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R Sii SĄLYGOS SUOMIAMS NEPRIIMTINOSt

PRANCŪZAI MANO, SUOMIJA PRIIMSIAN 
TI SOVIETU SĄLYGAS

Prašo Hitlerio pagalbos rusų reikalavi 
mams sumažinti

BERLYNAS, Vokietija, ko- berg, pareiškė penktadienį: 
vo 8. — Penktadienį Berlynan Suomija sutinka taikytis, bet 
atvyko buvęs Suomijos prezi- ne rusų sąlygomis. Jis paaiš- 
dentas Pehr Svinhufvud. Jį pa
lydėjo keletas Švedijos valdžios lauja visos Karelijos, Viborgo 
atstovų.

Tuoj po atvykimo į Berlyną 
buvęs Suomijos prezidentas 
turėjo pasikalbėjimą su užsie
nių reikalų ministeriu von Rib- 
bentropu. Konferencijai pasi
baigus paskelbta, kad Ribberi- 
trop šeštadienį vyksta Itali
jon.

Kalbama, Svinhufvud įspė
jęs nacių ministerį: Rusijos 
sąlygos Suomijai nepriimtinos; 
Vokietija turi paveikti sovie
tus, kad sąlygos butų sušvel
nintos; jeigu rusai reikalavi
mų nesumažins, tai Suomijai 
teks prašyti talkininkų, britų 
ir franeuzų, intervencijos, stip
rios karinės pagalbos.

[Tenka betgi įspėti, kad dau
guma žinių apie suomių ir ru
sų derybas yra neoficialus pra
nešimai — greičiau . spėjimai, 
kas darosi, negu tikri 
niai.)

kino, kad Rusija dabar reika-

— Paryžiaus diplomati- 
rateliuose vyrauja nuo- 
kad galų gale Suomija 
sovietų Rusijos sąly-

mis

* i

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Anglų laivas “Queen Elizabelh,” kuris atplaukė į New Yorką.

dą vi-

LONDONAS, Anglija, 
8.

kovo
Suomijos pasiuntinys

Londone, George A. Grippen-

ir Sortavalos.
Grippenberg nuginčijo prane

šimą, buk į Stockholmą atvyko 
Suomijos kariuomenės vadas, 
maršalas Mannerheim. [Prane
šimas sako dar, kad į Stock
holmą atvykęs sovietų marša
las Blucheris.]

--X--X--X--
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 8. 
niuose 
monė, 
priims 
gas.

Rusijos sąlygos praktiškai 
reiškiančios antrą “Miunche
ną”. Pirmame britai ir fran
euzai paaukojo Čeko-Slovakija 
Hitleriui, gi šiuo atveju Švedi
ja mojas i paaukoti Suomiją 
Stalinui. Tačiau ne tik Suomi
jai gresia Maskvos dominavi
mas. Pati Švedija ir Norvegija 
pateksiančios Ųolšo^ikų ir na
cių įtakon.

Talkininkai, britai ir fran
euzai, esą pasiruošę siųsti dau
giau pagalbos Suomijai.

ŠVEDIJOS KARAI,TUS NORI SUOMIJOS 
IR RUSIJOS TAIKOS

PARYŽIUS, Francuziia, ko-.mu. Gautos Maskvos sąlygos 
vo 8. — Rusiios ir Suomijos Į Kadan^ 
dervbos prasidėjusios tokioj 
aplinkumoj:

Kai nas^ndė aiškus talkinin
ku. britu ir fran^uzn, inter- 
vpnr.ijoR SuAmijrde 
sako nraneMmai iš Danijos 
švediins karalius Gustavas nh- 
tarė veikti. Jis nasivnte Be^- 
Ivuan žinoma švedą, keliaunin
ką Hedina. asmeniška 
drauga. Hedin prašė 
jos pavaitos rusams 
irtoms sutaikyti.

Tuoi po to i švediia nuvy
ko naciu laikraštininkas Diet- 
rich. Įvyko daugiau pasitari-

Hitlprio 
Vokieti- 
ir šuo-

Gelbės Lietuviams
Pildyti Income
Taksų Blankas

INTERNAL REVENUE 
INSPEKTORIUS BUS 

“NAUJIENOSE” 
KOVO 9 D.

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. S. Walons, kuris 
jums padės išpildyti 
1939 įplaukų blankas. Su
sikalbėsite su juo lietu
viškai, nes jis yra geras 
lietuvis.

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

šved'; d 
riui, nė 
rusams

visuomenės onini’a 
nenalanki ne Hitle- 
Stalinui, tai žingsniai 
ir suomiams taikvti

buvo laikomi slantvbėie. Juos 
žinoio Švediioie tik Hedin, ka
ralius Gustavas ir vienas mi- 
nisteris, asmeniškai palankus 
naciams.

žinios anie suomiu- 
rusu dervbas prieš 

tarauja

KVIESIĄ J. VALSTIJAS SUOMIAMS IR 
RUSAMS TARPININKAUTI

LONDONAS, Anglija, kovo 
8. — Gerai painformuotuose 
Londono rateliuose kalbama 
kad Švedija šiandien tarpinin
kauja Suomijos ir Rusijos tai
kos derybose. Tačiau galima 
laukti, kad Jungt. Valstijos

bus pakviestos šiai užduočiai.
Reiškiama nuomone, Jung'. 

Valstijų tarpininkavimas pasi
rodytų priimtinas taip Mask
vai, kaip ir Helsinkiui. Jam 
pritartų, be to, vokiečiai ir tal
kininkai.

Mūšiai nurimę Ka 
relijos fronte

NEW YORK, N. Y., kovo 
8.—Columbia Broadcasting 
Company pagavusi praneši
mą iš Romos, jogei mūšiai 
Karelijos fronte sustojo.

Vokiečiai padegė 
Italijos laivą

ŽINIOS IŠ LIE
TUVOS

SMARKIAUSI MŪŠIAI EINA KARULI 
JOS FRONTE

HELSINKIS, Suomija, kovo
8. — Kruviniausi, mūšiai eina 
Karelijos fronte — sako Suo
mijos karo komunikatas penk
tadienį.

Rusai šiunčjįą atakoms ka
riuomenę bangomis, avieną pa
skui kitą, pėr Viborgo įlanką 
iš šono suomiams užeiti. Rusų 
atakos atmušamos.

Suomijos tvirtovė Taipale, 
nrie Ladoga ežero, raudonosios 
armijos atakas atmuša, sako
suomių pranešimas. Bet jis tų pranešimas nekalba.

pripažįsta, kad rusai paėmė ke
turias sa’as šiaurės rytuose 
nuo Taipale. >■

MASKVA, Rusija, kovo 8. 
— Rusijos karo komunikatas 
praneša, jog® „rąącĮųnęjį armi
ja paėmė Šias- keturias suomių 
salas: 
saari, 
saari. 
srity, 
iki Nautsi 
mušius Karelijos fronte sovie-

Maksimansaari, Petsja- 
Pajmionsaari ir Honka- 
šiaurės fronte, Petsamo 
rusai »pasistumę pirmyn 

95 mylias. Apie

Nutraukė susisieki- Talkininkai pasiun
ma telefonu su 

Stockholmu
te suomiams 405

KARO ŽINIŲ 
SATRAUKA

ko- 
pre-

BERLYNAS, Vokietija, 
vo 8. — Buvęs Suomijos 
zidentas Swinhufvud penkta
dienį lėktuvu atskrido į Ber
lyną ir tuojau turėjo pasikal
bėjimą su Vokietijos užsienių 
reikalų minįsteriu von Ribben- 
tropu. Ribbentrop išvyks į Ro
mą šeštadienį.

—x—x—x—

LONDONAS. Angliia, kovo 
8. — Nacių lėktuvas ketvirta
dienio vakare mėtė bombas į 
Italijos laivą Amelia Lauro, 
5,335 tonų. Laivas užsidegė. 
Kitas Italijos laivas, Titania, 
išgelbėjo pirmojo įgulą. Nelai
mė išliko italų laivą Anglijos 
pietų rytų pakrašty.

KAUNAS, kovo 5 d. — Ar
tinantis DLK Gedimino 60J 
metų mirties jubiliejui (1941), 
susirūpinta “Laisves Varpo” 
perkėlimu į Vilnių, DLK Vy
tauto Didžiojo palaikų ieškoji
mu ir Dr. Basanavičiaus pa
laikų perkėlimu į katedrą. Tau
tos garbė reikalauja tuos 
kalus sutvarkyti.

VILNIUS, kovo 4 d.— 
Kazimiero dieną į Vilnių
plūdo tūkstantinės ekskursijos. 
Ta proga šių metų laureatams 
literatūros premijos buvo įteik
tos jau ne Kaune, o Vilniaus 
universiteto iškilmingame ak
te.

rei

šv.
su-

Welles tariasi su 
frančužu vadais

LONDONAS, Anglija, kove 
8. — Gaunamais čia praneši
mais, Skandinavijos šalys de 
da visas pastangas Suomijai ir 
Rusijai sutaikyti, fšvedija iiį 
;al būt, Norvegija, ragina suo
mius priimti sovietų sąlygas.

--X--X--X--

VĖLESNIEJI penktadienio 
pranešimai apie sovietų ir Suo
mijos taikos derybas pilni prieš
taravimų.

Vieni pranešimų sako, kad 
šeštadienį prasidės tiesiogės 
rusų ir suomių derybos. Kiti 
sako, jogei Italija bus pakvie
sta tarpininkauti. Treti — kad 
Rusija nereikalaujanti tiek 
dąug iš Suomijos, kiek iš kar
to pranešta. Vieni pranešimai 
sako, Mannerheim esąs Švedi
joje, kiti paneigia tuos prane
šimus.

LONDONAS, Angliia, kovo 
8.. — Penktadienio rytą antrą 
tortą tapo nutrauktas pasikal
bėjimas per telefoną su Stock
holmu. Nužiūrima, susisieto- 
mas telefonu nutrauktas ry
šium su Švedijos pastangomis 
kaip nors Suomiją ir Rusiją 
sutaikyti. švedai deda visas 
pastangas, ragindami suomius 
priimti Stalino taikos sąlygas.

O sąlygos, kaip jau kituose 
pranešimuose buvo pažymėta, 
esančios tokios: Suomija turi 
atiduoti sovietams Kareliją 
kartu su Viborgu, Ladoga eže
rą, Petsamo ir Hango uostus.

Rusija prašė Švedijos vald
žią tarpininkauti sovietų ir 
Suomijos taikos derybose. Sta
lino vyriausybė užtikrino šve
dus, kad ji nenorinti aneksuo
ti Suomijos ir neturinti užsi
mojimu pasigrobti Švedijos ar
ba Norvegijos rudos kasyk
las.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 8. — Penktadienį paskelb
ta, kad talkininkai, britai ir 
franeuzai, pasiuntė Suomiion 
405 lėktuvus ir 916 kanuolių. 
Du trečdaliu šitų siuntų pa- 

Suomiją, sako praneši-

HELSINKIS, Suomija, kovo 
8. — Rusijos reikalavimai yr? 
aip dideli, kad jie nepriimti

ni net kaipo pagrindas dery
boms pradėti — reiškiama nuo
monė Suor'ijoj. 

X-- X-- X- •

PARYŽIUS, Francuziia, ko
vo 8. — Prez. Roosevelto pa
siuntinys Sumner Welles penk
tadienį turėjo pasitarimų su 
atstovų rūmų prezidentu Hc- 
riot, su senato prezidentu Jean- 
neney ir su buvusiu premjeru, 
socialistų partijos vadu Leon 
Blumu.

Paryžiuje kalbama, p. Wel- 
tes jau turėjęs progos įsitikin
ti, kad Francuzija šiandien 
esanti vieninga ir pasiryžusi 
kariauti iki laimės.

KAUNAS, kovo 5 d. — Kau
ne įvyko Lietuvos šaulių Są
jungos suvažiavimas, kuriame 
kalbas pasakė Respublikos Pre
zidentas, ministras pirminin
kas, krašto apsaugos ministras 
ir kariuomenės vadas.

KAUNAS. — Lietuvoje vis 
dar dideli šalčiai ir daug snin
ga.

BERLYNAS, kovo 5 d. — 
šiandien Berlyne prasidėjo Lie
tuvoj Vokietijos prekybcc de
rybos.
1940.III.6
New Yorkas

Pašaukė 23 metų vy 
rus Britanijos ka

riuomenėn

57 asmenų pasigen
dama po eksplozijos 

kasykloje

talkininkų pasiųsti Suo- 
pabuklai yra: 124 sun-

HELSINKIS, Suomija, kovo 
8. — Suomijos artilerija ir kul
kosvydžiai atmuša atkaklias 
rusų atakas Viborgo apylinkė 
je.

Mirė Dominikonų 
respublikos prezi

dentas

Rusija,

siekė 
mas.

Kiti 
mijon
kieji kulkosvydžiai, 5,000 leng
vųjų kulkosvydžių, 150 prieš
tankinių patrankų, 2,300,000 
patrankų sviedinių, 450,000 
granatu ir tarp 50,000,000 ir 
60,000,000 kulkų.

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 8. — Naciai skelbia paskan
dinę arba sunkiai sužaloję 11 
laivų Britanijos pakraščiuose 
ketvirtadienio ir trečiadienio 
vakare.

Maskvos suauda ne 
kalba anie taikos 

derybas
MASKVA, sovietų

kovo 8. — Sovietų spaudoje 
jokių žinių nebuvo penktadie
ni apie Rusijos taikos sąlygas 

Suomijai, nors visame 
tos žinios penktadieni 
dominuojančią vietą

CIUDAD TRUJILLO, Domi- 
nikonų Respublika, kovo 8. — 
Ketvirtadienio vakare mirė Do
minikonų respub'ikos preziden
tas Jacinto B. Peynado. Jo vie
tą užims vice-prezidentas Ma- 
nuel de J Tronciso.

Paskandino arba su 
žalojo 11 laivų

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 8. — Oficiali Vokietijos ži
nių agentūra DNB informuoja, 
kad Vokietijos lėktuvų atakos 
trečiadienio ir ketvirtadienio 
vakare ir naktį paskandino ar
ba sunkiai sužalojo 11 preky
binių laivų Anglijos pakraš-

LONDONAS, Anglija, kove 
— Nacių lėktuvas mėtė bom- 

laivą. 
nepa-

pasauly 
užėmė 
spaudoje.

Sovietų atstovai atsisakė 
duoti bet kokių paaiškinimų 
taikos derybų klausimais.

Rusai skelbia lai
mėjimus

8.
bas ir uždegė Italijos 
Nukentėjęs laivas betgi 
skendo.

--X--X--X—
LONDONAS, Anglija,

LONDONAS, Anglija, kovo 
8. — Paskelbta dar vienos Bri
tanijos jaunų vyrų kategorijos 
mobilizacija. Kariuomenėn pa
šaukti 23 metų jaunuoliai. Įsa
kymas palies 250,000 asmenų. 
Jiems įsakyta* stoti kariuome
nėn j dvi savaites.

C0R0NEL, Chile, kovo 8.
Ketvirtadienį įvyko Schwa- 

ger .anglių kabykloje eksplozi
ja. Eksplozijos metu kasykloje 
buvo 500 darbininkų.

Tą pačią dieną vakare jau 
buvo iškelti 8 lavonai ir 98 

‘sužeisti angliakasiai. Dar pa
sigendama 57-nįų. Prisibijoma, 
kad jie bus žuvę.

kovo 
8. •—23 metų Britanijos vy
rams įsakyta prisiruošti ka
riuomenės tarnybai. Mobiliza
cija įvyks į dvi savaites.

—x—x—x—
TOKIO, Japonija, kovo 8. — 

Japonijai nepatinka Jungt. Val
stijų nusistatymas duoti Kini
jai $20,000,000 paskolą.

Paleis Francuz i j o s 
ūkininkus iš fronto

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 8. — Franeuzijos atstovų 
rūmai vienu balsu priėmė re
zoliuciją, užgirančią valdžios 
planą paleisti iš karo fronto 
ūkininkus kareivius laukų dar
bų dirbti.

MASKVA, sovietų Rusija, . 
kovo 8. — Rusai penktadienį 
nušovė 15 suomių lėktuvų, taip
gi paėmė miestą Pitkaranta.

Švedai prašo Hitle 
rio pagalbos

Chicagai ir ąpieŲnkei fede 
čąjįio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; saulė tėka 6:13 
v. n, leidžiasi 5:48 v. v. Sek
madienį veikiausia pasnigs.

Karo stovis Ho 
landijai

H A AG A, Holandija, kovo 8. 
— Ruošiamas patvarkymas, 
kuris paskelbs karo stovį įvai
riose Holandijos dalyse.

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 8. — žymus Švedijos pra
monininkas Wenner-Gren ir 
keliauninkas Sven Hedin yra 
Berlyne jau kelintą dieną. Jie 
prašo Hitlerį ir Goeringą pa- 

“ i irvartoti savo įtaką Rusijos 
Suomijos karui užbaigti.
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ŠLIUPTARN1AI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).
................. i     »er'> .r »i.i >■>»> .i i. —    , , 

Šitą tiesas ir kovos romaną Skiriu dr> Jopui šliupui
------------------------ AL. MARGERIS  ----------—-

(Tęsinys)
Negalėjo taip bud, negalėjo! 

Kaip gi? — kartojo ir klausė 
Rokas.

— žinoma, kad negalėjo, 
visa taj yra tik legenda, tik 
saka, lietuviškai tariant. Ir 
pamiršk, Rokai, kad tokia 
saka vaikščiojo iš žmonių lupų 
j lupas Egipte, Graikijoje ir ki
tuose kraštuose šimtmečiais 
prieš krikščionybės erą. Daug 
dievų buvo nukankintų ir nužu
dytų. O egiptiečių dievas Osiris, 
buvo net nukryžiavo tas; taigi 
visai taip, kaip krikščionių žmo- 
gus-dievas Kristus. O šiems die
vams mirštant, sako, drebėjusi 
žeme, plyšo uolos 
saulė...

— Bet — Antanėli 
t i dievai kėlėsi iš

DCS

PŪ
DO 

pa

— ar ir ki- 
numirusių,

klausė Rokas, rodos, jau nebo
si tverdamas savyje.
-- --------  -- - --- _

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

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

M ZUKAITIS
334 DEAN RLVD. 

SPENCERPORT, N. Y.

. _ —Tai žinoma, kad taip, ir 
sakyk tu man, Rokai, kas gi 
dievas butų per dievas, jeigu 
jis mirtų ir paskui iš numiru
sių neprisikeltų? Dar pridėsiu: 
ir į dangų nenųžengtų. šit, egip- 
tėnų, frigiečių, graikų ir kito
kių tautybių dievai iš numiru
sių kėlėsi. Kai kurie jų, kaip 
antai graikų deivė Ar taria ir 
dievas Orfėjus, net pragaran 

j nužengę buvo, idant išvaduoti 
ten merdėjančius savo bičiulius. 
Bet gudrus krikščionių evange
listai, matyti, nebuvo gana gud
rus, kad savo e vangeli jose ne
parašė, jog ir Kristus buvo pra
garan nužengęs ir savo draugus 
išlaisvinęs. Tik kur lai kas vė
liau bažnyčios galvos apsižiūrė
jo ir ėmė tikintiems skelbti, jo
ge! Kristus tikrai buvęs praga
ran nužengęs ir pirmuosius tė
vus iš velnio ugnies išvadavęs... 
Ir kaip gi, Raliai? Juk krikš- 
.čionių ^dievas negali būti men
kesnis, tai yra, mažiau kelia
vęs, mažiau matęs, mažiau iš
mokęs ir mažiau stebuklų pa
daręs už kitų sektų dievus. Ne. 
Jis turi būti dar galingesnis.

buvo žmonių lupose šimtme
čius prieš Kristaus gimimą (ži
noma, jeigu toks žmogus kada 
nors giinė). Jį skelb-e žmonėms 
indų Buda, kiniečių Konfucius, 
graikų Aristotelis ir daugelis 
kitų gerų žip.pniy. Sakyti, kad 
Kristus jį paskelbė, yra labai 
aklas užsimerkimas pr.eš isto
rijos faktus. Taip, Rokai.

