
77ir First and Greatesl Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS ~
The Lithuanian Daily Ntws

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

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOJ
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March .7,19J 4 at the Post Office at Chicago, IR, 

under the Act of March 3, 1879
' ’')*      \ __________L , ...

Chicago, III., Penktadienis, KovoMarch 15 d., 1940
____________ - -     -   . . _  » . - K.-. A--., .. _ ........... . .

■ i ......... t ......... .... .......................i ................-k

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

~~ NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New*

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

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
*■■■■!■ Į ................................... ...............................................■—■■■■,........ Į

No. 64VOL XXVII Kaina 3c

NACIAI RUOŠĖSI SIUSTI PAGALBI 
RUSIJAI

Suomiai nusilenkė greičiau Hitlerio, negu 
Stalino kumščiui

PARYŽIUS, Francuzija, ko-.dieną, vasario 28-tą, Vokieti- 
vo 14. — Sovietų Rusija nuga-'jos pasiuntinys Helsinky įspė- 
lėjo Suomiją. Bet ar tikrai Ru- jo suomius: jeigu jie, suomiai, 
sija? Ką kitą pasakoja faktai prašys talkininkų pagalbos, tai 
žinomi Paryžiuje. Vokietija išlaipins pietų Suo-

Gruodžio mėnesį pereitų me
tų Suomijos pasiuntinys Pary
žiuje, Holma, pareiškė, kad 
Suomijai reikia amunicijos ir 
karo pabūklų. Suomija nepra
šanti kareivių, nes ji gali ti
kėtis Švedijos pagalbos.

Du mėnesiu vėliau, vasario 
20 d., pasiuntinys kreipėsi į 
Francuziją prašymu pasiųsti 
Suomijon ir talkininkų kariuo
menę, nes Švedija atsisakė duo
ti suomiams savo reguliarios 
armijos pagalbą.

Francuzija sutiko prašymą 
išpildyti. Ji greitai paruošė kai 
kurias savo kariuomenės dalis. 
Ekspedicinių jėgų branduolį 
sudarė parinktieji Alpų kariai, 
kurie gali kęsti šaltį ne ma
žiau, kaip patys suomiai. Bet 
Francuzija reikalai kad. Suo
mija oficialiai paprašytų pagal
bos.

Vasario 28 dieną Francuzi
ja painformavo Suomiją, kad 
ekspedicines jė^os laukia tik 
paliepimo vykti suomiams pa
galbon. Tačiau suomiai pagal
bos neprašė.

Kodėl ? Todėl, kad tą pačią

NORI SUOMIJOS, ŠVEDIJOS IR NOR
VEGIJOS APSIGYNIMO PAKTO

HELSINKIS, Suomija, kovo 
14. — Ketvirtadienį kalbėjo 
Suomijos prezidentas Kyosti 
Kailio. Tarp ko kita jis pareiš
kė: Suomijos ir Rusijos karas 
parodė, kad šiaurės šalims, 
Švedijai, Norvegijai ir Suomi
jai, reikia apsigynimo sąjun
gos. Jis, Kailio, tikisi, kad da
bar supranta tai ir Švedija, ir 
Norvegija?

Prez. Kailio išreiškė padėką 
Amerikai ir kitoms šalims, ku
rios teikė pagalbos

Rusija prižadėjusi 
nepulti Rumunijos
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 14. — Nacių augštas atsto
vas painformavo spaudą, kad 
Vokietija gavusi Stalino priža
dą nepulti Rumunijos. Naciai 
mano, šitas prižadas pasvėręs 
Rumunijos nuotaiką palankion 
Hitleriui ir Stalinui pusėn.

Iš Bucharesto gaunama pra
nešimų, jogei Rumunijos ūki
ninkai paleidžiami iš armijos. 
Rumunija matomai skaito ka-

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

Giedra; šalčiau; saulė teka 
6:08 v. r., leidžiasi 5:55 v. v.

iu i joje savo kariuomenę ir, 
kartu su rusais, sutriuškins 
Suomiją, pirm negu talkinin
kai suspės pagalbą atsiųsti.

Suomiai ‘ nutarė nusilenkti 
Rusijai. Bet nutarė tik Hitle
rio grumojami. Ne Stalino 
kumščiai jie nusilenkė, grei
čiau Hitlerio. Hitleris išvadavo 
Staliną iš nemalonios padė
ties.

Stalinas pražudė Suomijoj 
apie 250,000 vyrų. Kita tiek 
rusų sužeista. Ir ką gavo? Ke
letą sklipų žemės, kurios Ru
sijai nereikia; keletą salų, be 
kurių ji dvidešimt metų su vir
šum išgyveno. Ir net tuos lai
mėjimus jis gavo dėka Hit
lerio.

Rusijoje ketvirtadienį reik
štas džiaugsmas, kad raudono
ji armija paėmė Viborgą, pirm 
negu mūšių paliaubos įvyko 
Taip, rusai paėmė Viborgą mū
šių paliaubų dieną, kai jau 
suomiai nebematė reikalo gin
ti miestą, nes Suomijos ir Ru
sijos sutartimi buvo skirt? 
Viborgą rusams atiduoti.

Prieš Suomiją dabar stovi re
konstrukcijos darbas. Suomija 
dar pasilieka nepriklausoma ir 
tebeturi stiprią armiją, pasakė 
prez. Kailio.

Užsienių reikalų ministeris 
Tanner davė suprasti, kad suo
miai planuoja naujus sustip
rinimus, naujas tvirtoves.

Kiti pranešimai sako, šve • 
dija, Norvegija ir Suomija jau 
susitarusios laikyti konferen- 

suomiams. ei ją apsigynimo klausimais.

Sunaikino 1,500 tan
kų, 700 rusų lėktuvų

HELSINKIS, Suomija, kovo 
14. — Suomijos karo koman- 
duotojas, Mannerheim, kalbė
damas į suomius kareivius, 
ketvirtadienį pareiškė, kad suo
miai iš viso sunaikino 1,500 
rusų tankų ir nušovė 700 lėk
tuvų.

Rusų, Mannerheim pasakė, 
Suomijos laukuose žuvo 200,- 
000, o suomių 15,000.

Stalinas įsteigs 
“liaudies” respu
blikų Karelijoj

STOCKHOLM, Švedija, ko
vo 14. — Pranešimas iš Mask
vos laikraščiui Aftonbladet sa
ko, kad bolševikai planuoja 
įsteigti pietų Suomijoje, kuri 
teko Rusijai, “liaudies respu
bliką”. Jos sostine bus Vibor- 
gas.

NAUJJĘNŲ-ACME Telephoto
žemlapis parodo kokius žemės plotus Rusija gauna 

nuo Suomijos einant taikos sutartim. Suomių seimas 
jau patvirtino sutartį.

Suomijos delegacija 
grįžta namo

STOCKHOLM, Švedija, ko
vo 14. Anksti ketvirtadie
nio rytą keturi nariai Suomijos 
delegacij os, kuriK **Vedė? taikos 
derybas Maskvoje, pasiekė 
Stockholmą pakeliu į Suomi
ją. '

Laukia Stalino spau
dimo pietuse

LONDONAS, Anglija, kovo 
14. — Stalinas pagaliau paėmė 
į savo gniūžtę Pabaltijo val
stybes — Lietuvą, Latviją, Es
tiją ir Suomiją, šitos valsty
bės dabar priklauso nuo jo.ma
lonės.

Sekamas Stalino žingsnis nu
matomas Balkanuose, Darda
nelų srity ar artimuose rytuo
se. Reikia juk pasidaryti va
salą iš Rumunijos, nori jis 
gauti Dardanelų kontrolę. Per
sija ir kai kurios kitos vis yra 
nedidelės valstybes — Stalinas 
norėtų ir jas, kaip Pabaltijo 
respublikas, pasiimti savo glo- 
bon. I

Šviesos včl žiba nak
timis Suomijoj

HELSINKIS, Suomija, kovo 
14. — Helsinky, Suomijos so
stinėje, naktį į ketvirtadienį 
tik tas ar kitas pastatas bliz
gėjo šviesomis. Didžioji miesto 
dalis pasiliko tamsi. Kas kita 
ūkiuose: čia karo laikų aptem- 
dymas paliovė veikęs ir ūki
ninkų trobos trečiadienio va
kare pirmą kartą per daugiau, 
kaip tris mėnesius, buvo ap
šviestos.

Pavojus Švedijai 
nepraėjęs

STOCKHOLM, Švedija, ko
vo 14. — Kalbėdamas parla
mente ketvirtadienį Švedijos 
užsienių reikalų ministeris 
Gunther pareiškė, kad pavojus 
Švedijai dar nepraėjęs. Jis da
vė suprasti, jogei < bus dedžk 
mos pastangos Švedijos, Nor
vegijos ir Suomijos karinę są
jungą sudaryti.

Suomių kraujas ne 
veltui pralietas

WASHINGTON, D. C., ko
vo 14. — Suomijos pasiunti
nys Jungt. Valstijose/ Hjalmar 
Procopė, -'ketvirtadienį pareik 
kė, kati suomių kraujas ne vel
tui buvo pralietas. Karas pa
rodė, kad Suomija buvo ir yra 
šalis, kurią pelengva atakuoti. 
Suomija pasilieka laisva, nepri
klausoma, pažangi šalis. Ji ne
leis svetimiems kištis į jos vi
dujinius reikalus.

Rusai ieško sutar
tie su Italija

ROMA, Italija, kovo 14. — 
Pranešama, Rusija nori pada
ryti prekybinę sutartį su Ita
lija. Bendrai Rusija ieškanti 
dabar draugų pietų rytų Eu
ropoje.

9,000 švedų buvo 
Švedijoje

STOCKHOLM, Švedija, ko
vo 14. — Švedijos komitetas 
suomiams pagalbos teikti pra
neša, kad 9,000 švedų savano
rių buvo Suomijoj, kai karas 
pasibaigė.

Moralis embargo 
prieš Rusiją pasi

lieka
WASHINGTON, D. C., ko

vo 14. — Rusų lėktuvams ata
kuojant civilius Suomijos gy
ventojus Jungt. Valstijų val
džia pradėjo daryti į Ameri
kos kompanijas spaudimą, kad 
jos neparduotij Rusijai gaso- 
lino, lėktuvų ir kai kurių kitų 
karo reikmenų. Nors Rusijos 
ir Suomijos karas pasibaigė,1 
bet šitas moralinis embargo 
pasilieja, pareiškė valstybes 
sekretorius Hull.

KAUNAS. — žemės Ūkio 
departamente pasitarus vieti
nio tabako auginimo reikalais, 
rasta kad tabako kultuvai1'Lie
tuvoje plėstis sąlygos yra pa
lankios ir tabako auginimas 
turį būti plečiamas, sudarant 
su ūkininkais sutartis.

TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

RYGA. — Nuo kovo 14 iki 
16 d. čia įvyksta Baltijos san
tarvės eilinė užsienių reikalų 
ministrų konferencija.

TALLINN. — Estija pakvie
tė Lietuvos ir Latvijos gausias 
žurnalistų elįskursijas.

BERLYNAS, kovo 12 d. — 
Lietuvos — Vokietijbs preky
bos derybos vyksta sklandžiai.

KAUNAS, kovo 12 d. — Vie
šiesiems darbams šiemet nu- 
natyta 8,264,640 litų.

KAUNAS, kovo 12 d. — Lie
tuvos eksportas sausio mėn. 
prašoko pernykštį puse milijo
no litų.
1940.III.13 d.
New Yorkas

KARČfžINIŲ
S ATRAUKA

PARYŽIUS, Francuzija, ko
ve 14. — Suomija neprašė tal
kininkų pagalbos todėl, kad Vo
kietijos pasiuntinys Helsinky 
grūmojo išsodinti nacių kariuo
menę pietų Suomijoje, jeigu 
talkininkai pasiųs daugiau pa
galbos suomiams — tokie pra
nešimai gauti Paryžiuje.

—x—x—x—
STOCKHOLM, Švedija, ko

vo 14. — Norvegija ir Švedija 
sutikusiais tartis su (suomiai® 
visų trijų šalių sąjungos klau
simais.

--X—-X—X--
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 14. —- Europoje niekas rim
tai nežiūri į proponuojamą Šve
dijos, Norvegijos ir Suomijos 
sąjungą, nes Skandinavijoje 
dabar, bent laikinai, šeiminin
kas yra Hitleris.

—X—- x--- X---
LONDONAS, Anglija, kovo 

14, — Kadangi Rusija baisiai 
brangią kainą sumokėjo savo 
laimėjimams Suomijoje, tai 
Anglijoje numatoma, neužilgo 
Stalinas sumanys okupuoti vi 
są Suomiją.

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

vo 14. — Pranešama, Italija 
ir Rusija baigiančios prekybos 
derybas. Sutartis businti pasi
rašyta artimoj ateity. Vokieti
ja padedanti' rusams ir italams 
susiartinti.

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

vo 14. — Vokietija gavusi Ru
sijos užtikrinimą, kad sovietai 
nepuls Rumunijos, nežiūrint 
kaip dalykai klosis Balkanuo
se ateity.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, kovo 

14. _ Sumner Welles sužino
jęs Londone, kad Britaniją nie
ku budu nedarysiantį taikos su 
Hitleriu arba su valdžia, ku
riai Hitleris vadovaus.

Australijoje suda
ryta koalicinė 

valdžia
CANBERRA, Australija, ko

vo 14. -— Penktadienį paskelb
ia, kad tapo sudaryta Austra
lijos ministerių koalicinis ka
binetas/ Premjeru pasilieka 
Robert G. Menzies.

Nacių submarinas 
paskandino 66,000 

tonų laivų
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 14. — Vokietijos karo va
dovybė skelbia, kad submari
nas, vadovaujamas kapitono 
Schuharto, nuo karo pradžios 
iki šiam laikui paskandinęs 
66,566 tonų laivų. Submari
nas šiuo laiku sugrįžo į savo 
bazę.

Surado galingą eks- 
ploduojančią me

džiagą
WASHINGTON, D. C., ko

vo 14. — Lester P. Barlow ir 
George B. Holderer, abu Glenn 
L. Martin Aircraft Co. štabo 
nariai, surado naują cksplo- 
duojančią medžiagą, kuri yra 
daug kartų stipresnė, negu 
TNT ar bet kuri kita eksplo- 
duojanti medžiaga, žinoma ka~ 
riniems ekspertams. 

f

Senato komitetas, užrekor- 
davęs naujos medžiagos for
mulę, paliepė savo stenografui 
rekordą sudeginti. Kongresui 
Įteikta rezoliucija, reikalau
janti paskirti $25,000 eksperi
mentams- su šia nauja medžia
ga daryti. v 

/ . ■ —............

Italija siūlo pagalbą 
Turkijai

ISTANBUL, Turkija, kovo 
14. — Prieš kurį laiką Italija 
pasiūlė Turkijai pagalbą, jei
gu turkams tektų kovoti Ru
sijos agresiją. Pasiūlymą atve
žė Ankaros vyriausybei Turki
jos ambasadorius Italijoje, 
Hussein Ragip Baydir. Turki
jos vyriausybė kol kas atidė
jo pasiūlymo priėmimą.

Welles atvyko Į 
Paryžių

LONDONAS, Anglija, kovo 
14. — Prez. Roosevelto pasiun
tinys, Sumner Wclles, penkta
dieni atvyko į Paryžių, iš čia 
vyks Italijon. Kovo 17 dieną 
iš Italijos laivu išplauks Ame
rikon.

Šįmet daugiau taksų 
surenkama nei 

pernai
WASHINGTON, D. C., ko

vo 14. — Iždo departamentas 
praneša, kad anksčiau sumo
kėtų taksų sumos šįmet yra 
du kartu tokio didumo, kaip 
pernai. Penktadienį paskutine 
diena asmeniniems taksams su
mokėtų Iždo departamentas ti
kisi didelių taksų sumų.

400,000 suomių 
neteko namų

HELSINKIS, Suomija, kovo 
14. — Apskaičiuojama, kad 
400,000, o gal ir pusei miliono 
Suomijos gyventojų teks su
rasti vietos gyventi. Tai yra 
tie suomiai, kurie buvo eva
kuoti iš karo zonų, o taipgi 
kiti, kurie nepanorės Maskvos 
teritorijoje gyventi.

VĖLESNI PRANE
ŠIMAI

jr— Penktadienį metinė su
kaktis kai Hitleris sudraskė 
čeko-Slovakiją. šį penktadienį 
ir Hitlerio partneris, Stalinas, 
galės pasigirti, kad jis sudras
kė Suomiją.

— 100,000 suomių ketvirta
dienį apleido savo namus ir 
keliauja į Suomijos gilumą, 
nes teritorija, kurioj jie gy
veno, teko Rusijai.

— Prasidėjo Švedijos, Nor
vegijos ir Suomijos pasitarimai 
šiaurės valstybių sąjungos rei
kalu.

Vokietijos prekybi
nis laivas paskendo

COPENHAGEN, Danija, ko- 
vo 14. — Vokietijos 3,303 to
nų prekybinis laivas trečiadie
nį paskendo Jutland pakrašty. 
Dvidešimt du įgulos nariu iš
gelbėti. Laivas paskendo po
vai. Manoma, jį paskandinę pa
tys vokiečiai. Jis plaukė į Nor
vegijos uostą Oslo.

Vokietijos karo laivas suėmė 
ir į Vokietijos uostą, nusivarė 
Norvegijos laivą Balder. Vo
kiečiai suėmė norvegų laivą 
visai arti Norvegijos pakraš
čio.

Rusų ir japonų kau
tynės atsinaujino
SHANGHAI, Kinija, kovo 

14. — Pranešama, rusų ir ja
ponų kautynes atsinaujinusios 
Nomonhan apylinkėje. Mongo
lijos pasieny. [Japonija nugin
čijo pranešimą.]

