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VOKIETIJA KARIAUS IKI BUS GALI
MA “VOKIŠKA” TAIKA PADARYTI

Del karo kalti talkininkai — aiškino Rib
bentrop prez. Roosevelto pasiuntiniui 

Wellesui
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 1. — Bet kokia viltis tai
kos yra bergždi kol pasauly 
viešpataus Britanijos monopo
lija, 'kol Vokietiją negaus ly
gybės su Britanija eksploatuo
ti jurų kelius — pareiškė Vo
kietijos užsienių reikalų sek
retorius von Ribbentrop prez. 
Roosevelto pasiuntiniui Sum- 
ner VVellesui penktadienį. Rib
bentrop ir Welles turėjo dvie
jų valandų pasikalbėjimą.

Pasikalbėjimo turinys pa
skelbtas pusiau oficialiame pa
reiškime.

Ribbentrop akcentavo vieną 
pagrindini? mintį — būtent tą, 
kad Vokietija yra pasiryžusi 
kariauti iki bus galima pada
ryti “vokišką” taiką, iki Bri
tanijos dominavimui taps už
duotas mirtinas smūgis.

Kalbėdamas apie karo kalti
ninkus, Ribbentrop visą atsa
komybę suvertė ant talkinin
kų, britų ir franeuzų. Naciai 
dėl karo nekalti. Juję Britani
ja ir Francuzija*kart kartė- 
mis atmetė Hitlerio pasiūly
mus taikos.

Jeigu talkininkai nenori Hit
lerio siūlomos taikos, tai Vo
kietija gali kariauti, aiškino 
Ribbentrop. Prancūzai ir bri
tai nestengs sumušti Vokieti
jos ginklais, nepajėgs nė eko
nominiai įveikti jos.

Vokietijos submarinų karas 
ir lėktuvų atakos galų gale pa
ims viršų.
. Pareiškimas įspėja neutra
lias šalis nepasiduoti Britani
jos vyliojimui. Neutralios ša
lys turėtų pasilikti draugingos 
Vokietijai, sako pareiškimas, 
— ypač dabar, kai reichas tu
ri tokius gaudžius ryšius su 
Sovietų Šąjunga.

Esmėje tai yra pareiškimas, 
kokį jau ne vieną naciai iš
leido nuo karo pradžios. Jis 
nieko naujo nepasako. Imant 
jį kaipo tikrą nacių nusista
tymą, tenka pripažinti, kad jie 
kol kas neieško taikos.

Ar Ribbentrop p-nui Welles-

Gelbės Lietuviams 
Pildyti Income 
Taksu 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.Walons\ kuris 
jums padės išpildyti 
1939 įplaukų blankas. Su
sikalbėsite su juo lietu
viškai. nes jis yra geras 
lietuvis.

Už jo patarnavimų mokė
ti nereikia. —“N.” adm.

ui ką kitą pasakė, kol kas ne
žinoma. šeštadienį Welles tu
rėsiąs pasikalbėjimą su Hitle
riu.

Nacių lėktuvai ata
kavo laivus Britani

jos pakraščiuose
LONDONAS, Anglija, kove 

1. — Anksti penktadienio ry
tą Vokietijos karo lėktuvai ata
kavo žvejų laivus Britanijos 
pakraščiuose, sako admiralite
to pranešimas. Britanijos lėk
tuvai nuvijo užpuolikus.

Sunkiai sužalotas Norvegi
jos laivas pasiekė uostą. Vie
nas asmuo užmuštas ir 11-kos 
kitų pasigendama kai Italijos 
laivas užgavo miną šiaurės ju
roje.

Naciai gali užpulti 
Luxembourgą

LUXEMBOURG, kovo 1. — 
Vokiečiai atgabenę į Luxem- 
bourgo pasienį pontoninių til
tų dalis. Jos sukoncentruotos 
toj srity, kur praeity buvo til
tai per Moselle, Sauer ir Our 
upes. Dabar tie tiltai, jungę 
Vokietiją ir Luxembourgą, yra 
sugriauti. Bijoma, kad naciai 
gali užpulti Luxembourgą.

Suvaržė maisto siun
timą Vokietijon

AMSTERDAM, Holan d i j a. 
kovo 1. — Iki feol kai kurios 
Holandijos. firmos darė gerą 
biznį su Vokietija. Jos gauda
vo iš Amerikos užsakymus pa
siųsti Vokietijon pakielus mai
sto reikmenų. Tų pakietų bu
vo daug, nors ne didžiausių.

Dabar Holandijos vyriausy
bė išleido patvarkymą, kad pa- 
kietą su maistu užsienin gali 
pasiųsti iš Holandijos tik as
muo pats gyvenąs Holandijo- 
je. Siuntimas maisto Vokieti
jon pagal užsakymus iš Ame
rikos sulaikytas. •

Blokada Vokietijos 
angliai siunčiami

Italijon
LONDONAS, Anglija, kovo 

1. — Penktadienio naktį, po 
12 Valandos, prasidės blokada 
Vokietijos anglims gabena
moms Italijon. Talkininkai ke
tina sulaikyti laivus, kurie ga
bena anglis.

Italijos ir Britanijos santy
kiai paskutiniuoju laiku buvo 
ne geriausi. Dėl blokados, ma
noma, jie dar pablogės.

WASHINGTON, D. C., ko
vo 1. — Septyniems milionams 
Lenkijos gyventojų gresia ba
das šį pavasarį, jeigu Jungt. 
Valstijos nesuteiks pagalbos, 
pareiškė Herbert Hoover, bu
vęs Jungt. Valstijų preziden
tas, atstovų rūmų užsienių rei
kalų 'komitetui liudydamas pe
reitą ketvirtadienį.

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

— Porto Rico apylinkėje Vo
kietijos submarinas užpuolė 
Britanijos prekybinį laivą. Du 
Tungt. Valstijų karo laivai sku
binasi į atakos vietą.

— WPA administratorius 
Harrison įraneša, kad skai
čius bedarbių paskutiniuoju 
laiku padidėjo. Jis auga. Bus 
reikalinga daugiau pašalpos 
teikti. '

— Rusų pranešimas sako, 
kad Viborgas dega. Kitas pra
nešimas kalba: rusų bomba 
pataikė į -Vokietijos konsulato 
patalpas ' Vjborge. Vokietijos 
vėliava numesta, ant grindų. 
Hitlerio paveikslas sudrasky
tas. ,

— Kalifornijoje vanduo ap
sėmė naujas. apylinkes. Potvy
niai daro daug žalos. Ims dar 
48 valandas iki jų pavojus pra
eis. ■

— Latvija suvaržė siuntimą 
pakietų su maistu į Vokieti
ją.

— Havanos miesto ižde ra
sta tik 45 centai. Miesto me
ras Mendieta ir veikiantysis 
meras San Ramon kaltinami 
išeikvoję tarp $600,000 ir $1,- 
200,000 taksų surinktų nuo 
sausio 1 d.

Suvaržytas alkogoli- 
nių gėrimų par

davimas
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 1. — Paskelbta 17 patvar
kymų, reguliuojančių Francu- 
zijos civilinį gyvenimą atsi
žvelgiant į karo aplinkumą. 
Mėgiantiems išsigerti ypatin
gai skaudus atrodo nuostatas, 
uždraudžiąs parduoti alkogoli- 
nius gėrimus tris dienas sa
vaitėje, būtent antradienį, ket
virtadienį ir šeštadienį. Pyra
gaičių (keiksų) parduotuvės 
bus uždarytos antradienį, tre
čiadienį ir penktadienį.

Rumunija mobiliza
vo dar 200,000 ka

reivių
BUCHAREST, Ru m u n i j a, 

kovo 1. — Dar 200,000 vyrų 
paimta Rumunijos kariuome* 
nėn. Dabar Rumunijos armija 
turi 1,600,000 vyrų.

NAILHENŲ-AOM E TPlonhr.to

WASHINGTON, D. C. — Iš kairės į dešinę: senatorius Arlhur Vandenberg, 
senatorius Burton Whecler, viceprezidc itas John Garner ir senatorius Robcrt 
Taft. Tai keturi kandidatai į J. V. prezi tentus. »

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 1. — Prez. Roosevelto pa
siuntinys, Sumner Welles, pen- 
ktadienį turėjo pustrečios va
landos pasikalbėjimą su Vokie
tijos užsienių reikalų ministe- 
riu von Ribhentropu. Ribben- 
trop esmėje. Pareiškęs, kad Vo
kietija neketina ’•$ nė svarstyti 
taikos pasiūlymų kol Anglijos 
kilpa nepaliaus smaugusi eko
nominį pasaulio l gyvenimą.

—-X—»x--X--
LONDONAS, 'Anglija, kovo 

1. — Vokietijos lėktuvai ata
kavo laivus Anglijos pakraš
čiuose. Britanijos gi lėktuvai 
skrido Vokietijoje ir pasiekė 
Berlyną, Kiel, Hamburgą, Hel- 
golandą ir kitus nacių cen
trus.

--X--X--X--
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 1. —t Paskelbta, nacių lėk
tuvai užpuolę talkininkų kon
vojų ir paskandinę keletą lai
vų.

—x—x—x—
HELSINKIS, Suomija, kovo 

1. — Kalbama, jeigu rusai ir 
paims Viborgą, tai Rusijos ir 
Suomijos karo nepabaigs ir da
gi nesumažins suomių pasiry
žimo gintis nuo rusų.

—x—x—x—
ROMA, Italija, kovo 1.’ —- 

Italija nori gauti $100,000,006 
paskolą Jungt. Valstijose. Tais 
kreditais" ji pirktų Jungt. Val
stijų anglis, kuomet dabar tal
kininkai rušiasi nukirsti gabe
nimą jai anglių iš Vokietijos.

—X—X—X—
PARYŽIUS, Francuzija, ko 

vo. 1. — Pradėti vykdyti pa
tvarkymai, apriboją maisto 
kiekį ir kokybę. Uždrausta par
davinėti tris dienas savaitėje 
likerius.

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

Debesuota; vidutinio stipru
mo šiaurės rytų Vėjai; saulė 
teka 6:25 v. r., leidžiasi 5:40. 
v. v. Sekmadienį giedra, oras 
Švelnus.

BUCHAREST, Rumunija, 
kovo 1. — Dar 200,000 karei
vių paimta Rumuniios karo 
tarnybon. Dabar Ruminijos ar
mija priskaito 1,600,000 vyrų.

--X--X--X--
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 1. — Vokietija artimoj at
eity uždarysianti savo rubežių 
į Belgiją. Pranešimas oficialia1 
nepatvirtintas.

> ■ <• - r-?*—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 1. — Nacių vyriausybė pri
pažįsta, kad blokada pasmau
gė Vokietijos prekybą su už
sieniais. Ji tačiau argumentuo
ta, jogei nacių veikla, savo ke
liu, prekybinių laivų plaukimą 
į Anglijos uostus padarė “mir
ties kelione”.

—x—x—x— 
Rusijos gyventojai 

badauja
LONDONAS, Anglija, kovo 

1. — Britanijos žinių agentū
ros Reuters pranešimas iš Bu- 
charesto, Rumunijos, sako, 
kad Rusijos žmonės badauja. 
Per keletą metų nebuvo tokiu 
didelių eilių žmonių, kurie lau
kia duonos. Maskvoje maisto 
reikmenų kainos pašoko aug- 
štyn. 60-ių mylių atstumoje 
nuo Maskvos pastatyti kordo
nai kareiviu. Jie neleidžia ūki
ninkams Vykti. į miestą.

Prisibijoma, kad ūkininkai, 
patyrę apie augštas mėsos kai
nas, gali pradėti skersti gyvu
lius, •'tikėdamiesi pasipelnyti.

Riazaniuje, kuris yra 100 
mylių toly nuo Maskvos, gre
sia badas taipgi.

Rusijos ekonominė padėtis 
žymiai pablogo ryšium su ka 
r u Suomijoj.

Kalba apie Vladivo
stoko blokadą

TOKIO, Japonija, kovo 1. — 
Vis daugiau žinių gaunama, 
kad iš Jungt. Valstijų gabena 
ma į rusų uostą Vladivostoką 
karo reikmenų. Ryšium su ši
tomis žiniomis pasklido gan
das, jogei talkininkai planuo
ja išvystyti blokadą sovietų 
uostui. Jeigu talkininkai pra • 
dėtų tą planą vykdyti, tai Ja
ponija pareikšianti stiprų pro
testą.

SPAUDŽIA SUOMIUS IŠ TRIJŲ PUSIŲ
Suomių pranešimu, Rusijos 

ir Suomijos lėktuvai turėjo 
smarkių kautynių. Jose nu
šauta 14 rusų lėktuvų. Returi 
suomių lėktuvai taipgi žuvo. 
Rusai pasiuntė šimtus lėktuvų 
atakuoti Viborgo rezidencines 
dalis. 14 civilių gyventojų už
mušta ir 16 sužeista.

Raudonosios armijos ofen- 
syvas Karelijoje ėjo visu fron
tu — nuo Taipale rytuose ii: 
Suomių Marės pietų vakaruo
se. Rusai metę atakoms pilna 
19 divizijų naujos kariuome 
nes.

HELSINKIS, Suomija, kovo 
1. — Pačios Suomijos karo 
komunikatas penktadienį pri
pažįsta, Kkad raudonoji armija 
artinasi Viborgą.

Rusai veržiasi pirmyn iš pie
tų vakarų, per Viborgo įlanką 
ir jos salas, iš pietų ir iš ry
tų pusės pagal tris geležinke
lių linijas, stumdami suomius 
vis arčiau prie miesto.

[Rusų pranešimas sako, kad 
priešakiniai raudonosios armi
jos būriai buvo tik truputį 
daugiau nei mylios toly nuo 
miesto.]

Paskolins $45,000,000 
Skandinavijos 

šalims
WASHINGTON, D. C., ko- 

vo 1. — Jesse Jonės, federa- 
linių paskolų administratorius, 
nenktadienį painformavo, kad 
Jungt. Valstijos paskolins Suo
mijai $20,000,000, Švedijai $15,- 
000,000 ir Norvegijai $10,- 
000,000 — viso $45,000,000.

Jungt. Valstiiu varis 
siunčiamas Rusijai

NEW YORK, N. Y., kovo 
1. — Varis yra viena būtiniau
sių karo reikmenų. Sausio mė
nesį šių metų iš Jungt. Valsti
jų į Rusiją išgabenta daugiau 
nei 55 milionai svarų vario. 
Tai parodo Jungt. Valstijų pre
kybos departamento skaitli
nės.

Varis gabenamas iš Pacifiko 
uostų į Vladivostoką. Nužiūri
ma, dalis jo pasiekia ir Vo
kietiją.

Eksportas vario iš Jungt. 
Valstijų į Rusiją paskutiniuo
ju laiku smarkiai pašoko aug- 
štyn. Kaip minėta, sausio mė
nesį išgabenta Rusijon vario 
55 milionai svarų. Grudžio mė
nesį 1939 metų jo išgabenta 
Rusijon 34,114,000 svarų, lap
kričio mėnesį 11,381,000 sva
rų, o spalio ir rugsėjo mėne
sius 1939 metų vario visai ne
gabenta j Rusiją. Aišku, va
rio prireikė Rusijai kai jos bi
čiuliai naciai ir ji pati įsivėlė 
į karą.

Dar vieną komisarą 
siunčia Į užpečkį

MASKVA, sovietų Rusija, 
kovo 1. — Vladimir Potemkin, 
buvęs sovietų užsienių reikalų 
vice-komisaras, paskirtas Ru
sijos respublikos švietimo ko
misaru.

Jis, kaip užsienių reikalų 
vice-komisaras, vaidino svar
bią rolę Rusijos ir Suomijos 
derybose. Deryboms nutrukus, 
prasidėjo karas. Dabar Potem
kin paskirtas pilnu komisaru. 
Ir vis gi tai yra siuntimas jo 
į užpečkį.

Dalykas toks: sovietų virši- 
ninikas, kurio žvaigždė prade
da gęsti, iš karto padedamas 
“ramesnėje” vietoje, paskui jis 
padedamas menkesnėje, paga
liau pasiunčiamas ten, kur jo 
visai nematyti. Paskyrimas Po- 
temkino švietimo komisaru 
reiškia pirmą etapą į užmir
šimo sritį.

Daro kaltinimus tu
šams Tautų Są

jungoje
GENEVA, Šveicarija, kovo 

1. — Suomijos atstovas įteikė 
Tautų Sąjungai kaltinimus at
kreiptus prieš rusus. Tarp ko 
kita suomiai sako, kad nuo ka
ro pradžios iki šiam laikui ru
sų lėktuvai numetė į negink
luotus Suomijos miestus, už 
karo frontų, 20,780 bombų. Ru
sų lėktuvai ne tik mėtė bom
bas, bet ir iš kulkosvydžių ap
šaudė civilius gyventojus, vy
rus,. moteris ir vaikus.

Suomiai nesitiki, kad jų 
kaltinimai* sulaikytų rusų lėk- 
tuvių atakas. Jie kaltinimus 
padarė, kad pasaulis žinotų 
apie komunistų armijos žiau
rumus.

Nušovė 219 rusų, ga
vo atostogų

HELSINKIS, Suomija, kovo 
1. — Simo Haeyhaye, suomis 
ūkininkas, gavo atostogų. Į 
pustrečio mėnesio jis nušovė ? 
219 rusų, kariaudamas fronte. 
Taigi jo komanduoto jas mano, 
kad jis užsitarnavo atosto
gas.

Iš karto Simo neskaitė, kiel-: 
rusų jis nušovė, tik kitų pa
tariamas pradėjo skaityti. Į jo 
nušautų rusų skaičių neįeina 
raudonosios armijos aukos, kai 
ji darė masines atakas. Skai
tomi tik tie rusai, kuriuos Si
mo nušovė iš toli ir kai jo 
draugai patvirtino jo žygius.

LONDONAS, Anglija, kovo 
1. — Exchange Telegraph pra
nešimas iš Copenhageno kal
ba, kad Rusijos diktatorius 
Juozas Stalinas sunkiai susir
gęs. Profesorius Ettinger, ži
nomas Austrijos specialistas, 
pakviestas į Maskvą.

f PILDOM ]
INCOME

TAX
BLANKAS
KASDIEN NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 VAL. 
VAKARO.
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SLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuviu gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarniu”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

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

(Tęsinys)
—Matai, .Rokai, šitą griovą? 

