
■<Tlic kirst and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Ntw»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXVII Kaina 3c

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, UI., 

under the Act of March 3, 1879
-- — - > ■ ........................-■...........................................- ■ ■

Chicago, Dl., Trečiadienis, Vasario-February 28 d., 1940 No. 50

SUOMIAI PASITRAUKĖ PETSAMO 
FRONTE

RUSAI MĖGINA PEREITI VIBORGO ĮLANKĄ

TALKININKAI, REIKALAUDAMI KELIO 
PER NORVEGIJĄ REMIASI TAUTU 

SĄJUNGOS REZOLIUCIJA
Britams ir francuzams yra svarbu duoti 

suomiams pagalbos
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

27. — Talkininkai, britai ir 
francuzai, nenori, kad Rusija 
užkariautų Suomiją. Užkaria
vimas Suomijos gali sustiprin
ti Vokietijos įtaką Švedijoje ir 
Norvegijoje,\ gali priversti šve
dus ir norvegus duoti didelių 
koncesijų Hitleriui ir Stali
nui.

Talkininkai numato kitą pa
vojų: Suomijai žuvus, naciai 
arba bolševikai gali užsimany
ti Norvegijos uosto Narvick 
(Šalies šiaurėje) kontrolės. 
Kontroliuodami tą uostą, jie 
pilnai kontroliuos ir visą Šve
dijos geležies rudą.

Taigi talkininkai nori siųsti 
j Suomiją savo kariuomenę, 
sako pranešimai, praslidę cen
zūrą. Jie nori siųsti kariuome
nę per Norvegiją. Jeigu talki
ninkų kariuomenė butų išlai
pinta Narvicke, tai ji galėtų

Paskandino du na
ciu laivus šiaurės** -- 

vandenyse
_______

BERGEN, Norvegija, vas. 
2'7. — Gaunami čia praneši
mai, kad pirmadienį britų ir 
franeuzų karo laivai paskan
dino du vokiečių laivus šiau
rės vandenyse, Petsamo apy
linkėje.

Petsamo yra Suomijos šiau
rės uostas, kurį šiandien turi 
užėmę rusai. Pranešimai nesa
ko, ar paskandinti vokiečių lai
vai buvo kariniai, ar prekybi
niai.

Vokietijos prekybinis laivas 
Orizaba, 4,354 tonų, užgavo po
vandeninę uolą arti Skjervoy 
ir paskendo. įgula išgelbėta.

Britanijos lėktuvai 
skrido virš Berlyno

LONDONAS, Anglija, vas. 
27. — Oro-4n i n isterija paskel
bė, kad Britanijų lėktuvų bū
rys atliko tolimo skridimo ke
lionę. Tarp ko kita, britų lėk
tuvai skrido virš Berlyno.

Kitoj pusėje Vokietijos lėk
tuvų skaitlingi būriai buvo at
skridę į Paryžiaus apylinkę. 
Paryžiaus gyventojai išstovėję 
apsaugos nuo lėktuvų punktuo
se apie valandą laiką, pirm ne
gu duota signalas, kad pavo 
jus praėjęs. Vokietijos lėktu
vai nemetė bombų, kaip neme
tė jų nė Britanijos lėktuvai.

Pavasariui pradėjus brėkšti 
sukruto ir vakarų frontas.

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

Apsiniaukę; šilčiau; tarpais 
lengvai pasnigs; saulė teka 
6:29 v. r., leidžiasi 5:37 v. v.

pasiekti Suomiją, apsilenkusi 
su Švedijos teritorija.

Švedija ir Norvegija atsisa
ko leisti svetimų šalių kariuo
menei žygiuoti per jų žemę. 
Tačiau gruodžio 13 dieną Tau
tų Sąjunga, joje ir Norvegija, 
priėmė rezoliuciją, kuri reika
lauja teikti pagalbą Suomijai. 
Remdamiesi šia rezoliucija tal
kininkai reikalausią savo ka
riuomenei kelio į Suomiją.

Ryšium su šitais pranešimais 
atkreiptas dėmesis į žinią, kad 
penkios lenkų divizijos Pran
cūzijoje baigiamos ruošti karo 
tarnybai. Gal būt Suomijon ke
tinama ir dalis šitos kariuo
menės pasiųsti.

Francuzai ir britai esą nusi
tarę neleisti Hitleriui ir Stali 
nui daugiau įsigalėti Skandi
navijoje, sako pranešimai. Nors 
tie pranešimai yra neoficialus, 
bet į juos kreipiama rimto dė 
mesio.

Britai užgriebė naciu 
prekybini laivą

LONDONAS, Anglija, vas. 
27. — Vokietijos prekybinis 
laivas Wahehe mėgino prasli- 
sti talkininkų blokadą ir su
grįžti iš Ispanijos į Vokietijos 
uostą. Britai betgi laivą paga
vo. Vokiečių įgula net nepa
spėjo paskandinti savo laivą.

Wahehe yra 24-tas nacių 
’aivas, kuri suėmė talkininkai. 
28 kiti nacių prekybiniai lai
vai nuo karo pradžios paskan
dinti. Paskandino juos patys 
vokiečiai aiba jie žuvo dėl ki
tokių nelaimių.

Nušovė du nacių 
lėktuvu

LONDONAS, Anglija, vas. 
27. — Oro ministerija antra
dienį paskelbė, kad du Vokie
tijos karo lėktuvai tapo nušau
ti Škotijos pakraščiuose. Vieno 
nušautų lėktuvų trys aviatoriai 
įsėdo į gumos valtį juroje.

Uždraus pašaliniems 
Škotijos kai kurias 

dalis lankyti
LONDONAS, Anglija, vas. 

27. — Karo ministęrija prane
ša, kad nuo kovo 11 d. bus už
drausta tam tikras Škotijos da
lis pašalinei publikai lankyti. 
Saugomose apylinkėse galės 
gyventi ir keliauti tik Vietos 
gyventojai ir asmens gavę spe
cialius leidimus.

Artilerija veikia va
karų fronte

BRUSSELS, Belgija, vas. 27i 
— Čia gaunama pranešimų, 
kad dėl artilerijos veiklos va
karų fronte dreba Luxembour- 
go pasieny gyventojų langai ir 
pastatai. Pastebėtas Vokietijos 
kariuomenės judrumas Moselle 
upės srity.

i NAL’JIENŲ-ACME Telephotn
ROMA, ITALIJA.-—Summner Welles, prezidento Roosevclto pasiuntinys (vidu

ryje), kurį pasitinka Italijos užsienių reikalų ministras Ciano.

WELLES TARIASI SU NACIŲ IR T AL- Mirė žymus Wiscon- 
sin veikėjasKININKŲ DIPLOMATAIS

ROMA, Italija, vas. 27. — 
Antradienį prez. Roosevelto 
nasiuntinys Sumnck Welles tu
rėjo pasikalbėjimą su Britani- 
’os ir Francuzijos; .ambasado
mis Romoj e^Zknrie’ bųyo pa
kviesti pietutns pas Jungt. Val
stijų ambasadorių Phillips.

Vokietijos ambasadorius von

įMackensen yra pakvietęs Wel- 
lesą arbatai.

O naktį jis išvyks j Berly
ną. čia pasįinatys su Hitleriu 
ir Vokietijos užsienių reikalų 
ministeriu. Vorv • Ribbentropu. 
Po to sugrįš įx Romą tolesniems 
pasitarimams su Mussoliniu :r 
Italijos užsienių reikalų minis
teriu Ciano.

Nužudė sovietų ge
nerolą ir io pade- > • • jejus
LONDONAS, Anglija, vas. 

27. — Reuters, Britaniios ži
nių agentūra, praneša, kad ta
no nubaustas mirtimi buvęs 
Rusijos armijos komanduoto jas 
Suomijos kare, generolas Me- 
rėtskov. Mirties bausmė įvyk
dyta ir kai kuriems io štabo 
nariams, sovietų augštiems ka
rininkams.

Dėl rusų nepasisekimų Suo
mijoj, sako Reuters praneši
mas, gen. Merctskov buvo pa
šauktas į Maskvą, iš jo atim
ta komanduotojo galia ir jis 
pats, su padėjėjais, apkaltin
tas nekompetentiškumu.

Francuzijos žemės 
ūkiai karinėje 

priežiūroje
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

27. — Pagal valdžios išleistą 
patvarkymą visi Francuzijos 
žemės ūkio darbininkai turi 
palaikyti dabartinius savo dar
bus. Jie padėti karinėje prie
žiūroje. Tuo budu Francuzija 
nori užtikrinti žemės ūkių pa
vasario darbus. v

Išreiškė pasitikėji
mą Daladier vy

riausybei
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

P7. — Francuzijos atstovų rū
mai 450-mis balsų prieš 1 an
tradienį išreiškė pasitikėjimą 
ntemiero Daladier vyriausybe. 
Pasitikėjimas išreikštas po de
batų cenzūros klausimu.

Italų ir rusų atsilie
pimai apie Welleso 

misiją
ROMA, Italija, vas. 27. — 

Italijos spauda iš karto pasi
tiko pranešimą apie Welleso 
kelione Europon labai šaltai. 
Pirmadienį, po Welleso pasikal
bėjimo su Mussoliniu ir Ciano, 
snauda pavedė Amerikos pa
siuntinio vizitui pirmus pusla
pius ir labai palankiai atsilie
pė. Ji tačiau nieko nekalbėjo, 
apie ką Welles ir Mussolini ta
rėsi.

Kitaip apibudino Welleso ke
lione sovietų Rusijos radiias. 
Pasak rusų, prez. Roosevelto 
pasiuntinys atvykęs Europon 
natirti, kokia esanti proga Ame
rikos kapitalistams kariauti 
Europoje svetimomis rankomis.1 
Mat, Amerikos kapitalistai esą 
nusitarę tęsti karą juo ilgiau 
— iki paskutinio franeuzų, bri
tų ir vokiečių kraujo lašo.

Suprantama, pati Rusija ne-, 
kariaujanti: ji tik Suomijos 
“banditus” baudžianti.

Popiežius priėmė 
prez. Roosevelto 

ambasadorių
VATIKANO MIESTAS, vas. 

27. — Popiežius Pijus antra
dienį priėmė prez. Roosevelto 
ambasadorių Vatikanui, Myron 
C. Taylorį. Taylor yra pirmas 
Jungt. Valstijų ambasadorius 
(nors ir neoficialus) Vatika
nui nuo 1867 metų. Jo užduo
tis esanti koordinuoti C ptrez; 
Roosevelto ir popiežiaus taikos 
pastangas.

Solomcn Levitan, 6 kartus bu
vęs Wisccnsin valstijos 

iždininkas.
MADISON, Wis., vas. 27. — 

Antradienį mirė nuo širdies ata
kos Solomon Levitan, 77 me
tų. Jis ėjo šešis terminus Wis- 
consin valstijos iždininko pa
reigas. Buvo žinomas kaip 
“Uncle Sol”.

Jo paties aiškinimu, karta 
velionis Bob La Follette nusi
pirko pas jį petnešius, nuo to 
laiko jis visuomet rėmęs sena
torių. Levitan buvo žymus La 
Follette rėmėjas ir bendradar
bis politikoje.

Sam Levitan paėjo iš Lie
tuvos. Gimė Tauragėje lapkr. 
1, 1862. Atvykęs Amerikon, 
kaip ir dauguma ateivių, iš kai
to vargo, bet povai prasisiekė 
.ir vėliau įgijo svarbios reikš
mės Wisconsin valstijos libera
linėje politikoje.

Norman Thomas 
apie Roosevelto 

kandidatūrą
NEW YORK, N. Y., vas. 27. 
Užklaustas, kaip jis žiuri j 

prez. Roosevelto trečią kaden
ciją, Norman Thomas, socia
listų partijos vadas, atsakė: 
jis nebalsuosiąs nė už repub- 
likonų, nė už demokratų kan
didatą, o kai dėl trečicą kaden
cijos, tai geriau bus, jeigu ge
ras prezidentas tarnaus trečią 
kadenciją, negu prastas pir
mą.

HELSINKIS, Suomija, vas. 
27. — Suomijos karo vadovy
bė antradienį praneša apie mū
šius su rusais visuose frontuo
se — nuo Petsamo, šiaurėje, 
iki Karelijos, pietuse.

Petsamo srity suomiai pasi
traukė į naujas vietoves. Šitos 
suomių pozicijos dabar yra 
Nautsi, prie Norvegijos rube- 
žiaus, 65 mylias į pietus nuo 
Petsamo.

SUOMIJOS GARNIZONAS PASITRAU
KĖ Iš KOIVISTO

HELSINKIS, Suomija, vas. 
27. — Suomiai pagaliau pasi
traukė iš Koivisto tvirtovės.
Ir tik dabar paaiškėjo, kad ši
tą svarbią tvirtovę, kuri nuo 
nat karo pradžios sulaiko di
džiulės rusų armijos kairiojo 
sparno ofensyvą, aptarnavo vi
sai mažas — tik 100 artileris
tų — garnizonas.

šitas suomių būrelis pereitą 
gruodį ir sausį ištisas 44 die
nas atlaike nepaliaujamą ^Ru-

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

LONDONAS, Anglija, vas. 
27. — Naujų informacijų pra- 
^lido Britanijos cenzūrą, kad 
talkininkai artimoje ateity pa
siųs karinę ekspediciją į Šuo- 
~niją per Norvegiją.

-- X-- X-- X--
HELSINKIS, Suomija, vas. 

27. — Suomijos kariuomenė 
pasitraukė į naujas pozicijas 
Karelijos fronte. Rusai pradė
jo atakas visuose frontuose 
Suomijoj — nuo Petsamo iki 
Karelijos.

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

27. — Du nacių lėktuvai nu
šauti Anglijos ir Škotijos pa
kraščiuose.

--X-- X—X--
LONDONAS, Anglija, vas. 

27. — Winston Churchill an
tradieni painformavo, kad du 
dideli Britanijos šarvuočiai bu
vo suža’oti, tačiau artimoj at
eity jie bus pataisyti ir sugrįš 
aktyviai tarnybai.

—x—x—x>—
LONDONAS, Anglija, vas. 

27. — Britai sugavo- nacių pre
kybinį laivą Wahehe, mėginu
sį prasiisti blokadą ir pasiekti 
Vokietijos uostą.

—x—x—x—
BUCHAREST, Rumunija, va

sario 27. — Pagal slaptas su
tartis Francuzija parūpins Ru
munijai lėktuvų, kulkosvydžių 
ir kitokių karo pabūklų.

-- X-- X-- X--
ROMA, Italija, vas. 27. — 

Po pasitarimų su Sumner WeL 
lesu Romos diplotai įsitikinę, 
kad Amerikos pasiuntinys ne
turi planų taikai atsteigti, bet 
atvykęs Europos padėties stu
dijuoti.

—X—X—X—
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

27. — Hitleris nepasiūlysiąs 
Sumner Wellesui taikos plano, 
bet paręikšiąs stiprų Vokieti
jos norą dominuoti Europą.

Karelijos fronte rusai užėmė 
Koivisto tvirtovę. Suomių ba- 
tarejos nebelaiko rusų kairio
jo sparno. Taigi raudonosios 
armijos pulkai kairiojo sparno 
krašte veržiasi pirmyn. Atro
do, rusai nori pereiti ledu Vi- 
borgo įlanką ir užeiti miestui 
iš šono.

Suomiai praneša nušovę ko 
lioliką rusų lėktuvų. Bet ir ru
sai giriasi nušovę 19-ką suo
mių lėktuvų.

sijos kanuolių bombardavimą 
ir rusų lėktuvų atakas.

Pereitą šeštadienį Suomijos 
karo vadovybe paliepė 100 vy
rų garnizonui pasitraukti. Gar
nizonas prašė leidimo ilgiau pa
silikti tvirtovėje ir ilgiau ko
voti rusus. Ją apleido tik va
dovybės paliepimui nesilenk- 
damas.

Kaip ir praeity, garnizone 
;gulos vardai neskelbiami. Bet 
suomiai skaito juos savo did
vyriais.

Stato greičiausius 
lėktuvus pasauly

J. V. armijai
BURBANK, Gal., vas. 27. — 

Robert E. Cross, Lockheed 
Aircraft korporacijos preziden
tas, antradienį paskelbė, kad 
Jungt. Valstijų armija artimo
je ateity gaus pirmą greičiau
sių pasauly karo lėktuvų dali, 
šitokių lėktuvų pastatyti Jungt. 
Valstijų armija yra davusi už
sakymą sumai $10,000,000.

Francuzija apgink
luosianti Rumuniją

BUCHAREST, Rumunija, va
sario 27. — Pranešama, pada
rytos trys slaptos sutartys, pa
gal kurias Francuzija teiks 
Rumunijai didelį skaičių lėktu
vų, kulkosvydžių ir kitokių 
karo pabūklų. Britanija jau pa
siuntusi Rumunijai 60 greitų
jų lėktuvų ir sunkiųjų bombo
nešių.

PARYŽIUS, Francuzija,’ vas. 
27. — Francuzijos valdžia pa
dėjo žemės ūkių darbininkus 
karinėje priežiūroje. Valdžia 
nori užtikrinti laukų apdirbi
mą pavasarį.

f PILDOM ]
INCOME

TAX
BLANKAS
KASDIEN NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 VAL. 
Vakaro.

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST.
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SLIUPTARN1AI
Istorinis romanas .iš Amėritaps lietuvių gyveninio tais laikais, 
kada labai aštri kova .ėjo tarp laisvamanių (“šliuptamių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”). >

Šitą tiesos it kovoš r6inknU škiriū dt. Jbhdl 
---------------------- AL. MARGERIS ----------------------

(Tęsltiys)
Bei jati buvo toli po vidur

nakčiui; tai juodu, pagaliau, 
h nėjo gulti. AbfejiJ akys laukė 
inibgė. ftet ittinlys ViS dar te
belakstė, lartimiei viesulas, ir 
miego nei iš tolo neprisileido. 
Antanas galvojo, abejojo, ar iš 
Roko išeisiu s gretas sdcialištės, 
stiprus laisvamanis, kad iiš 
taip staiga ėmė ir pėršiVėne. 
“Naujos, kilnios idėjos yra 
gražiausias ir brangiausias da
lykas pasaulyje, bet ar Rokas 
ilgši štivo sielų jomis penės?’’ 
klausė savęs Antanas.

O Rokas ibgi gtilvojb, svajo
jo aįue ateitį. Tik dabtir jau

Tfė pinigų, Kė IūHU ateitį, bet 
savo proto, savo sielos ateitį. 
Jis n'ėHttib, jaudinosi, neš jo 
šiėlojė 'dabar degė baūjb ^y- 
vėbiibd tanele. JAbtl be galo 
įdMnū btiVo jakiktU įlralafevė- 
j tįsiu, pragiedrėjusių,—žodžiu, 
sutraukusiu dvasios grandi
nius, kurie laikė jo protų su
kaustę ubo pat mbžehs, neduo- 
'danii jam pasijudinti, pirmyn 
žengti, kaip žengia mokslas, 
kultūra^ gyvenimas ir — visas

VILNIUS. — Įsteigto Vilnių- 
j e Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Vilniaus Skyriaūs valdy
bų sudaro: pirmininkas dr. J. 
Ciplijauskas, Liet. Raud. Kry-, 
žiaus ligoninių Vilniuje dirėk- 
torilis, vicepirm. pulk. J. Šle
petys, Vlniaus miesto ir ap
skričio viršininkas; J. Jurkū
nas Šainius, Liet. Raud. Kry
žiaus įgaliotinis—sekretorius, 
kun. Čibiras — iždininkas, drJ 
Jurgėliortis—reikalų vedėjas.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

TeL YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 Šo. Archer Avė.

Tet LAFAYETTE 3650

nau.henu-acme ipifinhoto
NĖW ORLeANŠ,, La. — Balsavimo metu kareiviai prižiūri tvarkų.

Sveikata Ligoniams
Knygelė, kuri aprašo Apie 350 
visokių ždli'iį? Medžių žflevių, 
žiedų ir šdknių šii ndrodymAiš 

delko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai E’dVdpbs lai
vynų ir orlaivynų, kurie, dabar .da
lyvauja mūšiuose jų kelių toliai ir 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiū. Kaina 35c, 3 setai už $1.

M ZUKAlTtS
334 DEAN BLVD. .. 

SPENCERPORT, N. Y.

NAUJIENŲ
MĖTtMS

KONCERTAS 
Kovo 31 d„ 1940 
SOKOLV SAEfiJE

2343 SO. KF.DZIE AVĖ.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS;

20 Mėty Sukakties 
Mintijimo Ženklelius

(.ALI GAUTI 
NaUMĖNOšK 
KAINA 25 CENTAI

“Kunigams Rankų Daugiau 
Nebučiuosiu!’’

išaušęs rytas fdcVo A Vi tanų su 
Roku giliai miegančius. O ka
dangi buvo šekiiitidieūis, tai 
Apie ankstybų kėlimųsį ir daV- 
btin skubėjimų juodu nė saprie 
nesapnavo. Tik Rokas:

—Vandens! vandens!! Kur 
skardinės? Bėkime, bokime!— 
šaukė jis per miegus.

—Rokai, Rokai, kas tau da
rosi? klausė Antanas, staiga iš
budintas.