Čia ėjo smarkus susirėmimai 
pereitą vasarą. Jie tapo su
stabdyti mūšių paliaubų sutar
timi pereitų metų rugsėjo mė
nesį.

Karo teismas Airijos 
teroristams

DUBLIN, Airija, kovo 11.
— Airijos vyriausybė paskel
bė, karo teismas teis tuos as- . 
menis, kurie nusikals įstaty
mams reguliuojantiems varto
jimą ginklų ir eksploduojančių 
medžiagų. Vyriausybė numato, 
kad teroristai artimoj ateity 
pradės aktyviau veikti.
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(Tęsinys) .............
- Einame visi. Aš fundysiu,

— iš anksto fundyli pasisiūlė 
Mikas.

— Tai ir mudu, tėvai, einaiuę,
— vadino seimininkė savo vy
rą. — Kai visi nueisime, tai 
stipresnį įspūdį padarysime.

—Tai šiur, — tarė Mikąs, 
barškindamas pinigais kišenių-

Ir išėjo. Visi. Aliai vieno.
Lauke buvo gilu sniego.
Už miestelio niūksojo baltį 

kalnai. Jie dabar atrodė, kaip 
milžiniški sniego kūgiai, nuo 
kojų ligi viršugalvio nusibalti- 
nę, minkštais pūkais apsikloję.

• Medžių šakos atrodė tikrai 
kaip baltos linijos, visaip susi
kryžiavusios, susi vingiavusios.

O krūmokšlį lai beveik kiek
vieną dabar galėjai palaikyti u* 
baitą ledynų mešką arba stam
bų baltą aviną, nekirptomis vil
nonus. Taip kalnų šlaituose jie 
dabar atrodė.

Vakarų horizonte dar tebe
švietė išraudusi, matyti, nuo 
speigo, saulė. Ji buvo visai pri
silenkusi prie žemės ir bučiavo 
baltą jos veidą.

Tai buvo gražu. Tiesą pasa
kius, taip gražu, kad juodęs ir

--Susitiko porą angliakasių, iš 
darbo pareinančių. Juodu, mat, 
ir sekmadįe: iąįs dirbo. Suodini 
Jų dviejų bąlą; maudėsi minky
tame, Kultame sniege, nelygi- 
naųt sikaU ėjos rankos baltose 
muilo putose.

Visi pasisakė “alio” ir nubri
do kas sau.

—Tai čia, tai čią, gerbiamieji. 
Bet —- bet gal šito namo dar 
nenupirko, kad neatsikraustė, 
— jaudinosi Antanas, rodyda
mas ištiesta ranka didelį namą, 
kur buvo salė.

—Gal dap nenupirko, kad ne- 
ąįsikraustė, — kuone visi sykiu 
pakabtojo.

—Ęikime geriau į senąją vie
tą.

t—4L.1K11I1V.

tr nubrido visi į ąenąją šve
do buveinę, kuri buvo netoliese 
Puodžiaus.

—Klausykite. Rodos, kas pas 
Puodžių kažkas armonikų liur
lina, — pastebėjo šeimininkė.

— Liurlins jis ąąvo dantis, kai 
sužinos, kad mes salę gavome..

—J u rąit, mister boss, ju rait, 
Purlius. jis savo dantimis taip,

— ir tas dabar buvo baltas, ne
kaltas, tarsi kūdikis vystykluo
se.

Visi — ir šeimininkas su šei
mininke, ir Antanas su Roku, ir 
Kazys su Miku — gėrėjosi ši- 

-~^|uo žiemiškuoju grožiu, brisda- 
" mi per gilų sniegą, nes šal gai

viai buvo dar neatkasti.

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

delko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir orlaivynų, kurie dabar da
lyvauja mūšiuose jų kelių tpliąi ir 
tt. Tas viskas parodomą spalvuotų 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už

M ZUKAITIS 
334 D£AN BLVD.

SpENCERPORT, N. Y.

$1.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
LINCOLN, NEB. — Thomas E. Dewęy, repųfrlikonų 

kandidatas į prezidentus, sako kalbą.

toją, kalbėtoją ir rašytoją. Mes 
nenorime to garbingo žmogaus 
suvilti.

—Suvilti! Įvaip gi? Jeigu aš 
duodu žodį, tai jį ir išlaikau ligi 
paskutinės raidės. Kaip gi?

—Labai

—Skal, — nuaidėjo vienas.
—Sveiki, — puaidėjo šeši.
r—Mister Strindberg, mes čia

su svarbiu reikalu, — pagaliau 
pradėjo Antanas apie tai, ko 
čia atęjo.

—Tai labai nąąlpnu. Prašau, 
prašau, jei tik aš galėsiu jums 
padėti.

—Mes girdėjome, jog tamsta
nupirkai tą didelį namą, kur y-1 garsiausias tarp Amerikos lietu
ką cvdvi salė. Ar tiesa?

Įgytoj kraustau-

pinę sale, 
yra labai

ačiū, mister Strind- 
— mes labai susiru- 
nes musų kalbėtojas 
mokytas žmogus ir

Tel. YARDS 3140
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.

—4įesa. 
si iš čia.

-/.-A, tai 
tomątįškai

—Mums

puiky I — rodos, au- 
suriko visi šeši.

vių.
(Bus daugiau)

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Dr. V. E SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

anglies ląužiklis, — pąrėnjė šei- 
mipinką Mikas, ja užeugdamas 
per slenkstį į švędo smuklę.

Alio mister Strindberg! — 
kuone visi sykiu pasveikino po
ną Strindbergą. Vis dėlto, rei
kia tiesą pripažinti, jog pir
miausiai ir garsiausiai pasveiki
no Mikas. Jis, mat, smuklėje vi
sados jautėsi savas, pilnas žmo
gus.

—Alio, alio! Prašau prie sta- 
Jo, čia, va, prie krosnies, kur 
Šilčiau, šiandien lauk^.viskas^ 
plyšta nuo šalčio. Prašau nusi
vilkti. Ponia, prašau duokite 
piąn apsiaustą. Nusivilkusiai, 
matysite, bus lengviau, malo
niau, — kalbėjo smuklės savi
ninkas, ponas Strindbergas, tar
si butų kokie sepi jo bičiuliai 
čia atėję. Jis, mat, žmogus bu
vo labai mandagus ir nuošir
dus.

—Dėkui, labai dėkui, mister 
Strindberg, — dėkavoio visi.

.‘■■■■i———  !----------—i ■   r-’-:1 -------------- r —

bet ypatingai šiltai šeimininkė, dos nebuvo, pergyvenęs. Nervip- 
Ji įš pat anksto pradėjo rody-’gai raitė ųsus ir — nereikia 
Ii ponui Strindbergui gražią sa-'jam pavydėti — atrodė vyrąs— 
vo širdį, žinote, kad tik salę ga- vyrąs, galįs imti moterų širdis 
vus

—Tai mister Strindberg, pra-' dabar butų turėjusi laimes jį 
šau čia visiems, prašau ir tam- pamatyti,, tai butų puolusį — 
sta ką nors nuo manęs, — pra- 
(įėjo Mikas.

—Tuoj, tuoj. O ką gersite?
Ką ponia ?

—Prašau geros—trijų žvaigž
džių, žinai, tamsta, konjako, —■ 
išpustai kalbėjo Mikas.

—Bet MaikiuR, ta per brangi 
mums, — pašnabždomis įspėjo 
Miką šeimininkas, tarsi kad 
švedas suprastų lietuviškai.

—A, tėvai. Musų Maikiukui 
nei pati, nei vaikai. Kas jam do
leris kitas praulioti, — pastebė
jo šeimininkui jo žmona?

—Tai šiur, misele. Kas man 
doleris — kad ir penkinė! Aš 
pirksiu dar vieną drinksą, ir 
dar vieną. Tokia kompanija. Ir 
tu, misiuke, draugėj. Paskui 
juk turime gauti salę, — putę 
krutinę išlaidus Mikas..Muj 1 
. Rokas kąi to. t prie
krosnies. Jis, iš tiesų, buvo■ per

visu glebiu. Ir jeigu jo Kąstė

manęs, — pra-

—Sveiki! — pakėlė stiklelį 
Mikas, o su juo drauge ir visi

$7-65
$7-75

No. 2347

CRANĖ COAL COMPANY 
5332 So. Long Avępuę 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mamų, 
daug dulkių išimta Perkant* 
5 tonus ar daugiau ............................
PETROLEUM CARBON CQKĘ 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

taip, puolusį ne barti, ne mušti 
jį (už pragerimą dolerio), bet 
visa savo širdies ugnimi pabu
čiuoti. Bet jį anapus jurių-ma- 
rių ... su septynetu mažų vai
kų ... gal būt, kaip tik dabat 
sapne savo brangų Roką bu
čiuoja... Kas žino?

—Tai dabar, gerbiami svečiai, 
prašąu nuo mąnę8 po vieną, — 
tarė švedas, su plačia šypsena 
stambiame savo veide.

bėjo, Kazys. -— Trys lietuviškos 
di a ugi jos bendrai rengia pra
kalbas- Bus lųbai daug žmonių. 
Mums reikia didelės, erdvios sa
lės, ot, tokios, baip tamstos, sa- 
kątij naujame name.

—Bet jus, lietuviai, juk turi-hi/f G Ą IZ 1A1?IT<57 
te savo salę. Ponas Puodžius A. ii. JAKĮJOZ/
turį, — atsakė švedas. Matyti, | j 
jis labai nustebo, ir sumizgo, 
kad pasakė tai, ko gudriam biz
nieriui, rodos, sakyti nereikėjo.

—A, mister Strindberg, ta 
uųiHĮįs per maža, per maža. Mes 
turėsime kalbėtoją, kurio pasi
klausyti susirinks visi šito mie
sto. ir apielinkių lietuviai.

—Tai labai puiku. Kada jums 
reikia ?

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:0(> 
v. r. iki 5 v. popie ; 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sek m. pagal sutartį

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

AKIU SPECIALISTAImister

laukite, pažiūrėsiu, ar neužimta.
Ne. Gerai, galite imli.

—Bet tik tikrai, mister 
Strindberg, nes mes turėsime la
bai garsų musų tautietį: gydy-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

DR. BRUNO J.
ZU BRIČKA S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 673r<
Namų Tel. VIRGINIA 242j

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely!^ atlikimų Vakys atitaiso
mos be Akintų. Kainos pigiau kaip 

v.. - s- pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.*SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

■ ?Ambulance '
DIENĄ IR NAKTJ1

Vjsi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fąirfield Avenue

, Telefonas LĄFAYETTE 0727

koplyčios visose

Tel. Offiėe Wentworth 6330 * 
-.Ręz^Hyde Tark 3395 r

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

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

—Skal! — atsakė švedas.
—Prašau, mister Strindberg, 

dar po vieną nuo manęs, — ne
užsileido kitiems Mikas.—Pra
šau tos pačios.

—Aš visada maniau — ir ne
klydau, kad musų Maikiukas, 
yra tikras sportas, — tarė šei
mininkė, gražiai jam nusišyp
sodama.

—Ačiū, misele, ačiū. Už tai 
dar vieną drinksą.

Vėl sužvangėjo stikleliai, su
sitiko penki “sveiki” su vienu 
*‘skal’’ ir — į dugną.

Kazys, kaip viengungis, irgi 
du kartu pirko. Antanas kartą 
ir šeimininkas kartą. O Rokas 
patiesė dolerį ant stalo ir 
sė Miką, ar nepaprašytų 
Strindbergą dar po vieną

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

su POVILU 8ALTIMIERU.

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

ADVOKATAI

VARĘS

I Vardas ir pavardė

Miesto
Kamb.
Namų

kųi gi tokia kompanija, šeimi
ninke, sales reikalai. Iš |ikyųjų- 
lokio karščio Rokas dar nieką*

ANTANAS M, PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

J, LIULEVIČIUS
4348 & Calįfpriuą Ąvęnųe Phone Lafayette 3572

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

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

A. Montvid, M. D.
1 Wes|; Town State Bank Bldg.

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Adresas.

Miestas ir valstija

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valanaos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

No. 3347—Išsiuvjnėjimas ir lųcsginiai ^altiniams

r
 m —- T“ "*T* "m

NAUJIENOS NEEDLECRAFT PflPT
| 1739 S9. Halsted Chjcago, UI.

I čia Įdedu 10 centų ir prašai* atsiųsti jnan Pąvyzdį No

klau- 
ppną
pri- 

ląbai
menka savo anglų kalba prasi
žioti* nors, tiesą pasakius, su 
tokiais naujokais, kaip jįs pats, 
kalbėjo, tarsi riešutį krimto.

—Nustok, Rokai! Ar iš gal
vos krąustaisi, ai’ kas tau? —• 
draudė jį Antanas, kišdamąs tą 
dolerį į jo kišenių. — Dar tik 
grinorius ... žmona ... vaiku
čiai...

—Labai atsiprašau, Antanėli. 
Man yra labai brangi mano 
žmona, brangus vaikučiai ir jus 
čia visi, bet — bet turime gau
tu salę! — stipriui tarė Rokas, 
vėl paklodamas tą patį dolerį 
ant stalo. O Mikas, kaip buvo 
prašytas, tuoj pašaukė poną 
Strindbergą.

Rokas buvo smagiaį įkaitęs, 
įraudęs. Jis, mat, sėdėjo arčiau 
krosnies nei visi kiti. O antraci
tas tirpdamąs ({egė ir dideliu sa
vo karščiu raudonai dažė kros
nies šonus. Degė kartu iv Ro
kas, juo labiau, kad jau lieps-

1111111111111111111111111111111111111111

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

i .

Iiaaaaaaaaaaaaaaaaiiaiiiaaaaaaaaaiaaaai

aiiiiiiiuimiiiiiiiiMiintiiiMinii

Ąmbulance 
Patarnavi
mus Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
liiiiiiiiliUiąiimiiiiąiiiiiiiiiuiif

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Drauguos 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
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

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

S. p, MAŽEIKA
3319 Lituanica Avęnjię

Yards 1139
Yards 1138

LACHĄWICZ m SŪNUS
2314 Weąt 2$rd Placę } Phope Cąnal 2515
SKYRIUS: 4^-44 Ea$t 1P8$I ^reet TeL Pullman 1270

■t i ;

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. Telephone PLAZA 3200

K. P. GUG1S
ADVOKATAS 

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 6818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 
pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 

Namų Tek—Hyde Pąrk

st.
1824
3395



Penktadienis, kovo 15, 1940
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• Tup, ar OverkautlR .... *29.95
• Košt. Kokybės Siutas 29.95
• Juodi ar Budi Batai .... 5.00
• “Shirt-Cnift” Marškiniai 1.95
• Banku darbo KaklaryStls 1.00
• Diržas ar Petnešos ......  1.00
• ‘‘I.astii)Kwear” PanHakos .50
• Atletiniai Marškiniai .... .50
• Atletiniai apat. marškiniai .50

PAPR. PARDUODAMA UŽ $71.35

VISI 10 ŠMOTAI
DABAR TIK $39.75

Neatidėlioklt dėl 
Atminkit, pus 

kreditas

=1= Nuo Šio

10-ŠMOTU 
APRĖDO

NAUJIENOS, Chicago, UI.

KORESPONDENCIJOS

APRĖDO 
MANE nuo 
GALVOS 

IKI KOJŲ 

VIENA ŽEMA
KAINA!

Philadelphia. Pa
Lietuvių Ekonomin’o Cent

ro suvažiavimas

Spaudoje jau paplito prane
šimai. apie ruošimą Amerikos 
Lietuvių Ekonominio Centro

Posėdžiai bus 
iki 6 vakare, 

(Broad St. ir 
Ten ♦ apsistos

G29 54th. St.. Pittsburgh, Pa.
K. S. Karpius, Sekr.

G820 Superior Av. Cleveland.
A. S. Trečiokas, Ižd.

314 Walnut St., Newark, N. J.
Dr. M. J. Cėlney, vice-pir.

1615 E. Main St., Waterbury, 
Conn.

E. Petrulis, Vice Pirm.
Ilford Avė., N. Arlingtori, 

New Jersey
98

Norwood, Mass

MARKS 17 N.' Wabash, ;.4th Fl.
.'16^4 Wt. 'Chicago'’ Avė.

». - s. 4736 S. . Ashland ■’ Avė.
6409 S. Halsted St. 33Č56 V’Jfest 26th StreetJ

*3119 Lincoln Avė’
'OPCN TUES.. TMURS., SAT. EVENINGS UNTlL 10 6306 < W. CermOk

' Visos Marks Kredito Krautuvės bus atdaros vak. iki 10 v, iki Velykų Į

STATOME NAUJUS

LMS
i i

M

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI

B. SHUKIS
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ 

Telefonu LAFATETTE 5824

co

KLAUSYKIME 
saltimierd RYTMETINIU

LIETUVIŠKŲ RADIO |jf II 1 F| 
prueramun.n.l.i.

Centrui pilną koope- 
ir išrūdytų kad Eko- 
Ccntro suvažiavimas 

koks Amerikos Lietu-

Margumynai

Musų kolonijos suomiai prieš

balandžio 7 d. 
nuo 9 vai. ryto 
Hotel Lorraine 
Ridge Avenue). 
ir delegatai.

Musų spauda parodo Ekono
miniam 
ravimą, 
nominio 
bus lyg
viu seimas.

Tačiau patys Ekonominio 
Centro nariai — Lietuvių Vaiz
bos Butai ir Profesionalų Są
jungos dar nuo pereito Ekono
minio Centro suvažiavimo, įvy
kusio New Yorke — nepasirū
pino sutvarkyti savo reikalus 
su Centru, nepasistengė pri
siųsti Centrui savo valdybų 
antrašų, kas trukdo valdybai 
darbą varyti pirmyn.

