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Suomiai Vėl Pasitraukė Miborgo Apylinkėjet

*

RUSAI PAĖMĖ 3 GELEŽINKELIŲ LINIJAS 
IR 4 VIEŠKELIUS

—ici noro r * if4

Daugiau nei 500,000 rusų kariauja 
Karelijos fronte

vėn rusai pasakoja, jogei Mur
manske sovietai koncentuoja 
milžinišką kariuomenę. Jos pa
skirtis esanti ofensyvui Suo
mijos šiaurės frontuose.

Neleido debatuoti 
Suomijos klau

simą
(li- LONDONAS, Anglija, 

29. — Parlamento narys, 
ver Locker-Lampson, davė 
lamente įnešimą debatuoti
mijai pagalbos teikimo klausi- 

Chamberlain 
yra priešin- 
laiku ir įne-

divizijų. Kartu su 
divizijomis sovie- 
dabar Karelijoje 

500,000 vyrų prieš

mą. Premjeras 
pareiškė, kad jis 
gas įnešimui šiuo 
Šimas nupuolė.

vas.
Oli- 
par- 
Suo-

NArjJENU-ACME Telephoto
NAPA UPES PATVINIMAS PIETINĖJE CALIFORNIJOJE.

VĖLESNIEJI PRA 
NEŠIMAI

— Ryšium su Įvykusiomis 
Murmanske riaušėmis paskelb
tas karo stovis.

— Penktadienį Berlyne lau
kiamas Sumner Wellcs, prez. 
Roosevelto pasiuntinys.

— Tris dienas savaitėje fran- 
euzai negaus mėsos valgyti.

— Pietų Atlante, Uruguay 
apylinkėje, pastebėtas didelis 
Britanijos karo laivų judėji
mas.

— Paskandintas Vokietijos 
šarvuotis Adm. Graf Spee par
duotas kaipo geležies laužas.

— Turkijos premjeras pa
reiškė, kad Turkija nepuls Ru
sijos. Jis nesitiki nė Rusijos 
atakos prieš Turkiją.

Kermit Roosevelt 
vyks Į Suomiją

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

STOCKHOLM, Švedija, vas. 
29. — Rusijos kariuomenė už
ėmė tris geležinkelių linijas ir 
keturis vieškelius, einančius j 

•Viborgą — sako pranešimai 
pasiekę Stockholirą ketvirta
dienio vakare. 

—x—x—x—
HELSINKIS, Suomija, vas. 

29. — Ketvirtadienį sovietų ka
ro vadovybė metė į mušius Ka
relijos fronte tris naujas
vizijas. Šitose divizijose yra 
apie 60,000 kareivių.

Apskaičiuojama, Karelijos 
fronte iki šiol operavo tarp 25 
ir 30 rusų 
naujosiomis 
tai vartoja 
daugiau nei 
suomius.

šitų milžiniškų pajėgų spau? 
džiami suomiai povai traukia
si atgal. Ir ketvirtadienio va
kare paskelbta, kad Viborgo 
apylinkėje suomiai pasitraukė 
į naujas pozicijas,. M

Viborgo puolimas esąs visai 
arti. Faktiimi nežiūrima, kad 
suomiai jau pasitraukė iš mie
sto. Tačiau tai nereiškia, kad 
rusai gali žygiuoti ir Viborgą 
užimti.

Kiekvienam žingsniui rusai 
moka brangiai. Jie mėgina per
eiti ledu Viborgo įlanką ir iš 
šono miestą užimti. Bet lede 
pilna minų. Suomių artilerija 
sulaužo ledą ir užblokuoja per
ėjimus.

Rusai spaudžia suomius sau
sumoje, bet suomiai, išstumti 
iš vienų sutvirtinimų, pasi
traukia į kitus ir čia vėl ko
voja. Net jeigu rusai paims 
Viborgą, jie mažai ką laimės. 
Miestas virtęs griuvėsiais, o 
toliau už* miesto vėl sutvirti
nimai, vėl betono “guštos” ir 
vėl atkakliai kariaujanti Suo
mijos kariuomenė.

Kiti pranešimai ketvirtadie
nį sako, * kad rusų nuostoliai 
buvo sunkus, 14 jų tankų su
naikinta. šiaurėje, Petsamo 
fronte, rusai pirmyn nepasi- 
stumę. Tačiau paimti nelais-

Bilioną dolerių kaš
tavo karas Suomijoj

HELSINKIS, Suomija, vas. 
2’9. — Apskaičiuojama, į tris 
mėnesius rusai pražudė 200,- 
000 vyrų Suomijos kare. Vi
suose frontuose jie atmušti. 
Pasistūmė pirmyn Karelijoj 
apie 40 mylių. Ir tai jiems kaš
tavo amunicija, tankais, lėktu
vais ir kitokiu turtu daugiau 
nei $500,000,000. Pridėjus dar 
kitus kaštus, pridėjus suomių 
nuostolius, viso susidarys $1,- 
000,000,060 suma.

Užgyrė maisto pa
skirstymo sistemą 

Francuzijoj

Atims žydams teisę 
profesijas prak

tikuoti

30,000 italų vyks 
dirbti Vokietijos 

ūkiuose

vas.
Ker-
Šuo-

LONDONAS, Anglija, 
29. — Buvo pranešta, kad 
mit Roosevelt išvykęs Į 
miją. su rusais kariauti. Vėles
nis pranešimas sako, kad jis 
laukia oficialaus leidimo vyk
ti, ir1' išvyką- kai tik leidimą 
gaus.

Gelbės Lietuviams
Pildyti Income
Taksų Blankas

INTERNAL REVENUE
INSPEKTORIUS BUS 

“NAUJIENOSE” 
KOVO 4 IKI 9

Kovo 4 iki 9 d. "Naujie
nose” kasdien nuo 9:30 
v. ryto iki 5:30 vai. po 
pietų bus U. S. inspekto
rius p. A. B. yValonst, kuris 
jums pagelbės išpildyti 
1939 įplaukų blankas. Su
sikalbėsite su juo lietu
viškai, nes jis yra geras 
lietuvis.

Už jo patarnavimą mokė
ti nereikia, —“N.” adm.

Sovietai vaišino 
Jungt. Valstijų 

ambasadorių

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
29. —- Ministeįįlų\ kabinetas 
ketvirtadieni Sužgyrė maisto 
korteles, prastesnius duonos 
standartus ir bendrai nustatė 
menkesnes valgio normas. Ki- 
;a vertus, išleisti reikalavimai 
didesnio našumo gamyboje. ‘

Nutarta daugiau moterų 
monėms imti, o vyrus darbi

ninkus iš įmonių siųsti ūkių 
darbu dirbti.

Francuzijos ambasa
da turi keblumų 

Vengrijoje
MASKVA, sovietų Rusija, 

vas. 29. — Rusijos premjeras 
ir užsienių reikalų komisaras 
Molotov trečiadienį vaišino 
Jungt. Valstijų ambasadorių 
Steinhardtą.

Pietus ir pasikalbėjimas tę
sėsi pusketvirtos valandos. So
vietų sluogsniuose kalbama, 
pasikalbėjimas ėjęs draugingoj 
nuotaikoje. Pasidalinta nuomo
nėmis įvairiais klausimais.

Be Molotovo ir Steinhardto 
sueigoje dalyvavo Rusijos už
sienių prekybos komisaras Mi- 
koyan, sovietų užsienių reika- 
’ų vice-komisarai Lozovski ir 
Dekanozov, taipgi Amerikos 
ambasados patarėjas Walter 
Thurston ir ambasados sekre
torius Bohlen.

BUDAPEST, Vengrija, vas. 
29. — Francuzijos ambasada 
Budapešte turi keblumų. Ven
grijos vyriausybė sako, kad iš 
nacių kontroliuojamos Čekijos 
čekai pabėga į Vengrija. Fran
cuzijos ambasadoje pabėgėliai 
gauną pasportus ir su tais pas- 
portais jie vyksta toliau — į 
čekų legioną Francuzijoj.

Štai ir dabar Budapešto po
licija apsupo ir patruliuoja 
Francuzijos ambasadą, aiškin
dama, jogei ambasadoje yra 
40 čekų pabėgėlių. Vengrai no
ri tuos pabėgėlius suimti.

Vyriausybė sako, kad fran- 
euzų ambasados praktika esan
ti pavojinga Vengrijos neutra
litetui.

ROMA, Italija, vas. 29. .r- 
Penktadienį, 1 kovo ■ 1 d., įeina 
galion patvarkymai, kurie už
draudžia ' žydams profesijas 
Italijoje praktikuoti. Patvarky
mai liečia daktarus, chirurgus, 
farmaceutus, veterinarus, ad
vokatus, inžinierius, architek
tus, kemikus, žemės ūkio ir 
pramonės ekspertus.

• Daromos išimtys tiems, žy
dams, kurie ankstyvose i fašiz
mo dienose priklausė fašistų 
partijai ir kurių šeimų narių 
buvo žuvusių Pasauliniame ka
rė. Tačiau ir šitiems profesio
nalams bus leidžiama prakti
kuoti jų profesijas tik žydų 
tarpe.

Italija nori pirkti 
Jungt. Valstijų 

anglių
ROMA, Italija, vas. 29. — 

Italija veda derybas su Jungt. 
Valst. Ji nori pirkti 3,000,000 
tonų anglių, kuriuos norma
liais laikais gaudavo iš Vokie
tijos. Ir karo laiku Vokietijos 
anglys buvo gabenamos į Ita
liją, bet dabar Anglija grasi
na jas sulaikyti. Derybas ve
dančios privačios firmos.

Mirė buvęs Austri 
jos prezidentas

'vas.
i ta-

BERLYNAS, Vokietija, 
29. — Pranešama, 30,000 
lų šį pavasarį atvyks į Vokie
tiją žemės ūkių darbų dirb
ti.

Įsakė balsavimus 
General Motors 

imonėse

Nusižudė žymi dai 
nininkė

Įsakė konfiskuoti 
pranašavimus 

ateities

Paskolos suomiams 
bilius priimtas

HELSINKIS, Suomija, vas. 
29. — Suomiai pripažįsta dau
giau rusų laimėjimų. Jie nu
mato, kad jiems teks pasi
traukti į antrą apsigynimų li
niją Viborgo apylinkėje. 

-- X-- X-- X--
MASKVA, sovietų Rusija, 

vas. 29. — Raudonosios armi
jos pranešimai skelbia, kad ru
sai paėmė penkis Suomijos 
miestelius. Prastas oras sulai
kąs rusų lėktuvų operacijas.

-- X-- X—X--
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

29. — Paryžiuje plinta gandai, 
jogei Britanija ga’inti išlaipin
ti netolimoj ateity kariuome
nę Petsamo uotse ir pradtti 
karo operacijos Skandinavijos 
šalyse. Bet tai yra nepatikrin
tos kalbos.

—x—x—x—
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

29. — Ministeriu kabinetas už
gyrė planus maisto kortelėms 
įvesti Francuzijoje. Dedamos 
pastangos taupyti reikmenas ir 
didinti šalies darbiningumą.

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

29. — Laukiama prez. Roose
velto pasiuntinio Sumner Wei- 
leso.K Hitleris painformuosiąs 
jį, kad naciai kariausią iki vo
kiečiai gaus daugiau vietos gy
venti, atsiims kolonijas ir už
tikrins Vokietijos dominavimą 
Europos.

vas.BERLYNAS, Vokietija, 
29. — Vyriausybė įsakė kon
fiskuoti visus astrologinius 
pranašavimus ateities įvykių. 
Pagal tą įsakymą ir sapninin
kai gali būti konfiskuojami.

Aiškinama, padėtis esanti 
perdaug rimta, kad butų ga
lima leisti kvailiems * burtams 
veikti lengvatikius žmones.

WASHINGTON, D. C., vas. 
29. — Trečiadienį atstovų rū
mai priėmė bilių, kuris numa
to duoti paskolos suomiams 
$20,000,000. Ketvirtadienį se
natas užgyrė bilių, ir dabar 
bereikia jį tik prezidentui pa
sirašyti.

Žydai nepatenkinti 
Britanijos planu

WASHINGTON, D. C., vas. 
29. — Nacionalinė Darbo San
tykių Taryba ketvirtadienį įsa
kė balsavimus 59-niose Gene
ral Motors įmonėse. Tos įmo
nės randasi 11-koje valstijų.

Balsavimai turės atsakyti 
klausimus, ar darbininkai no
ri, kad juos atstovautų C.I.O, 
A.D.F., ar jie visai nenori at
stovybės kolekytvėms dery
boms.

Apskaičiuojama, viso turės 
progos balsuoti apie 150,000 
darbininkų.

NEW YORK, N. Y., vas. 29. 
— Nusižudė Nina Palina, ru
sė dainininkė, pasižymėjusi sa
vo dainomis ir Pabalti jos ša
lyse. Aiškinama, ją varginusi 
mintis, kad jos ateitis yra ne
užtikrinta.

Italijos kasykloje 
žuvo 60 žmonių

ROMA, Italija, vas. 29.
Trečiadienį įvyko eksplozija 
Arsa anglių kasykloje. 60 žmųr 
nių žuvo, o daugiau nei 100 
sužeista.

VIENA, Austrija, 
— Mirė Dr. Michael 
81 metų. Jis buvo 
prezidentas nuo 1920 
m.

vas. 29.
Hainisch,
Austrijos 
iki 1928

va
Chicagai ir apielinkei f ėdė 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; temperatūra ma
žai pasikeis; vidutinio stipru
mo rytų ir pietų rytų vejai, 
pasikeičią j šiaurės vėjus; sau
lė teka 6:25 v. r., leidžiasi 
5:40 v. v.

Ekonominė autokra
tija reikalinga Vo

kietijai — sako 
naciai

BERLYNAS,-Vokietija, va-. 
29. — Jungt. Valstijos darbuo
tasi, kad po karo neįsigalėtu 
ekonominė regimentacija ir 
ekonominis savistovumas (au- 
tarchy), pareiškė užsieniu rei
kalu sekretorius Cordell Hull.

Vokietijos spauda į tą pa
reiškimą atsako: kol Anglija 
kontroliuoja Vokietijos kelius 
j užjurius, kol ji turi galios 
pasmaugti Vokietijos prekybą, 
tol Vokietija bus prviersta ieš
koti, galimumų ekonominiam 
savistovumui (economic autar- 
chy).

Vokietija uždarys 
rubežius į Belgiją ir 

Holandiją
BRUSSELS, Belgija, vas. 29. 

—* Pranešama, naciai uždary
sią rubežius į Belgiją ir į Ho-. 
landiją 'veikiausia penktadienį. 
Belgijos, Holandijos ir Luxem- 
bourgo pasieniuose pastebiamas 
didelis nacių kariuomenės jud
rumas. Kalbos eina, kad naciai 
nepaliaujamai stiprina savo 
tvirtoves tų šalių pasienėse.

JERUZALĖ, Palestina, 'vaz. 
29. — Britanijos parlamente- 
valdž'a paskelbė trečiadienį 
planą, kuris ketina kai kurio
se Palestinos apylinkėse už 
drausti žydams pirkti žemę, o 
kitose žymiai suvaržyti pirki
mą.

-- X-- X-- X--
BUDAPEST, Vengrija, vas. 

29. — Budapešto policija pa
statyta prie Francuzijos amba
sados. Sako, ambasadoje esa
ma apie 40 čekų, šitie čekai, 
gavę. Francuzijos pasportus, 
planuoja vykti tarnybai čskų 
legione Francuzijoje. Vengrijos 
vyriausybė aiškina, franeuzų 
ambasados žygiai graso Ven
grijos neutralitetui.

--X-- X-- X--
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

29. — Talkininkai, britai ir 
franeuzai, iki šiam laikui pa
skandino 45 nacių submarinus 
tikrai, o gal ir daugiau, prane
ša Francuzijos admiralitetas.

Atidengė naują są 
mokslą Ispanijoje

150 kroatų vadų 
areštuota

vas.ZAGREB, Jugoslavija, 
29. — 150 kroatų vadų areš
tuota ketvirtadienį. Ne taip se
niai kroatų provincija, kuri 
priklauso Jugoslavijai, gave 
autonomiją. Tačiau dalis kro
atų tuo nepasitenkina. Ekstri- 
mistai reikalauja visiškos ne 
priklausomybės ir veik’a tuo 
tikslu, šitų kroatų vadai ir ta
po areštuoti.

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
29. — Policija paskelbė suse
kusi slaptą organizaciją, kuri 
planavusi sukilimus įvairiose 
šalies dalyse. Areštuoti 39 as
mens. Kokio politinio nusista
tymo jie yra, nepaskelbta.

PILDOM
INCOME

Hooveris prašo pa 
šalpos lenkams

WASHINGTON, D. C„ vas. 
29. — Buvęs Jungi. Valstijų 
prezidentas Hoover ketvirta
dienį atsišaukė į kongreso ko
mitetą prašymu asignuoti pa
šalpos 
000,000 
ko kita 
kad po 
daus.

TAX
BLANKAS

lenkams tarp $10,-
ir $20,000,000. Tarp 
p. Hoover pareiškė, 

karo visa Europa ba-

KASDIEN NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 VAL.
VAKARO.

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

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

(Tęsinys)

Tai tur būt, Antanėli, nes 
ten daugiausia apie juos gir
dėjau.

—Taigi, Rokai, tik pagalvok, 
lik pasvarstyk, o pamatysi, 
kad daugiau apie velnius kal
bama bažnyčioje negu saliu- 
ne, vadinasi, karčiamoje. Ro
dos, kad bažnyčia butų niekas 
daugiau, kaip tik velnių tur
gavietė, kur besąžiniai gudra-

išmanėliai

Rokai,—tęsė Anta- 
duoda toks tikėji- 
reiigija, kokią skel- 

‘k įmigai. Prietarus

Rokas tylėjo, labai įdėmiai 
kla usėsi.

—Matai, 
nas, — ką 
mas, tokia 
bia musu
burtus ir tokią tirštą, sakysiu, 
'tamsybę, kad joje lengvatikiai 
beklajodami, tik velnius, ait
varus ir užkeiktus pinigus te
mato. O juk reikštų, kad tiky
ba duotų žmonėms aukštus, 
kilnius dorovės dėsnius, kaip 
antai: meilę artimo bei kaimy
no, ryžtingumą ir viltį švies
tis bei tobulintis, idant pasie

kune tegali būti ir sveika, 
skaisti, patenkinta siela ir pro
tas. Žmogus, sakysiu, be galo 
išnaudoj amas, skriaudžiamas 
ir mulkinamas, kaip šiandien, 
pavyzdžiui, kad yra išnaudo
jami skriaudžiami ir mulkina
mi darbininkai, negali juk tu
rėti sveiką, skaidrų ir paten
kintą nei sielą, nei protą, nei 
pagaliau kūną. Kas blogiausia, 
kad kapitalo viešpačių žmo
gus spaudžiamas, o dvasiškių 
gąsdinamas ir tamsinamas, re
tai kada teturi savo sielos, 
proto arba kūno laisvę. O 
žmogus be laisvės, tai kaip 
paukštis be sparnų.