—'Antanėli — Antanėli,—try
nėsi jis akis,—baisų sapnų 
sapnavau—baisų. Balti liepsnų 
liežuviai, rodos, šniokščia, kį- 
l'a 
aįll'e Vargšų -J 
kosi, klyk i a-, š'ėn it ten įpuola 
... B’ėl — ptigdliau — susmun
ka jiį IVūsrūose, sutirpsta ir iš
nyksta, tarytumei durnai auk
štėjo, žydrioj’e padangėje ... 
htVi’sū, Antanėli, baisu!

—Gaila Džiūvo, Rūkai, gaila. 
Toks puikus vyras buvo. BeV 
. .. visi mirsime ... Tik kaiti 
toks jaunas, toks geras žmo
gus turi be laiko mirti? Ir to
kia baisinga mirtimi ! Kam, Ro- 
keli, kam? Ar tani, kad ktis< 
nors nori ^er Aaug pelno, ir 
verčia darbininkus beprotiškai 
skubėti? Pagyvensi — Pamaty
si, Rokeli, pamatysi... O dabtir 
—kelkimės.

Mtš. A. K. J ARUSZ
____ _____ _ PHYSICAL 

THERAPY
and MIDVVIFE

6630 S. Westernav.
Telefonas; , 

hEMLOCK 9252
Valandas nuo 10:00 v. 
ryto Jki 5:00 v. popiet 
frluo 6:00 iki 0:00 yak. 
Treti. Ir Penktad. nuo 
12:00 iki 5:00 ir 0:00 
iki 0:00 vai. vakaro 

fieštad. ir Sekm. pagal 
sutarti.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS <787 

Namų Tel.: PROSPECT 19.30

DR. C. Z. VEZEL’IS
blBNTISlAS

1645 So. Ashland Avė
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

—Bijaisi? Ko? Ar šitų kai-

savo

sika;sę anglį sprogdiname? Ji'e 
tylės. () aš,—žinai tū mane,— 
dar labiau tylėsiu.

z—.Ne, Antanėli. Aš nė tavęs 
bijati'si. Ne tAvęs, bet
miestelio žblonių. Žinai, taih- 
sta, Lietuvoje...

—fcį? Savo žmonių bijaisi?, 
Hm ... tai naujiena,—hiištfebo 
Ant Anas.

—Taip, Antanėli, 
vo žiiionių .. .

—Gana, jau gaūti

—Tai kodėl tu jų

taip,—sa-

Rokai I

tūri Lijo

vynToj asi it—a'psi vy nioj a 
O jis blaš- —Todėl,. Antanėli, 

greitai išsiunčiau savo Kasto
je! tokių krūvų pinigų, tokių 
krūvų pinigų .. .

—Rokai! Kas sū tavim da
rosi? Uabludai, ar kų?

o

—Ne, Antanėli, ne. Mano gal
va tyra, kaijp Šitas rytas. Bet 
th ūežiAAi—n’ežihai b aš iVebo- 
riū ‘tbb sakyti... (

—Ko, kodėl neiYoH šakyti?! 
-~jAūdiprtši Antaįnaš. x ;

—^Nėb'oriū — bijausi — gė’di- 
hiibsi... 7 .

—ir vėl šneki, Rūkai, lyg vi- 
k'Ai 'nežinodamiAs, kA’d aš 'esu 
gei’iAūsiAlš tAvo ‘drabgas.

—Žiiiau, AiitAhėli, žiūAii. fiet

kad per

tai tūriu pasakyti, nes mano 
sužino nerimsta: Aš nusidėjau 
prieš tave, Antanėli. Prašau 
man dovanoti, ’viskų atleisti, 
kų aš apie tave kalbėjau ir 
ūianiau. 1

—Rokdi, duok rankų! Aš.) 
nieko nežinau, kų tū maū pa-’ 
datei, bet viskų atleidžiu, Vis
tų ‘dovanoju ir tebūūTe tavo, 
sužino ko raihiattsia, - nūošii’- 
džiai kalbėjo Antands, spMis- 
damas Roko dešinę.

—Antanėli, brangus Antanė
li,—pro ašarAs tarė Rokas, 
l^eldaibas rankų prie sūvo 
PQ.

—RokAi! Buk vyras. Aš 
kunigas.

(Bus daugiau)

iu-

Pėlnhs eina 
E1ĖTUVOŠ AĖRO kLIŪBO 

nAūdai.

čravę—į Bcnnsylvanijos kalnias 
išėjo. ?

—Aš noriu, Antanėli, tau 
kų pasakyti, tik bijausi,—la
bai nedrąsiai pradėjo Rokas.-.

laPYstų šneka. Kitaip ...

OUNE UOAL COMpANY 
53Š2 So. Long Ayenūė 
tėlefonis PORTS^otlTII 902^

POČAI^ONTAS Mine Rųn iš geriausių mainų', 
daug dulkių išimta Perkant $7„65
5 toniis ar daugiau .........    , • "
PETROLEUM CARB0N COKĘ $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * ■ "

Salės Tax ekstra. 
....................   r?/ - ■ ■

COrtl 1940, NGęt>L£CRAFT ttfcVICE, INC.

PICTURES AND PILI_OWS PAtYe'RN '2452
No.Žtnii^'Paveikslai it į>a<hiširaitčs

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT bĖfcfc 
| 1739 S o. Halsted S t, Chicago, UI.

feia įdedu 10 centų Ar prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

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

No.

A’dYesas

hidiięš
—TAigi, Antanėli, ko jie ho- 

W iš tamštūs?
—Iš tikrųjų, Rokai, sakyk, 

ko jie iloi’i iš manęs? Ar ne 
gana rimtai ir pavyzdingai aš 
čia gyvenu; dirbti, taupau it 
savo šeimynėle labai rūpinuo
si, dažnai siuntinėdainas pini-

—Tai tiesa, Antanėli, šven- 
'čiaušiti tiesa, bet...

—ilėt.. . Kės ’ūž to ‘bet’? Man 
labai iskAudū. Sakyk!

—Aš dabar tikiu, jog tamsta 
ėsi geras ž'ihbgūs, labai geras.

—Tik dūbėr tiki! PifirilaU,* 
vadinasi, betikėjai? — pašėko j 
Aūiantis, Vodos, nti‘6 žarijų.

Ab'ėjbjaū, AūtAnėli ... Atsi-< 
prtištiū, labai žcftiai alsUyraš‘tiu? 
Abejojau ir įtariiYėjtiu laYns-, 
lų- i

—Abejojai it, į’tatidėjai? Čia 
tai jau tikra naujiena!

—Taip Antanėli. Abejojau 
ir 'įtariuėjau tanistų baisiu 
žinogum esant, 'dūšių šėto
nui——.

—Kų?!—perkirto jį Antanas.
—Geda, baisi gėda man dti- 

bar ir prisilažinti. Bet turiu 
-—turi, lies sąžinę graužia.

—Net sužibę gratižiti. Dtir 
naujiena!

—Labai graužia, tr nepyk, 
Antanėli. Aš nežinojau, kų dti- 
rą's-—nežinojau, —-.sunkiau su> 
ašaromis Akyse kalbėjo Hoktis.f

—Rokai, ktis tan yr '?1 Aš ilė-1 
pykstu, tik nerilhstYi, kų jūs 
ten visi galėjoje Aųtfė natine 
kalbėli, abejoti it net įtarinė
ti? . !

—Viską. ,
—Viską ? .
—Tarp, Antanėli. Liė'žtivau- 

ti aš baisiai nemėgstu, bet ’ši-

Naujienosė galite gauti spal- 
vūotų Ėūtopbs ženifclapį su pa- 
žyme j ibiais visų didesnių mie
štų, pti^al ktirj galėsite sekti 
visus karo v'eiksmūs.

Antro j'e žefftėlapio pusėje 
yra pasaulio kraštų ir salų sų- 
rašas, su ptižyriiejiniais jų di
dumo ir gyventojų skaičius.

Kaina 15č.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HfcMLOCK 6111

ne, i

BUTKUS 
^VlLtkAM A. POkokNY, 
tlNtoEKTAKING ČO., Ine.

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WEST 18th STREET 
Tel. 'CANAL 3161

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John r. Eudeikis
SENkAUjŠlA IR DtitižlAVSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA !

"Ambulancb '
DIfcM Ik NAktI

Visi TėlefUnai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitag'e Avė.

|4$47 South Fairfield Avenue
Telėtonas LAVAYETTE 0721

r~\ . i __ > koplyčios visose

r
Klausykite inušų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 

faėėlals, 10:00 vAl. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 
j su POVILU ŠALilAlIERU.

Laidotuvių Dilr^ktorisii
•u. i Mi UiHDlM'VMil < i- .VnHi'V'T'. - -   — 1

' NARIAI i .
Ch i rago s,
Cicero ?
Lietuvių Į
Direktorių
AbOcibcijOŠ
imiiitiiiiiiiitiiiniiioiiiiiiHYiii

UWIME..
, KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE

■ • i ’■ » i • ,♦ ": • • •
lllllllltHIIIIIIIIIIIIBIIIIIBIIItlIlII

Ambulaiice 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktj

■  ■ Iim—«,»| ■■ .1^    ■■■■■.I. ,■! -ni.i, Į .    —    

ANTHONY 8. PJETKVŠ
6884 So. ’ Wetftem Avė. PhWė G’roHIffli 0142
1410 South Cotirt, Cicero Phortė Cicero 2109

j. LlUtEVIČIŪS
4348 S. Čalifornia Avenue Photiė Lafayėi'tė 3572

P. J. RIDIKAS
3354 įo» felsted Street YAhūs 14i’9

i k J: ŽŪLU
1646 West 46th Street

tirone Yards 0781
Vards 0782
* • «■

& P. MAŽEIKA Yards 1139
Š3i9 Ūtmnm AVė’nue Yards 1138

. ... EAfcftA^VlICZ IR ŠU&Ufc
2314 WeBt, Ižįrd Place, Phone Cinai 2515
SkVRltlS: 42-U Kast lOŠth Street Tfel. ttilftian 1270

ALBEilf V. PETKUS
M. tV&terh Amlife Thbne «024

. ', • i , • „ . , , , ........... . ; < ...

ANT ANAS m. PŪILLlPS.
Litubhi'ėa Ąvenue Phone Varde 4dOŠ

LIETUVIS
Mano 20 mėtų praktikavimas 

jūsų garantavimas. 
OptOmetrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal \ 
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be altinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Pbonė YARDS 1373.

sutartį.

. Kiti Lietuviai Daktarai
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dn Peter John
Bartkus

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

ir susitarus.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 85th STREET 

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

NedėliOmis pagal sutartį.

LIETUVIAI ~
GYDYTOJAI IR DfcNTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

8

Phonc CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 2211d Street 
_ Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredojnis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avende 

Telefonas Repūblic 7868

, Ofiso Tek Virginia 0036. 
Residėnce Tel. BfcVERLY 82U

DK. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir .nuo 6—8:30 vai. vakaro 
8939 SOtlTR ClAKEMONT AVĖ. 

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

Dr. F. Piilšlicki Le Van
GYDYTOJAS ik CHlftukGAS

Valan’doš kašdlen 2-4 ir 6 ° vak.

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

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

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

TėlėfOpUs SEJFLEY 7330 
Namu telefonas Hmnsrwick 0597

VALANDOS: Nuo ii iki 12, 2 ik) 
f ; • 4 ir 7 'iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7. iki 

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED 'St1.

P

Miestas ir valstija.....

t; a to- -iii

DR. A. JENKINŠ
.(Lietuvis) .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
_ Rėz. IJyde Park 3395

DrA Nušauna Slakis,, 
Moterų Ii* vaikų ligų. gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vak. 
išskyrus seredo^nis ir subatomis.

39

KiTATAUČIAl
DR. IIERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per

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 vakan 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

■ ADVOKATAI
K. P.GUGIS

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

Telefonas YARDS *818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Šo. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose

fctMifeiiliiiiiiiBdiL-■ .d v



NAUJIENOS, Chieago, TU,

Iš Lietuvos

Amerikiečių duosnumas visada buvo

DR. DOVAS ZAUNIUS

arcus

iš stoties

Kasdien

SAPNAVAI?

FURKAUCIU
Pratuštinimo Išpardavimas

m o

4393

tinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

NENUSIMINK
NUSIPIRK

šaukusi a- 
įvairųs jų

Išgirsit 
muziką

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

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

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

brangiam
— sušelpti Vilniui

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

Nikalojaus II-jo rubliai 
vokiečių kaize- 

tr i markės

Su jokia politine partija jis 
nebuvo susirišęs.

Su jo mirtimi Lietuva neteku 
gabaus diplomato bei ekonomis* 
to, kuris pačiam amžiaus tvir 
tume (48 m.) dar daug žadėjo

L.G.K

SUTAUPYK 50£ ant $1.00 
kirkdamas muzikali Instrumentą: 
Klarnetą, Trumpėtą, Tromboną, 
Saksofoną, Smuiką, Gitarą arba 
Banjo. Taipgi Drums Uždangalų.

Taupykite pirkdami pas— 
GOLDSTEIN 

914 MAXWELL ST. 
Tel. CANAL 6114.

Vasario 22 d. vidurdienį Kau
no Miesto ligoninėje, širdies 
smūgio ištiktas, mirė Dr. Dovas 
Zaunius.

WASHINGTON, ] 
lėktuvu įvyko avarija

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, Hl. 

čia {dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd} No.....
Mieros __ ________ per krutinę

AKINIAI Visokios 
MADOS

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSTTRED

4192 ARCHER AVENUE

“Give till it hurts” — 
ligi suskaudės”. Vadina- 

jie reikalavo

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

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kraštą) 

TIK TELEGRAMOMIS.

vėliausias žinias, 
į ir kitus įdomius 
pranešimus.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

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

mio 1924 m. lap- 
— ir Rumunijai, 

tuo pa- 
Tais pa- 
d. buvo 
atstovu 

1927 m.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKDLIT SAISTĖ 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

$1 Kankplnl-W 
gių PrlHtutyn i 
luina pirkini... Į 
$1 l Savaitę 1 

Nupirksi J-

Šaltenis be abejojimo 
brangino ją ir ryžosi paaukoti 

'kitam brangiam ir svarbiam 
tikslui

Kartu su ta dovana amerikie
tis atsiuntė Komitetui tokio tu
rinio laišką:

“1939 m. lapkr. 29 d. 
“Aukštai Gerbiamieji,

“Malonėkite Tamstos priimti 
tą mano mažą dovanelę — tai 
yra parėmimui musų seserų ir 
brolių Vilniuje.

“Man laba; gaila, kad negalė
jau daugiau pasiųsti dėl to, kad 
ir aš pats esu vargšas.

“Niekaip negaliu užmiršti Tė
vynes Lietuvos ir iš visos šir
dies trokštu, kad tėvynė Lietu
va butų laisva ir nepriklausoma 
visados, noriu, kad ji butų lai
minga ir kultūringa ir taip to
liau... ir taip toliau...

“Tolinus, aš Tamstas, aukštai 
gerbiamieji Vilniaus Kraštui 
Remti Komiteto nariai ir narės, 
ir visus Lietuvos gyventojus 
sveikinu šventomis Kalėdomis 
ir linkiu linksmų ir sėkmingų 
Naujų 1940 metų.

Dovas Zaunius kilęs iš Prūsų 
Lietuvos susipratusių lietuvių 
šeimos. Pas jo tėvus Tilžės-Ra- 
gainės apskrityje kaizerio lai
kais rinkdavosi visi prūsų lietu
vių veikėjai. Pasiturįs ūkinin
kas, jis visus vaikus išauklėjo 
lietuviškoje dvasioje ir leido į 
aukštąjį mokslą. Vienas sūnų 
liko Vokietijoje, levų ūkyje, be 
to, buvo savo gimtajam apskri
tyje (Ragainės) valdišku ap
skrities veter. gydytoju. Kita 
duktė — med. gydytoja Klaipė
doje, ir, bene jauniausias, Do
vas, gimęs 1892 m. birželio 19 
d., baigė juridinius mokslus Vo
kietijoje, kur 1917 in. gavo jur. 
daktaro laipsnį. Vėliau dalyva
vo pasauliniame kare vokiečių 
armijoje, vėliau, kaip mokąs 
lietuvių kalbą, buvo priskirtas 
prie vokiečių karo štabd Kaune 
ir Vilniuje, čia jis suslpažfnb su 
Didžiosios Lietuvos veikėjais ir,

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

Pirk Dabarčiai ir Kitiems 
Metams!

12 JUODO KARAKULO KAUTŲ $25 
9 PIECED MARMOT KAUTU $25 
14 NORTHER SEAL DAŽYTI
CONEY KAUTŲ .... . ...............  $25
II PILKI KRIMMER
KARAKULO KAUTŲ ............ $25
6 AMERICAN BROADTAIL
KAUTAI ..........................  $25
8 BEBRŲ DAŽYTI CONEY
KAUTŲ ..... ;............................. $25
17 CHEVRON SEAL DAŽYTI
CONEY KAUTŲ .. .................. $25

C

Nusistatykite Ateiti Anksti! Nusi
statykite Gauti Pirmąjį Pasirinki
mą! Laukiame Rekordą Sumušan- 
čios Kruša ties Tokioms Nuosta
bioms Vertybėms!

nybon. Sausio 15 d. 1919 metų 
buvo paskirtas Užsienių Reika
lų Ministerijos patarėju. Tais 
pačiais metais rugsėjo 10 d. —• 
Politikos Departamento direk
torium, 1920 m. vasario 8 d. 
charge d’affaires Latvijai, 1921 
m. lapkričio 10 d. ten pat ir Es
tijai ministru — rezidento ti
tulu. Išgirdęs apie sukilimą 
Klaipėdoje, pradėjo nerimti ir 
prašėsi leisti vykti į tą kraštą. 
Atvyko į, Klaipėdą pq prijungi- 

buvo paduotas 
eandidatu į aliantų sudarytos 
erašto Direktorijos pirminiu- 
ais, bet nebuvo priimtas, kaip 
gimęs ne pačiame Klaipėdos 
erašte, o Prusnose, tad grįžo į 
Kauną, kur po trumpo buvimo 
Užsienių Reikalų Ministerijoje 
centre, 1923 m. birželio 5 d. 
juvo paskirtas įgaliotu ministru 
ir nepaprastu pasiuntiniu Čeko
slovakijai, 
kričio 4 d 
1925 m. vasario 12 d 
čiu titulu Šveicarijai, 
čiais metais kovo 17 
paskirtas nuolatiniu 
prie Tautų Sąjungos.
gegužės 23 d. vėl grįžo į centrą 
ir buvo Užsienių Reikalų Minis
terijos Teisių Administracijos 
ir Ekonominio departamentų 
direktorių. 1928 m. spalių 1 d. 
paskirtas gen. sekretorių (vice
ministru) ir nuo 1929 m. lap
kričio 9 d. — užsienių reikalų 
ministru, kurio pareigose išbu
vo iki 1934 m. birželio 13 d. Po 
to jis pasitraukė iš Užsienių 
Reikalų Ministerijos ir buvo iš
rinktas vienu iš Lietuvos Banko 
direktorių ir, eidamas tas parei
gas iki mirties, buvo Valiutų 
Komisijos pirmininku. Taip 
trumpai skamba jo tarnybinis 
lapas. Visų Užsienio Reikalų 
Ministrų pareigos nelengvos, bet 
Lietuvos, mažos valstybės, ture-

4393—Praktiška suknelė su švar 
keliu. Sukirptos mieros 34, 36, 38 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per kru

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

venamo sunkmečio, 
broliai amęrikiečiai 
mus savo duosnumu 
gurnu. Neatsiliksime ir mes Lie
tuvoje.

Vilniaus Kraštui Remti Vyr. 
Komiteto pirmininkas Dr. J. 
Navakas gražiu laišku padėko
jo p. J. M. Šalteniui už auką ir 
už jo didelį nuoširdumą savo 
tėvynei Lietuvai ir jos atvaduo
tai ir dar suvargusiai sostinei 
Vilniui.

Jei tokiu nuoširdumu prisi
dės ir kiti amerikiečiai jfrie di
delio ir sunkaus darbo, surišto 
ąu Vilniaus ir Vilniaus krašto 
atstatymu ir rėmimu, tai gali
ma laukti labai gražių pasek
mių ir daugeliui musų brolių ir 
seserų vilniečių pro ašaras blyk
stels džiaugsmo šypsena.

K. V—as

FEDERAL.SAVINGS
— ...  and. ____ —

L0AN ASSOCIATIONoFChicągo

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

Sub. 9 iki 8 Vak.

Ijusios neišrištą Vilniaus klausi
mą, saugojusios Klaipėdą ir dėl 
to turėjusios tiek konfliktų su 
kaimynine Vokietija ir didžiu
lėmis valstybėmis —- Klaipėdos 
statuto signatarais, buvo itin 
sunkios. Dr. D. Zaunius dhlyva- 
vo ir lietuvių-lenkų konferenci
joje Karaliaučiuje, . jis pasek
mingai gynė ir laimėjo Lietu
vai bylą Haagos Tarptautinia
me Tribunole prieš Vokietiją 
1932 m. rugpiučio 1.1 d., kurio
je ^Lietuva buvo kaltinama su
laužiusi Klaipėdos konvenciją.
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Kaip žmogus jis buvo malo
nus, demokratiškas apsiejime, 
geras viršininkas1 pavaldiniams, 
pasižymėjo dideliu darbštumu.

Be tiesioginių pareigų, užim
damas svarbius postus valdžios 
tarnyboje, velionis aktyviai da
lyvavo visuomeniniam veikime 
ir rašinėdavo ekonominiais bei 
politiniais klausimais Lietuvos 
spaudoje.

