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98% AMERIKOS ŽMŪNII
PRITARIA SUOMIJAI

RUSIJA YRA TOKIA PAT DIKTATŪRA, 
KAIP IR KITOS - SAKO PREZIDENTAS 

ROOSEVELTAS
Paskola Suomijai neįvels Jungt. Valstijų 

j karą
WASHINGTON, D. C., vas. 

11. — Prez. Rooseveltas pe
reitą šeštadienį kalbėjo Ame
rikos Jaunuomenės Kongresui. 
Apie 8,500 kongreso dalyvių 
susirinko prie Baltojo Namo 
prezidento kalbos pasiklausy
ti.
i Prez. Rooseveltas papasako
jo, jogei jis buvo susidomėjęs 
jau anksti Rusijos eksperimen
tu. Tačiau laikas parode, kad 
sovietų tvarka yra taip jau 
absoliuti diktatūra, kaip bet 
kurios kitos šalies diktatūra. 
Rusija susijungė dar su kita 
diktatūra ir užpuolė kaimyniš
ką valstybę — taip mažą, kad 
ji negali padaryti skriaudos 
Rusijai ir nori tik taikiai gy
venti kaipo demokratija.

Toliau prezidentas pareiškė, 
kad 98 nuošimčiai Amerikos 
gyventojų pritaria suomiams, 
kurie stengiasi atremti rusų 
užpuolimą.

Kalbėdamas apie jaunuome
nės kongreso rezoliuciją, kuri 
sako, kad davimas paskolos 
suomiams esąs užsimojimas 
įvelti Ameriką į imperialistini 
karą, prezidentas pareiškė, jo- 
gei rezoliucija yra visai nepa
grįsta. Jeigu ,ji sakytų, kad pi
nigai reikalingi šios šalies, pa
čios Amerikos bedarbiams, tai 
dar butų pagrindas. Pasakymas 
gi, kad paskola Suomijai gali 
įvelti Ameriką į karą su Ru
sija, yra tiesiai juokingas 
pašauktas nežinojimu.

ir

HORNER PASITRAUKS, HERSHEY 
KANDIDATAS Į GUBERNATORIUS

/‘ŠPRINGFlEIib, III., Vas. Ji. tas. Kandidatu į leitenantus 
4- Illinois valstijos demokratų. gubernatorius — John Stelle, 
centralinis komitetas šeštadie
nį paskelbė sąrašą kandidatų 
nominavimui j augštas valsti
jose valdžios vietas.

Patariamas daktarų, guber
natorius Horner nebekandida- 
tUO&’ Kandidatu nominavimui į 
gubernatorius parinktas Harry to, kad centralinis valstijos ko- 
Hershey, Taylorville advoka- mitetas išmetė jį iš sąrašo.

dabartinis leitenantas guberna
torius t į senatorius — Slattery, 
iš Chicagos. Į sąrašą nepateko 
valstijos auditorius Edward J. 
Barrett. Jisai pareiškė, kandi
datuosiąs, nežiūrėdamas to fak-

Talkininkai nenori Čekijos žydus varo 
j’ ^lopytos’^ taikos iš biznio

Naujienų-Acrhe Teiepnoto
Oliver H. Quaylc Jr. (viduryje), demokratų nacio- 

nalio komiteto iždininkas, kuris Chicagoje rūpinsis de
mokratų partijos nacionalės konvencijos ręikalais. •

DĖL TORNADO ŽUVO 22 ASMENS
... i.’.iI.i.~,i.i..iiii ii.-~.MMm—— 

TURTUI ŽALOS PADARYTA APIE, $7,500,000

ALBANY, Ga., vas. 11. — 
Prieš šeštadieniui išauštant šį 
miestą užgavo tornado — vie
sulas.

Audrai praėjus, nustatyta iš 
karto, kad 18 žmonių žuvo. 17 
žuvusių buvo juodveidžiai, vie
na moteris baltveidč. Apie 450 
žmonių sužeista, 250 jų sužei
sta sunkiai. Tarp 500 ir 700 
namų sugriauta. 2,000 žmonių 
neteko pastogės.

be-Sekmadienį, griuvėsius 
valant, surasta daugiau žuvu
siųjų. Jų skaičius pasiekė 22, 
ir manoma, jjis galų gale pa
sieks 30 skaitlinę.

4 1 -

os bedaryta apie
Miestely paskeib-

Turtui žal 
$7,500,000. 
tas karo stovis. Atsiųsta ka
riuomenė. V: 
zacijos teikih nukeptoj tįsiems 
pašalpą.

sUomenės organi-

Rusai nori iižkariau-IHulI aiškina Jungt 
ti Suomi ją pirri* [Valstiją taikos žing- 

i ' sniuspavasario

veiksnieji pra
nešimai

— Jungt. Valstijų ambasa
dorius Maskvai, Laurence Stein
hardt, paneigė žinią, jogei jis 
vykstąs į Stockholmą ir į Hel
sinkį Rusijos ir Suomijos tai
kos interesuose, i

— Rusų atakos Karelijos 
fronte, atrodo, pradeda išsi
semti. Reiškiama nuomonė, jo
gei didžiausias raudonosios ar
mijos ofensyvas bent laikinai 
sustoja. Rusų lėktuvų veikla 
sumažėjo. Rusams stinga gą
sdino — duodamas paaiškini
mas.

— Mirė Kanados geenralus 
gubernatorius, lordas Tweeds- 
muir. .

— Protestuodami įvykdymą 
mirties bausmės dviems ai
riams teroristams Anglijoje 
pereitą savaitę, airiai Dubline 
surengė demonstraciją. Joje 
dalyvavo 10,000 žmonių. Bel
faste, šiaurės Airijoje tokioj 
pat demonstracijoj dalyvavo 
1,000 asmenų. Policija išvaikė

Areštavo Amerikos 
fašistų vadą

JAUNUOMENĖ ŠAUKIAMA I RUSIJOS 
ARMIJA

RUSŲ ATAKOS KARELIJOJ ATMUŠTOS
fili III Į Ii .lll.l

ROMA, Italija, vas. 11. — 
čia gauta pranešimų, kad Ru
sija ima aktyviai kariuomenės 
tarnybai vaikinus gimusitls 
1920. ir 1921 metais. Reiškia, 
kariuomenėn imami 19 mėtų 
jaunuoliai.

---- X---- X—X----
HELSINKIS, Suomija, vas. 

11. — Rusų atakos Karelijos 
fronte, Suomijoj, tapo atmuš
tos — sako suomių komunika
tas išleistas sekmadienį.

Šitoks pareiškimas pasikar
toja per paskutines dešimtį die
nų — nuo laiko, kai prasidėjo 
smarkusis rusų ofensyvas prieš 
Mannerheimo liniją.

Kiti pranešimai kalba, kad 
tik paskutines dvi pereitos sa
vaitės dienas suomiai sudaužo 
72 rusų tankus. Viso nuo ka
ro pradžios 650 rusų tankų su
daužyta ir 330 rusų lėktuvų 
numušta.

Neoficialiomis žiniomis, An
glija pasiuntusi Suomijai apie 
300 lėktuvų. Kai kurie tų lėk
tuvų jau pasiekę Suomiją. Įdo
mu tai, kad sekmadienio prane
šimas pažymi, jogei rusų lėk- 
tuvų atakos aptyhisios. Gal 
būt rusų atakos prieš civilius 
miestus paliovė ir dėl tos prie
žasties. Tačiau tai yra tik spė
jimai.

LEWIS SIŪLO KONVENCIJĄ UNIJŲ 
TAIKAI ATSTEIGTI

Kongresui
C.I.O. pir-

Amerikos

WASHINGTON, D. C., vas. 
11. — Pereitą šeštadienį Ame
rikos Jaunuomenės 
kalbėjo John Lewis, 
mininkas.

Kalbėdamas apie
Darbo Federacijos ir C.I.O. laiką 
Lewis pasiūlė: tegul C.I.O. ir 
Amerikos Darbo Federacija 
laiko bendrą konvenciją kovo 
mėnesio 15 dieną Washingto- 
ne, Konstitucijos salėje; tegiil 
vienos organizacijos delegatai 
susėda vienoj 
kitos antroje; 
užteks įtaikai 
kė Lewis.

salės pusėj, o 
vieno balsdVhno 
atsteigti, pareiš-

Bet Lewis reikalavo, kad 
Amerikos Darbo Federacija 
priimtų į savo tarpą visas 
C.I.O. unijas ir duotų joms 
čarterius.

William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
būdamas Miami mieste, dėl 
Lewis pasiūlymo pareiškė: jis, 
Lcwis, tokį pasiūlymą turi pa
daryti A.D.F. komitetui, o ne 
prakalboje, jeigu tikrai nori 
taikytis. Federacijos komitetas 
taikos deryboms su C.I.O. dar 
tebeturi galią šituo klausimu.

LONDONAS, Anglija, vas. 
1L — Prez. Rooseveltas perei
tą savaitę paskelbė, kad val
stybės departamento sekreto
rius padėjėjas, Sumner Welles, 
Vyksta į Europą taikos gali
mumų studijuoti.

Keliomis valandomis vėliau 
po to, kai gauta ši žinia Lon
done, Britanijos oro minlste- 
ris Sir Kingsley Wood akcen
tavo, kad talkininkai, britai ir 
franeuzai, kariaus iki bus už- 

. tikrinta taika, o ne sulopytas 
paktas, kursi tik paliktų Eu
ropą atvirą naujoms atakoms 
ir naujiems smurto žygiams.

Kuone tuo pačiu laiku, khi 
kalbėjo Wood, Paryžiuje tapo 
išleistas pusiau oficialus pa
reiškimas. Jis sako, kad, no
rint pastovią taiką laimėti, rei
kia Vokietiją sutriuškinti.

Taip Francuzįjos, kaip ir 
Britanijos oficialiuose sluoks
niuose pareikšta, kad Sumnėr 
Welles bus maloniai priimtas.

PRAHA, Čekija, vas. 11. — 
Nacių vyriausybė Čekijoje iš
leido naują įspėjimą, kad nuo 
balandžio 1 dienos visos žydų 
< rautu vės Čekijoje, parduodan
čios audeklus, drabužius ir odų 
produktus, turi būti uždary
tos.

Kitas įspėjimąs kalba, na
cių vyriausybė gal įsakys už
daryti ir kitokias 
tuves.

Įdomu tai, kad 
vybė ištrėmime, , 
prezidentu Benešu
pataria čekams nepersekioti žy
dų ir užsistoti juos, kur gali
ma.

BRUSSELS, Belgija, vas. 11. 
— Politiniuose Brussels rate
liuose kalbama, kad jeigu suo
miai pajėgs atsilaikyti prieš 
rusus dar kokį mėnesį ar ke
letą. savaičių, tai ateis pava
saris ir prasidės dumblyno lai
kotarpis. Rusijos armijos me- 
kanizuotoms dalims pasidarys 
sunkiau veikti, ir suomiai ga
lės laikytis iki vasaros prad- V • . • fžios.

Tai supranta ir rusai. Jie 
deda desperatiškas pastangas 
suomių pasipriešinimą sulaužy
ti dabar, kai žemė yra įšalusi 
ir motorizuotos raudonosios ar
mijos 
ruoti.

dalys gali lengviau ope-

žydų krau-

čekų vado- 
sti buvusiu 

priešaky,

Vokiečiai ir rusai 
kooperuoja len

kus žudydami

200 lenkų belaisvių 
sušalo

oro biuras šiai dienai pra- 
nešauja:

Lengvas lietus arba sniegas; 
šalčiau; šiaurės vėjai; saulė te
ka 6:52 v. r., leidžiasi 5:18 
vai. vak. '

LONDONAS, Anglija, vas. 
XI. — Dienraštis “The Lon- 
don News Chronicle” patalpi
no pranešimą iš Budapešto, 
Vengrijoj. Pranešimas kalba: 
kai neseniai ūkininkai Tamo- 
polio apylinkėje, rusų okupuo- 
toj Lenkijoje, sukilo, tai ne 
tik rusų kariuomenė buvo pa
siųsta, bet ir Vokietijos slap
toji policija-perėjo rubežių ru
sams talkon lenkų ūkininkų 
malšinti.

šimtai lenkų nušauta, ru
sams ir vokiečiams kooperuo
jant.

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
11. — Lenkų valdžia ištrėmi
me, Francuzijoj, išleido nau
ją pranešimą apie nacių žiau
rumus Lenkijoje, šį kartą kal
bama apie gabenimą 2,000 len
kų karo belaisvių iš Rytų Prū
sijos į Varšuvą. Kelionė tru
ko 13 dienų nešildytuose va
gonuose. 200 belaisvių kely su
šalo. '

149 lenkai belaisviai, gabe
nami iš rusų okupuotos Lenki
jos, irgi sušalo.

Popiežius sveikina 
Japonijos impe

ratorių

WASHINGTON, D. C., vas. 
11. — Prez. Rooseveltas ir val
stybės sekretorius Hull parei
škė, kad Europon yra siunčia
mas valstybės sekretorius asis
tentas WellesfF ir kad Jungt. 
Valstijos tariasi su kitomis 
neutraliomis šalimis taikos 
klausimais.

Valstybės sekretorius vėliau 
paaiškino Jungt. Valstijų di
plomatijos žingsnius. Šitie žin
gsniai, sako jis, daromi tikslu 
ne tik taiką atsteigti, bet ir 
sveiką ekonominę sistemą po 
karo sugrąžinti. Pagrindiniai 
reikalavimai sveikai ekonomi
nei sistemai sugrąžinti esą: 1 
— sulaikymas ir apribojimas 
ginklavimosi, 2 — reikalas vi
soms šalims priimti tikslią ir 
liberalią ekonominę praktiką, 
jeigu norima išvengti diktatū
rų (totalinės sistemos).

VATIKANO MIESTAS, Ita
lija, vas. 11. — Popiežius pa
siuntė Japonijos imperatoriui 
Hirohito telegramą, sveikinda
mas jį Japonijos imperijos 2^ 
60D metų sukaktuvių proga. 
Popiežius dėkojo Japonijos val
dovui už palankumą rodomą 
katalikams Japonijoj.

Rumunija atmetė 
nacių patarimą s

WASH1NGTON, D. C., vas. 
11. — Pereitą šeštadienį atsto
vų rūmų komitetas ne-ameri- 
k'oniškau veiklai tyrinėti pabai
gė kvpąti 7 Williamą Dudley 
Pelley:

Pelley yra vadinamos “sidą- 
bromarškių” —v Amerikos fa
šistų — organizacijos vadas. 
Tuoj po to jį paėmė teisingu
mo departamento 
arešto reikalauja 
liną valstija.

Tarp ko kita, 
atstovų rūmų 
pareiškė, kad 
reikia padėti 
amžiui tokius
natorių La Follette, John Lew- 
isą, ir kongresmaną Dickstciną 
už “jų komunistinę veiklą”.

Amerikos fašistams La Fol
lette, Lewis ir Dickstein atro
do komunistai esą.

agentai. Jo 
North Caro-

liudydamas 
komitetui, Pelley 
jis mano, jogei 
kalėjime visam 

žmones, kaip se-

BUCHAREST, Rum unija, 
vas. 11. — Vokietija oficialiai 
patarė Rumunijai demobilizuo
ti 800,000 vyriį armiją ir pa
leisti kareivius namo, kad jie 
galėtų dirbti įmonėse ir ūkiuo
se ir parūpinti Vokietijai rei
kiamų prekių. Rumunija nacių 
patarimą atmetė.

Rumunijos Valdžią uždėjo 13 
nuošimčių takšų eksportuoja
miems petroiio produktams.

200 kolrtiinisty arės 
tuota Švedijoje

STOCKHOLM, Švedija, vas. 
11. 
rė kratą komunistų partijos 
centralinėse patalpose. Svarbių 
dokumentų, rodančių švedų ko
munistų ir sovietų vyriausybės 
sąmokslą, paimta. Pranešama, 
200 komunfstų areštuota.

Švedijos policija pada-

Hitleris studijuoja 
Jungt. Valstijų 

žingsnius

J. Valstijų ambasa 
dorius vykta iš Mas 

kvos Į Latviją

“Naujoji Lenkija 
Kooperuos Su 
Lietuva”

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
11. — Pereitos savaitės gale 
Hitleris sugrįžo iš Berchtesga- 
deno į Berlyną. Jam tuojau 
buvo padarytas pranešimas 
apie prez. Rooscvelto sumany
mą siųsti Europon Sumner 
Wellesą ir apie Jungt. Valsti
jų pasitarimus su kitomis neu
traliomis šalimis taikos klau
simais.

Vokietijos užsienių reikalų 
ministerijos atstovas pasakė, 
kad vyriausybė dar negavusi 
oficialaus pareiškimo apie Wel- 
leso planus.

RIGA, Latvija, vas. 11. — 
Čia gautas pranešimas, kad 
sekmadienį į Rigą atvyks Jung
tinių Valstijų ambasadorius 
Maskvai. Jis keliaująs į Stock- 
holmą ir į Helsinkį.

Ryšium su šituo pranešimu 
phplito gandas, jogei Jungt. 
Valstijų ambasadorius, Lau- 
rence Steinhardt, kelaująs Suo
mijos — Rusijos taikymo ar
ba bent mušiu paliaubų tikslu. 
Tačiau gandas nepatvirtintas.

“Gyvens draugiškai su 
kaimynais”

v ----------
Laikinosios Lenkijos valdžios 

narys, gen. Jozef Haller, pareiš
kė, kad po šio karo atgims 
“nauja, demokratiškesnė Len
kija”, kuri gyvens taikoj su sa
vo kaimynais.

Jis pridūrė, kad su Lietuva, 
kaip ir su kitomis Pabaltės val
stybėmis, “Lenkija palaikys 
kuo geriausius santykius ir koi 
operuos su Lietuva politiniai ir 
ekonominiai”. Jis nepaaiškino 
ką ekonominiu ir politiniu ko- 
operavimu supranta.

Gen. Haller’is kalbėjo lenkų 
masiniam mitinge, kuris įvyko 
šeštadienio vakare Chicagos 
Stadione. Dalyvavo apie 20,000 
žmohių.

Gen.’ Haller toliau pareiškė, 
kad naujoji Lenkija nereika
laus svetimų žemių, kurias val
dė buvusioji Lenkijos valdžia* 
Naujoji Lenkija nenori Ukrai
nos, kuri buvo po Lenkija prieš 
karą, taipgi nereikalaus Baltgu- 
dijos. Kaip Ukrainai, taip ir 
Baltgudijąi turbiU bus duota 
nepriklausomybė. *

Turkija ir Italija pa 
sirašė sutarti

Farley užregistravo 
savo kandidatūrą 

nominacijai

vas. 
kad

ISTANBUL, Turkija, 
11. — Oficialiai paskelbta, 
Turkija ir Italija pasirašė nau
ją prekybos sutartį. Numato
ma, sutarties pasėkoje Italija 
visai išstums Vokietiją iš rin
kos Turkijoje.

Pereitą savaitę Turkija pa
ėmė Kruppo įmones Istanbuie 
ir įsakė 100 Vokietijos tech
nikų apleisti šalį. Tie žingsniai 
aiškinami kaipo Turkijos pask 
ruošimas karui.

Naciai viešai gyrėsi,; kad jų 
šnipų sistema Lenkijoje pra
dėjusi jiems greitai Lenkiją 
įveikti. Taigi turkai nenori tu
rėti vokiečių, jeigu karafe be
sidėtų; nenori taipgi, kad vo
kiečiai stebėtų Turkijos prisi
ruošimus karui.

Sakoma, Turkija jau seniau 
buvo nutarusi stoti karah prieš 
Vokietiją ir Rusiją, bet dabhr 
ji Jau viešai rodo, jogei stos 
karan, jeigu reikalas bus.

BOSTON, Mass., vas. 11. — 
Demokratų partijos pirminin
kas ir politinių darbų dalinto
jas, gcneralus paštorius Far
ley, užregistravo savo vardą 
kaip kandidato nominacijai į 
prezidentus Massachussets de
mokratų busimoje konvencijo
je. <
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Pirmadien., vasario 12, 1940SLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikaiš, 
kada labai aštri kova Šio tarp laisvamanių (“šliuptarniu”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).
— * ........ ....... *  W i i ,b.

šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui Šliupui

(Tęsinys)

Lėkė per Kastės vaizduotę 
praeities dienos, malonumui 
ir vargai, draugėj praleisti su 
Roku. Bet kur tai kas smar
kiau lėkė ateities nelaimės. 
Ypač ryškiai stovėjo jos aky
se plati, gili jure, laivas ir bal
sus vandenų milžinai—bangi
nės. Ji spaudė Roką prie savo 
krutinės ir kalbėjo.

—Melskis, Rokeli; dažnai 
melskis į savo patroną, šven
tą Roką, kai per marias plauk
si. Melskis, Rokeli, kad velio- 
ribos laivo neužpultų ir gilio
se mariose neapverstų ...

Ir ji sakė tai visa savo šir
dimi, visa siela, kaip tikrai ti
kinti ir labai dievobaiminga 
moteriškė.

Ji, su didesniais vaikais, bal
siai verkė. Juk tėvelis—visas 
jų turtas, visas pasaulis—atei
tis ir laimė ...

Duslus, tartum iš po -žemės, 
išsiveržė “sudie”.

Rokas įšoko į vežimą. Dar 
kartą “sudie” — ir nuvažiavo,

ir mojuodamas ranka.
Jis važiavo iš gyveninio, iš 

krašto, kurį turėjo, į gyveni
mą, į kraštą, kurio ieškojo, 
troško., .

O menka pirkelė, su aštuone
tu paliktų ‘‘dievo valiai’* žmo
nių, liūdnai žiurėjo į vakarus, 
kur tolo tėvas—maitintojas—ir 
kur jau leidosi mėnuo.

Antanas, karštai spausdamas 
jo rahką«

Su dievo valia ir pagalba, 
Antanėli, su dievo valia ir pa
galba. Jo apveižda visur mus 
lydi, visur saugoja,—sunkokai 
kalbėjo Rokas, nes džiaugs
mas, viltis, rūpestis, abejonės 
ir baimės drumstė jam galvą, 
stingdė liežuvi.

Antanas ėmė ir netyčiomis 
šyptelėjo, kam Rokas sakė, 
jog “su dievo valia ir pagalba”, 
ne su traukinio ir laivo, kaip 
iš tikrųjų juk ir buvo.

Rokas tatai pastebėjo. 
Tuoj prisivaidino jam šliup- 
tarniai, su šėtonu pryšakyje. 
Jis labai jaudinosi,—galvą pa
purtė, trynė akis, matyti, no
rėdamas iškratyti iš smegenų, 
ištrinti'iš akių prlsivaidinu- 
sius jam šliuptarnius, su šė
tonu pryšakyje.

Antanas gi, labai pasiilgęs 
savo krašto, klausinėjo Roką 
apie savo Žmoną, vaikučius, 
gimines, draugus, kaimynus, 
miestelį—visą Lietuvą. Rokas 
labai trumpai, lyg ir mikčio
damas, teatsakinėjo. Nežinojo, 
mat, žmogus, su kuo iš tikrų
jų reikalą turi: ar su krikšty
tu savo kaimynu Antanu, ar 
su šliuptarniu,—krikšto ir “dū
šios” Išsižadėjusiu bedieviu.

O namie visi laukė naujo
ko. šeimininkė ruošė užkan
dį, šeimininkas dairėsi degti
nės ir alaus, nors, tiesą pasa
kius, jie gerti visai mažai te
gėrė, bet naujoką pasitikti be 
ko pors stipresnio—kaip gi!

Antąnas su Roku parėjo. 
Rokas įžepgė pro durk |ik su 
kepure-: rankose ir su. “tegul 
bus pėgarbintas Jėzus Kris
tus*’ drebančiose savo lupose, 
nes jo lagaminą nešė Antanas.

Niekas neatsakė “amžių 
amžiams’*,—prišingai, kai ku
rie šyptelėjo, ypač ,šeimininkė.

Rokas apsidairė* sumiago ir, 
tur būt* nejučiomis porą žing
snių atgal atšoku. Mat, religi
jos aistromis perkaitusiai jo 
sielai per skaudus smūgis bu-

atsakė “ant arnotų amžihųjų”, 
kaip jis kad norėjo, bet dar 
ir pasišypsojo! šėtonas su 
šliuptarniais vėl jam prisivai- 
dino, ir jis stovėjo, tarsi stabo 
ištiktas, ir negirdimai, tik sau 
kalbėjo:

—Teisybę Tamošius Pliopa 
sakė, teisybę. Teisybę ir ku
nigas Milas savo broliui rašė, 
teisybę* Čia jie visi yra pagedę, 
sutvertoją ir išganytoją panie-

11 ;■
“Bambizų žemė, šliuptarniu 

namai T

Po trejetus savaičių liettiviš- 
ki Roko batai jau stovėjo ant 
rytinio Šiaurinės Amerikos 
kranto. O po keletos valąndų 
jis išlipo iš traukinio nedide
liame angliakasių mieste, pa- 
sinėrusiame Pennsylvanijos 
kalnuose, ir nutvėrė ištiestą 
Antano ranką. Jo akyse mai
šėsi džiaugsmas su ašaromis.

—Tai, brolau, laimingai per
plaukei plačias jūres ir • lai
mingai pasiekei mus—prabilo vo. Pamanykite—ne tiktai ne-

GRANE COAU COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas FORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
J’Arkant 5 tonus ar daugiau Tonas f "

. Tax ekstra

COPR. N(EDltęftAFT SERVICE. INC.

POTHOLDERS AND CASE PATTERN 2447^
No. 2117—Atsargumui imant karštus indus labai ptotgus 

‘potholders”.

Roko lupos sukrutėjo, o 
akys j lubas pakilo, nes jis pus
balsiai tarė:

-—Sustiprink ir sergėk ma
ne, o mano dieve!

Visi suprato, kas su Roku 
darosi, ir visi pradėjo jį svei
kinti, raminti, kai kurie ban
dė net ir prajuokinti. Šeimi
ninkė tuoj už stalo jį pasodino 
ir gerti siūlė, sakydama;

—Prašau išgerk tamsta vie
ną. Po tokios ilgos, sunkios 
kelionės juk reikia nuovargį 
pravaikyti, širdį sustiprinti. 
Prašau.

—Dėkui, poniute, labai dė
kui. Aš negeriu, visai nege
riu,—gynėsi Rokas, nors blai
vininku ir nebūdamas, bet da
bar griežtai nusitaręs nebe
gerti, ir tiek.

—Tai nors alaus stiklinę. 
Kaip gi dabar niekur nieko. 
Iš tokios kelionės*... naujoje 
žemėje..,

—Ne, poniuke, dėkui. Nieko 
—nieko.

—A, tamsta gersi, gersi. Kai 
dirbsi mainose, per dieną kvė
puosi anglies suodžius, tada 
gersi—gersi,—kalbėjo šeimi
ninkė, linguodama galvą, kad 
pridavus savo žodžiams dau
giau svorio.

Slidinėjo, prašinėjo ir kiti, 
bet Rokas—nė į burną. Jis va
lią, mat, turėjo labai kietą, tai 
prieš pagundas ląnkstytis jam 
nereikėjo, nepaisant,, kaip stip-* 
rios jos nebūtų. ., * « r

Visų kalbos fuof^palhfko į 
Lietuvą. Visi* mat, troško ži
nių apie savo gimines, drau
gus, pažįstamus, namus, javtfš, 
laukus, pagaliau, kas vedė, 
kas gimė, kas mirė ir ką į 
“vaiską” paėmė.

Rokas, kad ir labai trumpai 
toatsakinėdamas, vis dėlto pri- 
ilso. Tatai pamatė visi ir lio
vėsi naujoką toliau kurnanti* 
nėję. O Antanas pripylė stik
lą šviežio alaus ir dar kartą 
prašė Roką gerti, sakydamas:

—Gerk, Rokai, ko čia dabar 
taip baidaisi? Juk iš po tokios 
kelionės, Ir rūpesčių dar turi. 
Juk žmona, vaikai; rodos, jau 
visą ketvertą turi?—klausiamai 
baigė Antanas.

—Septynetą! — traškiai at
sakė Rokas, pakeldamas galvą 
ir pūstelėdamas priekin kruti
nę, nes vaikais jis visados di
džiuodavosi, tarytumei kokiais 
gyvais lobiais.

—Septynetą! Rokai, ar pa
siutai?

—Visą septynetą, kaip die
vą myliu, nes po tamstos išva
žiavimui dievas davė viėną, 
o pereitą metą — davė dvynu
kus,—atsakė Rokas, dar labaiu 
pasmagėjęs, kad* matykis, kaL 
ha eina apie jo vyriškuosius 
(ne pinigiškus) išteklius,,.

Šeimininkė su įnamiais šyp
telėjo, kam Rokas pasakė, kad 
“dievas davė”, ne Rokienė.

Rokas pasižeidė, suširdo ir 
dar mažiau tekalbėjo, Maža 
to, jis dabar jau ne juokais 
stebėjo ir “tyrinėjo” ne tiktai 
Antaną, jo šeimininkus, bet ir 
visus čia susirinkusius, ieško
damas juose kokių nors nepa-* 
prastų, žemės protui ne leng
vai teįmauomų žymių bei siuu 
ptomų. Giliai juk jis tikėjo* 
kad jie visi turi bendrų sai* 
tų su šliuptarniais ir, paga* 
liau, piktomis dvasiomis, ku
rios ir prineša jiems 'maišus 
dolerių. Kitaip, Roko išmaiiy-* 
mu, ir būti negali. Iš kur gi 
jie besiusiu tiek daug pinigų 
Lietuvon? Tai* viena, o antra, 
juk ir kunigėlis dažnai saky
davo, kad Šliuptarniu i Arneri-* 
koje su šėtoiiu rankomis susi-

lėtas kaimynų, kurie atėjo 
“grinoriaUs” pažiūrėti, visi 
kaip vienas mane, jog Rokas 
turi būti labai kuklus, drovus, 
pagaliau, ko čia daug ir be- 
horėti—iš ^gfinoriaus.” Kad 
bent kelis stiklelius degtinės 
Rokas butų išlenkęs, tai tada- 
ghl būt, tas stropusis jo žygių 
cenzorius (valia) butų kiek 
nors suminkštėjęs, pašlijęs ir 
leidęs jam laisviau elgtis. Bet 
nei jis gėrė, nei jo žygių sau
gotojas savo pareigose atlyžo.

Tik dvyliktą valandą tepra
dėjo visi skirstytis, linkėda
mi Rokui greitai gauti darbo, 
daug ‘‘dolerių padaryti” ir 
“bobai šimtus siuntinėli.” Ro
kas pradžiugo. Kartu su An-

No. 2447

Adresas

Miestas ir valstija

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEFT.
| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė

n|rę,bendri dirba. O kuhigas* 
RoMo galvojimu, tai ne tas 
bložhelis Ryzgiukas,- kuris ke* 
lėtą mėtų gimnazijoje padyki- 
nėjęs, pasakoja vaikščiodamas, 
kad nei burtų, nei kipšo nešą. 
Kvailys! Kunigas ir gimnaziją 
ilgiau ėjęs, ir seminariją visą 
išėjęs, ir dievo moksluose tiek 
prakutęs, kad—nepaduok,—jis 
viską žino!

O via dėlto jtikių raganiškų 
bei šėtoniškų bruožų juose Ro* 
kas besurado. Tiesa, mate jis 
jau nebe tokius ryškius, svei
katos pilnus jų skruostus ir 
nebe tokią gyvą bei linksmą 
nuotaiką, kaip paprastai Lie
tuvoje, kur žmogus, nors ir 
neturtingas, vis tik atrodo ir 
sveikas, ir linksmas, jų vei- tanu gulti nuėjo. Užmigti bet- 
dai buvo ntiblankę, nuotaika gi jis negalėjo, nors ir labai 
sužnybta,—tai tokia, kokią pa- buvo įvargęs. Jo galvoje, mat, 
prastai sukelia stiprus besiru- aitvaras su doleriais, šliup- 
pinimas pinigais ir rytojum. Ir tarniai su piktomis dvasiomis, 
juo daugiau Rokas juos stebė
jo, juo ryškiau atsigamino jo 
vaizduotėje fizionomija tų 
šventųjų, į kuriuos jis savo 
miestelio bažnytėlėje dažnai 
melsdavos, laimės prašydamas. 
Taigi, sakytumei, lyg ir tyčia: 
tikėjosi Rokas surasiąs Anta
nienės vyrą, Antaną, ir jo 
draugus sušliuptarnėjusius bei 
siišėtonėjUsius, o čia stirado 
lyg ir sušventėjusius.

Visa tai, žinoma, sukėlė Ro
ko galvoje liek daug abejonių, 
kad jis nebežinojo, nei kaip 
čia susivokus, nei ką čia be
sakius. Ir todėl visą vakarą la
bai mažai tekalbėjo, laukda- jonėse įsipynęs, visas sumišęs, 
mas, kad tik greičiau visi gul- O kai sukrebždėjo už lango 
ti eitų. Antanas, jo šeiminiu- atėjusi kažkieno katė, jis per- 
kai, dar kiti du įniiihiai ir ke- sižegnojo, kairėj rankoj spaus-

damas rožančiaus kryželį. Bet 
dar aštriau baiųiės jausmas jį 
supurtė, kai virtuvėje skambus 
laikrodis dvyliktą išmušė.

(Bus daugiau)

ir baimės audrą kėlė. Į savo 
sendraugi, Antaną, dažnai jis 
veizėjo, savo sieloje bebalsiai 
kalbėdamas.
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Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. Western av. 
•>1 Hemiock 9252 
Valančius nuo 10:00 v. 
ryto iki 5:00 v. popiet 
Nuo 6:00 iki 0:00 vak. 
Treč. ir Penktad. nuo 
12:00 Iki 0:00 ir 6:00 
iki 0:00 vai. vakaro 

Aeštad. ir Sekni. pagal 
sutarti.

AKIU SPECIALISTO

tarsi koks viesulas, sukosi ir

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS 

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4615 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENT1STAS

645 So. Ashland Avė 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki d vakaro 

beredoj pagal sutarti.

—Puikus vyras kadaise bu
vo, puikus. Drūčiai tikįs, die
vo ir svieto bijąs. Bet dabar— 
sergęk mane dieve!—šėtonui 
dūšią pardavęs. O vis per tuos 
šliuptarnius, per tų pagedė
lių pagundinimą. Bet—nufro- 
do pablyškęs, nekaltu veidu, 
sakytumei, kaip ir šventukas 
koks. Gal būt... gal dar ... ?

Ir jis baimintis pradėjo, abe-

DR. vAITUSH, OPU.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

ZUBR1CKAS 
G1D1TOJAS IK CHIRURGAS 
Z808 VVesl tiara St. 

VALAA1JU8. 2—t popiet ir 7—! 
vdKaru, trečiadieniais ir sekmadr 

rnais pagal susitarimų.
1 eiei uju> tiEAILuCK blll

Kreivos akys

ryto iki 8 v 
sutartį.

akys atitaiso-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMŲ (STAIGA : •• lATliiįa

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 
, ;t > Telefonas LAFAYETTE 0727 '

T—\ _VI 5— 4 koplyčios visose
-1—' -LSL czi 1 Chicagos dalyse

ssa

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Oiisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

• Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

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

SU POVILU ŠALTIMIERU.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

iUM uit tuviai Daktarai

Ofisas Canai 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2202 W. Cermak Road
Ofisas atdaras: 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

ir susitarus.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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 Fark 3395 

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

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

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

t

,v
i '■

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Wėst 46|h Street Yards 0782

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

aiaaiaaiaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaa

VARIAI
< h.cagos. , 
. įcero 
lietuvių

trektorių 
Asociacijos

aaiaaaiaaaaaiaaaiaaaaaaaaiiaaaaiaaaaaii

Ambulancu 
Patarnavi- 

as Diena 
ir naktį

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenuė

Yards 1139 
Yards 113*

fe I F B 
fe

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canai 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street Tel. Pullman.1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

______i. i. ■■ ■■■ ■-.. • ...... . .... . ................. . — ..................................- - -

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

4-

Į

A

t

> J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue . r< j phone Lafayette 3572

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

į P. J. RIDIKAS
3354 So. Malgtad Street YARDS 141U

.... ■ -... ....

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Rephblic 7868

Ofiso Tol. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

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

Prie VVestern Avenue

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemiock 6699

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

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

Telefonas SEĖLEY 7330 
Namu telefonas Brunsvick 0597

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 VV. 18th St., netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

♦729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiNuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone VI1DWAY 288o

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

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room * 1230

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

Garsinkitės “N-nose”
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North Sidės Lietuviai 
Minės Nepriklauso
mybės Sukaktuves

Katalikai — Ir “Komunistai”.
Šiais metais Lietuvos Nepri

klausomybės sukaktuvės bus 
minimos visose Pittsburgho da
lyse, tai yra: Soho, South sidc 
ir North side. Jau per eilę me
tų, ypatingai Soho dalyje, Lie
tuvių Mokslo Draugijos svetai
nėje vadovaujant SLA 3 apskri
čiui, Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuves vra minima kas 
metai nuo pat to laiko, kaip 
Lietuva atgavo nepriklausomy
bę. Kiek vėliau ir katalikai atsi
minė, kad Lietuva yra nepri
klausoma, pradėjo ir jie atski
rai rengti Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves, vadovau
jant Romos Katalikų Federaci-

nėję. Vadinasi, bus sutaupyta 
kelionės lėšos.

Kitas svarbus draugijų atsto
vų nutarimas — tai tas, kad 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių proga bus stengiama
si parinkti aukų Vilniaus nu
kentėjusioms gyventojams. Tam 
reikalui buvo išrinktas šiame 
susirinkime komitetas parašyti 
atsišaukimo laiškus į Pittsbur
gho ir apylinkės draugijas pra
šant, kad draugijos iš savo iždų 
paremtų Vilniaus reikalus ir 
aukas pasiųstų arba priduotų į« 
LMD svetainę vasario 18 d. 
Taip pat ir svetainėje visos 
kos bus atiduotos Vilniaus 
kalama.

Buvo išrinktas komitetas,
riam pavestas visas Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo dar
bas. Į komitetų įėjo šie veikė
jai: P. Dargis, J. Virbickas, J.

au- 
rci“

k u-

Atsišaukimas į Pitts 
burgho Draugijas ir 

Visus Lietuvius
Broliai ir Sesers Lietuviai! 

Musų tėvynei Lietuvai reikalin
ga pagalba. Tik spėjo šiek tiek 
susitvarkyti su Klaipėdos pabe-

žmonės būdavo komunistų pra* 
keiti.

Na, o ką mes matome dabar. 
Ką tik Stalinas sako, kų daro — 
viską komunistai šventai užgi
na.

Bevertis laukimas buvo tų 
žmonių, katrie 'dar vis tikėjo 
arba ir dabar dar tiki, kad ko
munistai, maišydamiesi su kitų 
srovių žjnonėmis ir kartu veik
dami, vis gal atvirs prie “dva
sios šventos”. Kitais žodžiais sa
kant, įgaus šiek tiek proto ir 
gal pradės savistoviai protauti.

Paskutiniai perversmai ko
munistinėse teorijose ir komu
nistų protavime geriausia paro
dė, kad pas komunistus nėra 
jokio savistovaus protavimo. Y- 
ra tik politikiški akrobatai ir 
dvasiniai vergai. Nieko daugiau 
neliko iš komunistų.

Katalikiškos davatkos daug kj j,amarginimlJ. Įžanga nebus 
daugiau turi savistovio pro tavi- . 4
mo, negu komunistinės.

Stalino su Hitlerio pasibučia
vimas, raudonosios armijos už

do pabėgėliai ne tik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai. Lietuva tu
ri jais rūpintis, pavalgydyt ir 
apredyt.

Taigi minėdami 22 metų Lie
tuvos nepriklausomybės gyveni
mų ir atgavimų savo sostinės 
Vilniaus, aukokim visi kas kiek 
išgalim Vilniaus reikalams.

Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviai Vasario 16-lų švęsim ne- ■ , ... . •
dėlioj Vasario 18 dienų Lietu- puolimas ant Suomijos, tai bū
vių Mokslo Draugijos Svetainėj, jvo egzaminai, kurie geriausia

SLA192 Kp., Rengia Atėjo Prašydamas
Prakalbas
Kalbėtojais Bus SLA Vice-Pre- 

. zidentas J. K. Mužukna 
ir S. Bakanas.

NEW KENSINGT0N, Pa. —• 
Teko sužinoti, kad SLA 192 kp., 
rengia prakalbas vasario 18 d., 
2:30 vai. po pietų Rusų svetai
nėje, 1377 — 4th Avė., Arnold, 
Pa. Kalbėtojais yra pakviesta iš 
Pittsburgho SLA. vice-preziden- 
tas, J. K. Mažukna ir S. Baka-

' , Įnas.
Todėl patartina šios apylin

kės lietuviams nepraleisti šios 
progos ir skaitlingai atsilankyti 
į virš minėtus prakalbas, nes 
bus galima išgirsti daug įdomių 
dalykų ne tik SLA reikalais, bet 
ir apie šių dienų pasaulinius į-

Darbo, Negavo 
Nusižudė

Išgėrė nuodų

Bro-Dekoratorius Roman 
kowski atėjo į real estate raš
tinę, 2082 Milwaukee avenue ir 
paprašė darbo.

Raštinės vedėjas William Pa
ko lacck atsakė, kad dabar dar
bo nėra, turės palaukti keletą 
savaičių. Pats Brokowski neiš 
ėjo, pastovėjo valandėlę, tarė 
Pakalacekui, “sudiev” ir sugriu
vo.

AKINIAI VISOKIOS MADOS

už$2.45
pritaikyti akims 
su (pilna garan
tija. Ėkzaminavimas akių veltui. 
Lensą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji tempeliai 50c. Ad- 
justinimas akinių VELTUI. »

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

Furniture House 
3409-11 SO. HALSTED ST. 

Tel. Yards 2151.

• FOTOGRAFAS

Jis netrukus pasimirė nuo 
nuodų, kuriuos išgėrė real esta- 
tininkui nematant.

Brokowski buvo G8 metų am 
žiaus ir gyveno adresu 1923 N. 
Campbell avenue.

O šiais metais — tai ir lietu
viški komunaciai—Stalino gar
bintojai pasidarė tikri “kazio- 
ni” lietuviški patrijotai. Jie irgi 
jsusirupino Lietuvos nepriklau
somybės reikalais. Jie vieni at
skirai lyg ir nedrįsta sukaktu
ves rengti. Turbūt sarmatijasi 
su savo spėkoms pasirodyti, ar
ba tur būt, nesitiki sutraukti 
publikos, tad peršasi kitiems į 
pagalbų, visai nepaisydami ar 
kas juos kur kviečia ar ne.

North sidės veikėjai vadovau
jant kun. J. Misiui turėjo susi
rinkimų ir kaip teko girdėti, da-

Sandailė, K. Kairys, H. Kapta- 
rauskas, D. Lekavičius ir J. 
Kuizinas.

Išrinktas komitetas pasiskirs-. 
tė pareigomis sekamai: į 
P. Dargis. sekr. J. Virbickas ir 
kasierius P. Pivariunas.

Iš komiteto teko patirti, kad 
nepriklausomybės minėjimo 
programas bus maždaug seka
mas: kalbėtojai bus vietiniai, 
bus muzikalus programas, kurį 
išpildys du chorai, būtent, Lie
tuvių Meno Choras vadovauja
mas Mildos Virbickaitės ir šv. 
Jurgio Tautiškos parapijos cho
ras; taip pat bus ir solistų.

112 Orr Street, Pittsburgh, Pa., parode kiek komunistams rupi
8 v. vakare.

Todėl draugijos ir pavieniai 
pris’dėkim su aukomis ta die- 

pirm kolonijos jau yra pa-
'siuntusios po kelis šimtus do
lerių, o mes vist vieningai mi-

darbininkų reikalai.
-—Senas Pittsburghietis

imama.
Reikia pasakyti, kad SLA 192 

kp. tai tur būt, yra veikliausia 
visoje Pittsburgho apylinkėje, 
ne tik prirašinėjime naujų na
rių, bet ir abelname lietuviška
me veikime. —SLA Narys

“Grafas” Potockis
Vėl Pakliuvo

Buvę nutarta Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves rengti 
vasario 16 d. Lietuvos Sūnų 
svetainėje. Kas kalbėtojais bus
— lai neteko sužinoti. Gročiau-,'bllti Lietuvių Mokslo Draugys-

Visi Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviai turėtų nepamiršti vasa
rio 18 d., 7:30 vai. vakaro, ir

šia bus, koks kunigas ir keletas 
taip vadinamų “pasauliečių**.

—Pašalinis

tos svetainėje, 142 Ori* St., Pitt
sburgh, Pa.

Pittsburgh, Pa
Pittsburgho lietuviai ruošiasi 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių minėjimui vasario 18 
d. LMD Svetainėje, 142 Orr St.

Sausio 21 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje SLA 3- 
čias apskritys buvo sušaukęs 
draugijų atitovų susirinkimų, 
kuriame buvo tartasi dėl rengi
mosi prie Lietuvos nepriklauso
mybės sukakįuyių minėjimo 
Pittsburghe.

Susirinkimų atidarė SLA 3

Teko patirti, kad ir North Si
dės lietuviai Puošiasi Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių 
minėjimui savo kolonijoje, t. y. 
North Side, vasario 16 d. Ka* 
rengia ir kur bus rengiama, ir 
kas bus kalbėtojai, — apie tai 
pranešiu kita kartų.

—S. Bakanas

Tarptautiniame 
Bankete Pagerbtas 
Direk. P. Dargis

leris, paskirdamas į mandatų 
komisijų: S. Bakanų, J. Virbic
kų ir Olgų Sandaitę. Mandatai 
buvo priduoti nuo 18 draugijų 
su 35 delegatais. Dienos tvarkos 
vedėjais buvo išrinkti P. Dar
ais pirmininku ir J. Virbickas 
sekretorium.

Delegatai pasidalino minti
mis; kada rengti Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuves. Va
sario 16 d. yra penktadienis, o 
(Įaugamas pageidauja, kad pa
minėjimas butų rengiamas sek
madienį. Todėl ir buvo nutarta 
rengti vasario 18 d. vakare L. 
M. D. svetainėje, 142 Orr St.

Taip pat tų dienų, tai yra va
sario 18, po pietų South sidės 
(tolyje Lietuvių Piliečių svetai
nėje Pittsburgho katalikai ren
gia Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių paminėjimų. Tačiau 
Pittsburgho draugijos nutarė tų 
pačią dieną rengti kitą paminė
jimą visai ne konkurencijos 
tikslais, bet dėl Pittsburgho i? 
apylinkės lietuvių parankumo. 
O j’pačiai buvo atsižiūrėta į to
limesnės apylinkes lietuvius, 
nes kurie bus atvykę dalyvauti EXPLAINĮNG 
katalikų parengime dienos me
tu, tai tuo pačiu atvykimu ga
lės dalyvauti vakare draugijų 
rengiamame Lietuvos nepri
klausomybės paminėjime Lietu
vių Mokslo Draugystės svetai-

Šv. Jurgio Tautiškos 
Parapijos Klebonas 
Kun. Pranevičius

$*

Buvo Pagerbtas

LIETUVIU KALBOS

mybės Dienų ir Sostinės Vil
niaus atgavimų, pažymėkime tų 
iškilmę savo aukomis.* Aukau- _ _ ____________ ,
kim visi. Čekius rašykit iždiniu- ’ Vasario 4 d. šv. Jurgio tautiš
ko vardu: Petras Pivaronas, o į<os parapijos svetainėje buvo 
siųskit sekretoriui: J. Virbickas,1 surengtas bankietas pagerbimui 
124 Moultrie St., Pittsburgh, įos pačios parapijos klebono, 
Pa., arba atneškit ateidami į iš,-
kilmes 18 d. vasario, į LMD sve- Svečių ir viešnių buvo pilna 
tainę, kur kalbės geriausi Pitts- svetainė, tame tarpe ir žymių 
burgho lietuviai kalbėtojai; dai- amerikiečių svečių. Kalbas ir 
nuos du chorai: Lietuvių Meno linkėjimus pasakė žymus ame- 
Draugijos choras ir šv. Jurgio rikiečiai politikos! veikėjai ir 
Parapijos choras ir bus ko dau- žymesnieji musų lietuviški vei- 
£>iau- t Ikėjai. Bankieto programų vedė

Pinigai visų btts garsinami ir ir kalbėtojus perstatinėjo Povi- 
pasiųsti į New Yorką, Lietuvos las Dargis. Valgiai buvo skanus, 
Generaliniam Konsului J. Bud- patarnavimas mandagus ir svė- 
riui.

Pittsburgho Draugijų 16-tos
Vasario Rengimo Komisija:

Pirmininkas Povilas Dargis
Sekr. Juozas Virbickas
Iždininkas Petras Pivaronas
Nariai: H. A. Kapturauskas, 
D. Lekavičius, J. P. Milleris,
J. Kuzinas, A. Sandaitė,
K. Kairys.

S. S. PITTSBURGH, Pa. —

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka
miausia AmeriKos lietuviams. Turi 
paaiškinimus angliškai ir žodynėlį.

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

Chicagos policijai yra gerai 
žinomas jaunas Chicagos pik- 
tadaris, kuris visuomet išsisu
ka iš kalėjimo. Tai 25 metų Ar
turas Potocki, policijos pramin 
tas “grafu”. Jau kelis sykius 
buvo suimtas už vagystes, bet 
teisme jis paverkdavo ir* atgau
davo laisvę.

Užvakar policija jį vėl areš
tavo. šį kartų už apiplėšima 
dviejų krautuvių, adresu 8411 
ir 8656 Stony Is’and avenue.

“Grafas” mano, kad ir šį 
kartų išsisuks.

parapijos klebono, 
Wal torio Pranevičiaus.

čių nuolaika gera. —Buvęs

SLA 40 Kuopos 
Blynų Vakarienė

PITTSBURGHIŠKOS 
PASTABOS

IŠKILMINGAS LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS 22 METŲ SUKAKTUVIU 

MINĖJIMAS
Penktadieni, Vasario 16 Dieną 

CHICAGOS,. LIETUVIU AUDITORIJOJE 
3133 SOUTH HALSTED STREET

— rengia —
KOMITETAS VILNIAUS KRAŠTUI ŠELPTI

Pittsburghe yra įsikūrusį 
tarptautinė organizacija, į kurią 

‘jeina vienuolikos tautų radio 
programų vedėjai, ir kai kurie 
tautinių laikraščių redaktoriai. 
Šiai organizacijai vadovauja Po
vilas Dargis, kuris jau du me
tai kaip eina pareigas manager 
Director of foreign language 
Radio programs, stoty WWSW.

Vasario 5, 6-tų vai. vak. gra
žiame “Angelos” restorane P. 
Dargiui, dviejų metų direktorių-' 

‘vimui atžymėti, tapo surengtas 
gražus pokilis, kuriame daly va-- 
vo žymesnieji tautinių grupių 
atstovai. Po gardžių pietų pasa
kyta daug kalbų, kuriose linkė
ta P. Dargiui ir toliau darbuo
tis taip gražiame jo pradėtame 
tautų^ bendradarbiavimo darbe.

SOHO PITTSBURGH, Pa. — 
Vasario 6 d. SLA 40 kuopa bu
vo surengus blynų vakarienę 
kaipo Užgavėnių pramogų, pri
silaikant senovės Lietuvos pa
pročių. SLA 40 kp,, nariai tur 
būt, iš po blynų vakarienės ne- 
pasnikaus ne tik 7 savaites, bet 
nė 7 dienų.

Ot, tik taip sau SLA 40 kp. 
prisilaikė ne tiek senųjų Lietu
vos blynų papročių, bet ir savų 
tradicijų, nes jau per eilę metų 
kas Užgavėnių vakaras 
blynų vakarienę ir vis 
su gerais pasisekimais, 
visados būdavo gardus,
kos susirinkdavo daug. O pasi- 
valgius blynų būdavo pasišoka
ma — pasilinksminama. Tik ne
žinau dėl kokios: priežasties 
šiais metais publikos susirinko 
neperdaugiausia, nors blynai 
buvo tikrai skanus, mandagus 
patarnavimas, buvo ir muzikan
tai ir galima buvo pasišokti tiek 
kiek kas norėjo.

Tik kažin kur buvo užkliuvę 
tie musų žymieji veikėjai, kad 
jų nė vieno nesimatė. Tur būt

Tikrai nereiklų stebėtis, jei 
neklaidingas komunistų vadas 
Stalinas paskelbtų, kad žemę 
yra plokščia, saulė sukasi apie 
žemę- ir kad musų ištikimieji, 
Stalino vieros sekėjai tokiai sa
vo vado nuomonei Šventai pri. 
taria, kaipo šventai tiesai.

Kai kurie juokdariai sako, 
kad jei tik Stalinas palieptų ko
munistams šokti nuo tilto, tai 
jie ir tai darytų.

Kiek laiko atgal, jei kas bu
tų pasakęs, kad Stalinas susibi- 
čiuliuos su Hitleriu, tai būt bu
vęs didžiausias įžeidimas ir pa
žeminimas visos komunistiškos 
vieros. O jei kas drįsdavo pasa
kyti, kad tarpe Stalino ir Hitle
rio, kaipo diktatorių, didelio 
skirtumo nėra ir kad jie lengvai' buvo nuėję pas kunigų Kazėną 

—X. gali susibičiuliuoti, tai tokie blynų valgyti. —SLA Narys

rengia 
budavd 
Blynai

— iš stoties —

Išgirsit 
muziką

nuo 8:30 v. ryto 
9:15 vakaro.

Kasdien
iki

vėliausias žinias, 
. ir kitus įdomius 
pranešimus.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo- 
ierniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

INSURANCE
\ (APDRAUDA)

Puikus Muzikalis Programas—Garsus Kai ' 
bėtojai ir Žymus Svečiai. Visas pelnas Vilniaus 
Lietuvių Reikalams. s

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SU
KAKTUVES, VASARIO 16-TO ŠVENTĘ MINĖ
KIME VASARIO 16!

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbųsf pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYRĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klų, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

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

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

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

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

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

MADŲ

&HU— UH Į LOOK, FOLKS! THE ROBOT 
VVATCHMAN HA5 PICKED UPAN ALIEN 
POWER SOURCE. SEARCH EVERY

INCH OF THIS ROOMl

JACK SWIFT—Don9s Spying Discovered -j •y įji ■ , -««»»<• By Cuff Farrell and Hal Colson

Vardas

Adresas

M cmat

JJSJ.lt TTLE 
REALI Zl N G 

THAT 
COUNT DON, 
THEIR RIVAL, 

15 SPYING 
DN THEM BY 
DlCTAPHONe
Iack begins

THE SECRETS 
OF THE 

5UPER-CRAPT 
M WHICH THEY 

PLAN TO 
EXPL0RE THE 

ANTARCTIC

5HE WILL HAVE THE 5TRUCTURAL 
STRENGTH TO DIVE TO THE OCEAN*S 
GREATE5T DEPTH5. ROCKET POVVER 
WILL CARRY HER EVERYVVHERE.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chieago. III.

■ vaiatlla

JJSJ.lt


- ------- --------------------—------------------ .

4______________________

NAUJIENOS
The Lithnaniaa Daily N«w»

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co„ Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500. -

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.

NAUJIENOS, Chicago, m. Pirmadien., vasario 12, 1940

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

^hlcagoje—paštu:
Metams $8.00
Pusei metų____ 4.00
Trims mėnesiams ____ r___ 2.00
Dviem mėnesiams ...... 1.50
Vienam mėnesiui_________ 75

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

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams _____________  $5.00
Pusei metų  2.75
Trims mėnesiams —...... 1.50
Dviem mėnesiams ___ __  1.00
Vienam mėnesiui _------ --  75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago. III. Telefonas Canal 8500.

Metams ............... — $8.00
Pusei metų ... 4.00 
Trims mėnesiams --------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu

Abraomas Lincolnas
Šiandien Lincolno gimimo diena. Jungtinės Valsti

jos gerbia jo atmintį, kaipo vieno didžiausiųjų savo vaL 
stybės vyrų. Bet jo gyvenimo pradžia buvo labai skurdi 
ir varginga. Pats Abraomas Lincolnas šitaip nupiešė 
savo biografiją:

“Aš gimiau 1809 m. vasario 12 d. Hardin kauntėje 
Kentucky valstijoje. Mano tėvai buvo abudu gimę Vir- 
ginia valstijoje iš nežinomų tėvų. Mano tėvas užaugo 
absoliučiai be mokslo. Kai aš buvau aštuonių metų am
žiaus, mano tėvai persikėlė iš Kentucky į tą apygardą, 
kuri šiandien yra žinoma, kaipo Spencer County, India
na. Tai dykuma, čia dar gyveno lokiai ir kiti laukiniai 
žvėrys miškuose. Čia aš užaugau, ir kai aš pasiekiau pil
namečio amžių, aš žinojau labai nedaug. Bet aš mokė
jau skaityti ir rašyti ir galėjau sudėti du ir du; tai bu
vo visas mano mokslas. Aplinkybių verčiamas, aš įgijau1 
daugiau apšvietos. Mane išmokino ūkininkauti ir šitą 
darbą aš dirbau iki 21 metų amžiaus. Jeigu reikia ap
rašyti mano asmenį, tai galiu pridurti, kad aš esu daug
maž 6 pėdų 4 colių aukščio; esu gjslingo kūno sudėjimo 
ir sveriu vidutiniškai 180 svarų; toliaus, tamsi odos' 
spalva, juodi plaukai ir pilkos akys; jokių kitų žymių, 
kiek man yra žinoma, neturiu.”

Šitoje kuklioje autobiografijoje Lincolnas nepami
nėjo, kad jisai godžiai skaitydavo knygas, kurias jam' 
skolindavo kaimynai. Skaitymas jam buvo mokykla. 
Nuostabu, kaip jisai,-beskaitydamas knygas, pats save 
išmokslino. Laipsniškai jisai pasidarė apšviestas žmo
gus. Jo pasirašytos kalbos pavirto klasiškais anglų pro
zos pavyzdžiais, vartojamais mokyklų vadovėliuose.

Kai 1832 m. kilo “Black Hawk” indėnų karas, Ab
raomas Lincolnas stojo savanoriu į kariuomenę. Vėliau 
jisai buvo pirklys ir pašto stoties viršininkas, o tarpuo
se uždarbiaudavo, kaip matininkas. Kai jam sukako 27 
metai amžiaus, jisai gavo advokato teises ir sekančiais 
metais jisai pradėjo užsiimti praktika Springfielde, Illi
nois valstijoje. Per tuos visus metus jisai nesiliovė švie- 
tęsis, skaitydamas istorijos veikalus, knygas ekonomi
niais ir kitais klausimais.

Lincolno politinė karjera prasidėjo, kai jisai pasta
tė savo kandidatūrą i Illinois valstijos atstovų butą ir 
pralaimėjo. Jisai bandė 1858 m. patekti į Jungtinių Val
stijų senatą, bet ir vėl prakišo. Jo oponentas, Stephen 
A. Douglas, buvo garsiausias tų laikų Amerikos orato
rius. Eilėje debatų su Dauglas, Lincolnas’turėjo progą 
parodyti publikai savo didelį gabumą ir išdėstyti savo 
filosofiją vergijos klausimu. Douglas sakė, kad vergijos 
problemą reikia palikti atskiroms valstijoms išspręsti, 
bet Lincolnas smerkė vergiją, kaipo dėmę, kuri daro gė
dą Amerikos valdžiai, trukdo krašto civilizaciją, nesu
tinka su dorovės principais ir prieštarauja respublikos 
konstitucijos pagrindams.

Šitą neapykantą prieš vergiją Lincolnas įgijo, susi
dūręs su vergų pirkliais savo kelionėse Ohio ir Missi- 
ssippi upėmis ir paskui aplankęs vergų rinką New 
Orleans mieste.

