Paskui Antanas atsisėdo už 
stalo virtuvėje laiško rašyti, 
įmokas, kaip dųr mažiau drą
sesnis, nuėjo į miegamąjį. Čia 
ilgai jis galvojo, — į randuo
tas savo rankas žiurėjo, sunkų 
darbą ir prakaitą su krauju 
prisiminė, pagaliau atėjo jam 
į galvą ir Juozas, veikiausiai, 
mirtinai sužeistas, bet vis tiek 
jis neturėjo ką rašyti. Ateina 
visa eilė šiokių, ateina kito
kių minčių, bet vienos, tarsi, 
ištąrpina, sunaikina kitas o 
rašyti kaip nėr taip nėr apie 
ką: Tik ilgai galvą laužęs, ra
šydamas ir perrašydamas, 
vargais negalais sulipdė šitokį 
laiškelį:
“Miela Kastele,

“Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus, o ant tavo atsa
kymo, ant amžių amžinųjų, 
amen. O dabar apznaiminu, 
kad laimingai plačias marias 
perplaukiau ir Ameriką pa
siekiau. Dabar esu sveikas ir

nišką jų širdį.4 O kaip tau, 
Kastele? Ar sveika? Kaip vai
dučiai? Ar visi sveiki, ar gerai 
auga, kai aš palikau? Visus 
paspausk prie savo krutinės ir 
jabuČiuok už mane. Prašau 
parašyti gromatėlę, kaip tik 
šitą gausi. Tepadeda tau Die
vas, Kastele, tesaugoja Jo ap- 
veizda tave ir vaikučius. Pa
silik sveika, Kastele su vaiku
čiais.

“Kokas AuglinskąsT 
(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

iki 0:00 vai. vakaro
Se&tad. ir 8ekm. pagal 

sutarti.

AKIU SPECIALISTĄ]
sugėdinto. Jis tikrai nervinosi. 
Šeimininkė pažiurėjo į jį ir, su 
visai patenkintu veidu, tarė:

—Palauksiu, palauksiu. Aš 
pati maniau, kad Rokas labai 
gerai padarytų, -jei tuoj visą 
savo pėdę išsiųstų Lietuvon. 
Juk ten reikia labiau, negu ši- 
v • čia.

linksmas, ba turiu darbą ir la
bai daug uždirbu. Dviejų -sa
vaičių algą tau, Kastele, siun
čiu. Po žeme dirbti man leng
va ir visai nebaisu, kaip žmo
nės Lietuvoje šneka. Čia visi 
mane myl. Antanui ir visiems 
čia namiškiams neišmanau 
kaip atsidėkavoti už krikščio-

—Dėkui,, misele, dėkui, — 
pirmutinis padėkavojo Anta
nas.

—Labai dėkavoju, gaspadi-. 
nėle. Aš tamstai atsimokėsiu, 
viską atsimokėsiu, o dievas 
šimteriopai atmokės danguje,

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

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WEST 18th STREET 
Tel. CANAL 3161

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
1 DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

-g • koplyčios visoseJL. -3 V > cBl 1 Chieagos dalyse

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 JL) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
■■IIIliti

NARIAI
Chieagos,
Cicero

t

Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

aaaaaaaauaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
laiBiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiii

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

į

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street TeL Pullman 1270

DR. VAITUSH, OPT.

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

k ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 9o. Wėstern Avė. Phone Grovehili 0142
1410 Soi^th 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedalioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas. ' 
Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

5; Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Bninsvick 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
3843 S. HALSTED ST.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—L 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadu 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

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

ir susitarus.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
r. Rez. l^yde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Mąurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 6818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose*
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Į KORESPONDENCIJOS

KENOSHA MARGUMYNAI
Mažai žinių. — Mirtingumas padidėjo. — Keliai pablo- 

žuvo iš kapinių grįždama. — šiurpi trage-gejo
dija. — Darbai. — Gražus pavyzdys.

Pastaruoju laiku musų kolo
nijos korespondentai truputį 
lyg sutingo: rečiau jie bepara
šo iš musų padangės. O tuo tar
pu žinių pas mus netrūksta. 
Vienos tų žinių yra liūdnos, o 
kitos linksmos. Vadinasi, jos 
yra tokios, kaip ir visas musų 
gyvenimas.

Ruduo pas mus buvo gražus 
ir ilgas. Atrodė, kad jau ir žie
mos nebeturėsime. Vienok la
bai suklydome: sulaukėme žie
mos ir tai labai įkyrios. Blogi 
ji ypač kelių atžvilgiu. Keliai 
beveik visada slidus ir todėl ne
patogus automobiliais važinėtis. 
O važinėtis nuolat tenka: vie
nus verčia važinėtis biznis, o ki
lus šiaip visokie reikalai. Tai 
pArengimai, tai laidotuvės, kur 
reikia dalyvauti.

vo “pasilinksminti”. Laidotuves 
buvo gana skurdžios, kadangi 
vėlinis draugų mažai, matyti, 
teturėjo.

Vasario 16 d. palaidojome 
plačiai musų kolonijai žinoma 
Totulienę. Per Naujus Metus 
laidojome jos 28 metų amžiaus 
sūnų, o dabar ir motinų...

Marė Totulienė mirė visai ne
tikėtai. Dėl sūnaus mirties ji 
buvo susikrimtusi ir vis neri
mo. Sausio 1 d. ji užsispyrė va-

Tenka pasakyti, jog laidotu
vių turėjome apsčiai. Palyginti, 
per trumpų laikų net septynis 
lietuvius palydėjome į amžina 
atilsį. Kaip musų kolonijai, tai 
itin didelis skaičius.

Prieš porų savaičių kauntės 
kapinėse palaidojome Kazį Ka- 
minskį, pusamžį žmogų. Dirbo 
farmoje. Jokioms organizaci
joms nepriklausė. Gyveno, kaip 
sakoma, sulig diena: kų uždirb
davo, tų ir praleisdavo. Mėgda-

I AKINIAI Visokios 
MADOS

NAUJIENOS, CHcago, III.'

FURKAUCIU
Pratuštinimo Išpardavimas

ilSil

I

Detroit, Mich

$25

$25

$25

$25

$25

$25

Naunenų-Ac.me Teiepmiio 
(po kairei), ku-Senatorius Arthur H. Vandcnberg 

ris rengiasi sakyti kalbų Si. Paul, Minu.

Nors ligoms ir eina geryn, 
bet, sakoma, jis turėsiąs dar 
apie ketvertų savaičių ligoninė
je išbūti.

v*
1t|4i 
c A £

Štai kodėl jis ir liko izoliuotas. 
Lankytojai gali jį tik matyti: 
jis yra už stiklo paguldytas. Ži
noma, per stiklų kalbėtis su juo 
negalima.

&

Labiausią jaudinąs vertybių Įvykis musų 
istorijoj. 77 puošnių kailinių, kur pir
miau parsiduodavo iki po $109, suskirti 
į vieną grupę jūsų dideliam netikėtinu
mui sukelti! 
Mieros 12 iki 44 ... bet ne visi kailiniai 
visuose mieruose. Dyleriams neparduoda
me. .

Pirk Dabarčiai ir Kitiems 
Metams!

12 JUODO KARAKULO KAUTŲ $25 
9 PIECED MARMOT KAUTU 
14 NORTHER SEAL DAŽYTI 
CONEY KAUTŲ ................... .
11 PILKI KRIMMER
KARAKULO KAUTŲ .............
6 AMERICAN BROADTAIL 
KAUTAI .........................................
8 BEBRŲ DAŽYTI CONEY 
KAUTŲ ........................................
17 CHEVRON SEAL DAŽYTI 
CONEY KAUTŲ ......................
Nusistatykite Ateiti Anksti! Nusi
statykite Gauti Pirmąjį Pasirinki
mą! Laukiame Rekordą Sumušan- 
čios Kruša ties Tokioms Nuosta- 
bioms Vertybėms!

77 LAIMINGU MOTERŲ GALI 
SUTAUPYTI PO $75

3 DIENŲ SENSACINIS

kad vežtų sūnaus kapo aplan
kyti. Oras buvo nekoks, dri
bo šlapias sniegas ir ke’ias bu
vo slidus.

Grįžtant iš kapinių automobi-1 tas (atskirtas) ligoninėje. Daly- 
lis paslydo ir atsimušė į medį J kas lokis, kad jis serga škarlc- 
Totulienė liko skaudžiai sužeis-1 tina. Vadinasi, užkrečiama liga, 
ta, ypač nukentėjo jos galva. 
Nors ji liko tuoj į Šv. Kotrynos 
ligoninę nugabenta, vienok jos

ti, nes ji buvo daug kraujo ne
tekusi. Simus Antanas davė sa
vo kraujo, bet ir tai nieko ne- 
begelbėjo: vasario 12 d. ji .-pa
simirė, o vasario 16 liko palai-

Mii ė Antanas Savickas.
Vasario 10 d. persiskyiė si 

šiuo pasauliu Antanas Savickas, 
sulaukęs apie 50 metų amžiaus. 
Palaidotas liko vašario 14 d.,s i 
bažnytinėmis apeigomsi Oliver 
kapinėse. Patarnavo laidotuv.i. 
direktorius D. B. Brazis.

. $9.45 
uz "

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

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

Joseph F. Budrik
Furniture House

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

mis.
Velionė Totulienė buvo ap’e 

55 metų amžiaus. Su visais ji 
sugyveno draugiškai ir užaugi
no gražių šeimą: sūnus ir duk
tė jau yra užaugę ir vedę.

Viena gražiausių velionės sa
vybių buvo ta, kad ji pasižymė
jo dideliu tolerantiškumu: nors

Musų gerai pažįstama ponia 
Kugar su savo vyru išvyko į 
Floridų atostogų. Paprašė tėvu
kų, kad prižiūrėtų jų namų.

Po dviejų savaičių tėvukas iš 
savo dukters gavo laiškų, jog 
jie grįžta atgal iš Floridos. Tė
vukas nuėjo priruošti namus: 
užkurti pečių ir šiaip viską su- 

pati buvo praktikuojanti kata-; tvarkyti, kas lik rcikatiijga. Iš- 
, J9Skė, bet gražiai sugyveno su 

visais savo pažįstamais, nesi- 
skirstydama juos į košernus ir pasiliksiųs dukters name nakvo- 
nekošernus. Ji visokių nuomo-'ti.

eidamas 
greičiausiai namo ncgrįsiųs, bet

nių žmones gerbė, jeigu tie 
monės buvo verti pagarbos.

Velionės šeimai mes reiškia
me gilių užuojautų.

Vasario 17 d. palaidojome 
Juozų Bolutį, kuris buvo 63 me
tų amžiaus. Laidojome su baž
nytinėmis apeigomis.

Velionis 
suims bei

paliko žmonų ir 
kitus gimines.

Turime 
sų geras 
Dabartiniu laiku jis yra izoliuo-

ir ligonių. Serga mu- 
pažįstamas Voveris.

VILIJA ANGLIŲ KOMPANIJA
Šiais 1940 Metais 
Švenčia idabrinj 

JUBILIEJŲ
(25 metų pasekmingo biznio 

gyvavimo)
Todėl Co. patvarkė speciališkus palengvinimus, kaip seniems, taip 

ir naujiems kostumeriams.
PALENGVINIMŲ PERSITIKRINIMUI

Šaukite: LAFayette 2584

Tie 11 JA Co.

Kai kitų dienų apie pietus jis 
negrįžo, tai susirup’no jo vai
kai. Mažesnieji vaikai nuėjo 
pažiūrėti, kas su tėvu galėjo at
sitikti, kad jis negrįžta.

Nuvyko į vietų. Durys buvo 
uždarytos. Bandė belstis, bet 
niekas neatsiliepė. Pagaliau pro 
langų jie pamatė, kad jų tėvas 
guli išsitiesęs ųsloje be jokių 
gyvybės ženklų.

Išsigandę vaikai parbėgo na
mo ir pranešė, kų jie matę. 
Tuoj nusiskubino kiti namiš
kiai. Ir iš liesų jų tėvas buvo 
jau negyvas.

Kiek galima spręsti, tai nelai
mė įvyko tokiu budu: tėvas nu
ėjo į skiepų pečiaus kurti. Tur 
būt, jam prireikė degtukų, tai 
jis ėjo į viršų. Viršuje, matyti, 
nepajuto, kad kambariai pilni 
šviečiamųjų dujų. Beeidamas 
jis neteko sąmonės ir sudribo. 
Kadangi jokios pagalbos nebu
vo, tai taip ir nutroško. Paliko 
devynis vaikus.

Dukters atostogos, kaip ma
tote, baigėsi labai liūdnai.

3700 SO. SPAULDING AVĖ

Vadina- 
visai mažai 

Svarbiausia priežas- 
kad negaunama šil- 

geriau marškinių 
kur, matyti, turi

Velionis Savickas buvo dar 
tvirtas žmogus. Kartkartėmis 
jis mėgdavo pasilinksminti, bet 
šiaip buvo geras ių.,linksmo bu
do žmogus. Priklausė jis D. T. 
Klubui, kuris už 10 dolerių pa
siuntė gėlių vainikų.

Komurraciai jokios gė^os 
neturi.

Pastaruoju laiku komunac’ai 
ir vėl pradėjo gerini s prie Dai
lės choro: Mat, balandžio 7 d. 
jie rengia koncertų, kurio pel
nas yra skiriamds “Vilniai ’. 
Reikalinga, žinoma, jiems yra 
jublika. Tad pakvietė ir Dailės 
chorų, kad dalį programos iš
pildytų.

Visa tai butų tvarkoje, jei ko
mu naciai praeityje butų buvę 
džentelmenai. Bent tiek džentel
menai, kad nebūtų visokiausiais 
judais šmeižę ir plūdę Dailės 
chorų ir jo mokytojų A. Kvede- 
rų. Dabar nėra beveik los sa
vaitės, kad “Vilnyje” nebūtų 
šmeižiamas choras.

Ir po viso to kbinunaciai tu
ri drąsos kreiptis į chorų, kad 
jis dalyvautų jų programoje ir 
tuo budu paremtų tų pačių “Vil
nį”, kuri be jokios paliovos va
ro šlykščių šmeižimų kampani
jų prieš chorų!

Kaip sau norite, bet kiauliš- 
kesnių žmonių vargu butų gali
ma surasti.