—rodė pirštu Antanas gilių 
žemės veido įdubą, — tai yra 
užgriuvusios senos maino*. 
Kaip išvaro, mat, urvus, tai 
paskui ima tarp jų likusius 
slenksčius, kurie tarnavo, kaip 
milžiniški ramsčiai luboms 
laikyti. Be tokių storų ir ga
lingų ramsčių mainų lubos ne
išlaikytų baisaus spaudimo ir 
Įgriūtų. O kadangi šitie slen
ksčiai yra platesni už pačius 
urvus, tai ir anglies jie turi 
daugiau, negu jos buvo ten, 
kur išvaryti urvai. Kompani
jos, todėl, nenori tiek daug 
anglies po žeme perniek pa
likti, tai labai gerai moka dar
bininkams, kad tik ją išimtų. 
Ir išima. Juk žinai, ko darbi
ninkai nepadaro; nors savo 
sveikata ir gyvybe už tai už
moka; nes tokiose vietose dar
bas yra be galo pavojingas. 
Kartais, mat, visai netikėtai 
lubos įliižta ir viską apačioje 
užvožia sunki žemės pluta... 
Matytum, Rokai, kai šitose 
tuščiose, klaikiose mainose 
angliakasiai ima sprogdinti 
slenksčius, kelti anglį į viršų,

tarytumei iš viršaus pernelyg 
spaudžiama statinė. Pagaliau 
jie sukiužta po sunkia žemės 
našta ir paleidžia lubas į dug
ną. O jos viską sugniuždo ir 
palaidoja giliuose uolėnų ir 
anglies kapuose... Staiga spau
džiamas oras pasileidžia ur
vais—kaip viesulas, ir ką jis 
pagauna savo kelyje, vietoje 
nutrenkia... Kartais teužgriuva 
tik išėjimo urvai, tada anglia
kasiai būna gyvi palaidoti... 
Tai baisu, Rokai. Daug žmo
nių žūva. Daugiausia labai 
drąsių, jaunų vyrų...

—Tai kaip vargšas musų

tarė Rokas.
‘—Jau tu, Rokeli, kol gyvas 

busi, tokiose vietose nedirbk. 
Turi žmonų ir tiek vaikučių...

—Einame, Rokai, prie tos

bliz-čianugarę, baltą, saulėje 
gančią uolą, kuri gulėjo 
upelio.—Ten atsisėsime.
mo eiti dar per anksti. Tegu
sau miselė palengva taiso pie
tus.

Na-

iš viršaus baisiai'spaudžiamos, 
gali suprasti, vietoje nebestovi, 
ne. Jos gula ant medinių ram
sčių, kurie laiko jas įsirėžę, 
laiko visa savo stiprybe ir 
kantrybe,—bet vis tiek neat
laiko. Tuoj jie pradeda braš
kėti, aižėti, skeldėti ir skėstis,

plačios uolos, kurios pietinėje 
pusėje stovėjo persenęs gluos
nis. Siaurame, vietomis gero
kai nusekusiame upelyje mir
kė jis senas savo kojas, o šo
nu šliejosi galingos uolos. 
Džiūgavo jis dabar, kad du 
jauni, vyrai, atkeliavę iš žalių
jų, gaiviųjų Lietuvos miškų, 
teikėsi atsisėsti jo pašonėje...

Antanas pasižiurėjo Į lėtai 
čiurlenantį upelio vaga vande-

Sveikata Ligoniams
Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

delko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų «r ortaivynų, kurie dabar da- 
lyvat muštuose jų kelių toliai ir 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD.

SPENCERPORT, N. Y.

tąrnius” ir “bedievius.’’
—Šernas (tikra jo pavardė

jis.

$1.

— yra “Lietuvos” redakto
rius. Aš jo, Rokai, niekad nesu 
malęs, bet manau, kad jis turi 
būti labai didelės galvos ir 
proto žmogus jeigu gali tiek 
daug gerų raštų prirašyti. Tik 
pamanyk, vienui vienas prira
šo dideli savaitrašti, o kiek

CRANE COAL UOMPANY 
5332 So. Long1 Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65

5 tonus ar daugiau ....... .i........... . ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * I '

Sales Tax ekstra.

COPR. W>, NC60LSCRAFT SERVICE, INC-

CHILD’S CROCHETED DRESS PATTERN 2491

No. 2491—Mergaitės mėgsta suknelė. Mieros 4, 6 ir 8 metų

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT ©EPT.
| 1739 So. Hąlsted SL, Cfalcago, UI.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No........

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

No. 2491

Adresas

Miestas ir valstija

knygų? Rokai, j 
galvos nusitversi, kiek jis kny
gų prirašęs yra. Ir visos moks
liškos, didelės, storos, po kelis 
šimtus puslakščių, Aš negaliu, 
Rokai, išmanyti, pęgaliu net 
įsivaizduoti, kaip viepas žmo
gus gali tiek daug žinoti ir 
tiek daug prirašyti. A, Rokeli, 
ilgiau čia pagyvensi, pamaty
si. 'Pradėsi skaityti jo knygas, 
stebėsiesi, džiaugsiesi, o kur
tais, gal būt, ir ne viena džiau
gsimo ašara tau nuriedės, pa
galvojus, kaip brangus žmo
gus yra jis mums, kaip vertin
gos ir naudingos jo knygos 
yra mums, sakau, mums be
moksliams darbininkams, var
go ir tamsos pastogėje užau
gusiems. Pamatysi, kaip jo 
knygos nušvies tavo protą, 
pradžiugins širdį, nuskaidrins 
sielą. Pamatysi...

Rolfas ko įdėmiausiai klau
sėsi, tarsi šita kalba butų iš

'Patarimas Žmonėms 
Greitai Pavarg- 

stantiems
Tas nesmagu m ae. pavargimas "Ifcjsėniiinaa", 
kurt daug žmonių kenčia, nevlsuomet paeina 
46 persidlrbimo arba miego trukumo.
Pakartotina, tas galima susekti iki neveik
lios, nepaisomos sistemos — reikalingumo 
liuosuotojo. Ir kada yra toks reikalas, jus 
turite veikti tuojaus, nes vidurių netvarka 
sumažina Jūsų energijų ir atima daug ma
lonumo Jūsų gyvenimo.
Kai Jūsų viduriai gerai novirfikina, paimk 
plytelę ar dvi Ex-Lax prieš einant gulti. Ir 
pamatysite, ar jus nepasijausite visai nauju 
žmogumi kitų dienų. Ex-Lax čuoda rezul
tatus paprastu, maloniu 
tempimų ar uesiuagumų.
Kas dar daugiau, Ex-Lax 
imamas. Jis gardus, kaip
Tiktai 10c. ir 25e. dėžutės bet kurioj vais
tinėje.

gai niekina, keikia ir jų raš
tus degina. Negana to, gąsdina 
nesusipratusius musų brolius 
ir seses, kad jų knygų, neskai
tytų, nes, sakai, grasina išri
šimo neduosią.

—Taip, Antanėli, taip,—pa
tvirtino Rokas.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS

budu ... be iž»i-

yra lengvai pri
ekalais šokoladas.

SAUGOKITE8 r A MĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKI! JI PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkite raides <“E-X-L-A-X" ant 
dėžutės ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite originalio Ex-Lax. 

... 
1 ...............

—Gąsdinimas, arba baimės 
neišmanėliams įvarymas, — 
tęsė toliau Antanas, — yra 
pirmasvarbė kunigų priemonė 
savo aveles klusniomis pada
ryti. Juk kiek jie neprigąsdi
na tamsunėlius degančia (ir 
niekad neišbėgančia) pragaro 
derva ir labai smailiomis vel
nių šakėmis. Bet kas iš to? 
Tiesa, lengvatikiai ištyžta, su- 
kiunža, na, ir kunigams aklai 
pasiduoda. Bet ar jie būna do
ri, šviesus, sau ir visai žmoni-

— ĮVYKS —

Kovo 31 d., 1940

SOKOLŲ SALĖJE
333 SO. ASHLAND BLVD.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE

Rokai, kiek jis gero tėra Ame
rikos lietuviams padaręs. Jis, 
rodos, pirmutinis pradėjo čia 
lietuviškus laikraščius leisti, 

r 7 j 
skleisdamas laisvą ir šviesų!- - - go. Ne. Daug, mat,žodį musų broliams, tamsybe-1.. * ’ v. . b’ L 1 4
je paskendusioms. Jis, berods,’‘j1.S ^)er s\ rumpą, Pvas£į"
pirmutinis ėmėsi raštu ir žod
žiu kelti aikštėn nenuginčija
mą tiesą, kad mes, lietuviai, 
paeiname iš Lietuvos, o ne iš 
“Polščiaus,” kaip aiškino mu
sų broliams lenkų kunigai ir

šiokie tokie inteligentėliai. Jis 
leido knygas, sakė prakalbas, 
organizavo draugijas, rašė ir 
lietuvių, ir lenkų, ir’anglų kal
bomis, kad tik apšvietus musų

jog mes lietuviai esame ir ne 
by kokie! O atpildą—kokį jis 
tada gavo? Kunigai, taip len
kų, taip ir lietuvių šunis ant 
jo korė. Sufanatizuoti ir ku
nigų sukurstyti gi musų bro
liai, kurie tada skendėjo bai
sioje tamsybėje, daktąr^ šliu
pą Laiko tavo, užpuJĮdit^ėjo, Vi
sokias skriaudas jam/daryda
mi. Jie ardė susirinkimus, 
kur jis sakė prakalbas, draskė

daužė jo spaustuvės ir buto 
langus. Tai taip už jo gerus ir 
kilnius darbus jam atsimokė
jo. Bet jis neatlyžo sunkiame 
darbe, nesustojo pusiaukelėje, 
nesitraukė į užnugarį, ramios 
užvėjos ieškodamas. Ne, Ro
kai. Jis dar ryžtingiau dirbo 
ir šiandien tebedirba. Jis yra 
nenugalimas žmogus. Ir kada 
jis pasitrauks iš gyvųjų tarpo, 
tai tikri lietuviai patrijotai 
užvers ant jo kapo didelės pa
garbos akmenį, su įrašu: Čia 
ilsis Jonas Šliupas, Amerikos 
Lietuvių Laisvamanių Tėvas, 
didi# veikėjas, švietėjas, kovo
tojas, žmonių proto, sielos ir 
kūno gydytojas^ Ir eidami pro 
jo kapą, Rokai, nusilenks ip 
tie, kurie jį dabar niekina.

Roko veidas mainėsi, nelygi
nant pilki debesėliai, kurie jau 
buvo aukštai padangėsna įko
pę ir plaukiojo tarp saulės ir 
žemės, kaitaliodami savo spal
vą.

—Prietarais nusikratęs, lai
svu žinogum virtęs kunigas 
Dembskis irgi yra ne menkas 
švyturys, savo knygų šviesa ne 
vienam musų broliui akis ati
daręs. Taip, Rokai. Pagyvensi 
—pamatysi. Jo knygos pasiekė 
net ir tuos musų brolius, ku
rie, merdėdami baisiame reli
giniame apjokime ir neapy
kantoje, iš tolo bijojosi kitų 
autorių knygų, šito autoriaus 
tačiau nesibijojo, nes, mat, 
kunigas kad ir laisvių lais
viausias, po viepu slogu su 
dr. šliupų gyvenąs! O kai jau 
pradėjo skaityti, tai skaitė ligi 
galui, skaitė per keletą kartų. 
Tąip padarysi ir tu, Rokai. 
Matyki, kad padarysi.

Rokas palingavo galvą. Kiek
vieną Antano žodį jis, tarsi, 
lyte rijo,—taip liąisįai išalkęs 
buvo teisybės. Ir jo galvoje 
teisybei vietos dabar neliesti-

kius, labai trumpą laikąi išmė- 
žė, šluote išląvė. Iš jo galva 
nepaprastai greitai valėsi,
skaidrėjo, galima sakyti, kaip 
pavasaris nuo purvo, kada 
skaisti saulutė ima žėrėte žė-

nimas, Laiminimas padaro iš 
jų žmones sveiko budo tyros 
sąžinės, kilnių tikslų? Ar pa
daro juos galinčiais lengvai 
susivaldyti? Ar duoda jiems 
tyrą, tiesią sąžinę, kuri juoę 
tiesiu keliu vestų, ir jie veda
mi, jos klausytų? Ne, Rokai. 
Dar kartą ne! Juk ne iš bai
mės žmogus būna doras ir tei
singas savo artimui bei kaimy
nui.! Kaip tik priešingai. Juo 
jis labiau bijosi juo labiau 
slepiasi ir tamsoje nusideda.

(Bus daugiau)

—O sakai, Rokai, — vėl kai-’ 
bėjo Antanas, — kad šiluos 
brangius žmones net Lietuvo
je, musų tėvų žemelėje, kuni-

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

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį 

710 WEST 18th STREET 
Tel. CANAL 3161

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

. .iAMBULANCĘ ,
DIENĄ IR NAKTĮ.

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

t—v _ _ i _ • koplyčios visose

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

su POVILU SALTIMIERU.

Direktoriai
NARIAI
Chicagos, , 
Cicero I 
Lietuvių | 
Direktorių 
Asociacijos

aaanaaa^Haaaaiiuaaaaaaaaaiaaaaaaaaaa

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
iiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiMiiiiiiiiiiiaiiii

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1119

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

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

ALBERTY. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS,M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

.* . I •

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

6630 S. VVestemav.
Telefonas:

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

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

atitarti.

AKIŲ SPECIALISTAI

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. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
. ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

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

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 2421

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

■ Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Djt-, Sušauną Šlakiu.
Moterų ir Vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
LIETUVIAI DR. HERZMAN

GYDYTOJAI IR 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
Valanaos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Dr. F. I’ulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Rrunswick 0597

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

iLDVOKATAr^
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3349 S. HALSTED ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

' 7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose”



I

šeštadienis, kovo 2, 1940 Naujienos, chieago, ui.

K apai, kurie kalba...
Dar Meicriinkas išaukštino 

tylą, nes jo poetiška siela jau
tė, jog didžiausi žmogaus išgy
venimai neišsakomi žodžiais, 
kurie atrodo tokie silpni prieš 
iškilnius džiaugsmo ar klaikius 
skausmo jausmus.

Gal dėl to, bu dalini kapuose, 
kalbame pašnabždomis, lyg bi
jodami kasdieniškais žodžiais 
sudrumsti Amžinybes Gyvento
jų rimtį.

Bet mes klystame, jei mano
me, kad Jie — mirę. Jie — su 
mumis gyvenime, ir — dar ar
čiau, negu mes įsivaizduojame.

Didžiųjų tautos žmonių — 
kūrėjų mintys — kaipo viena 
j M gyvybės formų, tolydžio ža
dina mus didiems pasiryži
mams, skatina, pataria, moko, 
šaukia. Kalba nį^ffts ir kapų 
tyla.

Ir, iš tikrųjų ar nuėjęs į Ra

sų kapines Vilniuje, kur ilsisi 
tiek tautos didvyrių, žmogus 
nieko neišgirsta? O, ne! Jaut
resnei sielai daug daug pasako 
musų tautos atgimimo patriar
cho Basanavičiaus antkapis, 
patriarcho, kuris pirmas pasi
rašė Lietuvos nepriklausomy
bės aktą vasario 16 dieną ir 
dešimtį metų budėjo Gedimino 
sostinės sargyboje taip pal va
sario 16 d. (1928 atsiskyrė, su 
ja). Bet ar jis perdavė sargy
bą? Taip.

nesako mums tasĄr nieko 
nuostabus dienų sutapimas? Ar

ECONOMY ANGLIŲ 
SANTAUPA

Kiekvienas Tonas Turi Paten
kinti. 1, 2 ar 3 Tonai

Black Magic Nut ar Egg $ £.15 
Stambumas 70% po O

Illinois Mine Run SR.00 
po .................................. -O

Sijotos .......................... po 55
Red Devil Perfect pe

čiams ir furnasams $ 
4 tonų važma .......

Steam Screenings iš III.
1, 2 ar 3 Ton .................. $5.00
•š Kentucky 1, 2 »ar 3 Ton $8.15
Tikros Pocahontas 65%

Stamb.,. 4 Ton. visi dydž. $7.85
Stoker Anglys vežimais po $5.15
ECONOMY STOKER

SALES
620 West 65th St.
Tel. WENTWORTH 5700
Visų Gamybų Stokerių 

Distributoriai.

ba?
Niekur pasauly jus nerasite 

tokių kapinių, kaip Vilniaus 
Rasos. Ne dėl to, kad jos butų 
puošnios. Ne. Atvirkščiai, jos 
gražios ir slėpiningos tik <’<*! 
to, kad jose ošia šimtamete< 
pušys, kad ąžuolų, liepų ir 
vinkšnų šešėliuose be tvarkos 
boluoja kuklus antkapiai ir tas 
nenoras rykiuoti Tylos Gyven
tojų žemės — budingai, kaip ii 
budingas tų kalnų kalnelių pa
rinkimas amžinai poilsio vietai^

Čia rado ramybę nerimstan
čios sielos kūrėjas Čiurlionis, 
kurio geniališki vaizdai nuosta
biomis spalvų simfonijomis pa
liko mums lyg tarpininkai tarp 
šios — Akimirkos ir kito —

j ..V Telepiioto
ROCKFORD, ILL. —Mary 

Anderson Bain, kuri eis Na- 
cionalės jaunimo adminis
tracijos viršininkes parei
gas.

visus sulygino mirtis ir tai jau
sti noras nors išviršiniai skir» 
tis. Puikus marmuras, ar grani
to akmuo ir — kuklus balti me
diniai kryžiai, be jokių simbo
linių pagražinimų, lyg, rodos, 
nebeliko Lietuvos miškų, nebe
liko kryždarbių, kurie taip gra-

AKINIAI Visokios 
MADOS

UZ
pritaikyti akims su pilna ga- * 
rantija. Ekzaminavimas akių 
veltui. Sulaužytą lensą pada
rome už $1.00. Nauji tempeliai 
>Cc. Adjustinimas akinių veltui

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis 
randasi didžiulė Joseph F. 
Budriko krautuvėj ną die
ną ir nedėlioj iki 4 val.'popiet.

Joseph F. Budrik
Furniture House

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

Thos. Miller

Lietuvą aplankius
Nemalonumas su bagažu
Iš Marijampolės traukinys 

ėjo 13 vai. Mūsiškai kalbant, 1 
vai. po pietų. Bagaža į stotį nu
vežiau gana anksti, kad galė
čiau jį sutvarkyti. Mat, trauki
nys ėjo tik į Kauną, o ten per
simainius reikėjo jau su kitu į 
Subačius važiuoti. Manydamas, 
kad Kaune galėsiu savo bagažą 
perduoti į kitą traukinį, aš ir 
daviau tokį nurodymą. Kada 
jau stoties budėtojas išdavė 
kvitą ir priėmė iš manęs pini
gus, tai staiga jis pareiškė, jog 
mano bagažas busiąs pasiųstas 
tik rytoj. Esą, dabar išeina au- 
tomatrica, kuri bagažo neveža. 
Leguliaris traukinys išeis'ąs 
tik rytoj, — jis tad ir mano 
bagažą atvešiąs. .s>

Pradėjau jam aiškinti, jog aš 
važiuoju ne į Kauną, o į Suba
čių, tad man juk nebus jokios 
prasmės pasilikti iki rytojaus, 
kol mano bagažą atveš.

“Bet juk aš jau parašiau kvi
tą ir dabar nieko nebegaliu da
ryti”, atsakė valdininkas.

“Žinai ką”, . pareiškiau aš, 
“paimk šią mano kvitą, o pada
ryk kitą iki Subačiaus”.

Valdininkas tūpčiojo vietoje

važiavo į Panevėžį namų ruo
šos mokyklos 25 mokinės. To
kiu budu susidarė visai links
ma -ir jauki kompanija. Kai 
merginos i įsismagino dainuoti, 
tai visas traukinys skambėjo. 
Ir jusle nepajutome, kaip atsi
dūrėme Panevėžyje, nors sto
ties laikrodis jau rodė 9 vai. 
vakaro. Atsisveikindatnos su 
mumis, merginos stotyje dar 
kartą sudainavo “Ilgiausių me
tų” ir “Sudiev, sudiev”.