SAPNININKĄ
-SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Juozas M. Šaltenis”. 
Tuose keliuose širdinguose žo
džiuose ir aukoje, kuri musų 
brolio J. M. Šaltenio sąlygomis 
yra labai gausinga, matome, 
kad amerikiečiuose neišgeso 
meilė savo senosios tėvynės — 
kiekviena svarbesne proga jie 
žodžiu, darbu ir pinigais prisi
deda prie Lietuvos reikalų.

Kai didžiojo karo metu (1914 
—1918 m.) Lietuva 
merikiečių pagalbos 
komitetai ir seimai kėlė gražius 
obalsius. Vienas ypatingai pra
garsėjęs amerikiečiuose obalsis 
buvo: 
“Duol 
si, tokiu obalsiu 
aukoti, ligi aukojančiojo kišene 
pajus aukos smūgį. Ir šiandien, 
nepaisant Amerikoje dar pergy- 

užjurio 
jaudina 
širdin-
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AMERIKIEČIO DOVANA VILNIAUS 
KRAŠTUI

$9.45 uz “■
nritaikyti akims su pilna ga
rantija. Ekzaminavimas akių 
-eltui. Sulaužytą lensą pada

rome už $1.00. Nauji tempeliai 
50c. Adjustinimas akinių veltui

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

Joseph F. Budrik
Furniture House

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

Vilniaus Kraštui Remti Vyr. J. M 
Komitetas šion)is dienomis ga
vo ypatingai gražią amerikiečio 
p. Juozo M. Šaltenio (iš Chica- 
gos, 616 West Madison St.) do
vaną — tai yra kolekciją šešių 
sidabrinių monetų: dvi monetos 
caro 
dvi monetos 
rio VVilhelmo II-jo 
Kanados pusdoleris su karalie
nės Viktorijos atvaizdu ir sida
brine 20 frankų Prancuzijo- 
moneta.

Tos kolekcijos savininkas p

Nuo Redakcija: 1 Bujos pa
što valdybos žiniomis, nuo š.m. 
sausio 21 d. kas ’ketvirtadienį 
skris oro pašto lėktuvas linija 
Roma-Rio de Janeiro. ši oro 
pašto linija turės ryšį su su
sisiekimo bendrovių Sindicat 
Condor ir Pan American Air- 
ways lėktuvais. Be to švedų 
spauda praneša, kad rengiama
si Įsteigti oro susisiekimo lini
ją tarp Skandinavijos ir Jung
tinių Amerikos Valstybių. 
Skandinavijos oro susisiekimo 
bendrovių atstovai išvyksta j 
Junglires Valstybes tartis su 
Pan American Airways. Taiji 
yra vilčių, kad neužilgo vėl, ga’ 
būt, bus galima Eltos biulete
nius Pietų ir Šiaurės Amerikos 
lietuvių spaudai siuntinėti ore 
paštu.

Gerb. Eltos biuletenių gavė
jų Pietų Afrikoje, Australijo 
jo ir Tolimuosiuose Rytuose 
(Charbine) prašoma pranešti 
Eltai, ar, per kiek laiko ir kaip 
tvarkingai yra gaunami Eltos 
biuleteniai ?

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

Turtas virs - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš - - $300,000.00
Dabar Mokame 31/9% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 
ias Ant Namų 1 iki 20 mt.

B ... 77 LAIMINGI' MOTERŲ GALI
I , A SUTAUPYTI PO $75

, NanjlAnu-Ar-rriP Tp1«nhn»n
Keturi armijos lakūnai išliko gyvi, nors su jų

to darbams
didelis, o šiandien jis primena senuosius laikus, ka 
da jie sakydavo: “Give till it hurts 
pajustum, kad skauda”.

(Laiškas iš Lietuvos)

14/4^4^

MARKS
Lincoln Avė; • 6409 ’Sr Halsted St. 3356 
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Chlcagoje—p«Mb 
Metami ......................... .

Pusei metų ____ __ ___ -
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ........... .

Chicagoj per išsiuntinėtojus 
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Anglų lapeliai Berlyne
Anglijos lėktuvai užvakar skraidė virš Berlyno, bars- 

tydamf lapelius. Jų niekas netrukdė—nei zenitinės (prieš
lėktuvinės) kanuolės, nei vokiečių aeroplanai.

Lakūnai, kurie tų skridimą atliko, sakosi skraidę ties 
pačiu Berlyno centru ir mėtę lapelius į didžiąsias miesto 
gatves: Unter den Linden, Wilhelmstrasse ir Kurfuers- 
tendamm.

Ar daug naudos tie lapeliai padarys, sunku pasakyti. 
Anglai jau daug kartų siuntė lėktuvus į Vokietiją su pro
pagandos literatūra. Dusyk jie buvo pasiekę net Vieną ir 
Prahą, t. y. buv. Austrijos ir Čekoslovakijos sostines. Kai 
kurie karo ekspertai sako, kad tai visai bereikalingas 
eikvojimas gasolino ir popieros. Hitlerio valdiniai, girdi, 
gautų daug geresnę pamoką, jeigu jiems ant galvų butų 
numesta keletas tonų dinamito!

Bet nei anglai, nei franeuzai kolkas Vokietijos mies
tų nebombardavo. Pirmiaus visi manė, kad, prasidėjus 
karui, vokiečiai pirmiausia puls naikinti oro bombomis 
Paryžių ir Londoną, o sąjungininkai, keršydami jiems 
atakuos Berlyną ir kitus Vokietijos didmiesčius. Abiejo
se kariaujančiose pusėse buvo todėl daromi rūpestingiau
si pasiruošimai apsisaugoti nuo tų atakų iš oro.

Negailestingą miestų bombardavimą iki šiol vykino 
tiktai vokiečiai Lenkijoje, ir dabar tai daro didis “tautų 
vaduotojas” Stalinas Suomijoje. Šitą barbarišką karo bū
dą, vadinasi, didžiosios valstybės vartoja tiktai prieš 
daug silpnesnius savo priešus. Ten, kur jėgos yra daug
maž lygios, nuo to žiauraus turto ir civilių gyvasčių nai
kinimo kariaujantieji susilaiko.

Reikia tikėtis, kad ir Maskvos banditas liautųsi grio
vęs Suomijos gyventojų bakūžes, jeigu jisai pajustų, kad 
suomiai gali jam atsimokėti tuo pačiu pinigu. Iki šiol, 
deja, suomių aviacija buvo labai menka palyginti su bol
ševikų. Tik paskutiniu laiku jie pradėjo gauti daugiau 
lėktuvų iš Anglijos. '

Barstydami iš oro lapelius Berlyno gatvėse, anglai 
parodė, kad Hitleris nedominuoja oro. Vandenyse jo jė
gos, suprantama, daug silpnesnės, negu anglų ir francu- 
zų. O sausumoje dar nepaaiškėjo, kurie galingesni. Tai 
paaiškės, tur būt, ši pavasarį.

“Tarptautinės Profesinių 
Sąjungų Federacijos biuras 
reiškia savo giliausią užuo
jautą ir pilno solidarumo jau
smus Suomijos žmonėms, 
kurių gynimas savo nepri
klausomybės ir savo laisvių 
iššaukė viso civilizuotojo pa
saulio pasigėrėjimą. Didvy
riška suomių tauta kovoja 
prieš sovietų armiją, nepaly
ginti skaitlingesnę, kurią Sta
linas metė į mažiukę šalį su 
aiškiu imperialistines agresi
jos tikslu, sutrempdamas 
suomių tautos apsisprendimo 
teisę.

“Tarptautinės Profesinių 
Sąjungų Federacijos biuras 
kreipiasi į visas prisidėjusias 
organizacijas, karštai ragin
damas jas visokiais galimais 
budais teikti pagalbą narsiai 
Suomijos liaudžiai. Reikia ne 
tiktai umiausiu1 laiku pasiųs
ti musų draugams Suomijoje 
kiek galint daugiau materia
linės paramos, bet ir reika
lauti, kad valdžios griežtai 
vykintų neseniai priimtą Tau
tų Sąjungos nutarimą ir at
liktų savo pareigą Suomijos 
atžvilgiu.”
Tai viso pasaulio organizuotų 

darbininkų balsas, į kurį priva
lo atkreipti dėmesį ir susipratu- 
sieji Amerikos lietuviai darbi
ninkai.

UžGAUTAS“UNARAS”
4

J. V. karo sekretoriaus padė
jėjas, Louis Johnson, aną die
ną savo kalboje New Yorke už
siminė apie karą tarpe sovietų 
Rusijos ir Suomijos ir, palygin
damas abiejų šalių kareivius, 
tarė:

Politiškos kalbos Lietuvoje
Gandai ir kalbos dėl generolo Raštikio trijų mėnesių ato- 

• stogų. —- Kiek tie spėliojimai pagrįsti. — Gen. Raš
tikio nuopelnai ir populiarumas 
nis “Karde” sukėlė daug kalbų.

si gintis, jei reikalas ištiks ko
voti, ar kariauti dėl savo kraš
to nepriklausomybės.

Vieną ryškų pavyzdį jau tu
rime. Tai Suomija. Jos žmonėm 
tikrą heroizmą toje kovoje ro
do. Iš čia galima spręsti, kaip 
tų kraštų žmonės brangina sa
vos valstybės nepriklausomybę.

Jei Lietuva susilaukė pas sa-

Raštikio straips- 
Per mainos ir jų 

reikšmė. — Generolo Vitkausko nusistatymas: jis ar-
> timesnis liberalams, negu Raštikis. — Reformos, ku-| veJ:ien°s ^jmyninės valstybės 

rių laukia Lietuvos žmonės, 
kuliantus. —
los. Sovietizacijos šalininkai tirpsta, kaip pavasarį Į Apie kokias nors Mažino lini- 
sniegas. — Lietuvos gyvenimas pradeda sukti tik- jas svetimai valstybei Lietuvo- 
ruoju keliu. je niekas nekalba ir niekas jos

------:---- ------ :—r. T. , . . nesiruošia čia statyti.(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) Lietuva ei(]ama savQ vįdaus

Metas sudrausti spe-lsvečių’1‘ai.čia buvo ,ik ,am ‘lk’
;. _ , _ _ . . - . ras politinis manevras, o ne kasKaimynines valstybes kariuomenes igų- kita

J Apie kokias nors Mažino lini-

(Tęsinys)
generolas Raštikis aiškiau 
savo simpatijas krikščio- 
demokratams, tai gal gc-

KOMUNISTAI “NUM AS- 
KUOJA” ROOSEVELTĄ

Illinois valstijos Komunistų 
partija ir Jaunųjų Komunistų 
sąjunga išleido ilgą progląma- 
ciją po antrašte: “President 
Roosevelt takes his mask off” 
(Prezidentas Rooseveltas nusii
ma savo maską).

Tai rašinys pilnas melo, insi
nuacijų ir šmeižtų. Jame pasa
kojama, pavyzdžiui, kad prezi
dentas pasiuntė specialų pasiun
tinį (Sumner Welles) su tikslu 
“kovoti prieš augantį pasaulio 
tautų reikaląvimą taikos” ii* or
ganizuoti pasauliniu maštabu 
“akciją prieš Sovietų Sąjungą”.

Nėra reikalo šituos kvailus 
prasimanymus kritikuoti, taip 
pat kaip nėra reikalo nagrinėti 
to atsišaukimo autorių nesąmo
nes apie Suomiją. Bet yra įdo
mus vienas dalykas: komunis
tai tame šlamšte pradeda savo 
šmeižtus prieš prez. Rooseveltą, 
primindami kalbą, kurią jisai 
pasakė vadinamam “jaunimo 
kongresui” Washingtone. Jie 
sako, kad šita sąvo kalba Jung
tinių Valstijų prezidentas pasi
rodė esąs “kafo kurstytojas”, 
kuris sumanė padaryti AmerL 
kos imperializmą vadovu “pa
saulio kare prieš Sovietų Sąjun
gą”-

čia bus pravartu primint:,

kad Roosevelto administracija, 
p-ios Rooseveltienės pastango
mis, teikė visokius patogumus 
Washingtone to vadinamo “jau
nimo kongreso” delegatams, ne
paisant to, kad spauda buvo se-- 
niai iškėlusi aikštėn, jogei tuos 
protiniai nesubrendusius jau
nuolius vadžioja už nosies Sta
lino žvalgybininkai ir agentai. 
Jiems buvo suteiktos nakvynės 
žymių federalinių valdininkų 
namuose; o “jaunimo kongre
so” pirmininką p-ia Rooseveltie- 
nė apgyvendino net Baltojo Na
mo kambariuose. Ji tą vyruką 
valgydino*ir kvietė ant arbatos 
jo draugus.

Atsidėkodami prezidentui ir 
jo žmonai už šitą vaišingumą, 
komunistiški jaunuoliai švilpi
mu ir baubimu bandė pertrauk
ti prezidentą Rooseveltą, kuo
met jisai sakė jiems kalbą. O 
dabar komunistai dar išleido la
pelį, plusdami jį “karo kursty
toju”, “imperialistu” ir “numas- 
kuotu” veidmainiu 11

Tai tokie yra Stalino “kultū
ros” vaisiai.

“Ir vėl pasaulis mato tos 
senos tiesos patvirtinimą, kad 
laisvas žmogus yra vertas 
bent dvylikos baudžiaunin
kų.”
Sovietų ambasadorius Uinan- 

skis tuojaus, kai tiktai perskai
tė spaudoje tuos kalbėtojo žo
džius, nubėgo į valstybės de
partamentą skųstis.

Sekretorius Johnson nepasa
kė, kurios šalies armija suside
da iš laisvų/žmonių, o kurios iš 
baudžiauninkų. Bet “draugas” 
Umanskis suprato, kad ląisvį 
žmonės turi būt suomiai, o bau
džiauninkai — sovietų raudon
armiečiai.

Valstybės sekretorius Hull jį 
priėmė ir jo skundą išklausė, ir 
tuo visas “incidentas” pasibai
gė. Kelti skandalą Stalino am- 
basadorius nedrįso, nes jisai, 
tur būt, atsimena, kad New 
York.o mėtas La Guardia aną
met daug aštresniais žodžiais 
pasijuokė iš Hitlerio, bet kai 
Vokietijos valdžia v bandė pro
testuoti, tai Washingtonas jai 
atsake: “Amerikoje yrą žodžio 
laisvė.”

Lietuvos Padangėje

TARPTAUTINIO UNIJŲ
SUSIVIENIJIMO ŽODIS

Tarptautinės darbininkų Są
jungų Federacijos biuras savo 
pasėdyje priėmė sekančio turk

VILNIUS. — Surinktomis 
žiniomis, Vilniuj ir Vilniaus 
srityje yra: Romos katalikų 70 
parapijos ir 174 kunigai, Evam 
gelikų liuteronų 1 parapija ir 
1 kunigas, Evang. reformatų 
1 parapija ir 3 dvasininkai, 
Stačiatikių (pravoslavų) 15 pa
rapijų ir 32 dvasininkai, Sen
tikių (starovierų) 8 parap. su 
6. dvasiu., Mahometonų 3 pa
rap. su 4 dvasininkais, Karai
mų 2 parap. ir 3 dvaąin.; žy
dai turi apie 150 sinagogų ir 
maldos namų ir 34 dvasinin
kus. — Kaikurios tikybos tu
rėjo Vilniuje savo centrus, tai 
tų daugumas jau susijungė su 
visos Lietuvos tikybiniais ęen* 
trais. Tik karaimų ir mahome
tonų tikybinių centrų klausi
mas, kaip pareiškė Švietimo 
ministeris, dar nėra išspręstas, 
nes ligi šiol Jos tikybos Lie-^ 
tavoje neturėjo savo tikybinių 
centrų.

Jei 
rodė 
nims 
nerolas Vitkauskas labiau arti
mesnis liberalų tarpe. Vadinasi, 
čia visai netenka daryti bet ko
kių politinių išvadų. Bet gi Lie
tuvos žmonės visokių reformų 
pasiilgę nesiliauna apie tas įvy
kusias atmainas kalbėję ir darę 
visokių spėliojimų.

Visa tai rodo ir patvirtina, 
kad Lietuvos žmonės labai gy
vai seka vidaus gyvenimą ir no
ri kai kurių didesnių reformų.

Kai kurios reformos jau vyk
sta, bet jos vyksta labai lėtu 
tempu. Viena jau neabejotina, 
kad Vilniaus srityje pavasaryje 
bus įgyvendinta didesnė žemes 
reforma, ji palies ir. visą Lietu
vą. Jau dabar Vilniaus krašte 
kai kurie stambieji dvarai nu
savinti ir jie bus išdalinti maža
žemiams ir bežemiams.

Karui prasidėjus prekyboje 
pasireiškė neabejotina spekulia
cija. Kai kas panūdo čia staiga 
pralobti. Jau dabar visai nea
bejotinai galima pranešti, kad 
tiek impųjęįąs, tiek prekių eks
portas bus centralizuotas ir pa
čios vyriausybės griežtai pri
žiūrimas. Juo budu pagrindi
niai spekuliacijai bus pakirsta 
šaknis.

Stipriai spekuliuojama valiu
ta. įvairus makleriai čia nori 
pasinaudoti ir valiuta kaip įma
nydami spekuliuoja. Mat, kaip 
ir daugelyje Europos valstybių 
šiuo metu negalima iš krašto "I . '
išvežti svetimos valiutos, aukso 
ir kitų brangenybių. Lietuvoje 
suvaržyta ir lito išvežimas, o 
taip pat jo įvežimas.

Per žaliąją sieną, tai yra kon
trabandos keliu karo atbėgėliai 
nemaža visokių brangenybių ir 
aukso įsivežė į Lietuvą.

Tie, kurie nenori ir negali 
Lietuvoje pasilikti, dabar norė
tų tas brangenybes ir auksą iš 
Lietuvos išvežti. Juodoje biržo 
je čia eina visokios machinaci
jos, kad kaip nors į užsienius 
savo turtais išsprukus ir dar 
pusėtinai uždirbus. Lietuvos vy
riausybė, saugodama savo iždo 
interesus, negali be atodairos 
leisti jos turtus išpardavinėti ir 
tuo pačiu iždui pakenkti.

Tokie sučiupti spekuliantai 
skaudžiai baudžiami. Baudžia
mi net po keletą dešimčių tūks
tančių litų. Bet kartais ir tokia 
bausme apsimoka sumokėti ir 
dar visvįena uždarbis pasilieka.

Visuomenė nerimauja ir lau
kia, kad mokesčiai taip butų 
sutvarkyti, kad netikėtai pratur
tėję butų pusėtinai mokesčiais 
apkrauti, o tie, kurie suktais 
keliais išvengia, jei butų jie su
čiupti, kad ne tik butų baudžia
mi, bet kad jiems butų atimta 
teisė verstis bizniu.

O tie, kurie dėl karo aplinky
bių čia į Lietuvą atbėgo ir rar 
do prieglobstį, butų tuoj iš Lie
tuvos išsiųsti.

Rodos, apie panašaus įstaty
mo išleidimą taip pat jau kal
bama ir toksai įstatymas gal ir 
išeis. Tik skaudu, kad taip il
gai delsiama ir tai tiesiog šlykš
čiai spekuliacijai kelias taip il
gai nepakertamas.

Lietuva dabar knibždėte knib
žda visokiais spekuliantais dau
giausia kitataučiais iš kitur at
vykusiais. '

Jie tuoj turėtų būti iš Lietu-1 
vos išprašyti, arba taip sudrau
sti, kad nedrumstų Lietuvos u- 
kišką gyvenimą, kuris dėl ka
ro ir taip jau visokių bėdų ir 
rūpesčių turi. Darbo žmonės, o 
ypač miestų ir kaimo darbinin
kai, taip pat reikalingi darbo 
apsaugos geresnių įstatymų.

Visos darbo apsaugos ir so
cialinio draudimo institucijos 
pagrindiniai reformuotinos. Sa
vivaldybių gyvenimas stovi mir
ties taške. Jos jau seniai baigė 
savo kadencijas ir reformuotini 
rinkimai į jas butini. Dabar jo
se susitejkė monopolistinio plau-I 
ko veikėjai, kurie ne tiek žiuri i 
bendro reikalo, kiek savo kar-J 
jeros. Čia reikalinga tuoj įlieti 
naujos energijos, naujų žmo
nių, kurie tą darbą naujais su-Į 
manymais ir darbais atgaivintų.

Kalbama, kad ir savivaldy
bių naujos įstatymas jau ruo
šiamas ir visai galimas daiktas, 
kad pavasaryje rinkimai į savi
valdybes įvyks.

Tai štai kas labiausiai vargi
na Lietuvos žmones ir štai dėl- 
ko bet kokių aukštesnių valsty
bės vyrų personaliai pakeitimai 
tiek daug sukelia įvairių kalbų 
ir visokių spėliojimų.

Tas visas kalbas ir spėlioji
mus vis dar labiau padilgina 
tautininkų kai kuri vedama ak
cija.

Kitos politinės srovės neturf 
galimybės atvirai veikti, tai tau
tininkų akcija juo labiau visus 
nervina ir sukelia visokių kal
bų ir gandų. Kai kas tenais pas 
juos spėlioja ir net daro savas 
niekuo nepagrįstas išvadas, kad 
vienos kaimyninės kariuomenės 
įgulos Lietuvoje gali stipriai 
paveikti Lietuvos vidaus gyve
nime ir net nepriklausomybę 
palaidoti.
. Tenka tvirtai (asai faktas 
konstatuoti, kad tos įgulos vi
siškai nesikiša į Lietuvos gyve
nimą. Jos gyvena visai uždaru 
gyvenimu, net jų gyvenamose 
vietose viešai ir gatvėse nelabai 
rodosi.