Iš vietos komunacių Dailės 
choras nieko gero nesusilaukė.

glų JJristatyH,.. ’ 
jums pirkini...
$1 | Savaitę i 

k ,j| Nupirkti!

i 17i N. Wabąsh, 4th ’ Fl. 

. 1654 W. Chicago Avė. | 
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NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

I^KAIP ŽUVIS BE^I 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

f

KLAUSYKIME
ŠALTINIEM RYTMETINIU

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲt W.H.I.P.ie*O V AL. RYTO 

1486 KC.
M stotui

Darbai pas mus sulėtėjo. Y- 
pač mažai dirbama Nash au
tomobilių dirbtuvėje, 
moję pančiakinėje 
tedirbama, 
tis yra ta, 
ko. Daug 
dirbtuvėje,
daug užsakymų.

Visai gerai darbai eina White 
kompanijoje, kur yra išdirba
mas dratas. Darbininkų santy
kiai su kompanija ten labai 
draugiški. Ten, pavyzdžiui, bu
vo sukviesti visi darbininkai, 
kai senieji White’ai minėjo 
auksines vedybas. Pakviesti bu
vo ne tik darbininkai, bet ir jų 
žmonos. Visus svečius gražiai 
priėmė ir pavaišino. Paskui bu
vo graži programa. Pats senu
kas pasakė kalbų. Jis ypač bu
vo dėkingas darbininkams, kad

karus ateina, tai ateina tokiu 
laiku, kai jau tikietų nebereikia 
pirkti. Ateina, pasidairo, o pas
kui drožia šmeižiančias kores
pondencijas į “Vilnį”.

Dailės choras detroitiečių tar
pe yra labai populiarus. Pasla- 
duoju laiku darosi populiari jo 
atžala, — vaikučių choras. Ko- 
munaciams tad rupi tuos cho
rus savo programoje turėti, kad 
tuo budu galėtų daugiau publi
kos pritraukti. O paskui... o 
paskui jie ir vėl griebsis savo 
senojo amalo, būtent, šmeižti 
chorų. —Reporteris

jie visi atsilankė ir įteikė jam 
dovanų. Pabrėžė tų faktų, kad 
jam smagu, jog visi palaiko 
draugiškus santykius ir nėra jo
kių nesusipratimų.

Sūnūs paprašė visus, kad pa
sirašytų į knygų, —- tai busiąs 
tėvui atminimas.

Paskui buvo šokiai.
—*K.Radovičienė

EI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
... ar manai pirkti namus, ai’ 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'^% palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą., nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

UŽTIKRINK SAVO INDĖLIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISŲ INDĖLIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00
INSURED k i

šiandien

' M I M OI H

d

LITHUANIAN BUILDING
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas, CANAL 8500

t
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Švedijos irtiesto boinbardavimas
Prieš tfrėjėtų diėftiį bdlševikų lėktuvai atskrido į Šve

diją ir nurilėtė 134 bbhibdS j šVfedų miestelį Pa jalą; Nors 
gyventojai susiejo pabėgti if hė Vienas jų nebuvo užmuš
tas* bet miestelis skaudžiai hUkentėjo. Beveik pusė jo 
trboiį pa sugriauta arba padegta.

Siipfrdntama; kad ŠVėdijoš valdžia pareiškė griežtą 
pfbteštą Maskvai prteš lokį žiaurų darbą* Ir tai jau ne 
pirmas atsitikipias, kad bolševikų lakūnai įsiveržia į Švė- 
dijbs tėHtbHją ir mėto bbinbds. Vieiią kartą Maskva jau 
atsiprašinėjo švedų, kad tai buvusi “klaida".

Tos “klaidos" betgi yra budingos. Sovietų žinių 
agentūra “Tass" nuolatos skelbia, kad tusų lėktuvai bom
barduoja tiktai suomių kareivius ir “riiilitatinius objek- 
tdš”. O čia matome, kad Užpuolimas buvd padarytas prieš 
rathiį miestą; kuris su jokiais militariniais tikslais nėtūfi 
niėko bendro ir dargi guli Už 6 mylių nticį Suomijos Siė- 
nbš! 1

Iš to aišku, kokia yra bolševikų taktika šitoje kovo
je su Suomija: jie stengiasi sunaikinti siidmių kraštą 
ffdntb užnugaryje, puldami iš Ofo ramitiS gyvėtttojus ii’ 
jį namus, kdr tik jiems pasitaiko proga. Tai yra barba
rų kovos būdas! '

Komunistui atėmė
PILIETYBĘ

Francuzijpš valdžios dbkrefii, 
buv. kbihuiiištų atstovui Andrė 
Mafty taįib atimtos piliečiu tei
sės. Dekretas yra paskelbtas vy- 
riaiisybėš l&ikrdŠtyjb “Jdurnal 
Officiel”.

Mariy pagarsėjo 1919 ni*, sii- 
kurstydainas Francuzijos juri- 
riiriktiš ddešdjū kelti fnaišią. Iš- 
pdiiijbš plliėlihib kald mfelu ji- 
šdi bttyb prdttiiiiteš “Albhcete 
skerdikto’^. Tditie Ib^alistiį tnieš- 
te jisai biitb gilmlilinkaš karo 
teišihb, kririš paštoibrkė riiirčiai 
datogelĮ Tdrptatitihės Brigadoj 
tat-eivių.

kuomet Francuzijos parla- 
riieHtaš išleidb įstatymą, kuriuo 
itivo Uždaryte komunistų paš
lija, kaipo organizacija, teikian
ti pdrdiilą priešingai valstybei, 
Murty pabėgo į Maskvą; kur 
jairi Stalinas ddke vietą propd- 
gaiidoš ir žvalgybos' departa- 
meiite. kaddhgi jisai elgiasi, 
kaipo svetimos valstybės Valdi
nys, tdi ktaticUžijbs vdldžia pa
skelbė* kdd jišai hėghli naudo
tis FranciižijOš piliečio teisėmis.

federacija
EUROPOJE

sti-

Koks anglų tikslas?
Anglijos valdžia jau viešai paskelbė, kokią pagalbą 

ji teikia suomiams. Ji sakosi davusi jiems 120 greitųjų 
lėktuvų, 24 bomboriešiiis, 150 pHeštaiikinius šaUthvuš; 
1.00,000 prieštankinių ūilhin 50,000 rahkiriių grahatų, 25 
hhtiviceriUs, 100 kulkosvaidžių, 24 priešlėktuviiieš kahuo- 
teš; 30 laUfco kanuolių, 4 šešių tonų tankus, 12 šešių cb- 
litį kUtiUblių, 10 trijų colių kanuolių ir amunicijos stam
biems ir smulkiems ginklams. Penkiasdešimt lėktuvų jau 
pašiėkę ŠUoiiiiją. , .

Tai hehlenka pagalba, Bet tiktai dalis tų ginklų it 
amunicijos buvo sūdiniaitis pristatyta. Didesnioji dalis 
dar tfebėta gaberiatna; Vddinasi, iki šiol anglai suomiams 
pddejo nedaug. 6 karas jau tįsidsi beveik tris menesius, 
'fai kodėl Miglai taip ilgai laukė?

Tačiau, kad ir ta visa amunicija jau butų suomiams 
pristatyta, tai jos toli-gražu nepakaktų. Tik pežvelgkime 
į atskiras aukščiaus paminėtų ginklų rųšis: 100 kulko
svaidžių — tai neužtenka vienam kareivių batMjdilui; 
24 priešlėktuvinės kanuolės... Ką gi reiškia toks skai
čius priešlėktuvinių kanuolių, kuomet sUdftiiartis tėhka 
ginti nuo bolševikų lėktuvų daugiau kaip 800 mylių ilgio 
frontą ir miestus, kaimus, geležinkelius ir vieškelius vi- 
sartte kfdštė!

Milžiniškoji SdVietį Sįjtihga per hietų meths gaili
no Šato difbtlivėšfe kard pabūklus, neretai atimdama Ūki
ninkams paskutinį duonos kąsnį. Ir kuomet ji visus žu
dymo padarus atkreipė prieš mažiukę tautą, tai gerašir
dė britų imperija atėjo pastarąja! į pagalbų su — 100 
kulkosvaidžių, 4 šešių tonų tankais, 12 šeš-colinių kanuo
lių, 10 tri-colinių kanuolių ir Lt. Skaitai žmogus tą Ang
lijos dovanų sąrašą ir stebiesi: koks yra jos tikslas, tei
kiant šitokią “paramų" šdomiams?

Ji negali tikėtis, kad suomiai, gavę tiktai tiek gink
lų, stengs atsilaikyti prieš šimtus'tūkstančių raudonar
miečių, kuriuos aprūpina ne tiktai visos Rusijos ginklų 
sandėliai, bet ir Hitleris. Tokia pagalba suomiams gal: 
tiktai šiek-tiek prailginti kovą, bet negali duoti jiems 
progos ją laimėti.

Atrodo, kad Anglija verčią Švediją pasiiniti ant sa
vęs tą naštą* KMi Švėdai įsivels į karą; tai anglai; gal būt, 
ateis ir paims geležtes rudos kasyklas, kurios aprūpina 
Vokietiją. Gal tai W ^ra atiglų tikslas.

KLAIPĖDA__ “Lietūkis” jau
ruošiasi pavasario sėjai; Klaipė
dos uosld žohdjfe LtetUkid sah- 
Hėliuose bukfdUla dalig alVežlų 
trąšų Lietuvos ūkininkams. Ba
lis kraunama į vagonus ir jau 
gabenama Lietitypii. vilhlui 
grįžus, ir per Klaipėdą įveži
mas vėl pradeda datigėtl. J 
Klaipėdą atvežami daug ang
lių ir cemento. Prieš Kalėdas

Galvodami apie tai, kaip 
organizuoti Eiiropą po karo, 
kad tarptautinė taika butą pa
stovi, datigeliš mokslinirikų ir 
visbdmbiiės veikėjų deiriokrati- 
nėše šalyse siūlo įsteigti valsty
bių federaciją.

Fedefacijos idėja yra įvykin
ta praktikoje Amerikos jungti
nėse Valštijbsė ir švencatijoje. 
Jos esriię išdėstė įdomioje pa
skaitoje Oxfordo Universiteto 
profesorius, Sir William Bever- 
idgė. v

“Fedefelmc* valdžia”, sako 
jisdi, “reiškia; kad kiekvienas 
pilietis turi dVi valdžias — 
viena vietlniems reikalariis 
valstybės, kurioje jisai gyve
na, ir antra tuems reikalams, 
kurie yra bendri jam ir kitų 
valstybių piliečiams; dvi val
džios kiekvienam piliečiui, o 
jų veikinlo sritis atskiria ra
šytoji kbrišlitttcija. Papras
tam piliečiui reikia dvlbjų 
dalykų, kad jisai galėtų ra
miai ir laimingai gyventi: 
saugumą suteikiančios tvar
kos viduje ir saugumą sutei- 
kiahčioš tvafkoš iŠ oro. Vidh- 
jinę tvarką ir saugumą jisai 
gali geriadšiai įgyti iš Val
džios, kufią štidaibo jisai kar- 
tlt Su kitais tbkiais liat žmb- 
nėmis, kaip jisai. Bet tatitos 
valdžia nestengia užtikrinti 
tvarką ir saugumą iš oro.”
Šilam antrajam tikslui, pasak 

prof. Beveridge’o, reikia valsty
bių federacijos.

k '
Fėdėralinė valdžia turi biit 

renkama.
skiriasi federacija mio 
Sąjungos, kuri buvo į- 
po pereitojo pasaulio 
Tanių Sąjunga išorinio

Kuo

laivas “Šiauliai” atgabeno iš 
Rusijos druSkdš.

Lietbvos gėii. kbrisulate Kldl- 
pėdoje visą laiką yra didelis 
judėjimas, šimtai Lietuvos pi
liečių įvairiausiais reikalais čia 
lankosi kaštlieii. Dahglima dar
bininkų išsiima vizas grįžti į 
Lietuvą, hes pds klaipėdiškius 
ūkininkus šiems inetaihš nėbe- 
persisamdo.

Medžiai
' ' . g JSC, erdviose salėse, gal

jausmai šakotig'f1™ ^i&Wsč haujb5 
Džiaugsmas, juokas, muzi

ka, šampanas, vyrias tehais jų 
laukia! Sakau jums—tai (ikrą 
apgaulė! Vienas kitam norėsi
te įtikti, būti ne tuo, kas iš 
tikfo ešdtb. Užšidūšitė kietą 
kaukę, kad per ją niekas ir 
niekas neįžiūrėtų tikrą jūsų 
dvasios bdšfcrią! Sakau jums, 

ĖU, kdJ štai pasdulyjb dar liko čia Vilniaus ežere, žiemos šal- 
kard|čio sukaustytame visa tai visai 

nereikalinga!
Čia taip jauku, smagu. Jo- 

i jbkia elektros 
šėlfe d&šėjb; GUtišlai įjdsėjo nei I šviesa ir saulės puošnumas ne- 

į Jei pdkeis šios dienos gamtos gto- 
ile vargą; rūpesčius pabėrė, tai žio! Čia nereikalingi jdsų fra- 
iyklį, iiėaįtykantą; gdbšUihą gi- kai, jūsų aprangos puošnu
tei libĮdo. žnionitį kfdttjb nU- mas ir jūsų kieta kaukė. Čia 
štekštytbjė žeiiiūjė htekšybė gi- busite tuo kuo jus esate, čia 
idi Šdkhlš ibidžla ir dtegai lyg dienos gamtos grožyj! Čia žie- 

piktŽbiėš, dlifriafbpėš dygstajmos šaltis dilinto nudilys jūsų 
veido kelis kartus kremu tep
tus sluogsnius, nubarstys jūsų 
pudrą ir visą kitą kūno poli
tūrą; Tą ką jus mieste brangi
nate, tai menkyste. Visas jūsų 
miesto grožis blunka prieš 
šį gamtos stebuklą! Ateikite!

Ateikite, aš čia vienui vie
nas slidinėju ant žalsvai auk
sinio ledo ir gėriuosi šarmo
tais miškais, laukų platumais 
ir saules spindulių gausumu.

Čia. jūsų vynai, šampanai, 
puošni apranga, elektros švie
sa, muzikos garsai butų visai 
ne vietoje^ O ta kieta kaukė 
savaimi dingtų ir jūsų širdies 
jausmai įvajciausiomlis spal- 
vorhis saulės Šviesos spcktfc 
sutvaksėtų! Ateikite! Aš laii- 
kiu jus!

