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Įteikė Prez u

PATS PREZIDENTAS NEPASISAKĖ, AR 
JIS KANDIDATUOS TRECIAM TERMINUI

k

Washingtone demokratų vadų konferen
cija parinks nacionaliai konvencijai 

laiką ir vietą
SPRINGSIELD, III., vas. 4. 

— Pereitą šeštadienį įteikta 
Illinois valstijos sekretoriui, 
Edward J. Hughes, peticija už
registruoti .prez. Roosevelto 
vardą, kaipo kandidato nomi- 
navimui į prezidentus.

Peticiją pasirašo 14,255 as
meny. Ji paruošta mero Kelly 
,r nacionalinio demokratų par- 
*¥os komitimano Patrick D. 
Nash iniciatyva. Pats preziden- 
as Rooseveltas jos nepasirašo.

Taigi kilo klausimas, ar pe
ticija yra teisėta. Vieni argu
mentuoja, kad peticijai reikia 
paties prez. Roosevelto vardo. 
Kiti sako, kad Illinois nomina
cija bus tik pareiškimas, kieno 
kandidatūrą į prezidentus de
mokratų partija užgiriu visų 
pirma. Taigi ji turės tik pata
riamąją reikšmę, ji kandidato 
j prezidentus nenominuos ir jo 
nerinks, todėl ir kandidato pa
rašo nereikia.

Faktas pasilieka, kad pats 
prez. Rooseveltas nepaskelbė,

Reikalauja verbuoti 
trečiam terminui 
prez. Rooseveltą

UTJCA, N/ Y., vas. 4. — 
Šiomis dienomis amalgameitų 
kriaučių > unijos prezidentas 
Sidney Hillman užgyrč prez. 
Roosevelto kandidatūrą tre
čiam terminui. Dabar Emile 
Rieve, tekstiles darbininkų uni
jos prezidentas, pareiškė, kad 
jis tikisi, jogei prez. Roosevel- 
tą verbuos kandidatuoti j pre
zidentus trečiam terminui. Tek
stilės darbininkų unija priklau
so C.I.O.

Jungt. Valstijos 
įspėjo Japoniją

TOKIO, Japonija, vas. 4. — 
Pereitą savaitę japonų lėktu
vai mėtė bombas į Haifong — 
Yunnan geležinkelį Kinijoj.

Jungt. Valstijų ambasado
rius Japonijai po to atlankė 
Japonijos užsienių reikalų mi
nisteriją ir pareiškė, kad Jungt. 
Valstijos yra užinteresuotos 
tame geležinkely ir todėl yra 
priešingos japonų atakoms 
prieš j j. Daug prekių į Jungt. 
Valstija? gabenama sakytu ge
ležinkeliu. Taipgi daug ameri
kiečių važinėja juo, pareiškė 
ambasadorius Grew.

Antr^T vertus, tuo geležinke
liu Kinijai gabenama daug 
amunicijos ir kitokių karo reik
menų.

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

Apsiniaukę; tarpais lengvas 
sniegas arba krapnojimas; tem
peratūra nedaug tepasikeis; vi
dutinio stiprumo pietų vėjai; 
saulė teka 7:01 v. r., leidžiasi 
5:07 v. v.

ar jis kandidatuos ar nėkandi- 
datuos. Jo kandidatūrai peticiją 
paruošė kiti.

Tuo tarpu Washingtone pir
madienį susirenka demokratų 
partijos vadai konferencijai. Jų 
užduotis bus parinkti naciona
linei konvencijai miestą ir lai
ką. Kai dėl vietos, tai konven
cijos nori keletas miestų, jų 
tarpe Chicago, Philadelphia, 
San Francisco, Minneapolis >r 
Los Angeles.

Chicago neturinti pinigų kon
vencijai “nupirkti”. Kiti minė
tų čia miestų siūlą konvencijai 
užmokėti “cash”. Kuris jų lai
mės, parodys artima ateitis.

Kitas klausimas, kurį teks 
demokratų vadams išrišti, tai 
kada laikyti konvenciją — 
anksti ar vėliau į vasaros galą*. 
Sakoma, Naujosios Dalybos ša 
liniukai nori laikyti konvenci
ją rugpjūčio pabaigoje. Garne- 
rio šalininkai nori konvencijos 
ne vėliau, kaip liepos mėnesį.

100,000 japonų žuvo 
Kinijoj

TOKIO, Japonija, vas. 4. — 
Japonijos karo ministeris Shun- 
royku Hata painformavo par
lamentą, kad 100,000 japonų 
karių ir karininkų paaukavo 
gyvybę Kinijoje.

Japonų karas Kinijoje nesąs 
agresijos karas. Jis esąs “šven
tas karas”. Taika businti at- 
steigta kai japonai sutriuški
no Chiang Kai-sheko vyriau
sybę.

Paskandino vokie
čių submariną

STAVANGER, Norv e g i j a, 
vas. 4. — Atvykusi į šį uostą 
švedų laivo Pajala komanda 
papasakojo šeštadienį, kad vo
kiečių submarinas paskandino 
jų laivą. Buvęs arti britų pre
kybinis laivas pradėjo mėtyti 
i vandenį bombas, ir vokiečių 
submarinas tapęs paskandin
tas. švedų laivo įgula visa iš
gelbėta.

Murphy užims vietą 
Vyriausiajam 

Teisme
WASHINGTON, D. C., vas. 

4. — Manoma, pirmadienį už
ims vietą Vyriausiajame Teis
me Frank Murphy, buvęs Mi- 
chigan valstijos gubernatorius 
ir vėliau Teisingumo Departa
mento sekretorius.

15 metų vaikas ap
vogė arsenalą

SPRINGFIELD, III., vas. 4. 
— 15 metų vaikas, Frank Doo- 
ley, prisipažino pavogęs iš 
Jungt. Valstijų arsenalo daug 
amunicijos. Visa pavogta amu
nicija sugrąžinta atgal j arse
nalą.

looseveltui Nominuoti Peticiją

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
Rusų kareivis, 'kuris prjarado gyvastį Suomijoje.

RUSAI UŽMUŠĖ 100 CIVILIŲ SUOMIJOS 
GYVENTOJŲ

BALKANŲ SĄJUNGA NEĮMANOMA 
ŠIUO LAIKU

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

HELSINKIS, Suomija, vas. 
4. — Rusų lėktuvai pereitą še
štadienį darė masines atakas 
prieš Suomijos miestus fronto 
užnugary ir prieš civilius gy
ventojus. Daugiau nei 100 žmo
nių užmušta. Kita tiek sužei
sta.

Pereitą šeštadienį civiliai 
suomiai skaudžiau nukentėjo 
•nei bet nuo kurio kito rusų už
puolimo šiame kare.

Viename tik Kuopio mieste
ly 30 žmonių užmušta, kai ru
sų bombos pataikė vietas įren
gtas gyventojams nūo bombų 
pasislėpti. Keletas žmonių už
mušta Pori miestely. Rusai 
atakavo taipgi Viborgą ir ki
tus miestus.

Stalino kariams sekasi žudy
ti civilius Suomijos gyvento

jus. Kitaip betgi dalykai klo
jasi rusams kare su ginkluo
tais fronte.

Suomių pranešimais, nušau
ta tarp 13 ir 19 rusų lėktuvų, 
šiaurėje nuo Ladoga ežero suo
miai paėmė rusų tvirtovę.

Summa sektore rusai atako
se pražudė 550 kareivių, šiau
rėje nuo Ladoga ežero jie pa
liko užmuštų 350 kareivių. Sal
ia fronte rusai pražudė 200 ka
reivių. Dar kitame fronte suo
miai sunaikino keletą rusą 
burių, kurie parūpinta armijai 
reikmenas. čia tapo sunaikin
ta 11 rusų tankų.

Kai dėl minėtos rusų tvir
tovės paėmimo, tai kartu su 
ja suomiai paėmė nelaisvėn 70 
rusu ir 25 tankus. C

BELGRADAS, Jugoslavija 
as. 4 — Pereitą šeštadienį 

Turkijos, Graikijos, Jugoslavi- 
’os ir Rumunijos užsienių rei
kalų ministeriai turėjo konfe- 
enciją.
Vėliau artimuose konferen

cijos dalyviams rateliuose pa
tirta, kad šitų Šalių interesai 
esą perdaug skirtingi šiuo mo
mentu. Taigi glaudesnio koope- 
ravimo, jų sąjungos negalima 
tikėtis.

Italija padvigubins 
karo lėktuvų skaičių

ROMA, Italija, vas. 4: — 
Aviacijos ministeris pavaduo
tojas, gen. Francesco Pricolo, 
pareiškė, kad šįmet Italija pa
dvigubins savo karo lėktuvų ir 
aviatorių skaičių. ,

Tikras Italijos karo lėktuvų 
skaičius nežinomas. Manoma, 
ji turinti apie 4,000 jų ir tarp 
10,000 ir 18,000 aviatorių šiuo 
laiku.

Tik 5,000 švedų Suo
mijoje

STOCKHOLM, 'Švedija, vas. 
4. — Komunistai kalba apie 
masinį Švedijos savanorių vy
kimą į Suomiją su rusais ka
riauti. Faktas betgi yra tas, 
sako kompetentiški karo ste
bėtojai, kad viso ne daugiau, 
kaip 5,000 švedų nuvyko į Suo
miją.

Švedijos gyventojai pilnai 
pritaria suomiams, bet valdžia 
bijo atidaryti duris savano
riams į Suomiją vykti. Ji bijo 
Vokietijos grasinimų.

švedai numato, kad juos ga
li Vokietija užpulti, taigi deda 
visas pastangas kuo greičiau 
atakai pasiruošti.

Viena diena lėktu
vui per Atlantą

MIAMI, Fla., vas. 4. — Kai 
pereitų metų birželio mėnesį 
pradėtas reguliarus lėktuvų 
kursavimas iš Jungt. Valstijų 
j Europą, tai kelionei per At
lantą iki Lisbono, Portugalijo
je, ėmė 30 valandų. Daba^jau 
laikas kelionei sutrumpintas 
iki vienos paros.

Turkija ir Graikija esančios 
talkininkų šalininkės. Jugosla
vija nori Mussolinio pagalbos 
ir artesnio susitarimo su Ven
grija ir Bulgarija. O Rumuni
ja tikisi savo nepriklausomybę 
ir sienas apsaugoti Hitlerio ir 
Stalino globojama.

„ Tokia esapti Šitų keturių val
stybių -laikysena einamuoju 
momentu.- Kas gali atsitikti ar
timoj ar kiek tolesnėje ateity, 
šiandien, sako konferencijos 
stebėtojai, -nematyti.

45 žuvo žemės dre
bėjime Turkijoj

____________I

ANKARA, Turkija, vas. 4.
— Sekmadienį pranešta, kad 
45 asmenys žuvo naujame že
mes drebėjime Turkijoje. Po
ra kaimų sugriauta. Drebėji
mo centras buvo šiaurės' Tur
kijoje — toje pačioje srity, 
kur pereitą gruodį žuvo apie 
30,000 žmonių.

J * • w

Darbo konferencija 
įvyks 1940 metais
GENEVA, Šveicarija, vas. 4.

— Tarptautinio Darbo Biuro 
vedėjai nutarė laikyti darbo 
konferenciją Genevoje šią va
sarą, nors eina Europoje ka
ras. Konferencija bus laikoma 
pirmas dvi birželio menesio 
savaites.

y ---------------- -- .į ...............

Laivas užgavo mi
ną, užsidegė

AMSTERDAM, Holandija, 
vas. 4. — Holandijos 5,82'5 to
nų prekybinis laivas šeštadie
nio vakare užgavo miną ir už
sidegė Anglijos kanale. Pirmas 
pranešimas apie nelaimę sake, 
kad įgula sėda į valtis gelbė
tis. Vėlesnis pranešimas pain
formavo, kad jūreiviai mėgins 
gaisrą gesinti. Norvegijos lai
vas buvo arti holandų nelai
mės vietos.

Norvegijos laivo Tempo ka
pitonas Knudsten šeštadienio 
vakare pranešė, kad jo laivą 
iUŽpuolė ir paskandino trys Vo
kietijos lėktuvai. Keturi laivo 
įgulos nariai žiivo. Dešimt iš
sigelbėjo.

— Balkanų konferencija pa
sibaigė. Talkininkų komentuo- 
tojai sako, kad jos tarimai bu
vo palankus jiems ir reiškia 
vokiečių pralaimėjimą. Vokie
čiai aiškina, kad konferencijos 
rezultatai reiškia talkininkų 
pralaimėjimą.

Kcųlerencija pažadėjo šiokių 
tokių koncesijų Bulgarijai. Ank
styvesni pranešimai, buk Ru
munija nutarusi ieškoti Vokie
tijos ir Rusijos draugingumo, 
pasilieka nepatvirtinti.

-— Vokietija paskelbė, kad 
sausio mėnesį jos minos, sub- 
marinai ir lėktuvai paskandino 
talkininkų ir neutralių šalių 
145,000 tonų laivų. Britanija 
sako, paskandinta tik pusė to 
kiekio.

— Rusų atakos karo fron
tuose Suomijoj atmuštos. Bet 
rusų lėktuvai teriojo Suomijos 
miestus ir sekmadienį. Perei
tos savaitės gale ir sekmadie
nį daugiau nei 300 civilių suo
mių užmušta ir sužeista.

Paskyrė bausmes 
14-kai WPA strei- 

kierių
MINNEAPOLIS, Minn., vas. 

4. — U. S. District teisėjas M. 
M. Joyce paskyrė kalėjimo bau
smes 14-kai WPA streikierių 
ryšium su riaušėmis pereitų 
metų liepos mėnesį, kai WPA 
darbininkams buvo kapojamos 
algos. Bausmės siekia nuo 60 
dienų iki 8 mėnesių.

WPA streikieriai nubausti 
pagal Federal Relief aktą, ku
ris draudžia atimti bet kuriam 
asmeniui teisę gauti federalios 
pašalpos. Vadinasi, šitie WPA 
darbininkai buvo rasti kalti 
tuo, kad kėsinosi atimti ki
tiems pašalpą.

Minos sulaikė trofi
ką Anglijos kanale

BRUSSELS, Belgija, vas. 4. 
— Vokietijos magnetinės mi
nos Anglijos kanale daro tiek 
žalos laivams, kad tapo sulai
kyta? reguliarus pasažierinių 
laivų kursavimas kanalu., Ma- 
fl&na tačiau, kad netolimoj at
eity trafikas pavyks atidary
ti. 4

VOKIEČIAI PASKANDINO 8 LAIVUS
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

4. — Vokietijos oficiali žinių 
agentūra paskelbė, kad šešta
dienį nacių lėktuvai paskandi
no devynis prekybinius laivus, 
keturis britų patrulių laivus ir į vokiečių lėktuvus 
vieną žvejų laivą, 
nacių pranešimas, 
pereitą savaitę 32

Antrą vertus, Britanijos vy
riausybė pripažįsta, kad šešta
dienį tapo paskandinti 8 lai
vai, kurie priklausė keturioms 
šalims. Britai gi nušovė tris

► ir sužalojo
Viso, sako' ketvirtą taip sunkiai, kad, ma 
paskąpdinti noma, jis nukrito juroje, ne-

laivai. 'pajėgęs sugrįžti į Vokietiją.
- ■■ ■ ■ w

krūviPranašauja 
nūs mušius arti

moj ateity
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

4. — Per Vokietijos radiją sek
madienį buvo transliuojama 
tūlo karininko kalba. Jo var
das nepaskelbtas. Karininkas 
pareiškė, kad dabartinė padė
tis karo fronte atrodo rami. 
Bet jis įspėjo klausytojus, jo
gei tik ginklai teišspręs vo
kiečių ir talkininkų konfliktą. 
Todėl Vokietija turi prisiruoš
ti brangioms aukoms. Ji turi 
būti prisiruošusi tvirtai per
gyventi ir nepalankius sma
gius, jeigu jei ištiktų nacių ka
riuomenę, graudeno klausyto
jus nežinomas kalbėtojas.

Britanija turi ka
riauti — sako ka

ro ministeris
NEWCASTLE-ON-TYNE, An

glija, vas. 4. — Pereitą šešta
dienį čia kalbėjo karo minis
teris Oliver Stanley.

Jis akcentavo mintį, kad 
talkininkai, britai ir franeuzai, 
turi kariauti su Vokietija iki 
galo. Tik talkininkų laimėji
mas, pasakė Stanley, užtikrins 
pastovią taiką.

Kai dėl reikalavimų taikytis 
su Hitleriu, tai Stanley pareiš
kė: jei dabar susitaikyšim, tai 
nebus taika, bus tik mūšių pa
liaubos, o neužilgo, į keletą 
mėnesių, daugiausia į keletą 
metų mes patirsime, kad tai
kos nelaimėjome, tik pergalių 
pralaimėjome.

Laike ministerio kalbos ke
letas asmenų mėgino sukelti 
triukšmą. Jie buvo taikos su 
Hitleriu šalininkai. Triukšma
dariai išmesti iš salės.

Rusijoj ar Vokietijoj Šito
kių triukšmadarių likimas bu
tų buvęs kitoks.

Nušovė tris vokie
čių lėktuvus

LONDONAS, Anglija, vas. 
4. — Pereitą šeštadienį 20 vo
kiečių lėktuvų atakavo Angli
jos ir Škotijos pakraščius. Trys 
vokiečių lėktuvai nušauti. Trys 
jų nukrito Anglijoje. Ketvir
tas tapo taip sunkiai sužalo
tas, kad, manoma, jis nepajė
gė sugrįžti į Vokietiją. Nacių 
lėktuvus nuvijo Britanijos avia
toriai.

Britanija ir Turkija 
pasirašė prekybos 

sutarti
LONDONAS, Anglija, vas. 

4. — Britanijos užsienių rei
kalų sekretorius Halifax ir 
Turkijos ambasadorius Tewfik 
Rushdi Arax pereitos savaitės 
gale pasirašė naują prekybos 
sutartį. Sutartis numato pa
dauginti Britanijos ir Turkijos 
prekybą. Manoma, ji dar la
biau išstums Vokietiją iš Tur
kijos rinkos ir suartins turkus 
ir britus.
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SLIUPTARN1AI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimų tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp lalsvaitianių (‘'šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

Šitą tiesos Ir kovos roinrfhą skiriu df. Jonui šliuptii 
------------------------ AL. MARGERIS --------------------- —

ŽODIS SKAITYTOJUI
(Tęsinys)

Dabar, mielas skaitytojau, jei 
tik tamstai rupi Amerikos lie
tuvių, vadinasi, visos lietuvių 
tautos trečios dalies gyvenimo 
aprašymas bei apsakymas, tai 
prašau prisidėti prie to didelio 
darbo. Jei tamsta turi senų laik
raščių arba knygų, kur yra kas 
nors įdomaus iš Amerikos lietu
vių gyvenimo, prašau man pri
siųsti. Man itin reikalinga me
džiaga iš devyniolikto šimtme
čio pabaigos, nes didysis mano 
romanas prasideda 1880 m.

O šitą “Šliuptarnių” romaną 
leidžiu gražia knyga. Taigi, bu
siu labai dėkingas tamstai, jei 
sveikas dabar, imsi ir šitą kny
gą užsiprenumeruosi, vadinasi, 
is anksto užsisakysi. Tokie jau, 
mat, dabar nelemti Amerikoje 
laikai: lietuvišką knygą labai 
retas kas teleidžia, tai reikia 
pačiam autoriui išleisti.

Knygos kaina du doleriai.
Mano antrašas: Dr. Margeris, 

332o b. Haisted St., Chieago, Iii.
du aukšta pagarba,

Al. Margeris.

“Važiuoj u Amerikon !”
Rokui Auglinskui šiandien 

niekas nebesiseka. Ir kaip jam 
seksis, kad tas niekad neprity
ląs plepys, Tamošius Pliopa, ir 
vėl susuko jam gaivą. Šį rytą, 
mat, beeinant Rokui darban, 
kaip ir tyčia, gurino tuo pačiu 
keliu ir Tamošius Pliopa; O šis

—Ar dar negirdėjai?
—Ką negirdėjau?

—-Tai dar nežinai?
visas miestelis šneka.

—Paisau aš, ve, tų
- -Palauk, palauk — paisysi,

- --Ne, Tamošėli, ne taip 
nemanau. Tik, sakysiu, ar ne 
aitvaras ten jam tų pinigų pri
neša?

—Negi kitaip* riiaiiai?
—Ką čia kitaip nianyoj, Ta

mošėli, ką čia kitaip manysi. 
Tik pikta man, kad tas blozne- 
lis Ryzgiukas, keletą metų gim
nazijoje padykinėjęs, šneka da
bar; kad, girdi, nei velnių, nei 
būrtų nesą.

—Hmmm! — stipriai patrau
kė nosim Tamošius, — nei vel
nių, nei burtų, girdi, nesą. Hm.., 
Aną vakarą einu pamiške, nugi 
žiūriu—Kazlio kumeliukas kad 
siuva, kad siuva ratu, o ant jo 
nugaros kažkas kiurkso. Išsyk 
pamaniau, bene tik bus taip sau 
koks šelmis piemuo arba pus- 
berniokas biedną gyvulėlį bevai
kąs, bet kai priėjau arčiau, nu- 
giu žiutiu — kipšas — bjaury
bė! Krūptelėjau ir atgal atšo
kau, o jis, matytum, tik kerta, 
tik kerta karvės kanopomis ku
meliuko papilvėn, o tas, varg
šas, tik lekia, tik lekia, visas jau 
nuplukęs, visas baltai išputojęs.

—Nau jau, nau jau, Tamošė
li, tik neriesk, tik per akis ne
meluok.