Rokas apstulbo.
Klausyk, Rokai. Net pač.ą 

trejybę Ikiikščionybės meisteriui 
iš k»tų tikybų pas.skolino, w-

LIETUVIŲ KALBOS

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka
miausia Amerikos lietuviams:* Turi 
paaiškinimus angliškai ir žodynėlį-

KAINA 81.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III., arba Dr. 
D. Pilka, 528 Columbus Avė., Bos
ton, Mass.

senovėje, taip tiki ir šiandien. 
Juk mahometonui visados yra 
didesnis ir galingesnis dievas 
Alahas su savo pranašu Maho
metu, negu dievas Jehova su 
savo sūnumi Kristumi. Ir at
virkščiai, vadinasi, krikščioniui 
yra didesnis ir galingesnis jo 
dievas Jehova su savo sūnumi 
Kristumi, negu dievas Alahas 
su savo pranašu Mahometu. 
Et, Rokai, kada žmonės išaugs 
iš vaikų proto? — ranka nu
mojo Antanas.

skolos nebegrąžino, neit nepi’j- 
pažino! Štai, egiptėnai garbino 
trejybę, kuri susidėjo iš dievo- 
tėvo Osirio, dievo-sunąus Horo 
ir diev.o motinos Izidos. Taip 
pat turėjo trejybę asirai, grai
kai ir kiti.

—A, — giiiąi atsikvėpė An
tanas, — krikščionių tikyboj 
nieko savito nėra, nieko. Vis
kas skolinta, viskas svetima, 
viskas iš pagonių.

— Viskas iš pagonių!— klau
siamai pakartojo Rokąs, lin
guodamas galvą.

—Taip, Rokeli. Tik žiūrėk, 
visokios bažnytines apeigos, 
kaip antai: krikštas, iiįaldos, 
komunija, velykes, kalėdos ir 
kitokios šventės, paskui gi tre- 
jybės atvaizdai ir šventųjų sta
tulos, —. viskas yra suskolinta 
iš pagonių, iš stabmeldžių.

—Iš stabmeldžių?! — klau
siamai pakartojo Rokas,

—Aišku kaip dieną,
vandeniu krikštino kunigai 
žmones daug šimtmečių prieš 
krikščionybės erą. Taigi garsu
sis Jonas krikštytojas nėra pir
mutinis. Šventas maldas kalbė-

NAUJIENŲ-kCME Telephoto
PAULINE COX iš Dalias, 

Texas? kurį penkerius me
tus dėjosi vyru.

kių dieviškų pareiškimų, įkvė
pimų ir patepimų dar niekas 
neįrodė. Ir neįrodys, nes juk 
tas neegzistuoja, kas nėra gam
tiškas.

Antanas sustojo kalbėjęs, o 
Rokas, geroką valandėlę palau
kęs, patylėjęs, paklausė:

—Bet kur tu, Antanėli, to
kius mokslus išėjai?

—Mainose, Rokeli, mainosc. 
piuai, giliai po ženje, kur mu
du anglį sprogdiname, — nusi- 
^yjpsojo Antanas.

—Sakai, tamsta, kur anglį 
sprogdiname?!— apstulpo Ro
kas.

—A, Rokai, aš tik juokauju. 
Pasakysiu tiesą: iš knygų, iš 
knygų, kurias, kaip jau matei, 
dieną naktį skaitau. Išmoksi ir 
tu, Rokai, jei tiek daug ir taip 
nuoširdžiai skaitysi, kaip aš. 
Mums, darbininkams, ir jau pa
augusiems, kaip mudu, Rokai, 
tik viena tėra mokykla. O tai 
yra KNYGA. Skaityk, Rokeli,
skaityk, lai ir tu kada nors bu
si žmogus. Dabar tu esi — tik 
puse žmogaus...

—Atsiprašau, Antanėli. Kaip 
gi pusė? Juk aš turiu pilną ku
lių ir dūšią, — protestavo Ro- 
ka$.
t —Ne, mielas Rokeli, ne. To
kios sielos, kokią tu tariesi tu
rįs, aš visai nepripažįstu.

(Bus daugiau)

PAMOKOS
Anglų Kalbos, Lietuvių Kalbos, 
Gramatikos, Aritmetikos, 
Stenografijos, Knygvedystės, 
Pilietybės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 v. ryto iki 3 po piet, 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro.
Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA
816 W. 33rd Place, 

CHICAGO. ILL.

ir

Garsinkitės “N-nose

Mrs. A. K. JaRUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šešta d. ir 
Sek m. pagal sutartį

Štai

ir labai daŽRąi “yą^onimis” ar-, 
ba “stabmeldžiais” pravar
džiuoja. Ir jie mano, tiki, jog 
tik jiems dangus tėra atviras, 
o kitų 'tikybų žmonėms — 
“čyščįus”; tai, žinoma,, geriau
siame atvęjyj, šiaipjau pra
garas.

Rokas išplėtė akis.
-—O turėtų žinoti, kad jeigu 

jau dėl tikybos vadinti žmones 
“pagonimis” arba “stabmel
džiais”, tai reikia taip vadinti 
visus, vadinasi, ir krikščionis. 
Juk faktų faktai rodo, kad vi
sos tikybos yra iš to pą.čio mp-, 
lio krėstos, tai yra: padavimų, 
legendų, pasakų ir prietarų. Jo-

AKIU SPECIALISTAI
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Dr. V. E SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 6994
Aptrad., 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

J.!

. —Bet Kristaus auęilė, Anta
nėlį,' jo pasakymas, kad “My

yra... — nebeteko

—Tas labai kilnus posakis

— —————— .............. ............. . ............. H m ll ■■ i l ,

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš $300,000.00
Dabar Mokame 31/q% 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOClATlONofChicago

JUSTJN MACKIEW1CH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vąk.
* ■ ——■—■ i .■ m t ■

šimtmečių prieš krikščionybės 
erą. Krikščionių “Tėve musų’ 
yra gyvas atspindis ebrėjų mal
dos ‘Kadis’. Bet labai panašią 
maldą turėjo ir kitos tautos,, 
ypač persai. Labai romantingo- 
mis ir gražiomis maldomis gar
bino žilos seiLovoa žmonės , savo 
.deives,. Dabar beveik visai to.- 
,klounejA«?i’«ipaųtingomis mal
domis garbina krikščionys pa
ną Mariją. Su didžiausiomis iš
kilmėmis švęsdavo romėnai ir 
kiti Mitros gimimo dieną gruo
džio 25 d. O krikščionys šven
čia Jėzaus gimimo dieną gniGr 
džio 25 d., nors niekas niekur 
ir niekada neįrodo, kurią dieną, 
mėnesį ar metą Jėzus yra gi
męs. Bet, matyli, užtenka to 
fakto, kad kitų tikybų žmonės 
tą dieną švęsdavo. Kristaus prL- 
sijcūlimą krikščionys švenčių 
pavasarį. Tą patį darė ir grai
kai, labąi iškilmingai paminė
dami dievo Adonio prisikėlimo.

i

J.

STATOME NAUJUS

NAMUS

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

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir N^ktį

710 WEST 18th STREET
Tel. (CANAL 3161

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
S£N1AU$1A (R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
■..

^isi Telefonai YARDS 1741-1742
5-07 So. Hermitage Avė.

■’4’44^-^outh Fairfleld Avenue
’ ; Telefonas LAVAYEETE 0727

_ ’1 Ul -—* 2 koplyčios visose
I—-r -L*iL.€zJL 1 Chicagos dalyse. • •** •

į

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

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- 
”ęngia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinįų. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

_____Kiti Lietuviai Daktarsd
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.
I

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

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

i
> t

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.DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Prįtąiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

lei. Office Wentworth 6330 
Rez. įlydė Park 3395

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

• • • • 5 , • ' . . • • • .

Klausykite tnusų radip programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
mečials, 19:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

eu POVILU fiALTIMIERU.

LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS

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. Konwood 5107.

n

f

l

I

ADVOKATAI

ŠALTIMIERO

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° .vak.

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

UHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

41-92 ARCHER AVENUE

■Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Tel. YARDS 3146 
•VĄLANDQS: Nuo H iki 12, ?

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HAJUSTEP S?.

P
I
I

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS CO.
4131 SO. FRANCISCO, A VE.

Telefonas LARAYETTE 5824

Dr. Charles Segal
O F 1 S A S

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn St.

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų TęL-r-rHydę Park 3395

Garsinkitės “N-nose

TURIME
' KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

llltlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIMIIII

•r
A'

K. P. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisas—-12? N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—£388 So. Hątaled St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 8818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

2400 WEŠT MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 valę.

Telefonas SEELEY 7330 
Namu telefoną* RrnnKwiclr 0597

■  F ■ ' » » . W M i ■    "■ ■■ 1 1 I I   KLAUSYKIME
RYTMETINIŲ

PROGRAMŲ‘Tdr W.H.I.P.
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—Viskas iš pagonių, viskas 
iš stabmeldžių! — kraipė gal
vą Rokas/

—Taip, Rokeli. Kur neisi, kur 
neieškosi, visur surasi kalnus 
faktų, pirštu prikišamai rodant- 
čių, jog kiekvienas krikščiony? 
bes siūlas, kiekviena siūle, 
kiekviena sagutė yra suskolin- 
ta iš kitų, šimtmečius už save 
senesnių, tikybų. Jr primena 
čia man, Rokai, Lietuvos kai? 
mo siuvėją, kuris pasiuva piė? 
nienukui “naujus” kailinukus 
dažniausiai iš senų, jau visai 
sudėvėtų šeimininko Lailinių. 
O tas vargšas bloznelis apsiviL 
kęs, džiaugiasi, busią naujais 
vilkįs...

Rokas bent kartą plačiai nu
sišypsojo.

—Ir turėk galvoj, Rokai, kad 
labai panašiai elgiasi krikščio
nys, kurie džiaugiasi ir didžiuo
jasi savo “nauja” tikyba. Tik 
jie, žinoma, kaimo piemenuką 
pralenkia savo nedėkingumu, 
neteisingumu ir ncdžentelme- 
mškumu. Piemenukas, mat, už 
kailinukus šeimininkui ar šei? 
mininkėi padekavoja. Jie gi ne. 
Kur tau! Pasiskolinę, galimą 
sakyti, kiekvieną plytų, kiek
vieną rąstą, kiekvieną skiedrą 
savo tikybos pamatams, sie
noms ir stogui, ne tįk.tai kati 
skolos negrąžina, nuošįmČių ne
moka ir ačiū nepasako, bet 
dargi savo skolininkus, niekina

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero > 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir naktį

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

.r m t v u

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

r« . i j .»'F- r-' 'vi' ■f*> i , " i 111 j i i " į'", ų

J. MULEVIČIUS
4348 S. Ualifornia Avenue Phone Lafąyette 3572 

i* ’•
rr»-------nuti r1*' -------rt> t ' v ri i 1»■? "ii i "■ .■■■■"■ <>..

P. J. RIDIKAS
3354 So. Haisted Street YARDS 1419'

■ ■■ ■ ■

-»"r *<<•» '■« 1 ■ .u ■ « ■- ■ ■ " ' . "

I. J. J50UP
1646 West 46th Street

Yards 1139
Xąrds
'.."-.T",'.1........ I -I .. t.l"

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avepue
■............................ .................................................................. ,.ll ,, ..j. -y rt., , _ . . —«

LACHAWICZ IR SUNŪS
.2314 West ^3rd Place Phone Ganai 2515
£ KYLIUS: 42r44 Ęast 108ty Street T^l. PųlfoiW

■į>ii i »"—• i Ril' "1 - ... ■""91 F )" , i ■ fu,;..,. . " -T VT-*

■ ALBERT V, PETKUS
4704 So. AVestern Avenue phone Jbafąyelte 802$

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residcnce Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso yąiąndos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
8939 SOUtH CLAREMONT AVR.

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

Telefonas YARDS 0904

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
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AKYS IR JU TRUKUMAI
• Visi, tur būt, iš chrestomati
jų atsimename tų moralinę pa
sakų apie vargingų žmogelį, 
kuriam turtuolis išvedė, kad 
jis yra labai net turtingas, nes 
vienos kojos ar rankos nepar
duotų už tuksiančius, o dėl 
akių, tai jau net nė * už visus 
pasaulio turtus. Toji pasaka ne
sako, ar turtuolis ta savo argu
mentacija vargšui labai užim
ponavo, bet musA reikalu* ji 
gražiai gali patarnauti: iš xisų 
savo iš Dievo gau^ų dovanų 
žmogus labiausiai brangina 
akis.

Vienai žilas profesorius, pui
kiai išsiverčiųs be akinių, anų 
dienų smagiai tyčiojosi iš savo 
jaunesnių draugų, kurių dau
gumas į pasaulį žiurėjo pro 
žmogaus išgalvotus jo pa taisy
mus. To žilagalvio manymu tai

NĖRA GERESNĖS 
ELEKTRIKINĖS 

LEDAUNĖS KAIP 
NORGE

6 pėdų didelės mieros su 
pilna 5 metų garantija, tik- 
‘ai ’114.50

Lengvais iš m okė jimais.

Jus nerasite niekur geres
nės vietos refrigeratoriui nu
sipirkti kaip pas Budrikę. 
Refrigeratoriai visų išdirby- 
sčių, 1910 metų. Kainos nuo 

*89.50 ir aukščiau.

Jos. F. Budrik
FURNITURE 

HOUSE
3409 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3088.

esųs jaunosios kartos degene
racijos požymis. Bet žilagalvių 
akimis žiūrint visas pasaulis 
degeneruojasi. Mano tėvo na- 
bašninkas (irgi akinių priešas), 
įkaitęs teigdavo, kad jam be
gyvenant net dienos žymiai su
trumpėjusios. Kų gi besakysi, 
gal būt tai daug priklauso ir 
nuo to, kaip mes į pasaulį žiū
rime: pro stiklus ar gyvomis 
akimis.

Šiaip ar taip, ar akiniuotieji 
sudaro atskirų žmonių klasę ar 
ne, dabar, ištobulėjus opti
niams matavimo įrankiams, 
parode, kad žmonių akių tru
kumai yra tiesiog fantastiškai 
gausus. Optikos mokslo iš.o 
bulėjimui, ne žmonių degene
racijai, reikia tad priskirti da
bar itin gausėję langeliai ant 
nosies. Tam ištobulejimui itin 
pasitarnavo Amerikos specialis
tai. Jie visų pirma įrodė, kad 
maži akių trukumai yra pavo
jingi sveikatai, nes jie gali bū
ti ištaisyti atitinkama akių rau
menų pastanga, o kadangi kiek
vienas žmogus instinktyviai 
stengiasi, kur tik gali, susiras
ti teisingų daikto definicijų, tai 
toji vidinė akių pastanga yra 
nuolatinė (išskyrus miego va
landas) ir juo trukumas men
kesnis, juo pastanga pastoves
nė.

Toji pastanga savo užsispy
rusiu monotoniškumu vargina 
visų organizmų, o paprasčiau
sias raumenų varginimas var
gina ir nervų sistemų. Akių gy
dytojams paprastai labai sun
ku įtikinti tokius žmones, kad 
tas varginimosi principas lygiai 
toks pat teisingas ir svarus ii 
tuo atveju, kai vargsta vadina
masis ciliarinis aki^s raumuo, 
kuris susitraukdamas ištaiso 
akies astigmatizmę. Kad dėl 
to gali skaudėti galvų — jie 
patiki, bet daugiau jiems atro-1 
do tik gydytojų gąsdinimas. Ir• 
todėl labai dažnai per vargų 
nupirkti akiniai saugojami štai ! 
čiuje. I

Bet faktai sako kę kitę. Ne
ištaisyti akies trukumai, net it 
menki, gali sukelti aštrių gal
vos skausmų, kurie paprastai 
žmogui atima galimybę dirbti- 
kelioms dienoms. Tie patys 
akių simptomai gali sukelti to
liau esančių kūno dalių negi 
laviinų; jie dažnai yra nevirš-’1 
kinimo kaltininkai. Jie gali iš 
viso taip nuvarginti nervų si
stemų, jog žmogus ims rodyti 
neurastenijos simptomus, ir is 
tiesų daugelis “diplomuotų” ne
urastenikų yra tiktai pasigailė- 
jimo vertos akių trukumų au
kos. Reikia įsidėti dėmėn, jog 
kiekvieno organo, raumens 
pervargimas ar skausmas visa 
da galiausiai atsilieps nervų si
stemoje, o kai pastaroji yra 
sukrėsta simptomai gali kilti 
visur — paprastai kyla ten, 
kur žmogus silpniausias.

čioms ištaisyti savo klaidas ne-j 
sisemiant energijos iš organiz
mo kitų organų sąskaita.

am?

NAUJIENŲ-ACME Telephotn
LEESBURG, VA. — Tho- 

mas C. Corcoran, prezidento 
Roosevelto patarėjas, ir jo 
sekretorė 'Pcggy Dowd, ku
ria jis vedė.

pasikeitimas gali paveikti svei
katų jau rytojaus dienų, ir iš
taisymas jau nebebus teisin
gas. Ciliarinis raumuo vėl pa
siims tę darbų. Be to, žmogų 
gali kankinti ir akinių nepato
gumas, mažiausia gydytojo ar 
'kinių gamintojo klaida ir k.

Yra žmonių, kur teigia, kad 
gali akių trukumus taisyti be 
stiklų. Kai kurie jų įrodė, kad 
yra teisus. Jų siūlomos priemo
nės yra tos pačios, kurias ku
rortuose taiko kitoms kūno da
lims. Akis ilgai, bet švelniai, 
masažuoja, jas šaldo ir šildo, 
lauku jus akies raumenis man-
kšto kaip žmogų gimnastikos'dėlę stengiasi išpildyti. Tad pa
šalėje ir pan. Iš viso tie meto-j linkėkime jam geros laimės ir 
dai yra paprasti; jų esmė yra' 
ta, kad fiziškomis 
mis butų akims duota-galimy-1mingas įkurtuves. 1 
be sustiprinti gyvvbingumu pa-1 

/' I ■- ' ’ . .
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"KAUNAS. — Šiuo metu Lie-
Specialistai tuo reikalu ma- tuvoje yra jau 18 juodųjų si- lamento 

no, kad sveikiausias akis reikė-'dabrinių lapių ūkių, kuriuose 
tų po truputį masažuoti, plati-1 auginama per 800 lapių; be to 
ti ir paniankštyti. Musų akys yra 10 audinių augintojų, ku
riuo seniausių laikų nė kiek ne-1 
pagerėjo, o iš miesto gyvento
jų jos reikalauja nepalyginti 
didesnės įtampos. Jie net teigia, 
kad toks akių s'augymas ne

rie turi per 400 žvėrelių, ir 20 
augintojų, kurie laiko apie 300 
nutrijų. Praėjusiais metais bu
vo rinkai atiduota 700 juod.

pasekmes, bet ir neleistų k i-

ti. Tad viskę apsvarsčius, gal 
būt, to 'žilagalvio profesoriaus 
įsitikinimas ir nėra tuščias; gal 
pats gyvenimas verčia musų 
akis degeneruotis?