Kas bus ateityje, tai visa pri
klauso ne tiek nuo tų svetimos 
kariuomenes įgulų, kiek bendrai 
nuo tarptautinės politinės situ
acijos.

Dabar mes gyvename visai 
savitu nepriklausomu gyveni
mu, kaip ir seniau gyvenome. 
O ateitis ne tik musų nepriklau
somos Lietuvos neaiški, 
daugelio Europos net didelių ir 
galingų valstybių. Juk eina ka
ras. Karas eina kaip tik dėl kai 
kurių valstybių ekzistencijos.

Kas karo bus nublokštas, kas 
išliks gyvas, kas iš žemėlapio 
bus išbrauktas, dabar galima 
spėlioti ii* tai spėlioti su labai 
dideliais rezervais.

Lietuvos žmonės kupini vil
ties, kad jų kraštas nepriklau
soma valstybė išsilaikys, šis įsi“ 
tikinimas yra labai stiprus.

Jei Lietuvoje, kaip ir kitur 
buvo sovietizacijos šalininkų, 
tai dabar jie tirpsta, kaip pava
sarį sniegas. Lietuvos žmonai 
nop be kitų pagalbos tvarkytis 
ir išsaugoti savo valstybės ne
priklausomą gyvenimą. Jei ir 
tektų dėl šito padėti daug aukų, 
tai, rodos, dėl jų nesigailės ir 
visi kaip vienas stos ginti savo 
valstybę.

Kaip visos Skandinavų vals
tybės, taip ir Baltijos valstybes 
yra pasišovę ir tolydžiai ruošia-

gyvenimo reformos keliais tuo 
pačiu stiprina savo valstybės pa
grindus ir juo greičiau tos re
formos bus įvykdytos, juo Lie
tuvai bus sveikiau, o darbo 
žmonėms geriau!

Tos reformos skatinamos n.J 
vien tik vidaus gyvenimo geres
nio žmonių gyveninio sumeti-(r 
mais, bet jos būtinos ir tarp
tautiniais sumetimais.

Taip atrodo, kad Lietuvos gy
venimas pamažu pradeda sukti 
tikruoju keliu. Tegu dar šiuo 
metu visa tai labai sunkiai vyk
sta, bet ateitis neabejotinai bus 
geresnė, tvirtesnė. —Betkas

(GALAS)

Lietuvos gyvenimo kronika
VILNIUS. — Atgautame Vil

niaus krašte rasta iš viso 486 
kilometrai plentų, iš jų apie 
300 km paprasto akmens grin
dinio ir apie 165 klm skaldos 
žievės ir apie 21 km skaldos 
betono plytų, tai tik pastarai
siais metais pastatytas ir dar 

-[nebaigtas nuo Panerių ties Vil- 
•nium iki buv. administracijos 
linijos. Bemaž du trečdaliai 
visų Vilniaus krašto plentų yra 

• [nepatogus eismui, ypač auto
mobiliams, mat lenkai Vilniaus 
krašte tiesė pigių, paprastų 
konstrukcijų plentus. Tik pe
reitais metais, užmezgus diplo
matinius santykius su Lietu

mi va, lenkai sukruto tiesti kiek 
daugiau plentų ir Vilniaus kr. 
Buvo pradėti tiesti plentai iš 

’| Vilniaus į 
menčinės į 
beržės link 
kur kitur.

Kaikurių,
plentų statyba numatoma tęsti 
toliau. Numatyta sujungti Ne
menčinę su geležinkelio linija, 
einančia iš Vilniaus į Daugau- 
pilį, pratęsti Vilniaus-Paberžės 
plentą iki Giedraičių ir nuo 
Kenos iki Šumsko, Sov. S-gos 

.pasienyje. Be to musų pačių 
jdu suplanuotas visai naujas 
plentas, kurs eis nuo esamo 
Vilniaus-Eišiškių plento pro 
Valkininkų miestelį ir geležin
kelio stotį iki Alytaus Varėnos 
plento atšakos. Tokiu budu bus 
įjungtas į plentų sistemą ir 
naujai gavęs apskrities miesto 
teises Valkininkų miestas.

Plentai visame Vilniaus kra
šte yra blogame stovyje ir apie 
90 plentų nuošimčių reikalin
gi remonto. Vien šiemet jau 
numatyta atremontuoti apie 90 
kilometrų plentų. Vilniaus — 
Trakų plentas nebuvo remon
tuotas dar nuo rusų valdymo 
gadynės. Tame plente šiemet 
kapitalinio remonto bus pada
ryta apie 15 km. Ateinančio 
sezono darbams jau sparčiai 
ruošiamasi.

Rūdninkus, iš 
Buivydžius, iš 
Giedraičių ir

bet

simpatijų. Mūsiškiai dar buvę 
kviesti į Kievą ir turėję dai
nuoti Leningrade, bet nebega
lėję dėl to, kad ir Kaunas ne
begalėjo laukti. Apie pavasarį 
į Lietuvą atvykstą Sovietų Są
jungos dainininkai.

Ne- 
Pa
ką i-

lenkų pradėtų,

LIEPOJA. — Lietuvos rašy
tojo Kazio Binkio pjesė “At
žalynas” jau vaidintas su di
deliu pasisekimu Rygos rusų 
teatre, vėliau išverstas į lat
vių kalbą ir latvių teatre Ry
goje, o sausio 18 d. Liepojoje, 
kur spektaklis praėjo su retu 
pasisekimu, žiūrovų buvo pev- 
sikimšusi salė. Publikai netil- -f 
pus, veikalas buvo vaidintas 
antru kartu ssausio 21 d. su to
kiu pat pasisekimu. Netrukus 
veikalas statomas tuo pačiu 
kartu Rygoje, Liepojoje ir 
Daugaupilyje. Latvių spauda 
deda apie autorių ir jo veika
lą entuziastiškus atsiliepimus. 
Kaip žinoma, Binkio “Atžaly
nas”, vaizduojąs jaunąją lie
tuvių kartą, ir Kaune bei vi
soj Lietuvoj jau pora metų vis 
tebėra su pasisekimu vaidina
mas, o dabar yra išverstas į 
vokiečių kalbą ir Vilniaus len
kai skubiai ruošiasi statyti, iš
sivertę į savo kalbą.

KĄUNAS. — Grįžęs iš gas
trolių, kur buvo pakviestas 
kartu su soliste Staškevičiute, 
Valst. Operos solistas Antahas 
Kučingis papasakojo apie savo 
įspūdžius Maskvoj ir Leningra
de. Musų artistai buvo pakvie
sti VOKS (Sovietų Sąjungos 
su užsieniais kultūriniams ry
šiams skatinti draugija), “ža
dėjome išbūti 10—12' dienų, o 
išbuvom tris savaites. Aplan
kėm 12 spektaklių įvairiuose 
Maskvos teatruose, o patys tu
rėjome keturis koncertus, ku
rių du buvo radiokoncerlai, vie
nas net televizinis koncertas”. 
Televizija Sov. Sąjungoje jau 
praktikuojama. Musų daininin
kams tekę dainuoti ir sovietų 
operoje “Eugenijus Onieginas”. 
Teatrinis susidomėjimas ten at
rodęs didelis. Nors bilietai ne
pigus, bet visuose teatruose 
prie bilietų kasų jau iš ank
sto stovį didelės pirkėjų uode
gos. Publika eiliniai piliečiai, 
salėj sėdi su veltiniais ir “ru- 
baškomis”. Teatras, matyt, 
esąs prieinamas masėms. — 
Buvę susipažinta su daugeliu 
Sovietų teatro žmonių, kurie 
musų svečiams parodę daug'

KAUNAS. — Prekybos ir 
Pramonės departamente užre
gistruoti šie nauji Lietuvos pi
liečiu išradimai P. Narutavi
čiaus, Kaune—jogurtui gamin
ti aparatas, J. Kvitnerio — 
guminis pirštinukas su 2 eilė
mis šerių dantims masažuoti, 
E. Totoraitės iš Panevėžio vals
čiaus, Vyčių kaimo — virtu
vės kilnojamas garinis šutin
tuvas, L. Gotfriedo, Vilniuje
— išradimas vatai gaminti iš 
linų pašukų; J. šalmuko, Kau
ne — patobulintas gesintuvas; 
O. Gorzkowskio
medžiagos statybai ir šalutinių 
produktų: terpentino ir kani- 
folijos iš medžio žievės gami
nimo būdas; J. Gaučio, Kaune
— patobulintas gaidų spausdi
nimas ir J. Remeikio, Pašviti
nio valse., Trivalakių kaimo — 
patobulinta alui statinė.

izoliacinės

VILNIUS. — Vilniaus univer
siteto senatas savo universiteto 
bibliotekos direktorium išrinko 
Vyt. Didž. universiteto profeso
rių Vaclovą Biržišką, kuris tuo 
tarpu tvarkys ir V. D. universi
teto biblioteką.

Vilniaus radio priimtuvų fa
brikas “Elektrit” netrukus žada 
pradėti veikti.

Vilniaus Kraštui Remti D r-j a 
iki vasario 16 d. žada aprengti 
apie 300 neturtingųjų Vilniaus 
lietuvių vidurinių mokyklų 
moksleivių. Taip pat išduota lė
šų vaikų darželiams, vaikams 
aprengti.

Šau-

mč-
am-

KAUNAS. — Lietuvos 
lių Sąjungos savaitinis 
rastis “Trimitas” birželio 
nesį švęs savo 20 metų
žaus sukaktuves. Vasario 16 d. 
“Trimitas” išleido tūkstantinį 
numerį. Pernai “Trimitas” tu
rėjo 25 tūkstančius prenume
ratorių. šiemet laukiama dar 
didesnio skaičiaus.



Treciadien., vasario 28, 1940
I

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Lietuvą aplankius
(Tęsinys)

Virbalis ir Lietuvos pradžia.
Traukinys sustojo. Persimai

nė visi traukinio tarnautojai. 
Kadangi traukinys čia stovėjo 
tik 40 minučių, tai muitinėje 
bagažų visai nežiūrėjo ir netik
rino, — paliko tai atlikti Kau
no muitinės skyriui. Tačiau pa
sus ir valiutą čia ant vietos pa
tikrino trys jauni ir gražiai ap
sirengę vyrai. Su visais viskas 
buvo tvarkoje, išėmus kunigų 
English, kuris neturėjo Lietu
vos vizos. Keleivis aiškinosi, jog 
jis nežinojęs, kad tokia viza yra 
reikalinga. Inspektorius atsisa
ko jį praleisti. Pradeda dargi 
reikalauti, kad jis butų grąžin
tas.

Blogiausias dalykas — tai ne
susikalbėjimas. Inspektorius 
kalba lietuviškai, o newyorkie- 
tis angliškai.

Matydamas, kad kunigas pa
teko į keblią padėtį, pasisiūliau 
jam už perkalbėtoją. Visi trys 
nuėjome į raštinę pas vyriausį 
inspektorių. Po gana ilgų aiški
nimų ir ilgų liudymų kunigui 
buvo leista vykti į Kauną su ta 
išlyga, kad jis ten tuuj aplan
kys Užsienių Ministeriją.

Lietuvoje.
Gavę iš viršininko sutikimą, 

išėjome iš raštinės. Kaip tik tuo 
laiku pradėjo smarkiai lyti, o 
musų vagonas dar gana tolokai. 
Taigi, Lietuvos žemelėje liko
me “pakrikštyti”. Nors ir su
šlapome, bet visvien džiaugė
mės, kad jau Lietuvoje. Aplei
dę Virbalio muitinę pasijutome 
taip, tarsi tik ką Chicago aplei
dę. Po kelių minučių lietus su
stojo ir dangus vėl ėmė šviestis. 
Pasirodė ir saulutė. Mus toks 
džiaugsmas apėmė, jog pamir
šome ir apie pusryčius, nors 
jau buvo 9:30 vai. ryto.

Dundėdamas traukinys mus 
vežė Lietuvos žemele. Lietuvos 
konduktorius pasiėmė iš musų 
knygutės paskutinį bilietą. 
Klausiamas, kada pasieksime 
Kauną, atsakė: “Pusę dvylik
tos”.

Pusryčiai.
Musų traukinio valgomasis 

vagonas jau Virbalyje buvo pri
ruoštas. Tad ilgai nereikėjo 
laukti, kai mus pašaukė valgy
li. “Kavos, bandukių ir buter
brodų, — tai viskas, ką mes 
turime pusryčiams”, paaiškino 
mums padavėja.

ACME-NAUJIENŲ Telephnto
Sam Houston Jonės kalba 

per radiją. Jis liko nomi
nuotas į Luoisiana guberna
torius.

ko visi, ne vien lietuviai, bet 
ir atsilankę svetimtaučiai.

Buvo ir keli politikai. Jie 
buvo perstatyti publikai, ir čia 
pat du paaukojo po $5.00, o 
'vienas $3.90. Su $5.00 auka 
prisidėjo ir batsiuvis ii Bri- 
ghton Parko, F. Sabaliauskas. 
Pub’ika karštai plojo tiems au
kotojams.

Tarp susirinkusių vietos kle
bono, kun. Vaičiūno, neteko 
matyti. Vakarėlio surengimui 
daugiausia pasidarbavo p. Jad
vyga S. Ainienė ir jos sesu
tės.

Markūnų šeima, 1309 S. 50th 
Ct., širdingai dėkoja rengėjoms 
ir visiems svečiams už didelę 
paramą. Jie vėl galės gydyti 
savo mylimą 18 metų dukre
lę, ir gal su gydytojų pagalba 
jai pasiseks iš los nelaimingos 
ilgos pasveikti.

Jonas Markūnas dirba prie 
W.P.A., ir jo šeima susideda 
iš septynių asmenų. Keletą 
metų atgal du vaikai vedė, o 
viena dukrelė, sulaukusi 18 me
tų amžiaus, pasimirė.

— Vakarėly j Buvęs.

Į500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEVALYTŲ 
KAINOS Numažinto* 50 7o 

Numušto* Iki ’Zs 
KAURŲ

NratMlImta 6x0. 8x10. 9xl«, 9x15,11x19 
Vertė nuo *6 Iki 960. Dabar 93 Iki 929 
Nauji 6x9. 8x10, 9x12. 12x18, 10 >4x15 
Vertė 920 Iki 985. Dabar 910 iki 942 

Ir aukftė.
15 9x12 tikru orientallu, 50 kitokių 

.Vlleroa 2x1 iki 11x18, 10% nuolaidom 
1000 Jardų kar|H*tų po 50c Jard ir aukAČ.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

6208-16 S. RAU1NE—DienomlH, 3 vakarini

M ADO S

4392— Mergaitėms suknelė su 
prijuostu ir “Bonnet”. Sukirptos 
mieros 2, 4, 6, 8 ir 10 metų.

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

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) No —, 

Mieros ____ — per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
■ ■r iimumi-------------------------—------------- !■■■■——

(Miestas ir valstija)

Kadangi mes visi buvome ge
rokai išalkę, tai jokių diskusijų 
negalėjo būti: turėjome pasiten
kinti tuo, kas buvo. Padavėjos 
paprašėme, kad ji atneštų, ką 
tik turi. Pastaroji nusiskubino į 
virtuvę, o mano dvi sankeleivės 
iš džiaugsmo pradėjo net verk
ti. Jaudino jas tas faktas, kad 
štai pirmą kartą per tiek metų 
jos turės progos Lietuvoje pus
ryčius valgyti. Girdi, tiek nak
tų nemiegojome, kad tik galė
tume Lietuvą pasiekti.

“Džiaukitės ir bukite links
mos, kad laimingai Lietuvą pa
siekėte. Netrukus ir su saviš
kiais pasimatysime”, pastebėjau 
aš joms.

Valgomame vagone sėdėjo a- 
pie dešimt kunigų. Visi jauni, 
gražus. Kai kurie jų pradėjo 
žiūrėti į mano verkiančias san- 
teleives. Aš jau angliškai pa
prašiau, kad jos sustotų verku
sios, nes pasidarė stebėjimo ob
jektu. Jos man atšovė: “We 
don’t care.”

Štai ir buterbrodai, bandukes 
su sviestu ir šilta kava. Kiek 
nusiraminame ir pradedame 
valgyti buterbrodus, padarytus 
iš lietuviškų kumpių. Bandukes 
storai aptepėme sviestu. Čia ne 
Vokietija, tad ir kumpis storai 
atpiautas ir sviesto kiek tik no
ri.

Baigę valgyti, sumanėme pa
ragauti lietuviško alaus. Paskui 
paklausėme, ar turi cigaretų. 
Atsakė, jog turi ir cigaretų ir 
papirosų. Koks skirtumas, sa
kau, tarp cigaretų ir papirosų. 
Paaiškina, jog papirosai yra su 
gilzėmis, o cigaretai be gilzių.

Užsirūkėme ir vėl nuėjome į 
savo vagoną.

(Bus daugiau)

Kai Moteris Sako, 
“Kad Vyrai Jos 
Neinteresuoja-”

Tai B ima Visai Priešingai
“Kai moteris pabrėžia, kad 

vyras jos ‘Visai Neinteresuo
ja’, gali būti tikras, kad yra 
kaip tik priešingai...”

Grafas šarnlovas,, labai pa
vydus žmogus, taip pasako sa
vo žmonai Bellabrųnai, piktu
mo momente. Ar tie jo žodžiai 
turi kiek nors tiesos, pamaty
site operetėj “Biossom Time”~ 
“Kai Gėlė Žydėjo”, kurią, sta
to ‘'Pirmyn* choras kovo 10 d. 
Sokolų svetainėj, 2345 So. Ke- 
dzie Avė. Pradžia bus 3 vai. 
po pietų.

Įžanga šiam puikiam Sig- 
mund Romberg veikalui yra 
tik 75c ir $1.00. Visi prašomi 
atsilankyti laiku. —A. C.

................................................———•

Diena Iš Dienos
m,.—............... i u i i i .i rnJ
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Busimoji Cicero 
Gražuolė

CICERO. — Siaurius Cicero 
miestelis yra pagarsėjęs savo 
gražiomis lietuvaitėmis. Už ke
lių metų dabartinėms gražuo
lėms gal nereikės slėptis, bet 
jos susilauks didelės konkuren
tės, kai užaugs jaunutė Cami- 
11a Ann, kuri dabar gražiai lai 
kosi ir kaip ant mielių auga 
po savo tėvelių sparnu, ad. 
1507 S. 49th avenue.
• Ji gimė Kūčių naktį ir pe
reitą šeštadienį buvo net dvie
jų mėnesių amžiaus. Jos tėve
liai, Juozas ir Ann Bereckai už
dėję rankas ant viso ryšulio 
biblijų tvirtina, kad Camilla 
Ann yrą gražiausia mergaitė 
visoj apylinkėj, ir lai niekas 
nedrįsta tai ginčyti.

Su tuo pilnai sutinka p. Ge
novaitė Giedraitis ir p. Juozas 
Lcknickas, kuriems teko gar
bė būti jaunos gražuolės krik
što tėvais. Krikštynos įvyko 
’vas. 11 d., vietos bažnyčioj.

Kukliam šeimyniškam krik
štynų pokilyj dalyvavo apie 
20 žmonių būrelis, artimiausi 
pp. Bereckų draugai ir gimi
nės. Visi, žinoma, turėjo gerus 
laikus, o Camilla Ann tiek su-

Marijona Andrejaus- 
kienė Grįžo iš 
Ligonines

Po sunkios operacijos ir de
vyniolikos dienų šv. Kryžiaus 
ligoninėj Brightonparkietė p. 
Andrėjauskienė praeitą šešta 
dienį grįžo namo. Vyras p. Ko
stas ją parvežė.

Ligonei dar ims keletą mė
nesių kol sustiprės. Labai džiau
gias, kad jai būnant ligoninėj 
daug geraširdžių pri-etelių ir 
draugų ją aplankė, ir gražių 
dovanų įteikė. Ne tik iš Chi- 
cagos, bet ir iš Detroito ir ki
tų vietų atsiuntė užuojautos 
laiškelius, ypatingai visai nepa
žįstama iš Alhiond, Wis., Helen 
Bernotienė labai malonius laiš
kelius atrašė; ir visi sako “Nau- 
jienose” pamatė apie jos su
sirgimą. Savininkė namų kur 
pp. Andrėjauskai gyvena, 3935 
So. Talman 'Avė., p. žemeckie- 
nė dabar pagelbsti ligonei. Dė
koja visiems, už užuojautą.

R. š.

Aleksis Sugrįžo Prie 
Savo Pareigų

Keletą mėnesių mes nema
tėme žagariečių kliubo susirin- 
kimupse darbštaus jaunuolio, 
A. Nipriko einant pirmininko 
pagelbininko pareigų. Bet pra

silaukė dovanų ir linkėjimų, 
kad per metų metus galės gy
venti kaip spirgutis taukuose, 
jei visi tie . linkėjimai išsipil
dys.

P-s J. Bereckas, mergaitės 
ievas, yra Willett autobusų 
bendrovės šoferis, tarnaujantis 
Chicagos mokyklų departamem 
tui, ir už saugų vairavimą tu
ri laimėjęs kelias premijas.