—Ką čia riesti, ką čia meluo
ti, kad pats tehai buvau ir sa
vo akimis viską mačiau.

—Aš nesakiau, kad tamsta ne
buvai ir nematei, tik ar kiti 
taip pat matė?

—Čia dabar vienas — ėmė ir 
nusišnekėjo! Kaip jie galėjo ma
tyti, kad jų tenai nebuvo? — 
pasikarščiavo Tamošius.

—Taigi, taigi, Tamošėli, 
kai, jog nieko daugiau tenai
buvo. Mažd ir nebuvo. Vienok 
kad aš sykį mačiau velniūkštį 
ant Plungio šyvosios jojantį ir 
švilpaujantį, tai piemenukas, 
kuris su manim tuosyk buvo, 
sakė, kad jis nieko nei mate, 
nei girdėjo.

—Ir vėl šneki, Rokai, lyg ma
žas vaikas būdamas, — dideliu 
vyru dėjosi Tamošius. — Argi 
dar nežinai šėtono šėtoniškų 

Į gudrybių? Argi dar nežinai, kad 
Ijis, šėtonas, tuo , pačiu kartu

sa-
ne-

Juk jau

šnekų.

kad Antanienė ir vėl gavo du 
šimtu dolerių iš Amerikos.

—Ką?! Sakai — Tamošėli — 
Antanienė ir vėl gavo keturis 
šimtus rublių iš Amerikos?!— 
kuone apstulpo Rokas.

—Negi tris, manai ? — aukš-j vieniems visas pasirodo, o ki
tai užplėšė nosį Tamošius. tiems tik nesveiką orą panosėn

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

„ Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausi 
daug dulkių išimta Perkant 
5 tonus ar daiigiau .............. .............
PETROLEUM CARBON COKE $7.75 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

COPR. 1939, NEGDLSCRAFT SCftVKtt, INC

CROCHETED SUPRERS PATTERN 2372
No. 2372—Mėgsti eeverykai.

Dr. V. E SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

paleidžia? Žinok, Rokeli; — grū
mojo pirštu Tainošius Rokui,— 
kad gudrusis velhias kaip tik 
taip žioplam piemfeniikui .ir pa
darė.

—Tatai žinauj Tainošėli, ži
nau. Juk ko velnias negali? Ko 
jis neišdaro?

—Dabar tai šneki, kaip dide
lis vyras šneki, — gyrė Roką 
Tamošius, tapšnodamas jam pe
tį. — Tik pamanyk, Rokeli, tik 
pamanyk, ar Antanienė gautų 
tuoš šiifjtUs iš Amerikos, jeigu 
tie šėtono galybė, jeigu ji nebū
tą sti šėldnti susidėjusi?

—Tu sakai, Tainošėli, jos An
tanas, gal būt, su velniu susidė
jęs, bet ne ji pati) ne. Ji, žmo
nelė, dažnai bažnyčion eina, iš 
visos širdies meldžiasi, tai kaip 
jau pi’ilįs pide jds nelabasis?

—Tegu bliiia Antanas, tegii 
būna Antanas. Aš suklupau. Ir 
kas čia tokio? Arklys juk ke
turiomis suklumpa, o žmogus...
— raitėsi, tarsi angis, Tamo
šius Pliopa,

—Taip tai gali būti, nes jis 
ir Čia būdamas ne labai dažnai 
bažnyčion teeidavo, o ant kuni
gų ir ciesoriaus kartais nei šį, 
nei tą Uušnekėdavo, Patekus 
svetimon žemėn, šliuptarnių 
gundomas, gal būt, ir daugiau 
paslydo.

—Negi kitaip, manai? — iš- 
rietė krutinę Tamošius. — Ame
rikoje dabar šliuptarnių, sako, 
devynios galybės. O tie pagedė
liai niekina kunigus, tikėjimą 
ir bažnyčią šventą. Kaip musų 
kunigėlis sako, “šėtonui parsi- 
samdę tarnauja”. Sako, kad 
kaip tik spėja nlusų brolis lie
tuvis Amerikos žemėn įžengti, 
tai tuoj, girdi, apspinta jį šliup- 
tarniai, sako, kaip amaras koks, 
ir sugundo nelabajam pasiduoti, 
žinai, kaip šventose knygose pa
sakyta, savo dūšią šėtonui sa
vo krauju užrašyti, o jau tas 
anksčiau ar vėliau pasiims ją— 
pa-si-i-ms, — linguodamas gal
vą tvirtino Tamošius.

—Tai tiesa, Tamošėli, šventa 
tiesa, nes ir kunigas aną 'savai
tę per pamokslą taip sakė. Tik 
aš vis begaliu tikėti, kad ir mu
sų gerasis kaimynas, Antanas, 
butų šliuptarnių kllposna pate
kęs ir savo brangią dtišią šė
tonui užrašęs. Juk žinai, Tamo
šėli, kaip teisingas ir doras 
žmogus jis buvo.

—Buvo, tai buvo, bet dabar 
jau nebėra. Ir žiiiok, Rokai, kad 
kunigas bažnyčioje niekų nešne
ka.

—Oi ne, Tamošėli, ne! Ir aš 
viską tikiu, šventai tikiu, ką die
vo tatnas bažnyčioje sako. Bet
— bet kad apie mtistį kalmyųą 
Antaną jis dar nieko nesakė.

—Palauk — palauk, pasakys, 
tuoj pasakys. Aną dieną pas 
Kalvių Milą mėšlą mėžiau, tai 
per pietus pats Milas pasakojo, 
jog gavęs iš Amerikos nuo sa
vo brolio kunigo laišką. • Tame 
laiške, sakė, labai daug parašy
ta apie šliuptarnius ir Antaną, 
kuris, sako, jau esąs kiečiausiu 
Kumščio šliuptarnis.

—jėzau-Marija!—sušuko Ro
kas.

—Paskui ponas Milas pasako
jo apie baisų tų šliuptarnių pa
gedimą. Sakė, jog ten, Ameriko
je, esąs toks barzdotas dakta
ras, visų šliuptarnių • popiežius, 
4uris, sako, įpiauja musų bro- 
iui lietuviui pirštą, o šis sako, 

^avo locnu krauju pasirašo še- 
.onuii — supranti, paveda jam 
>avo dusią,.,

—Viešpatie, susimylėk ant 
ausų brolių lietuvninkų, kurie 
škeliavo į atskalūnų žemę ir te- 
:iai pateko į šliuptarnių žaban
gus, — meldė dievą Rokas.

—Dabar, spėju, jau tikij kad 
iš teifcybę sakau? aukštai pa
rietė nosį Tamošius#

—Tikiu, Tamošėli, tikiu ir 
netikiu, — maišėsi jautrusis Ro
kas.

—Netiki?! Kas tau yr? Ai’ 
jau ir pats į Šliuptarnius virsti?

—Oi ne, Tamošėli, ne! Ne 
pragaro vartai mane prie tų pa
gedėlių nepalenks, Saugok, įbšif i 
ne viešpatie nuo jų! Vardan 
dievo tėvo ir sunaus ir dvasios

šventus, amen, — persižegnojo 
Rokas.

—Tai ko gi nori?
4—Man vis nėaiškj, Tamošėli, 
neaišku, kaip musų broliai lic- 
tiivriiitkai, kUriė bėga Ameri
kon, galėtų savo ranka šėtonui 
pasirašyti, abęjojo Rokas, 
nubraukdamas delnu nuo kak
tos prakaitą, — kad :— kad jie 
daugiausia yra biednų tėvų vai
kai) taigi, nė skaityti, nė rašy
ti nemoka,

mažtts Vaikas, sakysiu. Tūrė
tų iii, rudos, jaū žinoti, kad be- 
raščiams ir nereikia mokėt, — 
padeda kryželį, kur reikia, ir
viskas.

—Tai tiesa, Tamošėli, tiesu. 
Bet kad velnias kryžiaus bijosi 
— kaip veeėlnias.

—Gerui sakai, Rokeli, gerai 
sakai, Ir vytas Už tai ėsi! Mes 
visi geti katalikai turihie žino
ti, kad velnias bijosi kryžiaus, 
kaip Veliiias I Tik parodyk jam 
kryžių, tai cypdamas nulėks— 
prakeiktas riestatiodegis! Bet ži
nok; iiokėik kad vėllilds yta la
bai galingas j neišpasakytai ga
lindas ir gudrus. Tai ką jarti 
reiškia padaryti neįtinkančius 
rašyti mokančiais? Sakyk, ką 
jam reiškia? Juk švehtą kate
kizmą sykiu mokėmės, tai ir 
dievo, ir velnio galybės žinai?

—Žinau, Tamošėli; žinau, — 
atsakė Rokas, kuris velnio bu
vimą ir galybę tikėjo nė trupu
tėlį ne mažiau, kaip dievo J>uVi- 
mą ir galybę (taip juk tiki ir 
visi geri katalikai). — Velnias 
yra galingas, gudrus jį’ suktas. 
Jo niekas iiesukirs, ne.

—Matai, Rokeli, kaip atvirsi

prie dvasios Šventos, — pagyre 
Roką Tamošiui, vėl patapšnoda
mas jam petį. — Pirmiau jau 
maniau, kad į šliuptarnius virs
ti;

—Ne, Tamošėli; ne! Saugok 
mane dieve nuo tų pagedėlių!

—Šitaip, tai vyriškai, — gy
rė Rokų Tamošius.

—Gerdi sakė hną sekmadienį 
kunigėlis, — kalbėjo Rokas, — 
kad Amerikoje yra baisių šliup
tarnių, su dusia ir kunu šėtonui 
parsišamdžiUsių, parsidavusių, 
lt aš dabar jau tikiu, pilnai ti
kiu, jog musų gerasis kaimy
nas, Antanas, pagedo ir į šliup
tarnių žabangas pakliuvo. Juk 
žinai, Tamošėli,’kad by tik sykį 
žthogus nutolsta nuo bažnyčios 
ir tikėjimo, tai tada j šėtono 
įbaršką pakliūva — kaip akla 
žuvelė pakliūva. Pakliuvo, ma
tyti, ir nelaimingas musų kai
mynas.

—Negi kitaip, inanai? — kru
tinę išrietęs blaivojo Tamošius, 
pagaliau nugalėjęs Roką.

—O doras, teisingas ir labai 
nuoširdus buvo žmogus.

—Koks buvo; tai buvo, bet 
dabar jau šliuptarnis, bedievis, 
savo dūšią šėtonui užstatęs, kaip 
girtuoklis lombarde batus. O už 
tai ir gauna tuos šimtus dole
rių Antanienė, jo pati. Juk sa
kyk, Rokeli, iš kur tuos šimtus 

.Antanas ima, jeigu ne iš šėto
nų raąkų? Sakyk. Gerai, saky
si, kad jis labai giliai po žeme 
dirba, anglį kasa. Bet juk ang
lis neauksas. Tai iš kur jis tą 
auksą savo 
šimtais? O 
kus pradės 
čiais Žinai

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Mrs. A. K. JAKUSZ
Physical Therapy 

and Midwife 
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. VVestern av. 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana 
Tel. Mich, City 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTAI

pačiai varo ir varo 
kas žino, gal netru- 

varyti ir tukstan- 
juk velnio galybę.

(Bus daugiau)

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pn 
■engia teisingai akinius. Visuose ai 
įtikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
I mokyklos vaikus 
e taisomos

\ LAN DOS nuo 10 
Nedėlioj pagal 

Oaugelyj atsilikimų 
•nos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

Kreivos akyK

ryto iki b v 
sutartį.

akys atitaiso

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 VVest 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—L 
v akavo, trečiadieniais ir sekmadiv 

mais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

GYDYTOJAS itt ci.iRURGAS
2202 W. Cermak Road
Ofisas atdaras: 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

ir susitarus.

DR. A. JENkhNS

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

ĄMBULANCE 
DIENĄ ir naktį

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

r ••• w e
Klausykite musą radio programą Antradienio ir šeštadienio ryt

mečiais, 10:00 vai. ryto iš VV, H. I. P. stoties (1480 K.) 
su POVILU šALTIMIERU.

■Mi

DR. G. SERNER
LIETUVIS AK1ŲJ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ Draugijos Neriai.________
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutart.į.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 
valandos, nuo 1—4 rr nut 
ai cdKaro n pagal sutarti 
i'ei. PROSPECT 67.L

l'ei. VIRGINIA 242-

Ofiso 
7—9 
Ofisu
Milių

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis ■
Moterų ir vaikų ligų gydytoja , t
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

.IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi« 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wcst 22nd Street
Valanaos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Laidotuvių Direktoriai

ADVOKATAI

No. 2372

f

Adresas. S
Garsinkitės “N-noseMiestas ir valstija

Miesto 
Kamb. 
Namų

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie VVestern Avenue

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ: 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

E. P u Ištieki Le \ ai 
MIIVTOJAs IR CHIRURGĄ* 

.tiann>'S .sasdien 2-4 u 6 vai

*57 W Garfield B.vd. 
•>r Dainuo Hemlock 869'-

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
| 1739 So. Halsted St, Chieago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi

I Vardas ir pavardė

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

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

Telefonas {SEELEY 7330
Maniu tAlpfnna» BrunRwick 0597

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230 

Qfiso tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas- -127 N. Dearborn Si 
1431 -1434-Tel Central 4411-: 
ofisas 3323 So. Halsted Si 

Valandos vakarais nuo 6 ik, 8:30 
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Yards 1139
Yards L13>

1646 West 46th Street

Phone Yards 490h

n? sūnūs
Tel Pu II man !?7*

TURIME
KOPLYČIAS

iiiiaiieiiilBlmiaiaiiHtiimiiiitoil

<319 Lituanica Avenue

iiiitiiiaiiiiitiiiiitiiiiiiiiiHhiiiHi

NARIAI
Chicagos
Cicero
Lietuviu
Direktorių
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi
mas Diena

ir naktį

VISOSE MIESTO
DALYSE

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residencc Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

I. j. IŽOLP Phone Yards 0781
Yards 0782

s. P. MAŽEIKA

LACHAWI(1
4314 West 23rd Place Phone Canal 2515

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

SKYRIUS; 42-44 East 108tb Streei

• 704 So. VVestern Avenue
\LBERT V. PETKUS

Phone Ląfayette 80z

ANTANAS M. PHILLIPS
1307 LitUanica Ayehue

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė
1410 South 49th Čourt, Cicero

Phone Grovehill 0142
Phdhe Cicero 2109

LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenhe Phone Lafayette 3572

3354 So. Halsted Street
P. J. RIDIKAS

YARDS 1419
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PITTSBURGH’
PIRMA PAŽINTIS SU SUOMIAIS

Charlerojaus įsikūrimo istorija 
yra arti susijusi su belgais kai
po stiklo išdirbėjais. 

* ♦ *
Dabartinių laiku kada suo

miai taip drąsiai gina savo gim
tosios šalies nepriklausomybę, 
kada pilni laikraščiai visokių 
aprašymų apie suomių kariuo
menės didvyriškus žygius, tik 
rai buvo įdomu kiek arčiau su 
suomiais susipažinti. O proga 
savo, smalsumui patenkinti pa 

’sitaikė tikrai auksinė.
Vieną dieną teko pastebėti 

Pittsburgho dienraščiuose trum
pą pranešimą, kad Pittsburgho 
suomiai minės savo gimtosios 
šalies nepriklausomybes 22-ra* 
metines sukaktuves Internatio
nal Instituto patalpose, 105 
Dithridge St. Aš nusitariau ta 
proga pasinaudoti, kad arčiau 
galėčiau susipažinti su suomiais. 

(Tas Suomijos nepriklausomy
bės sukaktuvių minėjimas buvo

Apie Suomiją ir suomius jau 
buvau daug skaitęs ir girdėjęs, 
o ypatingai dabartiniu laiku, 
kai dėl Stalino raudonosios ar
mijos brovimosi į suomių šalį 
yra viso pasaulio akys į ją at
kreiptos.

Tačiau ir daug visokių pasa
kų esu girdėjęs apie suomių 
.c.slngumą ir kad Suomijoj 
buk vagių visai nėra. Net esu 
girdėjęs tokių pasakų, kad ke
liaujant per Suomiją gelžkelio 
stotyje, ar kur ant gatvės kam
po, esą galima pasidėti “siutkei
sį” ar kitokias reikmenes ir pa
likti be jokios priežiūros per, 
daugelį valandų ir niekas nepaž
inis. Sugrįžęs rasi viską čiely- 
bėje niekieno nepajudinta. Kiek 
los pasakos atitinka tikrenybės, 
negaliu pasakyti, nes su suo
miais ne tik kad nebuvau tu
rėjęs jokios artimesnės pažin
ties, bet niekados ir niekur ne
turėjau laimes dalyvauti jokia
me jų susirinkime; niekada ne
buvau girdėjęs suomių kalbos, t » • .. i . • • j . i Is to pranešimo susidarė paskaip ji skamba. O apie jų dai-1 . 1 .. , , 1. . mane įspūdis, kad suomiu panas ir muziką tai visai neture- . , . L*. . . .. rengimas bus rengiamas Y.M.-jau jokio supratimo. !„ A/v . ? ... ,.I H.A. (žydų organizacijos) di-

Pas.mus Pittsburghe labai1 džiulėje ir puošnioje auditorijo- 
mažai tėra suomių, ir apie jųlje, o ne tame International In- 
tautinį veikimą musų mieste iki stitule (Y.W.C.A.) mažoje pa

talpoje — ten, kur lietuviai stu
dentai laikydavo savo susirinki 
mus. Tai buvo susidariusios šio
kios tokios kliūtys atrasti pa
rengimo vielą, nes reikėjo pa
siklausti, kur yra tas Internatio
nal Institutas.

Buvo garsinta, kad parengi
mas prasidės lygiai 8 vai. vaka
ro. Aš išsiskubinau iš namu C' 
anksti, tad gerokai pirm laiko 
susiradau ir International Insti
tutą. Ieškant International* In
stituto pasirodė, kad ne tik aš 
vienas buvau padaręs klaidą dėl 
parengimo vietos, bet ir palys 
suomiai, kurie buvo atvykę į 
Pittsburghą iš kitų Pittsburgho 
apylinkės miestelių, turėjo šiek 
liek sunkumo surasti parengi
mo vietą.

Kai atėjau į tą International 
1 nstitutą, tai mane pasitiko suo
mių komiteto nariai. Mane irgi 
prie suomių priskailydami už
kalbino angliškai ir paklausė ar 
š moku suomiškai kalbėti. Ži

noma, turėjau pasisakyti, kad 
š esu lietuvis ir suomių kalbos 

ne tik kad nemoku, bet nieka
da nesu nė girdėjęs suomiškai 
kalbant. Pareiškiau, kad aš no- 
ėčiau su suomiais arčiau susi
pažinti šiame parengime, o taip 
pat ir su suomių judėjimu Pitts- 
mrghe aplamai.

Pirmiausiai buvau pakviestas 
pasidėti savo plosčių ir skrybė
lę į 1Q pačią vietą, kur visos su
sirinkusios publikos (vyrų ir 
moterų) apsiaustai buvo sudėti 
be jokios priežiūros ir be jokio 
paženklinimo, panašiai kaip ir 
savo namuose kad pasidedi. Tai 
man tuojau prisiminė toji pasa-

šio laiko niekada ir niekur ne
buvo girdėti. Teko girdėti, kad 
vienas Pittsburgho apylinkės 
miestukas (Monessen, Pa.) esąs 
apsčiai suomių gyvenamas. Jei 
ten dirba plieno liejyklose. Kai 
važiuoji per Monesseną, tai su
sidaro įspūdis, kad miestuko 
gyventojai, geriau pasakius, pir
mieji pionieriai, kurie kūrė šį 
miestuką, turėjo būti tikrai 
darbštus, jei galėjo tokioje vie
toje įsikurti nugalėdami visas 
gamtiškas sunkybes -— kalnus 
—pravesdami gatves, statydami 
namus. Monesseno įsikūrimo is
torijos neskaitęs 
kyti, ar suomiai 
prisidėję prie to 
kūrimo, ar ne.

Charleroi, Pa., 
gi yra šiek tiek

negaliu pasa- 
yra kuo nors 
miestuko įsi

— iš stoties —

W.G.E.S
nuo 8:30 v. ryto 
9:15 vakaro.

Išgirsit 
muziką

Kasdien 
iki

miestelyje ir-
suomių, bet

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

NAUJIEN Ų-ACME Telephoto
Jos visos trys skrido lėktuvu Pietų Amerikoje. Kai lėktuvas paskirtu laiku 

nepasirodė Rio de. Janeiro, tai buvo manoma, jog įvyko avarija. Vėliau paaiškė
jo, jog lėktuvas dėl gadlino stokos priveistas buvo nusileisti, bet šiaip su pasa- 
žierais nieko blogo neatsitiko.

NAUJIENOS

ša, kad Suomijoje galima pasi- Bet kai suomių kalbos .visai nė-idicn čionai esame susirinkę, o 
tekę ne apkasuose. Bet galėjo būti ir

I jokios priežiūros per daugelį va- skaityti apie suomių himno tu- 
landų ir niekas jo nepajudins, rmį, lai negaliu nė pasakyti, ką 
Vadinasi, visai skirtingai negu 
musų lietuviškuose viešuose pa
rengimuose, kur pasidedant dra-

• hužius reikia “už čekiuoti“.
Nežinau, gal nevisliose ir suo

mių parengimuose yra padeda
mi drabužiai be jokios priežiu- 
i os.