Bet, ačiū Dievai, jaunasis 
mokslas patyrė, kad tai senajai 
pastabai yra efektyvus ant:du-i 
tas — atitinkamas akių slaugy-' 
mas. [“L. A.”]

i

Kviečia Visus Į 
Krautuvės 
Įkurtuves

liūs gauta apie 180,000 litų, 
kailių žvėrys Lietu- 

oje pradėti auginti dar tik

VILNIUS. — Kultūros depar- 
išleido 

Vilniaus 
metrika
is, kad

AKINIAI Visokios 
MADOS

direktorius

krašto dvasiškiams ir

išduodami raštai butų rašomi 
lietuvių kalba. Taip pat aplink
raštyje numatyta, kad visi Vil
niaus krašto vietovardžiai raš
tuose butų žymimi atlietuvinti, 
o ne sulenkinti.

Garsinkitės “N-nose”

SOUTHTOWN’O DIDŽIAUSIA 
FINANSINĖ (STAIGA 

ĮSTEIGTA 1893 M.

$2-45
UŽ 

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

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

Joseph F. Budrik 
Fnrniture House 

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

Morris Star — Star Clothes 
Shop savininkas kviečia visus 
šiandien atsilankyti į jo dra
bužių krautuves iškilmingas 
įkurtuves, 4642 So. Ashland ? 
avenue.

Morris Star savo dvidešimt < 
vienerių metų prekybinio vei
kimo laikotarpy Southsideie 
įsigyjo daug draugų ir pirkė
jų. Tai sąžiningo darbo ir as
meninio gabumo pasėkos. To
dėl ir šiandien, prisilaikydamas 
garbingo nusistatymo, skelbia 
tiktai tę, kę parduoda, paža-

NEKILNOJAMO TURTO
PASKOLOS

PIRKTI!
REFINANSUOTI!

PETER SUDENT'
Atidarė naują vietą ir 
piknikams DARŽĄ 

tiražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams. 
6600 W. lllth St, Worth, III.

STATYTI!

FHA PASKOLOS
KONVENCIONALfiS PASKOLOS 

ILGŲ TERMINŲ FINANSAVIMAS

ŽEMIAUSIOS PALŪKANOS
Šis bankas nalaiko pUną paskolų departamento patarna

vimą ir žinių teikimą aosižiurintiems skolintojams.
Telefonuokite ar rašykite šiandien. Patirkite kaip 

lengvai ir greitai galite čia susitvarkyti 
paskolai žemiausiom palūkanom gauti.

AUDITORIUM 
RESTAURANT 

3131 So. Halsted St.
< 

Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

.pasistenkime 'visi/->-• kas galL
# ‘be

priemonė- me — atsilankyti į jo iškil-

(Skelb.)

CHICAGO CITY BANK & TRUST CO.
Halsted at Sixty-Third Wentworth 8800

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

’ymus radio programas iš W. C. 
’ L..—°70 k. nedėlios vakare 
"0 iki 6:30.

Akių trukumų nešiotojai yra 
dažniausiai /‘pikti”, mėgsta at- 
sikertinėti, greitai įkaista, yra 
vadinamosios “širšes”. Tie ne
galavimai labai dažnai yra su
dėti su visai priešingu simpto
mu, būtent su mieguistumu. 
Žmonės su akių trukumais va
karais skaitydami greitai už
miega: išvarginti vokai leidžia
si žemyn, ir asocijacijos budu 
ateina ir miegas. Štai kodėl se
nyvi žmonės “lesa” .galvomis 
skaitydami laikraščius.

Akių trukumus patartina ko 
greičiausiai ištaisyti akiniais, 
bet, deja, turime konstatuoti, 
kad net ir labiausiai prityrusių 
akių gydytojų parinkti stiklai 
geriausiu atveju tėra menki 
sveikos normalios akies pakai
talai. Net ir tuo atveju, kai stik
lai idealiai ištaiso akių truku
mų, mažiausias fizinių savybių

r-

DABAR

-

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI 

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

mas.
J U S T I N ’ S 

. Food Store 
5519 S. Halsted St.

Tel. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 10804% So. 

Michigan Avenue)

DABAR
■w®bi

EB

‘e-

Iškilmingas Atidarymas 
STAR CLOTHES SHOP
Šiandien, Šeštadienį, Kovo 9 d
Mr. Morris Star savo naujoj vietoj užtikrina pasitenkinimą visiems pirkėjams. Tai jo nu
sistatymas, kurio laikėsi per paskutinius 21 metus.

— KAI TIK PRIBUVO MUSŲ NAUJU PAVASARINIU PREKIŲ — 
KVIEČIAME JUS ATSILANKYTI IR PAMATYT STEBĖTINUS MOTERŲ APSIAUSTUS 
IR SUKNELES DIDELIŲ SANTAUPŲ KAINA.—ATEIKIT IR PAMATYKITE PATYS.

JUSU KREDITAS YRA GERAS!
VYRU SIUTAI

Pirma $30.09

$16.75

ŪAGLE SIUTAI 
EAGLE TAPKAUCIA1

SUKNELĖS
Naujo pavasarinio paterno

$3.75
Reikia pamatyti, kad įvertinti

VYRU TAPKAUČIAI
Pirma $22.50

$9.75
$30.001 VAIKU SIUTAI 75

B Visų dydžių ”§25.00 | ir Spalvų DABAR v

Duoda Dovanas!
STAR CLOTHES SHOP

4642 SOUTH ASHLAND AVENUE MORRIS STAR, Sav.

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.

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

Taupykite pirkdami pas— 
GOLDSTEIN 

914 MAXWELL ST. 
Tel. CANAL 6114.

KYLOTIEJI 
GAUKITE 

Įtaisymus DYKAI!
V00% garantuoti įtaisymai pada
ro paraiščius, duoda 100% sau
gius, 100% tikrus įtaisymus, kad 
nadaryti specialų ža
dintoją naujiems tvir- 
H’ems. raumenims ir 
audiniams formuoti, 
’<ad uždaryti silpnas 
vietas ir teikti gana 
nagerinimų bei pa- 
liuosuot iš paraiščių 
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, IU. 

Armitage 8200
Įėjimas per ' kampinę 

krautuvę.
Išsikirpk šį atminčiai, 
leisk kitam. Dykai!!! Stengiamės 
padėti reikalingiem ir įrodyt iš
gydymą be operacijos, kada ap- 
siimame — patarnaudami dykai, 
jei negali išmokėt, kuriems ren
giam specialų kliniką kas 2 ar 3 
>avaites. Jei reikia prašykit dykai 
patarnavimo informacijų.

arba per-
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Suomių kulturingumas
Raštingumo atžvilgiu Suomija užima pirmą vietą 

pasaulyje. Mažiau nei vienas nuošimtis visų gyventojų 
tarp penkiolikos metų ir senesnio amžiaus nemoka skai
tyti ir rašyti. Kiekvienas sulaukęs septynių metų amžiaus 
vaikas turi lankyti mokyklą. Tas verstinas mokyklos lan
kymas trunka iki trylikos metų. Jei pradžios mokyklą 
baigę vaikai nestoja i vidurines mokyklas, tai jie per dve
jus metus priversti yra lankyti specialius kursus. Kadan
gi Suomija yra retai gyvenamas kraštas ir iki mokyklos 
dažnai yra pusėtinai toli, tai jiems yra teikiama nemoka
ma transportącija. Toliau gyveną vaikai mokyklose gau
na šilto maisto.

Trims šimtams gyventojų tenka vienas studentas. 
Suonlųa turi tris universitetus, iš kurių Helsinkio uni
versitetas priskaito 7,000 studentų. Tokiu studentų gau
sumu retas kuris kraštas gali pasigirti.

Suomija yra knygynų kraštas. Kiek didesnis kaimas 
turi knygyną. Net pačiame tolimiausiame šiauriniame 
kampe galima užtikti knygyną. Maždaug 6,500 gyventojų 
tenka vienas knygynas.

Suomiai taip pat yra dideli teatro mėgėjai. Pastovių 
profesionalių teatrų priskaitoma 40. Be to, veikia 5,000 
dramatiškų ratelių, kurie miestuose ir kaimuose stato 
scenoje įvairius veikalus. Helsinkio darbininkų dramatiš
kas ratelis suvaidino “Hamletą” keturiasdešimt kartų su 
didžiausiu pasisekimu.

Bendrai imant, Suomijos vyriausybė švietimo reika
lams skirdavo vieną septintąją dalį savo biudžeto.

! Tuos faktus apie'Suomiją paduoda' M&uflce Hindūs, 
kuris yra su kalbamu kraštu gerai susipažinęs. Be to, šia 
proga bus pravartu pažymėti, kad Maurice Hindus yra 
artimas komunistams žmogus: savo parašytose knygose 
jis labai palankiai atsiliepia apie sovietų kraštą.

Ir štai dabar tą vieną kultūringiausių pasaulo krąš- 
tų pasimojo sunaikinti Maskvos gengsteriai. Savo grynai 
imperialistinius tikslus jie stengiasi pridengti visokiomis 
tuščiomis frazėmis. Tačiau tos frazės gali sumulkinti tik 
tuos, kurie davatkiškai yra įsitikinę, jog tikėti galima, 
bet galvoti — nuodėmė, nes Stalinąs galvoja už visus.

Keistas karas
Europos karas jau. įžengi į septintą mėųesį. Tačiau 

iki šiol vakarų fronte vis dar “nieko naujo”. Po to, kai 
per trejetą savaičių naciai sutriuškino, Lenkiją, vokiečių 
fronte prasidėjo kažkokia stagnacija. Prancūzai ir ang
iai pasislėpė už Mažino linijos, o vokiečiai — už Zigfrie
da Nors prie tų linijų yra sutraukta šimtai tūkstančių 
kareivių, bet nei viena, nei kita pusė nedrįsta puolimo 
pradęti.

Tąs pat aviacijos srityje. Buvo manoma, kad šis ka
ras bus vienas baisiausių: tūkstančiai bombonešių ir lėk
tuvų puls pramonės miestus ir* sulygins juos su žeme. Iki 
šiol nieko panašaus neatsitįka

Kodėl taip yra? '
Į tą klausimą atsako prof. Hyman Levy savo kny

goje “Modern Science”. Kalbėdamas apie busimą karą 
(jo knyga buvo atspausdinta pereitą vasarą, kada karas 
nebuvo <Jar prasidėjęs), pręf Levy pabrėžia tą mintį, jog 
karas tarp, didelių valstybių negales būti tokis, kokia jis 
buvo praeityje. Jei kariaujančios šalys, neatsižvelgiant 
į nieką, sumanytų paleisti į darbą visus bombęnešius ir 
visus moderniškus ginklus,, tai greičiausiai susilauktų 
katastrofos. Tuo atveju tiek pa§ vienus, tiek pas kitus, 
įvyktų tokie sukrėtimai, kękįųs mums sunku ir įsivaiz
duoti. $|ai kodėl karas turės būti vedamas ant mažos 
skalęs ir visai kitonišku būdų nei praeityje.

Tik kai viena kariaujančių šalių jaučiasi tiek pajėgi, 
jog jos pusėje yrą aiški persvara, tai tada nesibįjoma 
griebtis visų galimų priemonių. Taip darė vokiečiai su 
len^aįs, taip daro rusai su supmiąis. M^a YUklccių karu 
nė aviaciją buvo tiek pajėgi, jog lenkai jokiu budu nega
lėj^ atsispirti. Aviacijos srityje rusai irgi turi milžiniška 
persvarą. Jie todėl ir terorizuoja civilius Suomijos gy-, 
ventojus. . .

Bet kas butų, jei, pavyzdžiui, vokiečiai sumanytų 
naikinti prancūzų ir anglų pramonės miestus?

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštų

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

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ....................... . 3c
Savaitei ................................... 18c
Mėnesiui ...............................  75c

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

Metams ...............................  $5.00
Pusei metų ......................... 2.75
Trims mėnesiams .............. 1.50
Dviem mėnesiams .............. 1.00
Vienam mėnesiui .........—.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ................................ $8.00
Pusei metų ........   4.00
Trims mėnesiams .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu, su užsakymu.

KieR žinoma, angiai įr prancūzai bombonešių ir ki
tokių karinių lėktuvų turi) maždaug tiek pat, kaip ir vo
kiečiai. Taigi, jei jie but§ užpulti ir naikinami, tai tuo 
pačiu pinigu atsilygintų ir vokiečiams. O tai ir galėtų 
privesti abi puses prie tokios katastrofos, kokios pasau
lyje- dar nėra buvę.

Iš to, kas atsitiko karo fronte per paskutinius šešis 
mėnesius, tenka daryti išvadą,, kad prof. Levy nuomonė 
yra teisinga.

.... ..* 1 ■ "■? r
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PAKEITĖ SAVO. NUSI-.
statymą

Šioje vietpje jau keliais ątvę- 
jais buvo rašyta, kad Jungtinė
se Valstijose gyveną rusų mę- 
ąąręlustąi staiga pakeitė savo 
nusistatymą ir pasidarė dideli 
Stalino garbintojai. Stalinas 

‘juos sužavėjo gengsteriškais žy
giais prieš Suomiją. O monai/- 
chistai yra pasirengę viską už
miršti, kad, tik “matuška Rasę- 
ją” pasiliktų galinga ir vėl ga
lėtų pavergti tas tautas, kurios 
nuo jos buvo pasprukusios.

Pasirodo, kad tokie pat da
lykai dedasi ir Pietų Ameriko
je, kur rusų išeivių spauda pęr 
20 nąetų su viršum atakavo bol
ševikų režimą ir skelbė sensaci
jas apie “sukilimus Sibire”.

Į “Argentinos Lietuvių Balsas” 
štai ką rašo apię vadinamųjų 
baltgvardiečių persiorientavimą 
Maskvos atžvilgiu:

“Bet dabar, Rusijai grįžus 
vėl prie nacionalistinės poli
tikos, Sovietams pradėjus ko
voti ne už socialę revoliuciją, 
bet už didelės Rusijos atsta
tymą, ‘baltgvardiečių’ spauda 
pradėjo giedoti himnus So
vietų vyriausybei.

“Buvęs didžiausias Mas
kvos vyriausybės priešas 
‘Russkij v Argentine’ (Rusas 
Argentinoje), išeiną^ Buenos 
Aires mieste, dabar J hitleriš- 

. ’ ■ ? i < ? r' '' ' < l ‘ •
kai^staHhiską svetimų žemių 
grobimo politiką veda ir 
stambiais antgalviais karto
ja: ‘S trusami i vrogami Ros- 
sii naip ne po puti’ (Su bai
liais ir Rusijos priešais mums

“Darbininkija atsidūrė 
kryžkelėje, o atžagareiviŠkaą 
elementas giedą himnus, na
cionalistiškai iąiperialistinei 
diktatorių politikai. Tą poli
tika susižavėjo ir tas nesą-' 
moningąs elementas, kuris 
tiki nė darbo klesės jėgai, ne 
demokratijai, bet smurtui.”

IEŠKOS ŽMONIŠKO 
IŠSPRENDIMO

Tas aną dieną šioje vietoje 
paskelbtas lenkų internuoto ka
reivio samprotavimas, “kad nė
ra gerų leųkųs blogų lietuvių ar 
pačių kalčiausių žydų — o yra 
blogi ir geri žmoųės”', — visais 
atžvilgiais yra teisingas.

Dabar gyvenamoji lenkų tau
tos katastrofa, n,ėra abejones, 
pradeda daugeliui atidaryti a- 
kis. Net tie lenkai, kurie svajo-. 
jo apie didęlę ir galingą Lenki
jos valstybę, pradedą įsitikinti, 
jog smurto ir jėgos politika ne
apsimoka. Štai Paryžiuje lei
džiamas lenkų oficiozas “Voįx 
Varsovie” (“Varšuvos Balsas”)- 
Vilniaus reikalu rašo:

“Prisipažinai1?11^ kad Vil
niaus atitekimas Lietuvai būt 
vo lenkams palengvinimas. 
Joks lenkas negalės laikyt į 
priešais lietuvių, kųįęię lpj,a- 
liai laikėsi neutralumo ir ne-’ 
ėmė Vilniaus ginklu. Esamoji 
mis sąlygomis Menkąjį geęai 
supranta, įa^ Viląįų’ jiemą 
atgauti bus sunkiau, negu 

i kad lenkų priešų okupuotas 
teritorijas, nes lietuvius .su 
lenkais" sujungė ‘misterįmn 

IĮ x ęąrįtaJiV ir lenkai nįeknoinęb 
nekels lietuviams; brolžudiško 
kąi’o, Tod& nuo, dabar reikią 
ieškoti lenkų lietuvių santy
kiams žmoniško išsprendi
mo.”

r

KAIP SSSR ŽMONES YRĄ 
INFORMUOJAMI 

APIE KARĄ

Musų specialus koresponden
tas savo straipsnyje “Europa 
neramiu metu” rašo apie žmo
nių nuotaiką tose valstybėse, 
kurios dab^r kariauja. Jis pa
žymi tą faktą, jog Vokietijoje 
ir SSSR žmonės mažiausiai tė
ra informuojami ne tik apie tai, 
kas dedasi karo fronte, bet ię 
apie pasaulio įvykius. Štai ką 
jis rašo apie SSSR:.

“Neseniai grįžęs vienas as- , 
muo iš SSSR štai ką pasako
ja. Jisai buvo Maskvoje ir tu
rėjo progos buvoti tos visuo,- 
menės tarpe, kuri sunkte per- 

. sisunkusi SSSR oficialiomis 
sferomis, kuriai Kremlius, nėr 
ra svetimas ir kuri oficialių 
sferų nuotaika gyvena. Dik
tatūros kraštuose oficialios 
sferos gyventojus savaip nu
teikia, jiems pakiša savas 
mintis ir vikriai nuslepia tąį> 
kas plačioms masėms nėra 
žinotina.

“Esą Maskvoję toji visuo
menė gyvena tokia nuotaika, 
lyg SSSR visai nekariautų. 
Karas šu^ suomiais tajp atvaiz- 
cluojanias, lyg pącioje Suomi
joje butų įvykęs perversmas 
SSSR naudai, ir dabar tenka 
grumtis tik su kontr-revolin- 
cijos likučiais;' kurie vis dar 
nęnori' pasiduoti. Tai, nęsąs 
karas, ii4 SSSR šioje kovoje 
laikosi visai, nuošalyje, tai tik 
kariaūja^^uoinių tauta tarp 
savęs, f suprask, darbininkai 
suomiai kariauja su. savą 
buržuaziją. Rusų kariuome
nės daliniai ęia tik siek tiek 
prisideda. Eina ne žymus, 
mušiąk na ir, žinomą, tenka 
kai kam kartais nukentėti. 
Pasitaiko užmuštų, bet tai to
kie mažmožiai, kurie revoliu
cijos. metu nčrą išvengiami;”

k štai kodėl Stalinui buvo, rei
kalinga nuo lentynos nuimti dė
žutę su konservuota “draugo” 
Kuiiisenenp “liąųdies; vyriąusy- 
be”. Maskva taip ir skelbė, kad 
Suomijos liaudis sukilp ir suda
rė “liaudies vyriausybę”. Ta
čiau, tąs šaj’lą toniškas triukas, 
įneiždpgė i^ Stalinų i? Vėl teks 
Knuiseneną ir jo “liaudies vy- 
^riau$ybę” aut lentynos; pajžiąu- 
Ji-

KorešpOndentas pfaneša ir ki
tą įdomų fąl<tą, kutenti, ka<J Pa
baltijo valstybės (Estija, Latvi
ja ir Lietuva), Maskvos vis.uę- 
ląięncs manymu, lakusios SSSR 
dalimi ir pasidavusios visiškai 
^sovietizacijai.