Nuo pat pradžios Ekonomi
nio Centro įsikūrimo yra žino
ma buvusių DVYLIKA

Baltimore, Md.
So. Boston, Mass.

Chicago, III. 
Cleveland, Ohio, 
Detroit, Mich. 
Long Island, N. Y. 
Newark, N. J. 
iPhiladelphia, Pa.

Waterbury, Conn.
Worcester, Mass.

Lietu-

da-

daugumoje palaikė stalinistų 
pusę. Bet kai prasidėjo karas, 
tai suomiuose įvyko pasiskirs
tymas nuomonių. Daugelis sta
linistų vieros artikulus padžio
vė ant tvoros. Suomių komisl* 
ja perėjo per įvairius biznierius 
kolektuodama aukas ir, reikia 
pripažinti, kad visur sutinka 
didelę simpatiją ir užuojautą 
nelaimingai užpultai ramiai 
mažiukei tautelei. Buvę įžymus 
komunistų rėmėjai lietuviai 
biznieriai aukdja net po 10 do
lerių apsigynimui nuo kruvino
jo Stalino imperialistinės kli
kos pasimojimo sutremti kultū
ringą demokratinę Suomiją.

Taip susmukę yra komuna- 
ciai, kad nedrįsta ir kritikuoti 
tokio biznierių 
Staliniški suomiai
liuoja svetainę, ir kada Suomi
jos gelbėjimo vielos komitetas 
norėjo pasirendavoli svetainę 
parengimui, tai ta fanatikų 
gauja atsisakė svetainę nuomo
ti. Kalbamas komitetas paėmė 
švedų mažą saliukę. Pasitaikė 
labai blogas oras/; žmonių atsi
lankė nedaug, vienok jie sudė
jo tuojau tuksiantį dolerių. '

Kurie darbininkai dar mano, 
kad sovietų Rusiją kontroliuoja 
darbo liaudis, lai greitoje atei
tyje išsipagirios ir paskutiniai 
likučiai.

nusistatymo, 
dar kontro-

arens

ne

ON CREDIT

MADOS

•’-v
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Iš tų dvylikos tik maža 
lėlė teatsiliepė; apie tylų jų 
veiklą E. Centro valdyba,* tan
kiai mato spaudoj; bet ar kiti 
visi Vaizbos Butai yra gyvi ar 
jau palaidoti, nei vienas iš tų 
kolonijų buvusių arba esančių 
valdybų narių neatsiliepia ir 
nei žodžio neprabyla.

Ekonominio Centro valdybos 
siunčiami jiems laiškai taip ir 
dingsta pas juos, nepajiegia 
nei perduoti valdybai, jeigu 
dar tie Vaizbos Butai gyvi.

DABAR proga ir laikas at
busti visiems Vaizbos Butams 
ir Profesionalų Sąjungoms.

Proga suorganizuoti Butus 
toms kolonijoms kuriose dar 
nėra, ir stoti į bendrą darbą su 
Ekonominiu Centru — su vi
sais kitais Vaizbos Butais ir 
Profesionalų Sąjungomis.

Šis suvažiavimas Philadel- 
phijoje šaukiamas tikslu pri
imti Ekonominio Centro Sta
tutą ir Vaizbos Butų įstatus, ir 
aptarus kitus veikimo planus, 
priėmus naujus sumanymus 
eiti į taip apleistą musų eko
nominio gyvenimo lauką.

Kiekvienas veikiantis Vaiz
bos Butas, arba atgijęs, ar nau
jai susiorganizavęs, prašomas 
rinkti po vieną atstovą į šį su
važiavimą.

Vaizbos Butai kaip greit iš
rinks savo atstovus į suvažia
vimą, prašomi jų mandatą pri
siųsti Ekonominio Centro val
dybai keletu dienų prieš suva
žiavimą.

Delegatai prašomi atsivežti 
į suvažiavimą raportus apie sa
vo organizacijos stovį, veiki
mą, ir naujų sumanymų.

Butų gerai, kad suvažiavime 
dalyvautų nors desėtko Vaiz
bos Butų atstovai.

Sukruskit, vyrai! Nepasilikit 
užpakalyje!

Ekonominis Centras yra tai 
Vaizbos Butų, Profesionalų ir 
Verslininkų Centras.

Šiame suvažiavime bus dar 
darinkta nauji nariai į Centro 
valdybą,

Amerikos Liet. Ekonominio 
Centro Valdyba:

Chas. K. Pildei, Pirm.

Visos Marks Kredito Krautuvės bus atdaros vakarais iki 10 
_________________vai, vakaro iki Velykų

20 melų didžiausias pnesas So-i Švediją, Norvegiją ir Daniją, 
vielų Sąjungai. Fortifikacijas | Lietuvos sutartis su sovietais 
Anglija su Francija išbūdavoję |apsaugojusi Lietuvos nepriklau-

* * *
Kada pas mus buvo keletas 

metų tam atgal gana stiprus 
komunistihis judėjimas, tai ir 
jųjų vadovaujami chorai pusė
tinai gyvumo rodė. Dabar dau
gumoje miestų tie jų chorai nu
virto kaip lepšės nuo kotų. Mu
sų miesto choras irgi “Dievui 
dūšią” atidavė. Dalis jaunuolių, 
dirbusių ir dainavusių komu
nistų chore, pastaruoju laiku 
pradėjo glaustis prie pro tęs to
niškų kunigų kontroliuojamų 
organizacijų. Taipgi ima daly- 
vumą ir panašiuose vedamuose 
choruose sykiu su katalikišku 
jaunimu. Pasirodo, kad buvęs 
stiprus komunistinis judėjimas 
nieko neišmokino, lik sudemo- 
ralizavo tūlą žmonių dalį. Ko
munistai tikėjo, gal ir dabar 
tebetiki, užkariauti bažnyčių 
kontroliuojamas mases, bet tai 
tik tuščios pastangos. 

★ # *
Kovo 18 d. Lietuvių svetainė

je kalbėjo R. Mizara. Pagal 
naują užšriubuotą stalinišką li
niją visai nesisekė kalbėli. Ap
gailestavo “Keleivio” nukrypi
mą visai į blogąją pusę. Smer
kė Versalės taikos darytojus 
senius už nuskriaudimą Vokie
tijos. Tą pačią dieną, Mizarai 
kalbant, jau gal esąs suomių 
Viborgas paimtas, o po tam ir 
visa Suomija jau jokios kari
nės reikšmės nebeparodysianti 
prieš sovietų raudonąją armi
ją. Rusija esanti taiką mylinti 
šalis, bet Suomijos baltagvar
diečiai ir kapitalistai su dvar
poniais, kurstomi Anglijos ir 
Francijos imperialistų, išprovo
kavę karą. Sovietai pasirašę 
draugiškas sutartis su Estoni- 
ja, Latvija ir Lietuva. Rusija 
davusi suomiams kitoje vieto
je žemės daug daugiau, bet 
Suomijps senoji valdžia ant to 
nesutiko. - Suomija obuvusi per

tokias stiprias, kokių dar nesą 
ii* vakarų fronte, ir viskas tas 
atkreipta užpuolimui ant Le
ningrado. Sovietai neduosią im
perialistams užkariauti Lenin-

Mizara durneliu pasivertęs 
klausia: ką darytų Detroitas, 
jeigu kita valstybė netoli to 
miesto savo žemėje statytų tvir
toves?

Atsakymas labai lengvas: 
šios šalies valdžia irgi statytų 
tvirtumas savo žemėje. Tvirto
vės reiškia apsigynimą, o ne 
puolimą.

Stalinas seniai esąs pareiš
kęs: Męs nekariausime ant sa
vo žemės, bet ant svetimos. 
Gaila, kad Mizara suklastavo 
seniai skelbtą šį Stalino obalsį: 
Mes nenorime svetimos žemės 
nei pėdos, bet savo niekam nc- 
užleisime nė colio. Dabar pasi
rodė Stalino politika pilnoj 

yra 
m a-

somybę.
Nuo kokio priešo Stalino kli

ka išgelbėjo Lietuvos nepri
klausomybę, — gal tik vienas 
“ponas Dievas težino”. Grieš- 
niems ant žemės gyvenantiems 
žmonėms tokie komunaciški 
fokusai nesuprantami. Reikala
vo grąžinimo Lietuvoje demo
kratinės tvarkos, bet Rusijoje 
ta šventoji demokratija nerei
kalinga dėl Mizaros. Tas aiškiai 

kadparodo, 
niauja.

25 d.

žmogus veidmai-

* *
Lietuvių Socialis-
133 kuopa buvo

Kalbėjo

nuogybej, kurios tikslas 
imperialistinis: užkariauti 
žas valstybes.

Jeigu talkininkai siusią 
mijai pagalbą per Švediją, 
Hitleris

Kovo 
tų Sąjungos 
surengus prakalbas. 
“Keleivio” redaktorius 
cbelsonas lema “Ko 
Rusija nori iš Suomijos?”
cialistai parengimą garsino vi
sai paprastai, bet j “Keleivio” 
redaktoriaus prakalbas atsilan
kė publikos daugiau, negu į Mi
zaros. Tas liudija, kad socialis 
tams žmonės darbininkai dau
giau simpatizuoja, negu veid-

No. 4408 — Išeiginė suknelė dėvėti 
po pietų ir vakare. Sukirptos mie- 
ros tiktai 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 
48 colių per krutinę.

Suo
lai 

veikiausiai užpulsiąs

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

Michelsonas

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

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sendvičlų 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon 
Alus

Daržas Mažiems Piknikams 
(Visos Subatos neužimtos ir vi- 
5ds dienos Aug. ir Sept. atdaros)

82 ir KEAN AVĖ.
' Tel. Willow Springs 45.

kiekvieną sekmadienį
nuo 11:00 iki 11:80 vai. ryto, iš stoties 

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

“NAUJIENŲ”

Radio Programai
DAINOS. VALIAUSIOS ŽINIOS IR 

JDOMŲS PASIKALBĖJIMAI.

(Miestas ir valstija)

i

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

čia jdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd} Nn
Mieros ...... ............. per krutinę

(Vardas ir pavardė)
--------- ----------------i______

(Adresas)

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Michelsonas pasakė gerą kal
bą. Apibudino Rusijos imperia
listinę politiką, pašiepdamas 
komunistus, kaip jie dabar, su
sidraugavę su Hitleriu, Vokieti
jos politikos nebesmerkia. Kal
bėtojas nupiešė komunistų ne
nuoseklumą, nes jie Suomijos 
apsigynimo karą vadina impe
rialistiniu karu,
pasakė: Maskva gerai tatai ži
no, kad ji plepa niekus. Rusija 
karui buvus neprisiruošus, at
silikus, necivilizuota ir puikiai 
žinojus, kad prieš vokiečius ne
atsilaikys.

Michelsonas nurodė, kaip ko
munistai visą kovą paliovė ve
dę prieš fašizmą, net lygą prieš 

’ karą ir fašizmą jau likvidavo.
Marksistas.
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KOMUNACIŲ HUM- 
BUGAS

Penktadienis, kovo 15, 1940
St. Miščikas-žiemys

Padarykime atatinkamas Išvadas
Užsakymo kaina:

Chicagoje—paštu
Metams ......-.......................
Pusei metų ................ .......
Trims mėnesiams ....... .......
Dviem mėnesiams ......... ....
Vienam mėnesiui ............

Chicagoj per išsiuntinėtoj us: 
Viena kopija .................

Savaitei ..............................
Mėnesiui .... .......... .............

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

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

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

Kaltininkų ieškojimas
Suomijai pasidavus Stalinui, visi dabar ieško kalti

ninkų. Kas kaltas, kad herojiška suomių tauta turėjo pri
imti biaurias, plėšikiškas Maskvos sąlygas?

Vienintelė suomių kaltė, kaip teisingai pasakė užsie-. 
nių reikalų ministeris, Vaino Tanner, buvo ta, kad jie yra 
maža tauta. Suomių drąsa ir mokėjimu kovoti gėrisi vi
sas pasaulis. Jie nepralaimėjo nė vieno didelio mūšio su 
milžiniškomis raudonosios armijos ordomis. Jie buvo pri
versti padėti ginklą tiktai dėlto, kad jie nebeturėjo atsar
gos pailsusiems savo kareiviams pavaduoti.

Kad suomiai negavo pagalbos kareiviais iš kitų ša
lių, yra kaltinami anglai, franeužai ir Skandinavijos tau
tos. Nėra abejonės, kad dalis kaltės krinta ant jų visų. 
Kalčiausi bene bus švedai ir norvegai, kurie atsisakė ne 
tiktai pasiųsti savo armiją į talką suomiams, bet ir pra
leisti Suomijon sąjungininkų (anglų ir franeuzų) armiją. 
Kaip dabar neginčijamai yra nustatyta, franeuzų kariuo
menė jau buvo paruošta vasario 28 d. ir tik laukė įsaky
mo keliauti į Suomiją.

'Bet sąjungininkai reikalavo, kad Suomijos valdžia 
^oficialiai kreiptųsi j juos, prašydama pagalbos: tuomet 
sąjungininkai butų galėję priversti Skandinavijos šalis 
praleisti jų kariuomenę, pasiremdami Tautų Sąjungos 
nutarimu (už kurį balsavo ir švedai su norvegais) padė
ti Suomijai atsiginti nuo agresoriaus. Suomija šituo pra
šymu į sąjungininkus nesikreipė, kadangi Hitleris buvo 
jai prigrasinęs, jogei jisai ją užpuls, jeigu ji prašys pa
galbus pas anglus ir franeuzus.

Jeigu švedai ir norvegai nebūtų priešinęsi sąjungi
ninkų karo ekspedicijai, tai pagalba Suomijai butų atė
jusi be Suomijos viešo prašymo.

Reikia tačiau neužmiršti, kad ir švedai su norvegais 
ne iš gero trukdė pagalbos teikimą Suomijai. Juos irgi 
buvo nugąsdinęs Hitleris. Jisai jiems dar anksčiaus, ne
gu suomiams, buvo pasakęs, kad jisai juos užpuls, jeigu 
jie siųs kariuomenę Suomijon arba įsileis i Skandinaviją 
ginkluotas Anglijos ir Francuzijos jėgas!

Taigi vyriausia priežastis, kad Stalinas gavo progą 
sužaloti demokratinę Suomiją, buvo nacių karo galybė, 
kuri suparalyžiavo Skandinavijos šalių veikimą ir sulaikė 
pačius suomius nuo kreipimosi į sąjungininkus. Už savo 
“pergalę” Suomijoje Stalinas turi būti dėkingas Hitle
riui. Karas Suomijoje padarė sovietų diktatorių Hitlerio 
bernu, kaip anąmet karas Etiopijoje padarė Hitlerio ber
nu Mussolinį.

Bet jeigu dėl baimės Hitlerio švedai ir norvegai ne
drįso padėti Suomijai ir patys suonliai nedrįso prašyti 
sąjungininkų pagalbos, tai sąjungininkai turėjo šitą bai
mę sunaikinti. Juk jie prieš Vokietiją kariauja. Jiems 
reikėjo imtis energingų priemonių sustabdyti Stalino' 
agresiją Suomijoje, pirma negu Skandinavijos šalys^bu- 
vo Hitlerio įbaugintos. Arba, jeigu jie nesuskubo suorga
nizuoti pakankamai didelę jėgą prieš bolševikus šiaurėje, 
tai jiems reikėjo kirsti Stalinui iš pietų pusės, per Juodą
ją jurą. Įsiveržusi į Kaukazą, francuzų-anglų kariuome
nė butų, kaip bematant, sustabdžiusi gazolino pristatymą 
sovietų lėktuvams ir tankams Suomijoje!

Bet sąjungininkai tas progas praleido. Jiems truko 
pasiryžimo. Jie visą laiką vengė susikirsti su Rusija, įsi
vaizduodami, kad Staliną dar galima “atskirti” nuo Hit
lerio. šita anglų ir franeuzų iliuzija yra svarbiausias vi
sų ligšiolinių Anglijos ir Francuzijos nepasisekimų šal
tinis. Bijodami “užgauti” Maskvą, sąjungininkai pereitą 
rudenį leido vokiečiams ir rusams pasidalinti Lenkiją ir 
“suvaryti į ožio ragą” Pabaltijo respublikas. Bijodami 
“užgauti” Maskvą, jie dabar leido Stalinui apiplėšti Suo
miją, o Hitleriui pasidaryti visos Skandinavijos “bosu”. 
Jeigu tos baimės sąjungininkai ir toliaus nenusikratys, 
tai jie prakiš ir Balkanus. ,

Taigi nereikėtų gaišinti laiką ieškojimu kaltininkų 
dėl Suomijos tragedijos. Vietoje to, reikėtų atkreipti dė
mesį į tai, kad sovietų Rusija yra toks pat agresorius, 
kaip ir Hitleris, ir atitinkamu budu su ja elgtis. Jeigu 
Stalinui leidžiama draskyti mažasias tautas, tai kokį tįk- 
slą turi demokratijų karas prieš Hitlerį?

R. Miząra pasakoja “Laisvė
je”, kaip komunistų agitatoriąi, 
važinėdami po lietuvių koloni
jas, mulkina žmones. Sako:

“L. Pruseika ^Vilpyj* rašo:
“Pereitą savaitę, būdamas 

Kenoshoj ir Waukegane, kal
bėjausi bent su šimtu žmo
nių. Kalbėjausi ne tik su mū
siškiais. Visi piktinasi, senąja 
suomių valdžia, niekas jai 
nepritaria. Visi linki pasiseki
mo Raudonajai Armijai.