Tėviškėje
Iš Panevėžio į Subačių trau

kiniu tik apie pusvalandį terei
kėjo važiuoti. Stotyje mus jau 
laukė brolis. Tuoj drauge su 
juo ir išvažiavome į tėviškę;

Nors laikas buvo jau gana 
vėlus, bet visi dar budėjo ir 
laukė tolimų svečių iš Ameri
kos. Aš turėjau progos dar kar
tą pasveikinti savo senutę 81 
metų amžiaus motutę, kurios 
buvau labai išsiilgęs. Tą naktį 
nebuvo laiko miegoti, nes kai 
pradėjome kalbėtis, tai kaip 
bematant ir išaušo, o padangė
je vieviersys ėmė savo melodi
jas vedžioti.

(Bus daugiau).

ĮVAIRIOS žinios
4,000 pabėgo iš na

mų Kalifornijoje
SAN FRANCISCO, Cal., vas. 

29. — 4,000-ms žmonių Kali
fornijoje teko pabėgti iš na
mų. Jiems grėsė potvynis. Nors 
kai kuriose apylinkėse potvy
nio pavojus praėjo, tačiau klo
niuose į pajūrį, kurio link vau 
denys teka, gali dar nelaimių 
atsitikti. Ims apie tris dienas 
iki potvynio čiukurys pasieks 
jurą.

[LIETUVA...
... AR AMERIKA

C*
VIKINGŲ LAIVAIS

Per Gothenburgą, Švediją 
Laivų Išplaukimai

Iš New Yorko
DROTTNINGHOLM

Kovo 16, Balandžio 27
Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti, kaip Tams
tos apielinkėj vietinis laivokorcių 

agentas

Swe ’ish Am rican Line
181 N. Michigan Avė., Chicago, III

IŠPARDAVIMAS 
KARPETŲ IR 

PARLOR SETŲ

9x12 Marvel Karpetai $Q QE 
verti $14.95, po ..........
9x12 Klijonkės $^ QE
vertos $4.95, už ..............
9x12 Exminister $4Q QE
vertės $35.00, už .... ■ vhwv

9x12 Weltous
vertės $99.50, už
2 šmotų Parlor Setai, padaryti
parduoti už $99.95, 95
1940 Metų Elektri- $QQ 
nės Ledaunės po ....

$49.95

Čia rado poilsį ir Syrokemla 
— didingų Lietuvos praeities 
poemų kūrėjas, Anapilio — 
kuklusis pranašas.

Čia ilsis ir Vileišis — realus 
ir darbštus Lietuvos rūmo kū
rėjas ir jaunas svajotojas Vi- 

jaunų ir 
ir tylių.

tie, kurie 
kurie va- 

ir tie, kur e 
. prie Amži-

brendusių ryžtingų 
kūrėjų ir svajotoju.

Čia bendrai ilsisi ir 
vadinasi lenkais ir tie, 
dinasi “vietiniais” 
lietuviai — nes čia
nybes angos, — jų visų bend
ras likimas juos sujungė.

Čia guli ir tie, kurių saujc’ė 
gynė sostinę — lietuvių kariai, 
ir tie, kurių masė Vilnių puolė 
— lenkų kariai, ir jų kuklus 
kryžiai jungiami paminklo, ant 
kurio iškaltas reikšmingas pa
rašas :
“Vilnius — savo vaduotojams” 
Ir visus šio pasaulio keistumus 
atspindi kuklus buvusių musų 
draugų ir priešų kryžiai, lietu- 

|viškų pavardžių savininkai len
kiškais ant kryžių parašais... 
lenkiškų — lietuviškais.

Bet ir čia šioje vietoje, km

ffNEL AUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1517,1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209 *
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

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

“NAUJIENŲ”
Radio Programai

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

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

žiai mokėjo atvaizduoti pago
niškos sielos ilgesį krikščioniš
ka forma; gražios reikšmingos 
statulos ir bareljefai ir kapai 
kapeliai be jokios figūros ar 
kryžiaus tik pilko cemento Lor
dų replėmis suspausti.

Vasarą čia žydi gė ė;, kurio ) 
rudenį nuvysta, rudenį čia 
skamba giesmės, po kurių žmo
nės išsiskirsto dar labiau pri
trenkti, skamba ir himnas, po 
kurio jaunimas grįžta į gyve
nimo skausmą pasiryžęs...

Kapai kalia ir Debiliais pa
minklais ir medžių lapų š aii- 
reninui ir nuvytus.’omis gėlė
mis ir tylinčiomis kryžių eilė
mis.,

Kapai kalba ir saulėtą dieną, 
keistu šaltumu, tyla ir tolimi i, 
ir gūdžią naktį, kada danguje 
spindinčios žvaigždes atrodo 
velionių akimis, domiai žiūrin
čiomis į mus ir klausiančiomis, 
— “Kada pasimatysime?”

Pasimatysime su jais. Išvysi
me juos, gal būt, greičiau ne
gu manome; gal būt, dar šian
die, bet nerimas, amžinas žmo
gaus sielos nerimas verčia mus 
įsikibus laikytis gyvenimo tau
rės ir gerti iš jos akimirkos pa
laimą ir kasdienybės nuodus.

Liūdna siela kapų vienatvė
je, ne dėl to, kad butų baisus 
žodis “mirtis”, bet dėl to, kad 
tik čia pajunti visą gyvenimo 
formų menkumą, visą jo aki
mirkų trumpumą ir gal niekuo
met niekur kitur, tik kapuose, 
taip aiškiai nepamatai, kaip 
daug kartų ir 1<aip skaudžiai 
žmogus klysta. Atrodo, jog no
rime gyventi saulės amžių ir 
pridarome daugybę nuodėmių, 
o gyvename akimirką ir nuo
dėmės palieka neatpirktos.

Ir todėl supraskime žmonių 
legendas apie vaiduoklius — 
tai sielos, kurios nuskriaudė 
gyvenime kitus ir neranda da
bar sau poilsio vietos.

Grįžtu į miestą ir skaudu at
siminus, kad šis kilnus miestas 
turi savo sienose ne vieną vai
duoklį. O juk... akimirka bai
gias... Ne šiandie, tai rytoj... .

Bet žmonės bėgioja gatvė
mis, vieni rašo įsakymus, ren
ka mokesčius, kiti, pardavę 
gyvulį, tuos mokesčius sumoka, 
pykstasi, keikiasi, plūstasi, my
lisi, kovoja, tai vėl nurimsta — 
amžina gyvenimo daina — am
žina akimirka.

Ir nutyla tokio gyvenimo 
garsus garsai prie Mirties Ka
ralijos uždangų ir stovi vaka
rykštis galiūnas ties ja ir kaip 
vaikas nedrįsta pakelti jos. Bū
ti drąsiu prieš gyvenimą ir bai
liu prieš Mirtį, — argi tai žmo
gaus tikslas?

ir vis kartojo, kad jis padaręs 
tai, kas iš jo buvo reikalauja
ma, ir viskas baigta. Daugiau 
nieko jis nebegalįs padaryti.

“Juk ne mano kaltė”, pasa
kiau kiek griežčiau, “kad šis 
traukinys bagažo neveža. Rei
kėjo mane apie tai informuoti 
prieš kvilos išrašymą.”

Tačiau valdininkas užsispyrė 
vis savo kartoti, kad jis nieko 
daugiau nebegalįs padaryti.

Man aišku buvo, kad jis no
ri kyšio gauti, liet aš nusita
riau, kad kyšio jam neduosiu. 
Netekęs kantrybės, aš griežtai 
pareiškiau, jog eisiu pas stoties 
viršininką.;;-,

Staiga valdininkas pasidarė 
visai sukalbamas ir patenkino 
mano reikalavimą. Po to greit 
sutvarkiau reikalą teu bagažu ir 
13 valandą ules Išvykome į 
Kauną. Pustrečiai valandai pra
ėjus mes jau buvome Kauno 
stotyje, o netrukus sėdome į 
kitą traukinį.

Smagi kelione
Traukinys buvo prisigrūdęs 

žmonių. Mat, lai buvo atosto
gų pradžia, tai kauniečiai va
žiavo į įvairius kaimus ir mies
telius. Nemažai buvo studentų 
bei moksleivių, kurie mokslo 
metus baigę važiavo į savo tė
viškes. Be to, musų vagone 
drauge1 su dviem mokytojom

Iš Lietuvos
VILNIUS. — Ligi sausio 

mėn. galo Finansų Ministerijos 
Užsienių Prekybos Departa
mentas išdavė apie 150 leidi
mų įvežti užsienio prekes per 
Vilniaus muitinę. Tų prekių 
vertė siekė apie 2 milijonus 
litų. Daugiausiai numatyta per 
Vilnių įvežti prekes iš Sovie
tų Sąjungos, Latvijos ir kai- 
kurių kitų kraštų. Importerių 
tarpe yra ir eilė Vilniaus fir
mų. — Vilniaus muitinėje kas
dien apmuitinama įvairių audi
nių, tabako dirbinių ir kitų 
prekių apie 50 tūkstančių litų 
sumai. Iš Vilniaus- prekės siun
čiamos į įvairias Lietuvos vie
tas. Reikia pažymėti, kad Vil
niaus firmų ir atskirų pirklių 
ryšiai su visos Lietuvos pre
kybininkais darosi vis glaudes- 
m.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Lengvais Išmokėjimais.

SKAUTAS 
Yra 

TAUPUS
KADA ŽMOGUS gauna progos taupos iš

nokti dar kol jaunas, jo vertė pakyla 
kiekvienam krašte bei apylinkėje.

Todėl ir skautų judėjimas Amerikoje pą- 
lai.k.o j,ą praktiką, per garbingas pastangas 
ir sunkų darbą kilnios idėjos siekti.

PRADĖKITE SAVO TAUPOMĄJĄ 
SĄSKAITĄ DABAR.

THE LIVE STOCK
NATIONAL BANK V CHICAGO

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM AND 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

4150 SOUTH HALSTED STREET

PIRKIT NAUJA BUICK
O MILDA 
X©/ AUTO SALES

Pirmas ir vienintėlis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 metų modelių automobilių.

806 WEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Telephone Victory 1696
ATSTOVAI

KASTAS SABONIS. CHARLES STEPHENS, ROBIN &SHORTY

KLAUSYKIME
ULTIMIER0 RYTMETINIU

LIETUVIŠKŲ RADIO til | | B IV

PR06RAMU W,H,Lra

Jos. F. Budrik
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.

Lis ten fo and Adverlise over

PALAKOECH'S YUGOSLAV RADIOFg** Songs and M ašie 
Tamburitza Orchestra

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

ophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus.

LUSTIRTOAMGIVtS 
TEETH THE MOST 

MARVELOUS LUSTER 
AC AND SPARKLE.

•iM m...... nII ■■
Reaches decay-rldden “Bllnd Spots” 
that ordinary pastes, powders . . .

even water . .. may not enter
It’s herel The most dellghtfully different 
tooth pašte you ever heara of. When saliva 
and brush touch the NE W formula Usterlno 
Tooth Pauitc, sujiercharged with Luster- 
Foam detergent, lt instantly springs Into 
an amazing “bubble bath" that makos your 
mouth tingio with lifo. 8o fine lt surges into 
and eloans dangor spots that ordinary den- 
tifricos may never ovon havoreachod. Cleans 
and polishos aroas where some experts say 
up to 98 % of decay starta.

Get the big 25/ tube, or better štili, the 
double-size 40/ tube containing more than 
U pound of tooth pašto. At any drug coun- 
ter. Lambort Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

THI NEW roaMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
Supercharged 

with //

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



»

NAUJIENOS, Chicago, m.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily 
The Lithuanian

1739 South
. Telephone

byExcept Sunday 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kaina:
Chlcagoje—paštu

Metams ...... _.... ,.......... -......
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams ................
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ......................
Savaitei ................................
Mėnesiui ........ .....................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams .................
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .................................. $8.00
Pusei metų .......................... 4.00
Trims mėnesiams ............... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

3c 
18c 
75c

$5.00
2.75
1.50
1.00
.75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

“Sudaužyti Angliju”
Nacių užsienių reikalų ministeris Ribbentropas jau 

atsakė specialiam prezidento Roosevelto pasiuntiniui, ką 
Vokietijos valdžia mano apie taiką, — pirma negu Sum- 
ner Welles buvo pasimatęs su Hitleriu. “Vokietija turi 
sudaužyti Angliją”, pareiškė ministeris.

Kadangi Anglija ir Francuzija jau seniai yra pasa
kiusios, kad jos Ves karą, iki nebus “sudaužytas hitleriz- 
mas”, tai vis gali matyti, kokių prospektų turi taika.

Bet ar tai nebuvo žinoma prieš išvyksiąnt Welles’ui 
Europon?

Dar vis ne aišku

REDAKTORIAUS
PRAŠMATNYBES

Ateis istorinė Lietuva 
“Pridiot istoričeskaja Litva” 

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Ar žinote, kodėl raudonarmiečiai iš sovietų “bazių” 
Lietuvoje stebisi prekių gausingumu, žiūrėdami į krau
tuvių langus Lietuvos miestuose? Jei nežinote, tai vienas 
komunistų organas jums tatai paaiškina. Jisai sako: 

v
“Raudonarmiečiai stebisi dėlto, kad jie niekaip 

negali suprasti, kaip tai galima, kad produktais 
krautuvės butų užkimštos, kuomet šimtai tūkstančių 
žmonių: vaikų, moterų ir vyrų vaikščioja apiplyšę, 
basi ir visada nedavalgę!

“Lietuvoje, taip yra. Tai kas iš to, kad Lietuvos 
krautuvės pilnos prekių? Jos pilnos vien tik dėlto, 
kad Lietuvos žmonės neturi už kų tas prekes pirkti.” 
Šito išaiškinimo yda yra tiktai ta, kad nė viename 

Lietuvos mieste raudonarmiečiai negalėjo pamatyti “šim
tų tūkstančių žmonių”, vaikščiojančių ar stovinčių. Tiek 

. žmonių nė viename įietuvos mieste iš viso nėra. Kaune 
tik pusantro šimto tūkstančių; Vilniuje1 apie 200,000, pri- 
skaitant ligonius, kurie guli lovose, ir kūdikius, kurie dar 
nepaeina.

Vaizdų šimtų tūkstančių apiplyšusių žmonių raudon
armiečiai (jeigu jie tokį vaizdų turi savo galvose) galė
jo pamatyti nėbent didelės kurios valstybės didmiesčiuo
se, kurie tūri po kelis milionus gyventojų. Bet ne Prie
nuose arba Gaižunuose.

O visgi įdomu, kad komunistai pripažįsta, jogei Lie
tuvoje miestų krautuvės yra net “užkimštos” produktais. 
Dabar bereikės tiktai surasti tas tūkstantines nuplyšu
sių ir basų (net žiemos laiku!) žmonių minias, ir viskas 
pasidarys aišku. Deja, Lietuvos buržuazija, kaip raudon
armiečiai yra girdėję iŠ savo polit-komisarų, tuos dris
kius slepia, visai neleisdama jiems ne tiktai pasirodyti 
dienos šviesoje, bet ir išeiti į gatvę. Todėl jiems gal tek
ti stebėtis dar gana ilgai.

Dentistas į dantis dentistui

“Tėvynės“ redaktorius sugal- ] 
voja vis ką nors prašmatnesnio. 
Prieš trejetą savaičių jisai pasi
siūlė išgelbėti SLA. nuo “tipste- 
rių“, pagamindamas dviejų 
konstitucijos pataisų projektą 
ir atsišaukdamas į narius ir 
kuopas, kad jie tas pataisas 
kuogreičiausiai remtų — tur 
būt, jisai jau turi pasigaminęs 
ir pats “priėmęs“ ir ištisą nau
ją “konstituciją“ (tik dar jos 
neparodė kitiems), pagal kurią 
jisai stengiasi savo pataisas pra
vesti. Nes pagal senąją tvarką 
sumanymus finansiniais klausi
mais daro ir svarsto Finansų 
Komisija; o jeigu klausimas lie
čia organizacijos įstatų keitimą, 
tai jį perleidžia per savo koš
tuvą dar ir Įstatų Komisija.

Be to, negalima užmiršti, kad 
SLA. turi Pildomąją Tarybą, 
kuriai pavesta tvarkyti organi
zacijos turtas. Jeigu norima į- 
vesti reformas, kurios siekia iš 
pamatų pakeisti veikusią per 
metų metus tvarką organizaci
joje, tai yra pravartu išgirsti, 
ką apie tai mano viršininkai, 
kurie su tais reikalais yra susi
pažinę, turi ilgą praktikos paty
rimą ir, galų gale, neša atsako
mybę už organizacijos turtą 
prieš narius ir prieš įstatymus. 
Jai, tai Pildomąją! Tarybai, re
daktorius Jurgelionis savo pa
taisų paaiškinime dargi užpylė 
karštų žarijų (ar, gal, kitokio, 
dar nemalonesnio “štofo“) už 
apykakles; tai, rodos, ir papras
čiausias padorumas reikalauja, 
kad butų duota proga tarti sa
vo žodį ir tiems asmenims, ku
rie yra statomi, taip sakant, 
prie “gėdos stulpo“, — gjrma 
negu SLA. kuopos ims spręsti, 
ar sumanytieji pagerinimai yra

Dr. G. I. Bložis “Keleivyje” stipriai užvažiavo Dr. K. 
Draugeliui dėl pagerbimo, kuris neperseniai buvo pasta
rajam surengtas. Juodu abu yra dentistai, tai, rodos, Dr. 
Bložis galėjo “pasipraktikuoti” ant kitų žmonių, o ne ant 
savo profesijos kolegos.

Tokie žodžiai, kaip “šposininkas” ir “skymeris” var
giai gali prisidėti prie profesijos kėlimo. O kai dėl. pa
gerbimų, tai paprasta taisyklė yra tokia: nori — gerbk, 
nenori — negerbk! Bet kam rodyti savo pavydų?

Bet “Tėvynes“ redaktorius, 
matyt, pagal savo palies priim
tą “konstituciją“, daro viską ki
taip. Tas įstaigas, kurių žinioje 
yra finansiniai reikalai, jisai pa
stumia į šalį (davęs kai kam 
stiprų “kiką“ į kelnes) ir krei
piasi tiesiog į “brolius“ ir “se
seris“, šaukdamas juos stoti su 
juo petys į petį ir gelbėti Susi
vienijimą !

Nieko prašmatnesnio iki šiol 
Susivienijime dar nebuvo regė
ta.

Bet “Tėvynės“ redaktoriaus 
inspiracija anaiptol nėra išse
kusi. šios savaitės numeryje 
randame jau kitą sensacingą 
produktą jo dūmojimų apie 
SLA. narių gerbūvį, būtent, 
planą, kaip išrinkti gerą SLA. 
Pildomąją Tarybą. »

Rinkimai su išpažintim.
Brolio Jurgelionio manymu, 

dabar atėjo nauja era Susivie
nijimo gyvenimu —< arba, jeigu 
dar neatėjo, tai SLA. stovi jau 
prie pat slenksčio. Tik reikia 
stuktelėt ar timptelėt, ir jisai į- 
žengs į kitokį pasaulį, kuriame 
nebebus nei “tipsterių“, nei gra- 
šlagaudų, nei apsileidimo,- nei 
turto eikvojimo*

• »

v jos pinigų? O be to, Tu, gal būt, 
jau esi kam nors pardavęs sa
vo sąžinę arba turi palinkimą 
ją parduoti? Atsakyk: taip ar 
ne?“

Toliaus. Kandidatas, kuris
ne, ir sulig tuo balsuos. Tokiu “runija“ į sekretorius yra kvo- 
budu viršininko išrinkimas bus čiamas: “Tu, broli, nori gauti 
taip ir “išrišimo” suteikimas; o vietą Susivienijime ir dar prie 
neišrišimas reikš “pakutą“ ar nuolatinę algą. Pasakyk, ar 
tokį kitą nesmagų dalyką.