Rokas net galvą pakreipęs, 
ausį arčiau Antano palenkęs 
klausėsi.

Saulė buvo jau gerokai pa
kilus ir milžiniškus kalnų še
šėlius apkarpius.

Juodu išlindo iš ilgos larp- 
kalnūs ir palengva žingsnia-

tuos-, kurie šliuptąrnjškas, be
dieviškas knygas rašo, reikia 
ko greičiausiai pakarti arba 
sušaudyti, kad nesėtų daugiau 
prakeiktos sėklos! Dabar degu 
iš gėdos už tokį savo aklumą 
ir nežmoniškumą.

—A, Rokai, ko tie kunigai 
jų pakalikai neprišneka 

mus, laisvus žmones? 
jie šmeižto sėklų, nepri- 

Ko jie neprisapalioja 
musų didžiuosius veikė-

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS

ir
apie
Kiek

— ĮVYKS —
Kovo 31 d., 1940

Dr. V. E. SIEDLLNSK1
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

NA1JJIENŲ-ACME Telephoto
SN0W HILL, MD. — Martha Blake ir jos duktė 

Virginia, kurias minia buvo pasigrobusi ’ ryšium su 
žmogžudyste. Valstijos kareiviai jas išgelbėjo.

Nesibijo ir da- 
o toliau ir

ki! rt veda žmogų į gražią atei
tį, žmonišką ir pilną gyveni
mą. Tada, iš tiesų, religija bu
tų labai naudinga 
nes ji tikrai ir 
rūpintųsi jų sielos, 
žiningo ir tobulo, 
galima, budo, arb
rio reikalais. Taip, Rokai. Dar 
daugiau, rūpintųsi ir jų kūno 
reikalais, nes juk tik sveika
me, švariame ir patenkintame

Antanas iškratė pypkę į ny
kščio nagą, įsidėjo į kišenių 
ir kalbėjo toliau:

Kas gi, pagaliau, yra tie 
šliuptarniai? S krantuose gyve- 

•as. Tai, ro- 
energijos ir

tais baisios tamsybės ir fana
tizmo laikais.
bar, pastebėsi i 
pats pamatysi.

—Paskui, susikūrus vienai 
kilai lietuviškai parapijai, lie
tuvių kunigai, žinoina, daž
niausiai labai žemos doros pa
bėgėliai, kuriems Lietuvoje 
per karšta buvo dėl šlykščių 
savo darbų, pradėjo vadinti 
‘šliuptąrniu’ arba ‘bedieviu’ 
kiekvieną, kuris parapijai

sako, jąu visai pagedusių, die
vo išsižadėjusio kunigo Demb- 
skio, šėtonui parsidavusio dak- 
daktaro Šliupo ir kokios ten 
bedieviškos gazietos rėdytojo 
Šerno. Ar girdėjote? Sako, 
visose tose knygose prirašyta 
prieš kunigus, prieš valdžią^ 
prieš bažnyčią šventą. Norč-

apie 
jus, švietėjus, mokytojus, kaip, 
pavyzdžiui, Šernas, šliupas, 
Dembskis ir kiti. Bet tegu jie 
šneka tegu sapalioja, tegu me
luoja. šitie šviesus vyrai, bran
gus lietuviai, drąsus kovotojai 
už žmonių sąžinės laisvę vis 
tiek pasiliks musų širdyse — 
sielose tol, kol mes gyvi busi
me, o busiančios kartos ilgai 
juos minės, nes jų vardai au
ksu Spindės musų kultūros is
torijoj per ilgus amžius. A, Ro
kai, pagyvensi, pamatysi, kaip 
brangus žmonės jie yra mums 
—bemoksliams Lietuvos arto
jams, atkeliavusiems čia ieš
koti laisvės, šviesos ir laimes...

SOKOLŲ SALEJE
333 SO. ASHLAND BLVD.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL

S
THERAPY 
and MIDWIFE

6630 S. VVestern av.
Telefonas:

HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 v. 
ryto iki fi:OO v. popiet 
Nuo 6:00 iki 0:00 vak. 
Treti, ir I’enktad. nuo 
12:00 iki 6:00 ir 0:00 
iki 9:00 vai. vakaro

Šefei ad. ir Sekm. pagal 
sutarti.

AKIU SPECIALISTAI

(los,
tūpčiojo.

ne
it e-

kiti
žmonėms, 

nuoširdžiai 
reiškia, su

kiok tik 
c h arak te

Sveikata Ligoniams
Knygelė, 
visokių 
žiedu ir v

šlas patri jotas, demokratas, 
laisvamanis, o pirmiau, sako 
ir socialistu buvęs. Tai regis, 
dar prieš 1905 metu Rusijos 
revoliucijų. Jis,, berods, pirmu
tinis pradėjo žadinti tautinę 
sąmonę tarp musų brolių lie
tuvių Amerikoje. Jis pirmuti
nis čia atvirai ir prieš lenkus 
išėjo. Mat, tada lietuviai be
veik išimtinaV te^rikla.iipė tįk- 
tai lenkų parapijoms ir orga
nizacijoms ir, apskritai, buvo 
lenkų įtakoje. Tai lenkų ku
nigai arba ir sulenkėję lietu
vių kunigai, žinoma, bendrai 
dirbą su lenkais, ko iš proto 

.neišėjo daktarą Šliupą bekeik

šviesesni lietuviu pradėjo 
kurti laisvas lietuvių draugi
jas ir lietuviškus laikraščius

reikia, bet bijausi, kad koks 
cicilikas kulką neįvarytų; ži
note, kokie dabar laikai.’ (Bu
vo 1905 m.). — “Tau ir rei
kėtų, reikėtų—už liežuvį,’’ at
siliepę kitas bernas, į kurį aš 
pažiurėjau baltomis, nes tuo
met drūčiai tikėja tų kad visus

Labai lėtai juodu dabar ėjo. 
Nesidairė. Per daug, mat, jau 
buvo užimtos juodviejų galvos 
svarbiu darbu. Prieš juodu sto
vėjo plati, gili, kaip praraja, 
griova.

(Bus daugiau)

vo” ir “bedievino” kiekvieną, 
kuris tokioms draugijoms pri-į 
klausė arba tokius laikraščius

—Ret tuoj pamatysi,. Rokai, 
kad tą patį jie (įaso*:ip»įįabai; 
Pavyzdžiui, ])riklšttteai< S<givie* 
pijimui JJetuvių^Tfiiierikoje 
arba Lietuvių Socialistų Są
jungai, arba Tėvynes Mylėtojų 
Draugijai, arba pagaliau skai-

kuri aprašo apie 350 
žolių, medžių žievių, 
šaknių su nurodymais 

delko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir orlaivynų, kurie dabar da-| , , . , . . .
lyvauja mūšiuose jų kelių toliai ir darni, bemokindami ir bebe- 

Tas viskas parodoma spalvuotu dievindami. Juo labiau jie py-ti. ’ 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD.

SPENCERPORT, N. Y.

$1 ko ir plūdosi, kad daktaras 
Šliupas nesibijojo karčios tei
sybes pasakyti, — nesibijo net

CRANE COAL <OMPANY
5332 So. Long Avenue

Telefonas PORTSMOUTH 9022 w
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ....... ........ ....... ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ "

Sales Tax ekstra.

vą”, “Keleivį”, “Laisvąją Min
tį”, tai jau, žiūrėk, kunigai su 
davatkomis ir pravardžiuoja 
tave “šliuplarniu’’, “bedieviu’’, 
“cicilistu”, “parmazonu”, “iš
tvirkėliu” arba stačiai “velniui 
parsidavusiu’ vadina. Sužino 
kunigas kad tatalikų šeimoje 
įnamiauja laisvas vaikinas ar 
mergina, tuoj liepia mesti lau
kan, nes kitaip — išrišimo ne
duosiąs. Dagirsta mus, laisva
manius, kviečiant laisvą kai-

bematant sutelkia, sukuso ak
lų parapijonų būrį pulti mus 
su kumščiomis arba dažniau
siai su akmenimis. 0 bažny
čioje per pamokslą kas sek
madienis mus keikia ir, kiek 
tik kleboniška burna išneša, 
niekina.

—štai tau, Rokai, jų krikš
čionybė ir dorovė!

—Ir ve šitie kunigų ir jų akr 
tųjų sekėjų išmislyti prava» 
džiuvimai, keiksmai ir pludir 
mai, kaip dabar matau, net

COPR. NEEDLECRAFT SERVICE, INC..

CROCHETED MEDALLION PATTERN 2391
No. 2391—Medalionas lovos kapai

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

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

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

No. 2391

Adresas

Miestas ir valstija

na plačiai paplitę.

—Taip, Antanėli, taip, — 
tvirtino Rokas, — ir pasiekę, 
ir ten plačiai paplitę. Apie 
‘šliuptarnius’’, “bedievius” ir 
‘Amerikoje pagedusi u$ lietu
vius’ išgirsi šnekant bažny
čioje, klebonijoje, bobinčiuje, 
turgavietėje, karčiamoje, kai
muose ir laukuose rugius kere 
tani, šieną grėbiant ar mėžinį 
mėžiant. Vieną kartą greičiau 
darbą baigiau ir patraukiau 
namo. O ūkininkai tada rugius 
kirto. Ir pažįstamų buvo, tai 
užkalbinau, nes jie susisėdę 
pavakarius valgė ir karštai 
šnekėjo. Atsimenu, tarsi šiam 
dien tai butų, kaip vienas iš 
jų, rodos, šaukte šaukė: “Ar 
girdėjote, kad Miežių Juozas 
ir vėl gavo knygų iš Amerikos, 
žinote, šliuptarniškų, bedieyiš-' 
kų, žinute, parašytų kokio ten,

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

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WEST 18th STREET
TeL CANAL 3161

MMaaMMMBMaBMMMaMMMiBiii i r i ii... .. .......

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMjO (STAIGA

' AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. I
4447 South Fairfield Avenue I

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—A "1 i— • koplyčios visoseJ—AT JbšLcEĮ 1 Chicagos dalyse
. —— i .........—i   miJ

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Direktoriai

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų TeL: PROSPECT 1930

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų

Kreivos akys

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Pbone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

e
 Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

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

ir susitarus.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 242)

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki\e2 popiei 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

------------- j----------------------------------------------------------------------------------------

TeL Office Wcntworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

8 KITATAUČIAI

NARIAI .
Chicagos, JĮ 
Cicero K 
Lietuvių Kj 
Direktorių n 
Asociacijos
lllitpilIiinHIlIHllillimHUiaiii

•imiiii liiiiiiiiiiiitiitiiliiiiiiiiit

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
lilitiiiiiiiiiiiifiiiiiailiiiiiiaiiiilt

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone GrovehilI 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109 
Vf.'ff'M11 l '“.t Jl’i.įJDAII1)!!" i R' j—r ■ . ■ . . p-i ■. y i. i '  

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avęnue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2516
SKYRIUS: 43-44 Ea$t 108th Street TeL Pullman 1270

*1"  ■’ !’ W    ■ 1 Į"11" ■> 1 "  .................. " *, i ■■ ................—■■■■■■

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

ANTANAS M, PHILLIPS
3307 LHuąnięa Ąvęnuę Phppe Yards 4908

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
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.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso TeL Virginia 0036. 
Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
Dr. F. Pulsucki Le Van

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

ADVOKATAI

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namu telefonas Rninswick 0597

TeL YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

p

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 Sa Halsted 81

Miesto 
Kamb. 
Namų 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS M18 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

st.
1824
3395

Garsinkitės “N-nose
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j KORESPONDENCIJOS

Omaha, Nebr.
Omaha lietuviai perka Vilniaus 

bonus.
Lietuviai sudėįa/$l 75.00 ir už 

tą sumą per kun. J. Jusevičių 
užsisakė Vilniaus Paskolos Bo
nų.

Šią sumą sudėjo sekamieji: 
kun. J. Jusevičius $100.00; N. 
N. $50.00; A. Jusevičius $3.00; 
F. Petručionis ir J. Juodis po

Atstatymo Bendrovė
Per įvykusį Paterson, N. J., 

parengimą vasario 11 d. klau
sytojai pateikė Lietuvos Gcn. 
konsului J. Budriui eilę klausi
mų, kuriuos jis išsamiai paaiš- 
kiųo. Tarp kito ko buvo klau
simas, lai s yra su Atstatymo 
Bendrove. Į tą klausimą konsu
las atsakė maždaug taip.

VĖLIAUSIOS AUKOS VILNIAUS KRAŠTO 
ŠELPIMUI

Chicagos Konsulate gautos ir Lietuvon išsiųstos sekamos 
aukos:

$2.00. Amerikos lietuviai surinko di-
Po $1.00: A. Bozis, E. Lubav- delį kapitalą, bet, deja, jį reikia 

skas, M. Didik, V. Uždavinys, skaityti šėrininkams žuvusiu. 
A. Parkus, P. Rimkus, J. Leo-j Nagrinėti čia priežastis per 
navičius, P. Versockas, A. Po-'daug laiko užimtų. Kad išgelbė- 
rinksnis, A. Jokubauskas, O. Ja- ti kapitalą reikėjo rūpintis a- 
blonskis, I. Pilipavičius, J. Bhe- nuomet ir bent prieš 15—16 
ras, K. Kusleika, H. Chodshie- metų. Dabar jau per vėlu. Įvy-
wicz, M. Jusevičius; smulkiom ko įsisenėjimo laikas ir dėl tų
aukom $2.00. Viso $175.

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI

(su Hickory medžio durnais) 
Galima valgyti žalius arba 
virtus. Labai tinka dėl už
kandos Tavernoms. Taipgi 
turime venzyto norčepso ir 
batsų. Musų pačiu išdirbi- 

mas. x
J U S T I N ’ S 

Food Store
5519 S. Halsted St.

Tel. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 10804 *6 So.

Michigan Avenue)

SUTAUPYK 500 ant $1,00 
pirkdamas muzikali Instrumentą: 
Klarnetą, Trumpėtą, Tromboną, 
Saksofoną, Smuiką, Gitarą arba 
Banjo. Taipgi Drums Uždangalų.

Taupykite pirkdami pas— v 
GOLDSTEIN

914 MAXWELL ST. 
Tel. CANAL 6114.

i likusių trupinių neverta aikvoli 
|energiją, o tarp lietuvių įnešti 
pyktį.

Reikia žiūrėti esmės ir tikslo, 
o ne bylinėtis vien dėl formalu- 

’mų. Per spaudą buvo pasiūly
mų kaip sunaudoti likusį kapi
talą. Savaime tie pasiūlymai yra 
geri, bet, deja, jie neįvykdomi, 
nes vieninteliai šeimininkai, ku
rie galėtų tai nuspręsti, — šėri- 
ninkai jau pasisakė — būtent 
bendrovę likviduoti, o kiek liks 
išdalinti sulig šėrų. Konsulatui 
patikėjo savo Šerus apie astuo
nių su puse tūkstančių šėrų sa
vininkai. Yra ir kitų stambesnio 
skaičiaus šėrininkų įgaliotinių, 
su kuriais iki šiol Konsulatas 
veikė sutartinai ir ateityje bus 
rūpinamasi, kad visi šėrininkai 
išeitų vienodai: ar kas jų Imi 
daug ar mažai. Kadangi visvien 
Šerai liko kaip ir beverčiai, tai 
atsiranda žmonių, kurie juos 
siunčia Konsulatui kaipo aukas. 
Tokiu budu atstovaujamų šėrų 
skaičius auga ir per tai bus pa
greitinta likvidacija.

CHICAGO, Ilk: Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis, 
per B. Liutkevičių .... ......................... r.................. $5.00

Brigllton Park Moterų Klubas, per A. Zabukienę,
Vilniaus našlaičiams .................................................... 10.00

A. L. R. K. Federacija, per centro sekr. L. šimutį ....... 722.12
J. Andruliui ...................   2.00
Lietuvos nepriklausomybės 22 metų sukakties minėj mo

Bendras Komitetas, per parengimą 32 W. Randolph
St. auditorijoj vasario 18 d. surinko ir per B. Jakti- 
tį ir J. Mickeliuną pristatė ................... i................................................. 478.35

Chicagos Lietuvių Atletikos Sąjunga, per ižd. J. A. Shul- 
mistrą, Amerikos Lietuvių Dienos parengimo Cice
ro sladijone vasario 4 d. pelno dalis skirta vilnie
čiams ......................................   124.19

Louise P. Narmontaitė Vilniaus medicinos studentėms .... 10.00 
GRAND RAPIDS, Mich. Lietuvių Literatūros Dr-jos 66

kuopa, per P. Rinkevičių .................................... .’....... 2.00
CLEVELAND, Ohio. Amer. Liet. Kongreso Ohio skyrius,

per J. Jarus ............     5.93
KENOSIIA, Wis. Domicėlė Lukauskaitė ...................  10.00
Tėvynės Mylėtojų Dr-ja, per J. Kasputį .............................  5.00
Amer. Liet. Kongreso skyr., per A. Russell ...................... 5.60
DETROIT, Mich. J. Liutkus ................................................ 1.00
GLENDAĖE, Pa. Lietuvių Piliečių Dr-ja, per

sekr. J. Gatavecką ........................................................ 4.25

Viso .... $1,385.44
1940 m. sausio mėn. paskelbtos aukos ................ $1,003.68

Viso šiais metais gauta ir Lietuvon pasiųsta .... $2,389.12
Visos Konsulate gaunamos aukos siunčiamas tiems fon

dams, kuriems jos yra skiriamos — nė vienas centas iš gauna
mų pinigų nėra išskaitomas. Persiuntimo išlaidas padengia 
Konsulatas.

Už visas aukas Konsulatas nuoširdžiai dėkoja aukotojams 
ir rinkėjams, kaip pavieniams, taip ir organizacijoms.

LIETUVOS KONSULATAS, 100 E. Bellevue PI., Chicago.

Įvairios žinios iš Lietuvos

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

.Vielų Sukakties 
'linėjimo Ženklelius-

..ALI GAUTI
\Al J IENOSE

11 \ 4 i FNTA i
•

r*einas eina
LIETUVOS AERO KL1UBO 

NAUDAI.