“Mums, laisviečiams, taip
jau tenka dažnai išvažiuoti į 
kitus miestus prakalbas sa
kyti. Mes taip kalbamės su 
visokiais žmonėmis ir klau
siame jų nuomonės apie Suo- 
mijos-Sovietų konfliktą. Po
kalbių pasekmes esti tokios, 
kokias ‘Vilnies’ redaktorius 
surado Kenoshoj.”
Tai reiškia, tie komunistiški 

humbugieriai pasakoja žmo
nėms, kad bolševikų raudonoji 
armija “vaduoja” Suomiją nuo 
senosios suomių valdžios* Tuo 
gi tarpu šiandien ir maži vai
kai gali matyti, kad tai buvo 
begėdiškiausias 'melas. Nes su 
“senąja suomių valdžia” pats 
Stalinas padare taikos sutartį, 
kai tik jam pavyko atplėšti nuo 
Suomijos keletą sklypų terito
rijos!

O Kuusineno “liaudies val
džia”, kurią bolševikai rekla
mavo per tris su puse menesių 
dingo, kaip burbulas vandeny
je.

draugiškumo santykių. Beiv 
lyno universitetas praneša, 
kad pirmame 1940 metų tri
mestre bus duota eile paskai
tų apie Sęvietų Sąjungos ūkį, 
politiką ir istoriją.”
Stalinas mokinasi' iš Hitlerio, 

tai kodėl vokiečiams nepasimo
kinti iš Stalino?

ROOSEVELTO PAREIŠ
KIMAS

Gruodžio 1 d., tik-ką prasi
dėjus sovietų karui prieš Suo
miją, prezidentas Rooseveltas 
griežtai pasmerkė agresorius, 
kurie imasi smurto priemonių 
ginčams išspręsti, nepaisydami 
tarptautinės, teisės. Dabar, kai 
Maskva užkorė suomiams žiau
rias taikos sąlygas, J. V. prezi
dentas vėl prabilo;

“Suomijos žmonės”, tarė 
Rooseveltas, “savo nepapras
ta drąsa ir stipriu pasiprieši
nimu nepalyginti didesnėms, 
negu jų, karo jėgoms įgijo 
moralinę teisę gyventi nuola
tinėje taikoje ir nepriklauso
mi savo žemėje, kurią jie 
taip drąsiai gynė.”
Toliaus, prezidentas išreiškė 

apgailestavimą, kad šio karo pa
baiga nelemia nieko gero ma
žoms tautoms ir jų teisei būti 
apsaugotoms nuo atakų iš> stip
resnių kaimynų pusės. ,

Visi sutiks su šita prezidento 
mintim, kad bolševikiškos Rusi- 
. į I J .

jos smurtas prieš Suomiją yra 
pavojus visų mažųjų tautų gy
vybei. ?

NE TIK APIPLĖŠĖ, BET 
IR APGAVO Lietuvos Padangoje

. (Musų specialaus korespondento)
(Tęsinys) 

Fatalizmas.
Visa tai verte partijos narius 

daugiau klausyti vadų, kurie 
buvo geresni diplomatai ir stra
tegai (prisilaikant nusistatymo: 
nieko, viskas baigsis gerai). Ir 
šitas fatališkas tikėjimas, jog 
viskas baigsis gerai, šis aklas 
pasitikėjimas, jog kuriuo keliu 
beeisi į komunizmą, galutinai jį 
visgi pasieksi, dar šiandien pa
saulio komunistų eįjėseužsiliko 
dėsnių, kurio neišmuši jiems iš 
galvos, ir kuris labai panašus į 
enoves išsireiškimą: Visi keliai 

į Rymą veda!
Vadai turėjo laviruoti, vesti 

revoliucinį laivą labai nepalan
kiomis vandens srovėmis, 
uolų ir nariai, negalėdami 
gaudyti šiuose vingiuose, 
pasitikėdami savo vadų
žvaigžde, ėjo paskui tikėdami, 
jog visgi reikalingą uostą pri
eis.

Jau Lietuvos Brastos taikos 
sutartį kalant su vokiečiais, Ru
sijoje ir ypač komunistų eilėse 
buvo kilęs didelis nepasitenki
nimas, bet kiti, kurių tarpe bu
vo ir Leninas, įtikino kitus, jog 
tai niekis, tai tik laikinas reiš
kinys, viskas greitai pasikeis ir 
tų pasikeitimų laukiant, vis 
daugiau daryta nukrypimų iki 
prieita prie šiandienines padė
ties.

Maža to, ir tai labai svarbus 
punktas šio vadizmo atsiradi
mui komunistų partijoje, tai ru
sų liaudies nepaprastas nesusi
pratimas ir Rusijos istorijos 
siurpryzinė eiga.

Vadizmas.

tarp 
susi- 

bel 
gera

timi pačiai Rusijai, nes anglams 
nesusikibus, butų atėjus rusų 
eilė, kaip dar šiandien Hitleris 
nori pakeisti linkmę pamatęs, 
jog Santarvės valstybių neįkan
da.

Bet ženkime toliau. Gali būti 
geniališkiausi vadai, geriausi ži
novai viso pasaulio padėties, 
bet visgi negali numatyti viso 
kas visame pasaulyje darosi. 
Komunistai ne mistikai, jie pa
tys pripažįsta, kad kiekvienoje 
valstybėje kitokios sąlygos, ki
tokį opus klausimai, kitokios 
problemos, tai kaip tai visa ga
li žinoti Maskva ir įsakinėti 
kiekvienos valstybės partijai 
kaip ir ką turi veikti? Galima 
nustatyti principus, kaip tai da
ro visos tarptautinės organiza
cijos, bet ne nustatinėti iki 
smulkmenų, dargi kada daryti 
demonstracijas kada ne, ar pa
našiai.

Ir dėl viso to komunistų par
tijos atskiruose kuriniuose bei 
veikloje matome tiek priešgina- 
vimų: ji vietoje negali galvoti, 
bet turi laukti, kad pasakytų iš 
aukščiau, užsienio.

(Bus daugiau)

ŽINIOS

Švedijos užsieniu* Reikalų mi
nisteris C. E. Gucnthęr iškėlę 
aikštėn tą faktą,,kad Švedijos

Suomijai laikytis kartu su Mas
kvos sąlygomis. Tas pasiūlymas 
paskatino Suomijos valdžią sių
sti delegaciją į Maskvą, nes są
lygos atrodė pakenčiamos. Be 
to, suomiai, žinoma, tikėjosi, 
kad jiems dar pasiseks šiek-tiek 
nusiderėti.

KAUNAS?0-— Pereitais me
tais ūkininkai, su žemės Ūkio 
Rūmų pagalba, pastatė 280 bu
tų lauko darbininkams (1938 
m. buvo pastatyta 202 butai), 
iš kurių pusė yra mūriniai. 
Daugiausia tokių namų (kume
tynų) pastatė Panevėžio ap
skrities ūkininkai—60 butų, 
Šiaulių apskr.—36, Mažeikių— 
15 butų, ir pan.

suprantama, kaip ši liga galėjo 
persikelti į kulturingus kraštus?

Pūtimas pasaulio gaisro.
Čia veikė kitos pajėgos, čia 

vertė komunistų partijai įgy
vendinti geležinę discipliną už
sienio skyriuose, pradžioje, atsi
žvelgiant į momentą, kuris bu
vo labai revoliucinis ir kuris 
žadėjo laimėjimą tik discipli
nuotai partijai. Maža to, komu
nistai suprato, jog ir užsienyje 
dėl kitų jau aplinkybių, revo
liucija, ypač komunistinė nebu
vo pribrendus ir galima buvo ji 
laimėti tik dviem keliais: dema
gogija ir disciplina. Demagogi
ja, tai pataikavimas liaudies rei
kalavimams, norams, nors , jie 
nesutaptų su partijos programa, 
gi tokis pataikavimas ir tokia 
demagogija galima tik discipli
nuotoje partijoje, kur nei na
riai, nei vadukai neturi teisės 
atskirus klausimus svarstyti ir 
žiūrėti ar jie sutinka su partijos 
programa bei etika.

Ir šitas tikėjimas į galimybe 
“sukurti pasaulio gaisrą” ne la
bai seniai pranyko komunistų 
partijoje, bet jis suskubo tiek 
paveikti partijos vidaus gyveni
mą, jog pasiliko šie visi seni, 
grynai neramių laikų galimi da
lykai, visam laikui: aklas atsi
davimas ir demagogija, pasiti
kėjimas, jog visgi
bus prieita, nors šunkeliais.

Toliau veikė jau ir kitos jė
gos: užsienio partija priklausė 
per daug materialiu atžvilgiu 
nuo Komiriterno, kuris gerokai 
spaudė partiją užsienyje kreip
damas jos veikimą jam tinka
ma vėže.

Komunistų partija negalėjo 
išvystyti tokios agitacijos vien 
savo finansiniais resursais, nes 
greitai revoliucinis upos pasau
lyje krito ir teko norint tikslą 
siekti, imtis iš kitur, o iš ten 
kur ėmė, lėkė cirkuliarai, įsa
kymai, raginimai ir 1.1.

Bet tas centras greitai sutap- 
dino valstybę su partija, ko nie
kad negali būti, kuomet ta pai- 
tija nori skaitytis ir veikti pa
saulyje, nes niekuomet negali 
vienos valstybės interesai, dar
gi vienos valstybės proletariato 
interesai sutapti su viso pasau
lio proletariato interesais, kol 
visame pasaulyje nėra vienos 
valstybės, o tuo labiau vienodos 
socialės santvarkos.

Ir Rusijos vadai vis daugiau 
ir daugiau vertė Kominterną ir 
Profinterną savo valstybės į- 
rankiu versdama savo skyrius, 
naudodamosi disciplina ir fi
nansais bei įkalbėtu visko žino
jimu, dirbti savo valstybės nau
dai.

Kuomet pasirodė, kur nueita, 
jau buvo vėlu. Tik tvirtesni į- 
stenge pabusti ir pakrypti į šo
ną, atsisakyti toliau tarnauti 
vienos valstybės naudai savo 
krašto sąskaitom

Aklas atsidavimas vadams.
Ir dabar vėl prieiname prie 

pirmojo klausimo: ar natūralu 
ir sveika tokia partinė discipli
na ir aklas atsidavimas va
dams?

Patys faktai parodo, jog ne. 
Juk' negalima patikėti, kad 
žmogus neklaidingas, tokiu bu
du reikia atmesti vadizmą, o at
metus vadizmą, reikia duoti 
spręsti nariams, nariai ir parti
jos suvažiavimai gali keisti ar 
palikti kurį nors nusistatymą, 
tame tarpe ir karo klausimą.

Jau keturioliktais metais pa
matėme kiek vertės turėjo ant
ro Internacionalo nutarimas 
priešintis karui, o tuo labiau šį 
kartą, kuomet visi ir visi, dar
gi šiandien šaukiantieji- prieš 
karą kure taip smarkiai karo 
mašiną. Ji buvo užkuria ir jos 
negalima buvo sustabdyti, jos 
sustabdymas gręsė dargi pražu-

Tam

ir fotografijomis, lietu- 
greičiausia, anglų kai- 

Leidinyš išeis apie ba- 
mėnesį. Steigiama re-

KAUNAS. — Nuo pereito 
rudens prie Kūno Kultūros 
Rūmų yra įsteigta Tautiškųjų 
šokių ir Žaidimų Vyr. Komi
sija, kurios tikslas yra skatin
ti mokyklinę ir nemokyklinę

prie tikslo jaunuomenę pamėgti tautiškus 
šokius ir žaidimus, jų moky
tis ir mokyti kitus.
tikslui Vilniuje, Telšiuose, Uk
mergėje, Panevėžyje, Šiauliuo
se ir Marijampolėje steigiamos 
komisijos. Jau pradėtas ruošti 
tautiškų šokių leidinys su 15 
ar 16 šokių aprašymais, sche
momis 
vių ir, 
bomis. 
landžio
prezentacinė tautiškų šokių šo
kėjų grupė iš 32 asmenų. Vil
niuje birželio mėn. numatyta 
pirmoji tautiškų šokių šventė. 
Dar šį vasario mėnesį šaukia
mas tautiškų šokių bei žaidi
mų komisijų ir organizacijų 
atstovų suvažiavimas ir ruo
šiami tautiškų šokių kursai.

Atatinkamos •

DRAUGIŠKUMAS VIS 
LABIAU DIDĖJA

Kraštui Remti gavo iš 
M. Šaltenio, gyv. Chica- 
Amerikoje, šešis sidab- 
pinigus ir laiškų, kuria- 

Malonėkite Tam-

“Neucr Vorvvaerts” rašo: <
“Ir Vokietijos universitetai 

taikosi prie naujų, politinių

Tačiau, kuomet Suomijos 
premjeras su trimis palydovais 
nuvyko į Maskvą, tai pasirodė, 
kad Stalinas juos apgavo. Jisai 
pastate jiems daug aštresnes są
lygas, negu tos, kurios buvo 
Suomijai įteiktos per Švedijos 
valdžią. Apie tai praneša tele
grama iš Stockholmo:

“Guenlher (Švedijos užsie
nių reikalų ministeris) pasa
ko, kad sąlygos, kurias Suo
mijai perdavė Švedija, pagal 
Rusijos prašymą, buvo daug 
mažiau aštrios, negu galuti
nos taikos sąlygos. Jisai pa
sakė, kad tose sąlygose nebu
vo minėta apie Sallh-Kuusa- 
mo srities atidavimą arba ge
ležinkelio tiesimą iš Kanda- 
laškos, prie Baltosios juros, į 
Kemijarvi, Suomijoje. Bet ši
tie reikalavimai buvo įdėti į 
galutinas taikos sąlygas.”
Taigi Stalinas pavartojo visą 

Hitlerio techniką, nuo a iki zet. 
Lygiai, kaip Hitleris pradžioje 
reikalavo (iš Čekoslovakijos tik 
vokiečių apgyventos Sudetų sri
ties, o paskui Miunchene pasta
te ultimatumą, kad jam butų 
atiduoti ir dideli čekų apgyven
ti plotai, — taip dabar sovietų 
“fiureris” pasielgė su suomiais.

Suomijos liaudis šitos bolše
vikų klastos neužmirš, kaip ne
užmirš ir'žuvusiųjų kovoje už 
krašto laisvę savo bolių.

KAUNAS. — Nesenai duoti 
leidimai steigti du elektros 
lempučių ir du dviračių fabri
kus Lietuvoje. Patogumo dė
lei leidimų gavėjai nutarė su
sijungti, tokiu budu vietoje po 
du, bus po vieną lempučių ir 
dviračių fabriką, užtad abudu 
bus didesni.

VILNIUS. — Paskutiniu me
tu, labai pagyvėjus Vilniuje 
gyventojų judėjimui, padidėjo 
ir vežikų skaičius. Prieš porą 
menesių Vilniuje vežikų buvo 
apie 500, dabar jau yra apie 
600. Kadangi vežikų uždarbis 
neblogas, tai daug ir kaimie
čių atvažiuoja į miestą uždar
biauti.

VILNIUS, — šiuo metu Vil
niaus mieste yra viso apie 800 
gydytojai, kurių tarpe nemaža 
atbegelių iš Lenkijos. Iš esan
čių gydytojų apie 150 neturi 
praktikos teises, nes yra ne 
Lietuvos piliečiai, o dalis ne
turi reikalingos trejų metų 
praktikos. Prieš karų Vilniuje 
buvo apie i 700 gydytojų.

K AUNAS. — Apskaičiuoja
ma, kad į Lietuvą yra įvežta 
apie 6,000 rašomųjų mašinė
lių, iš kurių apie 3,000 maši
nėlių yra vartojamos įstaigo
se. Mašinėlėms viso išleista 
apie 3 milijonai litų. Vien kas
pinėliams (ribbons) išleidžiama 
per metus apie 200,000 litų. 
Dėlto yra kilęs sumanymas 
Lietuvoje steigti kaspinėlių ga
minimo fabrikėlį.
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Kas pažįsta dargi prieškari
nius (XX-to šimt. pradžią) lai
kus,* puikiai-žino rusų valstiečio 
ir bendrai rusų liaudies ir dargi 
aristokratijos nepaprastą tikėji
mą į vieną žmogų, gerą ar blo
gą. Jei kas negero yra, tai to
dėl, kad anas ar kitas arti caro, 
jei kas gero, tai todėl, kad anas 
ar kitas priėjo prie caro ir aną 
įtikino, bet daugumoje liaudyje 
ir aristokratijoje dargi (ypač 
feodalinėje) buvo įsivyravus 
mintis, jog pats caras labai ge
ras, o blogi tik jo patarėjai 
(Rasputinas, minis teriai ir 1.1.). 
Maža to, rusų istorijoje mes 
daug turime avantiūristų, kurie 
pasiekė valdžią, pasiekė sostą 
dėka suiručių, susidėjusių tam 
tikrų aplinkybių. Buvo nema
ža ir “svieto lygintojų”, kaip 
Pugačevas, Slenka Razinas, ki
ti, kurie taip pat tai žuvo, tai 
pasiliko ir tik laikinai pasitrau
kė iš gyvenimo, bet kurie žadė
jo grįžti ir išliuosuoti žmones.

Legendos.
Ir šiomis legendomis komu

nistai labai smarkiai operavo 
pilietinio karo metu tamsios 
liaudies tarpe norėdami tuo įsi
gyti jos palaikymą, nes susipra
timo, programos gražumu ne
galima buvo juos pavilioti.

Ir rusai turėjo liaudžiai vėl 
suteikti “batiušką”, kuriuo ti
kėtų, kurį galėtų teisinti, nors 
jo valdininkai ir blogai elgtųsi, 
bet kurie jokiu budu negalėtų 
suteršti patį “tėvelį”, nes jei 
blogai kas vyksta, tai ne jis “tė
velis” kaltas, bet jo patarėjai, 
gi kaip tik jis sužinos, viskas 
pasikeis.