Labai paprastas, lengvas ir iš pasišventimb — ar 
pigus būdas įvesti naują erą Su J kad Tau bus duodamas atlygi-Į o visai bus tikra,’ kad ne tiek 
sivienijime. L

Bet ar, iš tiesų, jisai toks pa* trokšti?..*’ 
prastas? Besigilinant į detalius, < 
atsiranda komplikacijų. Pir-|nei Šis, nei tas. 
miausia, pąsirodo, pats šitos 
“rinkimų sistemos 
reikalauja daugiau, 
viešos viso gyvenimo išpažin-1000 SLA. narių juk negali kar
ties. Jisai rašo:

“Bet jeigu yra kandidatų, 
kurie tų visų diskvalifikuo
jančių ydų neturi, tai dar ne 
viskas, kas iš kandidato gali 
būti reikalaujama...“
Pasirodo,, kad dar reikia iš 

“kandidatų be grieko“ pasirink
ti, kurie jų “yra pasiryžę tar
nauti Susivienijimui“. O kaip 
tatai patirti? Perskaičius ilgą 
redaktoriaus pasakojimą, kokie 
blogi žmonės nuolatos patekda
vę į “aukštas vietas“ Susivieni
jime ir kokie nenaudėliai juos 
tenai įkišdavę, klausimas nepa
aiškėja nękiek. Editorialas bai
giasi patarimu SLA. nariams ne
paisyti musų srovių, kurios e- j 
sančios “nepataisomos“, bet —

“statyti reikalavimus žmo
nėms, kurie siūlosi arba yra 
siūlomi užimti aukščiausias 
tarnybas Susivienijime, ir 
tuos, kurie reikalavimų neiš
pildo atstatyti arba nerinkti.“

. I

Tai jau skamba, kaip menkos 
vertės “džiokas“. Nariai reika
laus, kad kandidatai butų pasi
ryžę tarną^ti, Susivienijimui 
(lyg kad jie iki šiol to nerei
kalaudavo!), ir už reikalavimo 
neišpildymą, jų nerinks! 
kaip nariai,gali žinoti, 
didalas tjkpai tarnaus 
nijimui, pirma negu 
“aukštą vietą“ pateks 
savo pareigas eiti?

i * i • -
Kitas siūlomos sistemos keb

lumas dar keblesnis. Ta viešoji 
“viso gyvenimo išpažintis“, apie 
kurią minėjome, turi būt daro
ma ne iš nuodėmių (jau “papil
dytų griekų“), kaip kad būna 
su išpažintimis religinėse orga
nizacijose, bet iš ydų ir palinki
mų. Jurgelionio straipsnyje 
skaitome:

Tai 
lias. 
buvo.

Tu nori tarnauti Susivienijimui (vienok važiavome! Gal tikriau, 
’ dėl to, ne tiek važiavome, kiek irėmes.

buvo tikrai biaurus ke- 
Automobiliu važiavimas 
tiesiog neįmanomas. O

nimas? O gal Tu dar ir garbės važiavome, kiek automobilį siu
ntėme. Pavažiuoji varsnas ki- 

Čia darosi jau ne juokai, bet tas ir įklimsti į tokią klampy
nę, kad automobilio tik ratai 

Ir, beje, kas bus tas “kuni- kyšo. Viena išeitis, — lipk lauk 
autorius I gas“, kuris darys tuos sąžinės ir stumk. Nors ir trims vyrams, 

negu tik Į kvotinius kandidatams? Visi 15,-1 bet tokia kelionė buvo sunki.
Iki Vilniaus, musų kelionės 

tu rėkti ir reikalauti atsakymų. I tikslo, dar liko kelios dešimtys 
Ar Kl. Jurgelionis numato pa- kilometrų. Automobilis, kaip 
tį save į Vspaviedninko“ rolę, audringoje juroje laivas, siuba- 
kaįpo visų “atsidavusių Susivie-Į vo. Bet vis dėlto geriau, kai siu- 
nijimui narių“ įgaliotinis? 
būt, taip Ir yra nustatyta 
jo konstitucijoje, kurios 
iki šiol dar nepaskelbė?).

SLA. nariai ir kandidatai, I prakaituojame. Pagaliau ir mu- 
vargiai bepajėgs tuose painu- Lų jėgos ne kelerių arklio jėgų 
muose susivokti, — nebent Kl. motoras. Nuilstame. Stovime, 
Jurgelionis pats duotų pavyzdį, juokaujame, vienas kitam nu- 
ikaip reikia viešai iš viso savo rodymus ir pamokas duodame, 
gyvenimo daryti išpažintį. Ki- pykstamės. Bet automobilis nė 
taip šis jo prašmatnumas gali | iš vietos. žmogų kariais pykčiu 
pasilikti neįvertintas ir neįvy
kintas.

(Gal buoja, negu vietoje stovi.
l°Je Šai jau valanda kita kaip nė 
jisai iš vietos. Ratai teškia purvus, 

bet vietoje sukasi. Stumiam,

ŽINIOS

Gal nežinojote?
“Naujienų” redaktorius ir “Keleivio” redaktorius, 

pasirodo, yra “draugai” ne tiktai generolo Mannerheimo, 
bet daugelio stambiųjų Švedijos kapitalistų, kaip va:

Malm — keturių didžiulių korporacijų pirmininkas, 
kurių kapitalas siekia $22,500,000, ir jisai pats savo as
meninio turto turi $34,000,000.

Vikander — didelio banko ir penkių industrinių kor
poracijų direktorius; jo kontroliuojamas biznis neša gry
no pelno $27,000,000 per metus.

Stedingk — direktorius visos eilės korporacijų, ku
rios padaro $31,000,000 gryno pelno (tur būt, per metus).

Lendvik — daugybės korporacijų direktorius ir savi
ninkas $10,000,000 kapitalo.

Paima — kuris kontroliuoja apdraudos kompanijų 
su $1,560,000 kapitalu.

Tie asmens, mat, įeina į komitetų Suomijai padėti.

šita gerovės, teisingumo — ir, 
žinoma, tikro broliškumo gady
nė, “Tėvynės“ redaktorius siū
lo tam tikru budu rinkti orga
nizacijos viršininkus. Trumpai 
išreiškus jo pateikto sumany
mo turinį, jisai reikalauja, kad 
kiekvienas kandidatas prieš bal
savimus atliktų “viešų savo gy
venimo išpažinti“. '

Po to, kai kandidatai “išsi- 
spaviedos“, pasakydami visas 
savo nuodėmes, tai nariai žinos, 
kurie jų yra tinkami, o kurie

Bet 
ar kan- 
Susivie- 

jisai į 
ir ims

norėtų ir galėtų patirti, kurie 
iš kandidatų turi kurias nors 
iš čia nurodytų ydų arba pa- 
linkimų prie tų ydų, tai jie 
žinotų už kurį kandidatų 
jiems negalima balsuoti, no
rint išrinkti geriausių valdy
bų.“
Na, gaudykime įsivaizduoti 

tokių “išpažintį“. Kandidatas y- 
ra kvočiamas (daug-maž pagal 
Jurgelionio patiektų “sumenijos 
rokundos“ pavyzdį) sekamai: 
“Tu atrodai padorus ir teisin
gas žmogus, bet ar Tu, kai bu
si išrinktas ŠLA. prezidentu, 
nesipusi, kaip kalakutas? Ar 
Tu nesigirsi, kad esi lietuvių ka
ralius?“ Ką turės šitaip užklau
stas žmogus (jeigu jisai nebus 
įsikaušęs, ir jo klausėjas taip 
pat bus panašus į blaivų sutvČ-

Išpažintį tęsiame: “Tu nori 
vėl būti išrinktas iždininku — 
gerai, pažiūrėsime, ar Tu esi 
vertas tokios vietos. Iki šiol Tu, 
rodos, dar nesi padaręs vagys
čių arba suktybių organizacijo
je; bet ar Tu nejauti savo šir- 
dyje palinkimų kada nors atei
tyje nukniaukti tukstantį-kitą 
iš našlėms ir našlaičiams tau
pomų ir sutaupytų organizacl*

Tad jie yra “Grigaičio ir Michelsono draugai”. Taip rašo 
lietuviškų komu-rlacių “fiureris” savo organe. Bet jisai 
pats pasirinko sau už draugus, dagi “kraujo draugus” 
(anot Berlyno) Hitlerį ir jo rudųjų kompanijų! ,

KLAIPĖDA. — Nuo sausio 
15 d. Lietuvai perėmus laisvą
ją zoną Klaipėdos uoste, toje 
zonoje esantieji sandėliai vėl 
plombuojami lietuviškomis 
plombomis ir juose esąs turtas 
yra musų muitinės . pareigūnų 
žinioje. Kai viskas laisvojoje 
zonoje pagaliau susitvarkys, 
kaip numatyta sutartyje, tai 
Klaipėdos uoste atsiras nelygi 
nant kokia lietuviškoji terito
rija: čia, be jau veikiančios Lie
tuvos muilines, bus ir Lietuvos 
Banko ir pašto skyriai, apy
varton gi čia eis ir litai ir mar 
kės, o paštas aptarnaus zoną 
administruojančią uosto ben
drovę ir kitas zonoje veikian
čias lietuviškas įstaigas (ban
ką, muilinę, ekspedicijos kon
toras ir kt.); be to, zonoje dir
bantiems ir tarnaujantiems 
čia pat bus įrengta valgykla, 
kur galės valgyli visi zonoje 
dirbą Lietuvos įstaigų valdinin
kai, tarnautojai, darbininkai, 
atvažiuoją kasdien čia dirbti 
iš Kretingos ir kas vakarą grį
žtą į Kretingą nakvoti. Pirmo
mis dienomis muitinės valdinin
kų jau buvo apie 12 ir darbi
ninkų laivams iškrauti ir . pa
krauti jau atvyko apie 80. To
liau pagal reikalo skaičiai dau
gės. Maistas ir kitos reikme
nys laisvojoje zonoje nebus 
limituojami ir kainuos tas pa
čias kainas, .kaip ir Kretingo
je. Užtad abidvi laisvosios zo
nos yra stipriai aptvertos auk
štomis dalinai medžio, dalinai 
geležies tvoromis.

Be abejo, kiekvienam buvu
siam Klaipėdoje ar per Klai
pėdą važiavusiam į Lietuvą, 
įdomu, kur toji laisvoji zona 
randasi ir kokius plotus ji ap
ima. Laisvojon zonon įeina du 
sklypai Klaipėdos žiemės uoste: 
vienas sklypas apima didžiuo
sius “Lietūkio“ sandėlius su 
grudų elevatorium ir Lietuvos 
Banko sandėlius. Antrasis skly
pas apima muitinės sandėlius 
prie locų bokšto (šiame skly
pe yra ir naujieji musų mui
tinės pastatytieji sandėliai). 
Prie šio sklypo paprastai su
stodavo švedų keleivinis laivas 
“Marieholm“, taigi tą vietą ir 
tuos muilinės sandėlius, kui 
riuosc padėdavo atkeliavusių 
amerikiečių bagažą, buvusieji 
Klaipėdoje atsimena. Taigi, 
Klaipėda ir toliau pasilięka ne
svetima Lietuvai.

gali paveikti, o automobilį nei 
geruoju, nei pikiuoju.

Nudžiugome, kai pamatėme 
vyriškį į mus besiartinant. Tai 
buvo kokios trisdešimt metų 
vyras. Išdžiuvęs kaip šaka; il
gas kaip baslys.

—Tiek ir naudos
— pagalvojau sau. 
riau, negu niekas. 
Lenkijos kareivio

iš jo bus, 
Bet vis ge-

uniformos 
milinę. Batai nudėvėti, visas 
purvinas, . neskustas, plaukais 
apžėlęs. Greičiau buvo į valka
tą panašus, negu į ramaus bu
do žmogų. Vis lik pasikvietėm 
talkon tą biaurybę automobylį 
iš purvų išstumti. Trys vyrai, 
žinoma, jėga, bet ketvirtas, 
nors ir išbadėjęs, dar geriau, t 

—iVienAs, du, trys! — ir jau 
mes važiuojame. Aišku, naują 
musų talkininką pasisodiname 
ir pasileidžiame kartu į Vilnių.

Tai buvo gudas, nemokąs ki
taip kalbėli kaip tik gudiškai. 
Tai buvo Lenkijos armijos li
kutis, kuris grįžo iš SSSR be
laisvės. Šnekus vyras ir nemėg-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

—Tikėsite ar netikėsite, bet 
automobilyje aš pirmą kartą 
gyvenime! Ir štai su tokiais po
nais važiuoju, tai kaip pasako
je, — šneko jisai įsėdęs tarp 
musų automobilyje.

—Dabar viskas kaip pasaka, 
ar sapnas. Įstojau į kariuome
nę Lenkiją ginti. Juokai, įsto
jau? Išvarė! Musų niekas ne
klausė, ar nori ar nenori. O 
štai jau grįžtu iš SSSR nelais
vės į Lietuvą., Juk ėjau kariau
ti su vokiečiais, o atsidūriau 
SSSR belaisvėje! Čia buvo Len
kija, o dabar Lietuva!

Tai porina tasai gudas, o mes 
visi trys smalsos pagauti, ausis 
išpūtę klausome.

—Stebuklingas tasai kraštas 
SSSR, o tyarka tenai žmogaus 
protui nesuprantama. Mus tie
siog be mūšio raudonoji armi
ja paėmė. Viskas buvo netikė
ta, dar tik ruošėmės į žygį prieš 
vokietį, o čia iš užpakalio rau
donasis tavorščius kumštį atki
šo. Gintis? Kad jau nebuvo kam 
gintis. Lenkijos pažiba — iš
girtoji armija — byrėte suby
rėjo. Su arklio kapona prieš 
pragaro mašinas, nors ir bajo
ras, tai niekis! Subyrėjo viskas. 
Nežinau, kokiems galams mus 
keletas šimtų vyrų išvežė į 
SSSR gilumą, kur tenai biesas 
prie Maskvos. Palaikė tris sa
vaites, susigalvojo ir eik, kur 
kas nori; vadinasi, laisvas esi! 
O tos trys savaitės, tai ištisi 
metai buvo. Niekas nežino, kas 
čia su mumis bus. Iš pradžių 
geriau davė valgyti, o paskui, 
paskui, tur būt, pamiršo...

—Tai gal progadanda vaiši
no, — neiškentęs vienas musų 
prasitarė.
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—Jokios tenai dabar propa
gandos. Įsakymai. Tur būt, ir 
komunistais pagal įsakymą 
tampa. Tik man neteko komu
nistų susitikti, nors štai jau 
septinta savaitė, kaip pėsčias 
jų tą žemelę trempiau! O kaip
gi? Kaip paleido, tai ir pasu
kau į namus. Juk žinai — žmo
na, vaikai, o pinigų nei cento, 
tai savais nuosavais žirgais pa
sileidau į lą ilgą kelionę, štai 
ir batai nuplyšo, juk tokia ke- 
lionė. Negaliu nusiskųsti, ra
dau tenai gerų žmonių, bet bol
ševiko nesutikau. Gal miestuo
se jų yra, o kaime, kaime tuš
čia. Juk aš į miestus nėjau, vis 
per kaimus keliavau. Čia tave 
ir pamaitina ir nakvynę duoda, 
o kartais ir arkliais varsną ki
tą paveža. Mieste Šito nelauk. 
Kaimo žmogus visur širdinges
nis. žinai, arčiau prie žemės ir y 
vargo. O SSSR kaime vargai 
neišmatuojami, žmonės skur
džiai gyvena, bet svarbiausia — 
nieku netikri. Vienas kilu ne
pasitiki. Tai jau vargas. Kiti 
mane nė išleisti greitai nenorė
jo, kai sužinojo, kad iš Vilniaus 
krašto, atseit, iš užsienių. O 
kokia jų begalinė smalsa suži
noti, kaip kitur žmonės gyve
na. Kaime žmonės jokiai pro-,r 
pagandai netiki, todėl ir tos 
propagandos jau nėra. Bet visi 
kažko laukia, gaudo žinias. Ne
toliese Minsko, kur jau 
gudų gyvenama, mane vienas 
ūkininkas kelias dienas pas sa
ve išlaikė. Pasakok tu jam, 
kaip kitur žmones gyvena. Čia 
tai aš sužinojau, kad Vilnius 
jau Lietuvos. Tasai ūkininkas 
užtikrino, kad dabar Lietuvoje 
busią geriau gyventi. Jis kaž
kur tarp lietuvių buvęs, girdi, 
tvarkingi žmonės. p žinote, 
kaip jis mane kelias varsnas 
pavežė ir paskui atsisveikino, 
tai štai ką sakė:

—Laimingi! Turėsite duonos, 
turėsite savo žemę! Sakykite, 
ar tai tiesą jisai sake, — krei
pėsi į mus tasai gudas. Mes 
jam nei teigėm, nei neigėm. ’l 
Sakėm, — pats įsitikinsi.

—Bet lai nežinia, žinote, vi
soje rusų Gudijoje dabar lik ii

tau istorine Lietuva, 
atėjo! o tenai gal ir 
ir teisingai žmones

a t rodo ? 
gudas į

nai skleidžia gandus, kad Lie
tuva badauja, bet niekas lenai 
netiki. O vienoje vietoje nak
ties melu ilgai kalbėjau su vie
nu kaimiečiu, tai jisai tiesiai 
tai išdrožė:

—žvilgtels saulužė ir į musų 
langužį! Ateis istorinė Lietuva!

Taip pasakė, nutilo ir dau
giau, kaip vandenį burnoje su
čiaupęs nekalbėjo.

—O tai 
ji jau čia, 
ateis, gal 
laukia!

—Kaip jums visiems
— vėl kreipėsi šnekus 
mus. Mes ir vėl nei leigėm, nei<T 
ncigėm.

—Juk lai sapnas! Išgrūdo iš 
Lenkijos, o štai grįžtu į Lietu
vą. žemė ta pati, žmonės tie 
patys, bet tvarka jau kita. O 
kaip tvarka gera, tai ir žeme 
naši, ir žmonės geresni!

—Bet štai jau Vilnius! — 
sušuko gudas pamatęs pro au
tomobilio langą Vilniaus mies
tą. - y

—Lietuvos istorinė sostinė!
O gal ateis ir istorinė Lietuva? 
Visi nulykom ir žiūrėjom Vil
niaus miesto. —V.

1—27—40, Vilnius.

