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:įKETURIOS RUSU DIVIZIJOS BĖGA - SA 
KO VIENI PRANEŠIMAI

Mūšiai tebeina it suomiams teks trauktis 
— kalba neutralus stebėtojai

• ■

HELSINKIS, Suomija, saU- muštais ir sužeistais siekia 
310 28. — Vėlesnieji sekmadie- apie 20,000 vyrų. Jie prarado 
nio pranešimai sako, kad sek- šimtus tankų. Ir kai paaiškės 
madienį rusų ątakos atrodė vi- mūšio smulkmenos, tai pasiro- 
sai silpnos. - |dys, kad šitas ofensyvas buvo

Suomiai daro išvadą, jogei iki šiol didžiausia rusų nelai- 
svarbiausios rusų jėgos trau- mė Suomijoj, sako neoficialus 
kiasi atgal, bet , paskutinės ėi- pranešimai, 
lės priešinasi suomiams.

-Rusai norį' persiorganizuoti i tai yra neoficialus pranešimai, 
ir susilaukti sustiprinimų.

—X—X—X—
■ HELSINKIS,
šio 28. — žinios apie 
Suomijoj prieštarauja 
kitoms.

Vėlesniais šeštadienio 
Šimais keturios rusų divizijos 
— apie 70,000 kareivių — su
draskytos, išblaškytos traukia
si atgal. Jos stengiasi prasi
mušti per suomių grandinį ir 
sugrįžti į Rusijos teritoriją.

Rusų ofensyvas užeiti/ žy-

Reikia betgi pabrėžti, kad

Antrą vertus, sekmadienio 
pranešimai atrodo prieštaraują 

Suomija, sau- šeštadienio pranešimams. Pas- 
mušius kutinieji pranešimai kalba, kad, 
vienos nežiūrėdami didelių nuostolių, 

rusai tebespaudžia suomius. Ne 
visos rusų susisiekimo linijos 
nukirstos, ir 200,000 rusų ata- 

Mušis 
laiko

prane-
I kuoja suomių pozicijas, 

"(prasidėjęs prieš savaitę 
tebesitęsia.

Rusai brangiai moka, 
darni šimtus kareivių, 
200,000 kareivių yra didelė jė
ga ir gali pakelti nuostolius, 

giuojant aplink Ladogą ežerą, (Faktinai neutralus stebėtojai 
suomiams už nugaros Kareli- reiškia nuomonę, kad suomiams 
jos fronte nepavyko. Jie tačiau teks pasitraukti į naujas pozi- 
brangiai užmokėjo bfensyvui. ei jas.
5,000 karių« pražudė. Sužeistų Bet vėl tenka pabrėžti, kad 
turėjo tris-keturis kartus dali- ir šitie pranešimai yra neofb 
giau. Taigi rusų nuostoliai už- cialųs.

žudy- 
tačiau

Bet vėl tenka pabrėžti, kad

NERAMUMAI RUSIJOJE PLEČIASI
yVASHINGTON, D. C., sau

sio 28. — Washingtone gauna
mi tokie pranešimai: sovietų 
Rusijoj reikmenų kainos smar
kiai kįla, maisto ir kuro san
dėliai išsisemia, šalčiausias šim
to metų šalies istorijoj oras 
margina Rusiją ir kelia gyven
tojų neramumą.

; Ne tiek Rusijai trūksta reik
menų, kiek karas su Suomija

pakrikdė sovietų transportacL 
ją ir iššaukė reikmenų truku
mą tirščiau apgyventose srity
se, kaip Maskvoje ir jos apy
linkėse.

Washingtono diplomatiniai 
rateliai alydžiai stebi įvykius 
Rusijoj ir stengiasi įžiūrėti, 
kaip tie įvykiai gali paveikti 
sovietų santykius su Vokietija 
ir bendrą Europos padėtį.

Japonija nori gauti Komunistų dienraš 
Meksikos aliejaus tis “išaiškino”
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, sausio 28. — Japonijos 
pramonė ir armija gaudavo iki 
šiol aliejų iš Kalifornijos šu
linių. Bet Jungt. Valstijų-Japo
nijos prekybos sutartis pasi
baigė. Dar kalbama Amerikoje 
apie drausmę gabenti karo 
reikmenas Japonijon, nors da
bar drausmė nevartojama.

Kad kova su Jungt. Valsti
jomis nenukirstų aliejaus ir 
kitokių reikmenų plaukimo j 
Japoniją, tai Japonijos atsto
vai dabar veda derybas su Mek
sika, norėdami gauti jos alie
jų. Meksika šiuo laiku turi apie 
18,000,000 bačkų neparduoto 
aliejaus.

Be to, Japonijos akys yra at
kreiptos į galimumus gauti iš 
Meksikos geležies rudos.

MASKVA, sovietų Rusija, 
sausio 28. — Rusijos komuni
stų partijos dienraštis “Prav- 
da” šitaip aiškina įvykius Suo
mijoj :

Suomijos kareiviai, kai jie 
eina į mušius, paprastai būna 
girti. Kadangi jie būna girti, 
<tai suomiams matosi vaizdai 
— pats Dievas, apsuptas ark- 
angelų, Tautų Sąjungos ir Šve
dijos socialdemokratų vadų... 
Dievas 
kovoja

Tai, 
kurias
apie karą Suomijoj.

ir jo angelai visuomet 
prieš sovietus...
vadinasi, informacijos; 
gauna sovietų piliečiai

Anglijoj mažiaus 
sviesto perkama

$8Si®S8S

m
a:*
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BALTIMORE, MD. — “City of Flint” laivas, kuris buvo patekęs vokiečiams 
ir nugabentas Murmanską. Vėliau norvegai atėmė laivą iš nacių įgulos ir-grą
žino jį amerikiečių įgulai.

Tebelaiko areštuotą TELEGRAMOS 
hmirt V o lemui ...TJungt. Valstijų ko

respondentą \ > 
SHANGHAI, sausio

belaiko areštuotą James R. 
Yoūngą, Interiyftional News 
Service tolimuose rytuose ko-* 
respondentą. Amerikos amba
sadoriaus Grew pastangos iš
laisvinti Yoūngą kol kas neda
vė pageidaujamų pasėkų. Bent 
iki šiol Japonijos atstovai ne
davė patenkinančių paaiškini
mų, kodėl Amerikos korespon
dentas yra areštuotas.

Kinijoj kalbama, jog Young 
buvęs areštuotas todėl, kad “ži
nojęs perdaug” apie tarptauti-

IŠ LIETUVOS
KAUNAS, . sausio 23 d. — 

Kariuomenes vadas brig. gen. 
Stasys Raštikis išvyko 3 mė
nesiais atostogų sveikatai. pa
taisyti. Jį! opa vaduos gen. Vit- 
kauskas.

KAUNAS. -Skautai nuta
rė suaukoti Vilniaus biednuo- 
menei už 100,000 litų reikme
nimis.

Lietuva ieško rinkos 
Berlyne

Talkininkai gal puls 
vokiečius

JQ-

Japonai sustiprino 
blokadą Tientsine
TIENTSIN, Kinija, sausio 28. 

— Besiginčydami su britais, 
prieš keletą mėnesių japonai 
paskelbė blokadą britų ir fran- 
euzų koncesijoms Tientsine. 
Laikui bėgant blokada tapo pa
lengvinta. Dabar gi, kilus nau
jam britų ir japonų ginčui ry
šium su atėmimų japonams 
21-no vokiečio jūreivio, bloka
da sustiprinta i.š naujo.

BERLYNAS, Vokietija, 
sausio 28. — Lietuya ieško 
rinkos savo produktams Vo
kietijoje. Pirmad’enj jos 
ekonominė komisija atvyks 
j Berlyną. Ji tarsis su už
sienių reikalų ministeriu 
vdn Ribbentroįni. Lietuva 
nori eksportuoti i Vokietiją 
daugiau kiaušinių, taukų, 
bekonų ir pieno produktų.

Praeity Lietuva turėjo 
savo produktams gerą rin
ką Anglįjojek Vokietijai už
darius Baltijos jurą, L:etu- 
vos produktams rinka Ang
lijoje žuvo.

MANCHESTER, Anglija, 
sausio 28. — Pereitą šeštadie
nį čia kalbėjo Winston Chur
chill, Britanijos karo laivyno 
ministeris. Jisai pasakė: gal 
ateiti laikas kai Hitleriui teks 
mąstyti — kur laukti sekan
čio smūgio. Ar Hitlerio Vokie
tija bus taippat galinga smū
giams atlaikyti, kaip kad bu
vo .kaizerio, parodys ateitis.

Toliau kalbėdamas Churchill 
paaiškino, kad naciai užsiima 
tikru lenkų intelektualų naiki
nimu. Daugiau nei 15,000 Len
kijos intelektualinių vadų jau 
išžudyta, žiaurumai tiesiog bai
sus. Pavyzdžiui, vienoje vietoje 
naciai sueiliavo 300 lenkų prie 
sienos ir sušaudė. Kitoj vietoj 
pasigėrę vokiečiai karininkai 
išžudė 70 lenkų, kurie buvo 
laikomi kaipo užstatas. Dar 
vienoje vietoje vokiečiai sušaus 
dč 136 lenkų studentų, jų tar
pe vaikus amžiuje tarp 12 ir 
13 metų. Naciai, kvosdami len
kus, pareiškė Churchill, varto
ja ir kankinimus.

RUMUNIJA PRAŠYS BALKANŲ ANT
ANTĖS UŽTIKRINIMŲ

■ BUDAPEST, R u m u n i j a, 
sausio 28. — Vasario 2 diena 
susirenka Balkanų antantės — 
Rumunijos, Graikijos, Turkijos 
įr Jugoslavijos — konferencija. 
Rumunija prašys prižado pil
nos šitų šalių pagalbos, jeigu 
ją, užpultų Hitleris arba Sta
linas.

Rumunija paaiškins, kad jai 
teks ieškoti Hitlerio arba Sta
lino draugingumo, jeigu Balka
nų šalys pagalbos nežadės.

Rumunijos padėtis kebli. Hit
leris reikalauja daugiau alie
jaus. Bet didelę Rumunijos 
aliejaus dalį kontroliuoja tal
kininkų, britų ir franeuzų, kom
panijos. Rumunija gali padau
ginti aliejaus siuntimą Hitle
riui tik gavusi jį iš talkininkų 
kompanijų. Tačiau Anglija ir 
Francuzija yra priešingos, kad

jų kompanijų aliejus plauktų 
Vokietijon.

Reiškia, Hitleris spaudžia 
Rumuniją iš vienos pusės, o 
talkininkai iš kitos. Tačiau Ru 
munijos vargai ir tuo nepasi
baigia.

Bulgarija ir Vengrija nori 
gauti Rumunijos teritorij’os. 
Nori tų šalies dalių, kurios pra
eity joms priklausė. Rumuni
jos talkininkės, Turkija ir ki
tos dvi šalys, daro į ją spau
dimą patenkinti, bent dalinai, 
Bulgarijos ir Vengrijos reika
lavimus.

Juos patenkinus, manoma, į 
Balkanų sąjungą įstotų Bulga
rija ir Vengrija, ir tuomet 
sąjunga pasidarytų stipresnė. 
Bet stiprumui turėtų užmokė
ti Rumunija savo teritorijos 
dalimi. šitokia prespektyva 
Rumunijai nepatinka.

Wheeler remia Nau 
jąją Dalybą

Kr Wheeler. John

RICHMONP, Va., sausio 28.
— šeštadienį čia kalbėjo sena
torius Burton
Lewiš ir kai kurie kiti darbi
ninkų vadai remia Wheelerio 
kandidatūrą nominavimui į J. 
Valstijų prezidentus.

Wheeler išreiškė pritarimo 
prez. Roosevelto Naujajai Da
lybai.

Kalbėdamas apie taksus, jįs 
pareiškė, kad biudžetą bus ga
lima subalansuoti, kai lokales 
valdžios padengs savo vietų iš
laidas.

Jungt. Valstijų produkciją 
šiandien yra masinė, pasakė

LONDONAS, Anglija, sau
sio 28. — Anglijos valdžios: 
patvarkymu dvigubai padau
ginta porcija sviesto leidžiama 
vienam žmogui savaitėje pirk
ti. Iki šiol buvo leidžiama pirk
ti keturias uncijas asmeniui 
savaitėje. Dabar leidžia pirkti 
aš tuon i asx uncijas. Tačiau bied- 
nuomenė perka mažiau sviestoj Wheeler. Reikia, lead ir suvar 
'__ • _x_ ________ ,_____________

Chicagai ir apieilnkei fede* 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 
nešauja:

šilčiau; lengvi ir vidutinio
.stiprumo pietų ir pietų vaka- nes sviesto svaras kaštuoja 82'tojimas butų masinis. Reikia 
rų vėjai; saulė teka 7:08 V. r. 
leidžiasi 4:58 v. v.

Naujas submarinų 
vajus

Naciai ieško Italijos 
pagalbos veiksniams 

Balkanų šalyse

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 28. — Francuzijos karo va
dovybe sekmadienį pranešė, 
kad vokiečių submarinų veik
la vėl suaktyvėjo. Ji buvo ku
rį laiką kiek aprimusi.

Francuzijos karo laivynas 
ėmėsb submarinų medžioti.

Vakarų fronte sniegas, šal
tis ir ūkanos sulaiko lėktuvų 
veiklų.

Ispanijos diktatorius 
sugrąžino jėzuitams 

turtus
MADRIDAS, Ispanija, sau

sio 28. Ispanijos vyriausy
bė, vadovaujama diktatoriaus 
j*ėn. Franco, sugrąžiiio jėzuitų 
brolijai turtus vertės $30,000,- 
000. Šituos turtus respublikinė

centus ir tokia kaina daugeliui padidinti gyventojų perkamųjų Į Ispanijos valdžia buvo konfis- 
” kavusf ISSSi metais.I gyventojų yra peraugšta. Į jėgą.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 28; — Gaunamais čia pra
nešimais Rusija daro stiprų 
spaudimą į Rumuniją. Stalinas 
nori, kad Rumunija išpildytų 
Hitlerio reikalavimą siųsti dau
giau aliejaus Vokietijai.

Savo keliu Hitleris kviečia 
Italiją talkon, kartu su Rusi
ja ir Vokietija, naujiems Bal
kanuose rubežiams nustatyti. 
Pagal rusų-vokiečių planą Be
sarabija butų sugrąžinta Sta
linui;

Automobilių lokalas 
sugrįžo į C.I.O.

JANĖSVILLE, Wis„ sausio 
28. —- Automobilių darbininkų 
Fisher Body lokalas 95rtas nu
tarė sugrįžti į uniją, kuri pri
klauso C. I. O. Pereitą pavasa
rį tas lokalas buvo nubalsavęs 
įstoti Amerikos Darbo Federa
cijom

Neleido Beckui išva
žiuoti iš Rumunijos

BUCHAREST, R u m u n i j 
sausio 28. — Pabėgęs į Rumu
niją, kai vokiečiai baigė užka
riauti Lenkiją, buvęs Lenkijos 
užsienių reikalų ministeris 
Beck tapo” internuotas pagal 
vokiečių reikalavimą, šiomis 
dienomis Beck prašė Rumuni
jos vyriausybę leisti jam vyk
ti Paryžiun. Leidimo jis betgi 
negavo.

Vėl Įspėjo nesiklau
syti svetimų šalių 

pranešimų
BERLYNAS, Vokietija, sau- 

šio 28 — Roland Frcislcr, Vo
kietijos justicijos departamen
to sekretorius, vėl Įspėjo gy
ventojus nesiklausyti svetimų 
šalių pranešimų per radiją. Nu- 
sikaltusicms įsakymui, pareiškė 
jis, gręsia kalėjimo abusmė, o 
rimtesniais atvejais ir mirties 
bausmė.

Skandinavijos-Ame- 
rikos linija atnaujins 

laivų keliones
COPENHAGEN, Danija, sau

sio 28. — Scandinavian-Ame- 
rican laivų kompanija paskel
bė, kad artimoje ateity jos lai
vai atnaujins keliones tarp 
Ne\v Yorko ir Copenhageno, 
Danijoj. Kursavimas kompani
jos laivų šita linija buvo pasku
tinius dvejus metus .sulaiky
tas.

Areštuoja nacių šni
pus Belgijoje

BRUSSELS, Belgija, sausio 
28. — Pereitą savaitę valdžia 
areštavo Jean Bėro, Belgijos 
rexistų (nacių) partijos vadą. 
Paskutinėmis dienomis areš
tuojama daugiau fašistų par
tijos vadų ir' narių. Areštuo
tųjų tarpe esama žymių Bei“ 
gijos valdininkų. * . s

Areštai daromi ryšium su 
pastangom^ sudraskyti nacių 

I šnipų tinklą Belgijoje.

Dar yra 9,379,000 
bedarbiu

WASHINGTON, D. C., sau
sio 28. — Amerikos Darbo Fe
deracija paskelbė skaitlines 
apie samdą Jungt. Valstijose.

Federacija sako, kad priva
tus biznis ir privati pramone 
gruodžio mėnesį 1939 metų 
samdė 1,375,000 darbininkų 
daugiau, negu tą patį mėnesį 
1938 m.

Jungt. Valstijose šiandien 
dirba 44,335,000 asmenų. Be
darbių Šiuo laiku esama 9,379,- 
000. Darbininkų pajamos yra 
pakilusios, palyginus su 1938 
metų pajamomis, gi pragyve
nimo brangumas pasilieka daug 
maž toks pat, kaip pernai.

Pabėgėliai iš “velnio 
salos” pasiekė Jungt.

Valstijų uostą
ST. CROIx7~Virgin Islands, 

sausio 28. — Keturiolika kali
nių pabėgo nuo Francuzijos 
kalinių salos Cayennc, Francu
zijos Guianoje — pramintos 
“Velnio Sala”.

Maža ir kiaura valtimi jie 
pasiekė J. Valstijų Virgin 
Islands uostą St. Croix. Viso 
atvyko 14 vyrų.

Visi pareiškė, kad jie vėl iš
plauks į pavojingą kelionę, jei
gu Amerikos valdžia neleis 
jiems čia apsistoti. Į “Velnio 
Salą” jie nebegrįš. Pasiryžę ge
riau žūti, užuot vėl kęsti žiau
rumus, kuriuos pergyveno toj 
saloje.

Hillman užgiria 
prez. Roosevelto 
trečią terminą

NEW YORK, N. sausio 
28. — Pereitą savaitę John 
Lewis, C.I.O. pirmininkas, iš
ėjo su smarkia ataka prieš prez. 
Roosevelto trečią terminą.

Tris dienas vėliau apie prez. 
Roosevelto trečią terminą pa
reiškimą padarė Sidney Hill
man, kriaučių Amalgameitų 
Kinijos prezidentas ir C.I.O. vice
prezidentas.

Hillman be jokių apribojimų 
indorsavo trečią terminą.
* Amalgameitų unijai priklau
so tarp 200,000 ir 250,000 na
trių.
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TONSlUriEISMAS
TONSILAI—‘GAMTOS----- riejimą ir* aiškinti dabartines

DOVANĄ. [širdies protesto priežastis, klau
psimas išrodo esąs taip tolimas, 

. kad veik jau viskas pamiršta, 
tik praeitis.

Daug žmonių dnr ir šiandien 
yra nusistatę prieš gydytojo pa
tarimų tonsilų pkėblinimui. PftA 
turk ir tučtuojau išgirsi pasiaiš
kinimų, kad jų tonsilai niekad 
neeų buvę įdegti ar davę kokių 
nors gyvenime nesmagumų. To
kia gydytojo patarimas dažnai 
sukelia daug rūpesčių ir kalbų. 
Jeigu tonsilai nėra naudingi, tai 
kodėl tad gamta juos žmogui 
davė? Vesti ginčą su gamta yra 
sunkus ir didelis klausimas, nes 
žmogaus tobulėjimo istorija yra 
neapsakomai ilga. Kad atsakius 
į klausimų, moderniško moks- 
-o žvilgsniu, tonsilai yra vesti' 
jinės liekanos, kurių žmogus 
dar nespėjo išgyvendint iš savo 

. anatominės struktūros.
Bet vėl kyla klausimas, kaip 

ilgai žmogus gali tonsilais nau
dotis ir, pagal visas gaLmybes, 
juos laikytis? Teorijos čia yra 
ovipusiškos — pro ir con. Mo
derniški patyrimai įrodo, kad 
tonsilai gamina tam tikrų vidu
jinę sekrecijų, kuri yra naudin
ga ir reikalinga žmogaus siste 
mai iki tam tikro gyvenimo 
laipsnio. Fiziologijos žvilgsniu 
yra svarbu tai, kad sveiki ir ge
rai veikianti tonsilai yra nely
ginant sargai pastatyti prie 
svarbesnių punktų saugoti žmo
gaus kūną nuo priešų. Esantį 
gerame stovy, jie visuomet yra 

: pasirengę pagauti ir pasmerkti 
besiveržiantį į sistemą priešą* 
Pavyzdžiui, jeigu tyras ir mato* 

. nūs rytmečio oras reikalingai 
atsikvėpimui taptų suterštas sU 

i Įtek turi jomis ir dujomis ir kaip 
lįreit tokis kvapas mėgintų -pra
eiti tonsilų sargybą, jie tuojau 
esančią nešvarą sulaikytų. To
kiu budu tonsilai čia atlieka

Daugelis žmonių palaiko ton
silus menkniekiu, nekreipia į 
juos mažiausių dėmesį* dažnai 
nepaiso, kad Ir gerokai gerklę 
skauda. Gerklės įdegintos veto 
Išimtinai yra primetamas “Šal* 
čio pagavimu!”. Tonsilų pakili
mas jaunystėje yra ilgai nepa
mirštamas atsitikimas. Tokias 
jaunystės dienas prisimena net 
šuaugę, kuomet burnų taip 
^skaudėjo, kad nei maisto nuryt 
negalėjo. Bet kada gydytojas 
p raųėda nagrinėti tonsilų istori
ją Sausinėti apie gerklės skhu-

Remkitė Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQtJOR
CO. — VVhbiesale

4707 3. Haisted SL
Tfel. teoulevarri 0014

• ............ ............

PIRKIT ANGLIS
ANT IŠMOKĖJIMO

Visokios rųšies anglys.

VIRGIUI A COAL C0.,
35-tos ir NORMAI AVĖ.