Tokiu “batiuška” buvo savo 
laiku Leninas ir rusų literatū
roje ir pačioje liaudyje yra 
daug legendų, kuriose Leninas 
vaizduojamas ne žmogumi, bet 
savotišku dievaičiu, savotišku 
caru, šiandien tokia iškimšta 
stovyla padarytas ne Stalinas, 
bet Kalininas, taip vadinamas 
Rusijos prezidentas ir iš dalies 
pats Stalinas.

Puiku, jei tas buvo savotiškai 
naudinga Rusijai, tai visgi nč-

KAUNAS. — Draugija Vil
niaus 
Juozo 
goję, 
rinius
me rašoma:
stos priimti tą mano mažą do
vanelę sesėms ir broliams vil
niečiams paremti. Man gaila 
labai, kad aš daugiau negalė
jau prisiųsti dėl to, kad ir aš 
pats vargšas esu. Bet aš nie
kaip negaliu užmiršti ir Tėvy
nės Lietuvos. Aš iš visos sa
vo širdies trokštu, kad Tėvy
nė Lietuva butų laisva ir ne
priklausoma visados ir butų 
laiminga ir kultūringa”.

KAUNAS. — Nemiškinguo- 
se rajonuose gyventojams miš
ku aprūpinti steigiami prie ge
ležinkelių specialus sandėliai, 
iš kurių gyventojams miško me
džiaga bus pardavinėjama be 
varžytinių. šiuo metu tokie 
sandėliai jau veikia Vilkaviš
kyje, Kalvarijoje, Joniškyje, 
Pasvalyje ir Marijampolėje. 
Greitu laiku tokie sandėliai i- 
steigiami Kėdainiuose, Rokiš
kyje, Skuode ir Linkuvoje.

VILNIUS.
ūkininkų reikalais besirūpinan
čios įstaigos yra suinteresuo
tos, kad ir Vilniaus krašto ūki
ninkai kuo greičiau savo ūkių 
tvarkymu prilygtų visos Lie
tuvos ūkininkams skirti pre
mijas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios -Naujienos 
yra naudingos.
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Operetė “Syhria”
Dailės choras stato scenoje 

operetę “Sylvia” balandžio 14 
d. š. m. Finų svetainėje, 5969 
14 St. Pradžia 6 valandą vaka
re. Įsigykite tikietus, nes sėdy
nės bus rezervuotos.

šio viso gražaus darbo prie
kyje stovi gabus muzikos mo
kytojas, A. P. Kvederas.

Lakštutė.

SLA 352 kuopa auga
Įrašyta 28 nauji nariai

Kovo 3 d. š. m. Lietuvių sve
tainėje įvyko mėnesinis susirin
kimas 352 kuopos. Perskaičius 
protokolą ir kitą koresponden
ciją, SLA 13 distrikto generalis 
organizatorius iššaukė savo 
‘'debiutantus”. P. Molis per
skaitę 3 naujas aplikacijas, V. 
Buclvidis — 3, B. Vasiukonis — 
2, Valužis — 1, Ad. Masytė — 
2, B. Keblaitienė — 7, Petras 
Kučinskas — 10. Viso 28.

Musų Detroito 352 kuopa jau 
pralenkė ir antrame pažangos 
vajuje visas kitas SLA kuopas. 
Jau sumušė ir pirmo pažangos 
vajaus rekordą. Taip ir reikė
jo. ' •

Buvo suorganizuotas SLA 
baseball tymas ir turi didžiau
sio pritarimo kaip kuopos, taip 
ir biznierių tarpe.

Sekančiame susirinkime bus 
balsavimai P. Tarybos ir rinki
mas delegatų į sekamą seimą.

M. J. Kemešienė.

Aukų surinkta $335.00
Lietuvos nepriklausomybės 22 
metų minėjimas praėjo Detroi

te su didžiausiu pasisekimu
Kovo 10 dieną š. m? SLA 200 

ir 352 kuopos apvaikščiojo Lie
tuvos nepriklausomybės 22 įlie
tų sukaktį. Ji praėjo su didžiau- 
>£tu pasisekimu. Į dvi dienas 
įvyko net ^parengimai, o ko
vo 10 d. antrą valandą po pie
tų įvyko konsulo ir p-ios Dauž- 
vardžių priėmimas Hotel York, 
dalyvaujant gražiam būreliui 
profesionalų, biznierių bei vi
suomenės darbuotojų.

Pasakyta daug gražių kalbų. 
Konsulas P. Daužvardis turi
ningoje savo kalboje apibudino

Lietuvos, o ypatingai vilniečių 
sunkią padėtį. P. Daužvardienė 
pasakė labai įspūdingą kalbą, 
kas Detroite yra retenybė, ypač 
iš moteriškės pusės.

šiame susirinkime' suaukota 
$117. Tą pačią dieną 5 valandą 
po pietų įvyko prakalbos su 
dainomis Lietuvių svetainėje, 
žmonių buvo pilna svetainė. 
Kalbas pasakė žydų rabinas Dr. 
Leo Fram, profesorius Stan- 
ton, ponia Daužvardienė, kon
sulas P. Daužvardis, Dr. J. Jo- 
nikaitis ir Ch. Martin. Prakal
boms pirmininkavo M. J. Ke
mešienė.

Programo muzikalę delį pil
dė Dadės choras, vadovaujant 
mokytojui A. P. Kvederui. šia
me parengime aukų surinkta 
$118.45.

Trečias vakaras buvo suruoš
tas Moterų Klubo ponų Dauž- 
vardžių išleistuvėms pirmadie
nio vakare pas ponus S tark, 
Moterų Klubo pirmininkę, čia 
stalai buvo apkrauti skaniau
siais valgiais, papuošti puikio
mis gėlėmis. Vakaras pasižy
mėjo gražiom kalbom ir sudėta 
dar 50 dolerių aukų vilniečių 
pagalbai. Atsisveikinant su po
nais Daužvardžiais, komiteto 
iždininkas ponas Vaitkus įteikė 
ponui konsului $285, o ponia 
M. Sark — $50, viso susidaro 
$335.

Tai graži auka sudėta detroi- 
tiečių. Šalę tų visų gražių aukų 
p. M. Stark įteikė poniai Dauž- 
vardienei dovanų parvežti ir 
įteikti Ghicagos Moterų Klubui. 
Prisegė p. Daužvardienei prie 
suknelės puikių gėlių ir taip 
baigėsi šios malonios vaišes. Dr. 
Jbnikaitis daug kartų pabučiuo
ja Lietuvos atstovą ir jo malo
nią žmoną, svečiai skirstosi, 
nes jau buvo 3 valanda ryto. 
Konsulą ir jo žmoną palydi po
nai Moliai ir M. Kemešienė į 
Leland viešbutį, iš kur pasilsė
ję antradienį grįžo Chicagon.

Tai taip ir maloniai ir nau
dingai praleidom tas porą die
nų.

Plačiau apie prakalbas ir Dai
lės choro dainavimą bus para
šyta sekamose Detroito žiniose. 
Taipgi ir aukotojų vardai bus 
paskelbti. —Mariutė.

versiteto plaukimo instruktorius ir jo dūkte, džiaugiasi 
kad jų komanda laimėjo plaukimo lenktynes.

Įvairios žinios iš Lietuvos
KAUNAS. —. Pereitieji metai VILNIUS. — Lietuvos Dar- 

buvo sunkus ir lietuviškai kny- bo Rūmai savo skyrių .Vilniu- 
gai, nes dėl įvairių politinių pa- je buvo įsteigę gruodžio 10 d. 
saulinių sukrėtimų knygų leidi-[ir per tą trumpą laiką visoke- 
mas ir pirkimas žymiai suma- riopai išplėtė savo veiklą. Jau 
žėjo. Tik metų pabaigoje kiek įsteigta Vilniaus darbininkams 
atgijo. Knygų leidimo b-vė

cash in ON THESE

W IT H >

fcii 
M 
s

ON UPKĘEP, ALSO! 
. . . with FIBERGLAS, 
the “lifetime” ineulation. 
Addsyears to the efncient 
life of your refrigerator.

MK

ON OPERATING COSTSI 
.,. with famoue ĘCON0- 
MIZER Męchanism—10 
hovirs out of 12, it u sės 
no eurrent at all.

saXJL_~
ON FOOD SPOILAGEI 
.,, with new TRU-ZONE 
COLD—gives you steady 
low temperatūros, the 
“right” cold for each food.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
ainos. Lengvi išmokėjimai. Tei- 
ingas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

New
S REF

wkt?nghouseT IA 
HOME ForE YOUR

, niki U. Uid h

Žyduką

VHthan Kentei 
MUTUAL LlQUOh
CO. - VVholesale 

1707 S. Halsted Si
Pel Boulevard 001 *

Victdr Bagdonas 
LOCAI & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel, YARDS 3408

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Musų Parengimai
Marijos Jurgelionienės tragiš

ko žuvimo vienų metų paminė
jimas įvyksta penktadienį, ko
vo 29 d., 7:30 vai. vakare Lie
tuvių svetainėje. Bus bunco ir 
kortų vakaras. Kalbas pasakys 
Dr. Jonikaitis ir Stefanija čur- 
lioniutė (Duvanek), artima ve
lionės Mariutės draugė. Bus ir 
muzikėlis programėlis.

Gražias dovanas laimėtojai 
gaus už atsižymėjimą. Įžanga 
tik 50 centų.

Rengimo komitetas prašo vi
sų atsilankyti. Uždarbis šio va- 
kerėlio skiriamas Mariutės Jur- 
gelionienes paminklo statymo 
fondui. —-Komitetas.

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON

(įskaitant Vilniaus kraitę)
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS {
1739 SO. HALSTED STREET \

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

•‘Sakalas” pernai išleido 60 vei
kalų: iš originalinčs poezijos 
Bernardo Brazdžionio, Br. Bui- 
vydaitės, J. Krūminio, Dr. 
Pumpučio, Adomo Lasto, Stasio 
Santvaros, S. Neries ir K. Jo
kūbėlio; iš originales beletristi
kos išleido St. Būdavo, Lazdy
nų Pelėdos, J. Paukštelio ir M. 
Vaitkaus romanus, N. Mazalai- 
tės, D. Čiurlionytės, L. Šlape
lienės ir K. Jankausko-Janonio 
apysakas, A. Poškos kelionių 
nuo Baltijos iki Bengalijos ap
rašymus, 2 tomus ir iš scenos 
veikalų S. Kapnib vieną kome
diją. Kiti leidiniai verstiniai ir 
mokyklų vadovėliai.

KAUNAS. — Lietuvos Aero 
Klubo aviacijos teorijos kur
sus lanko gana didelis būrys 
Kauno mokyklinės jaunuome
nės, studentų ir tarnautojų. 
Pavasarį iš tų kursistų bus su
daryta mokinių lakūnų grupė, 
kuri ir praktiškai mokysis pa
skraidyti. — Keli jauni lietu
viai konstruktoriai kurs laikas 
atsidėję statosi lėktuvus Kau
ne privačiai statomi. du lėktu
vai, Ukmergėje vienas. Ligi 
pavasario žada ir vieni ir ki
tas baigti ir pradėti išbandy
mą. — Aero Klubas gauna 
daug prašymų iš krašto jau
nuolių, priimti juos mokytis 
Vilniaus Aukštaragio' sklandy
mo mokykloje. Jaučiama, kad 
jaunuolių susidomėjimas mo
kykla ir sklandymo sportu, yra 
abai didelis.

KAUNAS. — šiemet bus pa
didintas Karo Muziejaus sode
lis, prijungiant gretimai esan
ti pirktą iš privačių savininkų 
sklypą. Kai tik atšils pavasa
ris, tuojau bus pradėta naujo
sios sodelio dalies tvarkymo 
darbai. Jau liedinami pamink
lai, kurie čia bus pastatyti, bū
tent Knygnešio ir Sėjėjo sta
tulos. Dail. P. Rimša iki šio 
pavasario tikisi atliedinti savo 
Vargo Mokyklą, kuri taip pat 
bus naujoje sodelio dalyje pa
statyta.

Karo Muziejaus viršininko 
dr. Nagiaus (Nagevičiaus) ko
ja, i kurią jis išlūžo per šlaunį 
beeidamas gatve, jau operuota 
ir sudėta į gipsą. Pacientas gu
li Karo ligoninėje. Nors-ope
racija pasisekė labai gerai, ta
čiau pacientui teks pagulėti il
gesnį laiką, nes kojos kaulas 
buvo. sulūžęs ir atlužos susmi
gusios į raumenis.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsiausi “NAUJIENOSE”

biblioteka, gaunami darbinin
kų skaityklai įvairus laikraš- 
čiaį, teisės patarėjas (juris
konsultas) duoda darbininkams 
nemokamai patarimus. Darbo 
Rūmų skyriuje kasdien lanko
si apie šimtas interesantų. Sky
rius organizuoja darbininkų 
kultūros klubą, chorą ir orkes
trą ir meno mėgėjų teatrą. 
Prie D. R. skyriaus steigiamas 
kuro sandėlis, iš kurio ir Vil
niuje, kaip Kaune, darbininkai 
vaus malkų ^papigintomis kai
nomis.

Turniškiuose, prie Neries ne
toli Vilniaus,/!kur yra statoma 
didelė elektros stotis ir šiuo 
metu dirba gana didelis skai
čius darbininkų. Darbo Rūmai 
įsteigė Talkos kulturinį klubą. 
Prie klubo yra skaitykla, kny
gynas, vakarais čia susirinkę 
darbininkai mokosi lietuvių kal
bos, skaito knygas ir Jaikraš- 
čius, klausosi radijo. Kultūros 
klubą darbininkai labai gausin
gai ir mielai lanko.

KAUNAS. — Kariuomenės 
vadas brig. gen. Raštikis “El
tos” atstovui pareiškė: “Gavau 
tris mėnesius atostogų savo 
sveikatai pataisyti. Šia proga 
noriu pažymėti, kad jau pra
ėjusių metų spalių mėnesio ga
le prašiausi paleidžiamas iš pa
reigų, be kitų, ir sveikatos pa 
taisymo sumetimais.” Kaip jau 
anksčiau buvo pranešta, Res
publikos Prezidentas gen. Raš
tikio prašymą patenkino ir 
jam trijų mėnesių atostogas 
suteikė, laikinai kariuomenės 
vado pareigas eiti paskirdamas 
gen. Vitkauską, ligšiolinį Vil
niaus rinktinės vadą, o jo vie-r 
ton į Vilnių paskirdamas gen. 
Černių, buvusį ministrą pirmi
ninką.

KAUNAS, i -u Pandėlio JUR 
(jaunųjų ūkininkų ratelio) na
rys Albinas žigulis, pats ne
turtingas jaunuolis iš savo su
taupytų skatikų paaukojo ke
lis litus JUR Sąjungai, prašy
damas užsakyti laikraštį “Ūki
ninko Patarėją” ir jį pasiųsti 
vienam Vilniaus krašto jaunam 
ukininkaičiui. — JUR Sąjun
gos valdyba paskelbė varžyty
nes: referatų skaitymo, nami
nių drabužių dėvėjimo, namų 
švaros ir tvarkos palaikymo, 
darželių įrengimo, kiemų su-' 
tvarkymo, gamtos stebėjimo ir: 
kt. Visose tose varžybose da
lyvauti užsirašė 344 rateliai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

'‘NAUJIENOSE”

UiM14Z5 * fotografas
$14.75 {MOKĖTI

24 MĖN. IŠMOKĖJIMUI

DANFEL
FURNITURE, C0.

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

f

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

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

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

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

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

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

$i pasiūla tinka iki kovo 25 d., 1940.
Rašykite:

JAMES GODITUS
536 Lakę Shore Drive, Rooin 304 Chicago, III.

Telefonas SUPERIOR 3391. ‘
> ■ ' • ’ ' K f ,

. Į |l —«... '   

GARSINKITfiS “NAUJIENOSE”

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

INSURANCE"
(APDRAUDA)

' • PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

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

MADŲ 
KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygų, kurių galite gauti pai 
mus. Siųskite savo orderius;

1739 S. Halsted St, 
Ohlcaga, QL

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

Adresas.. ---------------

Miestas.



GERAI, KAD KARTAIS ATSIRANDA KAS 
PRIGLAUDŽIA VARGO PRISPAUSTUOSIUS

(vairios Žinutės Iš Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

CICERO. — Antanas Daraš- i 
ka atvažiavo iš Lietuvos, nuo 
Radviliškio. Buvo nevedęs, pa
prastas darbininkas. Jau keli 
metai kaip neteko darbo, taipgi 
negalėjo sunkiai dirbti, tad pri
siglaudė prie tavėrno, pas L. 
Zamulevičių, Anglickį, Danaus
kų — 1346 S. 50th Avė. Čia iš
buvo ilgiausiai, iki savo mirties. 
9 dienų kovo liko palaidotas 
Lietuvių Tautiškose Kapinės*; 
su patarnavimu laidotuvių di
rektoriaus, Antano Petkaus, i? 
Chicagos Lietuvių Draugijos. 
Pasidėkojant p. Danauskui ne
reikėjo daryti rinkliavos laido
tuvėms. Gerai, kad randasi ge
raširdžių, kurie priglaudžia pa
senusius savo tautiečius, bet kai 
kurie tame įžiūri blogų pasipi
nigavimų ir 1.1., bet tankiausia 
to nėra. Keletu metų žmogų už
laikyk, o mirusį palaidok. Ge
rai, kad turi kokių draugijų ar
ba apdraudų, bet už tai reikia 
mokėti. O kas tai atliks — su
prantamai, “bosas”. Bet nevis; 
ir tie vadinami “bosai” turi ge
rų supratimų, t. y. nepermalo 
rytojų. Butų sveikiausia, jei sa
vi savus prižiūrėtų. Kalbama, 
kad ir velionis Antanas Daraš- 
ka turėjo brolį, rodosi, Detroi
te, Michigan. Iki šiolei niekas 
neatsišaukė.