Draugas.

Labdaringas 
Vakarėlis

Vasario 20 d., Cicero šv. 
Antano salėj buvo surengtas 
pasekmingas labdaringas par 
rengimas jaunai lietuvaitei, 
Julijonai Markunaitei, sušelp
ti. Jau du metai kaip ji ser
ga. Abi kojos paraližuotos ir 
be lazdų negali per kambarį 
pereiti. Kiek nelaimingi tėve
liai turėjo cento, tiek jau iš
leido gydytojams, o toliau ne* 
beturi iš ko mergaitę gydyti.

Pp. Markūnų giminės todū. 
ir nutarė surengti šį parengi
mą — “Bunco ir Kortų” vakfr- 
rėlį. Buvo daug visokių laimė
jimų, nes biznieriai gausiai au
kavo — vieni kumpius, kiti 
lempas, treti, mezginius, ir taip 
toliau. Net ir aš didelį kumpį 
išlošiau. Atsilankę svečiai no
riai pirko laimėjimų bilietėlius 
ir tuo padidino vakarėlio įplau- 
ksa. Kai p. Skridulienė šūkte
rėjo, ' “Gerbiamieji parodykim 
savo geras širdis, pirkim kuo- 

I daugiausiai”, tai bilietėlius pir-

ėjusį sekmadienį tykusis Alek
sis, nors dar visai nesustiprė- 
jęs iš .po ligos ir sunkios ope 
racijos, atsilankė ir su kitais 
kliubo nariais jau ėjo jam pa
skirtas užduotis, ir taip pat 
dalyvavo svarstyme kliubo rei
kalų. Prie to Aleksis mokinasi 
ir ro!ę 'visai dar p.aujo veika
lo, kurį Žagariečių Kliubas 
rengiasi statyti kovo 30 d., 
Liuosybės svetainėj, Cicero. 
Tadgi, tau, gerasis Aleksai, 
linkiu r.-a tik gero pasisekirpo 
vaidinime, bet taip pat ir drū
tos sveikatos.

Šio ramaus jaunuolio tėve
liai Ona ir Antanas Niprikai, 
kurie gyveną Garfield Parke, 
4015 W. 13th gatvė, augina dvi 
gražias dukreles Jean ir Albi
na, ir yra nuoširdus žagariečių 
Kliubo rėmėjai ir darbuotojai. 
Jie visados maloniai patarnauja 
žagariečių Kliubo reikaluose, 
nesigailėdami nei lėšų nei nuo
vargio. R. š.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicago j)
Albert Beinar, 23, su Ann 

Shilpin, 26
Carmer Mobile, 24, su Irene 

Kibcrt, 19

Frank Ambroz, 31, su Mark 
Trojan, 27

Reikalauja 
i’erskirų

EIsie Zaske nuo Jo-hn Zaske 
Louis Ambros nuo Christine 

M. Ambras į

Gavo
Perskiras

Stanley Wysocke nąo Mar- 
tha Wysocke

“Stebuklingi 
Gydytojai”

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras lošia komediją, vadinamą 
“Mulkinę ir Mulkintojai,’’ bet 
man atrodo, kad šiam veika
lui geriausia tinka vardas 
“Stebuklingi Gydytojai’. Vei
kalas perstatė gydytojus, ku
rie nieko daugiaus nežino, kaip 
tik žmonių kišenius kraustyti.

Veikalas gana juokingas, o 
kadangi • vyrai turi gerų paty
rusių lošėjų, tai galima užtik
rinti, kad juokų bus iki sočiai.

Todėl, sekmadienį Lietuvių 
Auditorijon turėtų visi atsi
lankyti. įžanga 40c iš anksto.

Bilietus galima gauti “Nau
jienose”. T. R.

STATOME NAUJUS

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.B. SHUKIS & CO.
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 5824

KLAUSYKIME 
SALTIMIERD RYTMETINIŲ 

LIETUVIŠKŲ RADIO III II I R 
programųn.H.l.r.

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

ČIA VISŲ INDĖLIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHUANIAN BGILDM,
LOAN AND SAVINGS A330CIATI0N

»NVS«TM«NV

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

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

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas, CANAL 8500

NSURED

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — VVhoiesale 
4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

TYPEWRITER
Rentals 
3 MONTHS

Rentai Applied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service
3712 So. Western Avė.

Phone. LAFAYETTE 3534

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St., Worth, III.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom ai> 
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

• Šaukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS
C0NRAD
FOTOGRAFAS

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

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVTČIŲ
1739 S. Halsted St

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

MADŲ 
KNYGA

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

NAUJIENOS • 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, nt

Vardas

Miestas

Valstija
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
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KANADOS POLITIŠKOS PARTIJOS liam Lyon Mackenzie King yra 
ainis William Lyon Mackenzie, 
kuris 1837 m. vadovavo sukilė-

(Tęsinys)

Liberalų Partija
šių dienų Liberalų Partija iš

sivysto iš įvairių reformistinių 
grupiij bei partijų, kurios pasi-

Liberalų partijos vadovybė, 
mirus W. Laurier 1919 m. ati
teko į rankas gabaus ir apsu
kraus politiko, dabartinio mi
nistro pirmininko William 
Lyon Mackenzie King, kuris

rodė tuojau prasidėjus repre- premjerai! ja jau 15 metų. Svar- 
zentacinei tvarkai. Žemesnėje biausia dabartines liberalų par- 
Kanadoje, kurių dabar vadina- tijos savybė, priklausanti King 
me Quebec, iškilo gan radikali vadovybei, tai sugebėjimas pri- 
Kanados Prancūzų Partija va- si taikinti prie įvairių visuome- 
dovaujama Louis J. Papineau. 
Ji kovojo prieškolonijaliais lai
kais įsigalėjusį privilegijuotų

nes grupių nusiteikimo su nusi
leidimais ir oportunistine pro
grama. Savo režimo metu libe-

luomų (Chateau Cliųue) atsto
vaujantį dvasiškijos viršūnes, 
aukštesnius valdininkus ir pra
monininkus, reikalavo repre
zentacinio senato, ir vėliau net 
visiško atsiskyrimo nuo Brita
nijos. Gi Aukštesnėje Kanado
je sparčiai augo Reformų Par
tija, po vadovyste William 
Lyon Mackenzie, kovojusi taip-

ralai pravedė eilę svarbių re
formų, liečiančių darbininkijų 
ir ūkininkus. Paskutiniu laiku, 
rodos, 1937 metais, panaikino 
98 straipsnį Kriminalio Kodek
so; ir pravedė įstatymų drau
džiantį darbdavius diskriminuo
ti organizuotus darbininkus, 
nežiūrint, kad mažas skaičius 
gyventojų to reikalavo. Tokia

liams. Dabartinis premjeras 
1895 metais vadovavo Uriiver- 
sity of Toronto studentams 
streike už žodžio laisvę, ir jau
nesniu būdamas buvo pats pu
sėtinai kairus. Jis baigė politi
kos ir jurisprudencijos moks
lus Universily of Toronto, taip
gi studijavo sociologijų ir dar
bo klausimus Ghicago ir Har- 
vard un’versitetuose, t vėliau 
Harvarde profesoriavo. Paliko 
Harvard gavęs pakvietimų re
daguoti laikraštį Labor Gazette 
Kanadoje. Tais pačiais metais 
pakviestas prie Darbo ministe
rijos, kur jis išbuvo 8 metus; 
1910 metais jis jau užima Dar
bo ministro vietų. Laike D. Ka
ro, pralaimėjus rinkimus 1911 
m., King dirba Rockefeller 
Foundation Jungtinėse Valsti
jose kaipo specialistas industri
niais klausimais’. Įvykusioje

gi prieš panašų luomų, bet čia 
vadinama “Family Compact”. 
šios dvi partijos, kaip Aukštes
nėje taip Žemesnėje Kanrfdose, 
sudarė abiejų Kanadų seimuose 
(Legislative Assemblies) di
džiumų. Bet jokių svarbesnių 
reformų gyveniman pravesti 
negalėjo, nes senatas, kurį su
darydavo privilegijuoti luomai 
gubernatoriaus nuskirti žmo
nės, seimo tarimus atmesdavo. 
Tokia padėtis privedė prie

lanksti partijos politika, mėgi
nimas patenkinti industrialis- 
tus, ūkininkus ir darbininkijų 
padėjo liberalams tvirtai įsiga
lėti.

Liberalų partijos vadas Wil-

1919 m. konvencijoj Liberalų 
Partija išrenka jį vadu, ir 1921 
ni. jis palieka Kanados minist
ru pirmininku. —K. Bure.

(Bus daugiau).

ŠALOMSKO MISIJA MONTREALE
— z

MONTREAL, Kanada.—Kart- ja buvo išguita iš Lietuvos te- 
kartėmis atsilanko tai vienas,1 ritorijos. Tuomet prašvito 
tai kitas komunistų kalbėtojas' skaidresnis rytojus valstie- 
sulvirtinti nupuolusius dvasioje čiams, nusikračius sovietinio

ginkluoto sukilimo, kuriam va
dovavo Mackenzie ir Papimeau 
1837 m.

Sukilimo ‘pralaimėjimas’’ 
; kandžiai pakirto reformistinių1 
partijų bei grupių tolimesnį gy
venimų. Bet po apvienijimo 
žemesnės ir Aukštesnės Kana
dų ir įkūrimo bendros (Union 
Government) vyriausybės par
tinis gyvenimas vėl pagyvėjo. 
Papineau pasekėjai susimetė į 
La Parlie Rouge, agrarinę ir 
anti-klerikališkų; o Mackenzo
pasekėjai glaudėsi prie gan ko-į 
vingos reformistinės partijos, 
žinomos kaipo Clear Grits (tik
ras žvyras — be purvo; lietu
viškai geriau skambėtų: gru
dai —- be pelų), vadovaujamos 
torontiškio George Brown, ku
ris per savo laikraštį the Globė 
kovojo prieš katalikų bažny
čios kišimusi politikoje, už at- 
sk irimų Anglikonų bažnyčios 
nuo valstybės ir stojo už agra
rines reformas. Nors šiose dvie
jose grupėse buvo nemaža ne
suderinamų rasinių klausimų, 
tačiau jos sudarė centrų organi
zuojamos stiprios Liberalų Par
tijos 1851 m., kurių iš paprati
mo dar vis vadino Reformų 
Partija. Tik nuo šio laiko Li
beralų Partija pradėjo stiprėti 
ir paliko pastovi organizacija, 
kuri laikui bėgant daug kuo 
pasikeitė.

Iki Wilfrid Laurier režimo. 
1904—1911 m., liberalai atsto
vavo pačius kairiausius visuo
menės sluoksnius: progresy
vius ūkininkus, anti-klerikalus, 
aneksatorius, stovinčius už pri
jungimų Kanados prie Jungti
nių Valstijų, respublikonus ir 
kitus “radikalus”. Bet-beveik 
per puskapį metų liberalai ne
pajėgė prasimušti į krašto va
dovybę. Tik pasirodžius pobtiš 
koje arenoje energingam fran- 
euzui, Wilfrid Laurier, jie sa 
vo pajėgumu atsistojo lygiomis 
su konservatoriais. Laurier iš 
pagrindų perorganizavo savo 
partijų įtraukdamas jos galvi- 
nyje žymių dalį stambiųjų pra
monininkų ir finansierių, palai
kydamas aukštų muitų ir prefe- 
rencinės prekybos su Britanija 
politikų. Jis* padarė iš liberalų 
partijos tų, kų J. McDonald — 
iš konservatorių partijos, tai 
yra pririšo prie partijos rytinės 
Kanados industrialistų intere
sus, taip kad šie interesai nu
sveria abiejų partijų progra
mas.

savo pasekėjus, kurie po Stali- jungo. Net pats kapsukas .savo 
no ir Hitlerio sutarties visai išleistoje knygoje pripažįsta, 
klajojo, — nežinojo, kaip kad jeigu ne tos vietinės mili-
orientuotis tokioje keblioje pa
dėtyje atsidūrę.

Ši Šalomsko misija buvo pa
švęsta neva 22 metų Lietuvos! 
nepriklausomybės sukak tuvi ir 
paminėjimui. Bet žmonių visai 
mažai tesusirinko ir daug vė
lesniu laiku pradėjo, negu bu
vo skelbta. Pradžioj savo kal
bos prisiminė apie Lietuvos is
torijų, su kuria, matyt, jis yra
visai silpnai susipažinęs. Todėl 
jam labai nevyko jų aiškinti.

Iš Šalomsko istorikas — kal
bėtojas yra visai mizernas. Sy
kiais bandė dėtis dideliu patri- 
jotu, norėjo pralenkti net pa
čius tautininkus Lietuvos at
žvilgiu. Trumpai sakant, iš jo 
kalbos išėjo tikras “chop suey”. 
Valio už Lietuvų, bet su Stali
nu priešaky.

Vėliau bekalbėdamas prisi
minė apie Lietuvos bolševikų 
tvarkų, kuri buvo įsisteigusi 
Lietuvoje, ir jam ta valdžia ge
riausia palikus. Nestebėtina, ge
resnio ko iš panašaus kalbėto
jo ir tikėtis negalima.. Jis pei
kė Lietuvos demokratinę val
džių, kuri pirmomis dienomis 
buvo įsisteigus, o gyrė tokių 
banditizmo santvarkų, apie ku
rių pats neturi nė menkiausio 
nip ratini o.

Daugumas kanadiečių gerai 
pažįsta Lietuvų, nes čia yra su
važiavę daugumoje buvusieji 
kariai bei savanoriai, kuriems 
teko grumtis su visais Lietuvos 
iriešais, būtent, lenkais, bolše
vikais ir bermontininkais; tai- 
ji, tokia pasaka vargiai kas ti
kės. Galima paminėti keletą 
*aktų iš praeities, nes šių žo
džių rašytojui teko pergyventi 
tie pasakiški bolševikų “gerlai- 
kiai”.

Komisarams ir vietinei mili
cijai visai nerūpėjo Lietuvos 
valstiečių reikalai tvarkyti. 
Jiems rūpėjo kaip laimėti di
desnis grobis, apiplėšti, sunai
kinti iš po karo griuvėsių be
kylantį žemės ūkį. Bolševizmas 
buvo įsigalėjęs iki aukščiausio 
laipsnio: grobė, kų tik pajėgė 
grobti. Neveltui jaunuoliai iš 
bolševikų pusės užgirdę, kad 
jau yra susitvėrus Lietuvos de
mokratinė tvarka, stojo į sava
norių eiles iš visų kampų ginti 
sietuvos nepriklausomybę. Ačiū 
jų pasiryžimui bolševikų ahni-

i

cijos išsiplėtęs banditizmas, tai 
veikiausia butų bolševikai išsi
laikę Lietuvoje.

O kas gi dėl to kaltas, jeigu 
ne patys komunistų komisarai, 
kurie visokiais budais teroriza
vo Lietuvos valstiečius ir neda
vė jokių teisi? nu m; *

Tai šitokių bolševikų tvarka 
Lietuvoje šalomskas pilnai už
giriai Veikiausiai jis neskaitė
ir Kapsuko išleistos knygos 
“Bolševikai Lietuvoje”. Patarti
na susipažinti.

Prisiminęs apie Lietuvos da
bartinę tvarkų jis pareiškė: 
Nors jam nelabai patinkanti, 
bet ir patikti visiems negalima. 
Sykiais kalbėdamas pageidavo, 
kad butų demokratija, it vėl 
agitavo už sovietinę diktatūra. 
Iš jo kalbos sunku padaryti 
aiškesnę išvadų, kų norėjo tik
rumoje pasakyti.

Pas mus kiek seniau lankėsi 
Bimba ir Mizara, bet tokių ne- 
sųmonių, rodos, vengė kalbėti. 
O gal tai vėliausias kominterno 
linijos pasisukimas. Visų ko
munistinę politikų sumaišė. 
Kiek čia seniai patys komunis
tai agitavo už demokratijų, o 
šiandien prieš jų bjauriausiai 
kovbja. Kaip greitai naciai su 
komunistais susidraugavo, taip 
greit visi kovų obalsiai nuėjo 
vėjais.

Kažin kodėl šalomskas taip 
supykęs ant “Keleivio”. Vei
kiausiai už tai, kad patiekė tei
singų peržvalgų tilpusių “Lais
vėje” šalomskio* raštų. Pas mus 
net patys komunistai, perskaitę 
“Keleivio” kritikų, pripažįsta 
kaipo teisingiausių.

Begvildendamas “opiausius” 
klausimus, prisiminė, buk ir 
Sovietų Sųjuųgojė daug lietu
vių yra j tarpe jų ir daug pasi
žymėjusių visuomenės veikėjų. 
Bet kažin kodėl nedrįso' nė vie
no įvardinti. Mat, negražu pri
siminti apie įžymiausius lietu
vius, kuriuos Stalinas sulikvi- 
davo, būtent, generolus Putnų 
ir Uborevičių; daugelio kitų li
kimas taip pat apgailėtinas. 
Pavyzdžiui, Dr. Matulaičio, ku
ris parašė keletu knygų tai pa
čiai literatūros draugijai. Taip 
pat nė žodelio apie buvusį 
stambų “Vilnies” šulų Žalpį ne
prisiminė. Be to, kuomet Kas- 
peraitis buvo Lietuvos kalėj i*

mc, tai “Laisvė” ir “Vilnis” kė
lė kuo didžiausį Termų dęl jo 
paliuosavimo. Ir mes inontrea- 
liečiai nuo to neatsisakėin. Su
šaukę masinį mitingų pasmer
kėme Lietuvos fašistinę val
džių. Magaryčioms dar ir rezo
liucijų pridėjome pagal “Lais
vės’ pageidavimų. Ret kažin 
Kodėl “Laisvė” ir “Vilnis” ne
ragina savo pasekėjų protestuo
ti, kada tų patį Kasperaitį Sta
linas politiniai sulikvidavo?

Pereitais metais, kada ša
lomskas lankėsi Montreale, tai 
sake, kad Sovietų Sųjungoje 
todėl uždarė ‘ Raudonųjį Arto
jų” ir “Priekalų”, kad ten visi 
lietuviai ištautėjo ir nebenori 
skaityti savo spaudos. O dabar 
ir vėl didžiavos, kad ten yra 
daug lietuvių. Matyli, pas tų 
žmogų visai trumpa atmintis.

Prisiminęs apie Suomijos ir 
Rusijos dabartinį karų, bando 
užginčyti visas žinias ir kuo 
aiškiausius visiems žinomus 
faktus. Nors jis pats nebuvęs 
ten, bet žinųs, nes esųs ir karo 
strategas.

Kažin kaip šalomskas pralei
do nepasigyręs dar viena savo 
“strategine” aukštenybe, — tai 
prokuroro. Berods savo laiku 
jis teisė Senų Vincų Philadel- 
phijoje. Manau, dar visi tai pa
mena. Kas dėl Suomijos, tai vi
si1 žino, kad komunistai tiksliai 
slepia visas žinias, šiandien vi
sas pasaulis mato, kad Suomi
jos darbininkai gina ištikimai 
savo laisvę, nepriklausomybę, 
demokratijų. Argi komunis
tams nežinoma, kad pereitais 
melais liepos mėnesį Suomijos 
seimas buvo išrauk tas laisvu, 

i visuotinu balsavimu. Per pasta
ruosius rinkimus socialdemo 
kratai pravedė 83 atstovus; val
stiečių partija kiek mažiau, ir 
kelios kitos partijos dar po ma
žiau. Apie tai, jip nenori prisi
minti nė žodelio, Jie garbina 
tokių neva liaudies valdžių, ku
rių Stalinas su. ginklo pagalba 
per jėgų nori užarti ant pa
vyzdingai besitvarkančios de
mokratinės Suomijos.

Baigdamas kalbėti 
skaityti “Liaudies Balsų 
kartų šalomskas yra pareiškus 
tokių mintį apie tų patį laik
raštukų: mes laisviečiai mažai 
tekreipiame domės, — tai men
kos vertės laikraštukas ir ma
žai teška i tomas.

Kaip matote, kų patys ne
įvertina, neskaito, tai kitiems 
perša. Ar daug tokių kvailių 
rasi, — nežinau. G. žalgyris

ragino
”, bet

Austin, Mahitoba

sų” ir “Naujųjų Gadynę”., Ne pažangioms organizacijoms pri
tik skaito, bet ir rašo. Pats' k’ausyti. Tuoj tarp 
Liaukevičius buvo Lietuvos sa
vanoris ir" dalyvavo mūšiuose. 
Karo baisenybės jam tad yra 
gerai žinomos.

Užklaustas, kaip jam dabar
tiniu laiku patinka farmeriauli, 
..įsakė, jog nusiskųsti negalįs. 
Girdi, turime progos tinkamai 
pasilsėti, o maisto farmoje ne
aukšta. Tiesa, pinigų daug ne
padarome, bet vis dėlto doleris 
kitas atlieka įvairiems reika
lams. Tik vienas nepatogumas, 
kad reikia tarp kitataučių gy
venti. Lietuvį retai kada tenka 
sutikti.

kitataučių 
apsigyventi pirmomis dienomis 
buvęs labai nemalonu.