Anglis galit pirkti dabar Ir už
mokėti pagal jūsų 

• patogumą
Indiana Egg Nut tiktai $6.00 

(Taxai etftta) 
Telefonais Bouievard 7000

AKINIAI VISOKIOS MADOS 

už 52.45 
pritaikyti akims 
su (pilna garan
tija. Ekzaminavimas akių veltui.
Lensą sulaužytą padarome Už 
$1.06. Nauji tempelial 50c. Ad- 
justinimas akinių VELTUI. , , 

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis 
randasi didžiulėje Joseph F. Ęudi 
riko krautuvėje kožną dieną ir 
nedėlioję' iki 4' v. popiet.
JOSEPH F. BUDRIK 

Fumiture House 
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 2151. pneumonija, pavyzdžiui, yra

M

---------  -U

URANE GOAL GOMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas frORTSMOtfrll 9022 

FOCAHONTAS Mine Run Ii uetlaustų mainų, 
daug dulkių išimta Perkant ( $7«65

• 5 tonus ar daugiau ......... •
PETROLEUM CARBON COKĖ

b Perkhnt 5 tonus ar daugiau . Tonas * ■ 
Sales Tax ekstra. ---- - ------------- ..........L . ---- ■■ ,

- . , _ » . — 4 «.>< »> * i ,ai ■««> 4 i.į ..a... i .. i i

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _ 

ENYBE
Svarbus pasaulio Įvykiai dabar kasdien įvyksta* 

Dienraštyje suteikiama Žinios iŠ vlšo pMaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir ginu lietuvių reikalus, platinu 

mokslų ir kultūrą, kovoja «u lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų
PaaKulį0

Kaina metams $5.00. Lfėtiivnjfe ir Bfooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir ptilarftmyinYų biilruš. Pilugty 

persiūnlitnas į Li^itiOcį ir kitur. .

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Bro

7.-22..'.LL.

bakterijos prasiveržia pėr ton
silų sargyb'ų ir padaro sveikatai 
daug žalos. JėlgU tulisHai butų 
galėję sulMkyti šitas bakterijas, | 
liga gal butų galljtifc pasilikti 
tik paprasto žalčio formoje; To
kiu žvilgsniu, tonsilai, jeigu nė
ra sutrikę, 'ttlti vertės kaipo 
sargai, kaipo durys į žmogaus 
sistemų nepraleidžianti jokių 
priešų. ’

t I '

BALTOJI SARGYBA*
• Turint mUsiį burboje tokių ' 
sargybų sekantis' reikalus ybd 
parodyt viešai jbsios pagautus 
nelaisvius — bakterijas. Pilie* 
čių sargybos policijai!tas bėga* 
ii laikyti daugiau kaip du pik* 
tadariiis — po vien^ kiekvieuoj 
rankoj. Bet jis turi įrankį 
švilpukų, kurį jis, reikalui e* 
sant, papučia ir tuojau gatma 
pagalbos kovai su priešais. Ly
ginai taip daro sargai mustį 
burnoje, šitais sargais yta ton 
šilai. Kada jie patys nebeįveikia 
sulaikyti visas bakterijas savų 
ja jėga, tada jie šaukiasi pųgab 
bos į kitas stotis, kurios tuojau 
pribūva į talkų įvairiais kraujo 
takais. Kraujo srove yra šdos 
sargybos centras. Joje cirku
liuoja baltosios uniformos poli- 
cijantai, kurie ant kiekvieno 
pašaukimo* subėga į strategiškų 
vietų ir pasigavę aukų mėgina 
jų sunaikinti. Kalbafoi baltosios 
uniformos policijantai yra bal
tieji kraujo rutulėliai arba Ce
lės. Tai yra baltoji armija, ku
ri ramiu laiku siekia nuo 7,000 
iki 10,000 sargų pėr kubiškų 
milimetrų kraujo. Tai yra ar
mija, kuri gina žmogaus kimų 
nuo visokių užpuolikų. Ji, krau
jo baltųjų celių armija, kiekvie
name atsitikime stengiasi sunai
kinti žmogaus priešo pastangas. 
Užbaigę kovų vienoje vietoje jie 
greitai bėga į kitų, kur lik bū
na pašaukiami dėl greitosios pa
galbos. Jų apgalėtas priešas 
priešas žmogaus kūne ' dažnai 
pasiliekame 
daugeliui! mėtų, ^visani
gyvenimui. Be to, nužiūrėtas 
prięšas ant visad palieka po baL 
tosios armijos sargyba.

Esant po nuolatine sargyba, 
tonsilai, žinoma, baktėrijinlų 
rautų nebekelia, šitokiuose alsi*- 
likimuose žmogus dažnai teisi* 
naši, kad, girdi, man burna nie
kad nebeskauda.

GERKLeS IDEGIMas.
Gerklės skaudėjimas nėra 

niekam naujiena. Bet kaip' tas 
viskas įvyksią? Bakterijos pasi
slėpę tonsilų kryptyse ne Visos 
būna aštriai žalingos, nors di
džiumoje jos yra labai veiklios, 
ji tas slaptas bakterijų veiklu
mas sukelia tankų gerkles skuu- 
Jūjimų. Su kiekvienu fizišku 
kūno pavargimu, su kiekviena 
depresija, nusiminimu, žmogaus 
energija sumažėja. Patekus 
mogui į tokių padėtį bakteri

jos išsijudina iš letarginio sto-* 
Yid ir pradeda veiktu Tonsilų 
.iaukos tampa nelyginant karo 
.aukas neperstojančių kautynių. 
Nuo kiekvieno didesiiio SUsirė* 
mimo tarpe užpuolikų ir apsi- 
2ynėjų ant tonsilų lauko rezul- 
.alas visuomet būna blogas, 
fohsilai begindami žmogaus si- 
Jemų nuo priešų patys pavargs
ta, padidėja, paminkštėja, pa 
raudonuoja, kas neretai yra va 
Jinama “burnos raudona geda”. 
Padidėję tonsilai įtempia aplin* 
kui esančius raumenis. Pasta
rieji pradeda daryti spaudimų

NAUJIENOS;' Chicago, UI. arirt. .ungt.Dii .im .„au.. . ... .. .
RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nėkefitekite biftikaliUMl tkūMtftiį 
Skaudėjimų. Tūkstahciai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
rteumątiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau- 
mėhų Skaudė jithų Vieh ižSitrindami Bu 
Paih-Expelleriii. Sis šlrfisa'cihgas linU 
mentas Omai suteikia laukiamą pa- 
lengvinimą. Virš U milijonų bon- 
kUciu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellėrio su inkaru aht dėžutės.

* i- ■ ■. ■1 ■.. I.. I   —
perėjo, Ui, žiūrėk, Uhtrds bur
nos Įdegimu prasidėjo. Tokių 
atsitikimų pasikartoja labai 
daug, nes bakterijų kokybė ton
silų griuvėsiuose yra dide'ė. Jei
gu žmogaus atspara su pirines* 
aiųja1 kovu, susirėmimui su 
priešu unt tonsilų ladko būna 
pralaimėtas ir, vietoj skaityt Ši* 
tas pastabas, jus gal kiaušy tu
mei arpų mužikų.

Jeigu jus turite gerai veikian
čius tonsilus, reikalmgus jūsų 
sveikatai, laikylute juos. Bet bė
da yra la, kud didžiumoj tokie 
tonsilai jau nėra naudingais 
sveikatai ii4 priešingai — jie yra 
daugiau žalingi. Betgi tebėra 
burnoje nešiojami kaipo kokis 
relikUS. Dėl pakartotino jų įde
gimo, dėl dažnai aštrių suerzi
nimų, jie patampu amžinais 11 
goniais. Dalinai pasveikusiose 
vietose kraujų nešantį takai 
tonsilų valymui kartais būna 
taip susiaurėję, kad kraujo cir
kuliacijai vesti darbų piripyti 
nėra galimu daiktU; Neišsiyaliu- 
sios tonsilų liaUkUse. vietos arba 
palikę senų įdegimų lizdai, 
ankščiau ar vėliau, patampa 
amžina kovos įstaiga, nelygi
nant karo lauke apkasai, treil-

I ■ --------— -i—■ - —-——■ ■ -d-i-—  ; -■

,M«illi M. ■. . . a.

Še jos, it, po ilgų kautynių, ton
silai ptltys palieka Žalingais or
ganais. Kitaip saltonl, tokia ton- 
silų padėtis palieka atviri vartai 
visokioms ligoms į širdį, į plau
čius, į tulžies pūslelę, į appen- 
diksą, į inkstus ir taip toliau.

< /
Prisiminus apie reumatizmų 

sujdudinsi veik kiekvienų žmo
gų, bet pakalbėk apie tonsilus, 
vaje! tuojaus gausi atsakymų: 
“jie man neskauda!” Ir taip tę
siama toliau.

BAKTERIJŲ puota.

Pirmadien., sausio 29, 1940
^^.^^..2*... ------------- ---- ---------------------- ---- . ...... .

žioti it, akį metęs, pamatysi se
nus, raukšlėtus, pabalusius iš 
gėdos tonsilus, sėdi savo kam
pelyje susitraukę, pilni chroniš
kų lizdų ir teisinasi: nekalti! 
nekalti!! nekalti. !!!

(Bus daugiau)

kaip tonsilai, ^bakterijos turi 
puikų gyvenimų. Anksčiau su
žalotus vielos nuo įvairių įdegi
mų daugiau atsparos jau netu*- 
rii Krauju cirkuliacijos našu*- 
ftias yra sumažėjęs. Tonsilinių 
liaukų veikimas yra jau veik 
baigias. Gerkles skaudėjimo die
nos jšOniai praėjo, nebepasikar
tųjų liėi įdegintos, pagaliau ir 

‘aštrus • simptomai pranyksta. 
Paprašyk tokį subjektų prasi

Physical Therapy 
and Midwife

Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. Western av» 
Tel. Hemlock . 925Ž 
Sūbatoj ir Nedėlibj 
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana 
Tėl. Mich. City 

2799—R3.

______ _.. *>»

AKIU SPECIALISTAI

Dr. V. E S1EDLINSK)
DENTISTAS 

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį 
4631 So. Ashland Avė.Tek Yards 0994 
Ahtrad^ Ketvįrtad. Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

Tel LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND ĄVE. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nUo e iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sušitarimą 
Ofiso Tel.: AARbS 4787 

Namų Tel: PROSPECT 19i0

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1S1AB

.645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

leletonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki s vaaaro. 

iseredoj pagal sutartį.

DR. BKU.NO J.
ZC BRIČKAS 

UIDITUJAS IK CHIKLKUAS. 
48U8 nesi Mru SU

KLAUSYKIME
SALTIMIERO RYTMETINIŲ

. . ... X   -A . .

pagalinus, gerklės skaudėjimas 
būna jaučiamas. Seniai, seniai, 
gal būt jus dar pamenate, kaip 
jums motina ar (eta užrišo ant 
kaklo raudonų paišiuką, kad iš* 
Vengti gerklės skaudėjimų, ar*

IJI.'limSKU RADIO ,11 II I nprogramų N.n.l.r.
— •• .   ---------------------------------------------— — .

r - ■ ■ ■■ --------- --  ------------- r ... J

vieš taukais, arba davė šiltom 
babauninkų arbatos ar dulkino 
gerklę su sieros milteliais ir, 
galų gale, kad atlaikius kovų

iš. mokyklos išlikti. Bet (ai dar 
neviskas. Jeigu jūsų sistema ga
vo atsparų iš pirmesnės atakos 
ir gerklės skaudėjimus laikinai

Mitchell’s TAVERN
2038 West Notth Avtenue 

t

Tos Užeigos Savininkė yra Eli- 
abeth Mičėlienė, Chicagos Lie

tuvių Prailgi j os narė.
j——. « t .......„ ——

■ibiĮiiiiMlM*MiiįlliM-|iHlihii.i*iilriii«h'.bi ui..... - .................

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCF 

MOVING
Perkraustom forhiČius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 
Vežata į faritias fr kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i vifeas miesto dalis.
3406 So. Haisted St.

šaukti tel. VAROS 3408

LAlbOTUVlU DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
' ’Ambulancb

61ENA IR naktį

l)R. VAITUSH, OP i
LIETUVIS

Mhno 20 mėtų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Aklų Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi gal vos skaudėj imt. 
-vaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
no,.skaudamą akių karštį, atitaist 
rumparegystę ir toiiregystę. Pri 
•engia teisingai akinius. Visuose at 
įtikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda_ atkreipiama 
į mokyjdos vaikus. -1‘ 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 

Nedėliok pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Rainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

e
 Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
OiioAs ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

u u, ueci«tUleuiai& 11 o e Kilta U K 
ilicust pagal AUbiiuliiiią.

leiel un<u> 0111

Kreivos aky>

ryto iki 8 v 
sutartį.

akys atitalsb

6

ikiU Laeiuviai D^KUiiai
Nilsas Caual 7329 Res. Seeley 0434 

Dr. Peter Jotui 
Bartkus 

GYDYUo.id m tmKl'RGAS 
z2o2 W. Uermak Road 
unsas atdaras; 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

ir susitarus.

DR. A. JENK1NS
(.JLielu vib/

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVfcst 63rd Street

ofiso valandos; nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartu 
Ofiso Tel. PRobFEUT 6731
i\amų Tei. VERGINI A 2421

Dr. Margeris
3325 So. Haisted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone lARbS 7290.

Visiiflelefonai YARDS 1741-1742 
4ėO5-b7 So. Uermitage Avė. 
4447 South Fairfietd Avenue 

į Telefonas LAFAYETTE O7Ž7

-i koplyčios visose 
JUCZ cįH 1 Chicagos dalyse

—^^4^41 r im arf «iii—i* <-mArt’ ’i rr i<>r t. ■ .t—
Klausykite musą radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt

mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H* i. P. stoties (1480 K.) 
i su POVILU šaltimieRu.

Laidotuvių Direktoriai
■ii 11 ii illl i ■ 111 i’rtrt ii Viii 11 iiliii iili i

NARIAI
Chicagos,
Cicero ’
Lietuvių j
.direktorių 
Asociacijos

111111111111111111111111111111111111111.
i ’

■■ .k.. . t .Xx.. - ■ . ■ . . ....

S. P. MAŽEIKA
3319 LituAhica Avenue

' ■' . ■ i/ • ’ . . . .

tl.IIIIU.IMM. M >, |.II*.I ■ fru iHiirfil >i .i Į............ , __

lachawicz ir sūnūs
< 23J.4 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Slrtfet Tfei. Pullinan 1Ž7I>

, į K ..................... ........................BU

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTL 

DALYSE
ainiai

Yards 1139
Yards 1138

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024
f į 1 ‘ .............. ’................"‘■I...............  -'•:f ■ . I .n..t

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phhne Yards 4908

■ -------------- - ' .................................> ................................................................ ..................................-

ANTHONY P>. PETKUS
Phone Grovehili 0142

Phone Cicero 2109
6834 So. Westerft Avė.
1410 Botiih 49th Gourt, Gičero— ... . r .r-. ~ —-- --- t

J. LIULEVIČIUS
4348 Si Galifornia Avenue 7 Phone Lafayėtie

- . r '■ t . ■ » . .4 ............ i L ■ .-.-t

P. J. RIDIKAS
8354 Su. Haisted Street YARDS 1419
.jų. . ..i... . .. į- 1 - .i......

- . 'i. i '

L J. ZOLP Phone YardsYards 0781
Yards 0782

LIE1U VIAI
GYDYTOJAI IR DĘNTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosį. , ,
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35 th aild Haisted Stš.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

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

Tel. Kenwn»d 5107.

Tel. Office Wentworth 6330
> Rėz. Byde Park 3395 

Dr. Sušauna Slakis ; 
Moterų ir vaikų ‘ligų gydytoja 
6900 So. Haisted St.

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

KITATAUČIAI

* Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nėdėl. pagal sutart. 
Rez. 6631 So. Califotnia Avenue

Telefonas Rfepublic 7868 
___________________________________ i____________ ___________________________

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENU1E 
Ofiso valandos

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vaKaiu 
.939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

DR. HERZMAN
iŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų fr 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 vakai 
ir nedėliomis.

Ttl. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
u r i' 3 a o

So. Ashland AVė> 
2-ros lubos 

^HICAGU, LL1-.
OFISU VALANDOS

IIP—12 VU1. ryto, nuo 2 ik,

ofiso Tel. I1EMLOCK 7828

C K. Kliauga, D.D.S.
2420 W. Marųuette Rd.

Prie VVėstern AVenue

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield B'vd.
Cor. Damen. Hfetnlbbk 6699

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

2400 VVEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 pO pietų, 6 Iki 8 vak.

Telefonas SfcEtiEY 
NSmu telefonus Rrunsfartak 4MW7

Tel. YARBŠ 8146
VALANDOS: Huo 11 iki 1Ž, 2 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir, Akinius Pritaiko 
3343 & HALSTED ST*

i\ uu
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
•vakaro. Nėdėliomiš nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
i’hone VI1DWAY 288*'

l’eielonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn 
163J .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

St

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Haisted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8c30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Bekmkdienials- 

pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

A A MA

Garsinkitčs “N-nose*



TRIMIS ŠŪVIAIS 
HITLERĮ NUDĖJO
PITTSBURGH, Pa. 

mildami, nenusigąskit, 
vokiečių nacių Hitleris buvo nu- 
dėti$ trimis šūviais, bet Pitts
burgho South Parkų 2,000 sva
rų sunkumo “buffalo” bulius, 
kuris savo smarkumu, drąsu
mu buvo laimėjęs Hitlerio var
dą. šis Hitleris, kaip ir vokie
čių nacių Hitleris, buvo tikras 
“buffalo” giminės “fuereris”. 
Jisai tą garbingą ir atsakomin- 
gą vietą buvo laimėjęs per ko
vą ir tik metai ar daugiau Šitas 
Hitleris visai niekam nežinomas 
buvo, tik paprastas jaunas buf
falo buliukas.

South Parkų buffalų giminė, 
kuri susideda iš kiek desėtki) ii 
turi gana didelį gyvenimo ratą 
(kelių desėtkų hektarų aptver
tą daržą) su visais patogumais. 
Tai yra tokie sutvėrimai, kaip 
vokiečių naciai arba rusų ko- 
- unistai, turi iy savo neklaidin
gas vadus. O buffalų vadai jo-l 
! iu budu nepakenčia jokios 
opoz eijos lyginai taip kaip ko-j 
r.iunistų Stalinas arba nacių 
Hitleris.

Prieš metus South Parkų buf
falo viešpatystėje karaliavo Na
poleonas. Tai buvo senas ir ga
lingas bulius, ir jo visi kiti bu- 
’ ai bijojo ir lenkėsi prieš jį. 
Jisai buvo pilnas šeimininkas. 
Bet kaip visame pasaulyje lai
kai mainosi, tai tas pat atsit ko 
ir buffalų karalijoj.

Vieną gražią dieną nežino
mas didelis ir jaunas bulius pa
sipriešino Napoleonui, ir prasi
dėjo žiauri kova tarpe seno ir 
jauno buliaus. Toji kova tęsėsi 
keletą dienų. Napoleonas buvo 
nugalėtas, o naujam Mrūffald' 
vadui buvo suteiktas Himlerio 
vardas. Kaip pasirodo, tai buf
falo “fuereris” nebuvo toks 
žiaurus, kaip kad komunistų 
Stalinas ir nacių Hitler’s, ne< 
jisai gavęs viršų ant Nepoleono 
jo nežudė ir nesiuntė į koncen
tracijos stovyklą, bet paliko sa
vo pavaldinių tarpe.

Tačiau apie Hitlerį ir Staliną 
to negalima pasakyti, nes jie 

-savo oponentus tiek komunisti
nėje Rusijoje, tiek naciškoje 
Vokietijoje išžudė,

Atėjus žiemos šalčiams, sau
sio 19 d., buffalo Hitleris kar
tu su Napoleonu nusitarė, kad 
jų giminei reikia didesnio gy* 
venimo rato. Jie atremia savo 
galingus sprandus į užtvertą 
tvorą ir ją išverčia, panašiai 
kaip ir nacių Hitleris. Na ir 
pasileidžia abudu kartu su Na 
poleonu vendravoti po visus 
South Parkus. Parkų prižiūrė
tojai ir policija lygiai kaip ir 
Francija su Anglija pamato, 
• -id Hitleris sulaužė visas “tarp-

• ;ne sutartis” ir labai susi- 
r radėjo dėti pa tau 

t erį suva'dyti.
žinoma, buvo ko ir susirūpin

ti nes žiemos metu į South 
iF.rką suvažiuoja iš Pittsburgho 
r iš visų apy’.inkių daug žie- 

os sporto mėgėjų, o Hitleris 
k yra labai pavojingas šutvė- 

. .as. Jisai nesilenkia prieš 
nieką, yra pavojus ne tik parkų 

nkytojams, vieškelių trafikui 
ir net artimų apylinkių anglia
kasių apgyventiems kaimeliams. 
Pittsburgho dienraščiai ir radi
jo danė įspėjimus piliečiams, 
kad pavojingas buffalo Hitleris 
vendravoja po South Parkus.

Prasideda Hitlerio gaudymas. 
Sumobilizuojama visa Alleghe- 
ny County policija su visais ka
riškais pabūklais. Atsiranda pa
kankamai ir liuosnorių, kurie 
eina padėti Hitlerį sugauti. Pitt
sburgho laikraščių korespon 
Centai ir fotografai važiuoja į 
South Parkus taip, kaip į karo 
frontą.

- Suši
lai ne

prie

buvo• • • 
ir J!

žumu Hitlerį priprašyti 
“tvarkos” ir parvaryti jį atgal 
į užtvarą. Tik Visa bėda 
ta, kad visi Hitlerio bijo 
kitaip negalėjo pavaryti, kaip
tik važiuodami su dideliais sun
kvežimiai. Ir tai nekartą Hitle
ris buvo susirėmęs su sunkve* 
žirniu, ir tik tada traukėsi, kai 
įsitikino, kad jisai prieš sunk
vežimį riegali atsilaikyti.

Hitleris nebūtų Hitleris, jei 
jisai lengvai pasiduotų. Jisai at
sisakė grįžti į užtvarą, nežiū
rint visų ei vii zuoto pasiūla) 
gudrybių ir prietaisų. Tuą tar
pu Napaleonas be jokio didelio 
sunkumo grįžo atgal į užtvarą.