Tai tokiomis informacijomis 
yra maitinami SSSR pilįečiąi;

BOLŠEVIKIŠKAS
‘IŠLAISVINIMAS”

“Keleivis” išspausdino ląiš^ą, 
kąrį gavo waterhurietis Jupžąą 

I Valys iš savo namiškių Vilniaus 
krašte. Jo tėviškė likusi pri
jungtą prie sovietų Rusijos. Va
idinasi, ją bolševikai “išlaisvi
ną”. štai kaift ląiŠJko ąutokius 
“dįžriąugiasi” tuą “išląisvmiinų”: 

I “Dabar pas mus nėra nei 
, d,rųskosA nęį žjfeąAą, tąj, męs 

slaptą parsinešam iš Lietuvos 
' pusėse Sovietai iki šiol ąetur 

rėjjo šąg’gų ant siąąos, tąj^ ga
lėjom nueiti į Eišiškes ir par
sinešti druskos,

“Aš su Jonu nueidavau į 
lūšiškes dažnai. Nusinešam

Įspūdžių žiupsnelis
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

bių. Tos valstybės lyg virto a- 
ruodais, iš kurių pilnomis ries- 
kūtėmis sočiai galima tų verty
bių pasisemti. ’

Lietuva amžius buvo kitų ali
nama, lietuvių tauta ilgus me
tus kitų buvo persekiojama ir 
lietuvis maža ką pats tik vog
čiomis galėjo pasigaminti, pra
simanyti. Jam teko, daugeliu at
vejų, tik kitų pabiromis misti. 
Todėl lietuvių tautos atkutimas 
lyra didelio, pasišventimo darbas, 
kietas užsispyrimas, pasiryži
mas eiti savaimingais idealizmo 
■keliais.

Lietuvio patriotizmas yra ly
gus idealizmui. Visuomeninis 
Jarbąs lietuvių tarpe jokių per
teklių nežada, o tik kova, kova 
ir tai kovai didį pasišventimą. 
Kąj skaitau jūsų straipsnius 
,apie Lietuvą, kur tiek daug rū
pestingai gražių minčių įpinta, 
juntu jūsų tą gražų, idealų pa- 
.tnotizmą, norą savo tautai pa- 
,sitarnąuti. Sakykite, kas iš Lie
tuvos gyventojų gali nepasi- 
džiąugti užtinkant jūsų dien
raštyje žinutes, iš kurių maty
ti noras vienaip ar kitaip šiais 
sunkiais laikais musų krašto 
žmonėms patarnauti!

Kai perskaitai tas žinutes, 
tai. pagauna didis noras dirbti, 
dirbti ir dirbti musų krašto ge
rovei ir jums rašyti, jei kitu 
budu prie jūsų darbo negalima 
prisidėti. Juk jus tai darote nie
kieno neraginami, savo gera, 
gražia valia norite Lietuvos 
žmonėms patarnauti!

Taip jus vaizdžiai supranta
te, kad Lietuvai užėjo sunkios 
valandos ir kartu tiek daug 
galimumų dar stipriau atkusti,

štįąį sausio mėnesio pabaigoje, 
gayąu jįusų dienraščio veik vį- 
sųs numerius už lapkričio mė
nesį. Taigi esame atsilikę vieni ' 
nuo kįtų yeik du mėnesius. Tai 
Europoą karo padariniai! Trūk
sta, įra yišl kultūriniai saitai. :

< 
* Iš karto; gauta didelis glėbys , 
popierių jUsų mintimis, jūsų ru- 
pesciąją ir įvairių įvairiausiais 
kiąusimą& prirašytas.

Nors tąjį ir S^ųi; buvo, lapai, 
bęt ątsįdčj^s, jbos skabiau. Juk 
įdomu patirtį, kalę, jtąą į visus 
gyveninio įvykius atsiliepėte, 
kaip Lietuvos gyvenimą sau įsi- 
vaizduojate. Džiugų patirti, kad 
vis dėlto iš Lietuvos gaunate 
laiku ir syąrbesnes. žinias. Dar 
pasaulis tiek nes.uiro, dar tele
grafas, radijo tinkamai veikia, 
kad- Europos gyveninio pulsą 
galite tinkamai sekti ir nesuvč- 
luotai į svarbesnius įvykius at
siliepti. Lietuvos skaitytojas tu
ri gerą progą susipažinti, kas 
Europoje, o ypač Lietuvoje de
dasi. Garbė jums, kad tai atsi
dėję sekate gyvenimų. Ne tik 
lietuvis, bet ir kitatautis daug 
sau naudingo rastų jūsų dien
raštyje.
z Lietuvos gyvenime jus puif- 
kiai orientuoti ir šauniai jį nu- 
išviečiate. Tik stebėtis tenka, 
kad taip jautriai į Lietuvos vi- 
isuomeninio gyvenimo visus rei
škinius reaguojate. Juk neapsi
riksiu. pasakęs, kad koks suvirs 
60% viso dienraščio pašvęstą 
iLietuvai!

Tai ryškiai sako, kad jus esa
te dideli Lietuvos patriotai ir 
kartu visais požiūriais patikimi 
savo tautos sūnus.

Jūsų patriotizmas ir iš viso 
lietuvių patriotizmas yra skais
tus, kilnus ir gražus Jei anglas, 
ar prapeuzas galvoja apie savo 
tėvynę, jei s jisai yra didis savo 
tautos patriotas, tai supranta
ma ir dėl ko.

Tiek Anglijos, tiek Prancūzi
jos, ar kitų stiprių ir turtingų 
kraštų gyventojų patriotizmas, 
tai yra tam tikro gyvenimo ę- 
konomikos sistema. Prancūzui, 
anglui, ar kitiems valstybė u^- 

i tikrina pragyvenimo šaltinius, 
tauresnę senatvę, sotesnį gyve
nimų. Jisai gerai sau įsivaizduo
ją, kad žlugus, jo valstybei kar
tu žlunga ir visi tie galimumai 
tięk materialiai, 
igerai išsilaikyti, 
’ti.

Taj yra senos 
ijįos. sudarė stiprius pagrindus 
materialiam ir doroviniam gy
venimui. Ilgų, metų, nes ištisų 
šimtmečių bėgyje jos sukalė, 
sutaupė dąug įvairiausių verty-

tiek moraliai 
sočiau gyven-

valstybės, ku-

■ . . . ———————— . :

1 suverptiį lininių siūlų ir kiti
kių daiktų, įr už tuos daiktn^ 
nusiperkam ko mums reikia. 
Lietuvoj yra visko, o. pas Sę* 
vietus sunku ką nors gautL

“Ant galo bolševikai mus 
sugavo ir ilgai laikė suėmę- 
Ęuvo ląbaį šalta, musų kojos 

: buvo peršlapusios, bet pas 
bolševikus nėra jokio paąįgak 
Įėjimo. Sykį jie buvo suėiųę 
mus pirmiau, bet druskos ne- 

! atėmė, tik išklausinėjo vipo^ 
. kių klausimų, surašė mąsų 

vąi’Jus ir paleido. Bet šį sy
kį sargai buvo jau kiti ir 1^" 
bąi žiąųrųs. Ąįėmė iš nątfe 

| viską. Ęet man; pasisekė lai
mingai pasprukti ir išsjnęąti 

i druską.
Gyvenimas prie šitos nau

jos tvarkos labąf sunkus. Mų- 
./ sų maistaą, drąpąno$ gyvŲį- 

įjaj, viskam atimtą. Mes pą- 
ęiovęm didelę kąt’vę, ką$ 
nors mėsos turėtumėme, bet 

• atėmė iš mus- ir mėsą. PaslėPr 
į ti nebuvo kur, nes .žemė bu- 

vo jau įšalus. Atima viską.”
Kaip matote, bolševikai yi# 

tikri “išlaisvinimo” meistrai: 
“išlaisvina” gyventojus nuę 
įmajsfco išteklių įr kitokio turto. 

užtikrina

toli 
gyveną 

• savo 
kamieno ir rūpinatės

susliprėtii ir tai, kas ištisais 
šimtmečiais prarasta, dabar at
gauti!

1 Mathi, junti ir supranti, kad 
kur negyventų lietuvių tautos 
sūnus, jie visi vienodai savo 
tautos likimų supranta ir visi 
nori ne tik gelbėti, bet kas pra
rasta įsigyti, šioje veikloje nėra 
tiek svarbu visi tie materialiai 
resursai, kiek loji moralė visų 
vieninga valia, noras, pasiryži
mas sveikais ir stipriais išlikti.

Mes taip pat, kaip ir kitos 
tautos, norime sukurti tų pa
triotizmų, kuris 
mums geresnį rytojų, pilnesnį 
visokių vertybių aruodą, iš ku
rio pilnesnėmis rieškutėmis ga
lėtume savo darbo vaisių pasi
semti ir jais pasidžiaugti, — 
na, jei norite ir pasididžiuoti.

Lietuvis nori, kad jo vardas 
butų vertingas tiek moraliai, 
tiek materialiai ir kartu, kad 
jisai visęs žmonijos šeimoje 
kūrybiškai galėtų reikšti kurda
mas visokeriopas vertybes.

Lietuvis jau siekia savitai 
gyventi ir nebūti tik kitų, tau
tų virškinama medžiaga.

. Tonais už jūrių, marių, ana
pus Atlanto vandenyno 
nuo savo tėvų žemės j 
jus nen uįrukstate nuo 
tautos 
bendrais Lietuvos reikalais.

Tikrai smagu sekti jūsų 
spaudą! Ir ją pasiskaičius pa
gauna šėlusis noras jums ra
šyti, suteikti galimai daugiau 
žmįų iš Lietuvos gyveninio.
.. Tiesa, tos žinios jums ateina 
pusėtinai suvėlavę, bet kitos iš
eities nėra. Betgi visi svarbesni 
Lietuvos valstybės gyvenimo 
lįvyfciai jus pasiekia per įvai
rias telegrafų agentūras. Kai 
kurios tų žinių nevisai tikslios, 
bet bendrai suėmus jos* daug, 
nenusidęda musų, gyvenimo tik
rovei.

Q jus tiek jau esąįę įgudę 
‘žuruabfitikoje ir tiek pažįstate 
.Lietuvos gyveninių, kad atski- 
riąte pelus nuo grudų jr, tinka
mai, tas visas žinias išlukštena
te. Jūsų skaitytojai turi puikių 
medžiagą iŠ Lietuvos gyveni
nio. Tikrai didelį darbą atlie-

cate Lietuvos išeivijoje. Tik 
aklas šito negali suprasti, tik 
visuomeniškai apkurtęs šito ne
gali įvertinti! Bet jus ir dirba
te ne todėl, kad kas nors pagir
tų, ar ordeną įteiktų. Ordenus 
gauna daugumoje visokie įsitei- 

, celiai, o pagyro laukia silpna
valiai.

Teikitės
spūdžių, 
dienraštį 
rasite naudingu, tai viešai pa
skelbkite.

Linkiu jūsų darbe daug iš
tvermės, gerų darbo vaisių ir 
amžius savo darbą tęsti.

Jūsų Keistas.
1—20—10, Kaunas.

priimti šį žiupsnelį 
kuriuos įgijau jūsų 

bevartydamas ir jei

AGRON. STASYS 
JOKUBAUSKAS

Vilniaus Kraštui Remti vyr. 
komiteto narys

■ V. K. R. Komitete aktyviai 
dalyvauja žemės Ūkio Bumų 
direktorius agronomas p. Sta
sys Jokubauskas, pirmininkau
jąs prie komiteto sudarytai že
mės ūkio sekcijai.

P-as Jokubauskas gimė že
maičių ūkininkų šeimoje 1891 
m. kovo mėn. 20 d. Lukošaičiu• 
kaime, Mosėdžio valse., Kretin
gos apskr. Gimnazijos mokslus 
ėjo Telšiuose, po to lankė ag
ronomijos mokyklą Dotnuvoje 
prieš did. karą. Po karo nio-

rį baigė 1929 m. su diplomuo
to agronomo laipsniu.

Did. karo metu gyveno Oren- 

tingai dirbo Orenburge, kur 
buvo apie 3,000 lietuvių karo 
pabėgėlių. Jų reikalais rūpino
si Centrahnio Komiteto skyrius, 
kurio valdyboje buvo jaunas p. 
Jokubauskas. Skyrius iš aukų 
išlaikė Orenburgo lietuvių pa
bėgėlių mokyklų, kurioje buvo 
per 300 mokinių ir keletas mo-

Lietuvoje p-as Jokubauskas 
daugiausia darbavosi žemes 
ūkio srityje. Nuo 1936 m. yra 
Seimo nariu ir biudžeto komi
sijoje. Musų visuomenėje p. 
Jokubausko veikla yra žymiai 
jaučiama įvairiose žemės ūkio 
ir ekonominėje srityje. Jis ak
tyviai dalyvauja Centralinėjc 
Žemės Ūkio Draugijoje, koope
ratyvuose, kultūrinėse organi
zacijose, agronomų sąjungoje, 
pieninių organizavime ir kt. Jis 
yra ir vienas steigėjų “Lietū
kio”, kurs Lietuvos ekonomi
niam gyvenimui padėjo žymiai 
pažengti į priekį.

Lietuvos provincijos labda
ros darbe taip pat buvo jau
čiamas aktyvus p. Jokubausko 
dalyvavimas, ypač Vilkaviškio 
apskrityje, kur pirmininkavo 
to apskrities veiklai. Vilniaus 
krašto nederliaus metu p. Jo
kubauskas daug prisidėjo, prie 
vilniečių ūkininkų šelpimo dar
bo.

Ir dabar, Vilniaus Kraštui 
Remti Komitetui susirupinus to 
krašto ūkininkų vargais, p. Jo
kubauskas, kaipo Žemės Ūkio 
Rūmų direktorius daugeliu at
žvilgių žymiai padės ukiainki- 
jos vargus mažinti. Jo platus 
prityrimas ir širdingas, suąiru- 
pinimąs ūkininkų reikalais pla
čiai yra priteikomi V. K. R. Ko
miteto veikloje. —K. V-as.

Čia nuo pat 
sugriuvimo

PALANGA.
Lenkijos sugriuvimo laikyti 
apie 4j taikstančiai lenkų inter
nuotųjų ’ kąrių ir poŲcininkų, 
jau pradeda apleisti patalpas b' 
išsikraustyti. Manomą, kad ilp 
vasario pabaigos visi lenkai iš 
Rąlangęs bus iškraustyti į kitas 
jięms skirtas koncentracijos 
vietas. Palangos vilų rajonas, 
kur jję gyveno, yra pastebimai 
nukentėjęs, taigi teks gerokąi 
pridėti darbo ir paims laiko, 
kol vėl apsivalys ir apsitvar
kys, kad sezonui prasidėjus bu
tų galima priimti vasarotojus.
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Senovė's Lietuvių 
Dainos Prancūzijoje
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Pasitikėjimas ir laukimas yrą męnki substitutai darbui.”
I

M. Lings lietuviškąjį dainų 
ąžuolą ant aukšto kabio- lyginą 
sW druidų ąžuolu ir reiškią

U-tu es žui* nuomonę, jog lietuvių tautosa-
le Hugo de Larish taip prade
da:

— Neseniai mums į rankas 
pateko knyga apie senovės lie
tuvių dainas. Tai — keturios 
dešimt dainų, kurias išvertė į 
anglų kalbą Adria^i Paterson, ir 
kurioms įžangą parašė Kauno 
universiteto anglų kalbos lekto
rius Martin Lings. Šia proga 
mes atsiminėin, jog ne tiktai 
Etudes traditionnelles nieko nė
ra dar spausdinęs apie Lietuvos 
poeziją, bet taip pat nieko ne
buvo rašyta šio žurnalo pusla
piuose ir apie pačią šio 
tautosaką, kuri daugeliu 
gių yra tokia įdomi.

Taip pasisako recenzantas 
apie Old Lithuania Sougs (ver
tėjas A. Paterson, leidėjas Pri- 
bačis, Kaunas, 1939, savo ilga
me ll> puslapių straipsnyje: 
La Tradition lithuanienne dans 
les chansons populaires.

Štai kaip aiškina, tarp kitko, 
autorius dainos “Skrisk, saka
lėli” simboliką:

— Lietuvių tautosakoje Ede
no Sodo “gyvenimo “Medį” at
stoja rūta, kuri, kiaurus metus 
žaliuodama simbolizuoja ne
mirtingumą; vadinasi, rūtų dar
želis, kuris taip dažnai mini
mas, reiškia “žemiškąjį rojų”.

Recenzentas kartkartėmis 
pęrdrąsiai daro išvadų. Saky
sime, kalbėdamas apie lietuvių 
dainose dominuojantį šiaurė’ 
vėjelį, pastebi, jog senovės Lie
tuva turėjusi gyventi daug to
liau į šiaurę.

Recenzijoje įdėta devynių 
dainų vertimų vertimai (iš ang
lų kalbos į prancūzų). Patys 
vertėjai prisipažįsta, kad dainų 
forma ir metrika čia visai n.u,- 
stojusi savo, pirmykščio grožio- 
Tačiau mintis perduodama vi|- 
sai teisingai, O komentatoriams 
tai labiausiai ir esą svarbu.

Įdomu pastebėti, jog angliš
kojo vęi?timo prakalbinti^as

krašto 
atžvil-

ka labai glaudžiai susieta su 
druidų tautosaka.

Hugo de Larish savo teigi
muose nėra kategoriškas, 
daugelyje vietų pasisako, 
tai esą tik spėliojimai. 

, Recenzija baigiamą:-
— Mes tikimės busią pakan

kamai parodę, jog šioje taip 
mažai pažįstamoje tautosakoj^ 
yra įdomių dalykų ir todėl svei
kiname leidėją Pribačį, suma
niusį mums pateikti šią poezi
ją labiau paplitusia kalba už 
lietuviškąją.

Straipsnis parašytas, nešališ
kai, netemmant ant savo kur
palio lietuviškosios tautosakos, 
kaip kad mes matele pas kilus 
kaimynus. Ir vertąs tautosąki-

NAUJIENOS, Chicago,
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pabaigtos stambios muzikinės 
formos įspūdį. Tai ir yra kom
pozitoriaus uždavinys” — to- 
Laus rašo tas pats recenzentas, 

šiomis dienomis minėta sim
fonija buvo pildytą Latvijos 
Aladiofono programoje ir susi 
įaukė ypatingai gražių atsiliepi 
mų iš. latvių muzikos kritikų. 

