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į VYKDO BLOKADA RUSU UOSTAMS
Įvykęs talkininkų ir rusų susirėmimams
COPENHAGEN, Danija, va- 

sario 23. — Britanijos ir Fran
ciui jos karo laivų eskadra jau 
vykdo blokadą šiaurės vande
nyse — praneša dienraštis Ber- 
iingske Tidende.

Talkininkų laivai patruliuo
ja gan ilgą vandeni} sritį.

Blokados tikslas esąs nelei
sti reikmenų iš Rusijos gaben
ti į Vokietiją. Kitas tikslas — 
neleisti iš Rusijos pasiųsti Vo-
kietijai submarinų.

Karo pradžioje kai kurie Vo
kietijos prekybiniai laivai ra
do prieglaudą rusų uoste Mur

kurie mėgintų pasiekti tą uo
stą.

Talkininkai aiškina, kad iš 
Murmansko, Norvegijos pa
kraščiais, Vokietiją lengvai pa
siekdavo gabenamos laivais 
reikmenos. Neseniai dar spau
doje buvo pranešimų, kad iš 
Vokietijos į Murmanską buvo 
pasiųsti keli laivai ginklų ru
sams. Blokada ir taikanti šį 
kelią naciams ir rusams nukir
sti.

Penktadienio pranešimai kai 
ba, kad jau įvykęs talkininkų 
laivų ir rusų susirėmimas. Ta-

manske. Norima sustabdyti ir čiau pranešimas pasilieka ne- 
kitus prekybinius nacių laivus, patvirtintas.

Devynis submarinus 
paskandino Į 10 

dienų
LONDONAS, Anglija, vas. 

23. — Pereitą šeštadienį Vo
kietija paskelbė neribotą sub
marinų karą. Paskelbė skan
dinsianti visus talkininkų lai
vus neįspėjusi.

Paryžiuje valdžia patvirtino 
pranešimus apie naują, vokie
čių submarinų. veiklą.- Mano
ma, į juras paleisti neseniai 
pastatyti submarinai.

Talkininkai, britai ir fran- 
cuzai, skelbia paskandinę arba 
sužaloję per paskutines 10 die
nų bent devynis nacių subma
rinus. Naktį į penktadienį Bri
tanijos lėktuvai atakavo Vokie
tijos laivyno bazę Helgolandą. 
Atakos pasėkos tikrai nežino
mos.

Britanija prarado 
3,000 vyrų jurų 

kovoje
LONDONAS, Anglija, vas. 

23. — Pirmas admiraliteto lor 
das, Winston Churchill, kalbė
damas į jūreivius, kurie daly
vavo mūšy su nacių šarvuočiu 
Admiral Graf Spee, painforma
vo, kad Britanija prarado ju
rose kuone 3,000 vyrų nuo ka
ro pradžios.

Tik 50 britų lėktuvų 
pasiekė Suomiją

LONDONAS, Anglija, vas. 
23. — šiomis dienomis Brita
nijos valdžia painformavo, kad 
144 lėktuvai buvo pasiųsti Šuo- 
mijon. Bet iki šiol Suomiją pa
siekė tik apie 50 karo lėktuvų 
iš Britanijos. Kita tiek, sako
ma, pražuvo kely arba tapo in
ternuoti neutralėse šalyse.

Vokietija nesitiki 
falkininku ofensyvo \ 

per Balkanus
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

23. — Vokietija atidžiai stebi 
talkininku žingsnius, kurie da
romi Suomijos atžvilgiu. Ji 
taipgi žiuri į britų ir francu- 
zų veiksmus Balkanuose ir ar
timuose rytuose.

Žinia, kad Turkijon atvyko 
būrys Francuzijos karininkų, 
aiškinama, jogei Turkijos va
karų siena reikalinga didesnių 
sustiprinimų. Tilpusiais Pran
cūzijos spaudoje pranešimais, 
kad britai ir francuzai, o taip
gi jų pritarėjai turi artimuo
se rytuose apie 2,000,000 ka
reivių, vokiečiai netiki. Naciai 
mano, daugiausia ką talkinin
kai turi, tai 200,000 karių ši
toj srity. Bendri daviniai na
ciams rodo, kad talkininkų pa
jėgos esančios permenkos ofcn- 
sy’vui prieš Vokietiją per Bal
kanus išvystyti.

Siūlo vedybas 
mirusiems

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
23. — Francuzijos parlamen
tas svarsto bilių pripažinti žu
vusių kareivių ir jūreivių vai
kus legaliais jų šeimų nariais, 
nors tie kariai ir nebūtų ve
dę. Moters, kurios pagimdė žu
vusių kareivių vaikus, gautų 
pensijas pagal bilių, kaip gau
na jas legaliai vedusių karei
vių našlės.

Tačiau bilius reikalauja, 
kad kareiviai ir jūreiviai iš
reikštų norą legalizuoti jų vai
kus ir pripažinti vaikų moti
nas kaip žmonas kol jie dar 
gyvi yra.

Vengrijos savano
riai nevyksta Suo- 

mijon

ŠŠ**>Š<**!

. vuJlEN Ų-ABME Telephov

BERMUDA. — Anglai peržiūri Amerikos “klipe- 
riu” vežamus siuntinius.

Z

40,000 ITALU KARIUOMENĖS SAUGO
'/ RHODES SALĄ-S

ATĖNAI, Graikija, vas. 23. 
— Italai -skubiai stiprina salą 
Rhodes, esančią arti Turkijos. 
Pirmiau saloje buvo sukon
centruota 35,000 karių. Pasku-

tiniuoju laiku atgabenti dar 
5,000. Gaunamais Graikijoje 
pranešimais italai bijo turkų 
atakos, jeigu artimuose rytuo
se prasidėtų karas.

Leido katalikams Nori atimti pašalp 
pagerbti Kon 

furijų
gaviams balsavimo 

teisę

MIRĖ DR. ZAU 
NIUS

KAUNAS, vas. 23. — šir
dies liga mirė vas. 2J d. Dr. 
Dovas Zaunius.

Buvo daktaras jurispruden
cijos. Paskutiniuoju laiku bu
vo valstybės tarybos narys ir 
Lietuvos banko direktorius.

Praeity, nuo lapkr. 8 d. 1929 
m. iki birž. 13 d. 1934 ui., ėjo 
Lietuvos užsienių reikalų mi
nis terio pareigas. Ankstyvose 
Lietuvos respublikos dienose 
buvo užsienių reikalų patarė
jas ir laikinas ministeris — 
1919 m.

1920 m'. — charge d’affaires 
Latvijoj, 1921 m. — ministe
ris Latvijoj ir charge d’affaires 
Estijoj. Kai kurios kitos vie
tos, kurias Dr. Zaunius užėmė: 
nepaprastas pasiuntinys Čeko
slovakijai, nepaprastas pasiun
tinys Rumunijai ir Šveicarijai, 
nuolatinis Lietuvos atstovas 
Tautų Sąjungoje, teisių depar
tamento direktorius ir kt.

Dovas Zaunius gimė birželio 
19 d. 1892 m. .Mažojoj Lietn- 
oje.

ŽINIOS Iš LIE 
TUVOS

KAUNAS, vasario 20 d. — 
Popiežius paskyrė arkivyskupą 
Centdžą nuncijum Lietuvai.

PANEVĖŽYS, vasario 20 d. 
— Nuo elektros susijungimo 
užsidegė Panevėžio ligoninė. 
Ligoniai išgelbėti, bet pądary 
ta didelių nuostolių.

DIDELIS MUŠIS DĖL VIBORGO
VIS NAUJAS KARIUOMENĖS JĖGAS RUSAI SIUNČIA 

PRIEŠ SUOMIŲ POZICIJAS

HELSINKIS, Suomija, vas. 
23. — Penktadienį ėjo smar
kiausias Suomijos ir Rusijos 
kare mušis. Raudonoji armija 
dėjo desperatiškas, pastangas 
paimti Viborgą, antrą didžiau
sią Suomijos miestą.

Viborge pirm karo gyveno 
75,000 žmonių, šiandien mies
tas evakuotas. Rusų artilerija 
daužo jį.

Bet paimti kol kas nesten
gia jo. O paimti mėgina despe
ratiškai, paimti penktadienį. 
Įteikti Viborgą Stalinui, kaip 
lovaną, Rusijos raudonosios 
irmijos ir laivyno 22 metų su
kakties proga. Penktadienį pra
sidėjo Rusijos armijos ir lai
vyno savaitė.

Užkariavimas Suo
mijos esąs dar toli

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

Sniegas ir lietus; šalčiau po
piet; daug šalčiau naktį; saulė 
teka 6:34 v. r., leidžiasi 5:33 
vai. vak.

BUDAPEST, Vengrija, vas. 
23. — Pereitą trečiadienį bu
vo pranešta, kad 1,000 vengrų 
savanorių pasiekę Francuziją 
pakeliu į Suomiją. Vengrijos 
vyriausybė nuginčijo šį prane
šimą.

Pirmiau keliais atvčjais pra
nešta apie vengrų savanorių 
keliavimą Suomijon. Vengrijos 
pareiškimas, atrodo, paneigia 
ir pirmesnius pranešimus.

siuntė atakoms vieną 
bangą paskui kitą.
Suomijos karo komu-
išlcistas penktadieni

Sniegas ir apyšala trukdė 
rusų operacijas. Vietomis 
sniegas taip gilus, kad raudo
nosios armijos tankai įklimpo. 
To nežiūrėdami, rusų koman
duoto j ai 
kareivių

Vis gi 
nikatas,
pietų metu, sako, kad suomiai 
atlaiko savo vietas.

Ketvirtadienį, praneša suo
mių komunikatas, rusai pražu
dė atakose Karelijos frante 3,- 
000 karių. Ketvirtadienį taip
gi rusų lėktuvai atakavo Issal- 
mi, Kajaani ir Rovaniemi mie
stus. Rovaniemi mieste devyni 
civiliai gyventojai užmušti, ko
letas namu sužalota, v

VATIKANO MIESTAS, 
rio 23.—Vienas istoriniu 
jos didvyrių yra Konfucijus. Ki
nijoj skaitlinga taipgi yra Kon
fucijaus šalininkų tikybinė sek
ta. Iki šiol katalikų bažnyčia 
draudė savo misionieriams ir 
katalikams kinams reikšti pa
garbą Konfucijui.

Dabar Vatikanas paskelbė pa
tvarkymą, kuris leidžia kinams 
katalikams ir katalikų bažny
čios misionieriams dalyvauti iš
kilmėse rengiamose Konfuci
jaus, kaipo šalies didvyrio, at
minčiai.

vasa-
Kini-

Turkija paėmė už 
sienių prekybos 

kontrolę
vas.ISTANBUL, Turkija,

23. — Turkijos vyriausybe iš
leido patvarkymus eksporto ir 
importo kompanijoms grupuo
ti į sindikatus. Tai duos gali
mumo vyriausybei lengviau 
kontroliuoti įgabenimą, išgabe
nimą ir taupymą reikmenų — 
ypatingai karo reikmenų.

Turkijos spauda vėl atkrei
pė dėmesį į galimumą karo su 
Rusija. Kalbama, talkininkų ir 
Turkijos ofensyvas prieš Kau
kazo aliejaus laukus galįs pa- 
klupdyti Rusiją ant kelių ir iš
mušti iš Stalino galvos impe
rialistinius užsimojimus, taip
gi sulaikyti aliejaus plaukimą 
Hitleriui.

TRENTON. N. J., vas. 23.— 
Prieš kurį laiką New Jersey val
stijos legislatura paskyrė komi
siją bedarbiu šelpimo klausimui 
studijuoti. Komisijos pirminin
ku paskyrė pulk. G. Barrelt

NEW YORK, vasario 21
— International Institute 
Boston (190 Beacon St.) me
tiniam susirinkime vasario 
mėn. savo vice-pirmininku 
rinko adv. A. O. Shallną.
1940.IL21
New Yorkas

d. 
of

iš-

HELSINKIS, Suomija, vas. 
23. — Rusai atnaujino atakas 
nrieš Mannerheimo tvirtovių 
liniją Karelijoje. Atakos eina 
visu nuožmumu. Tačiau Suo
mijos karinis ekspertas pareiš
kė, kad užkariavimas Suomijos 
butų dar toli, nors rusai ir su
laužytų Mannerheimo tvirtovių 
liniją ir paimtų Viborgą.

Už ; šitos linijos yra pelkių 
sritis, o suomiai, gindami savo 
nepriklausomybę, mokėsią ne
palankią rusams teritoriją pa
vartoti prieš juos.

Komunistai nusivylę. šian
dien, penktadienį, prasidėjo jų 
laivyno ir raudonosios armijos 
22 metų sukakties savaitė. Jie 
tikėjosi, kad rusai paims Vi
borgą ir galės -laimėjimu pasi
džiaugti. Tuo tarpu mūšiai dėl 
Viborgo dar tebeina.

Rusija pratina gy
ventojus nuo lėktuvų 
atakų apsisaugoti
LONDONAS, Anglija, vas. 23. 

--Sovietų Rusija išleido patvar
kymus strateginiai svarbių mie

lino

p ra -

stų gyventojams pratinti 
lėktuvų atakų apsisaugoti.

Tuose miestuose daromi 
timai nakties metu šviesas už-

gyventojai įspėti bėgti 
i apsaugos nuo lėtuvų punktus, 
kai išgirs alarmą, ir kt.

Įsakymai duoti Leningrado 
gyventojams — prie Suomijos; 
Archangelsko gyventojams — 
Baltosios juros srity; Baku, Ba- 
tumui, Erivaniui ir TaŠkentui.

Nuo Baku iki Turkijos sienos 
yra 290 mylių. Erivan randasi 

nuo15-kos mylių
Turkijos sienos.

Glover. '
Dabar Glover rekomenduoja 

tikrai skaudžias priemones prieš 
pašalpgavius pavartoti. Tarp ko 
kita, jis pataria skirti į ubagų 
(paupers) klasę asmenis, ku
rie gauna iš valstijos pašai
pą per trejus metus. O tai rei
škia atėmimą jiems balsavimo 
teisių, nes valstijos įstatymas 
ubagams atima balsavimo tei
sę ; atima taipgi teisę užimti 
valdžios ofisą.

Atmetė Įnešimą duo
ti paskolą Suomijai

WASHINGTON, D. C., vas. 
23. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmų bankinis komitetas atme
tė įnešimą duoti $30,000,000 
paskolą Suomijos kariniems 
reikalams.

Numatydaina
va- 
ka- 
pa-

Rumunija sulaikė 
svarbių žaliavų 

eksportą 
BUCHAREŠT, Rumunija, 

sario 23.
ro galimumus Balkanuose 
vasarį, Rumunija sulaikė eks
portą daugelio žaliavų, kurios 
yra reikalingos jos karo pra
monėms.

VĖLESNIEJI PRA 
NEŠIMAI

vald-— Kaip manoma, su 
žios pritarimu Leslic Uore Be- 
lisha pareiškė, kad karinė tal
kininkų pagalba Suomijai esan
ti pavojinga, /bet leisti Stalinui 
sutriuškinti Suomiją gali būti 
dar pavojingiau.

— Norvegija ir Švedija ne
leidžia talkininkams per savo 
teritoriją žygiuoti.

— Suomiai sakosi atmušę 
rusų atakas Karelijoje. Koivi- 
sto tvirtovė tebėra suomių ran
kose.

— Turkijos telefonas su Eu
ropa nutrauktas.

— Rusai nuginčija, kad jų 
lėktuvai atakavę Švedijos mie
stelį Pajava,

— Atstovų rūmai priėmė re
zoliuciją, įgaliojančią prez. Roo- 
seveltą daryti prekybos sutar
tis su svetimomis valstybėmis. 
Rezoliucija pasiųsta senatui.

Paskyrė dar $50,000 
Darbo Tarybos veik

lai tyrinėti
WASHINGTON, D. C., vas. 

23. — Atstovų rūmų komite
tas jau kurį lafką tyrinėja Dar
bo Santykių Tarybos veiklą. 
Kaltinimai komitetui daromi, 
kad jis stengiasi Tarybą dis
kredituoti. Tačiau rūmų dau
guma matomai į dalyką kitaip 
žiuri ir penktadienį paskyrė 
dar $50,000 Darbo Tarybos 
klai

Japonai skelbia už 
mušę keletą kinų 

generolų

vei-
toliau tyrinėti. ,

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

vas.
pra-

LONDONAS, Anglija, vas. 
23. — Britanijos lėktuvai ata
kavo Vokietijos karo laivyno 
bazę Helgofandą. Vienas britų,* 
o kitas vokiečių lėktuvas žu
vo. Britanijos pranešimu per 
paskutines 10 dienų paskandin
ti devyni nacių submarinai.

HELSINKIS, Suomija, 
23. — Raudonoji armija 
žudė 3,000 kareivių atakuoda
ma naujas suomių pozicijas. 
Rusų armijos smogikų bataljo- 
nai nesiliauja atakavę. Tankai 
ir lėktuvai dalyvauja atakose. 
Rusai stengiasi paimti Vibor
gą-

MASKVA, sovietų Rusija, 
vas. 23. — Maskva praneša pa
ėmusi dar 21 suomių fortą. Vi
so, Maskvos pranešimais, 
paimti 675 Mannerheimo 
jos fortai.

LONDONAS, Anglija, 
23. —r Britanija oficialiai
daro pareiškimo dėl pranešimų, 
jogei jos. laivai vykdo blokadą 
Rusijos šiaurės uostams.

jau 
lini-

vas.
ne-

HONG KONG, Kinija, vas. 
23. — Japonijos žinių agentū
ra Domei praneša, kad japo
nų lėktuvai ketvirtadienį ata
kavo pastatą Kwangsi provin
cijos rytų 
generolai 
Chung-hsi, 
kiti laike 
pranešimu 
mušta.

Kinijcs 
pranešimą,
atakoje prieš Maiping, 
10 d., žuvę du kinų 
lai.

da’y, kuriame kinų 
Chen Cheng, Pai

Chang Fa-kuei ir 
konferenciją. Domei 
keletas generolų už-

atstovas 
buk japonų

PILDOM
INCOME

paneigė 
lėktuvų 
vasario
gcnero-

TAX
BLANKAS
KASDIEN NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 VAL. 
VAKARO.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Šeštadienis, vasario 24, 1940

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

Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Joąuf šliupui 
------------------------  AL. MARGER1S ——  — 

—Gana, jau gana, sesele. 
Ims ir per dvi savaites šimtų 
rublių uždirbs. Nei musų pra- 
baščius 
matai,

tiek nepadaro. O čia, 
paprastas miesčionis, 

darbininkas ėmė ir 
šimtinę—per dvi sa- 

girdi. Kad nors

(Tęsinys)
Bąigė rašyti ir prakaitų nuo 

kaktos nusišluostė. Ne dėl te, 
kad jis butų buvęs toks jąu 
baisiai “negroinatnas”. Ne. 
Miestelyje augęs, trejus metus 
mokyklų lankęs, tokį laiškų 
parašyti galėjo. Prakaitas iš
pylė jį labiausiai dėl te, kad 
jis pamelavo. Prigimtas linki
mas tik teisybę sakyti tapo nu
slėgtas amerkoniško bliofo, 
kuriuo jis apsikrėtė vos keletą 
savaičių Amerikoje pagyve-. 
nęs. Ir reikia tiesa sakyti, jog 
taip apsikėrė, kaip ir visi kiti, 
kurie Amerikon atvažiuoja ir 
apsigyvena. Ir, gal būt, 
mažiau pasigyrė, pamelavo

ne 
už

Pamelavo?! Aišku. Juk jis

skausmais ir krauju už tuos 
dvidešimt keturis dolerius už
mokėjo. O dabar pasakė, kad

visai nebaisu.” Visų laikų jau
tėsi, kaip sumuštas, kaip nu
kankintas, o čia pasakė, kad

*R"*^**»R*WJR**
LIETUVIŲ KALBOS

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

KĄINA $1.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, Iii., arba Dr. 
D. Pilka, 528 Coiumbus Avė., Bos
ton, Mass.