Gegužės mėnesį 1860 m. republikonų partijos nacio
nalinė konvencija paskelbė jį savo kandidatu į Jungti
nių Valstijų prezidentus ir rudenį, tais pačiais metais, 
jisai buvo išrinktas. Lincolnui tik pradėjus eiti prezi
dento pareigas, už penkių savaičių kilo pilietinis karas, 
kuris tęsėsi ketverius metus. Karui beeinant, Lincolnas 
išleido proklamaciją apie vergijos panaikinimą.

Šiaurės valstijos, kurios rėmė prezidentą, karą lai
mėjo. 1864 m. Lincolnas buvo išrinktas prezidentu ant* 
ram terminui. Balandžio pradžioje 1865 m. karas pasi
baigė, ir žmonės džiaugėsi, kad vėl atėjo taika, Uniją 
išgelbėta ir vergija pašalinta. Deja, jų džiaugsmui nebu* 
vo lemta ilgai tęstis. To pačio mėnesio 14 d. didįjį žmo
niškumo gynėją nugalabijo piktadario ranka, ..

Abraomas Lincolnas mirė, nepabaigęs savo darbo. 
Užgydyti ilgo pilietinio karo žaizdas teko kitiems. Jie 
neturėjo tiek gabumų ir tiek atsidavimo visuomenės la
bui, kiek Lincolnas. Pokarinė rekonstrukcija paliko 
daug karčių jausmų pietinėse valstijose, kurios da ir 
šiandien negali užmiršti, kaip nugalėtojai su jomis elgė
si. Tik po Lincolno mirties Amerika ir visas pasaulis

)

BELLEVILLE, ILL.—Cirko ir vodevilio akrobatas, 
kuris neturi darbo, pasirengęš statyti savo kandidatūrą 
į kongresmanus.

:iai. Daugelis jų reikalaują pa- 
alpų, bet nenorį dirbti. Kitą- 
yk jie buvę atgabenti iš gilu* 
nos Lenkijos uždarbiauti Vil- 
duje ir lenkinti miestą. Dabar 
ie dirbti atsisaką.

VA SKELBIA DAU- 
ŽINIŲ APIE KARĄ

Sovietų valdžia, kuri beveik 
r du mėnesiu kasdien sakė, 
id Suomijos karo frontuose 
įvyksta “nieko svarbaus”, pa
iromis dienomis pradėjo 
elbti ilgesniu^ pranešimus. Ji 
įsigyrė “13 fortų” paėmimu 
annerheimo linijoje. Matyt, 
udonoji armija šiek-tiek pa
sėkimų turėjo.
Bet ar ji tuos laimėjimus iš- 
ikys, tai parodys tolimesnė 
ivos eiga.

KORESPONDENCIJA

St. MiŠčikas-žiemys.

Nuo Lenkijos iki Suomijos
(Musų specialaus korespondento)

ANALFABETIZMAS 
TARPE RUSŲ

Sovietų valdžia visais savo 
propagandos trimitais triubijo 
per metų metus, kad Rusijoje 
prie bolševikų valdžios “milži
nišką progresą” padarė liaudies 
švietimas. Bet štai ką pasakoja 
specialus Paryžiaus “Petit Pa* 
risien” korespondentas Suomi
joje, kuris turėjo progą pasikal
bėti su visa eile suimtų raudon
armiečių: ’

“Aš pradėjau savo tyrinė
jimą tarpe tų suimtųjų ma
žiuke statistika. Suimtųjų 
grupėje, susidedančioje iš še
šių raudonarmiečių, kurių 
jauniausias buvo 21 melų 
amžiaus, o seniausias 38 me
tų, tik du moka skaityti ir 
rašyti. Kitiems keturiems al
fabetas yra paslaptis. Trys iš 
tų suimtųjų yra ūkininkai, 
du darbininkai ir vienas šo
feris. Keturi yra rusai, vie
nas ukrainietis, o šoferis 

, kaukazietis. Du suimtųjų bu
vo dalyvavę kampanijoje 
prieš Lenkiją. Visi šeši yra 
vedę, visi čiepyti ir visi ne
apsakomai purvini. Nė vie
nas nėra komunistų partijos 
narys, tik vienas barzdotas 
rusas pasisakė esąs įsitikinęs 
komunistas. Kai aš paklau
siau kaukaziečio, inleligentjš- 
kiausio iš jų visų, ar jisai 
yra partijos narys, tai jisai 
man atsakė, liūdnai rodyda
mas savo kiaurus balus ir 
savo sudriskusią uniformą: 
‘Argi aš avėčiau tokiais blo
gais batais ir dėvėčiau tokią 
uniformą, jeigu aš bučiau 
partijos narys?’ Jie visi, kaip 
vienu balsu, patvirtino, kad 
jie kenčia Jei šalčio, kad jų 
drabužiai niekaip kad jie gau
na tabako tik vieną kartą sa
vaitėje, o vodkos negauna 
niekuomet, net nė prieš mū
šį arba po mūšio, kaip kad 
buvo priprasta caro laikais. 
Bet partijos nariai turį viso
kių privilegijų, net ir tuo
met, kai jie, kas atsitinka 
retai, būna tik paprasti ka
reiviai...”
Negalima manyti, kad Mask

va tyčia pasiuntė kariauti prieš 
Suomiją pačius tamsiausius su- 
vo kareivius. Bet jeigu raudoti?

armieeių tarpe iš šešių vyrų 
tik du moka skaityti ir rašyti, 
tai aišku, kad analfabetizmas 
sovietų Rusijoje dar tebėra la
bai įsigalėjęs.

Tuo tarpu Suomijoje, kurią 
Stalinas sumanė “išvaduoti”, 
analfabetų faktinai nebėra vi
sai! d.
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Iš korespondento pasikalbė
jimų su suii'n taisiais rusais ma
tyt, be to/ kad sovietų Rusijo
je viešpatauja didelė ekonomi
nė ir teisinė nelygybė. Net ar
mijoje valdančios partijos na
riai gauna geresnius drabužius, 
negu “paprasti žmonės”. Vadi
nasi, komunistų partija Rusijo
je pavirto privilegijuota klase, 
kaip bajorų luomas kad buvo 
carizmo laikais.

Bet yra žioplių Amerikoje, 
kurie tą sovietų tvarką dar vis 
laiko “darbininkiška” ir “so- 
ėialis tiška”!

“LAISVOJI ZONA”
KLAIPĖDOJE

' “Eltą” praneša, kad sausio 
15 d. vokiečių administracija, 
dalyvaujant Lietuvos konsului 
Kalvaičiui, perdavė Lietuvos įs
taigoms Klaipėdos uopto laisvą
ją zoną. Toje zonoje Lietuva 
laikys savo laivus, prekių san
dėlius ir t. t. Pagal sutartį su 
Vokietija, prekių gabenimas iš 
Lietuvos į tą laisvąją zoną Klai
pėdos uoste neturi būti trukdo
mas nei muitai j, nei kitokiais 
suvaržymais.

Konsulas Antanas Kalvaitis 
pirmiaus buvo Chicagoje.
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BEDARBIŲ KLAUSIMAS 
VILNIUJE

Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
apie vidurį sausio mėnesio be
darbių klausimas Vilniuje jau 
buvęs “baigiamas išspręsti”. 
Darbo esą suteikta 6,720 bedar
bių, kurie dirba1 12 dienų per 
mėnesį, ir: to darbo pakaksią 
visai žiemai. Darbas esąs akor- 
dinis (piece-work”), o atlygini
mas svyruoja tarpe 3 ir 5 litų. 
Bet miško darbuose kai kurie 
darbininkai padarą iki 10 lilų 
dienai.

Bet Vilniuje esą nemažai to
kių, kurie nėra Lietuvos pilię-

pradėjo pilnai suprasti ir įvertinti tą kilnų asmenį.
šiandien jo vardas yra tarpe ga^hjngiaueiųjų Ame

rikos istorijos didvyrių, greta su Wasningtonu.

Grand Rapids, Mietu
DĖL ŽINIOS APIE VELIONĮ 

NIKŠĄ

“Naujienų” Nr. 12 pastebė
jau žinią apie didelio sportinin
ko Vinco Nikšo laidotuves.

Turiu pasakyti, jog žinioje 
nemažai netikslumų. Vadinasi, 
ka^ ją rašė, tai tikros dalykų 
padėties nežinojo.

Velionį Nikšą aš pažinau 
per daugeli metų, ir mes bu
vome geri draugai. Todėl ir šia 
proga norėčiau apie jį kelis 
žodžius parašyti.

Velionis Vincas Nikšas at
vyko į Ameriką iš Jurbarko 
1907 metais. Apsigyveno jis 
Grand Rapidse ir pradėjo dirb
ti rakandų dirbtuvėje. Liepos 
28 d. 1910 m. jis sutvėrė 
D.L.K. Vytauto Draugiją, ku
rios pirmininku išbuvo iki 1930 
metų.

(Tęsinys)
II.

Kad geriau suprastumėte, 
kaip tai galima taip galvoti pa
pasakosiu vieną atsitikimą iš 
Lietuvos netolimos praeities.

Vykstant valstiečių sukilimui 
Suvalkijoje 1935 m. man teko 
būti kaip kartai Suvalkijos šir
dyje. Užkliuvau po pirmo pa
saulio lietuvių kongreso.

Ir štai vieną sekmadienį atei
na vienas draugas pas mane ir 
praneša lokį dalyką: girdi, Lan
keliškių valstiečiai kalbėjo su 
vokiečių komisaru ir anas jiems 
pasiūlė šitokį dalyką — jis duo
siąs jiems kulkosvaidžius, kad 
anie jais naudodamiesi pultų 
vokiečių pasienio sargybas ir 
tuo iššauktų tarptautinį konflik
tą. Ir, girdi, vokiečiai pasinau
doję šiuo pasienio konfliktu, 
puls Lietuvą, užims ją, nuvers 
Smetoną ir po trijų dienų pasi
trauks leisdami Lietuvos pilie
čiams išsirinkti valdžią, kurią 
norės.

Rodos, mažiausias vaikas ga
lėjo suprasti, kokios pasekmės 
bus tokio vokiečių sargybihių 
puolimo ir vokiečių okupacijos, 
bet beviltin įpuolę valstiečiai 
norėjo ta proga pasinaudoti ir 
atkeršyti savo vergėjams.

Kas buvo daryti?
Čia susikirto du dalykai: žmo

nės, kurie buvo kalbėję su vo
kiečiais, buvo man žinomi, pa
vojus koks gali kilti iš šitokio 
konflikto taip pat man buvo ai
škus, nes čia jau buvo lošiama 
ne vieno luomo, bet višos vals
tybės, visos tautos likimas, o 
kaip tas draugas man pranešė, 
Lankeliškių valstiečiai (keli 
jaunuoliai) su entuziazmu buvo

Kai jaunimas pradėjo rašy
tis į draugiją, tai prasidėjo 
nesusipratimai. Jaunieji nariai 
buvo nepatenkinti Nikšo užsi
spyrimu ir bandymu pravesti 
savo nusistatymą.

1930 metų spalio mėnesio 
susirinkime buvo išrinktas ki
tas pirmininkas. Delei to Nik
šas labai įsižeidė: jis ne tik iš 
draugijos išstojo, bet ir Grand 
Rapidsą apleido.

Suprantamas daiktas, kad 
velionis Vincas Nikšas labai 
daug prisidėjo prie minėtos 
draugijos išugdymo, — jis ją 
rėmė tiek moraliai, tiek mate
rialiai.

Šiaip velionis Nikšas buvo 
populiarus ir visų mylimas 
draugas. Vargu butų galima 
surasti Grand Rapidse lietuvį, 
kuris nebūtų pažinęs velionies. 
Ir kai jis mirė, lai ta žinia žai
bo greitumu prasiplatino vie
tos lietuvių kolonijoje.

Jo sukurtoji Vytauto drau
gija pasiuntė už 10 dolerių 
vainiką. Tuo budu,ji išreiškė 
jam savo pagarbą.

Turiu prisipažinti, kad aš 
niekuomet nebuvau girdėjusi, 
kad velionis butų buvęs koks 
didelis sportininkas, nors jį, 
kaip sakiau, labai gerai paži
nau. Kai atvažiuodavau į Chi
cago, tai paprastai visada ap
lankydavau jį.

Ilsėkis, Vincai, ramiai šalto
je žemelėje, o mes grand- 
rapidiečiai, atvykę į Chicago, 
nepamiršime aplankyti tavo ka
pą. -—F. Edkins.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALfiJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.
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Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

••NAUJIENOSE”

džios, norėjo laisvės, nors tie
sa, vokiečiai šį valstiečių sukili
mą norėjo išnaudoti savo nau
dai, bet tai juk nei kiek nesu
mažina valstiečių reikalavimų 
teisingumo ir pamato. Jau sena 
taisyklė, jog kiekvienu kitos 
valstybės sunkiu periodu, nori 
pasinaudoti kaimynas, bet juk 
lai negali atbaidyti pilietį reika
lauti teisingesnės.Aaldžios, dau
giau laisvių.

Ir tokiu pranešimu, kad ir 
anoniminiu, valdžiai, gagėjau 
tik pakenkti pačiam judėjimui, 
kuriam simpatizavau ir suteik
ti valdžiai progą atsiskaityti su 
savo priešais bei padidinti ne
kaltų aukų skaičių.

Bet nieko nedaryti negalima.
Ir ilgai negalvodamas, pasita 

ręs su tuo draugu, kuris man 
tą žinią pranešė, nutariau vyk
ti pas tuos vyrus ir pasistengti 
juos įtikinti, jog jie pakliuvo 
ant vokiečių vašiuko ir jog vo
kiečiai tuo nori pasinaudoti, 
kad galėtų okupuoti Lietuvą.

Pats žygis buvo man asme
niškai pavojingas.

Jei pasiseks juos įtikinti, pui
ku, bet jei visgi jie prie savo 
nutarimo pasiliks, man nėra iš
eities, nes išduoti tuos žmones, 
nors suklaidintus, aš negalėjau, 
gi jiems savo sumanymą vyk
dant ir jam nepasisekus bei vis
kam išėjus aikštėn, man tenka 
nemažesnė atsakomybė kaip 
tiems, kurie šį išdavikišką dar
bą vykdins.

O kokį užmokesnį galiu gauti 
už lai man aiškiausiai rodė pir
mi keturi sušaudyti už sukili
mą, tarp kurių buvo laisvano- 
riai, kurie kovojo už Lietuvos 
nepriklausomybę.

Bet čia buvo ne vieno as-
priėmę šį vokiečių pasiūlymą ir 
norėjo jį vykdinti.

Esamas tuo laiku Lietuvoje 
režimas man ii’ buvo biaurus ir 
aš jam nelinkėjau ilgo gyveni
mo, bet juk šiame lošime jau 
nebelieka režimo ar atskiro as
mens likimas, bet visos tautos.

Kas daryli? Juk tai pasiutiš
kai pavojingas žaislas ir gan 
kebli mano padėtis. Aš su taip 
vadinamais valstiečiais sukilė
liais liek buvau susirišęs, kiek 
turėjau pažįstamų, nes dėl savo 
bolševikiškos praeities, kurią 
norėjau užkasti, bet ko visgi 
nenorėjo pamiršti pati valdžia, 
vengiau susirišti artimiau su 
taip vadinamais valstiečiais — 
sukilėliais. Mano ryšiai su jais 
buvo vien kaip buvusio pažįs
tamo su pažįstamais: kiek ku
ris manimi pasitikėjo, kiek aš 
kuriuo pasitikėjau, tiek galėjau 
su jais palaikyti ryšius.

Bet reikėjo kas nors daryli.
Ir neliko nieko kilo, kaip sta

tyti visa ant kortos ir nežiūrint 
kokios to galimos pasekmes 
man asmeniškai, griebtis užkii> 
sti kelią šitokiam neapgalvotam 
žygiui.

Buvo du keliai: persergėti 
valdžią dėl sugalvoto žygio ai’’ 
ba stengtis pertikrinti pačius 
dalyvius, jog jie klysta tikėda- 
miesi, jog viskas taip gerai baig
sis, kaip jie galvoja.

Pasakyti valdžiai negalima, 
nes visų pirma, anonimas nie
ko nepagelbės, antra gali pa
kliūti žmonės, kurie juk ne blo
go nori kraštui ir savo luomo 
žmonėms, bet pakliuvo ant vo
kiečių kabuko pakliuvo bevil- 
tėn dėl nepasisekusio judėjimo, 
kurio tikslas buvo nuversti esa
mą valdžią.

Maža to, Lietuvos valdžia vi
sa darė, kad įrodyti, jog šis vai 
stiečių sukilimai yra grynai vo
kiečių agentų darbas, tuo norė
dama atgrasinti valstiečius ir į- 
tikinti, jog viskas Lietuvoje ge
rai, Taip nebuvo. Lietuvos vals
tiečiai sukilo, nes tam buvo pa
mato, norėjo teisingesnės vaL

mens, bet visos tanios klausi
mas ir negalima buvo abejoti.

Išvykome su draugu į įvykių 
vietą.

Susiėjome su sąmokslinin
kais. Tarp jų buvo keletas lais- 
vanorių, kurie kovojo prieš tuos 
pačius vokiečius kaip bennonti 
įlinkus Lietuvos nepriklausomy
bės pirmais metais.

Niekuomet nepamiršiu šios 
nakties.

Žmonės pasiryžę, įpuolę į bc- 
viltę, apsivylę, keršto apimti, 
pikti, dargi įtūžę. Joki žodžiai 
į juos neveikia, nes jie į kiek
vieną mano argumentą atsako 
vienu ir tuo pačiu klausimu: lai 
kas daryti? Kaip išsiliuosuoti iš 
šio režimo?

Ką gali tokiu momentu patar
ti? Žodis, jog reikia pasitikėti 
savo jėgomis, o ne svetimomis, 
kurios neturi jokio intereso 
mums padėti, atkrenta kaip žir
niai nuo sienos, nes faktai sa
ko, kad visos pastangos nuvers
ti esamą režimą nuėjo veltui. 
Vienintelė viltis — didesne pa
galba, o ši pagalba eina /š vo
kiečių.

Butų per daug ilgu pasakoti 
šios nakties įvykius bei pasaky
tus žodžius, nes to nesutalpimi 
ir storiausioje knygoje, bet fak
tas, jog visgi man pasisekė Šiuos 
žmones įtikinti, kad jei vokie
čiai užims Lietuvą, etai jie ne 
tris dienas pasiliks, bet amžinai.

Kuomet po visos nakties gin
čų, visas šlapias nuo lauko ni
šos grįžau atgal į Vilkaviškio 
miestą, buvau tiek nuvargęs, 
jog nieko negalėjau galvoti, vil
kau kojas lyg ne savo, bet sie
loje buvo šventė. Negaliu šian
dien tvirtinti, ar iš tiesų butų 
buvus okupacija, jei butų man 
nepasisekę šiuos vyrus pertik
rinti, bet tuo momentu, eida 
mus namo, jaučiau tokį džiaug
smą, tokį pasitenkinimą, jog 
vargu bebūčiau nulindęs, jei 
tuo momentu butų mane su
griebus žvalgyba ir apkaltinus 
kame nors, uuleisus sušaudyti.

(Bus daugiau)
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i Meno Parodos |
Dudley ir Albright 
Chicagos Galleries 
Ass’n.

Adresu 215 ' N\ Michigan 
avė., meno galerija rodo dvie
jų veteranų dailininku kuri
nius: Frank. V. Dudley ir 
Adam Emory Albright. * Abu 
garsus dailininkai ir abu pa
sirodo pilname iškilmingume. 
Frank V. Dudley piešia In
dianai kopas, o Adam E. Al
bright—basakojus vaikus.

Praeitų šeštadienį įvyko 
priešparodinis atidarymas da
lyvaujant menininkams, jų 
draugams ir spaudos atsto
vams. Buvo arbatėle. Atsilan
kė apie du šimtai svečių.

Frank V. Dudley turi išsta
tęs 45 eksponatus, kone visi 
Indiana Dunes peizažai. Visi 
malonus, natūralus, rodos, gy
vi vaizdai. Jis visuomet moka 
surasti kopose naujų vaizdų, 
naujų impresijų. Vienas dides
nių jo kurinių, “The Mills of 
Arcady”, praeitais metais Hoo- 
sier Salon’e buvo apdovanotas 
Rector’o premija. Kiti nepap
rasti kuriniai bus: “Moonlit 
Skies“, “Storm Clouds”, “Ali 
Sails Sėt’’, “Waverly Beach”, 
“From M t. Tom“, “Winter 
Steals Away“, “Sailors Three”, 
etc. Jis tikras meistras piešti 
kopas. Virš dvidešimt metų p. 
Dudley piešia kopas ir kiek
vienais metais tobuliau inter
pretuoja šių nepastovių, kin
tančią gamtų, jos grožį ir vėjų 
atbalsius jis pilnai supranta.