PREZ. ROOSEVELTAS 
SUGRJš I WASHING-
TONĄ ŠEŠTADIENĮ ) 

WASHINGTON, D. C., ko- r 
vo 1. — Prez. Rooseveltas pra 
nešė, kad jis sugrįš į Washing- 
loną šeštadienį ir tuojau pasi
rašys bilių, pagal kurį suomiai 
galės gauti $20,000,000 pasko- 
lą Jungt. Valstijose.

r-TT—...
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Veda—NORA

“Tas turi dirbti šiandien, kuris nori būti prisirengęs 
rytojui.“

Prof. Vyt. Bacevičiaus 
Koncertai Brazilijoj 
Ir Argentinoj

Lapkričio mėnesio 30 dieną, 
1939 m. įvyko Buenos Aires 
Colon’o Teatre (didžiausiam 
Pietų Amerikoj — 5,000 vietų) 
simfoninis koncertas, kurio 
programą sudarė Beethoveno, 
Stravinskio, Prokofievo veika
lai ir Bacevičiaus Elektrinė Po
ema, kuri buvo gausiai surink
tos publikos labai karštai pri-

LIETUVIŲ KALBOS

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

KAINA $1.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, 111., arba Dr. 
D. Pilka, 528 Columbus Avė., Bos
ton, Mass.

si

NAUJIENOS, Chicago, UI.

’ z": ; ■’ : -i

SUTAUPYK 500 ant $1.00 
pirkdamas muzikali Instrumentą: 
Klarnetą, Trumpėtą, Tromboną, 
Saksofoną, Smuiką, Gitarą arba 
Banjo. Taipgi Drums Uždangalų.

Taupykite pirkdami pas— 
GOLDSTEIN 

914 MAXWELL ST. 
Tel. CANAL 6114.

MADOS

imta. Apie šį veikalą Buenos 
Aires spauda paaukojo ištisus 
straipsnius. Be to, Vytautas Ba
cevičius turėjo eilę koncertų 

» Brazilijos Radiofonuose, bu- 
i tent:
1 39—XI Sao Paulo Radiofone

“Bandeirante”,
’ 1—XII Sao Paulo Radio Dif-
’ fusora,

6—XII Santos’e Radio Club 
de Santos.

Prieš koncertus buvo per Ra
diofonus apibudintas V. Bacevi- 

( čiaus artistinis veikimas.
Prof. Bacevičius vėl grįžo į 

Buenos Aires ir ruošiasi eilei 
viešų koncertų ir Radiofonuose.

— o —
1 Buenos Aires spauda apie prof. 

V. Bacevičiaus “Elektrinę Poe
mą”, atliktą simfoniniam ko n* 
certe Colon’o Teatre 1939 

lapkričio mėn. 30 d.
“La Nacion“, 1939-XII-1, 

enos Aires:
Dirigentas Gastro davė išgirs

ti vienintelį naują dalyką, kuris 
buvo pažymėtas programoje, 
miieni, lietuvių kompozitoriaus 
vyiauto Bacevičiaus “JLlektrinę 
roemą tai kūrinys, kuris tam 
tikru atžvilgiu priklauso esteti
kai, priimtai vadinti “mašinų 
poezijos“ vardu, kurios žymes
nes apraiškos yra Haneggerio 
raciiic 231; Prokofievo baletas 

| ‘Plieno žingsnis’’; Massolovu 
, ‘Plieno Liejykla“ ir paties Gas- 
tro “Mekhano”. Bacevičius, vei
kiamas Skriabino žymios įta
kos, nuėjo dar pažangesnio me
no kryptimi, kuriam prikiauso

m.

Bu

Naujienu-Aeme Telephotb 
, MONTEBELLO, Cal. — 

Heraldine Hardaker, 5 me
tų, kuri buvo nužudyta par
ke.

gavo muzikas B. Dvarionas. 
Koncertas praėjo su dideliu pa
sisekimu.

— o —
Lietuvių Muzikų Drau
gija ir Muzikos Barai— 
Persikėlė i Vilnių

Lietuvių Muzikų Draugija, 
kurįos pirmininkas yra N. Mar- 
linonis, su 1 d. vasario persike-

4399

Muzikos Barų redakcija ir ad
ministracija.

Kalbėdamas šia proga, p. 
Martinonis pasakė, kad Lietu
vių Muzikų Draugija, norėda
ma kuodaugiatisia išpopuliarini 
muziką Lietuvoje pradėjo eiti į 
mases. Bėgyje 1938—1939 me
tų, Draugija surengė 12 popu
liarių koncertų, ir šį sezoną jau 
keturis. Visi šių koncertai buvo 
nemokami ir prieinami moks
leiviams, kariams ir darbinin
kams. Visi jie turėjo didelio pa
sisekimo, 

’’ ■
Direktorius Muzikalio

į;

Visiškai neseniai dar buvo 
manoma, kad seniausias Ameri
kos “benas” randasi New 
Hampshire. ši organizacija su
sideda iš trylikos vyrų, prlskai- 
tant jų veteraną vedėją, E. E. 
Wiggin, kuris yra vedėjas per 
60 metų. Jis yra tiktai trečias 
vedėjas, kurį ši organizacija tu
rėjo iš viso. Tariant žodžiais 
paties šio garbingo senelio, 
‘Musų orkestrą putė ir putė ge- 
rai per šimtą ir penkis metus.“

Aprašymai, kurie tilpo spau
doje apie šią orkestrą, suintere
savo skaitlingus muzikos mylė
tojus. Neužilgo pasirodė, kad 
tasai New Hampshire “benas“ 
turėjo atiduoti pirmenybę dar 
senesniam, kuomet senos laik
raščio iškarpos pr i parodė, kad 
“The Allentown Band“ yra ke
liais metais senesnis, ir, kad 
jam priklauso titulas seniausio 
’beno“ Amerikoje.

ši dūdų orkestrą šiandien yru 
iabai veikli, turi 75 puikius mu
zikantus ir ją veda Albertas 
Meyers, buvęs narys garsiojo 
Sotisa Band.

Bet yra vienas faktas, kuris 
turi būti paminėtas. Tai tas, 
kad Suvienytų Valstijų Jurinin
kų Beno pradžia eina atgal net 
iki 1800 metų. Bet ši muzikalė 
įstaiga yra dalimi Suv. Vai. Ju
rininkų, nes kongresas nutarė, 
kad “benas iš trisdešimt ‘drum- 
mers and fifers’ turi būti dali
mi naujai įsteigto jurininkų 
vieneto.“ Tas buvo 1800 metuo
se, ar trupučiuką anksčiau. To
kiu budu Suv. Vai. Jurininkų 
Benas butų seniausias, bet jo 
rangu kaipo dalis militanško 
kūno vis tiek neatima laurus 
nuo The Allentown Band, nes 
ši įstaiga priklauso paprastiems 
žmonėms. O tai ir yra aukščiau
sias tokios įstaigos tikslas.

— o —
“Stoughton Musical Soclety’ 

dainos organizacija, įsteigta 
Stoughton, Mass., 1786 metuose, 
dabar turinti jau 154 metus 
amžiaus, yraVseniausia ; Ameri
kos muzikali? -grupė, su auten
tišku nepeHVuukiumu gyvavi
mu.

Rodys Paveikslus 
Vilniaus Lietuvių 
šelpimui

Vakarus Rengto Lietuvių 
Prekybos Butas

Lietuvių “Chamber of Com
merce“ (Prekybos Butas) nu
tarė gelbėti nuskriaustus lie
tuvius Vilniuje, suruošdamas 
judamųjų paveikslų rodomus, 
šitie paveikslai susidės iš įdo
mių vaizdų Vilniaus Šalies ir 
gyventojų. Bus taipgi daug vai
zdų iš kitų dalių Lietuvos gy
venimo. šitie paveikslai yra 
nauji ir dar nebuvo rodomi Či
kagoje. Jie bus tvarkomi brolių 
Motuzų.

Laikas 
dymams 
neužilgo

Visi lietuviai yra kviečiami 
ir raginami dalyvauti šituose 
“Moving Pictures“. Visas pel
nas bus tiesiog siunčiamas grei-

tai pagelbai reikalaujantiems. 
Lankydami šituos krutumus 
paveikslus, jus ne tik pasilink
sminsi! matydami gražių, įdo
mių Lietuvos vaizdų, bet prisi
dėt prie kilnaus nuvargusių 
brolių lietuvių šelpimo ir gel
bėjimo darbo.

Lithuanian Chamber of 
Commerce, Jadge John T. 
Zuris, Komisijos pirm......

Sėdymos žarnos Ligų— 
KYLOS IŠGYDYMAS 

GARANTUOTAS 
Prašykite knygelės DYKAI 

Konsultacija DYKAI.
Dr. DON C. McC0WAN

N. 1517—25 E. Jackson Boul. 
Tel. Webster 3043

Remkite Lietuviškų 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 0014

Reniais 
3 MONTHS $5

Rentai Applied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service 

3712 So. Western Avė 
Phone LAFAYETTE 3534

ir vieta šitiems ro
dau nenustatyti, bet 
paskelbsime.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 VV. lllth St, Worth, IU.

MASTĖS WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

“GUARDIAN SERVICE” - AMERIKOS 
VĖLIAUSIAS IŠRADIMAS ANT PEČIAUS 
VIRŠAUS KEPTI IR VALGIUS GAMINTI

Victor Bagdonas
LOOAL & LONG DLSTANCE 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS

No. 4399—Jaunimui suknelė—‘su
kirptos mieros tiktai 11, 12, 13, 14, 
15, 16 ir 17.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 45 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept^ 1739 
So. Halsted St., Chicago, UI.

Kontūrai smailus, ritmai aštrus, 
nervingi, skambumas Vibruo
jantis, kas nuolat atsako var
dui, kuriuo veikalas teisingai 
pavadintas. “Elektrinę Poemą’, 
Kaip ir Teitus dalykus, Castro I Gyvenimo
puikiai atliko, Publika išreiškė Wilhehn Furtsvaengler, ilga- 
savo dėkingumą karštomis ir nlc(įs vedėjas Berlyno Valstybe 
ilgomis aplodismentų demons- nCs Operos ir Philharmonijos 
nacijomis, Orkesti•os, buvo paskirtas per-

“La l’rensa’’, 1939-XH-1, Bu dėliniu muzikalės veiklos Vien- 
cnos Aires: noj. titulus bus Direktorius

Kaip naujų dalykų teko iš- Muzikėlio Gyveninio. Fui;twa- 
girsti Bacevičiaus “Elektros Po- engler nekartų lankėsi Kaune 
emu“. Yru šioje poemoje pui- kaipo svečias dirigentasOperos 
kini laimėto gyvumo, dinamiz- 'r simfonijos, 
ino, triukšmingo skambumo ir 
kontrastų. Juan Josė Gastro gy- Oną Katkauskaitė- 
vas poemos išpildymas laimėjo Ka'gkaS Populiari Ar- 
pubiikos aplodismentus. tjstg Metropolitan Op.

“Pavs Libre”, 1939-KII-3, Bu- •
enos Aires- ^an d^nai šiose dienose ten

ka girdėti musų lietuvaitę Oną
Kas buvo naujo programoje, Rutkauskaitę per radio,' kuomet 

tai lietuvių pianisto ir kompozi- jį dainuoja Metropolitan Ope- 
toriaus Vytauto Bacevičiaus E- ros Šeštadienio perstatymuose, 
leklrinė Poema, apie kurią esu- Kelios suvaitos atgal girdėjau 
nie kalbėję prieš keletą mėne- Jos "lnterview“ ant Metropoli- 
sių, kompozitoriaus Bacevičiaus tan Operos audicijų valandos, 
pirmo apsilankymo Buenos Ai- Kiekvienas jos pasirodymas 
ros progų, kai jis čia davė ke- mums lietuviams suteikia vien 
lotą piano rečitalių. Elektrine malonumo.
Poema priklauso muzikos rų- “Musical Leader“ kritikas rū
šiai, kurią butų gulima pavadin-Įgydamas apie p-les Kutkauskai- 
ti niaSinisline mokykla. Tai yra pasirodymą PonchielĮi ope- 

I veikalai, kurie (traukia į sim-|roj — “La Gioconda“ sako “p- 
fonizmą mašinines apraiškas
vaizdus šio neramaus XX am-|navo savo ariją tikrai (tikinau- 
žiaus elementas, šitai “plieno čiai ir publika greitai suprato 
religijai“ priklauso tokie reikš- ir giliai įvertino tai“. Tiktai ke- 
mingi veikalai, kaip Iloneggerio n žodžiai, bet juose daug paša- 
‘Pacific 231“ 
no Drozo 
“Mekhano’, 
milloneshno autoinovil Ford”, 

1 Mossolovo “Plieno liejykla“ irI I nemaža kitų. Bacevičiaus kom-

lė Baskas buvo Gieca. Ji sūdai-

NAUJIENOS Pattorn Dept
1739 S. Halsted SL, Chicago, Ilk

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No........ ......
Mieros ------------ per krutinu

—. o —
Prisiųsta “Paminėti

P-ia Marion žalnieraitienė— 
(Marion Zuinia) pildys sekamą 
grupę piano numerių, recilalė
jo kuri (vyks ryloj, kovo 3 d. 
Thealre Intime, 730 Rimbai 
Building, Wabash ir Jackson 
gatvės, 8-tą valandų vakaro:

a) Elude .................... May oi
b) Lark ....... Tschaikovvsky
c) Sonata in C Major,

(first inovement) Mozart 
Publika kviečiama atsilanky

ti. Įėjimas veltui. Atrodo, kad 
mes turime daug, besilavinančių 
lietuvių, apie kuriuos nieko 
ba labai mažai težinome.

— o —
Svarbus Muzikaliai 
Įvykiai Šį Mėnesį

“Pirmyn’’ Choras statys “Kai 
Gėlės Žydėjo“ (Blossom Time), 
Sigmund Rombcrg operetę pa
grįstą Schubcrto gyvenimu ir jo 
žavingais muzikos kuriniais. 
Kovo 10 d., Sokolų svetainėje.

ar-

Pratellos “Laku- kyta.
Sapnas“, Gastro —, o —

I Amerikos Seniausias 
Dūdų Orkestras

Tiems kurie įdomaujasi du- 
pozicija sujungia šito žanro I dų orkestros muzika, laikotar- 
bendrąjį stilių. Instrumentacija pis šimto ir-dvylikos metų ne
yra puiki ir labai pritaikyta | pertraukiamos veiklos panašios 
paimtam motyvui.

. —o —
Muzika Vilniuje: 
Pirmas Simfonijos 
Orkestros Koncertas

Sausio 21 d. Vilniuje įvyko 
pirmasis naujai įsteigtas Simfo
nijos Orkestros koncertas, Diri- The Allentown Band.

orkestros turi būti žavinga isto
rija. Tokie tai žmones padrąsi
na muzikantus prie didesnių ir 
geresnių dalykų. Ir tokiems tu
ri eiti kreditas už palaikymą 
per šimtą ir dvyliką metų orga
nizacijos, kuria didžiuojasi Al- 
lentown, Pa. Ji žinoma kaipo

» u >.

Kepkite duoną, pyragus ir pajus, kepkite ir mėsą stačiai 
ant pečiaus viršaus. Pečiaus nebevartokite. Taupykite vietą, 
gasą ir pinigus. Valgiai bus skoningesni. Įrankius galima pir
ui tiesiai iš dirbtuvės. Taigi ir čia dar sutaupysite.

Pademonstruosime, gardžius valgius pagaminsime ir pa
tieksime dykai. Jus suprašykite svečius, o mes atliksime visą 
litą.

Ši pasiūla tinka iki kovo 25 d., 1940.

NAUJIENŲ 26-las METINIS 
KONCERTAS — dalyvaujant į- 
žymiausioms musų muzikalėms 
jėgoms, chorams, solistams, etc. 
Kovu 31 d. Sokolų svetainėje. 

—• o —
Š| vakarą įvyks musų visų 

mylimo BIRUTfiS CHORO šei
myniškas vakarėlis, Marųuette 
Park Svetainėje, 6908 Su. West- 
ern Avė. Jaunieji Birutiečiai 
nuoširdžiai kviečia visus savo 
rėmėjus ir draugus dalyvauti 
šiame vakarėlyje. Įėjimas labai 
mažas, bus užkandžiai, progra
mas ir malonus pasisvečiavi
mas visiems atsilankiusiems, Bi
rutes choras lauks jūsų, ir jūsų 
ir jūsų ... Tad, iki pasimatymo 
šį vakarą

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
3i os rųšies su mo- 

erniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
Šviesomis. Darba-* 
garantuotas.

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir narni

ninku, kurioje ran 
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

savi-

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

MADŲ

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

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

JAMES GODITUS
563 Lake Shore Drive, Room 304

Telefonas SUPF.RIOR 3391.

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

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame Už. Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

$4,000,000.00
$300,000.00

FEDĖRNL.WfflGS 
~ ' and___ _ _______

LOAN ASSOClATlONof Chicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Vai. 9 iki 5. S e r. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

STATOME NAUJUS
NAMUS KAINA 15 CENTŲ 

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

naujienos 
1739 S. Halsted SL, 
Chioaffo, tlL

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miastas ir Talstija)

MURINIUS 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. 

Telefonas LAFAYETTE S«««
Remkite tuos, kurie 

garsinasi 
NAUJIENOSE”
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Pp. Sireikos 
StTsilaukė Dukters

Mrs. Sylvia Sireika, žmona 
žymaus radio akordeonisto 
John Sireiką Jr., kuris per ei
lę metų sėkmingai groja Bud- 
riko Radio valandoje, pereitų 
vasario 26 d., susilaukė duk
ters.

Duktė užvardinta Judith 
Ann, sveria 2 svarų ir 10 unc. 
Motina ir mažytė duktė ran
dasi Gerinau Deaconess ligo
ninėje ir abi jaučiasi gerai Dr. 
Bertash priežiūroje. Kambario 
nr. 318. Tikisi pargrįžti namo 
apie sekantį trečiadienį. Pp. 
Sireikos gyvena antrašu 3828 
S. Lowe Avė.

šia proga Dėdė Pasakorius 
nori pasveikinti musų Jonelį 

* kaipo naujų “Papą”. Kitų syk, 
Jonai, bus sunūs. —VBA.

I®#*?

(ACME-NAUJIENŲ Photm
DETROIT, MICH. — Duncan D. McCrea (po deši

nei), \Vayne kauntės prokuroras, kurį norima pašalinti 
iš vietos už netinkamų pareigų ėjimų.

Tai Nebuvo Juokai 
Ugniagesiams Ir 
Policistams

Suėmė Du Jaunuolius
Ugniagesiai gavo žin'.ą tele

fonu, kad dega namas ties 5929 
S. Peoria Street. Atšvilpė, at- 
dundėjo keli trokai — bet nie
ko nerado.

Netrukus policija gavo žinią 
telefonu, kad ties 5929 South 
Peoria Street, ‘‘žmonės .šaudo-

Sugrįžo Iš 
Californijos

Alena Gramontienė, 4535 S. 
Rockwell St., taverno ir sve
tainės savininkė, šiomis die
nomis sugrįžo iš saulietos Ca
lifornijos. Ji ten prabuvo pas 
gimines ir pažįstamus apie 9 
savaites.