Šiame suomių susirinkime 
tuojau krinta į akį tai, kad su
sirinkusi publika yra ne t k iš 
visų Pittsburgho dalių miesto, 
bet ir visos Pittsburgho apylin
kes. Jie vieni kilus asmeniškai 
mažai ir pažįsta. Tačiau jie čio
nai yra susirinkę vienam Lcn

dėti “siutkeisį” ant šaligatvio be suprantu ir niekur nėra

bėti savo gimtajam kraštui at
siginti nuo užpuolikų rusų ko
munistų. šioje publikoje mato 
si jaunų berniukų, kurie, jei 
dabartiniu laiku butų savo tėvų 
gimtame krašte, tai su ginklais 
rankoje gintų savo kraštą. Ma
tosi jaunų mergaičių, kurios ir?< 
gi butų paliestos karo audros. 
Matosi žilagalvių senukų, kurie 
pirm daugelio metų yra apleidę 
savo gimtąjį kraštą. Pas juos ir 
po šiai dienai dar nėra išnykus 
neapykanta prieš rusus, jų 
mes pavergėjus. O dabar il
tie palys rusai grūmoja jų 
lies laisvei.

Bėgioja po svetainę ir maži 
šviesiaplaukiai vaikiukai ir mer
gaitės; tur būt, (jie neturi ma
žiausio supratimo, ko jų tėvai 
ir molinos yra čionai susirinkę.
Pradedama vakaro programa.

pradedant programą
Pittsburgho

ze- 
vėl 
ša-

mediją “Piršliai iš Amerikos“ 
ir atlikta keletas kitų pamargi- 
nimų. Po lošimo buvo šokiai, ir 
publika pasišoko įvalias prie 
gero orkestro.

APSISAUGOKITE 
APGAVIKO

suomiai garbina giedodami sa
vo himną, — miškus, ežerus, 
Baltijos jurą, ar praeitį, arba 
kokius didvyrius.

Programo vedėja perstato 
suomių komiteto pirmininką 
John Luopa kalbėti. Jisai kalba 
man pirmą kartą girdima suo
mių kalba, ir ką jisai sako, aš 
nežinau. Tik, matyti, kad jisai 
kalba nuoširdžiai ir su ašaro
mis akyse. Publikoje didžiausia 
tyla. Nuolaika nepaprasta, 
baigęs suomiškai kalbėti,
keletą žodžių ir anglų kalba. 
Bet jam angliškai kalbėti nela* 
ha i lesisekė.

atbulai, — mes galėjome būt 
tenai, ir mus tas pats likimas 
butų ištikęs.

suomių komiteto milingas suo
mių kalba ir aukų dėjimas. Aš 
irgi nors su maža dalimi prisi 
dėjau prie suomių kovos. Atsi
sveikinęs su komiteto nariais, 
apleidau susirinkimą.

Tai tokia buvo mano pirmo
ji pažintis su suomiais.

—S. Bakanas

tarė

Perstatomas ir antras kalbė
tojas angliškai kalbėti. Tai Da- 
vid Rinne. Ir buyd -tikrai ko pa
siklausyti jo kalbos, 
kalbą su didžiausiu 
išklausiau. (Z

Kalbėtojas pačioje

visa

DU PARENGIMAI

SLA. 86 kuopos “čepsui” 
vakarienė.

N. S. PITTSBURGH, Po. — 
Sausio 21 d. SLA. 86 kuopa bu
vo surengus “čepsui“ vakarie 
nę. Vakarienė pavyko gana ge
rai. Po vakarienės buvo šokiai, 
parengimas įvyko Sūnų Lietu
vos svetainėje.

Prie šio parengimo daugiau
sia pasidarbavo SLA narės mo
terys ne tik ruošdamos skanią 
vakarienę, pa tarnaudamos prie 
dalų bei gražiai priimdamos 
.vėčius ir viešnias. Už šios va 
.;arienės pasisekimą priklauso 
lidžiausias kreditas moterims.

Vyrai turčių nepasiduoti mo
terims. —Korespondentas

SLA. veikėjų Količių 
sūnų ištiko nelaimė

PITTSBURGH, Pa. — Sausio
16 d. SLA. 40 kuopos sekreto-

Pittsburghe ir Pittsburgho 
apylinkėje kiek laiko atgal kul

jaunas vyrukas pasivadinęs me
dicinos studentu ir užrašinėjo 
lietuviams kokį ten daktarišką 
mėnesinį žurnalą paimdama i 
po $3.00. Tasai neva medicino > 
studentas prisišnekėdavo prii 
žmonių, kad jisai tuo norįs už
sidirbti šiek tiek pinigų, kad 
galėtų medicinos mokslą baigti.

Bet kaip pasirodo, tai buvo 
paprastas apgavikas, nes pas jį 
užsirašę žmonės to laikraščio 
nesulaukė, o jo paliktos “rasy-

parašytos ant paprastų popierė
lių. Jisai savo vardą pasirašo 
kaipo Juozas Krakauskas, o ad
resas paduotas N. S. Clinic. To
kios įstaigos, tur būt, tisai ne-

Jei pamatysite tokį

—Reporteris

pradžioje 
pareiškė,' kAd Suomijos proble? 
ma, tai ta pati problema, kaip 
ir Čekoslovakijos,1 Lėnkijos ir 
kilų mažų tautų, kurios nori 
gyventi nepriklausomu gyveni
mu ir kovoja už 1sWb nepriklau
somybę prieš pavergėjus. Pareik 
škė, kad Suomija pasiskelbė sa
vo nepriklausomybę gruodžio 
6 d. 1917 m. Paskui supažindi* 
no publiką su suomių istorija 
ir kovomis už nerpiklausomybę 
dar caristinės Rusijos laikais.

Supažindino publiką su tuo 
ką Suomija yra atsiekusi per 22 
metus nepriklausomo gyvenimo 
kovoje už demokrątiją. Suomi
ja 1917 m. turėjo pirmą darbi
ninkų ministrą pirmininką. Tais 
pačiais metais buvo įvesta įsta
tymų keliu 8 valandų darbo 
diena pramonėje. Suomija pir
moji šalis 1917 m. pripažino 
moterims lygias teises politiko
je .

Prisiminė ir apie Suomijos 
civilį karą. Tai buvusi Suomi
jos nelaimė ir jisai į tai neban
dysiąs nė gilintis, nes čia nuo
monės skiriasi tarpe pačių suo
mių, taip kaip ir dėl Amerikos 
civilio'karo yra skirtingų nuo
monių.

Kalbėtojas sako, kad (pirm 
rusų bolševikų užpuolimo ant 
Suomijos ūkininkai, kurie ver
čiasi pienininkyste, 70 nuošim
čių yra susispietę į kooperacijas 
ir aplamai Suomijos prekybos 
40 nuošimčių yra kooperatyvų 

i rankose.
d Toliau savo kalboje jis palie- 
, tė dabartiniu momentu gelbėji- 
•|mą savo gimtojo krašto. Kalbė

tojas patarė, kad suomiai šioje 
šalyje gyvendami, atsisėdę prie 
radijo ir besiklausydami prane

Pirm 
buvo atsilankę ir 
didžiulių laikraščių korespon-1 
deniai ir fotografai. Buvo trau- 
iciami paveikslai, parengimo ko
miteto nariai klausinėjami. To
to sutikti vieną pažįstamą Pitt
sburgho Sun-Telegraph fotogra
fą, kuris labai nustebo mane 
pamatas ir priėjęs prie manęs 
sako: girdi, jisai visados manęs, 
kad aš esu lietuvis, “o pasirodo, 
kad jus esate finas“, žinoma, 
prisiėjo aiškintis mano pažįsta
mam, kad aš kaip buvau, taip 

I ir tebesu lietuvis, ir kad jisai' 
neklydo taip manydamas. O čio-

I nai atsilankiau žingeidumo dė- 
^ei, ir kad mano simpatijos yra 
su finais, kovojančiais už savo 
šalies laisvę, nes finų laimėji
mas bus ir Lietuvos laimėjimas.

Vakaro programą atidarė jau
na šviesiaplaukė mergina an^ių 
ir suomių kalbomis. Be jokio 
susijaudinimo visai paprastai, 
bet drąsiai ir mandagiai. Tuo
jau viena moteris sėdasi prie 
piano. Publika sustoja, sugieda 
Amerikos ir Suomijos himnus. 
Suomių kalbos nesuprantu iš-1 Šimų, kaip rusų bolševikai bom- 

Į skiriant “$uomala”, nes suomių 
kalboje šis žodis buvo minimas 
daugel kartų ir aš manau, kad 
šis žodis reiškė.Suomiją ar suo
mį. >

Suomių himnas muzikališkai 
(labai gražiai skamba, kaip koks 
miškų ošimas, kuris eitų kaip 
ir siūbuojančiomis • bangomis.

Lietuvių Piliečiu Draugijos mo
terų vakariene ir Jaunųjų Lie

tuvių Draugijos vakaras 
gerai pavyko.

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Sausio 28 d. Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėje buvo tik
rai gana didelė šventė ir daugy
bė gražios lietuviškos publikos, 
nes tą vieną dieną buvo ne 
dviejų draugijų parengimai, —■ 
tai yra Lietuvių Piliečių Drau
gijos Moterų vakarienė ir Jau
nųjų Lietuvių Draugijos’ loši
mas ir šokiai.

Abudu skirtingų draugijų pa
rengimai buvo taip suderinti, 
kad jie kooperavo vienas su an
tru vieloj konkurencijos. Tuo
jau iš vakaro apie 6—7 valandą 
buvo šauni moterų vakarienė. 
Nors vakarienėje publikos bu
vo ir neperdaugiausia. Apie 8 
vai. vakarienė jau buvo pasibai
gusi rr publika pradėjo rinktis 
i Jaunųjų Lietuvių Draugijos 
parengimą. Publikos tiek prisi
rinko, kad vos galėjo sutilpti

rėš gerb. V. J. Kolicienės sūnų 
ištiko nelaimė. Iš mokyklos iš 
ėjęs ir bežaisdamas su kitais 
draugai nusilaužė lanką. Buvo 
tuojau nuvežtas į I goninę. Yra 
viltis, kad už kokio menesio ar 
daugiau jaunuolis pasveiks.

Šiuo reiškiame Količių šeimai 
užuojautą, o jaunam SLA na-

šis jaunuolis kartu su savo 
sesute ir loveliais dalyvauja vi
suose lietuvių parengimuose, ir 
jei kur yra reikalinga pagalba 
kokiame parengime, tai jis yra 
pirmutinis pagelliėti.

Charles K. Pikelis 
grįžo iš Chicagos 
tėvą palaidojęs

iš 
misijos sekretorius,

Sausio 28 d. laimingai grįžo 
Chicagos SLA Finansų Ko- 

Amerikos 
etuvių Ekonominio Centro

pirmininkas ir gabus SLA orga
nizatorius Charles K. Pikelis. 
Gerb. Pikelis visai netikėtai 
kartu su savo žmona buvo iš
vykęs į Chicago dėl savo tėvu
ko mirties.

Kelionė mašina važiuojant 
buvus visur sėkminga.

Taip pat p. Pikelis pareiškė, 
kad jisai esąs labai dėkingas

tainėje.. Toje publikoje matėsi 
abai daug gražaus jaunimo.

Buvo suvaidinta juokinga ko- chicagiečiams už suteiktą jo tė-

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

Turtas virš - - - - $4,000)000.00
Atsargos fondas virš $300,000.00
Dabar Mokame 3!/2% ^a”
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

vukui paskutinio patarnavimo 
laike laidotuvių. Ir kitais visais 
reikalais toje liūdnoje valando
je visur radęs ne tik nuoširdžią 
užuojautą, bet ir visokią pagal- „ 
bą, kokia tik buvus reikalinga.

—Koresp.

AKINIAI VISOKIOS MADOS 

ai 52.45 
pritaikyti akims 
su (pilna garan
tija. Ekzaminavimas akių veltui. 
Lensą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji tempeliai 50c. Ad- 
justinimas akinių VELTUI.

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

Furniture House 
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 2151.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
mos rųšies su mo 
ierniškomis užlai- 
-iomis ir Hollywooo 
šviesomis. Darba 
garantuotas.

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

MADŲ

AVN'GSEEB________ and
LOAN ASSOClATIONofChicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
Vąl. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

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

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

HRAAnaUlI 10:00 VAL. RYTOPROGRAMŲ
Vardas.

Adresas.

Miestas-

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, DL

barduoja musų mieštus, neverk
tų, nes tuo mes nieko savo gim
tajam kraštui nepagelbėsime. 
Mes turime imtis darbo. Sako, 
musų broliai ir seserys Suomi
joj neverkia, bet imasi ginklo 
ir eina į apkasus bei ginasi nuo 
užpuolikų. Tur būt, tik likimo
taip buvo skirta, kad mes šian-

KLAUSYKIME
MiT.HE.0 RYTMETINIU

! Valstija



NAUJIENOJ, Chicago, UI, Pirmadienis, vasario 5, 1940

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newe

Publiahed Dailv Ercept Sundav by 
Lithuanian News Pub. Co.. Ine 
1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subacription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago

<c per copy.

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

Naujienos eina kasdien. išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.. 
Chicago. UI Telefonas Canal R5no

Sovietų garnizonai Lietuvoje

“Naujienų” korespondentas Lietuvoje, Vistaspats, 
davė įdomią charakteristiką Raudonosios armijos karių, 
atsiųstų iš Sovietų Sąjungos “saugoti” Lietuvą. Tokio 
gyvo aprašymo dar iki šiol nebuvo jokiame kitame laik
raštyje (žiur. “Sovietų jaunimas kariškoj uniformoj”, 
“Nauj.” vasario 2 ir 3 d. d.)

Tuo pačiu klausimu buvo pateikęs savo įspūdžius ir 
tenisistas Juozas Žukas, neperseniai sugrįžęs iš Lietu
vos. Jam teko matyti juos labai trumpai, ir jisai dau- 
giaus pabrėžė jų neigiamąsias savybes.' Tai natūralu. 
Raudonarmiečiai buvo tik-ka atvykę Lietuvon, ir žmo
nėms jie atrodė, kaip nepageidaujami svečiai.

Dabar Lietuva su tais “svečiais” jau yra šiek-tiek 
apsipratusi. Musų korespondentas turėjo progos stebėti 
juos visai ramiai. Jisai juosius giria, pripažindamas, 
kad jie elgiasi korektingai, griežtai laikosi disciplinos, 
stropiai atlieka saVo pareigas, yra mandagus, nesmar
kauja, negirtuokliauja — ir moka teigiamai įvertinti tai, 
ką Lietuvoje pastebi gero.

Bet daug dalykų, kuriuos sovietų raudonarmietis 
mato Lietuvoje, jisai negali suprasti. Jo pažvalgos labai 
siauros. Jam įkalta į galvą, kad užsieniuose viskas turi 
būti blogiau, negu “proletariato tėvynėje”, ir jisai ste
bisi, kodėl Lietuvoje žmonės yra švariai apsirėdę ir at
rodo sočiai pavalgę. Jam nuostabu, kaip Lietuvos mies
tų krautuvėse gali būti tiek daug prekių ir kodėl jos to
kios pigios, palyginti su kainomis Rusijoje. Jisai mano, 
kad visa tai, gal būt, yra tiktai “propaganda”!

Tas raudonarmietis įtaria Lietuvos “buržuaziją”, 
kad ji bando jamą “susipratusiam” sovietų krašto atsto
vui, apdumti akis, išstatydama krautuvių languose vi* 
sokius masinančius daiktus ir imdama už juos žemas 
kainas. Jisai įsivaizduoja, kad darbininkai “buržuazinė
je” Lietuvoje, kaip ir kitose “buržuazinėse” šalyse, apie 
kurias jisai girdėjo iš savo mokytojų, turi būt nudriskę 
ir išbadėję, ir jisai nesupranta, kur tie “tikrieji” Lietu
vos proletarai dingo. “Nejaugi jiems uždrausta viešai 
pasirodyti?”

Taigi Lietuva šiandien turi progos studijuoti bolše
vikiško “švietimo” produktus savo žemėje: vienpusiškai 
painformuotus, tam tikro siauro fanatizmo pripustus, 
bet kartu savotiškai nušlifuotus žmones, kurie savo va
dų rankose yra kaip automatai.

Lietuvai šitie bolševizmo auklėtiniai, kol kas, dar 
jokios žalos nedaro. Bet jeigu Stalinas užsimanytų pa
naudoti juos Lietuvos aneksavimui prie sovietų imperi
jos — ar neatsisuktų jie prieš Lietuvos žmones, kaip 
prieš suomius?..

MONARCHISTŲ-KOMU- 
NISTŲ BENDRAS 

FRONTAS
New Yorke komunistai jau 

organizuoja “bendrą frontu” su 
Rusijos monarchlstais. Jie su
darė propagandos komitetą, ku
ris skleis “tiesą apie Rusiją”.

Tas komitetas, kaip praneša 
“Laisvė”, Šaukia masini mitin
gą, kuriame carizmo! garbinto
jai kartu su stalinizmo tarnais 
kalbės nuo vieny pagrindą:

“Kalbės buvęs caro armi
jos generolas Viktor Yakhon- 
toff, Anna Louise Strong, 
Thomas L. Kartis, buvęs 
Harvardo Universiteto religi
jos instruktorius; Toivo Vuo- 
rela, suomių laikraščio re
daktorius; Milton Wolff, Lin- 
colno Brigados komandie- 
rius, ir Henry Hart.”
Tarpe paminėtąją čia asme

nį] yra Anna Louise Strong, 
kuri per eilę metų dirbo už al
gą sovietą valdžiai, redaguoda-

Utaakyaae kalu>
Ohicagoje—paštu:

Metams — ?___  $8.00
Pusei metų_________________4.00
Trims mėnesiams -________ 2.00
Dviem mėnesiams ..... 1.50
Vienam mėnesiui ________ 75 

( tucagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija  8c 
Savaitei_____ _____ _____ 18c
Mėnesiui 7flc

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ......   $5.00
Pusei metų ........ 2.75
Trims mėnesiams —....... 1.50
Dviem mėnesiams_____ — 1.00
Vienam mėnesiui 75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose:
Metams ------------ ------ ---------$8.00
Pusei metų  ....................4.00
Trims mėnesiams ____ —— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monev

Orderiu kartu su užsakymu.

litą anglišką laikraštį Maskvo
je.

Matome čia ir “komandierią” 
Lincolno Brigados, kuri orga
nizavo Amerikos jaunuolius 
kovoti už Ispanijos demokrati
ją. O šiandien tos organizaci
jos vadas agentauja Rusijos 
imperialistams, kurie skerdžia 
Suomijos demokratijos gynė
jus!

“Naujienose” jau pirmiaus 
buvo pastebėta, kad Rusijos 
monarchistai pradėjo simpati
zuoti sovietų armijai* kuomet 
ši Užpuolė Suomiją.

SOVIETŲ SĄJUNGA IR 
ANGLIJA

Daugelį gavo piktadarybių 
sovietų valdžia bando pateisin
ti tuo, kad ji buvusi priversta 
apsisaugoti nuo Anglijos impe
rialistų, kurie visą laiką plana
vę sunaikinti “proletariato te-, 
vynę”. Dabartinį banditišką sa
vo puolimą prieš suomius Ma-

skva irgi mėgina “pagrįsti” tuo, 
kad Anglija, girįi, “sukurstė” 
Suomijos valdžią kariauti prieš 
sovietus. Savo susidraugavifrią 
su Hitleriu Stalinas taip pat 
aiškina tuo, kad Anglija norė
jusi “įvelti” Vokietiją į karą su 
Rusija.

Bet visa tai yra melas. Ang
lija ne tiktai nedarė planų so
vietų Rusiją pražudyti, bet per 
metų metus ji stengėsi padaryti 
sovietus savo draugais, daŽnūl 
remdami net imperialistinius, 
grobuoniškus jų žygius. Po pa
saulio karo Anglija buvo nusi
stačiusi prieš Franctiziją, kuri 
buvo labai įsigalėjusi Europos 
kontinente, ir l^ur tik galėdama 
stiprino prieš franeuzus Vokie
tiją ir Rusiją.