“sveikas ir linksmas.*’ Ne tik
tai šeimininkei ir krautuvnin- 
kui nciriokėjo, bet dagi ir pri
siskolino, o čia ėmė ir paraše 
savo žmonai: “labai daug už
dirbu; dviejų savaičių algų 
tau siunčiu.”

O vis dėlto, mielas skaityto
jau, Rokas kur tai kas sųži- 
ningiau pasielgė už kitus nau
jokus. Jis, mat, tik žodžiais 
pamelavo, švelniai tariant, pa
sigyrė. Kadangi kiti naujokai 
pameluoja ne tiktai žodžiais 
per laiškų, bet ir fotografijo
mis, ir puošniais kostiumais, 
ir pagaliau laikrodėlio grandu 
nėlemis. Štąi, jie apsivelka sa
vo giminaičio arba draugo ko
stiumu, įsiveria pasiskolintų 
grandinėle į švarko atlapų ar
ba perkabina jų skersai kruti
nę, į pašonę įspiria kietų po
niškų skrybėlę ir galvų labai 
aukotai laikydami nusifoto
grafuoja. Paskui tuoj išsiunčia 
fotografiją Lietuvon, idant pa
sirodyti savo šeimai, giminėms 
arba draugams, kokią 
sakomų laimę čia radę, 
karto popais virtę! O ten 
tiki, jog Amerika yra 
ponų kraštas!

Bet Rokas vis 
<iai mąstė, save 
ir smerkdamas, 
klausė jis savęs, 
taip šventvagiškai
sąžinės balsą paneigti ir tokių 
neteisybę sakyti. Ir dar labiau 
jis jaudinosi, sielojosi, kada 
kilo jo galvoje mintis po min- / *

butų

kad

padarė 
vaites,> 
klesas išėjęs, dabar...

—Taigi, taigi, sesele, 
nors butų klesas išėjęs,
štai musų jaunukas. Tąs tai 
mokytas. Suko, net Rymo mo
kslus išbaigęs.

—Nebūkite durnos, seselės, 
sakau nebūkite durnos! Neti
kėkite. Susibičiuliavo su šjiup-. 
tarniais, atsiklaupė prieš šė
tonų, o gal jau ir dūšių anam 
pardavė, tai dabar ir pyškina 
Rokienei šimtines. Juk nuva
žiavo pas Antanų. O tas jau 
seniai pagedęs buvo. Tai page
do ir Rokas, seselės}, pagedo. 
Ne tokiems prieš šliuptąrnių 
ir piktos dvasios pagundas at
silaikyti, ne tokiems.

Rokas gniaužė laiškų. “Se
selių’’ balsai skambėjo jo au
syse. Jis jautė, rodos, eitų sa
vo miestelyje prie špitolę ir

NA UJIĘNV-ACMĖ Telephotu '

OMAHA, NERR.— Louis 
Schostek, kuris prisipažino 
pasiuntęs savo buvusiai 
meiįųžęi užnuodytus saldai
nius.

ncap-
— iš 
tik ir

IIUK bKdllUr 

kaltindamas 
Klausė ir

savo grynos

Šnare Drum $22’5°
$28.00 vertės, Specialus 

Visa eilė drumų ir jiems 
reikmenys.

GOLDSTEIN
Muzikos Krautuvė

914 MAXVVELL ŠT.

Lietuvoje, gavę jo laišką ir pi
nigus, apie jį manys ir sakys? 
Juk visaip šnekės, spėlios, iš 
kur jis dabar, sakys, tuos pi
nigus taip greitai paėmė? Ir 
Hs. tarsi, cirdeio; žodžius, re-
gęjo vaizdus:

—Juk ar tai galimas 
galimas daiktas, sesele, kad jis 
ten ėmė ir vienu akies mirks
niu tokiu turtingu virto, kad 
dabar gali pinigais švaistytis 
—kaip tinkamas? Sako, “dvie- 

Ijų savaičių algų tau siunčiu.’

(ai 
I

CRANE CGAL C0MPANY 
5332 So. Long Aveniu1 

Telefoną* ?ORTSMpŲTH 
f • l

POCABONTAS Mine Run iš geriausių^ mainų, 
daug dulkių išimta Perkant 
5 tonus ar daugiau ......
PETROLEUM ‘ČARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Topas

Sales Tnx ekstra

$7-65
$7.75

' J*
VyVkS*_A u / ,_arn

ko, sielojosi, kam taip šlykš
čiai jos apšneka Antanų. Jul$ 
jis dabar žino, labai puikiai 
žino, kad. Antanas iš niekur 
nieko veltui negauna, kad jis 
turi labai sunkiai po žeme 
dirbti ir uždirbęs taupyti, jei
gu nori dolerius dažnai Lietu
von siuntinėti. Jis žino, savo 
akimis mato, kaip teisingas,

....... ... :---— 
nori išsilaisvinti ir bėgti, kaip 
b ego nuo per greitai sprogu
sio šovinio, bet — neišbėgo... 
Anglies gabalas, staugdamas 
per orų, pagavo jį ir susprogini) 
jam kiaušą, sužalojo smegenis, 
kuriose dabar nesiliauja aud
ra ir kankina jį visą.

tiškumo debesiais. Dešinės ko- 
j os vietoje, kaip tik nuo kirk
šnies, apklotas įdubęs... Ko
jos nebėra — amputuota.

Dar kitoj d lovelėje guli juo
dagalvis sicilietis. Jis tokį; 
trumputis — kaip nykštukas. 
Abidvi kojas uolėnų atplaiša 
krisdama jam nukirto. Chi
rurgams beliko tik baigti am- 
putavimas. Rudos, aštrios jo 
akys laksto po kambarį, tary
tumei drugiai plačioje lanko
ję. Ko jos ieško? Ką jis galvo
ja? Gal būt, apie savo tėvus, 
oroliųs, seseris. O mažu apie 
gražiųjų Sicilijos salų. Gali
mas daiktas, kad ir apie savo 
ateitį—be abiejų l^pjų ateitį... 
O toks dar jaunas!

Kiek tolėliau, prįę pat lan
go, baisiai nerimsta kokios 
15 metų nubalęs vaikelaitis.

—Vandens! Duokite van
dens! Nors lašelį. Please, plea- 
se, narse,— šaukia ir šaukia, 
prašo ir prašo jis.

—Negalima, negalima, Jo
nuk. Juk davi.au, visai nese
niai daviau, žinai, kad da
viau, bet išvėmei. Duosiu dau
giau ir vėl išyemsite. O aš 
nenoriu, kad tave tųsytų. Pą- 

'1 tikėk, pakentėk truputėlį. Buk 
-geras vaikinukas, buk geras. 
Dažnai suvilgysiu lupas, liežu
vį, o paskui...—kažką ji šnab- 
pštelėjo jam į ausį., Jis nutilo

ir, rodos,, šiek tiek pasmagėjo. 
O ji, matyti, labai simpatinga 
seselė, viena ranka glostė gar- 
binuotus jo plaukus, o kita 
vilgė lupas.

Vienos jo rankos nebuvo 
natyti. Tik ką amputuota. Tai 
džiovino jį eteris ir karštis, 
nes ranka prieš kelias dienas 
Puvo sutrinta ir jau gangrenos 
apimta.

(Bus daugiau)

Garsinkitės “N-nose”
Mrs. A. K. JARUSZ

PHYSICAL 
THERAPV 

and MIDWIFE
S. Western av.
Telefonas:

HEMLOCK 9252
Valandos nuo 10:00 v. 
ryto iki 5:00 v. popiet 
Nuo 6:00 iki 0:00 vak. 
Treč. ir Penktad. nuo 
12:00 iki 5:00 ir 6:00 

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

sutarti.

tKlU SPECIALISTAI

prakai- 
rašto

abcjo-

griebe

Antanas; kaip kiekvienų cen
telį jis turi uždirbti “ 
te savo veido”, anot 
švento.

Ir juo ilgiau Rokas 
galvojo, juo labiau jis 
jo, ar siųsti, ar nesiųsti 
ir pinigus. Pagaliau jis
tų laiškų, ir butų jį į skutelius 
sudrųskęs, dantimis sukram- 
tęs, jeigu ne Antanas, kuris 
pravėrė duris ir tarė:

—Laikas, Rokai, ligoninėn 
eiti. Dabar jau lankymo va-

Išėjo juodu ligųninep. Ten 
slaugytoja abudu nuvedė į di
delį kambarį, pilnų ligonių — 
daugiausia sužeistų angliaka
sių. Labiausiai rūpėjo juo- 
dviem pamatyti Juozų, tai ki
tų, rodos, dabar ir nematė. O 
Juozas gulėjo siauroje love
lėje, visas apraišiotas, tarsi 
mumija—tik balta. Jis dar te
bebuvo be sąmonės.

—Džiovai, džiovai, ar nebe
pažįsti, ar nebegirdi manęs?—1 
klausė arti prjc jo prisilenkęs 
Antanas.

Juozas sunkiai ir labai ne
lygiai kvėpavo.

Antanas su Roku susėdo 
prie jo lovelės ir abudu tylėjo, 
graudėjo, žiūrėdami į šitą 
jauną vyrą, palikusį Lietuvoje 
tėvą, motiną, du broliu ir tris 
sesutes—visus tik šešių mar
gų ūkyje... žadėdamas laiva
kortes pasiųsti, atsiimti... o dą- 
bar... vos besikilnojo jo krūti
nė, jau nebej ausdama savo 
sesučių darželio gelių... vos 
beplakė širdis, atšaldama, tei
dama nuo savųjų... baigė iš
sekti sąmonė, minčių ir vilčių 
failinis, nes gyvybė paįengvęr 
le geso...

Prie Juozo lovęlęs taip tykų, 
ramu, bet toliau!

—Bėkim, bėkim, šaus! Ne- 
riškite manęs, neveržkite rąn- 
kų! Būkime, bėkime, šaus!—• 
kimiu, dusliu balsu, ^ąukė ir

AROŪND THE WORLD PATTĖRN 2375

-“Aplink Pasaulį” lovos užklodas—galima padą-

ąmžiaus vyras, stipriai prie lo
vos briaunų priraišiotas. Išo,- 
kusios jo akys kiekvienų vars
te sunkiai kentančįo pamišė
lio žvilgsniais. Sutraukta, ran
tuota kakta, įgriuvę skruostui 
ir kruvinomis scilėmis išsivė-

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT pEPJJ., 237f
| 1739 So. Halsted St, Chicago, Ųl.

čia įdgdų 10 ceątų i? prašąų atsiųsti man Pavyzdi No-

I Vardas ir pavardė....................................... ...............................

Adresas

Miestas ir valstija.

ramus ramutėlis '-rodos, medis 
nukirstas. Daugiausia gyvybės 
matyti jo labai vašlioje barz
doje, ūsuose ir plaukuose, ku
rie seniai, seniai žirkles tėra 
matę. Jo veidai, kaip įtūžęs 
stogas, o akys apgultos bęyil-

BUTKUS
WILLIAM, A. POĘORNY, 
UNbEftTAKlNG CO., Ine.

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WES1 18ih STREET 
Tel. CANAL 3161

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBVLANCE
' ;;; DIENA IR NAKTį (

Visi Telefonai YARDS 1741 -1742 
4605-07 So. Hęrmitage Avė.
4447 South Fairfield Ąvenue

Telefonas lafayette 0727

_ 1 4 koplyčios visose
TSZ cEJL 1 Chicagos dalyse

Klausykite inusų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiai*, l#:00 vai. ryto iš W. H. I, P. stotięa (1480 K.) 

•u POVILU SALTIMIERU.

—E5!E?S!B5!^ 1AL.___

Laidotuvių Direktoriai

NARIĄt ' ■ 
Chicagos,: 
Cicero

• ’ • 1 •Lietuvių 
Dii,ek torių 
Asociacijos
BiiiiiiaiiaiMiiiiiiaHiiiiaiiaiiiiiiii

miiiiiiHiaiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiii. 
m *- ’ m < *•» •

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
• 

TURIME.
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
‘ DALYSE 

aiiiiiiiiiaaiaaiaaiaaiaiiaaaaaaaaaaaaai

J. lįule vičius
4348 S. California Avenųe Phone Lafayette. 3572

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

I. J. ZOLP Phojne Yards 0781
1646 West 46th Stręejt Yards 0782

B S. P. MAŽEIKA
L 3319 Litųajiica Avenue.
Ir-

Yards 1139
Yards 1138

LĄęHĄWlCZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Ęullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Westejrn Avęmie Phone Lafayette 8024

gailėtis, ir baisėtis vertę žiūrė
tojų. Labai stipraus gelsvo au
deklo tiesusis džakietas laikė z • * 1 ’ . • 7 **. , r

jį lovoje taip, kad jis vos no
vos pasijudinti begalėjo. Ran
kos diržais pririštos, galva ap.- 
krauta ledais, o iš šalių laiko 
ją smėlio krepšiai. Jis baisiai

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
į mokykloj 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.

ir Akinių Dirbtuvė 
5 WEST 35th STREET 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

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 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
LIETUVIAI DR. HERZMAN

GYDYTOJAI IR DĖNTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

brNąriai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 Węst 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. Kenwopcf 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Ž2nd Street
Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Repubiic 7868

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 82^4

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
r 4157 ARCHER AVENUE

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

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

Dr. Charles Segąl
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

r

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

ANTANAS M- PRILUPS 
3307 Lltuaųięa Avenue Phone Yards 4908

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343. S. HALSTED ST.

A. Montvid, M. D.
West Towiį State Bank Bįdg. 

2400 WEST MADISON STREET 
Vhl.’ 1 iki 3 po piėlų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brnnswicir 0597

I ĄNtHOJį Y B. PETKUS
! 6834 So. Western Avė, Phonę Grovehill 0142.
I 1410 Stydth 49th ę^c^Q Phone ęicW 2109

f

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tclcphone 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 S t 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
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-nosę”
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davi.au
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i. V ' r.TTFVU-ACME Toiepboto

Subendrintomis jėgomis SLA 
0 k topą, T. M. D. 121 kp. ir 

L T. Sandaros 35 kuopa 
..Obiu Lietuvos nepriklauso- 

ė 22 motų sukaktuvių mi 
\ ?. r*o 25 dieną. Pra- 

_ u vai. po p.etų Dreamland 
svetainėje, kampas Herric’

x<oAr^mOo sudėtis: Iškilm 
^u^ryuia^ su Lietuvos 

Amerikos himnais;' Dr. A. Zi- 
monto kalba; muzika’.ę progra
mos dalį išpildys atvažiavę iš 
Waukegan, 111., broliai Vaišno
rai. Užsibaigus programai, jei 
susirinkusieji reikalaus, turėsi
me ir šokius. Be to, svečiams 
vaišės. Kviečiami širdingai ir 
skaitlingai sueiti Vietiniai lietu
viai ir užprašome į svečius sa- 
' o geriausius prietelius kaimy- 
rus atvažiuoti, būtent, keno- 
shiečius, So. mihvaukicčius ir 
iš Mikvaukės. Kiekvieno lietu
vio dalyvavimą vasario 25 d. 
l.ream landė didžiai įvertinsime 
ir busime dėkingi. —Komitetas.

Antanai, saugok savo 
medalį

šiais metais, vasario mėnesi 
18 dieną, Sc, antena Su ie y o 
Lietuvių draugijos turėjo 2 
metų Lietuvos nepuiku mj 
bes paminėjimą. Svarbiausi 
kalbėtoju buvo pakviestas i 
Bostono Antanas šu.na, .airi 
dabar eina Garbės Konsulo pa 
reigas. Kiti kalbėtojai buvo: 
Antanas Janušaitis, Matas Zu- 
jus, Garso redaktorius, vakaro 
vedėjas Antanas Kubilius ir

NAUJIENOS, Chicago, III

Miami, Florida
Pirmas lietuvių piknikas Miami, 

Floridoje.
Lietuvių Klubas Miami, vasa

rio 18 d. surengė pirmą lietuvių 
pikniką Miami mieste, Florido
je. Piknikas įvyko seniausio 
Floridoj lietuvio gyventojo p. 
Mockaus sode.

Pėstininkas, 
susirinkimą 
kalba, kurią labai nevykusiai 
skaitė. Atrodė labai nervuotis 
Baigdamas kalbėti labai išgyrė 
Antaną Kubilių; pastarasis už
ėmęs vedėjo vietą gyrė Pešti 
ninką. žodžiu, gyrė vienas ki ą 
Matyti, buvo susitarę. Kubilius 
reikia pagirti, nes vyras yra 
sveikai galvojantis. Gi Pėstinin
kui joks gyrimas netinka, nes 
jis tiki, kad Suomija užpuolė 
Rusiją ir yra palikęs raudona; 
komunistas. Iš to atžvilgio vy
ras yra nubliuškęs galvojimu 
iki eilinės davatkos, kuriai 
linas yra žemišku vadu.

Reikia kai ką pasakyti 
Antano Janušaičio kalbos.

Pastarasis atidarė 
su parašyta sau

Jean Owen, kuri drauge su 
Gerald Butler i nežinia kur 
dingo. Jos tėvas yra pasi
žymėjęs inžinierius.