Policija matydama, kad jokiu 
budu negali Hitlerį priprašyti 
prie “susipratimo”, trimis šū
viais iš ašutuvo į širdį paguldė

IŠ DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

SLA 40 kuopos senų metų 
baigtuvės

PITTSBURGH, Pa. — Vieną 
dieną visai net ketai pašaukė 
mane per telefoną SLA 40 kuo
pos sekretorė gerb. V. J. Koli- 
čienė ir pakvietė dalyvauti jų 
kuopos susirinkime kaipo genė- 
ralį 10 dislrikto organizatorių. 
Girdi, jei jums aplinkybės leis, 
tai malonėkite dalyvauti musų 
susirinkime ir žiūrėkite, kas 
musų tiems orgahizatoriams pa
sidarė, kad jie dar iki šiol nė 
vieną narį nėra prirašę.”

Žinoma, aš padėkavojau ger
biamai Količienei už jos rūpės- kuopos reikalų vedimą naujai 
tingumą SLA reikalu ir pasiža- valdybai, o jei nėra kuopos val-

įėjau padaryti, kad darbą pa-| Atsiskubinus į 'Lietuvių Mok- 
baigęs tiesiai atvažiuoti į 40 šio Draugystės svetainę randu 
kuopos susirinkimą tik apie SLA 40 kuopos susirinkimą jau 
3:30 vai. po pietų, o apie tą 
ką jau dažnai sus’rinkimas -ei
na prie pabaigos.

Pagalvojau sau, kad ir susi
rinkimui pasibaigus vistiek tii- 
rėsiu progos pasitarti su orga
nizatoriais vajatis reikalais — 
reikia dalyvauti.

Tai buvo SLA 40 kuopos mo^ 
tinis susirinkimas, laikomas 
sausio 7 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje kaip ir

einant prie užbaigos geriausioje 
nuotaikoje ir skaitlingą nariais. 
Visi kuopos reikalai‘ svarstomi 
draugiškoje ir broliškoje dvasio
je be jokių užsi varinėj imu. 
Nors mintimis ir pasiskirstoma 
kai kuriais klausimais, tačiau 
škirtingtimas pasireiškusių min
čių yra išsprendžiama rankų 
pakėlimu. Tiesa, naujam kuo
pos prezidentui brol. K. Šinkū
nui, tur būt, pirmą kartą susi-

paprastai. Taipe: susirinkime, rinkimą vedant nėra lengva su- 
susirinkime, šigatidyti savo naujose pareigo- 

naujoji kuopos valdyba išrink- še. Tačiau buvęs kuopos p ezi-
kaipo metiniame

dėntaš Aleksandras Vainoris, 
kuris yra ištarnavęs per 20 me
lų be pertraukos prezidento pa
reigose, turi pakankamai paty
rimo, matomai, patarė savo į- 
pėdinitii tvarkos reikalais.

Be to, pats susirinkimas yra 
susilaukė k'5j° dirbti iki 3-čios valandos kinis formališkumais pažymima pripratęs prie geros tvarkos per 

po pietų ir geriausiai, ką aš ga pradedami nauji metai. daugelį melų ir nariai gražiai

ta priešmetiniame susirinkiifte 
užima vietas. Arba kitaip sai
ko n t, senoji valdyba perduodu

daugiau kulkų į galvą pribaigė' geriausiai padaryti, ką aš, dyboje pamainų — visi senieji 
JI-

Tai tokio likimo
South Parkų buffalo Hitleris 
beieškodamas didesnio gyveni
mo rato. Tur būt, tokio likimo 
susilauks ir vok ečių nacių Hit
leris, beieškodamas dide nio gy- 
ven ino ratd. —S. Bakanas

į galėsiu, nes tą dieną man rei- lieka išrinkti, tai vis šiokiais to

Bolševiku klube rado 
užtroškusį žmogų
N. S. PITTSBURGH, Pa. — 

Sausio 24 d. bolševikų klube 
.ado nuo gesų užtroškusį ir ap
degusį J. Ramanauską. J. Ra
manauskas gyveno, taip sakant, 
iš gaunamos iš valdžios mažos 
pensijos ir mylėdavo išsigerti. 
Matyti, buvo atėjęs į bolšev kiš
ką užeigą, kada nieko nebuvo, 
užsidegė gesinį pečių norėda
mas susišildyti ir užtroško.

—Korespondentas

Lenkų gen. J. Halle 
rio pareiškimas Pitt 

sburgho laikraš
čiams

užsilaiko/jei naujam preziden
tui priseina kai kur ir suklysti.

Labai buvo gaila, kad aš ne
galėjau pradžioje susirinkimo 
dalyvauti ir matyti visas cere
monijas, kurios buvo atliktos į- 
vesdinant naują valdybą ir gir
deli tuos visus linkėjimus, ku
riais buvo dalinamasi tarpe se
nos ir natijos kuopos valdybos.

Pirm susirinkimo uždarymo 
kuopos sekretore gerb. V. J. Ko- 
ličiene pranešė nariams, kad su 
sirinkimui pasibaigus nariai ne- 
siskirslytų ir palauktų, nes bu
siąs “kitas susirinkimas su svar
biais pranešimais’’. Pamaniau 
sau, tur būt, dabar ale s kalci 
ną^prganizatoriams, kodėl dar 
jie nėra “nė vieno nario prira 
šę”. Ir aš buvau jau iš anksto 
pr.siruošęs prie kcnfcrencijo.’ 
su organizatoriais.

Bet kaip lik susu inkimas pa
sibaigė, tuojau stalai buvo ap
tiesti baltomis staltiesėmis ir 
visi nariai, dalyvavę susirinki
me, tuojau buvo sodinami už 
stalų ir stalai buvo apdėii už 
gaidžiais.

Vadinasi, su užkandžiu s, su 
.alkomis ir su draugiška nuo- 
aika' bei gražiausiais hnkėji 
iaiš SLA atliekamos senų me- 

pabaigtuvės ir' pradedam 
..auji.

Pasiteiravus kieno rūpesčiu ii 
pastangomis visa tai yra su 
engta, — nes nebuvo jokios į 

..angos, — gavau paaiškin mą, 
<au tai kuopos valdyba v ra su- 
įdėjusi po tam tikrą d Jį iš sa 
vo. skrumno uždarbio, kurį yra 
gavę už savo tarnavimą per vi
sus metus, pavaišinimui narių.

Butų gerai, kad kada nors 
nariai susitartų ir pavaišintų 
valdybos narius ir atsimokėtą 
jž valdybos vaišes.

Žodžiu sakant, 40 kuopoje 
yta praktikuojamas fraternaliz 
ritas. —S. Bakanas

atstovų susirinkime (sausio 21 
d.) buvo tariamasi dėl surengi
mo Lietuvos nepriklausomybes 
sukaktuvių. Tame susirinkime 
daugumas draugijų veikėjų tu
rėjo gardaus juoko matydami, 
kaip bolševikiški delegatai yra 
virtę dideliais Lietuvos patrio
tais, — net geresniais už pačius 
geriausius tautininkus. Tik tas 
bolševikų pdtHjdtizrnas tikrai 
‘kazionas”.

Bolševikų delegatai duoda į- 
nešimus, kad visos aukos butų 
siunčiamos per Lietuvos konsu
lą Budrį. Vadinasi, bolševikai 
pilniausiai pasitiki tais pačiais 
Lietuvos atstovais, ant kurių 
pirmiau šunis korė ir fašistai; 
vadino.

Visiškai užmiršo jie ir apie 
miltinius kalinius.

Didele permaina bolševikiš
kose galvose. Bet kiek tas bol- 
;evikų patrijotizmaš yra nuo
širdus, tai jau yra visai kitas 
klausimas, ir vargu kas jų nuo- 
jirdumu tiki.

Jei tik Stalinas palieptų bol
ševikams niekinti Lietuvos val- 
žią, tai musų lietuviškų slalin- 

;ų lietuviškas patrijotizma 
;ip kamparas išdulkėtų.

—Senas Pittsburgh etis

MIRĖ KUNIGAS 
ŠiMKEVIČIUS

PIITSBURGHIŠKOS 
PASTABOS

I - V g.

Ieško durnių.
lai-

Atsižada buvusios Lenkijos sie
nų ir pranašauja, kad 2 naujos 
valstybės įsikurs, jei talkininkai 

karą laimės.
Sausio 24 d. atvyko į Pitts- 

ourghą lenkų dabartinės val
džios atstovas, generolas Juozą 
pas Halleris. Jis padarė Pitts- 
ourgho laikraščiams pareiški 
mą, kad lenkai visai nesitiki a t 
Jatyti Lenkiją su buvusiomis 
,os sienomis, jei talkininkai ir 
la mėtų karą.

Reiškia, šio karo lekcija len 
k lis pamokino, kad svetimų že
mių valdymas neina į sveikatą 
žinoma, gal būt, butų išvengta 
r šios Lenkijos nelaimės, je. 
enkai butų susipratę keletą me 
.ų atgal, kad valdymas užgrob 
.ų kraštų neina į sveikatą.

Tačiau lenkų generolas Halle- 
\s pranašauja, kad jei taikiniu 
;ai laimės, tai rytinėje Europo 
e bus įkurtos 2 naujos nepri 
Jausomos valstybės iš buvusio 
Lenkijos teritorijos ir Soviet
lūs;jos, būtent: Nepriklau:om. 

Ukraina ir Baltgudija. Tai esč 
.okie talkininkų karo tikslai. 
Tik lenkų generolas abejoja, ar 
Sovietų Rusija be karo pralai 
rnėjimo norės atsižadėti Ukrai
nos grudų aruodo. Taip pat len
kų generolas pranašauja, kad 
po karo rytinėje 
rėš susidaryti 
ekonomiškas 
nė tarpusavio

Dėl rusų-finų karo 
ninku vokiečių karo 
Halleris pareiškė, 
skirtumo 
Stalino 
juodu 
gai ir

Buvo bandoma kaip nors gra- tautų

Europoje tu- 
iųjų valstybių 
lis ir artimes-

usų-finų karo ir talki- 
okiečių karo generolas 

pareiškė, jog jokio 
o nesą, nes Hitlerio ir 
tikslai yfa tie patys, — 
budu yra dvasiniai drau- 

pavergimo mažu 
—-S. Bakanas

veda 
karą.

L TIKRĄ
lengvumą

Geresni Skoni
Tos dvi kokybės, kurias pagei

daujate ir ieškote cigarete, yra jūsų tik 
Chesterfield’s tikroje kombinacijoje ge
riausių cigarete tabakų, kuriuos pinigai 

, gali nupirkti.
It tai ne viskas • • • Chesterfield jums 

suteikia DAUG VĖSESNI uzsirūkymą. Nėr 
stebėtina, kad nauji Chesterfield rūkytojai, 
kaip ir tie, kurie per ilgą laiką jais dziau* 
giasi sako.. • jie tikrai Patenkina,tikrai Patenkina

Vėsesnis, Geresnio Skonio ir AIŠKIAI LENGVESNIS Cigaretas
Copyright 1940, * Mtkm Tobacco Co. .. .

Teko skaityti komunacių 
Kraščiuose popierinio A. L. Kon
greso Pittsburgho skyriaus su
važiavimo, laikyto gruodžio 17 
d., priimtą rezoliuciją, po ku
ria yra pasirašiusi rezoliucijų 
Komisija susidedanti iš J. Bal- 
.rušaičio, D. Lekavičiaus ir E. 
Sliekienės.

Skaitant minėtą rezoliuciją ir 
žinant visą reikalą, tikrai juo
kas ima, kad rezoliucijos auto
riai bando lošti durnelių rolę 
po priedanga neva gynimo de
mokratijos.

Rezoliucijos autoriai protes
tuoja, kam A. L. K. buvo likvi
duotas, patys pripažindami, kad 
Centro Komiteto narių daugu
mas pasisakė už likvidavimą. 
Tačiau rezoliucijų komisija turi 
pakankamai drąsos skelbti, kad 
likvidavimas A. L. K. yra grio
vimas demokratijos. Vadinasi, 
eškoma už save durnesnių ir 
landoma įkalbėti nesamų daly- 
kų.

Jei rezoliucijos autoriai blai- 
omis akimis butų pasižvalgę 
ik po Pittsburghą, tai be dide- 
.o sunkumo butų įsitikinę, kad 
'augumas draugijų pilnai užgy- 
ė Centro Komiteto didžiumos 
iarių pasielgimą ir atsisakė nuo 
Pittsburgho skyriaus.

Tasai pats suvažiavimas, ku- 
•iame ta rezoliucija buvo iškep- 
a, susidėjo vien iŠ bolševikiš

kų 11 popierinių draugijų su 13 
delegatų, ščyrųjų Stalino vieros 
išpažintojų.

O bolševikiška demokratija 
yra visiems gerai žinoma: ji da
bar susiveda prie garbinimo 
Hitlerio ir Stalino kruvinų 
kumščių.

Virto gerais patrijotais.

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
>ausio 25 d. lenkų vienuolyne 
pasimirė lietuvis kunigas A. 
simkevičius, sulaukęs 89 metų 
amžiaus. Jisai yra buvęs per 
langelį metų North Sidės lietu

vių parapijoje klebonu.
Dėl senatvės kun. šimkevi- 

čius apleido lietuvių parapiją ir 
persikėlė;, baigti savo amžių į 
ęnkjų vreniiolyną, kur buvo pil- 
liausioje lenkų vienuolių globo

je ir, tur bu t, lenkės vienuolės 
laidos kun. šimkevičių, nors tas 
-leluviams ir nelabai patinka.

O užvis labiausia, kad, kai]) 
tenka girdėti, kun. -šimkevičius 
per daugelį metų klebonauda
mas lietuviškoje parapijoje yra 
nudėjęs gražaus turto, ir jo tur
tas tenka lenkų vienuolynui.

Kunigas Šimkevičius nors bu
vo lietuviškose parapijose ir 
kalbėdavo gerai lietuviškai, bet 
jisai geriau mylėdavo lenkus ir 
pats save, matyti, lenku skaitė. 
O lenkų, vienuolės, tur būt, bu
vo apsukresnės, negu lietuvės, 
kad kun. Šimkevičius taip leng
vai pasidavė su visu savo tur
tu lenkių vienuolių globai.

Kunigas šimkevičius klebo
naudamas North Sidės lietuvių 
parapijoj labai kukliai gyveno, 
dėjo dolerį prie dolerio, dažnai 
atsisakydamas nuo visokių šių 
laikų “mornasčių”.

Praeitą sekmadienį, draugijų

Carnegie, Pa.
Visokios ž’nios iš musų 

padangės
Nelaboji giltinė pas mus ga

na drąsiai švaistosi. Paskubo
mis nusitveria tai vieną, tai ki
tą pusiauamžį žmogų. Ir tai vis 
gana tvirti žmonės, kurie, rodo
si, su nelabąja jokių derybų 
nevedė. Daugiausia mirč ų pa
sitaiko tarp lenkų. Lietuvi i 
bent šiuo tarpu vis dar laikosi.

— o —
Oras pas mus labai nepasto

vus. Senų žmonių kalbama, kad 
jei per Kalėdas oras nešaltas 
tai per rusų Kalėdas arba Nau
jus metus galima tikėtis bl:go 
oro. Tačiau šiais metais tas 
pranašavimas visai neišsipildiM 
kadangi sausio 14 d. lijo ir net 
perkūnas grandė.- O tai kaip tik 
ir buvo rusų ortodoksininkų 
Nauji metai. Bet jau kitą die
ną pasirodė sniegas ir tempera 
tūra pusėtinai nukrito.

— o —
Rokas Mizara giriasi, kad 

... .. (Tęsinys 7-me pust)
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Pietų Afrika prieš Hitlerio taika
Britų dominija Pietų Afrikoje nutarė remti sąjun

gininkų karą prieš Hitlerį, bet opozicija karui da ir 
šiandien tenai yra gana stipri. Jai vadovauja geri. J. B. 
M. Hertzog, kuris pasitraukė iš premjero vietos, kuo
met parlamentas nutarė stoti į karą.

Gen. Hertzog dabar pasiūlė atstovų butui rezoliuci
ją, kad Pietų Afrikos Sąjunga darytų taiką su Vokieti
ja. Ji buvo atmesta 81 balsu prieš 59. Vadinasi, daugiau 
kaip 40 nuošimčių atstovų pritarė opozicijai.

Charakteringa tačiau yra tai, kad toje britų domi
nijoje — taip pat, kaip ir Anglijoje — valdžia nevarto
ja represijų prieš tuos, kurie priešinasi karui. Jie gali 
kalbėti, rašyti ir agituot — taip, kaip taikos metu.

Toks dalykas yra galimas tiktai politiniai subrendu
siose demokratinėse šalyse.

Pietų Afrikos Sąjunga, kuri prieš 40 metų laiko bu
vo sukilusi prieš Angliją, šiandien yra faktinai nepri
klausoma valstybė. Jos niekas neverčia padėti Anglijai 
kare prieš Hitlerį. Ji tai daro savo laisvu noru, kaip ir 
Kanada, Australija ir Naujoji Zelandija.

Bolševizmas aršesnis, negu kapitalizmas
Maskva ir jos garbintojai nuolatos giriasi, kad bol

ševikai “paliuosavo” darbininkus nuo kapitalizmo jun
go. Bet ar Rusijos darbininkai yra laisvi?

Ar jie turi teisę organizuotis į politines partijas, 
profesines sąjungas, kultūros draugijas ir t. t.? Ne.

Rusijoje yra tiktai, viena legališka partija —komu
nistų partija, kurią absoliučiai kontroliuoja diktatorius 
Stalinas. Darbininkas gali stoti tiktai į šitą partiją, — 
jeigu jį priima; ir gali joje būti, kol jo neišmeta. Kuo
met jo į tą diktatorišką partiją nepriima arba jį iš jos 
"išvalo”, tai kitokios progos dalyvauti politinėje organi
zacijoje jisai nebeturi. O tiems darbininkams, kuriems 
komunistų partija nepatinka, nėra iš viso jokios pro
gos politiškai organizuotis.

Į profesines sąjungas Rusijos darbininkai yra ver
čiami stoti. Bet tos sąjungos yra valdžios kontroliuoja
mos. Kadangi Rusijos valdžia yra kartu ir darbdavys, 
tai profesinės sąjungos Rusijoje tikrumoje yra “kompa
nijos unijos”, tiktai dar ąršesnės, negu panašios organi
zacijos kapitalistinėse šalyse, kadangi sovietų profesi
nių sąjungų “bosas” turi savo rankose ekonominę ir po
litinę galią. Darbininkas jam negali pasipriešinti, ir ji- 
šai neturi kur pabėgti nuo savo “boso”, kuomet jam da
rosi nepakenčiamas gyvenimas, nes tas pats “bosas” yra 
visame krašte.

Darbininkij sporto organizacijos, kliubai ii* švietimo 
draugijos Rusijoje irgi yra valdžios kontrolėje. Jokių 
kitų draugijų steigti negalima.

Ar darbininkai Rusijoje turi teisę streikuoti, kuo
met jie yra nepatenkinti savo atlyginimu ir darbo sąly
gomis? Ne. s

Ar jie turi teisę laisvai susirinkti ir išreikšti savo 
nuomones? Ne. ' ‘ .

Ar jie turi teisę leisti sąvo laikraščius ir viešai kri
tikuoti savo darbdavį, valdžią arba krašto tvarką? Ne

O kapitalistinėse šalyse darbininkai tas teises turi.
Pasinaudodami teise organizuotis, spaudos laisve, 

žodžio laisve ir teise kovoti priea savo darbdavius, dar
bininkai kapitalistinėse šalyse laipsniškai įgijo daug vi
sokių pagerinimų: iškovojo trumpesnės darbo valandas, 
didesnį atlyginimą UŽ datbą, sumažino išnaudotojų ir 
valdžios sauvaliavimą, iškovojo apdraųdą nuo nedarbo, 
senatvės pensijas, nemokamą mokslą pradinėse ir aukš
tesniosios^ mokyklose. Tai yra didelė pažanga,

O Rusijos bolševizmas tas visas teises darbininkams 
atėmė. Ar tenai darbininkams progresuoti jau neberei
kia?

Rusijos darbininkai gyvepa ne geriau, bet daug 
vargjngiau už Amerikos, Anglijos, Švedijos arba Fran- 
euzijos darbininkus. Tačiau kovoti už savo būvio page
rinimą jie negali. Jie pilnai priklauso nuo savo Valdžios 
malonės.

•Komunistai sako, kad ta valdžia suteiksianti darbi
ninkams geruoju visa tai, ką kapitalistinių šalių darbi
ninkai įgyja tiktai per kovą. Bet iki. šiol nesuteikė, ir 
kame yra užtikrinimas, kad suteiks ateityje?
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LIGA AR POLTUA ?
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Telegrama iš Lietuyos pra
neša, kad Lietuvos kairiuome- 
nės vadas, gen. St. Raštikis, pa
sitraukė trims mėnesiams ato
stogų (žiemos laiku!), o jo pa
reigas laikiniai eis Vilniaus 
rinktinės vadas, gen. Vitkaus
kas.

Gal būt, kad gen. Raštikis iš 
tiesų, reikalauja poilsįo po tų 
sunkių derybų, kurias jam tu
ko vesti su sovietais, perimant 
Vįlnių. Bet tris mėnesius ilsė
tis tokiu laiku, kuomet Lietu
vai tenka atlikti be galo svar
bus uždaviniai, gali negut žmo
gus, kurio sveikata yra galu l i
nai suirusi. Iki šiol nebuvo nie
ko girdėti, kad gen. Raštikis 
butų taip slinkiai sirgęs.

Jo iniciatyva Lietuvoje buvo 
sudaryta “vieningo darbo vy
riausybė” su gen.įčcrnium prie
šakyje. Tą vyriausybę neperse
niai pakeitė tautminko Merkio 
kabinetas. Tautiiimkai vėl ėmė 
kelti galvas. \

Ar tik nebus ir gen. Raštikio 
atostogos to pasikeitimo rezul
tatas?

SENA DRAUGIJA
v

Bostono Susivienijimo Lie
tuvių švento Kazimiero drau
gija pernai šventė savo auksinį 
jubiliejų, ir ta proga išleido sa
vo istoriją.

Tai viena seniausiųjų lietu
vių organizacijų Amerikoje. 
Įsikūrusi 1889 metais, ji 1902 
m. prisidėjo prie SLA. Bet 190/ 
m. draugijoje įvyko skilimas. 
Nuo jos Atsimetė kelios dešim
tys narių, kurie susiorganizavo 
į šv. Kazimiero R. K. Draugiją. 
Prasidėjo bylos teismuose, ku
rioms buvo išleista! daug pini
gų. ' .* • •.ui i umbu

Draūgiją daįar turi 530 na
rių. Dauguma jų kilę iš Vil
niaus krašto ir Suvalkijos. Aš- 
tuoni yra garbės nariai, kai ku
rie priklausė draugijai per 50 
metų — nuo jos įsikūrimo?