Liaukevičių šeima susideda iš 
keturių narių: augina jie du sū
nūs. Vyresnis sūnūs, rodosi, y- 
ra šešiolikos melų amžiaus,, o 
jaunesnysis — tryLkos. Abu 
amko mokykla. Kiek teko pa
tirti, tai abu visai neblogai jau 
kalba ir rašo angliškai. Kadan
gi tėvai yra pažangus ir kultū
ringi žmonės, tai galima tikėtis, 
jog ir vaikai bus tinkamai iš
auklėti.

pažinti ir pažinau jį kaipo 
tikrai taktiškų tolerantiškų ir 
gerų iškalba apdovanotų žmo
gų. Buvo perduotas pasveiki
nimas nuo p. Povilo Žadeikio, 
Lietuvos ministro Washingto- 
ne, D. C. ir nuo p. Granl-Sulte, 
Liet. gen. 
Canada.

Po visų 
valgių p.

konsulo, Toronto,

Ypač lietuvių ilgisi ponia 
Liaukevieiene, kuri lik trys me
tai kaip iš Lietuvos atvažiavusi. 
Sako, kad ji labai norėtų su lie
tuviais gyventi, o labiausiai To
ronte, kur ji galėtų visokioms

Liaukevičiai yra kilę iš Dzux 
kijos, nuo Lazdijų. Tarp To
ronto lietuvių jie turi nemažai 
pažįstamų dar iš Lietuvos. Va
dinasi, turi draugų ir pažįsta
mų, su kuriais kartu augo.

SIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

ir lielu- 
visi, kas 

žiūrėti, 
svečiai 

ir

Kaip Liaukevičiams sekasi 
farmoje gyventi.

Besivažinėdamas po Monito- 
bos provincijų ir beieškodamas 
kviečių farmos, turėjau progos 
susitikti ir susipažinti su kai 
kuriais lietuviais farmeriais. Iš 
jų šį kartų paminėsiu draugus 
Liaukevičius, kurie turi 160 ak
rų farmų apie 80 mylių į vaka
rus nuo Winnįpego. Daugiausia 
verčiasi kviečių auginimu, nes 
Monitobos provincijoje kviečiai 
beveik visada neblogai uždera. 
Mat, žemė yra derlinga ir lie
taus netrūksta. Auga čia neblo
gai taip pat avižos ir kviečiai.

Kviečių auginimu Liaukevi- 
čiai nepasitenkina: jie laiko ne
mažai ir įvairių paukščių. Bet 
kiek teko patirti, tai kalakutų 
augina daugiausia. Sako, jog tie 
paukščiai geriausiai farmeriams 
apsimoka. Kai nuplaunami 
kviečių laukai, tai paprastai 
daug grudų nublrsta. Čia kala
kutai tuos pasilikusius laukuose 
grudus nurenka. O tai reiškia, 
kad juos per tam tikrų laiko
tarpį nereikia maitinti.

Ponai Liaukevičiai yra pažan-t 
rfiic Tin cl/niln “TZclAK '

Svečiuose Niagara Falls
TORONTO, ONT. — Vasa

rio 18 d. sekmadienį, Niagara 
Falls lietuviai šv. Jurgio pa
rapijos salėje apvaikščiojo 
Lietuvos Nepriklausomybes ir 
Vilniaus atgavimo iškilmes. 
Ta proga Toronto lietuvių Au
šros choras buvo pakviestas 
išpildyti programų. Nors pa
kvietimas buvo gautas tik sa
vaitė prieš parengimų, bet 
choras vis vien sutiko vykti ir 
štai sekmadienio ryla, 11:30 
vai., choristai rinkosi į salę, iš 
kurios 12:15 v. pilnutėlis auto/, 
busas choristų ir keleto paša
linių — pritarėjų, išvyko į 
kelionę. Važiuojant į Niagara 
Falls kelionė buvo labai sma
gi, visi dainavome ir nė neap- 
sižiurėjom, kai atsidūrėm prie 
rubežinio, tarp Kanados ii* J. 
Valstijų tilto. Ten, vienoje ir 
kitoje pusėje apklausinėti vy
kome tiesiog salėn. Charakte
ringa, kad vykstant į J. V. 
Kanados valdininkai gerokai ' 
apklausinėj a vykstančius. “Ar 
nesiranda vokiečių tarp jūsų?j 
Nes jiems, kaipo musų prie
šams, reikalingas specialus 
leidimas išvykimui” — pa
klausė ir paaiškino kanadie
tis. Atsakymas, žinoma, buvo 
kad męs visi lietuviai ir va
žiuojam koncertam

Apie 4 vai. popiet jau bu
vome Šv. Jurgio salėje. Kadan
gi programa turėjo prasidėti 
6 vai. vakaro, tai paskubomis 
susipažinom su scena ir pada
rėm trumputę repeticijų, o po 
to skubėjom persirengti. Ka-' klausomybės ir linkėjo, kad 
dangi veik visos choristės dė-' tamsus karo debesys nekliu- 
vėjo tautiniais kostiumais, tai.dytų Lietuvos ir pranyktų iš 
skubiam persirengimui reikė-'kitų Europos tautų padangės, 
jo nemažai vietos, bet salėje Labai 
jos nebuvo; tad i 
choristo Čiruno giminėms, g. I klebonas 
YaruseVičiams, 
ir patogus namas randasi tik ros chorui už atsilankymų, o 
skersai kelio nuo salės —mes paskui atkreipė visų dėmesį į 
ten gavome ne tik erdvių if 
patogių vietų persirengimui, 
bet dar buvom ir pavaišinti. 
Be autobuso, p-ia M. Pocienė, 
buvo atvykusi su savo šeima 
automobiliu.

Štai jau laikas ir programų 
pradėti. Svečiai būriais renka
si, o stalai, skersai ir išilgai 
sustatyti, baltai nutiesti ir gra
žiai papuošti. Gale salės ame
rikoniškas baras su linksmy
bės skystimėliu. Kas ryškiau
siai krito mums į akis, tai 
šeimininkių ir stalo patarnam 
tojų sųstatas. Pirmosios — vi
sos tartum rinkte išrinktos 
močiutės-senelės, jų apie 6 ar 
daugiau triusėsi ’ virtuvėje; 
antros —tik paauglės mergaL

to tostineistefis p. Žūkle pra
dėjo bendrų programų su A- 
merikos himnu ir vėliau Lie
tuvos. Choras pareiškė pagei
davimų) dainuoti pirm vaka
rienės, 
ryta. J-as Žūklė perstatė choro 
dirigentų Pr. Motiejūnų ir cho
ro programos vedėjų Genovai
tę Yokubynaitę. Chorui išsi
rikiavus scenoje, G. Yokuby* 
naitė vėl perstatė Pr. Motiejū
nų ir choro instruktorių ir 
pianistų, Liudų Pocių; po to 
dalimis pranešdinėjo dainų 
sųstatų ir solistų bei duetistų 
pavardes. Choras išpildė ne
mažai dainų, o solistė Marytė 
Pocius dainavo 
no” ir vienų
Sdlislė Zosė Užemeckiene dai
navo “Stasys” ir J. Samulevi- 
čius su J. Yokubynu duetų 

i “šalta žiemužė’’. St. Butkienė 
su Zose Užemeckiene dainavo 

I duetų “Atjok Berneli”. Svečiai 
užkandžiavo ir drauge klausė- 
si programų nesigailėdami to- 
rontiečiams katučių. Kai cho
ristai susėdo prie stalų, tai 

!prasidėjo kalbos. Tostmasteris 
'p. Žūklė iššaukė abu Aušros 
choro vedėjus; po to sekė 
daug kitų kalbėtojų, kurių 
tarpe buvo žymių žmonių, k. 
t. Niagara Falls majoras p. 
Ernest Mirngton; teisėjais 
Francis Giles; “Gazette’ redak
torius p. Moddener; įžymus 
biznierius, kilęs iš Lietuvos 
žydas p. Hary Wolper ir daug 
kitų. Visi kalbėtojai pareiškė 
džiaugsmų, kad Lietuvių Tau- 

i ta susilaukė 22 metų nepri-

kalbų ir gardžių 
Žūkle padėkojo vi- 
ankiusiems ir pra

nešė, kad tuojaus seks šokiai. 
Šokių orkestras grojo 
viškus šokius, o šoko 
gyvas. Buvo įdomu 
kaip svetimtaučiai
stengėsi šokti “Noriu Miego 
kitus lietuviškus šokius.

Vietiniai gyventojai, ypač 
senesnio amžiaus prieidavo, 
apsikabindavo musų daininin
kus su džiaugsmo ašara dė
kojo, kad choras teikėsi atvy
kti ir jiems padainuoti myli
mas dainas, kurių jie neturi 
progos dažniau išgirsti, o dar 
tie tautiški drabužiai, tai tik
rai kaip Lietuvoj, šį vakarų 
jaučiasi. Mums choristams bu
vo malonu matyti Niagarų

- taip ir buvo pada- Falls lietuvius, bcsi.ižiaugian-

“Mamytė Ma- 
operos arija.

1 čius lietuviška daina. Vieliniai 
lietuviai galėjo linksmintis dar 
ilgiau, bet mums torontie- 
čiams apie 12 vai. nakties rei
kėjo atsisveikinti su širdin
gais lietuviais, nes musų lau
kė kelių valandų kelionė ir 
tai per tirštų pusnį, bet ačiū 
galiam autobuso vairuotojui 
—laimingai grįžome Toronlan.

“Bangos” choro koncertas
Vasario 24 d. ukrainu sve- itainėje įvyko kito—“Bangos’ 

choro koncertas. Bendras to 
vakaro programas sudarė ne
blogų įspūdį. Choras turi ne
mažų sųstatų ir gražiai sceno
je išsirikiavęs. Dainavo mišrus 
choras; vyrų choras, oktetai, 
kvartetai, duetai ir solistai. 
Jauni berniukai ir mergaitės 
pildė muzikalius gabalus sty
gų orkestrėlio pavidale, o p-ės 
Sarapaitė ir Linartaitė atliko 
nemažų sųstatų akrobatiškai 
—plastiškų dalykų. žodžiu, 
programa buvo gan plati, 
nors iš visko ir matosi, kad 
tik pradžia darbo, bet matosi 
daug pasiryžimo ir noro dirb
ti, o todėl reikia tikėtis, kad 
ateityje bus geriau prasilavin-

nuoseklių ir malonių 
ačiū musų kalbų pasakė Šv. Jurgio par. 

_ ____ į kun. F. Gelumbis.
kurių didelis Pirmiausia jis

F. Gelumbis. 
padėkojo Auš-

tai, kaip brangi' tiesiog neįkai
nuojama yra nepriklausomybė 
ir laisvė kiekvienai tautai. Jis 
pasakė, kad geriausia laisvę 
pasaulyje, asmens apsispren
dimo, politikos mokslo litera
tūros ir kalbų turi Jungtinių 
Valstijų žmonės ir kuomet 
jam tekę lankytis Lietuvoje, 
jis pamatė, jog ir Lietuva pa
našiai valdosi ir suprato, kiek 
Lietuvos žmonės turi džiaug
smo, būdami laisvi ir nepri
klausomi. Kun. F. Gehimbis 
išreiškė didelį pasitenkinimų 
ir džiaugsmų, kad šiame Lie
tusių tautai brangiame apvai- 
kščiojime dalyvauja daug sve
timtaučių, gerų lietuvių drau
gų. Jis pažymėjo, kad čia ran-

tės, kurios vikriai sukosi apie.dasi; amerikiečių, italų, čeko- 
stalus su valgiais r~ —1 -1—K- 1—’y- ‘ ¥ 1 !
Jaunų moterų neigi merginų,1 siems jjs širdingai 
visikai tame darbe nesimatė.'už atsi)ank 
Kazin kodėl? Susėdus visiems .

gus žmonės. Jie skaito “Kelei-1 prie stalų, buvo nufotografuo- Asmeniškai su kun. F. Ge- 
vį”, “Naujienas”, “Liaudies Baletas bendras -salės vaizdas. Po lumbiu teko pirmų kartų susi-

ir alumi.! slovakų, lenkų ir žydų ir vi- 
dėkingas

pradėjo su Ka- 
ir baigė su Lie- 
ir dainų žodžių 
daiiftoja liau-

Koletų dainų dainavo H. De
gutienė; jos balsas tikrai apsi
mokėtų lavinti, nes turi švelnų 
ir malonų sopranų.

Koncertas buvo plačiai iš
garsintas. todėl ir publikos 
buvo daug.

Žymus pasikeitimas choro 
politikoj. Seniau savo progra
mos pradėdavo su Internacio
nalu, dabargi 
nados himnu 
tuvos. Be to, 
nekaitelioja,
dies dainas be jokių maskvi- 
nių prieskonių, čia tai jau ar 
savo, ar nesavo valia, bet pa
daryta gera pažanga.

Vadinasi, susiprasta kada 
internacionalas giedamas ir 
kada tautos himnas geriau tin
ka. Choro vedėju yra jaunuo
lis A. Morkis, Čiagimis, ir už šį 
lietuviškai kulturinį darbų jis 
užsitarnauja pagarbos.

Aušros choro parengimas
Kovo 2 d., 8 vai. vakaro, lie

tuvių parapijos salėje, kampas 
Gorevale ir Dundasį, choras 
rengia įdomų vakarų. Bus per
statyta 3-jų veiksmų komedi
ja “Teta iš Amerikos’’. Tai la
bai įdomi ir juokinga kome
dija, o jeigu dar pridėsi musų 
komedijantų Ant. Batkų, tai 
bus dvigubai juokinga. Be vei
kalo, choras išpildys koncer
tines programos dalį.

Choras kviečia visus Toron- 
(Tęsinys 7-me pusi.)
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Pamatysime Kaip 
Vienna Gyveno 
19-tam Šimtmety]

Kalbėjo Viešnia 
Iš Tolimos 
Pietų Amerikos

Blossom Time”—“Kai Gėtės
Žadėjo”

S LA 2fi0-tos Kuopos 
Susirinkimo

“Leisk man atitaisyti skriau
das ir didėlį skausmų, kurį aš 
tau suteikiau ... *’

Kokios tos skriaudos, kurias 
Mitzi suteikė, ir kokios jos pa
sekmės, pamatysite operetėj 
“Blossom Time”—“Kai Gėlės 
Žydėjo“ kovo 10 d., Sokolų 
svetainėj.

Pagrįstas F. Schuberto 
£njvėnimu

veiksmas pagrįstas garsaus 
kompozitoriaus Franz Schu- 
berto gyveniniu. Ateikit pama
tyti kaip Vienuos miestas, kaip 
žmonės atrodė ir koks jų gyve
nimas buvo 19-tam šimtmetyje. 
Galėsit juoktis, verkti ir džiau
gtis likimu įvtairių žmonių vei
kale. Bus šauni muzika, šokiai, 
skambias dainos.

Nepamirškite atsilankyti į 
Sokolų svet., kovo 10 d., kaip 
3:00 vai. popietų. Perstatymas

si vėluoki te. Įžanga tik 75c ir
$1.00. —A.' C.

PADfiKAVONĖ

MARIJONA ENZELIENĖ
Mirė vasario 17 d\, ir palai

dota liko vasario 2Dd., o da
bar ilsis šv. Kazimiero kapi
nėje, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkoti tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vie
tą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prajjišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žnjonėms ir suteiku
siems vainikus draugams/ Dė- 
kavojame musų dvasiškam tė
vui, kun. Petrauskui, kurs at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jos sielą; dėkojame grab. A. 
M. Phillips, kuris mandagiai 
patarnaudamas garbingai nu
lydėjo ją į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliudir^ą 
ir rūpesčius, dėkojame vi
siems grabnešiams, gėlių ir 
mišių aukotojams ir, paga
liau dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse gimi
nėms ir draugams, o tau 
musų mylima motinėle, sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nubudę lieka: Sūnūs, Duktė 
ir Žentas.

Pereitam susirinkime, SLA 
260-tOK kuopos nariai turėjo 
malonumo išgirsti kalbant po
nių Mitchell, viėšnių iš tolimos 
Įlietų Amerikos. P-a ^Mitchell 
savo įdomioj kalboj sveikino 
visus narius, linkėdama ge
riausio pakisekimo Susivieni
jime. Matyti, kad hiušų vieš
nia yra pavyzdinga tautietė, 
nes ji patarė visiems didžiuo
tis, kad yra lietuviais ir visuo
met remti lietuviškus darbus 
ir sumanymus.

Raijino “Atlikti” Pareigą
Antras svečias sūsirinkihie 

buvo p. Stulpinas, į 
vajaus organizatorius. Kaipo 
organizatorius, p. Stulpinas 
prašė kiekviend nario atlikti 
savo pareigų, įrašant naujų na- 
riiį į shsivienijimų.

Šįmet Chicagoje įvyks SLA 
Seimas ir tam reikalui buvo 
išrinkti du Asmenys dalyvauti 
Seimo rengimo komisijoj: K. 
Liutkus ir Genovaitė Zelni’ute.

šešto Apskričio delegatai 
pranešė, kad susirinkimas bu- 
Vo skaitlingas ir gyvas.

Sekmdd i e n į S usirin kimas
Ateinantis SLA 260 kp. su

sirinkimas įvyks sekm., kovo 
3 d., 2:00 vai. po piet. Svetai
nės antrašas, 6825 S. Westerii 
Avė. Prašau visų narių kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti į sū- 
siri nkimų.

GENOVAITĖ ZELNIUTĖ 
SLA 260 kp. Sekr.

SUSIRINKIMAI
SVARBIOS , PRAKALBOS iR 

ROSELAND0 Žemaičių Kūltufos 
Klubo sūsirinkinias įvyks, vasario 
28 d. 7:30 vai. vakaro parapijos 
salėje, įOŠ0(LSo. Wąbash avė. Roše- 
landė. Visi žemaičiai ir Roselando 
Žemaičių Kultūros Klubo narįai 
prašomi dalyvauti, nes bus 22 
metų Lietuvos patalinėj imas. Jžanga 
veltui.' Kviečią valdyba ir Komisija.

Viblėt Vaišloras, sekr.
LIETUVIŲ DARBININKŲ NA

MO Bendrovės nepaprastas- šėrinin- 
kų ir Draugijų delegatų susirinki- 
rnaš įvyks vasario '28 d., 7:30 vai. 
Vakarta Lietuvių Darbininkų Sve
tainėje, 10413 So. Michigan Avė. 
Reikalas labai svarbus.

—G. Kirkus, rašt.Į
LįĖLūViV MoLe^Ų pilIečių 

LYGOS nariiį stasirinkim'as įvyks 
trečiadienį, vasario 28 d. Sandaros 
salėje, 814 Wešt 33rd St. 8;:00 vai.i 
vakaro. Visos malonėkite atsiląn- 
kyti įr atsiskaityti už bunco bilie
tus. Taipgi išgirsite . dąųg įdomių 
žinių. Stella VVodmah, kofėsp.

LIETUVIŲ DARSINlUkU NA
MO bendrovės valdyba kviečia ’šė- 
rin^ikus, pavienius ir Draugijų de
legatus atsilankyti į s'usirįhkimą, 
kuris įvyks vasario 28 d, 7:Ž0 vai. 
vąk. Lietuvių Darbininkų svet., 
10415 Sd. Michi’gan avė. Visi šėri- 

ir tie, kuriem yra palikę mirusiųjų 
serai, Būtinai priduokite vardus ir 
antrašus. To nepadarius, Šerai liks 
beverčiai. —G. Kirkus, B-vės rast.

131 E. 104 PI., Chieago, III.

pažangūs Įlinkai priduokite tikrus antrašus

PARENGIMAI
'chicagos Lietuvių vyrų 

CHORAS lošia labai juokingą ko
mediją “Mulkinę ir Mulkintojai”, 
sekmfJienį, kovo 3 d., Lietuvių Au
ditorijoj. Bilietus galimA gauti 
“Naujienų” raštinėj, iš kalno 40c.

-lAnbio

Apipiešė Wilson & 
Co., Sandėlį

NVilson and Co., mėsos fir
mos sandėlyj, 41()0 So. Ash
land avenue, buvo gal 50 žfn., 
tarp jų vienas aukštas ir dide
lis negras. Jisai ko tai laukė, 
štai ko.

Kai tik jis pastebėjo, kad 
sandėlio kasierius nusisuko,, 
negras pasigriebė iš kasos $1,-. 
015 pinigais, $65 čekiais, ir

buvę žmonės nedrįso jį stab-

Dvejų Metų Mirties 
Sukaktis

naktelės,

ADOMAS STRODOMSKAS 
Gyveno adresu: 3357 So. 

Morgan St. Versiskyrė sta 
šiuo pasauliu vasario 28 d. 
1938 m.,
žiaus. Gimęs 
Karklienų par., 
kaime. Paliko dideliame 
nuliudžme moterį Petronė
lę, po tėvais Urbikaitę. Du 
sūnūs,.Sander ir Silvęr, tris 
dukteris dvynukes: Fanhy 
ir Bet’ty, Veri Reiher ir 
žentą Carl; brolį Juozapą 
(Joė S>tock) ijr daug kitų 
giminių Amerikoje fr Lietuvoje.

Liūdnos dienos, tamsios
Brangiausis tėveli, be tavęs* 
Palikai mus vargštis našlaitėlius 
Kentėti kasdien, turini e meš. 
Buvai ir busi meilinis visų, 
Neužmiršim tavo gerų darbų. 
Kad tu turėjai aiikšo širdį. 
Tą gerai žinom brangūs tėve. 
Nors kėdė tuščia stovi viena, 
Rod’s matom mielo tėvo šypseną; 
Lyg žiūrim į bršngų veidėų, 
Girdžiam Jo AlalOnų balselį. t 
Pas hius esi mihty kasdieną, 
Liudiftie valandą kiekvieną. 
Mes lankysim kapą visados, 
Neūžrtilršim, brangiausis, niekados.