Kovo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
ŠOKOLŲ 

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00 
Atsargos fondas virš - - $300,000.00
Dabar Mokame 3*72% Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

STATOME NAUJUS
NAMUSffll
MURINTUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsi! už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

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

KAUNAS. — Ministras pir
mininkas A. Merkys sausio 29 
d. suteikė vietos ir užsienių 
spaudai platų pasikalbėjimų, 
kuriame palietė visą eilę vi
siems šiuo mtetu labiausiai ru- 
nimų klausimų. ’ f ■

Svarbiausiu šiuo metu vy- 
riausvbės rūpesčiu min. pirm, 
nabrėžė esant, tai Lietuvos ne- 
nriklausc-mybės stiprinimas, at
sižvelgiant i tarptautinę situa
ciją ir gyvenamuosius laikus, 
ir naruninimas kasdieninės duo
nos ir uždarbio visiems Lietu
vos gyventoiams. Aktualiau
siais laikomi Vilniaus krašto ir 
miesto reikalai. Svarbu sku
biai išaiškinti, kurie iš dabar
tiniu Vilniaus miesto ir kraš
to gyventojų vra nuolatiniai to 
krašto (gyventojai ir kurie yra 
tik laikini karo meto atbėpfė- 
liai, kurie čia negalės likti. Su
tvarkius Lietuvos pilietybes, 
našų išdavimo bei atbėgėlių re
gistracijos klausimus, pasida
rys aiškesnis Vilniaus krašto 
gyventojų reikalas—jų aprūpi
nimas darbų ir duona. Yra la
bai svarbu, kad sveiki krašto 
piliečiai nebūtų be darbo. To
dėl vyriausybė stengiasi, kad 
visos sveikos pramonės įmones 
butų pastatytos į kojas, kad 
jos galėtų dirbti ir duotų dar
bo savo darbininkams. Tam 
tikslui numatyta pramonės kre
ditavimo politika. Duoti darbo 
ir uždarbio visiems tiems, ku
rie jo nori, yra aiškus vyriau
sybės uždavinys. Norint, kad 
darbas žiemos metu butų nau
dingas, reikia, kad jis butų 
tinkamai organizuotas. Naudin
giau darbus organizuojant, rei
kia darbininkus aprūpinti tam 
tikromis patalpomis, kuriose 
jie galėtų gyventi būdami prie 
darbo. Tokių kilnojamų patal
pų pagaminimu yra jau susi
rūpinta.

Dėl vyriausybės kėlimosi į 
Vilnių, principe nekyla mažiau
sių abejonių tačiau prieš per
sikeliant į Vilnią reikia pla
ningai pasiruošti, kad Vilnius 
ir savo išvaizda butų vertas 
Lietuvos Respublikos sostinės. 
Neužmirškime, kad 20 metų 
Vilniuje viešpatavo lenkai, o 
pats miestas buvo apleistos pro
vincijos centras. Per tą laiką 
jis buvo įgavęs tam tikrų bruo

žų, kurių negalima staiga iš
dildyti. Tačiau laikas ir musų 
planingos pastangos turės Vil
nių greitai paruosti jo pagrin
diniam tikslui — būti ir de 
facto Lietuvos Respublikos so
stine," kaip ' lai >buvo garbingos 
Lietuvos senovės laikais.

Antras lygiai didelės svar
bos klausimas, kurį vyriausy
bė laiko vienu iš aktualiausių, 
yra musų krašto maitintojų-
ukininkų reikalai. Nuo ano 
Didž. karo laikų žemdirbiams- 
ukininkams visą laiką buvo 
sunkus, žemės ’ ūkio gaminiai 
beveik visą laikaą buvo-atpigę, 
o pramonės gaminiai—brangus. 
Prasidėjus dabartiniam karui, 
žemės ūkio gaminių kainos 
dar nedaug pakilo, o įvairus 
pramonės gaminiai jau smar
kiai pabrango, kailcurių net 
sunku ir gauti. Del karo veiks
mų jurose, dėl pdekinių laivu 
skandinimo labai pakilo jūri
nio pervežimo išlaidos. Tai pa
kelia importuojamųjų prekių 
kainas ir neigiamai veikia mu
sų eksportuojamu ių prekių 
kainas. Be to didieji mušti pir
kėjai yra visą savo importą 
sucentralizavę ir neleidžia kai
noms kilti. Todėl su savo že
mes ūkio gaminių kainomis 
mes esame priversti taikytis 
prie užsienių kainų. Vis dėlto 
ir pas musže mes ūkio gami
niams kainos yra pakeltos 
kaikuriems net gana žymiai.— 
Reikia spėti, kad laikui bėgant 
didės ir žemės ūkio gaminių pa
reikalavimas pasaulinėse rin
kose. Todėl . ir musų ūkinin
kai galės gauti už juos geres
nes kainas. Musų krašto žemės 
ūkis yra pagrindinis tautos 
turtų šaltinis. Tode vyriausy
bė rūpinasi, kad' Lietuvos že
mė galėtų duoti žemės gerybių 
daug daugiau, negu ligšiol duo
dą. Specialiai žemės ukiui 
kelti yra paruoštas įstatymo 
projektas apleistiems ūkiams 
tvarkyti. Taip pat jau paruoš
tas įstatymo projektas, ku
riuo bustva rkoinas ūkių 
skaldymas.

Šiuo metu vyriausybė nuo
dugniai tiria esamą musų ad
ministracijos (valdžios apara
to) santvarką. Atlikus paren
giamuosius darbus, bus galima 
padalyti pagrindinį adminis

tracijos pertvarkymą, 'krei
piant ypatingo dėmesio darbo 
racionalizavlmui, tai yra, kad 
tomis pačiomis jėgomis butų 
galima daugiau padaryti. Be 
to, vyriausybė yra paruošusi 
ir artimiausiai Seimo sesijai 
mano pateikti svarstyti įstaty
mų porjektus, kurie apima:
1— šeimos rupinimo apsaugą,
2— socialinę pagalbą ir 3— 
kredito įmonių, kultūros fondo, 
gausių šeimų globojimo ir ei 
lę kitų aktualių sričių. Arti
miausioje seimo sesijoje turės 
buti svarstomas ir administra
cijos teismo įstatymo projek
tas.

VILNIUS. — Paskelbtas vy
riausybės įsakymas, kad Vil
niuj ir Vilniaus krašte, kaip 
pasienio zonoje, nekilnojamą 
turtą Įsigyti leidžiama tik su 
Vidaus Reikalų ministro suti
kimu; taip pat išleistas įsaky
mas, kad visi svetimų valst. 
piliečiai, išskyrus buv. Lenki
jos, gyveną Viniaus mieste ir 
apskrityje, jei jie nėra karo 
atbėgeliai ir neturi karo atbč- 
gėlio liudymą, turi išsirūpinti 
leidimą apsigyventi Lietuvoje 
arba vizą, duodančią teisę ku
rį laiką pagyventi Lietuvo.jp. 
Visi tie lenkai, kurie yra atbė
gę iš buvusios Lenkijos dabar 
Vokietijai atitekusių sričių, tu
ri iki vasario 5 d. užpildyti

anketas ir nurodjti, ar nori 
grįžti į savo kraštą, o jei ne
nori, tai nurodyti priežastis, — 
kodėl nenori grįžti. — Visi ad 
vokatai, norį praktikuoti Vil
niuje, turės per nustatytą lai
ką išmokti valstybinę kalbą. 
Paliktiems tarnyboje pašto 
tarnautojams duotas terminas 
išmokti lietuvių kalbą, žodžiu 
ligi š.m. rugsėjo 1 d. ir raštu 
ligi 1941 m. sausio 1 d.

Vyriausybė, norėdama Vil
niaus krašto ūkininkams kuo 
daugiausiai palengvinti būklę 
visiškai panaikino žemės mo
kesčius Vilniaus krašte už 1932 
mt.

Miškininkų suvažiavime Vii 
niuje buvo konstatuota, kad 
visose 12 Vilniaus krašto miš 
ko urėdijose buvo surasta ii 
sekvestruota (atimta) apie 
158,000 kietmetrių miško me
džiagos 2,230,000 litų vertės 
Tą mišką ūkininkai buvo iš
kirtę valdiškuose ir buv. dva
rų miškuose per tą trumpą lai 
ką, kai visame krašte, Lenki
jai sugriuvus, nebeliko admi 
nistracijos. Ministrų Tarybo: 
nutarimu, pasisavinusieji, besi
keičiant valdžioms, miško me 
džiagą atleidžiami nuo bausmių 
ir savavališkai iškirstasis miš
kas bus prieinama kaina par
duodamas reikalingiems ūki
ninkams trobesiams pasitaisyti 
ar naujiems pasistatyti.

IŠPARDAVIMAS 
KARPETŲ IR 

PARLOR SETŲ

9x12 Marvel Karpetai $ 
verti $14.95, po ..........
9x12 Klijonkės 
vertos $4.95, už
9x12 Exminister 
vertės $35.00, už
9x12 Weltous 
vertės $99.50, už

8.95
$2.95

M 9.95
$49.95

2 šmotų Parlor Setai, padaryti
parduoti už $99.95, 
už .................................
1940 Metų Elektri
nės Ledaunės po

•59.95
*99.50

PIRK PUIKIUS PAVASARIO DRABU
ŽIUS Į MARKS DRAUGIŠKĄ KREDITĄ
Tokį kreditą, kurs pasaulį suka aplink . . . ieškant geresnio! Rank
pinigių $1 pristatys kas tik reikalinga, liekaną išmokėkite savo 
pasirinktais laikais.
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Cermok, Rbad Y’

VYRAI! SUTAUPO! 
i $34.60 ANT ŠITO 
1 nepalyginamo

10 ŠMOTŲ 
APRĖDO

JUS
> gau

sit
VISA 
ŠITA

S
p

• Tan. ar O verkauti s .........

• Rankų darbo KaklarjfttiH -
_ niržitH ar 1’etnefioH -----.......-
• “LaBtlnsvvear” VanMakoH —- •
• Atletiniai Marfikinlal -- .50
• Atletiniai apat. marškiniai .»
l-MK. l-ARDVODAMA *^.3’

Jus Sutaupot $34.60

’ TAVU ATI VISU MKTU| t Pi iv Al; išteklius .
J COOPER SKUSTUVĖLIAI
I Visiškai Dykai' . I
I Vyram tiktai! Nereikia pir

kti nieko l
Atsinefikit 61 kuponų I

OPEN TUES.. THUR5
dU

PROGRAMIĮ’’ STOTIEM

Lengvais Išmokėjimais.

Jos. F. Sudrik
FURNITURE 

HOUSE
3409-21 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088

Žymus Radio Programas iš WCFL 
970 k. nedėlios vakare, 5:30 iki 
6:30 vai.’vakare.

' ILN1US
PAVEIKSLUOSE-

Binkio ir Tarulio 188 pus 
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00. dabar- su 
persiuntimu
TIKTAI
$3-00
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SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

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

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO, DLL.

Lietuvo.jp
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Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
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Ketvirtas mėnesis

-APŽVALGA^
- ------ - -. .................    J

Vakar sukako lygiai trys mėnesiai, kai prasidėjo so- 
viety-suomių karas.

Lapkričio 30 d. raudonoji armija staiga įsiveržė Suo
mijos teritorijon, atakuodama jų visame 800 mylių fron
te visokių rųšių ginklais, tuo tarpu kai sovietų aviacija, 
bombardavo iš oro daugelį Suomijos miestų, o raudona
sis laivynas puolė suomių salas ir tvirtoves paliai pietinį 
Suomijos įlankos krantą.

Šis žiaurus užpuolimas buvo padarytas, nepaskelbus 
karo — taip, kaip Hitleris kad užpuolė Lenkiją. Nebuvo 
net nutrauktos sovietų-suomių derybos, kurios ėjo Mas
kvoje; tik suomių delegacija buvo išvykusi namo gauti 
iš savo valdžios naujų instrukcijų.

Suomija nustebino visą pasaulį savo herojišku pasi
priešinimu užpuolikams. Per tris mėnesius atkaklios ko
vos milžiniška sovietų Rusija ne tiktai nestengė tą ma
žiukę tautą paklupdyti, bet jos “nenugalimoji” armija 
buvo sumušta visoje eilėje mūšių ir kuone visur buvo su
stabdyta arba net nublokšta atgal.

Užpuolikų nuostoliai buvo labai dideli. Neutralių ša
lių stebėtojai apskaičiuoja, kad rusai neteko apie 400,000 
kareivių, užmuštų ir sunkiai sužeistų. Suomiai nukirto 
daugiau kaip 500 sovietų lėktuvų, sunaikino daugiau kaip 
1,000 sovietų tankų ir paėmė begales kitokios karo me
džiagos. Kelios ištisos raudonarmiečių divizijos buvo su
triuškintos ir išsklaidytos.

Per pirmu du mėnesiu karo pergalė, aišku, buvo suo
mių pusėje. Rusija užpuolė juos, nepasiEUOŠus ^didelei ko
vai. Stalinas tikėjosi, kad raudonoji armija lengvai apsi
dirbs su priešu, ir už šitą klaidą jisai turėjo brangiai už
mokėti.

Trečiame mėnesyje rusai pradėjo ofensyvą prieš 
Mannerheimą Linijos fortifikacijas — kadangi per kitas, 
neįtvirtintas vietas jie nestengė prasimušti, šitame 
ofensyve rusams pavyko pralaužti vakarinį galą Man- 
nerheimo Linijos, paklojus apie 109,000 gyvasčių. Rau
donarmiečiai dabar prisiartino prie Viipuri.

Bet Suomija dar anaiptol neužkariauta. Ir jeigu di
džiosios valstybės jai padės, ji gali būt išgelbėta.

NEŽIUR1NT “DRAU
GIŠKUMO”

- Nors draugiškumąs tarpe Vo
kietijos nacių ir Rusijos bolše
vikų tolyn vis labiau stiprėja, 
ką neseniai pabrėžė ir Hitleris 
savo kalboje, komunizmas Vo
kietijoje yra traktuojamas taip, 
kaip ir pirmiau. Berlyne tik-ką 
išėjo nauja i Hitlerio knygos 
“Mein Kampf” (Mano Kova) 
laida. Ji, kaip Danijos “Politi
kei!” praneša, nėra sutrumpin
ta.

Toje knygoje nacių “fiure
ris” rašė, kad sutartis su sovie
tų Rusija reikštų^Vokietijos žu
vimą. Vienoje tos nacių biblijos 
vietoje sakoma:

“Niekuomet nereikia už
miršti, kad dabartiniai Rusi
jos valdovai yra žemos rų- 
šies, krauju apsitaškę krimi
nalistai, ir kad čia mes turi
me reikalą su žmonijos pa
dugnėmis, kurios, dėka tam 
tikrų aplinkybių nelaimės va
landoje, parbloškė didelę val
stybę, išžudė imliomis jos in* 
teligeutų kruvinoje orgijoje, 
ir dabar jau bus kokie 10 
metų, kai jie vykina žiauriau
sių irlorijoje tironiją.”
Taip Hitleris parašė savo 

knygoje apie bolševikų valdžią, 
ir ta knyga dar ir šiandien yra

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams ............     $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.00
Dviem mėnesiams .,........... 1.50
Vienam mėnesiui .,..................75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena Įcopija .......    3c
Savaitei ............................... —. 18c
Mėnesiui ............................... 75c

paštu: (Atpiginta):
Metams ................. .............. $5.00
Pusei metų ...................   2.75
Trims mėnesiams .............. 1.50
Dviem mėnesiams ... ......  1.00
Vienam, mėnesiui ..................... 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ................................ $8.00
Pusei metų ____ ___ -__- 4.00
Trims mėnesiams .........— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

platinama Berlyne, nežiūrint 
Stalino susidraugavimo su na
ciais.

O komunistų vadas ThaeL
mann’as dar tebėra pūdomas 
nacių kalėjime. Bet Maskvos 
davatkos jau nedrįsta nė žodžio 
pasakyti prieš Hitlerį. Jos plus
ta socialistus ir demokratines 
Vakarų Europos valdžias.

SOCIALISTAI IŠTIKIMI
SAVO PRINCIPAMS 

Vienas komu-nacių organas 
neseniai grasino Lietuvos val
džiai, kad Stalinas blogai apie 
ją manys, jeigu ji ir jos atsto
vai Amerikoje nepakels balso 
prieš lietuvių “buržuazinę ir so
cialistinę spaudą”, kuri pasako 
savo nuomonę apie sovietų im
perialistinę politiką Pabaltijo 
kraštuose.

Teisingų pastabų apie tai pa
dare “Vienybė”, kuri sako:

“Visi žino, kad ne tik tau
tinė spauda, bet ir socialisti
nė, per su virš 20 metų nega
lėjo ir nėra pasakiusi gero 
žodžio už tą terorų ir žudy
nes, kuriomis Rusija savo is
toriją atžymi. Apie Rusiją, 
pav. socialistinė spauda nė 
kiek ne geresniu tonu rašė 
net ir tais laikais, kai ji bu
vo bendrame antifašistiniame 
komunistų (? -r “N,” Red.)

fronte prieš Lietuvos pervers
mą ir tautininkus. Tai dabar, 
kai viso pasaulio nuomone 
99% apie Rusiją pablogėjo, 
socialistams nėra nei pras
mės, nei priežasties, nei logi 
kos savo nuomonę keisti. Y- 
patingai, kai Rusija nusitrau
kė kaukę mažų tautų klausi
mu ir parodė savo imperialis
tinius siekius. Link jų nuo
monė pasikeitė tik rusų mo- 
narchistų. Tik tie savo susi
rinkimuose pradėjo Sovietus 
garbinti už pastangas užka
riauti Baltijos ir kitas kai
mynines tautas.

“Ar komunistai gali lauk
ti, kad ir socialistai taptų ca- 
ristų bendrakeleiviais, kaip 
komunistai tapo? Perdaug iš 
jų norima.”
Tik vieną faktiną pataisą čia 

reikia pridėti. Del Lietuvos per
versmo socialistai nėjo į jokį 
bendrą frontą su komuųistais. 
Priešingai, komunistai tuomet 
pikčiau smerkė socialistus, ne
gu perversmininkus. O socialis
tai dažnai veikdavo bendrai su 
demokratine sandariečių srove.

IR LA GUARDIA PASI- 
DARĖ “IMPERIA

LISTAS”

Pažangus New Yorko miesto 
meras, Fiorello LaGuardia, ku
rį dar taip neseniai komunistai 
kėlė į padanges už jo griežtą 
anti-fašistinį nusistatymą, jau 
pasidarė “imperialistų drau
gas”. Mat, jisai dar vis tebėra 
rudosios vokiečių diktatūros 
priešas, o Stalinui ta diktatūra 
pavirto talkininke.

Be to, meras La Guardia. re
mia Suomiją. Vienas sovietų- 
nacių bloko rėmėjų organas de
juoja, kad meras dalyvavo pa
rengime Suomijos naudai ir agi
tavo už aukojimą Suomijos gin
klams. Tai, anot to organo, reiš
kia, kad Lą GuaędĮa padeda 
“baltagvardiUiam*’J

PAMOKA INDIJOS
ŽMONĖMS

Maskvos laikraščiai skelbė 
iškraipytas ištraukas iš Indijos 
veikėjo Jawaharlal Nehru pa
reiškimo, bandydama parodyti, 
kad tas indų vadas pritaria so
vietų agresijai prieš Suomijos 
demokratiją. “Naujienoms” jau 
teko tuos iškraipymus atitaisy
ti, kai jie buvo perspausdinti 
mūsiškių komu-nacių spaudoje.