Visą eilę įdomių faktų nuro
do Paryžiaus laikraštyje “So- 
cialističeskij Vestnik” žinomas 
Rusijos socialdemokratas R. 
Abramovič. Jisai rašo:

“Jau nuo 1920 metų rusų- 
lenkų karo Anglija darosi 
kaip ir neviešu sovietų Rusi
jos ‘protektorium’. Nicolson’o 
parašytoje Curzon’o biogra- 
fijoje, lordo D’Abernon’o at
siminimuose ir kituose tos 
gadynės dokumentuose galit 
ma užtikti pakankamai ryš
kios medžiagos nušviesti tą 
dviveidę politiką, kurią Ang
lija vedė sov. Rusijos atžvil
giu. Prieš pradėsiant karą su 
Lenkija Lenino vyriausybė 
atsiklausė per Krasiną ir Ka- 
menevą, koks bus Anglijos 
nusistatymas, kilus rusų-lem 
kų karui, ir tik po to, kai bu
vo gautas nuraminantis 
Lloyd George’o atsakymas, 
karas buvo pradėtas., Niekas 
kitas, kaip lordas Curzon’as 
pasiūlė tą demarkacijos lini
ją, kuria ir dabar sovietų 
vyriausybė teisino savo žygį, 
pagrobdama rytines Lenkijos 
sritis.”
Vadinasi, Anglijos valdžia be

veik, galima sakyti, padrąsino 
Maskvtf\Kariauti su Lenkija! 
Bet' tas Lenino sumanytas ka
ras buvo labai pragaištingas 
Rusijai. Sovietų armija buvo 
sumušta ir Lenino valdžia tu
rėjo pasirašyti negarbingą tai
kos sutartį Rygoje, užleisdama 
Pilsudskiui Vilniaus kraštą, da- 
4 Baltgudijos ir dalį Ukrainos, 

Tačiau Anglija ir toliaūs rė
mė sovietų valdžią,

Gruzijos užkariavimas
Ne be Anglijos pritarimo įvy

ko ir Gruzijos užkariavimas. 
R. Abramovič sako:

“Lloyd George’o įgalioti
nis, Philipo Ker, dabartines 
lordas Lothian (ambasado
rius Wasliingtone. — “N.” 
Red.) suvaidino teisingo 
meklerio rolę tarp Vokieti
jos ir Rusijos atstovų Ra- 
pallo konfedencįjoje. Pirma 
negu Lenino vyriausybė ry
žosi aneksuoti Gruziją, ji pa
siteiravo apie Didžiosios Bri
tanijos planus, ir žygis prieš 
Gruziją prasidėjo tiktai tuo
met, kai Lloyd George pa
reiškė, kad ‘Anglija nėra su
interesuota’ Kaukazo proble
momis. Kovo 16 d* 1921 jn., 
t. y. kaip tik tame momente, 
kada sovietų armijos baigė 
Gruziją užkariauti, buvo pa
sirašyta Rusijos-Anglijos pre
kybos sutartis.”
David Lloyd George, kaip 

visiems žinoma, buvo Anglijos 
premjeras pasaulio karo melu 
ir keletą metų po karo. Jisai 
buvo liberalų vadas, bet jo par
tija suskilo į keletą frakcijų ir 
dabar jo grupė parlamente su
sideda tik iš keturių ar penkių 
atstovų (sūnaus, duktės, mar
čios ir jo paties). Bet įdomu, 
kad dabartiniame kare, kai Sta
lino raudonoji armija įsiveržė į 
rytinę Lenkijos dalį, tai Lloyd 
George padarė pareiškimą 
spaudoje, kad Anglija atliktų 
“kriminalinę kvailybę” (crlini- 
nal folly), jeigu ji dėl šitos bol
ševikų agresijos imtų su Rusi-

m* i ............ ■ I Mda.i

(Rebecca West viename iš 
Amerikos pirmaeilių žurnalų 
-—savaitraščio “The Neiv Yor- 
ker”—sausio 13 d. numery tuo 
vardu rašo straipsnį, labai pa
liečiantį Lietuvą, kurį patie
kiu. Arėją# Vitkauskas).

Kai aŠ skaičiau apie nesau
gumo fragiiigą gyvenimą, ku
riuo gyvena šiomis dienomis 
Baltijos Provincijos, aš bučiau 
norėjus, kad nebūtų tekę juok
tis. Bet vis grįžta į mane juo
kingas nuotykiu į kurį aš pa
tekau prieš keturis metus. 
1935 metų rtideilį aš keliavau 
Suomijoje ir Estijoje su Lat
vija, ir tai buvo žavinga kelio
nė padorių 'žmonių tarpe, ku
rie nekentė netvarkos ir troš
ko taikos gyventi savo gyveni- 
tną ir kurti gryną civilizaciją 
kaip skandinavų, tik paliestą 
poezijos, kuri buvo jų pačių. 
Helsinki, Tallinn, Tartu, aš 
jums linkiįi gero. Aš manau, 
kad būtinai reikalinga, kad 
jus išliktUmėte, kas reikalin
ga ir Londono atžvilgiu, nes 
jus turite ką nors pasakyti at
eičiai. Aš baigiau Rygoje, ku
rią aš apžiurėjau vadovaujant 
žavingai moteriai profesoriui, 
taip žavingai, kad aš gailėjau
si, kiek labai aš ją nuvyliau 
savo atvirumais apie anglų 
tautą. Latviai, kaip ir visos 
išsilaisvinę tautos su kalba, 
kurią jie turėjo išlaikyti prieš 
jų nukariautojų norą, nepa
prastai gerbia tą kalbą ir savo 
istoriją. Todėl jai buvo nema
lonu, kai aš pasisakiau, kad 
anglai neminėjo dienos gedule 
atminti Haroldo nugalėjimą 
iš Viliaus Nukariautojo puses 
1066 metais, ir kai ji sužinojo, 
kad aš, 'anglė moteris, nieko 
nežinojau iš,;atminties iš ang- 
lo-saksų epo “Beowulf”.

Kai ji man rodė Rygos regi
nius, lijo betils, ir aš labai 
persišaldžiau. Su raudona no
simi, su mano, akim lyg visks- 
va prapiautohi ir su rimtai 
užkimusią mano kalba, aš įli
pau į negreitą traukinį Berly
no link, Viciihs keleivis visame 
ilgame uMtįjoib-lit skyriuje. Ki
tą rytą aš nubudau Lietuvoje. 
Visą dieną mes lėtai riedėjo
me per lygius laukus, kur vy
rai ir moterys su plokščiais 
veidais atsitiesdavo valandėlei 
pažvelgti į mus ir po to lenkė
si vėl prie darbo, pučiant ry
tų vėjui, kuris nieko nebuvo 
sutikęs, kas jį sulaikytų, nuo 
to, kai jis apleido Aziją. Jie 
atrodė lyg kad Viešpats jiems 
daug buvo skolingas, ir lyg 
jie butų švelniais ir dovano
jančiais skolintojais.

Pasileidę kariai
Buvo ir tokių betgi, kurie 

kitaip manė. Tokiu budu aš 
įsižiūrėjau į wayon-lit palydo
vą kaip asmenybę. Jis buvo 
vokietis—malonus, švarus vo
kietis, su mėlynom akim ir 
nuskusta galva ir su taukų ri
tiniu ant savo sprando. “Ar 
tamsta nemanai, kad lietuviai 
baisus žmonės?” jis stabtelėjo 
paklausti, kai aš buvau pasi
lenkus pro langą -stotyje pasi
dairyti į minią. “Af tamstai 
jie neatrodo labai bjaurus?” 
Jie ištiktųjų nebuvo gražus, 
bet aš nemanau, kad ten buvo 
apelsino skystimo stiklinė ars 
ba Elžbietos Arden skyriaus 
gana toli aplinkui. “Tai yra 
todėl, kad lietuviai neapsau
gojo savo tautos,” tarė paly
dovas. “Jie griežtai nesuima 
savo žydų.”

“Jie man neatrodo labai žy
diškais, kaip jau sakote,” aš 
tariau, žiūrėdama į būrelį 
žmonių, kurie buvo gana pa
prasti, bet visai arijai.

“Gal ir ne”, tarė palydovas, 
“bet jie nevaro lauk savo žy
dų. Tas ką nors žmonėms pa
daro.”

“Bet ištiktųjų,” aš tariau, 
“čia būdavo pogromų gana 
dažnai.”

“Bet ne per ilgą dabartinį 
laiką,” išaiškino palydovas 
pedagogiškai. “Nebuvo nuo 
pat karo”. Jis kalbėjo kaip tik 
gimnastikos mokytojas, kuris 
kalba klasei, kad lavyba ne
daro jiems gero, kol jie ,nesi- 
lavina nuolat.

Diena prabėgo beskaitant ir 
bemiegant ir bebirbitiant ma
no nosį ir laikas nuo laiko 
beinant atsigauti į bufeto- va
goną, kur aš gėriau puikią ar
batą iš stiklinių ir dairiausi 
į žmones. Kai kurie iš jų buvo 
plokščiaveidžiai, nerangus kai
miečiai, bet buvo miestelėnų, 
kurie rodė, kad net be po
gromų pratybos veislė gali pa
tiekti geros išvaizdos narių; aš 
manau, kad jie turėjo įvaires
nę mitybą už kaimiečius. Kai 
kurios mergaites buvo tikrai 
labai gražios, ir jų tarpe buvo 
kai kurios labai sunkios, vi
siškai pagal užsiėmimą išau
gusios. Ir buvo trys jauni ka
rininkai, paiki vaikėzai kokių 
dvidešimties metų suvirš, la
biau panašus į tam tikrą ang
lų policininko tipą.

Aš paprašiau palydovo pa
taisyti man anksti lovą,, ir kai 
aš nubudau, mes buvome Vo
kietijoje, ir palydovas nešė 
man kavą ir bandutes, kurių 
aš užsakiau iš vakaro. Kai jis 
padėjo padėklą, jis neėjo iš 
mano skyriaus. Jiš stovėjo 
prie durų ir debsojo į mane. 
AŠ mačiau, kad mano persi
šaldymas neišnyko ir valiau 
savo nosį, ir galvojau ar verta 
paimti kiniuos, ir norėjau, 
kad jis išeitų.

Bet jis labai šiurkščiai tarė, 
“Ponia nesuprantate, kad esa
te vos išvengusi pavojaus, ku
ris buvo labai, didelis—labai 
didelis.”

“Ką, ar tai buvo koks įvy
kis?’ aš paklausiau.

“Ne,” jis tarė, “šioje linijo
je nėra buvę nelaimės nuo pat 
1925 melų gruodžio. Bet tams
ta pati buvote dideliame pa
vojuje.” Mano galva gaude ga
limybes. Aš tegalėjau manyti, 
kad kas nors buvo rastas be
bandąs užtraukti kokią chole
rą ant traukinio, bet aš jau
čiau, kad bakterija, kurių aš 
buvau pilna, galėjo užšokti bet 
kam kitam ant kaklo. Taigi aš 
valiau savo nosį ir gėriau savo 
kavą.

“Tai buvo tie trys Lietuvos 
karininkai”, tarė palydovas ir 
dramatiškai susilaikė.

“O ką jie?” aš tariau pro 
savo nosinį. ,-z. ’•

(Bus daugiau)

ja kariauti! Tas politikierius, 
vadinasi, da ir šiandie simpati
zuoja Maskvos vilkams.

O lordas Halifax, dabartinis 
Anglijos užsienių reikalų mi- 
nisteris, pasakė, kad sovietų 
valdžia nėra nieku nusidėjusi, 
nes ji tiktai užėmė teritoriją 
“iki lordo Curzono linijos”.

Taigi ir Anglijos konservato
riai iki paskutinio laiko nebu
vo priešingi sovietų imperializ
mo žygiams.

Reikia dar pastebėti, kad so
vietų valdžia be jokio pasiprie
šinimo iš Anglijos (arba Fran- 
euzijoš) pusės vykino savo eks
pansijos politiką Azijoje. Ji pa
ėmė savo konlfolen Orutinę 
Mongoliją ir Kinų Turkestaną.

Tokiu biidu ta pasaka, kad 
Anglijos imperialistai visą laiką 
darę planus sunaikinti Sovietų 
Sąjungą, yra grynas humbugas 
— toks pat humbugas, kaip ir 
Hitlerio pasaka, kad anglai 
stengęsi “apsiausti” ir pa
smaugti Vokietiją.

Iš tiesų, tai Anglija tom 
dviem grobuoniškom diktatū
rom visaip pataikavo ir darė 
didžiausių nuolaidų — iki jos 
taip sustiprėjo, kad jos dabar 
gręsia sudraskyti pačią britų 
imperiją!

.aUJIENŲ-ACME Telephov-
BALTIMORE, MD. — Kap. Joseph Gainard, kurio 

vadovaujamas The City of Flint laivas laimingai pasie
kė Ameriką po labai nuotykingos kelionės.
--------—---------------------------------- * ....... . ,

Lietuvos gyvenimo kronika
KAUNAS. — Lietuvos Val-| VILNIUS. — Vilniaus mie- 

stybinė Centralinė Biblioteka, ste yra nemažas skaičius atbė-
įkurta 1919 m. gruodžio 20 d.,' 
šiemet sulaukė 2(1 mėtų savo 
amžiaus. Prieš 20 metų knygų 
padėtį Lietuvoje nušvietė prof. 
Volteris raštu švietimo Minis
terijai, rašydamas: “Knygos 
įvairių rusų įstaigų ir priva
tinių asmenų bibliotekų, išmė
tytų po įvairius kampus, be 
jokio pasigailėjimo ir suprati
mo buvo valkiojamos po gat
ves, draskomos mažų vaikų, 
pardavinėjamos, krautuvėse 
vartojamos prekėms suvynioti 
ir kitiems reikalams”. Tuojau 
po to prof. Volteriui buvo pa
vesta organizuoti Centralinį 
Valstybės Knygyną, kuriam 
pirmaisiais metais uoliai padė
jo Vaclovas Biržiška, St. Bra- 
žiškis, P. Butėnas, V. Drevin- 
skas, Jonas Jablonskis ir kt. 
Greitu laiku buvo sudarytas 
nemažas rinkinys ir 1921 m. 
gale Centr. Valst. Biblioteka 
jau turėjo per 70,000 knygų, 
tame skaičiuj daug vertingų 
lituanistikos leidinių. Į Centr. 
Valst. Biblioteką buvo įjung
tos Žagarės Nariškino, Kalna
beržės Stolypino, Rietavo Ogin
skių ir eilė kitų dvarų biblio
tekos, kiek jų po karo bebuvo 
likę ir nupirktos Veprių Plio- 
terio, Vaitkuškių Korvin-Kosa- 
kovskio dvarų bibliotekos, o 
dar 1922 m. nupirkta žymaus 
vokiečių kalbininko, archeologo 
ir lietuvių senovės ir kalbos 
tyrinėtojo prof. Bezzenberge- 
rio labai turtinga lituanistikos 
knygomis 4608 tomų bibliote
ka, — kuri kitais metais buvo 
perduota Vyt. Didž. universi
tetui. Nors Centr. Valst. Bi
blioteka 1934 metais dar per
leido universitetui apie 34,000 
vertų knygų • ir brošiūrų, tai 
pačioje Bibliotekoje dar yra li
kę per 75,000 knygų, Jš kurių 
193§ m. lietuvių kalba buvo 
32,038 arba 46 nuošimčiai vi
sų knygų, o svetimomis kalbo
mis 54 nuošimčių. Pradžioje 
lietuvių kalboj knygų tebuvo 
vos 10 nuošimtis. — Viešąją 
skaityklą prie Bibliotekos lan
ke 1937 m. 55,345 asmenys, 
1938 m. 56,014 asmenų.

VILNIUS. — Lietuvos Moti
noms ir Vaikams Globoti orga
nizacijų sąjunga Vilniuje stei
gia keturis sveikatos centrus su 
maitinimo punktais, kur bus 
globojami kūdikiai ir vaikai iki 
7 metų amžiaus ir žindyves mo
tinos. Tuose centruose nėščioms 
moterims ir molinoms teikiami 
nemokamai sveikatos ir higie
nos patarimai. Ta pati organi
zacijų sąjunga su šaulių mote
rų taryba ir Lietuvos Raudo
nuoju Kryžiumi steigia ir Vil
niaus krašte tokius pat pagal
bos punktus.

KAUNAS. — Vytauto D. Uni
versiteto medicinos fakulteto 
taryba nutarė daryti žygių žy
miai praplėsti medicinos fakul
tetą, įsteigiant dar dvi vidaus 
ligų katedras, dvi chirurgines 
katedras ir farmacijos katedrą.

gūsių ūkininkų ir žemės dar
bininkų, kurie didina bedarbių 
ir šelpiamųjų skaičių. Kadangi 
kaimuose Lietuvoje prie žemės 
ūkio labai reikalingos darbo 
rankos, visi tokie atbėgėliai 
bus apgyvendinti kaimuose. — 
Nemaža lietuvių, buvusių po
litinių kalinių lenkų kalėjimuo
se, yra nustoję sveikatos. To
kiems rūpinamasi išgauti pen
sijas. — Vilniaus miesto bur
mistro padėjėju paskirtas Sei
mo narys Pempė, kurs’ jau iš
vyko eiti savo pareigų. Šven
čionėlių burmistru paskirtas 
vilnietis Tvirbutas. — Vilniu
je veikia 14 vertimų, prašymų 
rašymų ir perrašinėjimų biurų 
ir dar 40 prašymų paduota 
naujiems biurams atidaryti. — 
Vilniaus šauliai geležinkelie
čiai įsisteigė savo sporto klu
bą. — Nuo Naujų Metų susi
siekimą mieste perima miesto 
valdyba. Visi šoferiai ir kon
duktoriai turės mokėti lietuvių 
kalbą.1 Kadangi tokių Vilniuje 
yra trūkstamai, tai dalis šofe
rių ir konduktorių perkeliama 
į Vilnių iš Kauno, o likusiems 
nustatomas laikas lietuvių kal
bai išmokti. — Vilniaus lietu
vių kooperatyvas “Rūta” jau 
Įsteigė mieste 20 krautuvių ir 
steigia dar 5 krautuves Vil
niaus krašte. — Didž. Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino pul
ko kapelionu paskirtas vilniš
kis kun. K. Pukėnas.

VILNIUS. — Tabako pramo
nė ligi šiol Lietuvoje tebėra pri
vačių fabrikantų rankose, kurie, 
sudarydami sindikatus, savo 
nuožiūra reguliuoja tabako rū
šis ir kainas. Iš užsienių kasmet 
įvežama tabako žaliavos už apie 
3 milijonus litų. Anksčiau ne
maža tabako augindavo ir vie
tos gyventojai, ir užaugdavo 
neblogos rųšics tabakas. Tik 
importiniam tabakui įsigalėjus, 
vietinė gamyba buvo apleista.

Vilniuje yra gerai įrengtas 
nemažas valstybinis tabako fa- 
brikas, kurs jau paleistas į dar
bą ir su viena tik darbininkų 
pakaita galės pagaminti apie 60 
nuoš. viso Lietuvai reikalingo 
tabako gaminių, o su dviem pa
kaitomis galės patenkinti visos 
Lietuvos tabako pareikalavimą. 
Manoma, kad nuo šiol bus dau
giau dėmesio kreipiama ir į na
mie auginamą tabaką, kurie bus 
gerinamos rųšys ir su auginto
jais bus sudaromos sutartys, pa
našiai kaip yra su cukrinių run
kelių augintojais.

KAUNAS.—Aukštaičių plen
tas, prasidedąs iš žemaičių 
plento 31 klm. už Kauno pa
lei Babtus, einąs per Kėdainius, 
Ramygalą, Panevėžį, Pasvalį į 
Biržus ir dar toliau, iki Ger- 
maniškių nebetoli Latvijos sie
nos, jau visu ruožu baigtas ir 
naudojamas. Kiek kraštas plen
tus įvertina, parodo faktas, 
kad žemes kainos pagal plen
tą bematant pakilo beveik dvi
gubai.



M-h Aj,

Pirmadienis, vasario 5, 1940

šj Skyrių Veda MIKAS ŠILEIKIS

MONOGRAFIJA APIE ČIURLIONĮ

įspūdžiams.

(Gaunama iš šių eilučių patiekėjo—adresas: Arėjas Vitkauskas, 2138 
West Coulter St., Chicago, III.).
N1 KOL A J WOROBIEW: M. K. ČIURLIONIS, DER LITAU- 
1SCHE MALER UND MUSIKER. 1938, Verlag der Buchhand- 
lung Leipzig. X ir 95 psl., apie 50 reprodukcijų ant kreidinio 
popierio, vienas spalvota® priedas.
ĮLEISDAMI Pirmųjų monogra- užsitvėrę^ vien savo tautos ri- 

fiją apie Čiurlionį platės- bose. Jo jautri prigimtis, už- 
niems Vakarų Europos skai- auginta Dzūkijos padavimais 
tytojų sluoksniams prieinama bei dainomis, iš pat jaunystės 
kalba, autorius ir leidykla no- buvo atvira turtingiems ir gau
rėje užpildyti svarbių spragų siems ir Vakarų, ir Rytų Eu- 
literaturoje apie genijalųjį lic- ropos kultūrų 
tuvių dailininkų. Meno istori- Tuos įspūdžius įtemptu kury- 
ko dr. M. Vorobjovo knyga bos darbu jis pervirškino itin 
apie Čiurlionį —tai lyg dar 
vienas tiltas tarp mūsiškės ir 
kitų Europos tautų dvasinės 
kultūros, šioje knygoje Čiur
lionis ir jo kūryba atvaizduoti 
giliai įsišakniję Lietuvos gam
toje ir lietuvių tautos meninė
se bei religinėse tradicijose. 
Čiurlionies tapyba bei muzika 
parodoma kaip gyvas lietuvių 
tautos dvasinio landšafto at
vaizdas. Tai pagrindinė mono
grafijos idėja.

Bet Čiurlionies genijus nėra

LIETUVIŲ KALBOS

Prie 
of

Pritaikyta Amerikos Lietuviams 
Sutaisė Dr. D. Pilka

Lietuvių Kalbos Mokytojas 
Massachusetts Department 

Education
Gramatika yra sutaisyta pagal ge
riausius lietuvių kalbos žinovus. Ji 
yra labiau pritaikyta Amerikos lie
tuviams, ypač jaunesniems, susipa
žinti SU savo kalbos taisyklėmis. Ji 
turi, pagrindinių žodžių paaiškini
mą angliškai. Ji taipgi turi arti pus
antro tūkstančio veiksmažodžių žo
dynėlį su nurodymu jų asmenavi
mo ir anglišką definiciją.

Kaina su Prisiuntimu $1.00
Tuojau gaukite ‘‘Naujienose’, 1739 
South Halsted St.. Chicago, III, arba 
pas Dr. D. Pilka, 528 Columbus 
Avė., Boston, Mass.