——-—_—_—- '_
(žiehtdš įSpddŽių siikiiryjfe Viltiiatiš dpyliiikėjU)

kalai, o kiti, skubate
pasipuošti, pasirenkti šaunio
se, crdviošb Sdlūse, gausiai, 

Į riie-

Bet jus neateisite. Ir manęs 
nesuprasite. ,

Dfejd, jau saulutė vakarop, 
binuoti debesėliai 
įgia. Pukus žemėn 

Štai saulutę užklojo, 
sužibėjo. Pagelto. Tai

steigta 
kard?
saugumo riešu teikė. Prof. Bevb- 
ridge nurodo, kad Tautų Sąjun
gos vyriausius organus? sudaro 
valdžių paskirti delegatai. Jie 
hera žmonių išrinkti, ir tbdėl 
jie neturi autoriteto, kurio at
skiros tdltlžtes klausytų, jishi 
sako; kad Valstybių federacijos 
valdžią tUH HHkti žmonės:

^ėdfetaciteš valdžia”, tęsia 
jisdl; “tttri būti savo srityje 
stipri valdžia, ir ji legali bti- 
ti stipri .tiktai tuomet, kai ji 
ylra bent daliiiai tiesioginiu 
bUdtt ffenldinia. JĮ negali bli- 
li stipri, jeigu ji bus sudaly
ta vien liktai iš atskirų val
džių paskirtų delegatų. Tai 
buvo įrodyta atvejų atvejais, 
kdomet veikė iš atskirų val
džių įgaliotinių sudaryta thii- 
tų Sąjunga. Kas čia buvo Vėi*

z Vakar buvo iriėdžiai šariiid- iiai šaū: jei žiiibgtiš višofe šir- 
ti. Sidabrinė šafma papuošę jų dies gelmėmis pdjustų gdmtos 
plikas šakds* iiębibhį, kelintos 
ir visą dar įdiegto iifetižklotą 
žeidę, ir Visa atebdė lyg įidsėtob; 
lyg bdlzgdha gamtos garbanas 
nudažė, papuošė? Pražilo.

Mdhdiėri iiėiškbHčldto. šiati- 
dieti afiieiddto Vilhteiiš teiesią 
ir jidriiiškidlš, tdiikidlš riliškalš* 
baittibjdiiČidte diFVrihaiš pdšliėi- 
daii blli iki tefriitobšlUš Vlihidtoš 
apyliiikėš ntobštabiriš ežęi*uš pa- viėno's Šeiiiidš iiėaplfeidęs. 
stekidtį. Šidttdteri alšipdteidbjati .'J_1 - 
visų ddrbų, kasdieiiiiiių rtlpėš- 
čiiį ir išejait lėnais, ktir širdis 
tratoke, klir protas vedė.

Šėla, taip šala, kaip retai ka
da iiorš žieiilą Šate, šaltis stip
riai Čiitpinęja veidą, varsto kū
ną ii* kartu verčia vis greičiau 
ir greičiau eiti, judėti. '

Šaltis sučiupo tylų, lamų feže- 
rą ir jo vandenis nuostabiai 
blizgančiai ledu sukaustė. Gam
tos grožiu sužavėtas žiiuato, 
stebiu tą nepaprastai patrauk
lų gamtos reginį. Lyg kerėto
jas šaltis savo įgudusia meniš
ka ranka sukūrė tokius vaiz
dus, kurie vergiamai traukia 
širdį, veikla protą ir jausmai 
bujoja, šėlsta, nerimsta.

Štai stebiu ledą ir aš matdu 
ne tik' ežero žaliuojančią aug
meniją, bet plaukiojančias tū
riai žuvis, žuvytės. Jos tingiai 
ahąpus Ifcdo ndrdo. čia be ma
nęs, tai vieninteliai gyvi sutvė
rimai, kurie šio šalčio metu Čia 
juda, kruta. Bet ne! Štai iš miš
ko išbėgo kiškis. Pakrapštė pir
mutinėmis kojukėmis savo pa
nosę, pasižvalgė ir pasileido 
bėgti. Tyla ir ramybė žemėje 
viešpatavo. Aplinkui ežei*ą 
stūksojo miško įvairus medžiai 
didžios šarmos apgobti. Neat
skirsi jų v. dabar šarma padeng
ti jie visi fjvienocli. Visi žilomis 
sidabrinėmis garbanomis pasi
puošę. Saulutė šviečia. Maloni 
saulutė lyg palaimos spindulius 
žemei siunčia. Siunčia, bet 
šalčio neįveikia, šalti saulės 
spinduliai šviečia, bet nešildo. 
Jie tokie šalti, kaip ir visas 
šaltas nūdienis gyvenimas. Bet 
tie saulės spinduliai .gaivinan
tieji, malonus, kaip malonus la
sai gyvenimas suteikiąs gražių 
vilčių, skaisčių lūkesčių, kad 
kada nors dings tos visos niek
šybės, karai, išnaudojimai. Jdk 
žiemą, kuri taip pat turi savo 
grožį, lydi1 škaišttotiš, žieduotas 
pavasaris. 1 Pavasaris — gyvy
bės ii esė j aš, džiaugsiiib Sėjikas.

Šala. šventa ramybė. Turiu 
šimtamečiai medžiai sidabrinė
mis garbanomis nudažyti, čia 
tiktų pasaka. Pasaka nuosta
biai graži* širdį viliojanti, jaus
mus švelniai kutenanti* svajo
nių svajones gimdanti.

Čia gamtos prieglobstyje už
miršti* kad viso pasaulio 70% 
visų gyventojų įtraukti į nuož
mų karą. Netiki ir patikėti Tiė- 
gali, kad kažkur tai pasaulyje 
liejas žmonių kraujas. Ir irta-

........ ....... . ...........fu » imi i< į »r-f■ į ~‘i ~ -

pajustų gamtos 
gtOŽį* iŠ jo rankų iškHštiį gink
las ii* jis gariitoš grbžib užke
rėtas iiatitųši kariavęs.

Džidtogeši, džiaugėsi iki aša 
i
Idititiš kartipėliš; kitelo
dtidrbš iiėydliėtei

Nepdiiėtė, būt tąfgO ir rto- 
pėščiiį plaČiofiiiš fiėšktitėmislkia muzika,

auga.
Blizga saulės spinduliuose 

žalsvai auksinis ežėrb ledas. Jis 
toks Skaistus, giėdi’as, atrodo 
lyg ant vandens paviršiaus lai
kais. Sidabrinė medžių šarma 
lyg brangiausi pasaulyje akme
nų akmenėliai saulės spindulių 
varstomi spindi.

Tai užburta karalija, kurią 
lyg Sapne rbgi, pasakoje girdi! 
Pdšakoj ė; tojb priSakO j e, kiifią 
sekė močiute žilgalvėle kūdi
kystės dienbšb. Toji pasaka, ku 
i*i višairi gyvenimui uždėjo 
brangią antspaudą. Antspaudą, 

saugo kilnius žmogaus 
Išbučiuo-

Filki gari 
dangų dėti 
beria.
Auksu 
skaisčios raudonos varsos su
žibėjo. Saulė senai • siunčia 
paskutinius atsisvei k i n i iri o 
Spindulius. Sniegas didelėmis 
garbanomis žemėn drimba.

Metas kiūtinti į Vilniaus 
miestą. Sutemhs dar pakelyje 
sutiksi piktą žmogų!

Pikta žmogaus valia ir Nau
jų Metų naktyje nesnaudžia.

Sudie, gražioji puošni gam
ta! Sudie Vilniaus apylinkės! 
DaUg mačiusios, daug regėju
sios Vilniaus apylinkės. Visus 
Europos stambius gyvenimo 
įvykius vienaip, ar kitaip at
žymėjusios! Betgi lietuvių tau
tos savybes nepraradusios, 
nors ir savus pėdsakus įgiju
sios.

Europos istorija jus paįvai
rino, bet lietuvių tautos kovos 
žymės neišdilo ir amžiais neiš
dils. (

Kokį likimą perša mums 
naujieji melai? Ką- žada ryto
jaus diena? Tariu, kartu su

laimingas, jei

Naujų Metų!
pasveikinimai 

šis laiškas jus 
daug naujo

kalinga, tai — turėti virš — 
tautinę jėgą valdžios, kurios 
autoritetas stovi aukščiaus,

kuri 
troškimus; siekimus.
tlirii, išglainbnėtum tą senutę 
išminties nibčiutę, jei ji čia bu
tų! Deja, jau ji seniai po žeine 
ilsis! Kūdikystės dienos seniai 
praslinko ir žiauri gyvenimo 
vėjai seniai anas auksines pa
sakas, svajones išblaškė. Bet 
kilniems lūkesčiams antspauda 
liko. Jei butų kitaip, čia vie
numoje, gamtos tyloje nesige- 
rūtiim’žiemos kerėtojos išdidin- 
gais darbais*

Naujų metų išvakarės! Pri
simenu gautą iš Čikagos Au
gustų telegramą:—Bučiau lai
mingas, jei galėčiau jus pa
sveikinti laimingais Naujais 
hietais!

Taip, mes visi būtume lai
mingi, jei galėtume drąsiai 
Viendš kitam palinkėti lai
mingų haiijų iiietų. Linkėti, 
reiškia trokšti, ndrėti. Bei abe
jonės; tyg tasdi žaltys sėja ne
rimą ir giliai jiihti; kad tikro
vė nesiderina su kibliais lin
kėjimais.

Laimingi nauji metai! Lai
mingi, o žiauri gyveninio tik
rovė; taip tbli nuo tų Visų lai
mių! O vienok, taip malonu, 
smagu ir šiais žiauriais laikais

—Bučiau 
jums visiems 
keti laimingų

Deja, mano 
suvėluoti. Iki
pasieks, daug, 
įvyks!

Gyvenimas vietoje nestovi, 
jis eind sparčiau, negu žai
bas, negu gamtoj audros!

—Vistaspats.
Vihiiaits Žaliasis ežeras. 
XII-31-39.

džių. Tai ir butų federaliz
mas, kaip skirtingas nuo Tan
ių Sąjungos dalykas*”
Į btišiiną valstybių federaciją 

prof. BėVcridge sitolb priiinti 
tiktai tas valstybės, kurios yra 
štibrgdnizuotos tikrai dėtnokrh- 
tiniais pagrindais; Jisai manb* 
kad į federaciją turi įeiti Ang
lija, Francųzija, Vokietija (khi 
ji alsteigs demokratinę tvarką)* 
keturios Skandinavijos valsty
bės, Belgijai Holąndija* Šveica
rija ir tos britų dominijos; ku
rios norės įstoti. Kitos Valsty
bės galėtų būti priimtos, jeiįil 
jos įrodytų savo gabumą tvar
kytis demokratiniais principais.

iš anapus Atlanto VandenyiiO 
gauni iš geros valios žmonių 
širdingus sveikinimus! Ir štai 
toje šaltoje dienoje Vilniaus 
laukuose gamtos grožiu besi
gėrėdamas j unitu kaip tos te
legramos žodžiai mane šildo. 
Širdis džiaugsmu plaka! Ir iš
siveržia vienas vienintelis žo
dis, čia gamtoje garsiai taria
mas: Ačiū! Gimsta nauji jau
smai, nauji troškiniai ir noras 
dirbti — nepasiduoti!
, Ei, jus didmiesčių gyvento
jai, dangoraižių, urvų, landy
nių žmonės ateikite čia, už
sukite į Vilniaus lygumas, ap
lankyti jų tankius miškus, pa
buvokite jų ežeruose ir šią gi
lios žiemos dieną, saulei švie
čiant irt sidabrinei šarmai me
džiais papuoštų sutikite kartu 
su i manim Naujus Metus ir 
šventai įtikėsite, kad žmonija 
pasuks palaimos keliais ir 
drąsiai vienas kitam be jokių 
abejonių palinkėsite , laimingų 
Naujų Metų. Dėl tų busiaiiių 
naujų metų pasaulio visos 
žmonijos labo, dabai* grumia
si* kovoja, kariauju!

Bet jus dangoraižių gyven
tojai, gal neturite laiko ateiti. 
Vienus jus laiko prirakinę dib- 
nos rūpesčiai, heatidėliOti rei-

Lietuvos gyvenimo kronika
Vilhiuje gražiai paminėta Lie- 
w < • 5 » «tuvos Nepriklausomybė.

VILNIUS, vasario 17 d.—Lie
tuvos Nepriklausomybe Vilniu
je puikiai paminėta. Ministrui 
pirmininkas A. Merkys pasakė 
tris kalbas, pabrėždamas, kad 
Vilniaus daugiau niekas iš mu
sų neatims. Lietuva nežino ke
lio atgal.

Iškilmingame akte, įvykusia
me Vilniaus teatre, be Merkio 
dar kalbas pasakė Vilniaus-bur- 
mis^ras K. Stasys ir gudu, ka
raimų, totorių, lenkų, rusų ii* 
žydų atstovai. Mažumų atstovai 
pareiškė džiaugsmą būti Lietu
voje su sostine Vilniumi. Ta 
proga iškilmingas pamaldas 
Vilniaus katedroje laikė vysku
pas ilatulevičids. Nepriklauso
mybės minėjimui į Vilnių iš vi
sos Lietuvos buvo suvažiavę 
daug studentų- savanorių ir 
šiaip įvairių dfgahizacijų hariU. 
Nuotaika buvo labai gera.

KAUNAŠ* vdšhfio i7 d.—Di- 
džiaušitlS tckbf’diiš pasiekęs šal
tis riidžėjtt. Dattg šiiiėgo.

vtL&lUŠ, Vdšdrib 10 tl. mirė 
vyškiiįjds Sufraganas Mlclialkc- 
vičiuš;

KAUNAS, vasario 17 d. — 
Kaune nepriklausomybę švęsta 
kukliai. Respublikoš Brežidčh- 
tas pasakė teįildi kdlbą, ypatin
gai pabrėždamas darbo bei dar
bingumo reikalą, kaip viėno 
svarbiausių nepriklaiišomybes 
paiiidtų. Ncpi’iklatošomybės 
šVbiilČS pfOga Vyriahsybė įjdvo

buvo sveikiiiiriidi iš J. A. Vals
tybių; Sovietų Rusijos; Latvijos, 
Estijos,k Argentinos ir Turkijos 
|teėžteėiKlį. Tdip pat gdiiti svei
kinimai iš Ribentropo ir Molo- 
tdVo. LictUvoS nepHkladsdmy* 
bes šVbiilėš pboga "Izveštija” 
Maskvoje parašė labai palankų 
vedaiiiU j į*

d.
'fbritaS;

Skelbimai Naujienose 
diibda nUiidą dSlto, 
kdd pagioš NMdjienoš 
yra naudingus*

VILNIUS. — Nuo sausio 21 
d. jau nebereikalingi leidimai 
į Vilnią keliauti ir Svetimša
liams, būtent tokiems, kurie 
turi leidimus apsigyVehti Lie
tuvoje, jei jų gyvenamoji vie
ta hera aprėžta. Gyveną Lie
tuvoje pagal vizas arba kukių 
gyvenamoji vieta yra aprėžta 
svetimšaliai gali Vykti tik su 
leidimais, išsirūpintais atatin
kamose įstaigose.