To paties Nehru straipsnyje 
neseniai buvo pareikšta dar ir 
daugiau minčių paminėtu klau
simu. Jisai griežtai atremia bol
ševikų prasimanymus apie Suo
mijos valdžią, ir nurodo, kad 
Suomija tai viena demokratiš- 
kiausiųjų tautų pasaulyje. 
Stambiausioji jos partija yra 
socialistinė; rinkimuose veikia 
visuotinas, lygus, slaptas ir tie
sus balsavimas; gyvuoja skail- 

i iingos profesinės darbininkų są
jungos ir galingi kooperatyvai.

Tuo' tarpu Rusijos komuniz
mas eina grynai imperialistiniu 
keliu. Jisai užpuolė Suomiją. 
Pirmiaus jisai įsiveržė Lenki
jon, ir prieš ką tenai yra at
kreipta pikčiausia bolševikų ne
apykanta? Ne prieš kapitalistus, 
bet prieš socialistus ir demo
kratinio nusistatymo elementus, 
štai k^kį faktą pažymėjo indų 
'vadas Nehru:

“Lenkijoje (rytinėje, kurią 
okupavo sovietai) ypatingu 
aštrumu yra persekiojami so
cialistų vadai ir profesinių 
sąjungų vadai; o advokatai, 
kurie anais metais statė j pa
vojų savo gyvastis, eidami 
ginti teismuose komunistus, 
yra sugrusti į rusų kalėji
mus.”
Indijos žmonės iš Šitų faktij 

patiria, kas yra tie Maskvon 
“tautų va duotoj ui”r

F

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE^Mi
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(Musų specialaus korespondento)

sti šeimininkai.
Užbaigė tasai ūkininkas savo 

kalbą. Ūkininkas, kuris turi 6 
ha žemės ir už vaišes pinigų 
nereikalingas...

Žiurau, du uniformuoti vy
rai taiso savo auto. Ar, ne kei
sta? Visur du. Bet taip yra! 
Du, Du, kaip dvi katalikų vie
nuolės. Vieną greičiau paveik
si. O kaij> du ir dar trečias iš 
šalies prisidės, jau trijų tarpe 
vienas gali turėti’jautrias au
sis, ilgą nosį, gerą smalsą ir 
palinkimą draugą parduoti. 
Tai sistema.

Prieinu prie jų dviejų. Sa- 
,kau, gal padėti.,

—Pašol buržuji! — Girdžių 
šiurkščiai atsiliepiant.

—O kam tasai storžievišku
mas. Galiu patarnauti.

—Apseisim vieni!
—Bet jau kuris laikas gaiš

tate, padėsiu!—siulaus.
Ar išmanai?—Taręs tuos 

žodžius išlenda iš po auto ne- 
augalotas vyras. Jis visas mur
zinas. Jo veidas platus, kakta 
aukšta, siaurutės tamsios akys. 
Aiškiai ne rusas.

—Gal kiek, bet čia už hele
rių žingsnių dirbtuvė. Pakvie
siu! mechaniką, padės. Per
šlios.

—Aš pats mechanikas, nusi
manau, bet užkliuvo. Nesise
ka.

—Tai einava į dirbtuvę.
—Gal verta? — klausia jis 

ir žiuri į savo draugą. J() 
draugas augalotesnis. Tam
saus veido. Trumputė nosis. 
Siaurutės akys.

—Tai gerai, einu. Nuveskite. 
Tu pasilik, saugok mašiną.

—Galime eiti visi kartu. Ma
šina gali stovėti ramiai, jos 
niekas čia nepalies.

—Ne, jis liks.
Einam.
—Dažnai gadinusi mašinos, 

—klausiu aš.
—Pas mus tik reklama ir 

propaganda niekuomet negen
da. Trumpai, drūtai atsako jis.

—Štai batai, kas mėnesis dė
viu. Naujutėlius gavau, o jau 
padai atšoko... Skundžias.

—Bet mašinų daug turite!
—Mes visko daug turime, 

bet daugiausia, lai kvailių !... 
nutilo. Susigriebė. Pasitaisė.

—Pas mus viskas gerai, mes 
daug visko turime.

—Iš daugelio turi kaip kas 
gadintis — pateisinau jį.

Žvairomis žiuri į mane. Jo 
mažutės akys keistai murzina
me veide blizga.

—-Butų gerai, jei tik taip 
butų. O štai pas jus lygiais 
keliais auto smagiai eina. Ne
genda.

—'Pasitaiko.—Paabejoj u.
— Pasitaiko? Pasitaiko, o 

pąs miys taisykle. Pavažiavai 
stok, taisyk.

—Atsiprašau, ne rusas esi?
—Baškyras.
—O draugas?
—Totorius.

—Tai ne teritoriaiiai kariuo
menė sutvakyta, be nacionalio 
pagrindo ?

—Dar ko! Popi oryje taip. 
—Nutyla, daugiau nekalba.

Mašiną bendra pagalba su- 
tvarkom. Atsisveikinant man 
totorius ne ryškia rusų kalba 
sako: i

—Visur gerų žmonių yra, 
tik čia pas jus kvailių ma
žiau... Ačiū už suteiktą pagal- 
bą.

Išsiskyrėm.
—Kartais ir dviejų sistema 

savo, nepasiekia. Du susilieja 
į vieną, tuomet liūdniau... 
1-7-40 m. — B.
................. . ................. 1—  ■"»
Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Miesto atkampyje mažutis 
restoranas. Aš civiliokas ir jis 
musų didžiojo kaimyno kariš
koje uniformoje. Kalba labai 
atsargiai. Lyg du priešai neti
kėtai susiėję vienas kitą Uos
tinėjam. Kava, krupninkas pa
veikia. Lietuviai laisvesni, 
nuoširdumo daugiau.

—Išvažiuojat, gal į Suomiją, 
—klausiu jo.

1 —Šiuo kart ne. Bet kas bus 
rytoj niekas nežino.

—Taip rytojus visiems neži
nomas,—patvirtinu.

—O, jūsų padėtis aiškesnė 
ir bendrai, saugiau jaučiatės.

—Susimildami, mes mažiu
kai ir dar prie plataus vieške
lio gyvename...

—Bet riešutas, mes dideli ir 
palaidi... ir bendrai viskas lai
kina—abudu nutylom. Mačiau, 
kad jis jautėsi daugiau pasa
kęs, negu galėjo pasakyti. 
Kiek patylėjęs pridėjo.

—Su Suomija tikra mums 
gėda! Kokiems galams tenais 
lindom... Bet geriau tylėti, ir 
štai jūsų skanią kavutę gurkš
noti. Skyrėmės jau bičiuliais.

iPas laikrodininką du jauni 
.kariškai uniformuoti vyrai 
renkas pirkti laikrodžių. No
ras aiškus: įsigyti kas gera 
vertinga, bet nenusivokia, ne
susigraibo. Padedu. Dėkoja.

—Pirkit tokios firmos, si
dabrinį ar auksinį, o čia visa 
padirbta nepatvarus.

—Gerai pasakyta! Dabar vi
sas musų gyvenimas atvirkš
čiomis padirbtas. Štai važiavo
me į jūsų kraštą, tikri buvom 
badaujančius rasim, o čia jie 
gerus laikrodžius dėvi, sočiai 
gyvena...

Taip, taip;., nutilo. Jo drau
gas nekalbias. Ilgai renkasi 
laikrodėlį, ha Atsisveikinam ir... 
tylusis prabilo.

—Taip. Gebai pasakyta. Rin
kis tikros firmos. Pigu jums 
rinktis, daug turite, o mes., 
įmes tik vieną firmą “Stalin.

Spustelėjom delnus, bičiu
liškai nusišypsojom ir atsiski- 
rėm. . (

Traukinys. Vagonai kimšti- 
nai prikimšti žmonių. Sėdi 
juodu du atkampiai. Niekas 
jų nekliudo... su nieku juodu 
nekalba. Stebi visa.

i —O štai nesuprasi, ką kal
ba,—sako vienas jų.

—-Tikrai, o kaip važiavom 
sakė, kad ir čia mūsiškių gy-

i venama.
—Daug ką sakė!—Moja ran

ka. Reikšmingai numoja ran
ka.

—žiūrėk, kokie švarus, geri, 
.patogus vagonai,

—.Oi įkalbinėjo ką kita...
—Taip, badaujantis kraštas h

, —Nekalbėk garsiai.
—O pagal mane iš viso — 

nekalbėk, tylėk, stebėk ir sa
vo daryk.

Daugiau negirdėjau jų kal
bant. Juodu abudu buvo vie
nos kaimyninės valstybės ka
riškoje uniformoje.

Pasakoja vienas ūkininkas.
—Nugi buvo pas mane du 

bolšai užklydę. Ginkluoti, uni
formuoti. Maniau — sušaudys, 
o jie ramus, valgyt prašo. Pa
vaišinau. Lašinių ir kelionei 
daviau. Norėjo sumokėti. Sa
kau, jūsų rubliai nevertingi, o i 
litų, tur būt, ir patys mažai; 
turite. Vienas jų sako:

- —Valstybe musų didelė, o 
štai rublių niekas nenori imti. ,’ 
Mes jų turime, o valgyti už 
juos nedaug įsigysi. Pas jus 
kitaip. Gerai gyvenate. Pas 
mus kitokia apie jus nuomom 
nė. Sako, alkani, o čia visko 
iki valiai. Jūsų gyvenimas 
patyrus ir į namus nenorėsi 
grįžti.

—Malonus šie bolšai vyrai, 
tik didelF neišmanėliai ir pra

( ACME-N AUJ1EN V Phoi ••
Margaret La Rose Madden Alvarez su savo trimis 

vaikais “zuikiu’’ atplaukė iš Lisbono į New Yorką Ispa
nijos laivu. Ji yra Amerikos pilietė.

Lietuvos gyvenimo kronika

VILNIUS. — Tikrinant Vii- 
niaus krašte esančius dvarus, 
paaiškėjo, kad kaikurie jų yra 
įsigyti neteisingu budu. Pa
vyzdžiui, prieš didįjį karą vie
no dvarelio savininkas buvo 
lietuvis. Lietuvių lenkų karo 
metu 1919-1920 m. jis įstojo 
tarnauti Lietuvos kariuome
nėn, o kai Želigovskis užgrobė 
Vilnių ir kraštą, tai lietuvio 
dvarelį savo dekretu konfiska
vo ir atidavė buvusiam Len
kijos min. pirm. Prystoriui, po 
kelis ha išdalino jo vaikams, 
o to dvarelio 60 ha miško pa
siėmė lenkų valdžia. Tad, kaip 
neteisingai įsigytas, dvarelis iš 
Prystoro atimamas ir perve
damas į žemės reformos že
mes fohdą.
""Vis dar atbėgą arba atvyk

stą iš kitapus sienų likusių sri
čių atneša vis ryškesnių žinių 
apie tenykštį gyvenimą. Tas 
taip atšaldė kaikuriuos Vilniaus 
lenkų “patriotus”, kad jie mie
lai pradeda patys ir lietuviš
kai mokytis ir kalbėti, kaip 
kas bemokėdamas, jau pripa
žindami, kad prie Lietuvos vis 
tik gyvenimas esąs ir galimas 
ir žmoniškas.

Žemės tvarkytojo įstaiga 
jau gavo kelis šimtus smul
kiųjų ūkininkų, mažažemių ir 
bežemių prašymų žemei gauti. 
Prašymai tebeplaukia. Pas ag
ronomus ir į kt. ūkiškas įstai
gas žmonės būriais vaikšto, 
klausdami informacijų dėl že
mės gavimo.

Darbo Rūmų įsteigtus ir 
Šviet. Ministerijos žinioje esan
čius lietuvių kalbos kursus 
lanko jau arti 3 tūkstančiai 
klausytojų. Kursus veda 11 
vedėjų ir juose dėsto 34 lek- 
turiai. Be šių kursų veikia vi
sa eilė privačių kursų, kurie 
taip, pat visi turi apsčiai klau
sytojų.

įt ______________ __

KAUNAS. — Lietuvos kai
mas pasirodė gausiomis auko
mis neatsihekąs nuo miesto 
Vilniaus rėmimo darbe. Dar tik 
pasklidus po plačiąją Lietuvą 
žiniai apie Vilniaus atgavimą, 
ėmė plaukti gausios organiza
cijų ir paskirų asmenų aukos 
Vilniui ir Vilniau^ kraštui pa-, 
remti. Kadangi iš kaimo ir no
rint, pristatyti aukas iki pasky
rimo vietos nėra pačiam įma
noma, tad Vilniaus Kraštui 
Remti Komitetas susitarė su 
“Maistu”, Lietūkiu, Pienocen
tru ir Žemes Ūkio Rūmais. Lie
tūkis per savo gausius koope
ratyvus ryžosi rinkti aukas 
grūdais ir sėklomis, Pienocen
tras — pienu ir pieno produk
tais, Maistas — gyvuliais, o 
Žemės Ūkio Rūmai — drabu
žiais, veisliniais gyvuliais ir 
kaikuriais daiktais. — Per pa
lyginti neilgą laiką buvo tokiu 
badu surinkta ypatingai daug 
vertingų aukų. Maždaug iki po

Naujų Metų vien grudų koope
ratyvai pririnko už apie 300.- 
000 litų ir dar per 50 tūkstan
čių litų pinigais. Per koopera
tines pienines surinktos aukos 
siekia 200 tūkstančių litų ir 
per “Maistą” apie 25 tukstan- 
čių litų. Nors stambesnių gy- • 
vulių aukoti nėra lengva, ta
čiau iki Naujų Metų buvo su 
aukota jau 74 raguočiai, 74 
veršiukai, 158 avys, 26 kiau
lės, viso 312 galvijų ir 2’4 paukš
čiai. Grudų iki š.m. sausio 15 
d. buvo surinkta 1,544,328 ki
logramai — kviečių 24,355 kg, 
rugių 1,156,681 kg, miežių 
114,367 kg, avižų 253,102 kg 
ir žirnių 5,833 kg. Visą aukų 
rinkimo darbą kooperatyvai at
liko labai sklandžiai ir neim
dami jokio atlyginimo.

VILNIUS. — Vilniaus žydų 
duomenimis, žydai čia sudarą 
35 nuošimčius visų amatinin
kų, o prekybos ir pramonės 
savo rankose turi net 47 nuoš. 
Atskirai gi žydai Vilniuje su
darą vieną ketvirtadalį visų 
kalvių, vieną penktadalį visų 
stalių, vieną trečdalį šaltkalvių 
ir pusę visų siuvėjų. Skardinin
kų esą 80 nuoš. žydų, kepuri
ninkų net 90 nuoš., batsiuvių 
30 nuoš. Drabužių pramonėj 
žydų esą beveik 90 nuoš., bal
tinių pramonėj apie 62’ nuoš. 
Atskiromis krautuvėmis preky
boj žydai sudarą 73 nuoš., ko- 
operacinėj prekyboj apie 11 
nuoš. žydų vežikų—lengvųjų 
esą apie 35 nuoš., krovinių ve
žikų apie 47 nuoš. žydų advo
katų Vilniuj esą 30 ir gydy
tojų apie 75 nuošimčiai. Iš 
kiekvieno dirbančio . žydo pro
fesionalo gyveną po du nedir
bančiu žydu, žydai sudarą apie 
55 nuošimčius visų Vilniaus 
darbdavių. — Tačiau šie skai
čiai yra tik apytikriai, nes gy
ventojų surašymo ilgesnis lai
kas Vilniuje nebėra buvę.

KAUNAS. — Pribačio kny
gynas- Kaune išleido Adrian 
Paterscno verstų lietuvių liau
dies dainų rinkinį anglų kal
ba, pavadintą “Old Lithuanian 
Songs”. Knygoje yra 40 senų 
liaudies dainų. Leidiniui įžan
gą parašė V. D. Universiteto 
Kaune anglų kalbos lektorius 
Martin Lings-Prancuzų žurna
le “Etudes TradHionnelles” 
apie tą leidinį įdėta liūgo dc 
Larish 19 puslapių recenzija 
su 9 dainų vertimais iš anglų 
į prancūzų kalbą. Recenzija 
baigiama žodžiais: “Mes tiki
mės busią pakankamai parodę, 
jog šioje taip mažai pažįsta
moje tautosakoje yra įdomių 
dalykų ir todėl sveikiname lei
dėją Pribačį, sumaniusį mums 
patiekti Šią poeziją labiau pa
plitusia kalba už lietuviškąją.”

Garsinkitės “N-nose”
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Diena Iš Dienos
Iš Floridos 
Pajūrio

Pas mane atskrido linksma 
žinia, kad Bronicė Patumsis su 
sava dukrele Virginia iš De 
Kalb, III., Anelė Bagdonas ir 
Mrs. Anderson iš Rockford, III., 
visos kartu, viename automo
bilyje, išvyko į Floridos pajūrį 
ir ten jos žada būt bent du 
mėnesiuQaiko ir, progai esant, 
anb kariko smiltyno pasikaitin
ti, saulės spinduliais susišildy- 
ti, atgaivinti ir sustiprėti.

P-a Patumsis yra mano darb 
šti talkininkė, tat ji ir ten 
beatostogaudama ketino paieš
koti “Naujienoms” prenumera
torių.

Vykstant į Floridą pakelyje

jos buvo sustojusios pas nau- 
jienictę Martą Maknickiene, 
Somerdale, Ala. Ten jas šir
dingai sutiko, pavaišindino ir 
vėl išleido į kelionę.

P-lė Virginia Patumsis, ko
vo 14 — savo gimtadienio pro
ga, vėl ketino pasisvečiuoti pas 
p-ą Maknickienę ir pasisve
čiuoti, o iš ten ji vėl grįš į Flo
ridą.

Čia, mielos sesutės, primenu 
tai, kad iš Floridos inan par 
vežtumėt 'varlakaušių, palmė' 
lapų ir 
Veronika 
jums 
daug

slimokų”. Aš ir p-a
Pulsuckis linkime 

laimingos kelionės ir 
labų dienų.

— Ona Dc zgin.

MADOS

4394—Prijuostai. Sukirptos mie- 
ros tiktai “mažas”, “vidutinis” ir 
“didelis.”

Minėjo 
Gimtadienį

Elenora Yuška, 6241 Sout. 
State St., vasario 25, iškilmin
gai svečių buvo sutikta ir pa 
sveikinta gimtadienio sukaktu
vėmis. Pp. Stanley ir Marie 
Yuškai džiaugėsi susilaukę daug 
širdingų svečių, ir smagu bu
vo matyti, kad taip gražiai bu
vo pagerbta 
lė Elenora.

