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Suomija Negavo Pakankamos PagalbosI

•v
t

si:
m

ŠVEDIJA IR NORVEGIJA NEDAVĖ KELIO 
SVETIMŲ ŠALIŲ KARIUOMENEI

Suomiai neturėjo ginklų — sako 
ministeris

HELSINKIS, Suomija, kovo 
13.
kalų ministeris Tanner trečia
dienį pareiškė, kad Suomija 
priėmė Rusijos taikos sųlygas, 
nes neturėjo ginklų ir nepasi
tikėjo kitų y prižadais.

Tannerio kalba transliuota
per radijų. ikos sutartis, pa
reiškė jis, pašlęašyta antradie
nį 5 valandų 
(Chicagos laiku 8 vai. ryto).

Nuo pat karo pradžios, kal
bėjo- Tanner, buvo aišku, kad 
kova nelygi. Vis gi suomiai 
gynėsi, stipriau nei tikėtasi. 
Kai kurios Suomijos kariuo
menės dalys buvo visų laikų 
mūšių linijoj. Tačiau sustipri
nimų stigo.

Suomijos užsienių rei-

askvos laiku
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NAUJIENŲ-ACME T^lephotn
Clevelande, Booth MemoriaI ligoninėje, ekspliozajia 

sujaukė laboratorijų. Sužeisti 8 ligoninės’štabo nariai ir 
išgąsdinta 80 pacijentų. Eksplioija išnešė 40 langų.

Sustiprinimams Suomiją 
siekti vienintelis parankus 
lias buvo per Švediją ir 
Norvegiją, bet jos neleido sve
timų šalių kariuomenei per sa
vo žemę keliauti. Tai pasirodę 
neįveikiama klintis. Suomija 
buvo palikta viena grumtis su 
daug stipresniu priešu.

Pasidavimas Rusijai ne šuo- 
mių kaltė, pasakė Tanner. Tai 
yra kaltė kaimyniški} šalių.

Suomijai teko padaryti tai
ką. Kokių taiką? — paklausė 
Tanner ir atsakė: ‘‘Sunkiai 
žeista tauta atiduoda kitai 
liai svarbias pramones ir 
mes ūkio teritorijas.”

LONDONAS, Anglija, kovo 
13. — The Rrįtish Press As- 
sociation pareiškimas, vaizdųo-

lai-

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

HELSINKIS, Suomija, kovo 
13. — Taikos sąlygos sunkia 
našta užgulė Suomiją. Du mi- 
nisteriai rezignavo. Suomija 
prašė pagalbos iš Švedijos, bet 
pastarosios neutralumo politi
ka neįleido prašomos pagalbos 
duoti, pareiškė užsienių reika
lu ministeris Tanner.

—X—X—X- •
LONDONAS, Anglija, 

13. — Buvęs Britanijos
ministeris Hore-Belisha trečia
dienį reikalavo, kad valdžia lei
stų parlamentui debatuoti visų 
Britanijos karo vedimą. Hore- 
Belisha ' stipriai kritikavo val
džią dėl to, kad' ji nepasiuntė 
armijos Suoiriijon.

—x—x—x—

Laukiama diplomą 
tinių Hitlerio ir Sta 

lino žygių

VĖLESNI PRANE 
ŠIMAI

kovo 
karo

LONDONAS, Anglija, kovo 
13. ■ 
franeuzai, pripažįsta, kad Suo
mijos ir Rusijos taika yra 
jiems smūgis.

Londono ir Paryžiaus diplo
matiniuose rateliuose dlsku- 
suojamos galimos taikos pasė
kos. Ir nužiūrima, kad netoli
moj ateity Hitleris ir Stalinas 
pradės vadinamų diplomatinį 
ofensyvą Balkanuose. Jie pri
žadėsiu Balkanų šalims įvai
rias garantijas ir reikalausią 
iš jų prekybos sutarčių.

Talkininkai, britai ir

jų pažiūrą į Suomijos ir Ru- 
sijoa.
Rusijos Įtaka Pabaltijy sustip
rės; agresijos jėgos laimėjo, 
bent laikinai, pergalių.

SUOMIJOS TAIKA - SMŪGIS 
TALKININKAMS 

!■—ii i

Pripažįstama taipgi, kad
ka Suomijoj sudraskė talkinin
kų planus veikti prieš Vokie
tiją iš šono, per Skandinavi
ją. Dar matomas, toks galimu
mas: pasiliuoshvųsi nuo ka^ė 
Suomijoje, sovietų Rusija da 
bar galėsianti daugiau pagal
bos Hitleriui teikti.

j

STOCKHOLM, Švedija, kovo 
13. 
ų ministeris paneigė praneši

mus, buk Švedija spaudusi Suo
miją taikytis su rusais, 
dija padėjusi Suomijai 
giau nei bet kuri kita 
pareiškė ministeris.

Švedijos užsienių reika

Planuoja Vokietijos, 
Italijos ir Rusijos 

bloką

— Prieš Suomiją stovi nau
ja problema: surasti vietos 
500,000 suomių, kurie nepano
ręs užimtose ’ Rusijos srityse 
gyventi. Suomijos prezidentas 
atsišaukė j Jungt. Valstijas 
prašydamas nesulaikyti pagal
bos suomiams — dabar reika- 
ingos šaliai atsistatyti.

— Rusijos laimėjimų Suo
mijoj ne tik rusai skaito savo 
.aimėjimu, bet ir Vokietijos 
naciai.

— Ketvirtadienį Francuzijos 
parlamentas debatuos Suomijos 
klausimų.

— Rusai prieš mūšių pa
liaubos paskelbiant trečiadienį . 
paėmė Viborgą.

šve- 
dau- 

šalis

Britanijai karas kaš 
tuoja $26,000,000 

kasdien
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 13. — Vokietijos užsienių 
reikalų ministerio von Ribben- 
tropo, Mussolinio ir Italijos už
sienių reikalų ministerio Ciano 
oasitarimų Romoj vyriausioji 
tema, šios savaitės pradžioje, 
buvusi tokia: suorganizavimas 
milžiniško 
kurin įeitų 
Rusija.

LONDONAS, Anglija, kovo 
13. — Britanijos iždo sekre
torius Sir John Simon trečia
dienį parlamente pareiškė, kad 
karas Britanijai kasdien kaš
tuoja po 6,500,000 svarų ster- 
Ungų (Amerikos pinigais po 
$26*000,000).

MASKVA, Rusija, kovo 13. 
— Visoj Rusijoj celebruoja- 
mas laimėjimas karo su Suo
mija.

ekonominio bloko.
Vokietija, Italija ir" 1 ■' ' .......................... - ' .......... . —' ........

MŪŠIAI SUOMIJOJE SUSTOJO
d. - ■ * • . • ■
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Spėjama/ ateity Suomi jo? 
valdžia rezignuosianti. Pareiš
kimus,, padarys prezidentas 
Kailio ir karo, vadas Manner- 
heim.

—X--X--X—
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 13. • Naciai sveikina ru
sų laimėjimą Suomijoj kaipę 
smūgį talkininkams, britams ir 
franeuzams.

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, ko 

vo 13. — Pagal naujų susita
rimą su Italija, Vokietija siųs 
anglis Italijon geležinkeliais, 
ažuot siųsti jas juromis.

—x—x—x—
BRUSSELS, Belgija, 

13
čia, kad dabar, rusams laimė
ms karų Suomijoj, Vokietija 
nradės daryti spaudimų į 
belgus ir holandus.

--X--X—X--
STOCKHOLM, Švedija, 

13. — Rusams nugalėjus 
mijų, Švedijos spauda
suomiams sudaryti bendrų Suo
mijos, Švedijos ir Norvegijos 
apsigynimo sąjungų.

numatoma paimti
Balkanų šalys nrita 
riančios suomių ir 

rusų taikai

taipgi 'Pabaltijo valstybes, ku
rias dabar laiko savo gniūž
tėje Stalinas, taipgi Bal
kanų šalis. Suprantama, blo
kų dominuos Hitleris, Mussoli- 
nis ir Stalinas. Tokie bent yra 
Hitlerio ir Mussolinio planai.

HELęiRKIS, Suomija, kovo 
13. — Trečiadienį 11 valandų 
priešpiet Helsinkio laiku (o 
Chicagos laiku 3 vai. ryto) 
mūšiai Suomijoje sustojo. Pa
niūri taika atsteigta Suomijoj.

Užsienių reikalų ministeris 
Tanner, per radiją pranešę, kad 
Suomija neturėjo ginklų, o sve-' 
timais prižadais nepasitikėjo, 
todėl priėmė Rusijos sąlygas.

Suomijos kariuomenė pasi
trauks atgal — kasdien po sep
tynis kilometrus, iki pasieks Į 
naujų taikos sąlygų nustatytą duotas 105-tą dieną kai karas 
meną. | prasidėjo. • ,

BUDAPEST, Vengrija, kovo 
13. — Atsakingi valdžios at
stovai Vengrijoje išreiškė pa
sitenkinimų, kad Rusija ir Suo
mija susitaikė. Bulgarijoje, 
kur pritarimas Rusijai yra žy
mus, žinia apie taiką priimta 
palankiai.

RUSIJOS IR SUOMIJOS TAIKOS
1 v-a-*■ f . i ‘ ' i

SĄLYGOSi

MASKVA, sovietu Rusija, 
kovb 13. Pagal Rusijos ir 
Sūoihi.ioš taikoj sutartį mūšiai 
ŠdOmijoj sustojo trečiadieni 
piety metu. Taikos sąlygosz yra 
tokios:

Suomija atiduos Rusijai vi
są Karelijos sąsmaugą, kartu 
su Viborgu.

Rusijai teks visi Ladoga eže
ro pakraščiai ir nemažai teri
torijos į šiaurės rytus nuo La
doga. [čia rusai pražudė de
šimtis tūkstančių kareivių.]

Bango pusiausalį, prie įplau
kimo į Suomiu Marę, rusai pa
ims rendon 30-čiąi metų ir čia 
įrengs savo sutvirtinimus. 
[“Renda”, žinoma, yra tik žo
dis. Tikrumoje rusai čia šei-

' j

jeigu, pasi taikiu" 
neišvys jų.] 
įvairias sala* 
Dar Suomi i n 
plačia juosta 
su Sredni ir 

dalimis 
pastatyta^

mhrnkaus, 
progai, suomiai
' Rusija gaus 

Suomių Marėje, 
atiduos rusams 
žemės šiaurėje,
Ribachi pusiausalių 
Geležinkelis bus 
Baltosios juros uostams Rusi
joj sujungti su Boteno jura.

Rusu lėktuvų 
nėr Petsamo sriti 
mas kelias Rusijos 
gyventojams per 
Norvegiją.

Suomija turi pasirašvti nau
ją nepuolimo ir prekybos su
tarti su Rusija. [Pirmesnę ne- 
nuolimo ir prekybos
Rusija, prieš užpuldama 
miją, panaikino.]

kursavimas 
ir nevaržo- 
prekybai ir 
šių sritį Į

sutarti
Suo-

Helsinkio laikraščiai trečia-* 
dienį išėjo su juodais apvadais, 
kaip pranešimai apie nelaimę, 
žinios apie taikų neiššaukė gy
ventojų džiaugsmo, greičiau 
sunkia našta prislėgė juos.

Įsakymas “paliaukite šaudę”

kovo
Belgai ir holandai jau-

Belisha kritikuoja 
Chamberiaino 

valdžių

280,000 ŽMONIŲ ŽUVO SUOMIJOJ
COPENHAGEN, Daniia, ko

vo 13. — Svetimšaliai Suomi
jos ir Rusijos karo stebėtojai 
apskaičiuoja, kad karo nuosto
liai siekia 565,000 vyru., Anie 
pusę šitų aukų buvo užmuštų,

kita dalis sužeistų.
Rusijos nuostoliai 

250,000 užmuštų, kita tiek su
žeistu. Suomijos nuostoliai — 
30,000 žuvusių, 35,000 sužei
stų.

sieki?

juos,

kovo 
Suo- 
siulo

LONDONAS. Anglija,
1.3. — Trečiadieni

TAIKOS SĄLYGOS PRITRENKĖ 
SUOMIUS

’O '■ 

kė verkia tyliai, balso neišduo
dama.

Tanner kalba. Pasakoja ko 
suomiai neteks. Hango turėsi
me rusams pavesti į dešimtį 
dienų, aiškina jis. Vieną po ki
tos mini sąlygas.

“My God!”, sušunka angliš
kai kalbanti moteris. Verkia ir 
kita, ir trečia moteris.

Kambary yra taipgi vyrų. 
Jie tyli ir klausosi., Iš veidų 
nesuprasi ką jie mano, kaip 
reaguoja. Neišskaitomi veidai. 
Tik išklausę pranešimą, išėję 
gatvėn kai kurie pradeda dis- 
kusuoti, rodos, karštai. Kiti gi 
nė Žodžio netarę eina paniu- 
riai savo keliais.

CHICAGO, kovo 13. — Dien
raščio “The Chicago Daily 
Kews” korespondentas, Leland 
Stowe, pranešime iš Helsinkio 
pasakoja trečiadienio laidoje, 
kaip suomiai priėmė žinią apie 
taiką su Rusija.

Hotel Kamp kambary, sako 
susirinko grupė Žmonių. 

Telefonas paskambino. Moteris 
atsiliepė, jos veidą užgavo kon
vulsijos. Moters vyras kiek vė
liau paaiškino, kad nusižudė jų 
pažįstama jauna rašytoja, ne
pakeldama suomių nelaimės.

Būrys žmonių, rašo Stowe, 
klausosi užsienių reikalų mini
sterio Tanhėrid) pranešimo apie 
taikės sąlygas. Jauna moteriš-

Llovd smer
kia talkininkus

LONDONAS, Angliia, kovo 
13. — Buvęs Pasaulio karo *
metais Britanijoj premjeras 
Lloyd George smerkia Cham
beriaino valdžią, kad ji nesu
teikė suomiams pagalbos į lai
kų. Sako Lloyd George:

“Bet vėl sena bėda — per- 
vėlu. Pervėlu Čeko-Slovakijai 
padėti. Pervėlu Lenkiją išva
duoti, Ir tikraF pervėlu Suomi
jai pagalbos suteikti.”

Kritikuoja Daladiero valdžią 
ir Francuzijos gyventojai.

Išgabena moteris ir 
vaikus iš rusų uosto

ANKARA, Turkija, kovo 13. 
— Pranešama, iš Rusijos uo
sto Juodojoje juroje, BaĮtumo, 
išgabenami vaikai ir moters. 
Į šį uostą iš Baku yra pra
vesti vamzdžiai aliejui varyti..

■ ■ ' • '

Jeigu kiltų rusų ir turkų 
karas, tai nužiūrima, pirmoji 
ataka gali būti atkreipta prieš 
Batumą, nes jis randasi neto
li Turkijos rubežiaus.

Indaitino Rusijos 
atstovą

WASHINGTON, D. C., ko
vo 13. —\Grand Jury indaiti
no World Tourists korporaci
jų ir jos direktorių Jącob Rai- 
$inų< ši korporacija ruošia ke- 
’ionęs į Rusiją. J^nltinimas kor
poracijai ir jos direktoriui bu
vo daromas tas, kad įstaiga 
neužregistruota kaipo Rusijos 
agentija.J

kovo 
premjeras 

Chamberlain padarė pranešima 
atstovu rūmams anie Suomijos 
ir Rusijos taiką. Jis gyrė suo
mių narsumą ir reiškė suo
miams užuojautą jų nelaimė
je.

Po Chamberiaino pranešimo 
buvęs karo ministeris Leslie 
Hore-Belisha paklausė: Ar ne 
teisybė, kad suomiai kart kar- 
tėmis prašė pagalbos — ne tik 
rinklu, bet ir kareivių? To
liau Belisha reikalavo debatų 
atstovų rūmuose apie visų Bri
tanijos karo vedimą.

ROMA, Italija, kovo 13. — 
Generolas Ubaldo Soddu, Ita
lijos karo ministeris asisten
tas, fašistų atstovų rūmuose 
trečiadieni pareiškė, kad šalis 
turi 
vusį 
iasi 
tija.

milioną kareivių mobiliza- 
ginti rubežius, kurie sie- 
su Francuzija ir Vokie- 
Rubcžiai sutvirtinti.

Kuusinen dingo

pla- 
už-
pa-

Dėl viesulo žuvo 
13 žmonių

SHREVEPORT, ' La., kovo 
13. — Tornado (viesulas) už
gavo šį miestelį antradienio 
vakare. 13 žmonių žuvo, ma
žiausia 37 sužeisti. Keletas šim
tų gyventojų neteko pašto* 
ges.

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 

'y ' ’ ■ '

našauja:
■

Apsiniaukę; tarpais pasnigs; 
truputį Salėjau; sąulė tęka 
6:05 v. r., leidžiasi 5:54 v. v.

Indusas nušovė 
žymų britą

•• ' ''j

LONDONAS, Anglija, kovo 
13. — Pirmadienį įvyko Indi
jos Sąjungos mitingas. Po mi
tingo indusas nušovė Sir Mi- 
chaei O’Dwyerj, praeity buvu
sį Punjab provincijos (Indijo
je) gubernatorių. Sužeistas 
lordas Zetlund, Indijos reika
lų departamento sekretorius. 
Sužeisti taipgi kiti du asmens. 
Piktadaris suimtas.

u

MASKVA, Rusija, kovo 
— Otto Kuusineno vardas 
čiai išgarsėjo, kai Rusija 
puolė Suomiją ir sovietai
skelbė, jogei susiorganizavo 
nauja Suomijos vyriausybė, ku
rios premjeru yra Otto Kuusi
nen. Maskva pareiškė tik Kuu
sineno vadovaujamų vyriausy
bę pripažinsianti.

Jau kurį laiką nieko negir
dėti apie Kuusineną, nė apie 
jo bendrus. Jie dingo, kaip ak
muo vandeny. Keliais atvejais 
paskelbta, kad Kuusinen buvęs 
nubaustas mirtimi. Trečiadiė- 
nį, rusams ir suomiams pasi
rašius taikos sutartį, vėl pa
kartojamas pranešimas apie 
Kuusineno nužudymą Maskvo- 
je.

VILNIUS. — Vilniaus ir 
Kauno žydų rabinų delegacija 
su rabinais Kanemanu ir sekr. 
Icikavičium Išvyksta į Ameri
ką rinkti pinigų Lenkijos pabė
gėliams žydams ir rabinų semi
narijos auklėtiniams. Su šia 
delegacija važiuoja ir varšuvie
tis rabinas, karo paliegėlis Kal- 
manavičius.

PILDOM
INCOME

TAX
BLANKAS
KASDIEN NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 VAL. 
VAKARO.
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SLIUPTARNIA1
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).
--------------------------J-    , , M —r ... I, — , ■ ■ ...

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

(Tęsinys)
—O šiandien pagirioms dar 

keletą “rytmetinių” buvo paė
męs, — pridėjo Mikas.

—Tai aišku, liet man labiau
siai rupi salė, — tikrai susirū
pinęs kalbėjo Antanas. — Kai-! 
kėtojas apsiėmė atvažiuoti, pla
katus padarėme, o dabar — pa
manykite! — atsake salę.

— O prižadėjo, prisispyręs jis 
tikrino, kad salę tikrai duoda, 
kad jo salėje gali bile pažvalgų 
žmogus kalbėti, nes, girdi, ir jis 
pats laisvamanis esąs, — kalbė
jo Kazys.