Buvęs ilgus metus Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos Centro Ko
miteto pirmininkas, daug pa
sidarbavęs Vilniaus grąžini
mui, dabartinis Vilniaus uni
versiteto rektorius prof. Myko
las Biržiška išrinktas Vilniaus 
Geležinio Fondo garbes pirmi
ninku.
* Vilniaus Geležinio Fondo 
Komitetas prašo atatinkamų 
pareigūnų 
ženklelių platinimą vykdyti ir 
toliau taip, kaip buvo vykdo
mas lig 1939 m. kovo mene
sio įvykių.

Sausio 21 d. Vilniuje įvy
ko pirmasis visuotinis Vilniaus 
miesto šaulių būrio susirinki
mas. Buvo išrinkta būrio ta
ryba, į kurią, įėjo Uziela, Dun
dulis, Žukas ir Leskevičius. 
Pasidarbavęs lietuvybei ir ko
vojęs dėl lietuviškumo Vil
niaus krašte kun. čibaras iš
rinktas garbės šauliu, šis bū
rys pradėjo steigtis tą pačią 
dieną, kai Lietuvos kariuoine- 
hė įžygiavo į Vilnių.

KLAIPĖDA. — Atvykusių 
iš Klaipėdos pbanėšim^, Klai
pėdos mieste yra likusių iš vi
so dar 17 žydų. Dalis jų gy
vena iš rendų, kurias moka vo
kiečių įstaigos už perimtas jų 
nuosavybes, dalis gauna pašal
pas iš Vokietijos žydų centro 
Bertynej o dalis nežinia iš ko 
verčiasi. Iš žydų verslininką 
likęs dar arklių lupikas Levi, 
kurs tuo verslu vertėsi dar kai
zerio iaikdiS, tik dabar it jam 
įvesta griežta kontrolė, kad nū 
viena nelupta oda nedingtų be 
valdžios žinios. Visiems 17 žy
dų uždrausta po 8 vai. vaka
ro pasirodyti gatvėse. Taip 
pat žydai gatvėj ir viešose vie
tose iicsVčikihaiiii.

Geležinio Fondo

Vilniaus pasų ir
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Pfchktad., vasario 23, 1940

Lietuvos gyvenimo įvykiai

PAŽANGUS IR VIENINGAS VALSČIUS
vuosiia tfratiklč tbaitkid. Jietils 
visai negalvoj, kad nauji na- 
ridi vėllad {stojo, kad jie nau
dojasi jau kitų sunkiai prava
ryta pirmąja vaga, kad gali už 
juos nebalsuoti ir jų neperrink
ti: jiems tėra svarbu, kad ko- 
opėratlriis darbaš plėstųsi, gi
lėtų ir sdbuMų visus, “Vienaš 
už visus, visi už vieną” — tai 
ne tuščias, bet realus ir pras
mingas šūkis;

Kooperatinį darbą čia dirba: 
Kupiškio smulkaus kredito ban
kas, 2) Kupiškio žemės ūkio 
kdbperatyvaš, 3) pieninės ir 4) 
valsčiaus savivaldybė.

Kupiškėnai kooperatininkai į 
kooperatines organizacijas su
būrė beveik visus valsčiaus ūki
ninkus, nes iš 2,700 valsčiaus 
ūkininkų kooperatyvų narių 
yra 2,500 ūkininkų. Jau netoli 
tas laikas, kada visi kupiškėnai 
bus kooperatyvų nariais, ir nė 
bet kokiais, bet susipratusiais 
nariais. Tai retai malonus reiš
kinys, nes daugely vietų koo
peratininkai, ypač pieninės, 
stengiasi riboti narių skaičių, 
apsunkinti narių įstojimą ir 
tuomi į gražią kooperatiška 
veiklą įneša nepasitikėjimo, 
baimes ir akcininkų dvasios.

Kupiškėnai pasitiki visais 
žmonėmis ir juos koopera t y

b
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Didelė Nuolaida 
Ant 1940 m.

Radiju
Radėjos grąžiuo|e kabinetuose, 
kurioms nereikia nei vielų pri
jungti, pagauna visas stotis, ver
tos $49.50 už ......L..1 gg

Radio Kombinacijos— automa
tiškai groja rekordus, vertos 
$150.00, už .............. $69 50

Mažos Radijos, ver- $(* QE 
tos $12.95 už .............. O.UU

Sumažintos kainos ant skal
biamų mašinų— Maytag, Thor, 
Nor?e’ iki ...... $35.00
Gražus Parlor Setai, verti $^9.50 
p°............................*59.50

4 kambarių rakandai, verti
529500 už...... $ 165.00

Lengvais Išmokėjimais.

Jos. F. Sudrik
FURNITURE 

HOUSE
3409-21 S. Halsted St

Tel. Yards 3088

Budriko Radio Valanda iš WCFL 
970 k. Radio Stoties nedėliomis 
5:30 iki 6:30 vai. vakare.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų. kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
llties.

NAUJIENV
Raštinėje pfer 

. A. RYPKEVlČlŲ
1739 S. Halsted SL

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

miestelio centre 
trijų aukštų na- 

nepadarytų gėdos 
Namas

l!)il m. 
Pajuodi! - 
taupmenų 
buvo šito 

Buhkaš

stovi gražus 
mas, kuris 
mbdėhniškdih Kaunui, 
kaštavo apie 25,000 litų; bet 
jis pilnai to vertas. Baltu ir pil
ku granitu padengta kobperati 
nė tvirtovė rodo gražesnio gy- 

jVČhimo rytojų. Tai sm. kr. ban- 
ikas. Nei gimnazija, nei pra- 
įdžios mokykla tokių namų nė- 
' turi. Kada pfer didžiuosius šal- 
! eitis gimnazijoje tik 3° šiltlhlbš, 
tai banke 23° šilimos, čia jau
ku ir smagu.

Baiikdš veikid nuo 
Prieškariniais laikais 
pės kaime veikusi 
skolinamoji bendrovė 
banko pirlnatakunė.
per pfenkioliką savo veiklos me- 

i tų smarkiai pažengė. Dabar tu
ri apie 1,800 narių. Paškdlų iš
duoda 1,120,934 Lt, kurių pusė 
jau keletas metų

vis pratęsdama ir virto 
nelyginant ipotekinėmiš.

Praleistais terminais tėra 2% 
višų paskolų. Per 15 metų ban
kas teįvykdo tik trejas varžyti
nes, bet ttiose atvejuose buvo 
kiti skolintojai, kurie stūmė 
ukius į varžytines, šitų trijų 
ūkininkų du pražudė veisliniai 
Švedijos ardėnai, kurie suėdė 
ukius. Šiaip bankas stengiasi vi
siems skolininkams padėti ir 
jie, nors pamažu, bet atsiteisia. 
Beviltiškų paskolų išduota nė
ra. Nė Vieną kartą bankas ne
čiupo žirantų, o tik skolinin
kus, nors kartais žirantus gali
ma butų leilgviaii prigriebti.

Už paskolas bankas ima 
5.5%, o pats moka Už Sveti
mus indėlitis 5% ir už einamą
sias sąskaitas 3.6%. Ir dabar 
bankas už paskolas procento 
nepakėlė, lies žino, kad tai bu
tų ūkininkų žlugdj’inaš. Ban
kas įsisteigė tais melais, kdda 
privatus asmenys už paskolas 
ėmė 50%, greit nuošimtį nu
mušė ir dabar Stengiasi kuo 
pigiausiai visuomenei patarnatl- 
ti. Tokiu litažii pročbntų skir
tumu dabar bankas pajėgia iš
siversti todėl, kad daro dideles

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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♦ FOTOGRAFAS

Rentai Applied bh PurchUsė

WAGNER
Typewriter Sales arid Service > 
3712 So. Western Avė.

Phohe LApAYETTE 3534 •

- r, ■■ ■■i

Remkite Liėtuvliką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOB 

CO. — Whole*al*
<707 B. mmted St
Tel Boulavard 9014

$62.40

m ■

F$1 DOWN
ųoun.

Puncfaut..
J A WEEK

1

PETER SUDENT
Atidarė naują vielą Fr 
piknikams Daržą

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas. ..

6606 W; lllth SI; tVdHh; 111.
■ - - - —- ■ -

17 N. Wobash,
1654
4736 
3356 
6306

4th Fl.
W: Chicagc Avė.
S. Ashland Avė. 
West 26th Street
W. Cerinak Road

IMAIRKS
3119 Lincoln Avo. 6409 S. Halsted St. 

'J$PE?N.STUES., THURS.. SAT. EVENINGS UNTIL 10

SKtJBfiklTE!

Išpardavimas baigsis 
šėstadiėbio vakarą. 
Paskutinė proga nu
sipirkti tiek daug už 
ti"A ma^ai ir sutau
pyti $32.4S.

■i

, . IACME-NAU.HENT’ Photo I
Artie Shalv, orkestro direktorius, ir Lana Turiier

ktirie šioiiiis dieildltlis apsivedė Hbllywdode.

iii

jai stimoka darbo pajamiį mo
kesčio, daugiau kaip viso mies
telio verslininkai patento ir 
darbo pajahių mokesčio. *

Bankas turi skylių Seredžiu
je, kur atlieka operacijas tur
gaus dienomis. Banko tarndii- 
tojai už nedidelį atlyginimą dir
ba sunkų, sąžiningą ir litsakih- 
gą darbą. Banko valdybą suda
ro: J. Bukenaš, J. Jonelis ir D. 
Keža, T. Karoli ubas ir A. Skar
džius. Valdyba dirba beveik vel
tui.

Žemes ūkio draugija įsisteigė 
1931 iri., o pbieš tai gyvdvo var
totojų b-vė, kuri bankrotavo, 
bet tas bankrotas nenugąsdino 
ir neapvylė. Dabar d-ja daro 10 
milijonų litų- apyvartą. Savų 
kapitalų turi 107,000 Lt. Dau
giausia prekiaujama javais, li
nais, trąšomis, cukrumi* ce
mentu, bulvėmis, sėmenimis ir 
kt. prekėmis. Draugijos sandė
liai randasi mūriniame nanie, 
kuris anksčiau priklausė priva
tiems linų pirkliams.

Ten dabar patys ūkininkai 
šeimininkauja

Įsisteigus “Lino” koop, d-jai 
vietinė d-ja ir bankas tuoj sto
jo nariais ir dalyvavo kaip stei
gėjai. D-ja turi dvi kepyklas, 
kurių viena per parą iškepa 
3000 kg. dtidiloš ir naujoji 10,- 
000 kg. duonos. Ateity mano 
prekiauti d-ja dar batais, ma
nufaktūra ir geležimi. D-jai Va
dovauja K. Ječius, agr. A. In- 
dreika, J. Bukėnas, D. Vaitku- 
Has, A. Repšys. Agronomas A. 
Indrcika labai gerai sugyvena 
su kooperatininkais ūkininkais 
ir pats yra entuzijastas koope
ratini n kas.

KAUNAS. — Dėl karo labrii 
pasunkėjus kuro įvežimui iš 
užsienio, o miškų nenorint per
daug skriausti malkų reikalams, 
durpių gamyba Lietuvoje pasi
daro ypatingai aktuali. Jau per
eitais metais durpių gamyba 
sieke *— rankiniu budu 94,000 
tonų ir mašininiu budu 136,00b 
tonų, viso 230 tūkstančių tonU 
arba apie 700 tuksiančių erd- 
meterių. (1935 metais siekė dar 
tik 10b,000 tonų). Iki šiol be
maž pusė mašininiu budlt pa
gamintų durpių buvo suvartd- 
jama elektros stočių reikalams, 
kita jų dalis ir Visos rankiiliti 
budu gamintos suvartojdmos 
namaitis apšildyti ir pramonei, 
būtent Pavenčių cukraus faBri- 
kiii plytinėms/'pieninėms ir t.i. 
Pernai Lietuvos durpynuose dir
bo 52 gąro ir elektros jėga Va
romos kasimo ir presaviltib ma
šinos su apie 2,500 darbiiiihkd, 
neskaitant ūkininkų rankinės 
durpių gamybos. Pernai paga
mintų durpių rinkos kdiha sie
kė 7 milijonų litų.

I.- ' ■ ’ /■'. • « ’ ’ ’ 2

Del karo kuro reikalai, kdiį) 
numatoma, gali dar pablogėti. 
Bfe td prisideda didelio Vilniaus 
mibštd apšildymo ir kt. reikalai. 
Tad atėiiiančihtnš šėzdiitii ^ini- 
inatoma. durpių gaibybą pakelti 
50 nuošimčių, bet it tokio kie
kio nepakanka. Norint pavd- 
dubli Bent pušę įvežamos ak
mens dhglieš savo durpėmis ir 
taupyti malkas, reiktų kasmet

ninkavlmašj idhkstus ir greitas

čiamas banke eiti stacijų — vi
ja tai patraukia žmones.

Bankas turi indelių 1,328,455 
Lt, kurių 300,000 Lt guli ban* 
ke ilgą laiką ir jų jokie kabai 
nelšgąšdihd. Pereitais rhetaiš 
vienu laiku buvo žmonės suska- 
tę pinigus atsiimti, bet daugiau 
tik dėl to, kad išgirdo, jog bus 
uždrausta indėlius atsiimti ir 
žmones neturės laisvės dalyti 
su savo pinigais ką nori ir ka
da nori. Dalis išimtus pinigus 
išleido mažai reikalingiems da
lykams ir dabar graužiasi, o ki
ti vėl neša žiauriai suglamžy
tus, iš bankų ir kojinių išlfdūk
tus litus atgal bankan. Savų 
kapitalų yra 282,000 Lt.