Tėvai ir 
dėkoja už
gėles, telegramus ir radio gar
sinimus. Aš irgi jai linkiu daug 
laimės, 
mo.

jų mylima dukre-

dukrelė širdingai 
brangias dovanas,

gausos ir sėkmingu-

— Jūsų Ona.

Gimtadienio

25 d

vai- 
ge- 
di- 

dar 
šo- 
pa-

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 kainai 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DeptM 1739 
So. Halsted St., Chicago, III. 
r"'................   >

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.-- --------

Mieros ------------------ per krutinę

Šauni 
Parė

Praeitą sekm., vasario 
puikioj Povilo ir Leokadijos
Krikščiūnų rezidencijoj, adresu 
6601 So. Richmnod *Ave., su
sirinko skaitlingas būrys jų 
draugų ir giminių į linksmą 
siurprizo parę, suruoštą Povi
lui Krikščiūnui, gimtadienio 
proga.

Ketai kada pasitaiko daly
vauti tokioj iškilmingoj ir 
šingoj’ parej, kurioj buvo 
riaušių valgių ir gėrimų 
džiausis perteklius; be to, 
gera orkestrą, erdvi vieta 
kiams ir smagus visų upas
liko kiekvienam dalyviui daug 
malonių įspūdžių. Ypatingų 
komplimentų užsitarnavo su
manios ir linksmos tos puotos 
iniciatyvos, tai: p-nia Leokadi
ja Krikščiūnienė ir p-lė Ame
ba Raymond, kurios daugiau
sia pasidarbavo prižiūrėdamos 
svečius.

Tie kurie atėjo palinkėti Po
vilui Krikščiūnui daug laimės 
jo gimimo dienoj ir atnešė jaip 
įvairiausių dovanų, tai jo ge
ri draugai ir giminės, būtent: 
Mr. ir Mrs. A. Daunoras ir jų 
sūnūs Richard, Mr. ir Mrs. J. 
Paežiui p, F rank 
Krikščiūnų šeima iš 
daugelis kitų, kurių 
galimybės išvardinti.

Tenka pastebėti, kad Mr. ir 
Mrs. P. Krikščiūnai yra viena 
iš pavyzdingiausių ir pasiturin
čių šeimų Chicagos lietuvių 
tarpe. Kaipo pasekmingi biz
nieriai jie yra labai popula- 
rųs ir daug pasidarbavę visuo
menės labui. Geras tėvų savy
bes yra paveldėję ir jų vaikai: 
mažoji jų dukrelė Dolores yra

Jurjevich, 
Cicero ir 
čia nėra

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

VILIJA ANGLIŲ KOMPANIJA
Šiais 1940 Metais
Švenčia Sidabrinį

JUBILIEJŲ
(25 metų pasekmingo btanio 

gyvavimą)
Todėl Co. patvarkė speciališkus 

ir naujiems
PALENGVINIMŲ

Šaukite: LAFayette 2584

palengvinimus, kaip seniems, taip 
kostumeriams.
FERSITIKRINIMUI

TheVILIJACo
3700 SO. SPAULDING AVĖ.
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NA UJ1ENŲ-ACME Telenhoto
CLAYTON, Mo. — Melvin 

F. Mueller, kuris prisiraki- 
no prie medžio, kad tuo bil
du galėtų įgyti mylimos 
merginos pasigailėjimą. Už 
tą pateko į kalėjimą.

labai gabi moksle ir muzikoj. 
Vyresnysis jų sūnūs Eduardas 
yra baigęs medicinos mokslus 
ir kaipo daktaras praktikuoja 
savo profesiją New York e. Jau
nesnysis sūnūs Povilas irgi sie
kia aukštojo mokslo. Jis ypa
tingai pasižymi muzikos gabu
mais. Jis yra suorganizavęs 
šokių orkestrą ir yra jos vedė
ju. Ta pati orkestrą linksmi
no visus parės dalyvius iki pat 
ryto. — HA

IŠVYKO ATOSTOGŲ
Po sėkmingo parengimo 

SLA 208-tos moterų kuopos, 
tos kuopos pirm, ir veikli vi- 
suoineninkė p-lė Mariona Bren
zaitė vasario 29 d. išvyko ke
lioms savaitėms atostogų į Mot 
Springs, Ark.

Su savim išsivežė jauną vieš
nią iš Lietuvos p-lę Birulę Vai- 
lokaitytę.

Linkime p-lei M. Brenzaitei 
malonių atostogų, ramaus poil
sio sveikatai pataisyti ir laimin
gai grįžus vėl su mumis 
buotis. —Draugė.

dar-

SU

NAUJIENOS, Chicago, fll. .

VISAS PASAULIS GERBIA JO ATMINTI
Franz Schuberto Gyvenimas

(Kovo 10 d., “Pirmyn” Choras suvaidins Sokolų sve
tainėj trijų aktų muzikaj veikalą vadinamą “BLOSSOM 
TIME lietuviškai, “KAI GĖLĖS ŽYDĖJO”. Veikalas yra 
labai garsus angl.škoj scenoj, bet lietuviams vaidinamas 
pirmu kartu ir lietuvių kalboj. “Blossom Time” turinys 
yra paremtas gyvenimu garsaus Vienuos kompoz toriaus 
Franz SchuberPo, kurio kurinius, kaip “Meilės Dainą”, 
“Avė Maria” ir “Serenadą”, visi dain ninkai dar ir da
bar tebedainuoja. Nėra tur būt nei vieno koncerto, nei . 
vieno koncertinio radio programo, kuris apseitų be vie
no ar kito Schubert’o kurinio. Koncertų lankytojams ge
riausiai žinoma Schubert’o kompozicija yra “Nebaigtoji 
Simfonija”, tiesiog žav.nčio grožio kūrinys.

Ryšy su “Pirmyn” statomu veikalu apie jo gyveni
mą čia paduodame trumpą kompezitoriaus Franz Schu
berto biografiją, čia galima pabrėžti tai, kad jis kilo iš 
labai neturtingos, suvargusios šeimos, buvo vilnas iš ke
turiolikos vaikų, vienok jis prasimušė viršum ir jo at
mintis šiandien turi viso pasaulio pagarbą.)

(Tęsinys)
- 1818 melų pavasarį jis buvo 
supažindintas su grafu Ešteiha- 
zy. Grafas jį nusamdė mokinti 
jo vaikus muzikos. Jam buvo 
labai nesmagus gyvenimas su 
grafu ir vienintelis jo džiaugs
mas buvo koncertai, kuriuos 
grafas suruošdavo.

“Perdaug Kuklus”.
Franz Schoberis, Schuberto 

geriausias draugas per visą jo 
amžį, 1817 |jp. supažindino jį 
su Vogel’iu. Vogelis buvo 25 
metais senesnis už Franz. Jis 
buvo geriausias tų laikų daini
ninkas. Sykį Schoberio namuo
se Vogelis peržiurėjo kelis 
Schuberto kurinius, tarp kurių 
buvo ir kūrinys “Erl-King”. 
Vogelis peržiurėjo muziką, at
sisuko į Schubertą ir tarė: “Yra 
daug gero tavyje, bet tu esi per- 
kuklus, toli gražu ne šarlata
nas! Tu naikini savo geras min
tis vietoj, kad jas tobulinti.” Jis 
paliko vienas iš geriausių Schu
berto draugų ir nenuilstančiai 
gelbėjo jį kie|< galėdamas.

Baigiant 1$$2 metus, Schu
berto liga pradėjo pasireikšti. 
Veik visi jo draugai žinojo, kad 
Franzas sunkiai serga, ir kiek
vienas jų kaltino Schoberį, nes 
Schoberis visur Schubertą tam
pydavo ir jį vargindavo. Scho
berio įtaka labai veikė Schu
bertą ir Schubertas eidavo kur, 
ir darydavo ką tik Schoberis 
darė ir ėjo. Per šešis metus liga 
jį kankino.

Tarp 1822 ir 1828 metų Schu* 
bertas paraše geriausius savo 
kurinius. Šiame laikotarpyj jis 
paraše operą “Rosamunde” ir 
savo garsią “Nebaigtą Simfoni-

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicago j)
Niek Timsakovdakis, 42,

_rene Dalas, 39
William Spurlock, 23, su An- 

na Norkus, 24
Kazys Polonis, 38, su Ethel

Young, 37
Jerry Thamas, 19, su Doro- 

thy Givens, 18

Reikalauja
rskirų

Mary Gedmin nuo Felix Ged- 
min

Helen Kriz nuo William Kriz

Gavo
Perskiras

Helen Stass nuo Osc’ar Stass.
Frances Grish nuo Peter

Grish. i

30 Years Success! Doctor’s ' 
Amazing Liųuid for Itching of 

ECZEMA
Dauff y^a atsilikimų, kur kiti produktai n* 
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninai) 
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitai 
pasėkas nuo nieždjlmo, skausmo, raudonio 
degamos, žvynuotos, Ugninės Eczema,

U pirmo sykio Žemo neša nuostabių pa 
geibų. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dailų) padeda Gamtų, 
greitesnį gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
ražo 16 visur, garbindami gautas pasėkas 
fttai kaip ražo p. F. M. iŠ .Jersey City: "1 
keletu savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 81* 
metus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų ar naktį trydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik‘85c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reikt $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

[Nuoširdi Padėka
SLA 208 kuopos parengimas 

gerai pasisekė

tur būt tik 
I galas arti.

“Čia, čia 
pratarė jis 
dainas, ką 
merkė akis 
3-čią valandą draugai pastebė
jo, kad jis jau nebealsuoja. 
Schubertas jau buvo miręs.

Melais vėliau, artėjant gyvy
bes galui, Holzapfcl, vienas 
Schuberto draugų, mėgdavo su-

jau mano galas!*’ 
lėtai ir pilnai žino- 
sako. Jis tada už- 
ir lyg užmigo. Apie

ti jiems apie Schubcrlą. Jis vis 
pradėdavo savo pasakojimą 
šiais žodžiais:

“Jis ugiu buvo mažas, bet 
darbais, jis buvo milžinas....”

Apie šį laiką Schubertas susi
pažino ir su Moritz von 
Schwind. Jų draugiškumas taip 
stiprėjo, kad beveik pasiekė to 
draugingumo laipsnio, kuris 
junge Schubcrlą prie Schoberio.

1825 metais jis parašė vieną 
iš savo geriausiai žinomų dai
nų, dainą kurią visas pasaulis 
ir dabar tebedainuoja, lai “Avė 
Maria”.

“Tam, Kuris Bus Sekantis”.
Beethovcnui mirus 1827 me

tais, Schubertas buvo vienas iš 
palydovų. Po laidotuvių, jis su 
keliais draugais sustojo vienoj 
vietoj vyno išgerti. Pakėlęs sti
klą, Schubertas tarė: “Tam, ku
rį mes tik ką palaidojom. Išgė
ręs jis vėl pripylė stiklą ir vėl 
tane, “Tam, kuris bus sekantis”. 
Nežinodamas, jis tuos žodžius 
pats sau ištarė. z

Rugsėjo 1, 1828, Schubertas 
.apleido Schoberį, su kuriuo jis 
gyveno. Penktadienį 14 d., jis 
atsigulė lovoj, karščio suimtas. 
Dr. Wisgrill ir Dr. Josef von 
Vering buvo pasamdyti gydyti 
Schubcrlą. Dr. Vering buvo tų 
laikų specialistas. Schubertas 
vis degė karščiu ir pagaliau gy
dytojai nustatė, kad Schubertas 
serga labai pavojinga forma 
karštligės.

Trečiadienį, 19 d. jau buvo 
matyt, kad gyvybė greit aplei
džia Schubertą. Apie pietus jis 
pradėjo mėginti išlipti iš lovos, 
bet draugai jį nuramino. Jw

šiuomi viešai reiškiu padė
kos žodžius visoms ir visiems, 
kurie parėmė SLA 2Q8-tos mo
terų kuopos bunėo ir card par- 
ty savo atsilankymu sekmadie
nį popiet, vas. 25 d., Chicago 
Beacli Motei. Suvirš 200 žmo
nių dalyvavo. Malonu man, kai
po tos kuopos pirmininkei, pa
žymėti susiklausymą ir koope 
raciją kuopos narių.

Ypač malonu pažymėti var
dus-darbščiosios komisijos, ku
rios man, kaipo rengimo pir 
mininkei padėjo šią pramogą 
pasekmingai įvykinti. Už tai 
nuoširdžiai dėkoju komitetui, 
kurių kooperacija, duosnuma: 
.r rupesnis padarė šią pramogą 
100% pasisekusią. Jos pačios 
ne dik dirbo platindanios bilie
tus, kviesdamos svečius, bet 
taipgi prikepė skanių tortų, 
“doughnuts” ir ‘cookies” svečių 
vaišėms. Be to ir laimėjimui 
dovanų davė p. Brenner, bran-

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholesale 

4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

Rentals 
3 MONTHS 

$5Rentai .Hpned on Puicnase

WAGNER
Typewriter Sales and Service 

3712 So. Westem Avė 
Phone LAFAYETTE 3534

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St., Worth, I1L

ti iš Lietuvos parvežė.
Štai komisijos sąstatas, 

riam savo ir 208-tos SLA kuo
pos vardu dėkoju, ponioms: 
Brenner, S. Brenza, V. Byans- 
kas, Jagiello, Norkus-Jensen, 
Narvid, Brenza-Nenno, Pieržyn- 
ski, dr. E. Satkoff, S. šolis, Ta
lys ir J. Varašius.

Marijona L. Brenzaitė, 
SLA 208 kp. pirmininkė.

ku-

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Saukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS

Brand-new 1940 model—with 
newest cabinet styling, new 
FIBERGLAS “lifetime” in- 
sulation.

Also big “Sanalloy” 
SUPER FREEZER, with 
extra space for frozen storage 
... Fast freezing EJECT-O- 
CUBE trays ... new TRUE- 
TEMP Cold Control. . . the 
thrifty ECONOMIZER 
mechanism. It’s truly the 
buy of the year.

■
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WestinehoW

An Amazing 
VALUE!

TRUE-TEMP control

CONRAD 
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
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ, 
LANGŲ.

Raštinėje per ,
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

MADŲ

DANFEL
FURNITURE CO

Come i n! Comparel 
See it Today!

Adresas

Miestas.

naujienos
; 1739 S. Halsted St, 
Chicago, DL

Vardas---------------

2602 W. 69th St. Phone Hemlock 4747
DANIELIUS T. KEZES, Savininkas

NAUJIENŲ
Radio Programai

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

W.G.E.S., 1360 fcilocycles

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

ValrtlU



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, kovo 1, 1940

D etroito Lietuviu Žinios
L _____ _

Jau praėjo 22 metai.
Jau sukako 22 metai, kaip 

Lietuva atgavo savo nepriklau
somybę. Per tą laikotarpį jai 
teko daug išgyventi. Lenkai bu
vo iš jos atplėšę sostinę Vilnių, 
kuris grįžo Lietuvai tik po to, 
kai Lenkija subyrėjo. Su len
kais atsitiko taip, kaip anas 
priežodis sako: jei daug norė
si, tai nieko negausi. Grobdami 
ir vergdami kitus, lenkai viską 
prarado . ir atsidūrė kitų pri
klausomybėje.

Detroito lietuviai kovo 10 d., 
sekmadienį, turės progos arčiau 
susipažinti su tomis kovomis, 
kokias Lietuvai teko pakelti, 
kol jinai Vilnių atgavo. Kalbės 
Lietuvos konsulas P. Daužvat- 
dis iš Chicagos. Kalbės jis vy
riausiai apie Vilnių ir jo dabar* 
tinę padėtį.

Programą pildys Detroito 
Dailės choras, kuriam vadovau
ja p. A. P. Kvederas. Be to, bus 
ir daugiau kalbėtojų.

Kalbamas vakaras įvyks Lie
tuvių svetainėje, 25 ir Vernor 
Hy. Rengia Vilniui Gelbėti Ko
mitetas. Įžanga nemokama. Po 
programos šok ai. —Mariutė

Musų brangią ir niekuomet 
neužmirštamą Mariutę mirtis 
patiko kelyje bevažiuojant į De
troitą kovo 25 d. 1939 m. Va
žiavo jinai į Detroitą tam, kad 
rengiamoje vakarienėje galėtų 
pasakyti kalbą.

Mes detroitiečiai negalime 
neprisiminti to skaudaus smū
gio, kurį sudavė Jurgclionienės 
traginga mirtis.

Jurgclionienės paminklui sta
tyti komitetas dės visas pastan
gas, kad šitas liūdnas prisimi
nimas butų tinkamai paminėtas. 
Tam tikslui ir yra rengiamas 
vakarėlis kovo 29 d. Lietuvių 
svetainėje.

Vėliau apie tą parengimą bus 
pranešta daugiau. —Mariutė

Liūdnas prisiminimas.
Mariutės Jurgclionienės tra

giškos mirties vienų metų su
kakties atsiminimui kovo 29 d. 
yra rengiamas Lietuvių svetai
nėje vakarėlis.

TEATRAS - KON
CERTAS - ŠOKIAI
Rengia Chicagos Uetuvių 

Vyrų Choras, vad. K.
Steponavičiaus

Sekmadienį " u
Kovo-March 3,1940
Durys Atdaros 3-čią vai. p. p. 
Programas Prasidės Ne Vėliau

Kaip 5 vai. Popiet

LIETUVIŲ AUDIT.
3133 SO. HALSTED ST.

Chicago, III.
Rus Suvaidinta Dviejų 

Veiksmų Komedija 
“MULKINS IR

MULKINTOJAI”
Pusė Pelno Skiriama Vil- 

. niaus Kraštui Šelpti
TIKIETAS: Išanksto 40c

Prie durų 50 c

Dailės choro nauja valdyba.
Vasario 18 d. įvyko Dailės 

choro narių metinis susirinki
mas, kuriame buvo renkama 
nauja valdyba. Pirmininkas 
George A. Raško į susirinkimą 
neatvyko. Pastaruoju laiku jis 
lik kartkartėmis tegalėjo susi
rinkimus lankyti. Retai kada ir 
į pamokas tegali ateiti. Mat, jo 
darbo valandos yra tokios, kad 
jam vakarais sunku ištrukti, 
šiaip p. Basko yra jaunas ir 
energingas jaunuolis. Labai gai
la, kad jis nebegalės chore tiek 
darbuotis, kaip praeityje.

Senoji valdyba išdavė rapor
tą, iš kurio matyti, kad chorui 
visai gerai klojasi. Pramogų ko
misijos vardu raportavo Nel.ie 
Scder. Pasirodė, kad vasario 4 
d. parengimas pelno davė ap e 
250 dolerių. Tai visai gerai.