Narių atsilankė nemažai. Tarp 
kitko, pasirodė, jog 6-to apskri
čio konferencija kuopai kaina
vo apie keturis dolerius. Tai 
menkniekis, bet ’ visi buvo pa
lenkiu ti. Taipgi sekretorius pra
nešė, jog praeitas vasario mė
nuo buvo vienas iš nelaimingų
jų kuopos gyvavime. Mirė du 
draugai, būtent, V. Latveliai ir 
B. Nedvaras. Mirusių vietas tu
rės užpildyti nauji. Taip turėtų 
būti.

P-ia Latvėnienė tai suprato ir 
atjaučia organizacijų. Įstojo pa-

Tai geras pavyzdys; Kitaip 
draugijos negalėtų egzistuoti. 
Velionis Nedvaras paliko plačių 
giminę. Iš jų butų geri SLA na
riai.

Šiaip kuopoj viskas tvarkoj. 
Ligonis R. Čižas jau baigia pa
sveikti iš po susižeidimo auto
mobilio nelaimėj. Jau tretis me
nuo žmogus nedirba.

Sekantis kuopos susirinkimas 
bus šauktas atvirutėmis. Pildo
mosios Tarybos balsavimams, 
Seimo reikalams ir pačios kuo
pos jubiliejui. Dėl to visi na
riai turėtų sus’domėti, skaitliu-

Naujlenų-Acme Telephotu
John U. MacMillan, ku

riam liko atimta privilegija 
vesti biznį Chicagos grudų 
biznyje.

ta kas mėnesio antrų pirmadie
nį, Joe šameto svet., 1500 So. 
19th Avė. •

Ruošiasi Seimui, Rinkimams.

SLA 301 kuopa turėjo savo 
mėnesinį susirinkimų p’rmadie* 
i į, 11 dienj, Shameto Svetainėj.

Dr. A. J. Gusseno paskaita.

ros Lietuvių Kultūros Draugija 
liti ės savo mėnesinį susirinki-

PAVASARIUI IR

VELYKOMS!!!
BATELIŲ PIRKTI

Eik į BOSTON’S
Visi Naujieji Stiliai. Naujos Gamybos!!

JCAS PER PASIRINKIMAS!!!
Juodi

Navy Blue
O Kombinacijos

• New Weggies

• Patents...
• Cabardine
• Alligator

Prisitaikinkite vėliausius!!
JUS DŽIAUGSITĖS JAIS.

PAMATYK JUOS!! — STEBĖKIS JAIS!!

VYRAI!!!
Labiausia iškrisi

Chicagoj.
Mes nepakėlėme

$2.98

NAUJI BATELIAI 
VAIKAMS!!!

Žymus Star Brand ir

Z. $1 QQ
Bateliai - ■ ■

98
ir aukšč.

Ateikit ir Pamatykit Naujus
RED CROSS Batelius 

Visi Naują Stilių

NAUJIENOS, Chieago, III. _____

Žemesnės 
Kainos

Penktadienis, kovo 15, 1940

Svetimtaučiai 
Gražiai Įvertina 
Šiuos Lietuvius

Jauni lietuviai šokėįa’. turi 
didel| pasisekimų

Erdvioje International House 
Beliajus su savo 30 

grupe pašoko du ne
įdomius baletus. Vie- 
“Kiduš a šem” ir at- 
pogromų Ukrainoje 

o antras

t ■

mų Liuosybės Svetainėj. Susi
rinkimas svarbus, bet ne vien 
užsimokėjimui duoklių, nors 
jau tretis mėnuo šių metų. Kas 
to nesilaiko lieka suspenduotas. 
Draugijos metinis parengimas! 
ai ti ir šiame susirinkime’ ko
mitetas raportuos smulkmeniš
kai. Kiek teko patirti, parengi
mas ruošiamas ne bile kaip. Ar
tistai, muzika jau pasamdyta, 
renkami programai, perkami į- 
vairųs “trunkai”. Tai vis sve
čiams ir patiems nariams. Vi.i 
laukia 21 dienos balandžio

paprastai 
<ias buvo 
. aizdavo 
.aike žydų vestuvių, 
lalelas atpasakojo legendų, ku-l 
ri aiškino kodėl Vilhiauš Pane
lė Švenčiausia Aušros Vartuose 
apvainikuota dviejais vainikais. 
‘Panelę švenčiausių” atvaizda
vo p-le Joana Matečunaitė. Per 
visų baletų, kuris truko apie 45 
minutes, ji išbuvo nepajudėda
ma, mat, vaizdavo statulų, ir 
až tai ji sulaukė didžiausio ir 
Šilčiausio publikos priėmimo.

Beveik visi svečiai buvo sve- 
I timlaučiai, keli net iš Miiniešo- 
;os. Jiems apie baletus pranė-

pirkti jas tiesiai iš 
ir gamintojų kro\i

kiekviena Midwest

Pastaromis dienomis laikraš
čiuose pasirodė žinia, kad val
gomų daiktų kainos nukrito 
nuo 3 iki 10 nuošimčių, žinia 
paduota pasiremiant valdžioj 
informacijomis.* Reiškia, ' kad 
pragyvenimas tiek, atpigo ir 
dolerio tiek pat pirkimo galia 
pakilo, o šeimininkės daugiau v 
sutaupys.

Tačiau Midwest Stores pre
kių kainos ne~ tik kad yra tų 
santaupų pasėka, bet ir tų san
taupų, kurios susidaro iš na
šaus ir ckononųiško plano, ku
riuo remiasi visa šių krautuvių 
veikia. Midwešt Stores savinin
kai turi sudarę didelę koopera- 
lyvę organizacijų, kuri turi sa
vo didelius urmo sandėlius. Vi
soms krautuvėms perka prekes 
per tuos sandėlius, o jų parei
kalavimas toks didelis, kad jie 
priversti 
dirbtuvių 
niais.

Be to,
Stores krautuvė priklauso at
skiram savininkui, patys savi- 

1Z... . . ._ ninkai veda, todėl ir jų išiaidosKita prisiuntė v _ \ J £ .., . , . j mažesnes, štai delko ne par-kuriame sakoma, kad , , v _ , .j duoda prekes zemesnem kai- seen many a dance 1 V1' nom, nes tų krautuvių užlaiky
mas yra pigesnis, plūs d.de.ė 
pirkinio galia. Šiais metais ben
drai prekių kainos yra žemes
nes negu praeitais metais. Ne
žiūrint to, Midwest Stores yra 
dar žemesnės. Tai yra vaisius 

■o po koncerto | ekonominio plano.
Kad pamatyti visas tas eko 

nomines kainas, reikalinga 
‘ t ir skaniausia I kiekvienam persiskaityti š aa- 

akariene. Tie žmonės yra Mr. 4ien Naujienose jų skelbimų, 
ir Mrs. Boand, . kurie gyvena rame aprašytos specialės kai 
gražioj Chicagos.> universiteto nos l°s Pl’ogos kiekv.enai 
apylinkėj, prie Hąrper gatvės, šeimininkei nusipirkti pigiau.

Tai pirmų kartų atsitiko, kad I (Skelb.)
bent kas, ypatingai svetimtau
tis, pakviestų visų grupę ir taip 
plačiai vaišintų su tokia bran
gia vakariene.. TiMs tik reiškia, 
kad ši grupė susilaukė įvertini
mo svetimtaučių tarpe, kur jų 
darbai iš tikro įvertinami ir

Club, ir ji pareiškė, kad juos 
pamatyti verta važi Uoli, kad ir 
i New Yęrkų.

‘I have 
program, būt nothing so mov- 
ng as ‘Kedush Ha shem’ or as 
jeautiful and well danced as 
i.)ur Lady of Vilna.” »

Pakvietė vakarienei
Visa grupė susilaukė daugį 

komplimentų 
viena pora pakvietė visus daly
vius į savo namus ir pavaišino 
juos įvairiausia L ______

Diena iš Dienos

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
PUIKUS VALGIAI — TOKIE, KOKIŲ NORITE . .. TO

KIOM KAINOM KOKIAS MĖGSTATE MOKĖTI

PALISADE” Salmon vidui, raud.

IŠPARDAVIMAS! PENKT? IR ŠEŠT., KOVO 15 ir 16
“PILLSBURY’S” Geriausi

MILTAI • sv. maiš.
23c

24% sv. U ų n 
ma'Š. 0 W U

“<-• a AGarucdintas

PIENAS aukš. ken. 4 už 25^
«‘T>oi\/rTATn» MU-Pai

CUKRAUS 1 sv. pakelis 2už15<
“i\<Tr»'\xrFC’T” T'omatų ar Daržovių

SRIUBOS aukš. 21 unc- ken. 2 už 1
“lftlDWEST” DeLuxe
KAVA Puikiausi Kokybė sv. ken 25^

SHURFINE” Saucrkraut Geriausia 2% ken. 2 už 190
“MIDWEST” Komai Nuo Varpos
DELMAIZ NIBLETS 12 unc. ken.

COMET” Ryžiai

2 už
2 už 190

■PILLSBURY’S” Blynams Miltai 20 unc. pak. 2 už 190
2 už 170

“MIDWEST” Spaghetti ar Makaroni 1 sv. rolės 2 už 15c

18 už 100

PILLSBURY’S” Karina 14 unc. pak.

SUNSHINE” Scottic Cookies
“rHTCK-CHTrK” “PPESTO”
VELYKA1ČIAMS DAŽAI 3 pak. 250
BIG KERNEL” Paukš. Sėklos 7 unc. pak. 2 už 170

“LIBBY’S”
CORNED BEEF HASH No. 2 ken 17*
CALIF. NAVEL '
ORANDŽIAI Did. 176 mieros tuz^ 25<
"P and G” MUILAS_______________
“LAVA” Muilas
“CHIPSO” Maž. 9c
“LIFEBUOY”” Muilas
“LUX” Muilas
“LUX” Trupiniai
DYKAI DISH TOWEL
“SILVER DUST”

M 'TT?

maž. 9c

Dideli šmotai 3 už 11c
3 už 170

did. pak. 210
3už 170
4 už 230

did. pak. 210

did. pak. 21c
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

Paprastai mes po susirinkimo 
turim programų, šį kartų yra 
pasiža&ėjęs Dr. Gussenas duo
ti paskaitų, o visi gerai pame
nam iš pereitų metų daktaro 
svarbių kalbų apie maistų. Nė
ra abejonės, jog ir šitų kartų 
d: kLaras pasakys kų nors nau
dingo, tai ateikite patys ir atsi- 
.ėskite kitus, nors ir ne narius 
draugijos. 

I
Iš Republikonų Veiklos.

Praeitų šeštadienį vakare, 
Li uosy bes svetainėj buvo pilna 
žmonių, jaunų ir senesnių, ir
įvairių tautų. Visi smagiai lo-I gauna paraihos. » 
šė bunco ir pinoklį. Lošimo tar
pais pasirodė kandidatai mies
to valdžion. Lošimas ir dovanų 
dalinimas užsitęsė beveik iki 12 
nakties. Beveik kiekvienas gavo 
šiokį tokį dalykėlį, o kai kurie 
gavo stambias dovanas. Mat lai
mė nė kiekvienam tenka.

Raudonos Rožės Kliubo jau
nuoliai sparčiai dirba Velykų 
parengimui. . Paprastai būdavo 
vien šokių vakaras, bet šį kartų 
jie surado ir kitką. Apie pora 
valandų iš pradžių duos kalba
mus judamus paveikslus — va
dinasi užganėdinimas augu- 
siems. Tai labai gerai, visi pa
veikslus mėgsta. Visi eisim žiū
rėti, o po to kas moka ir galės 
smagiai šoks baliavos. Tai bus 
tikros Velykos.

Šoko sekmadienj
Sekmadienį grupė šoko Ash- 

and Blvd. Auditorijoj didžiu
liam graikų parengimui. Ten 
taip pat susilaukė gausiausių 
katučių, šokikai turėjo atkar
toti kelis šokius. —Buvęs.

Lietuvos Kariuome
nės Įžengimas Vil
niun Filmose

Išvažiavo 
Atostogoms

Edward Lukošius Jr., sūnūs 
Tonio ir Onos Lukošių, Brigh- 
ton Parko drabužių valytojų, 
2555 W. 43rd St., šiomis die
nomis išvažiavo atostogomis J 
Floridų.

Jaunasis Edwardas mano ten 
prabūti apie porą savaičių. Vė
liaus vėl grįš prie savo nuola
tinio darbo.

— Steponas.

^1DWEST

D.

500

PIRK NUO (MIDVVESŪ NES PIGIAU.

□STORES
- (iioiltSTVAūSa. 'Ju^jtbče&nKM.

Ciceriečiams
Pranešimas

vertybė

kainų!!
ir 

aukšč.
Juodi 
Rudi 
New Tans 

Jk. Tau j i

M

Apsiaukite gerinusiais bateliais 
žemiausięm kainom

Naujos Kombinacijos
Crepe padai... Raudono roberio 

padai.
Į Turime visą eilę MOTERIMS PANČIAKŲ

Ateikite šįvakar, 8:30 vai. į 
Grant-Parkholme Demokrafų 
salę, 4808 W. 16 St. Pamatysi 
te dykai Lietuvos ūkio ii* gyve
nimo pažangų, bei šiaip gražių 
reginių iš Lietuvos.

Kviečia Cicero Demokratu• «• 
Jganizacija.

Kovo 15 d.? J. Grigaičio Ar- 
mitage Hali, 3800 W. Armi- 
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 (Town of Lake).

Kovo 18 d. Saxon Hali, 162’5 
W. 15th Avė. (Gary,

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

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

Rodymo pradžia visur 7:30 
vai. vakaro. Kiekvieno tautje« 
?io pareiga pamatyti šiuos is 
torinius vaizdus. Rodys br. Mo
tuzai. Kviečia visus,

Lietuvai Gelbėti Fondas,

Ind.) 
Darbinin- 
Michigan

J Balnis Gerai 
Verčiasi

Jonas Balnis, Real Rye Bread 
savininkas, 2910 W. 40th St., 
gerai verčiasi. Tai yra tas pats 
Jonas, kuris jus kasdien lan
ko su obalsiu “gera dienelė— 
gera duonelė”.

Jonas yra “N-nų” skaityto
jas. Jis jas ir dabar atsinau
jino. Pašaukite jį, Lafayette 
6927. —- Steponas.

PIRKIT VYRIŠKŲ RŪBŲ DOVANAS

VELYKOMS
PAS:

PAUL LEASES
3427 So. Halsted St.

Ten rasite didžiausį pasirinkimą gražių marškinių, kaklaraikš- 
Čių, skarelių, svederukų, apatinių marškinių. Skrybėlių, kelnių 
darbinių ir šventadienių—Viską, kas reikalinga vyrams rasite pas

Paul Leases
3427 SO. HALSTED ST.

Juozai, kur bėgi?
BĖGU PAS

BOSTON SHOE STORE
Pančiakas 

Pritaikome
3435 SOUTH HALSTED 

STREET
Atdara Sekmadieniais iki 2:00 vai. po pietų

Paukščiai Ir Gėlės 
Velykoms

Velykos tai didžiausi pava
sario šventė. Pernai pavasari 
Jus gavote dideiį pasirinkimų 
visokių gyvų gėlių 
dienai, Velykoms ir 
papuošti, pas Mrs. M. 
ras, kuri užlaiko P. D. 
Farm, prie 5519 So.
Avė. Taipgi ir šiemet Mrs. 
Daubaras jums patarnaus kaip 
ir pereitais metais, 
atidaryta. Sustokite 
ti.

Motinos 
kapams 
Dauba- 
Poultry 
Harlem

Vieta jau 
pasižiurę- 

(Skelb.)

Išsiėmė Leidimus
’edyboms
(Chięagoj)
Bernard La Velle, 55,

Susie Risko, 44

Reikalauja

SU

George J. Giriot nuo- June 
G. Giriot

g MICKĄ!
Mano kelnės paseno, noriu 
nusipirkti naujas. Na, gerai, 

££ ir aš sykiu bėgsiu; mačiau 
*x* kad jis turi marškinių, kak

laraiščių ir visokių vyrams 
reikmenų. •M B

Kur Dingo 
Juozas Evinskis

BRIGHTON PARK. — Kas 
gerai pažinojote biznierių Juo
zų Evinskį ir dabar norite su
žinoti, kur jisai randasi, tai jus 
visi esate užkviesti atsilankyti 
į Juozapines ir gimtadienio pa- 
rę, kurių Juozas Evinskis ren
gia kovo 16—17 d. 1940, antra
šu 3965 So. Archer Avc., Brigh- 
ton Inn tavernoje. Bus skanių 
užkandžių visiems. Nepamirškit 
Juozapų. (Skelb.)

avo
U’ęrskiras

Į Catherine Janetzke nuo Jo- 
‘leph Janetzke

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovė 31 d., 1940
SOKOLU SALEIE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Valymas ir Prosinimas už Mažą Kainą

I Frank Mickas
§ 4146 ARCHER AVENUE — SIUVĖJAS ®

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 

kad pa’čios Naujienos 
/ra naudingos.

GERB. Naujienų skaityto- 
los ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.