Bankas dukavb 3000 Lt 
(drauge su ž. ukid, kobp.) girrp 
nazijos sklypui pirkti, paskoli
no valsčiui iš 5% didesnę sumą 
tam pat sklypui pirkti, ginklų 
fondui skyrė 3000 Lt, taigi dau- 

Igiau kaip visi miestelio gyven*- 
. tojai ir kddpferaiyvų larilaulb-

Kupiškio pienine įsikūrė pir
moji Panevėžio apskr., bet, md- 
tyt, kad ji gimė peranksti ir 
todėl numirė. Senosios pienines 
pagrabui kiekvienas narys įsi
kišo po 75 Lt nuo kdrvės. Tas

gusios apylinkėje pieninės

iiei. Ddbar pifeninėš narių yra 
iieddiig, bet jie mielai rašėsi 
stambioms sumoms pasižadė
jimus ir baigia statyti didelę 
murinę pieninę.

Valsčiaus savivaldybė irgi 
yra savotiškas kooperatyvas, 
neš beveik ir visas vdlsčius ko- 
operatiška$. Jau tas faktas; kad 
valsčiaus viršaičiu yra Jurgis 
Bakenas parodo, jog valsčiiis 
padeda kooperatyvams, o ko
operatyvai valsčiui.

Telieka tuo visu tik pdsL 
džiaugti, palinkėti išauklėti foi- 
šingą jaunąją kooperatišką 
kartą ir kupiškėnų pavyzdžiu 
pasekti

durpių, negu dabar, tai yra beilt 
iki T inilljoiio tonų. Miškų de- 
partainento žiniomis, durpynų 
plotas Lietuvoje, be Vilniadš 
srities, siekia 74,756 ha plotą1, 
kurio 26 nuoš. yra privatinėje 
ūkininkų nuosavybėje. Viliiiads 
srityje durpynų ešama apie 15,- 
000 ha, iš kurių tik 2—3 dides
ni durpynai iki 1,000 11a yra 
Valkininkų apskrityje.

Brie dabartinės gamybos dur
nių žaliavos galėtų užlėkti 500 
—600 iilėtahis, o padidinus gd- 
iiiybą iki 1 milijono tonų kas
met, durpių ištekliai išsisemtų 
lier ‘maždaug 20b metų, tačiau, 
turint viltį, kad neužilgo elek
tros gamybai bus galima plačidi 
liattdbti vandens jėgą tikimasi, 
kad dabartinis krašte kubo var- 
tbjiindš ateityje turės susinor- 
ihiibti niaždaug dabartiniais 
kiekiais.

kiliems. (“L. 2.”)
Agn And. Valucnas.

NAUJIENV
METINIS 

KONCERTAS 
— jVykš — 

tCovo 31 dų 1940 
SOKOLU SALfiJE 

KEDZIE AVĖ. 
T * v; • f ‘

!
| Jutus NeTeiidh Pinigą I
B ; Gaili gauti kreditą pas Marks. Tik \
I | $1.00 įmokėjus, vežikas prisMtys

jums pirkinius. Galit apsimokėti po 
$1.00 į savaitę. Sąskaitas atidarome 
bfe Valgitiaričių klausirtėjimų ir vie
na tinka Visai šeimai.

$įS GMaTurtL
jmckv'—“

ŠMOTU 
APREDAS

Riit-S {dedu $3±43 JittHš į Kišenę
Tik SKAITYK IR GRtEhk:
i’UtRtlS OVERKAUTIS ....................... $24.95
KGŠtUMERIO KOKYBĖS SIUtAŠ 24.95 
nąųJą fELI; Skrybėlė ............... 4.00
JtdDi AR RUDI BATAI .................... 5.00
SDIRT-crąft marškiniai ............ 2.00
HANKŲ DARBO KAKLARAIŠTIS 1.00 
tVHlTOS PANČIAKOS ................................50

REGŪLiAfei Raina

ONFRIENOLY 
CRfcblT

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

Turtas vifš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš $300,000.00
Udbab Mokame Šl/2% Už ^a" 
dėtus Pinigus, btibddm Pasko
las Ant Naftių i iki 20 m t.

^YFĘWRitER 
Rentals 

3 S

Viėtht Bagdonas :
LobAL * filM ANit’ft-

MOVtNtJ
Perkraustnm fotničius. pianu?* ir 
višnkius rhkdrtdus bei Storus. 
VbŽam | Ir kIuis bnlestus
Žerpa kaina, Musų Darbas ga- 
rahttintdš. Taipgi pristalom an
glis i visas mibštb dalis.
8406 So: St.

Šaukit Tel. YAftbs 3468

«

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studiją Įrengta fir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hdl1yw6od 
šviesomis Darba, 
garantuotas

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

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

Kasdieh iitio 8:30 V. ryto 
iki 9:15 vakaro.

Išgirsit valiausias žinias, 
tauziką ir kitus įdomius 

pratiėšiinUS.

Retnkite tuos, kurie 
garsihasi '* 

NAUJIENOSE”

t

CHARTERfcD BY U. S; 
GOVERNMENT 

SAV1NGS FEDERALLY 
. INSURED

4i92 ARCHER AvfeNUE

ffiDEBALS/MNGS
LOANASSOCIATIONbfChicsgo

JŲSTIN MaČKIEWIČH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

1739 S. Halsted 8L* 
Uhičagb, m?

I

Vardas______________

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką g&tbffiė fiMUjį rdddų 
knygą, kiirią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderiiis:

STATOME NAUJUS

NAMUS
AlURINIŲS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKbLAš LfcNGVbMŠ IŠLYGOMS
• MokČdaifti kaip rertdą—ištndkėsll už sUvo hanuį.
• Pirtn Hbgti diiošit ddi-bą, krėipkitėš pas nittš, gkiisit geras

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

B. SHUKIS & CO
4131 SO. FRANCiSCO, A VE.

Telefonas LAFAYETTE 5824

Adre<4i__

Klėsta*— _

2843 SO.



——
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PO33METU, KAI PHIHEIKeJO “PEIPE 
RIUS” PILDYTI

mėgino, veizėk kiek žmonių bėga.
Kol visi
—viskas
Bet kai korių apkraustė,— sako.

—Kokį? Kada? Kur?—kiau

“Kur,” klausiu.
—Vagi, veizėk, poną aptie-

Žinutės Iš 18-tos Apylinkės Gyvenimo
18-TA APYLINKĖ. — Lydė- “Na, ar tu neini nei pažiūrėti.. 

ka, vėžys ir gulbinas 
kartą, vėžti vežimą., 
trys stovėjo vietoje 
buvo ramu ir gera,
pradėjo traukti, tai vienas gi 
lumon, antras atgal, o trečias siu. 
pakraščiais. Pas mus, kaip at
rodo, tas pats. Vis kodėl tu, o 
ne aš? 1

Naujas “Bliujikas"
rAną dieną Bynsas tinginiai 

slinko 18-ta gatve, ir užsidū
mojęs apie musų “marnastis’’ 
žengę į vidurį 18-tos gatvės, ir 
jau trauks skersai, kaip tik 
tuo momentu nė iš ten nė iš 
šen... švykšt naujas “armabi- 
lius,“ pro pat Bynso nosį... 
Kad tu suruktumei, sumurmė-

—Ugi, vakar. Vienas vyras, 
su enkečiu apsirišęs burną, at
statė pištalietą į Herry J. War- 
kans’ą, 638 W. 18lh St., ir 
bracia, pasiklupdęs ant * kelių, 
taip kaip “meditacijoms’’, iš
ėmė iš kešenių apie porą šim-

—O kodėl tu man to nesa
kei vakar?

—Kad, matai, buvau pamir
šęs.

Taip Dažnai Būna.
Žmogus atėjo į

Jau 500 Krautuvių 
Jums Tarnauja

Notaro ras-
Nagi u žiuri, kad tai naujas 40 
metų “supcris” “bliujikas“—*6 
juo važiavo ne kas kitas kaip 
tik p. A. Olbikas, nuo 1604 So. 
41/th avė., Cicero, III. “Matai, 
Bynsai, šitą ‘Buick-Supcr’į* ga
vau Kalėdoms—Diedukas at
nešė.” pasigyrė p. Olbikas. 
“Atvažiavau ieškoti partnerių 
kelionei. Matai aš, mano ‘šon
kaulis’ ir p-ia Kikas važiuoja
me į Hot Springs sveikatai 
patikrinti.“

Well, jeigu taip, aš nusišyp
sojau, “o ką, p-as Kikas, ar 
nevažiuoja kartu?”, “Ne. jis 
darbo turi vaistinėje, ir apart 
to nebus kam pinakliuoti, 
mes visi nusitarėme, kad 
ką jums palikti.

A pi plėšė Vaistininką.
—Bum... bum... man j langą.

MADOS

toks geras, 
šiuos peipe-

—Ponuli, buk 
pripildyk tu man

juos galas tuos...

dalykas, klausiu? 
tie jau reikalauja

tai
Ki-

No. 4383—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 
20 taipgi 20, 30, 32, 34, 36, 38 ir 
40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blat
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.

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

čia {deda 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd) No..... ——

Mieros ------------------ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
!■■!■! >■■■■«■..............M ■!!■»

(Miestas ir valstija)

Naujlenų-Acme Telpphoh.
CHICAGO. — Michael J. 

Boyle, elektrotechnikų uni
jos galva. Federalė “grand 
jury” jį apkaltino laužymu 
antitrustinib įstatymo.

Klaidos* Atitaisymas.
Beje, labai atsiprašau. Pe

reitame savo rašinyje tarpe 
kitų pavardžių pasakiau, kad 
komtietan, Bunco parei, įeina 
apart kitų ir Dumbutis. Turė
jo būti Rumbutis.

Na, ir tuoj linksmiau ant

rius, kad 
tuos...

—Kame
—Nagi, 

peiperių ir tik pamislyk,. per
33 metus nereikėjo, o dabar 
ką tai sumislino ir ant senat
vės reikalauja peiperių!

—O kur buvai, tamsta, per 
33 metus?

—Dirbau, ponuti, dirbau. 
Nagi, Palmcr Auze’j, per 15 
metų dirbau; o dabar “išfaje- 
rino’’, kad neturiu peiperių. 
Bet, susimildamas ponuli, a£ 
ponuli, $2.50 neturiu kur rei- sisakė “Naujienas’’ ir jas gau- 
kalauja dėl tų peiperių... tam- na kasdien iš vakaro: 
sta ponuli, išpildyk ir tą ap- kai, 
likaciją laikyk pas save, o kai Who*s next? 
mano draugas gaus peidę, jis Į ----
man paskolins, tai aš atnešiu Vnanvifi 91 RipriP 
ir mes tada tuos peiperius1 ’ IV Lk UI VI 1(1

. j,, Iškilmingai Palaido- 
yra daug.

O štai kaip kiti “vargsta”
—Ponulis gerai kad radau, 

plyš, pažiūrėk kokių čia bie- 
sų tie žmonės iš “relyvo’’ rei
kalauja!

—Well, čia sako, kad tams
ta nueitumei į valstijos Socia- 
lės apdraudos administraciją 
ir ten pareikalautumei sau 
pensijos, kuri tamstai pripuo
la nuo 1936 metų. Tamstai, 
sako, prisieina gauti $265.00. 
O kada tuos pinigus išimsi, 
tai tuomet jau duos “relyvą“ 
pašalpą.

—O net tiek pinigų man 
duos. Ar visus ant sykio? Bu
tų gerai, po v--------

—Čia laiške rašo, kad tam
sta gausi po $16.00 savaitėj, 
kol tuos pinigus išimsi.

—Laik h—, tai ką tie $16.00 
man znočyna? Juk aš uždirb
davau po 45—47 “ana haf“, o 
dabar tik $16.00. Ir ką aš su 
jais veiksiu? Kaip aš pasiden
gsiu savo ekspėnsus.

—O kur tamsta dirbai, kiek 
uždirbai?

—Aš “vindou vošeris” ir per 
18 metų dirbau. Uždirbau po 
45 ar 47 “ana haf“ į nedėlią, 
o pereitame novemberyje... jie 
per “turkey dej” mane “išfai- 
rino“.

—Well, šitame laiške irgi 
sako, kad tamsta turi kur nors 
pinigų, be to gali gauti dar 
pensiją, kaipo bedarbis, ir vė
lyvas jums dar nereikalin
gas.

—Na matai, ir pasakė, man 
relyvas nereikalingas. šiur, 
kad man reikalingas, jau pus
antro mėnesio kaip skolos ky
la, o “inkom“. nebėr. Sey, mis- 
ter jus jiems tiems.... parašy
kite, kad man tuoj reikia “re- 
lyvo”, aš ilgai negaliu laukti...

-v-A r kad ir skolų turite?
—Na tai šiur, kad turiu.
—Ar jau pasirašysite, kad 

tas laiškas nuo jūsų?
—Gad----- , kad pasirašysiu.
—O stampą-markę paštos 

ženklelį ar turite?
—Ne brolau, neturiu. Gal tu 

tyri kur kokį atliekamą?...

Nau ji S kai lyto jai.
Nauji “Naujienų’’ skaityto

jai, kurie per išnešiotoją už-

Galdi-
Aurilai, Baranauskai.

—Bynsas

jo M. Enzelienę
Procesijcj Dalyvavo Virš 

100 Automobilių
Vasario £.’l senoje lietuvių 

kolionijoje—Bridgepbrte, įvyko 
labąį gražios iškilmingos laid:)- 
tuvėį. a.a. Marijonos Enzelie- 
nes. Ji pasimirė vasario 17 d., 
sulaukusi pusamžio.

Laidotuvių ceremonijos pra
sidėjo iš A. M. Phillips koply
čios. ŠV. Jurgio bažnyčioj buvo 
atlaikytos trejos gedulingos 
mišios, atgiedota dalis egzek
vijų, ir po to kun. S. Petraus
kas pasakė tai progai pritai
kintą gražų pamokslą. Bažny
čioje degė visos šviesos ir 
visų altorių.