—Laisvamanis, sakote. Koks 
jau iš jo laisvamanis? — klau
sė šeimininkas, ir pats atsakė: 
— Kas jam gerti perka, pinigus 
jo saliune spendina, tai už tą 
jis ir kalba. Fundiiui katalikas, 
tai už katalikus galvą guldo, o

Sveikata Ligoniams

.ant. laisvamanių šunis karia. 
Fundina laisvamanis, tai susi
riesdamas kunigus dūmina, o 
dr. šliupą į padanges kelia. O 
kai užklysta jo saliunan koks 
svetimtautis protestonas, tai 
žiūrėk, vyruti, musų katalikas 
Puodžius jau nebe katalikas 
daugiau, jau protestonas. Jam 
terūpi tik doleriai — niekas 
daugiau, Tai lygiai taip, kaip 
musų kunigui, kuris iš galvos 
kraustosi, kam Frazeryj susi
tvėrė socialistų kuopelė. Sakosi, 
dėl aukščiausiojo garbės ir grie- 
šninkų dūšių išganymo sutvėręs 
ten parapiją. Gana, jau gana. 
Geriau atvirai pasisakytų, kad 
dėl dolerio, ir baiktas kriukis. 
Juk jau nebespėja pinigus ban- 
kan nešti. Tiek krikštų, šliubų, 
pakasynų. Ir kaip įmanydamas 
plūstasi, kam ne visi į jo baž
nyčią bėga ir daugiau dolerių 
jam prineša. Ir sakysiu, drau-. 
gai, kad tokie žmonės, kaip mu
sų kunigas ir saliunininkas Puo-

ar vyskupas jiems lieps neiti, o 
jie vis tiek eis ir gers, — tvirti
no Kazys.

—Ir kaip dar gers? — klau
siamai tarė šeimininkė, ir tuoj 
ji pati atsakė: — Gers kaip ver-į 
šiai buizą. Geriau sakykite, kad 
gali jo bučernės bizniui pakenk
ti. Nes jei tik kunigas įsakys 
akloms parapijonkoms mėsos 
ten nepirkti, tai jos ir nebe-' 
pirks. O tiek daug jų ten suei
na ir biznio padaro.

—l\esą sakai, Nelink. Bučer-! 
nes bizniui gali labai kenkti,! 
galima sakyti, jį visai nušluoti, i
— parėmė 
ninkas.

—Tai ką
— rūpinosi
puikų kalbėtoją gavę, negalime

savo žmoną šeimi-

Antanas. — Tokį

—Ką jus čia, vyrai, niekus

Yra Gera Priežastis, 
Kad Užkietėjęs!

. ........................... ... -i .

Kada jau pasidaro kas bloga, tai 
phsinaudok šia taisykle: surask 
priežastį. Jei esi užkietėjęs, kam 
kęsti pirma ir “gydyti?” tik pas
kui. Suraskit kas ligą iššaukia.

Laimė kad tai gana paprastas 
dalykas, kada valgote visiškai ra
finuotus valgius kaip tai didu
ma -daro: mėsą, baltą duoną, bul- \ 
ves. Galimas daiktas, kad negau
nate gana rupumo. Ir “rupumas” 
dar nereiškia krūvą valgių, bet 
tai yra tokios rūšies valgiai, ku
rie viduriuos nesusivartoja, bet 
sudaro minkštą “rupią” masę ir 
padeda viduriams veikti.

Jei tai yra jūsų ligos priežas
tis, tai turėtumėte valgyti natū
ralų “rupumą” padarantį valgį— 
tokį kaip trupų, tostintą,- gata
va valgyti javinį—Kellogg’s All- 
Bran. Va^yk ' dažnai, gerk gana 
vandens ir “Prisidėk p^ie regu
liariųjų.” All-Bran daromas Kel
logg’s in Battle Creek. Jei jūsų 
stovis kroniškas, tai protingiau 
butų pasitarti su gydytoju.

prapliupo Mikas. — Nueisiu pas 
mister Puodžių, pragersiu pen
kinę ir salė blis, — ar Šliupui, 
ar kitam kokiam bedieviui, bet 
bus. Puodžius yra fain mano 
f rentas ir bečiu laif, kad ma
nęs paklausys geriau, negu kū

kas, barškindamas kišenėj auk
siniais pinigais, nes tada anglia
kasiams dažniausiai išmokėda
vo auksu.

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

delko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir oriaivynų, kurie dabar da
lyvauja muštuose jų kelių toliai ir 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu

* žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už
M ZUKAITIS

334 DEAN BLVD.
SPENCERPORT, N. Y.

$1.

lerį, bet visai nepažįsta sąžinės 
baiso. Tokiais pasitikėti negali
ma, nes kur maišas pinigų, ten 
ir jie, — lėtai žodžius tardamas 
baigė šeimininkas.

—Tai tiesa, tai tiesa, — teigė 
Antanas. —Kur didesnis mai
šas pinigų, ten ir kunigas su 
saliunininku. Juk visi žinome,

—Taip, taip, Maikiuk, — ta
vo frentas, kol pinigus ten pra
geri, — pastebėjo šeimininkas.

—O ką tu, Maikiuk, darysi, 
kai kunigas kelis karius dau
giau už tave pas mister Puo
džių pragers? Juk jis per vieną 
dieną padaro daugiau, negu tu 
per visą mėnesį? — paklausė

Ii? Prižadėti salę ir paskui' 
griežtai atsakyti! Juk kas neno
ri, gali neit ir neklausyt.

—Taigi, Rokeli,—atsakė An
tanas. — Matai, kokia artimo ii 
tėvynės meilė. Neduoda vietos 
savo krašto žmonėms, tautie
čiams, susirinkti ir pasiklausyti 
lokio didelio ir garsaus lietuvio 
patrioto, kaip dr. šliupas. Ro-; 
dos, kas nenori, kaip tu sakai, 
gali neiti.. f

—Neis? Kur tau neis, — kal
bėjo šeimininkė. — Katalikai 
visi subėgtų, sakysiu, kaip ant 
dyvų kokių. Tiek jie apie šliu
pą visokių baisenybių yra gir
dėję, žinote, bažnyčioj.

—Ne visai visi, bet dauguma, 
tai šiur, — pataisė ją šeiminin
kas. —Juk yra nuoširdžiai ti- das, kuris turi sauliuną visai

''kmčių į velnią ir pragaro kan
čias. Tokie bijosis eiti. Paskui 
gi, patys ištikimiausi ir klus
niausi parapijonai, kunigo su
gundyti, slinkinės apie salės 

|.langus ir vilkais staugs. O bus 
ir tokių, kurie, žinoma, kunigo 
sukusyti, akmenimis langus 

' daužys arba taikys į kalbėtoją. 
Gal dar ir dėl to Puodžius bi
josi salę duoti?

—Galime gauti polycmoną,— 
pastebėjo Kazys.

—Jeigu airį, aklą kataliką, tai 
bene darys ką?

—Hm... galime kartais patai
kyti protestoną..

—Ar čia ir protestonų yra? 
! Ne vieni tik katalikai ? — pa
klausė Rokas.

> —Čia protestonų kraštas. Ka
talikų, palyginti, tik saujelė

—Tai — 
salės 
mus, 
žus ? 
nes.

—Et, Rokai, — pypke numo
jo Kazys, — čia jie tokie jau 
fanatikai, kaip ir katalikai. Ku
nigas prikalba, primeluoja sales 
savininkui, kad mes esame a- 
narchistai, maištininkai, na, ir 
tas neduoda. O musų tarpe a- 
narclysto nė su žiburiu nesura
stum. Bet įrodyk jiems, kad no
ri. Kunigo klauso, o musų, juo 
dų mainierių, kas gi beklausys.

—Palaukite, palaukite, — pir
štą prie lupų pridėjus, tarė šei
mininke, — rodos, kad tas bil- 
dingas perėjo į kitas rankas? 
Ar tik jį nenupirko Strindber
gas, žinote, tas milžiniškas šve-

tai kodėl neieškote 
pas protestonus, kaip pas 
Lietuvoje, sako, bambi- 
Jie gana sukalbami žino-

netoli nuo 
Sako, kad 
žmogus.

Puodžiaus saliuno? 
jis esąs sukalbamas

—Gerai sakai, misele, gerai,
— džiaugėsi Antanas. — Aš ne
su tikras, ar jis nupirko tą na
mą, ar ne, bet girdėjau, jog ke
tino pirkti. Jei nupirko, tai... Jis
— žmogus. Jį kunigas ant pirš
to nevynios. Aš keletą kartų bu
vau jo saliuno ir žinau, kad jis, 
tai ne musų Puodžius.

Per visų galvas perėjo šiltas 
džiaugsmas.

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

laukti, — Pakilo Antanas.
—Tai ši u r, Toniuk.
—Einu drauge ir aš, — traš

kiai tarė Rokas. — Toks didelis 
žmogus, atvažiuos, o mes be sa
lės. Turime gauti, kad ir dan
gus griūtų.

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:0C 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekm. pagal sutari

AKIŲ SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDL1NSK1
DENTISTAS

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

TeL YARDS «994 
Antrad, Ketvirtad. Penktadienį 
4143 So. Archer Avė. 

Tel. LAFAYETTE 3«50

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

•Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

PAMOKOS
Angių 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
8 Ui W. 33r<l 1-lace, 

chicago. ill. ;

ir

likų, negu laisvamanių. Tai vie
na, o antra, daugelis katalikų 
aklių akliausiai klauso savo ku
nigo. Tokiems gi jis gali paliep
ti, kad pas Puodžių daugiau ne
beeitų ir jam biznio nebedary
tų; jei, prileiskime, duotų jis 
mums salę. O tatai kenks jo ki
šenini, kuris jo gyvenime ju«< 
yiską nusveria.

—Kas jau čia, besudrąu^ to- 
falikus nuo saliuno. Ar kunigas,

—Ja, padaro, — pardavinė
damas tą, ko jis pats neturi, ko, 
iš teisybės, visai nėra. Jis ap
gaudinėja žmones, o aš iškasu 
anglies ir visus apšildau, — ta
rė Mikas, žiūrėdamas į lėtai be-

PARROT WALL HANGING PATTERN 2425
No. 2125—^PAVEIKSLAS

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lon# Avenue 

Telefonas PORT8MOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7»65
5 tonus ar daugiau ................„.......... ■ "
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas **■ "

Sales Tax ekstra.

Šeimininkas pakilo nuo kėdės 
ir įmetė keletą šiupelaičių ang
lies į krosnį. Lauke, mat, tvo 
ros pyškėjo nuo speigo.

Mikas užsidegė ' tfgafetą ir 
aukštai putė dūmą: .'-H

—Šitaip begėdiškai, šitaip ne
žmoniškai pasielgti! — protes
tuojančiu tonu kalbėjo Kazys. 
—Trys draugijos bendrai pra
kalbas rengia, ir jis ant visų 
nusispiovė.

—Taigi, Čaliuk, visos trys 
kuopos: Susivienijimo, Socialis
tų Sąjungos ir Tėvynės Mylėto
jų, — patvirtino Antanas. O 
Kazys, dar labiau pykdamas, ta
rė:

—Nė vienas neturime eiti 
daugiau pas Puodžių! Tegu jis 
iš kunigo ir jo vergų gyvena. 
Mes galime gauti, ko mums rei
kia, ir kitur. Tu, misele, man 
nieko daugiau pas jį nebepirk.

—Nebepirk ir man, — prita
rė Antanas.

—Nebepirk ir man, — prisi
dėjo Mikas. — Kad jau taip 
kiauliškai mister Puodžius el
giasi, lai tegu iš davatkų gyven 
na. Aš ir noriu pamatyti ir iš
girsti dr. šliupą.

—Gerai vyrai sako, Nelink,—•• 
>io į eile ir šeimininkas. —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ ,, a 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykltc tausų radio programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- 
mešiais, 10:00 vai. ryto Iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

•u POVILU SALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

/■

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
/756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį. .
8

LIETUVIAI

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja i
6900 So. Halsted St. •”

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

KITATAUČIAI

< 'M

DR. HERZMAN
iš rusuos "■

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi- ■ b 
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 1
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

ADVOKATAI

J

No. 2425

st
Adresas
Miestas ir valstija

vis tiek bukite tikri, — aš pas 
jį daugiau nebeeisiu ir jam biz
nio nebedarysiu. Kad jau taip,

1824
3395

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. Halsted St., Chicago, UI. , 

pia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė...

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 

Namų Tel.—Hyde Park

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

musų draugijas ir mus pačius, 
tai gėda tau pas jį eiti ir jam 
biznį daryli. Mes, vyrai, irgi

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6G31 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagai sutartį
Yards 1139
Yards 1138

IIIIIIIL HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKII

Ambulance

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

IIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS 
Phone Canal 2515

NARIAI

6834 So, Western Avė. Phone Grovehill 0142
Phone Cicero 2109

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

sirasime kitų užeigą, kur, parė
ję iš da^bo, galėsime anglies 
suodžius nuplauti.

—Tai kad kaži, vyručiai, ar 
gelbės, — abejojo šeimininkė.— 
Juk jau nebe pirmą kartą dr. 
Šliupui prakalbas rengiame ir 
vis taip būna, — niekas salės 
neduoda. Kas tokį turčių, kaip

Rokas visą laiką tylėjo. Bet 
išgirdęs šeimininkės pasakymą, 
kad “vis taip būna — niekas 
sales neduoda”, — susijaudinęs 
tarė:

. -—Kaip tai gali būti? Kaip ga 
Ii lietuvis lietuviams taip dury

Chicagos Patarnavi
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

4704 So. Western Avenue

mas Diena
ir naktį

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
_______ Draugijos Nariai.______

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
. 756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

ALBERT V. PETKUS
Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court, Cicero

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA

2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

į y .{i

Tel. Pullman 1270

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 4157 ARCHER AVENUE

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tclephone PLAZA 3200

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namu telefonas Brunsurick 0597
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Clevelando ir Ohio Žinios
- _ ______ •

Mirimai. — Amerikos lietuvių sportininkų turnamentas. 
— šokiai. — Jau verčia savo kailį. — Dr. Balsis nau
joje vietoje. —- Clevelandiečiai rengiasi važiuoti j 
Pittsburghą. — Serga Juozas Bindokas. — Vis dar 
purkščia. — Piknikai ir išvažiavimai.

Mirė Marijona 
nė nuo 935 Rudyard Rd., su
laukusi 59 metų amžiaus. Pa
laidota su bažnytinėmis apei
gomis iš naujosios parapijos. 
Paliko vyrą, penkis sūnūs ir 
vieną dukterį. Patarnavo laido
tuvių direktorė Della Jakubau
skienė.

Mirė Adomas Viakteris nuo 
1422 E. 81 St., sulaukęs 61 
metų amžiaus. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis iš Šv. 
Jurgio bažnyčios. Paliko žmo
ną, penkis sūnūs ir dvi dukte
ris. Patarnavo laidotuvių direk
torė Della Jakubauskienė.

• • •
Amerikos lietuvių sportinin

kų turnamentas įvyks balan
džio 13 ir 14 dienomis Gleve- 
lantfė. Komisija visus prašo tas 
dienas įsitėmyti. 

• • •
SLA 136 kuopa rengia šo

kius su dovanomis balandžio 
20 dieną Lietuvių salėje. Gera 
muzika ir-geros dovanos skiria
mos prie įžangos bilietų. Įžan
ga tiktai dešimt centų asme
niui.

Clevelando sandariečiai jau 
verčia savo kailį antron pusėn. 
SLA reikaluose jie pilna gerk
le rėkė, kad busią tokie žmo
nės kaip socialistai, komunistai 
ir kitokie esą tikra pražūtis Su
sivienijimui. Girdi, nebuvo ge
resnio redaktoriaus, kaip p. Vi- 
taitis. Bet dabar jie jau kalba 
kitaip, štai p. J. Brazauskas 
jau/ kelia Jurgelionį į .padan
ges per “Tėvynę”. Jis sako, kad 
kurie prieš tave ėjo praeityjėj 
tai tie nebuvo dar susipratę. O 
dabar visi spaudžia tavo dešinę 
ranką. Taigi, supraskite, kodėl 
tas yra taip daroma. Mat, da
bar eina Pild. Tarybos rinki
mai ir tie ponai bando balsų 
pažvejoti numesdami gerą žodį 
ir kitiems. Reiškia, kad veidro
dis rodo dvi asabas vienu ir tuo

Jakubauskic- i užpuolimus ant Chesnulio, kad
tasai pasakė, jog Rusija išlaikė 
savo žodį ir Vilnių perdavė lie
tuviams. Na, ar tai netiesa? Ar 
ne taip buvo? Rusija išgavo 
kitokias privilegijas iš Lietuvos 
valdžios, tai čia jau kitas klau
simas. čia buvo padaryta tokia 
sutartis. Gal Lietuvos valdžia 
kitaip ir negalėjo padaryti. Bet 
visgi Rusija iš Vilniaus miesto 
pasitraukė. O kokių dar įvykių 
bus, tai sunku iš anksto spręs
ti, nes tas priklausys nuo da
bartinio karo. O ką Chesnulis 
pasakė, tai tame nėra nieko 
baisaus ir čaliui nereikėtų taip 
jau sielotis.

• • •
Pavasariui artėjant draugijos 

susirūpino su vasariniais pa
rengimais ir visi rengiasi. išva
žiavimams. Bet reikėtų visiems 
gerai apsižiūrėti, kad nesuda
rytų po kelis piknikus ar kelis 
išvažiavimus tą pačią dieną. Pe
reitais metais daugelis draugijų 
panešė nemažai nuostolių vien 
tik todėl, kad įvyko po kelis 
parengimus. Geriau mažiau 
piknikų turėti, bet žiūrėti, kad 
jie butų sėkmingi. Dabar lietu
viai jau nevažiuoja taip, kaip 
važiuodavo prieš kelioliką me
tų. Dabar išvažinėja į skirtin
gas dalis. —Jonas Jarus.

PLATELIAI. — Sausio 24 d. 
apie pusiau pirmą vai. dieną 
Plateliuose buvo pastebėtas 
įdomus gamtos reiškinys. Pra
dėjo snigti ganą didelėmis snie
guolėmis ir telefonų laiduose 
žaibuoti. Maginusieji ^kalbėti 
telefonu, tiįrejo mesti, nes te
lefone atsirado kibirkščių. Ki
birkščių buvo matyti ir tele
fonų perkūnsargiuose. Dangu
je nebuvo matyti jokio žaibo. 
Po kiek laiko žaibavimas tele
fonuose pranyko ir buvo ga

ilimą vėl kalbėtis.

pačiu kartu.
• • •

Lietuvis gydytojas, Dr. Peter 
Palsis, atidarė ofisą naujoje 
vietoje, kur priimdinės ligonis 
paskirtomis valandomis. Adre
sas yra 11442 Superior Avė,

T . . . .Lietuvių naujoji parapija vis 
organizuojasi daugiau ir stoja 
į didesnį ctarbą. Mano, kad ga
lės pakelti parapijos nupuolusį 
ūpą. J

Clevelando dainininkai visu 
smarkumu rengiasi važiuoti į 
Pittsburghą balandžio 21 dieną, 
kur jiems teks išpildyti dainų 
programą. Aš manau, kad pitts- 
burghiečiai nenusivils išgirdę 
Cleve.ando dainininkus.

• • •
Clevelando katalikai pastebi, 

kad nors pažangieji ir susipe
ša dėl SLA reikalų, tačiau bal- 
sayimo laiku jie padės kryžiu
ku už savus, o ne už tautinin
kus. Ir tokia pastaba yra teisin
ga: pažangieji gali kiek ir su
sipešti bediskusuodami įvairius 
klausimus, bet rinkimuose jie 
vis stos už pažangiąją ir teisin
gąją pusę. Apsvarstymas ir iš- 
diskusavimas visur yra sveika. 
Bet reikia žiūrėti, kaip darbas 
yra varomas.

Vietos biznierius ir veikėjas 
Juozas Bindokas jau nesveikau- 
ja per ilgoką laiką. Jis nuo vis
ko turėjo pasitraukti. Linkėti
na, kad p. Bindokas greitu lai
ku pasveiktų ir galėtų grįžti 
prie kasdieninio užsiėmimo.