—

Penktadienis, Xovo 15, 1940

VILNIAUS GEDIMINO KALNE LAISVES
VARPAS JAU SKAMBA,

Jis Šaukia Mus Ateiti Vilniečiams Į Talką
Jau prabėgo pora dešimts 

metų, kaip mes chicagiečiai 
pasiuntėm Lietuvos Laisvės 
Varpą, kuris iki pereito rudens 
skambėjo musų laikinoj sosti
nėj — Kaune. Atgavus amži
ną sostinę Vilnių, tuojaus Lais
vės Varpas liko perkeltas į Ge
dimino kalną, Vilniuje, kur jis 
skamba kas ryt ir vakarą. Lai 
šis Laisvės Varpas, kaipo liuo 
sybės simbolis parsiųstas iš 
laisviausios šalies pasauly, skel
bia laisvės dvasią savo skam
bančiais aidais.

—5— 
nes stiprybes, kurią musų bro
liai jau naudojasi nepriklauso
moj Lietuvoj. *

Vilniaus Kraštui Remti drau
giją šelpia nę tik Vilniečius, 
netekusios savistovos, bet ke- 
lis tūkstančius ir musų brolių 
suvalkiečių, kurie yrą atbėgę 
į Vilnių ieškoti prieglaudos.

Todėl mes, S.L.A. 260 kp.,, 
tiesiam savo pagalbos 
savo broliams Vilniuj, 
krašte. Vilniaus Kraštui 
ti dr-ja, teikia pagelbą
giausįai mokyklą lankantiems 
vaikučiams ir moksleiviams, 
lankantiems augštesnį mokslą, 
todėl kiekvienas centas pasių
stas kalbamai dr-jai, yra su
naudojamas kuo tiksliausiai ir 
naudingiausiai^ teikiant apšvie 
tą ir kultūrą musų broliams.

Šįvakar!
komisija dar- 

kad sutraukus

ranką 
ir, jo 
Rem- 
dau-

skiriamas Vilniaus krašto gyv. 
šelpti. Komisija turi surinkus 
nuo musų dųosnių biznierių 
daugybę dovanų, būtent: kam
barių kėdę (ąrm chair), p-lei 
suknelę (dress), stalavą lem
pą, paltį lašinių, staltiesių, lo
vos uždangalų, kumpį, mote
rims geriausių kospiętikų, na, 
ir daugybę M tų dova
nų išlaimejimųį.

Kiekvieųas-na atsilankę į šį 
vakarų, ne tik kad linksmai 
praleis laiką, bet ir turės ge
riausią progą laimėti puikią ir 
kiekvienam reikalingą dovaną. 
Tikiętas tik 25. centai. Prie to, 
bus ir muzikalis palinksmini
mas.

Rengjmo komisija prašo vi
sų vietos, lietuvių atvykti.

Komisijos narys S,.

NAUJIENOS, CMta^į, III________________________

GRAŽUS DALYKAS - MUZIKA, BET JOS 
KEIJAS SUNKUS - IR SMAGUS

Dar truputis įspūdžių iš gražaus vakaro* * ,• .... ■ /
Populiarus ir plačiai pagar- ny, detektyvas, (Stanley žem- 

sėjęs savo ryškiomis ir apš- 
čiomis muzikalėmis spėkomis; 
^Pirmyn” Choras, po direkty
va Kazio Steponavičiaus ir jų 
geros asistentes Anelės Stepo
navičienės, praeitą sekųiadie- 
nį, kovo 10 d., Sokolų svetai
nėj. žavinčiai suvaidino trijų 
aktų veikalą “Kai Gėlės Žydė
jo”. Jis atvaizduoja kompozi
toriaus Franz’o Šchuberto gy
venimą.

Graži Publika

CLASSIFIĖD ADS.
"" 1 . I"""" ] I........ . "I ....................... -... . ............ .

PERSONAL 
Asmenų Ieško

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

gįulis); p-.a Koburgiepė, pas ku
rių Schųbertas gyvena, (Kašte 
Rypkevičienė).

Sakelė Daug Minčių
Jei neklystu* Schųbertas ir 

Mitzi giliausio įspūdžio pada
rė, ypatingai paskutiniame ak
te, kada Šchuberto gyvybė už- 
gęso. Jis mirė. Pastebima buvo 
publikoj susijaudinipias. Iš- 
tikro, ko,kis muziko likimas! 
Kada sielos turtus bėrė žino-i 
nijai, jaunuose metuose turėjo

PAIEŠKAU SESERŲ Agotos Lin- 
kiutės po vyru Plušciauskienės. Pa
eina iš Raseinių apskr., Viduklės 
miestelio. Gyveno Scranton, Pa. 
ant Providenče gatvės. Prašau ją 
pačią ar žinančius apie ją atsišauk
ti. Busiu dėkingas. Juozas Linkus, 
4635 So. Wąshtenaw, Chicago, III.

Varpe! Girdim Tavo Balsą!
Varpe! Mes išgirdom tavo 

skambų balsą, nešantį oro ban
gomis musų patriarko Dr. Ba
sanavičiaus ilgų metų skelbtą 
laisvos Lietuvos obalsį, šį kar
tą prašančio materialės pagel- 
bos musų brolių Vilniečių jau
nąja! kartai, kuri liko išlais
vinta iš po svetimo žiauraus 
jungo.

Varpe! Mes išgirdom tavo 
balsą per Draugiją Vilniaus 
Kraštui Remti, teikiančią jums 
brolišką/ pagelbą reikalingiau
sioj valahdoj, ir ji deda visas 
pastangas, įkūnyti jums dvasi-

Senelei Marijonai
Jocienei Pagelbeti
Parė

Bukim
Šios kuopos 

buojasi daug, 
kuoskaitlingiausį būrį narių ir 
vietos gerų patrijotiškų lietu
vių j kortų ir kauliukų vakarą, 
kuris įvyksta šįvakarą, kovo 
15 d., 7:30 v. v., Marųuelte 
svetainėj, 6908 So. Western 
Avė. šio vakaro pelnas yra

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 nuliudime 
vyrą Vincentą, dukterį Adelę, 
sūnų Aleksandrą, pusseserę 
Julijoną Antonaitienę ir jos 
vyrą, Mortą 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 
sieją, o\i&<ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Duktė, Sūnūs, ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

Tel. CICERO 2109.

BENEDIKTA PETRAUSKIE
NĖ, po tėvais Krivickaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 14 d., 9:10 vai. ryto 1940 
m., sulaukus 67 metų amž., 
gimus Panevėžio apskr., Še
duvos mieste. Amerikoj išgy
veno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris: Katherine ir jos 
vyrą Edward Purickius, ir 
Oną, anukus Leoną, Elaine ir 
Edward ir gimines. Lietuvoj 
—brolį.

Kunds pašarvotą^ kėpi., 238 
So. Cicero Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., kovo 16 d., 9:00 
vai, ryto iš kopi. į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. /

Visi a. a. Benediktus Pet
rauskienės giminės, ^raugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinipią

Nuliūdę liekame,
Dukterys, žentas, ąąukąi ir g.

Laid. Dir. P. Kelly, Tel. 
Austin 1000.

Reikia Barams
Būrelis geraširdžių moterų 

nusiteikė surengti parę Marijo
nai Jodienei, kuri yrą suvar
gusi senelė apie 68 metų am
žiaus. Parė jos sušelpimui 
įvyks šio 
7:00 vai., 
Campbell Avė. 
centai.

Visi giminės 
te kviečiami 
negalime apleisti musų Marijo
nos senatvėje.

Rengėjas,
Frank Kiwanski.

jos 
šeštadienio vakare, 

antrašu 6816 South
Įžanga bus 35

ir draugai esą- 
dalyvauti. Mes

Šįvakar Renka
<*»

Populiariškiausią
Panelę Bridgeporte

Rinkimai Įvyks Ramųva
, Teatre

. t -i AI e m . J ■

RŪGS

•±<

Angeline Kanapackajtė
(KANAPACKIS)

rsiskyrė su šiuo pasauliu kovo 13 d., 10:50 vai. ryto, 1940 
m., Sulaukus 32 metų amž., gimus East Hammond, Ind.

Paliko dideliame nuliudime motiną Oną, po tėvais Macaitę. 
tėvą Stanislovą, 2 brolius: Stanislovą ir Bronislovą, 2 seseris: 
Rozaliją Christian ir Stefaniją, 2 brolienes: Oną ir Marijoną, 
švogerį Bronislovą Christian, brolių dujetęr^: Oną ir Fyąnces, 
sesers sūnų Ronald Christian ir brolio sūnūs Xavier ir Sta
nislovą, tetą Johanną Wilhelm gyvenančią Vokietijoj ir kitas 
gimiites.

Kūnas pašarvotas 6401 So. Mozart St. Prospect 8583. Lai
dotuvės įvyks pirmad., kovo 18 d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Gimimo Pan. šv. parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Angeline Kanapackaitės giminės; draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Motiną, Tęvas. Broliai, Seserys, Brobęnčs ir kitos Gįminėsi. 

Lad. Dir. Albert V. Petkus, Tel. Lafayette 8024.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKBJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
“THE HOME OF FINE FOBNITUBE” SINCE 19M 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

į* | Sl^nąien, 
apie 9 vai. vakare/ Ramova 
Teatre bus renkama populia- 
riškiausia Bridgeporto panele.

Vietos biznierių sąjunga per 
kęletą savaičių išdavinėjo bal
savimo blankas su pirkiniais, 
kuriuose žmonės pažymėjo -ųž 
katrą Panelę jie savo bąlsųs 
paduoida. Pirmininkė to konfe$- 
to yra P-nia Sally Ann, savi
ninkė moterims skrybėlių krau
tuvės,, antrašu 3438 S. Halsteci 
Street.

Ljetuvaite Trečioj Vietoj
Kontestančių tarpe daug bal

sų gavusi yra ir 
vaite. P-lė Harriet 
vi trečioj vietoj.

viena lietu-
Mockus sto-

—VBA.

I C r* I Siunčiam Gėles I llvHldv Teiegramu į LU < Lll\ 10 Visas Pasaulio 
Dalią 

KVIETiyNlNKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Haisted Street 

Tel. YARDS 7308

M
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Baą- 
kietąips, Laidotu
vėms, papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Pbone LAFAYETTE 5800

Gerai žinant kokias gabias 
jėgas turi šis choras, tai lietu
viui iš visos Chicagos ir kitų 
miestų (Iš Clevelando buvo 
atvykus p-a Vilkelis) pripildė 
pusantro tūkstančio talpinan
čią salę su kaupu. Daugumas 
buyo mylėtojų muzikos ir dai
nos, ypač Šchuberto parašytos 
muzikos. Rengės išanksto, la
bai interesavosi, ne tik seni
mas, bet labiausia jaunimas, 
muzikališkasis jaunimas, kuris 
labai gerai pažįsta Šchuberto 
muziką. Prie to buvo atvykę 
ir daug arlistų-dainininkų, 
skaitomų Chicagos lietuvių pa
dangės šviesiausiomis žvaigž
dėmis. Na, ir buvo susitelkę

• šis “Pirmyn” choro atvaiz
duotas kompozitoriaus Schu- 
berto gyvenimas scenoje daug 
minčių sukėlė ir liūdesių va
landėlių atnešė ir tiems muzi- 
kos-dainos mylėtojams, ir 
tiems, kurie siekiasi muzikos 
ir dainos. Gražus dalykas— 
muzika, bet tas kelias, kuriuo 
muzikas eina gana sunkus, 
nors tikrenybėj smagus.

Esam Dėkingi Jam!,
“Pirmyn” Choras savo dide

lėmis pastangomis pateikė 
gražų vakarą ir mes jam esa
me labai dėkingi. R. S.

onalų, smarkių biznierių ir 
šimtai paprastos publikos, ku
ri nuolatos lanko vakarus:

Tiesa, labai daug buvo au
gusių žmonių, bet to jaunimo 
tai tikra jura buvo užpludus, 
ir nepaprastai gražaus jauni
mo.

Apie 4 Valandą pasigirsta, 
orkestrą groja'vietoj overtiu- 
ros Šchuberto “Nebaigtą Sim
fonija”. Steponavičius diriguo

Pagerbė Gražaus
Darbo Rėmėjus
Ir Draugus

Svečiuose Pas Nauja-

9

Grąžui Vaizdas

šeštadienio vakare, kovo 
d., Sokolų svetainėje “Naujos 
Gadynės” Choras turėjo gana 
jaukią savo narių-rėmėjų pa
garbai surengtą banketą.

Svečių ir “Naujos Gadynės” 
choristų dalyvavo gana skail-

Neužilgo pasikeliu uždanga 
pirmam a'ktulį kuris vaizduo
ja JJomąyerio restoraną ir 
garsų “Praterio” parką' Vienos 
mieste, 1826 metais. Nepapras
tai gražus vaizdas. Visur gėlės 
žydi, džiaugsmas, malonumas, 
muzika, dainės1-susiję su atgi
musia gamta. Kaip puikiai 
harmonįzuojasi, kokį "nuvar
gusiai žmogaus sielai teikia 
patraukimą ir pasitenkinimą. 
Suskamba dainos, sužiba kos
tiumai. Jaunutė Ch. Milleriu- 
tė pardavinėja gėles ir dainuo
ja, sega visiems gėles, meilės 
simbolį, prie krūtinių. Judrusis 
jaunimas-artistai, žavi žiūro
vus. Kvartetas John Rukštala, 
Joseph Žukas, John Avelis ir 
Algirdas Brazis dainuoja Se
renadą. Antras aktas—Fritzi 
ir Kitzi (Estelle Rįipkaite, 
Christine Kriščiūnaite) vestu
ves Visi gėrisi Šchuberto. mu
zika. Krantas (Jonas Oam- 
brąuskas) mėgina pasakyti 
“trumpą prakalbą”; bet Sęho- 
beris (A. Brazis) pertraukia. 
Schųbertas (Adolfas Cąspcr) 
myli Mitzi (Onutę Skevęriųtę) 
bet labai nedrąsus. Bellabrmia,

linksminosi. Apie 10 vai. visi 
svečiai liko pakviesti prie sta
lų, kur jiems buvo pateikta 
skani vakariene. Užkandus ir 
pasisotinus, choro pirminin
kas pareiškė vakaro tikslą ir 
pakvietė d. Tarną vesti vaka
ro tvarką.

Kalbėtojai
Čia ir prasidėjo, taip sakant, 

vakaro ypatingumai ir gražus 
komplimentai Naujos Gadynės 
choro darbuotojams ir jo dai
nininkams. Kalbėjo visa eilė 
senesnės kartos kalbėtojų, k. 
t., K. Liutkus, P. Milleris, No
ra Gugienė, V. Poška, P. Sar- 
palius, Zuris, E. Millerienc ir

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

PARSIDUODA GREITAI kampi
nis tavernas, geras biznis ir vieta. 
Priežastis apleidžiu Chicago.

6600 So. Morgan St.
PARDAVIMUI BIZNIS laukuose, 

as biznis, priežastį sužinosite 
vietos. Helen’s Tavern, 7850 

her Avenue.

V

IŠ PIETŲ AMERIKOS pąieško 
savo giminaičių dėdžių: Petro, Jo-(- 
no ir Motiejaus Benevičių Pane- 
vėžio apskr., motinos, brolių, kurie 
gyvena Chicagoje apie 40 metų iri 
tėvuko brolio Stasio Malkevičiaus, 
Šiaulių apskričio, Šiaulėnų valse. 
Noyocįbės vienkiemio. Visi gyvena 
Chičagoj. Malonėkite atsišaukti.

T\Ą.RIJONA MALKEVIČIUTS 
4735 So. Honore St, Chicago, III.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

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

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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 MERGINA AR 
moteris vaikui prižiūrėti, šaukti 

Haymarket 5192.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

3658 West 111 St.

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

REIKALINGAS VYRAS vidur
amžis, nevedęs maudyklėje dirbti.

1916 West Division St.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

REIKALINGAS KAMBARYS pa
vieniui vyrui—Bridgeporto apylin
kėj. Su valgiu. Box 2313, 1739 So. 
Haisted St.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
5 KAMBARIŲ RAKANDAI ir su 

flatu, antras aukštas labai puikiai 
įrengta už pirmą pasiūlymą. 1814 
N. Burling Street.

PARDUOSIU GROSERNĖS fik- 
čerius po vieną ar visus kartu. 
Kreiptis 4451 So. Haisted St.

SUSIRINKIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POLITIKOS IR PAš. KLUBO 
12 Wardo narių mėn. susirinkimas 
įvyks sekmad., kovo 17 d. 1 vai. 
po pietų. Hollywood Svet., 2417 W. 
43rd St. —Paul J. Petraitis, rašt.

jK.fe2UL E&’IA'IE FUR SALE 
N amai-Žeme Pardavimui

LIKVIDUOJA NUOSAVYBĘ
7 kambarių freimas geram stovy, 

2 karų garažas, naujas furnasas, 
elektnkinis refrigeratorius, salas, 
Cot, (lovelė), pečius, arti mokykla, 
krautuve, susisiekimas, pinigais — 
terminais. Savininkas vietoje. KAI
NA TIKTAI $4250.

72U5 LANGLEY AVENUE 
Pasitarimui šaukti Radcliffe 2768.

MŪRINIS NAMAS, STĖAM heat. 
5 kambariai ir štoras ant pirmo 
aukšto ir 8 kambariai ant antro. 
Parduosim arba mainysim ant dve
jų arba trijų fliatų. Kreipkitės: 
3o64 So. Haisted St.

PARSIDUODA 6 KAMBARIŲ 
plytinis bungalow, uždari porčiai, 
garažas, karsto vandens šildymas, 
su aliejum, visur nauji papuoši
mai, Venetian Blinds, $6750. Savi
ninkas 4839 No. Lowell Avė. Tel. 
Avenue 8900.