Reiškią, kad turime simfoni
nių kurinių, ne vien tik komp, 
Jakubėno, bet ir kitų 
svarbiųjų kompozitorių,

Niekuomet Nemirštamojo Schuberto Gyvent rP)Ssa
mas ir Muzika Sęenoj Rytoj. — Pirmyn Choras
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Ir “Kai Gėlės Žydėjo” ~

Ji£i 
jog

Šis. leidinys, yra iš tikro įdo
mus ir būtinai turėtų rastis, 
kiekvieno muzikos mylėtojo 
knygyne. Už savo kopiją šios 
knygos esu. giliai dėkingą mu
sų gerbiamam Konsului, 
Petrui Daužvardžiui.

p-

Koinp. VL Jakubėno. 
Simfonija Latvijos 
Radiofone

Neseniai užbaigta kompozito
riaus VI. Jakubėno “Antroji 
Simfonija” susilaukė pripažini
mo, kaip namie, taip ii* sve
tur. Kuomet ši simfonija buvo 
pildyta pirmą karią LįętuyŲS, 
Valstybės Teatre, pabaigoj, pra
eitų metų, vienas muzikos kri
tikas rašydamas recenziją (Lie
tuvos Aide) iš šiq koncerte pa
sakė, kad “geriausią k% galima 
apie šią, simfonijų pąsalęyth i£- 
reiškiąma paprastai* žodžiais— 
tai iš tikrųjų simfoniją !?*

“Pereidama savo orbitą per 
normalų keturiasdešim,ts minu
čių laiką, VI. Jakubėno muzi
ka, pabaigoj pasiekią tos pu
siausvyros, kuri sudaro prasi- 
dęjustes, išplėstos ir logingai

musų 
ku

riais galime drąsiai pasirodyti 
pasauliui.

įdomios Skaitlinės iš 
Valstybės Teatro 
Rekordų. — Teatre 
Dirba 294 Žmonės

Valstybės Teatro administra
cijoje yra 1'3 žmoniių, meno va
dovybėje — 8, meno technikos 
vabdovybčje — 8, scenos meno 
tą,rnautojią: operoje — 38, dra-r 

;m,oje — 46, balete, — 33', chore
— T7, orkestre — 55, techni
kos. tarnautojų — 3d, rūmų tar
nautojų — 12.

Valstybės Teatro 
Pajamos

Valstybės Teatras iš Operos 
už 1939 melų gruodžio lųėne- 
sį turėjo pajamų 19,500 Lt, 
1938 m. — 21,500 Lt, 1937 m,
— 18,700 Lt. Iš Opęros, pąjąinųj 
turėjo už 1939. metų, sezono pir
mąjį pusmetį 61,000 Lt, 1938: 
m. — 69,00Q> Lt, 1937 — 58,000 
■Lt.» •

Iš Dramos už gruodžio mė
nesį 1939 m. gauta, pajamų 1&- 
000 Lt, 1938 m.. — 10,000 Lt, 
193'7 m. — U,000 Lt. Iš Djąr 
mos už 1939 metų sezono pir
mąjį pusmetį — 3&000 Lt, 1938: 
ni, — 43,000 Lt, 1|937 m. 37,- 
OOOLt

Iš Baleto už gruodžio mėne
sį 1939 metais gauta pajamų 
3,600 Lt, 1938 m. — 2,600 Lt, 
1937 m. — 2,800 Lt. Iš Baįete 
už 1939 melų pirmąjį pusmetį
— 12,500 Lt, 1938 m. — 13,- 
900 Lt, 1937 m. — 13,500 Lt.

Anelė Steponavičienė

eOI
4

Anelė Steponavičienė, Ona Ske- 
veriutė, Stasė Rimkaitė, Kristi
na Krikščiūnaitė, Algirdas Bra- 
4is, Adolfas Casper, Jonas Ruį- 
stela ir visa eilė kitų, kaip senų 
ir patyrusių vaidintojų, taip k 

I jąunesųiųjų, tai apie pasiseki
mą veikalo, iš artistiško, atžvil
gio netenka abejoti.

; Kaip, choras, taip, it visas są
statas, turėjo. įdėti daug sun 
:kaus. darbo, tinkamam pri,ren
gimui šio spektaklio. Be abejo, 
publiką skaitlingai, ats.įląnkys 
rytoj, kad įvertinti i* pajsįgeiftt- 
visų jų pastangomis.

J.1 Į1!! V ■

■
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Remkite Lietuviškų 
Žydukų

Nathan Kanter 
MUTUAL L1QUOR 
CO. — VVhoJesale 

1707 S. Halsted St
Tel Boulevard 0014

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

Dąinų Svę^tč
€■

Dąiąą šyęųte šįmet yra ren- 
gianm V W;Uj0. planuojama, 
k.ad' jį įvyks birželio 22 ir 23 
dieimiųis.

kąmas
Ęe ąbąjp irųsiętebesįte šuži-. 

ų<?jj0,. $ Am.^ikoa, dąini-
yra ąųgš.čią^iąi apino-

Jieigų, Wngi,
tąį jjąom yrą

ra<ji,o, kw ir koneęrtk 
lįjifc bąvtiyOhM. Xrą apskąįWno- 
jįamą, jiųg, jfe ųžd^bų hčt ikji 
$600,000 per metus. Jis turi 
gauti pirmus du tukstančiusį 
dolerių iš< Kteįvieųo. koncerte, 
ir dąr 60% visų įeigų virš ti|ir. 
jų tųks.tąjįčią dolerių.

Antroji augščiausiai apmoką- 
mą arbąte y^a Gracą Męore. 
Ją* už<<bi;bai ]į>O dięšimtek tuKstąn> 
Čbii dolerių* į sąvąi^L

pąiygmų^ su šiąją dviem

PODą, Ęlc^gs^dį, |.ąw-
ręųęę Tfitybąti i* O& Chąrlęs 
gąUną voą, ti& ab
&

Nors jau wil
nąįęfc bniti šęim^niš-
kw. ouvy-
kus į Nferouątte Parke syetąi-

• . 1 V V . 1 • • 1

Kepkite duoną, pyragus ir pajus, kepkite ir mėsą stačiai 
aut pečiaus viųšąus.. peęiaus nebevąrtokįite. Taupykite vietą, 

ir pinigus. Valgiai bus skoningespk Įrankius- gaįima pir
kti tiesiai iš dirbtuvės. Taigi ir čia dar sutaupysite.

Pademonstruosime, gardžius valgius pagaminsime ii? pa
tieksime dykai. Jus suprašykite svečius, o męs atliksM^ visą 
kitą. . ,

ši pasiūla tinka iki kovo 25 d., 1940.
Rašykime:

Nežiūrint koks bus rytojaus 
oras, muzikos mylėtojai sueis 
Sokolų Svetainėn, kur “gėles 
žydės”, švelni, žavinga muziką 
skambės, jauni žmonės, piylėsis 
ir senesni atsiminimais gėrėsis.

Visą tą muzikalę puotą Pir
myn Choras, Kaziui Steponavi
čiui vadovaujant, jau per kelis 
mėnesius rengiasi savo pačiam 
geriausiam pasirodymui, ir mu
zikos mylėtojų malonumui. O

dar prieš, tąi, kadą pirmynięčiai 
pradėjo mokintis, Antanas Vai
vada pašventė daug valandų sa
vo liuoslaikio, kad tinkamai iš
vertus šį veikalą iš anglų į lie
tuvių kalbą. Žinant Vaivados 
gabumus šioje srityje, galime 
būti užtikrinti, kad vertimas 
bus pilnai atafinkąmas toms vi
soms Schuberto meliodij.oms. 
kurios gausiai skamba per išti
są operetę.

Roeseveltienė
Kalbės Chieagoj

lįkąjąą Frąnklią«P, Rppsąyęlt 
ąfva^įups 

ęhięągop ketvirtadienį ir, ket- 
yh#ą<tiemo vakare, pasakys 
prakalbą Civic Opera Hou.se 
saloje. Jos tema bus “Ci'vili- 
nęs Lą’svės — Asmuo, n?- Drąu-

Prakalbas rengia Chicago Ci- 
vil Liberti'es. Komitetas.

Reniais 
3 MOVTHŠ$5

Rentei ^Lpplied op Pųrchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service

3712 So. Western Avė.
i Plione LAFAYETTE 3534
i1 i'ii'*TL"f"yr 1 .n,... j i i ■ " .j

■ ■ . ............... u ■ .. .............. • ■ ' ■ I

Victor Bagdonas
LOCAL & EONG DISTANCE 

MOVING ”
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
žema kąina. Musų Darbas ga
rantuota^, Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

SaukU Tek KĄRĄS 3408

• FOTOGRAFAS

NAUJIENOJ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d,, 1940 
SOKOLŲ SALĖJE

2343 KEDZIE AVĖ.
—

CONRAD 
fotografas 

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

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

palaikymą tokio pagirtino ūpo 
ir dvasios birutiečių tarpe, be 
abcj(o, daug kredito priklauso 
Birutės vedėjui, musų gerbia
mam ir gabiam muzikui, Jonui 
Byanskui. Negalime praeiti ne
atidavę tinkamą kreditą ir p. 
Byansko simpatingai žmonai, 
Vandai, kuri irgi nemažai rū
pinasi ir dirba Birutės geriau
siam pasisekimui.

Apart ,tų;/|ąr Birutė luti tik-, 
rai tėvišką pirmininką, kuris 
reikalui prisiėjus nęsigąili pasa
kyti “pamokslą”, arba suteikti 
pelnytą pagyrimą. Toks tai yra 
Birutės pirmininkas, Povilas 
Mdleris. Kaip vedėjas Byans- 
kas, taip ir pirmininkas Mille- 
ris turi gerą pagęlbininkę savo 
darbuose prie Birutės, nuošir
džią ir ilgametę dailės darbuo
toją, Petronėlę Millerienę.

Šiame šeimyniškam vakarėly
je buvo ypatingai malonu pasi
svečiuoti su tais tikraisiais dai
lės mylėtojais ir rėmėjais kaip, 
pp. Varkąlais, Stungiais, Pui
šiais, Kaminskais, Dr. Bieži.u ir 
jo žmona Onute, Dr. ir ponią 
Kliaugais, Dr. Juška, Antantij 
Zymon.tu, Salomėja Cerlene, ( 
Barbara Darlys, Alęksandru Mi- 
cevičium ir jo žmona Lųlų Ra- 
ben Micevičiene, Petru Sarpa
lių, Adomu Maskoliumi ir visa 
eilę kitų senųjų birutiečių, ku
rie per melų melus ne vien tik 
aktingai dalyvavo Birulės veiki
me, bet nuolatos rėmė kaip Bi
rutės, taip ir, kitų dailės organi
zacijų darbus.

Tuo tarpu jaunosios biru tie-, 
tės pagaminę nežinau kelias di
džiausias blėkes Skanaus kuge-: 
lio, su visokiais prieskoniais, 
pyragaičiais ir kava, rūpinosi, 
kad visi svečiai butų tinkamai 
pavaišinti, ir šios jaunos gaspa*; 
dinos sąvo paraigas atliko kaip 
tikros veteranės, Jaunimo buvo, 
prisirinkus pilnutėlė svetainė ir, 
rodos, visi turėję anglišką! są
rant “go%o<,l tiųAę”.

Dabar bu’utįečiai rengiąsi 
pi^ie sąvo prograŲio, Kuris įvyks 
Chicągos Lietuvių Auditojfij.oj, 
balandžio 21 d. Bus s ta teina 
(pirmą kartą Ame r ilgoje), muzi- 
kąlė komedija “Vieų^ungis”, 
kuięią p. Byaiaskįęne pąrvęžė iš 
Lietuvos, žodžiai ir muzika yra 
lietuvių parašyta. Taip-gi bijts
koncertinė programoj dalis, ku
rioje Birutė pildys naujas ir 
sęnąs lietuviškas dąinąs, kurio
se Ęirų.te ypatingai gražiai p.a- 
sižymi.

■

Pasiskirk Sau Refrigeratorių

Progress Krautuvėje
Kokis Jums Geriausia Tinka

General Motors FRIGIDAIRĘ ar 
General Motors Refrigeratorių

Šiomis dienomis PROGRES& KRAUTUVE pasiūlo jums 
194Q metų mados General Electric refrigeratorių arba 
tikrą Frigidaire didelės mieros pilną 6 ęubiškų pėdų di
dumo tik už .................     $ 114-75
Sykiu duoda dįdelį nuolaidą už tamistų seną šaldytuvą 

, į mainus ir pritaiko lengviauąįųs išmokėjimus pagaį kiek
vieno išgalės.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIĘS.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

NAUJIENOS 
1738 S.* Halsted St 
CMcaffo m 

v<tet

KAINA 15 CENTŲ 
Tik ką gąvome naują madą 
kųyg% kurią gaŲte gauti pa* 
tnus. Siųskite savo orderius

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
rra naudingais

UBj

GE!
..... ŽUVO? 
YOUR LIFE!

General Electric refrigęrątoriai ir Ge
nėtai Motors Frigidaires tai yra aukš
čiausiai ištobulinti šaldytuvai marke
le. Jų geru.mąs, prąktiškumąs ir eko

nomiškumas elektros vartojime nėra palyginamas, šie 
šaldytuvai pertikrina visus pirkėjus, had nėra reikak), 
ieškoti kitokių nežinomų išdjirbysčių šaldytuvų įr rizikuo
ti. Pasiskirkite iš minėtų šaldytuvų ii?: Kks.iU pąteų- 
kinle. Taipgi žinokite, kad f^OGRE®S KRAUTUVĖJ ga
lite pirkti Westinghouse, Norge ir PtftįcO refrigeratorius 
irgi tarpe gerųjų. Parduodaių ir ant Utųjvų išniokėjinių ir 
nerokuojame palūkanų jai ncp.ęrilgai imsite mokėti. Dide
li nuolaida už tamistiį seną ęefrigerateariu.nę praeitą šeštadienio vakarą 

jaučiaus kaip namie tarp seųų? 
gerų i.r mylimų draugu. Nęr4 
patsai choras dabar susideda 
beveik išimtinai iš Amerikpj 
gimusio jaunimo, bet ir šiamą 
jaunime, rodos, įsigyvendiniu 
tejį senųjų birutiečių energiją 
Įdfybtį ir naudotis tuom kultUr 
ringu turtu, kuris buvo jienią 
sudėtas ir įteiktas. Jų atsineš^ 
mąą ęrie sęnųjtį ręiŲčjiį įr visų 
tų,, yrą
artii yjfo draugiškų-
,ino. ir pagarbos reiškinys. Už

Adresą*

Mieste*

3222-26 S. Halsted Street — frię 32-ro>s gat
J. yAtfljlOSlS —. į). SHEMA1TIS 

Vedėjai visupjnet maloniai pataniaus
JAMEČ WPWŲ8 

536 Lake Shore Drive, Room W Chicago, Iii. 
Telefonas &UPERIOR 3394.



šeštadienis, kovo 9, 1940NAUJIENOS, Chicago, III.

PAVASARIS “JAU ČIA” IR KARTU “PIR
MYN” CHORO PRAMOGA

Sekmadienį “Blossom Time”—“Kai 
Gėlės Žydėjo”

Jau daug buvo rašyta ir kal
bėta apie “Pirmyn” choro ope
retę, “Kai Gėlės Žydėjo” (“Blos
som Time”), čia norima trum
pai priminti, kad choras prašo 
publiką atsilankyti kaip galima 
anksčiaus, nes vaidinimas pra
sidės punktualiai, lygiai 3:30 
vai. po pietų. Prieš vaidinimą, 
simfonijos orkestrą, vadovauja
ma K. Steponavičiaus, išpildys 
operetės “herojaus” Schuberto 
parašytą garsiąją “Nebaigtą 
Simfoniją”.

Salė bus atdara nuo 2:00, kar
tu ir bilietų langelis. Bilietai y- 
ra po 75c, ir $1.00.

myn” choro veikaluose padarys 
savo debiutus. Vienas jų yra 
kai kur jau vaidinęs gabus vai
dila — dainininkas p. Adolfas 
Casper. Jam tenka sunki veda
moji kompozitoriaus Franz 
Schuberto rolė.

Operetėj du “naujokai” “Pir

Christine Milleriutė—Gėlių 
Pardavėja.

kam i dainininkai: Mitzi, neiš li
kimą Schuberto mylimoji — O- 
nuks Skcvcriulė; Bcllabruna — 
savo amželį bene atgyvenusi 
“prima dona” — p. Anelė Ste
ponavičienė; jos vyras “senas 
diedas” Grafas šarntovas—Juo
zas Tanias (irgi “naujokas”); 
išdykęs, turtingas “širdelių vi
liotojas” Baronas Schoberis — 
Algirdas Brazis,, o Jonas Rukš- 
tela, Jonas Avelis ir Juozas Žu
kas vaidins tris gerus Schuber
to draugus. Trijų “gražiausių 
Viennos mergelių” roles tuiv 
Kriština Kriščiūnaitė, Stasė 
Rimkai te ir jau minėta p-lė O. 
skeveriutė. Jos rustų, bet gera
širdį tėvą vaidina Jonas Dam
brauskas, o motiną — p. Ona 
Dovgin.

Bus malonu publikai pamaty
ti įdomų operetės vaidinimą ir 
bus smagu pasiklausyti jos ža
vingos muzikos. Veikalas turi 
18 labai gražių dainų, nekalbant 
apie incidentalę muziką, kuri 
puošia beveik visą akciją.

Veikalas slalomas specialiu 
leidimu Century Library, Ine., 
(New York City) įstaigos, ku
riai priklauso autoriaus teisės.

—J.T.

iš Politikos Lauko
SMERKIA REP. PLANA PARDUOTI CICERO 

VANDENS SISTEMĄ
Cicero Vandens Skandalas Re- 

publikonų Laikais
Viename Cicero laikraštyje 

Štai ką rašo apie Ciceros van- 
lens departmentą vienas 
stambus republikonas, kuris 
>uvo Ciceros Miesto Klerku re- 
jublikonų administracijoje, nuo 
928 m. iki 1931 m.
Smerkdamas republikonus u> 

ų bandymą neteisingai atiduo 
i Ciceros miesto vandens de 
jartmento pri voles pr, valiems 
nteresams 1930 metais, šis bu- 
/ęs republikonas sako:

“Daugelis balsuotojų gali pa
miršti kaip republikonai pasta
tė piliečių teises pavojun kada 
jie buvo valdžioje .... prisi
minkime tik tą. blogą valdymo 
tvarką, kurią republikonų ma
una užvedė šiame mieste kai 
jie valde.
“Tais Laikais Buvo 

Pasaka”
Kitokia

ypatiškas
priedanga
reikalams

klausimas pake Ii rin-

pasipelniji- 
tarnavimo 
butų per-

kad šis 
mas po 
viešiems 
jautrus
ūmo metu. Ačiū tam, kad re
publikonai tuose rinkimuose 
juvo sumušti, Ciceros gyven 
tojai atgavo savo teis s, ne: 
metus vėliau tas privolcs įsta
tymas ir leidimas jį įvykdin- 

buvo atšaukti.i
Ką Nuveikė Demokratai

Demokratai, išrinkti į valdi- 
linkus, sutvarkė vandens si
stemą, investuodami $1,090,000, 
kas buvo būtinai ' reikalinga. 
Republikonai buvo tą 
taip nugyvendinę, kad
laiku ant antrų lubų vandens 
negalėdavom gauti.

sistema
vasaros

Antras “naujokas” tai graži 
jaunutė p-lė Christine Milleriu 
tė, duktė gerai žinomų Brigh- 
ton Parko biznierių, pp. A. Mil- 
ler, 4258 S. VVestern ave.Ji vi
sai jaunutė, bet publiką nuste
bins gražiu dainavimu. Jai ten
ka “Gėlių Pardavėjos” rolė.