Gražiai Palaidojo
Kadangi a.a. Marijona 

zelienė užaugino gražią šeimy
ną ir puikiai išauklėjo, todėl 
jos vaikai nepasigailėjo savo 
motinėlę prideramai ir gražiai 
palaidoti. Jos amžinam poilsiui 
karstą parūpino varinį, kuris 
kainavo net $900.00. Vėliau, 
nuly dėjus į šv. Kazimiero 
pines, karstas buvo jdėtas į 
tą cementinį karstą, vertės 
Virš $100.00. Vienu žodžiu,
sūnūs Povilas ir duktė Della 
Notrimienė nesigailėjo nei pi
nigų nei triūso, kad tik tin
kamai ir gražiai savo mylimų 
motiną palaidojus.

Šv. Kazimiero kapinėse, kun. 
S. Petrauskas, atlikęs bažny
tines apeigas, pasakė atsisvei
kinimo žodį, ir vardu sunaus 
Povilo, dukters Dėlios ir žen
to Walter Notremų padėkojo 
visiems atsilankiusiems ir pa
lydė j usiems velionę į amžiną 
poilsio vietą.

Pavaišino Visus Dalyvius
Po to, laidotuvių direktorius 

Mr. A. M. Phillips, vardu šei
mynos, pakvietė visus laidotu
vėse dalyvavusius atvykti pas 
ponus Notremus, po adresų 
6624 S. Talman Avė., užkand- 

Ižiams. Kada atvykome, tai vi* 
Įsi sugrįžusieji buvo pavaišin-

$u devynių melų Midwest 
Stores metinių sukakties pa
skelbimu labai svarbu praneš
ti visuomenei dar ir tai kaip 
ši organizacija tuo pačiu laiku 
išaugo iki 500 narių skaičiaus. 
Tai yra ląbai didelis organiza
cijos pasisekimas, ir, beto, 
nors ir taip dar jauna ta or
ganizacija, bet gi, spėjo išaug
ti į didžiausią Amerikos val
gomų daiktų krauluvninkų ko
operatyvą.

Valgomųjų daiktų pirkimas, 
neabejotinai, yra vienas iš svar
biausių. Tą supranta kiekviena 
šeimininkė ir, todėl, ji tokį pa
tarnavimą, kuris į šį klausi
mą atsako tiksliausiai, labai 
’’vertiną. Jai svąrbu, kad jos 
pirkinių kainos pilnai atitiktu 
budžeto pajėgoms, kad valgo
mieji daiktai butų ekonomiškai 
supirkti, geros rūšies ir svei- j 
ki.

Midwest Stores 500 krautu
vių kaip tik ir yra vienintelė?, 
kurios gali duoti gerą patar
navimą. Pirmiausiai, todėl, kad 
jos yra atskirų kraųtuvninkų 
— savininkų vedamos. Antrą, 
kad ta organizacija turi nuo
savus, modernai įrengtus san
dėlius ir visas moderno prekių 
pristatymo priemones ir, tre
čią, kad savo didelia pirkimo 
galia nuperka prekes stąmb- 
menomis, tiesiai ■ iš dirbtuvių 
ir gatnintoių, labai žemomis 
kainomis. Toks pirkimo būdas 
sudaro ir visas tas santaupas, 
kurios vėliau pereina pigesnių 
kainų formoje pirkėjams.

šiandien te’pa Naujienose 
ių skelbimas. Perskaitę, paste
bėsite jame daug kasdien var
tojamu dalykų žemomis kaino
mis. Tos kainos kai tik ir tei
kia šeimininkėms tos progos1 
susipirkti reika’ingus daiktus 
ekonominėmis kainomis, kas 
joms taip svarbu.

/ (Skelb.)

PASKUTINES 2 DIENOS MUSŲ 9-TO.IO

Penktadieni ir šeštadienį, Vasario 23 ir 24

“ELMDALE” Pyčiai No. 1 aukš. kcn. 2 už 19tf
“MIDWEST” Slyvai Did. 21/2 ken. 16^
“MIDWEST“ Early Juno žirniai No. 2 kcn. 2 už 270

PIRK DABAR! SUTAUPYK DAUGIAU!

Puikiausias Smulkusis <PIII6DIIQ Grynų Burokų U U |\ || U O Medžiaginiam Maišely 10sv. 47c
“GOLD MEDAL”

MILTAI » 24y2 sv. Q0n
maiš- ULU

“VTTT LAUREI-LEAF
TAUKAI 1 sv. kartonas ■2 už Į 5*
TTTRTIHGAS. KAD NET PUTOJA
MILNUT aukš. ken. 6^
“MTDWPST” DELUXE
KAVA____________________ • sv. ken. £5^

PIRK NUO lMIDWEŠtj NES PIGlXu

“MIDWEST“ Pure Povidla 15 unc. stiklas 140
GELTONO LETBELIO—JUODA ARBATA
LIPTON’S maž. 9c % sv. pak- 23^
“DROMEDARY” Išimtais Viduriais Beitos 7 M unc. pak. 2 už 25c
“LIBBY’S” Tamsiai Rudos Pupos 2 kcn. 19£
“MAZOLA” Virimui Alyva paini, ken. 230
KARO SYRUP Mėl. leibelio H/2 sv. kcn, 2 už 21 £
ARGO Gloss Starch 1 šv. pak. 2 už 17<
“SILVER DUST” Dykai Mazguote did. pak. 210
“SWEETHEART“ Muilas 1c Išpardavimas 4 šinot. 18£
“SOFWASH” Vandenio Minkštytojas did. pak. 190
“BRILLO” did. pak. 17c 2 maž. 17<
“CAMAY“ Muilas 3 už 170
“CHIPSO ’ Maž. 9c did. pa. 210
“LUX“ Prausimosi Muilas 4 už 230
“RINSO“ 2 maži 17c did. pak. 190
“OGTAGON’ Cleanser 3 ken. 140
“PARD” Šunų Maistas sv. ken. 3 už 25c

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

ant

ka- 
ki- 
su-

NENUSIMINK!

NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

K°vo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
.ŠOKOLŲ 
SVETAINĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

ti ne užkandžiais, bet labai 
gardžiais pietumis.

Vienu žodžiu, sūnus ir duk
tė su žentu taip pamylėjo vi
sus laidotuvių dalyvius, kaip 
a.a. Marijona, kad buvo gera
širdė visiems savo giminėms, 
draugams bei pažįstamiems.

Laidotuvėse dalyvavo dau
giau kaip šimtas automobilių. 
Visi laidotuvių dalyviai apgai
lestavo netikėtai greitą ir ank
stybą a.a. Marijonos Enzelie- 
nes mirtį. Tačiau, kai tas ne
prašytas svečias mirtis ateina, 
tai nė vienas nuo, jo negali pa
bėgti. Lai būna jai lengva ilsė
tis šios šalies žemelėj.

V./M. S.

Virš 50 Metų 
Raminam Žmonių 
kančias

Per penkiasdešimts metų 
Johnson’s Red Cross plasteris 
lengviną milionų, kentančiąjų 
raumenų skausmus. Jis švel
nino raumenų skausmus, susty
rimus, krutinės slogas ir, vien
kart, džiugino juos savo pa
prastu švariu ir patogiu pagel- 
bos teikimo budu, Beto, jį var
toti gali visi, nežiūrint kokias 
pajamas turi, nes jis ekono
miškas.

Johnson’s Red ■ Cross plaste- 
rio veikla paprasta. Veikia kai 
tik pridedi. Jis šildo, ramina 
ir švelnina bei paremia gydo
mąją vietą. Kai tik pridedi pa
sijauti geriau ir patogiau, nes 
skatismai nyksta tuojau.

Tad, kai tik pastebėsi pir
muosius raumenų f skausmų 
ženklus, sustipinią, arba, kad 
ir, krutinės slogas, tuoj pri
dėk Johnson’s Red Cross plas- 
terį. Kad užsitikrinti, kad tik
rąjį .plasteli perkąs, pažiūrėk, 
kad ant plasterjo butų raudo
nasis kryžiaus ženklas.

(Skelb.)

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. įhj pietų.

/uropoje
lei norite žinoti apie karą ir kitus ' pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.“
“Naujienos“ yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas“ šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. ChicUgoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar Čekį siųskite:

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

"T.......-v " -r ■ ' ' \------- -----------— 1 J 1

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

p Savo
! •• ” L'.i

1 ’ hiHib
Jeigu netari pinigų, kreip 
kis į Naujienų spulką, 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St
| CHICAGO, ILL.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUDO 

NAUDAI.

AND-CHEESE 
3EADY IN 9 MINUTES 

Garsinkites “N-nose”



»
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VISI DARBUOJASI VILNIEČIU NAUDAI, 
NEATSILIEKA IR ŠIE VYRAI

Jie Ruošia Gražy Vaidinimą ir Koncertą
Europos karas ir atgavimas 

Vilniaus tiek išjudino Chicagos 
lietuvius, kad kuone kasdieną 
tai šen, tai ten įvyksta įvairių 
įvairiausi susirinkimai, baliai, 
koncertai, lošimai ir t. p. Įvai
rus Chicagos lietuvių chorai 
rengia savo teatrus, koncertus 
ir taip pat dalyvauja kitų orga
nizacijų pramogose išpildydami 
prograinus.

Tarpe keliolikos maišytų 
chorų Chicagoj yra geras Vyrų

gana dažnai išgirsti dainuojant 
ne tik Chicagos lietuvių paren
gimuose, bet ir gana toli už 
musų didmiesčio ribų. Chica
gos Lietuvių Vyrų choras šio 
sezono pradžioj nutarė sureng
ti du teatrus-koncertus. Pirmas 
jau įvyko spalių 22 d. Buvo su
lošta (ir jau kitur atkartota) 
puiki trijų veiksmų komedija 
“Amerikoniškas žentas“, o po 
lošimo buvo išpildytas puikus 
dainų koncertas.

Tarsi vienos šeimos nariai
Kam teko dalyvauti tame Vy

rų Choro teatre-konccrte, lai 
tie žino kokius puikius koncer
tus vyrai išpildo. Po koncerto 
tiek buvo visi smagus, kad vi
sa svetaine jautėsi tarsi vienos 
šeimos nariai ir tik gerai po 
vidurnakčio nenoroms išsiskirs
tė. Nėra abejonės, kad ne vie
nas savęs klausė, kada ir kur 
Vyrų Choras ir vėl parengs to-

Kad visus dainos ir dailės 
mylėtojus nuraminti ir paten
kinti, pranešu jums štai ką: 
antras Vyrų Choro teatras-kon- 
c^rtas (gal dar puikesnis už 
pirmąjį) įvyksta kovo

MYKOLAS KAZLAUSKAS
Persiskyrė su 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.

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

Tel. YARDS 1419.

l nueik R“^ėirLU I LiliIU Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11 Fl n a Gėlės Mylintiems 
U U II Vestuvėms, Ban- 

Lj Skietams, Laidotu- W ■ K ■ 1 yįujjų Papuoši- 
GELININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

NAUJIENOS, Chicago, HL
> - — - - »' - - 1 - •

Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Bus sulošta 
puiki komedija ir po to išpildy
tas puikus dainų koncertas.

Kaip matote, iki Vyrų Choro 
teatro-koncerto beliko vos tik 
keletas dienų.

Nenorėjo kitiems pakenkti
Vyrai jau seniai pardavinėja 

bilietus (nes iš anksto perkant 
10 centų pigiau, tai yra vietoj 
50 centų reikia mokėti tik 40c), 
bet dar per spaudą ligšiol nesi- 
ga raino. Vyrai tai darė nenorė
dami pakenkti kitiems. Ir šį 
koncertą choras nerengia savo 
naudai, o pusė gauto pelno eis 
Vilniaus lietuvių naudai.

Taigi, visi Chicagos lietuviai, 
kurie atsilankys į šį Vyrų Cho
ro teatrą-koncertą, ne tik pa
matys gerą lošimą ir išgirs dai
nuojant senų, patyrusių daini
ninkų chorą, kurio išlavinimui 
mokytojas K. Steponavičius 
įdėjo daug darbo ir energijos, 
bet ir gerą tikslą parems. Ir nė 
kiek neperdėsiu pasakydamas, 
kad tai yra vienintelis, tikras 
lietuvių vyrų choras visame 
Amerikos kontinente. Taigi, 
nepamirškite sekmadienio, ko
vo 3 d. Vyrai kviečia jus visus.

Sekmadienį Darys 
Planus SLA 
41-am Seimui

IEŠKAU DARBO NAKTIMIS ar 
vakarais dirbti restaurante už dish 
washer. Esu patyrusi. Rašykite Mo
terį, Box 1185, 1739 So. Halsted St.

HELP VVANTED—FEA1ALE 
Darbininkių Reikia

SITUATION VVAkrED 
x Ieško Darbo

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

NaH.ITENU-aCME Toiepnoco
Nacių kalėjimu paverstas “Altimu'k laivas Norvegijos fjorde.

Seimo Rengimo Komitetas Ren
kasi šį Sekmadienį, Vasario 
25 d.
SLA. 6-to Apskričio metinė 

konferencija nutarė, kad kiek
viena kuopa, priklausanti prie 
Apskričio, išrinktų po du at
stovu į šeiminį komitetą. Ge
ras skaičius kuopų jau prida
vė tų atstovų vardus ir antra
šus Apskričio sekretoriui, bet 
dar yra kuopų, kurios nieko 
nepasakė. Todėl, jeigu yra to
kie atstovai išrinkti, tai būti
nai dalyvauki! šiame pirmame 
posėdy. SLA. kuopos turėjo vi
są mėnesį laiko išrinkti tuos 
du atstovu į Seimo Rengimo 
Komitetą, todėl Apskričio Val
dyba yra priversta šaukti po
sėdį, nes mus laukia dideli dar
bai. Gali būti atsitikimai, kad 
kuopa išrinko atstovus, bet Ap
skričio raštininkas žinių netU' 
ri.

Išrinkti tokie atstovai būti
nai atvykit į šį pirmą svarbų 
ir istorinį posėdį.

Padės “Pamatini Akmenį“
Šis pirmas posėdis padės pa

matinį akmenį busimam SLA. 
11-mam Seimui Chicagojc. čia 
pradėsim sistematingą planą 
įvairiems darbams bei pramo
goms; čia reikės kelių divizi
jų darbuotojų, kad nuveikus 
įvairias kliūtis, kurios mus pa
tiko. Bet griežtai nusistatę ei
ti pirmyn, mes bendromis jė
gomis ir sutartinai, įvykinsim 
savo tikslą.