, . , MYLIMĄ, ĮųpTEąĮS , IR, VAIK^kL ,

NAUJAUSI IR GERIAUSI

? RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS L

BARSKIS FURMITURĖ HOUSĖ, Ine.
•“THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1004 _ ,

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069 .
, • £ i 1 ** , » W kai » ‘ .1 t ’ W * k k’ % f k < \ L *-♦

Kanados lietuvių žinios CLASSIFIED ADS

Budriko Radio
Valanda

Budrike radio valanda ir oTo 
teatras iš WCFL. 970 k. Radio 
Stoties įvyko sekmadienio va
kare, tarp 5:30 ir 6:30 vai., 
vasario 25 d. Garsus moterū 
choras sudainavo septynias 
liaudies ir vienų komiškų dai
neles, pritariant .simfonijos or
kestrai iš penkiolikos instru
mentų. šitas harmoningas dai
navimas per ilgus metus pasi
liks klausytojų atminty j.

Ona Juozaitienė išpildė du 
klasiškus numerius, Tosclli’o 
“Serenada” ir “Gianina Mia” 
sli orkestru stebėtinai gražiai 
ii- gerai. Makalų drama buvo 
visiems įdomi, ypatingai tas 
laiškas iš Lietuvos.

Kitas Budrike programas iš 
stoties WHFC, 1420 k. bus 
ketverge vakare, nuo 7 
vai.-, dalyvaujant Dėdei 
koriui, moterų chorui ir 
išlavintam duetui.

—Mylėtojas Gerų Programų

iki 8 
Pasi- 
gerai

Taiso Skerdyklų 
Policijos Nuovadą

Ži narna Lietuviams

sveiko humoro veikalas ta 
“Teta iš Amerikos” yra. Tad 
iki itaųlOnaUs pasimatymo.

♦

— Fraiices.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikta

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

506 Wėst 39th St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

(Tęsinys iš 6-to pusi.) i 
to ir kaiinynių kolonijų lietu
vius Atsilahkyti į šį parengi* 
nių ir jpAtftėihs įsitikinti, kokio

NUOTRUPOS Iš TORONTO LIETUVIU 
GYVENIMO

“ĖAttgds” čhoLo

Vasario iheil. 24 d. 404 Bat- 
iuVšt st. “Lhhgos” choVAs !tučė- 
j'd savo koheertų.

KoiYcėLtUi įžangos bilietai bū- 
VO ^Atinanii visu uolūniU per 
viš'ų hiiltaesį pri’eš kdiicteHį. Pla- 
thiiitao darban buvo įtaėktos 
visos koitaūhištų jėgoš, ir vie
nas kitas Tie kohilihištAs, kAd 
galėtų ĮiiiVšIi bilielus ir tiems, 
kurie kditaūnistų nCaĮikenčib. 
Tiesa, jų pA^tangos davė gertas 
rezultatus, —- publikos turėjo 
arti keturių šimtų. Malonu ma
tyti tokie skaitlingi lietuvių pa
rengimai, lies tik tam ir deda
mos pastangos iš rengėjų pu
sės, kad turėjiis publikos.

BrOgrAftių pradėjo šū Kana
dos h i italių, o baigė sli Lietuvos 
tiintaiii. Brbgraihos pildyto j tas 
taoVs galima būtų kritikuoti, 
ta'es trukūmtį buvo, bet tas pa
sitaiko pAs Visus, todėl tuo rei
kalu neverta gaišti laiko.

“Baiigos” choras turi nema
žų btirį žmonių, ir visi Apsiren
gę su vienodais rūbais, ypAtin
gai liiote'rys. Bendrai chorAs 
'daro .'g'er’4 įspūdį iš išvaizdos. 
Tetaka pažymėti, kad iniiiinias 
'choras tūri Vi’eiiA gerų Solistę, 
tai yra p-i^ lt. Degutienę, drg. 
tjraižAiiskp dukrelė. Toki A dai- 
ŪinTiikė ch^i’tti yra 'tikra paži
ba. ,Ti
“Bah’g'ps” ^ihioro stldelis ir 

j6w<>WijU ' 1
'MtaTmib "ė!ĮbVO: taAThį įstate 

dangti moję’ žlnoiies n'čtuti poli
tinio nusistatymo', bet mėgsta, 
itaenų — tai' ir dalyvauja, vi
sai hepaisVliiimi kokia linkme 
jų menas jims1 Veda.

“Baūgtas” choro vadai yra 
karšti Stalino, ir Hitlerio ašies, 
garbintojai, taigi savaime, su-1 
prantAm'A, kad 'choYo ideologi
ja yrA koimmačiškū. Įrodymui: 
lo užtenka pažymėli vienas' 
choro tarimas. Tai yi’A jei so-: 
cialistai chorų užkviestų dai- 
nuo’ti savo parengiiiie, tai cho
ras tokio kvietinio nepriimtų, 
o kitos visos, nors ir bažnytinės]

Tarp seniausių— ir gal ne-i 
švariausių — Chicagos polici
jos stočių yra Skerdyklų nuo
vados triohesyš. Policijos de-

jau susirūpino, ir vakar pra
dėjo triobesį remontuoti. Dar
bas užtruks apie tris savaites 
laiko. Stotis randasi prie 47 
Pltace ir Halsted.

Nuovada gerai žinoma lie- 
ttivianis, nes iie vienas jų ten 
Sėdėjo uį grotų, ir ne vienas 
buvo teisiamas miesto teismo 
skyriuj, kuris randasi antram 
aukšte.

i GėlesI II i/k I K I \ Telegramų f L U V L11\ IU Visas Pasaulio
. , Dalis

kVietkininkas
Gėles Vestuvėihs, *Bankiethms » 

ir Pągrabapis
3316 So. Halsted Stfeet

| fa R Gėlės Mylintiems f 11 U U A Vestuvėms, Ban- |Į 11 nUkietams, Laidotu- L 
vllMrivėmS, PaW§i- |: 
GĖLININKAS ,nams I 
4180 Archer Avenue I

Phorte LAFAYETTE 5800

OPERATORKŲ PATYRUSIŲ — 
Single needle mašina siūti. Prie 
skalbiamų dresių. 404 So. Racine 
Avė., 2 lubos.

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

. organizacijos kviestų, jie su- 
, tinka dainuoti.

Del šitokio jų husistatynio 
kai kurie rimtesni žmonės ap
leido jų chorų.

Kį vakat šlhferke, tai 
d šiandieh garbina

Tikiu, Toronto lietuviai dAr 
nepamiršo to fakto, kad kada 

, buvęs “Kultūros” choras savo 
parengimuose giedodavo Lietu
vos ir KaiiAdos himnus, tai ūž 
tai tie patys “Baiigos” choro 
vadai Vadindavo kulturiečius 
“fašistais ir darbininkų klasės 
išdavikais”. Bet šiandien jie pa
tys jau gieda tuos himnus, bet 
niekur neteko pastebėti spau
doje, kad jie butų atšaūkę se
niau paskelbtus šmeižtus.

Dar geriau yra žinomas fak
tas visiems Kanados lietuviams, 
kad tie patys Stalino garbinto
jai per savo vadinamų “L. B.” 
praeityje kas savaitė visose 
“L. B.” špalfose Hitleris buvo 
koliojamas visokiais žodžiais, 
bet paimkitCMų patį “L. B.” 
šiandien ir raskite bent mažiau
siai užgaunantį tų patį Hitlerį. 
Dabar kyla klausimas, argi 
Hitleris jau iš fašisto “pasiutu
sio šuhiės” virto tikru demo
kratu ir darbininkų gynėju?

Aiškus dalykas, kad hera 
nieko panašaus. Vienas dalykas 
tai yra jau aiškus, kad Stalinas 
jau spiove į tų kaukę, kuria jis 
pirmiau danstesi, ir visai ne
paisydamas savo Užsieninių 
garbintojų,> aiškiai Varo impc- 
rialistihę mažų tautų naikini
mo politikų. Tik visas blogu
mas tas, kad musų “didieji” 

to nesugebaB.” politikai

HELP WANTED—-MALĖ

REIKALINGA PATYRUS nakti
nis virėjas restaurantui: vyras ar 
Tnoteris. JULIA’S RESTAURANT, 
4656 So. Western Avė., Lafayette 
2879.

GREITAI PARSIDUODA delika
tesų ir grosemės krautuvė už pir
mą pasiūlymą. 4119 So. Francisco 
St., Mack Marozas.

FURNISHED ROOMS ■— TO RENT 
GyvfenjmuiKa^bkriki

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

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

TRAVEL
Kelionės

VAŽIUOJAME AUTOMOBILIU į 
Hot Springs. Turimi vietos dėl 
dviejų žmonių. Atsišaukite tuojaus.

MARY PALONIS, 
Lafayėtte 6598.

rie būtinai yra pagalbos reika-

žitaogUi, 
žodžio,

mėgstančiam 
organizacijų

Taigi 
spaudos, 
ir įsitikinimų laisvę negAliniA 
b’eiidra'darbiaūti šu Stalino ir 
Hitlerio garbintojais. Tokie 
žmonės tūri stoti prie C. C. F., 
kuri yra vietaintclė Kanados 
darbininkų ir valstiečių partija.

Gana jau Kanados lietuviams 
vergauti komunacių klikai, ša
lin jų agentai Yla, V. Straževi- 
čius, Janauskas ir kiti.

-—J. žiemys.

MONTREALO MARGUMYNAI
Sėkmingas Lietuvės nepri

klausomybes 22 metų su
kakties minejinYaš.
Kaip ir kiekvienais metais 

Vytauto klubo nariai pasiryžo 
surengti Lietuvos nepriklauso-, 
mybės minėjimų. Del paratakta- 
mo minėjimas buvo įtaikei tas į 
vasario 18 d, Mat, tai buvo sek
madienis, tųd galima buvo ti
kėlis daugiau publikos. Ir ne
tapsi riktą: žita'onių šiais metais 
buvo sausakimšai. Nors Vytam, 
to klubo svetainė yra nemaža, 
vienok šį kartų ir ji buVo aukš
ta. Jautėsi 'spūstis, o ktaj kurie 
žmdnės priversti buvo grįžti na-' 
mo, nes nebegalėjo į svetainę į- 
sigi’usti. Spėju, kad iš viso Lie
tuvos licpViklausomybčs minėji
me dalyvavo apie 600 žmonių.

Tų nepaprastų pasisekimų 
ten'ka aiškinti tuo, kad šiais mė- 
tais Lietuvos riepriklaufeomybe 
žmonės labiau susidomėjo, ne
gu per paskutinius kelis metus.

vimas: jie džiaugėsi, kad pagta-, 
liau Lietuva atgavo savo senųjų; 
sostinę, su kuria yra taip glau
džiai susijusi visa musų tautos 
istorija. Be to, reikia atsimink, 
jog į Kanadą yra suyažiąvęs Ne
mažas būrys, vyrų, kuriems te
ko kovoti už Lietuvos nepr'i-

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

DELIKATESAI, GROSĖRNŽ, už
kandų krautuvė. Renda $32.50, gy
venimui kambariai, Arcola Šildy
mas, geri fikčeriai, pilnas stakas. 
$650 arba geriausia, greita pasiū
la viską nupirks. 3517 Fullerton 
Avenue.

REAL ESTATE FbR SALE
Nam^^ <

TIKRAS PIRKINYS
5431 No. Linder Avę., 5 kambarių 
plytinis bungalow. Būmasąs. Nau
jai dekoruotas ir Ynalevotaš. $4750. 
Tel. CENTRAL 5225.

FARMS FOR SALŪ 
Ūkiai Pardavimui

MODELINIS NAMAS $2250—$37$ 
pinigais — $19.50 mėn. Apie 10,000 
ketv. pėd. žemės $325. Vanduo, 
elektriką, grįstas kelias, visa de
koruota, mokykla arti, dVigūba 
konstrukcija. Kelios minutės vaka
ruose nuo Harlem Avė. ir Belmont. 
Box 1188, 1739 So. Halsted.

Tuoj po to buvo atsikreipta į 
susirinkusius, kad jie pagal sa
vo išgales paaukotų Vilniaus 
krašto žmonėms. Publika atsi
liepė gana jautriai: buvo su
rinkta $102.28. Kadangi Vytau
to klubas, kiek teko patirti, už 
svetainę nieko neėmė (o smul
kių išlaidų susidarė lik apie 
trys doleriai), tai Vilniaus kraš
to žmonėms šelpti liko visas 
šimtas dolerių.

Sekė koncertinė dalis, kuri vi
sai gražiai pasisekė. Bendrai, 
minėjimas žpiončms padarė la
bai gerų įspūdį. Povilas

Komunistų “prokuroro” 
itaisijos.

Kažkokio Lietuvos liaudžiai 
ginti komiteto vardu vietos ko
munistai surengė vasario 16 d. 
paminėjimų. žinoma, Lietuvos 
nepriklausomybė jiems visai 
mažai terūpi, bet nepriklauso
mybes minėjimas duoda jiems 
progos prakalbas surengti.

"šį kartų jie buvo atsikvietė 
D. M. Šolomshų, kurį kai kurie 
vadina “prokuroru”. Montrea- 
lieciams tas ponas yra gerai ži
nomas: tai tikra bolševikiška 
taradaika. Kalbėdamas apie Lie
tuvą, jis drįso tvirtinti, jog iš

klaūsomybę karo lAuke: jie kO- 
včse su bermontininkais, sir 
lenkais ir su bolševikais. Vadi
nasi, su tais priešais, kurie bū- 
vo pasimoję Lietuvos nepriklau
somybę sunaikinti. Tie vyrAi 
jautriau žiuri į Lietuvų ir jos 
ateitį, lies jiems teko išgyventi 
sunkiausi ir pavojingiausi lai
kai.

Padarytos Lietuvai žaizdos, 
šiek liek apgijo, bet jei mes ne- 
budėsime, tai jos gali ir vėl at
siverti.

Minėjimo programa prasidė-' 
jo su Lietuvos himnu, kurį iš
pildė trys chorai: klubo choras, 
bažnytinis vyrų choras ir jau
nuolių choras. Botam progra
mos vedėjas trumpai apibudino1 
minėjimo tikslų, o įvairių vie
tos organizacijų atstovai paša-! 

lkė trumpas kalbas. Nebuvo tik- 
komunistų atstovo. Bet su kė- 
munistais Vytauto klubas neno
ri bendro turėti.

Kiek ilgesnę kalbų pasakė 
mokytojas Pranas Tautkus. Jis 
gimęs ir augęs Kanadoje, vie
nok su Lietuva ir jos praeitinė 
labai gerai susipažinęs. Jo kal
ba tikrai buvo turtinga ir įdo
mi. Jis kvietė visus stovėti Lie
tuvos laisvės sargyboje ir ben
dromis jėgomis padėti tiems Vil
niaus krašto gyventojams, ku-

va šiandien yfa nepriklausomi.
Tokį pareiškimų gali padary

ti tik ptaprastas šarlatanas. Mes 
Kanados lietuviai, kurie atvy
kome po pasaulinio karo, gertai 
atsimename bolševikų malonę. 
Daugeliui musų 1918 m. teko 
ant saVo kailio patirti tuos ma
lonumus, kuriuos bolševikai 
niunis norėjo Užkarti, būtent, 
Lietuvų subolševikinti ir prie

vyko ir jeigu Lietuva visdėlto 
išliko nepriklausoma, tai čia 
reikia atidiioti kreditas Lietuvos 
savanoriams, kurie raudonuo
sius okupantus iš Lietuvos išvi
jo.

Tai tokių “nepriklausomybę” 
Maskva Lietuvai norėjo užkar
ti. Jeigu jai tatai nepavyko, tai 
tik dėl to, kad anais laikais ji 
nepajėgė Sutriuškinti Lietuvį.

—Montrealiėtfs

NAUJIENŲ 
MĖTINIS 

KONCERTAS
— įVyks —.

Kovo 31 <L, 1940
SOKOLU SALĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

“REIKIA TIK $150 PINIGAIS”. 
5 akrai ypatingai geros žemės viš
toms auginti, kas valandą busas į 
vidmiestį, prie gero kelio, elektriką 
ir telefonas. Pietvakariuos tauo mie
sto ribų. Pilna kaina $650. Title ge
ra. Box 1189, 1739 So. Halsted.

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

VEIK 4 AKRAI VIŠTŲ, ančių ir 
daržovių farma — gerai nudreinuo- 
ta —pietuos nuo Higgins arti Mann- 
heim' kelio. (Grįstas kelias iki įėji- 
ipo), elektriką. Kaina už visą $750 
-—$150 pinigais —$10 į mėn. Box 
1191, 1739 So. Halsted.

NEBAIGTA V& AUKŠTO katedž, 
apie 2 karų žemės, netoli Michigan 
ežero, Lake kauntėj, III. (i bloko 
atstume) kiek medžių, galima pa
sidaryti. 6 kambarius— grįstas ke
lias, elektriką. Kaina $2,000 — $300 
pinigais. $25 į mėti. Ne mainyti. 
Box 1192, 1739 So. Halsted St.

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

APIE 3 AKRUS PRIE IRVING 
PARK kelio (seni budinkai, turi 
būti nugriauti į 60 diėnų), rytuos 
už Berisenville. Kaina $1250—4’250 
pinigais—$15 į mėnesį. Box 1194, 
1739 So. Halsted St.

20 AKRŲ, PRIE PAT HART, 
katmtės centrinio miesto. Daugu
moj vyšnios, geri budinkai, puikus 
pirkinys už $2200.00.

HANSON-OSBORN. ReAltor 
Hart, Michigan.

, , » i »______________ ___
WHOLESALE FURN1TURE

Rakandai ir Įtaisai PardąVimtal
Mokėdamas cash už rakandus, su
taurinsi nuo 40 iki 160%. Mes prista
tome bile kur. Pajaukite ar pašy
kite dėl dMigiau informkcij<į. Vden- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Ąve., Chieago. 
III. Phonė RepubUč 6051.

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
Ieško Višoklų pirkinių, biz
nio progų ir L t

Todėl Jeigu turite tą par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis Ir t L, nelaukite, 
kad MtaS Jufti ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJtENfc 
“Classified” Skyriuje.

SKAITYKITE kas dfetaą Nau
jienų 7-mę puslapyje “Class 
ified” Skyrių, kur riulotak dlug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų ankštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
vėždaihi:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

17&9 S. HALSTED STREET 
Chieago, m.



8 NAUJIENOS, Chicago, Ui Trečiadien., vasario 28, 1040

iš Politikos Lauko
Užsiregistruokite Nominacijoms Arti 

miausioj Ugniagesių Stotyj
Kam Reikia Registruotis

EIGHTEENTH WARD. 'Pradedant šeštadieniu, kovo 
2 d., iki pirmadienio, kovo 11 
d., Chicaros ir apylinkės ug
niagesių stotyse bus galima už
siregistruoti balandžio mėnesio 
nominacijoms.

Registruotis reikia ne vi
siems, bet tik tiems balsuoto
jams, kurie:

1. Dar nėra užsiregistravę 
ir nori balsuoti;

2. Kurie po pereitos regis
tracijos suėjo 21 metų am
žiaus;

3. Kurie apsivedė ir pakeitė 
pavardes vedyboms ar kitu bu- 
du; ,

4. Kurie permainė savo ad
resus.

Užsiregistruoti galima Rin
kimų komisionierių raštinei, 
miesto rotušėj, trečiam aukšte, 
arba artimiausioj ugniagesių 
stotyj.

Šitie patvarkymai paliečia 
Chicago ir visus kitus mieste
lius po Chicagos Miesto Rin
kimų. Komisionierių jurisdikci
ja, būtent, Chicaga, Chicagc- 
Heights, Berwyn, Harvey, Ci
cero, Summit, Stickney, Mor
ton Grove, Elmwood Park ir 
Niles Center. »

Ugniagesių stotys bus atda
ros registracijai nuo 12-ktos 
dieną iki 9-tos vakare.

Lietuviams Artimiausios 
Stotys

žemiau seka adresai ugnia
gesių stočių, artimiausių lietu
vių apgyventoms apylinkėms:

EIGHTH WARD.
27 7982' S. Chicago avė.
72 817 E. Ninety-first st.

NINTH WARD.
. u

2 330 W. 104th st. 
36 623 E. 108th st. 
43 34 E. 114th st. 
53 11958 S. State st.

TENTH WARD.
10 13359 S. Burley avė.
22 3027 E. Ninety-third st.
36 10615 S. Ewing avė. . 
47 8701 S. Escanaba avė.
52 10458 Hoxie avė.

ELEVENTH WARD.
2 2869 S. Loomis st. 

21 3509 S. Lowe avė.
27 1618 W. Thirty-third pi. 
33 Fortieth st. and Packers 
avė.
33 1653 W. Forty-third st. 
33 4459 S. Marshfield avė.
36 818 S. Exchange avė. 
51 2421 Lowe avė.

TWELFTH WARD.

53 3002 W. Forty-second st.
THIRTEENTH WARD.

23 3500 W. Sixtieth st.
55 6411 S. Central avė. •

FOURTEENTH WARD.

7 4710 S. Elizabeth st. .
15 4738 S. Halsted st.
46 4659 S. Wentworth avė.