Lietuvos Atst. B-vės 
šėrininkams pasku

tinis kvietimas
Visų. L. A. B-vės šėrininkų ir 

šorus paveldėjusių asmenų dė
mesiui pranešama, kad šeri n in
kus Jonas Dumčius pernai New 
York’o Aukse. Teisme užvedė 
bylą prieš b-vės šeimininkus pp. 
A. Mikalauską, A. B. Strimaiti

LIETUVOS GEN. KONSULATO NEW YORKE
AUKU PAKVITAVIMAS Nr. 25

VILNIAUS REIKALAMS 
ALDLD 2 apskr. (per. C K sekt. D. M. šolomską ................. .
SLA 4 Apskr. (per apskr. ižd. J. Žemantauską) ....................
Long Island Birutes Merginų Klubas (per ,

Pr. Moskuvienę') ... ......... ............................................................
Br. Mockus, Jackson Heights, N. Y.........».................. ..............
V. Sudaitis, Jackson Heights, N. Y. (per Br. Moskų) .............
Šv. Kazim’ero D-ja, Amsterdam, N. Y. (per St. Kisieliūtę) .... 
Am. Liet. Piliečių D-ja, Philadelphia, Pa., iš iždo 
aukojo $10.00 ir sausio 14 d., vakarėlyje surinko 
$'5.00. viso (p. K. Žadeiką) ..... ..................................................
SLA 198 Kuopa, Akron, Ohio (per B. Versecką) ............... ........
Samuel Salansky, Bronx, N. Y....................................................
Bronx, N. Y., lieutviai. per kun. Alf. J. Paulėką, C. SS. R.........
(aukojo: po $5.00—O Sveikatienė, A. Kunevičienė,
I. Vainauskas; $2.00 — J. Saldienė; po $1.00—J. Saldis
M. Bujanauskienė, K. Vaičiūnas, K. Ramonas; smulkių 15c) 
Liet. Progresyv. Klubas, Wilkes Barre, Pa. 
(per J. Andriušą) ......................... r......................... .....................
J. Rymdeika, Cologne, N. J.......... :...............................................
Liet. Neprigulmingas Pašalomis Klubas, Meridan, Conn..........
(prisiuntė komisija—V. K. Kiveris ir M. Keulėnas; 
suma sudaryta sekamai: sausio 6 d. baliaus pelnas— 
$27.00: sausio 28 d. susirinkime aukojo: po $1.00— 
M. Keulėnai, J. Dangveckai, K. Kiveriai, A. Macie- 
junienė, S. Tamkus, A. Stepulevičius, K. Raišelis, 
V. Milsbakas, J. Šiaučiūnas; po 50c—J. Mankus,
K. Petrauskas; smulk.—$3.05)
Šv. Jono Draugija, Amsterdam, N. Y. (per St. Kiseliutę) ......
Piliečių Klubas, Amsterdam, N. Y. (per St. Kisieliūtę) ..........
Greenfield, Mass. liet, organizaciios (per A. Dėdiną) .............
(triių organizacijų, būtent, Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus D-jos. SLA 297 kuopos, šv. Onos Drau
gystės, sausio 27 d. bendro parengimo pelnas—$83.49; 
aukojo $2.00—A. Barauskienė; po $1.00—P. Batutis, 
O. Banuškienė, M. Vizbaitienė, M. Meškienė; smulkių—$4.51)
A. Žiugžda, Newark, N. J................ ...........................................
B. Shlaves, New York City (prisiuntė dienr. “Laisvė) ..........
Lietuvai Remti/ D-ia, Worcester, Mass. (per A. Janušonį) ......
(aukojo sekančios į Lietuvai Remti D-ją įeinančios 
organizacijos: Liet. Piliečių Klubas—$100.00; Birutės 
D-ja ir šv. Jurgio D-ja po $25.00; SI^A 318 Kuopa— 
$20.00; Šv. Kazimiero Draugija—$5 00) 
SLA 142 Kuopa, New Haven, Conn. (per V. Jazukevičienę) .... $

$
$

$

HRDLU oHRDLU oTA
VISO 

Anksčiau paskelbta

S ta-

1’0.00 
10.00 
94.00

5.00
1.00

175.00

10.00
494.42$ 

$5,561.64

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS Į 20 METŲ

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

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1939, 1938, 1937 ir 1936 taip 

' žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 visi naujų karų sąlygose, 
pigiai kaip $125; 12 PACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš visų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

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

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

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

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & MAY, Ine.
kamb. 1517, 1519, 1521

• Telefonas CENTRAL 5209
GENFRALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

222 W. Adams St.
Telefonas CENTRAL 5208

Kaip teko patarti, p. Mockus 
atvyko į Floridą prieš 25 me
tus ir. čia apsigyveno. Per dau
gelį metų p. Mockui teko gy
venti atskirai nuo lietuvių. Tiki 
paskutiniais metais pradėjo at
važiuoti į Miami daugiau lietu
vių. Pereitais metais buvo suor
ganizuotas Klubas, o šiais me
tais sakytas klubas surengė pik
niką. Tiesa, piknikas nebuvo la
bai skaitlingas, bet visgi suva
žiavo apie 50 lietuvių. Tai dau-l 
giausia buvo svečiai, atvykę čia 
praleisti žiemos atostogas.

Pikniko dalyviai smag’ai pa- 
h ink mino gražiam p. Moc
kaus sode ir šoko ant žal os žo
les prie lietuviškos muzikos bei 
dainavo lietuviškas dainas.

Piknike teko pastebėti kele
tas naujienlečių, būtent, pp 
Yonkus, pp. Šarkius iš Rhine- 
lander, Wis., pp. Morkus iš Chi- 
cagos, p. Aušrienę iš Holly- 
wood, Fla., pp. 
cagos ir kitus.

Kai kuriems 
lespondenciją 
kad šiuo metu 
kai. Bet čia matote, Florida. O 
Floridoje ne tik rengiame pik
nikus šiuo metu, bet ir maudo
mės Atlantike. Svečias

Swilow*s iš Chi-

skaitant šią ko- 
atrodys keista, 
rengiami pikni-

AKINIAI Visokios 
MADOS

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

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

Joseph F. Budrik
Furniture House

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

i'

Dievo galybė. Matyti, turėjo 
skaityti Smetonos kalbą, katras 
irgi Dievo apveizdos likimu 
pasitiki. Bet toks galvojimas 
neišlaiko kritikos. Lietuviai 
niekad negali subytyti ma’do- 
mis ir poteriais lenkus. Už len
kus net pats popiežius meldėsi. 
O kai vokiečiai atėjo, tai jokios 
Dievo apveizdos nei maldos ne
gelbėjo. ‘Tokiame žmogaus 
samprotavime rėplinėja silpnu
mas. . ' . į >

Matas Zujus kalbėjo puikiai 
ir jo priminti faktai buvo tik
rovės dalykų priminimas iš 
Lietuvos gyvenimo praeities.

Advokatas Šalna, garbės kon
sulas, yra silpnas diplomatas 
Jis lietė santykius tarp Lie u 
vos ir Rūdijo"5. Jam tuo reikalu 
visiškai nereikėjo nieko sakyti. 
O kai jau pradėjo kalbėti, tai, 
žinoma, kiekvienas supranta, 
kad jis peikti rusų negali kai
po Garbės Konsulas. Komuniu 
tai jo kalba patenkinti. Mat, jis 
nurodinėjo, kad Lietuvai jokio 
pavojaus iš Rusijos pusės nėra. 
Kad pagal sutartis Rusija Lie
tuvą apgins, jei ją kas puls; kad 
Rusija Lietuvos nenaudoja kare 
prieš Finiją ir 1.1. Tokia kalba 
buvo pasakyta angliškai ir lie
tuviškai.

Reikia žinoti, kad lietuviai 
niekad neturėjo simpatijų Rusi
jai kaipo komunistiškai ir dik
tatoriškai valdžiai, išskiriant 
komunistus. Lietuviai juo la
biau šiandien neturi pasitikėji
mo Rusija, kuri laiko Lietuvos 
žemėje 20,000 karaipmenės. Ir 
kreipti žmonių simpatiją link 
Rusijos, tai atrodo labai žemu 
dalyku. Viena, kad ji kariauja 
prieš demokratišką Finiją, ant
ra, kad ji susidraugavo su ar
šiausiu despotu — Hitleriu, ku
ris Lietuvai atėmė Klaipėdos 
kraštą ir nuolat pirmiau ją eko
nomiškai engė.

Dar daugiau, kad šiandien 
Amerikoje apie 90% žmonių 
nei Rusijai, nei Hitleriui nepri
taria. Taip, kad kreipti arba į- 
kalbėti lietuvių simpatiją dėl 
Rusijos, tai jau negali būti kal
ba Lietuvos oficialo.

šiaip programa atlikta neblo
gai. —F.

dama šėrininkų vardu ir jų la
bui. Reikalauja iš atsakovų, 
kad jie atsiskaitytų iš pinigų 
perėjusių per jų rankas, atsily
gintų už išeikvojimus ir pasi
trauktų iš vadovybės, kaipo šė
rininkų niekad nerinkti ir netei
sėti direktoriai.

Viso gauta aukų Vilniaus reikalams
'VAIRIEMS REIKALAMS
J. Rymdeika, Cologne, N. J.—Vilniaus Aušros 
Vartų Koplyčiai .... .......... ..............................................

$6,056.06

$ 5.00

$ 499.42 
kad pa- 
Ansonia,

Bendrai Skelbiama
Ansonia, Conn., prašo paskelbti, 
$100.00 sumon, kurią surinko 

$10..00 p. O. Lesejutės surinkti p. Jurgio

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d.. 1940 
SOKOLŲ SALEJE

n
PASTABA: J. Radzevičius, Iš 
kvitavime Nr. 22 paskelbton 
Conn. V. V. S. Skyrius, įeina 
Vaitkaus vestuvėse.

Generalinis Konsulatas nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams, aukų 
rinkėjams ir visiems prisidėjusiems darbu ir kt.

AUKU REIKALU
r.-. . , . i . . Visos į Generalini Konsulatą patekusios aukos yra naskelbtos peri
1 eismo įsakymu, visi trys ai- visą J. A. Valstvh’u liet”v'u Skauda su nurodvrmi nėr ka jos gautos, j 

sakovai buvo iškvosti. Striniai- j Visos sumos persiųstos Vyriausiam Vilniaus Kraštui Remti Komitetui.1
3 Į kuris užsiima vilniečių šeloimu. Lietuvos Raudonasis Krvž.ius dabar turi 

kitą užduotį, būtent, kooneruoia sn tarntaut.inėmis or^anizaciiomis ir 
runinarį internuotais kariais ir kitataučiais pabėgėliais. Jis turi ir sne-

Lis buvo kvočiamas nuo 193J 
m. rugp. 25 d. ir savo parody- 
mus baigė spalių 17 d., viso 273 ?ia,u Semti -/beimtą. Vvr. Vilniaus Kraštui gėlėti .Konute-

~ 1 ’ fQC ano rlod n ic tzicmi no icimtioc crnvin 7vmm vi esi i nm or> ne vpilrmn I tiri
puslapiai. Trečiokas buvo kvo
čiamas spalių 31 d. — lapkr. 13 
d. laikotarpy ii’ jo parodymų 
yra 88 psl. Mikalauskas buvo 
kvostas nuo gruotlžio ’ 4 d. * ir 
baigė parodymus š. m. sausio kios įulaukus’os sumos už ką jos bebūtu, taigi ir aukos, patenka i ka- 
<r i • < < n i Įsos žurnalą. Vėliau, dr" u. pp sv. sa^ašu tilnus’U kokiam nors laikraštyje.
1.) (I., VISO 110 psi. siunčiamos Vvr. KAMi+etui. Dabartinėse gaiviose knresnondencija iš

Tardymas buvo išsamus ir iš- Lipt’ivos ateina pavėluotai, taigi ir atskiri aukotojai dar negalėjo gauti 
• y. ; . ... _ v • • • ' nadėkns ir nakvit^vimn ‘š Knm'Mn. Bpt šen. Konsulatas tuo tarnu gavoaiškino daugelį n-ves šeiminiu (ju pakvitavimus pn I.OOO dol. kmkvmras dėl pirmu kabeliu pasiųstu šu

kų darbų 1918—1939 mm. lai mu, kpin tai Nr 6O,7 kvi.tu. kimis skamba: D. G. Lietuvos Gen, Konsu
lui o. J. Budriui. G'Fai sujaudinti brolių Amerikos lietuvių jautrumu, 
kuris nuolat, t*mka nat’rti svarbiais T.jptuvoj gvvenimo momentais. Vv- 
ripiicjnin Komiteto ir š^lmamuiu ■’mrdu Hpkoiame už pautą per Tamstą
I. 000 dol. aukų ir nrašomo padėkoti visiems geros valios lietuviams, 

iOtl* | nuoširdžiai naaukotais ir dažnai nuo savo reikalu nutrauktais skatikais, 
‘ orisidėjusi^ms r>rįe sumažinimo vilniečiu vargo. Komiteto pirmininkas—

Navakas, iždininkas—M. Kubiliutė.” Ir iš gruodžio 18 d., kvitas Nr. 798 
—kitam 1,000 dol.

Kaip ir iki šiol, kituose reikaluose (Apsigynimo Fondui, Klaipėdos 
reikalams) gauti iš atitinkamų organizacijų Lietuvoje originalus kvitai 
yra iš Konsulato nersiųsti toms organizacijoms ar asmenims, kurie tas • 
aukas atsiuntė—taigi, kas aukavo, tas ir žino. Mes esame dėkingi Ame
rikos lietuvių spaudai, kad ji talnina aukotojų sąrašus, bet apsunkinti 
ją dar daugiau, prašant spausdinti atskirus gautus kvitus kiekvienai or
ganizacijai, nedrįstame^ , I

Aišku, kad ir musty Konsulatas Chicagoje prisilaiko tos pačios tvarkos 
ir lygiai kaip ir mes yra valstybės kontrolės įstaigos kontroliuojamas, I 
būtent—pajamų knygos gaunamos su kontrolės antspaudomis ir, metams 
pasibaigus, siunčiamos Valstybės Kontrolės įstaigon patikrinti.

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO 
AUKU PAKVITAVIMAS Nr. 26

VILNIAUS REIKALAMS 
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis, Brockton’ 
Mass. (per J. Stigi'enę) ........... ..............................................
J. Žebrauskas, Cleveland, Ohio / (per “Laisvės” dienraštį) .
SLA. 225 kuopa, Bronx, N. Y. (per K. Kovaliauską) .......
Anupras Katinas, Montreal, Canada ........ ............................
Šv. Jurgio Draugystė, Hoosick Falls, N. Y. (per A. 
Žilinską) L. Laisvės Paskolos Bonu ....................... .............
Vienybės Pašalpinė Draugija, Montello, Mass. (per
K. Venslauską ir J. Vaitekūną) ............. ...............................
J. Shaull, Studa, Pa. (Per Vienybę”) .................................
J. Senkonis, Philadelphia, Pa. (per “Vienybę”) ..................
M. Schultz, Woodhaven, L. I., .... Y. (per “Vienybę”) .......
Bendras Komitetas Vilniaus Karstui šelpti, Waterbury, Conn......$
(Tam Komitetui aukavo: po $25.00—Lietuvių Poli
tiškas Neprigulmingas Klubas, Lietuvių Piliečių 
Politiškas Klubas, Lietuvių Susivienijimo Amerikoje 
11 kuopa; po $10.00T~Vaizbos .Butas,- Lietuvių švie
sos Draugija; po $5.00—Liet. 6. Susivien. 49 kuopa, 
Liet. D. Literatūros D-ja 28 kuopa; Parengime ir 
per biznius surinkta 138.15, iš parengimo už įžanga 
atliko $19.75. Aukas prisiuntė valdyba: pirm. Thomas 
Matas, sekr. A. Orentas, ižd. J. Taraila)
N. N., F. B., Virginia ................. ......................................
Vilniaus šelpimo Fondo Skyrius, Ansonia, Conn. 
(per. J. Radzevičių) ..........................................................
Gintaro Choras ir ŠLA 168 kuopa, Stamfprd, Conn. 
(per A. Bartnikienę ........... ..............................................
Thompsonville, Conn., lietuviai per parengimą Vilnijai 
19401.27 (per K. J. Migliną ir S. Grigaliūną) ............
Šv. Jurgio Draugystė, Thompsonville, Conn. (per
K. J. Migliną ir S. Grigaliūną) .................... :...............
K. Zvicevičienė, Brooklyn, N. Y........................................
Marie Josephs-Juozapeitytė, Brooklyn, N. Y...................
SLA 299 kuopa, Rumford, Maine, surinko iš 
įvairių asmenų, nrisiuntė J. Kawlaicze ..........................
šv. Petro D-ja, Bloopifield, N. J. vilniečiams lietuviams 
šelpti parengimo pelnas (įteikė pirm. J. Stancevičius 
ir sekret. A. Kindaras) ........... .............................—........

tas susideda iš vivų. be išimties, sroviu žymių visuomenės veikėjų. Turi 
savo knntrolės komiai1’. k1iri r^ka visas inlauk^sias sumas ir knntro- 
Jiuoia išlaidas.* Be abejo, tas Komitetas duos visos savo darbuotės ir 
šelpimo apyskaitą visuomenei. Dabar, kuomet, eina didelis šelnimo dar
bas. iš jo reikalauti smulkmenų butu nereikalingas ansunkinimas. Už
tenka susinažinti su ateinančia iš Lietuvos suauda. kad namatvti to 
visuomenės komitet^^ajbuofe. Kąun^f snąųdoie b”vę> paminėtos, ir su
mos, kurios gautds 4? Amerikos. Gan. Konšvkate 'br’iimta tvarka bet ko-

Jeigu SERGI Ne

Jeigu nepašalinsi užsisenėjusių ligų, tai kasmet jausies neramesniu, o 
prie galo išsivystis kas tai į tikrą ligą. Nelaukite tiek, jei norite svei
kais būti. Ir labiausia užsisenėjusios ligos išnyko, neužsispirkite. Jdo- 
maukitės geru pasekmingo gydymo rekordu, įgytų paskutinių 14 me
tų laiku, gydant tūkstančius su įsisenėjusiom ligom šioj gydymo 
įstaigoj.

VITARIUM
Garsiam Sveikatos Centre Chicagoj

3854 W. MADISON STREET
kotarpy. Dauge iui dalykų butų 
sunku tikėti, jei jie nebūtų bu 
vę b-vės dokumentais pagrįsti. 
Iš milžiniškų sumų ir stambaus 
turto šiandien beliko tik liku
čiai tų $29,000, kuriuos p. Jo
nas Budrys, Lietuvos gen. kon
sulas šiuo metu atstovaująs sa“ 
vo vyriausybę New York’e, par
traukė iš Lietuvos ir pavedė šė
rininkų nerinktiems direkto
riams. Šėrininkų rinkta likvida
cijos komisija ligi šiol turto 
kontrolės neperėmė ir leido tur
to likučius ' pp. direktoriams 
tvarkyti. Pp. direktoriai laiko 
dažnus susirinkimus ir patys 
sau moka už posėdžių lankymą 
dar šiais 1940 m., nors 1936 m. 
šėrininkai buvo įsakę savo rink
tai likvidacijos k-jai reikalus 
baigti per 3 metus. Ačiū pp. di
rektoriams ir su jais bendradar
biavusiems pp. Budriui ir Am- 
broziejui už nemokėtus laiku 
mokesčius valdiškos įstaigos 
reikalauja stambių pabaudų ir 
palūkanų. Pp. direktoriai norė
tų šios b-vės šėrininkų pinigais 
apmokėti ir svetimos New Jer- 
sey b-vės skolas.

Šėrininkų byla neužilgo su
lauks savo eilės teismo kalendo
riuje ir pats teismas vyks š.m. 
balandžio mėnesį. Tai bus gal 
paskutinė proga šėrininkams 
savo teises ir turtą apginti.

Visi šėrininkai šiuomi yra ra
ginami neatidėliojant susirašyti 
su ieškovu Jonu Dumčium, 324 
Union Avė., Brooklyn, N. Y. 
arba jo ir kitų šėrininkų advo
katu Wm. J. Drake, 88-02 Sul- 
phin Blvd., Jamaica, N. Y., ir 
aktingai stoti bylon ieškovų pu
sėje.

Adv. Wm. J. Drake-Dragūnas

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ‘‘NAUJIENOSE

l. Iš Viso
Anksčiau skelbta

Iš viso gauta aukų Vilniaus reikalams 
GENERALINIS ■KONSULATAS nuoširdžiai dėkoja 

tojams, rinkėjams ir šiaip prisidėj tįsiems.
1940.11.17 New Yorkas
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visiems auko-

Šioj įstaigoj turi naujausius gydymo aparatus. Gydo naturaliu-mok- 
sliniu budu užsisenčjusioms ligoms nuraminti ir sveikatai grąžinti...

BE SKAUSMO! BE OPERACIJOS
Vitarium iHtaigos gydymo metodai savo nuostabiai puikius vaisius gydant vyrus Ir 
moteris, nuo skilvio ir nervu Ilgu, kraujo antplūdžio i galvy, užkietf Jinuj, tulžies, 
Juknų, nemigos, odos ligas, reumatizmu, krau Dpludl, sterosios žarnos, moterų liras, 
cukrinę, aukšto kraujo spaudimą, nervu uždegimą, prostatą, bronchu uždegimą, dusuli, 
žemą kraujo spaudimą, svorio stoką, glaudu*, mažakraujystę* galvagflą, nusilpimą, 
strengėlą, ausų ligas, arterijas Ir t. t.