Draugė Gramontienė yra žy
mi veikėja įvairių organizacijų 
ir sakosi labai išsiilgusi chi- 
cagiečių. Aplankė Santa Bar
bara, Calif., Los Angeles, Tuc- 
son, Arizona, Mexico ir kitas 
žymias vietas. —Steponas

^rjžo Iš
Ligoninės z

BRIGHTON PARK — Prieš 
tūlų laikų Antanas Kliukas, 
4601 So. Rockwell St., auto
mobilio nelaimėj buvo labai 
sunkiai sužeistas. Jis buvo be 
sąmones, bet skubiai jį nuvežė 
į ligoninę, ten davė pagalbų- 
ir jau jis yra grįžęs namo ir 
sveiksta, priežiūroj Dr. A. J. 
Shimkaus. Frentas

Graži Šeima 
Calumet Miestelyj

CALL'MET CITY, ILL. — 
Yra ir pas mus kelios gražio 
lietuviškos šeimynos., tarp ji: 
pp. Juozas ir Domice’ė Prei 
džiai, 661 Ingraham avenue 
Jin turi nuosavą gražų namą 
ir augina o vi dukreles: Biru
tė bus 14 metų gegužč^22 d , 
o Elsie bus net 11-kos met’ 
šiandien. Reiškia, šiandien jos 
“birthday”.

ši mergytė yra mokinė 
Wentworth mokyklos 6-tam 
skyriuj ir labai gabiai moki
nasi. Kai parsineša namo “at
skaitą” nuo mokytojos, . ta> 
vien matai “A” laipsnius. Be 
je, Elsie yra labai dėkinga ei- 
ceriečiams F. O. Stanaičiams 
už Kalėdų dovaną, gražų, bal 
tą šuniuką, kurį ji labai my 
Ii.

šiandien ji švęs savo “birth-

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon 
Alus

Daržas Mažiems Piknikams 
(Visos Subatos neužimtos ir vi
sos dienos Aug. ir Sept atdaros)

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI, Sav.

day” ir ji nepyks jeigu daug 
draugų atvažiuos į jos puotą. 
Priešingai, jie visus kviečia at
silankyti.

Vietinis.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
AVilliam Kovvalsk,

•.ei kalnu ja
-skirti

Anna Wcnskus nuo
Wenskus

Telen Kaszko nuo
AVaszko

21, su

Walter

Paul F.

tavo
Vrskiras
Auna Macys nuo John 

cys
William Kendrick nuo 

”ic Kendrick

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Ma-

Lietuviškas Resto
ranas Vidurmiestyj

Jackson and Ganai St. — 
Dviejų brolių žmonos, būtent 
Mildred ir June Regis, tik ką 
įsigijo puikų restoraną, kuris 
randasi prie Union Station, 
adresu 515 AV. Jackson Blvd.

vardino Regis Sisters Restau- 
rant.

Malonu matyti tai. kad musų 
tautiečiai progresuoja.

—Kostumeris

1630

Dvejos
Sukaktuvės

T0WN OF LAKE — 
nierius Julius Ciekutis,
AV. 47 St., šiemet mini dvejas 
sukaktuves, būtent, 25 metus 
kaip bizny j ir 15 metų kaip

Visi, kas jį pažįsta pasakys 
tai, kad jis yra gabus biznie
rius ir susipratęs lietuvis.

1925 metais atlankė Lietuvą 
ir kitas Europos valstybes. O 
tėviškėj beviešint jam ir lai
mė nusišypsojo, kuomet jis su
situokė su p-lė Julia Rekečiu-

Dabar, matyt, Julių Ciekutis 
jau yra įtraukta ir į lietuviš
kų visuomeninį judėjimą.

—Vietinis

ĮcportasI
Liiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.tiiaiiiiiiiiiKiiaiiiiiiiiaiiiiiiiiMiiiii?

Atskubėjo kelios patrolkos 
— bet irgi nieko nerado.

Bet atvykę policistai paste
bėjo, kad verandoj, ties 5956 
S. Peoria sėdėjo du jauni žmo
nės. Jiems, matyt, ugniagesių 
ir policijos atskubėsimas buvo 
dideli juokai. Paskambink te- 
efonu, ir žiūrėk, tuojau 
dundės ir ugniagesiai ir 
ei jos departamentai!

Bet tai nebuvo juokai 
?istams, nei ugniagesiams,
’aunuclius apkaltino melagin
gų žinių telefonavimu,. betvar
kės kėlimu ir abu suėmė. Areš
tuotieji yra 23 metų lietuvai
tė, Miss Elsie Antanavičius, 
5740 Emerald, ir 21 metų John 
Foy, 5621 S. Carpenter.

ati- 
poii-

poli-
Jie

Lietuvių Boksininkų 
Turnyras Balandžio 
3 ar 5 dd.

Jack Sharkey Kviečiamas

Sporto Associacija ir 
Leader” laikraštis.

Visi sporto mėgėjai vien ir 
tekalba apie tą didžiulį ir pir
mutinį lietuvių boksininkų tur
nyrą, kurį rengia Čikagos, Lie
tuvių 
“Lith.

Šių metų balandžio mėn. 3 
ir 5 dienomis įvyks geriausių 
lietuvių jaunimo boksininkų 
persitikrinimai už čampiona- 
tą. Tai bus pirmas panašus 
įvykis Čikagos lietuvių sporto 
istorijoje. Bokso rungtynės bus 
laikomos milžiniškoje ir mo
derniškoje 124th F. A. Armo- 
ry, 5200 So. Cottage Grove Av.

Lietuvių jaunimas norintis 
išloti į šį turnyrą, būtinai gau-, 
kitę įstojimo blankas, aplika
cijas, nes laika perdaug neliko. 
Atsiųskite laišką į Lith. Lea
der redakciją arba patelefo
nuokite: REPublic 2742, kiek
vienam norinčiam boksuotis 
aplikacija bus duodoma. Pasi
naudokite šia reta proga, nes 
kas žino, gal jums teks čampi- 
onatas.

Justinas Woicek 
Nuosavame Name

Plačiai žinomas Roselando 
biznierius p. Justinas Woicek 
kuris per eilę metų laikė val
gomų daiktų krautuvę prie 
10804 S. Michigan Avė., dabar 
persikraustė į nuosavų namų, 
antrašu 5519 S. Halsted St. čia 
taipgi užlaiko gražiai įrengtų 
valgomų daiktų krautuvę.

P-s Woicekas turi ypatingų 
specialybę namie išdirbtus rū
kytus lašiniukus. Visa svarba 
rūkymo yra tame, kad durnai 
yra iš “Hickory” medžio. Skel
bimas telpa “Naujienose”.

—VBA

Pro f ė jų A nkoto jai
Visuomenė prašoma kuo- 

skaitlingiausiai dalyvauti, nes 
tuo padrąsinsime savo jauni
mą žengti pirmyn sporto šako
je. Musų stambus biznieris, lai
dotuvių direktorius, p. A. Pet
kus, pasižadėjo paaukoti lai
mėjusiems boksininkams gra
žias čampionų taures-trofėjas, 
kurių vertė siekia $100. Re to, 
AVm. A. Lewis, rūbų krautu
ves savininkas, irgi duos ne
paprastai gražias taures lai
mėjusiems.

A. Kumskis, “Lith. Leader” 
laikraščio leidėjas, jau yra pa
kvietęs musų tautietį, J. Shar
key, atsilankyti ir būti tų run
gtynių teisėju. Dalyvaus labai 
daug sporto įžymybių iš visos 
Amerikos.

Kas svarbiausia, tai didelė 
pelno dalis bus skiriama pa
statyti seneliams' prieglaudos 
namus Čikagoje. Visi atsilankę 
prisidėsite prie labdaringo ir 
kilnaus darbo. Tikietus galite 
dabar gauti Lith. Leader re
dakcijoje. Bendra įžanga tik 
40c, “ringside” sėdynės, 75c. 
Tikietai dabar platinami kiek
vienoje kolonijoje. Neatsisaky
kite juos įsigyti.

Turnyras tęsis dvi dienas: 
trečiadienį, bal. mėn. 3 d. ir 
sek., bal. mėn. 5 d. Pradžia 
lygiai 7:30 v. v. Jei pamaty
site pulkus žmonių tomis die
nomis kur tai važiuojant, tai 
žinokite, kad jie visi traukia į 
pirmutinį lietuvių Bokso Tur
nyrų. Vieta: 124th F. A. Ar- 
mory—-5200 S. Cottage Grove

• Avė. Ad. Al.

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS Į 20 METŲ

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

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1939, 1938, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 visi naujų karų sąlygose, 
pigiai kaip $125; 12 PACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš visų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

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

jums metu patarnavimą ir patenkinimą.

likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.
Atdara kasdien iki 10 v. v. ir visą dieną sekmadienį

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

TROKU SAVININKAI TĖMYKITE!!!
Naujas Valstijos įstatymas reikalauja turėti Public Lia- 

bility ir <Property Damagc APDRAUDĄ
ant visų trokų po kovo 1 -dienos. Del žemesnių mokėjimų 

dydžių, lengvu išmokėjimu kreipkitės į

EDW. G. CHERNAUSKAS
1900 So. Union Avė. Tel. CANAL 2183

si

CICEROS PILIEČIAI
BALSUOKIT UŽ STREIT

Demokrate}. Sąrašą
DEL TAUPOS, PAŽANGOS IR PILIEČIŲ GERBŪVIO

įi

i

HENRY R.
SCHWARZEL
FOR ASSESSOR
TOWN OF CICERO

ANJTON J. 
KRUPICKA

FOR CLERK 
TOWN OF CICERO

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI

(su Hickory medžio dūmais) 
Galima valgyti žalius arba 
virtus, 
kandos 
turime 
batsų.

Labai tinka dėl už- 
Tavernoms. Taipgi 

venzyto porčepso ir 
Musų pačiu išdirbi- 

mas.
J U S T I N ’ S 

Food Store 
5519 S. Halsted St 

Tel. Engle\vood 9134 
Persikėlėm nuo 10804 Va So. 

Michigan Avenue)

KYLOTIEJI
GAUKITE

Įtaisymus DYKAI!
00% gprpntuoti įtaisymai pada

ro paraiščius, duoda 100% šau
nus, 100% tikrus įtaisymus, kad 
nadaryti specialų ža- 
i:ntoją naujiems tvir- 
i;ems raumenims ir 
audiniams formuoti, 
’-ad uždaryti silpnas 
vietas ir teikti gana 
pagerinimų b e i pa- 
liuosuot iš paraisčių 
jungo greitai.

Kreipkis dykai įtai
sų, pamatyti kaip sa
vasis paraištis ar nau
jasis veiks už vos $5.

100% TRUSS & 
RUPTURE BUREAU 
1869 N. Damen Avė. 
2 aukštas, Chicago, III.

Armitage 8200 
Įėjimas per kampinę 

krautuvę.
Išsikirpk šį atminčiai,
eisk kitam. Dykai!!! Stengiamės 

padėti reikalingiem ir įrodyt iš
gydymą be operacijos, kada ap
ėjimame — patarnaudami dykai, 
iei negali išmokėt, kuriems ren
giam specialų kliniką kas 2 ar 3 
.avaites. Jei reikia prašykit dykai 
oatarnavimo informacijų.

arba per

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti t tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

MADOS

GEORGE 
STEDRONSKY 
FOR PRESIDENT 
TOWN OF CICERO

B

O
■

1

LEO KASPERSKI
FOR SUPERVISOR

TOWN OF CICERO

• • ••■ Ib.', B
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JERRY J
VITERNA

FOR COLLECTOR
TOWN OF CICERO

EDWARD GRISKO
FOR TRUSTEE 

TOWN OF*CICERO

Ir vėl pasiųskite šituos Demokratų Partijos

J MUSU NAUJĄJĄ T0WN HALL
Pažangius Žmones

Balsavimas Balandžio-April 2 d., 1940
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4397—Praktiška suknelė. Sukirp
tos mieros 
36. 38, 40, 
krutinę.

16, 18 ir 20, 
42, 44 ir 46

taipgi 34, 
colių per

ar dau-gauti vienų 
nurodytų pavyzdžių 

prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. 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.

Norint 
giau virš

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

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No----------
Mieros , — per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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{vairios Žinutės iš 
18-tos Apylinkės 
Gyvenimo
Moterys pasekmingai darbuoja
si — ruošiasi “kazimierinėms”

18- APYLINKE:. — Pereita 
sekmadienį vietos “Brolių ir 
Seserų” draugija turėjo bunco 
parę. Sutraukė daugiau publi
kos, negu tokioms parems gali
ma tikėtis, o ypatingai kada 
svietiški žmonės jas rengia. 
Žmonių ganėtinai, dovanų daug 
kiekvienam teko.

Komitetas iš ponių Onos Ju
cevičienės, Teresės Kikas ir 
Jenny Rumbutis tikrai pasidar-

ma
bavo. Į Laidės “gut”, tik 
dirbkite. Pelno bus, o kiti 
nė priešingai.

Visi savinasi

Pirmadienį švenčiama 
Kazimiero diena. Visi žino 
Kazimeirų, visi jį savinasi 
tronu. Nieko stebėtino, kad 
kurie tų vardų nešioja, ir
tautos dėl to vardo ginčijasi. 
Lenkai sau, lietuviai sau, bet, 
deja, lenkų jau nėra, — jie nuo 
mapos nušluoti.

Lai gyvuoja!

Sv. 
Šv. 
pa- 
tic, 
net

Na, kaip ten nebūtų, bet atei
na pirmadienis, šv. Kazimie
ras, ir tų dienų draugai ir prie
temai sveikina savo pažįstamus. 
Tokį vardų turi ir musų vietos 
gyventojas “Naujienų” skaity-

BENEDIKTAS
Persiskyrė su

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 Nedvąją 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 Natalią Kazanauskas, 
švogerį Benediktą, Oną Stali- 
lionienę, 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, dėdę. Kazimierą Nedva- 
rą, dėdienę’ Kotriną, pusbrolį 
Leonardą Nedvarą ir jo šei- 
mną ir gimines.
Priklausė prie SLA 301 kp.

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

Laidotuvės įyyks 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 nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

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

Tel. Cicero 2109.

NEDVARAS 
šiuo pasauliu

tojas, Chicagos Liet. Draugijos 
narys, tai p. Kazimieras Mi- 
kutekis, 671 W. 18th St. Jis tu
ri “paveikslinę” užeigų, šian
dien jo vardadieniui jo duktė, 
kuri dirba kaipo privatė sekre
torė Sanitary Distrikte ir yra 
išlaikyti Civil Sevice kvotimus, 
nupirko savo tėvui kelis “se
tus” naujo, moderniško stiliaus 
rakandus (stalus ir kėdes sve
čiams atsisėsti ir pailsėti), o to
kių rakandų, berods, ir vidur- 
miesty nerasi.

Motina p. Helena Mikutckie- 
nė ir duktė Helena rengia jam 
pokilį, kuris įvyks sekmadienį, 
kovo 3 d., jų namuose, 671 W. 
18th St. Motina ir duktė savo 
“seniui” kerta siurprizų. Aš 
nuo savęs irgi linkiu p. Kazi
mierui Mikutckiui daug sveika
tos jo vardo dienoje. O dar 
prie to lai gyvuoja musų 18 
kolonijos visi Kazimierai ir 
“Chaliai”.

“Nereikalingas”
“Bynsas” — angliškai, nu

metus lietuviškų galūnę, butų 
“Byns”, ar ne taip? Dabar yra 
žmonių pas mus, kurie sako, 
kad “Bynso” nereikia, jis ne
svarbus, “priklas”.

Bet štai musų vietinėj kata
likiškoj gazietoj iš 3—1—40, 
trečioj špaltoj, po pirmo pusla
pio paveikslu rašo, kad atva
žiuoja didis delegatas švendin- 
ti marijonus ir jam pagelbės ne 
kas kitas, kaip pralotas-monsi- 
nioras Binz.

Well, ką dabar sakysite? 
“Byns” (arba “Binz” — 
pats) taip nereikalingas ir 
svarbus? —Bynsas.

Šįvakarą Birutės 
Choras Lauks 
Jūsų Atsilankymo

Šį vakarų Birutės choro jau
nuomenė rengia metinį choro 
“šeimynišką vakarėlį” Mar- 
ąuette Hali salėje, 6908 So. 
Western Ave„ ir kviečia vi
sus Birutės draugus ir rėmė
jus atsilankyti, praleisti kele
tą valandų smagaus laiko.

Daugelis Birutės draugų ir 
I rėmėjų, kurie buvo laiškais ar- 
j ba asmeniškai pakviesti daly

vauti šiame parengime, jau iš-
I reiškė savo pasiryžimą neap

leisti šio vakarėlio, nes, jie sa-
i ko, “Birutės choro ‘šeimyniš 

ki’ parengimai visados pasižy- 
| mi savo draugiškumu .ir narių 

nuoširdumu.”
Šiam vakarui jaunuoliai pa

ruoš gardžių užkandžių savo 
svečiams pavaišinti, ir smagios 
muzikos, prie kurios visi galės 
pasišokti. Įžanga bus tiktai 50 
centų, o tuo jus parodysite sa
vo paramą šiai darbščiai jau
nuolių grupei.

Birutės choras šiuo laiku 
rengiasi pastatyti scenoj ope
retę, “Viengungiaį” balandžio 
21 d. Choro repeticijos vyksta 
kas pirmadienį ir penktadienį 
Sandaros salėje, 814 W. 33rd 
Street. Nauji nariai yra čiuo 
laiku priimami. Birutietis.

=MaiJio==
Budriko Radio 
Valanda

Budrike radio valanda ir 
oro teatras iš galingos stoties 
WCFL, 970 k., bus transliuo
jama sekmadienio vakare nuo 
5:30 iki 6:30 vai. Chicagos lai
ku. Programe dalyvaus Vyrų 
Naujų Dainų Kvartetas, veda
mas muziko Saurio. Visos nau
jos dainos, kurios dabar yra 
dainuojamos Lietuvoje, bus iš
pildytos per radiją, pritariant

Bukim Rytoj 
Vakare Vyrų 
Choro Parengime
Padėkim Lietuvai Sunkią Naštą 

Nešti.

Kasdien garsiau girdime apie 
Lietuvos liaudies sunkią naštą, 
kurią jai uždėjo karo viesulas* 
Vilniaus kraštas nualintas ir pa
liktas skurde. Mes Chicagop lįe* 
tuviai praeityj daug kuo prisL 
dėjome prie savo senos tėviškės, 
tad tegul nepraeina pro šalį ir 
dabartinis Lietuvos sunkus mo- 

didžiulei simfonijos orkestrai | mentas‘ 
iš 15 instrumentų. Taipgi daly
vaus mėgiama dainininkė-solis- 
tė, p-lė Jadvyga Gricaitė.

Makalų gyvenimo dramos 
vaizdelis bus įdomus. Šiuos 
programos leidžia Budriko Ra
kandų ir Radijų Krautuvė, 
3409 So. Halsted Street.

—Radio Mėgėjas

Tiesa, nėra taip lengvas ir 
musų šiandieninis gyvenimas, ir 
nežinome ko sulauksime rytoj, 
bet visgi kol kas mes čia daug 
geresnį gyvenimą turime ir ne
matome karo baisenybių. Todėl 
ir yra musų priederme pagal 
pajėgas savo senai tėvynei 
koti.

aur

PERSONAL
Asmenų Ieško

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

Ai
tas 
ne-

Progress Radio
Programas Linksmins 
Klausytojus

įPrimintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ir 
pasiklausyti gražaus ir sma
gaus radio programo rytoj, 
sekmadienį, 11:30 valandą 
prieš piet iš stoties WGES.