NAtT.H^KOS, Chicago, fll.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Raudonarmiebiai Suomijoje. Tai pirmas paveikslas, 

kurį praleido bolševikų cenzūra. (

--------------------------,------------ L
ją, 9) Cinkografiją, 10) Foto
laboratoriją ir 11) Optikos stik
lų dirbtuvę. Visose š.ose įmo
nėse dirba 163 tarnalitojai ir 
130 darbininkų, kurių daugelis 
yra su aukštomis kvalifikacijo
mis ir moksliniu pasiruošimu. 
Visą §p. Fondo veiklą vykdo 
266 narių rinkta >7 asmenų val
dyba su pirmininku Survila, di- 
rek toriui!) B. Žygeliu ir atsa
kingais skyrių vedėjais priešą- 
kyje. •

Šiais metais Sp. Fondas yra 
numatęs išleisti jau apie 40 vei
kalų, kurių tarpe pažymėtini V. 
Krėvės “Dainavos šalies senų
jų žmonių padavimai” ketvirtą 
laidą, J. Keliuočio romaną 
“Svajonės ir siaubas”, V. Ž lio- 
nio apysakas “Svetima mote
ris”, Stasės Vaineikienės “Pabė
gėles užrašas”, K. Borutos nau
ją rofnaną, “Prošvaistės” IV 
knygą, Kazio Binkio poemą 
jauniesiems “Keistutis pas Ge
diminą’1, Stepo Zobarsko “Ga
nyklų vaikai”, A. Juškevičiaus 
ir J. Maceikos “Vilnius ir . jo 
apylinkės”, dr. M. Vorobjovo 
‘Vilniaus menas”, Šinkūno 
“SSSR geografija”, keliąs bio
grafijas ir t. t.

Kam Sukrėsti 
“Vidų” Neskaniu 

Liuosuotoju?
Jei jus manote, knd visi linosuotojai yra 
sarRinanti ir nesknnns... ir vienas yra ge
ras taip kaip kitas . tai jus ne tik ima
te progas. bet jus spekuliuojate Rveikata! 
Del to. kad yra kai kurių liuosuotoju stip
rių, darančių daugiau žalos, nei gero 1

Pasirink sau liuosuotoju su atsargumu. Jei 
jus leisite milijonų patyrimui būti jūsų 
vadovu—jus pasirinksite Ex*Lsx I Ex-Lax 
vra malonus priimti — jis gardus kaip ska
nus Šokoladas. Jis yra veiklus, bet Švelnus. 
Ex-Lax ifivalo jūsų vidurius visiškai*, be ift- 
^Įtempimų ir nesmagumų. Pamčgink Ex-Lax 1 
Visose .vaistinėse po 10c. ir 26c.

. $2-4S UZ

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

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

Joseph F. Budrik
Furniture House

3409-11 SO. HALSTED ST. 
TeL Yards 2151

AKINIAI Visokios 
MADOS

Įvairios žinios iš Lietuvos
KAUNAS. — Spaudos Fon

das pereitais 1939 m. išleido 
daugiausiai grožinės literatūros 
ir kitų sričių lietuviškų knygų 
per 70 pavadinimų, 265,009 
ekzmpl. tiražo. Nuo 1923 iki 
1939 m. pabaigos Spaudos Fon
das išleido viso 2,608,000 ekzpl. 
tiražo už maždaug 3,107,000 li
tų vertės. Į knygų leidimą įdėjo 
kapitalo 1,304,000 litų, hono- 
ratams išmokėjo 600,000 litų.

Spaudos Fondo sandeliuose 
yra sukrauti komiso sąlygomis 
Universiteto ir švietimo minis
terijos knygų leidiniai, be to

_— .. -- - _ - ------ ----

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekite bereikalingai raurienų • 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

kažkurių kitų leidyklų knygos, 
viso per 3 milijonus litų kata- 
’oginės vertės.

Spaudos Fondas 1941 m. spa
lių 20 d. švęs savo 29 metų su
kaktį. Ji pradėjo prieš 19 melų 
įsisteigęs mokytojų kooperaty
vas “Spaudos Fondas”, pasi
skolinęs 4,000 ostmarkių, šian
dien Spaudos Fondas turi: sa
vo kapitalo 1,863,641 litų, daro 
metinę apyvartą per 7 milijo
nus litų, o pernykščių metų ba
lansas siekė per 11, milijonų li
tų. Pernai pasistatė Kaune, Vy
tauto prosp* 23, savus romus, 
kurie su sklipu kainavo 850,000 
litų. Neišmokėtų skolų beliko 
250,000 lt. Spaudos Fondas tu
ri savo: 1) Centro urmo pre
kybą ir sandelius'/ $).. 13 knygy
nų __ skyrių visame krašte, 3)
Mokslo priemonių prekybos 
skyrių, 4) . Užsięnių spaudinių 
skyrių, 5) Medicinos reikmenų 
prekybos skyrių, 6) Radio pre
kybos skyrių, 7) Popieriaus ga
minių dirbtuves ir knygrišyk
lą, 8) Litografiją ir lipografi- 
_     ,Ą—; T-—— -------------------------------------------- --

Sviežys Cigaretei j ŽlBTEREJIMĄ!

Kaspinėlis čirkštelės aplink 
viršų — kiaurai perpiaus dvi 

Cellophane eiles . . .

‘lik patraukit tą raudo
nąją kaspinėlį pakelio 

viršuje . . .

Viršus nusiims, švarus! Dabar 
Amerikos šviežiausi c,gą™ 

lengviausi atidaryt.

Matykite OLD GOLD’S Naująjį
“ZIP-TOP” Pakeli!
PADVIGUBINKITE savo rūkymo smagu

mus tikrai šviežiais cigaretais—tikrai pa
togiuose pakeliuose! Nevien kad tai pui

kiausias tabakas ką pinigas gali nupirkti, bet 
turi šviežų skonį ir kvapsnį dvigubai 
užantspauduota extra Cellophane eile. Pamė
ginkite “Zip-Top” labiau sušvelnintų OLD 
GOLDS šiandien—bet kurioj cigaretų krau
tuvėje!

DABAR!

Atsidaro

2 - Perplauna
___ Vienu Ypu!

• by Lorillard. Copyright; 1939, oy
Co.

8AVGOK1TES PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKI! JJ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax I 
įsidomėkite raides “E-X-L>-A-X” ant 
dėžutės ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite originalio Ex-Lax.

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams. 
6600 W. lllth St,, Worth, Iii.VILNIUS. — Pienocentras 

paaukojo 600 centnerių sėlenų 
ir išspaudų Vilniaus krašto ūki
ninkams gyvuliams šerti. Ka- 
dąngi čia labai trūksta pašarų, 
tai manoma propaguoti ir pra
džioj pašelpti ūkininkus kon
centruotais pašarais. Visoje 
Vilniaus srityje ruošiami kur
sai, išmokyti ūkininkus, kaip 
šerti gyvulius koncentruotais 
pašarais. Tokių pašarų Vilniaus 
kraštui norima parūpinti iš 
surinktų iš ekonominių organi
zacijų aukų.

šiemet per jaunuosius ūki
ninkus Vilniaus kraštui bus iš
dalinta apie 10,000 veislinių 
medelių ir vaiskrūmių, taip pat 
gėby sėklų ir be to apie 4,000 
gerų veislių viščiukų.

Visame Vilniaus krašte bus 
įsteigta. 30 JUJR (jaų.nųjų ūki
ninkų ratelių), kiekvienoje ap
skrityje po vienąj

Nusiųsti į Vilniaus kraštą že
mes ūkio specialistai važinėja 
po kaimus ir ruošia paskaitas 
ūkio klausimais ir duoda ūki
ninkams , įvairius patarimus, 
kaip geriau ūkininkauti. Kaip 
agronomai praneša, paskaitų ir 
patarimų pasiklausyti renkasi 
labai daug ūkininkų, ypatingai 
lįetuvių, šiuo metu Vilniaus 
srityje dirba 14 agronomų, 1 
gyvulinkystės instruktorius, 1 
namų ruošos, 1 jaunųjų ūkinin
kų, 1 bitininkystės ir 3 smul
kiųjų ūkio šakų instruktoriai. 
Nuo vasario 1 d. atsiunčiami 
dar 1 statybos technikai, 3 
kontrolasistentai ir 1 paukšti
ninkystės instruktorius. Visi tie 
žemės ūkio specialistai ne tik 
dirba savo darbą, bet ir pade
da ūkininkams įsisteigti koope
ratyvus, žemės ūkio draugijas 
ir t. t. Lietuvos pastangos pa
kelti žemės ūkio kultūrą Vil
niaus krašte labai domina lietu
vius^ kurie iš dėkingumo kar
iais iki ašarų susijaudina.

Vilniaus srityje pastebėtas di
delis pirčių trukumas, žemės 
Ūkio Rūmai numato ūkinin
kams išdalinti pašalpų pirtims 
pasistatyti.

VILNIUS. — Lietuvių varto
tojų kooperatyvas “Rūta” įsi
steigė Vilniuje dar prie lenkų, 
prieš porą metų. Pradžioj įsikū
rė nedidelę maisto produktų 
krautuvėlę. Lenkai “Rūtai” 
veikti visaip sunkino ir trukdė. 
Grįžus : Vilniuj prie Lietuvos, 
“Rūta” jąu trečią dieną atida
rė mįęste keletą krautuvių. Da- 
bar Vilniuje ji turi 18 krautu
vių ir dar netrukus atidarys 
5—6 naujas; be to jau 8 sky
rius krautuves įsteigė Vilniaus 
srities miesteliuose.

Vilniuj “JRuta” turi didelę 
kepyklą, kurioje per porą mė
nesių Iškepė apie 330,000 kg. 
(Įftagos. Narių “Rūtos” koope
ratyvas turi 250.

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka 
miausia Ameriicos lietuviams. Tur 
oaaiŠkinimus angliškai ir žodynėlį

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

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.

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI

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

mas.
J U S T I N ’ S 

Food, Store
5519 S. Halsted St

Tel. Englevvood 9134 
Persikėlėm nuo 10804Į& So.

Michigan Avenue)

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

Taupykite pirkdami pas— 
GOLDSTEIN 

914 MAXWELL ST. 
Tel. CANAL 6114.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

Ateityje numatoma veikimas 
plėsti, ypač provincijoje, kur 
bus supirkinėjami iš ūkininkų 
žemes ūkio produktai ir par
duodamos jiems žemės ūkio 
mašinos, trąšos ir kt. ūkiui rei
kalingi dalykai.

Per porą mėnesių “Rūtos” 
krautuvės pardavė prekių už 
apie 250,000 litų, nors savo ka
pitalo kooperatyvas teturi tik 
apie 6,000 litų.

Sausio 26 d. įvykusiame ko
operatyvo narių susirinkime 
pritinta 1940 metų sąmata, ku
rioj numatyta 429,000 litų pa
jamų ir 423,000 litų išlaidų, ir 
nutarta, kad “Rūta” įstos į 
“Lietūkį” nariu.

S opine 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 ▼. ryto 

iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

-a—.—;—
MADOS

No. 4372—Išeiginė suknelė su išsiu- 
vinėjimu. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18 ir 20 taipgi 30, 32, 34, 36, 38 
ir 40 colių per krutinę.

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

Vietos “Dirvukė” vis daro
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leris tą karą pralaimės, tai ir jo draugo Stalino padėtis 
tuomet bus kitokia, negu šiandien.

Savo pergale Suomijoje Stalinas tik laikinai išgelbė
jo savo “prestyžą”, bet šiaip-ką gi jisai laimėjo? Sklypą 
žemės, kurios jisai ir be to turi per daug? Ar jam šita 
pergalė atneš kokių ekonominių vaisių? Ar jisai įgijo 
daugiau draugų pasaulyje?..

Pražudęs pusę miliono kareivių, tūkstančius tankų< 
šimtus lėktuvų ir neapskaičiuojamą kiek; įvairių ■ karo 
medžiagų, Stalinas nepelnė nieko, kuo galėtų pasidžiaug* 
ti .nuskurę ir išbadėję Rusijos darbo žmonės. Ir tie skly
pai teritorijos, kuriuos jisai dabar išplėšė Suomijai, gali 
išsprukti iš jo nagų, jeigu bus sumuštas Hitleris !

Kovo 13 d. suomiai ir rusai pasirašė Maskvoje tai
kos sutartį. Jos sąlygos yra blogesnės, negu buvo manyta.

Suomiai atiduoda Stalinui visą Karelijos sąsmauką 
su miestu Viipuri (Viborgu), stambų sklypą žemės į šiau
rę nuo Ladogos ežero, du pusiausaliu netoli Petsamo uos
to prie Ledinio vandenyno ir keletą salų Suomių įlankoje. 
Be to, jie “išnuomuos” rusams Hango pūsiausalį su stip
ria suomių tvirtove, leis rusams nutiesti geležinkelį nuo 
Kandalaškos (prie Baltosios juros) iki Kamijarvi stoties 
prie suomių geležinkelio, kuris eina iki Botnijos 'įlankos 
ir Švedijos sienos. Pagaliau suomiai dar apsiima praleis
ti be muito rusų prekes per šiaurinę savo teritorijos dalį 
į Norvegiją.

Tai yra žiaurios, plėšikiškos sąlygos. Sovietų Sąjun
ga, kuri turi su viršum 8 milionų ketvirtainių mylių plo
tą, pasigrobė dar daugiau žemės ir išplėšė mažiukei Suo
mijai labai svarbias ekonominiu ir strateginiu atžvilgiu 
sritis!

Maskva sakė, kad ji eina “išvaduoti” Suomijos liaudį 
nuo “baltagvardiečių” ir “kapitalistiškų išnaudotojų”. Ar 
dabar Suomijos žmonėms bus lengviaus gyventi, kuomet 
Suomija netenka pramoningojo Viipuri distrikto ir visos 
teritorijos tarpe Suomių įlankos ir Ladoga ežero? Ar 
Suomijos darbininkams ir valstiečiams palengvės našta, 
kuomet rusai pasiims suomių pusiausalius prie vieninte
lio neužšalančio Suomijos uosto šiaurėje?

Juokinga yra ir statyti tokius klausimus. Visos bol
ševikų kalbos apie Suomijos “liaudies vadavimą” buvo be
gėdiška apgavystė. Otto Kuusinenas, kurį Stalinas buvo 
ištraukęs iš Kremliaus užpečkio ir padaręs “Suomijos 
liaudies valdžios” galva, Vėl dingo nežinia kur, (buvo pyą-< 
nešta, kšd Maskva jį: sušaudė), ir Stalinas padarė sutar
tį su tais pačiais “baltagvardiečiais”, nuo kurių jisai ža
dėjo Suomiją “išvaduoti’*! • '

Sovietų karo žygis prieš Suomiją buvo padiktuotas 
grynai imperialistiniais sumetimais, — tokiais pat sume
timais, kokiais Hitleris įsiveržė į Čekoslovakiją ir Lenki
ją arba Mussolini užpuolė Etiopiją, o Japonija Kiniją. 
Jeigu kam tatai dar nebuvo aišku, kuomet ėjo sovietų 
karas prieš Suomiją, tai pilnai paaiškėjo dabar, Stalinui 
užkorus šitas “taikos sąlygas” demokratinei Suomijai.

Be karo paskelbimo, kaip tikri banditai, bolševikai 
Suomiją užpuolė ir tokiu pat banditišku budu jie savo žy
gį užbaigė. Sovietų komisarų parašai po taikos sutartim, 
žinoma, tiek verti, kiek visi Maskvos prižadai.

Pergalėtojai ir pergalėtieji
Suomijai, tur būt, nebuvo kitokios išeities, kaip pri

imti Stalino padiktuotas sąlygas, nežiūrint kaip jos yra 
sunkios suomių tautai materialiniu ir moraliniu atžvil-

Suomijos armija nebuvo sumušta. Bolševikai nesten
gė net pilnai prasilaužti per Mannerheimo įtvirtinimų li
niją. Visa rytinė tos linijos dalis paliko suomių rankose, 
o vakarinėje dalyje, kur bolševikai buvo pažengę toliau
sia, jie dar nepaėmė Viipuri (Viborgo). Bet mažiukė suo
mių tauta, didvyriškai gindamasi per tris su puse mėne
sius, pražudė kelias dešimtis tūkstančių kareivių. Ilgiaus 
tęsti tokią kovą butų reiškę Suomijai pavojų netekti dau
gumos suaugusių vyrų.

Neutralių šalių stebėtojai apskaičiuoja, kad rusai 
paliko Suomijoje apie 250,000 užmuštų ir tiek pat sužeis
tų raudonarmiečių; o suomių krito kokie 35,000 ir buvo 
sužeista apie 35,000. Rusija, kuri turi 170 milijonų gy
ventojų, galėjo Stalino “garbei” paaukoti dar keletą mi
lijonų vyrų. Bet mažiukei Suomijai netekti 70,000 karei
vių tai baisus smūgis. Ji butų galėjusi tęsti karą tiktai 
tuomet, jeigu urnai butų atėjusi pagalba iš kitur.

Tik Skandinavijos šalys, pirmoje eilėje Švedija, butų 
galėjusios išgelbėti Suomiją, bet jos nebuvo pasiruošusios 
ir bijojo įsivelti į karą su Rusija ir kartų su vokiečiais, 
kurie grasino Švediją užpulti, jeigu ji siųs savo armiją 
Suomijon arba praleis anglų ir franeuzų armiją. Hitle
rio grasinimai padėjo Stalinui su Suomija “apsidirbti”.

Tačiau Suomija nėra užkariauta. Kad ir apiplėšta, ji 
dar tebėra gyva ir nepriklausoma. O pats didysis karas, 
kuris nulems Europos ateitį, dar nepasibaigė. Jeigu Hit-

St. MiŠčikas-Žiemys

Padarykime atatinkamas Išvadas

REIKALAUJA SANTY
KIŲ NUTRAUKIMO 

SU VATIKANU

Prieš keletą savaičių p. P. 
Bukšnaitis “Vienybėje” su iro
nija rašė, kad Lietuvos valdžia 
“neklauso” “Naujienų”, kurios 
išreiškė nuomonę, kad lenkai 
šovinistai kunigai Vilniaus kra
šte turėtų būt suvaldyti. Bet pa
ti “Vienybė” dabar kalba apie 
Vilniaus arkivyskupą Jalbrzy- 
kowskį ir reikalauja, kad jisai 
butų pašalintas ir kad Lietuva 
nutrauktų santykius su Vatika
nu.

“Vienybė” nurodo, kad po
piežius atsisakė iškelti Jalbrzy- 
kowskį iš Vilniaus, nežiūrint to, 
kad jisai (Jalb.) nėra Lietuvos 
pilietis ir veda priešingą Lietu
vai politiką. Popiežius sako, kad 
Vilniaus klausimas “dar neiš
spręstas”.

“Jeigu Lietuva\ nusileistų”, 
sako Brooklyno laikraštis, “ir 
jį (arkiv. Jalbrzykowskį) vie
nu ar kitu budu nepašalintų, 
tai ji pati automatiškai pri
pažintų Vilniaus klausimą 
‘dar neišspręstu*. Dar blo
giau, ji toleruotų Lenkijos 
valstybinio organo veikimą 
Lietuvos teritorijoje, ši di- 

• plomatinę^pąiuiąVa f ak linai 
yra daug rimtesnė ir pavojin
gesnė Lietuvai, negu kai kas 
įsivaizduoja, nekalbant jau 
apie tą pavojų, kurį sudaro 
Bažnyčios Kryžium prisiden
gusio lenkų agento r intrigos 
ir sąmokslai. Dėl Lietuvos 
Vyriausybė turi daryti griež
tus žygius Jalbržykovskį pa
šalinti ir Vilniuje pastatyti 
Lietuvos pilietį, prisiekusį jai 
ištikimybę ir Lietuvos prezi
dento patvirtintą vyskupą.

“Saugiausias žingsnis tą 
padaryti, žinoma, yra diplo
matinis — gauti popiežiaus 
sutikimą Vilniaus arkivysku
pą pašalinti. Jeigu to negali
ma padaryti, tai lieka viena 
išeitis — nutraukti santykius 
su Vatikanu ir Jalbžikovskį 
pašalinti be popiežiaus Sutiki
mo.”
Dabar p. Bukšnaitis, gal būt* 

pasiteiraus, ar Lietuvos valdžia 
šito “Vienybės” reikalavimo 
“paklausė”, ai’ ne.

VALOSI

vietų agresiją Suomijoje.
Vienas New Yorko laikraštis 

praneša, kad Pilietinių Laisvių 
Sąjunga iškėlė prieš Gurley 
Flynn bylą su tikslu išmesti ją 
iš direkcijos.