ARGI?

Vienas komunacių organas 
paduoda riėva iš Maskvos to
kią “žinią”:

“ ‘PfąvdU’ ir kiti Sovietų 
laikraščiai rašo, kad nuteisi
mas Browderi.o, Amerikos 
Kom, Pattijos sekretoriaus, 
dėl pasportų, tai yra slaugią 
atkreiptas pireš visus (?) 
Amerikos pažangunus (??), 
kOvojaiĮČjūS už šalies išlaiky
mų iiUO kg^o.”
Bet Amerika į kąrą eiti visai 

nesiręūgia, todėl ir “laikyti” ją 
nuo kūro nėra reikalo.

Tie “pAžūrigunai”, kuriems 
vadoVAiija Browderis, bando 
sulaikyti Ameriką ne nuo ka
ro, bet nuo pagalbos teikimo 
Suomijai, kurią užpuolė Stali
nas.

Jeigu Suomija negautų pa
galbos ir Stalinas ją užkariau
tų, tai jisai po to pultų Švedi
ją . ir Norvegiją, nes Stalino 
apetitas su kiekivenu užkaria
vimu auga. Kadartgi Skandina
vijos šalys turi labai įiaUg 
draugų Amerikoje, taį luomai 
iš tiesų susidarytų paVojus, 
kad ir Amerika bus įveltą į ka^ 
rą.

Tokiu budu Stalinas ir jo 
pakalikai Amerikoje feąjp jUJUir 
didina karo pavojų. Jie nėrą 
jokie “pažangunąi”. Priešingai;; 
jie yra aršiausi alžą£ąrėiyĮąi, 
nes jie kovoja prieš dėmokfd-
tijas ir eina ranka už rankdš 
su Hitleriu.

yj v,.. ,.^...1.«„mįiiinu, ..mm...,,............. . . ........... '"U"... ..................... .. .... . ; "« 1,1 "

Tiktai vergas gali būti laimingas tokioje tvarkoje, 
kurioje jisai tfiri yjsjiškai pmlausyti nuo poųo inh- 
lonės.’

ne tiktai išnaudoja/bet ir padare juos'stergais.

KAIP SVIESTAS IR DEŠ
ROS “UŽKARIAVO ’

VILNIŲ
S t. Kairys įdomiai aprašė 

“Mintyje” savo įspūdžius, įgy
tus Vilniuje, ttioj kai jį perėmė 
Liettiva. Lietuvos socialdemo
kratų vadas seniaūs ilgai Vii • 
fiiuje gyveno ir veikė, todėl ji
sai galėjo gėriau, riegu daugu
ma kitų žmonių, pastebėti at
mainas^ įvykusias tamė mieste 
per 20 metų lenkų okupacijos.

Kai lietuviai dabar vėl sugrį
žo į Vilnių, daugelis jo gyven
tojų pasitiko juos su nepasiti
kėjimu ir abejonėmis. Bet ne
trūkus tie žmonės pradėjo žiū
rėti. į naujuosius Vilniaus šei
mininkus palankiau, kadangi 
lietuviai atvežė jiems maisto ir 
kitokių gyvenimo reikmenų.

“Musų kooperatyvų dėka”, 
rųšo S t. Kairys, “opiausias 
Vilniaus pastatytas Lietuvai 
klausimas — litais tu aprūpi
nimo klausimas — gaila grei
tai ir teigiamai buvo pradė
tas atsakyti. Nežiūrint orga
nizacinių ir, svarbiausia, va
liutos sunkumų, ‘Maistas’ 
‘Pienocentras’ ir ‘Lietūkis’
greitai sutvarkė savo krau
tuves ir atidarė jų duris jau 
pabadėjūsiam, nervingam, 
dėl zloto abejojančiam Vil
niui. Prasidėjo atkaklus 
krautuvių šturmas. Vieton 
sviedinių, musų kooperaty
vai užpuolusį priešą sutiko 
sviestu, dešromis, lašiniais, 
duona, vėliau ir kitokiomis 
reikmenėinis. Ilgas darbo 
dienas nuo pusės aštuntos 
ryto iki pusės devintos vaka
ro kooperatyvų tarnautojai 
svarstė, vyniojo ir su drau
ginga Šypsena teikė pirkė
jams, o jų eilės, nepaprastai 
ilgos, nemažėjo iki pat vėly
vo vakaro. Tai buvo pirmie
ji, realus . Vilniaus užkariavi
mo žygiai, kuriuos gal nesą
moningai daugely vietų ste
bėjo patys1 vilniečiai ir spren
dė klausimą- katrie nugalės? 
Man pūčiam, beslankiojant 
seniai pažįstamą ii' kartu aiš
kiai pgsįkeitusio Vilniaus 
gatvėmis, teko vienoje vielo
je stovinčių žmonių būrelio 
išgirsti pusiau nustebintą,' 
piisiau kovos Jkerštu pakurs
tytų sakinį: ‘Zū malė panst- 
Wo, — zjęmy’ (permdžas 
kraštas, suvalgysim jį); TUO 
tarpu ‘Maisto’ ir ‘Pienęcerit- 
ro’ sųnkvežįmiat 'pilni pri- 
ktaiiti vis naujos ąmumęijos, 
laiku atsirasdavo prieš pa- 
tuš tėjusių krautuvių d.urį$, 
ir nauji musų Vijmūje Ver- 
dehai didvyriškai laikėsi. Su- 
gabus didvyriškumas sužadi
ną nusistebėjimu priešuose, 
pagarbą ir pairipkumą abe
jingai misiteikusiiiose?' 
kitą dieną drg. Kairys pašte? 

bėjo, kad Vilniečių mibids jūii 
šū pritariimt seka Lietuvos po- 
tieminkų elgėsiūs, darUnt tvar
ką prie riiaisto krautuvių.

Jeigu Lietuva sugebės nė 
tiktąi pristatyti pakankariiūi 
maišioj drabužių ir kitų prekių 
Vilniaus krautuvėms, bet ir at
gaivinti jd pramanę ir sutvar
kyti žeriies ūkį Vilniaus .srity
je^ tai šitos tėritorijbs gyvfeū- 
t.pjąi jt|ėsigąįlės, pątdpę Lietu
vos piliečiais. . -

Retkatlti tunės .bu t tinkamai 
išspręsti ir kiti paiprfs klaū.sb 
mai: mokyklų, administracijos, 
santykių . su tautinėmis mdžu- 
įmom*? j? t t,

• Klaipėdos krąsLe, ką Lietuva 
nedarė, daugumą gyventojų pa
siuko pĮlėšihga Lietuvai, Jeigd 
taip atšitiktų fr'Vilniaus kfaštė, 

butų tikra nelaimė. /

CHICAGO. — Barža įšalo upėje ir įgulos narys eina ledu.

kad anglų rinka nepirko bet ko
kius maisto produktus, bet tik 
pirmos rųšies

Ir tuo budu Lietuvos žemes 
ūkis staiga pradėjo kilti; kili i 
tik todėl, kad galėtų surasti 
Britų imperijoje sau tinkamą 
ir garbingą rinką.

(Bus daugiau)

KAS GERIAU?
Dviejų galybių grumtynes. — Vokiškas militarizmas. — 

Vokiečių įsigalėjimo pasėkos. — Kitas tautas vokie
čiai stengiasi visiškai sunaikinti. — Kaip anglai ir 
prancūzai elgiasi su užkariautomis tautomis. — Ma
žosios tautos negali geisti, kad vokiečiai karą laimė
tą. — Anglijos įtaka Lietuvos žemės ūkini. — Aplin
kybės nustato politikos gaires.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Grumiasi pasaulyje tarp sa
vęs dvi didžiuliausios galybės: 
iš vienos puses Britų imperijos 
kartu su Prancūzija imperializ
mas, ir iš kitos Vokietijos mili
tarizmas.

Anglai-prancuzai pasiryžę žūt
būt galutinai nulaužti ragus vo
kiškam militarizmui ir tuo bu
du Europoje, o gal ir visame 
pasaulyje, ilgesniam laikui įgy
vendinti taiką. Vokietija visai 
nejuokais yra pasišovusi galuti
nai sunaikinti Britų imperijos 
galybę ir tuo pačiu pertvarkyti 
valstybių santykiavimą.

Kuo tasai karas baigsis, da
bar dar butų per anksti spėlio
ti. čia dar gali įvykti įvairiau
sių kombinacijų ir įvairių ma
žesnių valstybių sąskaiton tai
ka gali būti padaryta.

Bet mėginkime dirstelti gry
nai musų krašto, Lietuvos, aki
mis, kas butų geriau, ar kad 
Vokietija vyrautų visuose Eu
ropos klausiniuose, ar kad Bri
tų imperija turėtų lemiamos 
reikšmės Europos valstybių gy
venime.

Iš seno mes turime vieną pa
likimą ir patyrimą, o pagaliau 
ir šių dienų faktai patvirtina. 
Kas su Vokietija ilgus amžius 
gruriiėsi, kas su šia tauta santy
kiavo — stipriai kulturėjo. Bei 
visi, kas tas grumtynes pralai
mėjo, kas vokiečių įtakai pasi
davė, tos tautos, tos valstybės 
buvo virškinamos be jokio pa
sigailėjimo. štai kad ir lietuvių 
giinmės prusai, kurie pėatlaikė 
Vokiečių tautos spaudimo, buvo 
galutinai suvirškinti, žyiiii sla
vų padermių dalis taip pat din
go vokiečių suvirškinfi.

Ilgus amžius su Vokietija 
grūmėsi, kariavo, kovojo čekai, 
Baltijos kraštų (aūtOS, ir tos 
tautos kultūtoje padarė milži
nišką pažangą. Gulėtume daryli 
tokįą išvadą: ką vokiečiai nuga
li,- tą ir galutinai sužlugdo, su- 
pdįkjna. Kas tose kovose išlie
ka gyvas, tas išeina žymiai su- 
štiprčjęs ir pakankamai pajėgus 
įf atsparus.

štai ir šių dienų faktai\aiškiai 
patvirtina vokiečių užsimojimui 
ir. jų troškimus. Vokiečiai, pa- 
krikdę Lenkijos valstybę, gal- 
vątrukčiais tenai pradėjo varyti 
sąvo kolonizaciją ir iš tam tik- 
rtį rąjoUtj iki vįęno lenkus išgy- 
vdų<^ha ir tųoš kraštus vokie
čiais apgyvendins. O kas dar iš 
lemdj mėgina pH^šintis, bent 
kųitųriniai apsiginti, tuos tie
siog feiniai išpaikina.

ftfe kitaip Vokiečiai elgiasi ir 
buvusioje (JekijoB valstybėje. 
Visur vokietis kitų ląufų žmo

nes pastato antroje vietoje. Jis 
taip elgėsi iš seno, ir dabar tų 
papročių neišsižada, net juos 
dar labiau sutirštino, labiau ra
finavo. Jei tik išimtinai paimsi
me prekybinius santykius su vo
kiečiais, lai čia mažiausiai vo
kiečiai įneša kultūros ar pažan
gos. Jie perka daugiausia žalią 
medžiagą, nesirūpindami jos 
kokybės gerinimu ar jos kultū
ra.

Dabar dirslclkime į anglus, 
prancūzus. Kiekvienas imperia
lizmas, o lygiai tiek anglų ar 
prancūzų, nėra vienas iš malo
nesnių dalykų. Kieno lenais ne
būtų kolonialė politika, nėra 
vedama baltomis pirštinaitėmis. 
Ji žiauri, brutali ir skaudi. Im
perialistai, įsigalėję bet kurioje 
žemės vietoje, stengiasi tas tau
tas visokeriopai pavergti. Bet 
anglai ar prancūzai stengiasi už
kariautas tautas ne liek fiziškai 
išnaikinti, kiek jas savo tiks
lams išnaudoti. Jų. politikoje 
nesi vaduojama rasės pradu ir 
nesiekiama vietos žmones nai
kinti. Jei kolonijos gyventojas 
pasiekia anglų, o ypač prancū
zų kultūros, tai jau toksai žmo
gus veik laikomas tikru anglu 
ar prancūzu. Štai Prancūzijoje 
net veikia toksai įstatymas, kad 
kitataučiai vaikai, gimę Prancū
zijoje, skaitomi jau prancūzais.

Vadinasi, jos užkariautas tau- 
tas stengiasi daugiau paveikti pimo komiteto gen. sekretorius 
kultūriniai ir jas palenkti savo Kaizeris, kurs susipažįsta su 
imperijų reikalams. Lietuvoje internuotųjų ir pabė-

Tuo budu tos valstybės net gėlių lenkų reikalais ir jų loli- 
nėra labai užintercsUotos įgytų 'mesnio likimo klausimu. Tiems 
kolonijų savo tautų kolonizavi
mu. Jos tenkinasi tenai įvedę
savo žmonių administraciją ir 
kariuomenę.

O jei panagrinėsime prekybi
nius santykius, ypač anglų su 
kitomis valstybėmis ar •tauto
mis, tai Čia patirsime daug tei
giamų reiškinių, štai imkime 
Lietuvą, kuri jau daug metų su 
Anglija prekiauja. Neabejotinai 
(urime konstatuoti tą faktą, kad 
Anglija į Lietuvos žemės ūkį la
bai teigiamai paveikė.

Anglai yra mėgėjai pirmos 
rųšibs prekių. Jei ką anglai per
ka iš maisto produktų, jie atsi
dėję seko, kad toji prekė butų 
viėna iš geriausių.

Anglija, pradėjus prekybą su 
Lietuvą, tuoj pareikąlavo, kad 
kiaulės bųtų tik geriausios pa
saulyje veislės, Anglai pirko tik 
puikiausios rųšies sviestą.

Lietuvos žemės ūkis turėjo 
anglų šitam ^konįui prisilaiky
ti ir Lietuvos žemės ūkis per 
paskutiniuosius ipelus darė mil
žinišką pažangą, ir tai lik todėl,

LIETUVOS 
ŽINIOS

VILNIUS. — Vilniaus sritis 
yra iš senų laikų gana miškin
gas kraštas, šiuo laiku intensy
viai vykdomas miškų perėmi
mas valstybės nuosavybėn. Iš 
visų Vilniaus srities dvarų bus 
nusavinta 70 tuksiančių ha miš
ko. Valdinio miško šioje srityje 
paveldėta 118 tuksiančių ha, 
tad bendras valstybinių miškų 
plotas Vilniaus srityje susidarys 
188,000 ha. Bendrai visi miškai 
atgauti: valstybiniai gerame sto
vyje, tik dvarų miškus gyven
tojai spėję be pasigabėjimo ap
kirsti.

’* iėatfniigi didesne Vilniaus sri
ties dalis yra smėlėta, č.a ir 
miškai didžiumoje pušynai, o 
slėnesnėse vietose yra ir gražių 
eglynų; esama ir juodalksnių. 
Vilniaus ir Trakų urėdijose yra 
daug ąžuolynų, bet nemaža jų 
buvo apnaikinta pradėjus staly
ti Vilniuje parketines grindis 
namuose.

Miško pramonė šioje srityje 
buvo tiek mažai išvystyta, kad 
jos ir palyginti negalima su ta 
pramone, kokią Lietuva turėjo 
Klaipėdoje. Vilniuje yra vienas 
faneros fabrikėlis su pasenusio
mis mašinomis, tad didžiumą 
Vilniaus srities miško medžia
gos teks apdirbti Kaune, kur ji 
bus plukdama upėmis.

VILNIUS. — Pabuvęs Kauno 
atvyko į Vilnių Londone suor
ganizuoto lenkų pabėgėlių šel- 

lenkams išlaikyti busią priside
dama lėšomis, be to, esą deda
mos pastangos juos iš Baltijos 
valstybių išgabenti. Jo žiniomis 
lenkų pabėgėlių apskritai esa
ma apie l1/* milijono, bet tiks
lų skaičių nustatyti neįmano
ma, nes labai daug pabėgėlių 
yra dingę be žinios. Vilniuje 
pabėgėlių reikalams tvarkyti 
steigiamas specialus komisaria
tas.

VILNIUS — Vilniaus lietu
vių skrajojantis teatras “Vaidy- 
la”, pradėjęs savo vaidinimus 
Vilniuje, vėliau vaidino Igna
linoje, Pajušėje, Švenčionėliuo
se ir Kaltinėnuose. Visur teat
ras turėjo didelį pasisekimą. 
Pasiilgę lietuviškų vaidinimų 
žmonės suplaukė iš tolimiausių 
apylinkių. Vaidinimai ir kituose 
Vilniaus srities miesteliuose 
per žiemą rengiami. “Vaidylos” 
teatras yra išsivystęs iš Vil
niaus studentų dramos sekci
jos, kuri prieš karą rengdavo 
nuolatinius vaidinimus.
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MENO ZINi
šį Skyrių Veda MIKAS ŠILEIKIS

Tananevičiui. TananeyiČius1 
sutiko pirklį. Kada išgirdo 
apie tai Olševskis, šilėikai ne- 
bėsunku buvo šerno portretą 
pąrduotj už du šimtu dplerių 
tik ne Olševskiui, bet Olševs- 
kienci.”

KNYGOS
I. ŠVEDIŠKAI:

Kad geriausiai i§ visų lie-, 
į pasaulyje.tuvių dailininkų 

itloka piešti vaikus Lietuvos

Palitra ir Rašalinė 
Spausdiniai

Spaudos Apžvalga
(Santraukos-ištraukos: Ar. V.) 

Arbit Blato paroda.
“Vienybės** vietinėse žinio-

“Prancūzų meno galerija 
New Yorke sausio 20 d.' atida
rė Arbit Blato 29 kurinių pa
rodą. (Parodą truks iki vasa
rio 10 d.).

“'Prieš keturis metus buvo 
jo kurinių paroda New Yorke 
Pierre Matisse galerijoje, (tu
rėjo didelio pasisekimo, pla
čiai paminėta spaudoje).

“Arbit Blatas gyvena Pary
žiuje, kur mokėsi ir dirbo ta
pybos srityje. Jo paveikslų yra 
pirkę Musee du Jean Jaume,

Paryžiuje, ir Mttsee de Gretio- 
ble, Grenoble mieste. Muzie
jaus direktorius Andry Farcy 
yra parašęs plačią jo kurinių 
monografiją).

“Arbit Blatas gimęs Kaune 
1908 m. į užsienį išvyko 1925 
m. Mokėsi Lietuvoj (jos pilie
tis), Vokietijoje ir Prancūzi
joje. Savo laiku p. Arbit Bla
tas buvo ‘Vienybes’ korespon
dentu Paryžiuje.”

Lietuvos “dievdirbių” kūry
ba imta tyrihėti ir vertinti. 
Norvegijos liaudies ir pramo
nės menas buvo net Columbia 
universitete pagrindu daktaro 
laipsnį suteikti, ({domu, kiek 
ir kokios įtakos į šį musų 
“dievdirbį” bus turėjus Ame
rika?).

Matei, ką? T ;
“Pęf VHtiiį į lefekiiš’’ (ži

dinys) ptof. Mykolo įli^išfca:
“Krokitviečial pažįštd iLietu- 

vą—Liublino UnijdS LięRivą, 
pažĮšta ją Vaveljrjė,* Mateikos 
paveiįs?ldo‘sė,’ įHeititeš tyadįci- 
jose...”

f

COAL ’
F.GG ...... ....... _..........
NUT ..........................
lŲmp ..................
MINE RUft ....... ......
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! —
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesęiuose.
Tel. ARDMORE 6975

... $6.00

... $6.00

... $6.00

.... $5.75

.... $5.20 
ŠAUKITE

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS feARŽĄ

Gražus tavernas, patogus
* privažiavimas.

6600 W. lllth St., Worth,
— ■ .l| I I i

ui.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesofnįs. Darba* 
garantuotas.

426 W. 63rd Ši.
Irt. ENG. 5883-5840

Lietuvis Liaudies Menininkas 
Amerikoje.

“Amerikos Lietuvio” vieti
nėse žiniose:

“Šiomis dienomis lankėsi 
Mykolas N.osalius, apdovano
tas gabumais menininkas, iš 
Centre Falls, R. I. Mykolas, 
vienas iš aštuonių vaikų šei
moje, dirbo Lietuvoje pas tė
vus ukyjč iki 20' metų. 1912 
metais atvyko į Suv. Valst. ir 
gavo darbą bovelnos audimo 
fabrike. Jisai perdaug metų 
dirbo šešioliką valandų kas
dien, bet kada nauji įstatymai 
įvedė trumpesnes valandas, 
paskui darbams sumažėjus, 
Nosalius turėjo labai daug 
liuoslaikio,— sunaudojo ban
dydamas kurti meniškus daik
tus, iš medžio drožinėdamas, 
(be jokio mokslo sukūrė la
bai daug stovylų, paveikslų ir 
aukštų laikrodžių).

“Jo stilius grynai lietuviš
kas, toks pat ką matyt Lietu
vos kryžkeliuose per visą ša
lį. Išdirbo patrijotiškos reikš
mės kurinių, kaip Lietuvos 
žirgvaikį, ir tt. Nosaliaus ku
rinių paroda buvo laike 
Brocktono fėrų kelis kartus, 
rudeps metu. Svarbu, kad lie
tuviai kituose miestuose, esant 
gerai progai, surengtų jo skul
ptūros kurinių parodas. (Mi- 
chael Nosalius, 709 High St.^ 
Centre Falls, Rhodi Island).”

• k •
•MlIlMHllHiųinihlilIHHlimilllllIlMIlMlHllllllliHIlIlIMIIIM*

šiandien Atsidaro 
Hobslėt Balionas <■
Didžioji metinė mėlio paroda; 

lietuvis joj dalyvauja.
Marsbail Fiėld afed Co., me

no galelijose (2 aiikŠtaš rytų 
piety kamp. prie \Vabašh 1 it 
Washingfon g.)^ šiandien likb 
atidaryta 16-tri metinė meno* 
paroda, suruošta Hųosier Sd- 
lon draugijos, kuriai priklau
so Indianos mehiiiihkai arbri 
ką hors bendra ttifį su faz val
stija kulturiniu atžvilgiu.

Patddai atstovauju ir aš 
pats; vienintelis lietuvis daili
ninkas šioje draugijoje.-

Paroda labai įdomi ir įvai-

' i , moka piešti vaiKUs Ldetuvos
\Litauens konst. Eh oversikt dailininkė p-ia Tarabildiehė-— 

i bilder med inledante te&t au žinoma, jos dvasia nioka taip 
P. Galaiinė och J. VienoSins^^

ri, kaip ir kiekvienais metais į 8^8 dalį 
kad būdavo. Daug premijų 
buvo išdalinta.