M $6.00 
.. $6.00 
.. $6.00 
... $5.75 
... $5.20

EGG
NUT
LUMP .............. .........
MINE RUN ..............
STOKER Screentags

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR N AKT J. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAM8.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namą savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

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

■

vienas iš 360 Picasso eksponatų 
Chicagos Art Instituto meno ga- 
yra “vadas” moderniško. Uteno

NAUJIENOS/ Chicago, UI

savotiškomis individualiomis 
formomis, be paliovos grįžda
mas prie savo kūrybos pirma
pradžių versmių, iš jų semda
masis jėgų įkvėpimui. Tomis 
versmėmis jam buvo—tėvynės 
gamta, liaudies buitis ir menas 
(muizka, poezija, dekoratyvi
nė dailė), O vėliau—taip pat 
lietuviškoji kalba ir atgimusi 
tautinė sųmonė. — Autoriaus 
uždarinys — atsekti kūrybinę 
čiurlionies raidų, pradedant 
pirmaisiais muzikanto žings
niais iki subrendusio kompo
zitoriaus. Paskui aprašomas 
staigus posūkis į tapybų, na
grinėjami pirmieji paveikslai, 
kuriuose Čiurlionis dar nėra 
visai laisvas nuo lenkų ir ben
drai Europos meno įtakų 20- 
lojo amžiaus slenkstyje (sece- 
sijonizmas, simbolizmas). To
liau—kaip Čiurlionis, persiė
męs muzikos dvasia, prieina 
prie nepaprastai originalaus 
plastiniu bei ritminiu atžvil
giu regėjimo (“Žiema”, “Zodi
ako ženklai”, “Sonatos”). Pa
galiau autorius išskiria 1909 
mt. kurinius kaip stilistiškai 
naujų grupę, kuriai budingi, 
visų pirma, < 
techniško meistriškumo laimė-'bų. ivnygoje buvo princu ir 
jimai. Dideliame skyriuje apie Čiurlionio muzikos pavyzdžiai 
Vilnių parodytas kultūrinis^ (kaip pvz. 
lietuvių visuomenės gyveni- dėl prof.
mas politinės nepriklausomy- Jis tuos kurinius pats skambi- 
bes prieangyje, pirmųjų Lietu- no.
vių Dailės Draugijos parodų Į Čiurlionio plastikų.—Įdomiau

sia tai—rašo profesorius^ kad 
tapytojas nuo nerealybės dar 
kartų ieškojo kelio prie realy
bės... Atskirais nuotykiais at
rodo, kad Zodiako ciklo “šau
lyje* jis tų kelių realybės lin
kui rado... Jis be abejo yra ne
paprasta asmenybė.

“Toliau profesorius Pinderis 
pažymi, kad jis tai pastebi ne 
tik atskiruose Čiurlionio pa
veiksluose, bet ir tautos kūry
bos motyvuose, susietuose- stt 
Čiurlionio kūryba. Savo laiškų 
prof. Pinderis baigė pabrėžda
mas, kad knygos autorius N. 
Vorobjovas yra gerai nušvie
tęs Čiurlionio kūrybos gimi-

“TRYS ŠOKĖJOS”, 
dabar rodomų publikai 
lerijose. Pablo Picasso 
kultūros judėjime.

±±
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| Meno Parodos I
S I
Fr.nltiiiiiu •

Meno Parodos
• titutų aplankė 1,081,834 vizl- 
' toriai. Muziejaus kafeterija
* patarnavo 193,500 žmonių. 
Katalogų per metus parduota 
už $17,816.64, Įvairių repro
dukcijų parduota—$9,755.77. <

Art 
yra speciali mųjų

Institutas turi narių-rė-
14,669. f

Remkite Lietuviška 
žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL L1QUOR 

CO. — Wholesa!i
4707 8. Halsted St
Tek Boulevard 0014

buvo viso pasaulio kultūros 
veikėjų gražiai paminėta. Be 
to, profesorius Pinderis yra 
parašęs daug žymių, veikalų 
meno istorijos klausimais. 
Tenka tik priminti XIV, XV ir 
kitų amžių vokiečių plastikos 
istorijos 
blausia 
Pinderis

ningumį su Lietuvos tautodai
le ”)>

Atsiliepė “Lietuvos Žinios”
ir—

lomus. Tačiau svar
iai, kad profesorius 
yra ir savo teorijų 
Jo veikalas ‘Genera

cijos problema Europos kul
tūros istorijoje’ buvo išleistas 
1926 m. Jis yra laikomas gene
racijos teorijos grindėju. įProf. 
Pinderis savo laiške knygos 
autoriui pabrėžia kai kurias... ........ »*’l-------  1----

de'koratyviško ir mintis ir apie Čiurlionio kury-
1 » ♦•v* za 1 A 11 IT rV A I O 111 ‘1‘VT* iri O f 1 11*

atsiradimas, tautinio rene
sanso atmosfera, kurioje gyve
no ir kure Čiurlionis, būdamas 
Vilniuje.

ši knyga prieš pasirodyda
ma į šviesų buvo pasiųsta vie
nam žymiausiųjų Europos me
no rytėjų—profesoriui W.Pin- 
deriui (Direktor dės kunstges- 
chichtlichen Instituts der Uni- 
versitact Berlin). Šis moksli
ninkas (kūrėjas garsios teori
jos apie kartas meno raidoje) 
labai teigiamai atsiliepė apie 
knygų ir itin susidomėjo lietu
vių tautinio genijaus asmeny
be ir kūryba. Reikia manyti, 
kad šios knygos išsiplatinimas 
prisidėtų prie dvasinio Va
karų Europos susiartinimo su 
Lietuva ir prie musų kultūri
nių vertybių propagandos už-

(“Lietuvos Aide” ir randa
me—
“ŽYMUS VOKIEČIŲ MENO IS
TORIKAS APIE ČIURLIONĮ 

“g I O M I S dienomis pasiro-

ga *N. K. Čiurlionis—Der Li- 
tausche Malcr und Musiker’

rinėtojų bibliotekas. Apie šią 
knygą gražiai atsiliepia žy
miausias vokiečių meno isto
rikas, meno gadynių skirsty
tojas ir tyrinėtojas Berlyno 
Universiteto kultūros istorijos 
katedros profesorius Pinderis. 
Be to, jis dar yra ir meno is
torijos instituto vedėjas. Savo 
paskaitas yra skaitęs ir kituo
se vokiečių universitetuose. 
Šiais metais yra šventęs 60 
metų amžiaus sukaktį, kuri

, ‘Bėkit bareliai.’ To- 
Pinderis rašo, kad

O toliau pasisako apie

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotų Europos žemėlapi su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

Antroje žemėlapio pusėje 
yra pasaulio kraštų ir salų sų- 
tašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičius.

Kaina 15 c,

Toshusai Sharaku
Art Institute, šalia Picasso 

dailės parodos, 
japonų dailininko Toshusai
Sharaku spalvotų medyj dro-; 
žtų reprodukęljų paroda. Pats 
Sharaku buvo aktorius, tat jis 
tinkamai mokėjo savo spaus-, 
toje tapyboje juos atvaizduoti. 
Kai kurlosė grupėje, r 
II. Buftrtikti Soga, Matsu Wa Įvyks paskaita tema: 
Misao 0hnd, KusUtloki ir k. 
pridėti tikslus paaiškinimai 
apie tų laikų (1794 m.) gar
sias japorių liaudies dramas.

Pirmų kart čia liko f daiktų 
surinkti visi 130 Sharaku ku
riniai, kuHubs jis padirbo bė
gyje 11 mėnesių,

"UOMEN ROLANDAS APIE 
ČIURLIONĮ ■

“QARSUS prancūzų rašytojas
Romen Rolandas šiomis 

dienomis atsiuntė savo ranka 
rašytų laiškų knygos (vokiš
kos) apie dailininkų Čiurlionį 
autoriui p. Vorobjovui. Laiškų 
duodame ištisai, nes įdomu, 
kų prancūzu genijus rašo:-

“‘Vėzėlay ‘ (Yonrie), 11 lap
kričio 19^8.*

“‘Brangus pone Vorobjovai.
“ ‘Su didejiu malonumu pri

ėmiau JUsųMpųikių knygų apie 
M. K. Čiurlionį, už kurių Jums

Marshall Field—
Meno glorijose rodomas 

Hoosier SpMi menas. Tai la* 
bai graži Iconservatyvlška pa
roda, Baigsis ateinantį šešta
dienį.

Arts Club—
* > •

400 N. Michigan avė., meno 
galerija rodo trijų debiutan
tų kurinius: Bombois, Ratinei* 
ir Tanguy.

PASKAITOS •
Tema*. “Pirm Picasso“

Ateinantį ketvirtadienį, va
sario 8 d. 6:30 vai. vak. Art 

atseit: instituto Fullerton Hali salėje 
: “Pirm 

Picasso”. Skaitys p-lė Helen 
Parker.

Publika kviečiama lankyti 
šias nemokamai tiekiamas 
paskaitas. Daug lietuvių jau 
lankosi ir džiaugiasi geromis 
paskaitomis. 

*
Eieldo Muziejuje.

Fieldo Naturalės Gamtos 
Istorijos muziejuje (Grant 
Parke) p. Paul Dallvvig skaito 
paskaitas nemokamai kiek
vienų dienų 2:00 vai. popiet. 
Vieta—Stanley Field Hali. Te
ma: “Prebistoric Monsters in 
Nature’s ‘March of Time.’ ”

Tudor Galerija—
Rodo žinomo chicagiečio,

Įdomus Skaičiai
Buvusių Art Institute Itali

jos Renensanso meno brange
nybių parodų aplanke 265,679 
asmenys, Parduota 49,488 tos 
parodos katalogų,

<Per praeitus metus Art Ins-

Hodsier Salon’ą 
Aplankius...

Peizažų*—vietovaizdžiu—marios... 
Turtinga, mat, jais Indijana... 
Ir grafikos—ryškios ir švarios... 
—-Kitokia visokia čia "mana”, 
kuria traukia dvasia penėti... 
—Mylėti viską—nors nelygiai...
Bet,—reikia patiems apžiūrėti!— 
(Tebus jūsų skirti čia žygiai!...) 
(Postscriptumas prašosi...
Miela atrasti ir Miką Šileikį... 
Jo—Vaizdas! "When Leaves Turn

Yellow”.
paragina: "Bravo, kad veiki!”). 

—Palltra TeptAkaitė.

Garsinkitės “N-nose”

Duodam Paskolas ant
Pirmų Morgičių

Chicagoj Ir Apielinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui ir statymui naujų namų

Mitchell’s TAVERN
2038 West North Avenue

Tos užeigos savininkė yra Eli- 
zabeth Mičelienė, Chicagos Lie

tuvių Draugijos narė.

PETER SUDENT 
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St., Worth, I1L

Phone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET

Chicago, III.

Kovo 31
ĮVYKS *

NAUJIENŲ

KONCERTAS
SVETAINĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Gafsinkites “N-nose”
MADOS

“ ‘Mano susidomėjimas Čiur
lioniu nėra iš pastarųjų metų. 
Jo pradžia siekia 1914-luosius 
metus, kai į-mano rankas atsi
tiktinai pakliuvo Čiurlioniui 
pašvęstas rusų žurnalo ‘Apol- 
lon’ numeris. Buvau lyg žaibo 
apstulpintas. Per karo niettis 
(gyvendamas Šveicarijoje) ieš
kojau kitų dokumentų bei in
formacijų apie Čiurlionį, apie 
kurį susižavėjęs kalbėdavau 
mano lankytojams. Iš jų k.om-i 
pozitoriiis Igoris Stravinskiš 
paveikslų turėjęs savo rinki
nyje,

“ ‘Užvis mane patraukė kai 
kurių čiurlionies darbų re
produkcijose—ir ypač jo “So
natose”—-esmingai muzikaliais 
-—simfoninis bei polifoninis— 
jų chardktoris,—to paties mo
tyvo Išplėtojimas ir kelių ši
muliai) inių planų suklostymas. 
Šiuo atžvilgiu ‘Juros* sonata, 
mano manymu, yra vienas la
biausiai atbaigtų pavyzdžių, 
(pasakyčiau, kad spalvotoji 
‘Finalo’ reprodukcija atrodo 
mažiau įspūdinga, negu pa
prastoji, juodai balta), .

“‘Aš taip pat žaviuosi ha- 
liueinuojančios fantazijos ke
rimųjų galia* kuri tokia ryški 
‘Zodiako ženkluose.’

“‘Aš dar neturėjau laiko 
Jūsų knygų pastudijuoti gi
liau; bet jau iš' pirmojo skai
tymo, greitomis, įsitikinau jos 
verte. Būtinas buvo reikalas, 
kad tokia knyga butų parašy
ta; ir aš tikiuosi, kad ji pras
kins kelių čiurlionies vardui ir 
genijui Vakarčįosoy

Tikėkite, brUngųs pone Vci-. 
robjovai, mano širdinga sinj- 
patija

Ątodi/į RvllandJ” 
(Bus daugiau) .

MOKAME >
Dividendų už padėtus pinigus '

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Fedcral Savings & Loan Insurance Corporation, Washington, D. C

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I

w

BMM
FederalSavings
ANO LOAN AJSOCIATION 

or CHICAGO

2202 W. Cermak Rd. Chicago, 111. ■
Telephone Canal 8887 Ben. J. Kazanauska»j Secretary ■

RASTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v.
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 diena

A 4 p * K
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SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

DlenrūŠtyje sutelkiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačia} aprašo apie Amerikos lietuvių vei
kių,; kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslų ir kiiĮturų, kovoja sti lietuvių nutautimu.
•v • .' t ■, J * ‘r' - ’ * ž ’ z '

Syki savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 
ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 

Pasaulį” .
Kalti# mėtams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.

Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 
persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

No. 4283—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 16, 18, 20; taipgi 
34. 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per 
krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti aavo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL, 1739 
So. Halsted SU Chicago, HL

NAUJIENOS Pattem Dtpt 
1789 S. Halated St, Chicago, HL

(Variai ir pav*ri*>

*
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COMMENTS News From 
Chicago’s Parks

x x
/COLLEGES are about to begin 
^tbe spring semester. Many high 
school graduates know what they | 
want and register for courses or 
take jobs. Thousands of others are 
vvearing out shoe leather in a pil- 
grimage of employment 
štili others are thumbing college 
catalogues trying to dope out what 
to study.

A RESOUNDING SUCCESS

AMERICAN BARN DANCE 
CONTEST.

The sharp, intermittent cries of 
“Do-si-do”, “Balance and swing,” 
“Grand right and left” and “Alle- 

offices,] man d, right” will ring out at Lake 
Shore Park Fiėldhouse, Chicago 
Avenue and Lake Shore Drive at 
8 o’clock, Friday evening, Febru
ary 9.

The unusual • clamor of voices
rpiIERE are Severai professions, will be occasioned by callers jdirec- 

that are not overcrowded and ting the rhythmic movements of 
seem to offer good possibilities of ąuadrille sets 
success 
suggest

and advancement. May we 
them.

is—psychiatry.. A young

to the accompani- 
ment of the strains of “Turkey in 
the Straw”, in the Chicago Park 
Districts 
tęst.

Silver 
awarded 
ner-up 1

northside barn dance con-

and bronze cups will be 
1 to the winning and run- 
teams respectively.

Each 
couples 
on the

consisting of four 
caller, will be judged

team, 
and a 
basis of 100 possible points

THE ŪTHUANiAN DAILY NEWŠ

MEN WH0 COVER FINLAND FOR US
' of Death From Freezing—

Mlller, Deuel Visit Front

From Lašt Week)(Con’t. Stowe’s dis- 
Daily News 
readers ask-

sen-
al-

edi- 
dis-

Petsamo front on 
reported that the cold . 

is killing as many

N A UJIĘN Ų- ACM E Tolephoto
Olympic skate team members look sadly at news'n»t)er heralding canceling of Findland’s 

1940 Olympic games. Left to right: Maddy Iljrn of Beąver Dam, Wis., 1940 women’s speed 
skating champ; Eddie Schroeder of Chicago, and Leo Freisinger of Chicago, 1940 mėn’s 
speed skating chąmp.

Report War at 25 to 43 Below Zero—In DangerI O

One
Chicago Lithuanian physician en
tered that field and almost imme- 
diately scored a resounding suc- 
cess. We have Dr. John RusselĮ 
(Raslavičius) in mind. He became 
interested in psychiatry while 
working in an Independence, Kan-
s's, medjcal hospital, went to Los'of superiority, 60 of these on 
Angeles fo?\ specialized training, Į calling and 40 on the 
obtained a position, and, in a b riet į 
period of three years, became the' 
head of .children’s mentai elinie of 
the Catholic University, in Wash- 
ington, D. C. He also leetures on 
psychiatry at the University. Dr. 
RusselĮ feels that he is būt at the 
threshold of possibilities offered 
by psychiatry. The whole wide ho- 
rizon is before him.

dancing.

be adjudged 
correctness, 

showmanship

TAKING OTHERS OUT OF RED

Engineering-reorganiz- 
concems that are in 
putting them on the

Points of merit to 
in the calling are, 
rhythm, tone quality, 
and clearness and audibility.

The determining factors in the 
choice of the finalists 'in the dan- 
cing portion of the contest inclu- 
des appearance, execution, seleetion 
of dances and showmanship.

A fee of $1.00 per team mušt 
accompany each entry, which may 
be filed with your neighborhood 
park superviser, not later 
Wednesday, February 7.

The following park officials will 
serve as judges in the contest:

Henry W. Graef, Daniel K. Pen- 
ny and Ralph U. Nelson.

John Dolce, park supervisor, is 
in charge of

than

Central YMCA Col
lege Announces New 
Courses And New 
Instructors

Expects 2800 to Register for 
Spring Semester

courses 
YMCA 
Street,

Will Visit Minna 
Schmidt’s Famous 
Figūrine Exhibit

Chicago Tours For This VVeek

ANOTHER field is that of Man- 
agement 

ing business 
the red and
black side of the ledger, installing 
efficient systems of executive con- 
trol, centralized systems of .office 
work, etc.,—in short putting badly 
run buniness institutidnsjrį order\ In 
this field two young Lithuanians 
have become successful—Walter 
Norkus, who is employed at the 
Disston Company in Philadelphia, 
and V. Graičunas, who is now in 
Lithuania after putting in shape 
Severai Industries in France.

arrangements.

IF YOU VVANT TO GO ABROAD

rpiIEN there are diplomatic careers 
in the State and Commerce de- 

partments. These departments of
fer periodic examinations to fili 
vacancies in consular offices, main- 

ned in every country of the
world, and positions abroad as com- 
mercial representatives. Training 
gained for these positions can be 
easily utiiized in foreign newspa- 
per 
ing, 
any 
eign

reporting, International bank- 
foreign trade, shipping, in fact 
large scale activity with for- 
countries.

You can obtain Information of 
pending examinations and other de- 
tails on diplomatic positions from 
both the State and Commerce de- 
partments. The University of Chi
cago (Div. International Reiations) 
will tell you what courses you 
should take.

VVhatever you choose 
profession—good luck to

for your 
you.

Park District Pinochle Tournament

Announcing many new 
and instructors, the Central 
College, 19 South La Šalie 
will open its spring semester to-
day, February 5, anticipating that 
more than 2800 students will have 
registered in the various divisions 
of the College, according to 
Edward J. Sparling, president.

Among the courses offered this 
spring for, the first time in the 
College of Arts and Sciences are 
a course in Criminology, to be 
taught by Mr. Clifford Shaw, Di-

Dr.

Spare card tables are being sėt
up and dusted off in the game rec|ol< of the institute for Juvenile 
rooms of virtually every fieldhouse Researchi and one „f the leading 
in the park district in preparation sociologists of the city; also cour- 
for the opening of the Chicago ses in French Phonetics. Reading 
Park District Annual ---- ’ ’
Tournament.

Anyone, regardless of 
who is fond of playing 
at liberty to make a reąuest to be 
“dealt in” for a chance to win the 
Park District Championship Title 

tournamentts from 
for the city-wide 
emerge, are now

Since the outbreak of war in 
Europe, the youth of the United 
States have become intensely sym- 
pathetic towards the movement for 
peace. Although even an organiza- 
tion of all the young people of this 
country could do yęry little if any- 
thing in terminating the war oVer 
seas, -'they are trying their best to 
keep the United States out of it. 
Not only large influentįal brgani— 
zations, būt many sj^all groups and 
even individuals hąve lined them- 
selvės behind the peace movement 
in this country. y h

Declaring itselfi as opposed to

A tour of Chicago’s Belgian 
community to learn the history of 
the Belgians in <
in the WPA Free Chicago tours 
for the week of February 4-10, ac-

From the 
2 Aidridge 
(41 degrees) 
Russians in this terrible night as
the Finn patrols kili in the day- 
time.” “It is so cold,” his dispatch' 
continued, “that your breath free- 
zes before it has time to rise and, 
your nose ices up inside. When you 
veriture outside, your feet seem to 
become block of ice, every move
ment in the wind burns your face, 
and your hands become numb in 
the thiekest mittens.”

Aldridge was on the Karelian 
front for NANA until severe fight- 
ing developed in the north. So far 
as Mr. Zilmer knows he is travel- 
ing alone. His dispatches are filed 
three or four times a week.

Walter Duranty, who has been 
in Riga, Latvia, after visiting 
Stockholm and Estonia, is now on 
his way to Moscow for NANA.

The New York Times has assigned 
Harold Denny to Helsinki. On 
8-10 he was with the Finnish 
my at the Karelian front.

Denny was moved into the 
nish Capital about the middle of 
December when the war on the 
French front stagnated and action 
developed to the north. K. J. Es- 
kelund was at Viborg Jan. 8, after 
a brief spell with the isthmus ar- 

i my.

| of the present war.
Jan Pointeri in the

*->n. 3, has resulted in 
n g the pap^r to reprint the ar- 

ticle. describing the Russian dead, 
as they lay snow-sheeted among the

The Daily News commented 
torially in praise of Stowe’s 
oatch, stating:

An Editorial

AND THEY COULD 
VVELL, TOO

DO IT

Jan.
Ar-

Fin-

Chicago is featuredl Walter Kcrr is in Finland for 
• the New York Herald Tribūne.
Kerr, a member of the Paris bu- 

cording to announcements from the reaur yecer^Uy, is now operat- 
office of L. H. Jacobson, . 
Chicago WPA Director.