PLAUKIANTIEJI 
KARSTAI

Vokietijos valdžia dėjo daug 
vilčių submarinoms .■ (povande- 
niniems laivams). Ji tikėjosi, 
kad šituo ginklu ji sunaikins 
anglų karo ir prekybos laivy
nus. Bet dabartiniame kare vo- 
kiečių submarinoms nesiseka. 
Anglai ir franeuzai daug jų su
naikino. O kai submarina pa
skęsta, tai žūva visa jos įgula. 
Hitleriui jau ėmė pritrukti iš
lavintų jurininkų povandeni- 
niems laivams.

Submarinų įgulos pradžioje 
buvo sudaromos iš savanoriu. 
Bet pastaruoju laiku jau į tuos 
“plaukiančius karstus” niekas 
savo noru neina, ir nacių laivy
no viršininkai turi prievarta pa
pildyti submarinų įgulų nuosto
lius. <

žinios iš ’• Vokietijos, pasieku
sios užsienį, sako, kad Vokieti
jos jurininkai visokiais budais 
stengiasi išsisukti nuo tarnybos 
povandeniniuose laivuose; dau-*> * • . 
gelis apsimęia ligoniais, šita na
cių karo laįvyno šaka pergyve
na aštrią krizę.

■ ■ ■ i ■ . —..„a,,.. ^|, ■ ,im

(Musų specialaus korespondento)
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tė, nes užsiėmė darbais, kurie 
knygos nebuvo reikalingi (tero
ru).

Bet tebūnie jis genialus (nors 
reikia atminti, jog genialumas 
nuo idiotizmo tik vienas žings
nis), genialiausias žmogus, bet 
visgi jis gali klysti, o jei neklys
ta, tuomet turime jį pripažinti 
antžmogiu, dievybe grįžti į mis
ticizmą, kuo labai atsiduoda 
toks nepaprastas vieno ar dvie
jų žmonių garbinimas.

Kur tuomet žūva materialisti
nis istorijos supratimas ir kuo 
pateisinama kova prieš indivi
dualistus? Mes puikiai žinome, 
ir tuo turi kiekvienas komunis
tas tikėti, kad vienas žmogus, 
kas jis bebūtų, gyvenime netu
ri reikšmės ir ne vadai veda 
žmoniją į ateitį, bet žmonija, 
kuri laikas nuo laiko stichiniai 
išstumia iš savo tarpo žmones, 
kurie aplinkybėms susidėjus 
virsta vadais. Bet šių vadų tei
singumas ir neklystamumas nu
statomas ne jų protu, bet suta
pimu su žmonijos siekiais, gi 
žmonija gali pasakyti tik lais
va būdama.

(Tęsinys) i

Tobulos žmogystės nebuvo ir 
kol kas nėra pasaulyje. Genia
liausias gali būti žmogus, bet 
jis neapsaugotas nuo klaidų. 
Tai šiandien jau pripažįsta visi, 
dargi katalikai* kurie popiežiui 
ir tik tam tikrais atsitikimais 
suteikia neklaidingumą, bet ne 
visame kame. Katalikų bažny
čia leįdžia, kad gali popiežius 
klysti, gali būti dargi nusidė
jėliu savo gyvenime, bet kuo
met jis skelbia tikybines tiesas, 
tuomet į jį veikia aukštesnė, 
paslaptinga jėga, kuri neleidžia 
jam klysti. Bet tokių momentų 
popiežiaus asmeniškame gyve
nime būna labai maža gi komu
nistų vadas Stalinas išeitų nie
kad neklysta, nors nežinia ko
dėl ir kokią jis ypatingą ypa
tybę turi, kuri leidžia jam būti 
lokiu genijų. Mokslas, gamta,to 
dar nežino ir nežino todėl, kad 
tokios pajėgos nei vienas žmo
gus neturi, neturi jos ir popie
žius tuose iškilminguose mo
mentuose, kuomet anot dogmų 
jis neklysta skelbdamas tikybi
nes tiesas.

(

Geniališkumas.
Maža to, nei Stalinas, nei tie, 

kurie šiandien sėdi partijos vir
šūnėse nei kuo nepasižymėjo 
aukščiau už kitus, bet priešin
gai, daug kuo, dargi išsilavini
mu, stovi žemiau už tuos, ku
riuos paskelbė eretikais ir su
šaudė. Stalinas dargi neturėjo 
gyvenime laiko ką nors pagrin- 
diniau išmokti, nes jaunas bū
damas buvo paprastas peštukas, 
mėgstąs visur pavartoti peilį, 
kaip tai įprasta pas gruzinus ir 
bendrai rytų tautas, vėliau įsto
jo seminarijon, kur taip pat 
maža teišmoko, gi vėliau prie 
knygos labai retai jį kas teiiia- 

t • i > •»

Pilietinių Laisviij Sąjunga 
(Civil Liberties Union) pasta
ruoju laiku griežtai nusistatė 
prieš diktatūras. Ji priėmė re
zoliuciją, pasmerkdama ne tik
tai Hitlerį, bet ir Staliną. Tai 
privertė jos pirmininką, Karty 
F. War.d, kuris pataikavo Mas
kvai, rezignuoti,

Bet tarpe Pilietinių Laisvių 
Sąjungos direktorių yra ir at
virų Stalino tarnų. Vienas jų 
tai. .— Elizabeth Gurley Flynn 
(buvusi “aidoblistė”), kuri yra 
komunistų “partijos” narys ir 
veikli komunistų agitatorka. Są
junga pareikalavo, kad ji pasi
trauktų, nes bolševizmo garbi
nimas yra nesuderinamas su 
uždaviniais organizacijos, kuri 
gina pilietines žmonių laisves. 
Tačiau ji atsisako tą reikalavi
mą išpildyti ir net plusta direk-< 
eijos narius, kurie pasmerkė so-

NEG AU ATSIGĖRĖTI 
HITLERIO “GEN1A- 

LIŠKUMU”

“Amerikos Lietuvio” nuolatL 
nis bendradarbis, V. M. Klausu
tis (Ghase-čekanauskas) yra la
bai sužavėtas Vokietijos nacių 
“fiurerio” žygiais. Sako: 

z , f .

“Sausio 30 d. šįmet sukako 
septyni metai kaip Hitleris 
tapo Vokietijos , Kancleriu. 
Per tą trumpą laikotarpį, jis 
iškilo ir tapo garsiausiu ir la
biausia neapkenčiamu žmo
gum civilizuotam pasauly. 
Hitlerio genijališkumas poli
tikoje, davė ‘stebuklingas* pa
sekmes. Hitleris per septynis 
valdymo metus Vokietijoj »at- 
gaivino vokišką utilitarizmą 
ir Fredriko Didžiojo imperia
lizmo politiką, vokiečius pa
darė karių tauta. Hitlerio po
litika sugriovė visus Anglijos 
ir Prancūzijos vadų politiš
kus pastatus Europoj, pakei
tė Europos tautų sienas.. Hit
leris statydamas milžinišką 
vokišką imperiją, nušlavė 
mažųjų tautų politiškas ne
priklausomybes.

“Tokių politiškų ‘stebuklų’ 
per taip trumpą laiką neva
liojo padaryti garsusis Napo
leonas. Pastarųjų dvejų me
tų įvykiai rodo, kad Vokieti
jos Kancleris, Adolfas Hitle
ris, neapsakomai genijalns 
politikas, genijališkesnis už' 
Fredriką Didžiąjį, už von 
Bismarką ir kitus garsius vo
kiečių vadus...*’
Roman tiškai nusiteikusiam 

Klausučiui-čekanauskui atrodo 
‘ geniališka” net mažųjų tautų 
nepriklausomybes naikinimas 1

Jeigu jisai mažiau aikčiotų, o 
daugiau galvotų, tai jisai paste
bėtų, kad tie “milžiniškV’ HiU

lerio laimėjimai yra labai abe
jotinos vertės. Juokinga yra 
kelti Hitlerį aukščiau už Bis
marką: pastarasis įsteigė didelę 
Vokietijos valstybę su parlą- 
mentti, renkamu visuotinu bal
savimu, su socialine įstatymda- 
vybe ir pilietinėmis teisėmis; o 
ką gero davė Vokietijai Hitle
ris? Jisai sugriovė demokratinę 
respubliką ir pavertė jos pilie
čius vergais. Ar kultūringa tau
ta tokią tvarką gali ilgai pakęs
ti?

yra dar juokingiau. Napoleonas 
buvo didis kariuomenes vadas; 
jisai laimėjo daugybę mūšių su 
stipriausiomis tų laikų armijo
mis. O Hitleris dar nėra karo 
laukuose laimėjęs nė vieno mū
šio su pirmos klasės valstybės 
kariuomene. Jam pavyko su
mušti tiktai pusiau-supuvusią 
pilslidskinę Lenkiją.

Hitlerio garbė iki pereito rug
sėjo mėnesio buvo paremta tuo, 
kad jisai pasiekdavo savo tiks
lo be karo. Bet šitie “stebuklin
gi” jo laimėjimai pasibaigė. Su- 
sikirtęs su Lenkija dėl Pamario 
(“koridoriaus”), jisai įsivėlė į 
karą su Francuzija ir su Angli
ja* — nors jisai pats savo kny
goje “Mein Kampf” yra seniai 
pareiškęs, kad tokioje kovoje 
Vokietija gali žūti!

Nėra abejonės, kad Hitleris 
turi tam tikrų gabumų, — ki
taip jisai nebūtų gdtlejęs iškilti 
savo partijoje ir pasidaryti dik
tatorius. Bet jisai elgiasi, kaip 
avantiūristas, kuris žaidžia tau
tos likimu, o ne kaip toli matąs 
valstybės vyras, kuris deda nau
jus pagrindus tautos ateičiai. 
Nė septynerių metų neišbuvęs 
prie valstybės vaito, jisai įtrau
kė Vokietiją į tokias grumtynes, 
kurios gali pasibaigti didele ka
tastrofa visai vokiečių tautai.

Gėrėtis šitokiu “genijum” ga
li tiktai žmonės, kurie serga 
“didvyrių” garbinimo liga.

Komunistų partija dabartine 
savo disciplina ir veikla nei 
dek nepanaši į mums įprastas 
jolitines partijas ir panašios 
>artijo8 pasaulyje nėra. Komu
nistų partija remiasi aklu atsi
davimu vadui, vyresniam, kaip 
cariuomcnėje. .Jos šios discipli
nos pradžia gludi pilietiniame 
Rusijos kare ir komunistų par
tijos neskaitlingame.

Pasinaudojo proga.
Visi puikiai žinome ir pats 

Leninas neneigė, jog Rusijos re
voliucijos nebuvo galima lauk
ti, jog ji netikėtas, dargi nenor
malus pasaulio kūdikis galėjęs 
gimti tik tam tikrose aplinkybė
se, kurių niekur kitur panašių 
nebuvo ir negali būti.

Ir kadangi komunistų partija 
paėmusi valdžią buvo Rusijoje 
tik krūvelė žmonių, norėdama 
išsilaikyti turėjo savyje išaugy- 
ti ne tik geležinę discipliną, bet 
bendrai visą karišką tvarką, ku

to, komunistų partijos progra
ma buvo miglota, daugeliu 
klausimų, kurie tuojau gimė 
Rusijos pilietinio karo eigoje, 
bet buvo nenumatyti arba ne- 
aiškiai aptarti pačioje partijos 
programoje. Be to, kadangi ši 
žmonių saujelė pasinaudojus 
proga užėmė valdžią ir pati su
prato, kad jos neišsilaikymas

Maža to, istorija žino daugu
mą vadų, bet veik visi vadai, 
atsidūrę vadovaujančiose vieto
se, nutolo nuo liaudies, kuri 
juos išstūmė savo pryšakin ir 
nors buvo genialus, negalėjo su
laikyti žmonijos tėkmės jau pa
sirinktu keliu ir nors griebėsi 
didžiausių, drakoniškų priemo
nių pakreipti žmoniją savo pu
sėn, sutrūnijo, žuvo ir istorija 
parodė, kad jų pastangos nuėjo 
veltui.

Taigi, apie jo kelio tikruma 
gali tik istorija pasakyti tikrai, 
bet ne kas kitas, bet ta pačia 
istorija vaduodamiesi, mes ga
lime numatyti maždaug koks 
tas istorijos bus sprendimas ir 
visi simptomai rodo, kad Stalių 
nas ir visa jį apsupanti šakalų 
banda imdamosi geležinių prie
monių prieš žmonijos valią, tu
ri susilaukti žmonijos pasmer
kimo, nes nori pakreipti žmo
nijos eigą savan kėliau, o ne

jei jų keliai suliktų, nereiklų 
jiems griebtis tokių baisių per
sekiojimų ir tokį antsnukį už
dėti liaudžiai.

Taigi, 'kalbėli apie genialumą, 
skelbti, jog jis neklystantis -- 
nesąmone ir priešinasi tiems 
marksistiiiienis ir dargi leninis- 
tiniems principams, kuriuos 
skelbia.

Daro tai, kas įsakoma.
Bet praktiniame gyvenime 

pasirodo, kad komunistų parti
ja šito marksistinio nusistaty
mo neprisilaiko ir ištiesų tą ge- 
niališkumą nori iškelti į padan
ges. Kaip tik kuriame nors 
krašte komunistų partijos va
dai pasako ką nors savistoviai, 
tuojau .turi pasmerkti, nes SU

Kas tuomet lieka nariams gal
voti apie savo vadus? Vienas 
dalykas, jog jie nieko neišma
no, o jei neišmano, tad kaip 
gali vadovauti tiems nariams ir 
dar norėti vadovauti visiems to 
krašto darbininkams? Nejaugi 
gali liaudis tokiais pasitikėti, jei 
jie nieko savistoviai neišmano, 
nesugeba padaryti?

Jei jie nuolatos klysta, tad jie 
toms pareigoms netinka, bet iš
eina, kad koks vadas užsienyje 
nebūtų, kiekvienas Savistoviai 
ką nors padaręs, nepataiko.

Bet šita tvirtinti, jog visi ko- 
munistj vadai neapsišvietę ir at
silikėliai, butų tolygu, kaip tvir
tinti, jog vienintelis žmogus pa
saulyje, kuris nusimano ir iš
mano yra Stalinas ar kas kitas.

Viso ko paslaptis gludi kaž
kame kitame ir tai nesunku su
prasti.

Viskas yra Komunistų parti
jos santvarkoje ir struktūroje.

tinas, t. y. ne sąmoningos liau
dies gynimo reikia laukti, bet 
užinteresuolų žmonių, tad rei
kėjo dažnai sąmoningai nu
krypti nuo tų programos punk
tų, kurie galėjo neužinteresuoti, 
nepatikti masėms. Paimkime 
žemės klausimą. Komunistai ne- 
turėjo savo žemės klausimo ap- 
sprendimo programoje, nes val
stiečiai komunistų partijos pro
gramoje buvo lik pauodegiais 
elementas, gi visas revoliucinis 
pajėgumas turėjo būti miesto 
proletariatas, bet rusų revoliu
cijoje kaip kartas reikėjo rem
tis valstiečių masėmis ne tik 
kaip kareiviais, bet ir kaip pi
lietinio karo dalyviais, ir Leni- 
lifts, nusispjovęs į pusiau nusi
stovėjusį partijos nusistatymą n 
link valstiečių, pasisavino eserų 
(Černovo) žemės klausinio pro
gramą ir paskelbė sava.

(Bus daugiau)

ŽINIOS

Rašytojų

KAUNĄS. — KVC (Katalikų 
Veikimo Centras), norėdamas 
prisidėti prie meninės kultūros 
kėlimo, nutarė įsteigti kasme
tinę 2,000 litų premiją, kuri bus 
skiriama įvairioms meno ša
koms. 1939 m. premija numa
tyta skirti literatūrai.

LRD
Draugija) turi savo narių viso 
108 asmenis, kurių 81 tikrieji 
nariai, 12 narių kandidatų, 10 
narių bendradarbių, kurių 6 ne 
Lietuvos piliečiai, ir 5 garbes 
nariai. Iš narių ir kandidatų 61 
gyvena Kaune, 12 Vilniuje, ki
tose Lietuvos vietose 18 ir už
sienyje 7.

LRD Literatūros Fondas tu
ri tik 7 narius rėmėjus arba 
mecenatus.

ŠVIEKŠNA. — Netekus Klai
pėdos krašto, šviekšna skau
džiausiai tai pajuto, nes liko 
visai be susisiekimo kelių ir 
dabar jai i|ci artimiausios gele
žinkelio stoties yra apie 60 ki
lometrų. Todėl visos apylinkes 
kultūrinis ir ekonominis gyve
nimas pradeda apstingti, švick- 
šnos valsčiaus visuomenes at
stovai lankėsi pas Susisiekimo 
ministrą Kaune, prašydami nu
tiesti plentą, kurs sujungtų 
šviekšną su Žemaičių plentu

ba per Kvėdarną, Laukuvą, 
^viekšniškiai apsiima patys pri
statyti plentui reikalingą me
džiagą — akmenis ir žvyrą ir 
prašo dar šiemet nustatyti bu
simojo plento kryptį ir leisti 
pradėti ruošti medžiagą.
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EMIGRANTAS
Visai netikėtai jį svetimoje 

žemėje sutikau. Tai buvęs ma
no mokinys. Koks dvylika' me
tų mudu nesimatėm. Tuomet 
dvidešimties metų jaunuolis, 
o dabar suaugęs stambus vy
ras. Išvydiniai toks pats že- 

/diaitis, koks buvo, o išoriniai 
—prisiteikęs vietos gyventojų 
papročiams. Iš tolo jį nepa
žintum lietuviu esant. Tik štai, 
kai iš arti į jį pažvelgi, matai 
jo veide mėlynai žvilgančių 
Lietuvos laukų linų linguojan
čias nunokusias kviečių • var
pas ir pilkai žydrų dangų. Bet 
nuo jo visos elgesenos pučia 
ne papavasariškai vasariškai 
bet ankstybu rudeniu. Dar 
laukuose viskas žaliuoja, o jau 
rytais atsilanko ankstybos ru
dens šalnos. Jos kartais tokios 
stiprios, kad padengia stovin
čius vandenius vos įžiūrimu 
plonu ledeliu, o žaliuojančias 
lankas pražildo žalioje žolėje 
vietomis žilė matyti. Dar tryš- 
ka iš jo viso energija, o kak
toje ne laiku rupesnio vaga at
siradusi, po akimis ankstybos 
raukšlės pastebimos. Veidas 
bent kiek nervingas ir iš jau
nuoliškų akių kartais senumas 
žiuri.

Jis džiaugias mane pama
tęs. Tiek džiaugias, kad ne
moka savo^ jausmų, minčių 
suvaldyti. Viskas kažkaip pa
laidai, liuosai savaimi trykš
ta. Abudu ^gilių pergyvenimų 
ir visokių prisiminimų veda
mi užeiname į restoranų ir te- 
naia jaukiame kampelyje savo 
jausmus vyne dar labiau pa

dilginę kalbame. Kalbame il
gai, nuoširdžiai, atvirai, vis 
savo jausmų gilesnių jaukes
nių kampelių atverdami ir 
kartu gero prancūziško vyno 
buteliai keli po kart ištuština
mi. Bet mudu abudu veikia ne 
tiek vynas, kiek tasai atviru
mas, kalbos nuoširdumas. Jis 
stengiasi, kaip galima man 
daugiėu iš savo gyvenimo pa
pasakoti, juos savo jausmais 
papuošdamas, savo gilias iš
gyventas mintis įpindamas. 
Man tenka tik klausyti, ap- 
ttyktą minčių eibės susivaikyti 
ir savo pergyvenimuos susi
laikyti. Prisiminimai! Prisi
minimai, jo išgyventas valan
das giliai rausiasi, slepiasi 
mano praeityje. Štai sėdi prieš 
mane tasai buvęs antro kurso 
studentas jaunuolis, o dabar 
mokslu inžinierius, teisinin
kas, o iš profesijos vienas pri
vačios firmos tik eilinis sąs
kaitininkas. Tarp svetimų nors 
proto pajėgomis stipriai pasi
žymėsi, bet kitų žemėje giliai 
šaknų neįleisk Jis kaip kiškis 
pakelyje kitų baidomas turi 
bėgti, dairytis ieškoti sauges
nės vietos, kad take .gainioti 
tolydžiai negalėtų.