Kitas svarbias roles pildys se-

PIRKIT NAUJA BŪICK 
MILDA

AUTO SALES
^**sm*^^ O

Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo nauju 1940 melų modelių automobilių.

806 WEST 3įsi STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Telephone Victory 1696
ATSTOVAI

ATSTOVAI: KANTAS SABONIS. CHARLES STEPHENS, 
JUOZAS ŽUKAS, RODIN & SHORTY.

/ !.»♦ 1,1— .... ................ ...

liena Iš Dienos
Gražus Gimtadienio 
Pokilis Indianoj

Stella ir Walter Sabaičiai, 
114 Robey, Ind., kovo 2 — An
tanui Klimui suruošė netikėtą 
gimtadienio pokilį, kuriame da
lyvavo skaitlinga grupe sve
čių.

Tarp vaišių ir pasilinksmini 
ino Ark. Geniotis pasakė gra
žią, įspūdingą kalbą. Alex Sa- 
ba tis, pp. Walter Bočkai ir jų 
dukrelė Abina, Ona Dovgin, 
Juozas Kiauda, Juozas ir Bro
ne Poškai, Marie Dudėnas, pp. 
S t. Jamroz, visi širdingai p. 
Klimui linkėjo linksmo gimta
dienio, gausos, laimės ir sėk
mingumo.

K imas yra jaunas gabus vy
ras, mėgsta apšvietę ir daly va u 
ja visuose kilniuose darbuose. 
Aš irgi p. Klimui linkiu laimes 
:r kviečiu į talką, kur tik mumis 
bus reikalinga platinti apšvie- 
ią. —Jūsų Ona.

jie, 1930 
prievartą

Vardadienio 
Pokilis

|Tn EL AUKITE —

%

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

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

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENFRALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICH1GAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Brazaičių vardadienio ir gim 
ladienio šaunus pokilis įvyks 
šeštadienį ir sekmadienį, ko
vo (March) 9 ir 10, jų pačių 
užeigoje, 634 W. 59th St. Tek 
Normai 5212.

Atsilankiusieji į pokilį turės 
daug smagumo, nes ten bus ge
ra muzika, šokiai ir skanus už
kandžiai. Pp. Brazaičiai širdin
gai visus kviečia atsilankyti ir 
atsivesti savo draugus ir pažįs
tamus. —Jūsų Ona. (Skl.)

“Atminkime, kad 
metais norėjo, per 
žmonėms įkišti brangią, priva
tinių interesų valdomą, vandene 
sistemą, šiandien republikonų 
bosai kalba apie “sumušimą 
vandens rakelo”, bet vakar tai 
buvo kitokia pasaka!”

šis buvęs Klerkas, toliau pa
sakoja kaip, 1930 metais, bir
želio mėnesyje&kontraktas, ku
ris suteikė vandens privoles 
privačiai kompanijai, buvo pa
rašytas. Sulyg tuo kontraktu, 
ši kompanija butų perėmusi 
miesto vandens sistemą ir jai 
butų buvus garantuojama nu- 
stayta 
taksų mokėtojų nuostolių, ir 
po 30 metų operąvimo, ta si
stema butų tapuft privatinės 
kompanijos nuosavybe!

Tai buvo vienas iš aršiau
sių užsipuolimų ant Ciceros 
miesto gyventojų teisių šio 
miesto istorijoje;,|)f)Nors buvo 
pasipriešinimų, republikonų bo
sai įstengė perleisti įstatymą, 
kuris tas privoles suteikė pri
vačiai kompanijai. Kad ta kom
panija tuo įstatymu nepasi- 
naudojo, buvo ne republikon” 
kaltė. Ta kompanija prašė i. 
javo leidimą nuo Illinois Com 
merce Commission įvykdinti 
tą vandens departmento. per- 
ėmmą, bet susitarus su tais 
bosais, tai tuoj aus nepadarė.

Kodėl? Nes 1932 rinkimai 
artinosi ir republikonai bijojo,

Taigi, kad palaikyti gerą 
tvarką ir gerą Ciceros vardą, 
vėl re’kia balsuoti balandžio 2 
d. už “streit” demokratų par
tijos kandidatus.

(Skelbimas).

suma, neatsižvelgiant

metų oper^yimo, ta si-

Šįvakar Žemaičių 
Parengimas

Hollywood Salėj

Svarbus Pranešimas
Artinasi pavasaris :r žmones mąsto kokias drnnanas reikės pirk
ti. idant pusirengu* s>’lvg vėliau^’^s mados. Draugai ir draugės, 
pamislykit—perskaitykit šį nranešimėlį ir sutaupysite daug pi
nigų ir galėsite apsirengti sulvg mados. Dabar yra geriausias 
laikas peržiūrėti jūsų senus drabužius ir pamąstyti ko jums 
trūksta. Drapanas, kurios suneš:otos, nešvarios, galima išvalyti; 
suplyšusias galima sulopyti ir sutaisyti; nublukusius galima nu
dažyti kokia tik spalva jus reikalausite ir vėl atrodys kaip 
naujos. Galima viską išvalyti ir pataisyti, kaip tai: vyriškas, mo
teriškas ir vaikų drapanas, karpetas, dreiperys, kepures, skry
bėles ir visokius dėvėjimui ir stuba! dalykus.
Darbas bus atliktas kuogeriausiai, gražiai ir greitai už mažesnę 
kainą negu kitur. Turiu daug metų patyrimo ir todėl galiu dar
bą atlikti atsakančiai.
Kurie neturite laiko atnešti drapanas pas mane, arba toli gyve
nate—patelefonuokit man, o aš pribusiu pasiimti darbą ir kuo
met darbas bus atliktas, atvešiu į namus už tą pačią kainą.

TONY THE CLEANER AND DYER

Tony Lukošius
2555 West 43rd Street

Phone Lafayette 1310 Chicago, Illinois

šsiėmė Leidimus 
edyboms 
(Chicagoj)
Joseph Lubin, 23, su Lily

Ilarris, 23
Paul Wenskunas, 21, su Eleo- 

nor Stewart, 19
Anthony Vallone, 37, su 

Eillen Mchaugh.in, 24

i kalnu ja
»skiru

Agnės Va’čkauskas nuo An- 
ton Vaičkauskas 

\ ■

Gavo
w«ikiras
William Bartz nuo Emma 

Bartz.

Hollywood Salėj, 2417 West 
43rd Street, šįvakar įvykst/ 
žemaičių Kultūros Kliubo pa 
rengimas.

Programą pildys Jaunime 
Kultūros Ratelio choras, taip 
gi paties Kliubo meno jėgos. 
Bus ir šokiai, kuriems gros 
pačių žemaičių orkestrą. Pra
džia 8:00 v. v. Įžanga — 25c 
porai. S. N.

Prakalbos
Sekmadienį, kovo 10 d., įvyks 

svarbios prakalbos, lygiai 2:00 
vai. po piet, Mildos svet., 3132 
S. Halsted St., Chicago, Iii. 
Kalbės S./ Beneckas temoje 
“Kada ir Kaip Prasidėjo Stabų 
Garbinimas”.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d.. 1940 
SOKOTJT SALIME 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Kviečiame atsilankyti visus. 
Sužinosite ką reiškia “negar
binsite svetimų Dievų šalę ma
nęs” ir sužinote ką reiškia 
“Babele”.

šios prakalbos bus tikrai ge
ras persergėjimas dėl žmonių. (

Rengia ir kviečia Biblijos 
Tyrinėtojai. Įžanga veltui. Rin- | 
kliavos nebus. (Skelbi)

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS Į 20 METŲ

350 IS 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.

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

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

CRANE COAL COMPANY
53.32 So. T/Ong’ Avenue

Telefoną. PORTSMOFTH 0022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausiu mainu 
daug dulkių išimta Perkant $765
5 tonus ar daugiai •
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
^nrlrant 5 tomis ar daugiau Tonac •

^ales Tax ekstra

CICEROS PILIEČIAI
BALSUOKIT UŽ STREIT

DemoRratų Sąrašą
DĖL TAUPOS, PAŽANGOS IR PILIEČIU GERBŪVIO

■ •F ’

JERRY J 
VITERNA

FOR COLLECTOR 
TOWN OF CICERO

340

ANTON J. 
KRUPICKA

FOR LLERK 
TOWN OF CICERO

f

GEORGE 
STEDRONSKY 
FOR PRESIDENT 
TOWN OF CICERO

340U«'^

LEO KASPERSKI

FOR SUPERVISOR 
TOWN OF CICERO

HENRY R. 
SCHWARZEL 
FOR ASSESSOR 
TOWN OF CICERO

EDWARD GRISKO

FOR TRUSTEE 
TOWN OF CICERO

Ir vėl pasiųskite šituos Demokratų Partijos Pažangius Žmones
Į MUSU NAUJĄJA T0WN HALL

/

HaIsavimas Balandžio-April 2 d., 1940
■



šeštadienis,- kovo 9, 1940

Iš Politikos
Lauko

Rinkit Žmones 
Atsidavusius 
Jūsų Gerovei!

Į Cicero Piliečius
Ne pilnai vie-CICERO.

nas mėnuo iki miesto rinkimų. 
Per tą laiką bus didelis judė
jimas — mitingai, prakalbos ir 
vėl prakalbos. Kandidatai į val
dininkus stengsis įtikinti pilie
čius, kad už juos balsuotų. Val
džios oponentams t.y. naujiems 
kandidatams, yra lengviau su-

ANTANAS UŽEMECKIS 
gyveno 4602 So. Paulina St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 8 d„ 11:55 vai. ryto 
1940 m., sulaukęs 47 m. amž., 
gimęs Lietuvoj Raseinių aps., 
Liolių par., Gaučiškio kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Alice, po tėvais Anse- 
viČiutę, 2 sūnūs Edward ir 
Antaną, brolį Aleksandrą ir 
brolienę ir jų šeimynas, pus
brolį Mykolą Stonį ir jo šei
mą ir gimines. Lietuvoje — 
brolį Kazimierą, 2 seseris — 
Juozapiną ir Justiną ir gim.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
kovo 11 d., 8;00 vai. ryto iš 
kopi. į -Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Užemec- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam pąskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sunai, Brolis, Seserys ir ki
tos Giminės.

Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 
BOULEVARD 0781.

rasti įvairių argumentų.
Dabartiniai valdininkai de

mokratų partijos jąu tarnauja 
antrą terminą. Per tą laikčr 
tarpį nedaug kas pasikeitė. Mier 
stas nedaug padidėjo, žmonių 
skaičius beveik tas pats. Tai 
kodėl skolos ant miesto užr 
trauktos su virš septynis mi
lijonus dolerių? Dabar taksus 
visi užsimoka, nors du-tris 
kartus brangesni. Seniau van
dens departmentas vertėsi su 
septyniais darbininkais, buvo 
didelis perviršis ižde, o dabar: 
vandens skyrius turi tarnauto
jų apie penkiasdešimts ir van
dens -kainos tris kartus bran
gesnės, o vienok skolos ir sko 
los.

Dabar republikonų partijos 
kandidatai duoaa užtikrinimr 
ne žodžiais, bet inžinierių iš 
skaitliuotais faktais, jog leng
vai galima daryti apyvartą su 
senovės kainomis, jeigu jiems 
bus leista užimti valdžioj vie
tas. Tai kodėl nepabandyti ? 
Juk nieko neprarasim.

Gros Smuiko Solo 
Operetėj “Kai Gėlės 
Žydėjo”

P-a Lulu Rąben-Micevičiene

“Better Government’'

nieko negirdėti 
Tai gryniausia

Skaitau vienam laikraštyj 
“Apie politiką nieko negirdė
ti.” Nežinau kur tas rašytojas 
gyvena, kad 
apie politiką.
netiesa. Tam pačiam laikraš
tyj kartkartėmis visgi rašoma 
apie vietos politiką ir labai rek
lamuojama nauja partija, 
“Better Government”. Jeigu 
tam sąstate nebūtų p./ W. Ba- 
bitz, tai esu tikras, jog nebūtų 
nei žodžio apie tą “geros val
džios” partiją. O pąts, p. Ba- 
bitz yra pasakęs, “Ką tik aš 
noriu, tas laikraštis talpins.” 
Vadinasi yra gerai patepęs. O 
kodėl ne? Juk demokratai tur
tingi kandidatai • “geresnei val
džiai” finansuojami demokra

Netikėtas siurprizas laukia 
publikos, kuri rytoj po pietų 
susirinks Sokolų Salėj pamaty
ti “Pirmyn” Choro statomą 
muzikalį veikalą, “Blossom 
Time”—“Kai Gėlės žydėjo”.

Antrame akte kaipo solistė 
pasirodys ši garsi Chicagos lie
tuvių smuikininkė. Operetės 
vestuvių scenoj p. Raben-Mi- 
cevičienė gros garsų Franz 
Schuberto kurini “Sonatą”.

tų, ir jeigu kas už juos dirba,

NAUJIENOS, CKicago, UI

Anot Draugo “Nesiduokime 
už nosies vedžioti. Pasirodyki- 
me, jog eisartie susipratę irosu- 
siklausę kaip kitos tautos”, ir 
ąš nežinau ar kada nors’ čia 
lietuviai pasirodys vienybe j, 
susipratę. Jau keletą kartų bu
vo bandoma įvairiais budais 
lietuvius vienyti, bet niekas ne
išėjo, už tat lietuviai nieko ir 
neturi, silpnai politikoj stovi. 
To viso priežastis — pavydas, 
kerštas, nepasitikėjimas sa
ri ern s. ‘

Kaip ten nebūtų, 2 dieną ba
landžio išnaudokite savo progą. 
Kaipp pilietis garbingos šalies, 
eik ir balsuok, L et buk atsar
gus, kad balsas tiktų žmonėms, 
kuris: yra pasiryžę darbuotis vi
suomenės labui, štai jie: Frank 
E. Svoboda-r-Rresident; John 
G. Stoffel—CJęrk; Jerry Dole- 
zal—-Collector; Frank A. Ma- 
,rek—Supcrvisor; Frank J. 
Ch.ristensop—Ąssesspr 
A. Holecek-rr~Tr.ust.ee.

(Skelbimas).

Jerry

Per Meta Išaugo
Nuo 139,000
Iki $107,000
Neužilgo Marųuetteparkiečiai 

Žada Pasivyti Senesnes 
Kolonijas.

tai demokratų gerovei. Gaila, | 
kad katalikų dienraštis ir pats 
katalikas tokias nesąmones ra
šo. Jog čia visi žinom Ką p. 
Pabitz yra nuveikęs piliečių 
labui.

Demokratų Samdiniai”
Babifz priklauso nuo ponų 

demokratų ir ta vadinama “Bet
ter Government” partija tai 
demokratų samdiniai ir tas pil7 
nai pasitvirtins trumpoj ateityj, 
2 dieną balandžio.

GEORGE SNYDER
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 6 kovo 5:05 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs 26 metų 
ąmz., gimęs Waterbury, Conn.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Anną, po tėvais Kas- 
paraičikę, seserį Edith, dėdę 
Andrių Kasparaitį ir šeimyną, 
tetas: Oną Borchertienę, Jevą 
FranRienę, Jevą švarcienę ir 
Mary KOndrotienę ir jų šei
mynas ir gimines. Kanadoj 
dėdę Petrą, Argentinoj tetą 
Elzbietą Turava, dėdę Andrių 
Detrpit, Mich, dėdę Jurgį Lie
tuvoj , tętą Jevą, dėdes Andrių, 
Augustą, Adomą ir Joną ir 
senelį Danys.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko kopj., 3354 So. Halsted 
St. Laidotuvės įvyks šeštad., 
kovo 9 d., 1:30 vąl. popiet iš 
koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. George Snyder gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kyiečiąmi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Motina, Sesuo, Dėdės, Tetos 

ir Giminės.
Laid. Dir. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

SIMONAS ANPBĮCKAS 
gyveno 4545 S. Spaulding avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 7 d., 12:00 vai. nakties, 
1940 m,, sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kąuno rėd., Yaląkių 
kaime, Telšių apskr.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame 

sųnų Stanislovą, 4 
Adeline, Alvirą, 
Stanislavą, marčią 
žentus: Pranciškų 
Thomas Piselli, Charles Jor- I 
czak, ir Alfred Įnfusino, 2 
anukus ir 4 anūkes, daug kitų 
gįm., draugų įr pažįstamų. <

Priklausė prie Keistučio P. 
Klubo.

Kūnas pašarvotas J. F. Ęų- 
deikio kopi., 4447 S. Fairfield 
avė. Laidotuvės įvyks pirmad. 
kovo 11 d., 8 vai. ryto iš kop
lyčios į Nekalto Pras. Pan. 
Šv. parao/ bažnyčią, kurioje 
atsibus ^didingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Simono Andrįcko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Sūnūs, Dukterys, v Marčios, 

įr kitos Giminės.
Ląid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YAftDS 1741.

PĄJUĖKAVONB.

nubudime 
dukteris— 
Lucįjle ir 
Adeline, 4 
Ashmontą,

Juozas Povelonis, 
kuris mirė vasario 28 d. ir 
palaidotas tapo kovo 2 d., o 
dabar ilsis Lietuvių Tautiško
je kapinėse.

Šiuo reiškiame gilios padė
kos žodžius draugui Fred 
Abekui už kalbas koplyčioje 
ir kapinėse. Toliau reiškiame-- 
nuoširdžią padėką grabne- 
šiams, Jaunų Liet. Am. Taut. 
Klubo nariams. Dėkojame vi
siems giminėms, kaimynams ir 
draugams už gėles. Toliau dė
kojame visiems už lankymą 
pašarvoto velionio koplyčioje 
ir pareikštus mums užuojau
tos žodžius. Taipgi visiems, 
kurie nulydėjo velionį į ka
pus. Pagaliau reiškiame pa
dėką Laid. Direktoriui Anta
nui M. Phillips už tvarkų lai
dotuvių surengimą. O tau, 
musų brangus ir mylimas tė
veli, Ilsėkis Ramiai.

Nuliūdę lieką: Duktė Aldo
na įr Sųnųs Ąlb,ertas 

povelįonįaį.

VWMI

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU. BROLIO PETRO 
Vencfcutonio ar Venckaus, paeinan
čio iš Moskunų kąimo, Semeliškių 
parap., Trakų apskr. Svarbus rei
kalas. Jis pats ar kąs žinote, pra
šau pranešti. Mąrijona Kazlauskie
nė, 5715 So. Trumbull Avė., Chica
go, 111.

PĄIEŠKAU DĖDĖS STANISLO
VO Jokųbausko iš Juckių kaimo, 
Platelių parap., Kretingos apskr., 
Prašau jį patį ar žinančius atsiliep
ti. Busiu dėkinga. Sofija Bagožaitė. 
2212 So. Sącramęntę Avė., Chicago, 
Illinois.

heiLf i^anted—female.
Darbininkių Reikia

REIKALINGA JAUNŲ MOTERŲ 
ir merginų, veiklių visuomenės pa
rapijos veikloj. Šis įdomus, malo
nus darbas nesutrugdys jūsų nuo 
užimamo darbo. Komisija. Box 2004 
1739 So. Halsted St.