Paskui buvo renkama valdy
ba. Pirmininku liko išrinktas 
George Kapp, vicepirmininku 
Mirga Motuzas, nutarimų rašt. 
Ona Rupkalnis, fin. rašt. Ange
lą Bubelis, ižd. Margaret Ku
činskas. Į pramogų komisiją į- 
ėjo Ann Jurev.ch, Gene Pilka, 
Frank Dilli ir K. šalaviejus. Ra
dijo anaunseriu išrinktas Chas. 
Starr, o rašt. Stella Masys.

Visi valdybos bei komisijų iš
rinkti nauji nariai yra patyrę ir 
geri veikėjai, tad galima tikėtis 
gerų pasekmių.

baigė inžinierystę, o dukterys 
Sophia ir Olga yra šaunios ste- 
nografės.

Budvydiene yra pasižymėjusi 
ir visuomeninėje veikloje. Ji 
nemažai yra dirbusi ir prie cho
rų.
•Dailės choro mokytojas su 

komandavo visus dainuoti 
“Happy' Birlhday”.

Budvydiene, atsakydama į vi 
sų kalbas ir linkėjimus, nuošir
džiai dėkojo visiems atsilankiu
siems už lokį draugiškumą it 
įteiktą dovaną (clektrikinę lem- 
py)-

Prie (o baliuko surengimo 
daugiausia pasidarbavo M. 
Strazdienė, M. Weaverienė, Mic
kevičienė ir O. Pagalienė, ku
rios taip pat ėjo gaspadinių pa
reigas. —Kaimynas

NUOŠIRDIPADEKA

NAU.JTENŲ-ACME Telephoto
LAS VEGAS, NEV. —

George H. Emanuel iš
Evansville (Ind.), kuris bus 
teisiamas už nužudymą 
Floyd M. Brumbaugh.

PIRKĖJŲ MIEGIAMOS KRAUTUVĖS
Jau yra įrodyta, kad koope- 

raty'vė organizacija gali geriau 
patarnauti savo pirkėjams, kad 
iš tokios organizacijos yra di
desnė nauda ne tik pirkėjams, 
bet ir pačios organizacijos na
riams.

Tok’a, bendrai kalbant, yra 
organizacija ir Midwest Stores, 
ši kaipo kooperatyve organi
zacija teikia pirkėjams ir na 
riams daugiau ekonomijos ir 
'ašumo patarnavimu, sandėl’ų 
iauda ir pirkimo tvarka. Čia 
nėra jokių bereikalingų išlai
dų ir švaistymosi. Iš čia, tad, 
'r tasai vis d dėjantis pirkėjų 
ntsinešimas, kitaip tariant, di
desnis j šias kaipo geriausias 
krautuves atsinešimas.

šiandien Midwest Stores na

rių skaičius jau prašoko 500 
Tai yra skaičius, kuris sudaro 
organizaciją šiandien Ameri
koj skaitoma geriausia. Ir ko
dėl? Todėl, kad ta organizaci
ja jau įrodė nepalyginamai ge
resnį sugebėjimą patarnavi 
mui teikti. Bet, narių skaičių", 
dieną iš dienos vis didėja. A t 
se’t,' jie tikisi gauti didesnios 
naudos per šią organizaciją sa
vo pirkėjams.

Tad, įsitikinimui perskaity
kite šiandien Naujienose Mid* 
west Stores skelbimą. Jus ra
site tas kokybės prekes ir kai 
fias, kurios skaitomos nepaly
ginamai ekonomiškesnėmis, o 
pirkdami tose krautuvėse, pirk
aite pigiaus geresnes prekes.

(Skelb.)

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon
, Alus

Daržas Mažiems Piknikams 
Visos Subatos neužimtos ir vi- 

•os dienos Aug. ir Sept. atdaros)
82 ir KEAN AVĖ.

Tel. Willow Springs 45.

VeatMlImta GkO, 8x10, 
Vertė 
Kaulį 
Vertė

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Simia’IntOH 50% 

NuinuAtos Iki Vžs 
DIDELIŲ KAVRV 

BARGENAI 
9k12, 0x15.11x10

nuo 96 iki «60. Dabar 93 Iki 929 
<1x0, 8x10. 0x12. 12x18, 10yax1« 
920 Iki 985. Dabar 910 iki 912 

Ir oukW.
0x12 tikrų orieiitallų, 50 kitokių 

2x4 iki 11x18, 40 ’/o nuolaidos

ts

AKINIAI Visokios 
MADOS

$9-45uz
pritaikyti akims su pilna ga
rantija. Ekzaminavimas akių 
veltui. Sulaužytą lensą pada
rome už $1.00. Nauji tempeliai 
50c. Ad jus tinimas akinių veltui

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

Joseph F. Budrik
Furniture House

3409-11 SO. HALSTED ST. 
TeL Yards 2151

Negražu.
D. L. Klubas prenumeruoja 

kelis laikraščius, bet iki šiol ne
pasirūpino užsiprašyti “Naujle 
nų”. Tuo tarpu nariai tą laik
raštį tiesiog gaudyte gaudo. Vie
nas asmuo, kuris gyvena ant 
klubo viršaus, prenumeruoja 
'‘Naujienas”. Tas laikraštis ga
na dažnai patenka į klubą. O 
kai jis ten patenka, tai eina iš 
rankų į rankas ir kartais savi
ninkas nebeturi progos jį pama
tyti.

Kiek man žinoma, klubas yra 
net auką vienam laikraščiui pa
skyręs. Prieš tai aš niei<c uCtn 
riu. Bet jeigu nariai taip labai 
gaudo “Naujienas”, tai kodėl 
Klubo vadovybė nepasirūpina 
tą laikraštį užsiprenumeruoti?

. —Reporteris

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulkų,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Gerai pavyko siurprlzin’s 
balius.

Vasario 24 d. Bridge Viexv 
svetainėje (2384 — 24th St.) 
daugiausia naujieniečių ir jų 
draugų pasidarbavimu buvo su 
rengtas staigmenų baliukas Fi- 
iominos Budvidienės gimtadie

nio proga.
Baliukas prasidėjo apie 8 vai. 

• vakaro. Svečių susirinko itin 
daug. Laike šaunios vakarienė* 
tostinesteris J. Besasparis trum
pai apibudino to pobūvio tikslą 
o paskui pakvietė kitus po ke
lis žodžius pratarti. Kalbos dau
giausia susidėjo iš linkėjimų, 
tik F. Motuzas kiek ilgesnę kal
bą pasakė.

Budvidienė Detroite jau gy
vena apie 29 metai. Ji užaugino 
gražią šeimyną: sūnūs Albertas

Tariu nuoširdų ačiū visiems 
draugėms ir draugams, kur e 
prisidėjo ir dalyvavo mano gi
mimo dienos bankiete, kurį su
rengė man mano idėjos drau
gai. Labiausiai dėkoju drau 
gėms Mariai Strazdienei ir Mar
celei Vivericnei. Jos pirmutinė: 
bankietą sumanė ir sukvietė 
daugybę draugų prisidėti. Jos 
atliko sunkiausi darbą prireng 
damos valgius ir kitką bankie- 
tui.

Nuoširdų ačiū tariu drau
gams A. Strazdui ir Masaičiui. 
žinau, kad ir jie nemažai dar
bo pridėjo padėdami draugėm '- 
surengti tą šaunų bankietą. Čia 
visų dalyvių vardų negaliu su
minėti, nes jų buvo labai daug, 
gal netoli septynių dešimčių.

Vasario 24 d. draugė Balta
kienė pašaukė mane telefonu ir 
pakvietė mane važiuoti į Milton 
svetainę, visai nepranešdama 
reikalą. Kaip visada pasitikiu 
draugais, taip ir šį kartą pada
riau. Nuvažiavome į minėtą 
svetainę; prie svetainės durų 
pasitiko draugė Mickevičienė ir 
pakvietė laiptais aukštyn į sve
tainę. Tuoj pasitinka mus su 
orkestru; ir matau susirinkusių 
daugybę draugų, bet vis man 
nebuvo suprantama, kodėl čia 
tas viskas prirengta. Prie ma
nęs prieina draugė Viverienė ir 
sako man “Happy Birlhday”. Ir 
visi susirinkę draugai pradėjo 
saukti “Happy B’rlhday”. Tada 
t.k pamačiau, kodėl mane drau
gai pakvietė.

Aš tuo buvau taip sujaudin
ta, kad negalėjau sulaikyti iš 
džiaugsmo ašarų, matydama di
delį skaičių susirinkusių drau
gų pagerbti mane mano gimi
mo dienoje. Draugė Strazdiene 
įvedė mane į kitą kambarį, ku
riame buvo užtiesti stalai ir ap
krauti gardžiausių valgių. O jau 
“keikso” gražumas, prie kurio 
mane pasodino, tai jau negaliu 
nė apsakyti. Aptaisytas rožėmis, 
žvakutėmis ir visokiais kitais 
pagražinimais.

Vakarienės metu muzikas A. 
kvederas, kuris vadovauja De- 
roito Lietuvių Dailės chorui su
dainavo porą dainų. Pono Kve- 
dero žmona taipgi man sudai
navo: “Oi rūta, rūta”. Už tai 
esu ponams Kvederams labai 
dėkinga.

Aš didžiai įvertinu linkėjimus 
r dovanas, kurias man įteikė 
draugai vakarienės me^ Tas 
pasiliks mano atmintyje ant vi
sados. Nors aš paveikta ligos ir 
kitokių nelaimių jau per tris 
metus nedalyvauju visuomenės 
veikloje, bet mana idėjos drau
gų prakilnios mintys ir jautrios 
širdys man labai artimos. Nepa
inu šių ir aš jus, brangus drau
gai. Gimsta mano sieloje, nauja 
energija. xKaip tik mano fiziš
kos jėgos labiau sustiprės, tai 
aš vėl nusiu su jumis, draugai, 
darbuotes arenoje.

—Filomena Budvidienė

Išpildykit “Income 
Tax” Blanką ir Pasi- 
likit Sau Kopiją
Ją Parodykit Kai Ateis Cenzo 

žinių Rinkėjas
Federaliai įstatymai reika- 

’auja, kad piliečiai išpildytų 
“income” taksų blankas sykį 
Į metus, nevėliau kovo 15 die 
uos 'vidurnakčio.

Pirmiau valdžia prižiūrėdavo 
ir spausdavo didelius indus- 
trialistus, bankierius ir visus 
kitus didelius apyvartos biz
nius blankas tiksliai pildyti, o 
apie mažiukus bjznierius arba 
darbo žmones mažai tesirūpin
davo.

šie metai jau skiriasi nuo 
pereitų, ir šalies1 gyvenimo są
lygos taip pat, yi’a daug skir
tingesnės. Federalė valdžia da- 
bar reikalauja^. kad beveik 
kiekvienas užąiijgęs 'Amerikos 
pilietis išpildytų vadinamą “in
come tax” blanką, be skirtu
mo ar jis uždirba labai daug 
arba labai mažai. Valdžia no
ri turėti visų žmonių metines 
ieigas. šiais metais net 'visi 
valdiški darbininkai, nuo di- 
dž ausio iki mažiausio, turi iš 
pildyti blankas. Tai yra pir
mas toks atsitikimas Jungt. 
Valst. istorijoje.

Visi Biznieriai Turi Pildyti
Jeigu žmogus yra biznierius, 

nežiūrint kiek jis uždirba sa
vo mažam ar dideliam biznyje, 
jis .turi parodyki “Dėdei Ša
mui” kiek jisai apyvartos pa
darė per metus.

Valdžia netrukus pradės da
ryti reviziją Amerikos žmonių, 
lai yra cenzą.

Nuo balandžio pirmos die 
nos, 130,000 valdžios pasamdy
tų žmonių eis per namus, biz
nius, ofisus, bažnyčias, moky
klas ir visas kitas įstaigas, ir 
rinks informacijas. Tie statis
tikos agentai klaus jūsų ir ma
nęs ar mes “failiavome” “in
come tax” blankas, ir kiek 
esame uždirbę, ir. t.t.

81 Klausimas
Atėję į namus jie klaus be

ne 81 klausimą. Visi kiti 80 
klausimų gal nebus tokie svar 
bus kaip tas vienas klausi
mas.

Kai “failiuosite” “income 
tax” blanką, pasilikit sau vie 
ną kopiją. Kai cenzo žinių rin
kėjas ateis, jam tą kopiją pa
rodykite.

Mes dažnai sakome, “kad aš 
neuždirbu užtektinai federalei 
valdžiai taksus mokėti”, vie
nok, yra gerai, kai gali viską 
parodyti “juodą ant balto”. 
Gal tas mus kiek apsunkins, 
bet geriau tai atlikti, kad vė
liaus nebūtų nesusipratimo. (

Pati federalė valdžia pagelb
sti žmonėms išpildyti tas blan- 
kasi taip 'pat ir įvairios orga
nizacijos turi patyrusius žmo
nes katrie mielai patarnaus.

Adv. Charles P. Kai

ŽEMOS KAINOS 
GERESNI VAISIAI

. . . SPECIALUS IŠPARDAVIMAS . . .
PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ, KOVO 1 ir 2

ŠVIEŽUS NO. 1 KOKYBĖS

Kiaušiniai tuz. 23c
Tikrai šviežus Puikiausi
KIAJ^ŠI^LKARTO25UOSE “Midwest” __ Tuz. 291/20
“EUROPA” Tikri, Importuoti Virti
KUMPIAI 10-12 sv. skardinėse Tik Visas sv. 45*
“MIDWEST” Puikiausi Golden Santos

A "V A Kasdien šviežiai spraginta _ 3 sv maįš 39c

“PĖT” Pienas Garuodintas
Aukš. kon.

sv - 130mais. I

3 už 2(F
“PAT TSADE”
SALMON Vidui. Raudoni 190
FOULDS’ Spaghetti ar Macaroni 8 unc. pak. 2 už 150 
“MIDWEST” “ 
SRIUBOS

ko n.

Išgirsit 
muziką

Kasdien 
iki

15 
Micron 
IOOO Jardų karpeių po 50c jard Ir aukSč.

CHECKER CLEANERS
HANDRI.IAI

6208*10 S. RAC1NE—OienoiniH, 3 vakaru*

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

iš stoties

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

vėliausias žinias, 
, ir kitus {domius 
pranešimus

MADOS

No. 1 kch. 2 už 270

2 už 19<
23c

sv. 120.

Tomato ar did. 21 unc. p 1 Q0 
Vegetable ken. už ■

“GERBER’S” Kūdikių"Maistas visų rusių 3~ūž 250
“9HURFINE” 
SHRIM'P Puikios Rūšies 
“ŲIBBY’S”
SAUERKRAUT puikios rūšies did. 21/2 ken. 2 už 230 
“BOSCO” Maisto Gėrimas 24 unc. džar. 370 
“FLMDALE”
Žirniai ir Morkos No. 2 ken.
‘‘STTTTRFTNE”"Puikios“ Washington Elborta
PYČIAU Puikiausiai Auginti Did. 2 
“KING KOLE” ’
BACON SQUARES H/2-2 sv.
“ŠTTNKT.CIT”
GRANDŽIAI Calif. Navel. Did. 176 mieros tuz. 270 
GELTONCSVOGUNAi U.~S?1 Rūšies 2 sv. 50
NAUJI KOPŪSTAI Texas ___ __ ' sv. 30
OXYDOL'MažrVakT8c_did.~pakT’2_ūž 
“P & G” Naphtha Muilas ' 3 šmot.
“GOLD DUST” 2 maži 9c did. pak. 18č 
“OCTAGON” Prausimosi Muilas 4 už 19£
“OCTAGON”"Muilo” Trupiniai 2 pak. 9c
“MIDWEST” Leinon Cleanser“ 3 ken/14^
“MIDWEST”
Bathroom Tissue 1000 šmot. roles 3 už 17^

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

Tdvve

500

PIRK NUO

MIDWEST
z, - tHWE5TWata

NE.S PIGIAU

STORES
L'

4395—Išeiginė suknelė. Sukirptos 
mieros: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 
ir 48 colių per krutinę.

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centą ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No----------

Mieros ---------- per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)



Penktadienis, kovo 1, 1G40 NAUJIENOS, Chicago, HL

Išvyko į S.L.A.
P. T. Posėdį

Vakar į New Yorką išvyko 
SLA Centro iždp globėja, p-lė 
Eufrozina Mikužiutė, daly
vautu Pildomosios Tarybos 
posėdyje, kuris prasideda 
šiandien.

Adv. K. P. Gugis, Centro iž
dininkas, išvažiavo trečiadie
nį. Posėdis užtruks kelias die
nas.

Visokios Bėdos 
Užklupo Sireika 
Vienu Sykiu

Kovo 3-čią Bus 
Vyrą Choro 
“Sekmadienis”
Ir jie eina vilniečiams į pagalbą

Nusiuntė Lietuvon, 
Kupiškio Reikalams 
125 Dolerius
Chicagos. Kupiškėnai Smar

kiai Darbuojasi.

“Geria Alų Kaip Vandenį“

Važiuodamas su automobi
liu, 25 metij Walter Sireika į- 
važiavo į kitą mašiną ir su
žeidė Ray Chanoux, nuo 4558 
N. Kostner Avenue, taipgi jo 
dvi jaunas dukreles.

Šileika buvo suimtas ir va
kar jį pašaukė teisman. Sau
gumo teisėjas Brande jam 
paskyrė 60 dieną už neatsargų 
važiavimą, atėmė vairuotojo 
leidimą šešiems menesiams, 
paskyrė $10.00 pabaudą už lai, 
kad Sireika neturėjo valstijos 
laisnių, ir dar kitą $2.00 pa
baudą už važinėjimą ir be 
miesto laisniu. €

Sireika gyvena adresu 1121 
W. Huron, kur vienu laiku 
užlaikė alinę.

Kvočiamas apie tai kiek ga
li gerti degtinės ir nepasigerti, 
Sireika atsakė, kad kartais iš
gerdavo visą kvortą ir galė
davo dirbti, o alų tai gali ger
ti kaip vandenį.

EDWARD MATUKAITIS

Per visą rudens ir žiemos se
zoną kuone kas šventadienis 
(o kai kada ir dažniau) mes 
turim progos dalyvauti įvai
riuose parengimuose. Gi šį sek
madienį, kovo 3 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., po vadovyste mu
ziko p. K. Steponavičiaus įvyk
sta gražus Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choro parengimas.

Pats vyrų choras kompli
mentų nereikalauja. Jų tarpe 
yra gražus būrys patyrusių ge
rų dainininkų, kurie per eilę 
metų dainavo įvairiuose maišy
tuose choruose.

Daugiau kaip prieš penkis 
melus būrys vyrų, dainos mė
gėjų, nutarė atgaivinti kada tai 
veikusį vyrų chorą.