įžanga nemokama. —^Š.

Dėdės Šerno portretas^
“Tėvynėje” Kl. Jurgelionis 

—atsiminimuose: ;
“Iš TananeviČiatis ir Olšev- 

skio lenktynių kartais kai kas 
ir naudos pasidarydavo. Jonas 
Šileika, dailininkas, kurs da
bar profesoriauja Kauhe, bene 
1912 metais nupiešė Lietuvos 
redaktoriahs Dėdės šernd 
(Jiiozo Adomaičio) portretą— 
su pelenine kiaulės pavidale 
ant stalo, su degančiu cigaru, 
su raiikraščiais ir su visu kuo. 
Šileikd tą pbrtretą labai bran
gino. Viehiitinis kūpėjus tam 
portretui pirkti tegalėjo būti 
Oįševskis. Bet OlŠevskis ne
norėjo Šileikai mokėti jo fefa- 
šomos kaihoš. Rodos jis prašė 
jmsanfro šiferio dolerių ar 
daugiau. Tuomet šerno port- 

j retas buvo pasiūlytas Jonui
■ in.i. i i ■ i i *■ !■  į iin* i »ii i iii ■HniKim rnruj
Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

$4,000,000.00
- $300,000.00

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3Lį% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

-V ■b*

LOAN AĘSOČlATIONofChicago

JUSTIN MACKiEWiCB, PftSi

Sub. 9 iki 8 tak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINOS FEDERALLY 
ENSURED

4192 ARCHER AVENUE 
ij |ij JUB»!fli . RJ>W iuiihnii

Visuotiftė Švedu 
Meno Paroda

Sivędish-American 
Asisociation.

Club Woman’s Bureau — 
Mandel Brothers meno galeri
joj nuo sausio 20 iki vasario 
14 d. Amerikos švedų meni 
ninku visuotinė į meno paro 
da. (Parodai atstovauja 53 me
nininkai. Eksponatų — ai. ir 
vandeninės tapybos, skulptū
ros bei grafikos—84.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir Šį kartą, švčdų metinė 
paroda bus vidutinės kokybės, 

įdomu/ tas, kad švedai vi
suotinoj savo meno parodoj 
vieną šedevrą nupirkę pasiun
čia jį savo tėvynėn kaipo do
vaną į Vexio meno muziėjiį! 
Švedijoj.

Įžanga nemokama.

Foto Balionas
Parodai ir lietuviai dtstovaujd

Sausio 15 d.—vasario 3 d.; 
adresu 2411 W. 55th Street 
Gage Patk Arts Club suruošta 
12-mętifeč fotografijų paroda.

Foto eksponatų — 79. Paro
dai atstovauja 15 fotografistų, 
yra ir lietuvių. Ted Makar, be
rods, bus lietuvis. Arthtir Fred- 
rįckson laimėjo antro laipsnio 
premiją, ^25, fttio Packard 
Automobile Co.

----- -v—--------------

.Keistas Pasaulis...
(Juokai pro ašaras...).

• Kąi Katiliūtė, gabi, (pa
sižymėjusi knygų iliustraViimi 
ir t. t.), jaitiid dailininkė Kau
pa hųsi^ude dėl netarėjimd iš 
ko pragyventi, ponios savo 
Žurpajuose ome net eiles jai 
skirti ir skelbti penkliiines jos 
paminklui statyti... (Turbūt 
Vddifimiiri “labdriririgųjų po- 
ilių” ryšis kitaip ir ilegalj..,).

> Kaį Kmit’as Hamsun’as 
išbadėjęs vaikščiojo Norvegi
jos gatvėje sii “Bado” rank
raščiu kišenėje' “padotųš por 
feai ir pohios**' šalįhosi, (kad 
ko gero, “neapvogtų!”...). O 
kai ųz “Padą” las rašytojas 
gavo Nobelio premiją.,_ -Baig
sime trumpai:

Ūžtai tas rašytojas per sa
vo sukaktuves visada dingsta 
nuo “būriais” einančių jį svei
kinti žnioiilųi nes (“ko gėtp”!) 
jis juds behe buš jau pažibęs...

Art

kis. Utgipare John ~Kpoon. A. 
—B. Malmo Ljustrycksdnštalt. 
Malmo, {Lietuvos menas, Ap
žvalga šp ptipeiksldis, Su įva- 
ąo tėkštu P. Galaunės ik J. 
Vienožinskio, Johfe Kfooh lėi- 
dykla. A—R. Malriib Phveiks- 
iiiolbš ^pąfedos įštdigd. Mtl- 
tiip riįešte).

ši knyga apie Lietuvos me
ną išleisiu Švedijoje Jurgio 
Sayicfcjti (Lietuvos atstovas 
Skąfedihayijbje, rašytojai, aU- 
ifetidš “Ties aukšiu šbštU”— 
iamžibistinife Lovelių rinki
nio—ir kjią khygą) rūpesčiu, 
įžafegos žodį parašė leidėjas 
Jd/iii Kroon. Pirmas slrUipšnlš 
-—apie Lietuvos liaudies meną 
—P. Galaunės. Antras straips
nis apie M. K. 'Čiurlionį. To- 
liąti J. Vieitozinskis rašo apie 
Lietuvos modernišką tapybds 
ir lipdybos meną, (čia žymu 
korektūros klaidų; vietoje K. 
šliilobio nekartą mifejmas K. 
Ušiite kas, nors jis ne /G, bet S., 
ir—U šiliškis (Matomai, nekaip 
btiVo su knygos korektūra, 
nes ir mUSų Spaudoje skulp
torius Bandžius turėjo atitai
syti: prie Zikaro — “Vytautas 
prie Juodųjų 'jurų" padėtas 
jo parašas, (vėliau ir knygoje 
užlipdytas)... Didžiausią kny- 

‘1 užima paveikslai. 
’ Liaudie^ meno skyriuje pa
duoti: baŽhyčių, sinagogų, na
mų,' dVieVukų, kryžių, verps
čių, kitokių reikmenų, dėžių 
paveikslai, margučiai chera- 
iiiika, audiniai, sertiėji “abro- 
zai.” Čia galima taip pat kai 
ką pdstebėti: pirmasis paveik
slas —bažnyčios iš 1522 metų

praleisti laiką“, kaip tai po
ezijai reikalinga, kad ji gim
tų,—kitais žodžiais: ta daili
ninkė luri įgimtą talentą vaiz
duoti tiaiktišl ios y^jkąi—Pfli- 
klįkiaiisi it,- (kas, dar, daro 
garbį titlisą Puitukai!), jje at
rodo vj$i bepaferasldi lietuviš
kais veidais! pamačius bet ku
ri jos ])i(‘štą “terliuzy” arba 
“busimą p’Hneėsę”—f diį į r at- 
Olfeiėni: lyg kų^- “feds mus” 
matęs ta? “pupas”—lyg su 
“jom” kulbėjęSį ar jiems gal
vytę glostęs...

Dabar ji artimai djrba sų 
vadiiiamd Lietubos Vaiko Dr- 
ja, kuri leidžia viehintėlį Lie
tuvoje "‘Motinos ir vaiko“ 
m^ntaštį it dar vaikams pa
veiksluotą laiktaštuką “Vytu
rį'’, (kųtio VjHelį beveik vi
sada šios musų “Mamytės“ re- 
produkcijėlės apie vaikus puo
šia), —Arėjas Vitkauskas.—Ar ė jas Vitkauskas.

< Knyga sį R o c k w ei Vio 
Kent’o įvadu ir aprašymu “Pa
saulio garsieji paveikslai“—tu
ri (netobulai parinktų, nekaip 
išspausdintų) šimtą spalvotų 
reprodukcijų, (pažymėtas re
daktorių—Kent’as nei paveik
slų rinko, neį prižiūrėjo spau
dą), bet yra gana gera infor
muoti apie paveikslus ir dai
lininkus, (pradėta Giovanni 
Beiliui, baigta Grant’u Wood).

O Žinomam knygų ilius- 
ruotojui Richard’u.i Elliš’ut 

sausio pradžioje Philadelphia 
Art Alliance surengė pietus.

< Knygų ir žurnalų Drau
gija N,e^ Yorke savaitinių pa
skaitų tarpe pradėjo ir eilę 
apie “Knygų iliustravimo teo
riją ir praktiką”, (skaito Dr- 
jos pirm. Robert Josephy).

• Tokios žinios ne kasdien 
“i)aktarė Marija Lien“—mat, 
čia gimusi ir augusi norvegė 
Marie Lien gavo iš Columbia 
universiteto d-r ės laipsnį už 
raštą — “Norvegi jos liaudies 
menas”. Kas gaus d-rės (ar 
d-ro) laipsnį už “JJetuvos 
liaudies meną“?

Lietuvos literatūros, me
no ir kultūros žurnalas “Die
novidis“ ruošiasi dėti ir meno 
reprodukcijų. Reikia, kad pa
tektų ir amerikiečių, (Miko 
šileikio “Siuvėjas”, Jono Ši
leikos “Žemaitė”, ir kitų).

e' KĮ. Jurgelionio atsimini
muose (“Tėvynėje” minimas 
Šerno portretas Lietuvoje ne
žinomas. (Įdomu—pas ką jis 
dabar yra? Bene pas Juozą

ĮSITEMYKITE
Nauja, 1940 Metų Mažutė 

Radio 6 lubų, Gražiame 
Kabinete Už

Budriko Metiniame Radijų 
Išpardavime.

Lietuviški rekordai po 49 
centus ir p(o 29 centus. 5 
tūkstančiai populiariškų an
gliškų rekordų po 18 centų 
Adatų gramofonui pakelis 

3 Centai 
i

Radijos Gražiuose Kabine
tuose su Victrola po

SPAUSbINlAL'
Jauno piešėjo Vytautas.

Alx. šefeefys, Katinas^ 1-ji 
Kranto g. 2, atsiuntė ifean sa
vo pieštą: “D. L. K. Vytautas 
Didysis 1392-1430-1930.” Tai 
yra paveikslas, kuris drauge 
Su jo autoriaus paveikslu buvo 
spausdinamas ir 1930 m. laik
raščiuose Lietuvoje. Autorius 
Jaunokas, o jo Vytautas jau
nai senokas (“seno” dvasia 
jaunaipe). Paveikslas išleistas 
dviejų rųšių: spalvotas, tin
kąs rėmams, ir jo fotografinė 
iiiažd nuotrauka. Pirmasis: 1 
|itaS, antrasis 50 c.

Tapyba. Lietuvos peizažas 
paprastai atitinka daugelio 

Dailininkas 
’ padarė ketvertą 

žiemos peizažų: laukas, miš
kas, trobelė, rogės kelyje, visa 
tai šviesios dienos skraistėje. 
Reprodukcijas atvirutėse išlei- and it.s Restorations.” P’ 
do C. Tullander Stockholme, p-lė Helen Parker. Iliustruota 

Čiurlionio paveikslai ’atvaiz- I<ur galima gauti pavyzdžiusjKodachrome (spalvotais) pa
duoti visame skyriuje bendrai, j *r platinimui.—Ar. Vitkauskas veikslais. įžanga nemokama. 
Gal buvo galima sudėti pagal 
kūrybos vystymąsi, nes dabar g 
realistinio pobūdžio paveikslai 
eina paskui sudėtinguosius, 
“čiurlioniškuosius”., Toliau pa
veikslai: A. Žmuidzinavičiaus, 
A. Varno, P. Kalpoko, Macke
vičiaus, J. Šileikos, J. Janulio, 
K. šklcrio—šklėrio, V. Didžio
ko, V. Visgirdos, J. Vienožins
kio, A. Galdiko, A. Samolovi- 
čiaus, A. Valcškos, J. Mikėno, 
A. Gudaičio, S. Ušinskio, K. 
Šimonio, V. Jomanto, P. Rim
šos, V. K. Jonyno, J. Stepona- 
vįčiauš. Skulptūros atvaizduo
tos ; P. Rimšos,. J. Mikėno, P.
Zikaro, Pundžiaųs.

Tokie leidiniai yra kaip ir 
huolatihes phrodos, kuriose 
rodoma užsieniuose Lietuva.

It. RUSIŠKAI: 
“Rušų literatūros pąveikslinis 

priedas.“ 
Orchis leidykla Muiichene 

1922 m. išjeido dviem kalbom 
(rusiškai įr vokiškai), Alek
sandro Eliasbergo parinktą šu 
Tomo Mano įvadu, 137 pusi, 
rusų rašytojų paveikslų—nuo 
Trądjakovskio (17034769) iki 
Achmatovos (dabar). Pridė
tas » padiškinantis sąrašėlis ir 
vardai. 

—Arėjas Vitkauskas. i___  .___ .
Motiniškiat/sia Lietuvė 

Dailininkė.!

vaizduoja kuone naują Irobe-. Rusijos peizažų, 
sį, q trečiasis paveikslas Lio-' A. Jegorov 
lių—Lamokų bažnyčios* iš 1700

•" metų vaizduoja visai supuvusį 
trobesį; tas atsitiko todėl, kad 
nepažymęta, <-jog senesnioji 
bažnyčia buVo ' atremontuota.

1910 Melų Radijas Gražiuo
se Kabinetuose—RCA Vietor, 
Philco, Zenith, Farnsworth, 
General Electric — Didelė 
Nuolaida Yra Duodama Už

—Arėjas Vitkauskas.

PASKAITA
Vasario 1 d. Art Instituto 

Fullerton salėje, 6:30 vai. vak. 
įvyks paskaita meno klausi
niais t em a : “WilHdmsburg

Skaitys

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
1940 Melų Elektrinės Ledau- 
nės —Norge, General Elec
tric, Westinghouse ir kitos. 
Specialė Nuolaida, perkant 
dabar ir galima sulig mete-

j dieną.
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Kiekvieho žtsiriens taukiniai yfa apdrausti iki $5,600.00 i»er 
Federal Savings & Loan lnsurah.ee Cofphrątioh, tVashington, D. C.

DEL INFORMACIJŲ KRĖJPKITfeS I

Duodam Paskolas ant 
Pirmų Morgičių

Chicagoj ir Apielihkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui ir statymui naujų riamų

mDERALSAVlNGS
Iand loaH associatIon

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd.
Telephone Ganai 8687

Chicago, III.
Beri; J. Kazanauskas, Secretary

RAŠTINES VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v;
Ketyėrgė ttud 9 ryja iki 7 v. v.

U Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieftą

v ______ * - ' 1

DUSTING TOOLS

(Regularly 
$49.70)

ar hk “fizika”?...)
Anglų mokslininkas ir rašy

tojas J. Middlclon Murratj, 
baigdaliids srivo Lašinį apie tai 
"'Kodėl poetai rašo?" viso to 
padaro santrauka žodžiais: 
“Poezija, kaip ir vaikai, yra 
pase kine malonaus ir patenki
nančio taiko praleidimo.“ (Ir 
viena, įr z,kiti—tik po to gim
sta). O kad mokėti taip “pra
leisti laiką” (—kad gimtų po
ezija) ,—žinoma, reikia turėti

llaja Dungaitė. tatit tikrą prįgimtį..,

&AŽU-

'•: 4 * ■ . ’-V ' .• 'f.
* ?

M.,

-COAL-
I’ocabotttas Mine Riin .... ........ .......
aetroleum Carbon ..... .......
Poeahontas Pea Screencd.................
Miisų Speciali Stoker Nut.................
Franklin County Nut .........................
Coke, Nut and Range....... .................
6*2 BRAZIL NtTT .... .......................
J10 tonų važmą mokesčiai įskaityti, už fe 2 ir 3 ton. kiek brangiau

ENRIGHT BROS. COAL CO

$7.45
$7.75
$8.00
$5.45
$6.45
$9.50

5832-46 S. Damen Avė. HeiUlock 0260-1-2

Hoover Spccial Dulkių Va
lytuvai po .... $19*50
General Electric, Eureka 
po ........................  $29.50
Nuolaida ui Seną Dulkių

Vąlylavą
Gražus Kąmbario Mieros 
Karpetai po ............ $19.50 
Naujos Mados Mohair Par- 
lot Setai ,po ....... $59.50
Milžiniškas Pasirinki mas 
Rakandų, Pe/čiip Lovų, Mat
racų, Valgomo Kambario

Setų
1940 Naltji Spinett Kimball 
Planai p,p  ...... $295.00
Planiniai Akordijonai, 120 
bosų, po  ........   $99.00
Krautuvė Atdara ir Nedalio

mis Iki 4 Vai. Po Pietų

Jos. F. Sudrik
FUKNITURE 

H0U8E
3409-21 S. Halsted St.

Tel Tirds $W8

Myrhus WCFL Radio Programas 
Nodėlioj 6:30 iki 6:30 P. M.

i.

lnsurah.ee
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MEN WH0 COVER FINE AND FOR US
•___________ .. ._________________ ;

Report War at 25 to 43 Below Zero—In Danger 
of Death From Freezing—

I ...... . ...........................

Miller, Deuel Visit Front

The World at a Glance
Dr. E. G. Punkay

Rače Nonsense
kinds ot 

race non-

(Con’t. From Lašt Week)
The United Press has three staff 

men in Finland, all of whom have 
visited the front. They arė Webb 
Miller, general European mšnager, 
who had previously been on the 
Westem Front; Norman B. Deuėl, 
former Moscov manager and more 
recently in France, who was in 
Helsinki ready to return to the U. 
S. for a vacation when the Russian 
invasion disrupted those plans, and 
Hubert Uexkuell, sent from the 
U. P.’s Berlin bureau since the be- 
ginning of December.

Miller has been working out of 
Viborg most of the time. He was 
there during the heavy bombard- 
ment by the Russians and while 
telephoning to Stockholm the ex- 
plosions of shells near Miller’s hotel 
could be heard at the other end of 
the line. “They’rė getting pretty 
close”, he commented, and after 
the call was completed he leamed 
one shell had hit the hotel.

At one timė there was difficulty 
in getting food. Miller reported that 
the editor of a Finnish newspaper 
in Viborg had fed him and other 
newspapermen from an emergency 
store of canned goods.

Miller and Deuel have alternated 
on coverage of the fighting on the 
Karelian isthmus. Both have been 
in front line trenches and reported 
that they saw Russians through pe- 
riscopes on the Mannerheim line.

In a dispatch from the Karelian 
front Jan. 9 Deuel \vatched a Fin
nish artillery barrage after “the 
Russian shells had been b^šting 
the ground around us, throwing up 
geysers of snow and braeking 
limbs cff trees.” Twice while riding 
along the lines in an automobile 
with other correspondents on that 
day, he wrote, he had to run for 
cover as shells fell nearby. At one 
point of the tour the Russian lines 
“were only 100 yards from us,” 
he wrote.

Uexkuell at Northern Base.
Uexkuell remained in Helsinki 

for a week and then went to Rova- 
niemi. 450 miles to the north, 
where at present he is covering the 
mid-Finland headąuarters of the 
Finnish army, two, and one-half 
miles below the Arctic Circle. It 
took him three days to makes the 
joutney. His dispatehes have inclu- 
ded drarrtatic accounts of anihila- 
tion of Russian patrols in guerilla 
warfare by grim patrols on skis.

Communications from the north 
are slow, according to Joe Alex 
Morris, U. P.’s foreign news editor 
in New York. From Rovaniemi and 
other points dispatehes are phoned 
in nearly every case, and trans- 
mission from Helsinki also\is by 
phone, mostly to Stockholm and by 
relay to Copenhagen.

Henry Shapiro is U. P.’s Moscow 
manager.

International Nėws Service has 
assigned Courtney Terrett, former 
New York reporter who recently 
joined its staff, to the Finnish front 
lines. Terrett was formerly with 
the New York World.

At the start of the Finnish war 
dispatehes came from W a 11 e r 
Schwartz, INS staffer who was 
sent to Finland from Copenhagen 
before the war actually broke outv 
Schwartz’ eye-witness accounts of 
the first bombings of Helsinki wei*e 
extremely graphic and detailed. 
Later Schwartz was sent to the 
front lines for eye-witness accounts 
of the hand-to-hand fighting.

As the war gained momentUtn, 
Peter de Hemmer Gudme, for 
many years a correspondent in 
Scandinavian countries, was added 
to the staff in Finland. Gudme is 
familiar with the language and has 
as close friends many leaders in 
the Finnish govemment.

The bulk of the INS dispatehes 
are^filed direct from Helsinki to 
New York, although in the case of 
big breaks, dispatehes are dupli- 
cated to Copenhagen and Londoh 
bureaus for relay.

Sven Hedman, in charge of the 
bureau at Stockholm, and Vernoh 
Forchammer, in charge of the Co- 
penhagen bureau, are covering de- 
velopments from their distriet*. 
Moscov coverage is directad by 
John Scott

James Aldridge, described as “a 
find” by Bertram Zilmer, editor ot 
the North American Newspaper Al- 
iiance, because “he doesn’t seem to 
care about being exposed to the 
dangers and the intense cold,” has 
been with Finnish patrols on ski 
manėuvers at 40 below zero. 11- 
dridge, who is in his twenties, is 
an Australian, formerly on the 
Melbourne Sun, who went to Hel
sinki in 1938 as the Australian 
Newspaper Service’s correspondent, 
after working in London for 18 
monthš. NANA engaged him when 
the war started. Now on the front 
near Petsamo, the only Finnish 
oort on the arctic and scene of 
:ome of the war’s most bitter fight- 
ng, this youthful correspondent is 
naking a name for himself by his 
/ivid eyewitness stories.
—Visits Outposts on Supply Sled

“Moving by supply sled on an icy 
road near the Arctic Circle,” he 
wrote Dec. 31 from hear Kemi- 
;aervi, “the writer saw how Finnish 
patrols are kept alive in the woods,” 
He told of a trip to a Finnish out- 
post—“a number of tents and dug- 
outs all below the level of the 
ground and camouflaged with pines, 
where the soldiers had comfortable, 
warm ąuarters.” This, he said, was 
the advanced base of the advanced 
Finnish front.

“On our way back,” his story 
said, “we heard a sudden rifle- 
erack about 500 yards to our left. 
We crept at a snail’s pace and, for 
once, I hated the light, which made 
the sleds an easy target for some 
Soviet sniper on a hill along our 
route. Occasionally we heard the 
vvhine of rifle bullets, būt we could 
not hurry. Finally we gladly ar- 
rived at the sheltered post from 
which we had started. Much cre- 
dit belongs to the men who make 
this ever more dangerous trip day 
after day, for the nerves are kept 
near the snapping point all the 
time. When I reached comparative 
safety, I felt tired and depressed 
after only one trip. Day after day, 
it mušt be killing.