Perskaitykite Šiuos Laisvus Paliudymus!
X-Kay Parodo Tikrąjį Stovi 

Vitarium Health Center:
Ilgai kenėjau vidurių didelius skau

smus ir svoris nukrito. Turėjau chro- 
-’šką užkietėjimą, ką išgydyti nega
lėjau.

Jūsų X-Ray parodė, kad kenčiu 
storosios žarnos spazinalinj uždegt* 
•ną ir kraujapludj. Po keletas pa
stangų pajutau pagerėjimą, dingo 
skausmai ir užkietėjimas.

Gerbiu Watten’o metodą, už ge
riausią visų gerovei gydymo metodų.

Bernare] Skyrine
5138 S. Albany Avė., Chicago

PaHckinlngaR Goiterio Gydymas
Vitarium Health Center:

Prieš metus pradčjau netekti svo
rio, pradėjau nervintis, nusilpau, ken
čiau ir skilvio neveikią. Tariaus su 
nekuriais gydytojais, pripažino, kad 
turiu goiterio užnuodijinią. Nors var
tojau visokių vaistų, jaučiau blogiau.

Po gydymosi pas jus, nervingu
mas ir silpnumas dingo, grįžo ir ape
titas. Tyrimai parodė, kad jau nebe
turiu goiterio.

Estelle Donkotvltz
2319 N. California Avė., Chicago

Niekur Nesijaučiau Geriau
Vitarium Health Center:

Kur tik buvau pirm jus su skaus
mais, hemoroido kraujapludžiu, abe
jojau išgijimu. Hemoroidas 
kad nepasiėaviau operacijai, 
riau išmėginti jūsų būdą, jų 
nimą be skausmo ir peilio.

Dabar jaučiuos kaip niekad 
sergantiems eiti pas

blogėjo.
Nuta- 

pašali-

Patariu visiems 
jus.

Dan
134 N.

geriau.

Kraft,
Cicero Avė., Oiicago

Laisva Nuo Visų Skausmų
Vitarium Health Center: -

TtvkStu pasakyti visoms moterims, 
kad pirm pradGsiant g-ydyties pas jus. 
aš gydžiausi nepasekmingai pas 
tas gydytojų per 3 metus.

Pasidavusi jūsų pastangoms, 
pastebėjau pagerėjimą. Dingo 
skausmai, didžiai nusistebėjau 
beskausmis yra jūsų natūralūs 
mas ir padedąs 
m »terims.

Mrs. A. Bebetsos,
718 North Montlcello

kele-

tuoj 
visi 

kaip 
gydy- 

nesveikaujančiomB

X-RAY
PICTURE OF ANY 

REGION OF THE BODY
. ... . ’ . •• > - ■' ' A ' ,

A Vitarium Service .
That E n d s G uessuu.ork

ATEIKITE NEMOKAMŲ PATARIMŲ 
PRIE KURIO NORS VITARIUM STABO GYDYTOJO, ARBA, KREIPKITRS 

PRAŠYDAMI NEMOKAMOS KNYGELES APIE SVEIKATĄ.

Kai Kurioms Dalims Pilnas Pagrindinis

kalkuriuoRe departmcntuoae, įskaitant 
šlapumo analyzą ir kraujo — $2 
spaudimo ištyrimą

Užtikrinti Moksliniai Gydymo Budai 
KaikuriuoHe Departmentuose 

$1 lkl $2
ir gydymuisi . . . visas 2 aukštas75 Atskiri kambariui diagnozui 

įsteigta 1025 Metais

VITARIUM HEALTH CENTER
Gydytojų Priežiūroj

3854 W. Madfeon St. TeL Van Buren 5252
ATDARA: Kasdien nuo 10 v. r. iki 8 v. vakaro ir fteštadlenj iki 4 v: popietę: 

Sekmadieni uždaryta. Kviečiame sdsltarimui.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

___________
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Pasaka
Kai kurie, laikraščiai stengiasi supykinti Jungtines 

Valstijas su Anglija. Jie kelia ypatingai daug triukšmo 
prieš tai, kad Anglija daro kratas Amerikos laivuose, ei
nančiuose j neutralius uostus, ieškodami vokiškos kon
trabandos, ir* peržiūrinėja siunčiamus iš Amerikos į Vo
kietiją laiškus.

Šiomis dienomis pasirodė spaudoje žinia, kad Angli
jos jurininkai, atstatę durtuvus, privertė Bermudoje di
džiulio Amerikos orlaivio įgulą-parodyti jiems laiškus, 
kuriuos tas orlaivis gabeno. Washingtone kilo didelis pa
sipiktinimas tarpe kongresmanų ir senatorių tokiu ang
lų “žiaurumu”, ir vienas senatorius, Bennett C. Clark 
(demokratas, iš Missouri valstijos) pasakė griausmingą 
kalbą, reikalaudamas, kad Amerikos pasažieriniai orlai
viai, kurie skrenda skersai Atlantiką, daugiaųs nebeskri- 
stų į tą britų salą.

Bet pasirodo, kad ta pasaka apie anglų “durtuvus” 
yra išlaužta iš piršto. Valstybės sekretorius Hull pareiš
kė, kad jo departamente iki šiol nebuvo gauta jokių pra
nešimų apie kokius nors smurto žingsnius arba grasini
mus anglų pusėje, peržiūrint orlaiviais gabenamą paštą 
Bermudoje. Sekretorius Hull mano, kad Anglija šitame 
klausime tarptautinės teisės nėra sulaužiusi.

Tą pasaką bus sugalvojęs, veikiausia, koks nors na
cių pakalikas.

Rubsiuvių unijos nepasitenkinimas
Bubsiuvių unijos, Amalgamated 'Clothing Worker’s 

of America, skyriuose reiškiasi stiprus nepasitenkinimas 
C.I.O. prezidentosLewiso atakomjs prieš Ro^ęveltp- adj 
ministraciją.

Tos atakos prasidėjo pastaruoju laiku po to, kai 
Stalinas “pasibučiavo” su Hitleriu ir komunistai ėmė 
smerkti demokratines valstybes Europoje ir Amerikoje. 
Angliakasių unijos konvencijoje John L. Lewis staiga iš
peikė Naująją Dalybą, kad ji “nieko gero” nedavusi A- 
merikos darbininkams, ir pareiškė nuomonę, kad prezi
dentas Booseveltas susilauksiąs “negarbingo pralaimėji
mo”, jeigu jisai kandidatuosiąs trečiam terminui.

Amalgameitų unija priklauso Industrinės Organiza
cijos Kongresui (CIO), bet ji kartu ir stipriai remia so
cialinę Roosevelto administracijos politiką. Tie Lewiso 
išsišokimai daugeliui unijos darbuotojų atrodo ne tiktai 
bereikalingi, bet ir nepamatuoti. Jie mato čia*bolševikiš
ko elemento įtaką.

-Lewisas nękaip užsirekomendavo ir “Amerikos Jau
nimo Kongreso” metu, pūsdamas į vieną dūdą su komu
nistuojančiais to neva kongreso dirigentais, kurie net 
Stalino ataką pirieš Suomiją nelaiko blogu dalyku.

Taigi Amalgameitų unijoje kyla balsai prieš tokį ‘C. 
I.O. “boso” nusistatymą ir net reikalavimai, kad unija 
pasitrauktų iš Industrinio Kongreso.

Kita pažangi siuvėjų unija — International Ladies’ 
Garment Workefs — jau yra pasitraukusi.

Šiaurės uostą blokada
Žingsnis po -žingsnio vis labiau artinasi atviras su

sirėmimas tarpe Vakarų demokratijų ir Stalino diktatū
ros.

Užvakar 'buvo pranešta ir vakar patvirtinta, kad 
Ainglijos ir, gal būt, Prancūzijos karo laivai blokuoja du 
uostu šiaurėje: Pėtsamo (Pečengą) ir Murmanską. Pet- 
samo yra Suomijos Uostas, kurį bolševikai užėmė gruo
džio mėnesį; o Murmanskas — sovietų laivyno bazė Le- 
diniuotame vahdenyne. Abudu uostai rneužšala, ir sovie-? 
tų valdžia juocjhi vartoja ikaro veiksmams prieš Suomiją 
ir susisiekimui su vokiečiais. Į tuodu įuostu Vokietijos Tia- 
ciai siunčia laivus su ginklais ir amunicija rusams, o iš 
tenai jie parsiveža rusų paselino ir kitokių medžiagų.

Vokiečių laivai plaukioja palei Norvegijos krantą,1 
neišeidami iš trijų mylių zonos, taip kad anglai negali jų 
pulti, nenorėdami sulaužyti Norvegijos neutralitetą.

Sąjungininkams šitas bolševikų bendradarbiavimas 
su naciais, pasinaudojant neutralios šalies vandenimis, 
įkyrėjo, ir dabar jie, kaip minėjome, pradėjo blokadą 
prieš rusus. Čia galima laukti netrukus ir smarkesnių 
žygių.

v

“Tėvynėje” įdėta keletas iš 
Lietuvos atėjusių laiškų. Vienas 
Dr. J. šliupo, kiti įvairių asme
nų, kurių vardai nepaskelbti. 
Apie dabartinę padėtį Vilniuje 
ir bendrai Lietuvoje visi kalba, 
susirūpinę. . *

Dr. J. šliupui atrodo, kad iš 
Rusijos kolkas Lietuvai pavo
jaus nėra, ir jisai tiki, kad “il
gainiui juk visi despotizmai 
žlugs pasaulyje”, taigi žlugs ir 
bolševizmas. Bet daktarui rupi, 
ar Lietuva stengs “suvirškinti” 
atgautąją Vilnijos sritį. Vilnių 
esą apnikę lenkai ir žydai, o 
Lietuvos valdžia jiems patai
kaujanti.

“Svetimiej i suokalbiauja”, 
rašo jisai, “o mes jiems duo
dame duonos ir pinigų. Už 
‘zlotus’ mokame premijas. 
Vaišiname tuos, kurie jau da
bar pasako, kad eisią “atka
riauti nuo musų Vilnių’... 
Kalbame su jais broliškai— 
lenkiškai, o jie sakos ‘chamų 
kalbos’ nesimokiusią: lietu
viškumas jų akyse barbary
bė...

“Žydai centrus miestų pa
sigrobę jau rūpinasi turėti 
‘valstybę valstybėje’, atplūdo- 
liams geidžia gauti pilietybę. 
Kaune žada žydams pasauli
nę akademiją įkurti, o Lietu
voje įrengti antrąją Jeruzoli- 
mą. Visur skverbiasi į aukš
tesnes vietas, pav., Vilniuje 
nori vice-burmistro žydo. Pa- 
perkų nesigaili. ..”
Kovai prieš tuos svetimtau

čius Dr. šliupas siūlo “sekves
truoti žydų ir lenkų centrus 
miestuose”, bet valdžia jo ne
klausanti.

Kaip visųpjnet, ’ Dr. šliupas 
mėgstą “gj'^tasj’ į priemones. 
Bet jeigu LldluvoŠ valdžia imtų 
tokiomis priemonėmis kovoti 
su tautinėmis mažumomis, tai 
ji pasidarytų sau daug priešų 
ne tiktai Lietuvoje, o ir užsie
niuose. Vilnius per šimtmečius, 
dar nuo Vytauto laikų, buvo vi
sokių tautybių mišinys, ir da
bar bandyti urnai viską pakeis
ti, su pagalba jėgos, butų labai 
pavojingas užsimojimas.

Svarbu, kad Vilniaus gyven
tojų dauguma pasidarytų ištiki
mi Lietuvos valstybei. Norint 
to pasiekti, reikia leisti darbo 
žmonėms organizuotis ir daly
vauti viešame gyvenime. Papra
stoji liaudis Vilniuje ir Vilniaus 
srityje stos greičiau už Lietuvą, 
negu už Lenkiją arba Rusiją. 
Tuomet Lietuva lengvai suval-. 
dys lenkų ponus ir visokius 
spekuliantus, ar tai jie butų žy
dų kilmės, ar kitokios tautybės.

Sovietų kareiviai Lietuvoje.
Kituose laiškuose, kuriuos į- 

dėjo “Tėvynė”, kalbama apie: 
sovietų kariuomenės įgulas Lie-, 
tuvoje. Vienas darbininkas ra
šo iš Šiaulių:

“Tie (rusų) kareiviai, kur 
pas mus apgyvendinti, atro
do vargingai. Jie mislijo, kad 
mes viską turime lik -pasigy
rimui, kad negaliilie pirktis 
ko norime. Sako, jie labai 
stebėjosi, kai sužinojo tie-;

. są...”
Moteris valdininkė Vilniuje' 

rašo:
“Beje, dėl SSRS bazių. Jos, 

i nebaisios. Globos čia, žino
ma, ir naudos iš jų jokios. 
Atrodo, kad patys bolševikai, 
sutirps. Jie stebisi musų ge
resniu gyvenimu, mes jiems 
viskuo imponuojame, jie' 
skurdžiai prieš mus atėję iš 
didelės šalies ir 'turtingos že
mės.” ,

“Dabar aš tik supratau, dėl 
ko tos apgyventos Lietuvoj 
rusų bazės negalėjo atsiste
bėti musų turtingumu: kad 
mes įgalime visko pirkti, kiek 
norime, kad visi dėvime odi
niais batais. Jie (rusai) net 
pradžioj kalbėjo, kad musų 
kariuomenė partraukta iš A- 
merikos. Nesulyginamas vaiz
das ftu jais. Jų kareiviai vie
toj odos diržų susirišę virvė
mis arba kokiais skudurais- 
Nė vienas neturi apatinių 
baltinių. Tik pradedant kapi
tonu, pas juos leidžiama to
kia ‘prabanga’.”
Stalino pakalikai dabai purš- 

kė, kai “Naujienose” ir kituose 
laikraščiuose pasirodė nepalan
kios bolševikų “unarui” žinios 
apie raudonarmiečius, atvyku
sius į Vilniaus kraštą ir į sovie
tų “bazes” Lietuvoje. Bet dabar 
matome, kad trys žmonės rašo 
:iš skirtingų vietų (Šiaulių, Vil
niaus ir Kauno) Lietuvoje ir 
jie visi pilnai patvirtina tai, kas 
buvo pranešta “Naujienų” ko
respondentų.

Baisus skurdas Sovietų 
Sąjungoje.

Tas laiško autorius, kuris ne
seniai grįžo į Kauną iš sovietų 
Rusijos, aprašo, ką jisai matė 
Stalino karalystėje. Jisai sakosi 
sugrįžęs iš “pragaro”, ir piešia 
tokį vaizdą:

“Turistams norima “pasi
rodyti’. Net didžiosios gele
žinkelio stotys apvalytos nuo 
driskių — ubagų. Bet užtat 
jei gauni progos .(aš gavau 
kelias) be vadovo pabūti, —r 
tikras vaizdas akiu lenda. Ke
liavau per kelias mažesnes 
geležinkelių stoteles. Viešpa
tie! Knih^dynas apie jas to
kių driskių, kad jų pliki kū
nai matosi. O šaltis tuo syk 
'buvo!.. Siaurosios gatvės pil
nos benamių vaikų, nuplyšu
sių ir alkanų ir jie tyko ką 
užpulti, apvogti, ypač svetim
tautį. Duonos ten svarui 3 
rubliai, o mėsos sv. 35 rub
liai ! Ir negauni, .kiek nori.”
Toliaus, tas asmuo /pasakoja 

apie sovietų krautuves, kuriose 
tik prasčiausių prekių tegalima 
gauti, ir apie baisų “nešvaru
mą” Rusijos miestuose, ir bai
gia savo laišką tokiais žodžiais: 

I 1

“Didesnio pasauly vargo 
•man nėra tekę matyt. Ne, -ne
viršijo jo ten .įr Mikės vieš
patavimo laikais.”
Autoriai 'laiškų, tilpusių “Tė

vynėje”, patvirtina ir tą faktą/ 
kad bolševikai Vilnių apiplėšė 
per tą laiką, kai jie buvo jį 
okupavę. Tas grįžęs iš SSRS as
muo sako, kad sovietų aukštų 
pareigūnų moters dabar puo
šiasi “tais -drabužiais, kuriuos 
jie išplėšė iš Vilniaus miesto 
krautuvių”. O moteris valdinin
kė Vilniuje rašo:

“Jų (bolševikų) pagyveni
mas Vilniuje kelių savaičių 
bėgy paliko ‘bailiausią įspūdį. 
Ką galėjo vogė, plėšė, vežė lir 
skriaudė, o iš likusios po Ibol- 
ševikais Lietuvos dalies žmoj 
nės bėga, kaip iš maro šalies. 
Siena uždaryta, nėleidžiama, 
bet bėga net rizikuodami gy
vybę. Kalbu tai nė kiek ne-' 
perdeda ma, o norėdama kuo- 
'teisingiausiai jums nušviesti 
musų buitį.
Kiekvienas dabar gali padary-. 

<ti išvadas iš. aukščiaus paduo
tų faktų.
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PANAMA KANALAS. — Prezidentas Rooseveltas su generolu Daniui Vau 
Voorhes (po kairei) ir admirolu Frank Sadler apžiūri Clayton stovyklą.

Žiemos Įspūdžių Glėbyje
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Šiandien neiškenčiau

ŽINIOS

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

• O štai ii’ trečio liudininko .tiaud.inįfOS
rodymas. Astuuo, kuris tik-tką-------------------------

Vakar prisnigo. Kiaurą dieną 
sniegas dribte dribo. Didžiuliais 
gabalais jisai krito žemėn ir 
dengte padengė visą jos pavir
šių. Sniego pusnyse dingo me
džiai, kalnai, slėnys ir erdve 
atrodė viena didžiulė beribė ly
guma.
Šiandien aukšti rytą pasiėmiau 
slides ir pasileidau į laukus pa
slidinėti.

—O kaip su darbais, jei iš
vykai padykinėti, — paklausi 
tu manęs smalsuoli.

—Nuo darbo nepabėgsi. Jei 
•dirbti norėsi, visur darbą atra
si. Štai pasidairyk aplinkui. Pri
sisotink žiemos gamtos grožiu. 
Sakyk, ar šitos žiemos anksty
bas rytas nėra vertas meninin
ko pieštuko, geros plunksnos, 
ar magiko skulptoriaus pirštų? 
Žiūrėk, štai raudona saulutė 
kyla iš pūkų patalo. Ją lydi dar 
kelios nespėję užgesti žvaigž
dės; jos mirktels dar vieną ki
tą kartą ir dings tolymame 
danguje. Stebėk, kaip žaizdzia 
sniege saulės spinduliai. Kokių 
varsų tavo jautri akis nesu
čiups. Antai, ar matai tą ma
žutę sniege paskendusią pirke
lę? Iš jos kamino rūksta mels
vi durnai ir jie stulpu siekia 
aukštybių! Ne, pasigailėsi, kac 
šią valandą čia šalia tavęs nė
ra nagingo, geros vaizduotės, 
stiprios atminties vyro, kurio 
vaizduotėje šis žiemos ryto 
ankstybas vaizdas įstriktų ir 
mėgintų jisai tą rytą savo dva
sios būsenos prizmėje -perlau 
žęs atgaivinti, atvaizduoti vaiz
dais, ,gyvu žodžiu, ar plastikoje, 
jar dainoje, ar kino judėsiu, šo- 
Jkiuose pareikštų, ar muzikos 
•garsuose antspauduotų? Pati
kėsi, kad musų kalba nėra tiek 
ižodinga, kad visas sielos gel- 
mybes žodžiais pareikšti, šis 
.žiemos rytas ne tik tavo protą 
.žadina, bet sudilgina tavo jaus
mų aibes ir jie prašosi, jie pa- 
silgsta pareiškiami muzika, 
.plastika, šokiais, skulptūra ir 
tik tuomet tavo visi pergyveni- 
.mai, jausmai įgis pilnumą, tik 
tuomet tu .naujai regėsi žmo
gaus įstabiais instrumentais su
kurtą naują žiemos ryto vaizdą. 
Sėdėsi šiltame teatre ar kon
certų ędvioje salėje ir tenais 
garsų harmonijoje, kūno jude
sių komplekse, rar varsų darno
je pajusi, suprasi ir antru kart 
'pėrgyvensi šį nuostabų gilios 
žiemos ryto vaizdą. Jis tavo 
mintimis, tavo jausmais atkels 
į čia, į ‘tuos plačius beribių 
sniegų padengtus lUdkus! Ir 
tuomet >tii nesigailėsi šį žiemos 
rytą, visų tariamų darbų nusi
kratęs slidėmis beraižąs švelnu
čiais plikais padengtą žemę.