Monday February5. “Discussion 
Meeting.” . 
sion of the entire Sočiai 
tours * series. Meet at 8 p. 
South Halsted Street.

Acting from Viipuri. He wrote on Jan. I 
1 that the Finns were laughing 
about what happened the night of

“Without sentimentality or 
sationalism, simply, feelingly, 
most tenderly, Stowc brought home 
to us all, in this one dispatch, and 
in a matchless way, the fundamen
tai fact of war—namely, that the 

I soldiers slain in battle are not 
mere puppets toppled over in a gi- 
gantic game, būt human beings, 
who only a little while before had 
lived and loved.”

Frank Muto, International News 
Photos staff cameraman and one 
of the lašt Americans to leave 
Warsaw before its occupation by 
German troops. is in Finland cov- 
ering the Russian-Finnish war, H. 
B. Baker, editor of INP, announced 

. this week. Muto was stationed in 
the expectation that the Germans’ 

t next strategy might be a flank 
movement through the Dutch coun
try. Muto has been 
since 1929. He was 
land from Italy by Mr. Baker at 
the outbreak of the

The other photo agencies are re- 
presented in Finland, by London 
men in most cascs, būt have not 
sent staff men from the U. S.

with 
sent

war.

rpiIIS subject brings to 
A Lithuanian Universi

mind the 
_______ University Club. 

This group would do much good 
to many of our high school gradu- 
ates if it collected and offered In
formation about occupations and 
professions to young people at a 
loss of what to choose. It would 
do much more good than passing 
insincere “p e a c e” resolutions, 
sponsored by those who būt yes- 
terday despaired why the 
States government did not 
hand in the Spanish war.

United 
take a

the INP 
into Po-

A summary and discus-j- an^Lnes PIRMYNProblems' katteiaes P°unded the Russian 
m at 800 for ^iree minutes to providet 

sound effects for a radio broadcast 
to the U. S. by Warren Irvin, of 

Chicago NBC.
College.” | “According to an artillery offi-

SHARPS AND FLATS

75 Youth Groups 
Meet To Plan
Council

of a

qualifiers 
eventually 
organized. 
free entry

Tusėday, February 6. 
Ostedpathic Hospital and 
A visit to one of the largest cen-1 cer, the Russians were astonished 
terš of . Osteopathic treatment in by the sudden burst of night fire 

war, the LUC has sent a letter to United States. Meet at 2:30 p. and thought an offensive was be- 
the President of tl^ United States,, m at 5200 Ellis Avenue.
stating that the Ljit^aniąn Univer-'

Plans for the formation 
Chicago Youth Recreation Council 
were discussed lašt week at a 
meeting of representatives of 75 
youth organizations in the city 
council finance committee rooms in 
the city hall. Details of the con- 
ference will be given her next 
week.

Pinochle Materials and Methods, the Devel- 
| opment of American Society, and 
Parasitology (Zoology). New cour
ses in *the College of Commerce 
will include: Principles of Risk and( 
Insurance, Public Reiations in Bus
iness, Business and ~ 
Speaking, and a new Saturday af- 
ternoon combined laboratory course 
in Advertising Copy and Layout.

age ar sex, 
pinochle is

| ing prepared,” Kerr wrote. “They 
" Tuesday, February 6. “Chicago’s promptly ūnleashed their own guns 

sity , Club is wholė heartedly iP ‘Water System.” An opportunity to and began to shell every path and 
sympathy with the youth peace visit. the largėst municipally owned crossroad for miles around.. They 
movement in this country. . ., • . - - - - • - *

New ideas, new plans, new hopes, 
and new prospectivė members made: 
the January meeting of the LUC 
an interesting and' an activė one.'

water. pumping station in the fired for twenty minutes before Įr- 
world. Meet at 8 p. m. at 4925 vin and the Finns dared come up 

i,South Western Avenue. ,|for air. There probably will be no
Wednesday, February 7. “Horse- more (gunfire merely

i Auction and Stockyards.” See Chi- sound effects here.”
“arket in the Union _The Chicago Daily

for raido

unreserved. The cast and cho-

*The lašt month of preparedness 
has begun on one of the most fa
mous of all operettas, “Blossom 
Time”, which is to be presented in 
all its glamour, Sunday, March 10, 
1940 at Sokol Hali, 2333 So. Kedzie 

■avė. The tickets are priced at $1.00 
for the reserved seats, and 75c for 
the
rus are spending many nights a 
week rehearsing in order to pre
sent to the public a performance 
that they are sure to enjoy.

On the American stage, ‘‘Bloss
om Time’s” popularity was largely 
due to it’s musical scores, such as 
“Song of Love”. “Avė Maria”, and 
others. The story is full of action, 
comedy, and sadness, and just as 
it had appealed to the American 
public ,so will it appeal to the 
Lithuanians.

Pirmyn members are urged to 
attend all the rehearsals from now 
until the day of the operetta. Re
hearsals are every Tuesday and 
Friday evening. Work on action is 
beginning so it is important and 
essential that you be present to 
learn all the gestures and clues.

Even though “Blossom Ttime” is 
practically taking up all of Pir- 
myn’s” time, they are štili never to 
busy for other engagements. They 
have accepted singing Feb. 4th at 
thfe Cicero Stadium commemorating 
Lithuanian Day February 16th at 
the Lithuanian Auditorium, and 
February 18th at the Oriental Hali, 
39 W. Randolph st.

Pirmyn’s basketball 
entered the Lithuanian 
Tournament. To date

News and 
_ ------ --- —stockyards. Meet at 9:30 a. m. at Chicago Tribūne have Veteran cor-welcome to four new prospectives, o.uv «. o
Fvelvn Khzv Alexander Baksis 4160 South HalsW Street- . į respondents with the Finnish army 1 A- Alexander faįss’, wednęsday, February 7. “Glove'in the frozen northland. Leland 

ic ae ai m, an r nes e - Mdnufac|uring?, A trip through Stowe is covering military opera-
tions for the Daily News and Do- 
nald Day is representing the Tri
būne. Both men have distinguished 
themselves for graphic reporting 
under conditions that are marked 
by hardships, even with the facili- 
ties placed at their disposition by 
the Finnish military command.

Aside from an occasional delay 
in getting a story trough to this 
country, neither Stowe nor Day 
has reported any censorship trou- 
bles. Dispatches are sent by cou- 
rier from the front to a relay point 
in Finland, where stories are wired 
to Amsterdam and filed from there 
by Press Radid.

The High School and Secretarial lis, all of whpm attendėd their first 
Information on any phase oftdivisions have also announced se- meeting a week ago yešterday. a manufaGturinS Plant specializ-

blanks and addi-

Community 
which 
finais 
being

For 
tional
the tournament, see your neigh- 
borhood park supervisor.

Park Players Present “Alison’s 
House.”

Good-

“Alis-
Pulit-

Klub; Dorothy 
Sheridan 
Play and 
J. Wark, 

of

Road, 
Play- 
10631 

Ridge

The Central Group of the Chi
cago Park District’s second Loop 
production since it was organized 
lašt Fall will be given on Tuesday 
evening, February 6, at the 
man Theater.

The presentation will be 
on’s House,” Susan Glaspell’s 
zer prize-winner.

The cast will include Florence 
Leites, 3317 Sunnyside Avenue, of 
The Little Women of Austin Town 
Hali; lola Slack, 1120 North Lorel 
Avenue, of the La Follette Park 
Dramatic Club; Melvin Shaw, 4838 
Belle Plaine Avenue, of Portage 
Park’s Kleig Klub; Edward Sester- 
henn, 547 Wilson Avenue, of Por
tage Park’s Kleig 
Patrick, 631 West 
oi Norvvood Park’s 
er’s Guild; Walter
South Hale Avenue, 
Park’s Beverly Theater Guild; El- 
don J. .Smith, 7719 Bennett Avenue, 
of Ridge Park’s Beverly Theater 
Guild; Rae E. Mellor, 5425 North 
Harlem Avenue, of Norwood Park’s 
Play and Player’s Guild; Hattie A. 
Lukas, 5349 Lawrence Avenue of 
Portage Park’s Kleig Klub; Fred 
S. Northam, 2242 West 109tht St. 
of Ridge Park’s Beverly Theater 
Guild; and Betty Ann Prock, 6207 
Diversey BoUlevard of the La Fol
lette Park Dramatic Club.

The roles were competitiye, se- 
lected from the best talent in the 
Park District’s 48 Park District 
Field House “little theaters”.

There will be a 50c admission 
charge for the play, the money 
from which goes into future pro- 
ductions.

veral 
offer 
mics 
teach 
buying; a course in International 
Reiations, whicl} willz attempt to 
interpret current events; and a 
course in General Language. 
Secretarial School will offer 
advanced courses in Dictation 
Transcription.

innovations. The former will 
a new course in the Econo-1 
of Consumption, designed to 
students the principles of

new 
The 
new 
and

The Music Department has 
ded ten new faculty members 
spring. Of special interest is a new

ad- 
this

ing in gloves. Meet at 2::00 p. m. 
Miss Bella Pozer and her sports at 2201 South Wabansia Avenue.

committee have swung right into j Friday, February 9. “Belgians in 
.v x Chicago.” Visit the All Belgians are

Equal Club and famous St. John 
Berchmanns Church. Meet at 8:00 
p. m. at 2625 West Fullerton Avė.

action. Although the turnout forj 
the roller-iskating party at the 
Planet was a little small, we ga- 
thered from rumors which have 
been directed this way;. that a “ve- 
ry good time was had by all.”

Other events which Bell has 
lined up for the next few months 
are: the annual ping-pong tourna
ment, which is scheduled to begin 
in thfe near futute, two volley-ball

Saturday, February 10. “Costum- 
ing and the Stage”. Hear Mrs. Min
na Schmidt talk on “Ladies of the 
White House”, and see her famous 
costumed figūrines. Visit an
tor’s ęlub. Meet at 2:30 p. m. at 645 
North Clark Street.

For further Information con- 
cerning tours call Monroe 9674.

ac-

class for advanced music studente eames> one m February and another
in Opera Repertoire, to be taught *n March, and a splash party in 
by Dr. Robert Hęger-Goetzel, for- APr‘^ 
merly Conductor of the Vienna Tickets for Saturday’s perfor-
Opera and General Director of the mance of “The Man Whp Came to
Hamburg Opera.

In the School of Arts and Sci
ences, Dr. Sparling announces the 
appointment of Dr. Siegfried Marck 
who will lecture in the fields of 
philosophy and the sočiai Sciences. 
Dr. Marck, who is author of a 
dozen books and is internationally 
known in his field, was formerly 
professor of philosophy for law and 
sociology at the University of Bres- 
lau. Mr. 
merly of 
sity, will 
speech.

Dinner” have already been pur- 
chased. Blanche Stahn asks that 
all attendingį please be, in the lob- 
by of the Harris Theatre betwteen 
8:00 and 8:15 Saturday evening, 
February 10. The tickets will be 
distributed at that time. S. B.

John
Ohio 
be a

T. Marsham, for- 
Wesleyan Univer- 
new instructor of

of Commerce, nęw

Bradley To Hold 
Exams For Scholar 
ships Feb. 24

*

Day On Second Visit

In the School 
faculty additions will include: Mr. 
Joseph R. Cooney, instructor of ac- 
counting, and Mr. Henry Einzig, 
Art Director of the Stemar Displays 
Company, who will teach the 
out part of the new course in 
vertising Copy and Layout.

lay- 
Ad-

is aThe Central YMCA College 
fully-accredited four-year degree- 
granting institution and is one of 
the 
arts

largest coeducational liberal 
colleges in the country.

ĮMURK 

THEY IDE 900,000 
STDONG OVER MEDE

Are They Eating Food, Wearing 
Clothes, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
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038 south mimu siheet. am ill

PEORIA, ILL. — Examinations 
for scholarships for high-school se- 
niors will be held Feb. 24 at Brad
ley College, according to Dr. C'. W. 
Schroeder, chairman of the com- 
mittee on student aid. From 16 to 
20 scholarships will be awarded this 
year. Students wishing to compete 
in the examinations should make 
application wfth the Bradley Com
mittee on Student Aid, Bradley 
Hali, or with their high-school prin
cipai before Feb. 10.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
— JVYKS —

Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Stowe, who joined the Daily 
News foreign Service at the out
break of the European war, has 
devoted a number of his dispatches 
to the military strategy of the 
Finns. He had previously been sent 
from London to Finland in October 
to report the spirit of the Finns to 
Russian threats. His present acti- 
vities mark his second visit to Fin
land.

Day, former Riga correspondent 
for the Tribūne, is familiar with 
the Finnish territory. His work has 
been > characterized by first hand 
accounts of the Finns’ decisive vic- 
tories over the Russians. One of his 
most graphic stories was that deal- 
ing with frozen dead Russian troops 
in the snowy forests. Day also re- 
cently intervied the 
minister of defense 
from him the plea 
Finn soldiers. As a
dispatch, Finns report that Ameri
cans are sending numerous būt 
small amounts of coffee to Finland 
for the army.

Likę Day, Stowe is credited with
writing one of the finest peices of got nobody, 
war correspondence to come out gals.

Finnish prime 
and obtained 

for coffee for 
result of the

played. 
“Gary”

as how
“Hands

team has 
Basket Bali 
they have 

won both games they have
The opposing teams were 
and “Michael J. Flyhn.” 

THIS N’THAT—It looks 
Wally Neffas, Jr. has pus a
off—Taken” tag on Melvina Jasu- 
nas. Didja see the rock she has on 
her left hand? how can you miss 
it.—And do you know that Aldona 
Šokas finally said yes to Al Brazis 
and she too is wearing a solitaire 
on the left hand.—Say you girls, 
if you want your heart to palpitate 
come down to the basketball games 
and see Punchy in shorts—gosh! 
The weather in Chicago mušt have 
been too wahn for Sue Staliga so 
she went south to New Orleans and 
Florida to cool off—Fran. Mate- 
kunas was serenaded by the cho
rus lašt Friday—on account of she 
had a birthday Thursday. — Ano
ther opportunity for you girls — 
now that Sue has left, Bron ain’t 

soooo do your stuff
— Kazys.
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KUDIRKOS ATMINIMUI
(St. Šimkaus kalba, pasakyta š/m. gruodžio 10 d. V, D. U. Stud.

Karp. “Ąžuolas” minint 40 m. Kudirkos mirties sukaktį)
(Tęsinys iš pereito num.)

Kudirka — menininkas; jis į* 
siklausęs į kitus garsus, įsižiū
rėjęs į kitus vaizdus. Gal jis 
pasiryžęs eiti užtikrintos garbės 
keliu, Mickevičiaus, Sienkevi- 
čiaus? Ka^ čia tos lietuviškos 
daįnos? Tai vaikų žaislas! “Bo- 
wią się dzieci”. Taip jis pagal* 
vojo Basanavičiui uždainavus 
lietuviškų dainą.

štai sušvinta “Aušra”, prana
šaudama saulę užtekant. Kudir
ka — jaunikaitis sukniumba 
raudose. Didžiosios galybės mei
lės apšviestas, iš Saulio pavirs
ta Pauliu; pamato, kad visa tai, 
kas dabar jam bus brangiausia, 
yra apmirę, paniekinta, pasken
dę tamsumoj. Jis sustiprina sa
vo dvasios jėgas ir išeina į tą 
kapinyną, šaukdamas kelkite, 
keikite! Ir pasklido tas garsas 
plačiai. Vinco Kudirkos įvairiais 
budais kartojamas šauksmas 
skleidėsi aidu po niūrią musų 
šalį. Ir žodžiu, ir raštu, ir dai
na, ir smuiku jis skverbėsi į vi
sus lietuvio širdies užkampius. 
Jo žodis buvo gyvas, sparnuo
tas talentingo menininko gyve
nimu, stiprumu. Paremtas jo 
paties gyvenimu, kančiomis ir 
mirtimi.

Ir mes matome tikrenybėje 
Maironio pareikštą tiesą, kad 
“Idėjos, jei didžios, nemiršta kai 
žmonės...”

Krikščionybė, sakysime, jei
gu nebūtų buvę šv. Pauliaus, 
rodos, nebūtų taip pagrįsta, įti

kinančiai įsigalėjusi. Kudirka 
yrk tuo apaštalu musų tauti* 
niaiti atgijime. Jis kalbino tautą 
šviesuolio kalba. Jis matė, kad 
tautos prisikėlimas ateina tik 
kultūros keliu.

Reikia gilinti išmintį, reikia 
norėti ir mokėti džiaugtis me
nu, turėti ne tik medžiaginiame, 
bet ir dvasiniame gyvenime sa
vo visoko. Jis ir bandė kurti 
viską, kas būtina kultūringai 
tautai, turėti. Taip žinoti ko 
tautai reikia, taip dirbti, taip 
kentėti ir mirti dėl tautos gali 
tik didieji iš didžiųjų patrijotai! 
Reikia skatinti tautą kilti, dirb-> 
ti, jis šaukia: kelkite, Labora!

Reikia suprasti, kas yra kil
nus, kas ne; jis vaizdžiai, me
niškai išaiškina, kas yra didis. 
Reikia pažinti, kas mus skriau
džia ir niekina — jis paima iš 
gyvenimo ir patiekia nupieštą 
galerėją Meravcevų. Nikčemnic- 
kių, Kruglodurdvų. Jis išverčia 
lietuvių kalbon didžiųjų rašyto
jų kurinius, bet juos renkasi 
taip, kad šalia didelių, gražių 
vaizdų ir minčių jo broliai ir 
sesės pajustų ir didžią savo tau
tos praeitį (Mindaugis, Kęstu
tis) ; kad drąsiu tusi kovoti už 
tautos laisvę (Wilhelm Tell, Or
leano mergelė) patiekia dainų, 
rašo muzikos kūrinėlius, kad 
butų kas dainuoti, skambinti. 
Nori visą upę dvasios gyvybes 
į savo tautą paleisti. Taip vėlai 
pabudusiai reikia duoti kuodau- 
giausia stiprybės, kad nesu
kniubtų.

A. + A.
jępZAPAS . KH LA,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 3 d., 6 vai. ryto, 1940 
m., sulaukęs 50 m. am?., gi
męs Panevėžio apskr., Ragu
vos parap., Dudelienių km.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Daratą, po tėvais Ale- 
liunaitę, 2 dukteris Bronisla- 
vą ir Amiliią Nemčauškienę 
ir žentą Walter, brolį Andrie
jų ir šeimą, pusseserę Oną 
Kerdulienę ir jos vyrą Simo
ną, pusbrolį Kasparą Kielą ir 
dėdę Jurgį Pečiukėną ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas 8050 So. 
Stewart Avė., Tel. Triangie 
3827. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, vasario 7 d., 9:30 vai. 
ryto iš namų į St. Leo, 78 ir 
Emerald Avė. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Kietos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir, suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Žentai, 

Brolis ir Giiniiiės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

L U V LIMO Visas Pasaulio
Dalis

KV1ETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir pagrabams
3316 So. Halsted Street

_______Tel. YARDS 7308_______

Kudirka seniai išsprendė dal’ 
šiandien daug kam neaiškų už
davinį: kokie menininko užda
viniai ir jo darbų tematika? 
Ditbk tautai, ką gali ir kaip 
gali, tai ir bus tavo tiki‘asai pa^- 
šankintas. Menas yra tik tauti
nis. Kitokio nėra, žodžio mehe 
jau pati priemonė, kalba, yra iš
imtina tautos savybė. Vaizduo
jamojo ir garsų meno kalboj 
taipogi visuomet atspindi savo 
(arba svetimos!) tautos savy
bės. Pas Kudirką, kaipo vieną 
iš pačių pirmųjų musų meno 
dirvos puriu tojų, negalinta nė 
manyti rasiant kažką tobulai su
kurta. Pati priemonė, literatūri
nė musų kalba buvo tik pačioj 
užuomazgoj. Užtat toji drąsa, 
platus užsimojimas darbe yra 
tikrai nuostabus! Visa jo kūry
ba, tai planingai užsimotas ir 
išvarytas ratas, kuris sužadino, 
iššaukė judėjimą visų kujturė- 
jančio lietuvio reikalavimų.

Sakoma, kad Dievas, kurda
mas pasaulį, kiekvieną dieną 
naują paveikslą davė. Bet visib 
moję išėjo pilnas, išimtinai su
tvarkytas, kūrinys: pasaulis. Tai 
visiems laikams išdidus pavyz
dys formos dideliame darbe, 
Kudirkos visi darbai sudaro vie
ną didelį lietuvišką kurinį: iš+ 
šaukta gyvybėn naujoji lietUvyr 
bė, kuri banguoja vis jjirhiyib 
vystosi vis tobuliau. Tiesa, jis 
rado toj dirvoj jau ne vieną dir
bantį; jis rado dvasios lobyną 
kaimiečio gryčioj, senovės miH 
sų kultūros, likučius dainos, pa* 
sakos, pavidale, kurių netekęs 
Lietuvos . pakraščių -nu tau tęs 
kaimietis dar ir šiandien atrodo 
lyg neišbaigtas padaras, sulygi-

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI 5
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA I

LENGVAIS I8MOKBJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
“‘THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

nūs su lietuviškai įebegalban- 
čiu, tąbedalnuojančių, Bet Ku
dirkos užsimotam darbui viso 
to buvo bei* maža.

Štai kodėl galiūno reikia, kad 
tokią naštą pradėtų nešti!