Tuomet žvalus, skaistus 
jaunuolis, daug užsimojęs kitų 
gerai nuveikti, o dabar jau 
gyvenimo pusėtinai aplamdy
tas, suglamžytas, nors stengias 
pasirodyti vis esąs toksai, koks 
seniau buvo. Jo kalboje kar
tais prasiveržia tikrai jaunuo
liška dvasia. Lyg pavasario 
vėjeliu dar dvelkteli, lyg der-

NAUJIENŲ-ACME Photo
Kapitonas J. C. Townley ir vyriausias inžinierius 

William Sutcliffe, kurie vadovavo laivui “Queen Eliza- 
betli”, laimingai atplaukusiam į New Yorką.

PIRKIT NAUJA BUICK 
MILDA

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

806 WEST 3181 STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

ATSTOVAI: KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, 
JUOZAS ŽUKAS, RODlN & SHORTY.

: ■...—a,.... jįj.į ž

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien ^įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

lingu vasaros laukų turtus 
jauti, matai, bet štai jau ru
dens šalnos, ankstybos šalnos 
eina visa naikinančios.

—Klausykite, ar jus prisi
menate buvusią 1927 metų mė
gintą sukilimą? Klausia jisai 
manęs ir nesulaukęs atsaky
mo kalba toliau: — Tai metai, 
kurie mano gyvenime įsibrovė 
didžiuliai grioviai, kurie ski
ria mano gyvenimą į du visiš
kai skirtingu laiku. Vienas jų 
toks jaunuoliškai skaistus* 
vaiskiomis pavasariškomis gė
lėmis padabintas, o kitas, ki
tas niūrūs, klaikus dykumų 
dilgynais apžėlęs. Bet sakyki
te, ar tik mano asmens gyve
nimas toksai? Sakykite, ar ne- 
panašėja viso pasaulio žmo
nijos gyvenimas į manąjį, o 
gal antraip, antraip bus tei
singiau. Ana visumos gyveni
mo manyje tik alspindis tryk
šta. Reiškia, aš kartą ėjau su 
gyveniniu, reiškia, neatsilikau, 
ir čia mano dvasios atsparu
mas ir jei norit mano savotiš
kas inoralis pasitenkinimas. 
Tai kas, kad sugniužau, tai 
kas, kad siekiau ir ncatsie- 
kiau, bet susimildamas dar 
vartai į praeitį neužtrenkti! 
Anuomet aš karštai troškau 
Lietuvai gero jaunuolis, o da
bar, dabar jos politinis emi
grantas tarp svetimų lyg smil
ga rugienose atsiradusi, neži
nia kokiu būdu čia išdygusi. 
Beteisis, be paso žmogus visus 
emigranto gyvenimo kartumus 
išgėręs, štai kaip ir mudu tą 
vyną bebaigiu gerti. Bet jei 
jaunas vynas neputoja, greitai 
jisai sensta. Ir mudu čia ge
riame tokį vyną, kuris kadai
se stipriai putojo.

—Turime štai karą. Turime 
nuožmų, beprasmį karą piktos 
valios žmonių sukurtą karą, 
kuris skaudžiai plaką žmoni
ją, bet juk buvo laikai, kuo
met aš ir jus ir visi žmonės 
tikėjo į geresnį gyvenimą, jo 
siekė, dėl jo kovojo ir žuvo. 
Žuvo žmonės, bet nežuvo mu
sų darbų vaisiai. Jie pasėli, 
pasėti tik laiku neišdygo! Bet 
grūdas bertas, jis nežus, jis 
augs, žydės. Tikiu Lietuvai, ti
kiu savo krašto žmonėms, ti-

lėjom, žaizdos, pūliuojančios 
žaizdos neleido. O čia nuolati
nis pavojus, kad sugaus su
ims. Tai buvo rudens metas. 
Lijo, šalti vėjai putė. Kiek mes 
kentėjom! Bet kas tas fizinės 
kančios, prieš moralius smū
gius. Kaip sužinojome, kad 
žuvo policijos viršininkas ir 
liko jo žmona su vaikais, tai 
buvo toksai skaumų smūgis, 
kurį vos ištverėm. Vienas mu
sų norėjo eiti pasiduoti, į teis
mą stoti, visas bausmes prisi
imti, kad tik turėti progą vie
šai pasisakyti, kad tik jis gy
nės, bet niekam gyvybės neno
rėjo atimti. Gyvenau, kentė
jau, vargau. O paskui užsie
nis. Badas, skurdas musų nuo
latinis svečias! Ir ilgėsis, ilgė
sis savų žmonių, savo krašto 
—įkyri viešnia! Kalėjimai, iš
trėmimai, bedarbė, tai musų 
palydovai. Štai čia vienas gy- 
venų, toli nuo visų. Nežinau, 
kur mano kili draugai, nes 
karas mus galutinai išskyrė, 
neturiu kaip susirašyti. Grįš- 
čiau į Lietuyą, o kaip ji mane 
vilioja, traukia, bet kas lenais 
mane laukia?

Taręs šiitus žodžius* žiurėjo 
į mane ir laukė atsakymo. Ką 
aš jam galėjau atsakyti? Ty
lėjau! O galvoje skraidė ne
jaukios mintys, kartus prisimi
nimai, prisiminimai bevilčia* 
nusivylimdts'1 spindi. Norėjosi 
daug dar kas jo klausti, bet 
kartu buvo sunku paliesti, dar 
neužgijusias žaizdas. Norėjosi 
jam pranešti, kad ta tokia pat 
skaisti mergužėlė, kaip ir jis 
žvalus, kad toji, kuriai jis (su
klojo savo gražiausius jaunuo
liškus jausmus, troškimų, ku
riai eiles savo laiku rašė, ku
ria pasitikėjo, kurią vesti ža
dėjo už kito ištekėjo* gyvena 
jau atsiskyrėlė ir gal../ bet 
kam liesti skaudžią, opią žaiz
dą, kurią juntu- dar neužgiju
sią.

Jau abudu tylėdami dar iš
gėrėme vieną butelį vyno, 
krūvą cigaretų nuorūkų pri
krovę, kaip ir tų prisiminimų 
čia aibes išdėtų išsiskyrėme. 
Jis pasuko • į priemiestį tęsti 
savo karčią emigranto likimo

KLAUSYKIME 
s™™ RYTMETINIŲ 
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LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲt

kiu, kad musų tauta laimės 
kas jai priklauso, tikiu, kad 
darbo žmonės susitaikys, taip, 
kad jų tarpe nebus parazituo
jančių luomų! Tikiu! Atimkite 
šį mano tikėjimą ir lieka tuš
tuma, dedugnė kiauryne ir 
mano beprasmis gyvenimas. O 
juk tikėjimas kalnus varto!

—-Nukjlydau. Pasakoju to
liau. Tai liūdni ir skaudus pri
siminimai. Po to nevykusio su
kilimo aš su dviem savo drau
gais pasileidau bėgti. Viename 
miestelyje nakties metu poli
cijos buvome užklupti. Įvyko 
susišaudymas. Žuvo policijos 
viršininkas ir musų du skaiir 
džiai buvom sužeisti. Tai buvo 
tragiškas įvykis, kurio nie
kuomet neužmiršiu! Mes vistik 
pasprukome. Kelias savaites 
miškuose gyvenau, vienas be 
kitų be jokios’ mediciniškos 
pagelbos tvarstėm* savo žaiz
das gydem, Toliau bėgti nega-

dalią, o aš sėdau į traukinį, 
kuris nešė mane Lietuvos link. 
Taip, gal rytoj aš pamatysiu 
ją, kurią jis mylėjo ir pasaky
ti jai kad aš jį sutikau? Bet 
jis apie ją nutylėjo. Gal skau
du prisiminti? —V.

Kaltina “Vandens 
Vogimu”

Cook apskričio grand dzin- 
re kaltina vieną cicerietį pavo
gimu 750,000 kubinių pėdų 
vandens. Jisai turėjo įsivedęs 
slaptą vamzdį iš miesto van
dentiekio ir ėmė iš jo vandenį 
už tai nemokėdamas.

Kaltinamas yra Charles 
Kraus, West Town Dairy Ine., 
pieninės savininkas. Jį įskun
dė prašalintas darbininkas. Už 
“vogtą” vandeni Kraus esąs 
skolingas miesteliui $1,125.

Skausmo

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų isdirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Pirkite tose krautuvėse* ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

SAUGOKIS ŽMONIŲ SU
KOSULIAIS IŠ PERSIŠALDYMOMentho-Mulsion išvalo nosių per- takas . . . laisvina flegmą ... švelnina audinių įdegimą... ir pradžiugina pirkusius Mentho-Mulsion butelį.

Pavojaus Apsikrėsti Yra Visuomet 
—Ištisos šeimynos KenčiatDideli kosuliai nevien kad veikia į jus blogai, bet jie yra pavojingi ir artimiesiems.Milionai patyrė, kad Mentho- Mulsioh yra vertingiausia pagelbą persišaldymo kosuliui gydyti. Jie paima dožą ir pradeda tuo budu savo negales gydyti.

Mentho-Mulsion visuomet žema kaina rekomenduojamas, pardavinėjamas ir pilnai garantuojamas pas 
Rakštis Dnig Co., 1900 South Hal
sted Street.

...ii *■■■■■»!. ......... . I I-.!..!.............  ...■ .... .N.— I 
Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

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

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

Sub. 9 iki 8 vak.

KAUNAS. — Lietuvos ka
riuomenės vadovybe, norėdama 
padėti dėl karo ir mobilizaci
jų nukėntėjusiems neturtin
giems Vilniaus krašto ūkinin
kams, perleidžia jiems kariuo
menei netinkamus arklius. To
kių arklių Vilniaus krašto ūki
ninkai jau gavo kelis šimtus. 
Arklius gauna Medininkų, Ru
daminos, Paberžės, Rieses, N* 
Vilnios, Turgelių ir Maišioga-! 
los valsčiai. Palyginus su Vii-1 
niaus krašte turimais arkliais/ 
kariuomenės perleidžiamieji ar
kliai yra žymiai geresni ir ati
dundami ūkininkams labai leng
vomis sąlygomis.

Remkite Lietuviška 
ŽydukąNathan Kanter 

MUTUAL L1QUOR 
CO. — VVholesale 

1707 S. Halsted SLTel Boulevard 0014
Rentals

3 MOVrnS

Rentai ^piied on Purcnase

WAGNER
Typewriter Sales and Service 
37i2 So. VVestern Avė.

Pilone LAFAVETTE 3534

Victor Bagdonas
l.dCAl & LONG DISTANCI

• MOVING‘erkraustom forničius, pianus u isokius rakandus bei Storus Vežam į farmas ir kitus miestus Žema kaina. Musų Darbas garantuotas. Taipgi pristatėm anglis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. VAROS 3403

♦ FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFASStudija įrengta pirmos rųšies su moderniškomis užlaidomis ir Hollywood šviesomis. Darbas garantuotas.

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

CHARTERED BY U. S* 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

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

tieksime dykai. Jus suprašykite svečius, o mes atliksime visą 
kitą.

Ši pasiūla tinka iki kovo 25 d., 1940.
Rašykite:

JAMES GODITUS
536 Lake Shore Drive, Room 304 Chicago, III.

Telefonas SUPERIOR 3391.

STATOME NAUJUS

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKJ

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
;ad pačios Naujienos 
ra naudi n iros

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

Pademonstruosime, gardžius valgius pagaminsime ir pa-

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

ff AU JfEMGS 7*
1 1789 S. Halsted SL.
Chicago, DL

i) v'trdo _____

Adresas. ...... ... ...

! Miestas 1

vaieHu
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’MOTERLJ ^KYRIU^
MJTIOS±
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ĮSTEIGTAS • MARIJOS* JURGELIONIENĖS

PRASIKALTĖLIS
ŽEMAITĖ

Salomėja Nėris

VEJAS NAUJŲ DIENŲ
Pro durtuvų ašmenis vejas dainuoja

(Tęsinys)
Jeigu kuomet suskambėjo 

raktai, sugirgždėjo baisus užda
rai, vėrėsi durys, tai jau Jone
lis žinojo, jog jam reikės stoti 
baisios vyresnybės akyse, kuri, 
be kokįo pasigailėjimo kankins 
jį baisiausiais tardymais, klau
sinėjimais, painios sakinius, 
gaudys žodžius, kad tik ištrau
kus iš jo kokį išdavimą ar ap- 
skundimą savo draugų ar pa
žįstamų. Turės, kaip ugnies, 
saugotis ištarti žodį, kurį galė
tų vyresnybė savaip suprasti. 
Turės pakelti jų perveriamus 
žvilgsnius, išgirsti pasityčioji
mus, nukentėti išjuokimus ir 
paniekinimus. Kol atsiverdavo 
durys, ir sargas apskelbdavo 
reikalą, Jonelis jau viską su
galvodavo.

Dabar keletas dienų atgal ga
vo žinią, kad jau jį į pat gel
mę, į pat Rusijos kraštą išva
rys. Sėdi < ant savo gulyklos, 
rankomis pasirėmęs galvą, per 
kurią mintys, kaip juros vilnys, 
plaukia.

Akyse jam stoja Griuzeliai, 
jų pievos, jų dirvos, kur ma
žas būdamas, su kitais vaikais 
bėginėjo, šokinėjo. Mato savo 
kiemelį nušluotą, po langais 
darželį, sulinkusią triobelę, ku
rioje tetulėliai gyvena. Kiek
viena kertelė, kiekvienas daik
telis, — lovelė, kurioje su bro
liuku dviese gulėjo, kedelė, ku
ria su vaikais varžėsi, paveiks
lėlis, prieš kurį inatušėlė pote
rėlius kalbino —- viskas, rodos, 
gyvai stovi akyse. Patvoriais — 
medeliai, po kuriuos pasislėp
damas skynė — tartum jų la
pai prie pat ausų šnabžda.

Rodos, girdi tetulių ginčą: 
kaip tėtušis nenori Jonelį į 
mokslą leisti, pyksta, liepia 
kiaules ginti... Matušėlė piktuo
ju barasi ir geruoju prašo verk
dama, garbstydama, įkalbauja 
lakštuoja, kol tik tėtušis neap
sikęsdamas neliepia į kelią tai
sytis.

Miestelyje mokslas, draugi
jos pamaršino kiek mums, bet 
parvažiavęs Jonelis ant vaišių, 
skuba kuogreičiausiai apibėgti, 
apžiūrėti visas kerteles, visus 
medelius, visas mylimiąsias vie
teles, — rodos, kiekvienas pa- 
šalėlis, daiktelis, medelis šauk
te šaukia, traukte traukia prie 
savęs. Atminė kaip jam sma
gu buvo, važiuojant namo iš 
tolo išvysti durnus, paskui sto
gus savo sodžiaus; arčiau iš 
skirti kiekvieną triobėsį, išgirs
ti šunų lojimą, gaidžio bąlsį. 
svirties girgždesį; pasisukus į 
sodžių / išvysti pažįstamus vei
dus, kiemelyje pasveikinti be 
laukiančią matušėlę ir pasitin
kančias seseles!

Kaip jis tuomet visus be gu 
lo mylėjo ir mylimas buvo.

Su Jonelio amžiumi ąykių 
augo ir jo ta meilė: juo ilgiau 
mokinosi, tuo didžiau ėmė my
lėti savo tėvynę, savo gimtinį 
kraštą ir visus vargstančius jų 
gyventojus.

Stojęs į augštesnį mokslą, 
apsirinko mediciną, manyda
mas, jog tapęs daktaru turėt 
progos neturtėlius šelpti, neš
damas jiems pagelbą, ligose įf 
nesveika tose, galės prisiartinti 
prie jų, šiek tiek šviesti, duoda
mas gerų patarimų!

Atsiminė aiškiai, kiek tokių 
jo draugų buvo, su kuriais nie
ko daugiau nesvajodavo, kaip 
tik apie pagerinimą būvio n*,

turtelių, vargstančių tėvynėje. 
Kokios gražios mintys, kokie 
puikus sumanymai kilo jų gal
vose! Kaip karštai ir jausmin
gai pasakojo viens kitam, ko
kiais keliais platinti švietimą, 
kokiu budu aiškinti jiems jų 
padėjimą, kaip nurodyti, kas 
juos skaudžia, kas spaudžia, 
kaip išaiškinti, ko jiems trūks
ta; nurodyti, kelius, kaip gintis 
nuo prispaudėjų, kaip pergalėti 
Eriešininkus, kaip jiems pagel- 

ėti nusimesti jungą nuo spran
do ir pančius nuo kojų. Tvir
tai tikėjosi draugai', visus prie
šus kojomis numinsią...

Minėjo, Ifaip jis su draugais 
karštai pasižadėjo turėtis vie
nybėje ir kiekviename pavoju
je viens kitam ranką paduoti 
•— nors galvą ir gyvybę už tei
sybę padėti reikėtų.

Kur dingo tie mano širdin
gieji? — durnojo Jonelis. — 
Vieną džiova nudžiovino, kitą 
nedorėliai nukankino, kitas sa
vo noru į šiaurę išsikraustė, dar 
kitas — čia pat savo makšną 
kemšasi — nė vieno nebeliko, 
visi išnyko, kaip žydo bitės!..

Pabaigus mokslą mažame 
miestelyje kiek teko naujų pa
žinčių padaryti, kokių širdingi] 
ir turtingų draugų atsirado! _ 

įmanę,

Dainos bombonešių, dainos kanuolių — 
Daina -— tarp tų dainų------
Vėtrų pagairėj tu stovi nuskaręs
Pas tyrosiom akim -----

Nebėra, ko atimt.
Skurdi milinė -- kraujais aptaškyta — 
Ką gi-dangstai po ja?
širdis — sušalus našlaitė?., šį rytą
Ji svetima — nauja.
Vėtroj drebi tu benamis nuskaręs
Ir negali raudot —
Tavo tėvynę prarijo karas-----
Aplink ruduo — ruduo — —
O žemė sau sukasi, sukas vienodai —
Žemė tokia plati -----
Juros, kalnai, plačios prerijos, sodai
Eina tavęs sutikt-----
Pro durtuvų ašmenis vejas dainuoja —
Vėjas naujų dienų ——- į
Dainos bombonešių, dainos kanuolių —r-

| Vaikas ir Mokykla
į Rašo L. NARMONTAITĖ
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Mylėjo mane, gyrė, 
(Bus daugiau)
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“Birtli of a Nation”, po 25 
metų, yra vėl atkartojamas 
Chicagoj. Galima jį pamatyti 
Sonotone teatre (66 East Van 
Buren). Jis yra bene pirmasis 
‘didžiųjų” krutamu paveikslu. 
Jame sužibo pirmą kartą nau
ja žvaigždė — Lillian Gish; jis 
pastatė “muvies” ant išsitobuli- 
nimo kelio, kuris privedė prie 
kalbančių paveikių ir tekno- 
spalvių veikalų, taip kad dabar 
galima tokius šedevrus pama
tyti kaip “Gone with the Wind” 
ir “Northwest Passage”.

Vien istorišku atžvilgiu ver
ta pamatyti “Birlh of a Na- 
tion”. Nustebsit patemiję per
mainą ir vyrų ir moterų ko
stiumuose, šukuosenoj ir loši-

minimų, bet tuo pačiu laiku 
nubrauksit daug fantazijos su
austų ypatybių apie tą veikalą 
ir taipgi datirsit, kad jaunų 
dienų stebuklai iš tikro gyvuo
ja tik mintyse — kad pasto
vaus tikrumo jie neturėjo.

Grįžtant iš praeities, žingei
di! žinoti ateitis. Velykų savai
tė siūlo puikaus pasilinksmini
mo!. Pavyzdžiui, Roosevelt te
atras rodys Shirley Temple 
ųaųją fantaziją, ‘‘The Blue 
Ęird”, Maeterlinbko parašytą. 
Tąi yra pasaka kaip broliukas 
ir sesutė ieškojo per folinius 
kraštus tikrosios laimės ir 
linksmybės, ir neradę grįžo na- 
pąo, kad ten suradus ją pripras
toj vietoj, taip; sakant, panosėj.