žinotina, išrinkti kuopų at
stovai, po du j Seimo rengimo 
komitetą, renkasi šį sekmadie
nį, vasario 25 d., 1:30 vai. po 
pietų, The Fellowship House, 
831 W. 33rd Place.

K. J. Semaška, 
Apskn. Sekretorius, 

. 2438 W. 45th St. .

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU APSIVEDIMUI mer

ginos arba našlės be skirtumo, tau
tos nuo 30 iki 40 metų. Aš esu 39 
metų vidutinio ūgio, esu pasiturin
tis, darbą turiu. Gyvenu ne Chi- 
cagoj—kitame mieste. Atsišaukite: 
Box 1186, 1739 So.*Halsted Si.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

PARTNEHS VVANTED 
Reikia Partnerių

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

M

r U KNIS HE D ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI FURNIŠIUOTAS kam
barys vedusiai porai be vaikų. 
Southside. Del informacijų Šaukti 
Bouievard 9726 tarpe 1 ir 2 Valan
dos Mike Ugianski.

Diena Iš Dienos j
- - . ........... - -----

Apdovanotas
Deimanto Žiedu

šeštadieni tilpo žinutė “Nau
jienose“ apie p. B. J. Jakaičio 
pagerbimo vakarienę. Ten bu
vo viskas gerai ir gražiai ap
rašyta, tik per korespondento 
neapsižiūrėjimą įvyko maža 
klaida. Buvo ten pabrėžta, kad 
poną Jakaitį draugai apdova
nojo auksiniu žiedu, tačiau pa
miršta pridėti, kad žiedas bu
vo ne tik auksinis, bet turėjo 
net dvi deimontų akis. Tokiu 
budu, šiuomi pataisoma ta 
klaida.

Be to, tarpe suteikusių lin
kėjimus p. Jakaičiui praleista 
nepažymėtas Dr. P. Atkočiū
nas, 3147 S. Halsted st., den- 
tistas, advokatas C. Zekas, ir 
vice-pirmininkas, 11-tos wardos 
Lietuvių Derhokratų Organiza
cijos/ ponas Jonas uRapold.

Tėti' 'buvęs.$

NAUjlENŲ-ACME Tolcphoto
CHICAGO. — Carl Erick- 

son, kuris yra kaltinamas 
savo draugo llerbert Wolff 
nužudymu/'

.'■M; - . MIC ,_H>.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

REIKALINGA CHENILLE ope
ratorių maudyklėms katpetukus 
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.

ruK KENT—JLN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

SI! EI

su

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Dominick Galiota, 48, 
šie Herodes, 34

Thomas Bukantas, 27,
Mary Zakaitis, 27

Reikalauja
Perskiru

Rudolf Kremen nuo Veroni
ka Kremen

Galima Gauti Piliety 
bę, Jeigu ir Neturit 
Dokumentų

Gavo
Perskiras

Luella Embrey nuo Fred 
brey

Priims Tik Už 
50c Įstojimo

Em-

Gavėnios
Sezonui

Bridgeportiečiai p.p. Vaitkai 
užlaiko grocernę ir delicatėssen 
savame name, 3310 So. Litua
nica Avė.

Prasidėjus gavėniai, M. Vait
kaus grocernūje galima pasi
rinkti įvairių valgių dalinai pa
gamintų : kepta ir marinuota 
žuvis ir kitokie gardumynai, 
parduodami 
cernėje yra 
gyventojams

M. Vaitkaus grū- 
žinorni apylinkes 
per eilę metų...

Geras Barberis
Mr. Rakauskas ir sūnūs yra 

savininkai geros ir švarios bar- 
bernės, 750 W. 35th St.

Mr; Rakauskas yra žinomas 
bridgeportiečiams kaipo vienas 
iš gerųjų barberių. Jo sūnūs 
yra baigęs “to amato kolegiją 
ir pastoviai dirba, kartu su 
tėvu.

Abu Rukauskai tinkamai 
patarnauja savo klijentams ir 
daro pasekmingą biznį...

s.

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

506 West 39th St.

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 MOTERIS AR 
mergina ruošos darbui, 8 ir 3 metų 
vaikams • prižiūrėti. Mrs. Maceras, 
1630 S. Homan Avė. Crawford 1629

REIKALINGA OPERATORIŲ 
viena adata siūti, patyrusios prie 
plaunamų suknelių. IRVING SO- 
BEL and CO., 2300 W. Armitage.

RENDAI AR PARDAVIMUI Sto
ras ir 6 kambarių flatas, su taver- 
no fikčeriais, pilnai įrengtas—arba 
geras bučerhei, grosernei arba ke- 
jyklai. Randasi Brighton Parke, 
atsišaukite 4177 Archer Avė. Tel. 
Virgihia 9665.

■ t i i,

BUSINESS CHANCkS
Biznio Progos

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

SKUBUS — EXTRA!
Prieinamomis sąlygomis galima 

perimti tavernas su 4 gyvenimais 
Kambariais. 2942 W. Pershing Rd. 
Tel. Lafayette 8108.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
ar be namo. 4544 So. Kedzie Avė. 
J. OKO.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, būti, nereikia virti nė dra
bužių plauti. Austin 9332.

PARSIDUODA BIZNIS, ąrba ke
pykla su namu labai prieinama 
kaina. Savimųkas vietoj, 1458 West 
57th gat.

SUSIRINKIMAI REAL E STATE FOR SALE 
N amai-Žeme Pardavimui

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO NARIŲ 
paprastas mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 25 d., 
1 vai. popiet Hollywood svet., 2417 
West 43rd St. Prašom laiku susirin
kti ir atsivesti naujų narių.

—J. Keturakis, rašt.
MARQUETTE PARK LIETUVIŲ 

AM. PILIEČIŲ KLUBO mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, va
sario 25 d., 2-rą vai. popiet, para
pijos svetainėj, 68 ir S. Washtenaw 
Avė. Bus rodomi krutami paveiks
lai. Kviečiame visus Marųuette 
Park apylinkės lietuvius, šeimynas 
atsilankyti.- — Rengimo Komitetas

KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 
JOS mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, vasario 24 d. 8 vai. vak. 
P. švelnio bute, 1943 N. Kostner 
Avė. Visi dalyvaukite susirinkime, 
nes yra svarbių Dr-jos reikalų ap
tarti. —P. B. sekr.

SLA 238 KUOPOS narių mėne
sinis susirinkimas įvyks vasario 
25 d. Gramonto svet., So. Rock- 
well ir 45th Place, 2 vai. popiet. 
Visi privalote susirinkti, nes be 
kitų svarbių SLA ir kuopos reika
lų bus atstovų rinkimai.

—F. T. Puteikis, sekr.

DIDELI BARGENAI BRIGHTON 
, BARIME.

6 karhbarius, mūrinis, 2 
garažas, pirmas aukštas

1)2 po 
karų 
vandeniu šildomas, tik už $5500. 
2 po 6 kambarius mūrinis, už 
.................................. $6300.00 
4 flatų po 4 kambarius medinis, 
labai gerame stovyje, $80.00 ten- 
dos mėnesyje. Kaina tiktai 
..............................  $6500.00’ 
2 po 6 kambarius medinis, ge
rame stovyje, ant konkryto fun
damento. Kaina ..... $3700.00

Turime ir daugiau gerų biznių: gro- 
sernių, bučemių ir delicatessen sto
rų už cash arba mainais. Taipgi di
delių ir mažų namu. Kas ką turite 
mainyti ar pirkti, kreipkitės pas—

P. M. SMITH, 
4177 Archer Avenue arba pašaukite 

VIRGINIA 9665

2)

3)

4)

25 Metai 
Vienoj Vietoj

Anlon Laucius, savininkas 
namo, 714 W. 31st Street, jau 
per 25 metus užlaiko “Shoe 
Shop“ toje 'vietoje.

Jis ir jo darbininkas John 
turi daug 
kėj, o jų

Kas Reikia Daryti ,5,
Jeigu žmogus atvažiavęs į 

Suv. Valst., 20 arba 30 metų 
atgal, neturėdavo jokio įrody
mo kada jisai įvažiavo, tai yra, 
jis arba ji nežinojo dienos, me
nesio ir metų, o net nei laivo, 
jam būdavo sunku palikti Ame
rikos piliečiu. Šiandieną daly
kas yra kitaip. Imigracijos 
įstatymai yra pritaikyti tiems, 
kurie £ra įvažavę prieš Liepos 
1, 1924 ir negal ^surasti aiva-1 
žiavimo dokumentų.

Reikia Pildyti Speciales 
Formas

pažįstamų apylin- 
kaimynai mėgsta 

Lauciaus gerai padaromų 
bą, abu šiaučiai visuomet 
užimti... — J. A.

dar-
yra

PARSIDUODA MEDAIS NA
MAS 2 po 4 fletus, Basementas. 
Beveik naujas. Brighton Parke.

4058 So. Campbell Avė.

FURNllURE ^1XTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI 3 ŠMOTŲ PAR- 

LOR SETAS, karpetas, stalas ir 
floor lempa $35.00, taipgi naujas 
7 šmotų valgomo kambario setas. 
$60. 4718 So. Keeler Avė.

VVBOLESALE FtlRNlTURE
RakandaiirĮtaisalPardavlmui

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

Minės Gimtadieni
Sekantį šeštadienį vasario 

24 d., John Laudont, savinin
kas J. Laudonfs Tavern, 3538 
So. Halsted St., minės gimta
dienį.

Norinti sužinoti kiek jam 
metų suėjo, turite nuvykti į 
jo Taverną sekantį šeštadienį.

Kas Palikote 
Lietsargį?

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

Savininkas prašomas kreip
tis i “Naujienas”, 1739 Soutii 
Halsted Street. “N.”

Aiškina kodėl prie žagariečių 
Kliubo apsimoka priklausyti
Žagariečių Kliube priklauso 

vyrai, moterys, seni ir jauni. 
Mokestis tiktai 10 centų į mė
nesį, o naudos duoda daug. Po
mirtines išmoka $50, už $10 
gėlių nuperka ir duoda karsto 
nešėjus veltui. Jei kas dar ne
priklausote, tai nelaukite ilgai 
ir įstokite.

Šį sekmadienį, vasario 25 d., 
bus kliubo susirinkimas 1:30 
valandą po pietų Hollywood 
Imi, 2417 W. 43rd St. šiame 
susirinkime bus priimami na
riai vyrai ir moterys iki 50 me
tų amžiaus už 50 centų įstoji
mo. Kviečiame visus senus na
rius atsilankyti į susirinkimą 
ir naujų nitrių atsivesti, turėsi
me kelis svarbius klausimus 
apkalbėti. Visi bukite!

Kliubo korespondentas J. D.

Jie gali gaut pilietybės tei
ses atlikę štai ką: Jie turi už
mokėti $10.00 už specialę kva
lifikacija ijr jiems reikia išpil
dyti taip pat specialių blanku, 
numeris 659.

Vėliau jie turi įrodyti kur 
jis gyveno ir dirbo po atva
žiavimo į Suv. Valst., ar pri
klauso prie kokios organizaci
jos, ar bažnyčios, arba tu re j b 
apsaugą (insurance), bankos 
knygutę, ir ar priklausė prie 
kokios politikiškos arba patrio
tiškos organizacijos.

Daug panašių atsitikimų pa- 
Sitaiko tarp ateivių, bet mano 
patarimas yra, kad nenusileis
kite rankų jeigu jus buvote 
atstumti kartą nuo pilietybės. 
Lipkite aukštyn ir palikite 
Amerikos piliečiais, nes depre
sija veda svetimšalius prie di
desnio ir žiauresnio apsunki
nimo. >

Adv. Charles P. Kai.

“Pašventins” Naują 
Kliubo Vietą šeštadienį Kupiškė

nų Susirinkimas
Kas diena. .

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, bis- 
nio progų Ir L tRO&ELAND. —- Roselando 

Golden Star Klubas šįvakar 
“šventins” savo naują klitiba- 
vietę, kuri randasi adrėsti 108 
East 107th Street.

Apie 7:30 prasidės klubo na
rių susirinkimas, o po susirin
kimo, kuris neabejojamai bus 
kuo trumpiausias, prasidės 
“šventinimo” apeigos, su alum 
ir kitkuo.

Visi kliubieeiai prašomi atsi
lankyti ir tose “apeigose” daly 
vauti. . . y N

Ateinantį šeštadienį, vasario 
24 dieną, 8 valandą vakare, P. 
švelninus bute, 1943 North 
Kostner Avė., įvyks Kupiškėnų 
Kultūros Draugijos mėnesinis 
susirinkimas. Visi nariai pra
šomi dalyvauti, nes yra daug 
svarbių draugijos reikalų, ku
rie būtinai turi būti aptarti. 
Taigi, atsilankykite pažymėtu 
laiku ir nepamirškite atsivesti 
kandidatų į draugijos narius.

P. B.

Todėl Jeigu turite ką •ap
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios Jusų ge
rąjį kostmnotl bet gftrttekf 
tas ŠIANDIEN NAtfJIE*t>

SKAITYKITE kai dieną Nata 
jienų 7-me puilapyje "Clarn 
ifted7’ skyrių, kur aiutoma dtug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO Nfltahtate 
naudokitės Naujien 
vertybės classitied 
tarnavimu 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

173$ S. HALSTED STREET

•ukltot 
atbaik

.....a,. .

/ S NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI į 

r, PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 
LENGVAIS ISMOKBJIMAIS

BARSKIS FURHITURE HOUSE, Ine 
~THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovė 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

• “NAUJIENOSE”

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, ■ 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,



:r

8 NAUJIENOS,. CHeago, Ui. Penktad., vasario 23, 1940

ANTANAS JURKUS TURĖJO PRAGYVENI
MA KAIP NORS PELNYTI -

• •

Kad ir Nevisai Teisingu Budu
Kai Antanas Jurkus atvyko 

Chicagon 1937 metais iš Ok- 
lahomos aliejaus laukų, jisai 
neturėjo kišenini nei cento, o 
Chicagoj nei vieno draugo. 
Tuo tarpu buvo ne jis vienas, 
bet žmona ir trys jauni vaikai. 
Pragyvenimų reikėjo kaip 
nors padaryti.

Taigi, kai atsirado koks ten 
Jonas Clementi, su “propozi
cija’, Jurkus mielai klausė — 
ir paklausė ką tasai Clementi 
patarė jam daryti.

Susirado Namelį—

Prie Egglcston avenue, So. 
Sidėj,* Jurkus susirado mažą 
namelį, jį nusinuomavo ir 
skiepe įsitaisė slaptą degtinės 
varyklą.