(To be continued)
y

Want to Tour South 
America And Get 
Paid For It?

Ilere’s How It’s Done

“The “chance of a lifetime” for 
109 young men and women with 
musical ability has attracted so 
much attention among the nation’s 
aspiring musicians than an exten- 
sion of 18 days for finai applica- 
tion to enter the contest has been 
announced.

The chance is that of playing on 
a tour of South and Central Amer
ican countries next summer as 
members of the , All-American 

’outh Orchestra. The members of 
’-'at organization will be chosen in 

a nation-wide contest by Leopold 
"'tokovvski, noted eonduetor. Today 
he headąuarters of the National 
Youth Administration, which is 
■ponsoring the search for talent, 
announced that the finai date in 
Illinois for application for tryouts 
’s Feb. 18.

The tour will start in June and 
md late in August. All young per- 
-.ons betvveen the ages of 16 and 25 
are eligible to compete.

The date for finai applications 
had to be moved back because of 
the number of contestants wishing 
to have auditipns, the NYA said. 
High Schools, Colleges and. univer- 
sities, music conservatories and 
music teachers are giving the NYA 
the fullest co-operation, the an- 
nouncement said.

Preliminary auditions in Illinois 
Cities and towns will be held Feb. 
18; local winners will compete in 
eight NYA distriet auditions to be 
held between Feb. 18 and 25, and 
the finai state-wide competition of 
distriet winners will be held be- 
fdre March 5. The pational finais 
will be arranged by Stowkowski in 
April. Regular rates for musicians 

be paid tot members of the 
orchestra during the good-will tour.

" -V J

FOR THE RPESIDENT’S BIRTHDAY. Mrs. J. Uotirthey Fitzpatrick (left) and Mary Pickford 
a dm irę doll wearing a dress similar to that which -ii by Mrs Fitzpatrick at the Pres.dent’s
Birthday Bali at the Drake Hotel on January 30. Mrs. Fitzpatrick will take part in the style show 
wearing the “Miss Columbia Gown”. All of the st, ’es have been created especially for the occasion 
by Madam Marguerite. . .

PIRMYN
LHARPS AND FLATS

Pirmyn presented another con- 
cert at the Presbyterian Church, 
71st and Yale. They liked us so 
well lašt year, that a return en- 
gagement was arranged, and pre
sented lašt Thursday, Jan. 25.

*
To be able to hold an audience’s 

interest while singing songs in a 
language entirely foreign to them 
is quite a fete, and Pirmyn excel- 
led in that. If the songs were sung 
ordinarily, no one would care to 
listen to something they cannot 
understand. It is Pirmyn’s song 
style and expression that probably 
make it’s audience ask for more.

*
The soloists, Onuks Skever, Al 

Brazis, Stell Rimkus, Mrs. Stephens, 
Bonnie Janulis aAd Christine Kris- 
chunas, were accepted congenially. 
It was Christine’s debut, and al
though she claimed her knees were 
shaking, one would never have 
known it, for she sang very* well.

*
A regular grand re-union was 

held lašt Tuesday at rehearsal. All 
the old members mušt have chopped 
the ice away from their doorsteps 
and bravely ventured forth. Further 
nvestigation brought to light the 

true

— Washington 
Letter —

Baltic, Society Hears Carols of 
Northern Lands

As 
’,ow

directed at

Lithuanian-
have had

excavator. *
the story goes, it seems as 
our maestro, feeling lonely

for some of those dear faces, mailed 
■>ut spme “billet doux” that were 
rety effective. The result was, as 
stated before, a grand re-union. 
Perchance if the cold weather has 
frightened any of your “Sewing 
birele” members away, Mr. Ste- 
ohens may condescend to assist 
vou to the secret of his successful 
venture ot “gaiheringt the pansies”./ *

The tickets for “Blossom Time” 
are now on sale. This means that 
March 10 is drawing near. We hope 
our enthusiašm is arousing our 
oublic’s interest, for as far as en- 
thusiasm is concerned, Pirmyn lacks 
none. It is going to be a hit per- 
formance, so get your tickets now.

Kazys

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALfiJE

A Christmas sočiai followed the 
meeting of the Baltic American So
ciety of Washington, D. C., Sun- 
day afternoon, December 17th at 
the New . Colonial Hotel, Fiftenth 
and M. Streets, N. W.

The Society had as its guest 
Miss Louise Osterwald, accordionist, 
vho played folk tunes of the 
and West Baltic regions and 
?.ccompanied the group in 
singing.

Following this there was a 
:;ation of Christmas poems by 
3uth Henderson and talks on the 
Christmas cus|oms in Latvia by 
Mr. Rudolf Smits, secretary of the 
Latvian Legation, and those in 
Norway by Mrs. Dagmar Oster- 
wald. Miss Osterwald, the accordi
onist, appeared in a native Nor- 
wegian costume.

The following members of the 
ythuanian, Esthonian and Amer
ican sections were eleeted as mem- 
bers-at-large of the executive com- 
mitte: Miss Stephanie Mitchell, Mrs. 
Gabrielle E. Malikoff and Dr. J. 
de S. Coutinho.

Among all the many 
nonsense in our midst, 
sense is the deepest-rooted, harm- 
fullest, ar.d yet the falsest. Race 
nonsense ęonsists chiefly in the 
prejudice or belief that some races 
are fundamentally superior, espe- 
cially the race to which you belong; 
and that other races are fundamen- 
uahy inferior, particularly the one 
to which belong those you bate and I 
exploit.

Vėry old, too, is this nonsense 
about race superiority and race 
.nferiority, probably as old as the 
oreaking up of the human species 
nto different groups sometimes 
distinguished from each other- by 
olor, as black and white, red, 

brown and yellow.
The ancient Greeks, for instance. 

leemed themselves the only civi- 
Jized people, and thought of all 
ithers as merely barbarians. At the 
rie of Caesar and Cicero 
ans wcre in the van of 
on, ”while our ancestors 

ral and Northern Europe 
•<o..t the šame stage of 
Jevelopment as were the 
’ndians when the Whites
heir ]and. Of our Central and 
Torth European ancestors the Ro- 
'.ans wrote, “Poor, uncivilized, bru- 
al savages who practice human 

racpifices. No religion, no law. We 
mušt rule them for their own good 
and our material gain.”

What, a modern ring has that 
lašt sentence! Kipling, lauder of 
British imperialism, špoke of “the 
vVhite man’s burden” and Britain’s 
duty to the “lesser breeds.” We 
Americans—well, we had to rule

- the Filipinos until they were ready 
for self-government, and incidental- 
ly until certain American capitalists 
could “clean-up” in the Philippine 
Islands.

Many of us in America štili be- 
lieve in one of the cruelest forms 

1 of this race nonsense—that the ne
gro is mentally inferior to the 
white man, and hence that our co- 
’dred brother should be a hewer 
of wocd and a carrier of water for 
us superior Caucasians.

bravery as did the non- 
population of the Second

Jew-hatred is not being

East 
also 

carol

reci-
Miss

Society Entertained by Ldtvian 
Minister

The Latvian Minister and Mada
re Alfred Bilmanis entertained 
the members of The Baltic Amer- 
can Society on Christmas . eve 
mid a Baltic Christmas atmo- 
ohere.
The reception was in recognition 

if the Society’s efforts to bring 
nderštanding and good will 

amongst the people of the Baltic 
region. —-(Mrs.) Helen V. Cinclair.

the Ro- 
civiliza- 
of Cęn- 
were in 
cultural 
Iroęuois 
invaded

iJews fought loyally in the armies 
J of the chlef belligerents. German 
Jews, in proportion to their num- 
oer, contiibuted as many soldiers, 
as meny dead, \vounded, or decora- 
ted for 
Jewish 
Reich.

Nazi
paddled in this country by fascist 
groups likė Father Coughlin’s Chris- 
tion Front, and his nevvspaper, 
'“Sočiai Justice”. by what remains 
of the Ku Klux Klan, and by cer
tain other persons and organiza
tions for their own profit. While 
irejudice against Jews has never 
been strong in America, prejudice 
gainst negroes is deep-rooted and 

powerful. Race prejudice or race 
nonsense against the Jew, against 
.he negro, or against another outher 
group is wholly contrary to the spi-

t and tradition of American de- 
s ocracy, which look upon all peo-

< as fundament. lly equal. All 
u-, pr. judice is a dangerous infec- 
.i in the body politic of our na- 

on, of any nation.
_.r.ce, all tr..e demoerats and 

i sane patriots will vigorously 
rnbat race prejudice, whether ag- 

L.st the Jew, negro, or, any other 
icrson. Such demoerats and pat- 
’iots will strive wisely and unceas- 
ngly for. true tolerance and race

eąuality.

— Bridgeport Youth 
Guild Formed —

has been 
the pur- 
relation-

better

choru- 
sports

1

A centrai youth council 
formed in Bridgeport for 
oose of bringing a eloser 
ship and to arouse a cooperative
mtercourse I Atvveen the various 
youth organizations of the com- 
munity. ,

Among the different projects 
.he guild are promoting such sadly 
needed public facilities as a high- 
ichool, library, bigger and 
recreational centers, etc.

The various youth clubs, 
sės, athletic teams of all
and sočiai organizations, know lit- 
tle or nothing of the activities of 
their eontemporaries. To remedy 
this solitary and ununified condi- 
tion, the Bridgeport Youth Guild 
has been formed.

All the youth organizations of 
this community, no matter how 
small or large, are urged to elect 
delegates immediately and send 
them to the first meeting of the 
guild, which will be held at the 
newly erected Valentine boys club, 
located at the corner of 34th and 
Emerald Avė., Friday the ninth of 
Feb. at 7:30 p. m. No club card 
necessary, enter as a representat- 
ive for the Bridgeporth Youth 
Guild.

Plans will be discussed for the 
nublication of the various activi
ties of the youth organizations and 
the resultš of their sports contests.

The parents of Bridgeport have 
their Valentine Boys Club, and we 
the youth shall have OUR guild.

For further Information vvrite to 
or visit Mr. A. Shimbel and Mr. 
r«. Zslvis, Executive Council, of 

BRIDGEPORT YOUTH GUILD, 
W. 33rd Street, Chicago, III.

—A. Shimbel, L. Zelvis.

Our ancestors, whose forefathers 
' seemed savages to the Roman’s of 

Caesar’s day, caught the negro in 
' Africa, by force brought him to this 

country, then for over two centu- 
,‘ries held in in hard, degrading 

slavery. To help justify this merci- 
less exploitation, we built up 
myth of the white man’s innate 
tellectual superiority over the 
gro. That myth is štili widely 
lieved in this country, though 
accomplishments of such 
persons as Fred Douglass and Book- 
er T. Washington, Marian Ander- 
son and George Washington Car- 
Ver, and particularly the pheno- 
monal progress made by the co
lored race since the abolition of 
slavery completely refutes the no- 
tion of negro inferiority.

Inferiority and degeneracy of the 
Jews—that pernicious nazi cult is 
today among the worst forms of 
race nonsense. According to this 
miserable Hitlerian myth, the Jews 
'me an inferior, degenerate race, in 
?apable of a true civilization, 
bound to pollute and corrupt the 
Aure Aryan blood of the Germans 
mless the descendants of Abraham 
are forced into the isolation of the 
Ahetto or utterly destroyed. The 
nazis even contend that Jesus 
Christ instead of being a Jew was 
an Aryan German crucified by the 
Tews because he refused to pollute 
bis pure Nordic blood by mixing 
vith their mongrel strain.

The nazis, of course, did not pos- 
~ess enough originality to invent 
>ven this theory .of Jewish inferio
rity. Hitler’s followers took that 
theory from Houston Stewart 
Chamberlain, an Englishman; he in 
turn lifted it from de Gobineau, a 
Frenchman, in nazi eyės a mem- 
ber of an inferior and decaying 
race. •'

The Jews, however, are neither 
a race nor a nationality; since the 
end of their kingdom in Judea, 
they have been merely a religious 
caste. Ih nationality, some Jews 
are German; some are French; 
some are English or American; and 
some are Russian, Roumanian, or 
Italian. The Jews, scattered over

the
in-
ne- 
be- 
the

colored

v

The former LUC Columnist, Ray 
Matthews, has foįn^yjt impossible 
to .continue writirfg-for this column. 
All Club members as well aš, your 
many readers outside of the club 
yyiil miss your weekly contribu- 
tions Ray. We all hope you will 
‘-.oon. be back again. • ;

Both at the Bunco Party Severai 
monthš ago and at the recent an- 
nual concert, the LUC- was much 
impressed by the large number of 
members from Birutė Chorus who 
have been supporting the club’s af- 
fairs. We certainly appreciate such 
support.

The Lithuanian University Club’s 
first meeting of 1940 was held yes- 
terday afternoon at Beita j aus’ stu- 
dio. It was hoped that the club- 
room in the Dariaus-Girėnas Build
ing would be completed by this 
month. However, these hopes 
were thwarted because of financial 
conditions. Strange aš it may seem, 
now that the building is practi- 
cally completed, there is much ad- 
verse criticism being 
the Legionnaires.

This small group of 
American Legionnaires
the courage enough to plan such a 
venture and then had enough ini- 
tiative to go through with their 
o’ans. It was no (easy task to so* 
licit subscribers for this cause 
which required a pretty large sum 
of money. Work began as soon as 
there were funds enough ta keep 
going for at least Severai weeks.

Despite the fact that volunteers 
worked day and night the building 
was not altogether completed at the 
time of the grand opening on No- 
vember 11. Yet this affair was held 
at this time so that the public 
might sėę how much had been ac- 
complished with thein donations. 
Having seen hbw niutfh had actual
ly been aceompiišhed, the Lithua
nian public should have been in- 
spired to contribute mote towards 
the completion of the building. As 
much aš had been completėd should 
have provęd to the Lithuanians that 
this was a worthy projebt, one 
which they should be proučt to help 
along.

It seems that from the beginning 
theęę have been many skeptical,. . , . ... - < - -
individuals who have doubted the I could. The result would be a re- 
Legionnaires’ ability to carry out creation center, a medical and den- much of the earth, are a religious their elaborąte plans, and Wh7havejtaĮ cllnic, and a sodai sfervice cto-isect belonging to many natlonali- 
done their share in thwarting,ter—certainly the.most fltting oi ,
these plans: Not^;'instead giv-|rewards for their efforts. S. B.| In the Worid War, for instanc«,|

ng credit where credit is due, in- 
’tead of giving constructive criti- 
cism, instead of helping the Post 
?omplete their building as per plans, 
all of which we mušt admit takes 
plėnty of backbone, these indivi- 
duals would rather take the easy. 
way, out: criticize, and belittle the 
W0rk completed. In spite of all 
the pppošition to the efforts to 
complete this project, there are 
many cjvic-minded Lithuanians who 
arę štilį4 willing to cooperate with 
the Legidnnaires in building a much 
needėd - ęommunity center.

Maybe all Lithuanians just can’t 
stay behind such a projėct long> 
ęnough to see it through. Būt it 
wduld be rather gratifying if they

he
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ALGIRDAS A. KAIRYS 
BAIGS 4 METU 
HIGH ŠCHOOL

Algirdas A. Kaitys, naujie- 
niečio Jono Kairio sunite, šią 
žiemą baigė kČtlirių metą Kelly 
High School. Mokyklą baigu
siųjų iškilmės it programa įvy
ko praeitb ketvirtadienio vaka
rą, sausio 25 dieną, Kelly mo
kyklos salėje.

Algirdo A. Kairio vardą mo
kyklos programoje mes rąųda* 
me atsižymėjusią Studentų tar
pe. Algirdas nėra čia gimęs* 
Jis atvyko Amerikon būdamas 
10 metą amžiaus. Pradžios ir 
aukštesniąją mokyklą jis baigė 
per 8^/2 melą.

Lankydamas Kelly mokyklą* 
Algirdaįį Kairys dalyvavo mo
kyklos orkestro j e kaipo smui
kininkas. Be to, priklausė mo
kyklos vedamai R. O. T. C. or
ganizacijai (šaulių organizaci
ja, kurioj pratinama taikyti Į. 
daiktą). ŠĮ kursą Algirdas bai
gė su gubernatoriaus Hornerio 
liudymu ir leitenanto laipsniu*

Algirdo ypątoje jo tėveliai 
netolimoje ateityje susilauks 
džiaugsmo ir paramos senatvė
je* nes jis yra gabus studentas, 
geras muzikas ir rimtas vaiki
nas. Manierų atžvilgiu Algirdas

nėra amerikoniškas tipas: jin f 
nfesistiimdo su palaidūnais gat
vėse ir nevaikščioja^ kaimynų 
palangėmis Švilpaudamas bei 
rėkaudamas, kaip tatai daro 
nemažas skaičius čia aUgUsiO 
jaunimo. —Kaimynas,

Išsiėmė Leidimus 
žedyboms

(Chicago  j)
Lawrenee T* Grąbowški, 

su Ludwina M. Malinauskas,
Charles Redd, 28, su Dorothy 

Jdčbbs, 18

nbliiii—iruiiHma
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Reikalauja 
xrskirą
Stella Hayes huo Ford Hayete

Gavo
’erskiras
Shirley Benach nuo 

Benach

Iš Joniškiečių 
Klubo Veikimo

Joseph

Vakaras Atnešė Nemažai Pelno.

Pittsburgh'o Naujienos
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dargaite nebuvo vargo, o dabar 
gauti ddrbate kassykiose nėra 
lengva* Mat* mašinos rite labiau 
ir labiau išstumia angliakasius 
iš darius

kaltai moję apylinkėje dau
giausia gyvena lenkai. Reikia 
vis dėlto pasakyti* jog tai gana 
tamsus etementas. Jų šeimas 
labai dideles* tad Vedybų tiek ir 
lieta te vedybos iraprastai yra 
labai triukšmingos*

kadangi darbų itera, tai jau
nos poros dažnai iš pašalpų gy
vena arba prie visokių 
projektų* kurie yra valdžios fi
nansuojami.

Žymiai padidėjo ir kunigų 
įtaka. Dabar ^jau įsisteigė ViO- 
nuolynas, o parapijoje net penė
ki kunigai. Yra" ir pralotas, ku
ris. daugiausia laiko praleidžia 
Floridoje. Dvasiškiai su bose
liais labai gražiai sugyvena* 
Girdėjau, jog reikia gerokai 
tepti, jei nork darbą gauti. Sa-

D A D V T.
»

JbNAS PETRAUSKAS, JR.
Persiskyrė su Šiųp pasauliu 

sausio 26 d., 2:45 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 1V m. amž., 
gimęs Chicago, 111.

Paliko dideliame nubudime 
tėvą Joną, motiną Elizabėth, 
po tėvais TijUnaitę, dvinuką 
brolį Povilą, 2 seseris: Bami- 
cė ir Dorothy Preikšą, jos vy
rą Walter ir jų sūnų Antaną, 
dėdę Antaną Petrauską ir jo 
Šeimą; tetą Stellą Tyzenhous 
ir jo šeimyną ir daug kitų gi
minių.

Kūnas bus pašarvotas 5 va
landą vakaro-?Antano Petkaus 
koplyčioje* 6834 So. Western 
Avė.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, sausio 30 d., 8 vai. ryto, iš 
kbpl. į Gimimo Pan. šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio- 
nib sielą, b iš ten bus huly- 
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. /a. Jono Petrausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvas, Motina, Brolis, Seserys 

ir Giminės.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

Tel. GROVEHILL 0142.

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Klubo vakaras, kaip 
jau buvo rašyta, įvyko šeštadie
nį, sausio-January 20 d. Holly- 
vvood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. Nors tą dieną oras buvo ne- 
palankus — šaltas, tačiau sve
čių atsilankė apstus būrys. Jie 
inksmoj nuotaikoj leido laiką 

J<i 3 vai. ryto. Algirdo Briedžio 
“Swing Master” orkestrą be 
perstojimo grojo lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Tarp 
svečių pastebėjau kelis žagarie- 
čius, Julius Adomaitis sU sūnu
mi ir marčia, Mrs. Alina Č.lis, 
ir daugiau.

Ponios Šalkauskienė ir daini
ninkė A. Dočkiene vaišino sve
čius skaniais namie gamintais 
pyragais — lašiniečiaiš. Svetai
nės savininkas, p. Radauskas, 
bižnieriai Bukniąi, jaunas Ray- 
mond Kaniušas, draugas Šal
kauskas, pirmininkas Jonas Jan
kus, draugas Miller, Kazimie
ras Strakšas, Viktoras Kazimie
raitis, Vladas Babelis vaišino 
svečius prie baro. Visi atsilan
kiusieji nebuvo sykštųs* todėl 
klubui liks pelno.

Neatvykus pianistei dhinų ir 
tnuzikos prograino nebuvo, už 
ką renigmo komisija svečių at
siprašė. Dėdė B. Vaitekūnas

darbininkiškas sli8ivienijihms 
esąs labai pavyzdingas* Gtedt 
jau pdsiartina valdybos rinki* 
inas, t) jokių peštynių iterii. Vi
sokių sielių nestatoma.

Ką lai reiškia’?
Tai teiškia tik Vifebą daiykų* 

būtent* tą* kad kur diktatūra 
įsigali, ten visada rinkimai la* 
bai ramus. Pavyzdžiui* Stalinas 
ir jo gengč visada išrankaml 
be opozicijos* Panašiai yru te 
Vokietijoje. Ten Hitleris visa
da rinkimus laimi* — ir dar 
kaip laimi: Už jį beveik 100 
nuošimčių balsuoja!

Giriasi Mizara, kad busiąs 
išleistas albumas paminėjimui 
dešimties metų darbininkiško 
susivienijimo sukaktuvių. Al
bumas išeisiąs su paveikslais.

Albumo leidėjams patarčiai) 
įdėti istoriškus atvaizdus to, 
kas prieš dešimt nifet’ų dėjosi 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je, karia bolševikai tiesiog anl 
sienų lipo ir per dvi dienas rė
kė* kaip už liežuvių pakabinti.

Šia proga įdomu bus pastebė
ti, jog bolševikėliaj net ir da
bar bando vandenį drumsti 
SLA. Tačiau jie ten tiek nusi
gyveno, jog visai likų be prita
rėjų. Iš jų tuščių pastangų ga
lima tik pasijuokt^.