Adam Emory Albright sim
patingas, truputį senesnis už 
p. Dudley dailininkas, turi per 
dvidešimt savo tikrai saule 
šviečiančių basakojų vaiku
čių. Vieni jų pozuodami žu
vauja, kiti vandenį su vied- 
riukais neša, dar kiti—ant 
aukštų uolų prie juros arba 
ežero kranto stovi. T Viena jo 
didesnių drobių bus “The 
King of Crustacians“ labai 
stambus šedevras šioje paro
doje, vaizduojąs berniukų su 
vėžiu rankoje. Kitas labai bu
dingas kūrinys bus du vaiku
čiai eina per miškų, pavadin
tas: “A path through the 
spruce“, kurį taip pat p. Al
bright nupiešė praeitų vasarų 
bevasarodamas x Maine valst. 
Dar keli jo sentimentalus ir 
kuklus kuriniai metasi į akis, 
būtent: “Buttercups“, du vai

“NAUJIENŲ”

Radio Programai
DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 

ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

kiekvieną sekmadieni
nuo 11:00 iki 11:30 vai. ryto, iš stoties 

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

KLAUSYKIME
SKLTIMIERO RYTMniNIU

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMLį 10*0 V AL. RYTO

1480 KC.
M STOTOS

kučiai pievoje gėlių prisikynę. 
“Clamming at low tide”—vai
kučiai vandenį neša. “Sun- 
shine and fog“, “Dandellions”, 
“The Harbor from the roeks“ 
ir “White Sand, Point Coma”.

Nė vienas meno mėgėjas ne
turėtų šios parodos praleisti 
nepamatęs. Įžanga nemokama.

• •
Premijuota Dovana 
Švedu Muziejui

Visuotinė švedų meno paro
da Maudei Bros. 9 aukšte už
sidarys trečiadienį, vasario 14 
d. Per visas tris parodos sa
vaites švedai susilaukė nema
žo skaičiaus vizitorių. Registro 
knyga rodo per 200, bet tik 
dešimtas nuošimtis tesiregis- 
travo.

Šiame skyriuje spausdina
me p. Cecil’io Larson’o repro
dukcijų žiemos vaizdo, vardu 
“Raudonas Tiltas“, už kurį jis 
laimėjo $100 premijų. Šis kū
rinys bus pasiųstas į Vexio 
muziejų švedijon kaipo Ame
rikos švedų visuomenės dova
na savo tėvynei.

Švedai kiekvienais metais 
turi savo visuotinas meno pa
rodas ir po vienų laimėjusį 
premijų šedevrų kasmet pa
dovanoja muziejui.

Šiais metais sakytas alieji
nės tapybos žiemos vaizdas, 
paimtas iš Vermont’o valsty
bės, yra skaitomas “geriausiu“ 
parodoj kuriniu. Jis įdomus 
tuo, kad tiltas su stogu, o tai 
reiškia, kad tokių tiltų yra 
mažai likę.

Iš 84 eksponatų tenka pami
nėti dar keletas patraukles
nių, bei kompozicijos parin
kimu, spalvų niuansais ir vai- 
zdingesnių. Tas pats premi- 
jantas (Larson) turi kitų ai. 
tapybos šedevrų, pavadintų: 
“Piknikas“, vaizduoja paliktų 
krūvų maisto liekanų, kurias 
du juodvarniai užtupę lesa. 
Gustaf Dalstrom (chieagiškis) 
save atstovauja su poetišku 
landšaftu. Helen Anderson iš 
Kingston, Pa., prisiuntė ne
blogų mergaitės portretų “Ma; 
dge“. Elizabeth Goranson šį 
kartų pasirodė su gražiu gė
lių kūrinėlių. Holland E. John
son iš San Francisco, Cal., at
siuntė peizažų—“Ateina Au
dra?’ Portreturos sryty bus 
pasižymėjus gera kompozicija 
Mary G. Peterson. Oke Nord- 
gren patiekė gerų stiljefų, o 
Emil O. Thulin labai Vyku
siai atvaizdavo South Chica
gos geležies liejyklas.

Courtesy Th© Chlcago Tribūne 
“RAUDONAS TILTAS“ . A* ' CeciU'Larson'o tapyba

Gražus žiemos vaizdas, pavadintas “Raudonas Tiltas’, kurį nu
piešė Cecil Larson iš Procter, Vt. ir laimėjo didžiųjų premijų, rodo
mas švedų meno parodoje Maudei Brothers meno galerijoj.-------------- - --------- .. ............ ......  ....................... . w,„.

Švedų Paveikslų 
Parodoj

(pas Mandel Brothers) 
I.

Žurnalas “Life-”. Gyvūno kiaušas.
Nuvytęs lapas—Sumanu!

Gal kam silpnam ir nervai šiaušias, 
bet čia—žvitrumas su menu...

II.
Žalia kalva, aplinkui kalvos...
Po pikniko—prie liekanų 
du paukščiai... šviesos, spalvos...

Tuos du paveikslus iš visų 
dėl jų idėjos paminėsiu, 
o dėl kitų—“susiturėsiu...”

Ilaja Dungaite.

I
Įžanga nemokama. Galima 

pamatyti iki trečiadienio.
• •

Picasso’s Paroda
Art Institutas dabar rodo 

garsaus kubišto Ruiz y Pablo 
Picasso kurinius. , . ..

»• • ! ( ■ • * > » t • ♦ '• •
America Fore
Gallery—

830 N. Rush st„ rodo Chica
go Sociely of Artists kurinius. 
Labai marga paroda.

• •
Hull House —

800 So. Halsted st. meno ga
lerija rodo mokyklos vaikų 
meniškus darbus.

PASKAITA
Ateinantį ketvirtadienį, vas. 

15 d. Art Instituto Fullerton 
Hali salėj, 6:30 vai. vakaro 
įvyks iliustruota paskaita te
ma: “PICASSO“. Skaitys p-lė 
Helen Parker. Įžanga nemo
kama.’

Karo Žemėlaniai
Naujienose galite gauti spal

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

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

Kaina 15c.

Garsinkites “N-nose’
•i-jj T. ........................ -i;‘-------------------------------------------- ,, ----------------------------------------- .................... .................................................................

UI................................................. ........................ .............................................. .......................... ..  imi I II ■! IJMI   v»»  ........
Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d.» neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

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

LOAN ASSOClATlONofChicago

JSTIN MACKIEVVICH, Eres. 
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12

Sub. 9 iki 8 vak«

I >■> 11 »A»m O■■■«■ M »■   o.isiiį     nniM.ui mirs* ■

IŠ CHICAGOS Į PORTLANDA PAUKŠČIŲ 
KELIAIS

—------------------------------ H. MOCKUS. ——i----------------------— '

(Tęsinys)
Motoras pradėjo suktis vis 

smarkiau ir smarkiau. Trukte
lėjo lėktuvas ir ėmė slinkti. 
Prie manęs priėjo gražuolė. 
Pastebėjusi, jog aš dar nebu
vau prisirišęs prie sėdynės, ji 
labai mandagiai pasisiūlė pa
tarnauti, Ji taip įgudusiai visų 
lai padare/jog iš mano pusės 
nieko nereikėjo daryti. Per 
trumpų laikų ji apžiurėjo vi
sus pasažierus, kad jie butų 
prie krėslų prisirišę. Lėktuvas 
pamažu ritosi žeme. Aplinkui 
tik didelė aikštė. Aš laikausi 
stipriai įsikibęs į sėdynę, žiū
riu pro langų, ir galvoju, jog, 
tur būt, kelionė nebus labai 
sklandi, jeigu reikalinga buvo 
prisirišti.

Motoras pradėjo suktis dar 
smarkiau. O aš akis ištempęs 
vis žiurėjau žemyn į žemę. 
Nakties metu ne matyti nepa
mačiau, kaip mes nuo žemės 
pasikėlėme. Tik staiga gatvių 
Šviesos pasirodė musų apačio
je. Tai gražiausias Chicagos 
vaizdas, kokį man kada teko 
matyli. Išsiskiria kiekviena 
šviesa, kad ir mažytė. Biznio 
gatvėse žiba spalvotos iška
bos ir sudaro tikrai kažkokį 
nepaprastų vaizdų. Automobi
lių šviesos nuo gatvės lempų 
ir iškabų išsiskiria tik tuo, kad 
jos juda. Jei nori tikrai pa
matyti, kaip Chicagos miestas 
atrodo, tai būtinai nakties me
tu pasikelk lėktuvu. Kada die
nos metu miestas atrodo lyg 
kažkoks kelmynas, tai naktį 
jis tikrai žavėja savo nepap
rastu vaizdu.

Kaip pasažierai yra prižiūri
mi ir informuojami

Po kokių penkiolikos minu
čių priėjo gražuolė ir paklau
sė, kaip aš jaučiuosi, gal no
riu ko valgyti ar gerti. Padė
kojau ir atsakiau, jog nieko 
nenoriu. Bet vistiek ji netru
kus grįžo ir atnešė man kram
tomos gumos ir dviejų rųŠių 
cigaretų.

chąrtered by u, s. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED 

aRCHĘR AVENUE

Po kokio pusvalandžio toji 
pat gražuolė vėl ėjo prie kiek
vieno pasažiero palikdama ko
kių šešių colių popierio lapų, 
kuriame kažkas buvo parašy
ta. Kai ji priėjo prie manęs, 
tai aš papurčiau galvų. Mat, 
maniau, kad ji ir vėl nori pa
likti cigaretų ar ko kito. Gra
žuolė nusišypsojo ir paliko 
malte ramybėje. Bet jau po 
kito pusvalandžio ji man tie
siog ant kelių padėjo popierio 
lapų, visai nesiklausdama, ar 
aš noriu ar ne.

Žinoma, turėjau pažiūrėti į 
lapų, kas ten parašyta. Iš to 
lapo patyriau, kad mes skren
dame viršuje Roękfordo 185 
mylias per valandų ir 4,000 
pėd’j aukštume. Temperatūra 
—38 laipsniai. O laikas —- 
11:12 vai. nakties. Po to buvo 
suminėti kapitono ir jo padė
jėjų vardai.

Daugumas pasažierų sumi
go. Tačiau aš miegoti negalė
jau, nors lėktuvas skrido 
sklandžiai, tarsi laivas skrodė 
ramių jurų. Tik kartas nuo 
karto buvo jaučiamas trūkčio
jimas ir motoro dūzgėjimas, 
Gražuolė prieidama klausė, 
kaip aš jaučiuosi ir ar kartais 
nenoriu ko valgyti ir gerti, 

Sustojimai.
Po trijų valandų vėl pasiro

dė raudona šviesa apšviesta* 
užrašas nerūkyti ir prisirišti 
prie krėslų. Tur būt, manau 
sau, kas nors negerai pasida
rė,— krisime žemėn, ar kų.

Tačiau pasirodė, jog mes 
artinomis prie Minneapoliso, 
kur mes turėjo pirmų sustoji
mų. Laikrodis rodė 1:11 vai. 
ryto, čia sustojome apie 15 
minučių. Pusė pasažierų išli
po. Antras sustojimas buvo 
Billings, Montana.

Kokįąi valandai praėjus, 
motorai kažkaip . tyliai pradė
jo1 dūgzti. Tuo pačiu metu au
syse ėmė tvaksėti ir šalta pa
sidarė. O pirmiau temperatū
ra lėktuve buvo 72 laipsniai.

Atnešė biuletenį. Paaiškėjo, 
jog skrendame viršuj Bis- 
marek, N. Dakota, 8,000 pėdų 
aukštume. Temperatūra — 14 
laipsnių.7 Greitis—180 mylių
per valandų.

Gražuolė paklausė, ar vis
kas su manimi tvarkoje. Atsa
kiau, kad jaučiu šaltį ir ausy
se lyg dUz^ia. Tuoj atnešė 
kramtomosios gumos ir liepė 
kamtyti bei seiles ryti. .0 kad 
nebūtų šalta; tai suvyniojo 
mane į du Manketus.

Nusileidome BiUlUgse tik 
pepkiolikai minusų, bet dėl 
paklegėjusio oro priversti bu
vome išbūti net pusantros va
landos.

Kapitonas kažką pasakė 
gražuolei, kuri priėjo prie 
manęs ir pakvietė pusryčių į’ 
restoranų. Aš bandžiau atsa
kyti, bet pajutau, jog pats sa
vo žodžių negirdžiu. Nusi- 
skundžįau, kad turiu šaltį gal
voje. Gražuolė padavė man 
kramtomos gumos. Sako, 
kramtyk ir seiles ryk, o po 
valandos laiko busi sveikas. 
Atmink, kad buvai 9,000 pėdų 
Iškilęs viršuje Black Hills.

Kalnuose.
Po pusryčių garsintuvu bu

vo pranešta, kad eitumėme 
į lėktuvų. Sulipome. Saulė ką 
tik buvo patekėjusi. Paklau
siau, kodėl taip ilgai aušo. 
Atsakė, jog mes visą laiką 
skridome į vakarus, ir skrido
me tokiu greitumu, kad saulės 
tekėjimas buvo daug lėtesnis, 
negu stovint vietoje.

Oras buvo labai gražus. Lėk
tuvas pradėjo kilti vis aukštyn 
Ir aukštyn. Pajutome savo rų- 
šies siūbavimą. Pasimatė kal
nai, kurie nebuvo platus, bet 
aukšti ir smailus. Pakalnėse 
matėsi lyg pieštuku išbrėžti 
lotai,—tokie, kaip Chięagoje 
30x125.

Pasitaikė, kad važiavo ir ki
tas chicagictis. Abu žiūrime 
pro langų ir abndome išspręs
ti, kas ten galėtų būti. Kaip 
tik tuo metu priėjo prie mu
dviejų gražuolė ir padėjo ran
kas ant pečių. Sako, kaip jums 
patinka ši kelionė. Atsakome, 
kad labai patinka, tik negali
me išspręsti, kas yra tie ruo
žai, kurie eina nuo kalnų bei 
tie maži šmoteliai, kurie ma
tosi lygesnėse vietose.

Paaiškino, jog tie ruožai yra 
irigacijos kanalai, o maži ke
turkampiai—tai ūkininkų lau
kai.

Nuo Billings iki Spokane, 
Wash., visa kelionė buvo vic- 
noda. Skridome 7,000 pėdų 
aukštume ir tarpais • darėme 
apie 200 mylių per valandų. 
Tokiais atvejais iškildavome 
iki 8,000 pėdų aukštumo.

Kitoniškas vaizdas.
Spokane nusileidome ir per

sėdome į mažesnį lėktuvų, ku
ris skrido tiesiai į Portlandų. 
Tuoj prasidėjo kitokie vaiz
dai. Skridome apie 180 mylių 
per valandų 9,500 pėdų aukš
čiu. Mat, reikėjo perskristi 
aukščiausius Amerikos kalnus 
(kalnas Rainer yra 14,000 pė
dų aukštumo). Kalnai sniego 
dengti. Jie atrodo taip arti, 
kad', rodosi, galėtumei pasiek
ti. Štai kalnas Rainer atrodė 
visai arti, bet iš kapitono, 
kuris mums aiškino apie tuos 
kalnus, patyrėme, jog dar 45 
mylios iki kalno viršūnės.

(Pasitaikė giedra, tai viskas 
labai gerai matėsi. Kalnai, o 
tarp kalnų gražiausi ūkiai ir 
sodai bei žalios pievos.

Staiga lėktuvas pradėjo lei
stis žemyn ir šlubuoti. Nusilei
dome tarp didelių kalnų ant 
upes kranto, Tai ir buvo Port- 
landas. Laikas —11:30 vai. ry
to, Išlipome keturi pasažierai: 
du iš Chicagos ir du vietiniai. 
Susodino į tąksikabą ir nuve
žė į miestų. Su chicagieČiu 
vakare susitariau susitikti ir 
eiti kur į teatrų, kad nebūtų 
svetimame mieste nuobodu.

(Bus daugiau).

Garsinkites “N-nose”
30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid for Itching of 

ECZEMA
Daug yra atriUldmti, kur kiti produktai m 
riavG reikiamu PMekų, b*»t atiprua. Ivelnlnai. 
t|a, antieeptlnia tktedlnya Berno davė rrelt* 
pasėkas nuo nieUjitno. skausmo, raudoni 

; 'osramos, tvvnuotos. ugnines Eesema.
U pirmo sykio Žemo neia nuostabi* pa 

<<lb*. Po tu Jo ypatingas gydymas (turi Ii 
Akirtimru įtakingų dailų) padeda Gamta 
greitesni gydytų*. Mums dėkingi vartotoja 
rafio II visur, garbindami gautas paseka# 
4ta| kaip rašo p. F. M. lt Jerssy City: "I 
kėlėt* savaičių nuostabiai pasigydžiau *u Zc 
no nuo Bcsetna, kuri mane vargino per 8*

Neregimas, nedčmltas — palik Žemo pe> 

į 
tnCRO FATABNATnra atsitikimais gal pri

Tra DM

Remkite Lietuviški
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOB

CO. — Wh«lesal«
4707 8. Halsted 81

Teį. Boulevard 0014

PETER SUDENT 
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ 

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

6600 W. lllth St., Worth, HL

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.

Saukit Tol. TAROS 3408

Kovo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ 

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

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

MADOS

No. 4374~Praktiška suknelė. Su
kirptos mięros 14, 16, 18 ir 20, taip
gi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattera DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, nt
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UNCLE SAM SOUNDS A CALL FOR CADETS 
IN FLYING CORPS

Would-be eagles of Chicago and 
vicinity, ąualified young men who 
have waited impatiently for months 
for a chance to begin training as 
flying cadets in the United States 
Army Air Corps, are cheered by an 
announcement by Lt. Gen. Stanley 
H. Ford, commander of 
Corps Area, 
Wisconsin and

Information 
from the War 
ing to Gen. Ford, that an increased 
number of young men from the 
three statės can be enlisted now 
for training as airplane pilots at 
government expense. Those ąuali
fied will start their courses during 
March, May or June. Young men 
who are interested should make 
written application to the com- 
manding general, 6th Corps Area, 
Post Office Building, Chicago, III.

Age Span 20 to 26 Years.
this training,

received in the Chicago office, the 
examination conduąted and the ap- 
plicant found ąualified, his trans- 
portation will be paid to one of 
nine elementary flying schools.

Get 12-Week Course
He will then start his training 

under a plan that provides that 
certain selected young men report 
every six weeks for elementary 

I training at schools in Tulsa, Santa 
, Calif.; Dalias; San Diego, 

Calif.; Tuscaloose, Ala.; Glendale 
Calif.; and Lincoln, Neb., whėre 
they will be given a 12-week course 
of elementary training under the 
scrutiny of Air Corps officers.

The task of these elementary 
schools is to weed out those few 

that undefinable 
as “inherent fly- 
to turn the re- 
the “West Point

To be eligible for 
applicants mušt be unmarried malė 
citizens, between the ages of 20 to 
26, inclusive, who have satisfacto- 
rily completed two or more years 
of college work or are able to pass 
a written educational examination 
in lieu thereof. College graduates 
are given a special priority for ap- 
pointment. The physical Standard 
is, of necessity, extremely rigid, es- 
pecially as to vision, hearing and 
the nervous 
height is 64 
74 inches.

Gen. Ford 
is being 
to 
to 
in

system. The minimum 
inches; the maximum,

Plan Tours to Steel 
Mlils, Chicago’s 
Chinatown

Is Martin Dies, chairman of the ____ ______I Congressional Committee to Inves- Martin’s attitude and if I may con- 
tigate Un-American 
fascist? If 
much the 
“Scarface” 
man of a 
to investigate racketeering in Chi
cago. I

Let us look at the record of Dies 
and his committee, which is spend- 
ing your money and mine assumed- 
ly to ferret out individuals and or
ganizations that aim to overthrow 
our democratic form of 
ment and to sėt up in 
some sorfl of dictatorship, 
the left or of the right.