FIFTEENTH WARD. .
38 6041 S. Westem avė.
59 5259 S. Wood st.
66 5218 S. Westcrn avė.

SIXTEENTH WARD. ♦
2'3 5721 S. Halsted st.
39 6244 S. Laflin st.
50 6204 S. Green st.

SEVENTEENTH WARD.
42 7101 S. Parnell avė.
73 6345 S. Wentworth avė.

NAUJIENŲ-
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940

7 1533 W. Sixty-ninth st. 
90 8120 S. Ashland avė.

NINETEENTH WARD.
13 1700 W. Ninety-fifth st. 
47 11035 S. HomeWood avė. 
54 11050 S. Albany avė.
70 8630 S. Emerald avė.
74 10400 S. Vincennes avė.
75 11940 S. Peoria st.

TWENTIETH WARD.
36 559 W. Maxwell st.
39 1123 W. Roosevelt road

TWENTY^FIRST WARD.
11 2346 W. Twenty-fifth st. 
22 1702 W. Twenty-first pi. 
43 918 W. Nineteenth st.
49 1975 S. Canalport avė.

Už Rooseveltą!
Visi Demokratai
Už Rooseveltą!

Jau Atidarė Rinkiminę 
Kampaniją.

/

Su šūviais iš savo didžiųjų 
patrankų, ir su obalsiu “Visi už 
Rooseveltą!”, Chicagos ir vals
tijos demokratai vakar po pie
tų atidarė rinkiminę kampani
ją balandžio nominacijoms ir 
lapkričio rinkimams.

Visi vienbalsiai pasisakė už 
Roosevelto nominavimą tre
čiam terminui, ir nusprendė, 
kad be jo kandidatūros vietos 
dempkratams rinkimuose gali 
būti riesta.

Kampanijos atidarymas įvyko 
Morrison viešbutyje, kur susi
rinko apie 1,800 demokratų vei
kėjų oficialiam partijos banke
tui.

“Didžiosios patrankęs” pradė
jusios mušius nominacijoms 
mvo meras Kelly, demokratų 
candidatas į gubernatorius Har- 
ry B. Hershey, kuriam Horne- 
ris užleido savo vietą; senato
rius Claude Pepper iš Floridos, 
ir abu Illinois senatoriai, Scotl 
W. Lucas ir James Slattery.

Opozicija.
Demokratų partija turės opo

zicijos ne vien iš republikonu 
puses, bet, kaip paprastai būna 
nominacijose, ir iš “maištinin
kų” — demokratų, kuriems ne
patinka partijos nominuotieji 
kandidatai. Opozicijos vadovas 
yra J. Stelle dabartinis yice gu
bernatorius, kuris norėjo gauti 
partijos nominaciją į guberna
torius. Jos negavęs, nutarė kan- 
natuoti nepriklausomai.

Kitas stiprus oponentas Chi- 
cagoj yra pažangus ir gabus 
žmogus, teisėjas John Gut- 
knecht.

“Remia” Courtney.
•’ Jisai kandidatuoja nepriklau

somai į Cook apskričio proku
rorus, prieš buvusį “maištinin
ką” Thomas J. Courtney, kurį 
šiose nominacijose partija nuta- 
lė remti nežiūrint jo nuodėmių 
praeityj. Vienok tarp partijos 
veikėjų Gutknecht turi daug 
pritarėjų ir jų parama Court
ney kandidatūrai nebus labai 
nuoširdi..

Vice gub. Stellcfui išėjus opo- 
zičijon, partijos kandidatų są
raše įvyko dvi permainos: Louis 
Lewis, kuris pirmiau buvo sta 
tomas į kongresmonus nuo vi
sos valstijos, buvo paskirtas 
kandidatu į vice-gubernatoriu 
o į Lewiso vietą kandidatu j 
kongresmanus buvo paskirtas 
ebieagietis aldermonas Waller 
Orlikoski, lenkas. Rs.

Chicagos Bendrovės 
“Neparduoda Mėsą 
Rusijai”
Skerdyklos Užginčija Gandus.

Neseniai kai kuriuose Ameri
kos laikraščiuose pasirodė ži 
nios, kad Rusijos kariuomenė 
Suomijoj naudoja mėsą, proce 
suotą Chicagoj. Rusų lėktuvai 
mėtę Chicagoj taisytą kiaulieną 
.savo kareiviams, kuriuos šuo 
miai turėjo apsupę į šiaurę nuo 
Ladogos ežero.

Akyvaizdoj tų žinių Chicagos 
mėsos bendrovės vakar vieš , i 
paskelbė, kad jos mėsos ir jo
kių mėsos produktų Rusijai ne 
parduoda ir nepardavė. Sako, 
rusai gal tyčia padarė Ameri
kos mėsos firmų prekybos žen 
klų imitacijas ant savo mėsos 
produktų, kad parodyti suo
miams, “jog ir Amerika rusus 
remia”, ir tuo prislėgti jų ūpą. 
Antra, Chicagos mėsos firmos 
pernai ir užpernai pardavė daug 
mėsos Čekoslovakijai, Lenkijai 
ir Danzigui. Galimas daiktas, 
kad per Lenkijos okupaciją da
lis tų produktų, pateko į rusų 
rankas. Bet tiesioginiai Chica 
gos firmos mėsos Rusijai nepar
davė i.' neparduoda.

Darbininkų 
Konferencija 
5-tam Distrikte
Tarsis Apie Rekomendacijas 

Kongresui

Rytoj vakare, 7:30 P. M., 
Pa velkas Salėj, 5722 W. 16 St., 
įvyks Labor Non-Partisan Lea- 
gue of Illinois šaukiama kon
ferencija 6-to kongresinio dis- 
trikto reikalais. Tą distriktą 
kongrese atstovauja ciccrictis 
A. F. Maciejewski.

Konferencija svarstys įvai
rias rekomendacijas kpngres- 
manui, Maciejewskiui, taipgi 
diskusuos jo rekordą, kongre
se per terminą, kuris dabar ei
na prie pabaigos.

Kalbės Ernest B. Pūgh, CIO 
rajoninis viršininkas, ir S. 
Dęvin, Textile Workers Or- 
ganizing Committce narys. Ma- 
ciejewskį konferencijoj atsto
vaus Julius Skrzydlewski.

įvairios organizacijos yra 
kviečiamos atsiųsti savo dele
gatus. Publika taipgi yra kvie
čiama ir bus įleidžiama nemo
kamai. —Sp.

Automobilis Užmušė 
Lakūną
— Automobilių Nelaimės —
• Prie Bloomfield Hills, Mi- 

chigane, nuo ledingo kelio nu
sirito automobilis ir užmušė 
jame važiavusį lakūną chica- 
gietį Gene Healey. Jis buvo 
24 metų amžiaus, ir gyveno ad. 
1400 Lake Shore Dri've.

Healey tarnavo karo aviaci
jos Serlfridge Field aerodrome, 
prie Mount Clemens, Mich.

• Iki vakar ryto automobi
liai Chicagoj ir Cook apskrityj 
užmušė 154 žmones, o sužeidė, 
vien Chicagoj, 3,282.

Mokesčius Bus Gali
ma Mokėti Iki 
Birželio 1

Paprastai pirmą dalį naujų 
real-estate mokesčių (šįmet už 
1939) reikia sumokėti nevėliau 
1 kovo, šįmet betgi sąskaitų 
išsiuntinėjimas užsivilko ir pir
mos dalis mokėjimo laikas ati
dėtas iki birželio 1-mos.

Sąskaitos užsivilko dėlto, 
kad dabar yra daromi nauji 
asesmentai, o kita priežastis 
gal ta, kad šįmet balandžio 
mėnesyj įvyksta nominacijos, 
o valdančioji partija nemėgsta 
prieš tokias nominacijas ąiun- 
tinėti mokesčių sąskaitų.

NAUJIENŲ-ACME Telophoto
AURORA, ILL. — Aud- 

rey Kolei, šokių .mokytoja, 
kuri liko “leap year” pud
ros “majoru*,

NAI1J|EIW-ACM£ Telephoto
•Phyliis Suh^cidcr, James 

Roosevelto sekretore. Sako
ma, kad su jos seseria Ja
mes Roosev^fes palaikąs 
“kompaniją/Fp?

Gąrfield Parkas 
O epe jo Skaniai

K u e pč jo i r K i ta i p
Užvakar vakare, net ir va

kar rytą, Gąrfield Parke kve
pėjo visokiais skoniais,, ir ma
loniais ir nelabai maloniais. 
Mat, adresu 4341 Harrison St., 
sudegė įvairių prieskonių san
dėlis, priklausantis LaSalle 
Manufacturing Co., bendrovei.

Kvepėjo pipirai, česnakai, 
gvazdikai, ir visokie kitokie 
prieskoniai, kuriuos tik gali
ma įsivaizduoti.

Ne Kepenys, Bet 
Nuodai

Vakar buvom pranešę, kad 
Beverly Hills apylinkėj, vie
nas žmogus mirė, o trys sun
kiai susirgo, suyalgę sugedusių 
kepenų.

Vėliau pasirodė, kad ne ke
penys. buvo sugedę, bet šeimi- 
ilinkė, jas ruošdama . stalui, 
vietoj miltų per klaidą pavar
tojo nuodingų miltelių, nau
doj mų vabzdžiams naikinti.

Negrė Paliko $40,000 
Apšvietaį

Vasario 18 pasimirė Rachel 
A. Hargrove, negrę mokytoja, 
gyvenusi ad. 2340 W. 23rd 
Street. Vakar iš jos testamen
to pasirodė, kad ji paskyrė 
$40,000 turtą neturtingų mok,-' 
sleivių stipendijoms North- 
western, Knox, Wheaton ir Au
rora kolegijose bėi universite
tuose.

Kodėl Turime 
Aukoti, Remti 
Vilniečius, Lietuva 7 v

Aukojom Pirmiau, Aukokim 
Dabar!

Lietuvos sostinė Vilnius tau
tai sugražinta, ir visi Lietuviai 
gali džiaugtis. Būdamas lenkų 
užgrobtas, Vilniaus kraštas per
gyveno daug ištautčjimo metų. 
Visi krašto gyventojai turėjo iš
sižadėti savo gimtosios kalbos 
ir papročių. Lietuvių vaikai bu
vo priversti lankyti lenkiškas 
mokyklas, Lietuvos sūnus turė
jo tarnauti lenkų kariuomenėje. 
Visi lietuviai Vilniaus apylinkė
je turėjo išsižadėti Lietuvos ir 
priimti Lenkiją kaipo savo gim
tąją tautą.

Lenkų x valdovai apsunkino 
krašto gyventojus su mokesčiais 
valdžios užlaikymui, ir baugino 
visus kalėjimu, jei pasipriešins. 
Tokius kankinimus tie gyvento
jai pergyveno būdami rusų už
kariauti. Tuo metu jie išsimoki
no turėti kantrybės, ir laukti 
tinkamos progos išreikalauti 
sau laisves. Lietuviai Vilniuje 
turėjo vilties, kad ateis laikas, 
kai jie galės pasiliuosuoti iš 
lenkų pančių. Tas laikas jau at
ėjo, bet su atgauta laisve atsira
do daug naujų vargų.

Vilniui reikia pagalbos. Lietu
va turi duoti kraštui duonos, 
drabužių. Ji turi sutvarkyti eko
nomišką padėlį savo žmonių. 
Visi šie reikalavimai tautą ap
sunkina, nes tokie reikalavimai 
yra kasdieniniai. Rusai atidavė 
Vilnių Lietuvai tik tada, kai vi
siškai tą miestą apiplėšė, išsiim- 
dąmi visas prekes iš krautuvių 
Taipgi nukentėjo ir ūkininkai, 
nes jų gyvuliai ir grudai buvo 
paimti.

Nauji Pavojai.
Vilniaus miestas truputį atsi

gavo, bet pagalbos vis reikalin
ga. Atsirado nauji pavojai. Len
kai, kuriuos Lietuva šelpia, 
stengiasi sukelti neramumų ir 
krašte vėl atstatyti lenkišką val
džią. Lietuva neduos jiems pro
gos tai padaryti, ir tokius gy
ventojus kasdien kovoja. Taip 
pat Lietuva dabar kovoja nai
kindama ištautčjimo sėklas, ku
rias lenkai įskiepijo krašte lai
ke okupacijos. Lietuvos gyven
tojai kasdien aukoja vilnie
čiams, kasdien aukoja išlaikyti 
Lietuvą nepriklausomą.

Apart vargų, kurie atsiranda 
Vilniaus krašte, Lietuva tuo pat 
metu turi ruoštis karui. Nors 
šalis maža, vistiek ji turi turė
ti kariuomenę, nes kitaip jos 
nepriklausomybė visiškai pra
žūtų. Jau suprantama visur, kad 
prižadai tarp tautų neturi jo
kios reikšmės jei nėra tinkamos 
kariškos jėgos tuos prižadus, iš
laikyti. Išlaikymas kariuomenes 
Lietuvai daug kainuoja. Ji turi 
būti pasiruošus naudoti visą sa
vo jėgą prieš rusus, vokiečius, 
ir net prieš nukariautus lenkus.

Brolis į Brolį —
Suprantant Lietuvos padėtį 

neužtenka mums, tos garbingos 
tautos išeivijai, duoti vien mo
ralinę paramą. Lietuva yra lai
sva šalis. Ji greit užmiršo lenkų 
skriaudas ir t priėmė visus len
kų pabėgėlius. Taipgi priėmė ir 
žydus. Mes galime pasididžiuo
ti iš mažos bet garbingos Lie
tuvos. Lietuvai reikia pinigų 
tęsti tokį darbą. Giminė kreipia
si į giminę, brolis 1 brolį laike 
nelaimės. Šį kartą jie šaukia 
pagalbos, ir mes turime dėkoti 
laimei, kad jiems galime padėti. 
Kitą kartą mes galime reika
lauti paramos iš jų.

Mums čia gyvenant, sunku 
suprasti kančias vilniečių, bet 
po pasikalbėjimo su asmeniu 
neseniai iš ten atvykusiu, tą 
vaizdą galima ryškiai matyti. 
Davėm pagalbą pirmiau, turi
me nepriklausomą Lietuvą. 
Duokime dabar, kad ji nepra
žūtų, kad ji pasidarytų galin
gesnė! Teisėjas Jonas T. Zuris

VAKAR CHICAGOJE
• Rockfordo policija vakar ja užsimokėti $18 pabaudų pi- 

suėmė du chicagiečius jau- vigais.
nuolius už moteriškės užmu
šimą su automobiliu. Jie yra 
17 metų Frederick Rice, nuo 
2235 South Halsted st., ir 18 
metu Joseph Frazier, 1440 
Weiland auenue. Jie pasivogė 
automobili ('hieagoj ir nu
važiavo Rockfordan aplankyti 
antrojo gimines. Ten jų auto
mobilis paslydo, ir įvažiavo į 
kita mašiną, ir užmušė Mrs. 
Ruth Calvert, 1616 State st., 
Rockforde.

• Aludininkai Leo B rady ir 
jo sūnūs Harry gavo ’ trysde- 
šimt dienų kalėjimo. Jie pasi
vogė $260 nuo Emery Walker, 
loįvos valstijos gyventojo, at
vykusio Chicagon automobilį 
nusipirkti. Jie užlaikė alinę, 
adresu 1031 So. Wabash avė., 
policijos centralinės nuovados 
pašonėj.

• Už maišymą pigių anglių 
su brangiomis teisėjas F. E. 
Donoghue paskyrė $25 pabau
dą anglių jiardavėjui Vito Pa
trone, 1951 Sbeffield avenue. 
Už neteisingas svarstykles pa
našią 'pabaudą užsimokėjo 
mėsos krautuvininkas Irving 
Blumenthal, 130 E. 26tb st.

• Šv. Kryžiaus ligoninėj pa
simirė 23 metų aludininkas 
Godfrey Junich, kurį užvakar 
pašovė 35 metų Frank Vidas, 
nuo 6212 So. Aberdeen. Vidas 
užpyko už tai, kad Linich jį 
išmetė iš savo alinės, adresu 
6201 So. Ashland.

0 Federalė valdžia, kuri 
dabar kontroliuoja Congress 
viešbutį, prie Michigan ir Con
gress, žada perimti dalį trio- 
besžo savo valdiškoms rašti
nėms Chicagoj.

Į skutyklą, adresu 1321 
West 18th slrcet, kas tai įmetė 
dvokiančių dujų bombą. Jos 
savininkas John Prokop ka
pojo kainas, tad policija spėja, 
kad gal' (ai padarė barzdasku- 
tyklų savininkų unijos agen
tai.

O Thomas Bolger, 21 metų 
chicagielis. buvo areštuotas* ir 
apkaltintas vogimu. Jisai pa
vogė vieną centą nuo laikraš
čių kiosko prie Lockivood ave
nue ir Washinglon bulvaro.

• 10 metu Evelyn Jo Weis- 
bach, 6234 N. Bell avenue, yra 
drąsi mergaitė. Du piktada
riai atėjo į jos namus, sumu
šė jos motiną ir ėmė briautis 
per kambarius ieškodami 2 
deimantinių žiedu. Matydama, 
kad “bus blogai’’, Evelyn Jo 
pasigriebė didžiulį “bučerišką” 
peilį, ir piktadarius puolė. 
Mergaitė už puolimą gavo mu
šti nuo piktadarių, bet ji juos 
bent sutrugdė ir apsisvarstę, 
kad jie gali pakliūti, abudu 
išėjo be grobio.

• Kankakee apskričio teisė
jas James V. Bartey paliuosa- 
vo nuo pareigų 12 žmonių 
džiurę, kuri po ginčų, užtru
kusių 96 valandas, negalėjo 
prieiti nuosprendžio. J^žiurė 
svarstė kaltinimus, Imliems 
A. L. Bou>en’ui, valstijos pilie
čių gerovės direktoriui. Jisai 
kaltinamas apsileidimu dėl šil
tinės epidemijos, kuri ki\o 
Manteno ligoninėj ir nuvarė į 
kapus gana daug žmonių. By
la dabar turės būti svarstoma 
iš naujo.

• Paul Peters, kuris buvo
nušautas spalių 31 d., prie
savo buto ądr. 3505 N. Oak 
Park avenue. Koroneris ir po
licija kaltininko nerado. Pe
ters buvo spaustuvininkas.

• 60 melų Sebastian Got- 
ter, agronomas gyveno 1350 
Neivport avenue, buvo nuteis
tas 15 dienų kalėjimo. Jisai 
dirbo, bet tuo pačiu laiku ėmė 
nedarbo apdraudą. Taigi ture-

• Los Encinos sanatorijoj, 
Pasadena, California, pasimi
rė George M. Reynolds, buvęs 
didžiulio Continental Illinois 
National Banko viršininkas. 
Buvo 75 metų amžiaus. Jisai 
buvo prašalintas iš pareigų, 
kai federalė valdžia bankui 
suteikė didžiulę paskolą ir 
viršininku paskyrė savo žino* 
SU-

e Prie Van Buren ir Sac- 
ramento gatvių nežinomas pik- 
tadaris pasevė policistą Martin 
Dugan’ą, kai tas bandė jį su
imti. Piktadaris paleido du šū
vius, sužeizdamas policistui 
veidą ir nulauždamas koją. Du- 
gan gyvena 6537 So. Jųstin 
avenue. Užbaigęs dienos tarny
bą jisai rengėsi skubėti namo, 
nes jo duktė šventė savo 3 me
tų sukaktį. Dabar guli apskri
čio ligoninėj.

“Blackoutas” Gary, 
Indianoj
Žino Kaip Jaučiasi Londonie- 

čiai ir Paryžiečiai

Užvakar vakare, Gary, In
diana, gyventojai suprato kaip 
dabar gyvena žmonės Londo
ne, Paryžiuj ir Berlyne.

Užvakar Gary pergyveno 
“blackoutą*. Jis prasidėjo 4:30 
popiet ir užtruko šešias va
landas, iki buvo sutaisyta 
Carnegie Illinois elektros sto
tis. (iatvėse, butuose, krautu
vėse visur šviesos užgęso. 
Gatves šiek-tiek nušvietė auto
mobiliu žiburiai, o butuose u
kai kur sužibėjo žvakės ir ke
rosi no lempos, b<3t jų buvo 
mažai.

“BlOckouto” metu dėl tam
sos vienoj ligoninėj mirė kū
dikis. “Blackoutas” taipgi su
trugdė didelį republikonu 
banketą vienam Gary viešbu
tyje.

Valdžiai Reikia 2-jų 
Skalbėjų

Federalės valdžios civilės 
tarnybos raštinė Chicagoj 
skelbia, kad Hincs ir Marine 
ligoninėms reikia dviejų skal
bėjų. Aplikacijas galima gauti 
pašto romuose ir Hincs ligo
ninėj. Alga nuo $1,080 iki $1,- 
200 metams.

Vakancijos Federa- 
liuose Butuose

Federalės valdžios apartmen- 
tiniuose namuose Chicagoj yra 
kelioliką tuščių butų. Aplikan- 
tai turi būti darbininkai su 
mažomis ar vidutiniškomis al
gomis ir turi turėti vaikų.

“PIRMYN” CHORAS STATO 
SCENOJ

3 AKTŲ OPERETE

“BLOSSOM TIME”

(“Kai Gėlės Žydėj’o”)
Kovo 10,1940

SOKOL HALL 
2345 SOUTH KEDZIE AVENUE 

PRADŽIA 3:00 V. P. P. 
įžanga 75c ir $1.00