MARQUETTE PARKE parsiduo
da 7 kambarių mūrinis bungalow 
už pusę kainos kiek kainavo pabū
davote, aukštas beismentas, lotas 
37^x125, karštu vandeniu šildy
mas, visi, langai turi weather-stnps. 
7004 So. Fairfield Avė.

GERA NAUJIENA
ARGO ir CLEARING darbinin

kams. Parsiduoda už labai pigią 
kainą naujas medinis cottage, 4 
kambariai ir vieta dėl 2 kambarių 
ant viršaus su puse akro dydžio 
lotu. Už miesto rubežiaus, kur pi
gus taksai. 7 centai gatvekariai. 
Naįna $3950.00; įmokėti $500.00. 
Likusius apie $30.00 per mėnesį. 
Randasi gražioj Archer Avenue ir 
Roberte Koad apylinkėj. Lietuviai, 
kurių uždarbis neperclidelis, nau; 
dokitės šia proga, nes iš pusės ak
ro žemės, galima užauginti daug 
maisto ir sumažinti gyveninio iš
laidas. Rašykit? arba atsilankykite.

MARQUETTE GENERAL 
CONTRACTORS,

6800 So. Maplewood Avenue

? FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

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

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
į Chicagos prapertę, 60 akrų farmą, 
Wisconsine, arti miesto, prie upės. 
Savininkus važiuoja į farmą. Atsi
šaukite greitai. 634 W. 35th St.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887'

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.

kiti. (
“Naujos Gadynės” Choras, 

po vadovybe savo vado, J. Ste
ponavičiaus, sudainavo keletą 
dainų, kas, žinoma, papuošė 
vakarą ir suteikė svečiams 
smagesnio ūpo.

Musų Dainos
.Tik kažin kodėl “Naujos 

Gadynės” Choras nedainuoja 
lietuvių liaudies dainų, o vien 
tik vertimus iš operečių? Lie? 
tuvių liaudies dainos kiekvie
nam lietuviai yra malonios ir 
artimos jo sielai, ypatingai 
kųoipęt mes esame susispietę į 
vięfią lietuvišką draugišką bū
rį, koks buvo ir taariamam ban
kete. Svetimos kad ir klasiš
kos dainos, mums yra gražios 
ir mes jas geibiam, bet jos ne
gali pavaduoti

Atsidaro Dar Viena 
Nauja Lietuvių 
Rakandu Krautuvė

— Tarp Musų Biznierių —
Ghicagoj lietuvių rakandų 

(baldų) krautuvės dauginasi. 
Kai kurie senesni baldų krau
tuvių sąvįninkai gaj ir neno
rėjo, kad šios rųšies krautuvės 
dauginfųsi, bet jos dauginasi. 
Ir dar jų daugiau atsiras.

Jeigu Chicagoj randasi 80,- 
000 lietuvių, tai jiems reikią ir 
daug baldų krautuvių. Ir juo 
daugiau bus lietuvių baldų 
krautuvių, tuo lietuviai eis 
pirkti pas savo tautiečius. Biz
nio užteks visiems.

Nauja krautuve vadinasi: 
“K. and L. Furniture anęl Rug 
Co.,” 6319-21 S. Ashland 
Savininkai šios naujos ir 
derniškos krautuvės yra 
Antanas Lųckųs ir Ben.
chinskas. Abudu yrą patyrę biz
nieriai.

šiandien ši krautuve atsida
ro publikos . patarnavimui. 
Krautuvė nauja ir rakandai- 
baldai nauji.

Iškilrpingas atidarymas šios 
krautuvės įvyks už poros sa
vaičių. Tėmykit “Naujienose”.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

musų sieloj 
suteikia vien 
sukurtos dai- 
kilę iš musų 
musų širdžių

Avė. 
mo- 
dm

Kąt-

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, DL

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

5®Q NEATSJIMTU 
KAINOS Sumažintos 50% 

Numuštos iki 
DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI

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

. . ........... .... .....

Neatsiimto 6x9. 9x10. 9x12. 0x10.11x10 
Vertė nuo $6 Iki $60. Dabar $3 Iki $20 
Nauji 0x9, 8x10, 9x12, 12x18, 10^4x15 
Verto $20 iki |M>ųr $10 IRI $42 

15 9x12 tikrų orientaiių, 50 kitokių 
Mleros 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 Jardų karpetų po- 50c Jard ir aukėč.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

0208-10 S. KACINE—Dienomis, 3 vakarus

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrą nąudįngos.

tus daro, manydama, kad Mit
zi myli F. Scboberį. Perspėja.

Sąstatai
Aklas trečias—Schųbertas 

serga. Jo draugai atsilaųko ves
ti jį į iškilmingą koncertą su
rengtą jo pagerbimui. Sęhu- 
bertas nepajėgia eiti. Jis mąs
to ąpic savo mylimą Mit^į. Ji 
ateina ir prašo jai atleisti; Bel- 
labruna ją šūvyje ir ji jį myli. 
Bet Schųbertas žino, kad jos 
širdis priklauso kitam.

Sąstate dar buvo Grafas 
šarntovas (Joseph Tarpas); 
Binderis, Fritzė,s sužieduotinis 
(Leo Norinan); Etkmąpas, 
Kitzės sužieduotinis (Jphn 
Faiza); Kelneris (Frank Ali
šauskas) ; , Rožė, Belląbrųųos 
tarnaite (prances Mate^imas), 
p-a Kranžienė (Ona ppygįn); 
Greta, tarnaite Krantų ^ęipoj 
(Viktorija Devęikąitė); Novot

tik musų pačių 
nos, kurios yra 
gyvenimo ir iš 
jausimo- Tai nepąmainoma lie
tuvio nuosavybė, kuri giliai 
įpinta į jo sielos jausniųs.

Padėkos žodis reikia tarti 
šeįmiuiųkemSj! kurios pagami
no taip skąnįą vakarienę iį vi
sus svečius sočiai pavąlgydino. 
šeimininkės buvo sekančios: 
E. Milleriepė, J. Virbickienė, 
H, Jakubapicnė, p. Mankiene 
ir S,. Jakštienė. Ačiū, ir geros 
kloties visiems.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinkl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Cląssified” skyriuj*.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ttied” skyrių, kUr siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classižied skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at
vėpdami:

CANal 8500
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8 Penktadienis, kovo 15, 1940

SEKMA IBMNI LIETUVIŲ SOCIALISTŲ
SĄJUNGOS 35 METŲ JUBILIEJAUS 

BANKIETAS

VAKAR CHICAGOJE

Draugai ir socializmo idėjos rėmėjai!
Pažvelgus atgal į praeitį, 

mes matom, kad šįmet mes tu
rim didelę Lietuvių Socialistų 
Sąjungos šventę—35 metų gy
vavimo sukaktį. Musų amžiuj 
šitas svarbus mums įvykis rei
kia reikšmingai, širdingai ir iš
kilmingai paminėti ir apvaikš
čioti, kaipo savo idėjos 35 me
ti; darbuotės įvykį.

Kad tikslinus tai apibudinus, 
kad nuoširdžiau sutikus savo 
idėjos senus ir jaunus drau
gus, LSS Centralinė Kuopa 
rengia banketą šį sekmadienį, 
kovo 17 d., kaip 7:30 po pietų 
Marąuettc svetainėj, 6908 So. 
NVestcrn Avcnue.

Bilietai, $1.00
Vakaras žada būti labai iš

kilmingas, jaukus ir pilnas 
draugiškos nuotaikos. Bus pa
puoštas istoriškoms darbininkų 
gyvenimo kalbomis, gražiomis 
dainomis, kurias sudainuos 
Naujos Gadynės Choro daini
ninkai. sale to viso, bus duo
dama skani vakarienė ir ge
ras pavaišinimas su kitokiais 
skanumynais. Viskas svečiui 
kainuos tik $1.

Draugai, kurie neturite pa- 
sipirkę tikietų, tai skubėkite į- 
sigvti. nes visi vakarienės rei
kalai iki penktadienio vaka
rui turi būt galutinai sutvarky
ti, kad žinotume kiek reikalin
ga užsakyti valgių banketui. 
Tikiehis galima gauti “Nau
jienose*’ arba pas LSS narius.

N e Dėl i a u P enk tad i e n i o!

Visi kurie, esate paėmę ti
kietų parduoti prašomi ncvė- 
liaus penktadienio po pietų su
gražinti juos arba pašaukite 
“Naujienas” telefonu praneš
dami kiek tikietų esate parda
vę.

Draugiškai,
Vakaro Rengimo Komisija

Lietuvos Konsulas 
Ir Vilniaus Filmai 
Waukegane

Vakaras Rytoj, Lietuvių 
Svetainėj

Šiandien Paskutinė 
Diena income” 
Taksus Mokėti

Carter H. Harrison, taksų 
kolektorius, persergi, kad šian
dien yra paskutinė diena užsi
mokėti savo “income” taksus 
be pabaudos. Pasirodo, kad šių 
metų taksų rinkimas yra di
desnis negu pernai.

Vakar jau buvo sumokėta. 
3Uviršum du milijonu daugiau 
negu iki tos pačios dienos per
nai.

6 Policija vakar tyrinėjo 
jauną motiną, 25 metų am
žiaus, Mrs. Aino Orgo Tossa- 
vainen, kuri užvakar pašovė ir 
sunkiai sužeidė savo 4 metų 
dukters “priemotę”. Juvenile 
teismas ‘ atidavė jaunutę Car- 
men Orgo, Mrs. Mabel Bucha- 
nan ją globotų kada buvo teis
me nurodyta, kad tikroji mo
tina, kuri yra persiskyrusi nuo 
antro vyro, prižiūrėjo savo 
dukters.

šeštadienį, kovo 16-toj, Wau- 
kegano lietuviai turės progą 
išgirsti Lietuvos Konsulo, p. P. 
Daužvardžio kalbą. Tą vakarą 
broliai Motuzai irgi rodys spal
vuotus filmus “Lietuvos Archi
tektūra,” “Lietuvių Diena New

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

Po Dešimts Metų 
Nuteistas Visam 
Amžiui Kalėti

George Burka, 30 metų, va
kar buvo nuteistas kalėti visą 
amžių. Byla, kurioje jis buvo 
rastas kaltu, buvo dešimties 
metų senumo. Burkos advoka
tams pasisekė gauti bylos ati
dėjimus 23 kartus.

Vagystė, kuri jam dabar at
neša tokią sunkią bausmę, bu
vo padaryta gruodžio 17, 1930 
m., kada jis atėmė $3 nuo ga- 
solino stoties savininko, adr. 
6434 S. Kedzie. Burka tuo lai
ku buvo paroliuotas iš kalė
jimo.

• Kada nors jis ketino būti 
garsus dainininkas, bet vakar 
Oscar Bragg, negras, 35 metų, 
sėdėjo kalėjime, kuriame jis 
turės pasilikti iki gyvos gal
vos. Bragg buvo nuteistas 199 
metams už užmušimą Vito 
Addantc, 42 metų, grosernes 
beismonte adr. 369 E. 54 St. 
’apkričio mėnesį.

• Jam vakar atidarus savo 
namų duris, Oliver Stapleton, 
75 metų, rado du vyru, kurie 
pareikalavo kokio ten “Jce”. 
Pasakius, kad ten tokio vyro 
nėra, Oliver norėjo grįžti į vi
dų, bet nežinomieji sumušė jį 
ir, atėmę $6, pabėgo.l Policija 
tiki, kad tie patys du nedorė- 
■iai apvogė Grace Sullivan, 
9951 S. Oakley avė, prie 99 
ir Hamilton gat.

• Ernest Norton ir George 
Smith, abudu 28 metų, vakar 
sudėjo kalėjime ir laukė bylų, 
kuries jiems bus užvestos už 
38 vagystes. Norton ir Smith 
buvo suimti pirmadienio vaka
re, adr. 814 Cuyler.

Taryba Užtvirtino 
Dvi Sekcijas 
“Trakcijos” Plano
Tvarko Chicagos Susisiekimą.

Miesto Taryba vakar pranešė, 
kad komitetas transportacijos 
klausimui išrišti jau patvirtino 
dvi sekcijas naujo susisiekimo 
įstatymo. Nutarė, kad forai pa
siliks tie patįs neapribotam lai
kui, ir pripažino reikalingumą 
išleisti $100,000,000 pagerini
mams.

Klausimai, kurie pasilieka ne
išrišti, yra kaip ilgai reikia pa
likti tuos pačius farus, kiek tu
rės būti mokama miestui už 
gatvių vartojimą, kas užmokės 
už požeminės transportacijos į- 
taisymus ir ar miestas turės ap
siimti galvių taisymą, kada bu-
mUi pavaduos gatvekarius.

Taipgi, Philip Harringtoii, 
komisionierius požeminio susi
siekimo projekto, vakar pareiš
kė, kad subvvay bus užbaigta 
anksti 1941 metais. Jis sakė 
kad tikimasi jog š!tntas milijo-• traukinius po
nų žmonių vartos požeminius gatvių, kas metai.

Laidotuvės 
Varguoliui 
Be Palydovų
Atsirado Tik Du Geraširdžiai

BRIDGEPORT. — Pereitą 
trečiadienį, Kovo 13 d., buvo 
palaidotas varguolis-senelis, 
Petras Lipavičius, kuris per ei
lę metų gyveno antrašu, 306 
S. Halsted St. Mirė Apskričio 
ligoninėje. Neturėjo nei gimi
nių, nei pažįstamų.

Jeigu ne Povilas Ridikas, 
tai velionis butų paliktas mie
sto globoje. Tačiaus, nors ir 
be palydovų, vėlionis liko pa
laidotas Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse.

Išvežant karstą iš Ridiko ko
plyčios, atsilankė vienas gera
širdis žmogus, kuris pagelbėjo 
išnešti į karavaną. Tai buvo 
Antanas Kaldis, nuo 704 W. 
31st St. —VBA.

^tate ir Dearborn

Yorko parodoje,” ir filmą, ku
rio visi laukia ir apie kurį 
kalba—“Lietuvos Kariuomenės 
Įžygiavimas į Vilnių.”

Pradžia 7:30 valandą, lietu
vių Auditorijoje, 901 Lincoln
Avė. Vakaro pelnas skiriamas sale”, 
vilniečiams. JPR. ' žinąs.

Kiaušiniai Šimet 
Pigesni Negu Buvo 
Per šešis Metus

Kiaušiniai šių metų Vely- 
ikoms bus pigesni, negu kad 
•buvo per paskutinius šešis me
tus, kaip rinkos pranešimai 
vakar parodė.

Švieži, pirmos rųšies kiauši
niai, dabar parsiduoda, “whole- 

tarp 16 ir 17 centų tu-

e Jeigu manote imti vedy
bų “laisnius”, paskubinkite, 
nes gal vė’iau nerasite County 
namo. Namo inžinieriai vakar 
pareiškė, kad County namo 
beismontas jau šešis colius nu
sileido į žemę, ir jis dar tebe- 
grimsta apie pusę colio j mė
nesį.

šunų kaukimas beismon
te, adr. 4412 S. ■ Hermitage, 
prieš dvyliką dienų atkreipė 
policijos atydą ir, įsiveržę į 
gyvenamuosius kambarius, po
licija atrado Walter Pavlak ne
gyvą lovoje, auką širdies ligos. 
Užvakar vakare vėl šunų kau
kimas taip įkyrėjo kaimynams, 
kad vėl policija buvo pašauk
ta į tą patį beismontą. šį kar
tą rado Walterio Pavlak žmo
ną, Catherine, mirusią irgi šir 
dies liga.

e Nicholas Kosa, 54 metų, 
9227 Cottage Grove, vakar gu
lėjo County ligoninėje su per
skelta galva. Policija sako, kad 
jis buvo sužeistas savo busi
mojo žento, Joseph Gonczy, 
25 metų, 636 E. 90 Place. Gon
czy prisipažino, kad jis susi
mušė su Kosa, kai pastarasis 
“įžeidė” jojo padukrę, Rose 
Frakas, Gonczy’o sužiedotinę.

(ACME-NAUJIENŲ Photo 1
“Medaus mėnesio” sala prie St. Petcrsburg, Fla., 

susilaukė pirmųjų kostumerių.

• Louis E. Leverone vakar 
užėmė savo pareigas kaipo pre
zidentas Northwestern Univer- 
sity S/ttlement asociacijos. Jis 
buvo išrinktas užvakar, drau

gijos susirinkime, 1400 Augu
sta blvd.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’*

Jau arti — tik už dviejų savaičių 
senai lauktas ir žadėtas

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

• Daugiau kai 1,600 porų 
šilkinių moterų kojinių buvo 
anksti vakar rytą pavogta iš 
Reel’s Shoe krautuvės, 4621 
Broadway. Vagys išlaužė du-

Taryba Įsakė
X

Balsavimus
G. L. Pafterson, National 

Labor Relations Tarybos Chi
cagos distrikto direktorius, va
kar pranešė, kad ta komisija 

Commerce Clearing 
Ine. įstaigos darbinin- 

išskiriant ofiso vaikus, 
balsavimus unijos klau-

CHICAGO. — George ir McKissick Jonės, kurie yra 
kaltinami rato sukimo reketu tarp negrų.

Kovo 31 dieną 1940

SOKOLŲ SVETAINĖJE
2343 South Kedzie Avenue

Programos pradžia 4:00 p. p įžanga 75cHouse, 
kams, 
laikyti 
simu prieš 30 dienų.

Darb ninkai, kurie dirbo šio
je kompanijoje vasario 14 d. 
1940 m., turės teisę pasisaky 
ti ar jie nori ar nenori pri 
klausyti prie Chicago . Typo 
graphical unijos, Local 16, ku 
ri siūlosi juos atstovauti ji 
darbo sąlygų derybose ateity

Užprašom visus!