Žemę, kurią visa savo sidla 
pamėgęs, visomis keturiomis į 
ją įkibęs laikais. Stipriai lai
kais ir myli,v myli ją visa širdi- 
'ini. Myli, myli, kad ji tokia 
maloni, įvairi, turininga, tur
tinga, * tai skaisčiais pavasario 
žiedais 
stūkso,

dengta, tai ašarose pasriuvusi, 
rasa padengta ar lietaus suvil- 
ginta, purvina ar šalčio sukaus
tyta, ar štai švelnučiu puku 
pasidengusi, sniego užpilta, že
mė! Tavo motina. Žemė tavo 
džiaugsmų, nusiminimų žadin
toja. Žemė tavo pergyvenimų 
gimdytoja.

Nuo kalno į kalnelį, pamiš
kiais, miškais, lygumomis sli-

vėjas kūną čiupinėja ir lėkte 
lekiu. Slidės sklandžiai slidinė
ja ir purus sniegas po kojomis 
šnabžda. Koks jis baltas baltu
tis, koks jis švarutis! Koksai 
smagumėlis!

Paslydau, pargriuvau ir nesi
nori iš pūkų patalo keltis.

Galėtum ir amžinai be skaus
mo širdyje užmigti, galėtum.

supratimas,, amžinybė nuolat 
palieka. Išrodo, protas nustoja 
veikęs, jausmai aprimsta ir 
laukiu, lukeriuoju kažko nuo
stabaus, netikėto. Ilgėsis švel
niai jausmus kutena, maloniai 
širdį glamonėja. Viskas taip ar-

daina, tolima iš erdvės atplau
kusi daina, ar iš aukštybių nu
sileidę muzikos garsai. Gal pa
sakos, nuostabiai gražios pasa
kos pasiilgsti. Ir ji čia tiktų!

Gainios grožiu prisisotinęs, 
šalčio spiriamas tingiai keliesi. 
Deja, jau temsta. Kur dingo 
kelias? Kur dingo Vilnius, iš 
kurio čia užklydai?

Visviena kur nebūtum, kokio 
pasaulio dalyje negyventum, 
kelią į Vilnių atrasi. Atsistok, 
aplinkui pasižvalgyk ir tenais 
kur pamatysi šviesos spindu
lius sklindant, tenais bus Vil
nius !

Ir aš tos šviesos spindulių 
vedamas einu į Vilnių. Einu 
tais pačiais keliais, kur kadaise 
totorių orda žygiavo ir čia iki

VILNIUS. — Į Vilniaus sri
ties mokyklas yra paskirta apie 
300 lietuvių mokytojų vilnie
čių, kurių dauguma neturi for
malaus mokytojo cenzo, kadan
gi lenkams valdant Vilniaus 
kraštą, tiems mokytojams ne
buvo galima jo įsigyti. Atei
nančią vasarą jiems bus su
ruošti atatinkami kursai, rei
kalingoms pedagoginėms ži
nioms įsigyti ir cenzui gauti. 
— Pradžios mokyklų inspek
toriams duotas nurodymas prie 
visų Vilniaus srities pradžios 
mokyklų, kur tik susiras bent 
10 klausytojų, organizuoti kur
sus, kuriuose bus mokoma lie
tuvių kalbos, Lietuvos istori
jos ir geografijos, pradžios mo
kyklų ribose. Panašus kursai 
veik prie visų pradžios moky
klų jau veikia. — Vietoje bu
vusių 8 valstybinių gimnazijų, 
įsteigtos 4 valst. gimnazijos su 
lenkų dėstomąją kalba (2 ber
niukų ir 2 mergaičių), viena 
valst. 1 gudų progimnazija ir 
viena 1 progimnazija Naujojoj 
Vilnijoj su lenkų dėstomąją 
kalba. Lietuviškos gimnazijos 
iš vienos buv. Vytauto Didž. 
gimnazijos 
tauto Didž. 
gaikštienės 
gimnazija,
nėse mokyklose, 
leista toliau veikti, bus per
tvarkytas pagal valstybinių mo
kyklų programą ir tvarką. — 
J Vilniaus universitetą svar
stoma nukelti iš Kauno Gam
tos Matematikos fakultetą ir 
pirmuosius Medicinos ir Tech
nikos fakultetų kursus. — . į- 
steigus dar 110 valst. bibliote
kų Lietuvoje bus 245 valst. bi
bliotekos. — Artimoje ateityje 
rengiamasi išleisti muziejų rei
kalams tvarkyti, archyvams ir 
senovės paminklams saugoti 
įstatymus ir palaipsniui priei
ti prie Kultūros Fondo ir Kul
tūros Rūmų steigimo.

įsteigtos dvi: Vy- 
berniukų ir Kunl- 
Birutčs mergaičių 
Mokslas privati- 

kurioms bus

Tamsos prieglobsty- 
tais laukais, kur ėjo 

vedami prancūzų 
šalčio naikinami iš

niinimus paliko. Žengiu tais ke
liais, kur keletas šimtų metų 
švedai būriais traukė, čia gyvy
bes sudėjo, tik prisiminimus pa
liko. Žygiuoju tais takais, ku
riais slavai veržėsi ir savo įta
ką paliko, 
je kiūtinu 
Napaleono 
kariai ir
čia išsibastę tik atsiminimus 
žmonių tarpe palikę dingo. Ei
nu tomis pėdomis, kur germa
nai ne kartą savo galybę išmė
ginę išsinešdino — Vilnius pa
liko. Lietuvio kietas kumštis, 
stiprus -sprandas visus smūgius 
atlaikė ir Vilnių — šventovių 
šventovę sau išsaugojo.

—Tenais, kur šviesos spindu- 
iliai sklinda, kur rytai su vaka
rais kryžiuojasi — tenai yra 
Vilnius. Jei norėsi, kelią į jį vi
suomet ati’tfsi! —-Vistadpats.

Vilnius 1—6—10 m.

Šalčiams su-

pakanka- 
Latvijos

valdymas

nuklota, tai arimais 
tai javų derliumi pa

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

KAUNAS, 
kausčius upes ir ežerus, ledas 
šią žiemą Lietuvoje vietomis 
siekia daugiau kaip pusės me
tru storumo.

Stiklo ir importininkų pasi
tarime buvo nustatyta, kad šių 
prekių atsargų užteks iki atei
nančio statybos sezono, o se
kančiam statybos sezonui tiki
masi tos medžiagos 
mai gauti iš SSSR, 
ir Estijos.

šventosios uosto
priskirtas Susisiekimo Ministe
rijos Kelių Valdybos Vandens 
Kelių Direkcijai. Uosto virši
ninko pareigoms paskirtas inž. 
Juozas Losinskis, kurs admini
struos visus uosto darbus.

Maskvoje šiomis dienomis 
įvyksta lietuvių knygos paroda. 
Lietuvių Dr-ja SSSR tautų kul
tūrai pažinti sausio 13 d. iš
siuntė į Maskvą 2,478 knygas, 
52 žymesnių lietuvių rašytojų 
portretus, 10 čiurlionies pa
veikslų reprodukcijų, žemėla
pių, diagramų ir plakatų.
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šeštadienis, vasario 24,1940
Thos. Miller

Lietuvą aplankius
Berlyne.

Birželio 16 d., apie 2 vai. po 
pietų, pasiekėme Berlyno cen- 
tralinę stotį. Keleivių drauge su 
manim atvažiavo daug, ir be
veik visi jie čia išlipo. Mus čia 
sutiko Cunard linijos agentas. 
Davęs mums keletą patarimų 
(kada, kur reikės traukinys im
ti į Kauną), jis nusiskubino į 
raštinę palikęs mus vienus sto
tyje. v

Sučekiavę savo bagažus, mes 
išėjome miesto apžiūrėti. Visur 
labai švaru. Netrukus pasiekė
me platų bulvarą ir užsukome 
į Haas Braudenburg pietų 
gyti-

vai-

Chicagietis.
Įėję į vidų pirmiausia pa

klausėme, ar čia kas kalba ang
liškai. Gavome teigiamą atsaky
mą. Vyras, kuris mums atsake, 
buvo labai kalbus. “Aš tik prieš

it.

F i?

' 4
Į •> 

* y* ~ •y..

«>

a
pih i

M »: S
I ž 1

H H

* ? t
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Ant 1940 m.

Radiju
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šešerius metus grįžau iš Ame
rikos. Aštuonis metus gyvenau 
Chicagoje, kur turiu daug pa
žįstamų”.

“Mes irgi iš Ghicagos”, atsa
kėme jam.

“Gal Tamstos žinote Lincoln 
Avė. arba Irving Park bulvarą? 
Aš ten gyvenau ir penkis me
tus išdirbau vienoje didelėje 
valgykloje kaipo veiteris”.

“Ar nemanai kada grįžti at
gal į Ameriką?” — pastatėme 
jam klausimą.

Susimąstė vyras. Per kai ku
rį laiką tylėjo. Paskui kažkokiu 
beviltingu balsu atsakė:

“Dabar jau nebegalima išva
žiuoti”.

Mes buvome triese. Už pietus 
užsimokėjome penkis dolerius 
su viršum ir pasižadėjome va
kare vėl grįžti.

Visur didelis švarumas. Ta-, 
čiau vienas dalykas krito į akis: 
pagal gyventojų skaičių mažas 
judėjimas gatvėse. Krautuvėse 
irgi nesimato tiek daug visokių 
prekių, kaip, pavyzdžiui, New 
Yorke arba Chicagoje bei Pary- 
ziuje.

Laikas bėgo greit. Kai susi
griebėme, tai jau buvo beveik 
9 vai. O kaip tik tuo laiku mes 
turėjome sėsti į traukinį ir va
žiuoti į .Kauną. Nepasivėlinome, 
grįžti, nors musų traukinys jau 
buvo pasirengęs išvažiuoti.

Traukinyje.
Į Kauną važiuoją keleiviai 

buvo susodinti į Lietuvos vago
ną. Vagonas gražus ir beveik 
visai naujas. Visos iškabos lie
tuvių ir vokiečių kalbomis už
rašytos. Sėdynės minkštos ir la
bai patogios. Mat, 
tra klasė.

Nakties metu iš 
visai patogų guolį
ramiai sau miegoti. Ventiliacija 
gera. Yra ir visi kiti patogumai, 
kuriuos galima rasti tik geres
nes rųšies vagonuose.

Kai kurinis atžvilgiais man 
geriau patiko, negu Amerikos 
vagonai. Ypač patogu yra tai, 
kad vagonas yra išdalintas at
skirais kambariukais. Tokiu bil
du daugiau pasužierai turi pri- 
vatiškumo.

Konduktorius pradaro musų 
kambariuko duris ir paprašo 
bilietų. Paitikrinęs grąžina ir pa
taria ramiai miegoti iki trauki-: 
nys pasieks lenkų ‘koridorių.

Kelionė mus buvo pusėtinai 
nuvarginusi ir mes labai norė
jome miego. ‘Berlynas — mies
tas didelis. Tad musų traukinys 
labai išlėto slinko nuo vienos 
stoties iki kitos. Kiekvienoje 
stotyje prisidėjo daugiau naujų 
keleivių.

Nakties metu Berlyno gatves 
ir šiaip apšviestos įvairios įstai
gos sudaro labai gražų reginį.

Kai atsidūrėme už miesto ri
bų, tai traukinys pradėjo grei
čiau bėgti ir mus labiau supti. 
Nė 'nepasijutome, kai pradėjo
me snausti. Netrukus visai 
džiai sumigome.

tai buvo an-

suolų galima

Radijos grąžiuose kabinetuose, 
kurioms nereikia nei vielų pri
jungti, pagauna visas stotis, ver
tos $49.50 už .........  $2^Į gQ

Radio Kombinacijos—automa
tiškai groja rekordus, vertos 
$150.00, už 69.50

ver- *6.95Mažos Radijos, 
tos $12.95 iuž .....

Sumažintos kainos ant skal
biamų mašinų— Maytag, Thor,’ 
Norse- fci .......... 35.00
Gražus Parlor Setai, verti $99.50 > 
po...........................................cn

4 kambarių rakandai, verti 
$295.00 už .......... $ 165.00

Lengvais Išmokėjimais.

Jos. F. Sudrik
FLRNITURE 

HOUSE
3409-21 S. Halsted St

Tel. Yards 3088

šai

NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUJTENU-ACME Telpnhoto
William C. B’ullitt, Amerikos ambasadorius Fran- 

ctizijai, kuris atvyko j Ameriką pasitarti su prezidentu 
Rooseveltu.

Bir janysy šorbadžimdan
Gelsyn mtitlak dympyldai.
Bir čekmenym var syrtymda 
calak — šiilak dympyldai.
Suuktan iužub oladžagim
Valaa — biliaja dytnpyldai. <
Bir kaftanym var *iustiumde
Jirlyk — mirtyk dympyldai.
Bir janysynyn da ėųrsam

kais, ir lenkams valdant, Kabo
jo ir kabo garbingoje vietoje, 
karaimų dvasinės valdybos na
muose, Trakuose. Apie karai-1 
mų ištikimumą Lietuvai savo 
laiku yra rašęs ir Petrapilio 
universiteto profesorius Ant. 
Mučhlinskis.

Remkite Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOB

CO. — Wholeuala ,
470? B. Halated 8t

T«L Boulevard 0014

LIETUVOS KARAIMAI DRAUGE
Kaip ir iš kur jie atsirado Lietuvoje. — Jų 

literatūra ir lojalumas Lietuvai.

Vilniaus kraštui grįžus prie mai buvo 
Lietuvos pagausėjo dar viena sar 
Lietuvoje gyvenanti tautinė 
grupė—ik araimai.

Lietuvos karaimų tautinis ir 
tikybinis centras yra Trakai. 
Iki Trakai buvo lenkų, oku
puoti, Nepriklausomos Lietu
vos karaimų centru buvo Pa
nevėžys, kur gyveno daugiau- Ukmergėje,^Kaline Trakuose ir 
šia karaimų ir kur jie turėjo * kitose, iš viso 32 vietose. Bir- 
savo dvasininką bei maldos žuose ir dabar yra 
namus—kenežą.

Karaimų tikybos pagrindas 
yra Senasis Įstatymas. Gal dėl 
to daug kas karaimus laiko 
žydais. Bet tai yra klaidinga 
nuomonė. Kai Rusiją tebeval
dė caras, 1910 m. Eupatorijos 
ir Trakų gachamai dėl vieno
do karaimų traktavimo su žy
dais pasiskundė caro valdžiai. 
Stolypinas išsiuntinėjo specia
lų aplinkraštį, nurodantį vie
tos valdžios organams skirti 
karaimus nuo žy$ų ir netai
kyti jiems liečiančių žydus 
suvaržymų. ,

apgyvendinti karo 
gybiniais arti tų laikų Lie

tuvos ir kalavijuočių ordino 
sienos, ruožu iš šiaurės į pie
tus šiose vietose: Biržuose, Sa
ločiuose, Pasvalyje, Pumpė
nuose, Pušalote, Panevėžyje, 
Naujamiesty j c, Upytėje, Kre
kenavoje, Kėdainiuose, Šėtoje,

Karai ir 1710 metais siautu
si Lietuvoje maro epidemija 
skaudžiai palietė karaimus (ir 
gerokai jų nuvarė į kapiu. 
Daugelyje Lietuvos vietų, kur 
Kalamai buvo apgyvendinu, 
dabar jų visai nebėra.

Karaimai visuomet su didel? 
pagarba mini Savo geradarį 
Vytautą Didįjį ir iki šiol apie 
jį seka pasakas ir dainuoja dai
nas. Net ir paskutiniuoju laiku 
vienas karaimų poetas apdaina
vo Vytautą ir jo nuostabųjį žir
gą, nunešusį jį į Krymą ir Juo-, 
dąją jurą.
' Vytauto Didžiojo 500 melų 
mirties sukaktį karaimai pami-

m i pamaldas visuose karaimų 
maldos namuose. Vytauto at
vaizdas ir carinės Rusijos lai-

(Dabar, prijungus Vilniaus « 
miestą ir jo sritį prie Laisvo
sios Lietuvos, to krašto karai
mai, nuo senų laikų čia gyven
dami, nuoširdžiai sveikina pa 
skutiniuosius įvykius ir džiau
giasi tikėdamiesi būti tokie( iš
tikimi ir naudingi piliečiai, 
kaip ir kili jų tautiečiai, kurie 
per 20 melų gyveno Laisvoje 
ir Neprik'ausomoje 'Lietuvoje 
ir Lietuvos vyriausybės buvo 
globojami, — vieni, kaip žem
dirbiai, kiti — karinėje bei 
valdinėse tarnybose, o treti — 
versdamiesi laisvomis profesi
jomis bei kitais verslais. Karai
mų
Lietuvos laisvę, taiką ir gero-1 
vę kaip moko Dievas pranašo 
Jeremijaus lupomis: “Stenkitės 
dirbti gerovei tos vietos, kurio
je jus apgyvendinau ir melski
tės už ją viešpačiui, nes kai 
bus toje vieloje gerovė, tai bus 
ir jūsų gerovė.” [“L. A.’’]

TYPEWRITER 
Rentals 3 Mormis

Ttental . .pplied on Purchase

WAGNER
Typevriter Sales and Service 

8712 So. Western Avė 
Phone LAFAYETTE 3534

dvasiškąja meldžiasi už'’

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St., Worth, III.

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

Matysim Kaip 
Saulė Leisis 
New Yorke

rainiai priskiriami tautoms, 
kilusioms iš' tiurkų šaknies, 
bet dalis jų tautų protėvių, 
chazarai ir polovcai, pirmykš
čio senojo įstatymo nesilaikė. 
Lietuvos karaimai . aiškina, 
kad jų kalba orientalistų pri
skiriama kipčiakų ((.kamanų 
poloveckų) grupei, kuri yra 
artima garsiajai XII amž. po- 
lovcų kalbai. Priklausydama 
vienai iš seniausių turkų kal
bai ir būdama /visai atskirta, 
nuo kitų " giminingų tarmių 
įtakos, Lietuvos .karaimų kal
ba iki šiol išliko gryną.' Į ‘šią 
kalbą XI amžiuje išverstos vi-’; 
sos karaimų, tikybinio turinio 
knygos, kuriomis karaimai iki 
šiol naudojasi. Kai Turkijos 
vyriausybė Ankaroje pasiryžo 
apvalyti turkų kalbą nuo bar
barizmų (daugiausiai, arabų ir 
persų žodžių), lai turkų mok
slininkai, ieškodami turkų kal
bai trūkstamų grynai turkų 
šaknies žodžių, ėmė jų ieškoti 
giminingose turkų (tiurkų) 
kalbai tarmėse. Be kita ko, jų 

tar- 
ku- 
tur-

General Electric tfirmris iinžL 
nieriai sako, kad paskutiniu lai
ku buvo labai pagerirttas pa
veikslų transliavimas radio ban
gomis. Tai taip vadinamas “te
levizijos” procesas.