Programas susidės iš gra
žių dainų, smagios muzikos, 
svarbių pranešimų ir patari
mų. Numerius išpildys žymų| 
menininkai, geri talentai. Ne
pamirškite užsistatyti savo ra
dio ir pasiklausyti. Rep. Z

Koncertas ir Teatras.

PAIEŠKAU BROLIO PETRO 
Venckutonio arba Venckaus, paei
nančio iš Noskunų kaimo, Semeliš
kių parap., Trakų apskr. Svarbus 
reikalas. Jis pats ar kas žinote, 
prašau pranešti. Marijona Kazlaus
kienė, 5715 So. Talman Avė., Chicą- 
go, III, .

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

TAVERNAS PARDAVIMUI šū 
keturiais pragyvenimo kambariais. 
Karštu vandeniu apšildomas. Pigi 
renda. Šaukite Grovehill 3769.

MAINYS SALĘ 40x75, vieną ne
didelę salę, 2 beismentu, 9 fletai 
po 4 kambarius, 2 garažai, mainys 
į farmą arba namą. Priežastis — 
liga. Turiu ir gerą grosernę į mai
nus. 2610 West 26 th St. Rockwell 
0670 Stanley.

Kazimierų 
Vardadienio 
Išvakarėse

Geros sveikatos, laimės 
pasisekimo jiems

ir

Kazi- 
išva-

L U V Ll AIO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So, Halsted Street 

Tel. YARDS 7308
500 NEATSIIMTŲ

KAINOS Sumažinto* 
Numuštos iki Vi 

DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI

1500 NAUJŲ 
KAURŲ

li nn A Gėlės Mylintiems I I W U A Vestuvėms, Ban- 
[jklkietams, Laidotu- 

**■*"*« » vėms, Papuoši- 
GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Neatsiimtu «xf>. 8x10, 0x12, 0x18,11x10 
Vertė nuo $0 iki *«O. Dabar *3 iki *20 
Nauji 0x0, 8x10, 0x12, 12x18, 10’/jxlft 
Vertė *20 iki *85. Dabar *10 iki *42 

ir atikšė.
15 9x12 tikrų orlentallų, 50 kitokių 

Mieros 2x1 Iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 jardų karpetų po 50c Jard ir dukšč.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

6208-10 S. KACIN’K—Dienomis, 3 vakarus

X NAUJAUSI IR GEr.:.'_L“I

RAKANDAI į
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA )‘

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ■ 1

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
**THE HOME OF FINE FURNITURE** SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

PAIEŠKAU SAVO pirmakarčių 
brolių Zigmano ir Antano Šepkų 
ir seserų Ludvisės ir Domicėlės 
Sppkaičių. Paeina iš Šiaulių apsk., 
Tryškių parap., Vinkleriškių km. 
Malonėkite patys atsišaukti tuojaus 
ar kas kitas apie juos žinantis 
duoti man jų adresus. Busiu labai 
dėkingas už teisingą adresą. Taipgi 
paieškau pusbrolių Taraškų, paei
na iš Šiaulių apskr., Tryškių par., 
Aš esu Adomo Deimonto sūnūs 
Jonas Deimontas. 3136 Lowe Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj — pilnas stako. Šaukti 
prieš 1:00 valandą Normai 5629— 
5300 So. Union Avė.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

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

PARSIDUODA PIGIAI 1 akras 
žemės. Tinka daržovių ir paukščių 
ukiui. UOth ir Cicero Avė. Telefo
nas YARDS 3690.

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

PARDAVIMUI 200 AKRŲ far
ma su labai gerais budintais, 2 
arkliai, 24 galvos gyvulių ir įran
kiai arti Neillsville, Wisconsin. i 
Kaina $3000— pinigais.

JOHN CHMIELINSKI, 
2317 N. Rockwell St.

Ir štai, kaip tiktai tam pra
kilniam darbui Chicagos lietu
vių Vyrų choras ir nutarė su
rengti vakarėlį, skiriant pelną 
Vilniui. Vakarėlis įvyks rytoj, 
kovo 3 dieną, Lietuvių Audito
rijoj. Bus sulošta juokinga dvi
veiksmė komedija, paskiau bus 
koncertas, kurį išpildys pats 
Chicagos Lietuvių Vyrų choras, 
kuris jau per trisdešimts metų 
darbuojasi lietuvių kultūrai.

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

HELP VVANTED—FEMALE = 
Darbininkių Reikia

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

“Dvejopa Nauda”.

PARDAVIMUI PIGIAI KEND- 
ŽIŲ storas. 3151 So. Halsted St.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai
symo mašinos — 2754 W. 43rd St. 
arba renduosiu—savininką matyki
te dienos laiku — įėjimas per šo
nines duris.

$2000 NUPIRKS 120 AKRŲ geros 
žemės ir gerus budinkus: 80 akrų 
dirbamos, kita—ganyklos. Ne mai
nyti. CHARLES RUKŠĖNAS, 

White Cloud, Michigan.

PARSIDUODA PIGIAI BUČER- 
įNĖS ir grosernės fikčeriai, labai 
geros kaladės—viskas už $25.00. 
3600 So. Emerald Avė., Telefonas 
YARDS 5937.

PARDAVIMUI 40 AKERIŲ far
ma Michigarf lietuvių kolonijoj, ge
ra žemė, geri budinkai, 35 akeriai 
dirbamos. Likusi ganykla. Parsi
duoda pigiai. Kreiptis J. GUDELIS, 
3341 Evergreen Avė.

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.

PARDAVIMUI MAŽA SIUVĖJO 
šapa, žmogus išvažiuoja iš Chica
gos, 3 metai įsteigta, gera vieta, pi
gi renda, kreiptis Anderson, t Tel. 
Merrimac 3608. 2747 N. Oakpark 
Avenue.

DALINAI BAIGTAS NAMAS.
Šeimos ūkis, arti Harlem ir 63rd 

gat. Pasiūlo už $1150, $150 pinigais, 
$15 mėnesy. Box 2001, 1739 South 
Halsted St.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

mierų vardadienis, Mturio 
karėse Kazimierų draugai, gi
minės ar šiaip pažįstami juos 
atitinkamai pasveikins ir pa
linkės jiems ilgiausių metų.

Kaip žinia, Kazimierų nėra 
tiek daug, kiek Jonų ar Juoza
pų, betgi ir jų yra gerokas skai
čius.

Štai mažas būrelis Kazimie
rų, kuriuos daugelis musų pa
žįsta: Kazys Stuparas, Tautiškų 
Kapinių direktorius, 227 S. Ci
cero aveo ądv. K. Gugis, 3323 S. 
Halsted st., adv. K. Kai, 6322 
So. Western avė., adv. K. Ze- 
kas, 2511 W. 69 s t., d-ras K. 
Draugelis, 2403 W. 63rd s t., dr. 
K. Vezelis, 4645 So. Ashland 
avė., duonkepis K. Marozas, 
4330 So. California avė., me
chanikas K. Chasas, 2037 W. 
Cennak rd., realestatininkas K. 
Zekas, 4425 So. Fairfield avė., 
realestatininkas K. Suromskis, 
2041 W. 63rd st., Kazys Baro
nas, buvęs “N.” redakcijos na
rys, 8605 S. Marshfield avė. 
biznierius K. Kazanauskas, 2901 
W. 38 place, siuvėjas K. Bal- 
chunas, 240 W. 51 st., realesta
tininkas K. Urnikis, 2500 W. 
63rd st., gazolino stoties savi
ninkas K. Martinkėnas, 21 East 
58 st., chorvedis K. Steponavi
čius, 4142 Archer avė., aukso- 
rius K. Kinderis, 3557 Archer 
avė., auksorius K. Budris, 3825 
Archer avė., taverninkai: K. 
Kasiliauskas, 3304 So. HalstedI 
st., K. Krisčiunas, 4501 South 
Ashland avė., K. Ūkelis, 3436 
S. Lituanica avė., K. Giras, 135 
East 107 st., K. Gramontas 
4535 So. Rockwell st., K. Fili- 
powskis, 4559 So. Washtenaw 
avė., K. Kazukauskas, 3559 S. 
Emerald
671 W. 18 st., K. Walentinavi 
čius,
Kazimiera Stalnionis/2500 W. 
Pershing road.

Visiems paiųinėtiems ir ne
paminėtiems (pepyRit, jei nepa- 
minėjom, |<ur visus pažysi ir 
kaip suminėsi!) 
geros sveikatos, 
sekimo! —Juos

Taigi, kiekvienas atsilankęs į 
šį parengimą turės dvejopą 
naudą, nes praleis vakarą prie 
smagaus lošimo ir gražių liau
dies dainų, ir sykiu prisidės 
prie šelpimo Vilniaus krašto 
žmonių. Po tų smagumų, kas 
norės, galęs. dar ir pasišokti. 
Tad, patartina visiems susido
mėti ir parodyti, kad ir čia mes 
Chicagoj; jaučiame Lietuvos 
vargą ir jos sinkią naštą. Todėl 
ir stenkime pagelbėti kiek kas 
galime. ’ : J. 1.

REIKALINGA LIKIERIAMS par
davinėtojų su patyrimu ta Vernams 
pardavinėti—turime visas svarbią
sias visetas—geriausia propozicija.

CORNELL DISTRIBUTING CO.
5648 So. Kedzie Avė.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

Jaunuoliai Dėkoja 
Už Paramą Jų
Vas. 16-to Minėjimu

Sutraukė 3, 782 Publikos

Publikos

išreikšti 
prisidėjo

Lietuvos Nepriklausomybės 
22 metų sukaktuvių paminėji
mas, vas. 4 d„, Cicero Stadijo- 
nc, šauniai pavyko, 
dalyvavo 3,782.

šia proga norime 
padėką visiems kurie
prie šio parengimo. Dėkojame 
“Naujienoms” ir kitiems laik
raščiams už talpinimą visų ap
rašymų. Dėkojame “Margu
čiui”, kuris ypatingai daug lai
ko užleido savo radijo valan
doj ir davė progą komisijai 
prabilti į radijo klausytčjus; 
ačiū visiems radijo programų 
leidėjams, kurie nesigailėjo 
laiko garsinimui šio parengi
mo; dėkojame Marozas Bake 
Shop už paaUkavimą duonos; 
dėkojame visiems biznieriams 
ir rėmėjams dž pasveikinimus; 
dėkojame Moterų Sąjungos 
48 kp. ir šv. Antano dr-jąi, Ci
cero, už pasidarbavimą; dėkor 
jame Lietuvos konsului Chica- 
goje, Petrui Daužvardžiui už 
jo paramą ir dalyvavimą; dė
kojame visiems programos da
lyviams; dėkojame Dariaus-Gi
rėno ir Edison postams už da-

Esame dėkingi Chicagos ir 
apylinkės visuomenei už tokį 
skaitlingų dalyvavimų. Be jūsų 
paramos šis parengimas nebu-: 
tų pavykęs. Jeigu atsirado ko-

avė Mikutckis,

4618 S. Western avė. ir
skite—kitų kart dėsime dar 
didesnes pastangas visuomenę

Lai šis parengimas būna pir
mutinis žingsnis prie didesnio

EURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

PARDAVIMUI freiminė katedžė, 
geram stovy, 37 Va pėdų lotas, ne
brangiai. 5706 S. Trumbull.

RENDON 3 FORNIŠIUOTI kam
bariai arba po vieną. Pigiai. Pavie
niui arba ženotai porai, be vaikų. 
Boulevard 9726, Šaukit tarpe 1 ir 4.

RENDAI ŠVARUS, apšildomas 
kambarys vaikinui arba merginai, 
su valgiu*-ai” be valgio. 3431 South 
Lowet Avenue.

RENDAI KAMBARYS vaikinui 
ar merginai, didelis apšildomas — 
prie mažos šeimynos—su ar be 
valgio. 7034 So. Rockwell.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

SUSIRINKIMAI
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.
SLA 260-tos kuopos Marąuette 

Parke narių susirinkimas įvyks 
sekm., kovo 3 d., 1940 m., 6825 So. 
Western Avė. Pradžia 2:00 vai. po 
piet. Gen. Zelniutė, sekr.

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks kovo 3 d., Hollyvvood 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 
Pąminėjimo parengimo raportą iš
klausyti. Po 
rum burum”

susirinkimo bus “šu- 
parė. įžanga' veltui.

Valdyba
Saldžiausios širdiesDrąugystės

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, 
yra daug dalykų aptarti.

Frank Bakutis, Nut. rast,
SIMANO DAUKANTO DR-JOS 

narių mėn. susirinkimas įvyks ry
toj, kovo 3 d., 12 vai. d., Chicagos 
Liet. Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted st. Susirinkimas svarbus, 
kiekviena būtinai atvykite P. K. sk.

linkini daug 
laimės ir pasi- 
žinąs.

v°je.
’ Lai Gyvuoja Laisva ir Ne
priklausoma Lietuva — Lai 
Gyuuoja Li^luvisl^as Jąuniinas!

PARENGIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 

CHORAS Ipšia labai juokingą ko
mediją 7‘Mulkinė ir Mulkintojai”, 
Sekmadienį, kovo 3 d., Lietuvių Au
ditorijoj. Bilietus galima gauti 
“Naujienų” raštinėj, is kalno 40c.

Am. Liet. Dienos Komitetas 
^per M. Brazauskaitę

VEIK 4 AKRAI vištų ančių ar 
daržovių ukiui, gerai nudreinuota, 
pietuos nuo Higgins, arti Mann- 
heim (grįstas kelias iki įvažiavi
mo), elektriką, kaina už viską 
$750, $150 pinigais—$10 į mėnesį.

Box 1196, 1739 So. Halsted.

GRAŽI VAISIŲ IR GRUDŲ far
ma Michigane, budinkai, gyvuliai 
ir vištos, parduos labai pigiai, ra
šyti tuojaus. MRS. LASKY, 542 
Arlington PI., Chicago, III.

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

80 AKRŲ PIENO ŪKIS, gero 
derliaus žemė, ganykla, yra žuva- 
vimui upelis, puikus 8 kambarių 
namas, geros barnės, garažas, 3 
mylios šiaurvakary nuo Berlin, 
Wis. M. KESTELOOT, 3021 Roscoe 
S., Chicago, III. Juniper 2655, bar- 
genas $3500.

PARDAVIMUI NAMAS 4 flatų 
2 po 4—2 po 3, garu apšildomas, 
gražioje Marųuete Parko apylinkėj. 
7029 So. Fairfield Avė. P. Tubutis.

PAKILUSIAI ŠEIMAI nuosavybė 
pasekmingų vyrų ir moterų, veik 
5 akrai, 1005 aukštų medžių, krū
mų, krūmokšlių prie grįsto skubos 
kelio, Naujas Palos miestelis, retas 
bąrgenas, $1500, $300 pinigais, li
kusią $18 į mėn. Box 2000, 1739 So. 
Halsted St.

GERA PROGA. PARSIDUODA 
forklozeris 37 Apartmentai, neša 
rendas į metus $12,000. Tik terei
kia cash įmokėti $8,000. 
morgičius už 4^%; į du 
nigai sugrįš atgal.

Štoras ir fletai viršuj 
apšildomas $2,950. Mūrinė katedžė 
6 kambarių apšildoma. Garažas, 
$2,350. Grosernė su namu Cicero, 
išdirbtas biznis $4,800. 4 flatas mū
rinis su tavernų ir viskuo, graži 
šokių salė $6500.00. Kitus musų 
bargenus matykite drauge. Padaro
me morgičius už 41/2%. Teisingas 
patarnavimas.

CHAS. URNICH (Urnikas) 
2500 W. 63rd St. 2nd floor Room 

Tel. PROSPECT 6025. 
Mainysim.

PARDAVIMUI NEBRANGIAI 40 
akrų 
geri 
vištų 
hall, 
arba

farma arti Whitehall, Mich., 
budinkai, gera žemė, puiki 
ukiui. M. W. Madsen. White- 
Michigan. R. R. 1, Box 59 
tel. Armitage 3886.

Likusią 
metu pi-

mūrinis,

4.

VISAI ULTRA MODERNAS 
NAMAS. Keletas minučių į vakarus 
nuo Maywood, vana. vanduo, sani
tarė sistema, 6 kambarių asla, laip
tai į antrą aukštą, elektriką (4 
kambariai išdekdruoti), ant plačios 
šeimyninės nuosavybės. Kaina 
$2875, $21 į mėn., mažas įmokėji- 
mas, nuosavybė kovo 15. Box 1195, 
1739 So. Halsted.

LABAI PATRAUKLUS bizniavas 
kampas, pigiai, pinigais arba mai
nyti. Wentworth 7900.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
KATĖDŽĖ, ąžuoliniais trimais, 2 
karų garažas, gera vieta, bargenas. 
4842 So. Palmer.

ANT KALVOS VEIK 30,000 ket
virtainių pėdų prie grįsto kelio, 
arti Forest Preserves, vakaruos 
nuo Maywood. Kaina $375, $75 pi
nigais — $5 į mėnesį užgirta pas
kola 15 metų. Box 1199, 1739 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA DIDELIS BAR- 
GENAS, labai pigiai. 8 flatai 2 po 
5 ir 6 po 4 kambarius už $13500.00 
ant 66 ir Western Avė. Taip pat 
2 flatų ant 70 ir Maplewood. Atsi
šaukite 3553 So. Halsted. Yards 
5118, L. V. SIRUS.

MARQŲĘTTE PARKE
Pardavimui arba mainymui bun- 

galow, perdirbta į 2 flatus 5 ir 3 
kambariai, karštu vandeniu apšil
domas, 2 karų garažas, Rendos į 
mėnesį $73.00. Kaina $5900.00. Ma
žas įmokėjimas. Randasi ant 68th ir 
Maple 
karais

Avė. Netoli 69th. Tel.
— Prospect 0176. 
C. P. SUROMSKIS, 
2048 West 63rd St.

va-

TURI PARDUOTI 60 AKRŲ far
mą, P/z mylios nuo North Judson, 
geri budinkai, gera žemė, $4,000, 
Frank Jaokim, North Judson, Ind.

332 AKRŲ INDIANOJ, yra bu
dinkai. $8,000, $7500 pinigais, liku
sią ilgu terminu. COMBS, 544 State 
Hammond, Indiana.

NAUJA CICERO AVENUE ir 135 
gatvės šeimyninė farma, grįstas 
kelias, elektriką, pasiūlo veik 25 
ketv. pėdas už $350, $75 pinigais, 
$5 į mėnesį. Be extra.

Box 1197. 1739 So. Halsted.

PUIKI 15 AKRŲ DALINAI su 
mišku farma ant kalvos, prie grįs
to kelio, keletas minučių iki Palos 
miškų. $175 akras, labai nebran
giai, terminai. Box 1198. 1739 So. 
Halsted St.

FARMS—TO RENT 
Ūkiai Rendai

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų, Vieo- 
tik nacionaliai žinom) daiktai ran-

UI. Phone Re,

FUBNITURE-FIXTl)RE FOR-S ALE

PARDAVIMUI Ice Box, elektri
nis šaldytuvas, 2 cigarams keisai, 
stalai ir kėdės. Kreiptis 6637 So. 
Ashland.

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



“NAUJIENŲ” RADIO PROGRAME DAI
NUOS SOLISTE IR VYRŲ KVARTETAS

Dainuos p-lė Christina Kriščiūnaitė ir Vyrų 
Kvartetas susidedantis iš: Leo Namavičiaus, 
Bruno Namavičiaus, J. Žukas ir Jonas Avelis.