Daug kitiems — mažai sau
Prie veteranų dainininkų pri

sidėjo gražus būrys naujų spė
kų ir po p. K. Steponavičiaus 
vadovyste choras pasidarė po
puliarus ne tik Chicagoj, bei 
ir toli už jo. Vyrai turi daug 
užkvietimų dalyvauti įvairių or
ganizacijų programose ir dėl to 
savo programų daug nerengia.

Ir šis teatras-koncerlas vyrų 
yra rengiamas naudai Vilnijos 
lietuvių, kurių vargams taip"aj> 
jaučia visi Amerikos lietuviai.

40c iš anksto
Vyrų choras kviečia visus 

Chicagos lietuvius atsilankyti Į 
jų rengiamą vakarą. Visi gra
žiai praleisiu! laiką, pasilinks
minsiu! ir drauge suteiksim pa
galbą varge esantiems Vilnijos 
lietuviams. Durys atdaros 3 v. 
p. p. Programas ne vėliau 5 v. 
vak. Įžanga 40 centų iš anksto, 
o prie durų 50c.

Dainos Mėgėjas.

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
vasario 27 d., 8:55 vai. vakare, 
1940 m., sulaukęs 21 metų 
amž., gimęs Spring Valley, III.

Paliko dideliame nubudime 
motinėlę Petronėlę, po tėvais 
Galiuniutę, tėvą Antaną, brolį i 
Petrą ir švogerką Nancy 
ir jų sūnų Ronald, seserį Mag
dalena ir draugą Juozapą Mei
lūną ir daug kitų draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 924 West 
19th St. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, kovo 2 d., 2:00 vai. 
popiet. Iš namų bus nulydėtas 
į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Edwardo Matu- 
kaičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse bei suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. Nubudę lieka: 
Motina, Tėvas, Brolis, švoge-

ris, Sesuo ir kitos giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis,

I Tel. YARDS 1741.

i 0 V F I ! QSTe”egr^nuelr 
LU H L i M U Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
______ Tel. YARDS 7308______

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

GĖLININKAS “““ 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE $800

A. A.
BENEDIKTAS NEDVARAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vas. 28 d., 7:05 vai. vak., 1940 
m., sulaukęs 46 metų amž., gi
męs Naujamiestyje, Panevėžio 
Apskr.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

brolį Stanislovą, brolienę Oną, 
ir jų šeimyną, švogerį Jurgį 
Gurskį ir šeimyną, dėdę Pet
rą Nedvarą ir jo šeimyną, te
tą Domicėlę Sokienę ir jos 
šeimyną, dėdienę Oną Ned- 
varienę, 2 pusbrolius, Bene
diktą Karecką, ir Petrą Ned
varą ir jų šeimynas, 3 pusse
seres Natabą Kazanauskas, 
švogerį Benediktą, Oną Stali- 
bonienę, švogerį Justina ir Ur
šulę Astrauskienę ir jų šei
mynos ir kitas gimines. O 
Lietuvoje paliko tėvą Juoza
pą, seserį Julijoną Jesnaus- 
kienę, švogerį Joną ir jų šei
myną. pusbrolį Leonardą Ned
varą ir jo Šeimyną ir gimines. 
Priklausė prie SLA 301 kp.

Kūnas pašarvotas randasi 
Antano Petkaus koplyčioje, 
1410 S. 49th Court, Cicero, III.

Laidotuvės įvyks pirm., ko
vo 4 d., 8:00 vai. ryto iš kop
lyčios į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Benedikto Ned- 
varo giminės, draugai ir pažį
stami esat nuošįrdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su- 

| teikti jam paskutinį patarna- 
j vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis, brolienė, švogeris, 
dėdė, teta, dėdienė ( pusse
serės, pusbroliai ir giminės 
Laid. dir.' Antanas Petkus, 

a Tel. Cicero 2109.

Vasario 24 d., P. Švelninus 
bute, 1943 N. Kostner avė. įvy
ko Kupišjaflių Kultūros Dr- 
jos mėnesinis susirinkimas, 
Dalyvavo visi veiklesnieji na
riai, tad susirinkimas buvo 
gyvas ir padaryta keletas gerų 
nutarimų. Laiškas iš Lietuvos, 
nuo Etinės Kultūros Draugijos 
Kupiškio skyriaus) sekretoriaus 
K. Yečiaus, buvo perskaitytas. 
Jame pažymėta, kad jiems 
siųstus pinigus $125 gavę ir 
investavę j tą fondą, kuriam 
buvo skirti. Širdingai dėkoja 
Chicagos Kupiškėnų Kultūros 
Draugijai. Pažymėjo taipgi, 
kad pinigai užtruko kelyje ly
giai du mėnesiu. Tai karaę 
taip pakrikdė transportaciją, 
kad nei laiškai, nei kiti siun
tiniai nebepasiekia siuntėjų 
laiku.

Rengia Pramogą.
Pas kupiškėnus kilo suma

nymas prieš užbaigimą žiemoj 
sezono dar surengti kokią pra
mogą ir šie nariai apsiėmė tą 
darbą atlikti: P. švelnis, K. 
Užlupąs ir M. Yasiuskienė. Jei 
bus pelno, eis draugijos reika
lams.

O atėjus vasaros šiltam o- 
rui, Kupiškėnai nutarė nemie
goti pavėsyj, bet surengti ke
letą piknikų, kur nariai turės 
'progą sueiti į pažintį, turėti 
gerus laikus, ir po atviru dan
gum pasigerėti gamtos gražu
mais. šį d*^bą apsiėmė atlik
ti Dr-jos valdyba ir viską su
tvarkius pranešti per “Naujie
nas”.

Trys Nauji Nariai.
Prie Draugijos prisirašė trys 

nauji nariai du St. Cliarliečiaį, 
A. Kučinskas ir stambus biz
nierius W. Ramanauskas, ku
ris užlaiko gėrimų įstaigą, 13 
E. Main st., St.’ Charles, III. 
Taipgi prisirašė chicagietis biz
nierius, P. Atkočiūnas.

Visi trys draugai vienbaliai 
buvo priimti. Kupiškėnai sma
gus, kad juos remia ne tik chi- 
cagiečiai, bet ir St. charliečiai 
draugai. Prisirašydami prie 
draugijos jie pagelbės mums 
dirbti tą kilnią kultūros darbą.

Po susirinkimo p-ia M. Švel- 
nienė pavaišino visus su ska
niais “senvičiais”, o už ką mes 
jai esame labai dėkingi.

—P. B.'

JUOZAPAS POVELONIS 
gyveno 3130 S. Lowe Avė.

t 
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A NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI į
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA |

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ■ “

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
—THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 19 M

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 28 d., 11:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Rokiškio apskr., Kviet- 
kų parap., Andrišonių kaime.

Amerikoj išgyveno 31 met.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Aldoną, sūnų Albert 
ir kitas gimines. Lietuvoje — 
2 seseris, Teresę Vaidginienę 
ir Veroniką Butėnienę, brolį 
Romusį ir kitas gimines.

Priklausė prie Jaunų Liet. 
Amerikoj Taųt. Klubo.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 S. Li- 
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, kovo 2 d., 1:00 v. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Povelonio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveįkinirną.

Nubudę liekame,
Duktė, Sūnūs, Seserys, Brolis 

ir kitos Gipiinės.
Laid. Dir. A. M. Phillips, 

Tel. YARDS 4908.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

REIKALINGA PATYRUSIŲ mo
terų skudurams skirstyti — geras 
mokestis. WESTERN PAPER GRA- 
DING CO., 1101 So. Fairfield Avė.

HELP WANTED—FEMALĖ 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ 
MERGINŲ rankom prosyti, lanks
tyti, purtyti. Darbas nuolatinis.

PROGRESS LAUNDY, 
4677 Elston Avenue.

OPERATORIŲ PRIE Rayonlot- 
;on suknelių, patyrusių tiktai. Dar
bas nuolatinis, geras mokestis. Nau
ja šapa. RAY GARMENT, 1550 
Milwaukee Avė., pirmas aukštas.

REIKALINGA MOTERIS džiunk- 
šapėj skudurams skirstyti. Turi 
būti patyrusios. Darbas nuolatinis.

BERGER BROS.
2248 West Lake Street.

II

' [ACME-NAUJIENU Photo]
Jimmyi Demaret iš Houston, kuris laimėjo NVjestern 

Upėn golfo turnamentą. Jį sveikina Tony Penna, kuris 
rungtynėse užėmė antrą vietą.

Nauji Valdžios
Civiliai Darbai

F ederalės valdžios
komisija

civilės 
tarnybos komisija skelbia, 
kad reikia specialistų Ūkio de
partamentui, Sočiai Security 
administracijai, elektros ma
šinų operatoriaus Rock Island 
arsenalui, virėjo Minos ligoni
nei, virėjo pagclbininko, ir ke
lių kitų darbininkų. Algos nuo 
$1,200 metams.

Reikia išpildyti aplikacijas 
ir priduoti jas Civil Service 
komisijai, naujo pašto rūmuo
se. Ten pat galima aplikacijas 
gauti. Aplikacijų neužtenką, 
reikia laikyti ir 'kvotimus.

Birutės Choras 
Rytoj Pavaišins 
Draugus-Rėmė j us

CLAS3IFIED ADS

PATYRUSI mergina bendram 
ruošos darbui, būti, savas kamba
rys, paprastas virimas, geri namai, 
liudymas. $10.00. Berkshire 3600.

PATYRUSI mergina bendram 
ruošuos darbui, savas kambarys, 
$8.00. Šaukti po 4 valandos Juniper 
0933.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKO darbo dženitoriaus pagel- 
bininku arba namu prižiūrėtoju, 
prie pavienio ar vedusios poros. 
5039 Ęvans Avė., Drexel 0555.

FOR RENT—IlN GENERAL
Renddai—Bendrai

RENDAI 2 garų šildomi flatai; 1, 
5 kambarių, 1, 6 kambarių. Šva
rus, šviesus kambariai, nebrangiai. 
Canal 2183.

TRAVEL
Kelionės

VAŽIUOJAME AUTOMOBILIU į 
Hot Springs. Turime vietos dėl 
dviejų žmonių. Atsišaukite tuoj aus.

MARY PALONIS, 
Lafayette 6598.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARSIDUODA BIZNIS, arba ke- 
PARDAVIMUI GERAI IŠDIRB

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

MERGINA bendram ruošos dar
bui. Virimo nėra, būti, darbas nuo
latinis, $7.00, geri namai. Webster 
3645

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

Ar Dalyvaus, Ar 
Ne, Nariai Turės 
Užsimokėti

■ f / . / • 4 ••

žagariečiai Rengiasi 
'Statyti

Žagariečių kliubo 
mas įvyko vasario 25 
wood svetainėje.

Veikalą

susirinki- 
d„ Holly- 

Susirinkime 
narių dalyvavo daug, tarp jų
devyni nauji nariai: W. Stan
kus, P. Stankus, S. Brazaitie- 
nė, M. Geistai’, Antanas Pet
kus ir Juozapas Arlauskas. Pa
starieji abu geri biznieriai. 
Trijų kitų naujų narių neturiu 
pasižymėjęs. Pranešiu kitą 
kartą.

Rast. J. Keturakis pranešė, 
kad kliubui yra prisiųsti du 
laiškai, bet abudu pavėluoti. 
Tie laiškai turėjo būti skaito
mi pereitam Susirinkime. Prie
žastis pavėlavimo buvo ta, kad 
laiškai buvo siųsti svetainės 
antrašu ir buvo pervėlai 
duoti.

Rytoj vakare Birutės choras 
tikisi susilaukti daug svečių 
— draugų ir rėmėjų — savo 
metiniame “šeimyniškame va
karėlyje”, kuris yra rengiamas 
gražioje Marųuette Hali salė
je, adresu 6908 South Western 
Avė.

Šie vakarėliai pasižymi savo 
draugišku ir tikrai “šeimyniš
ku” upu. Choro nariai gauna 
progos susipažinti su savo rė
mėjais ir linksmai praleisti ke
letą valandų.

Birutė šiuo laiku ruošiasi 
statyti scenoje operetę “Vien
gungiai” bei išpildyti koncer
tinę dalį balandžio 21 d.; tad 
šis vakaras bus lyg atostogos 
nuo' sunkaus prisiruošimo dar-

.Jaunuoliai, kurie yra susi
spietę Birutės chore po vado
vyste Jono Byansko, kviečia 
visus dainos mylėtojus atsilan
kyti į Marųuette Hali salę ry
toj vakarą, ir tuo parodyti sa
vo paramą tam kultūriniam 
darbui, kuriuo šie jaunuoliai 
yra užimti.

Vakaras prasidės 8:30 vai.; 
bus šokiai ir užkandžiai. Įžan
ga tiktai 50 centų.

Birutietis.

PARDAVIMUI freimiąė katedžė, 
geram stovy, 37 pėdų; lotas, ne
brangiai. 5706 S. Trumbtill.

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

pri

“Taip Tėvas Liepė”
pra-Musų pramogų komisija 

nešė, kad kliubo artistai stro
piai mokinasi' labai gražų 'vei
kalą lošti, “Taip Tėvas Liepė”. 
Tas veikalas įdomus ir labai 
gražus, dar pirmą kartą lošia
mas, kovo 30 dieną, Liuosybės 
svetainėje, Cicero.

Nutarta, kad kiekvienas 
rys už vieną likietą turės 
simokėti. Išanksto perkant
centai, o prie durų—40 centų, 
o kurie nebus parengime, tai 
vis tiek turės užsimokėti 40 
centų. Nutarta visiems nariams 
paraginti, bus siunčiamos at
virutės.

na- 
už-

Serga F. Norkus
šiuom ir baigėsi žagariečių 

susirinkimas. Jau susirinkimui 
užsidarius vienas narys man 
sakė, kad užmiršęs pranešti, 
jog kliubo narys Frank Nor
kus randasi County ligoninėj 
ir. skundžiasi, kad jo žagąrie- 
čiai nelanko. Kaipgi lankys, 
kad niekas nežinojo. Kam lai
kas leidžia, aplankykite sorgam 
tį draugą! Kambario numerio

SUSIRINKIMAI
PARDAVIMUI TAVERNAS ge

roj vietoj — pilnas stako. šaukti 
prieš 1:00 valandą Normai 5629— 
5300 So. Union Avė.

Ši Draugija Norėtų 
Daugiau Tokių 
Narių

Bet Jų Mažai Yra

701 W. 31st

jinai jo pomir-
Dr-jai. P-a A. 

gausiai aukuoja

Draugijai ŠV. Petronėlės 
daug melų gyvuojant, nei vie
na narė taip Dr-ją neįvertino, 
kaip p. A, Obclėnienė, gyve
nanti po num. 
Street.

Vyrui mirus, 
tinę paaukavo 
Obelenienū
Dr-jos parengimams ir kito
kiems reikalams.

Mes, Dr-jos šv. Petronėlės 
valdyba ir nares, tariame jai 
širdingai ačiū.

Yra buvę narių Dr-joj, ku
rios jų vyram įnirus, išsiėmė 
pomirtines ir Dr-ją po to nu
metė.

Džiaugiamės turėdami tokią 
narę musų Dr-joj kaip p-ą A. 
Obelenas.

A. Laurinaviche, Rast.

Pernai Uždirbom 
17 Šimtų.

O Kaip Bus Šįmet?

CICERO — šįvakar, kovo 1- 
mą, Raudonos Rožęs Kliubo 
susirinkimas Liuošybės sve
tainėje. Kliubo nariai, pašvęs
kite bent vieną vakarą į mė
nesį ir ateikite susirinkimam 
Tčniykite reikalų eigą, prisidė
kite patys prie gerų sumany-

L; D. D. 4 KUOPOS narių svar
bus susirinkimas įvyks šįvakar, ko
vo 1 d., West Sidės svetainėje,2244 
W. 23rd PI. Pradžia 8 vai. vak. 
Prašome atsilankyt,!, nes yra daug 
svarbių raportų ir bus pranešta iš 
mūsų bendro vakaro, kuris įvyko 
vasario 18. —A. Dainis, sekr.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLUBO narių mėnesi
nis susirinkimas įvyks penktadienį, 
kovo pirmą dieną, 7:30 vai. 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 
So. Halsted st. Susirinkimas 
svarbus. Visi atsilankykite.

—S. Kunevičius, rast.
Draugijos Šv. Petronėlės susirin

kimas įvyks sekm. kovo 3 d., 1 vai. 
po pietų parapijos svetainėje. Ma
lonėkite atsilankyti baliaus rapor
tui išklausyti.

A. Laurinaviche, rast.
260-tos kuopos Marųuette 
narių susirinkimas įvyks 

kovo 3 d., 1940 m., 6825 So.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
rai išdirbtas, daro gerą biznį, gy
venimui kambariai. Priežastis — 
turi kitą darbą. 1535 West 63rd St.

vak., 
3133 

labai

REAL ESTATE FOR SALE 
^r^vinaui

TIKRAS PIRKINYS
5431 No. Linder Avė., 5 kambarių 
plytinis bungalow. Furnasąs. Nau
jai dekoruotas ir malevotas. $4750. 
Tel. CENTRAL 5225.

SLA 
Parke 
sekm., 
Western Avė. Pradžia 2:00 vai. po 
piet. Gen. Zelniutė, sekr.

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks kovo 3 d., Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43rd St., 12 vai. die
ną. Mėnesinės duoklės bus priima
mos nuo 10 vai. ryto. Malonėkite 
atsilankyti.

Helen Chapas, raštininkė *
SLA 77 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyksta 3 d. kovo, 510 Island 
Avė, 2 vai. po piet. Kviečiame at
silankyti. Turime svarbių reikalų 
aptarti, Lietuvos Nepriklausomybės 
Paminėjimo pareng/.mo raportą iš
klausyti. Po susirinkimo bus “šu- 
rum burum” parė. įžanga veltui.

Valdyba
Draugystės Saldžiausios širdies 

Viešpaties Jėzaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, kovo 
3 d., 1-mą valandą po pietų, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Malonėkite atsilankyti, 
yrą daug dalykų aptarti.

Frank Bakutis, Nut. rast.

DIDELIS BARGENAS BRIGHT- 
ON PARKE. Bizniavas namas, sto
ras ir 6 kambarių flatas, 2 karų 
garažas, kar^U. .vandeniu apšildo
mas. Dabartiniu laiku yra Taverna. 
Kas norite, galite pirkti namą vie
ną, arba su bizniu — Nepraleiskite 
šios progos, nes yra didelis barge
nas. Atsišaukite p. M. SMITH, 
4177 Archer Avenue.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

HANSON-OSBORN, Realtor 
Hart, Michigan.

FARMS—TO RENT 
Ūkiai Rendai

RENDAI 30 ak. ūkė Mich. 75 m. 
nuo Chicagos. Gera žemė, vanduo, 
elektriką, nauja stuba. Galiu ran
duoti su rakandais, padargais, bis- 
kis gyvulių. Jai kam reikalinga, vi
sai maža renda geriems žmonėms 
ar pavieniui. Kreipties V. Dikselis, 
7013 S. Talmąn Avė., Chicago.