Pirmoji transliacija -Chicagon 
bus iš New *Yorko. Tai ‘bus vaiz
das saulėleidžio. Ghicagiečiai 
matys 'kaip New Yorke leidžia- 
■si saule, o kai saulė leidžiasi 
New Yorke, ji dar yra gana 
aukštai 'Chicagoje. »

mėje ir rado 330 žodžių, 
riuos įrašė į naują didelį 
kų Kalbos žodyną.

Turkijos ;prezidento vasaros 
rezidencijoje Istambule, Doi- 
ma-Bachče), dideliame sieni
niame kalbų žemėlapyje atžy
mėti turkams giminingų kal
bų plotai, kurių toliausi j va
karus pažymėti Panevėžys, 
Vilnius ir Trakai, kur gyvena 
Karaimai.

Lietuvos karaimų prosene
liai XIV amžiuje atgabenti į 
Lietuvą kartu su totoriais, 
Kaip karo belaisviai; juos pa
ėmė į nelaisvę Vytautas Didy
sis 1396 metais ;Kryme ir Ka- 
-foje. Vėliau prie šių belaisvių 
prisidėjo ir savanoriai išeiviai 
iš Krymo.

Atkeldinti į Lietuvą karai-.

Karaimų 
gatvė, o netoli Biržų yra ka- 
raimiškių kaimas. Karaimų 
kapinės yra užsilikusios Bir
žuose ir Pasvalyje.

Didesniuose Lietuvos mies
tuose ar miesteliuose karai
mai sudarydavo atskirus kvar
talus, arba apsigyvendavo at
skiruose kaimuose bei vien
kiemiuose.

Panevėžyje karaimai turi ir 
maldos namus —- kenesą, čia 
pastatytą maždaug prieš 90 
melų. Iki td daiko karaimų /pa
rapijos centras Naujamiestyje, 
Panevėžio apskrityje. ' .

Panevėžio karaimai verčia
si daugiausia -sodininkyste, bet 
jų rasime ir musų valdinėse 
įstaigose tarnaujančių.

Teisininkas < Ą. . Kili ūkas 
Naujokaitis suradęs duomenų^ 
kad Vytautas Didysis karai
mus į Lietuvą atsigabeno ne 
tik, kaip karius, bet ir kaip 
gerus daržiniiTkystės ir sodi
ni n kyšt ės’ žinovus. Atsigabenęs 
karaimuę Vytautas Didysis su- 
tęi’kė jieriis privilegijų; privi
legijų karąiinąi vėliau gavo ir 
iš -kitų Lietuvos kunigaikščių 
•bei karalių.

■ Svarbiausi ’ karaimų židiniai 
Kryme yra buvę WIangub-Kale, 
Ėni-Kale, čUfuLKale, Kur buvo 
karaimų itvirtovės., "tų tvirto
vių labinusiai gerbiama Oųfut- 
Kale, va'dinąmąs ėrelių ližllu.

Karaimų literatūra siekia 
Vili amžiui laikų tikybinio 
turinio veikalų autoriai žinomi 
Benjaminas Nagąvendfs ir Nes 
se’ben-Novachas; minimas IX 
amžiaus poetas Može-Darafe- 
Garai. Trdkitose įgyveno gazzi- 
nas, didelis karaimų mokslinin
kas ir visuomenės veikėjas, Fi- 
nesąs Maleckis, miręs maždaug 
prieš 10 metų. (Seniau, prieš ka
rą Karaimai turėjo kelius žur
nalus.

Kai Vilnius buvo lenkų oku- 
puolas, ėjo laikraštis lenkų kal
ba “Karaimų mintis”. Nepri
klausomos Lietuvos karaimai, 
būdami labai negausingi, nega
lėjo ryškiau viešai pasireikšti. 
Bet visose Lietuvos vhlslybinė- 
se šventėse karaimai visada da
lyvaudavo ir kuo galėdami prie 
jų jpriėidčdavo. i

Senesnieji Lietuvos karaimai 
savo tarpe dar kdlbasi karai-i 
miškai. Tai kalbai p!avaizduoti 
paduodama A. Kilidko-Naujo- 
kaičio užrašyta' karąimiška dai-( 
neis “Varguolio daina”:

Bir kalpngytn var bašymda 
Čallak —- putlak dympylttaii

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

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei ‘ Storus 
Vežam j fermas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas Taipgi pristatėm an 
glis i visas miesto dalis

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

FED
LOAN ASSOClATlONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

.SAVE4GS.
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
•SAVINOS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

• FOTOGRAFAS

PIRKIT NAUJĄ BUICK
MILDA

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

806 W£ST 31st STUKT
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Telephone Vidtory 1696 
ATSTOVAI

KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, RODIN & SHORTY

— iš stoties —

W.G.E.S

Išgirsit 
muziką

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

Kasdien
. iki

vėliausias žinias, 
ir kitus Įdomius 

pranešimus.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
ierniškomis užlai- 
lomis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas

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

RYTINE RADIO 
VALANDA

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ži

Vardas.

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygų* ‘kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite «avo orderius:

1739 S. Halsted St, 
Chicago, DL

STATOME NAUJUS

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

B. SHUKIS CO
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 5824

DENTAL 
PLATĖS

Numažintos Kainos
uOLD DUST PLEITOS $4t
RUŽAVOS, PO .... .........................  ■ **
NELŪŽTAMO HECOLITE, LENGVI 
NATURALES SPALVOS, Po .............. ■- U
TAISYMAS BRIDGEWORKŲ, už dantį $g

CENfral 
1W<

Adresas

Kitataa

VatetfJ.Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”.

CLARK DENTAL LAB.
Lab. for tha Professlon 
CLARK STREET-^ ROOM 501
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Diena Iš Dienos
JAUNAVEDŽIAI

Mr. ir Mrs. Z. S. Bistras
MARŲUETTE PARK.—Šio

mis dienomis įvyko šaunios 
vestuvės. Apsivedė Zigmontas 
Bistras su Sofija Alkimavičiu- 
te, 6940 S. Rockwell St. Ves
tuvių pokilis įvyko Vcngeliau- 
sko salėj, 4500 S. Talman

Vestuvių paveikslus 
Conrad Sludicv 420 W. 
Street.

Linkime jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo.

Rep. A. Z.

Avė.’ 
darė 
63rd

List e n to and Advertise over

PALANOECH’S YUGOSLAV RADIO
Fc.A Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininkų su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis g a J i t e 
gauti už $1.00

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

• CHICAGO, ILL.

Garsinki tęs “N-nose”
F

Pasveikino 
Varduvėmis

T0WN OF LAKE — Biznic- 
rė Julijona Markovienė, 4437 
So. Wood St., per savo varda
dienį, nuo draugų ir kostume- 
rių susilaukė labai daug širdin
gų sveikinimų. Ją sveikino 
taipgi ir Frank Kųzmarskio 
orkestrą su šaunia muzika, ku
ri tą vakarą visą susirinkusią 
kompaniją šauniai linksmino.

—Vietinis

Gražus Pagerbimo 
Vakarėlis

Vasario 15 Englevvoodo lie
tuvių skaitlinga grupė širdin
gai ir gražiai pagerbė Momcrtą 
ir Juozapiną Piotrovskius, 6000 
S. State St. Buvo pasakytos 
įspūdingos kalbos, skaityta 
laiškai ir telegramos su širdin
gais sveikinimais ir linkėji
mais ilgiausių metų, gausos ir 
sėkmingumo.

P-a Piotrovskiai yra kilę iš 
Lietuvos, Amerikoj išgyveno 
virš trisdešimts metų, užaugi
no sūnų Zenoną ir išmokslino. 
Jų visa šeimyna priklauso prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
skaito “Naujienas” ir remia vi
sus kilnus lietuviškus darbus.

—Jūsų Ona

Nepaprastas Gimta
dienio Pokilis

1537 
gimtadienio pro- 

suruošė nepa- 
pokilį. Svečių 

šešiasdešimts

Pulsuckis, su

Ivan Pulsuckio, Ph. C 
W. 79th St. 
ga tėveliai jam 
prastą, šaunų 
dalyvavo apie 
asmenų.

P-a Veronika
savo vikriomis šeimininkėmis, 
gražiai paruošė stalus ir pa
gamino visokio skanaus mais
to. Dr. LeVan Pulsuckis pa
tvarkė kalbų ir muzikos pro
gramą.

Svečiai kilsterėję taures, šir
dingai sveikino Ivan Pulsuoki 
ir linkėjo jam linksmo gim
tadienio, gausos, laimės ir sėk
mingumo. Kalbėjo Matas Kar- 
čauskas ir Ark. Steponas A. 
Geniotis. Jų kalbos buvo glau
džios, rimtos ir įspūdingos. Po 
to buvo sveikinimai ir gausios

Dr. J. Szukievvicz, Niek Ju- 
ric, P-nia Patumsis iš De Kalb, 
III., Dr. Fred Esielaff, Virginia 
Patumsis, Ona Dovgin, Ray 
Vistartas, Genovaitė Sakalaus
kas, Elmer Fritch, Johanna 
Doligale, P-nai Mike Kartas- 
kiai, P-nai Berncckiai ir duk
relės Julia ir Anne, pp. Henry 
Alirudt, p. Karčiauskas, etc.

Pp. Pulsuckiai yra kilę iš 
Lietuvos, Kėdainių, Martinai
čių kaimo. Atvykę į Amerika 
jie beveik visa laiką gyveno 
DeKalb, III. Ten ir jų sūnus 
Leonas ir Alfonsas ir duktė

KLAUSYKIME
SALTIM1ERD RYTMETINIU
PROGRAMŲ1

“NAUJIENŲ”
Radio Programai

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

W.G.E.S., 1360 kilocycles.

m

Moterų Ku'turoi Kliubo
Parėmimas

NAUJIENŲ-ACME Telephntn
ESCANABA, MICH. — Aussey Olson liko sunkiai sužeistas, kai ant jo užkri

to io paties kertamas medis.

Dali Pelno Skiria 
[. Jurgelionienės 
aminklui

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.

tąją mokyklą. Kuomet sūnus 
pradėjo lankyli universitetą,1 
tai, jie buvo priversti persikel
ti į Chicagą. Tiek tėvai, tiek 
vaikai yra širdingi ir linksmo 
budo žmonės. Aš širdingai lin
kiu jiems visados pasilikti są
moningais lietuviais.

Širdingai dėkoju p-niai V. 
Pulsuckienei už “Naujienų” 
prenumeratą, kurį užrašė savo 
draugei Martai Maknicki, Sum- 
incrdale, Alabama. Jūsų Ona

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

I.Pivaronas Bros, vardu, ir ran
dasi ad., 4622 So. Marshfield 
A ve nuo.

Bud-
2710

Biznierius D. Pivaronas pra
dėjo šį biznį vystyti su savo 
broliu Petru, o dabar su savo 
sunais, Algirdu ir Leonardu, 
kuriuodu, matyti, turi bizny 
nepaprastus gabumus. Tuo bū
du dabar ir biznis vra varo-

bailio

įrengė Parems 
Saliukę

Šiomis dienomis G. K. 
ris, taverno savininkas,
W. 59th St., baigė įrengti labai 
puošnią svetainukę viršminė- 
toj vietoj. Sako, kad dabar bus 
galima, pares, vestuves, pamo
kas ir susirinkimus bile ka
da laikyti. —A. C.

Frogress Bendrovės 
krautuvė Linksmins 
Klausytojus

Priminima radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ant 
stoties WGES, 11:30 valandą 
prieš piet, rytoj, ir pasiklau
syti gražaus reguliario sek
madienio radio programoj ku
riais jau daug metų linksmina 
chieagiečius Progress Lietuvių 
Krautuvė.
taip ir šis programas bus gra
žus, žavėjau lis ir įdomus. 
Skambės gražios dainos, muzi
ka, patarimai, pranešimai, t. t. 
Priminkite ir savo draugams 
pasiklausyti. Re.p. Z

30 Metų Biznio 
Sukaktis

T0WN OF LAKE — Plačiai 
žinomiems biznieriams, Domi
ninkui ir Bronislavai Pivaro- 
nams neseniai sukako lygiai 30

visuomet,

Budriko Oro Teatras 
Iš WCFL, 970 k. 
Radio Stoties

Nedėlios vakare, nuo 5:30 
iki 6:30 vai., Chicagos laiku, 
bus visa valanda geros lietu
vių muzikos, dainų ir vaidini
mo Makalu dramos, v

Programe dalyvaus išlavin
tas Moterų Choras, geri, solis
tai ir duetai su didžiule orkes
trą. Tiktai lietuviškos dainos 
bus dainuojamos. WCFL Ra
dio Stotis pasiekia tolimus kra
štus ir šitie programai yra gir
dimi Kanadoje, Pennsylvani- 
joje, Michigane, Wisconsine, 
Ohio ir Connecticuto valstijose. 
Programus leidžia Jos. F. Bud
riko Radio ir Rakandų Krau
tuvė, 3409

Svečiai,
S. Halsted St.
norintieji pamatyti 
leidžiamas progra- 

atvažiuoti j studiją,mas, gali
666 Lake Shore Dr., American
Furniture Ma^t, dvidešimtam 
aukšte. -—Radio Mėgėjas

Nubaudė Už Per 
pigų Skutimų

Siiperior teismas neseniai nu- 
jaude piniginėmis bausmėmis 
tris barzdaskučius, kurie suma
nė kapoti barzdaskučių unijos 
nustatytas kainas skutimui ir 
plaukų kirpimui. Nubaustieji 
kreipėsi į apeliacinį teismą, bet 
ir ten pralaimėjo. Apeliacinis 
teismas vakar pirmojo teismo 
nuosprendį patvirtino.

Už skutimą unija reikalauja 
imti 25c., už kirpimą — 50c.,

Lietuvių Moterų Kulturo- 
K’iubas Bridgsporte rengi t 
‘Bunco Party” rytoj, vasario 
25 d., Chica;os Lietuvių Audi- 
’orijcje. Pradžia 3:39 vai. p' 
ietų, o įžanya 25 centai.

Mes kviečiame visuomen° 
kait’ingai dalyvauti parengi

me, nes dalis palno yra skiria 
ma Marijos Jurg: lionienės pa
minklo pastatymui.

Kulturietes stengiasi šį va
karą padaryti 
siu, kad galėtu ne 
ža auka prisidėti 
naus darbo.

IJctuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

I* HAI.CU J
1 KOVARSK1

kuosekmingiau 
su visai ma 
prie to ki’

Moterų Dr-jos
Vakarėlis

Apšvietus”

Vienas parengimas sureng
tas M. Jurgelionienės pamink 
lo fondui jau įvyko ir atnešė 
keliolika dolerių pelno. Tai bu
vo “Bunco ir Kortų” vakarė
lis, kurį pereitą trečiadienį su 
rengė Lietuviu Moterų Drau
gija, “Apšvieta”. Susirinko ne
mažas bureiis svečiu.

ma platesniu mąslu.
Biznieriai P i varomi i yra są

moningi lietuviai. Patriotiniais 
sumetimais jiedu davė vyres
niam sūnui Algirdo vardą, nes 
žinojo, kad tuo vardu vadinos 
didis ir narsus Lietuvos ku-l 
nigaikštis, kurs buvo vienas 
kūrėjų Lietuvos didingos pra
eities. —Kaimynas

Apie pat1' vakarė') bus pla
čiau “Naujienų” Moterų Sky
riuj.

Mot.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

melų kaip1 dironkepyklos biz- k^d PAČIOS NclujiP'nOS 
ny, kuris yra inkorporuotas yra nauding’OS.

t

BYLOTIEJI
GAUKITE

Laisymus DYKAI!
W% garantuoti įtaisymai pada- 
-> paraičius, duoda 100% sau- 
ivs. 100% tikrus įtaisymus, kad 
adaryti specialų ža

dintoją naujiems tvir
tiems raumenims ir 
audiniams formuoti. 
'*ad uždaryti silpnas 
vietas ir teikti gana 
nagerinimų b e i na- 
liuosuot iš paraisčių 
jungo greitai.

Kreipkis dykai įtai
gų, pamatyti kaip sa
usis paraištis ar nau
jasis veiks už vos S5.

100% TRUSS & 
RUPTURE BUREAU 
1869 N. Damen Avc. 
2 aukštas, Chicago, Ilk 

Armitage 8200 
"ėjimas per kampinę 

krautuvę.
Išsikirpk šį atminčiai, arba per- 

kitam. Dykai!!! Stengiamės 
padėti reikalingiem ir įrodyt iš
gydymą be operacijos, kada ap- 
siimame — patarnaudami dykai, 
’ei negali išmokėt, kuriems ren
giam specialų kliniką kas 2 ar 3 
avaites. Jei reikia prašykit dykai 
jatąrnavimo informacijų, 

k i....

BUNCO PARTY
RENGIA CHICAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ KULTŪROS KLIUEAS

Nedėlioj, Vasario (Feb.) 25, 1940
3:30 vai. popiet.

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE
3133 So. Halsted Street, Chicago, III.

Dalis Pelno Bus Paskirta Pastatymui M. JURGELIONIENEI 
minklo. Po Bunco Lošimo šokiai Prie Geros Muzikos. Įžanga

Pa-
25 c.

rZYXXTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11 METI) SUKAKTUVIŲ 
SPARDAVIMAS!4

$50,000 VERTĖS RAKANDŲ BUS 
PARDUOTA UŽ MAŽIAU 

KAIP PUSĘ KAINOS

■
gįg&j

K

2-jų dalių Parlor Setas -

5-kių dalių Kitchen Setas

3-jų dalių Bedroom Setas

1940 Naujos Mados 
Gesinis Pečius, tik

$29.50

$14.50

$29.50

Išpardavimas Tęsis Visą Vasario Mėnesį

Mot. &
. Uu...~...•v.-, '-i pc

• i

' > ■

2310 W. Roosevelt Road

•į

£

iaii

SEEley 8732-8760
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Schubertas Mylėjo, 
0 Vienna Dainavo!

vuokite tą dieną, kad atsilanky 
Ii į “Pirmyn” pramogą ir pa
matyti “Blossom Time”.

—GRAFAS

Tai Pirmyniečiai Ir Vėl Trium
fuos Kovų 10 d.

Anai# metais nuskambėjo, nu
aidėjo žinios per pasaulį, kad 
Chicagos lietuvių choras “Pir
myn” aplankys Lietuvą; kad su 
didžiausiu pasisukimu pirmynie
čiai Lietuvoje dainavo; kad lai
mingai grįžę— triumfavo. Taip 
tai apie “Pirmyn” chorą buvo 
visur rašoma ir kalbama.

Cicero Lietuviai 
Republikonai 
Ruošiasi Rinkimams

Grįžo
Iš žiemos atostogų Floridoj 

jau grįžo J. Pauga su šeimyna, 
^veikutis, saulėj apdegęs, apie 
mirtį ne nesvajoją, 
buvo 
Pauga 
vas.