An opportuhity to visit Quigley 
Seminary, one of Chicago’s archi- 
tectural gemš, and to- see its beau
tiful windows, is presented by the 
WPA Free Chicago Tours during 
the week of February 18-24, statės 
L. H. Jacobson, Acting 
WPA Director. Tours for 
include:

Sunday, February 18. 
of the University Area”. 
Series.) Gothic 
standing modern architecture, 
tiny chapels. Meet 3 p. m. at 
Kimbark Avenue.

Monday, February 19. “Rosenvvald 
museum.” View exhibits on medi- 
cine, biology and industrial ma- 
chinery. Meet at 2:30 p. m. at 57th 
Street and Stony Island Avenue.

Monday, February 19. “Little Po- 
land.” Hear the story of the Poles 
in Chicago. Visit an historical mu
seum and a Falcon’s club. Meet at 
8 p. m. at 984 Milwaukee Avenue.

Tuesday, February 20. “Migrato- 
ry Workers.” Tour West Madison 
Street. See “hotels”, shops, shows, 
and missions that serve homeless 
men. Meet at 2:30 p. m. at 120 No. 
Desplaines Street.,

Tuesday, February 20. “Tower- 
town Art Colony.” Explore Tower- 
town art colony. Visit and artist’s 
studio. Witness a drama rehearsal. 
Meet at 8 p. m. at the Pumping 
Station, Chicago and Michigan Avė.

Wednesday, February 21. “South 
Chicago.” Visit a colorful industrial 
and a historic 
Meet at 10:00 
91st Street.

Wednesday,
Mills”. An unusual opportunity to

Martin’s committee never 
Pelley, never summoned 
Coughlin nor James True, 
whom are or were connected di-
rectly or indirectly with such fas- 
cistic organizations as the Cnristian 
Front. And now “Martin” has been 
given tnoney 
vestigation of 
ties.

What shall 
Martin Dies 
agreement” with the Silver Shirts 
is himself a fascist? Or that he 
sympathizes with desperate men 
and organizations that conspire to 
overthrow our democratic govein- 
ment by force and to 
fascist dictatorship in its

One of the Dies Committee chief ; 
investigators has been Edward : 
Francis Sullivan of Boston, whose : 
whole record stinks. A convicted i 
thief, a labor spy, Sullivan has ' 
been active in promoting anti-de- i 
mocratic sentiments in co-operation 
with secret agents of the Nazi go
vernment.- On June 5, 1934, he was 
chief speaker at a meeting of the 
Friends of New Germany. Here 
Sullivan gavę the Hitler salute, 
delivered a bitter attack upon the 
Jews> and shouted, “Throw the 
goddam 'lousy Jews—alb of them— 
into the Atlantic Ocean. We’ll get 
rid of the stinking kikes! Heil Hit
lerį”

Next ,after about five minutes 
ąuestioning the Dies committee dis- 
missed three suspected Nazi spies. 
The suspects were Walter Dieck- 
hoff, Hugo Woulters, and Alfred

Certainly, if Congress 
enough to come in when it 
the least that body can do is 
vestigate exhaustively the 
ground, the bedfellows, 
doings of Martin Dies.

rACME-NAU.HENV Photnl
New York night club celebrating the

men who lack 
something known 
ing ability,” and 
mainder over to
of the Air” at Randolph Field, near 
San Antonio.

For the third phase of training 
the future Air Corps officer will be 
transferred to Kelly Field, famed 
for having turned out almost every 
pilot now in the Air Corps. Just 
nine months from the day he re- 
ports for duty at a civiliai) school, 
he will be awarded his wings and 
handed his commission as a re- 
serve officer in the Army Air 
Corps and may go on extended duty 
from one to seven years, receiving 
the šame pay and privileges^ as any 
other officer of the Air Corps in 
the šame grade.

Many eventually return to civil 
life as transport piliots or in other 
capacity in commercial aviation.

no ef- 
young 
in or-stop

take
school, who desire this

fort
men
der
men
training, should apply and ąualify 
with a view to taking the training 
at the end of the present term, or 
after graduation.

After the application has been

explained that 
made to induce 
their education
this training. Young Records show that Kelly Field gra

duates are scattered in the skies all 
over the world.

During his training, the cadet’s 
meals, uniforms and ąuarters are 
furnished and, in addition, he re- 
ceives a salary of $75 a month.

Miss Helen Slakis, 6733 S. Crandon 
Street. All types of stage personnel 
are needed, including actors, elec- 
tricians, designers for costumes and 
scenery, and scenario writers.

—S. B.

: kIU c
Some time ago the Surveys Com

mittee distributed three hundred 
ąuestionnaires to Lithuanians, some 
of whom were members of various 
professions, store clerks, steno- 
graphers, laborers, housevvives, and 
students, Out of this number dis
tributed, only one hundred and fif
ty were filled out and returned. 
Unąuestionably, the finai tabula
tions will be invaluable gauges for 
the work which the club has done 
and is doing, and will also serve 
as an aid in guiding the club’s 
future activities into more practi- 
cal channeJs. Štili the committee 
feels that although the results will 
be revealing, they would have been 
even more significant were a larger 
number of ąuestionnaires returned.

Hovvever, in this small number of 
ąuestionnaires, sixty-four walks of 
life are represented. Surprising too, 
it was to find .that in a group of 
one hundred and fifty people, there 
were one hundred and fifty nine 
Lithuanian organizations represen
ted.

The complete tabulations will be 
presented by the Surveys Commit
tee at the next club meeting which 
is scheduled to take place 
February 18.

Sunday,

Theatre 
to func-

John Barrymore at a 
opening of his play, chose the company of his estranged wife, 
Elaine Barrie, over that of his daughter, Diana, who objected to 
Elaine’s presence. John kisses Elaine after decision.

Bric-A-Brag
by BRUNO RAY MATHEWS

sočiai Service center. 
a. m. at 3029 East

February 21. “Steel
FORWARD: All those little dent... He is .taking a course in 

knickknacks one sees grouped on beauty culture... There’s a veiy 
mantels, pianos, bookcases and practical reason: Frank will be a 
even radios are always eye-uatsh-'father soon and sorhebody will see South Chicago’s major industry.
ing curios which might be even have t© manage Mrs. Bulaw’s beau-;Meet at 1:00 p. m. at 3426 East 
dūli and uninteresting if one were ty parlor on 35 Street... Casimira 89th Street, .i 
to examine each article individual- (Sadiė) Terminas, who studied — .
1y. The 
lies not 
or item, būt the very conglomera-, Rimkus, who studied voice ęulture tholic educational institution. Visit 
tion of 
reason for, the title of this 
which, begining today, will 
every week on this page. It 
your column of little curios; little 
items and comments for your in- 
formation and entertainment.

who studied Thursday, February 22. “Catho- 
appeal of the bric a brač nursing for a yeari ahd a half is lic Religious Education.” (Religious 
in each individual article now a cafe entertainer... Helen Series.) Visit an outstanding Ca-

these items. That is the į 
column
appear 
will be

Your coopėration will be accepted 
and appreciated. What may seem ai 
dūli bit of Information to you can 
become an essential knickknack to 
to a delightful Bric A Brač.

Birute chorus has two appear- 
ances td make this week: the firšt 
at the Lithuanian independence ce
lebration at the Lithuanian Audito-kkiutč, in the 
rium this Friday, the second at a 
similar commemoration in the Loop 
Sunday.

While the chorus is inactive pub- 
licly, some laxity in regular at- 
tendance, or tardy attendance, can 
be tolerated. Būt now, with these 
two affairs this week, and. the 
selection of April 21 as the date 
for the presentation of the operet- 
ta, “Viengungiai” and a concert 
at the Lithuanian auditorium, mem
bers should strive to attend every 
rehearsal, every Monday and 
day, at the Sandara hall.

Tonight’s rehearsal is very 
portant, so don’t miss it!

(Note to “Is Dies a Fascist”)

was 
facts .
mys-
Dies:

Since the above was written, it 
has been shown that the ąuoted 
letter from Pelley to Mayne 
faked. Būt the following 
merely deepen the suspicious 
tery that surrounds Martin
The man who sold the forged Pelley

Boldt. All three, who had become1 
American citizens since the World 
War, worked in the Brooklyn Navy 
Yards on American destroyers and 
on the cruisers “Honolulu” and 
“Brooklyn”; all three had access to-____  __ ;
blueprints of vital parts of those! gressman Hook 
ships; and all’ three took trips to1 other forged documents 
Germany which they

letters was in the pay of the Dies 
committee, supposedly for finding 
Pelley, at about the time that he 
peddled those 
epistlės; ąn agent

; mittee has, since

Fri-

im-

Mr. Byanskas has made adjust- 
ments in his own personai, affairs 
to change the rehearsal date to 
Fridays instead of Thursdays, for 
the convenience of the majority of 
the members. We can 
and thus prove our 
coopėration.

do the šame 
loyalty and

BEAUTIES: When another pho- 
tograph of Ann Davis, Miss Lithu- 
ania 1940, appeared in a metropo- 
litan daily recently, in connection 
with the American Lithuanian day 
celebration in Cicero, thousands of 
another beauty ąueen naturally 
crept into mind... Eva Paul-Paule- 

opinion of many,
the most beautiful Lithuanian 
to ever win that title... She 
Miss Lithuania at the World’s 
in Chicago in 1933... Since 
she has been to Hollywood,

, for as long a period, will be per- 
forming her dutieš as a nurse at 
the County hospital soon... Frank 
Jakavičius, who once held a Chi
cago City Opera company contract, 
is štili slaying ’em at Kitty Davis’, 
in the Lopp, as “Chicago’s funniest 
bartender”... How good he is is at- 
tested to by the Pontiac which he 
received as a Christmas gift from 
Mr. Davis... George and Antoinette 
Stephens are at the šame spot, as 
music director and vocalist, respect- 
ively ... Now that Vic Bender is 
back, it is very likely that he will 
return there also .. .

St. James Chapel, a replica of the 
famous St. Chapelle in Paris. Meet 
at 2:30 p. m. at 103 East Chestnut 
Street.

Friday, February 23. ‘fChiną- 
town.” Explore Chicago’s, Orient in 
one of the most exotic sections of 
the city. Meet at 8:00 p. m. at 
West Cermak Road.

For further Information, 
Monroe 9674 any week day, 
cept Saturday, betvveen 9 a. 
and 3:30 p. m.
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call i ex-
m.

sister, Isabel, is living 
New York, where she 
chemistry...
With two more Chica-

A very active Little 
group has already begun 
tion with Helen Slakis as the di
rector. At present during the sche
duled weekly meetings at the Fel- 
lowship House, the group is work- 
ing on a “movie scenario”, so they 
say, and a possible all malė cast 
drama. In general, for the coming 
year the group will work on one-act

one act ope- 
supplemented 
April 21 af-

“Viengungiai” is a 
retta, so it will be 
by a concert at the 
fair. Many new songs are being ad-
ded to the chorus’ repertoire, which 
is another reason for insisting 
faithful, prompt attendance of 
rehearsals.

was 
giri 
was 
Fair 
then
has modeled in New York, where 
she is at present, rehearsing for a 
minor role in a Broadway produc- 
tion ... Her 
with her in 
is studying

MEDALS:
goans, Charles Stephens and Anth- 
ony Valionis, being dubbed Knights 
of Gediminas this week, many 
comments, favorable and otherwise, 
are being made about those me- 
dals with which the Lithuanian 
government has become so gene- 
rous of late ... Whether you are 
for the medals or against them, 
you will be interested in knowing 
that the tennis star, Joe Žukas, 
has the best one of them all in 
America... He is a Knight of Vy
tautas, who seems to stand head 
and shoulders above Gediminas in 
the estimation of the Lithuanian 
government: the Vytautas 
is inlaid with diamonds, the 
minas is not...

MANY ARE CALLED: 
Bulaw, the estwhile demon
mobile salesman for Kuraitis’ Mil
da Auto Sales, is once more a stu-

ROMANCE: It looks likę a ben- 
ner year for young Cupid, with an 
especially heetie time in June.'.. 
Al Brazis, the Lithuanian Allen 
Jonės of Cicero and Aldona Šokas 
of Marąuette Park will probably 
be leading the chase when they 
throw away the oars in May... 
Definitely scheduled for June are 
Ann Skrickus and Dr. William 
Charm ... Bruno Brooks and An
toinette Grabowski will hėsitate if 
you ask them direetly, būt our 
guess is June 29 ... George Butvilas 
of the 18 Street colony expects to 
have a date at the altar with Mar
ąuette Park’s Estelle Pargaskas, 
also probably in June .. . Julie Ra- 
chens, who is well known to read
ers of this page, will admit that 
she is engaged to Edward Allman, 
būt will reveal no dates... Out 
Naujos Gadynės way Bertha Garad 
is wearing a sparkler from Ed 
Budraitis ... Rumbr has it that 
Estelle Rimkus is ofteh heard hum- 
ming “My Bill” these days...

KNICKKNACKS: The LUC now 
has 
which 
guage 
... .It
the masses abotit War ... which sets 
one to * wonderir}g whėther the 
American Youth CortgreSS ivouldn’t 
be able to ūse the Services of this 
committee> so many young people 
seem to be in the dark about how 
the Russian-Finnish eonhiet start- 
ed ... Something should also be 
done about the pnusųally large 
number of Lithuanian youths now 
studying voice culture ... Either 
we’ll have a Lithuariian-American 
opera company — or a lot of heart- 
breaks ... There is no doubt in 

to have them join the chorus. They, many minds that the most normai, 
will have as good an opportunity unaffected Lithuanian youths of 
to leam the new songs as your- today are the me 

_ A G. chorai groups.

an educational committee 
will conduct Lithuanian lan- 
classes, which is very good 
will also strive to educate

on 
all

The monotony of rehearsals 
the operetta and concert will

Pick Committee 
For Orchestrai 
Auditions Here

Orchestra were announced 
National Youth Administra-

are Hans Lange, conductor,

“manufactured” 
of the Dies com- 
the blast of Con- 
,tricd to “plant 

on theS 
could not critics of the committee; and fin- 

possibly have financed out of their ally November 21, 1939, Pelley’s or- 
earnings. Yet the Dies committee 
didn’t even ąuestion 
cious characters.

The Dies committee

these suspi-

kept ąuiet-

gan, “Liberation”, ran a story 
which nearly duphcated the con- 
tens of the forged letters. Evident- 
]y, then, the “faked” Pelley mis-

ly (concealed) in its files letters si ves are unimportant in the chain 
to Guenther Orgell and Peter Gis- 
sibl, notorious 
country, from 
chargę of the 
the Volksbund

Nazi agents in this 
E. A. Vonnekohl, in 
foreign division of 
fur das Deutschtum

im Ausalnd (Nazi Propaganda 
ter for Foreign 
headąuarters in 
letters to Qrgell 
G. Moshack of

Cen- 
with 
also 

from

of evidence connecting Dies with 
the Christian Front. Hence, the 
need is all the more urgent for 
Congress “to investigate exhaus- 
tively the back-ground, the bed- 
fellovvs, an dthe doings of Martin 
Dies.”

An Invitation To 
Naujos Gadynes 
Annual Valentine 
Frolic

Countries) 
Berlin; and 
and Gissibl 
the Nazi foreign

propaganda Institute . in Stuttgart, 
Germany. The letters show defin- 
itez connection between German 
propaganda divisions and their 
agents in this country. In its files 
the Dies committee likewise had 
Communications of Henry (Harry) 
Allen of the Silver Battalion, and 
James True, important sponsor of 
the “American Coalition”, and no- 
torious anti-Semitic pamphleteer.

More recently, Congressman Dies 
has been suspiciously close to Fa
ther Coughlin’s Sočiai Justice group, 
and to the Christion Front, a num
ber of vvhose members the Federąl 
Bureau of Investigation arrested 
in r. terrorist conspiracy to over- 
thro\v the national government and 
to sėt up a fascist dictatorship. 
Merwin K. Hart was chairman of 
a Pro-Franco demonstration, Feb
ruary 19, 1939, a meeting supported 
by the Christian Front. On the 
fyandbills for this meeting Congress
man Martin Dies is listed as the 
principai speaker. In November, 
1939, when Dies launched a new 
self-promotion drive, he chose 
Mervvin K. Hart to handle the pro- 
ceedings.

Why hasn’t the Dies Committee 
ąuestioned William Dudley Pelley, 
head of that notorious fasčist or- 
ganization, the Silver Shirts? Two 
months after the Dies committee 
was sėt up, Peily wrote David 
]Mayne, then Washington agent for 
the Silver Shirts. “The conference 
verified that Dies will not go out 
of the way to call us or to embar- 
rass us—True—Father Coughlin— 
George or the Legion.” Here Pelley 
referred to the Silver Shirt Legion.

Again, August 25, 1939, when the 
! Dies committee was supposedly 
“grabbing” Pelley, the head of the(
Silver Shirts wrote to Mayne, “re . XT
calling that there existed a gentie- Skelbimai Naujienose 
man’s agreement I do not feel dis- 
turbed over the present statė of af- 

; fairs 
. been

You and your friends are cor- 
dially invited to attend Naujos 
Gadynes Chorus’ Fifth Annual Va
lentine Frolic, which this year will 
be held at the New Marąuette 
Hali, 6908 South Western Avenue.

As in previous years, a Valen
tine Queen and King will be cho- 
sen, and prizes avvarded the lucky 
winners. Who knows, perhaps one 
of you readers may be the King or 
Queen of Hearts for 1940. The 
persons receiving the great num
ber of . valentines during the course 
of the evening will be honored with 
crowns they may keep for the 
year.

Members of the Chicago commit
tee that will conduct finai audi
tions for aspirants to membėrship in 
Leopold Stokowski’s All-American 
Youth 
by the 
tion.

They
Chicago Civic Orchestra; Miss Hel
en Howe, director of music, Chi
cago Board of Education; the Rev. 
Father Roderick Hurley, supervi- 
sor of music, Catholic High Schools; 
Arthur Becker, dean of music, Ca
tholic High Schools; Arthur Beck
er, dean of music, De Paul Univer- 
sity; Siegmund Levaries. head of 
music department, University of 
Chicago; John W. Beattie, dean of 
the School of Music, Northwestern 
University, and Arthur Goldberg, 
director, Illinois Music Project.

Applications for auditions mušt 
be made by Feb. 18. Youths of abi- 
lity and experience between 16 and 
25 are eligljle. Successful aspirants 
will make up the orchestra of 109 
members who will make a good- 
will tour of South and Central 
America during the summer.

Apart from the selection of roy- 
alty, there will be dancing to a 
good orchestra—fun with your 
friends—and for those of you who 
don’t dance, there will be other 
forms of enteretainment. Pinochle 
runs a close second to our danc
ing entertainment—so you pinoch- 
lers, brush up oh your pinochling.

Admission to thiš gala affair is 
only twenty-five cents. And here’s 
one time that you’ll really get your 
money’s worth. Imagine all the fun 
you can have at our Valentine 
Frolic. The date—February 17th. 
1940. The place—The New Mar
ąuette Hali, 6908 South Western 
Avenue. Frolic begins at 8:00 P. M. 
Admission—25c. Let’s all' come and 
have fun with NAUJOS GADY
NES CHORUS! JM

j

medal
Gedi-

Frank
auto-

thing about groups likę Pirmyn, 
Birutė and, Naujos Gadynės, which 
is lackipg among others, though 
one cannot exactly put a f inger on 
what the lack is....

for 
be

gin distributing them.

plays both in English and in Lith-'broken by a sočiai, with refresh- 
uanian and will present these plays ments and dancing, at the Marqu- 
before the LUC. Any club mem- ette hall. 6908 So. Western avenue, 
bers who have not as yet joined on March 2, at the half-way mark 
the group and are interested In do- of rehearsals. Tickets are now avai- 
ing so should get in touch with lable and it is not too early to be-

If you have any new prospect- 
ive members^ this is the best tiipe

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos
yra naudingos

t

even thotigh the subpena has 
issucd—however I trust you to

youths of
Of various

is some-self.
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Įvairios Žinutes 
Iš Cicero 
Padangės

Seimas. — Susirinkimas. —- 
Biznieriai

CICERO. — S. L. A. 301 
Kuopa turės savo mėnesinį su* 
sirinkimą šiandien, 7:30 vaka
re, Joe Shameto svetainėj, 1500 
S. 49th Avė. Visų narių prie
dermė atsilankyti, užsimokėti 
savo duokles, nes šis antras šių 
metų mėnuo — kaip tik laikas 
mokėti savo duokles jei neno
rite būti suspenduoti. O su
spendavimas tai reiškia nete
kimą pašalpos ir pomirtinės, ir 
kitų teisių.