O Mickey Rooney galima bus 
pamatyti (kovo 23 d.) United 
Artists teatre kaipo “Young 
Tom Edison”, kuris anksti pra
dėjo siektis “negalimybių”. Šis 
veikalas duos progos vėl pama
tyti George Bancroft, 
vaizduoja 
ma iš jo 
pagĮirtįno

kuris 
Edisono tėvą. Gali- 
visuomet pasitikėti 

pasirodymo.
Suzana Viliutė.

kitokias

Skautes Švenčia 
Savo 28-tą 
Metinę Sukaktį

Jungtinių Valstijų mergai lės- 
skautės šią savaitę apvaikščioja 
savo organizacijos 28-tą meti
nę sukaktį. Chicagos skautes 
pradėjo savo celebraciją pirma
dienio parengime, kuris įvyko 
Palmer House.

Skautė iš kiekvienos tų ketu
rių šimtų grupių atnešė susirin- 
kįman po maišą centų, šie cen
tai buvo sudėti kiekvienos skau
tės (jos dėjo po centą už kiek
vienus savo amžiaus metus) ir 
tie sudėti centai bus padalinti 
tarp skautų tarptautinių namų! 
švencarijoj, dabar naudojamų 
prieglauda pabėgėliams, ir fon
dui finansuoti tarptautinę Skau
tų stovyklą šitoje vandenyno 
pusėje.

Buvo tai 1912 metais, .kada 
ponia Juliette Low įsteigė mer
gaites skautes Savannah, Geor
gijuje, savo gimtinėje. Pirmuo
sius kelis metus ponia Low vi
są šio darbo atsakomybę nešė 
pati viena. Buvo atsitikimų, ka
da ji turėjo parduoti savo tur
tą, kad padengti organizacijos 
išlaidas.

Dvidešimts astuoni metai at
gal dvylika mergaičių buvo pir
mojoj grupėj, kuri susirinkdavo 
tvarte, už Lowių namų Savan- 
nah’oj. šiandien yra pusė mili
jono mergaičių šioje organiza
cijoje. Mergaitės skautės randa
si ir 32 kitose pasaulio šalyse.

a lydą. Visados ij$ pinigiško at
žvilgio yra pigiaųffdantis taisy
ti kaip tik jie pradeda gesti, ne
gu vėliau, kaip visai sugedę.. 
Bet iš sveikatos atžvilgio yra 
kuogeriausiai anksti prižiūrėti 
dantis, nes nuo blogų dantų ga
li visokios bėdos užpulti vaiką.

Irgi kad vaiko estetiška at
vaizdą butų kuogeriausia, tai. 
tėvai privalo lankiai kooperuo-
ti su gydytoju irudentistu, kad Zuv’s
vaiko veidas ir kūnas ir protas \RUKUOS6/ 
augtų normaliai ir sveikai.

MARGARET SANGER
Šiandicn kiekviena moteris, į- V1EW, kurio redagavimą 1928 

domaudamosi visuomeniniu gy- melais pervedė kiliems. Ji buvo 
venimu, žino antraštėje pažy- organizatorė eilės konferencijų, 
mėtą vardą, žino, kad Margaret surištų su gimdymo kontrolia- 
Sanger yra viena tųjų, kurioms vinių. 1923 metais ji įsteigė pir- 
rupi geresnė moters motinos mąją Jųngtiniūse Valstybėse 
buitis. Žino, kad ji yra viena • gimdymo kontrolės idėją ji pa
žymiausiųjų to kovotojų. ! ‘

Tik kas gi ji pati ir kaip jai ponija, Kinija, Alaska, 
tas darbas sekėsi ir sekasi? Ke- Indija.
liais žodžiais čia paliesime šią!/ Bažnyčia su savo oficialais 
kilnią ir dabar jau visų pripa- visada ją kuo smarkiausiai per-

, kad kova 
prieš gamtą esanti didžiausia 
nuodėmė. Labai dažnai jų dėka 
jos prakalbos būdavo išvaiky
tos. Tik, kai kurių žmonių nuo- 

pagimdė 11 niOne, tas jai nepakenkė, o prie-
- - šingai. Žmonės paskui ‘Taup

ia eilėje. Jos motina mirė eida- su°l°jų bėgdavo didesniais 
ma 48 metus, kuomet Margaret ^nn-iais ir jos šmeižimas jai pa
baigė Claverack kolegiją, llud-j 
son’e, N. Y., kur ji stud javo 
.langes mokslą. Nors gerai su
prato ankstyvos motinos mir
ties priežastį, bet būdama vos 
17 metų amžiaus į tai nereaga
vo veiksmu, nebandė kitoms 
molinoms eiti į pagalbą. Išva
žiavo į New Yorką suspausta 
širdimi, aiškiai žinodama, kad 
panašiai jos motinai tūkstančiai 
moterų miršta prieš laiką. Ne\v 
Yorke susituokė su dailininku 
Vincu Sanger’iu. Nors būdama 
iš mažens silpnos sveikatos, ji 
pagimdė tris vaikus, kurių jau
nesnioji dukrelė, eidama ketvir
tus metus, mirė.

Margaret Sanger būdama 
slaugė turėjo daug progų prisi
žiūrėti moterų kančių ir vargo, 
kokį joms atnešė nuolatinis 
gimdymas. Tik nedaug ką ji 
galėjo daryli. Tuo laiku, apie 
1912 metus, visoje šioje šalyje 
buvo skaitoma didelė nuodėmė 
kalbėti apie gimdymo kontrolę. 
Buvo net daktarams uždrausta 
tokiais dalykais tartis. Taipogi 
paštas griežtai draudė tokios 
rųšies literatūrą siuntinėti. O 
motinoms, negalint gauti dak
tarų pagalbos, negaunant joms 
jokio patarimo iš autoritetingų 
asmenų, reikėjo kreiptis į to
kias pat, nieko neišmanančias 
moteris, ieškant patarimų gry
nai motiniškais klausimais. Ne 
kartą Margaret malė, kaip mo
tina norėdama gimdyti dėl ne
sveikatos ar neturto griebdavo
si bile priemonių, kas suardy
davo jos sveikatą, jei ir išlik
davo gyva. Ir ji pasiryžo. 1913 
melais Margaret išvyko į Euro
pą susipažinti su gimdymo kon
trolės šalininkų mintimis, o grį
žusi pati ėmėsi vykdintą idėją 
gyvenime. Ji išleido mažą žur
nalą THE WOMAN REBEL, 
kuriame palietė teisę moteriai 
nesusituokus su vyru gimdyti 
vaikus ir pilną teisę ištekėjusiai 
moteriai gauti daktarų patari
mą gimdymo kontroliavimo 
klausimai^, žodžiu, ji iš syk pa
bandė paliesti opiuosius moti
nų klausinius ir vesti tą kovą 
.ki visiško laimėjimo naujos 
socialės permainos. Po devynių 
numerių žurnalas buvo sustab
dytas, o ji pati apkaltinta už 
nelegalės literatūros platinimą. 
Ji išbėgo į Angliją. Bet po me
tų drąsi grįžo, pasiryžusi prisi
imti kokia jai bausmė butų 
skirta. Tačiau įtakingų žmonių 
dėka, tuo laikinio prezidento 
Wilsono jai buvo suteikta lais
ve gyventi. Tik 1916 metais jai 
atidarius gimdymo kontrolės 
kliniką Brooklyn’e, N. Y., ji bu
vo Juojau areštuota ir įkalinta 
30 dienų. Viso ji kalėjo septy
nis kartus. 1917 metais ji išlei
do THE BIRTH CONTROL RĖ-

sėjo net tokiose šalyse, kaip Ja- 
Rusija,

žinią naudingą pasaulyje esybę.1 sekiojo, aiškindami, 
Margaret Sanger gimė rugsė

jo 14 d. 1883 metais, Corning, 
, iš tėvų airio, laisvama

nio akmenkalio, ir katalikes 
molinos. Motina
vaikų, kurių Margaret buvo šeš-

dėjo nepaprastai greitu laiku iš- 
• populiarėti.
1 Dabar Margaret yra su pir
muoju vyru persiskyrusi, o iš
tekėjusi už J. Noah H. S’ee, tur
tingo aliejaus magnato. Gyvena 
arti Fishkill, N. Y., savo vyro 
dideliame name ir jaučia visų 
jai pagarbą. Tačiau jaunystės 
idėja tebėra joje ir ji tebeveda 
dėl jos kovą. Dabartiniu laiku 
ji deda pastangas paveikti šios 
šalies autoritetus, kad visose

Sveikatos parupinimas
Žiemos laikas jau baigiasi. 

Didelis skaičius vaikų šią žie
mą turėjo šalčius ir
slogas. Tad vaiko labui apsi
mokėtų nuvesti jį pas gydytoją 
pilnai egzaminacijai.

šitaip darant galima daug sy
kių išgelbėti vaiką nuo pavo
jingų ligų, net ir nuo mirties. 
Tam tikros bakterijos taip la
bai užgauna širdį, kad vaikas 
gali palikti paliegėlis. Su dak
taro priežiūra galima daug sy
kių pagelbėti šitokiam vaikui.

Ir iš kito atžvilgio yra gerai 
nuvesti vaiką pas gydytoją. Gal 
būt, kad vaikas nesilankęs pas 
gydytoją nuo pereitos vasaros. 
Tad, jeigu dabar daktaras jį 
apžiūrėjęs rastų kad kas nege
rai, tai galima planuoti kaip 
vaiką gydyti. Gal būt, reikėtų 
tuojaus vaiką patraukti iš mo
kyklos porai savaičių, kad jam 
nereikėtų išeikvoti visą bertainį 
vėliau arba, gal būt, kad po gy
dytojo priežiūra bus galima 
laukti iki pavasario atostogų ir 
tada jį gydyti. Vistiek .vaiko 
sveikatos dėlei apsimokėtų jį 
nuvesti pas gydytoją šį mėnesį. _____________ ___ , „

Taipgi, jeigu nuo pereitos |kurie per dieną stovi ant kojų.'įdėkite į gerai ištaukuotą broilerį. 
vasaros vaikas nesilankė pas Pirmiausia, : 
dentistą, reikėtų neatidėlioti ii- tai butų Užtektinai ilgi, 
giau, bet tuojau čionai atkreipti

s 
e Maistas

Veda MORTA RUGIENI

ž

Veda NINA

o s

KOJOS
Pavasaris, kada oras

(Šitaip galima paruošti sekamą žu
vienę: Flounder, Smelt, Whitefish 

arba Halibut (fillets—mišinys).
| Nuvalykit ir gerai apšluostykite, 
kad žuvis butų sausa. Apibarstykit 

. druską, iškočiokite miltuose, kiau
šiniuose ir duonos trupiniuose, ir 
kepkit giliai taukuose, 370 laipsnių 

. (Fahren^Sto) karštyje.
I Kepinta (Broiled) 
žuvis
(Šitaip galima paruošti Cod, 
būt, Pompano, Salmon. 
Swordfish ir Whitefish, 

kitą žuvienę).

kontrolės biurai, kad butų tei
kiama materiale pagalba moti
noms ir kad vyrai, netinką bū
ti tėvais, butų stereliazuoti. Ta
da, jos nuomone, šalis gali lauk
ti gražios ateities ir visiems ger
būvio. v i, ,

šiuo laiku, mokslininkų ap
skaičiavimu, Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse kasmet yra pa
daroma šimtai tūkstančių nele
galių abortų, kuriuo viena iš 
kiekvieno šimto moterų miršta, 
viena lieka sterelizuota ir 13 — 
amžinomis invalidėmis. Taigi 
Margaret Sanger idėjos prave- 
dimui kova dar nebaigta ir rei
kalinga dėmesio.

Nežiūrint, kad Margaret yra 
ištekėjusi už kito vyro, bet ji 
vadinasi pirmojo vyro pavarde, 
kadangi ta pavarde ją pasaulis 
pažino ir jos darbus seka.

P. Lapienė

Hali- 
Scrod, 

taipgi ir

MADOS
Veda Nelda Gražiutė

tankiai 
mainosi, labiausia paveikia ko*| VISA ŽUVIS: Perskelkite žuvį ir 
jas. Kojos daugiaus pavargsta išvalykite. Nuplaukit galvą ir uo- 
. 1 . , . 1 .. degą, bet jeigu pageidaujat—gali-ir kai kurių net prakaituoja, ma palikti ApšIuostykite sausai, 
ypatingai tiems darbininkams, apibarstykit druska ir pipirais, ir

— ' 1 ' A ■ ' ~

Sekantis Mot. Skyr 
Bus Pašvęstas M.
Jurgelionienei

Nauji ir įdomus pasipuošimai 
pavasariui

Beveik visos • pavasarinės 
skrybėlaitės yra apdengtos šy
du (“veil”). Kai kurios iš jų 
yra aplimavotos su “leisukais” 
arba išsiuvinėtais danteliais ir 
kabo iki pečių.

Juoda “lace” kombinuotė su 
kontrastinėm spalvom ir me
džiaga yra vėliausia mada va
karinėms suknelėms.

Pirmiausia, svarbu, kad ba-: Pirmiausia kepinkite “mėsos” šo- 
. Per- ’ną’ aPverskite ir kepinkite “odos” 

šoną tik tiek ilgai, kad oda paru
duotų ir pasidarytų trupi. Atliuo- 
savę žuvį nuo broilerio, nustumkit 
ją ant karšto indo (platterio), arba 
uždėkite indą ant broilerio ir ap- 
versjdte. .

RIEKĖMIS: Kepinant dažnai var
tykite.

MINKŠTYMAI (Fillets) Ištepki
te alyva, apibarstykite druska if 
miltais, ir uždėkite ant taukuoto 
broilerio. Kepinkite greitai, kai pa
ruduos apverskite ir kepinkite kitą 
šoną. Žuvienai apversti naudokite 
plačią spatulą.

Stalan paduokite su tarpintu

trumpi batai tiek kojas nuvar
gina, kad net atsiliepia ant vi
so kūno. Nugaros ir galvos 
skaudėjimas tankiai paeina nuo 
negerai pritaikintų batų, ir vei
do > išvaizda pasidaro rusti ir 
serganti. Todėl, nepatartina 
pirkti batus vien todėl, kad jie

Sekanti “Naujienų” Moterų gražiai atrodo, . bet svarbumas 
Skyriaus laida bus pašvęsta Į tame, kad koja jaustųsi liuosa 
Skyriaus steigėjos, vėl. Marijos ir galėtumėt lengvai vaikščioti. 
Jurgelionienės, atminimui, ir iš
eis ne ketvirtadienį, bet šešta
dienį, kovo 23 d., “Naujienų” 
Velykiniam numeryje.

Kovo 25 d., sueina lygiai me
tai nuo vėl. M. Jurgelionienės kurį įpilkite ir truputį druskos.

' Vėliaus, nuplaukite su šaltu 
vandeniu, padarykite masažą 

Jeigu norite gerai nuvalyti'su alyva, nušluostykite alyvą ir 
degtuvus gesinio pečiaus, įrAer- ištrinkite gerai su alkoholiu, 
kitę juos į vandenį, kuriame

.Įlik, tuomet jūsų eisena ir poza 
bus graži.

Kai kojos dega arba prakai- sviestu ir citrina (lemon). 
tuoj a, pamirkykite jas keletą 
minučių šiltame vandenyje, į

tragingos mirties.

Tai padarykite dų ar tris 
Pamatysiteyra nemažai skalbiamosios so- kartus savaitėje.

dos ir pavirinkite kokį pusva- kaip jausitės sveikesnė, ir ju- 
Undį. Tas nuims visur riebu- sų akys ir veidas bus linkmes- 
mus. Tuomet gerai nusausinki
te ir sudėkite atgal į pečių.

nis. —Ona. k
Elizabeth, N. J. kovo 10 d

Prieskonis
Prie Žuvies

1 vidutinį svogūną.
1 žalią agurką.
Druskos.
Sutaisytų garsvyčių (geltonų).
Supiaustyk smulkiai svogūną ir 

nuplikyk su verdančiu vandeniu. 
Nusunk, gerai užsudyk jr pridėk 
prie smulkiai supiaustyto agurko. 
Pridėk 2 ar daugiaus Šaukštų gel
tonų sutaisytų garstyčių ir gerai 
sumaišyk. Tinkama prie 
kios keptos žuvies.

bite ko-

Jeigu norite būti taip sakant 
“up-to’date”, būtinai turėkite 
tamsiai mėlyną kostiumą (sijo
ną ir žaketuką) šiam pavasa
riui. Sijonai rodomi daug pla
tesni ir žaketukai gerai pritai
kinti prie figūros. Prie tokio 
kostiumo reikia dėvėti plonu
tę “organdy” bliuskutę.

Rašytoja Kardė Požeraitė, 
Užsienių Reikalų Ministerijos 
valdininkė, tarnavusi Lietuvos 
Atstovybėje Varšuvoje, liko 
perkelta į Lietuvos Atstovybe 
Maskvoje.

Penktojoj rudens dailės pa
rodoj Kaune, dalyvauja daili
ninkės Urbonavičiūtė, Trečio
kaitė, Račkauskaitė ir Perciko- 
vičiutė.



Ketvirtadienis, kovo 14,1940 NAUJIENOS, Cticago, UI.

Rengiasi Margučių 
Vakarui, Piknikui 
Ir SLA Seimui
Iš SLA 63 Kuopos Darbuotės

BURNSIDE. — SLA 63 kp. 
laike mėn. susirinkimą kovo, 
7 d. Narių atsilankė daugiau ’ 
negu kaip kartais praeitais su
sirinkimais, nes trečią menesį 
pradžioj metų daugiausia na- 
rių duokles moka.

Pirm. B. Barniškis atidarius 
susirinkimą, pertikrinus val
dybą ir protokolų rašt. P. Ku
činskui perskaičius protokolą, 
eita (pfrie svarstymo kuopos 
reikalų. Pirmiausia kp. orga
nizatorius A. L. perskaitė 4 
aplikacijas naujų narių, bū
tent C, Zauch, H. Mažeikiu- 
tės, O. Celkienės ir D. J. Ma-< 
kar, kurie liko vienl>alsiai pri
imti.

Du Nariai Serga
Toliaus eita prie ligonių ra

portų. 63 kuopa per paskuti
nius 5 mėnesius neturėjo ligo
nių, bet šiame susirinkime fin. 
raštininkas pranešė, kad yra 
2 ligony s, būtent Nelė Josic- 
nė ir P. Perveneckis, kurie 
Randasi ligoninėse. Pirmutinei 
padaryta operacija, o antrasis 
dar laukia.

Toliaus eita prie komisijų 
raportų. Pasirodė, kad 63 kuo
pa rengia šaunų margučių ba
lių kaip tik atvelykyj, ir va
sarinį pikniką, kuris įvyks 
prieš SLA. Seimą, 23 birželio, 
1940 m., Rosi’s Grove, prie 
127 St. ir Cottage Grove.

Baigus kuopos reikalus eita 
prie SLA. reikalų, o ypatingai 
prie Seimo. Vienas kuopos na
rys, -E. S. pasiprašė balso ir 
aiškino, kad musų kuop. pa
remtų redaktoriaus K. Jurge-

Tionio sumanymą pakeisti du 
konstitucijos punktus, ir pra
šė kuop. valdybos tuos punk
tus perskaityti.

Po ilgų diskusijų ir kalbų 
nutarta, kad sumanytojas F. S. 
šitą dalyką gerai pastudijuotų, 
ir ateinančiam susirinkime, kur 
visi nariai bus kviečiami atvi
rutėmis, išaiškintų nuodugniai 
visą tą dalyką. Tada 63 kuop. 
nariai balsuos, arba paves kam 
nors tą dalyką galutinai su
tvarkyti.

“Nieko Neįpirš”
Prieš rinkimus Pildomosios 

Tarybos kuopos valdyba ir na
riai gauna visokių sampelinių 
balotų ir agitacijos lapelių. 
Kiekvienas savo kromelį giria. 
Žinoma, 63 kuop. nariams nie
kas nieko neįpirš, nes jie yra 
nusistatę, žino ką nominavo ir 
žino už ką balsuoti.

Gerbiamieji, SLA. 63 kuop. 
komitetas užkviečia visus na
rius ir svečius atsilankyti į 
musų Margučių balių, kuris 
įvyks šeštadienį, kovo 30, 7:30 
vai. vak., M. Mačukevičienes 
svetainėj, 1036 E. 93rd St. 
(prie Dobson Avė.). Įžanga 
25c asmeniui. Narys.