AUTOS-—TRUCKS WANTED 
Automobilių ir Trokų Reikia

PRIVERSTAS PARDUOTI pigiai 
6 tekinių vienas elektriką “White” 
trokas
Gerame stovyje. 3649 So. Union 
Avė. 2 aukštas užpakaly.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

tinkąmąs visam kam.

VV HOLE S ALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BET KOKIA ĮMANOMA pasiūla 
paims kampinį taverną, gerai staku 
prikrautą, 6 kambarių flatą. 1501 
48th Ct., Cicero.

REIKALINGA P A T? Y R U S I Ų 
STRAW operatorių. Ateikite pasi
rengę dirbti. VICTORIA HAT 
FRAMES MANUFACTURING CO., 
65 East South Water St. Room 
1602.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, būti geri namai nuolatinis. 
Irving 936$.

OPERATORIŲ 200
Single needle ir special 4 taipgi 12 

adata siuvamų mašinų, pinkerių 
ir bottom heimers, prie plaunamų 
suknelių, ypatingas aukštos rūšies 
darbo mokestis. Turi būti patyru
sios. Merginos gali uždirbti toli 
daugiau negu minimumą. Geroms 
operatorėms ekstra kompensacija. 
SMOLER BROS, 2300 Wabansia.

PADRAVIMUI MĖSOS MAR
KETAS, padaro $600 į savaitę biz
nio, kreiptis. 8553 So. Ashland Avę.

11 n n a Gėtės Mylintiems
I U U fl Vestuvėms, Ban- 

Įj M kiekinis, Laidotu- 
w 11 B yėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEĄTSJIĄ1TŲ 
KAINOS Sumažintos 507o 

Numuštos iki 
DIPELIV KĄJJRV 

BARGENAI
Neatsiimta 0x0. 8x10, 0x13, 9x15.11x10 
Vertė nuo $0 iki $60. Dijbar $3 iki $30 
Nauji 6x9, 8x10, 9x13. 13x18, 10y2'xl5 
Veotč $3Q iki >85. Dabar $10 Iki .$<12 

ir aukSF.
15 9x13 tikrų orlentalių, 50 kitokių 

Mieros 2x1 iki 11x18, 4O$(, nuolaidos 
IOOO Jurflų karpetų po 50c J^rd ir aukšč.

CHECRER CLEANWS 
SANDELIAI

0208-16 S. RUČINE—Dienomis, 3 vakarus

7620 SO. SANGAMON ST.
2 aukštų, 6V2 didelių kambarių 

rezidencija puikiam stovy, visa 
presuotų plytų, asbestas stogas, 1% 
maudyklės, aliejaus Šildymas, Šali
nis įvažiavimas, plasteriuotas gara
žas, kaina nebrangi, dėl informa
cijų atdara sekmadienį 2—5 vai. 
po pietų.

MARQUETTE PARKE 2 aukštų 
plytinis namas, 2—5 kambarių lie
tai, 3 miegkambariai, karštų, van
deniu šildymas abiejų flatų, 30 pė
dų lotas. B. PI£TKIEWICZ, 2608 
W. 47th St.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
Greitu laiku — išvyksta iš miesto.

2259 W. 23 PI. CANAL 5976

MAINUI SALDAINIŲ KRAU
TUVE įr namas į farmą ar privatų 
namą. STANLEY, 1617 N. Ash
land Avenue.

PARSIDUODA KAMPINIS TA
VERNAS, nėra kompeticijos, parsi
duoda už pusę kainos, kiek, buvo 
mokėta; penki kambariai gyveni
mui. $3500 rendos. Spaulding 2614.

PUIKI PUSĖ AKRO nuosavybė 
su ar be namu. Pietvakariuose, tuoj 
už miesto ribų. Mokesčiai žemi, be 
specialių asesmentų. Susisiekimas. 
Mažas įmokėjimas. F. H. A. finan
suojama. Box 2013. 1739 S. Halsted

VISIŠKAI ULTRA MODERNAS 
namas ke.letas minučių į vakarus 
nuo Maywood, maudyklė, sanitarė 
sistema, 6 kambarių grindys, laip
tai į antrą aukštą, elektriką (de
koruoti 4 kambariai) ant plataus 
šeimyninio dydžio nuosavybės. Kai
na $2875, $21 į mėnesį. Mažas įmo
kėjimas. Nuosavybė kovo 15 d. 
Box 2006,. 1739 So. Halsted St.

F ARAIS ŲOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

HELP VVANTED—- MALĖ 
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA TAVERNAS kam
pinis namas prie bizniavos gatvės. 
3566 So. Halsted St.

M. Narvidas

REIKALINGA LIKIERAMS par
davinėtojų turintys ryšių su ta- 
verųais visoms žinomoms bran
doms pardavinėti. Komisija arba 
alga, jei atsakąs. Prospect 6300.

PARDAVIMUI TAVERNAS ar 
rendai. Pigi renda ir kambariai.

3738 So. Halsted St.

40 AKRŲ ŽEMĖS, geras 6 kam
barių namas, barnė, vėjo malūnas, 
obuolių sodnas, avėtės, nuosavybė, 
pigiai greitam pardavimui. Rašyti 
George Grasneyer R 1, New Era, 
Michigan. s

, REIKALINGA LIKIERIAMS par- 
. davinėtoj ų su patyrimu tavernams 
pardavinėti—turime visas svarbią
sias vietas—geriausia propozicija.

CORNELL DISTRIBUTING CO. 
5648 So. Kedzie Avė.

sočiaiion sparčiai auga, norėda
ma pasivyti senesnes talkas, 
kaip pasirodė metiniame ščii- 
jaiukų susirinkime, kur audito
rius J. P. Varkala raportavo, 
kad nuo $39,000 turtas užaugo 
iki virš $107,000 per 1939 me
tus.

“Tik pradėjome augti!” sako 
ponas M. Narvidas, praeitų me
tų kasierius ir šių metų pirmi
ninkas.

Nauja Valdyba.

PARDAVIMUI 
lymo ir taisymo 
priežastį patirsit 
WOOD TAILOR,

DRABUŽIŲ va- 
biznis. Pardavimo 

vietoj. WEST- 
2412 W. 71 St.

200 AKRŲ ŽEMĖS 3% mylios 
šiaurės vakaruos, Genoa, III., prie 
grįsto kelio, elektriką, geri page-- 
rinimai. Dėl informacijų rašyti R^ 
L. Hill, Turpin, Oklahoma.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
mėsos marketas. Restricted Neigh- 
borhood, su ar be namo. 5700 So. 
Honore Street.

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
farmoje, mokantis draivyti troką 
ar traktorių. Gyvenimas ir alga.

3658 West 111 St.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
Grosernė. Biznis išdirbtas. Nauji 
fikčeriai ir šaldytuvai. Canal 7184.

. 'Reikalinga, gėrimų parda- 
VINĖTOJŲ 'šolicitorių su karu. 
Gera komisija. Pardavinėti plačiai 
žinomas prekes. 2632 So. Cicero 
Avė. .Cicero, 111.

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

900 AKRŲ FARMA, vienas blo4 
kas nuo didelio ežero, prie miestai 
ribų, gražaus pietų Wisconsin mie-i 
steho, tinka žemių pardavinėjimo^ 
farmai, vištininkystei, sodnams jrĮ 
uogynams, didelę barnė, 2 karų- 
garažas, 10 kambarių modernas naG 
mas, stokeris, bėgąs karštas ir Ša]-? 
tas vanduo, elektriką, moderni; 
piumbingai, visi naujai sudėti, pa-;* 
darome virš 7% ant investmento^ 
Pellage, 2959 Lincoln Avc., Grace-, 
land ’ 9672. *

k

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PUSININKO taver- 
no bizniui: vyro ar moters, vienai 
persunku užlaikyti biznį, arba par
duosiu visą. Randasi gražioj apy
linkėj. Vietoj gyvenimas. Box 2005, 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA DUONKEPYKLA 
West Sidėj. Geras biznis. Visos ma
šinos. Savininkė našlė ir jai sun
ku užlaikyti. Kreiptis: 2306 West 
24th St.

PARSIDUODA PIGIAI 1 akras? 
žemės. Tinka daržovių ir paukščių; 
ukiui. llOth ir Cicero Avė. Telefo-* 
nas YARDS 3690.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS RENDAI dėl ženo- 
tos poros, vaikino ar merginos, ne- 
girtuoklių. Atsišaukite laišku. 1739 
So. Halsted St. Box 2002.

SAVININKAS PARDUODA 2 
flatų freimą prie 86 ir Carpenter, 
lotą 75x125, 5x6 kambarius. Mo
kykla, bažnyčios gera transportaci- 
ja. Dieną telefonuoti Hyde Park 
0091, Vakarais — Midway 0953.

$2000 NUPIRKS 120 AKRŲ geros} 
žemės ir gerus budinkųs: 80 akrų; 
dirbamos, kita—ganyklos. Ne mai-' 
nyti. CHARLES RUKŠĖNAS, 

White Cloud, Michigan.

PARDAVIMUI FARMA ARBA: 
mainys į nuosavybę Chicagoj, 120' 
akrų, 85 akrai ariamos, 3 arkliai, 
13 galvų gyvulių, kiaulių, vištų, ir 
visos ūkės mašinos, 5 kambarių 
namas, didelė barnė ir didelė viš- 
tydė. George Dumikas, R. 1, Mon- ’ 
terey, Indiana.

TRUSTISAI PRIVERSTI parduo
ti prie 1322 So. Fairfield avė. apart, 
budinką, 13—4 kambarių. Pajamų 
$5200 į metus, nauji pečiai ir šal
dytuvai. Kreiptis. S. J. JOHNSON, 
105 W. Madison St.

RENDAI KAMBARYS didelis, 
švarus, tinkamas vienam ar dviem 
vaikinam. Karštu vandeniu šildo
mas. Pirmąs aukštas. Marųuette 
Parke. Tel. Hemlock 7690.

AKRŲ India- • 
budinkai. 80 - 
Parduosiu už 

daugiau viso- »

PARDAVIMUI 80 
noj. Visi reikalingi 
mylių nuo Chicagos. 
$8500. Taipgi turiu 
kio dydžio farmų.

J. STRAUKAS, 
2462 West 46th Place.

Tokių ,pal mintį turi ir vi,si 
kiti direktoriai įr valdybą, ku
ri susideda iš pirui. .RJ. Nąrvido, 
vice-pirminiįiko A. J. Valonio, 
ruštinipko-kasieriaus J. Pakei 
ir pagęlb-raš Ii įlinko p-les Benu- 
ce Stephoii.

Naujai ,išrinkti direktoriai: 
John Grcgg, vaistininkas, ir 
Joseph Wcnckus, žurnalistas, 
pasiryžę pralenkti kitus direkto
rius, būtent, p-lę Frances Są- 
.dauskaitę, B. Nenartonį ir Al 
Panavų naujų narių prirašinėji
mo.

Visi direktoriai* šios talkos 
susitarę dirbti “Devyni kaip 
Vienas”, kad darbas eitų veik
liai ir sparčiai pirmyn. Praeita
me direktorių susirinkime bu
vo priimtas ir biudžetas, kad 
pareigos įpijų sąžiningai ir biz
niukai varomos.

Ofisas po antrašu 6816 South 
Westcrn Avė., atdaras kasdien 
išskyrus trečiadienį popiet, bet 
ir tada pribus raštininkas J. Pa
ke!, jeigu kas iš anksto praneš, 
kad atvažiuos pasidėti pinigų 
arba pasitarti apie paskolų. Pir
madieniais ofisas atdaras iki 
9:00 vakaro. (SkJ.) Tal~kė

RENDAI KAMBARYS prie ma
žos šiemynos bungalow — valgį ga
lima pačiam pąsigąminti. 7042 So. 
Campbell Avė,

PUIKUS ŠVIESUS FURNIŠIUO- 
TAS kambarys rendai su virimo 
privilegija. 4215 So. Campbell Avė., 
2-ras aukštas.

LIKVIDUOJA NUOSAVYBE
7 kambarių freimas geram stovy, 

2 karų garažas, naujas furnasas, 
elektrikinis refrigeratorius, stalas, 
Cot, (lovelė), pčius, arti mokykla, 
krautuvė,' susisiekimas, pinigais — 
terminais. Savininkas vietoje. Kai
na tiktai $4?50, 7285 Langley Avė. 
Pasitarimui šaukti Radcliffe 2768.

DALINAI UŽBAIGTAS namas 
šeimos farma arti Harlem ir 63 gt 
Pasiūlo už $1150, $150 pinigais, 
$1.5 mėn. Box 2312, 1739 So. Hals
ted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI Brighton Parke 3 pagyveni
mų, po 4 kambarius, visi įtaisy
mai, prie Western Avė. karų linijos, 
Rendos į mėnesį $57.00. Kaina 
$3700.00. Mažąs įmokėjimas. Mai
nys ant brangesnio namo arba loto.

C. P. SUROMSKIS 
2041 W. 63 St. Prospect 0176.

PAKILUSIAI ŠEIMAI, greta 
esanti nuosavybė .priguli pasek- , 
mingiems vyrams ir moterims, veik 
5 akrai, šimtai aukštų medžių, 
krūmų, krūmokšlių, prie grįsta 
kelio, arti Palos miestelio, rętas . 
bargenas. $1500, $300 pinigais, li
kusią po $18 mėn. Box 2011, 1739 
So. Halsted.

SUSIRINKIMAI
v

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLU
BAS rengia koncertą ir šokius šį
vakar Hollywood Inn svet., 2417 
W. 43rd St. 8 vai. vak. Įžanga 25c 
porai. Programą pildys Jaunimo 
Kultūros Ratelio Choras. Visi lietu
viai esate prašomi dalyvauti.

—Komisija ir Valdyba.
JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 

KULTŪROS KLUBO reguliarūs mė
nesinis. narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 10 d. 1:30 vąl. po 
pietų Hollywood Inn svet., 2^17 W. 
43rd St. Atsilankykite laiku.

—Ę. Vaitekūnas, rast.

ZOFIJA LOVEIKIENė, 
po tėvais Zbarauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 8 d. 1940 m., sulaukus 
pusės amž., gimus Liet. Rasei-' 
nių ąpskr., Karklėnų parap., 
Užkalnių kaime. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

Pąliko dideliame nuliudime 
vyrą Jokūbą ir sūnų Jokūbą, 
4 pusbrolius Domininką, Pet
rą ir Jim Pivorunus, ir Pet
rą Yaruta, jų šeimynas, pus
seserę Yogančiją Tųgardąp, ir 
daug kitų giminių ir draugų, 
ir pažįstamų. Kūnas pašarvo
tas namuose, 4544 S. Maple- 
wųųd avė. Laidotuvės įvyks 
kovo 12 d., 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus parap. ba
žnyčią, kurioj atsibus gedulin
goj pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į Šv. ' 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Sofijos Loveikie- 
ųės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi • dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs ir kitos Giminės.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

NAMŲ KAINOS SMARKIAI KY
LA, PIRK NAMĄ DABAR— 

LAIMĖSI
2 flątų 6 kamb. moderniškas 

muro narnąs, karštu vand. apšild. 
Randasi gražiausioj apylinkėj — 
Mąrųuette Park.0. Kaina trunipąm 
laikui tik $8,300. 4 fl. moderniškas 
namas, apšild. Randasi Marų. Parke. 
Kaina tik $12,300, įmokėti $5000. 
Biznio namas, 2 Štarai ir 3 flatai. 
Randasi Marųuette Pk. apylinkėj. 
Kaina .tik $12,500. įmokėti $4,000. 
Ęųngalows 5 arba 6 kamb. paimtos 
už skolas, kurios turi būt greitai 
parduotos su mažu įmokėjimu. 
Kreipkite^ į jcąliotinį:

K. J. MACKE-MAČIUKAS. 
2346 W. 69th St. 2-ros lubos.

Tel. Pręspęęt 3140.

ANT KALVOS, kiek su mišku 
apie 30,000 ketv. pėdų prie grįsta 
kelio, arti Forest Preserves vaka
ruose nuo Mayvvood. Kaina $375, 
$75 pinigais, $5 į mėnesį Užgirta 
15 metų paskola. Box 2310, 1739 S. 
Halsted St.

PUIKI 15 AKRŲ DALINAI 
mišku apaugusi, kalvos ūke prie 
grįsto kelio, keletas minučių iki 
Forest Preserve. Kaina $175 uz ak
rą, labai prieinami terminai Bo^c 
2009, 1739 So. Halsted St.

GARFIELD PARK LIETUVIU 
VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ. KljUBO 
narių mėn. susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, kovo (March) 10, Nappleon 
Hali, 3958 W. 5th avė. 1-mą valan
dą popiet. Prašome būtinai atsilan
kyti, yra daug naujo aptarti.

—M. Medąlįųskas.
ZARASIŠKIŲ KLUBO nąrjų su

sirinkimas įvyks sekmadienį, 'kovo 
10 d., 2 vai. popiet, Sandąroj sa
lėje, 814 W. 33rd st. Chicagoję.

—“Z. KĘ.’^ sekr.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-TĖS 

narių mėn. susirinkimas įvyks sek
madienį, kovo 10 d., Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted st. 12 
,vąl. 
neš

g

I

d. 
yra

NEPALEISKITE GERO BARGE- 
ŲO ant investuotų pinigų, neša 8% 
—Parduodu 3 aukštų murįnius na
mus su ar be taverno biznio. Brid- 
geportę. šaukite Canąl 0936.

Visi kviečiami dalyvauti, 
daug svarbių rcikąlų.

—A. Kaulakis, rast.

PIGIAI PARSIDUODA medinis 
namas—2 po 4 kambarius. 4246 So. 
Artesian. Savininkas antram aukš
te.

——
NAUJAUSI IR GERIAUSI 

f RAKANDAI f 
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, inc 
**THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

ARTI CICERO AVENUE ir 135 
gąt. šeimos forma, grįstas keliąs, 
elektriką, pasiūlo veik 20,000 ketv. 
pėdų už $350, $75 pinigais, $5 į 
mėnesį. No ęxtra. Bqn 2308, 1739 
South Hąlstpd St.

Skelbimai Naujienos^ 
.duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienęs, 
yra naudingos

VEIK 4 AKRAI VIŠTŲ ančių ar 
daržovių ūkiai, gerai nudreinuota. 
Pietuos nuo Higgins arti Mann- 
heim kelio (Grįstas kelias iki įva
žiavimo), elektriką yra. Kaina už 
viską $750, $150 pinigais, $10 į 
mėnesį. Box 2007, 1739 So. Halsted. *

Tr.ust.ee
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DARBO KOMISIJA PASMERKĖ CHICAGOS 
POLICIJOS ELGESĮ

Mirė Reporterio 
E. Uzemack’o 
Tėvas

darbinin- 
ir kiti 

reikalin •
darban, 
nebuvo
tvarkos. Policija 
kaipo įstatymų 
kaipo agentai

Buvo Sunkiai Sužeistas Autom. 
Nelaimėje.'

Vakar St. Anthony ligoninėj 
pasimirė Antanas Uzemack-U- 
zemeckis, “Daily Times” repor
terio Edwardo Uzemack’o, tė
vas.
J Velionis buvo 48 metų am
žiaus ir gyveno adresu 4602 So. 
Paulina Street,* Town of Lake. 
Pereitą pirmadienį jį suvažinė
jo didžiulis “hit-and-run” Uo
kas.

litui.!«>«..

I t x NATI.IIENU-ACME Telepholo
Prezidentas Rooscvellas apžlu’i Panama kanalo apsigynimą.