NAUJIENOS, ChieagO, III

SUSIRINKIMAI

O čia 
paskleistas gandas, 
mirė. Jis dar labai

jau 
j O& 
gy-

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PERSONAL 
Asmenų Ieško

Tas “Pirmyn” choras, ne tik 
Chicagos, bet ir visos Amerikos 
lietuvių pažiba, pasauliniai iš
garsėjęs, ir vėl mums rengia 
gražų vakarą, kuris įvyks sek
madienį, kovo 10 d. Prądžją 
3:30 vai. popjet. Scenoje stato 
garsaus kompozitoriaus Sig- 
mund Rombergo 3 veiksmų 
operetę “Blossom Time” (“Kai 
Gėlės žydėjo”).

Tas puikus veikalas paimtas 
iš anų laikų garsaus kompozi
toriaus Franz Schuberto gyve
nimo ir paremtas jo bei kilų 
muzikų kuriniais. ‘Pirmyn” 
choras pirmas šį veikalą per
statys mus lietuvių kalboje, chi- 
cagiečiams žinomoje Sokolų sa
lėje, 2343 S. Kedzie A ve. Vietis 
rezervuotos, po 75c. ir $1.00.

Veikalas žiųrųvą supažindins 
su anų laikų Vienuos miestu, 
kaip ten buvo prieš suvirs šim
tą metų — koki kostiumai, ko
ki papročiai, kaip dainiai dai-

choras visam tam jau seniai 
smarkiai ruošiasi ir spektaklis 
bus tikrai nepaprastas. Choro

Įvairios žinutėm iš Cicero 
gyvenimo

CICERO. — Lietuvių Repub- 
likonų Kliubas gyvuoją jau 35 
metai. Iš pirmųjų narių dar gy
vas ir veikia Petras Juknis.

Praeitą trečiadienį bažnytinėj 
svetainėj buvo sukviesti lietu
viai. Jų atsilankė apie šimtas. 
Susirinkimą atidarė pirminin
kas F. Vitkus ir pranešė, jog 
neturim sekretoriaus, ir išrinko 
L. Žukauską Jr.

Po to buvo iššaukta eilė vie
toj veikėjų pareikšti savo min
tis. Visi pripažino, jog atėjo 
laikas daryti permainą valdžio
je; ir tas turės būti padaryta 
antrą dieną balandžio. Tai bus 
“teismo diena”. “Visi ir visos 
stokit darban su įrodymu, jog 
suprantate savo pareigas”, sakė 
kalbėtojai. «

Labai vaizdžiai nupiešė pa
dėtį partijos kandidatai Jęrry 
Dolezal, Jerry A. Holecek, John 
C. Stoffel, Frank J. Christen- 
son. Jų kalbos nebuvo kerštin
gos ir grynais faktais parem
tos. štai, jie aiškino, Bervvyne 
ir Oak Parke, kur aristokratai 
gyvena, viskas švaru, gatvės 
nušviestos, o taksai daug že
mesni, negu mes mokame. Iš 
taksų viskas priklauso, pasilai
ko, bet ne musų miestas. Jis 
turi’.skolų suvirs

Grįžtą
Ąn tapąs ij- Gepęyaįtė 

Įiftuckai CaĮiforiiiją jąu aplei
do, Dabar smagiai laidžia die
nas po nepaprastą šalį — l^ęk- 
sibą. Vadinasi, traukia į nąnąųs.

Nįe viąięjns
Jau, ir čią pradędą kvepėti 

pavasaris, linksmas, gaivinantis 
oras. Tuojau atgys visa gamta, 
SU tųp prąljųksipęs ir žpio^u.ą, 
tąs pasaulio valdonas. Bei, deja, 
ne visiems ta skaisti saųluta 
šildys, linksmins. Diena iš die
nos to pasaulio valdonai ęina 
po žeme. O kiti ir čia kančias 
kenčia. Paimkime Leo Švėgždą. 
Jau metąi kaip kaukinąsi, nę- 
paeįna, o tokių yra šimtais.

D.

Šįmet Rezultatai 
Gal Jau Nebebus
Lygus “Zero”

MII-

SLA 238 kuopos nariams 
ka ir kai kurioms kitoms 

kuopoms)

gingai stengiasi sumokinti taip 
artistus, taip ir choristus su or
kestrą šį veikalą atlikti kuo 
puikiausiai. Jau dabar rezer-

nėra apmokėti.
Namų savininkų

PADgKAVONp
¥

JUOZAPAS
Mirė 

palaidotas tapo 
1940 m., o dabar ilsis Šv. Ka- 

I zimiero kapinėse, amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems • laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jame musų dvasiškam tėvui, 
kleb. Albavičiui, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo 
sielą; dėkavojame mišių au
kautojams ir gėlių aukauto
jams. dėkavojame grabne- 
šiams, graboriui S. M. Skudui 
ir pagaliau, dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse gi
minėms, ir draugams, o tau 
musų mylimas vyre ir tėveli, 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nubudę liekame:
Moteris, Domicėlė, sūnūs Al

bertas, duktė Justina.

septynis mi- 
darbininkai

parengimas

GRICIUS
vasario 15 dieną 

vasario 19
ir 
d.

Ateikite

Lietuvių Namų Savininkų 
Kliubas rengia “bunco party” 
šį sekmadienį po pietų Lietuvių 
Liuosybės svetainėje. Rengėjai 
sako turį daugybes gerų daiktų 
laimėjimui. Juos yi 
nuo vietos biznierių, 
visi, o nesigailėsite.
Kliubo ir Kareivių Draugijos 
bus 40 ypatų, nes yra nupirkta 
tiek tikietų. Tad kurie turit pa
ėmę tikietus, būtinai sunaudo
ki t tarpe bunco ir kortų. Loši
me bus paniargįnimų, kalbos, 
laimėjimai ir gėrimai. Gėrimuos 
pristato biznięriųs ir kljubę na-

ŽAGARIEČIŲ KLIŲBO NARIŲ 
paprastas mėnesinis susirinknpąs 
įvylęs sekmadienį, vasario 25 d., 
1 vąl. popiet Hollywood syet, 2417 
•Weąt 43rd St. Prašom laiku susirin
kti ir atsivesti naujų narių.

—J, Keturakis, rast.
MARQŲETTE > PARK LIETUVIŲ 

AM. PILIEČIŲ KLUBO mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, va
sario 25 d., 2,rrą vai. popiet, para
pijos svetainėj,'68 ir S. Vfashtenaw 
Aye. Rus rodomi krutarpi pąveiks- 
lai. Kyiėčįąąi^ visus Marątiętte 
■Park apylinkės lietuvius, šeimynas 
atsilankyti. — Rengimo Komitetas 

) KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 
JOS mėnesiais sušįrinkimas įvyks 
šeštadienį, vasario Ž4 ęt- 8 vai. vak. 
P. švelnio bute, 1943 N. Kostner 
Ąvę. Viši dalyvaukite susiriųkime, 
nes' yra svarbių Djr-jos reikalų ap
tarti. —1*. B. sekr.
' SLA 238 KUOPOS, narių mėne
sinis susirinkimas įvyks vasario
25 4, Gramonto svet.; So. Rąck- 
tyell ir 45th Place, 2 vai. popiet. 
Visi privalote susirinkti, nes' be 
kitų svarbių SLA ir kuopos reika
lų bus atstovų rinkimai.

-—F. T. Puleikis, sekr.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS sukakties minėjimo Ijendro 
komi (eto fin. komisijos svarbus su
sirinkimas įvyks pįrmadięąį, vas.
26 d. 8-tą vai. vakaro dr. Rakaus
ko bute, 2415 W. Marąųette Rd. 
Būtinai prašome visus, kurie turė
jote tikietus pardavinėjimui, atvy
kti ir atsiskaityti. Pagelbėsite ko
misijai pilną finansinę atskaitą pa
daryti,

J. A, Mickeliunas, 
finansų komisijos pirnpųinkas.

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 St.

SITUATION WANTED 
ieško Darbo

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
______ Gyvenimui Kambariai

RENDAI FURNIŠIUOTAS kam
barys vedusiai porai be vaikų. 
Southside. Del informacijų šaukti 
Boulevard 9726 tarpe 1 ir 2 valan
dos Mike Ugianski.

RENDAI KAMBARYS vaikinui 
su ar be valgio apšildomas. Gera 
transportacija. Virginia 1218.

(T.n-

Vasario 25 d. pripuola kuo
pos mėnesinis susirinkimas. Vi
sų narių privalumas atsilankyti 
susirinkime ir pasiaiškinti kas 
savo pareigas jau atliko, o kas 
dar nepradėjo. Visi būtinai tu
rim jas atlikti.

Šiam pažangos vajui, atsi
minkime, laiko jau nebepęr- 
daug liko, o kiekvienas turi pri
rašyti nors po vieną narį. Tą 
pareigą mums užliejo pažangos 
vajaus vedėjas.

Broliai -nariai iji; įg^ęijys vną- 
rės, dekiąi savo pa.stąngąs, jos 
mums atneš rezultatų. Musų 
organizatoįrus J. Kaulinas per 
vieną mėnesį užrašė 13 naujų 
aplikacijų ir sako, kad tai dar 
neviskas. O jeigu mes padėsim, 
tai mes pabūsim iš letargįo 
miego.

Mirties SukaktuvėsMetų

Turiu pasakyti, kad. praeitam 
pažangos vajuje musų kuopa 
pasirodė zero. šiame vajuje per 
darbštų organizatorių gąl prą- 
simušim priekin, ir musų re
korduose nebebus zero.

Susirinkimas
Susirinkimo vieta yra K. 

Granionto svetainė, 4p35 Šou Ui 
R^o,ckwell! $t. Prasidės 2 vai. po 
pietų. Kurie dar neužsiinokė- 
jot sąvo mėnesinių duoklių, pa
sirūpinkit užsimokėti, kad nėr 
liktumėte suspenduoti,

J. Povilaitis, rast., 
3025 W. 38 S t.

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

PARENGIMAI
MĄRQUETTE PARK LIET. AM. 

PILIEČIŲ ' KLUBO pastangomis 
vasario 25 d. 3 vai. po pietų šios 
parapijos svetainėj bus rodomi mo
ksliški paveikslai ir komedijos. Įžan
ga visiems veltui ir visi yrą kvie
čiami pažiūrėti. t -^-Vąldyba.

Mes Esame Toli

RENDON KAMBARYS, ženotai 
porai ir pavieniui. 2641 W. 69th 
St. antros lubos.

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

RDNDAI KAMBARYS merginai 
ar vyrui. Pusė bloko iki gatveka- 
rių. 4246 So. Artesian. Antras auk
štas.

80 AKRŲ FARMA, moderni na
mai, karštu vandeniu šildymas. 
Vaismedžiai, miškas, 3 blokai į 
mokyklą ir miestelį. 9604 South 
Western Avė. *

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

HELP WANTED—FEMALE
.,, ? _______

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

506 West 39th St.

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

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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS GERAS bartęn- 
deris—nevedęs vyras. Kambarys ir 
užlaikymas, gera alga. Turi turėti 
liudymus. Box 1187, 1739 So. Hals- 
ted St.

TAVERNAS PARDAVIMUI su 
keturiais pragyvenimo kambariais. 
K&rštu 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.

Nuo Jų, Bet Musų 
Pareiga Jiems Padėt

Nes svetimi dar nesiliauja 
klebenę Lietuvos durų

pArtnėrs wanted 
Reikia Partnerių

k IEŠKAU PARTNERIO SU $5000 
Ibudavosim gazolino stotį ant 3-jų 
įlotų. Kampiniai. Proga gauti darbą 
pačiam. Matykit savininką. Jos. M. 
AzukaS, 3303 So. 1 Lituanica Avė., 
Tel. YARDS 1215.

S ’

Kasdieną iš laikraščių ir gau
namų iš Lietuvos laiškų girdi
mų ap.įę P.ąbjįgpįius, kuriuos k.a-

IEŠKAU PUSAMŽĖS MOTERS 
be šeimynos prisidėti prie biznio— 
laisvių pažiūrų, mokanti rašyti, tu
rinti pinigų, biznį, namą. Aš turiu 
keletą tūkstančių. Kreiptis raštu. 
A. S. G, H. 2557 W. 71st St., Chi- 
cago, III.

gląudos Lietuvoj. Nors jau ką
rąs nuslinko # į. kitą pusę, bet 
pabėgėliai dar nesiliauja klebe
nę Lietuvos durų ir kasdien jų

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

100 AKRŲ, 1% mylios priešakis 
prie U. S. 98 arti Pensacola; 42 ak
rai apsodinti tung medžiais. 3 iki 
4 metų amžiaus, 43 akrai aptverti, 
namelis prižiūrėtojui; geras šulinys, 
įkainuota kad parduoti. J. B. BEN- 
DER, savininkas. P. O. Box 1140, 
Pensacola, Florida.

PARSIDUODA BIZNIS, arba ke
pyklą su namu labai prieinama 
kaina. Savininkas vietoj, 1458 West 
57th gat.

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
ra vieta, geras biznis. Priežastis— 
Turiu 2 biznius. 6746 So. Ashland 
Avenue.

PARDAVIMUI GERAI IŠDIRB
TAS kampinis tavernas, 6 kam
barių flatas. Pigi renda—bargenas. 
Tel. CICERO 3695.

MODELINIS NAMAS $2250 — 
$375 pinigais— $19.50 mėn. Apie 
10,000 ketv. pėdų žemės $325. Van
duo, elektriką, grįstas kelias, visa 
dekoruota, mokykla arti, dviguba 
konstrukcija. Kelios minutės vaka
ruos nuo Harlem Avė. ir Belmont 
Box 1188, 1739 So. Halsted.

GREITAM PARDAVIMUI valy
mo ir siuvėjo šapa. Labai nebran
giai, žema .renda, 2506 West 59th 
Street.

PARSIDUODA ROAD HOUSE, 
Willow Springs, III. su arba be na
mo, savininkas turi 2 bizniu, šau
kite Telefonas Willow Springs 
926—W.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
pigiai. 4213 So. Campbell Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

DIDELI

D

“REIKIA TIK $150 pinigais.” 5 
akrai ypatingai geros žemės viš
toms auginti, kas valandą busas į 
vidmiestį, prie gero kelio, elektri
ką ir telefonas. Pietvakariuos nuo 
miesto ribų. Pilna kaina $650. Titie 
gera. Box 1189, 1739 So. Halsted.

PUIKI 15 AKRŲ DALINAI su 
mišku, ant kalnelio, farma prie grį
sto kelio, kelios minutės į Palos 
miškus. Kaina $175 akras—labai 
gerais terminais. Box 1190, 1739 So. 
Halsted.

VEIK 4 AKRAI VIŠTŲ, ančių ir 
daržovių farma—gerai nudreinuota 
—pief.’.os nuo Higgins arti Mann- 
heim kelio. (Grįstas kelias iki įėji
mo), elektriką. Kaina už vi§ą $750 
—$150 pinigais—$10 į mėn. Box 
1191, 1739 So. Halsted.

NEBAIGTA 1 >/2 AUKŠTO kate- 
džė, apie 2 akrų žemės, netoli Mi- 
chigan ežero, Lake kauntėj, III. (1 
bloko atstume) kiek medžių, gali
ma pasidaryti .6 kambarius —grįs
tas kelias, elektriką. Kaina $2,000 
—$300 pinigais, $25 į mėnesį. Ne
mainyti. Bqx 1192, 1739 S. Halsted.

■ | •gH■ ■ • aSiunčiam Gėlest (Vi/CI j/ lV Telegramų į 
L U f L11110 Visas Pasaulio

• Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

1 | n n & Celes Mylintiems
I M K A Vestuvėms, Ban- 

LiHkietams, JLaidotu- 
**■*■<■ ■ vėms, Papuoši-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

PRANCIŠKUS RAČIUS
Sužeistas dirbtuvėje vasario 

19 d. mirė vasario 26 dieną, 
; 1937 m., sulaukęs 46 m. am1 

Žiaus, gimęs Švėkšnos parap., 
Raseinių apskr. Palaidotas li
ko kovo 2 d. Šv. 
kapinėse.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Petronėlę, 
Tverijonaitę, sūnų Pranciškų, 
dukterį Relen Lukas, žentą 
Antaną, švogerį Juozapą ir 
gimines. Lietuvoje—2 seseris.

Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tėveli, niekuomet ne
užmiršime. Tu. pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anks- 
čiaus ar vėliau^ pas Tave at
eisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
Moteris, Šukius, Duktė, žen

tas, ^yogeris ir Gimiįvės.

PADĖKAVONĖ

daug rūpesčių ir apsunkina jos 
ekonominę būklę. Nėra reikalo 
užginčyti, kad Lietuvos liau
džiai ir be pabėgėlių reikia mai
tinti gaujas visokios rūšies pa
razitų. Bet dabar, atgavus Vil
nių, kuris lenkų ir karo labąi 
nualintas. Tai sudaro Lietuvos 
liaudžiai dar didesnę našią.

Per 30 metų darbuojasi
Mes toli; csjįiĄe nuo Lietuvos 

ir j,o$ dąburtiuių vargų, bet 
lųiąsų priedenpe pagal išgales 
padėti ‘Lipiuvai nešti tą naš’ą. 
Štai Chicagps Lietuvių Vyrų 
choras, kuris per trisdešimts 
metų darbuojasi lietuvių kuL 
turai, rengia sniagų vakarėlį 
su juokingų lošimu ir daino
mis, ir pusę pelno skiria dėl 
Vilniaus.

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

RENDAI AR PARDAVIMUI sto
ras ir 6 kambarių flatas, su taver- 
no fikčeriais, pilnai įrengtas—arba 
geras bučernei, grosernei arba ke
pyklai. Randasi Brighton Parke. 
Atsišaukite 4177 Archer Avė. Tel. 
Virginia 9665.

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

RENDAI 3 KAMBARIŲ apšildo
mas flatas. Puikiai įrengti dėl at
skiros šeimynos. 5809 So. Sacra- 
mento • Avė.

Ryt S.L.A. Moterų 
Kuopos Parengimas

Kazimiero

po tėvais

■

i t

•v NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSEj Ine 
“THE HOME OF FINE FOBNITURE- SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Tik 50 centų

BARGENAI BRIGHTON 
PARKE.

6 kambarius, mūrinis, 2
garažas, pirmas aukštas

2 po
karų
vandeniu šildomas, tik už $5500.
2 po 6 kambarius mūrinis, už 
.................  ,............... $6300.00 
4 fiatų po 4 kambarius medinis, 
labai gerame stovyje, $80.00 ren- 
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, bučernių ir delicatessen što- 
rų už cash arba mainais. Taipgi di
delių ir mažų namų. Kas ką turite 
mainyti ar pirkti, kreipkitės pas—

' P. M. SMITH,
4177 Archer Avenue arba pašaukite 

VIRGINIA 9665

2)

3)

4)

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

4058 So. Campbell Avė.

DIDELĖ TROBVIETĖ PRIE gra
žaus Irving Park kelio, kelios mi- 
.nutės vakaruos nuo. La Grange ke
lio—visa aukštumos žemė (apie 3 
akrai), išrenduota iki balandžio 1. 
Kaina $4500—patogiais terminais. 
Box 1193, 1739 So. Halsted.

BARGENAS. PARSIDUODA pui
kus namas, 3 krautuvės su pilnais 
basementais ir šiluma ant 63-čios 
keli blokai į rytus nuo Kedzie. 
Kaina $16,000. Tel. Calumet 6892 
(no brokers).