Taipgi išgirsite vėliausiais žinias ir daug kitų 
įdomių pranešimų.

Rengia Bankietą 
P. Daužvardžiui
Pagerbti

Konsulas P. Daužvardis.
Visų chicagiečių gerbiamas 

asmuo, Lietuvos konsulas, p. 
Petras Daužvardis, už gražų su
gyvenimų su Lietuvos išeivija 
Amerikoj, susilaukė iš Lietuvos 
vyriausybės pagerbimo. Jam 
paskyrė kun. Gedimino aukšto 
laipsnio ordenų. Tas ženklas 
bus įteiktas jam balandžio 7 d., 
Shoreland viešbuty], prie 55-tos 
ir ežero.

Rankiotę rengia Lietuvių Pre-

meree). Buto susirinkime šiam 
darbui atlikti buvo paskirti se
kami asmenys: Anthony J. Va- 
lonis, Michael Narvid, J. P. 
Rakštis, John Pakol ir Domi
ninkas Kuraitis.

Šis Komitetas, Lietuvių Pre
kybos Būt) vardu, kviečia Chi- 
cagos visuomenę labai skaitlin
gai dalyvauti šiame nepaprasta
me įvyky j.

Bilietai bus galima gauti vi
sose didesnėse lietuvių įstaigose 
Chicagoj. Rengimo Komisija

Atėjo Alinėn Ir 
Krito Negyvas

Spėja Kad Tai Lietuvis
adresu 4911 South 

avenue, atėjo apie 35Ashland 
metų vyras ir jauna blondinė 
moteriškė. Staiga, vyriškis ga
vo širdies atakų ir ten pat kri
to negyvas. Moteriškė tuojau 
pabėgo.

Mirusio kišenių j buvo atras
ta banko knygutė iš Drovers 
banko, rodanti $100 depozitų. 
Knygutė išrašyta “Harry Alek- 
no” vardu. Policija spėja, kad 
tai mirusio pavardė, ir kad jis 
lietuvis.

“PIRMYN” CHORAS STATO 
SCENOJ

3 AKTŲ OPERETE

“BLOSSOM TIME”

(“Kai Gėlės Žydėjo”)
Kovo 10,1940

2345 SOUTH KEDZIE AVENUE 
PRADŽIA 3:00 V. P. P. 

Įžanga 75c ir $1.00

Traukia Teisman Už 
Mažos Mergaitės 
Užmušima
— Automobilių Nelaimės —
Policija traukia teisman ir 

žada kaltinti žmogžudyste 45 
metų chicagietį Walter H. 
Bradshaw, kuris su automobi
liu užmušė 5 metų mergaitę 
ir vėliau bandė paslėpti jos kū
nų. Nelaimės liudininkams ji
sai pasakė, kad buk veža ją 
ligoninėn.

Užmuštoji mergaitė buvo 
Bcverly Joan Frank, nuo 1402 
George street. Bradshaw jų 
suvažinėjo netoli jos namų, 
pasiėmė dar kvėpuojanti, bet 
skaudžiai sužalota kūną auto
mobilį ir paslėpė jį savo gara
že, ties 3644 North Oakley 
avenue.

Policijai Bradshaw’a išdavė 
nelaimes liudininkas, kuris bu 
vo užsirašęs jo automobilio nu
merį. Kai buvo pastebėta, kad 
jis mergaitės i ligoninę neat
vežė, policija nuvyko į jo na
mus ir ten rado Bradshaw’ų 
bemazgojantį kraujo žymes 
nuo automobilio. Bradshaw prie 
visko prisipažino.

Kitos Nelaimės
• šv. Kryžiaus ligoninės 

gydytojas, Dr. William M. 0’- 
Connell, 28, buvo suimtas kai
po “hit-and-run” vairuotojas, 
netrukus po to kai jo automo
bilis suvažinėjo ir užmušė ne
žinomų žmogų prie Marųuette 
Road ir Kedzie avenue.

Nelaimė įvyko Chicago Lawn 
policijos skvado akyvaizdoj. 
Jie pasivijo Dr. O’Connell au
tomobilį už dviejų blokų nuo 
nelaimės vietos. Jisai 
manęs, kad užgavo ne 
bet butelį.

Kartu su suimtuoju 
bilyj buvo Dr. Petras
taipgi šv.' Kryžiaus lig. gydy
tojas, ir dvi slaugės, Stella 
Dargis ir Josephine Dargis.

Užmuštasis žmogus buvo 
apie 70 metų amžiaus. Jį at
vežė j šv. Kryžiaus ligoninę 
pirmai pagalbai, bet. jis jau 
buvo negyvas.

• Prie Marųuette Road ii 
Woodlawn avenue gatvėj biivo 
atrastas 38 metų Russell — 
Thomas Smith, nuo 6605 Kim- 
bark avenue. Jisai buvo sun
kiai sužeistas, matyt auto., ne
laimėj. Jį paguldė Woodlawn 
ligoninėj, ir ten sužeistasis 
trukus pasimirė.

aiškino 
žmogų,

automo- 
Guokas,

ne
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“Pilietinių Laisvių
Savaitė”
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JAUV YG
Kraštui Remti garbės pirmininkė, 
noms ir Vaikams Globoti 
pirmininkė.

Draugijos Vilniaus 
Lietuvos Moti- 

Organizacijų Sų jungos

šeštadienis, kovo 2, 1940

Aukos Marijus 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

Leo Schultz, Chicago 
Julian Liulevičius,

Chicago .................
A. J. Viznis,

New York .............

Buvo paskelbta
(Vas. 20 d.)

VISO

$5.00

5.00

$5.00

$15.00

$432.16

$447.16

Julia August, 
Fondo Iždininkė.

Savo Dainomis 
Laimino Kitus, 0 
Pats Varga Tematė

Išteisino Nelaime 
Kaltinamą 
Bridgeportieti

BRIDGEPORTA — Pereito 
sausio 29 d., įvyko nelaimė 
bridgeportiečio K. Kinderio na
muose, 3362 So. Ilalsted street. 
K. Kinderiui buvo nulaužia ko- 
,a.

Už sužeidimų p. Kinderis pa
traukė * atsakom;, bėn pp An
taną ir Jurgį Augaičius.

Vakar, Stockyards nuova
dos teisme įvyko skundo svar
stymas, ir ten pasirodė, kad 
pp. Augaičiai buvo nekalti. 
Teisme taipgi pasirodė, kad 
kaltinimas buvo taikomas tik 
vienam p. Antanui Augaičiui, 
nes p. Jurgio Augaičio nelai
mės vietoj visai nebūta. Tai
gi, jeigu jam 
metimai, jie 
la.

Sužeistasis 
sugrįžęs
eina geryn. Kaimynas.

buvo daromi už- 
tuolabiau atpuo-

Kai Gėlės žydėjo”.

yra 
kai

—Kad “Pirmyn” choras sta
to operetę “Blossom Time”.

—Nejaugi! Kada bus la pra
moga?

—Sekmadienį, kovo 10 d. 3 
vai. popiet. Girdėsime ir maty
sime puikių, inuz.kaEškų, gar-

p. Kinderis jau 
namo ir laipsniš-

Rombergo parašytų operetę. ’
—O kur tai įvyks? Būtinai 

turėsiu atsilankyti į to išgarsė 
jusio choro pramogų. Juk tai 
tas pats choras, kuris anais mo
tais lankėsi Lietuvoje ir davė 
daugybę koncertų ir operečių 
ne tik Chicagoje, bet ir tolimo
se lietuvių kolonijose, net ii 
Kanadoje? (

—Taip. Neklysti. Tai tas pats 
choras ir dabar duos tų labai 
gražių operetę Sokolų Salėje, 
2343 So. Kedzie Avė. Įžanga tik 
75c., o rezervuotos vielos po 
$1.00. Veikalas verstas iš anglų 
kalbos ir pavadintas ‘‘Kai; Gė 
iės Žydėjo” bus pirmu kartu 
statomas/lietuvių kalboje. P-as 
K. Steponavičius dirba labai 
energingai, kad gerai sumokin- 
ti chorų su orkestrą ir artistus.

—Tai tikrai bus verta pama
tyti. Tur būt, to veikalo ir tu
rinys yra įdomus?

—Labai įdomus. Veikalas pa
imtas iš pasauliniai garsaus 
kompozitoriaus Schuberto gyve
ninio. Turi daug graž os Schu
berto ir kitų kompozitorių mu
zikos. Be to, atvaizduoja Vien- 
nų prieš suvirš šimtų metų ir 
tų laikų įvykius. Tai taip, tie 
laikai jau toli likę praeity. Isto
rija apie juos štai kaip kalba...

(Tęsinys pirmadienį)
Juoz. Tarnas

Kovo 7 iki 14

Chicagos Komitetas 
nėms Laisvėms Ginti paskelbė 
“Pilietinių Laisvių Savaitę” 
nuo kovo 7-tos iki kovo 14.

Tos savaitės metu Chicagoj 
įvyks įvairus masiniai mitin
gai ir minėjimai, o kovo 14 
d., paskutinę savaitės 
prezidento Roosevelto 
kalbės apie pilietines 
Operos rūmuose.

Pilieti-

dieną, 
žmona, 
laisves

Nuteisė 3 Metams 
Kalėjimo

teisėjas 
brighton- 
Wolowicz

Kriminalio teismo 
Prystalski nuteisė 
parkietį Charles J. 
trims metams kalėjimo už ne
padorų elgesį su 13 melų mer
gaite. Jisai gyvena ad. 4216 
South Talman avenue.

Rytojaus dienų po to, 
Wolowicz’ius buvo suimtas 
apkaltintas prasižengimu 
žmona Irene nusižudė.

DR. JONAS NAVAKAS,' Valstybės Tarybos 
narys, Vyriausiojo Komiteto pirmininkas.

Prieš 8 Valandų 
Darbo Įstatymą 
Moterims

“Debatai” Tarp Moterų
Chicagoj šiomis dienomis 

prasidėjo smarkus ginčai tarp 
kelių moterų organizacijų. Jie 
iškilo iš pasiūlymo, kurį 'val
džiai davė profesionalių mote
rų draugija, Alliance of Busi
ness and Professional Women: 
Ji reikalauja pąnaikinti 8 va- 
’andų darbo įstatymų taikomų 
moterims, arba 'bent taip jį pa
keisti, kad įstatymas nepalies
tų profesionalių moterų ir 
merginų bei moterų, tarnaujam 
čių “baltakalnieriuose” darbuo
se. Jos nori dirbti ilgiau negu 
8 .valandas.

Moterų unijų sąjunga, Wo- 
men’s Trade Union League ir 
kitos panašios darbininkių or
ganizacijos sumanymui griež- 
;ai priešingos.
• Šis klausimas netrukus tur
būt gal bus gvildenamas “Nau
jienų” moterų Skyriuj.

Bando Likviduoti 
Streiką

Policijos streikų skyriaus 
viršininkas, seržantas George 
Burns, vakar pradėjo derybas 
likvidavimui streiko Seymour- 
Avery siuvykloj, 230 S. Frank- 
lin^street.

Streikų paskelbė Internatio
nal Ladics Garjments Workers, 
kai firma atsisakė atnaujinti 
pasibaigusių sutartį.

ir 
jo

Dar Viena 
Vilniečiams 
Remti Pramoga
Chicagos Vyrų Choro Vakaras 

Rytoj.
Džiaugiasi visa Lietuva atga

vus savo sostinę. Džiaugiasi ir 
visi lietuviai išsisklaidę po visų 
pasaulį, sveikindami vienas ki
tų su sostinės gražinimu. Bet 
tas džiaugsmas pareikalauja iš 
lietuvių ir aukų. Vilniaus kraš
tas ir miestas liko apiplėštas. 
To krašto gyventojai per 19 
metų buvo lenkų kankinami ir 
vargo didelį vargų, šiandien jie 
jau laisvi Lietuvos piliečiai, bet 
jų aruodai tušti, palikę be gy
vulių bei padargų. Įmonės be 
mašinų ir kilų įrengimų.
Vilnius reikalingas paramos! 
Vilniečiai šaukiasi pagalbos!

• Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras tų šauksmą g’rdi, bet jo iž
das mažas ir mažai kas galima 
aukoti. Tuo atveju choras krei
piasi į Chicagos lietuvių visuo
menę prašydamas pagalbos. Jie 
rengia gražų yakarų, kurio pel
nų aukoja vilniečių šelpimui.

Atsilankę į pramogų praleisi
te smagiai laikų ir tuo pagelbė- 
šile Vyrų chorui sukelti tam 
tikslui reikalingų sumų. Vyrų 
choras už tų įžangos aukų jums 
stengsis atsimokėti keleriopai. 
Jie išpildys puikių dainų pro
gramų, vadovaujant K. Stepo
navičiui, o priedo duos dar ir 
linksmų komedijų. Po progra
mos bus, žinoma, ir šokiai prie 
geros orkeslros.

Pramoga rengiama geram 
tikslui, pripildykime Lietuvių 
Auditorijų ir nesuvilkime Vyrų 
choro, o tuo pačiu ir vilniečių 
Pradžia 4:30 vai. po pietų. Įžan
ga išanksto 40c., prie durį] 50c.

Tarnas

Vėl Areštavo 
Organizatorę

Vakar policija antru kartu 
trijų dienų bėgyj areštavo 40 
metų Estelle Goucher, Inter
national Ladies Garment Wor- 
kers unijos organizatorę. Ją 
kaltina betvarkes kėlimu. Ji 
yra viena vadovių streike, ku
ris vyksta Seymoiir-Avery siu
vykloj, 230 S. Franklin.

AGR. STASYS JAKUBAUSKAS že
mės Ūkio Rūmų direktorius, Vyriausio
jo Komiteto vice-pirinininkas.

VAKAR CHICAGOJE
• Garaže ties 6513 Woodlawn 
avenue nusišovė Paul Torak, 29 
metų amžiaus saldainių parda- 
vėjas, gyvenantis adresu 1224 
East 65th street. Jis paliko raš
telį žmonai Marie, kuriame sa
ko, kad nusižudo dėl nepasise
kimų biznyj.
• Chicagos vidurmiestyj trijų 
jaunų užpuolikų gauja apipiešė 
tris žmones: Echvard A. Stapel, 
114 S. Winchestcr; Frcd L. Ro- 
dof, 225 East Michagan avenue, 
ir Melvin llardics, 1321 Oak 
street, Evaiiston. Nuo visų trijų 
atėmė apie $100 pinigais ir 
daug brangenybių.
• Daug sujudimo vakar rytų 
buvo 29 metų Mrs. Mary Kehoe 
namuose, 7044 South VVolcott. 
Ji tikėjosi kūdikio, bet nelaukė 
garnio vizito iki balandžio mė
nesio. Bet tas paukštis sumanė 
vizitų padaryti tuojau. Susirūpi
nę kaimynai tuojau pašaukė Dr. 
Stucker į nuo 7900 S. Halsted 
st., o kai kūdikis gimė be žado, 
tai gydytojas turėjo jam į plau
čius kvėpuoti oro. Jisai tai pa
darė ir tuo tarpu pašaukė ug
niagesius, ir tie toliau kūdikį 
gaivino dirbtino kvėpavimo 
aparatais. Dabar kūdikis yra |- 
dėtas į inkubatorių apskričio li
goninėj — ir kaip motina, taip 
ir naujagimė gerai laikosi.
• Su kelių žmonių areštu fede- 
ralis narkotikų biuras Chicagoj 
išardė dvi nuodų “pedliorių” 
gaujas Indianoj ir Illinois vals* 
lijosc. Indianoj lyderis buvo Dr. 
Elmer Kalal, vyriausias gydyto
jas Pendleton reformatorijoj, o 
Chicagoj, kinietis George Lee. 
Dr. Kalal pristatinėjo narkoti
kus ir kaliniams.
• St. Margaret ligoninėj, Calu- 
met City, pasimirė vietos gy
ventojas, 70 metų John Cleland, 
516 Ingraham st. Pereitų trečia
dienį jis skaudžiai apdegė, kai 
lempa užvirto ant lovos, kurioj 
jis miegojo, ir jų uždegė.
• Gaisras vakar po pietų su
naikino daug automobilių pa
dangų ir padarė žalos už $50,- 
000 American Tire and Supply 
sandėly, adresu 2439 Indiana 
avenue. Gaisro priežastis neži
noma.
O Pereitais metais, bal. 3 d., 
prie 78th ir Western automobi
lis suvažinėjo ir ižmušė visus 
dantis 37 metų Mrs. Margarettai 
Ronan, 1505 W. Garfield blvd. 
Vakar apskričio teisėjas Plati 
priteisė automobilio vairuotojų, 
Aivą Craver, 7012 Indiana ave
nue sumokėti nukentėjusiai už 
dantis $5,000.
• Jaunuolis iš Calumel City, 
Anton Kaufman, vakar buvo 
nuteistas 14 metų kalėjimo už 
nužudymų policijos leitenanto 
Gene lattoni.
• Vakar H. M. McCullen buvęs 
Glenview, III., valdininkas buvo 
paskirtas VV.P.A. viršininku 
Chicagai ir Cook apskričiui.

Organizuoja Naują 
Uniją

Chicagos “leamsteriai”, ku
rie ikišiol priklausė Internatio
nal Brotherhood of Teamsters, 
lokalui 726, praneša, kad jie 
organizuoja naujų, nepriklau
somų unijų.

Organizacinis susirinkimas 
įvyko vakar vakare, Hamilton 
viešbuty j. Nariai yra nepasi
tenkinę senosios unijos vado
vybe ir “nedemokratiškomis 
valdymo metodomis”.

Lydės Ark. Stritch 
Chicagon

Kovo 6 d., Chicagoj įvyks 
iškilmingos sutiktuvės, rengia
mos naujam arkivyskupui, 
Samuel A. Stritch’ui. Vyskupi
ja praneša, kad tarp delegatų, 
kurie vyksta į Milwaukee, Wis., 
ark. Stritch Chicagon atlydė
ti, yra kas ir Amerikos Lie
tuvių Rymo Katalikų Federa
cijos atstovai.

Tarp palydovų nuo vyskupi
jos bus ir pralotas Kruszas iš 
šv. Jurgio parapijos.

• Susišaudyme su policija bu
vo sunkiai sužeistas 17 metų 
berniukas Martin Erickson, nuo 
7817 Marąuette Road. Rerniukų 
policijai įskundė tėvas, kai tas 
pasteliėjo, kad sūnūs pasivogė 
jo revolverį. Nusigandęs tėvas 
manė, kad berniukas naudos 
ginklų apiplėšimams. Pol’.c jos 
užkluptas pašautasis bandė pa
jėgti, bet matydamas kad ne
galės, iš vogto revolverio vos 
nenušovė policistų. Tada ir po
licija pradėjo šaudyti. Viena E- 
rieksono kulka pervėrė policis- 
tui kepurę.

Dykai Knygelė 
Apie Ligas

Norėdami susipažinti su ky- 
los ir sėdimosios žarnos ligo
mis, parašykite laiškutį Dr. 
Don C. McCowan, 25 E. Jack- 
son Blvd. Jis prisius jų paštu 
ir nieko už tai nepareikalaus.

(Skdb.)
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