Kiek savęs užsimiršimo, ko
kios kilnios meilės savo šaliai, 
savo žmonėms reikėjo turėti, 
kad visa tai atliktų!

Patys reikšmitigiatisi tautų 
gyvenime laikotarpiai visuomet 
susiję sli asmehybėiilis. Reikš
mingojo laikotarpio judėjimą, 
žinoma, siūbavo ir daug kitų, 
bet tie pryšakihiai, pajėgesnieji, 
pasiaukojusieji vis palieka kaip 
švyturiai. Iš tolo dažniausia 
kaip tie švyturiai ir tesimato ir 
praeinančioms kartoms lieka ai- 
mirtly* taip sakant, tik knygos 
pavadinimas.

Kudirkos gyvenimo eiga ir 
darbai yra visiems jau žinomi. 
Bet jo darbo vaisiai, idėjos, lai
kui slenkant, įgyja vis stambes
nės musų tautai reikšmės, nes 
jis savo darbu kure tautai nau
ją gyvenimą. Darbams ir kuri
niams, kuriuose nėra gyvybinių 
pradų veikti į ateitį, skatinti ją 
tobulėti lemta išnykti kaip be
vaisini augalui.; Kudirkos dar
bas auga.

Kol žmonija gyvens pasiskirs
čiusi tautomis, tol plačiųjų tau
tų sluoksnių mylimaisiais gar
binamais iš gyvenusių ir gyve
nančių bus tie, kurie daugiau
sia aukojosi ir veikė, kad savo
ji tauta butų šviesi, laiminga ir 
kitų gerbiama. Tautai atsidūrus 
nelaimėje, jų darbuose ieškoma 
išėjimo kelių, sustiprinimo. 
Džiaugiantis šviesesne diena, 
jiems teikiama aureolė už pra
skintus kelius į laimingesnį,, 
šviesesnį gyvenimą,

“Vaikeli, — sako Kudirkai tė
vas — “tu eini prieš caro val
džią, pagalvok, ką tu darai? To
kia galybė! Ką tų mažas vaba
lėli padarysi?”

Kas dvasios galiunUi caro val
džia, jei ji neteisinga, niekina 
žmones, laikosi tik klasta ir 
skriaudomis!

’Jis junta kitą iškilsiančią ga
lybę, kuriai ir caras bus nebai
sus ir Kudirka deda žodį po žo
džio dalnon:

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus p^alina 
Ir šviesa, įr tiesa 
Mus žingsnius telydi.

Tai jo skaisčioji malda, ku
rią šiandien kartoja kiekvienas 
gyvas lietuvis.

Maila Talvio, šiandien dar 
gyva suomių rašytoja, prieš ke
letą metų parašė jaudinantį apie 
Kudifką atsiminimą, kai Plokš
čiuose svečiuojantis jai pas 
Kriaučiuntis, atėjo žandarai par 
liėgusį Kudirką stumti. Many
damas busiąs išsiųstas Ru
sijon, nesitikėdamas jau Lie*- 
.tuvos pamatyti Kudirka išsiprau
sė žandarų leisti jam pasiimti 
su savim saują žemės, kurią p 
sidėjo dėžutėn, išsivežė kalėj L 
man, kaip dalelę Lietuvos...

Jis Lietuvą mylėjo!!
Dar tik 40 metų kai Kudirką 

mirė, o jau Lietuva išgyveno 
net keletą skirtingų gadynių. 
Buvo šviesesnių ir tamsesnių 
dienų. Visokių atneš ir rytojus; 
Bet viena žinome, kad išsigelbės 
davohie visuomet, kada laikys 
davomės Kudirkos munis*palik.- 
to testamento: Vardan Lietuvos 
vienybė težydi. Ir priešingai, 
.esame daug netekę, kai to tesr 
tamento nesilaikėme.

Visi žinome, kad botagu, as? 
mens pagrindais sudaryta “Viė*. 
nybe” — nėra Kudirkos vieny
bė.

Religijos atstovai dažnai žmo
nėms Vaizduoja du keliu: taip 
gyventi, — sako — tai kelias į 
prapultį, o taip — į amžiną gy
venimą.

Panašų metodą taikant Lietu
vai, nevienas lietuvis pasakytų, 
kad eitieji dirbtinio, savanau
diško tautiškumo keliai veda į 
prapultį, o Kudirkos tyrasai, 
pasiaukojantis tautiškumas ve
da j amžiną tautos gyvenimą?

[“Lietuvos žinios”]

B

fcAUJiEFŲ-AGME Telephoto
SOUTH HAVEN, MICH. 

—Clyde Millard Clark, 15 
metų ,kuris prisipažino už
puolęs 20 metų amžiaus mo
tiną Faye Ędwards. Pasta
roji po to sukrėtimo pasi-

l <<■>!■ iiįi
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“Naujienų’’ Dien 
raščio Radio 
Programai

daug 
laiko

vado-

eito sekmadienio “Naujienų” 
programas, girdimas iš stoties 
WGES, buvo geras ir labai įdo
mus klausytis, tik gaila — 
trumpas. Tikiu, kad daugeliui 
klatisovų pasirodė tas progra
mų! skirtas pusvalandis 
trumpesnis negu kito 
pusvaląndžiai.

Reikia pasakyti, gabiai
vaujama programo eiga vyku
siai sukurė tipišką iš “Naujie
nų” dienraščio įstaigos gyveni
mo vaizdelį, kuriame perstato
ma ‘'Naujienų*’ raštinė yra mu
sų Chicagos lietuvių centras, o 
žinoma) turėdami savo centrą, 
nuolat kreipiamasi į jį viso
kiausiais reikalais, kaip ir pri
dera. Be to dar minėtam pro- 
grame dalyvavo ir Lietuvių 
Jaunimo Kultūros Choras, glo
bojamas gerb. Daratėlės Jazun- 
tavičienės, kuris puikiai, har
moningai padainavo keičia 
rinktinių dainų. —A. J. S.

Englewoodo Liet 
Demokratai Turi 
Naują Valdybą

J. Stankewicz pirmininkas

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikią

ATIDOS! REIKALINGA vidur
amžės moters, pavienės pagelbėti 
užkandas daryti—vieną valandą 
pietų laiku. Patyrimo nereikia. 
Kambarys, pragyvenimas. Gali dir
bdama, jei liuosa' per pietus. Page
rinsi! gyvenimą. Prašau atsišaukti, 
arba atvažiuoti. 1458 West 15 
St. Tel, CANAL 9719.

MERGINOS PATYRUSIOS 
TIKTAI

Prie gėlių suknelėms ir plunksninių 
papuošalų. 421 So. Market St., 2-s 
lubos.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui mažoj šeimoj, būti, savas 
kambarys, be skalbimo, padėti vir
ti. Hollycourt 6814.

FOR RENT—IN GENERAL 
________ Renddai—Bendrai

RENDAI ATSKIRI BUTAI, 437 
E. 60th St., prieš Washington Park. 
Geras “L” ir gatvekarių susisieki
mas. Virtuvėlės net už $4 savaitei 
—miegkambariai mažai kaip $3 sa
vaitei — švarus, gerai užlaikomas 
natnas—agentas vietoj.

BUSINESS CI1ANCES ~ 
______ Biznio Progos________ •

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
rai veikiantis biznis. Priežastis — 
liga. 4624 So. Ashland Avė., Con- 
gress. Club.

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM ruošos darbui, gera virėja, 
kambarys, vana, geri namai $10— 
$12. MIDWAY 0536.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MAŽA FARMA — apie 2 akrų 
grįstas privačias kelias—arti Hig- 
gens ir Mannheim kelio. Kaina $750 
—$150 pinigais, $10 į mėnesį. 
Box ^162, 1739 So. Halsted St.

VIŠTININKYSTEI, DARŽO ir 
žemės pardavinėjimo ūkis $125 už 
akrą. Imk šiuos 10 akrų puikios 
žemės. Maža dauba ir kiek miško 
Be skolų arti West 143rd St., $250 
pinigais norima. Box 1161, 1739 S 
Halsted St.

Nauja Biznierė
Bronė Pužauskienė.

SENA FARMOS TROBVIETE — 
puiki vieta—Irving Park kelias va 
karuos nuo miesto ribų, apie 3 ak 
rus, kiek medžių. Nuosavybė ba 
iandžio 1. Kaina $4,500.

Box 1160, 1739 So. Halsted St.

Jo Kambarys Tai Lyg 
Koks Airportas

,, ATLANTIC. — Senų “Naur 
jiChų” skaitytojų ir jų rėmė
jų, taipgi ir šios apylinkės barzr 
daskučio, p. M. Karčiauskas, 
207 W. 51sf Jjj., sūnūs Jurgis 
pasekmingai Alibaigė Parkman 
mokyklą, pasižymėjęs kaipo 
“patrol boy”J1 ir/sulaukęs vos 
13 metų Amžiaus. Dabar jau 
lanko Tildem ^ech High Schoot. 
Yra pasiryžęs išeiti į inžinie
rius. Taigi, jeigu tik. gerai sek
sis ir sveikata tarnaus gerai, 
tai galės savo tikslą atsiekti, 
nes tam palhi^mą ir notą .tu
ri, nes orlaivių yra prisistatęs 
kelias kopas, tik beda, kad net- 
turi motoro, tai toli negali skri
ski. '

Jo kambarys atrodo kaip 
koks “airportas”. Palubiai prir 
kabinėti įvairių išdirbyščių lėkr 
tuvais šu įvairiomis spalvomis. 
Jų tarpe randasi ir lietuviška 
gulbė “Lituanica II”. Sudaro 
gražią 'vaizdą. Taigi, aš linkįų 
jam nuo savęs 
gingai siektis 
baigto tikslo.

kratų Klubas šiomis dienomis 
išsirinko 1940 metų valdybą ir 
dėkoja nariams už sakitlingą 
atsilankymą mitinge. Mes dar
buosimės klubui kuogeriausiai. 
Valdybą sudaro:

John Stanko- 
vice-prezidentas 
2-ras vice-prezi- 
Kaveckas, sekre-

wicz, 1-mas 
Anna Firant, 
dentas Benny 
torius Lee Sutkus, iždininkes ir
fin. sekr. Vincent Parelnis, 
maršalka Domįnic Jackevičius, 
korespondentas Felix Yakaitis, 
direktoriai Lucille Degymas,
Alina Tuįęsįd, Jobu Sutkus, 
Edgar Firant ir visa valdybai

Feiix Yakait s, koresp.

Kodėl Komunistėliai 
Labai Susijaudinę?

ir toliau ener? 
prie savo už?

Draugas.

Geri Nailjieniečiai
BRIDGEPOKT. — Nuoširdus 

ir draugiški žmones pp. Frank 
ir Petronclla Bružiunai, 3204 
S. Ęmerald Avė., užsiprenumcr 
ravo “Naujienas” visiems me
tams. Ponai Bružiunai yra ge?- 
ri šeimininkai ir turi įsigiję 
net du namus, ir auklėja ker 
turis sUnus» iš kurių, du bai
gė aukštesnį mokyklą. Jaunes
nieji tebelanko, pradinę.

F. Klikna.

— Skaitytojų Balsai —
Weslsidcs komunaciai, ku

riuos čia galima ant pirštų su
skaitytu šiuo laikotarpiu labai 
susijaudinę. Žinoma, ne tiek dėl 
Earl Broyvderio nuteisimo kalė?- 
jiman, kiek Rusijos Juozo Sta
lino nepasisekimu užpultus ne
kaltus suomius išplauti.

Browderio vieton galės kitą 
pasiskirti, bet kas daryti su Sta
lino “galinga” armija, kuriai 
maža saujele sUomių nepasi
duoda? Šito mūsiškiai komuna
ciai savo diskusijose nepajėgia 
išspręsti. Aš patariu jiems va
žiuoti Stalinui į talką.

Ak, kad Suomija nors kiek 
butų skaitlingesnč savo kariais, 
tai per tuos du menesius karo 
Stalino “galingoji” armija butų 
atsidūrus! kur nors Juodosios 
juros dugne, o patsai Stalinas 
nusikraustęs pas savo tavorsčių 
Hitlerį “ant bUrdo”. Ą. J. S,

22, sų

su Mag*

su HiĮ-

Išsiėmė Leidimus 
zedyboms 

(Chicagoj) 
Michaęl Sminchack,

Emily Šamas, 20
Charles Kilaitis, 42, 

daline Rukstalis, 52 .
'John Stanecky, 33,

degard Nosala, 24
Michaęl Dibti|ak, 25, su Elea-

nor Dibrovalskis, 24

Reikalauja ;
Stanley Katnitiski nuo Mary 

lUmbiski <
Gąvd
Pprskiras

Florence Blaževich
seph Blazevich s

' h.. ■

nuo Jo-

Draugijų 
DĖMESIUI!

Lietuvių organizacijos, kurios 
nori, kad jų pranešimai apie 
mitingą, parengimą, etc. tilp
tų šeštadienio laidoje, prašo
me priduoti į “Naujienų” raš
tinę paštu arba ypatiškai iš- 
anksto, bet ne Vėliau kaip—

Penktadienį 
PRIEŠ PIET.

Vėliau gauti pranešimai 
šeštadienio laidoje NETILPS.

N W

Tą darome dėl to, kad iš
vengus susyk spaustuvėje su
sikaupusio darbo.

4 ‘'NAUJIENŲ” ADM.
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MARQUETTE PARK. — Iš 
patikrinamų šaltinių teko suži
noti, . kad Chicagoje už kelių 
dienų turėsime dar vieną naują 
biznierių, bet ne vyro, o moters 
asmenyje; ir iš lietu’ ių, tai bus 
pirmutinė to biznio šakoje — 
būtent šviežios mėsos pristaty
toja bučernems.

Ta nauja biznio vedėja bus 
Bronė Pužauskienė. Ji tame

mą. Jos “trokas” bus naujau
sios mados, su j taisytu refrige- 
rator — ledaune, taip kad mė
sa nei truputį neturės progos 
sugesti, kad ir karščiausiame 
ore. Tokių (rokų Chicagoje yra 
labai mažai, nes tai yra brangi

Buvo toki laikai kada mote
ris neturėjo progos nei politi
koje nei biznio dirvoje. Bet šia
me 20 amžiuje, įgavę savo tei
ses, moterys gražiai užsireko
menduoja politikoje ir pradeda 
domėtis ne tik biznio vediniu, 
bet ir retais žingsniais eidamos 
ima savininkyslę į savo rankas. 
Pinniaus buvo tik p-lč Brcnzai- 
tė ledo gamintoja bei jo ir ang
lių pristatymo vedėja ir savi
ninkė, gi dabar turėsime ir p. 
Bronę Puž'auskienę, mėsos pri
statymo savininkę bei vedėją. Ji 
chicagiečiams yra gerai žinoma 
kaipo gabi įvairių organizacijų 
nare, buvus keliose komisijose 
kaip World’s Fair, Liet. Spor
tininkų, ir visus idcalingus dar
bus yra parėmus ne tik savo 
laiku, bet ir lesų nesigailėjo, 
kad tik viskas sektųsi, v

Linkim jau daug laimės ir 
pasisekimo jos naujam, bet pa
tyrusiam biznyje. Aušrine

“Blynų Pare”
Mr. ir Mrs. Tverionai, kurie 

užlaiko nuosavam name gražiai 
įrengtą taverną, adresu 2950 S. 
Normai Avė., pereitą šeštadienį, 
vasario 3 d., surengė šaunią 
“blynų parę”. Sako, buvo gar
džių blynų ir dar kai kas prie 
blynų, jau neskaniau! įvairiau
sių gerų gėrimų.

Mrs. Tverionienė kepė bulvi
nius blynus — suvalkietišku bil
du, nes esą taip iškepti ir že
maičių skoniui pritinka. Mr. ir 
Mrs. Tverionai visuomet verti 
paramos. A.J.S,

Pranešimas
Šiuomi pranešame, kad Ona 

Davginienė buvusi “Naujienų” 
kon teste pasilieka “Naujienų” 
darbuotoja ir tolįaus.

Norėdami su ja pasimatyti, 
galite ją pašaukti Tel. ENGle- 
wėod 6530.

PARK kelio arti 
apie 23,000 ketv.

PRIE IRVING 
Mannheim kelio, 
pėdų, lengvos žemės. Kaina $495— 
$100 pinigais. Box 1159, 1739 So. 
Halsted St.

ARTI BRAIDWOOD, ILL. 40 ak
rų farma, geros žemės, geri bu- 
dinkai, elektriką, $6500. J. Edwin 
Porter, 1122 Bryan Avenue, Joliet, 
Illinois.

$15 Į MĖN., MAŽA KATEDŽĖ, 
lengvai padaromi keturi kambariai, 
arti North, Avenue, tuoj už miesto, 
be skolų, gerai išstatyta apylinkė, 
grįstas kelias, elektriką. Farma 
visas blokas ilgio. Kaina $1150 — 
$150 pinigais. Box 1158, 1739 South 
Halsted St.

DARŽŲ FARMA PATOGIAI iki 
63 it Cicero, tuoj už miesto ribų. 
Pasiūlo už $95.00 terminais — $25 
pinigais, $5 į mėnesį be skolų. Box 
1157, 1739 So. Halsted St.

"NAUJAI ’ BAIGTAS NAMAS tik
tai 24,000 ketv. pėdų — į Irving 
Park bulvarą priešakiu, apie 10 
minučių iki Harlem Avenue. Gata
va 30 dienų. Kaina $2975 — $500 
pinigais, $21 į mėnesį. Vanduo, ele- 
kriką, išdekoruota. Box 1156, 1739 
So. Halsted St.

PARSIDUODA 50 AKRŲ FAR
MA. 30 mylių nuo Springfieldo — 
Gera žemė. Su ar be gyvulių ir 
mašinų—naujas 5 kambarių mo
derniškas bungalovv. 8030 South 
Ashland Avenue. Tel. Vincennes 
9513 po 6 valandos vakaro.
............................ J Į Į' I ..... | 

FINANCIAL
ASMUO GALI PASKOLINTI ant 

pirmos rūšies pirmųjų morgičių 
nuo $1000 iki $4,000. Į visų aplikan- 
tų prašymus kreipiama skubi ati
da. Ravenswood 0612.

WHOLESALE FURNITURE 
Rąkandai ir Įtaisai Pardavimui

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

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

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

• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garslnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classlfied” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-m e puslapyje “Class- 
ified" skyrių, kur šildoma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at
eidami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

W39 S. HALSTED STREET 
Chicago, m.
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MINĖS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ ‘

Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti Rengia 
Iškilmes Vasario 16-tą Dieną

Visas pelnas eis Vilniaus lietuvių reikalams
Mes, Chicagos lietuviai, daug 

girdėjom apie tai, kad Lietu
va nori Vilnių atlietuvinti. Tai 
yra, nors sustiprinti lietuviškas 
įstaigas Vilniuj, bandys padau
ginti lietuvių gyventojų skaičių

ištikimybę Lietuvai tarp įvairių 

bar ten sudaro daugumų gy
ventojų.

Vi lniaus lietuviai tam tikslui 
atsiekti nemano vartoti prie
vartą, bet veiks geruoju: gelbė
dami Lietuvos valdžiai miesto 
reikalus sutvarkyti; aprūpinti 
visus gyventojus; maistu, ren
giant koncertus ir kilus vaka
rus supažindinimui tų gyvento
jų su Lietuvos kultūra, elc.

Pinigus skiria kultūros 
reikalams

visus nu- 
inaistu ir

Bado pavojus jau yra praė
jęs, Lietuvos valdžia, taipgi 
amerikiečiai savo gausiomis au- 
komis Vilniuj bene 
kentėjusius aprūpino 
rūbais.

VilniausTodėl, Komitetas
Kraštui šelpti ruošiasi visas to
limesnes aukas, gautas vilniečių 
reikalams, skirti rėmimui lietu
viško kultūrinio veikimo Vil
niuj. Kitaip sakant, jo atlietu- 
vinimui. Tam tikslui Komitetas 
skirs ir 
gaus iš

visas įplaukas, kurias 
Lietuvos Nepriklauso- 
minėjimo, kurį rengia
16-tą ‘dienų.vasario

Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Lietuva atgavo savo laisvę!
Halsted Street. Vilnktis.

Aviacijos Dirbtuvių 
Chicagoj Nesteigs
Statyba Perdaug Kainuoja.

Kilus Europos karui Ameri
koj šuoliais pradėjo plėtotis 
lėktuvų pramonė. Kadangi 
Chicago yra Amerikos susisie
kimo centras, tai vietos biz
nieriai pradėjo kalbinti įvai
rias firmas ir 
tas dirbtuves 
pasirodo, kad 
palikti be jų.

Association

valdžių steigti 
Chicagoj. Bet 
Chicago turės

of Commerce 
pasamdytas aviacijos eksper
tas, Denis Mulligan, 
raportų tuo reikalu, 
sako, kad Chicagoj 
išlaidos yra 
išlaidos yra 
naujiems
ir patys chicag-iečiai tuo ne
labai interesuojasi, tai yra,’ vi
liojimu lėktuvų fabrikų Chica- 
gon.

paruošė 
ir jame 
statybos 

perdidelės, nėra
perdi dėlės, bet 

lėktuvams bandyti

Yra Laimingų 
Žmonių

Paimkim Milo Johnsoną—

30 metų Milo Johnsonas už
vakar vakare parėjo namo 
gana vėlai, užsidegė cigaretų, 
atsigulė lovon nenusivilkęs 
rūbų—ir užmigo.