FURMTUKE-FiXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI Ice Box, elektri

nis šaldytuvas, 2 cigarams keisai, 
stalai ir kėdes. Kreiptis 6637 So. 
Ashland.

PARENGIMAI VVHOLESALE FURNITŪRA

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORAS lošia labai juokingą ko
mediją “Mulkini ir Mulkintojai”, 
sekmadienį, kovo 3 d., Lietuvių Au
ditorijoj. Bilietus galima gauti 
“Naujienų” raštinėj, iš kalno 40c.

mų.
Praeitais metais visi dirbom 

vieningai, už tai ir turėjom 
kuo didžiuotis — apie septynio- 
liką šimtų dolerių uždarbio. 
Ką šie metai duos?

Piknikas liepos mėnesį. Gal 
ir vėl automobilį leisim? Tai 
puiki dovana ir laimingas tas, 
kas ją laimi? Kas nors visgi ją 
gaus. Tad pagalvokime, buki
me susirinkime ir apkalbėki
me šį ir kitus reikalus kliubo 
gerovei. —D.

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

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

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
— ĮVYKS —

Kovo 31 d., 1940
SOKOLU SALĖJE

2343 SO. KEDZ1E AVĖ.

tarnavimu pašaukdami arba ai-

įvairių gerų barganų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1789 S. HALSTED STREET 
Chicago, m.

Todtl jeifu turite ką par
duoti, mainyti, Utaaomoti, 
samdytis ir L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jusą <e- 
rąjĮ kostumerį, bet garsinki- 
tos ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
MClassifiedM skystoje.
LAITYKITE kas dieną Naur
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Iš Lietuvos-Rusijos 
Pasienio

“DABAR BENT TURIM Kį VALGYTI IR 
GALIM RAMIAI MIEGOTI”

LAIŠKAS CIIICAGIEČIAMS Iš VILNIAUS

(šį laišką iš Viln’aus gavo 
chicagiečiai naujieniečiai pp. K. 
Baronai, 8605 South Marshfield 
Avė. Jo autore yra lietuvių k?l- 
mea sulenkėjusi vilnietė, to’ima 
p. M. Baronienės giminailė. 
Laiškas rašytas lenkiškai. Ji 
tarp kitko sako:)

VILNIUS, 31—1—1940
Rašau jau trečią laišką, bet 

nežinau kokio likimo susilauks 
ir šitas, nes kaip suprantu, ne
gavote nei vieno. Rašiau jums 
kaip tik kilo karas, taipgi ra
šiau prieš šventės, bet abu laiš
kai kur nors užkliuvo.

Mes labai daug prikenlcjom 
laike Vilniaus bombardavimo. 
Ačiū Dievui, kad visi išlikome 
sveiki ir gyvi. Prie bolševikų 
buvo nepaprastai blogai. Pirmą 
kartą gyvenime neturėjome ką 
valgyti, buvo badas, nes mais
to niekur nebuvo. Kentėjom ne 
vien fiziniai, bet daugiausia 
dvasiniai. Jau norėjom bėgli 
pas jus, bet lai butų labai daug 
kainavę, nes yra ir duktė ir 
motina. Bet čia pas mus nebu
vo gera gyventi.

Dabar, ačiū Dievui, yra ra
mu, turime ką valgyti ir naktį 
galime ramiai miegoti.

“Sunku lietuv’škai”
Vilniuj yra labai daug atbė- 

gėlių iš kitų Lenkijos rrtiestų, 
nes Vilnius laike karo mažiau
sia nukentėjo. Mieste yra ne
mažai skurdo, na, ir kurie pir
miau turėjo darbus, dabar yra 
bedarbiai. Aš vis gaunu pripuo
lamai dirbti, nes dar truputį 
moku lietuviškai, ir dabar už
sidegusi mokinuosi, nes iki lie

pos 1-mos turiu išlaikyti kvoti
mus. Kalba yra gana sunki.

Mariutė su vyru pasiliko bol
ševikų pusėj. Iš jų ikišiol ne
turėjom jokios žinios. Mamytė 
dėl to labai sielojasi. Švenčio
nys yra tik už dviejų kilomet
rų nuo naujos Lietuvos sienos.

Mes tik maldaujam, kad bū
tume sveiki, o v .‘sus sukrėtimus 
gal pergyvensime. Aš jums pa
vydžiu, kad jus esate taip toli 
nuo karo, ir mielu noru atva
žiuočiau pas jus į svečius, kad 
ir neprašyta. Gyvenimas toks 
trumpas ir esam tik svečiai šia
me pasaulyj, tad nepaisant vis
ko turime kaip nors verstis ir 
iš gyvenimo malonumo gauti.

Pas mus Vilniuj daug įvyko 
permainų. Dabar rašom ne 
“Wi!no, Polska”, bet “Vilnius, 
Lietuva”, ir musų gatvė nebe 
“Ulica Adamą Mackiewicz’ą”, 
bet “Gedimino Gatvė?. Lietu
vos kariuomenė labai gražiai 
atrodo, o gražiausiai tai polici
ja, nes visi vyrai augaloti ii 
gražaus kūno sudėjimo, ir turi 
labai gražius mundurus. Atva
žiuok ir pamatyk savo akimis. 
Buvau Kaune. Tai irgi labai 
gražus miestas.

“Daug strioko”
Kaip jūsų šeimyna. Mano 

dukrelė dabar jau 7 metų. Per 
karą ir visus paskutinius įvy
kius ji vargšė pergyveno strio
ko !

Beje, mano brolis5 Romka 
yra internuotas Kulautuvoj, 
prie Kauno. Jis, mat, buvo pa
imtas Lenkijos kariuomenėn.

Rs.

n A UJIENU- a CM E TeJephoto
DETROIT, Mieli. — Vieno žmogaus “džiurė” apkaltino 18 politikierių gem- 

bleriavimo sąmokslu.

Motina Prašo
Kraujo Savo 
Sergančiam Sunui

Atsišaukimas i Lietuvius

Mirė Cicerietis

VAKAR CHICAGOJE

a NAUJIENŲ-ACME Telenhoto
JOPLIN, MO. — Troko šoferis Delmar Petty, kuris 

prisipažino nužudęs Eula G. Insal (po dešinei).

Gerbiami draugai ir pažįsta
mi, geros valios žmones, šir
dingai prašau greitos pagal
bos savo sergančiam sunui, 
Jurgiui šnaideriui, kuriam tik 
dabar suėjo 25 metai. Sunki 
liga pakirto jo sveikatą.

Jis randasi Cook County li
goninėj ir jam urnai reikia 
svetimo kraujo. Jis yra labai 
silpnas.

Prašau širdingai, gal atsiras
tų geros valios žmonių, kurie 
suliktų duoti kraujo išgelbėti 
mano sūnelio gyvybę. Labai 
busiu dėkinga.

Jeigu atsirastų kas, atsišau
kite mano antrašu, 927 West 
33rd Place, arba į Cook County 
ligoninę: šiandien iki 8-tos va
kare, rytoj ir sekmadienį nuo 
2-ros iki 4-tos, arba antradienį 
ir ketvirtadienį, nuo 5-tos iki 
9-tos.

Mrs. Šnaiderienė,..
Molina

Vėl Apsivedė Su 
Buvusia Žmona 
Ir Mirė
Žinojo, Kad Negali Pasveikti

St. Therese ligoninėje gulėjo 
30 metų Shelby McDoiiald, 
Grayslake gyventojas. Jis sir
go nepagydoma vidurių liga, ir 
žinojo, kad netrukus mirs.

Prieš mirtį jisai turėjo tik
tai vieną norą—vėl pamatyti 
savo buvusią žmoną, su kuria 
persiskyrė kėli metai atgal, 
“Aš ją visuomet mylėjau”, ji
sai kalbėjo sunkiai alsuoda
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mas. “Ji mane irgi myli, aš ži
nau.”

Benis Nedvaras
M irti nai Susižeidė 
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CICERO — Gavau praneši
mą per P. Gurskį, 1512 S. 48th 
Couit, kad Oak Foresto prie
glaudoj pasimirė Beilis Ned
varas.

Gaila, dar buvo jaunas žmo
gus. Jį paliko nelaimė namuo- 
sę? Nukrito laiptais ir nusilau
žė nugarą. Po trijų menesių 
kančių apleido šį pasaulį. Apie 
laidotuves ir patį velionį yra 
plačiau kitoj vieloj. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį.

K. P, Deveikis

Jeigu Norėjote 
Žinoti, Štdi Kaip 
Jie Vadinasi -—

“Leap Year”
> • i /

Vakar ir užvakar telefonas 
burzgė redakcijoj ir keli žmo
nes net atėjo pas jūsų mokslų 
reporterį klausti kaip lietuviš
kai vadinasi “Leap Year”.

Nežinojom, bet pasiteiravę 
pa tyrėm, kad vieni Lietuvoj 
juos vadina “prakilniaisiais”, o 
kili “prašaunamaisiais” metais.

Kodėl, nežino, bet taip mus 
informavo.

Prie First National Banko, 
vidurmiestyj, vakar anksti ry
tą sustojo automobilis. Jame 
buvo trys vyrai, ne visai girti, 
ir ne visai blaivi. Turėjo prisi
pirkę obuolių. 'Matyt, nusibo
do jiems obuoliai valgyti, ir 
visi trys pradėjo juos mėtyti į 
banko langus. Porą išdaužė.

Kai banko sargas, Josepli 
Le Bonte, 8023 Kilpatrick Ave
nue, pagrąsino šauti, Iri j ūkė 
automobilyj paleido į jo veidą 
dar vieną obuolį ir sušuko, 
“Nekišk nosies’ kur nereikia.” 
Po to automobilis nuvažiavo. 
Policija kaltinuikų ieško.

McDonaldo giminės telefonu 
susižinojo su buvusia McDon- 
aldienę, dabar gyvenančią 
Clevelande, ir už trijų valandų 
ji jau buvo Waukeganc, at
skridusi Chicagon su lėktuvu.

Į ligoninę T*\uvo pakviestas 
kunigas ir jisai McDonald’ą ir 
McDonaldienę antru kartu ap
vesdino. Už valandos laiko 
McDonald’as pasimirė. Bet jo 
paskutinis noras buvo išpildy
tas.

“PIRMYN” CHORAS STATO 
SCENOJ

3 AKTŲ OPERETE

“BLOSSOM TIME”

P-ia Nye su dukteria Marjorie. Ji pareiškė, kad 
reikalaujanti divorso nuo savo vyro, senatoriaus G. F. 
Nye.

Pasikorė Bedarbis 
Sargas

• * '

Viešbutyj ties 648 W. Madi- 
son Street, 60 metų bedarbis 
Thomas Jamison hušinuoma- 
vo kambarį, užsirakino jame 
ir pasikorė. Vienu laiku jisai, 
dirbot prie W’PA, bet turbut iri 
tą darbą prarado.

“Sunkieji Vilnie
čiams Laikai 
Ateina”

Pranešimas ir Vilniaus
Vilniečiai vargsta ir vargas 

dar nesibaigia. Jiems skubi pa
galba būtinai reikalinga. Apie 
juos štai kaip kalba Vilniaus 
Kraštui Remti Draugijos pirmi
ninkas Dr. Navakas:

“Vilniuje ir krašte pats sun
kiausias laikas varguomenei 
užeis pavasarį, apie kovo-balan
džio mčn. Tuomet ir dauge’iui 
smulkiųjų ūkininkų baigsis 
maistas ir pašarai, o sėklos tik
rai retas beturės. Daugeliui 
truks gyvulių, vaikams drabu
žėlių, našlaičiams globos. Teks 
skubiai organizuoti papildomą 
pagalbos akciją. Bent pirmuo
sius metus turės visi lietuviai 
kaip Lietuvoje, taip išeivijoje 
dar sykį šokti į pagalbą bro
liams vilniečiams su duosnia 
auka.”

• Valstija įsakė Burlington 
gelžkeliui įrengti švytuojančius 
signalus prie Farnsworth avė. 
kryžkelio Auroroj.

• Iš Los Angeles, Californi- 
jos, šiandien ar rytoj Chicagon 
grįš pramonininkas Maurice V. 
Sommer, 5924 N. Campbell. 
Apie savaitė atgal vebažiuoda- 
mas automobiliu Chicagoj So- 
mmer prarado atmintį. Kokiu 
tai budu jisai atsidūrė Califor- 
nijoj. Atgavo atmintį besėdė
damas viename Los Angeles te
atre.

• Feleralė valdžia suėmė 50 
metų chicagietį James Mal’a- 
caume, nuo 9 South Sangamon 
st. Jis yra kaltinamas rašymu 
grąsinančio laiško prezidentui 
Rooseveltui.

© pravažiavimą pro raudoną 
trafiko šviesą Evanstono polici
ja areštavo Dr. Fred D. Fagg, 
Norlhwestcrn universiteto pro
fesorių. - >

• Prie Cicero avenue ir Erie 
automobilis užmušė Frank Kri- 
son, gelžkelio inžinierių nuo 
4722 Rače avenue. Jis buvo 41 
metų amžiaus. Automobilį vai
ravo Michael Scaramuzzi, 20, 
1446 Lexington avenue.

& Beieškodama buto staigiai 
sus’rgo širdies liga ir pasimirė 
58 metų Mrs. Maude Mednew, 
nuo 2251 W. North avenue.

• Mrs. Gertrudc Lambert, 
5656 Wasbington bulvaras, 
nusisamdę tarnaitę butą valy
ti. Tarnaitė darbą nepaprastai 
gerai atliko. Ne vien išvalė dul
kes, bet išsitraukusi revolverį 
šeimininkę privertė įlysti rūbų 
spinlon, ją ten užrakino, su
sirinko apie $1,000 vertes rū
bų, $45 pinigais, ir dingo.

© Prie 73-čios ir Kedzie ant 
gelžkelio bėgių sustojo., auto
mobilis. Jame buvo du jaunuo
liai. ' Sugedo ir atsisakė vežti. 
Jaunuoliai suko motorą, bet 
niekas nesidarė. Gelžkelio sar
gai, norėdami jaunuoliams pa
gelbėti pašaukė jiems į talką 
policiją, bet tai buvo meškiš
kas” patarnavimas. Policija au
tomobilyj užliko vogtą telefono 
dėžutę su pinigais, kelis kitus 
vogtus daiktus ir jaunuolius su 
ėmė. Jie yra 22 metų Robert

Roberts, nuo 7729 South Field- 
ing avenue, ir 21 metų Noble 
Wood, 6424 S. Komensky avė.

• Vakar palikimų teisme 
prasidėjo ginčai tarp First Na
tional Banko ir garsios Chica- 
gos Comiskey šeimynos dėl 
VVhite Sox bascball komandos. 
Bankas, kuriam neseniai miręs 
Louis J. Comiskey pavedė savo 
turtą tvarkyli, nutarė koman
dą parduoti, nes tai yra “per
daug netikras invcslmentas”. 
Velionio šeimyna . tam griežtai 
priešinasi.

© Nuo jūreivio Yale Bailey 
South Chicago krantų sargy
bos stoty j, 15 metų mergina 
iš Woodlawn apylinkės pasi
skolino 25 centų gatvekariui, 
paėmė gatvekarį prie 99-tos ir 
Ewlng, ir kur tai išvažiavo. 
Tai buvo pereitą antradienį. 
Mergaitė dar negrįžo namo. 
Tėvai pranešė tai policijai, ir 
toji dabar mergaitės ieško. Apie 
jos pražuvimą policija kaman
tinėja 18 metų jaunuolį, John 
Andretich, kuris su ja tą va
karą turėjo “deitą”.

© Vakar, vasario 29-tą, 
“Leap Year” dieną, merginos 
valdė Auroros, Ilk, miestą. Jos 
nerėmė visas valdžios pareigas, 
“areštavo” visus senus “kava- 
•ierius” už nepasiskubinimą ap
sivesti, vertė vyrus plauti in
dus, virti, valyti kambarius ir 
skalbti baltinius. Žinoma, vis
kas buvo juokais.

© Užpernai 32 metų chica- 
gietis Peter Novak, buvo nu
teistas 15 metų kalėjiman už 
moteriškės užnuo’imą ir išgė- 
dinimą. Bet jisai nebuvo pa
tenkintas nuosprendžiu ir pa
davė apeliaciją, reikalaudamas 
naujo bylos svarstymo. Aukš
čiausias teismas jo prašymą 
patenkino. Bet Nowak dabar 
gailisi. Vakar kriminalis teisė
jas Sbarbaro užbaigė antrą by
los svarstymą ir šį kartą nu
baudė Nowaką kalėjimu visam 
amžiui.

• Apskričio tiesėjas Gullett 
nuteisė 25 metų jaunuolį, Alexą 
Gromak, 5158 Strong st., ka
lėti 60 dienų už klastavimą sa
vo brolio parašo, kad išgauti 
sau nedarbo apdraudą. <

(“Kai Gėlės Žydėjo”)
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Kur, Kur, Bet Ar 
Sargas Reikalingas 
Tokioj Vietoj?

Ir jus būtumėt pikti

WPA ruošiasi remontuoti 
WcsL North avenue policijos 
nuovadą. Atvežė ten krūvą len
tų ir kitokios statomos medžia
gos. Užvakar vakare nuovadoj 
pasirodė apysenis negras, Stra- 
ther Wallace, nuo 6506 South 
State street, apsidairė kur su
krautos lentos, užsidegė pypkę 
ir atsisėdo lyg pasiruošęs ten 
praleisti visą naktį.

Smalsumas apėmė policistus 
ir jie paklausė ką jis mano da
ryli, atsisėdęs ten prie lentų.

“Aš sargas,” atsakė Wallace.
“Sargas policijos slotyj”, nu

stebę klausė policistai.
“Aš nieko nežinau”, aiškino

si Wallace, “mane čia atsiuntė 
įsakė man lentas saugoti, ir aš 
jas saugoju.”

West North Avenue nuova 
dos policistai labai užpykę. 
Pyk tumei ir jus būdami jų vie
toj.
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Rado Negyvą 
Lovoj

Užvakar negyva lovoj buvo 
atrasta sena Clearingo apylin
kės gyventoja, Amelia Curlle 
5645 West 64th Street. Ji turėjo 
širdies ligą.

Velionė laidojama šeštadienį 
Fairmount kapinėse. Laidotu
ves tvarko direktorius J. F. 
Eudeikis, 4605 So. Hermitage 
avenue. (Sp.)

CHICAGO. — Walter Hugh, WPA darbininkas,
kuris apiplėšė Marshall Field krautuvę ir po dviejų 
dienų liko policijos suimtas.
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CATALINA ISLAND, GAL. — “Cub’s” komanda

pradeda treniruotis.
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