Įdomavosi Judžių 
Vagimi, o Vagys 
Apie Karą Sukosi

VAKAR CHICAGOJE

at-

apie jų au-
netoli tea-

Sch\veikher,

Paul Sčhweikhcr užvakar 
važiavo Chicagon su savo žmo
na ir, atlikę savo reikalus, su
manė aplankyti judžių teatrą. 
Jiems įdomaujantis vagių ir 
policijos darbais teatre, du pik
tadariai sukinėjosi 
tomobilį, paliktą 
tro.

Nustebo Paul
nustebo ir jo žmona, kai išėjus 
jiems iš teatro juos pasitiko 
policijantas ir paprašė važiuo
ti su juo į policijos nuovadą.

Paaiškėjo, kad, jiems žiū
rint į kino piktadarius, polici
ja užklupo du vagiu mėginant 
į Schweikher’ių automobilį įsi
veržti. Vieną suėmė, antras, ti
kimasi sužeistas policijos 
komis, pabėgo.

• Federalio teisėjo Stone džiu- 
rė vakar rado kaltais du buvu
sius prokurorus, D. Glasser ir 
N. Kretske kyšių ėmime “būtie- 
gėrių” bylose. Jiems gresia 2 
metų kalėjimo bausmė. Prieš 
juos neseniai liudijo lietuvis V. 
Raubunas, kuris jiems mokėda
vęs po $40—$500 kyšiais kas 
savaitę. Džiurė taipgi apkaltino 
“butlegerių” bylų “fiksinimu” 
advokatą Alfred Roth, Antony 
Horton, bondsmanas, ir Louis 
Kaplan, “butlegerį”.
• Amerikos Darbo Federacija 
sako, kad pradėjo valyti įvairių 
unijų lokalus Chicago j. Organi
zacija stengsis prašalinti 
<alų visus “negeistinus” 
nes, kurie, pirmoj vietoj, 
amatininkai, o antra — 
vau j a gengsterius arba
gengsteriai ir stengiasi paveržti 
sau unijų kontrolę.
• 21 metų Helen Anderson, 
6441 Kimbark avenue, prarado 
abi kojas kai užvakar ją suva
žinėjo eleveiterių linijos trauki
nys prie Dorchester avenue sto
ties. Galimas daiktas, kad ji 
mirs.

iš lo- 
žniO’ 
nėra 

atsto- 
yn

kul-

Sako, Kad Mėgino Streiką Laužyti
■ ■■■ .. I -I- I

National Labor Relations 
Taryba pasmerkė Chicagos po
licijos departamentą už mėgi
nimą laužyti streiko, paskelb
to Casket Makcrs unijos prieš 
Chicago Casket Kompaniją, 

• 1936 metais. Taip vakar pra
nešė G. L. Patterson, Chicagos 
Distrikto direktorius.

Savo sprendime šioj byloj 
National Labor Relations Tary
ba pareiškė, kad Chicagos po
licijai matomai buvo mokama, 
kad laužytų tą streiką. Areš
tavimas ir paliuosavimas pį- 
kietų pagal kompanijos bosų 
“norus”, grąsinimas 
kams grįžti 
įvairus darbai 
gi palaikymui 
užsilaikė ne 
globėjai, bet
kompanijos, sako darbo tary
ba.

Chicago Casket Kompanijai 
buvo įsakyta priimti darban 
dar iki šiolei negrąžintų 44 
streikierių, jeigu ir turėtų pa
leisti vėliau pasamdytus dar
bininkus tai padaryti. Komisija 
toliau įsakė kompanijai dau
giau nesamdyti policiją ir ki
tais budais nemėginti varžyti 
darbininkų organizavimosi ir 
streiko teisės.
Liepia Panaikinti “Kompaninę” 

Uniją
Kitame nutarime, National 

Labor Relations Komisija da
vė New Idea, Ine. kampanijai 
įsakymą toliau nepripažinti 
kompanijos '“liuosnorią” uniją, 
Independent Emp’oye^s Asso- 
ciation of New Idea, 
nesikišti į darbininkų 
zavimosi reikalus.

New Idea, Ine.
ūkiams padargus, ir turi dvi 
įmones, vieną Coldvvater, 
mieste, antrą Sandwich, 
nois, mieste.

Nelaimė įvyko prie Ogdcn ir 
St. Louis gatvių, kur velionis 
buvo ką tik nulipęs nuo gatve- 
karių stoties. Per visą laiką iki 
mirties jis neatgavo sąmonės. 
Užsiėmimu velionis buvo “vėl- 
deris”.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
rytą. šv. Kryžiaus bažnyčioj 9 
vai. įvyks gedulingos pamaldos, 
o kūnas bus pakastas šv. Kazi
miero kapinėse.

Savo geram kolegai ir drau
gui, p. Edvvardui, dėl netikėtos 
tragedijos jo šeimoj 
gilią užuojautą.

reiškiam
Rep.

Ine., ir 
organi-

gamina

Ohio
Illi-

LSS. Jubiliejinis 
Banketas

1905—1940

Aukos Marijos 
Jurgelionienes 
Paminklo Fondui

Mr. ir .Mrs. J. Pauga, 
Cicero ..........................
Mrs.

$1.00
A. Kuzmick ....... 1.00

Buvo
$2.00

paskelbta Kovo 2
$447.16

Viso ................. $449.16
Julia August, 

Fondo Iždininkė.

Tai Tikras Dailės
Mylėtojas; Išbuvo 
Teatre Visą Parą

Ir Dar Nemanė Namo Eiti

Likvidavo Liet.
Nepriklausomybes 
Minėjimo Komitetą

Sukėlė Vilniečių Reikalams 
$664.15.

Vilniaus fondui iš 'Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo, 
kuris įvyko vasario 18 dieną, 32 
West Randolph Street Audito
rijoj, sukelta $664.15. Tai di
desnė suma už bet kurios kilos

Draugai, LSS. 35 metų JU
BILIEJINIS BANKETAS įvyks 
sekmadienį, kovo 17 d., kaip 7 
valandą vakare, MARQUETTE 
Svetainėj, 6908 So.r Westerrr 
Avė.

Visi draugai ir pritarėjai so- 
cialistiškai idėjai prašomi ti- 
kietus įsigyti iš anksto. Juos 
galite gauti NAUJIENŲ rašti
nėj arba pas LSS. narius.

Nuo draugų rūpestingumo 
priklausys ir musų banketo ge
rumas ir įspūdingumas. Todėl, 
draugai, pasižymėkite dieną ir 
visi kaip vienas pasipirkite ti- 
kietą iš anksto.

Rengia ir kviečia
LSS. Cėntralinė

i
NAUJlENVrACME Telephoto

REDFIELD, IA. — Ro- 
bert K. Gooihvin, kuris liko 
paskirtas; kongTesmaini į 
mirusio C. C. Dowfell vietą.

Šįvakar “Naujosios 
Gadynės” Choro 
Rėmėjų Banketas

Įvyksta Sokolų Salėj.
Naujosios Gadynės choro 

mėjų metinis banketas įvyks šį 
vakarą, kovo 9 d., Sokolų apa
tinėje svetainėje, 2345 So. Ked- 
zie avė.

rč-

Kuoįia

Užbaigs Visus 
Priėmimo Vargus 
Rytoj Vakare

Pirmadienį, 
Psskutin^Diėna

Keistučio Klubas
Rengiasi Statyti 
“Kauno Ponai”
Iš Lietuvių Keistučio Pašalpos 

Kliubo Susirinkimo

e Prie 103-čios ir Vircennes 
avė., Rock Island traukinys su- f J
daužė keleivinį automobilį ir

Devynių metų Richard Grand, 
1243 East 93rd ^St.^buvo mo
tinos išbartas trečiadienio ry
tą už ėmimą pinigų iš jos ri- 
dikiulio nesiklausius. Richardas 
po tam išėjo — ir prapuolė.

Susirupinus motina trečia
dienio vakare pranešė policijai, 
kad jos sūnūs pabėgo, ir 
še policijos pagelbos.

Ketvirtadienio vakare, 
chardui dar neatsiradus, 
tina pradėjo galvoti apie 
kaip Richardas

judZlUS . L HUVJV |

Gayety teatrą, 9205 Commer- 
cial Avė., jo ten j ieškoti. Ten 
ir rado. Richardas prisipažino, 
kad jis įėjęs į trečiadienio va
kare, taip pamėgo tą ypatin
gu judį, kad pasiliko visą nak
tį, visą dieną, ir dar 
manęs eiti namon kai 
pagaliau ji surado.

Brooklyno, kur tą pat dieną j- 
vykęs parengimas davė $618.25. 
Pinigai jau perduoti konsului 
Daužvardžiui persiuntimui Vil
niun.

Tokią atskaitą gavo užvakar 
vakare konsulato patalpose su
sirinkęs minėto Chicagos paren
gimo komitetas.

Turbut dėl to, kad visas dar
bas jau užbaigtas ir, kad ne vie
nas nujautė, jog su šiuo susi
rinkimu komitetas bus likviduo
tas, narių susirinko tik maža 
saujelė, viso 11 asmenų. Išviso 
komitetai! buvo įtraukta suvirs 
60 žmonių.

Pelno liko $55.
Parengimo finansinį raportą 

išdavė Juozas MickeEunas ir 
Antanas Bacevičius, finansų ko
misijos nariai. Jiedu pranešė, 
kad salėje aukomis sukelta 
$608.60 (čia įskaitoma ir salėj 
sudėti pažadai aukas prisiųsti 
vėliau kas buvo padaryta ke
liais atvejais). Iš įžangos tikiu- 
tų ir garderobos*, atskaičius vi
sas išlaidas, atliko $55.65.

Konsulas Daužvardis priėmęs 
pinigus padėkojo komiteto na
riams ir visiems chicagiečiams 
už gražų atjautimą Vilniaus lie
tuvių vargų.

Po to pirmininkas Dr. Anta
nas Rakauskas pasiūlė komite
tą, kaip savo užduotį z atlikusį, 
čia pat likviduoti. Susirinku
siems vienbalsiai sutinkant, tas 
ir buvo padaryta.

Dar viena pramoga Ark. 
Stritch’ui

Arkivyskupui Samuel A. 
Stritch ši buvo be abejonės jo 
veikliausia savaitė. Jo atvyki
mas, įšventinamas ir puikios 
ceremonijos turbut nuvargino 
ne tik jį, bet ir Chicagos ka
talikus, .kurie jį entušiastiškai 
priėmė. O gal net kai' kuriuos 
jų ligon įvarė, nes užvakar bu
vo matytis būrys dievobaimin
gų moteriškių suklaupusių gat
vėje, prie švento Vardo Ka
tedros, kur didžiausios iškil
mės įvyko.

Dar vienas parengimas, ir 
Arkivyskupas galės atsidusti, 
kartu ir milijonas ir pusė ka
talikų.

Rytoj vakarą įvyks priėmi
mas Auditorium teatre, kur 
dalyvaus bažnyčios ir miesto 
didenybės. Kalbėtojų tarpe bus
Vyskupai Bernard J. Sheil ir dore Czastka, 
William D. O’Brien, Meras Ed- L. Mann ir kiti. Bus ir muzi- Uruguay ir kur submarinų ata 
ward J. Kelly, Pralotas Theo- kališkas programas. *ka įvyko, nepasakyta.

Kreipkitės j Artimiausią Ugnia- 
gesių Stotį.

Jeigu jums yra reikalinga už
siregistruoti, kad turėtumėte 
teisę balsuoti šių metų rinki
muose, tai padarykite šiandien 
ar pirmadienį. Pirmadienis bus 
paskutinė diena kurioje jus ga
lėsite registruotis.

Registruotis reikia artimiau
sioj ugniagesių stnlyj, arba 
Gounty Building rūmuose.

Balsuoti teisės neturės tie as
menys, tai yra jeigu neužsire
gistruos, kurie po pereito užsi
registravimo persikėlė kitur gy
venti, sulaukė 21 metų amžiaus 
arba pakeitė pavardes vedybo
mis arba teismo keliu.

Musų gerbiamos gaspadinės 
jau smarkiai ruošia valgius. Jos 
sako, kad “Naujosios Gadynės” 
choras publikos niekada dar ne- 
suvylė, ir visiems atsilankiu
siems svečiams bus skaniai pa
gaminta vakarienė. Apart ska
nių valgių, bus lietuviško ku
gelio, kuris visiems patinka.
v Bilietai po 50c.

Taipgi bus Muzikalis progra
mas, kurį išpildys “Naujosios 
Gadynės” choras, šokiams gros 
gera muzika. Dėl to visi N. G. 
choro rėmėjai, simpatikai ir 
pritarėjai, — visus kviečiam da
lyvauti šiame bankiete šį vaka
rą. Bankįeto tikietai yra iš ank
sto tik 50c., prie durų 60c.

Svetainės durys atsidarys 
7:30 vai. vai vakarienė bus duo
dama apie 10-lą valandą ir tęsis 
iki anksto rytojaus, kol gaide
liai pradės giedoti. N. G. choras 
nuoširdžiai prašo visus ir visas 
savo draugus atsilankyti.

Kovo 3 d., Hollywood Sve
tainėj įvyko L.K.P. Kliubo su
sirinkimas. Kadangi dar dau
gelis keistutiečių nėra sumo
kėję mėnesines duokles ir ka
dangi 
noras 
visus 
nansų 
su savo pagelbinmkais savo 
darbą, pradėjo nuo 10 vai. ry
to.

dar pas keistutiečius yra 
užsimokėti duokles už 
metus išanksto, tai
ministeris” Dr. Zubas 

pagelbininkais

Keturi Nariai Mirė

fi-

dų iki sustojo. Abu automobilio 
keleiviai išliko sveiki, tik gal 
truputį pritrenkti. Traukinys 
drožė mašinon taip smarkiai, 
kad abu taip ir išlėkė iš jo ir 
atsidūrė ant žemės, kelioliką pė
dų nuo automobilio. Laimingie
ji keleiviai yra Peter Czaska, iš 
Kensingtono ir Daniel W. John
son, 59 E. 1001h placc.

Vokiečiai paskandi
no savo laivą

Rąbinas Louis j

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 8. — Paskelbta, vokiečiai 
paskandinę savo laivą Uru- 
guay, 5,864 tonų, kai jį paga
vo talkininkų karo laivai. Vo
kietijos submarinai, užpuolė tal
kininkų laivų konvojų. Subma- 
rinų ataka atmušta, sako pra
nešimas.

Kur vokiečiai paskandino

*ka įvyko, nepasakyta.

PIRMYN CHORAS

protokolą ir laiškus, 
tada papraišė visų susto- 
pareikšti pagarbą miru- 
nariams, kurių šiais me-

raportai iš į'vai- 
Biznio konrsiįa 
Vajaus praeitų

pa-

v • 
SIU

Bal- 
Ka- 
Ka- 
Ma-

Pirm. F. Jakavičia atidarė 
susirinkimą apie pirmą vai. po 
piet. Pranešė, kad yra daug 
svarbih reikalų kliubo labui ap
tarti. Pirm, pagclbininkas J. 
Stulgaitis daugiausiai užėmė 
laiko pildydamas naujų narių 
aplikacijas. Helen Chapas pa
skaitė 
Pirm, 
ti ir 
siems
tais yra 4. Žiauri mirtis išsky
rė juos iš keistutiečių tarpo. 
Visų giminėms pagal kliubo 
taisyklę buvo išmokėtos pomir
tinės ir suteikta reikalingas 
patarnavimas.

Vė’iaus sekė 
rių komisijų, 
pranešė, kad
metų užbaigimo banketas pa
vyko ir davė pelno $27.00 su 
centais. Visi dalyviai buvo 
tenkinti.

Nauji Nariai
Dr. Strikolis patikrino 

narių sveikatos stovį: V. 
trunas, A. Sinkevičius, V. 
sekauskas, Advokatas M. 
zunas, St. Zalpis, Veronika
tukas. Vėliau visi tapo priim
ti prie Keistučio kliubo.

Dr. Strikolis pasižadėjo vi
sus keistutiečius išegzaminuoti 
veltui pagal susitarimą iš ank
sto. Galima kreiptis adresu 
4645 S. Ashland Avė., telel“. 
Yards 4787.

Vajaus komisija J. Shaltmo- 
nas pranešė, kad šiais metais 
darbas eina pasekmingai ir jau 
prirašė 20 naujų narių ir ra
gino visus keistutiečius darbuo
tis naujų narių gavimui.

Vakaras
Choro komisija, kurio prie- 

kyj stovi J. Stulgaitis ir J. 
Klimas, pranešė, kad pamokos 
įvyksta kas ketvirtadienio va
karais, Hollywood svet. Moki
na J. žuronas ir rengiasi prie 
vaidinimo komedijos, “Kauno 
Ponai” ir dainų vakaro, kuris 
įvyks 21 d. balandžio, West 
Side svet. Visus keistutiečius 
kviečiam dalyvauti.

J. D. Bendokaitis.

lAatiio
Budriko Radio
Valanda K

Budriko radio programas ir 
oro teatras iš WCFL, 970 k., 
radio stoties įvyks sekmadienio 
vakare, nuo 5:30 iki 6:30 vai., 
Chicagos laiku.

Programe dalyvaus Jaunuo
menės Kultūros Ratelio choras 
ir didžiulė simfonijos orkestrą. 
Bus gražios lietuvių liaudies 
dainos ir Makalų grupė vaidins 
toliaus savo gyvenimo dramą, 
kurioje daug kas naujo ati
dengta kai dėl Makalų turto. 
Kas bus toliau, girdėsite seka
mam vaidinime. Programas yra 
girdimas plačiai Amerikoje.

Šiuos programos leidžia Bud
riko Rakandų ir Radijų Krau
tuvė. —Dramos Mylėtojas.

i

Progress Krautuvė 
Transliuos Gražų ir 
Įdomų Programą

Rytoj, sekmadienį, kai nu
skambės laikrodis 11:30 vai. 
prieš piet, ir vėl pasigirs gra
žios dainos, muzika ir viso
kios įdomybės oro bangomis. 
Tai bus Progress Furniture 
Kompanijos nuolatinis sekma
dienio radio programas.

Programo vedėjas ir pranešė
jas A. žilius deda pastangas 
ką. tai tokio naujo ir nepapras
to duoti visuomenei pasiklau
syti. Aišku, visuomenė tai ir 
padarys, nes Progress radio 
programai visuomet yra gra
žus ir įdomus visiems pasiklau
syti. Taigi nepamirškite užsista- 
tyti savo radio. —Rep. Z.

pra-
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CORSICANA, Texas, kovo 
8. — Smarkus vėjas apvertė 
šioje apylinkėje troką, kuriuo 
važiavo keturiolika darbininkų 
Penki važiavę troku tapo su 
žeisti, juos teko nugabenti Ii 
goninėn.

' Prasidės Punktualiai 3:30 vai. Popiet
'L ' ' Y': • ' ' ' • ■ '■Y'J'.T "Y,

RYTOJ, SOKOLŲ SALĖJ
2343 South Kedzie Avenue

BILIETAI 75 Centai
k--, k. » -.>«•. i • 4- ų • . I < '

ir $1.00

GLOUCESTER, Mass., kovo 
8. — Sam Randazza, 20 mene
sių senumo kūdikis, sveria jau 
50 svarų. Šamo vyresnysis bro
lis Joe, 8 metų bernaitis, sve
ria 180 svarų. Tačiau jam rei
kia paramščfų (erutehes) vaik
štinėti.