Padėkit Jaunuo
liams Šokėjams Va
žiuoti Washingtonan

Gražus Šokių Koncertas 
Liet. Auditorijoj

Velykų dieną, kovo 24 d., 
šeštą valandą p. p., Lietuvių 
Auditorijoj bus surengta di
džiulė Tautiškų Šokių Šventė. 
Programas bus išdalintas į tris 
dalis, po dešimts šokių kiek
vienoj dalyj. Trečia dalis susi
dės iš vien lietuviškų šokių, o 
pirmos dvi dalys iš šokių be-

ir prie progos pamatysim kaip 
kitos tautos šoka. Matysim 
ukrainietiškų šokių, suomiškų, 
meksikietiškų, daniškų, čekiš
kų, itališkų ir daugel kitų euro
pietiškų šokių.

Atstovaus Lietuvius 
Washingtone

Programas bus labai įvairus 
ir atsilankę ne vien pasilinks
minsi!, bet ir padėsit šitai šo
kėjų grupei važiuoti Washing- 
tonan, kur jie dalyvaus visos 
Amerikos Tautiškoj šventėj ir 
garbingai reprezentuos lietu
vių vardą. Visų lietuvių pra
šom duoti savo pilną paramą 
šiai gražiai jaunuolių grupei. 
Tikietai iš anksto—35c, prie 
durų—50c. —V.

Prekybos Butas 
Susiorganizavo 
1940 m. Darbuotei

Rengia Banketą Konsului
P. Daužvardžiui

Lietuviu Vaizbos Buto 1940 
metų valdyba ir direktoriai 
laikė savo pirmą šių metų su
sirinkimą pirmininko Michacl 
Narvido namuose.

Susirinkimą atidarė ir labai 
tvarkiai vedė p. Narvidas. Bu
to naujas raštininkas, John Pa- 
kel, tinkamai sekretoriavo. P-s 
Narvidas rekomendavo sekan
čius direktorius užimti sekan
čių “ministerių” vietas: J. P. 
Varkala, Public ir Foreign Re- 
lations; Wm. J. Kareiva, Ways 
and Means; Adv. A. A. Slakis, 
Business and Commercc; Leo 
Norkus, Entertainment; B. R. 
Pietkiewicz, Membership; Al. 
Kumskis, Athletics; D. Kurai
tis, Reception; A. J. Valonis, 
Finance; W. B. Sebastian, Pub- 
licity. •

NAUJTENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — William 

Johnson, kuriam federalė 
valdžia kelia bylą už paja
mų mokesčių nemokėjimą.

Kasgi Yra “Tie 
Vulgariški 
Šalininkai”

Apie Jagmino laisvamanybę

CLASSIFIED ADS.
-■--r r -zi- -H.....  ■........ T ■■ -

HELP WANTED—FEM 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA VEITERKŲ lunch- 
ruimiui. Tel. Boulevard 8723.

— SKAITYTOJŲ BALSAI —
“Vilnies” No. 58 š. m. H. Jag

minas, aprašydamas Amerikos 
lietuvių Laisvamanių Draugi
ją, išreiškė daugiau teisybės, 
negu buvo iš to žmogelio gali
ma tikėtis. Štai jo parašyti žo
džiai: “Bet nelaimei į silpną 
draugiją sulindo gerokas būrys 
šalininkų vulgariškos laisva- 
nianybės”. (Aišku, kad į tą bū
rį H. Jagminas priskaito ir sa
ve). Vulgariškas reiškia: palai
kis, prastas, šiurkštus, neman
dagus ir t. t.

II. Jagminas minimoj drau
gijoj kaip tik tokiu ir atsižy
mėjo. O kad jis pripažino, jo- 
gei “į silpną draugiją sulindo 
gerokas būrys”, tokių kaip jis 
pats, tai bene tik buvo visas 
“Vilnies” štabas, apie kurių 
“nuopelnus”, atliktus įvairiose

REIKALINGA 2 MERGINOS 
bendram ruošos darbui, lengvam 
skalbimui, virimo nėra, savas kam
barys. Tel. Mansfield 4208.

REIKALINGA TIKTAI patyrusių 
operatorių viena adata mašina siū
ti plaunamas sukneles, šviesi, orin- 
ga, maloni aplinkuma, nuolat.

404 So. Racine. 2-ras aukštas.

REIKALINGA MOTINAI pagel- 
bininkė jauna mergina, būti ar 
išeiti. Crawford 0649.

Zarasiškiai 
Pasiuntė $25.00 
Vilniečiams

Statys Veikalą Netrukus 
Po Velykų

Zarasiškių Kliubo susirinki
me, kuris įvyko kovo 10 d.. 
Sandaros svetainėj, paaiškėjo, 
kad nuo parengimo, kuris įvy
ko vasario 3 d., J. J. Ežerskio 
svetainėj, pelno liko $18.00.

draugijose, nėra reikalo plačiai 
aprašyti.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

IŠ PIETŲ AMERIKOS paieško 
savo giminaičių dėdžių: Petro, Jo
no ir Motiejaus Benevičių; motinos, 
brolių, kurie gyvena Chicagoje apie 
40 metų ir tėvuko brolio Stasio 
Malkevičiaus, Šiaulių apskričio, 
Šiaulių valsčiaus, Novocibės vien
kiemio. Visi gyvena Chicagoj. Ma
lonėkite atsišaukti. 4735 South 
Honore St., Chicago, III.

HELP WANTED—MALĖ 
 Darbininkų Reikta

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

3658 West 111 St.

blLUATlON VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO už penterį, ir 
dekoruotoją. Moku ir kitus visus 
darbus apie namus. Kadangi jau 
ilgas laikas be darbo, tai atliksiu 
darbą gerai ir pigiai. Kreipkitės į 
Stephen Misevich, 2518 So. West- 
ern Avė. JNorth Riverside, III.

REIKALINGAS BARTENDERIS 
Blaivus ir gerai angliškai kalbantis 
—taipgi reikia porterio rytais ir 
moters prie namų darbo. 6637 So. 
Ashland Avė.

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
ant farmos, patyręs, blaivus — Ge
ras mokestis. 1101 So. Albany Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI KOTELIS, 32 
kambarių, rendos $75 į mėn., lysas, 
garu šildymas—siūlome 2 mėnesius 
aykai. 704 W. Madison St.

PARSIDUODA TAVERNAS kam
pinis namas prie bizniavos gatvės. 
5566 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS. 2259 
West 23rd Place. CANAL 5976.

ELZBIETA BAČKAUSKIENfi 
po tėvais Šniukaitė

, Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 12’,d., 8:30 vai. ryto, 1940 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Vaišnorių • kaime, Gruz
džių parap. Amerikoj išgyve
no 28 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Vincentą, dukterį Adelę, 
surtų Aleksandrą, /pusseserę 
Juįij&ią Antanaitienę ir jos 
vyrą, Mprtą Jakupkienę, Ma
rijoną • Andrišiunas, Mortą 
Gudas ir Marcelią Norkus ir 
jų šeimynas ir daug kitų gi
minių ir draugų. Lietuvoje— 
seserį Eleną, brolį Aleksandrą, 
dėdes ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus kopi., 1410 So. 49th Ct., 
Cicero. Laidotuvės įvyks šešt. 
kovo 16 d., 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta .į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi į a. a. Elzbietos Račkau
skienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Duktė, Šonus, ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

Tel. CICERO 2109.

veik iš viso margo pasaulio.
Tai bus gyvi ir įdomus šokiai

Po trumpų diskusijų Vien
balsiai nutarta pridėti iš kliu
bo iždo dar $7.00 ir viso labo 
$25.00 pasiųsti1 vilniečiams per 
Lietuvos konšiilą p. Daužvar-

LU “ Ui M O Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gilės Vestuvėms, Bankietams 
/ ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

TeL YARDS 7308

i Q 111 A Gėles Mylintiems
I 1M 11 Vestuvėms, Ban-

I UIiDMkietams’I » vėms, Papuoši-
I GĖLININKAS mams

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

ANTANAS F. PRABISH
gyveno 2201 Lake St. 

Melrose Park, III.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 11 d., 7:45 vai. vak, 1940 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Kvėdarnos parap. Saus- 
laukių kaime, Tauragės apskr.

Paliko didėliame nubudime 
moterį Marijoną, po tėvais 
Loveikiutę, 2 sūnūs Antaną 
ir Benediktą, marčią Ebnore 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos, šv. Jono Dr- 
stės ir Proviso Draugystės.

Kūnas pašarvotas 2201 Lake 
St, Melrose Park, III. Laido
tuvės įvyks ketvirtad., kovo 
14 d., 10:00 vai. ryto iš namų 
į Mount Carmei parap. baž
nyčią Melrose Park, Illinois, 
kurioje .atsibus gedulingos 
PAMALDOS už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į5 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano F. Pra- 
bish giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Marti ir gim.

Laid. Dir. Edw. Prignano, 
Tel. Melrose Park 635.

1500 NAUJŲKLGS

KAURŲ 
500 NEATSIIMTŲ 

KAINOS Sumažintos 50%
Numu&tos iki % 

DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI
. 8x10, 0x12, 0x15.11x10

Vert* nuo iki »«O. Dabar *3 iki $20 
Nauji 0x9, 8x10, 9x12. 12x18, 1OM|X15 
Vertė $20 iki $85. Dabar f 10 z iki $42 

ir aukS*.
15 0x12 tikrų orlentalių, 50 kitokių 

Mieroe 2x1 iki 11x18. 40% nuolaidos 
1OOO Jardų karpei u po 0Oc Jani ir aukšč.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

O2O8<16 S. RATINE—Dienomis, 3 vakarus

1

S NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI !
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th SL Phone Yards 5069

Dabruotes Planas
Susirinkusieji labai rimtai 

viską svarstę ir visus pirminin
ko p. Narvido pasiūlymus vien 
balsiai priėmė, būtent/ sureng
ti p. Konsului P. Daužvardžiui 
pagerbimo banketą. Atėjus va
sarai surengti tinkamą išva
žiavimą, rudenį . surengti kitą 
banketą narių artimesni am su
sipažinimui, spausdinti ir sių
sti tinkamus Kalėdų pasveiki
nimus ir prirengti Kalėdų krep
šius biednuomenei.

Po susirinkimo ne tik direk
torius, bet ir jų žmonas pp. 
Narvidai labai puikiai pavai
šino. W. B. Sebastian

Publicity

Žada Pasiųsti 
Šią Vėliavą į 
Muziejų Lietuvoj ___ >

Nebeleidžia Laimėjimui

ROSELAND — Kiek laiko 
atgal “Naujienose”, tilpo žinutė 
iš Roselando apie likvidavimą 
Šv. Vincento draugijos, ir bu
vo pasakyta, kad kalbamos 
draugijos vėliava yra leidžia
ma išlaimėjimui.

Šiomis dienomis teko pasi
kalbėti su buvusios draugijos 
pirmininku A. Draugeliu. Jisai 
sako, kad buvo klaidingai pra
nešta apie vėliavos “išlaimėji- 
ftią.” Vincentincs vėliavos nie
kas neleisią išlaimėjimui. Esą 
manoma vėliavą po karo pa
siųsti Lietuvon į muziejų.

Bet “Vincentincs” ameriko
niška vėliava buvusi padova
nota seniausiam draugijos na
riui, ir tasai buvo sugalvojęs 
ją leisti išlaimėjimui, bet, bu
vęs perspėtas iš buvusių drau
gijos narių ir vėliau pats su
žinojęs, kad amerikoniškos vė
liavos nedera tam tikslui nau
doti. Tokiu budu, vėliavos lai
mėjimo nebus. Unlanas

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Rengs. Perstatymą
Paaiškėjus^ kad kliubiečių 

tarpe rahdaąj' neblogų aktorių^ 
nutarta statyti scenoje kokį 
nors veikalą tuoj aus po Velykų. 
Šitame reikale daugiausia dar
buosis sesutei zarasiškės, po
nios Barauskienė,. Ųžandicnė ir 
Maksimienė. Kaip joms seksis, 
pranešiu vėliau.

— Vajasiškietis.
• ,---- —----------- s*

Lietuviu įstaiga 
Ir “Lenkas” 
Apsimaino Laiškais

Jeigu nesugebi
Nėra pasaulyje prakilnesnės 

garbės už laisvamanybę, de
rančią kiekvienam žmogui, ku
ris laisvamaniškas prievoles 
tinkamai atlieka. Bet nepadoru 
yra pažeminti ir tuos, kurie su
klysta dėlei nežinojimo. Jeigu 
nesugebi klystančiam parodyti 
teisingąjį kelią, tai iš jo ir 
juoktis neturi.

Keletas geros valios žmonių 
sudarė Laisvamanių D-ją ir ne
nujausdami nieko blogo jie ne- 
patėmijo beįsibriaujančių H. 
Jagmino vulgariškų laisvama
nių, bet ar už tai galima kaltin
ti tuos, kurie su viltimi gero
vės žmonijai tą draugiją palai
kė? Jie darė visa liksiu įgyti 
apšviclos žibintuvą, kad ap
šviesti kelią į teisybės pažini
mą, ’ o ne kunigų su davatko
mis.

Iš tokios draugijos tik vul
gariški laisvamaniai gali išdrįs
ti juoktis, sakydami: “senu pa
pratimu mano laisvamanybę 
galėsią išplėsti vien dievo ir 
dvasiškuos koliojimu.”

Atrodo, kad H. Jagminas be
ne lik lošė apaštalo Povilo ro
lę komnacių susivienijimo vei
kale ir “šventos” dvasios ap
šviestas vienybėje visų išbedie- 
vėjusių komunistų; grįžta prie 
dievo ir dvasiški jos.

Dėdė Kazimieras.

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 

narių susirinkimas įvyks ketvirta
dienį. kovo 14 d., Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43 St. 8 vai. vak. 
Visi klubo nariai malonėkite atsi
lankyti į susirinkimą. — Rašt.

Jbdl/L'A'E EUR SAL.E 
N amai-Žeme Pardavimui

LIKVIDUOJA NUOSAVYBE
7 kambarių treimas geram stovy, 

2 karų garažas, naujas furnasas, 
elektrikirus retrigeratorius, salas, 
(Jot, (lovelė), pečius, arti mokykla, 
Krautuve, susisiekimas, pinigais — 
terminais. Savininkas vietoje. KAI- 
1NA TIKTAI $4250.

72U5 UANGLEY AVENUE 
Pasitarimui šaukti Radcliffe 2768.

“Neužinteresuotas Lietuvos
atstatymu”

Viena lietuvių įstaiga gavo 
adresą profesionalo iš Chica
gos neva lietuvių tautybės. Ta 
įstaiga prie progos ir kreipėsi į 
jį kaip į lietuvį su mažu reika
lu. Tas profesionalas (gydyto
jas) gana šiurkščiai atsiliepė 
šiaip:

“Aš esu lenkas (jo paties pa
braukta) ir neužinteresuolas 
Lietuvos atstatymu. Mano var
das rašomas* • be s galūnėje; 
siunčiu savo pinigus ir aukoju 
visas savo jėgas padėti Lenki
jai. Todėl prašau nesikreipti jo
kiais Lietuvos reikalais.”

“Kad tūkstančiai lenkų butų 
sotys”

Minėta įstaiga į tai atsiliepė: 
“Malonu susidurti su žmogum, 
kuris prisirišęs prie savo tėvų 
žemės ir neužsigina savo kil
mės. Jus pasisakote, jog esate 
lenkas ir Lietuva nesat užinte- 
resuotas. Leiskite Jums pasa
kyti, jog taip manydamas Jus 
klystate ir štai kodėl: Lietuva 
priglaudė kelias dešimt tūks
tančių lenkų — vyrų, moterų 
ir vaikų. Daugeliui jų per tai 
išsaugota gyvybė, kiti Lietuvo
je rado poilsį po pergyventų 
karo baisenybių. Ir ne vien 
saugią vietą, bet jie iki šiai die
nai ir valgydinami. Jus ešat’e

Lietuvos Kariuome
nes Įžengimas Vil
niun Filmose

Kovo 14 d. Marųuette Park 
Hali, 6908 So. Western Avė.

Kovo 15 d. J. Grigaičio Ai-- 
mitage Hali, 3800 W. Arini- 
tage Avė.

Kovo 16 d. Lietuvių Audito
rijoj, 901 Lincoln Avė. (Wau- 
kegan, III.)

Kovo 17 d. Davis Sq. Park 
Auditorium, 45th ir Marsh- 
field JTown of Lake).

Kovo 18 d. Saxon Hali, 162*5 
W. 15th Avė. (Gary, Ind.)

Kovo 19 d. Liet. Darbinin
kų Salė, 10413 So. Michigan 
Avė. (Roselande).

Kovo 20 ,d. Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

Rodymo pradžia visur 7:30 
vai. vakaro. Kiekvieno tautie
čio pareiga pamatyti šiuos is
torinius vaizdus. Rodys br. Mę- 
tuzai. Kviečia visus,

Lietuvai Gelbėti Fondas.

Šaltimiero 1940 m. 
“Šurum Burum” 
Balandžio 7 d.

Šaltimiero didelis ir įvairus 
“Šurum-Burum” parengimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 
(April) 7 d., Ashland Blvd. au
ditorijoje, prie Van Burcn ir 
Ashland gatvių.

> . a J f
šių i metų “šurum Burum” 

perstatymas viršys net ir pra
eitų metų parengimą, kurį 
tuksiančiai žmonių aplankė. 
Šįmet viskas nauja: naujos dai
nos ir vėliausia lietuviška mu
zika.

() po programo bus šokiai 
prie dviejų didžiulių orkestrų: 
vienas gros “jitterbug”, o kitas 
—lietuviškas melodijas.

Tikietų platintojai randasi 
visose lietuvių kolonijose. Visi 
raginami tikietus įsigyti iš ank
sto. Kainos: Generalinė įžan
ga — 75c, o rezervuotos vietos 
—$1.00

Visi lietuviai kviečiami pa
matyti šį grynai lietuvišką, mo
dernišką perstatymą. (Skl.)

—M.
--------------- 1

MŪRINIS NAMAS, STEAM heat. 
5 kamoariai ir storas ant pirmo 
aukšto ir 8 kambariai ant antro. 
Parduosim arba mamysim ant dve
jų aroa trijų fhatų. Kreipkitės: 
5564 So. Halsted St.

PARSIDUODA 6 KAMBARIŲ 
plytinis bungalow, uždari porčiai, 
garažas, karsto vandens šildymas, 
su aliejum, visur nauji papuoši
mai, Venetian Blinds, $675u. Savi
ninkas 4839 No. Lowell Avė. Tel. 
Avenue 8900.

JbAKftlS EUR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARŲAVIMUI 40 AKERIŲ far- 
ma Michigan lietuvių kolonijoj, ge
ra-4 žeme, geri budinKai, 35 akenai 
dirbamos. Likusi ganykla. Parsi
duoda pigiai. Kreiptis J. GUDELIS, 
3341 Evergreen Avė.

80 AKRŲ NAMAS, 30 AKRŲ 
miško, lygumos, puiki vieta Wis. 
ieško greito pirkėjo. Mrs. S. K. 
1437 So. 49th Avė., Cicero, III. 
Barbernė.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS DĖL NAMŲ
SIMA1NO DAUKANTO
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

DUODAME PIRMUOSIUS mor- 
gičius iš 4% palūkanų be komisijos. 
Perkame morgičius išsimokamus ir 
defaultuotus aukščiausią kainą. 
ATLAS INVESTMENT CO., 6 N. 
Clark St., Tel. State 7653. A

mokytas žmogus, tad daug aiš
kinti netenka, ką tai reiškia. 
Tad turite buli užinlercsuotas 
Lietuvos gyvenimu, nors jau 
vien ir dėl tų sumetimų, kad 
tie dešimčiai tuksiančių Jūsų 
tautiečių jaustųsi sotus ir sau- 
8U«.” (Sp.)