Be to, šie metai mums yra 
reikšmingi. Jau dešimts metų 
kaip kuopa gyvuoja. Turim 
rengti jubiliejų. Už poros mė
nesių balsavime Pildomosios 
Tarybos ir rengimas seimo. Tai 
svarbiausia S. L. A. sueiga — 
Seimas. O ar ne svarbu nau
jų narių vajus! Svarbu, ir dar 
kaip. Kiekvienas gaukite nors 
po vieną naują narį. Aš jau 
turiu tris. Kas bus sekantis?

Dabai4 yfa grogą stoti Susivie* 
nijiman be įstojimo ir iki 60 
metų senumo. Kaip vyrai, taip 
ir moterys, maži vaikai pri* 
imami nuo vienų metų iki 15. 
Klauskite informacijų, K. P. 
Deveikis, 1518 S. 48th Ct., Ci
cero.

Tarp Biznierių
Antanas Linge dirba, žvaliai 

sukasi pas Joną Kavaliauską, 
1400 S. 48th Avė* Buvusi S< 
Šimkaus vieta.

Ar jus tikit ar ne, tai rete* 
nybė. 134G S. 50th Avė., ta
vernas — Frank Danauskas 
savininkas. Jis turi pagelbinin- 
ką, Frank Barčą, ir jie abudu 
kaip vienas. Tai retenybė. Jei
gu netikite, užeikit pažiūrėti,

/ Pertaiso Namą
K. Andrijauskas, 1412 So. 

49th Avė., greta turi du na
mus ir abudu bizniavi. Seną
jį, po numeriu 1410, jau panai
kino. Pertaisė į gyvenamus 
kambarius. Pats p. Andrijau
skas yra sumanus prie namų 
darbo. Tai taisyti jamy nepa
duok — iš Seno naujas, ir vis
kas. Vienok biznyje būnant 
pats vienas darbo nepajėgia 
atlikti, pasikvietė p. Staišuną 
ir Jankeliūną, ^Jr viskas su
griauta ir atstatyta.

Bus Daug Statybos
Kai pavasaris išauš, tai na-

mų taisytojai bus labai užim
ti, daug kas rengiasi remon
tuoti savo namus. Tas gerai, 
o skolinimo bendrovės turi pi
nigų ir laukia gerų paskolą

D-------—

m Ainiui į ...... n i

Diena Iš Dienos
Šaunios Vestuvės

Roselande, Sausio 27 d., 4 
via. p. p. vietos kleb. surišo 
neatrišamu ryšiu p-nų F. Ba 
reiškiu dukrelę Josephine, su 
Jonu Bendiku, gyvenančiu po 
adresu 10524 Edbrooke A've,

puok-

satino 
velio-

Iš Politikos Lauko
Demokratai Jau Sudarė Valstijinį Kandi 

datų Sąrašą
Gubernatorius Horner Nebekandidatuoja; Visi 

Už Rooseveltą
Po ilgų ir karštų ginčų, ku* 

riuos nepasisekė . taikiai isrišlb 
Illinois valstijos demokratai 
Springfielde sudarė valstijinį^ 
kandidatų sąrašą. Jo priekyj 
stovi Llarry B. Hershey, naujas 
demokratų kandidatas į guber
natorius. Gubernatorius Henry 
Horner, kuriŠ labai norėjo kan
didatuoti trečiąjį terminui, gu
liau pasitraukė iš sąrašo ir 
leido vietą Hershey’ui.

Visi UŽ Rooseveltą
Nutaręs nekaįldidatUoti, Hor- 

neris išleido pareiškimą, kuria
me pažymi, kad tai daro dėl 
kėlių priežasčių. Viena, dakta
rai ir draugai jam patarė ne- kad Horneris nekandidatuoja, 
kandidatuoti, nes jo sveikata 
persilpna, o antra, Hershey yra 
pažangus žmogus, remia Roose
veltą ir balsuotojai gali pasiti
kėti, kad jis ; pavyzdingai eis 
savo pareigas., Už Rooseveltą 
ir visi kiti kandidatai.

Kandidatai

pinigų lošimo (“gambling”) in
teresai.

uz-

Naujas kandidatas į kongres- 
manus, Louis Lewis, yra dabar
tinis valstijos iždininkas. Jo 
vieton kandidatuoja Horner 
Mat Adams, Illinois partijos 
jaunų demokratų lyderis.

Leilenant-guberna torius Ste
lle sąrašu nelabai patenkintas, 
nes jis norėjo' kandidatuoti į 
gubernatorius. Bet jis lurbut 
nesipriešins ir su partija koope
ruos.

Gaila Hornerio.
Daug kam valstijoj gaila

CLASSIFIED APS. ]
VVHOLESALE FURNITURE 

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

SUSIRINKIMAI
NAUJOS GADYNĖS CHORO pa

mokos iškeltos iš ketvirtadienio į 
penktadienį. Priežastis 
dalis choristų lanko naktinę mo
kyklą. Vieta ta pati — West Side 
Hali, 2344 West 23rd Place. —8 vai. 
vakaro. —N. G. Choras.

didelė

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
TERKA švarios išvaizdos —dirbti 
nuo 5 vai. po pietų iki 12 vai. nak
ties—6 dienų darbas. Kreiptis 

MODERN LUNCH 
3480 Archer Avenue.

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar
bui. Geri namai. Darbas nuolatinis. 
$6 pradžiai. Belmont 0025.

DUOSIME GERUS NAMUS ir 
$4 į savaitę jaunai merginai, kuri 
moka namų darbą. Maži namai. 
Vienas vaikas. IRVING 5030.

REIKIA PATYRUSIŲ OPERA
TORIŲ prie šilkinių bluzkų—taipgi 
jaunų merginų su siuvimo patyri
mu lavinti. Kreiptis 208 W. Adams 
St. penktas aukštas.

MYKOLAS KANAPACKAS 
2208 West Cermak Road
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 8 d., 10:55 valandą 
vak., 1940 m., gimęs Panevė- 
lio apskr., Panevėžio parap., 
Bliūdžiu kaime.

Amerikoj išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nuliudime 

seserį Adėlę Balčikonis, brolį 
Boleslovą, sesers sūnų Myko
lą Juožavitą ir daug giminių, 
draugų ir pažįstamų .

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Averiue. Laidotu
vės įvyks Pirrriadiėnį, Vasario' 
12 d.', 2:0&rVhl. popifet^Iš J. 
F. Eudeikio koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Mykolo Kanapac- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Brolis, Sesers Sūnūs 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

A. "f0 A.
KAZIMIERA LAURAITIENĖ, 
po /pirmu vyru Skrodenienė, 
po tėvais šimutaitė, gyveno 
/ 4509 So. Paulina St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 11 d., 12:05 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Kėdainių parap. ir ap
skrity, Gineičių kaime.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Petrą, du sūnūs Kazi
mierą ir Joną, dukterį Oną, 2 
marčias: Josephine ir Oną ir 
žentą Joną Wsol, ir jų šeimy
nas, brolį Joną šimutį ir 2 
švogerius Jon\i Skrodenį ir 
Juozapą Burkauskį, dvi pus- 
seres Oną Tirvainienę ir Fran- 
ces Keteris ir jų šeimynas, 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažystamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4605 So. Hermitage avė, Lai
dotuvės įvvks Trečiadienį, va
sario 14 d., 8:30 vai. ryto iš H 
J. F. Eudeikio kopi. į Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi- 

t miero kapines.I Visi a. a. Kazimieras Laų< g raitienės giminės, draugai ir 
| pažįstami esat nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotu-I vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
| Vyras, Sunai, Duktė, Žentas,
■ Marčios, Brolis, švogeriai, 
| Pusseserės ir Giminės.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 9 g Tel. YARDS 1741.

A. A.
POVILAS KRASAUCKAS 

gyveno 3236 S. Emerald Avė.
Perssikyrė su šiuo pasauliu • 

vasario 10 d., 4:30 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 46 m. amž., 
gimęs Panevėžio ąpskr., Pas
valio parap., Vitartų kaime.

Amerikoj išgyveno 26 m-
Paliko dideliame nuliudime 

seserį Celia Green po tėvais 
Krasauskaitę, pusseserę , Kat-. 
rinąf jos vyrą Kazimierą, ir’ 
šeimyną Piragius, daug drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus kopi., 4348 So. Cali- 
fornia AVe. Laidotuvės įyks 
antradienį, vasario 13 d., 1:30 
po pietų. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

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

Nubudę liekame,
Sesuo, Pusseserė ir Gitnliiės.

Laid. Dir. J. Liulevičius, 
Tel. Lafayette 3572.

Bažnyčia buvo pilnutėlė žmo
nių, o visas takas buvo išklotas 
baltai, ir per jį pamergės vie
na po kitos kaip plestekčles 
plevėsavo.

Pamergės buvo apsirėdžiu- 
sios melsvom “shifon” sukne
lėm ir nešė ružavų rožių puok
štes su melsvais kaspinais. 
“Maid of honor” turėjo ružavą 
suknelę ir gelsvų rožių 
štę.

Jaunoji dėvėjo balto 
ilgą suknią su trumpu
nu* Jos gėlių buketas buvo iš 
baltų rožių ir gardenijų. (O 
vaikinai taxsiduose atrodė kaip 
Holivudo artistai). Pabroliais 
ir pamergėmis buvo šie asme
nys: Maid of Ilonor Lilija Tot- 
kus ir “best man” —T Ch. Ba- 
reishis. Adella Patrick ir Bill 
Rašinskis, Anna Peškauskas, 
L. Baltaduonis, Anna Stasz, F. 
Rašinski, Alice Statkus, B. Ra
šinskis, Stella Klimas, V. Jon- 
son.

Vestuvių šaunus pokilys įvy
ko Lietuvių Darb. svetainėje, 
prie 10413 Michigan Avė., kur 
susirinko daugybė svečių iš 
įvairių kolonijų jaunavedžių 
draugai, giminės /ir pažįstami. 
Tik jaunasis pasigedo savo my
limos mamytės, nes jį tolimoj 
Lietuvoj, Brokštėnuose. Nuo 
valgių ir gardumynų net sta
tai linko. O prie baro nei su 
kepure negalėj ei primesti. Vie
nu žodžiu, smagesnių , ir geres
nių vestuvių negali būti.

Net ir kitą dieną baliavojom 
sugrįžę | F. Bareishių namus, 
nes jie labai malonus ir vaišin
gi žmonės. Jaunavedžiai pasi
liko gyventi pas jaunosios tė
velius. Ilgiausių metų!

Kaimynė.

Jis buvo labai geras guberna
torius ir pavyzdingai pildė 
savo pareigas. Nors jis buvo 
apsuptas nelabai švariais “ma
šininių” 
sidavė 
tarnavo

politikierių, jis nepa- 
jiems ir atsidėjusiai 
valstijos reikalams.

Kiti 
dalai, 
kurie:

valslijinio sąrašo kaiidi- 
paskirti vietoms yra štai

Senator James M. Slaltery,

Gov. Ilarry JJershey, Taylor- 
ville.

Lieut. Gov. John Stelle, Mc- 
Leansboro.

Atty. Gen./ Harold Ward, 
Chicago.

Auditor John C. Martin, Sa
lem.

Treasurer ^’ilomcr v Mat ,tĄd; 
aiiis, Chantpaign.

Sėd. of Statė Edward 
ghes, Chicago'.

Chicago.

J. Hu-

Smilh,

Lewis,

Rytoj Kandidatų 
Nominacijos 
Ciceroj

Partijos O pozicijos Neiti ri„

Teikia Žinias Apie Paren
gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, 
patarnavimą “Naujienos” 
kia nemokamai.

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMES

• šį 
tei-

FARMS—TO RENT—WANTED 
Reikia Rendai Ūkių

NORĖČIAU RENDUOTI FARMĄ 
netoli nuo Chicagos, kad butų apie 
60 ar 80 akrų. CHAS. KUNDROT, 
2104 Washburne Avė., pirmas auk
štas užpakaly.

1UK KEx>T—ini 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 
namas—agentas vietoj.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNĄ IR RESTaURANTĄ, 
7 metų įsteigtą priverstas parduoti 
pigiai apleidžiu miestą ir vykstu į 
ūkę. 666 West 14th St.

CICERO. — Rytoj Cicero 
balsuotojai rašys kryžiukus 
ant balintų nominavimui kan
didatų savo vyriausybės urė
dams.

Nominacijose dalyvauja dvi 
partijas.;, ryuiblikonai ir mie
stelį valdanti demokratų par- 

“ncpriklau- 
nc-

alstovau jautis “trečiąją”
šis sąrašas yra labai silp- 
ir vargu g<‘>us didesnį skai- 
balsų. šiame sąraše yra

BIZNIO PROGA. UŽDIRBSI $100 
SAVAITĖJ REGULIARIAI

Miklus žmonės turi amžiną progą 
furnišiuotiems namams ir gara
žams vesti. Puikus susisiekimas, 
gera south sidės vieta prie ežero ir 
47 gat. Geriausis stovis, apie $3500 
pinigais nori. Terminais arba mai
nys. Box 1168, 1739 So. Halsted St.

Cicero 
mokyklos

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Metinės Mirties Sukaktuvės

A. + A.
MARIJONA BIRŠTONIENĖ

po tėv&is Kopukevičiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 13 d., 1939 m.» su
laukus pusės amž., gitnus Su
valkų gub., Krosnos parap., 
Biršęjų kaime.

Paliko dideliame nuliudime i 
2 dukteris: Elzbietą Gaveltau- 
skienę ir Oną Lutkauskienę, 
sūnų Piųšą Birštoną, anukus 
draugus ir pažįstamus.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios motinėlės bus laiko
mos šv. Mišios Dievo Apveiz- 
dos parap. bažnyčioj 13 d. 
vasario 1940 m., 8:00 vai. ry
to. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas.

Mes Tave musų brangioji 
motinėlė niekuomet neužmik 
Šime, Tu pas mus jau nebesu-* 
grįši, bet mes anksčiau ar 
vėliau pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nubudę liekame, 
Dukterys, Sūnūs ir Anūkai.

Padėka Lietuvių Mote
rų Piliečių. Lygos 

Narėms.
šiuomi noriu išreikšti savo 

širdingiausią padėką Lietuvių 
Joterų Piliečių Lygos narėms 

ir sumanytojoms, A. Janušau
skienei, R. Mazeliauskienei ir 
S. Wodmonaitei ir kitoms na
rėms, už puikią dovaną ir lin
kėjimus, musų 25 metų vedy
bos sukaktį $i dovanėlė ir jū
sų linkėjimai visuomet man 
primins šią Liet. Mot. Piliečių 
Lygą ir jos nares, kurios šia
me' susirinkime buvo, ir tas, 
kurios negalėjo dalyvauti, ĖsU 
visoms nuoširdžiai dėkinga, 
stengsiuos su Tamstoms dar
buotis kiek mano spėkos man 
leis. Dar kartą tariu jums vi
soms kuoširdingiausį žemaitiš
ką Dėkų.

Barrett prieš partiją
Partijos vadai nutarė į vals

tijos auditoriaus vietą nebesta- 
tyli Ii. J. Barrett. Tasai užpy
ko ir tuojau išleido pareiški
mą, kad jis kandidatuos, ne
žiūrint to, kad partija jo ne
rems.

Gubernatorius Horner griež
tai priešinosi John Stelle’o kan
didatūrai į leitenant-guberna- 
torius, bet kiti vadai stojo už 
Stelle ir jis pasilieka kandida
tu tai vielai dar viena mtermi- 
nui. Batrett vietoj kaipo regu- 
liaris kandidatas į auditorius 
bus John C. Martin, dabartinis 
kongresmonas nuo valstijos

Kiki kandidatai
Kandidatas į prokurorus yra 

Harold Ward,’ Tnėro Kelly arti
mas talkininkas ir jo frakcijos 
vedėjas Illinois legislaluroj. 
John Cassidy, buvęs prokuro
ras, buvo prašalintas. Gandai 
sako, kad prieš jį priežtai stojo

lija. Yra ir trečias 
somas” kandidatų sąrašas, 
va 
bet 
nas 
čių
ir vienas lietuvis, p. Babitz.

Visi Seni Kandidatai Deni. 
Sąraše.

\

Demokratų sąraše visi kan
didatai yra dabartiniai Cicero 
valdininkai, ir visi kandida
tuoja toms pačioms vieloms.

Republikonai turi sudarę 
savo žymesnių narių sąrašą, 
k tiri ame pop u liar išloj ausi as
kandidatas yra advokatas F. 
J. Christenson. Jisai kandida
tuoja į assesorius.

Smarkių varžytinių nomina
cijose tarp kandidatų nebus, 
bet abi partijos, ir republiko
nai ir demokratai, bandys vi
lioti balsuotojus balsuoti už 
jų sąrašus. Iš balsų skaitlinių, 
atiduotų vienai ar antrai par
tijai, galima paprastai numa
tyti kuri partija rinkimus lai
mės. < — S.

— Žuvo Cicero Mokytojas —
O Prie Buckley, Illinois, au

tomobilių nelaimėj žuvo Wil- 
liam Y. MacBurney, 
Sterling Morton
sporto mokytojas. .Jo automo
bilis paslydo ir 
autobusu.

MacBurney važiavo j Cham- 
paign, kur buvo rengiamas 
bankietas jo auklėtinio Bill 
Hapac pagerbimui. Hapac yra 
garsus foobolininkas su Illi
nois universiteto komanda.

• Prie 36-tos ir Outer Drive 
Chicagoj, automobilis užmušė

susidūrė su

M. Nash. Adresas nežinomas.
Draukinys Užmušė Du 

Darbininkus.
• Pennsylvania gelžkelio 

traukinys prie McKinlcy Road 
kryžkelio, Indiana Harbore, 
užmušė du plieno .darbinin
kus, Ralph Logal ir Michacl 
Mastovich, nuo 817 Maryland 
avenue. Abu buvo 27 metų 
amžiaus.

dėl slidžių galvių Chicagoje į- 
vyko 169 automobilių nelai
mes.

M. Zolpienė

Beveik Bilionas 
Dolerių!

PARDAVIMUI LABAI NEBRAN
GIAI 110 akrų farma, arti Bangor, 
Mich.,' lygi žemė — geras plytinis 
namas—Kiti pastatai patogus.
C. A. Schvvenck, Ro. 1, Paw Paw, 
Michigan.

PRIE IRVING PARK KELIO ar
ti Mannheim kelio apie 23,000 ketv. 
pėdų aukštos žemės. Kaina $495, 
$100 pinigais, Box 1171, 1739 South 
Halsted St.

SENA FARMOS TROBVIETĖ 
geram stovy, Irving Park kelias, 
vakaruose nuo miesto ribų, apie 3 
akrus, kiek medžių.
balandžio 1. Kaina $4500. Box 1172, 
1739 So. Halsted St.

nuosavybė

MAŽA FARMA APIE 2 AKRŲ, 
grįstas privatiškas kelias arti Hig- 
gins ir Mannheim kelio. Kaina 
$750, $150 pinigais, $10 mėnesy. 
Box 1173, 1739 So. Halsted St.

MODERNAS NAUJAS NAMAS, 
šeimos ūkis, privati vandens vieta, 
pilnas sanitarinis įrengimas išpuoš
tas, maudyklė, arti Washington 
Blvd., vakaruose nuo miesto ribų. 
Kaina $2875.00. $21 mėnesy. Pato
giais mėnesiniais mokėjimais. Box 
1174, 1739 So. Halsted St.

5 AKRŲ NUOSAVYBĖ, grįstas 
kelias, elektriką, 1 blokas iki Roo- 
sevelt Rd., apie 1 mylią vakaruos 
nuo Wolfe Rd. Kaina $1575—$300 
pinigais— $18 mėnesy. Box 1169, 
1739 So. Halsted St.