APIE 3 AKRUS PRIE IRVING 
Park kelio (seni budinkai, turi būti 
nugriauti į 60 dienų), rytuos už 
BensenviŲe. Kaina $125.0—$250 pi
nigais—$15 į mėn. Box 1194, 1739 
So. Halsted St.

Fu KM 11 b RĖ -F1XTURE FOR-SĄLE 
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.

5 KAMBARIŲ RAKANDAI ir su 
flatu, antras aukštas labai puikiai 
įrengta už pirmą pasiūlymą. 1814 
N. Burling Avė.

A.A. Marijona Miklovienė, 
< kuri mirė 15 dieną vasario ir 

palaidotą tapo vasario 19, o 
• dabar ilsis Šv. Kazimiero ka

pinėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkairot tiems, 

, kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į 

t tą neišvengiamą amžinybės 
; vietą.

Mes atmaudami ir apgąilė- 
dami jos prasišalinimą iš" mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido- 

: tuVėsė žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams.

Dėkavojame musų dvasiš
kam tėvui, Kun. Statkui, kurs 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielą; dėkavojame gra
boriui Albėrt V. Petkus, ku
ris savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
ją į amžinastį, o miimš pa
lengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius, dėkąvojąme gė
lių ir mišių aukotojams, dė- 
kįtvoj.ame grabriešiamsĮ ir pa
galios dėkavojame visjems da
lyvavusiems laidotuvėse gi
minėms ir draugams; o tau 
musų mylima motere ir mo
tinėle sąkorne: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Nuliūdę lieka,
Vyrąs, ir S.ųnai.

-

ditorijoj sekmadienį, kovo 3 d., 
3:30 vai. po pietų. Įžanga tik 
50 centų. Taigi už tą mažą 
įžangą pamatysite grąžų loši
mą-, išgirsite gražių dainų, ku-

Lietuvos liaudies vargus. Tad 
dar primenu, kad tas vakarėlis 
Vilniaus naudai įvyks nedėlioj, 
kovo 3 dieną. Lietuvių Audito
rijoj.—X. š. ’

NAUJIENŲ
METINIS
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— įvyks —
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Pelnąs Labdarybei
Ryloj po pietų Chicago 

Beach viešbuty j įvyks S.L. A. 
208-tos Moterų Kuopęs “Kor
tu ir Kauliuku” vakarėlis renr 

v . 1

giamas labdarybės reikalams.
Kuopos pirmininkė, taipgi 

rengimo komisijos viršininkė 
yra p. M. Brenzaitė, ir ji ne
abejoja, kad parengimas bus 
labai; pasekiųingas. Bus laimė
jimai prie kiekvieno stalo, taip- 
,gi; durų prizams yra skiriami 
labąi gražus lietuviški rank- 
.darbiąb kuriuos parūpino p? 
Ęrennęn. Visos viešnios ir ave- 
čiąj bps vaišinami kava ir py
ragaičiais, kuriuos • gamipa pa
čios nares.

Biįiętai yra po 50c. Svečių 
tąępe bus svetimtąųčių, kurie 
daug bilietų išpirko, tad lię- 
tuviai nė turėtų., jiems užsileį^ 
sti.

Vakarėlis prasidės 2-trą po 
pietų, pasibaigs 5-tą.

L. Narm^nta.

LIETUVIŠKAS DVARAS. 200 
akerių farma Wisconsin su upeliu, 
be skolos. Cementuota barnė — 
34x72, plieno “Stanchepns”, 5 metų 
senumo 5 kambarių namas su vi
sais rakandais, 13 melžiamų kar
vių, bulius ir 11 telyčių, 2 arkliai. 
Vištos, visos mašinos reikalingos 
dėl farmeriavimo. Našlė pavedė 
mums išmainyti ąnt namo Chica- 
goje. Farmerka išvažiuoja panedė- 
lio vakare. Skubėkite atsikreipti 
pas—
JOHN P. STANKOWICZ and CO. 

4706 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 5407.

VVHOLESALE FVRNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Tūkstantinės pirkėju armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

TIKRAS PIRKINYS

5431 No. Linder Avė., 5 kambarių 
plytinis bungalow. Furnasąs. Nau
jai dekoruotas ir malevotąs. $4750. 
Tel. ŲENTRAL 5225.

’ PARSIDUODA PIGIAI Mar- 
ųuette Parke 2 fiatų mūrinis na
mas, karštu vąndeniu apšildomas,
2 karų garažas. Ir ant Bridgeporto
3 flatai po 5 kambarius parsiduoda 
labai pigiai. Atsišaukite 3553 South 
halsted St. YARDS 5118 L. V. Si- 
rūs.

REAL ESTATETOEXCHANGE

: MAINYS SALE 40x75, vieną ne
didelę salę, 2 beismentų. 4 kamba
rių gyvenimas, 2 garažu į farmą 
arba namą. Priežastis — liga. Tu
riu ir gerą grosernę į mainus. 2610 
Weqt 26th St. Rockwell 0670 Stan
ley.

Todčl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis Ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKIT^ kąa dieną Nau
jienų 7-me. puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug, 
įvairių gerų bargęnų.
VISUOSE, BIZNIO rejkelųąęe 
naudokitės Naujienų austąs 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždaml:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chieago, Ui.
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Dainuos “Naujienų” 
Programe VAKAR CHICAGOJE

Šms trys gražios paneles
Fritzi, Kitzi ir Milzi Krandziu-
tės, širdingai kviečia visus Chi
cagos lietuvius pasiklausyti jų 
skambių dainų ry toj per “Nau
jienų” radio programą, kaip 11 
vai. ryto, iš stoties WGES. I •

Ryt Chicagoj Bus 
Jungtinių Valstijų 
Atstovas Lietuvai
Kalbės Apie Padėlį Europoj

Rytoj Chicagoj bus Jungti
nių Valstijų ministras Lietu
vai, Mr. ()wen J. C. Norem. Ji
sai dabar grįžta atgal Kaunan, 
po trumpo vizito Jungtinėse 
Valstijose. Jisai atvažiavo 
gruodžio mėnesį raportuoti 
NVashingtonui apie politinę pa
dėtį Lietuvoj ir Pabaltos vai-
stybėse, ir ta proga aplankė 
savo tėviškę, Montaną valstijo
je. . ‘ -

Praleidęs Chicagoj sekma
dienį Mr. Norem važiuos į Wa- 
shingloną, ten atlaikys kon
ferenciją su valstybės sekreto
rium, Cordell HullTi, ir atei
nančios savaitės pabaigoj iš
skris Europon su Pan-Ameri
can linijos lėktuvu. Lietuvoj 
bus kovo pradžioj.

Kalbės Oak Parke
Rytoj penktą valandą vaka

re Mr. Norem kalbės apie pa
dėtį Europoj Young People’s 
Lulher League organizacijai, 
taipgi 10:45 vai. ryto pasakys 
kalbą United Evangelfcal Lu- 
theran bažnyčioj, prie Ridge- 
land ir Greenfield Avenue, 
Oak Parke, III.

Vienu laiku atstovas Mr. 
Norem buvo liuteronų dvasiš
kis. Jis dar yra palyginamai 
jaunas žmogus. Rs.

Kovo 31
įvyks
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Garsinkitės “N-nose” 
4

KAUNAS 30 LAIPSNIŲ SPEIGO 
DIENOMIS

Tokios žiemos ir senieji žmonės nebeatmena. Tuojau pc 
Kalėdų prasidėję speigai su dviem vos poros dienų pertrau 
tomis, neatleisdami laiko sukaustę orą ir žemę jau antras m ė 
nuo. Temperatūra 20-30 laipsnių žemiau nulio (Celsijaus) yra 
šios žiemos “vidutinė” temperatūra Lietuvoje. Retkarčiais šal 
tis sumažėja iki 10-12, bet dažniau pakyla ir iki 35-37 laips
nių, o sykį siekė visai nebetoli 40 žemiau nulio. Tokią sibiriš 
ką žiemą labai skaudžiai pajuto ne tik žmonės, bet ir narni 
niai gyvuliai ir laukiniai žvėrys ir sodų medeliai. z

Vaizduose matomas Kaunas, koks jis išrodo ir kaip gy
vena šią žiemą:

1.—Bendras Kauno miesto vaizdas speiguotą žiemos die
ną, kada ir durnai, bekildami iš kaminų, rodosi, sustingsta 
ore. ' . , >

2. Už auksą brangesnis šią žiemą yra kuras, kuris gabe
namas vagonais iš krašto girių ir išvežiojamas gyventojams 
nuo šalčių apsiginti.

3. —Ledo “pramonė”: Kaunas apsirūpina ledu. Šiemet le 
das Nemune storesnis už pusę metro, nuo didelio speigo net 
žvanga.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS
— Suėmė “Hit-and-Run” Vai- 

rotojus' —

0 Policija suėmė ir kaltina 
žmogaus užmušimu su auto
mobiliu 11-to wardo (Bridge- 
porto) prccinct kapitoną Jo- 
seph Vinci ir 25 metų Gus 
AIex’ą. Abu buvo areštuoti ad
resu 2501 S. Halsted Street. 
Netoliese buvo mašina, su ku
rią jie ar kas kitas suvažinėjo 
ir mirtinai sužeidė 65 metų 
chicagietį, Adam Zabielskį.

Nelaimė įvyko užvakar. va
kare prie Archer ir Kostner 
Avenue. Zabielski buvo nuvež
tas į šv. Kryžiaus ligoninę ir 
ten netrukus mirė.

Precinct kapitonas Vinci ne
seniai buvo patrauktas teis
man už baliotų klastavimą lai
ke balandžio balsavimų. Jį iš
teisino.

Kitos Nelaimės

0 14 metų Charles Brent, 
1837 Estes Avenue, sunkiai su
sižeidė, vėliau mirė, nukritęs 
nuo automobilio, į kurį buvo 
įsikabinęs kartu su keliais 
draugais.

> Troko-keleivinio automo
bilio susirėmime prie 75th ir 
Indiana Avenue buvo užmuš
ta 67 metų Mrs. Louise Ste- 
vens, nuo 20 Wcst 113th St. 
Kiti trys keleiviai buvo sun
kiai sužeisti.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Ryt Susirinkimas
SLA Seimo
Rengimui
SLA seimo rengimo komitetas 

jau organizuojasi

SLA.6-tas Apskritys — val
dyba ir kuopų išrinkti po du 
atstovu į seimo rengimo komi
tetą, turės pirmą posėdį šį sek
madienį, vasario 25 d., 1:30 v. 
po pietų, Fellowship House, 
831 W. 33rd PI.

Kuopų išrinkti minėti atsto
vai būtinai dalyvaukite šiame 
posėdy. Jeigu kuopa dar nėra 
išrinkus, tai jos bile valdybos 
narys gali, atvykti ir susipažinti 
su pradedamuoju darbu.

K. J. Semaška, apskr. sekr.

Estai Švenčia 
Nepriklausomybę

Neskaitlinga Lietuvos kai
mynų estų koloniją Chicagoj 
šiandien minės savo krašto 
22-tras nepriklausomybės su
kaktuves. Didelių viešų paren
gimų jie nerengia, bet įvyks 
šeimyniško pobūdžio minėji
mai žemesnių estų veikėjų na
muose.

Estija pasiskelbė nepriklau
soma vasario 24 d., 1918 me
tais, už aštuonių dienų po Lie
tuvos- nepriklausomybės pa
skelbimo Vilniuj.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Taip, Policisfai Ne 
Visuomet Žiaurus 
Ir Pikti
Tai Patyrė šios Dvi Mergaites.

Dvi sesulės, viena 14-kos ki
ta 15-kos metų bandė pasivog
ti dvi pigias sukneles Montgo- 
mery Ward and Co.,' departa- 
mentinėj krautuvėj. Tai buvo 
mergaičių pirmas bandymas iš
eiti iš kelio — 4r abi buvo su
imtos.

Vakar abi buvo namie, labai 
linksmos ir pasipuošusios nau
jomis suknelėmis, kurių laip la
bai norėjo, kad net mėgino vog
ti.

Racine avenue nuovadoj po- 
licistai patyrė, kad mergaičių 
levai yra bedarbiai, naujų suk
nelių joms neturi iš ko pirkti, 
o tos suknelės, kurias jos dėvė
jo, buvo apiplyšusios ir kiti mo
kiniai Schurz High School mo
kykloj iš jų juokėsi.,

Policistams mergaičių pagai
lo. Jie abi paliuosavo, prižadė
jo jų vardų neskelbti, tuojau 
sumetė kelis dolerius aukų, ir 
naujas sukneles ; abiejoms nu
pirko. Kėlių policistų žmonos 
pasižadėjo mergaitėms sukne
les pasiūdinti.

Gaisre Žuvo 
Ugniagesys

Bcgęsinant gaisrą kilusį 
Lamkin odos dirbtuvėj, .1716 
North Damen Avenue, nutroš- 
ko 52 metų ugniagesys John 
Naperąla. Jis priklausė 28-tai 
ugniagesių komandai.

Triobesy buvo apie 80 dar
bininkų, bet visi išsigelbėjo/

Ryt Nepriklausomy
bės Paminėjimas 
Melrose Parke
Kalbės konsulas P. Daužvardis

MELROSE PARK, II1.— Mu
ši] apylinkes lietuviai neatsilie
ka nuo kitų kolonijų.

Štai, penkios draugijos sykiu 
rengia paminėjimų Lietuvos 
nepriklausomybės 22 midų su
kakties ir Vilniaus atgavima.

Rengimas įvyks sekmadienį, 
vasario 25 d., J. Waičiulio svet., 
prie 23-čios gatvės ir Lake St., 
Mclrose Park, III. Pradžia 3 vai. 
po pietų.

Programa susidės iš visokių 
pamarginimų, kalbų, dainų be 
muzikos ir kitokių įvairumų.

-.Kalbės Lietuvos konsulas p. 
Daužvardis ir bus daugiau nu
merių. Choras dalyvaus iš Chi- 
cagos. Prašome visus lietuvius 
čia ir iš apylinkės dalyvauti. 
Kas nedalyvaus, tas nebus lie
tuvis. Visas pelnas šio progra- 
mo bus nusiųstas į Lietuva 
Vilniaus lietuvių šelpimui.

Narys L. V.

Tado Prigėrusi 
Bridgeportietį

Iš Chicago s upės, prie 28- 
tos gatvės, Deering nuovados 
policija ištraukė kūną bridge- 
portiečio Charles Kakockio, 
nuo 3345 South Racine Avė.

I

Jisai buvo apie 45 metų am
žiaus ir dingo iš namų sausio, 
29d.

Nepavykęs
Apiplėšimas
Bridgeporte

Nebuvo Laiko Galvoti.

Bridgeporlietis Krank Jam- 
roz, 3216 S. Morgan si., tarnau
ja už šoferį Bridgeport Tobacco 
and Liquor bendrovei, 3248 S. 
Halsted slrcet.

Vakar rytą jis privažiavo su 
troku prie firmos raštinės ir 
pasiėmė vidun įnešti plienine 
dėžę su pinigais.

Netikėtai pasirodė du nepa
žįstami vyrai, vienas apsigink
lavęs su revolveriu, ir patarė 
Jamrozui jiems pinigus aliduo 
Ii. Bet staiga ginkluotas pikta- 
daris atsidūrė ant šaligatvio. 
Jamrozo, matyt, butą footballi- 
ninko, nes jis vikriai padarė 
“lackle”, kaip sako footballi- 
ninkai, ir ištiesė užpuoliką ant 
gatvės cemento.

Užpuolikas bandė Jamrozui 
kirsti per galvą, paleido du su 
vius, bet tas spėjo įbėgti rašti 
nėn, o abu piktadariai skubiai 
dingo.

Jamrozas dėžėj turėjo api: 
$290. Pinigai buvo sukolektuoti 
iš firmos klijentų. Jis vėliau aiš 
kino policijai, jog “viskas taip 
greitai įvyko, kad nebuvo laiko 
net galvoti.”

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
/ra naudingos.

• Vakar rytą kas tai pasi
vogė troką, pastatytą adresu 
1527 South Halsted Street. Ja
me buvo 30 keisų degtinės ir 
209 keisai alaus.

• Adresu 2304 Cleveland 
Avenue, užrakintam kambaryj 
buvo atrastas negyvas 62 metų 
bedarbis, Frank McCaulcy. Ji
sai nusinuodijo . Paliko rašte
lį su žodžiais, “Viskas baigta, 
nėra ko gyventi.”

• Jeigu naciai laimės Euro
pos karą, tai Amerika kasmet 
išleis vis daugiau pinigą gin
klams, ir turės mažinti sumas 
pinigų skiriamas apšvietai ir 
kitiems žmonių reikalams, o 
tas labai neigiamai atsilieps į 
šalies gerovę. Tokią nuomonę 
pareiškė, Carroll Binder, Daily 
Neivs dienraščio politinis re
daktorius. Jisai kalbėjo moky
tojų organizacijos, Progressive 
Education Associalion suva
žiavime, kuris dabar vyksta 
Palmer House viešbuty j.

q Amerikos Darbo Federa
cija suspendavo Retai 1 Clerks 
Union lokalų No. 1,248 ir ap
kaltino jos viršininkus varto
jimu terorizmu prieš kitas 
unijas ir kai kuriuos darbda
vius.

9 Nežinomas negras užva
kar. vakare nušovė 48 metų 
krautuvininką, Bernard Ru- 
bensteiną. Policija atrado nu
šautojo kūną krautuvėj, prie 
2945 Indiana Avenue. Policija 
ieško kaltininko ir spėja, kad 
jisai bandė Rubensteiną api
plėšti.

0 Betaisydamas vandens 
tanką ant stogo, prie 2001 El- 
;>'on Avenue, paslydo nuo sto
go nukrito ir užsimušė 37 me
tų mechanikas. Ola f Hulla, 
nuo 4151 Overhill Avenue.

0 Policija suėmė ir betvar
kės kėliniu apkaitino 30 meti] 
Haroldą Spearin, 1402 E. 72nd 
St., ir 25 m. H ai Armstrong, 
5736 Blackstone Avenue. Su
stoję su troku prie 57th ir 
Drcxel jie per garsikalbį triuk
šmingai garsino komunistų 
rengiamą mitingą Brovvderio 
“gynimui.”

0 Chicago and Eastcrn Illinois 
traukinys prie 23-čios gatvės 
kryžkelio Chicago Heights prie- 
miestyj sudaužė troką ir sunkiai 
sužeidė jo šoferį, 18 metų Jos- 
eph Zimny, 250 E. 14th Street.

0 Nežinomas piktadaris iš tur
tuolio Jason F. Whitncy namų, 
Evanstone, išvogė $5,000 vertės 
sidabrinių stalo reikmenų.
0 Marshall Field krautuvėj bu
vo suimtas William F. Murphy, 
apie 35 metų chicagietis — a- 
vantiuristas. Jisai bandė pasi
vogti tris brangias knygas, ku
rių vertė siekia kelis šimtus do
lerių. Vienu laiku Murphy tar
navo Kinijos armijoj ir buvo 
gavęs generolo rangą. Jis dabar 
yra be darbo, žmona laukia kū
dikio, ir tikėjosi, kad vogtas 
knygas galės gerai parduoti.
0 Michael Reese ligoninėj ban
dė nusidurti 28 metų chicag’e- 
tis, Daniel Glumcas, nuo 9941 
Avenue M. Jisai susiginčijo su 
savo žmona, kuri tarnauja ligo
ninėj už slaugę.

n-