Į dieną išvarydavo apie 150 
galionų alkoholio— ir biznis 
ėjo “kaip iš pypkės“, o Jurkus 
ir Celementi dalinosi pelnu. 
Jurkaus kišenini jau buvo ir 
centas, ir šeimynai nereikėjo 
badauti.

Viskas gerai sekėsi — iki 
sausio, 1938 metais.

Mat, kas tai pakuždėjo val
džios agentams, kad Jurkus 
varo gėrimų mėgėjus į kapus, 
virdamas nelabai jau aukštos 
rūšies svaigalus ir, negana to, 
net be valdžios “kibelių“. Tie 
agentai nieko nelaukdami pa
darė kratą.

Jurkus buvo areštuotas, ge
gužės' mėnesį, pernai, apkal
tintas už to bravoro operavi- 
mą ,ir dabar yra po teismo 
priežiūra “probacijoj.”

Taip Jurkus vakar ir užva
kar pasakojo savo bėdas fede- 
raliam teisėjui Stone, kuris 
jį pašaukė liudyti dviejų pro
kurorų byloj, kurie yra 
narni ėmimu kyšių iš ' 
gėrių.”

C.LO. ir Harvester 
Atnaujina Algų 
Derybas

Smili ko T re ei adi e n į.

Ateinantį trečiadienį C. I. O. 
ūkio padargų uniją ir Interna
tional Harvester bendrovės 
viršininkai atnaujins derybas 
dėl algų bendrovės traktorių 
dirbtuvėje.

Unijos nariai, 3117 balsais 
prieš 348, neseniai įgaliavo 
savo atstovus paskelbti strei
ką, jeigu bendrovė griežtai 
priešinsis jų reikalavimams. 
Ginčas prasidėjo, kai bendro
vė pradėjo algas kai kuriems 
darbininkams kapoti.

Ir Vėl Ateina 
Šalčiai

Chicagos oro pranašas G. E 
Dumi vakar paskelbė, kad iš 
tolimos šiaurės Chicagon ve’ 
slenka nauja šalčių banga, šį
ryt temperatūra nupulsianti iki. 
12 laipsnių virš zero, ir bus 
šiek-liek sniego.

Sužeidė Unijos 
Agentą

Eleveitcryj, prie 123 W. Ma- 
dison st., kas tai bandė nu
durti ir sunkiai sužeidė Lu- 
cian Kapp’ą, restorano ir vieš
bučių darbininkų unijos biz
nio agentą.

Užpuolimu policija apkalti-
kalti- no ir areštavo 59 metų John 
būtie-j Peccą, nuo 617 Mad'isėn st., 

tos unijos narį — bedarbį.

ACMK-N AU.TIENŲ Tplephnto
MINNEAPOLIS, MINN. — Slaugė laiko naujagimį 

kūdikį, kurį pagimdė vaikų paralyžo ištikta Grace Vo- 
laman. Motina yra laikoma “geležiniuose plaučiuose.”

NAUJIENŲ-ACM E Tolephotn
Alf. M. Landon (po kairei) ir James A. Farley (po 

dešinei) Chicagoje.

NAUJIENU-ACME Telephmo
suosma Ai

■ -r <i.
Anthony Euen (po c 

stiprinimui Suez kanalo.

Lietuvis Teisėjas 
Priteisė Sumokėti 
$7,500 Atlyginimo

Plieno Darbininkui

Gruodžio 11 d., 1938 metais j 
plieno darbininkas, Edwin Da- 
vie, 6228 Harper avenue,’ buvo 
sustojęs Mrs. Catherine Hpep- 
pner užlaikomoj alinėj, ties 
6250 Dorchester avenue.

Ten kilo muštynės ir kitas' 
klijentas apipiaustė Davieui 
veidą.

Netrukus, po to Davic užve
dė bylą Chicagos Superior 
teisme, reikalaudamas iš ali
nės savininkės atlyginimą už

Vakar lietuvis teisėjas Avil
iam J. Wimbisęus užbaigė by- 
os svarstymą ir ^priteisė Hoe- 

■jpnerienę' sumokėti nukentė
jusiam $7,500.

Teisėjas Wimbiscus yra iš 
Spring Valley, III. Jisai buvb 
pakviestas Chicagon pagelbėti 
vietos teisėjams, kai užsigrudo 
Superior teismo kalendorius.

x\A UJ1EN Ų-ACME Tolephot.o
Romelio Thėresa Šelmei- 

der, slaugė, kuri palydėjo 
James Rooseveltą (prezi
dento sūnų) į vakarus, kai 
tiktai apleido nMayo brolių 
kliniką. Kalbama, kad Ja-

fr Svetimtaučiai 
Šventė Lietuvos 
Nepriklausomybę 
Susirinko Minėjimui “Tautiš

kam Kampelyje“

Pereitą šeštadienį Tautiš
kam kampelyje, 514 E. 61st st., 
labai įdomiai buvo atšvęsta 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė. Įdomumas tame, kad 
svečių tarpe išskiriant Belia- 
jų—kampelio vedėją, ir jo gru 

I pės jaunuolius, lik du svečiai 
buvo lietuviai, visi kili sve- 

į timlaučiai, daugumoj žydai ir 
airiai. Lietuviški svečiai buvo 
Roselando artistas p. Liudke- 
vičius ir iš Humboldl Parko 
p-ia Bartkienė.

Žilinus Svečiai.

VAKAR CHICAGOJE
• Chicagietis J. T. Kubasik, 

3353 N. Ridgeway avenue, vos 
neužsimušė su automobiliu įva
žiavęs į subway tunelį, kasamą 
prie Mihvaukee ir Grand avė.

• Autobusų linijos garaže 
buvo suimtas 14 metų berniu
kas Bernard Bates, 3300 C-ott- 
age Grove avenue. Jisai bandė 
pasivogti tris kirvius, ir tuo
jau prisipažino. Berniuką tur
būt paveikė faktas, kad vakar 
buvo Jurgio Washingtono gim
tadienis.- Washingtonas, mat, 
niekad melo nepasakė.

e Ties 1807 S. Kenihvortli 
avenue piktadariai pašovė 53 
metų moteriškę, Jeanette Mui- 
let. Jie norėjo ją ir jo vyrą, 
William apiplėšti. Moteriške 
bandė pabėgti.

G Gaisras vakar rylą sunai
kino šešių šeimynų namą ad 
resu 1317 Orleans Street. Visi 
gyventojai išsigelbėjo. Nuosto
liai $3,000.

chicagietę Mrs. Dina George- 
vitsch, 1623 Washburne avė.

• Adresu 6131 S. Sanga- 
mon Street, sugriuvo gyvena
mas namas. Plytos vos neuž
mušė našlio Clarencc ^Blank- 
shain ir jo šeimos, kuri name 
gyveno.

e Kelies apdraudos firmos, 
kurios specializuojasi draudi
me turto, paskelbė raportą, ku
riame sako, kad Chicagos mie
stas neturi užtektinai policijos. 
Departamente tarnauja 6,325 
policistai ir viršininkai, bet 
Chicagai reikia dar apie 4,000 
policistų.

e 81 metų Clifford Pecard, 
franeuzų kilmės ateivis, vakar 
paliko piliečiu. Jis gyvena Au
roroj, adresu 316 Spring Street, 
ir Amerikoj išbuvo beveik vi
są savo gyvenimą. Jis yra skai
tomas “seniausiu“ nauju pilie
čiu Amerikoj. Pecard negali 
paeiti, tad draugai turėjo jį 
atnešti į teismabutį priesaikai.

Sunkiai Susižeidė
Įkrito Į Kelto
Šulini

24 metų jaunuolis Robert 
Gaura, sunkiai susižeidė nukri
tęs 15 pėdų per atdaras duris 
į eleveiterio (kelto) šulinį.

Nelaimė įvyko Monadnock 
rūmuose, prie 53 W. Jackson 
Bulvaro, kur Gaura tarnauja už 
janitorių. Jis gyvena adr. 3017 
S. Ponlar stree't.

Pral. Kruszas Lydės 
Ark. Stritch 
Chicagon

Chicagos diecezijos laikinas 
viršininkas vyskupas Sheil va
kar paskelbė, kad šv. Jurgio 
parapijos klebonas, pralotas 
M. L. Kruszas, ir kiti Chicagos 
pralotai netrukus vyks į Mil- 
waukee, Wis., ir iš ten Chica
gon atlydės Chicagos diecezi
jai neseniai paskirtą naują ar
kivyskupą, Samuel A. Stritch. 
Civilių palydovų delegacijai 
vadovaus meras E. J. Kelly.

Ark. Stritch bus įšventintas 
kovo 6d.

gana dažnai susitinkąs.

N AUJIENŲ-ACME relepllolo

CHICAGO. — Marjory 
Wells liudija teisme. Carl 
Erickson jai prisipažino nu
žudęs savo draugą Herbert 
Wolff.

Nubaudė Už “Girtą” 
Važiavimą

Trafiko teisėjas J. M. Bran
de nuteisė 46 metų bridgepor- 
tietį Stanley Kasp-er, 10-čiai 
dienų kalėjime už “girtą“ va'-f 
žiavimą. Jisai įvažiavo į sto
vintį automobilį prie 3807 Em- 
erald Avenue. Kasper gyv. ad. 
3435 Wallace Street.

“BLOSSOM TIME” 
(Kai Gėles žydėjo! 

STATO 
PIRMYN CHORAS 

Kovo 10, 1940

ke-
žymių asmenų. Gal 
siurprizą suteikė

rabinų viršininko 
dvasiniu reikalu 
rabino Leonard

& Iš nežinomų priežasčių ki
lęs gaisras padarė apie $15,000 
nuostolių Henry M. Goodman 
baldų krautuvėj, 527 W. 76th 
Street.

• Paskutinių 48 valandų bė- 
gyj policija nubaudė 2,447 au
tomobilių savininkus už važi
nėjimą su automobiliais be 1940 
metų laisnių. Visi turėjo užsi
mokėti po $2.00 pabaudos.

0 Už vogimą pinigų iš St. 
Genevieve bažnyčios vakar bu
vo- suimtas northsidietis Wil- 
liam Jakubowski, nuo 1513 
North avenue. Jis pavogė pi
nigus iš dėžės, kur buvo deda
mos aukos neturtingiems.

0 Nuo neatsargiai numesto 
cigareto užsidegė vakarinė 
Chicagos rotušės durys. Ugnia
gesiai greitai ugnį užgęsino.

- 1 J

0 Už tariamą išviliojimą pi
nigų iš žmonių Nevv Yorke, De
troite ir San Francisco, Cali-

0 Prie 59th ir Elizabeth, 
belaukdamas cementą gatvėj 
koją nusilaužė 34 metų Edward 
Baskienvicz, W.P.A. darbinin
kas nuo 4512 S. Laflin Street.

0 Broadview Akademijoj, 
19th avenue ir 22nd Street, va
kar kilo gaisras. Vienas moky
tojas buvo apdegintas, bet vi
si mokiniai spėjo pabėgti. Ug
nį gęsinti suvažiavo- ugniage
siai iš LaGrange, Brookfieldo 
ir Maywood'o.

e 16 metų Marijai Keller 
visai neteko pasidžiaugti Chi
cagos miestu. Nespėjo ij išlip
ti iš autobuso, kuriuo atvažia
vo iš Yukon miestelio Nebras- 
koj, kai tuoj prisistatė polici
ja ir ją suėmė. Mergaitė pa
bėgo iš namu, už tai, kad “mo
tutė ją perdaug barė“.

0 Cdok apskričio iždo vir
šininkas, John Toman, prane
ša, kad vakar ir užvakar su
rinko iš namų savininkų $173,-

fornijoj, policija vakar suėmė 344 užsilikusiais taksais.

Tarp svetimtaučių buvo 
lėtas gana 
didžiausį 
Kampeliui 
ortodoksų 
ir vadovo 
Chicagoje,
Mishkin su žmona ir grupe 12 
asmenų, tarp jų ir viešnia iš 
Lietuvos, p-lė Rochelsonaitė. 
Ji dabar atostogauja Chicagoj 
ir netrukus vėl grįš Lietuvon. 
Norėjo susitikti su lietuviais. 
Rabinas, nežinodamas kokiu 
budu ir kur galėtų su lietu
viais susitikti, aplankė kampc-

Nors išimant virš 
lietuvius, publika nebuvo 
tuviška, bet vakaro dvasia 
vo tikrai lietuviška.

minėtus 
lic- 
bu-

Programas.

P-lė Pečiukaitė žavinčiai 
dainavo Lietuvos himną, “Lie
tuva Brangi’, “Pamylėjau Va
kar” ir “Tris Dienas“, o Belia- 
jaus grupė sušoko tautiškus 
šokius. Taip pat Beliajus pa
aiškino lietuvių himną, parei
kšdamas, kad lietuviai jokios 
neapykantos kitataučiams ne
turi ir patsai himnas sako, 
kad “Tegul dirba tavo nau
dai ir žmonių gerybei’’.

Apart kitų žymių svečių 
atsilankė ir p-ia D. Gallagher, 
viršininkė Kansaso miesto 
Guadalupės (meksikiečių!) 
liaudies namo, kuri atvažiavo

pa-

kiškų prieglaudų Palmer vie
šbutyje ir atėjo Kampeliu, ku
riuo labai domėjosi. Buvo Ma
rio De Vichi, žurnalistas iš 
Italijos, ir Heath su grupe. Ji 
yra viršininkė WPA rekreaci
jos darbininkų vienoj Chica
gos daly j. —X.

Draudžia Dentis- 
iams Iškabas

Illinois valstijos profesiona
lų biuras šiandien pradės nu
iminėti medines iškabas, kuriai 
kai kurie dentistai turi prie 
savo ofisų. Dentistai turės pa
sitenkinti užrašu ant durų ar 
ant lango.
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WASHINGTON, D. C. — Rcpublikonų lyderiai: 
Harold W. Mason, John D. M. Hamilton ir Henry P. 
Fletcher. Jie suvažiavo tam, kad pasirinkti vietą repub- 
likonų partijos nacioiralci konvencijai.

_ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
BALTIMORE, MD. — Rašytojas Ludwig Lewisohn 

su žmona po vedybų ceremonijų. Kita moteris pakėlė 
skandalą, bandydama vedybas sulaikyti. ,