— o —
Savo laiku šiek tiek rašiau 

apie Scrantęlho kietųjų anglių 
sritį. Labiausiai prisiminiau 
Dickson apylinkę, kur prieš 20 
metų teko gyventi.

Pasitaikė proga ir vėl ten 
apsilankyti. Progreso visai ne
padaryta. Beveik viskas taip 
£at, kaip įr praeityje. Faktiš
kai galima pastebėti atžangą, o me užmiršta 
ne pažangą. Seniau nors sU \ " E.,

■ ■ - - •

Stato Operetę, 
“Kada Kaimas 
Nemiega”

. ............ ui, .................................. ............................

PEtiSONAL
_________ Asmenų Ieško ,________

IEŠKAU MOTERS apsivedimui, 
vidutinio amžiaus, kad butų biznie- 
rka* prapertėrita arba farmerka. 
Rašyti Box 1140, 1739 SO. Halsted 
Šttėet* Chicago.

i.; ^TrlEb-FEaiALE— 
PatblhinkiųReikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie Vienos adatos mašinos. 
Reikalauja didelė suknelių įmonė--- 
tiarbas nuolatinis. Kreiptis.

TABIN-PICKER and CO., 
4119 Belmont Avenue.

kampaniją prieš gėlių 
numirėliams. Girdi, 

tuos pinigus mišioms

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

JUOZAS KANTAUSKAS,
gyveno adresu 11241 So. Central Park Avenue

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 25 dieną, 7:45 valandą 
Vakari), 1940 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Kauno guber
nijoj, Kražių parap., Sodelių kaime. Amerikoj išgyveno 41 m.

Paliko dideliame nubudime moterį Agniešką, po . tėvais 
BaltrnŠaitę, 3 sūnūs: Joną, marčią Juželą, Antaną ir marčią 
Marijoną, Juozapą ir marčią Jean, 4 dukteris: Juzefą Dttbrish, 
žentą Martin Ellis, žentą Konstantiną, Addlphiną Kuchinską, 
žentą Kazimierą, Oną Kennedy, žentą Bmce; ii anūkų. Taip pat 
gimines: Šveikauskus, BaltruŠius, Mozgėriu s, Pilkauskus, Ba
lnius, Kuchinius ir Šimulius ir jų šeimynas ir daug kitų gimi
nių ir pažįstatnų.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės Tel. Triangle 0133.
Kūnas pašarvotas J. F. Eudelkio koplyčioj, 4805 So. Hermi* 

tage Avė. Laidotuvės Įvyks Antradienį* SAUSIO 30 d.* 9 Vai. 
ryto iš koplyčios į Šv. Christinos parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus ndlydė<- 
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi U. a. JUOZAPO KANTAUSKO giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, SUNAi, DUKTERYS IR GIMINĖS.

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

Sekmadienį* Vasario 4.
Gerbiamieji Chicagos lietu

viai, Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Butelio Choras kviečia jumis at
silankyti į Sokol Hali, 2545 So. 
Rcdzie avė., sekmadienį, vasa
rio 4 d., 4 vai. po pietų.

Ten jus pamatysite gražią lie
tuvišką operetę, “Kada Kaimas 
Nemiega”.

Ten jus matysite linksnlą Lie- 
.liVčs jaunimą šokant tautiškus 
^okius, žaidžiant žaidimus ir 
jitdčsite daugybę lietuviškų, 
jtažiai skambančių dainelių.

Ten jus atsilankę prisiminsite 
^avo jaunystes linksmas diene
les, kurias praleidote tėvynėje, 
Lietuvoje, tarp žaliuojančių lau- 
xų ir ošiančių miškų.

Choro mokytoja, Daratėlė

langas, kad operete butų kuo- 
jeriausia suvaidinta.

Bilietas iš anksto 50 centų, d 
>ric durų 65 centai. Juos galite 
_,auli pas visus choro narius.

Taigi, vasario 4 d. visi atvy
kite į Sokol'svetainę. AČiii

11 f! R A Gėlės Mylintiems I i H H ft Vestuvėms, Ban- 
Ijf4 kietoms, Laidotu- 

* vėms, Papuoši-
GĖLININKAS“4““ 
1180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA »

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
-THE HOME OP FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

4-a.

i n Vf i k i ęs^<«^MrjL U I Ll AlU Visas Pasaulio
Dalis

ęVIETKlNiNKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
33lt) So. Halsted Street

Tėt YARDS *7308

Garsinkitės “N-nose’

OPERATORIŲ PRIE ROYA- 
NINIŲ suknelių, 2 metų patyri
mas* Geras mokestis. RAY GAR- 
MENT CO., 1550 MihVaukee Avė., 
2-riaš aukštas. 

I

iki $5,0.
Kadangi kunigų alsirado, dau

giau nei reikia, tai jr su jų iš
laikymu susidaro keblumų. Pa
staruoju laiku jie pradėjo savo 
rųšies 
pirkimą 
geriau 
skirti.

Šai prieš kiek laiko mirė vie
nas gana pasiturįs kontrakto
rius. Vietoje gėlių ant jo gra
bo buvo dedami konvertavau 
pinigais. Matyti, tų pinigų pri
sirinko nemažai, nes tuoj po to 
klebonas su- •’šavo gaspadine 
kažkur išvažiavo. Dabar klebo
nauja jau kitas kunigas.

Sykai dedasi ta- 
kampelyje.

j, išiurmaitienė.

Yv‘! ■

ŽINIOS
-.       ■ ■

JUOKELIAI

FURNISHED IlOOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimul Kambarlų

MERGINA IEŠKO KAMBARIO 
su valgiu Bridgeporte. Rašyti 1739 
So. Halsted St., Box 1149.
m? »i)Ui)U IIHIuH. Įittll llll. '

CLOTHES ĄND ’ FURS 
_____Drabužiaijr Kailiniai

NORTHERN SEAL FUR COAT 
beveik naujas. Pakukuosiu už tik
tai storage mokestį, 15.00. Hermano 
Gangėl, Room 843—190 N. State St.

■ ‘ ■ ‘ ‘ . r|1. B- Į !-■. -_z_

_ BUSINESS CHAJNCES 
Biznio Progos

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

APIE 30,000 KETV. PĖDŲ, kiek 
miško prie grįsto miško kelio (tuoj 
į šiaurę nuo Roosevelt Rd.) vaka
ruose nUo La Grange kelio, kaina 
$3^5, $75 pinigais, $5 mėnesy.

feox 1147, 1739 So. Halsted St
.„■ » . ■ i,~ ■ ...... • ■ į*4i1 i i

MERGINA BENDRAM NAMŲį 
ruošos darbui be skalbimo. Eiti,— 
$8, Geri namai. Ndrth Side.

Longbeach 1416.

REIKALINGA PATYRUSIŲ 
KNYGŲ SKIRSTYTOJŲ. West Pull- 
man Iron and Metai Co., 11954 So. 
Peoria. Pullman 0534.

REIKALINGA MOTERIS PRIE 
namų darbo ir prižiūrėti 4 metų 
mergaitę penkias dienas į savaitę. 
Nereikia skalbti. 3422 So. Emerald 
Avenue. - i

HELP VVANTeD—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI SĄLESMONAI — 
patyrimas nereikalingas— pardavi
nėti vyriškus drabužius ^padarytus 
pagal mierą, ant budžetinio plano. 
Komišenas. Kambarys 900.

216 West Jackson Blvd.

SUSIRINKIMAI

BUČERNĖ—GROSER- 
NĖ. Dirba du bučeriai. 
Biznis geras ir pelnin
gas. Priversta esu par
duoti, nes turiu išva
žiuoti j kitą miestą. At
sišaukite į—

NAUJIENAS, 
Box 1120.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė Pardavimui

ILLINOIS VALST. LIETUVIŲ 
PREKYBOS BUTO metinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, sausio 29 
d., (?) 8 vai. vakaro, Dariaus-Girė
no svetainėje, 4416 So. Western 
Aveųue .Bus raportai visos valdy
bos ir įvairių komitetų pirmininkų. 

'Priedermė kifekvieno nario būtinai 
atsilankyti. —W. B. Šebastian.

Buvęs butlegeris meno 
miksi jone

Užpirk^š LiiicOlhO—sU ištie
sta runka —te Vikingo -f- sU 
dviem ragais ant šalmo, sto- 
vyids, suko žmonai:

“Aš pradedu mėgti meną.., 
^itą-, Va, su ištiesta rahka, pa- 
statysime prieškambary —bus 
.getas paltą įejils htisimesli, o 
tą, štai, su ragais, pastatysime 
šalia^-aht jo būs gerai už
mesti skrybėlę...”

Bullegetiehė, turėdama tokį 
kilnios sielos vyrą, iš viduji
nio džiugesio leipdUma* tik 
spaudė jo alkūnę ir murmtelė
jo pašildytą “Dearring,”

—Arėjas Vitk.

o kūryba vis klestėjo... 
Po. višoš eilės seanšų, 
šenjįs gavęs kiek “aVansų”, 
,vėĮ atgal į Mąxwell grįžo—

2. lo ŠilėmiS ’bašfe^žo ’? ; < ' 
” dalyvauti parodoje, 

hės šilkinėje barzdoje 
jis įdėjo visą sielą... 
Na, ir jo “Siuvėją* mielą 
Parodose žmonės matė, 
(džiaugės, lankstės, galvas kratė...). 
Taip—per aniuolišką meną— 
Maxwell žydas ir gyvena!— 
(Modelis kur nors sau snaudžia...). 
Menas drobėje “įspaudžia” 
tai, kuo galima gėrėtis, 
(o jėi nori—it derėtis...). 
Kažin kas kažin kur skaitė, 
kad ((rašytoja) “žemaitė” 
t^ “Siuvėją” susitikus,— 
buk visokius jie dalykus 
matę pro Muziejaus stogą, 
(RėhėSlanšo Meno proga) 
bet-—gal tai tik pasakaitė!— 
prišneka juk daug!...

—Dungaitė.

Du Brakai...
Kubizmą šukutė su Braąue’u 

Picasso* 
(sako—suprasti jį reikia ne kvaso, 
ale arielkos nors gorčių “išmauti,—• 
kad supratimą kubistišką gauti...)— 
Btakas Adomas (—jis: BrakS 

tik ant rašto)— 
yra tautietis iš Klaipėdos krašto, 
(truputį yra jis buvęs poetu...), 
ytU ir knygų A. Braks pažymėtų 
(prie iliustracijų arba vinječių)... 
Aš nemeluoju'!...—Patikrinti kviečiu 

—Ilaja Dungaitė.

Karo Žemėlapiai

bet

Ne Botticelli,
bet

Naujienose galite gauti spal
vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kuri galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

Antroje žemėlapio pusėje 
yra pasaulin kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičius.

Kaina 15c.
1 i, .itin ■ *.:* ' * ,

LIETUVIŲ KALBOS

šileikio, ir ne “Vehefos”, 
‘‘EittVėjob gimimas...

Prieš Septynerius metas 
M. Šileikis nerantas 
Maxwell gatvėn, štai, užklydo— 
ir pamatęs barzdą žydo 
baltą, kaip ta obelis, 
klausia:—turį laįko jis? 
Visą kromą išsidėj^ 
ant šaligatvio, gatvėje, 
ten—kaip vorais gaudo musę— 
praeivius į savo ' pusę 
traukia šUhųfe Izraelio... 
Taip ir musų Mikaelio 
(sakome Čia iškilmingai,— 
meną mylime: Šikdingai!...) 
ten skvęrnus išViėno tampė— 
“Panrjieruosime jus kampe!...”— 
Bet šilfeikiui įkvėpimas 
čia staiga toks drUtes imas,— 
kai tik mierą ar siuvėją 
priminė jam, jis idėją 
ŠrrlalikšV-^pafeavO kaip lydėką, 
ir jau su barzdyla šneka... 
Parsivedęs patriarchą ' 
(gal pasiūlė jam “Mbnarčh’ą”) 
M. šileiki špasodino, 
(stačią dar jis pamėgino), 
ir, paliepęs nejudėti^ 
ėmė teptuku čiužėti...; 
Kol klestėjo čia kūryba— 
Maxwell gatvėje prekyba 
ėjo, kaip šaky t,, normaliai' 
(vąksas, gal dar kįek kurpaliai ~ .
ten gerai, kaip pak^ “ėjo”*,.),— . |Ave., Boston, Mhsb.

Pritaikyta Amerikos Lietuviams 
Sutaisė t)r. D. Pilka

Lietuvių Kalbos Mokytojas Prie 
Massachusetts Department of 

Educatioh
Gramatika yra sutaisyta pagal ge
riausius. li'etuvių kalbos žinovus. Ji 
m labiau ^įtaikyta Amerikos lie
tuviams, ypač jaunesniems, susipa* 
žinti su savo kalbos taisyklėmis* Ji 
tūri pagrindihių žodžių paaiškini
mą angliškai. Ji taipgi turi erti pus- 
anįro tūkstančio veiksmažodžių žo- 
dVnėU su nurodymu jų asmenavi
mo ir anglišką definiciją.

Kaina su Prisiukitimu $1.00
Tuojau gaukite “Naujienose’, 1739 
South. Halsted St:, chicago, III, arba 
pas Dr. t). Pilka, 528 CvlUmbusCulUmbus

6 KAMBARIŲ KATEDŽĖ (reikia 
dėmesio atkreipti) apie 2 akrai prie 
Miėhigan ežero (1 blokas šalia) grį
stas tykus kelias, 2 blokai kaimas, 
byčius, upper Lake Co., apie 20 
minutės ŠIAURĖJE nuo High- 
land Park. Kaina $2,000, $3000 pini
gais, $25 mėnesy. Box 1146, 1739 
bo. Halsted St.

TlkTAt $19 MĖNESY. Namas 
dvigubos konstrukcijos (2x4 studs, 
16 inch centers), L__ _
pamatas, 6 kambarių vi 
nariai visai dekoruoti ir užbaigta 
maudyklė) vanduo, baigta sanitarė 
sistema, grįstas kelias, ėlėktrika, 
fikčeriai, arti didelios viešosios mo
kyklos ir busų linėš tiktai 10 mi
nučių šiaurvakary nuo Oak Park, 
žemi mokesčiai. Kaina $2575, pato
gus įmokėjimai. 15 metų FHA pas
kola užgirta. Box 1144, 1739 So. 
Halsted.

?ijos (2x4 studs, 
konkryto balkių 

(4 itam-

ŽMOGUI NORINČIAM įsigyti 
šeimyninį ūkį ar vištų ganyklą, 
apie 56,000 ketvirtainių pėdų, prie 
grįsto kelio tarpe Maywood ir Vil
ią Park, arti RoOsevelt Rd., elek
triką, geros mokyklines aplinkybės. 
Kaina $475, $100 pinigais, $5 ¥hė- 
nesy (Užgirta 15 metų, FHA pas
kola). Box 1144, 1739 So. Halsted

KONTRAKT0RIV, KARPENTE- 
RIŲ dėmesiui. Parsiduoda biznio 
nuosavybė, dėl taverno ir šokių sa
lės, 2 krautuvės ir 7-4 flatai. Pre- 
4 
pėdos ilgio, reikia taisymo, kaina-1 
vo $28,000. Parduos už $5,000. 

4400—4402 SO. HONORE ST. 
Šaukti Yards 2454. Klausk Frank 
Dudiak, savininko.

NIEKAD NETURĖJOME PO 2 
akru nuosavybės, (ešt) grįstas kfe- 

ilias, arti Lawrence avenue ir Man- 
1 nheim kėlio, užgirta 15 metų pas
kola, elektriką, turtinga derli že
mė. Kaina $750, $150 pinigias, ' $10

Sotų plytų, klevines ^grindys, 125 Bo* 1739 So. H.tefed

KAS KĄ TURITE MAINYTI.
Bargenų namai Marųuette Parke, 
2 Batų mūrinis kaina $6800.00. 2 
flatai ir štoras mūrinis, kaina $9800 
—2 flatų po 4 kambarius, medinis 
kaina $3500.00. Turiu visokių kito
kių bargėnu: namų ir farmų.

C. P. SUROMSKIS, 
Tel. PROSPECT 0176.

PUIKI KATEDŽĖ, MAŽA farma, 
keletas minučių nuo miesto ribų, 
vidus reikia taisyti, gretimais kie
tas kelias. Kaina $975, $195 pini
gais, $12 mėnesy. Box 1148, 1V39 
So. Halsted St.

APIE 5 AKRAI MIŠKO Pietva
karėse nuo miesto ribų, aukšta gra
ži vieta ąžuolų ir didelė dauba. 
Kas valanda busas j vidftriestį. Be 
skolos ir laisva už $875. Box 1146, 
1739 So. Halsted St.

ŠTAI JIE ČIA!
ATDARA SEKMADIENIAIS 1 VAL.Z POPIET IKI 5 VAL. POPIET

»K *

PULASKI ROAD
2 aukštų plytinė bizftiava nuosa
vybė prie Pulaski Rd. tarpe 21-os 
ir Cerrnak Rd. Krautuvė ir 2 kam
bariai užpakaly, 5 kambariai ant
ram aukšte. Namas naujai pertaisy
tas, karšto vahdens šildymas. Tuo
jau nilbšavybė. Tiktai */t bloko iki 
“L” stoties, Cerrnak Rd. ir Ogden 
Avė- gatvėkario line. Pasiujykit 
tiktai $5750 ir tas harhas būs jūsų.

• * ♦
ELMWOOD AVENUE

Modernas 5 kambarių bungalow 
prie Elmwood AVe., Berwyn. Taip
gi vienas kambary® viškuje, fur- 
naso šildymas, 2 karų garažas. 
Kaina tiktai ...... a........—.* $5400♦ ♦ *

ALBANY AVENUE
2 flatų plytinis prie Albapy Avc. 
arti Cerrnak Rd. 4 it 4 kambariai, 
Garažas, labai platus lotas. Kaina 
tiktai ....... ........ .....A...***___ _ $2750

* * *
CICERO FbRKLAUZERtAt

2 flatų plytinis namas, 5 ir 6 kam
bariai, beismentas, furnaso šildy
mas. šis 2 flatis kainavo $ll,b(JO. 
Pašiulykit tiktai $4850 ir busite jo 
savininku. Randasi Cicenoj tiktai 1 
blokas nuo gatvėkario linės!

* * *
isRAnV stiliaus

4 kambarių ispanų Stiliaus namas 
South Berwyn už tiktai $3560. In- 
suliuotas. Fumdsu šildomas.♦ * * .

OAK PARK AVĖ.
6 kambarių bungalovv prie Oak 
Park Avė., Bernyti UŽ tiktai $4150. 
FUmasu šildomas, užderi porčiM. 
Lotas 37%k 125.♦ * » 

pirMVjV MOrgičių 
PARDAVIMAS.

$1500. ant penkių kambarių namo. 
Furnaso šiluma ir garažas. ’Dtirmi*- 
nas trys mėtai. Palūkanos iš 6% 
metinių, mokamai pusmečiais.

$2000.' ant dviejų flatų plytinio 
namo, 4 ir 4 kambariai. Trijų mėtų 
terminas. Palūkanos iŠ 5% metinių,

Abu namai randasi Cicėroj ir pir-
2 karų garažas, pierių, Mortgage Titie Guarėhtee 

pardavimui Už Policy, kurį išduoda Chicago Title 
.................  $5850 hftti Tntat Co. ‘

CICERO SPECIALAS 
Freiminė katedžė ant konkrito 
kų pamato, ir flatas 
kurs neša $15 į mėnesį. 
Morton Parke. Kaina tiktai $2900. 
Buk pats šeimininkas! » * ♦

BERWYN SPECIALAS
6 kambarių bungalow prie Clinton 
Avė., Berwyn. Lotas 50x137, furna- 
so šiluma. Garažas. Našlė priveržta 
parduot greitai už tiktai ......  $3950

♦ * ♦

STICKNEY SPECIALAS 
Kainuoja tik $380t). Pamatyk šian
dien! 5 kambarių bungalow, lotas 
33x125, naujas furnasas. Garažas. * * *

LAWNDALE SPECIALAS
6 kambarių plytinis namas prie 
Ridgeway Avė., arti 24-tos už tik 
$3700, 2 karų garažas, gera vieta.♦ * * 

BROOKFIELD SPECIALAS 
Modernas 5 kambarių plytinis bun- 
galow su furnaso Šiluma. Lotas 
34x126. Garažas. Savininkaš sako: 

‘Parduodu už tiktai ......... $5300”* *
OAK PARK SPECIALAS 

Euclid Avė., arti Garfield “L1 
kambarių bungalow. Dideli kamba
riai, karštu vandeniu šildomi. Sto- 
keris. Lotas 40x125. Labai puiki 
vieta, 2 karų garažas. Kaina tik 
$6500. * * *

RIVERSIDE SPECIALAS
6 kambarių namas prie Blackhawk 
kelio. FurnėsU šildymas (Holland 
fufnašas). Air-čonditioned. x Lotas 
50 pėdų pločio. Garažas. Kaina tik 
$5800. * * *

PARKHOLME
2 flatų plytinis, 5 ir 5 kambariai, 
katėto vandens šildymas, 2 karų 
PLYTINIS garažas. 49th Avė. tarpe 
21-mos ir Cerrnak Rd. Kaina tiktai 
$6800. Labai geram stovy. Nepavė
luoki t!

bio- 
beismente. 

Randasi

♦ $ ♦ 
TIKI AR NE!

Savininkė išvykdama į kitą valsti
ją parduoda savo gražų plytinį 
bungalow prie 60th Ct. tik 1% mokama pusmečiais, 
bloko nuo Cfermak Rd., 6 karhba- x •* r**
riai, Rockwool insuliacija, karšto kėjai gaus prie visų mor^ičlų Jpo 
vandens šiluma,, 
Įkainuota greitam 
tiktai ....................

JOHN O. SYKORA
REALTOR

2411 So. 52nd Avenue Tel. CICERO 453
A 25 METAI REAL ESTATE BIZNY

ATDARA . SEKMAUIJENIAJS 1 VAL. POPIET IKI 8 VAL POPIET '
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ORGANIZUOS STIPRESNI OPOZICIJA KO 
MUNISTAMS IR NACIAMS AMERIKOJ

1 -

Šįvakar Svarbi Socialdemokratų 
Federacijos Konferencija

CHICAGOJ IR PRIEMIESČIUOSE

šįvakar Chicago Labor Ly-{kie yra šių dienų kovos tarp 
demokratinių ir totalinių val
stybių tikslai.