Diena Iš Dienos
<1

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Lawrence Puccio, 29, su

Emily Petrošius, 19
Walter Stasulis, 22, su Julia

Yuška, 18
Edward Zegas, 26, su Sophie

Rogala, 24
Edward Koslcskus, 27, su

Emily Bernas, 23 •
George Žemei, 29, su Rose 

Lipman, 25
James Mitcheil, 18, su Chris- 

tine Mason, 16

Reikalauja
skini

Petronelle Tamasiunas nuo
Anton Tamasiunas

Helen Walsh nuo Charles
Walsh

Gavo
Perskiras

Laura Gurkė nuo John
Gurkė

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir |taisai Pardavimui

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

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

♦ • •
Todėl jelffn turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų <e- 
rąjj kostumerĮ, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “ClaM- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės 1 Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STEEET 
Chicago, UI.

e



KOMITETAS VILNIAUS KRAŠTUI ŠELPTI 
IKIŠIOL PASIUNTĖ VILNIUN $750.00

VAKAR CHICAGOJE

Jau sukėlė vilniečiams virš $1,000
Per chicagiečių Komitetą išrašyti iždininko, p. Millerio 

Vilniaus Kraštui šelpti Vilniaus vardu. Visos aukos greitai pa-
krašto lietuviai jau gavo 750.

Tokia suma pinigų ikišiol 
buvo pasiųsta Lietuvon.

Netrukus po Vilniaus grą
žinimo Lietuvai, ir kuomet vilt 
niečių šelpimo darbas dar ne
buvo suorganizuotas Lietuvoj, 
Chicagos Ko m. Vii. Kr. šelpti 
skubiai pasiuntė vilniečių rei
kalams $250 per Dr. K. Gri
nių, Lietuvos Tuberkulioze 
Draugijos viršininką ir Rau
donojo Kryžiaus darbuotoją.

Visus kitus pinigus, $500.00, 
Chicagos Komitetas pasiuntė 
Lietuvos Vyriausiam Komite
tui Vilniaus Kraštui Remti, 
kuriam pirmininkauja Dr. J, 
Navakas, ši organizacija atsto
vauja visą Lietuvos visuomenę 
ir rūpinasi visapusių! Vilniaus 
lietuvių, išimtinai lietuvių, rė
mimo darbu.

šitam komitetui Chicagos 
Komitetas Vilniaus Kraštui

kvituojamas per spaudą).
KOMITETAS VILNIAUS 

KRAŠTUI ŠELPTI 
Antanas Vaivada 

Sekretorius

Atsišaukimas į 
Marąuetteparkiečius

Paremkim Vilniečius!
Gerb. Broli Lietuvi:

Einė de’vynioliką metų iki 
Lietuvių tauta atgavo- savo Vil
nių. Atgavom Vilnių ir jo kra
štą—karo šmėklos nualintą. 
Betgi žmonės turi gyventi— 
gyvi j žemę negi lys.

Komitetas Vilniaus Kraštui 
Remti kreipiasi prie musų su 
prašymu ir maldauja, kad mes, 
broliai amerikiečiai, ištiestume 
Lietuvai savo pagalbos ranką.

PA.TALA, ŠVEDIJA. — Pasiliko 
bombardavo rusų lėktuvai.

JMAUJIJaNŲ-ACME Telephoto 
tik, namų kaminas po to, kai tą miestą

Ledu Nuklojo Visą 
Chicagos Miestą, 
Apylinkes

Šelpti ateityj siųs visas toli
mesnes įplaukas, kurios turės 
iš parengimų ir aukas, kurias 
gaus iš organizacijų ir pavie
nių žmonių.

Ikišiol Komitetas sukėlė virš 
$1.000.00 ir iš tos sumos pa
siuntė Lietuvon, kaip jau mi
nėjom, $750.00. Netrukus pa
siųs dar $.350 ir $500, kaip tik 
ateis įvarios aukos Žadamos 
Komitetui iš SLA 260 kuopos, 
ir visų kitų organizacijų, ku
rios ėmėsi parengimų po šio 
Komiteto iniaciatyva.

žemiau paduodant naujau
sių aukų sąrašą: (paskutinė at
skaita buvo paskelbta “Naujie
nose” vas. 19 d., 1940.)

Naujos* Aukos
SLA 226 Kuopa (Northside) 
pridavė ..............  $55.96
(Pelnas Bunco ir Kortų 
parės)
West Frankfort, III.........  20.30
(Surinkta laike Dr. P. 
Grigaičio prakalbų, kovo
2 d.)
A._ Šidlauskas, Chicago .... 2.00 
Napoleonas Paukštis,
Chicago ......................    2.00
Stanley Yuškevičia, CCC
Stovykla, Lancaster, Pa. 1.00

Buvo Paskelbta ........... $947.14
(žiūrėk vas. 19 d. “N.”)

VISO ..............   $1,028.40
Visiems aukotojams tariame 

širdingai ačiū! Aukas reikia 
siųsti finansų sekretoriui A. 
Ambrozevičiui, 1739 S. Hal- 
sted St. sted Si., Chicago; Če
kius ir money orderius reikia

SLA 260 kp. kaip vienu bal
su nutarė suteik1! pagalbą sa
vo broliams Vilniečiams. Štai, 
ir rengiam kortų ir kauliukų 
vakarą rytoj, penkt., kovo 15 
d., 7:30 vai. vak., Marųuette 
Hali salėj, 69C8 S. Western 
Avė. šiame vakarėlyj turėsime 
puikiausių išlaimėjimui dova
nų. Kiekvienas atsilankęs į ši 
vakarą, ne tik kad praleis link
smai laiką, bet ir turės geriau- 
s'ą progą laimėti gražių ir 
brangių dovanų. Lošime “pino- 
chle”, “bridžių” ir bersim kau
liukus.

Daug Dovanų
Musų vietos biznieriai šitam 

prakilnaus tikslo parengimui 
sudėjo labai daug gražių ir 
brangių dovanų. Turėsim virš 
40 didelių prizų, kurie kiek
vienam bus labai naudingi ir 
vertingi, ir neabejojam, kad 
kiekvienas svečias jausis lai
mingas vieną tokių prizų ga- 
yęs. \

Todėl, broli lietuvi, atjausk 
savo brolius Vilniečius ir at
silankyk j šį SLA 260 kp. va
karą.

Bilietai yra tik po 25c.
Su pagarba,

SLA 260-ta Kuopa
G. Stungis, Kom. pirm. 
Genovaitė Zelniutė, Sekr. 
W. Sabaliauskas, Ižd.

Komisijos Nariai
E. Pužauskienė 
P. Kairienė 
T. Aleksynas 
K. Liutkus

Naujlenų-Acme Telephoto

Nelaimėj Susižeidė Brighton 
Parko Atstovas Legisla- 

ture-j
Sniego pūgos šią žiemą Chi

cagos taip nesuparaližavo kaip 
vakarykštis ledas, kuris vakar i 
rytą turėjo surakinęs visą Chi
cagos miestą ir apylinkes. Vi
sur buvo ledas — gatvėse, ša- 
igatviuose, automobiliai žibė

jo lyg stiklu išlieti, namų sie
nos, langai, medžiai. Visur le
das, ir visur buvo tiek slidu, 
<ad buvo pavojinga lauke pa
sirodyti ne vien važiuotam, 
jet ir pėkščiam.

Ledas ėmė formuotis užva- 
<ar vakare, po audringo lie
taus, kuris atslinko Chicagon 
iš šiaurvakarių. Belijant ėmė 
šalti — ir chicagicčiai netru
kus patyrė, kad rogės ir pa
čiūžos kartais yra patogiausi 
susisiekimo įnagiaį.

Daug Nelaimių
Dėl gatvių slidumo įvyko ne

mažas skaičius susižeidimų ir 
automobilių nelaimių, ir vieto
mis buvo uždarytos mokyk
los. ■:

Tarp nukentėjusių yra ir 
Brighton Parko apylinkes at
stovas Illinois valstijos legis- ’ 
laturoj, John Kluczynski, ir jo 
žmona Estelle, 1754 West Gar- 
field bulvaras. Abu buvo su
žeisti, kai jų paslydęs automo- 
jilis įvažiavo į kitą mašiną 
prie 47-tos ir Sacramento gat
vių. Gana sunkiai buvo sužei
stas ir Milės Simandl, 5021 S. 
Wood street, antro automobi
lio vairuotojas.

Chicagos gatvekariai, auto
busai ir “L” traukiniai kursa
vo, bet gana nereguliariai ir 
visos linijos vėlavosi. Vieto
mis, kaip, pavyzdžiui, prie sker
dyklų, iš, ryto ir iki po pietų 
buvo d.’džiausiąs susigrudimar 
ir pamažu slenkančių gatveka- 
rių ir automobilių eilė nusi
driekė nuo 39-tos ir Ashland 
net iki 47-tos.

šiandien, kaip sako “oro 
našas”, bus sniego ir gal 
tiek daugiau lietaus.

■ Kalbės šįvakar

Vėliausias ponios Franklin 
D. Roosevelt paveikslas. Roo- 
seveltiene atvyksta Chicagon 
šiandien po pietų 
kalbės Civic Opera 
pilietines teises ir 
yra labai pažangi
turi visų Amėrikės sferų pa
garbą.

ir šįvakarą 
teatre, apie 
ateivius. Ji 
moteris ir

Rooseveltįepė Šian 
dien Atvyksta 
Chicagon

pra- 
šiek-

Gavo Darbą 
Ir Sudegė

52 metų bedarbis Frank E 
Sitko, .4254 Crystal street, už
vakar gavo darbą taisyti me
dinį triobesį ad. 6032 S. Ash
land avenue. Sitkai bedirbant 
namas užsidegė, užsidegė jo 
rūbai ir jis sudegė negavęs pa
galbos.

COLUMBIA, S. C. — M ašie Walker Burleson, pir
moji pulk. Richard Burleson žmona, kuri yra tardoma 
ryšium su nušovimu jo antrosios žmonos.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940

Pamišęs Jaunuolis 
Iš Bridgeporto 
Nušovė Du Senelius

Pats Mirtinai Susižeidė.
Adresu 1258 W. 83rd street, 

užvakar vakare įvyko baisi

mišęs ir raišas 17 metų am
žiaus jaunuolis Hpward Lati
mer. Jis buvo apsiginklavęs.

šįvakar Kalbės'K Civic Opera

Tukstąnčiai chicagiečių šian
dien rengėsi sutikti p-ą Frank- 
lin D. Roosevelt, prezidento 
žmoną, kuri’ atvyksta Union 
stotin 3:30 vai. po pietų. j.

šįvakarą Roosevęltiene. kal
bės Ci’yič Opera teatre, kur 
prakalbas rengiama Chicagos 
Civil Liberties Komitetas. Jos 
tema,bus “Pilietinės Teisės — 
Ypata ir Draugija”. Tai bus 
vienintelė vieša paskaita, ku
rią prezidento žmona skaitys. 
Ira Latimer, komiteto sekreto
rius, pareiškė, kad visi norin
tieji yra kviečiami Rooscvel- 
tienę sutikti stotyje.

Įžanga prakalboms bus nuo 
55 centų iki $1.10. Pelnas yra 
skiriamas Pilietinių Teisių ko
mitetui, kuris šiuo laiku kovo
ja prieš priėmimą prieŠ-atei- 
vinių bilių, kurių kongrese da
bar randasi arti ‘ šimtas. Pri
ėmimas tų bilių, einant komi
teto nuomone, pakirstų demo
kratines teises pusaštunto mi
lijono sveturgimių amerikie
čių, ir pravestų kelią totalita
rinei valdžiai Amerikoje.

senelius: 72 metų Hugh NVelch 
ir jo 70 metų žmoną, Mary 
NVelch, po to jis užpuolė nu
žudytųjų senelių anūkę, 16 
metų Bernadette NVelch. Mer
gaitė ėmė šauktis pagalbos ir 
netrukus subėgo kelios mote
riškės gyvenančios tame pa
čiame name.

Latimer paleido į jas kelis 
šūvius, bet nepataikė ir tuo 
tarpu iš jo rankų ištruko už
pultoji mergaitė. Palikęs vie
nas jaunuolis mirtinai pasišo
vė, skaudžiai ^ušižeisdamas 
galvą. Jis mirė nugabentas į 
St. George ligoninę. *

Latimer gyveno adresu 2803 
So. Union avenue, su savo tė
vais. Jis lankė Morrill mokyk
lą raišiems vaikams, kurią 
taipgi lankė užpultos mergai- 
gaitčs sesuo Mary Ann NVelch. 
Latimėr buvo skaitomas vie
nu iš gabiausių mokyklos mo
kiniu.

.• • t ■ * • (. r

Pamatykirti Sostinę
Vilnių Filmose

vai

Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Jubilieji
nio Bankieto Reikalu

Kaip pastebėjote “Naujieno
se” L.S.S. Jubiliejinis bankietas 
įvyks kovo 17 dieną* prašom 
visų draugų, kurie dar neturite 
tikietų nusipirkę, o manote da
lyvauti bankiete, pašaukite tele
fonu į “Naujienas” ne vėliau 
pėtnyčios vakaro, kad dalyvau
si! bankiete. Jūsų pranešimas 
mums palengvins nuspręsti dėl 
kiek asmenų pagaminti vakarie
nę. KOMITETAS

Šįvakar Rodomi 
Marąuette Parke

šį vakara, lygiai 7:30 
Marąuette Park Hali. 6908 So.
Western avė., broliai Motuzai 
rodys folmą “Musų Sostinė 
Vilnius.” Be to, dar bus rodo
ma “Lietuvos kariuomenės į- 
žygiavimas į Vilnių,” Lietuvos 
architektūrą” ir “Lietuvių 
Diena” New Yorko parodoje.” 

ši filmą parodys mums žy
giuojančius Lietuvos karei
vius į Vilnių, ir juos ten pa
tinkančius lietuvius vilniečius, 
išskyrus atėjimus, čia mes pa
matysime kaip miestas buvo 
išpuoštas lietuviškomis vėlia
vomis, žmonių ūpą, jų nuo
širdumą bei visus reiškmin- 
guosius įvykius Lietuvos 
rįųomenei įžengus į 
tinę.

Todėl visi, kam 
užsilikę lietuviškos

• Besiklausydama pamaldų Vi
sų šventų bažnyčioj, Roselande, 
prie 108-tos ir Wabash avenue, 
širdies liga pasimirė 60 metų 
Mrs. Anna Glassmeyer, 330 W. 
106th street.

s
• Gaisras padarė apie $2,000 
nuostolių urmo degtinės sandė
ly j, adresu 10250 Vincennes 
avenue, ir apie $10,000 Šunimi* 
to Church of the Nazarene baž
nyčioj, prie 62nd st., ir 73rd 
avenue.
• Vakar Chicago Dentist Assb- 
ciation, vietinių dentistų orga
nizacija, šventė savo 100 metų 
jubiliejų. Prie jos priklauso be
veik visi praktikuoją dentistai 
Chicagoj.
• Cook apskričio rinkimų ko- 
misionieriai skelbia, kad perei
tos savaitės registracijoj užsire
gistravo 124,173 balsuotojai.
• Už neteisingas svarstykles 
miesto teisėjas Donoghue nu
baudė šešis Chicagos biznierius 
užsimokėti po $25 pabaudos: 
Joseph Fuch, 3347 Indiana ave
nue, Niek Bričkas, 318 E. 43rd 
st., ir Joseph Burlinger, 2854 
N. Cicero avenue, visi trys bu- 
čeriai; Theodore Lindsey, 316 
E. 29th st., Mike Christino, 251 
W. 24th st., ir Deane Express 
and Van Company, 5623 W. 
Goodman st. — visi trys anglių 
sandėlio savininkai. Jie nuimda
vo nuo tono po 100—200 sva
rų anglių.
• Robert Nichols, 5822 N. Pau
lina st., pereitą gruodžio mėn., 
prarado darbą. Neturėdamas pi
nigų, penktadienį pardavė savo 
automobilį. Gavo $200 ir atėjo 
vienon Nprthsidės alinėn. Pasi
gėrė ir sukėlė triukšmą. Vakar 
aiškinosi teisėjui Drucker, kad 
norėjo “nors kartą gyvenime 
gerai pabaliavoli”. Teisėjas pa
klausė kiek iš tų $200 jis dar 
turi. Nicholas atsakė, “visus 
pragėriau, turiu tik nikelį”. Tei
sėjas jam dovanojo bausmę, bet 
išbarė už “išlaidumą”.
• 26 metų Mrs. Aino Orgo Tos- 
savainen prie Vaikų Teismo va
kar pašovė Miss Irene Kayvvin, 
teismo tarnautoją ir Mrs. W. 
W. Buchanan,, nuo 1705 W. 
99th st, kuri pas save laiko jos 
4 metų dukrelę Carmen. Teis
me turėjo įvykti kamantinėji
mas kam mergaitė turi priklau
syti. Ji buvo atimta nuo moti
nos, kaip tęišmas nusprendė, 
kad ji nenormali protiniai.
• Prie 51-mos ir NVestern ave
nue vakar buvo daug sujudimo. 
Tuščiame loto policija nušovė j 
didelį bulių, kuris kokiu tai bil
du pabėgo iš skerdyklų, ir at
sidūrė net prie 71-mos ir NVest
ern avenue, vėliau atbėgo iki

51-mos. “Medžioklės“ žiuiėti su
sirinko 300 žmonių.
• Labor Non-Partisan League 
vakar išleido atsišaukimą į Illi
nois valstijos balsuotojus, ra
gindama visus balsuoti už Roo- 
seveltą trečiam terminui.
• Apskričio teisėjas vakar 
smarkiai išbarė 85 metų senelės 
Mary Stanko anūkus, kurių ji 
turi 16*ką, už nesirūpinimą jos 
likimu ir įsakė jiems mokėti po 
$25 kas menesį senelės užlaiky
mui. Ji gyvena adr. 2008 Armi- 
tage avenue.

Sudegė Wolff’s 
Maisto Krautuvė 
Bridgeporte

BR1DGEPORT. — Užvakar 
naktį gaisras sunaikino dide
lę - šios apylinkės įstaigą, 
Wolff’s Food Market maisto 
krautuvę, adresu 3455 South 
Hąlsted street. Gaisro priežas
tis nežinoma, bet savininkai J. 
Wolff ir S. Wassermann spė
ja, kad ugnis prasidėjo krau
tuvės užpakalyj, kur yra gasi- 
nis pečiukas. 

JI .

Paliko lik krautuvės sienos. 
Visas visus ir krautuvėj buvu
sios prekės sudegė. Nuostoliai 
siekia $10,000 ar daugiau.

Krautuvėj paprastai dirbda
vo, apie 14 žmonių, daugiausia 
lietuviai. VBA.

Padėkos Žodis 
Visiems

$664.15 Vilniečiams
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimo Komitetas, kurį su
organizavo Konsulas P. Dauž- 
vardis, jau užbaigė savo darbą 
ir pereitam susirinkime, konsu
late, likvidavosi. Per paruoštą 
minėjimo dieną gryno pelno 
Vilniečių naudai padaryta 
$664.15.

Komitetas dar kartą nori iš
reikšti padėką Pirmyn, Biru
tes. ir Vyčių chorams. Taipgi 
solistams, ponioms G. Gedrai- 
tienei ir Barbara Darlys, ir An
tanui Kaminskui. ž

Legionieriai iš DariausrGi- 
reno Posto gražiai sutvarkė dt- 
silankusią minią y.momų, q 3U 
juniorų henas puikiai, išpildė 
dalį programo. Su kooperacija 
visų laikraščių ir radio valan- 
dtj, šis patriotinis darbas buvo 
sėkmingai atliktas.

Manoma, kad Konsulas ir se
kančiais metais neatsisakys 
bendrą komitetą suorganizuoti 

j ir surengti tinkamą minėjimą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventei pažymėti.

Pirm. DR. RAKAUSKAS 
Rast. AI)V. SAVICKUS

savo
ka- 
sos-

yradar 
meiles, 

gyvenanti už nepriklausomos 
Lietuvos ribų, nepraleiskite 
progos, nei • vienas Lietuvos 
sūnus bei dukra, nepamatę tų 
istorinių filmų.

—Lietuvai Gelbėti Fondas.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJE 

2849 SO. KEDZIE AVĖ.

; ' ACME-NAUJIENŲ Telephoto
KANSAS CITY, MO. — Policijos viršininkas, Lear 

B. Reed, kuris yra kaltinamas visokiais nusidėjimais. 
Nuimami jo pirštų antspaudai.
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