Nuo cigareto, aišku, užside
gė lova, nuo jo kiti daiktai 
kambaryje. Kartu nuo Milo 
Johnsono kojų nudegė jo če- 
verykai, sudegė jo “veskės” 
k išeiti u j įdėta piniginė ir ciga
retų dėžutė,—bet tikėkit ar nė, 
pats Johnsonas išliko sveiku
tis, be mažiausios žaizdos. Jį 
iš kambario išvilko kaimynas, 
gyvenantis gretimam kamba
ryj.

Jis jam paskolino ir čeve- 
rykus, kai vakar rytų John- gaiš. Kairia gyvena adresu 831 
šonui reikėjo eiti į darbų.

Ruošia įspūdingų programą
Nenorėdamas trukdyti jau- 

“Lietuvių 
va- 
ko- 
š:oi 
per 
ru-

nuolių rengiamai 
Dienai”, kuri įvyko vakar 
kare, Chicagos Stadiume, 
mitetas savo parengimo iki 
plačiai nereklamavo. Bet 
paskutines kelias savaites
pestingai ruošia jam iškilmin
gų, įspūdingą programų.

Vakare dalyvaus keli žymus 
kalbėtojai, taipgi Chicagos Lie
tuvių Choras “Pirmyn”.

Bet tai nebus viskas — daly
vaus dar ir kita, lietuviams iki 
šiol dar negirdėta svečių-daini- 

jusi visoj Chicagoj savo daina
vimo gražumu. Ji dainuos prog- 
rdme tik vienų numerį, ir už- 
tikrinam, kad ta viena daina 
sujaudins iki gelmių kiekviena 
ten atsilankiusį klausytojų.

Švęskim vasario 16-tų — 
vasario 16-tų!

Tad, Chicagos lietuviai! Iškil
mingai atšvęskime Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuves, šį
met sueina Lietuvos laisvės 22 
metai, ir juos Lietuva pardeda 
turėdama savo prieglobstyj ir 
sostinę Vilnių. Skaitlingai su
sirinkime vasario 16 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoje ir sa
vo atsilankymu pagelbėkime 
vilniečiams sustiprinti lietuvių 
jėgas ir kultūrų toj Lietuvos 
sostinėj, kuri taip ilgai buvo po 
svetimu jungu.

Švęskime Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves vasario 16

Chicagos dienų, tų pačių dienų, kuomet

Prasidėjo “Suomijos 
Gelbėjimo Savaitė”

Vakar Chicagoj, kaip ir ki
tur, prasidėjo “Suomijos Gel
bėjimo Savaitė 
pimo Fondas 
sekmadienio 
aukų rinkimo vajų,

.” Suomių Šel- 
iki ateinančio 
varys smarkų 

taipgi ren- 
parengimų 
gyventojųSuomijos civilių 

naudai.
šelpimo Fondas 

kėlė Chicagoj $106,315.
ikišiol su-

25,000 Neišlaikė 
Autom. Kvotimų
Negauna “Draiverių Laisnių”

Valstijos automobilių depar
tamentas skelbia, kad 25,000 
vairuotojų neišlaikė kvotimus 
ir todėl negavo teisės operuoti 
automobiliu Illinois € 
liais.

Sako, jie nežinoję’ 
čiausių vairavimo ir

vieške-

papras- 
trafiko

Dingo Jauna 
Cicerietė

dingoCICERO. — Iš namų 
14 metų cicerietė, Rosetta Da- 
scioli, 1515 So. 51st Court. Ji 
yra pirmo kurso high school 
mokine. Kaimynai ir tėvas, 
Frank Dascoli, sausio 26 d., 
matė jų žaidžiant gatvėj su 
kitais vaikais, bet po to ji 
tai pražuvo.

kur

Apiplėšė Joną 
Kairį

• NORTH SIDE. — Chicagie- 
čiui Jonui Kairiui einant na
mo,, jį tarpduryj užklupo du 
piktadariai ir atėmė $40 pini-

Sedgwick avenue.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUJIENV-ACMH Telephoto
Senatoriai James Slattery (po kairei) ir Scott Lucas 

(viduryje) gavo leidimų praktikuoti advokatūrų Aukš
čiausiame teisme.

ĮDOMIOS, NEMOKAMOS PASKAITOS 
PUBLIKAI FIELDO MUZIEJUJ

Žmonių Rases
Sausio 28 d. ryšium su Hoos- 

ier Salon parodos atidarymu, 
Patrons Association pakvietė 
menininkus ir jįj draugus į spe
cialių paskaitų Fieldo muziejuj 
“Hali of Man” susirinkti. Teko 
būti ir man. Skaitė Paul G 
Dalhvig apie Malvina Hoffman 
skulptūrų ir apie žmonių rases 
Reikia pasakyti, kad M. Hoff
man yra ne tik gera skulptorė 
bet ir antropologijos žinovė 
Kai Fieldo muziejus pavedė jai 
šitų sunkių pareigų, ji apkelia 
vo visų pasaulį mokslininkų pa
dedama, rinkdama medžiagų ir 
darydama žmonių rasių statu
las. Kadangi rasė nereiškia tau
tybę, dėliai to teko iš daugelio 
žmonių surasti tinkamų asmenį 
kuris liudytų jo rasės kilmę.

Prelegentas apvedė mus dide- 

mas 101 bronzo statulų ir pa
sakė: “Mes surinkome šitų žmo
nių—juodų, rudų ir baltų—at
vaizdus, atliejome į bronzų ir 
Užfiksavome ateinančioms gent 
kartoms. Kodėl tų darėme? To 
dėl, kad evoliucija viskų keičia 
Tas, kas buvo įvykę, daugiau 
gal nepasikartos, čia yra visa 
matomoji žmonių rasių ištori 
ja.” Kai prelegentas pradėjo 
mums aiškinti apie įvairių ra 
šių kilmę, jų papročius ir gyve
nimų, nei nepajutome kaip pra
bėgo dvi valandos laiko.

Juodaodžiai.

bet ne visi jie yra negroidai. 
Zulusai niekuomet nebuvo pil
nai juodi. Malajų pusiaUsalio 
gyventojai yra labai tamsios ži
bančios odos, bet nėra negroi
dai. Jų plaukai nesigarbanuoja 
kaip negrų. Bet jie yra pikčiau
si už visus kitus juodaodžius. 
Kai skulptorė norėjo padaryti 
vieno tokio “pikčiurnos” biustų, 
teko sugaišti keletu savaičių lai
ko, kol pagaliau pasisekė jį pri
kalbinti pozuoti, žmogus, kuris 
turėjo pozuoti, ruošėsi apsives
ti. Sulig papročiu, reikia, kad 
jaunavedis įrodytų busimai 
žmonai savo narsumų. (Narsu
mų kitaip nebeįrodysi jeigu jai 
po kojų nepadėsi mažių nud
žiausią tris priešų galvas). Jis 
patiesė net septynias galvas. Po
zuodamas jis ant kelių laikė 
pasidėjęs durklų. Kai biusto dar
bas laipsniškai ėjo prie pabai
gos, laukinis “kavalierius” da
rėsi neramesnis: akys žibčiojo 
uknelėmis, lupos krutėjo ir, lyg 
norėdamas pabėgti, trukčiojo. 
Tik staiga šoko kinžalu užsimo
jęs prie skulptorės, ši atbula 
pašoko, o juodaodis žaibo grei
tumu nukirtb besiraukančiai 
prie jos kojų nuodingai gyva
tei galvų. Vadinasi, jis išgelbėjo 
skulptorės gyvastį.

Kitoje vietoje ji padarė pus
laukinio žmogaus statulų. Bet 
jų reikėjo sunaikinti, kai neci
vilizuotieji pradėjo rinktis bu- 

riais pamatyti “stebuklo”, nes 
jie pradėjo triukšmauti ir grų- 
sinti pavojumi. Kitur pasisekda
vę įtikinti prietaringus lauki1 
nius, kad “nuo to nieko bloga 
jiems neatsitiksiu”, bet papras-
tai statulų tekdavę suriaikinti 4ar žada grąžinti depozitoriams
(žinoma, po atliedinimo į bron
zų), kad patenkinti dūkstančius 
laukinius.

Įdomus, dalykas yra tas, ko
dėl juodaodžių nosies šnerplės 
plačios. Esu tai dėl to, kad kli
matas, kuriame jie gyvena, yra NOrwood Park Trust 
sithkus. Plaučiams reikia dau- Savings 
giau oro, tokiu budu giliai kve> 
juodami įtraukia daug oro į 
plaučius, dėlto .ir - nosies šnerp-

' L ’ 4Mongoloidai.
Mongoloidai niekuomet nesi

maudo. Nuo gimimo dienos iki 
nirties—nesim&lido. Tik, per ne- 
aimę tenka iššimąudyti. kai į 
vandenį įkrinta Jų kūno oda 
tačiau labai tvirta, bet dažnai 
nuo nešvaros užsikrečia ligo
mis- Pasak prelegento,, Dr. Hu- 
;hey, Kinijos mokslininkas švie
tėjas, kurio ir biustas čia pat 
yra šu kitais rasiniais žmonė 
mis1 pastatytas, yra tėvais Kini- 
,os Renesanso. Jis sako, kad da
bar Kinijoj nėra kastų, bet neil
gai trukus Kinija busianti; de- 
nokratinė valstybę^ .:l)abųr ji 
yra slenkstyje į civilizacijos 
šviesų.

Indėnai ir eskimosai taip pat 
yra mongoloidų rases žmonės 
Tik geografinė vieta ir klima
tas truputį juos pakeitė. Eski
mosai turi pailgų veidų tik dėl 
to, kad čiulpia ledų arba šmo
tų odos. Nuo to anatominė kū
no forma ir pasikeitė. Visi mon
golai yra rudaodžiai, ypač “Na- 
vahoos” (Amerikos indėnai) 
yra tikri mongolai. Nėgroidų 
rasės žmonės turi menkus pe 
čius, kojos trumpesnes ir visas 
kūnas fiziškai silpnesnis. Indė
nai stipriausi fiziškai ir pečiuo
ti vyrai. Kiti mongoloidai—iki- 
nai ir japonai—anatominiu at- 

kraštų indėnus.
Tik trumpai padaviau p. Dall- 

vvigo pasakojimų, praleisdamas 
smulkmenas, u

Paskaitos Kiekvieną Dienų.
* . • ■ :.< •’ . * * ‘ -•V

F-as Dalhvig (yna gabus ir iš
kalbus prelegentas. Sausio mė
nesio jo paskaitų, serija, “Ro- 
mance o’f Diambnds”, pasibaigė. 
Vasario mėn. teina Jnis; ‘‘Prieš j 
istorinės pabaidęs gdnitoje’’.

Kiekvienų dten$ (išskiriant 
šeštadienius) 2 vai. pbpiėt. jis 
skaito paskaitą Fieldo garriios- 
istorijos muziejuje (Stanley 
Field Hali salėje).

Įžanga į paskaitas hėihoka- 
ipa. •

Žmonėms, kurie turi laiko, 
patartina šias paskaitas lankyti, 
nes galima daug ko pasimoky
ti

(Stanley

M. š—kis

Mount Greenwood 
Bankas Užbaigė 
Likvidacija

Dividendų Nebemokės
Užsidariusių Cook apskričio 

valstijinių bankų likvidatorius, 
Charles E. Albers praneša, kad 
Mount Greenwood Trust and 
Savings Bankas jau užbaigė 
likvidacijų ir dividendų nebe
mokės. Tas bankas sugrąžino 
depozitoriams 3Sy4% uždary
tų pinigų, tai yra truputį dau
giau kaip 38 centus nuo dole
rio.

Mažai Ar Nieko Nemokės
Likvidacijų taipgi užbaigė 

Northbrook State bankas. Ma
žai kų, o gal nieko depozito
riams negrąžins ir sekami ban
kai:

Parkway State
Peoples State of Arlington 

Heights
Peoples State of Maywood
Phillip State 
Pinkert State 
Progressive State 
Proviso State 
Ridge State

Dar žada Dividendų
Likvidacijų jau baigia ir 

miau paduoti bankai, bet 
že-

nuo 3% iki 10% dividendais:
Noel State
North Avenue State
North Town State
Northvvestem Trust and 

ings
Sav-

and

Novak and Steiskal State 
Papanek-Kovac State 
Park Ridge State.

Ne trukus Mokės
Dividindus netrukus išmokės 

sekami ,du bankai:
Prudential State Savings ir
Reliance Bank and 

Company.
Bus daugiau)

Trust

Suėmė Du Jaunus 
“Hit-and-run” 
Vairuotojus
Automobilių nelaimes Chicagoj 

oak-parkie- 
moleriš- 
nclaimės 
Peterson, 
jo brolis

suėmė du jaunus 
čius už suvažinėjimų 
|<ės ir pabėgimų iš 
vietos. Jie yra Curtis 
6146 Eddy Street, ir 
Kenneth.

Jie pavojingai sužeidė 56 me
lų moteriškę, Mrs. Auna Pom- 
czak, nuo 4338 Augusta bulva
ras. Nelaimė įvyko prie Augus
ta ir Kilbourn.

Kitos nelaimes

8050nuo

Vakar ir užvakar automobi
lių nelaimėse mirė sekami žmo
nės:

Kareivis George Banas, 26, iš 
Fort Sheridan;

Joseph Kalias, 52, 
Stewart avenue;

Emma Sandstrom, 
Xortland street;

Arthur Schlihs,
Eastwood avenue, ir

Nežinomas, apie 55 metų am
žiaus vyras. Jis žuvo prie Hig- 
gins ir Nashville avenue. Au
tomobilį vairavo Sylvester Ko- 
walski, nuo 6944 Benvyn

37 metų John Canaan, 
Ravenswodd avenue;

Charles Moravec, 51 
18-nikietis nuo 1734 Ruble St. 
(žuvo prie 18-tos ir Canal), ir

Adian Voss, 35 m. a., 16528 
Chicago road.

590456,

243560,

avė.
4551

metų

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

_____  Ph'madienis, vasario 5, 1940

UŽREGISTRAVO PREZIDENTO ROOSE-
VELTO VARDĄ ILLINOIS “PRlMARY” 

RINKIMAMS
Kandidatų Eilės Jau Rikiuojasi Balandžio 

9 Nominacijoms
Lygiai už 63 dienų Illinois 

valstijoj įvyks svarbus 1940 
metų “primary” rinkimai no- 
minavimui kandidatų visuoti
niems rinkimams, kurie įvyks 
lapkričio menesį.
Rooseveltas trečiam terminui?

Tarp kandidatų Illinois vals
tijoj figūruos ir prezidento F. 
D. Roosevelto vardas. Chicagos 
demokratai surinko 14,000 pa
rašų peticijoms ?r šeštadienį jas 
įteikė valstijos sekretoriui E. 
J. TIughes, užregistruodami 
Roosevelto vardų nominacijose 
kaipo kandidatų į prezidentus.

Tas žingsnis sukėlė daug spė
liojimų ir kalbų ne vien Illinois 
valstijoj, bet ir visoj Amerikoj 
Rooseveltas baigia antrų prezi
dentūros terminų, ir einant 
Jungtinių Valstijų tradicijomis, 
jis turėtų pasitraukti į privati
nį gyvenimų. Tos tradicijos tre
čių terminų prezidentui drau
džia.

Vienok demokratų partijoj 
daug kas pageidauja vėl Roose- 
veltų nominuoti, ir prie tokių 
priklauso Illinois valstijos de
mokratai. Pats Rooseveltas dar 
nėra pasakęs ar kandidatuos 
ar ne, bet jo rėmėjai neima 
šansų — todėl jo vardų ir čia 
užregistravo.

Republikonai užregistravo 
Dewey

Iš republikonų Illinois valsti
joj • užsiregistravo Thomas E.

Vakar ir Užvakar Chicagoje

• Savo buto virtuvėj pasi-.Allman įsakė nuovadų kapito-
kouė 51 metų, chicagietis, Frank’nams tuojau uždaryti visas ar- 
Hnilo. Jis gyveno adresu 2437 kliu lenktynių lažybų “biržas” 
N. Kedzie avenue. —“bookies”. Jisai tai padarė

• Apskričio teismui šešta
dienį pasidavė 9-i pereitų ba
landžio mėnesių rinkimų val
dininkai, kurie yra kaltinami 
rezultatų keitimu. 4-i kaltina
mieji yra iš 33-čio precinkto, 
22-trame warde.

• Prie 4227 N. Hermitage 
avenue buvo pašautas 16 me
tų jaunuolis, George Hart, nuo 
725 Wrightwocd avenue. Ji
sai bandė atimti ridikiulį nuo 
Mrs. Jean Kroli, gyvenančios 
ties tuo adresu.

• H. E. Maski, rinkimų ta
rybos valdininkas praneša, kad 
14,000 chicagiečių nori būti tei
sėjais ir klerkais ateinančiuo
se primary rinkimuose, kurie 
įvyks balandžio mėnesį (9 d.) 
Visi turi išlaikyti tam tikrus 
kvotimus, kuriuos taryba pra
dėjo duoti kandidatams perei
tą antradieni.

• Nuodų išgėrė ir pasimirė 
31- metų Henry Mauser, 1518 
N. Pulaski Road. Jisai tarna
vo banke už klerką.

• Chicagietis James E. Mu- 
stari, 4106 Jackson bulvaras, 
buvo nuteistas kalėti aštuonis 
mėnesius apskričio kalėjime. 
Jisai yra baulžiamas už par
davinėjimą cukraus nelegalėms 
degtinės varykloms. Jisai taip
gi turi . užsimokėti $1,500 pi
niginės pabaudos.

• Iš šešto aukšto lango 
Evanshire viešbuty, Evanstone 
iššoko ir užsimušė 23 metų 
mergina, Mary Hayden. Ji sir
go nervų liga.

• Savo sesers Ada Swanson 
namuose, 509 N. Lockwood 
Avenue, nusišovė 45 metų Hen- 
niiig Borųian. Jis per ilgą lai
ką buvo be darbo. Gyveno ad* 
resu 2977 Michigan avenue.

• Du ginkluoti banditai pa
sivogė $134 iš dviejų alinių, 
adresu 2259 13th st., ir 1859 
Hastings Street.

• Policijos komisionierius 

Dewey, New Yorko prokuroras, 
kuris pagarsėjo nuteisęs kelis 
garsius aferistus kalėjimai!.

Nominacijoms jau formuoja 
ir kitų kahdidatų eilėse. Iš de
mokratų ir republikonų pusės 
yra po kelis kandidatus kiek
vienai vietai, žinoma, yra re
guliariai partijų kandidatai, bet 
šį kartų yra ir daug nepriklau
somų kandidatų “maištininkų”, 
kurie nominacijose eis prieš re
guliarius kandidatus. Ypatingai 
didelė kova eis tarp republiko
nų už gubernatoriaus ir sena
toriaus vietas.

Demokratai, tur būt, rems 
gubernatorių Hornerį, nežiū
rint, kad praeityj kelios valsti
jos demokratų frakcijos smar
kiai riejosi.

Kelly remia Courtney
Chicagoj nominacijose vie

ningai eis ir Kelly-Nash demo
kratai su prokuroro Thomas J. 
Courtney šalininkais. Visi ben
drai rems Courtney kandidatū
rų prokuroro vietai dar vienam 
terminui.

Lietuviai
Įvairių kandidatų registraci

ja Illinojuj pasibaigs penkta
dienį. Kai jau kandidatų sąra
šas bus pilnas, jį paskelbsime 
“Naujienose”. Tarp kandidatų 
bus ir keletas lietuvių, bet be
ne visi kandidatuos nepriklau
somai ir eis prieš reguliarių 
partijų kandidatus. —Rs.

gavęs perspėjimą iš federalės 
valdžios prokuratūros, kad val
džia pati tai padarys, jeigu 
Chicagos policija įsakymo ne
pildys. Prokuroras Campbell 
taipgi įteikė Allmanui sąrašų 
300 vietų operuojančių Chica
goj, kur yra priimami pinigai 
lažyboms.

• Misteriškas namų padegė
jas, kuris kelių savaičių bėgyj 
Waukeganė pradėjo 15 gaisrų, 
šeštadienį padegė Agudas Ach- 
im sinagogą, prie Lake ir 
County steet.

• Užvakar Montpar n a s s e 
Forume, Chicagoje, įvyko įdo~ 
mus debatai tarp Noęthivest- 
ern universiteto profesoriaus 
William Gellerman ir WiF 
liam Wernecke, kunigo Coug* 
hlino ^Krikščionių Fronto" or
ganizacijos vado Chicago je. 
Prof. Gellerman pabrėžė min
tį, kad Coughlinasi stato pavo
jų Amerikos demokratiją ir 
yra fašistų agentas. Wernecke 
aiškino, kad Amerikos demo
kratija vistiek niekam netiku
si ir ją reikia gurban išmesti.

• Prie Quincy ir Wells ele- 
veiteriu stoties buvo nemažaic
sujudimo. Susirinko šimtai 
žmonių, atvažiavo ugniage
siai ir keli policijos skvadai. 
Ant stoties stogo, 75 pėdos 
virš gatvės, stovėjo jaunas vy
ras ir grąsino šokti, jeigu kas 
bandys jį nlio stogo nutempti. 
Po dviejų valandų ginčo, ug
niagesiams visgi pasisekė sto- 
gdn užlipti ir smarkuolį nu
kelti žemėn. Jį uždare centra- 
linėj nuovadoj. Tai buvo 25 
metų NValteris Gudgen, trokų 
šoferis nuo 4957 W. Superior 
st. Nežinojo—kodėl, bet sako, 
jam užėjo nora^ šokti nuo sto
go ir tiek.

• Iš Washingtono prana
šaujama, kad demokratų par
tija ruošiasi laikyti 1940 metų 
kčnvenciją Chicagoj, tarp lie
pos 15 ir 30.