3 — Skleisti idėją ir stiprin- 
i ti deftlokratines įstaigas J. Vai- 

^Konferencija prasidės 8 Val.«tijose; taipgi šit°-
. t • i- i i 4. . j se pastangose su kitomis orga- vakare. Joje galės dalyvauti vi-’ . .. r * . ... .. .

sos Federacijos kuopos, taipgi 
pavieniai asmenys, suintere- i 
suoti socialdemokratų veiki
mu.

Konferencijos tikslai yra 
kami:

Stiprins Veikimą Prieš 
Kom-Nacius

1 — Suorganizuoti ir sustip
rinti opoziciją komunistams ir 
naciams J. Valstijose ir kovoti 
jų pastangas, kurios yra krei
piamos. Stalino-Hitlerio žy
giams užuojautos visuomenėje 
surasti.

& — Varyti sistematingą 
švietimo darbą aiškinant, ko-

ceum jvyksta svarbi Illinois 
valstijos Socialdemokratų Fe
deracijos Konferencija.

Salė randasi • prie Ogden ir 
Kedzie gatvių.

se-

pačiu tikslu. ,
Rinks Pašalpą Kare 

Nukentėjusioms
— kooperuoti arba tiesio- 
rinkti pašalpą nukentėju-giai

sietns dėl karo.
5 — Dirbti kitokį reikalingą 

Socialdemokratų darbą.
Chicagos lietuviai socialistai 

ir artimi socialistams draugai 
kviečiami atsilankyti į konfe
renciją. Jau kurį laiką mes 
mažai veikiame. O veikti rei
kia, Pasidalinimas nuomonėmis 
svarbiais klausimais bus mums 
visiems naudingas.

William Green (viduryje), Ainetikdi Darbo Federacijos prezidentas, kuris 
sako, jog Nacionalė darbo santykių-taryba pataikauja C. I. O.

..........................    • • -.........   e -...........'• t tefe.................

4 Žmonės Sunkiai 
Sužeisti Pieninės 
Sprogime

Naujos Aukos
Vilniaus Lietuvių Charterį

Atėmė Laisvamanių

Reikalams

C. L 0. Pralaimėjo 
B? Įsavintus 
Wilson Dirbtuvėj
Nepriklausoma Unija Paėmė

Hillmanas, C. L 0 
Nariai Pritaria 
Rcoseveltūi

Sugriuvo Dirbtuvei Sienos 
ir Lubos.

Mrs. M. Danibraiiskaš, 
.Chicagoj .............. $2.00

P-as Victoras Bdlčltinas, .j 
Chicagoj . ...

Priešingi Levviso Pareiškimui 
Angliakasių konvencijoj, C.

I. O. viršininkas Levvis perei- 
bėgyj C. I. O. Packinghouse tą savaitę pareiškė, kad Roo- 
NVorkers Organizing Cdmmit- seveltas “negarbingai pralai- 
tee susitiko su pralaimėjimu mes”, jeigu kandidatuos 
darbininkų balsavimuose Chi- čiam terminui, 
cagoj.

•Pirmą kartą dviejų metų

tre-

kiti
Per du metu unija organi-'C.I.O. viršininkai ir eiliniai na- 

zavo Chicagos skerdyklų dar- riai. Sidney Hillman’as, Amal- 
bininkus—išgavo sutartis iš gamated Clothing Workers pre- 
penkių mažų firmų, suorgani- Zidentas, pareiškė, kad Roose- 
zavo Armour and Company'veltas daug gero padarė dar- 
dirbtuvę, bet dabar suklupo bininkams, daug gero tebedaro, 
Wilson and Company organi- ir kad jis vienintelis žmogus 
žavime.

Pereitą penktadienį firmos stiprus naujos dalybos projek- 
darbininkai balsavo 
reikalu. Iš 3,800 darbininkų, 
turėjusių teisę balsuoti, balio- sė C.I.O. plieno darbininkų Įcą 
tus išpildė 3,570. jie mano apie LevvisO parėlš-

1,870 balsavo už nepriklau- kimą. Iš 527—365 darbininkai 
somą uniją, Eihployees Repre- pasisakė už Rcoseveltą ir trė- 
sentative Committee, o 1,545 
stojo už C. I. O. 135 darbinin
kai pasisakė ir prieš vieną ir lįfnionin 9(į 
prieš kitą uniją. , l&lulolllU LU

Balsavimus prižiūrėjo fede- 
ralę darbo santykių taryba.

Bet su tuo nesutinka

viešame gyvenime užtektinai

unijos tus tęsti toliau.
Dienraštis “Times” atsiklau-

jie mano apie Levviso parėlš-

čią terminų.

Slreikierius

T0WN OF LAKĘ.-rCentraį ■
Manufacturing pramonės dir-; ( <
trikte įvyko sprogimas, ku- Buvo paskelbia ..... 
riame keturi žmonės buvo 
sunkiai sužeisti.

Nelaimė
Viso yra .

įvyko Southyvest

3738 South Ashland avenue

Nukentėjo:
Edgar Smith, 732 Bitter- 

sweet place, bendrovės prezi
dentas;

James Shaitka, 42, 6243 So. 
Keeler avenue, sekretorius.

Lena Mince, 38, 4218 S. Mo- 
zart avenue, sviesto vynioto- • • • < r • I , • ija, ir

. šiomis
< valstijos

- -..'Lietuvių 
L5° Kultūros

NeužsimokČjo Metinio 
Mokesčio

dienomis Springfieldo 
departamentas atėmė 
Laisvamanių Etines 

Draugijos čarterį.
$692 35 Valdžia tai padare pasirem- 

Y , dama tuo, kad organizacijos
$695.85

' Aukotojams širdingai ačiū!
KOMITETAS VILNIAUS 

KRAŠTUI ŠELPTI
o(Aukas reikia siųšti finansų 

sekretoriui A. < Ambroževičiui, 
1739 S. HalstediSt, Chicago; [ 
čekius ir moųeyuo$įėrius reikia 
išrašyti iždininko, P. Millerio, 
vardu. Visos aukos greitai 
kvituojamos per spaudą).

—Hr————m

pa-

AUTOMOBILIU
Mary Schenk, 6243 S, Keel- NELAIMES^-

er 'avenue, st'enografė.
Sprogimas sugriovė dirbtu

vės sienas ir lubas, po to kilo

Congress Trust 
Bankas Atmokės 
Visus Pinigus
—Užsidarių Bankų Raportai— -I«

Valstijos auditorius, taipgi 
generalis likvidatorius Char
les Albers užvakar paskelbė 
žemiau paduotų užsidariusių 
bankų stovio raportus.

Commerce Trust and Sav* 
ings Bank—baigia likvidaciją, 
atmokėjęs 78%.

Commerciai Bank of Chica^ 
go Heights atmokėjo 80%. Il
gainiui atmokės dar apie 10%.

Commonwealth Trust and 
Savings Bank—atmokėjo 5%. 
Gal atmokės kitą tiek.

Congress Park State 
—užbaigė likvidaciją, 
žinęs 63%.

Miesto teisėjas Bonelli ištei
sino 29 streikierius, kuriuos 
policija suėmė laike streiko 
prie Revere Copper and Brass 
dirbtuvės, 2200 N. Natchez 
avenue.

Visi 29-ni buvo kaltinami 
“terorizmu, ir plytaglių mė
tymu”, bet prokuratūra nera
do liudininkų, kurie 
prieš streikierius liudiją.

Apipiešė Dvi 
Urnų žvaigždes

butų

penkiVakar anksti rytą penki 
maskuoti banditai atėmė apie 
$33,000 vertės brangenybių nuo 
dviejų garsių filmų žvaigždžių, 
vaidinančių Chicagoj: Con- 
stance Bennett ir Anita Louise.

Apiplėšimas įvyko aktorėms 
važiuojant viešbutin iš Union 
stoties, kur jos dalyvavo lab
darybės parengime. Piktadariai 
(Sustabdė jų automobilį 
Adams ir Market gatvių.

“Naujienų” Redakcijos Nario J. Kairio 
Sūnūs Pabaigė Su Pasižymėjimu

Irenė Victoria Bush 
Theodcee V. Dagilis 
Joan Marie Geštaut 
iVilliam Gritis 
Casimir A. Jesukaitis 
Algirdas A. Kairys 
Peter P. Kirsgalvis 
Raymond R. Lebetskis 

fc. Matelionis 
G. Mažeika 
Misiaveg 
S. Olek 

John V. Palt 
Florence Pečkaitis 
Evelyn A. Petrolaitis 
Alex J. Prokop 
Lillian G. Rėtis 
Ahthony M. Rimkus 
Ęleahore M. Slasila 
Jessie P. Stočkus 
Fldrehce Stone 
Albina F. Stumbris 
Genevievė P. Stumbris 
Edwferd A. 
Mildred E. Yunowich 
VictOr P. Žilinskas 
Violet P. Žilinskas 

(Tęsinys rytoj)

žemiau paduodam sąrašą 
jaunų lietuvių, kurie . pereitą 
savaitę baigė mokslus Chica
gos ir priemiesčių viešose, taip
gi privatiškose, mokyklose.

Kadangi kai kurie lietuviai 
turi pakeitę, suamerikoninę, 
pavardes, tai kur buvo abejo
nė, visur stengėmės atsiklausti 
mokyklų rekordų.

Kelly mokyklą Brighton Par
ke su -pasižymėjimu pereitą 
ketvirtadienį baigė ir “Naujie
nų0 redakcijos nario, p. Jono 
Kairio sūnūs, Algirdas A. Kai
rys. Mokykla jam įteikė Civic 
Award dovaną, taipgi jį pa
skyrė leitenantu Illinois valsti
jos nacionalėj gvardijoj.

Kelly High School Baigė:
(Dovanasf garbės, ženklus 

gavusių mokinių pavardės pa
brauktos) :

Albert A. Aszman 
Ruth P. Brazauskas 
Macella Lillian Bubinas

Ėdward 
Elekhor 

* Charles
Eugene

Wezalis

Vakar ir Užvakar Chicago je

valdyba nepildė reikalaujamo 
metinio raporto, taipgi nesumo
kėjo valstijai metinio mokes
čio, reikalaujamo nuo čarte- 
riuotų draugijų ir korporacijų, 
suorganizuotų ne dėl pelno.

' Rs.

® 23 metų jaunuolis Wallace suimtas ir teisiamas už vagy- 
Fitzner, 2014 Drake avenue, stes, vėliau buvo uždarytas 
skaudžiai apdegė, kai užsidegė 
gąsdinąs, kurį pylė automobi- 
lin.

Į Westsidės policijos nuo- 
atėjo 57 metų lenkas Jo- 
Okoniewski ir pareiškė,

vėliau
Kankakee beprotnamy. Išėjęs 
— paliko valstijos policistu.

• Chicagietė Esther Ruben 
Moli, 1555 Millard avenue, trau
kia Santa Fe gelžkelį teisman. 
Reikalauja $10,000. Ji sako, 
kad bevažiuojant gelžkelio 
traukinyj, prie Kansas City, 
jai ant galvos užkrito palubyj 
uždėta valizė.

• Spiegei, Ine., nusinuoma- 
vo didžiulį penkių aukštų na* 
mą adresu 3949-59 S. FederAl 
Street. Ji naudos sandėliui. 
Spiegei, Ine., paskutiniu laiku 
labai išsiplėtojo.

• Dewey and Almy Chemi
cal Company, Cambridge, 
Mass., firma Stickney apylin
kėj ruošiasi statyti. chemikalų 
dirbtuvę. Tam tikslui mano iš
leisti $125,000. Bendrovė dabar 
priima pasiūlymus nuo kon- 
traktorių.

• Prie Bennett ir 71st gat
vių Illinois Central traukinys 
užmušė nežinomą, apyjaunę 
moteriškę. Ji ėjo iš krautuvės 
su ryšuliu maisto produktų.

vadą 
seph 
kad 16 metų atgal jisai nušovė 
policistą Michael Murtaugh, 
prie 19-tos ir Leavitt gatvių. 
Okoniewski gyvena adresu 2308 
W. 19th Street. Paaiškino, kad 
sąžinė neduoda jam ramybės.

• Federalė grand džiurė ap
kaltino biznierių Harry
Quinn bandymu melagingu bu
du išgauti pinigų iš Federfjl 
Housing Administracijos. Quinn kad'Dariaus-Girčno. postas užlaiko raštinę tjes 5990 A1._ 
cher avenue.

Ruošiasi Pagerbti
Savo Draugus, 
Rėmėjus, Aukotojus , v 2_
Rengiamas Legionierių Bankie- 

tas Jau Nebetoli.
■ /

Gal ne visiems dar teko pa- 
tėmyti pranešimas “Naujieno-

M.

Chicagoj ir Priemiesčiuose

gaisras, kuris .sunaųrino visus .. T i <- -Ijstas 'sunkiai suzeide 17": mer vidaus įrengimus. < : L Y -Y z- L .v < Į tųj laikraščių pardavėją
Nelaimė kilo dėl gaso, kuris Jolįnsdri, nuo 1540 E, 65Jh^k 

siurbėsi į dirbtuvės skiepą iš Nelaimė įvyko prie 64th ir 
sulūžusio vamzdžio gatvėj. KehvVobd avehUe? \ ' ,
Sprogimas įvyko kai Shaitka, Ties 165 N. Michigan avė., 
nuėjęs sklepan pažiūrėti riš nuo autobuso nukrito ratas ir 
<ur gasas eina, uždegė žiburį. užię]{.ė ant, dviejų mergaičių, 

abi sunkiai sužeisdamas. Jos 
yra 16 metų Kathleen Leahy; 
ir jos 10 metų ’ sesuo Rose An- 
ne, nuo 2550 Farwell avenue. 
Autobuso keleiviai buvo sukrė
sti, o pats autobusas vos neap
virto. ' • ■ ’ '■ v Y •' ;

;O 32 metų Harold1 Netter, 
______ _ t v ; . nup 2021 S. llth avenue, May- 

J. sausio 1940 m. 7:30 vai. va-Įwood, buvo mirtinai sužeistas 
ąuto nelaimėj prie Cicero ir 
Roosevelt gatvių. Jis pasimirė 
Loreto ligoninėj ė. y

• Prie 6353• •• • ... ' ž. »automobilis užmušė 39. metų 
chicagietj Claude Evans, 402 
E. 60th Street.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

. ■•iįi.i. ..... ■ 

Teikia Žinids Apie Paren- 
ę n/- gi^usV '.<v

■ • '■ '-Y .-v’ ,
Apie porą mėnesių; atgal 

“Naujienos” įsteigi Lietttyįškų 
Parengimų Ihfdrmacijų Biiifą 

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš 
ti “Naujiep^his” d lėnas savo 
parengimų. Taipgi ir rengė j ai.

'■ pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas”,

“Bet ne Šį kartą,” tarė ne- kad nesusidurti su kitais pa- 
grui vyriškis. Tai buvo polL< Vengimais ii*.? nepągei-

djgjįjamps konkurencijos. ^Ši 
patarnavimą. ^Naujienos’UShei-

Likviduoja Kensing
ton Liet. Bendrovę

Susirinkimas Trečiadienį.
KENSINGTON. —■; Lietuvių 

Bendrovės šėrininkų metinis su- 
Jrinkimas įvyks trečiadienį 31

care. A. Nakroshio svetainėje, 
311 Kensington Avė.

Nariai esate kviečiami visi 
atsilankyti, nes bus išduotas 
metinis raportas apie stovį ben
drovės ir bus galutinai nutartas 
nuosavybės likvidavimas.

Direkcija

Bank 
sugrą-

Congress Trust and Savings 
Bankas — atmokės depozito- 
riams visus pinigus, 100%.

Cosmopolitan State Bankas 
—atmokėjo 40%, turi valdžai 
grąžinti $430,000 paskolą.

Cottage Grope State Bankas
— atmokėjo' 6%, žada kitą 
tiek.

Cragin State Bankas — iŠ- kad šalčiai bent laikinai Chi 
mokės apie 40%.

Craivford State Savings ’ratura iškisliąnti iki 30 ir daų 
Bankas—žada apie 35%, Įį

Depositors St(įfe Bankas*— kraustė
Išmokėjo 33% %> žada dar kur sunaikino labai daug ddr- 
10%. : / ,

(Bus daugiau) . rių žalos vaisių sodams. >

Šalčiai Praėjo, 
Bus 30 Virš Zero

Chicagos oro pranašas

prię

sako

cagoj praėjo, šiandien Jempe

giau virš zero. šalčiai nųsi- 
i j pietines valstijas,

autompbį

Park avenue

{271 of thc American Legion, 
rengia iškilmingą banketą, sek-

Policistai Visuomet 
Turėtų Dėvėti 
Kepures!
Kitaip Nežinai Su Kuo Kalbi.

7th irI gasolino stotį, prie 
Wabash atėjo negras ir .pasiū
lė ten buvusiam vyriškiui dvi 
padangas —“libai pigiai, jos 
vogtos.”

“Ar nebijai policijos?” ne
gro paklausė vyriškis.

“Nebijau, pabėgsiu.” atsakė 
negras.

cistas iš cen tralinės; nuo vados, 
■■■■Hp'.Jis bhvo mišv|^ 
vilkęs mundierą ir nusiėmęs (kia nemokard|tjL,y 
kepurę, tad kaipgi negras Leo- — —- ---- -------

James Ryan

madienį, vasario 4 d., 4:30 vai. J • Prie' 119 th ir Vincennes 
p. p1, tikslu pagerbti svetainės Rock Island ekspresinis trau- 
sjafymo bendradarbius ir auko-(kinys sudaužė troką ir užmušė 
tojus, be kurių finansinės pa
galbos, Dariaus-Girėno postas 
jokiu budu nebūtų įstengęs pa
statyti tą gražų paminklinį na
mą, tą puošnią svetainę, kurio
je jau įvyksta gana didelių ir 
gražių parengimų bei šokių.

Tad, didelė padėka ir garbė 
tenka ne vien legionieriams Da
riaus-Girėno posto nariams, bet 
labiausia tiems pašaliečiams as
menims, klubams, draugijoms 
ir kitokioms įstaigoms, kurie 
taip gausingai rėmė, musų pra
kilnų ir visiems lietuviams nau
dingą projektą. 5 , 4: ■«»' -z •.

Įvyks Vasario 4 — Dariaus- 
Girėno Salėje.

Laiko jau nebedaug, vasario- 
Feb. 4-ta jau nebetoli, vos vie
na savaitė. Kurie norėtumėt da
lyvauti, malonėkite įsigyti ti- 
kietus kuogreičiausia, nes jų 
skaičius yra aprubežiuotas. Ne
laukite paskutinių dienų, nes 
galite pasivėluoti.

Tikietai.
»

Reikalaudami tikietų, visuo
met kreipkitės pas rengimo ko
misijos pirmininką, Wm. Karei
vą, telefonas YARds 5350, arba 
pas Darius-Girėnas Memorial 

u Hali ųžveiždą, Joseph Kibort, 
i.AFąyette 8484.

jo šoferį, Jack Cazada, 319 E. 
119th Street. Traukinys važia
vo 80 mylių greitumu.

• Vakar rytą gaisras sunai
kino Irving Parko Mission Co- 
venant Church, 4201 N. Mon- 
ticello avenue. 
nuostolių.

• Seymour 
se, 1380 Hyde 
buvo susirinkęs didelis būrys 
žmonių “birdžių” lošti. “Parėn” 
atėjo ir keli neprašyti svečiai 
— keturi vagys. Nuo susirin
kusių atėmė $925 pinigais, ir 
brangenybėmis.

Padarė $40,000

Herz’ų namuo- 
Park Boulevard IMPORTAS
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RISIS VENGRŲ ČEMPIONAS
šiandien White City areno

je risis Ede Virag su Jim Mc 
Millen.

Apie pastarąjį nėra reikalo 
daug kalbėti: sporto mėgėjams 
jis yra gerai žinomas jau pei 
keletą metų kaipo vienas ge
riausių ristikų. v

Ede Virag yra naujas risti- 
kas, prieš kiek laiko iš Ven
grijos importuptas. Vengrijoje 
jis buvo laikomas čempionu. 
Amerikoje jis irgi jau spėjo 
pasižymėti: jau 
ką kartų ir nė 
nepralaimėjo.

Į šios dienos
piama labai daug dėmesio, juo 
labiau, kad laimėtojas vasario 
9 d. turės progos susikibti 
Bronko Nagurski-Joe Savoldi 
imtynėse.

B B Q
Kitą trečiadienį, kaip ir pa

prastai, Ralhbo Fronton patal
pose įvyks didelės ristynes. 
Dalyvaus visas būrys įžymių 
imtyninką.

ritosi kelioli-
vienų ristynių

ristynes krei-

ižovių ir padarė milionus dole- nardas Lee galėjo žinoti su. Pirkite tose kraUtUVėše, ku- iuzia 
«4.i *oiAa vokiu enAama kuo turi reikalą? Irios garsinasr^NAtJjiĖNOSE”'kuo turi reikalą?

-rf k' • R* į;
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• Koridoriuj prie savo raš
tinės staiga mirė advokatas 
Frank Lelakes Jr., nuo 3232 
Pierce avenue. Jis užlaikė raš
tinę adresu 180 W. Washing- 
ton bulvaras.

• Chicagos advokatų drau
gija (Bar Associatioh) skelbia, 
kad paskyrė specialę komisiją 
ištirti kaltinimus, kad Cook ap
skričio asesoriaus raštinės tar
nautojai už kyšius mažina ases- 
mentus turtingiems asmenims 
ir korporacijoms. Apskritis per 
juos pernai praradęs 6 milio
nus dolerių. *

• Gubernatorius Horner įsa
kė peržiūrėti visų valstijos po-

Dar turiu pažymėti, kad ren- Įleistų* praeities dokumentus, 
gimo komisija susideda iš ga-. taipgi paimti jų pirštų ant- 
bių ir darbščių žmonių, kurie spaudas. Gubernatorius davė 
dirba labai vieningai, Tpdėl nė- tokias instrukcijas dėl skanda- 
ra abejonės, kad v’skas kas tik fo, kuris Chicagoj kilo ryšy su 
yra reikalinga panašiam ban-. džiurininkų papirkimu krimina- 
kietui, bus tinkamiausia pri-Jėj byloji Pasirodo, kad valsti- 
rengta, ir atsilankę sveteliai bus’jos policistas John Howe Jr., 
maloniai priimti, ir labai gar- papirkime dalyvavo kaipo tar-
džiai pavaišinti. pininkas. Taipgi pasirodė, kad

Frank Krasauskas Į prieš keletą metą Howe buvo

G';’

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE”