M
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a NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNiTURE HOUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FURNITURE’ SINCK 1304 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kiętams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS maws 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

f| |( IQ TdeSiii į ILU I LiliIU visas Pasaulio 
Dalis t..„ 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankletams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

Išsiėmė Leidimus 
'edyboms 
(Chicagoj)
Harry Miller, 31,' su

Banach, .24
Alex Pochabet, 22, 

liice Juris, 21

Reikalauja
Perskirų

Minnie Yukcit nuo
Yukon

Frank Gust nuo flelen Gust
Sally A. Wallace nuo John

F. Wallace

Spidkos” Amerikoj

Mildred

su Ber-

Bernard

Pereitais metais Amerikos 
taupymo ir skolinimo bendro
vės (“spulkos”) išskoliho na
mų savininkams $986,383,000 
—-beveik vieną bilioną dole
rių.

Užvakar tos bendrovės užsi-

RAUMENŲ 
NUGARGĖLA—SKAUSMAS— 

SUSTYRIMAS

SKAUSMAI—GĖLOS
Jei pirmas geras išsibraukymas su 

maloniai raminančiu Musterole ne
suteiks geros pagalbos nuo kanki
nančių raumenų gėlos ir skausmų— 
paeinančių nuo slogų—visomis iš
galėmis—skubėkite pas gydytoją. 
Bet Musterole paprastai Savo Dar
bą Atlieka—

Musterole suteikia greitą pagel- 
bą, nes tai yra DAUGIAU negu 
“tik mostis”. Tai yra nuostabus 
švelnintis vaistas, kuris persisun
kia per viršinį odos sluogsnį, kad 
sumažinti skausmą. Vartoja milio- 
nai per 30 metų! 3 stiprumai: Pa
prastas, Vaikų (švelnus) ir Extra 
stiprus, 40c.

VIŠTININKYSTEI, VAISIŲ ir 
žemės pardavinėjimo ukiui, $125 už 
akrą paims šią puikią lygią žemę. 
Daubelės ir kiek didelio miško, be 
skolų. Arti W. 143 gat. $250 pini
gais reikalaujama. Box 1170, 1739 
So. Halsted St.

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

kurią laikė Palmer House 
viešbuty.

Joseph

GaVo
Perskiras

Lillian Sektojn nuo 
Sčlcroiu . 'a> *

naujienų 
METINIS 
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Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerl, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, m.
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NAUJIENOS, Chieago, Dl,

JADVYGA GRIGAITĖ, BIRUTĖS CHORAS 
VASARIO 16-TO MINĖJIME

Sudegė 3 Metą1 Kaip Advokatai
Kūdikis

Iškilmes Rengia Lietuviu Auditorijoje, 
Vilniečiu Naudai

Gaisrininkai Atsisakė. Narną 
Gesinti.

Vertina Chicagos 
Teisėjus .

paprasti Šokiai 
Kiekvieną 
Antradienį

Jadvyga Gricaltė gabi daini- Komitetas Vilniaus Kraštui 
Šelpti nutarė skirti pinigus, 
kuriuos sukels ateityj. Tam 
tikslui Komitetas skiria visą 
pelną, kurį sukels ateinantį 
penktadienį, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj.

Chicagiečiai kasmet rengia 
Nepriklausomybės minėjimus, 
bet šių metų parengimas Au
ditorijoj bus ypatingai reikš
mingas 
met 
nas 
turi

ninkė ir “Makalų šeimynos” 
rašytoja ir vaidintoja, dainuos 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjime, kuris įvyks Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted, šį penktadienį, vasa
rio 16 d.

Kelioliką pėdų į vakarus 
nuo North Chicago, negrų 
distrikte, užsidegė namas. Ug
niagesiams mieste tuojau buvo 
duotas signalas, bet jie neat
važiavo.

n(Ą ausia.s- 
O'Connell

Chicagos

Galėsit Išmokti šokti, 
Jei Nemokat

Čikagos lietuvių Amerikos

Iškilmes rengia Komitetas 
Vilniaus Kraštui Šelpti, ir vi
są pelną skiria Vilniaus lietu
viams, kuriems, kaip pasirodo, 
dar reikia visokios pagalbos, 
tie', kiek tik amerikiečiai gali 
jiems duoti.

Minėjime taipgi dalyvaus 
“Birutės” Choras, su keliomis 
specialiai iškilmėms parinkto
mis dainomis.

ir svarbus, nes
Lietuva praplėtė savo sie- 
ir šįmet jau savo globoj 
ir senąjį Vilniaus Miestą.

BUKIM VISI!
Bukim VISI CHICAGOS LIE

TUVIŲ AUDITORIJOJE, PA- 
REMKIM VILNIEČIUS 
KILMINGAI ŠVĘSKIM 
RIO 
RIO

t

IR Iš-
VASA-
VASA-

P. Grigai-

pakviestas
konsu’as

Kon sulas Pakviestas Į 
Minėjimą

Tarp kalbėtojų bus “Naujie
nų” redaktorius Dr. 
tis.

Vakare taipgi yra 
dalyvauti Lietuvos
Chicagoj, p. P. Daužvardis. Yra 
kvi^iami ir keli kiti žymus 
svečiai, kurių lietuviškuose pa
rengimuose dar neteko maty
ti.

Tikrai, iškilmės bus labai 
įspūdingos ir gražios. Kiekvie
nas lietuvis turėtų čia atsilan
kyti, išgirsti daug gražių dai
nų, įdomių kalbų, ir savo at
silankymu dar kartą paremti 
vilniečius.

Dar Daug Yra Darbo!
Prieš visus lietuvius stovi 

dar viena labai didelė užduo
tis — tai yra kaip lietuvius su
stiprinti Vilniuj ir Vilniaus 
krašte kultūriniai ir politiniai, 
kaip kraštą ■“atlietuvinti”.

Kiti šeimininkai Lietuvius 
Slopino

Per metų metus svetimi ten 
Šeimininkavo ir kur galėjo lie
tuvių mokyklas ir kitas įstai
gas uždarinėjo, slopino, truk
dė veikti. Dabar visas tas įstai
gas reikia atgaivinti 
vliniečiams ne 
bet daugiausia 
galbos.

Tam tikslui

reikia
vien moralės,
pinigines pa-

ir chicagiškis

Jau Laikas! Laikas 
Pildyti Income 
Taksų Blankas!

16-TOS ŠVENTĘ
16-TĄ DIENĄ!

Komiteto Narys.

Namc buvo 3 metų mergai
tė, Ella Mayfield, ir 11 melų 
Rita Mae Pinkard.

Vyresnioji skaudžiai apdegė, 
bet išsigelbėjo, bet mažylė 
mergaitė sudegė.

Ugnį galiau užgęsino ugnia
gesiai, atvykę iš Great Lakęs 
laivyno prieplaukos, netoli 
NVaukegano.

North Chicagos ugniagesiai 
nevažiavo gaisro gesinti, nes 
kaip jie aiškino, jiems yra už
drausta važiuoti už miesto r i- 
bij.

Sudegęs namas buvo medi
nis ir stovėjo adresu 1836

Chicagos advokatų draugija 
neseniai pravedė ankietą tarp Legijono Darius-Girėno Posto 
savo narių apie municipialio naujoje salėje — 4416-20 So. 
(miesto) teismo teisėjus. Už-jWestern Avė., kas antradienį 
vakar ji paskelbė los ankiclos įvyks šokiai visiems prieinama

Teisėjai buvo vertinami iš

valandų, ar yra darbštus, ar 
bešališki, ar žino tiesas ir ar

“Velnias
Ne Boba”

TAI GRAŽI, JUOKINGA 
DVIEJŲ AKTŲ KOME

DIJA

Nuvirsit Po Kėdėmis 
Iš Juoko - - -

“Velnias-ne-Boba” ar “Bo- 
ba-ne-Velnias”. Šita ypatingų 
žodžių kombinuoto jau tikrai 
pasako, kad čia yra graži juo
kinga komedija. Tiesa, šią juo
kingą komediją jau daugelis 
iš musų esame matę. Daugeliui 
teko prisijuokti iki ašarų ir 
linksmiausio malonumo.

šiuom kartu mums smagu 
pažymėli, kad tariama graži ko
medija bus suvaidinta tikrai 
gabių ir patyrusių musų scenos 
mėgėjų-artistų. Jau daugeliui 
iš musų teko nekartą matyti 
scenoj vaidinantį dramas ir ko
medijas Juozą Valantį. Jis vi
suomet sugebi charakteringai 

jam- pavestą rolę ir ją 
išpildyti. Taip ir šiuom 
jis 'vaidins Antaną Tan- 
kuris turi daugiausia 

ne su velniu, bet su bo-

Nuujionų-Acme Telephnto
ZION, ILL. —. CIaudia 

Bullivant, 'kuri liko išrinkta 
grožio karalaite.

gerai 
kartu, 
dziulį, 
bėdes 
ba.

O štai, antras musų paty
ręs senas vaidyla, tai Antanas 
Rulis, kuris šiame veikale vai
dins labai juokingą tipą, My
kolą Grabį.

Jurgis šarkunas šiuo žygiu 
bus Juozas Keraitis, kuris ir
gi įsipina į “velniškas bobos” 
pinkles ir jam tas sudaro be
galiniai keblią padėtį.

Tų visų pinklių sukūrėja yra 
Marta Kiraitienė, kurią charak
terizuos gabi scenos mėgėja 
ir ilgų metų darbuotoja, Ona 
Millerienė. Jeigu jus dar ga
lutinai nenuvirsite po kėdėmis 
dėl juokų, kuriuos krės nurody
ti artistai, tai magaryčioms jus 
dar gerai pajuokins Klumpic- 

| kienė, Julė Dainienė.
Pasižymėkite dieną, kad tai 

bus vasario 18 d., LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJ, sekmadienį, 
kaip keturios vakare.

Vakarą rengia LSS. Centra-

Kovo 15 Paskutinė Diena
Jeigu pernai uždirbot $1,0001 

ir esate nevedusi ar nevedęs 
— būtinai išpildykite Income 
taksų blanką prieš kovo 15 d.

Jeigu esate vedę, tai blankų 
nereikia pildyti, jeigu uždirbot 
mažiau kaip $2,500.

Kaip nevedusiems, taip ir 
vedusiems yra visokios išimtys 
ir nevisiems reikia mokėti, bet 
blankas v ištiek reikia išpildy
ti. Pavyzdžiui, nevedęs žmo
gus, kuris užlaiko motiną ir tė
vą ir brolį ar seserį, skaitos’
“šeimos galva” ir jam nereikės I line kuopa ir LDD. 4-ta kuo- 
mokėti income taksus jeigu jis pa. K. L.
uždirba mažiau kaip $2,500, -------------- —
bet jis turi blanką pildyti ly-Hfoclta ClCCFO 
giai kaip ir tas nevedęs žmo-j • 
gus, kuris uždirba tik $1,000. VieSDUtyj

Visas blankas reikia išpildy
ti dublikate.

Jeigu kas neaišku ir jums 
sunku blanką išpildyti, krėip 
kitės į “Naujienų” raštinę, įtuo 
8 vai. ryto iki 8-tos vakare. 
Raštinėj yra keli tarnautojai, 
kurie jums suteiks visas infor
macijas ir blankas išpildys tik
sliai, nurodydami išimtis, ku
riomis' kiekvienas income tak-1 
sų mokėtojas turi teisę pasi-. 
naudoti.

Suėmė 24 žmones

Apskričio policija užvakar 
padarė kratą Cicero viešbutyj, 
Suburban Hotel, adresu 4829 31 
Cermak Road. Areštavo 20 vy
rų ir keturias merginas. Vieš
bučio savininkas, Tony Brooks, 
buvo apkaltintas palęishivy^tėt* 
namų užlaikymu.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

(Teisėjas gavęs 100 
skaitomas “tobulas.”).

Frank M. Padden 
Gibson E. Gotman 
Stephen Adamowski 
George B. Weiss 
Matlhew D. Hartigan 
LeRoy Hackett 
J. M. Brande 
Joseph J. Drucker 
Joseph B. Hermes 
Francis Borrelli 
Eugene L. McGarry
Ne visi teisėjų ankietoj fi

gūravo. Tarp tokių buvo ir 
lietuvis teisėjas, p. J. T. Zuris.

kaina — tik 25 centai su nuo
laidos bilietu. Jaunimas, norin
tis smagiai praliesti laiką, lan
kykitės į tuos šokius. Links
mai pasišoksite prie žinomos 
Ollie Ress Rythm Capers or
kestros.

Šių antradienių šokių komi
tetas surengs ir specialias šo
kių pamokas. Kurie norėtumėt

93.51
83.22
80 25 Mera* išmokti visus vėliausius
80.05
76.73
75 91 kykite į naująją Darius Girėno
7] 41 salę antradieniais — tos šokių

“swing”, “jitterbug”, “tango” 
ir “rhumba” šokius, tai atsilan-

67.89
36.92
32.94
21.16

• Waukeganietė Mrs. Alice 
Johnson užvedė bylą prieš du 
aludininkus, ręiklaudama iš 
jų $50,000. Ji sako, kad tose 
alinėse jos vyras nusigėrė, po 
to važiavo automobiliu ir už
simušė. Skundžiamieji aludi- 
nihkai yra Wiįj^ni Vah Lae- 
ke, Grand' avenue ir McAree /
Road, ir K. J. Clark, savim'n- 
kav alinės prie Green Bay Rd.

MANE 
Išgirsite

fJAUJIENU-ACME Telenhoto
BELLEFONTAINE, O. — 

F. Jenkihs, kuri draugė su 
18 metų amžiaus Donald 
Slater nužudė savo vyrą.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
ST. LOUIS, MO. — Pabėgęs bulius traukiamas iš vandens. Jam užbėgus, le

das įlūžo ir jis atsidūrė vandenyje.

rwaujlAnij-Aeme T^l^nhoto
BELLEFONTAINE, OHIO. — Dona}! Slater (antras iš kairės) ir Minnie 

Jenkins, kurie prisipažino nužudę Fred Jcnkinsą, moters vyrą.

pamokos tamstoms nieko ne* 
kainuos.

Rengs Konkursus
Atvykite 8-tą vai. vak., ir 

dalyvaukite pamokose. Be to, 
gerai šokantieji galės Įstoti Į 
šokių kontestus, kurie įvyks 
kas antradienį.

Nepamirškite kas antradie
nio vakarą, 8-tą vai., Darius- 
Girėno salėjo — 4416-20 So. 
VVestern Avė. Galėsite links
mai šokti prie geros Ollie Ress 
žinomos orkestros. Su nuolai
dos tikielu -— įžanga, tik 25 
centai.

Kviečia Komitetas, 
Wm. J. Kareiva.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoja

• Chicagiečiai šį pavasarį 
ruošasi statyti daug naujų na
mų ir remontuoti senuosius. 
Per sausio mėnesį valdžios įs
taiga, Federal Housing Admi- 
nistration, gavo 917 aplikacijų 
su prašymais paskolinti namų 
reikalams $5,048,500. Pernai 
per sausį tokių aplikacijų buvo 
už $4,615,000.

• Vakar Chicagos miestas ir 
visa Illinois valstija pradėjo 
švęsti prezidento Abraomo 
Lincoln gimtadienį, kuris iš
puola šiandien. Lincolnas buvo 
Jungtinių Valstijų prezidentu 
civilio karo laikais (žiūrėk edi- 
torialą).

O Nuo balandžio 1-mos die
nos per chicagiečių namus pra
dės eiti valdininkai su visok ais 
klausimais apie jų šeimynų 
skaičių, apie tai kiek kambarių 
turi, kiek uždirba, tec. Jeigu 
tekis valdininkas parodys jums 
savo dokumentus ir persistatys 
— nemeskite jį per duris. Tai 
bus 1940 metų cenzo žinių rin
kėjas.

• New Yorke užvakar pasi
mirė Miss Eilėn Gatės Starr, 
viena iš Chicagos Hull House 
steigėjų. Ji įsteigė tą garsų Chi- 
cagos labdarybės centrą kaitų 
su Jane Addams 50 metų atgal.

O į Chicagos Real Estate 
Board, namų savininkų organi
zacija, skelbia, kad mieste vėl 
reiškiasi gerų butų trukumas. 
O tas reiškia, kad netrukus gali 
pakilti nuomos.

• Labai entuziastiški ir iš
kalbingi žmonės pradėjo gau
siai lankytis Chicagoj. Tai) įvai
rus ambitiški politikai, kurie 
nori būti prezidentais. Vėliau
sias svečias — republikonas 
Vanderberg, senatorius iš Mi- 
chigan valstijos.

• Užvakar sudegė prekybi
nis namas adresu 2820 North 
Paulina Street. Jame dirbtuves 
turėjo dvi firmos, Schulhof 
Plumbing Co., ir Artcrest Ma- 
nufacturing Co. Nuostoliai apie 
$25,000. Ugniagesiai spėlioja, 
kad namas buvo padegtas.

• Pereitą penktadienį laike 
pertraukos liuteronų mokyklos 
kieme, 925 N. Hoyne avenue, 
žaidė 12 metų Gladys Pritzler. 
Ji užsilipo ant tvoros, ir prara
dusi lygsvarą krito. Vienas tvo
ros geležinis virbalas pervėrė 
jai vidurius. Vakar mergaitė 
pasimirė. Gyveno adresu 1821 
Rice street.

• Besivydamas zuikį, į šulinį 
įkrito ir prigėrė 9 metų berniu
kas Donald ELis. Nelaimė įvy
ko netoli berniuko namų, prie 
Green Bay, Lake apskr tyj.

• Apie 20,000 lenkų susirin
ko Chicago Stadijone, kur šeš
tadienį įvyko masinis mitingas 
Lenkijos atgaivinimo i’eikalais. 
Buvęs prezidentas Hooveris pa
reiškė, kad kare nukentėjusių 
lenkų sušelpimui reikės apie 
$20,000,000 per šiuos metus. 
(Žiūrėk žinią kitoj vietoj).

• Piktadariai išnešė ru':ų ir 
brangenybių už apie $500 iš 
Harry Schoenstadt buto, adre
su 2831 West 66th Street. Jie 
įsilaužė į butą užvakar vakare.

Pirmadien., vasario 12, 1940
— —'—""r ■ ' ■ ...r n...—.

• Čhiėago apleidžia Vengri
jos generalinis konsulas, Lasz- 
lo L. Medgyesy. Jis perkelia
mas į N*ew Yorką. Jo vietą už
ims Dr. Zoltan Baranyai, Veng
rijos užsienio ministerijos pa
tarėjas.

• Adresu 745 Dickens avenue 
lovoj buvo atrasta negyva 28 
metų Mary Marble. Policija ieš
ko jos vyro, kuris kur tai din
go.

• Lulheran Deaconess ligo
ninėj pasimirė 16 metų berniu
kas Carl Millcr .Ir., 2053 North 
Ratine. Jis persikirlo koją bc- 
čiužinedamas vienam Chicagos 
parke.

• Vasario 20 d., Palmer 
House viešbutyj įvyks III. ir 
Wisconsino pramonininkų kon
vencija. Ten taipgi bus sureng
ta paroda suknių pasiutų iš me
džiagų, padarytų iš stiklo, pie
no, acto, anglių ir anglių su 
druska. Iš tų medžiagų taipgi 
gamina ridikiu’.ius, lazdas, bi
žuteriją ir daug kitokių daiktų.

• Iš Chicagos upės prie Kin- 
zie ir Kihgsbury buvo ištrauk
tas lavonas apysenio žmogaus. 
Atrodė apie 60 metų amžiaus. 
Vyras buvo apie 6 pėdų aukš
čio ir svėrė 185 sv. Buvo gra
žiai pasirėdęs.

• Važiuodamas namo iš dar
bo širdies liga pasimirė 39 me
tų John H. Viersma, nuo 6238 
South Park avenue.

• Chicagietis, Joseph Spon- 
der, gavo žinią iš Lenkijos, kad 
laike mdšių su vokiečiais žuvo 
13 jo giminaičių: jo tėvas, bro
lis, jo žmona ir keli maži vai
kai. Vieni žuvo mūšiuose, kiti 
nuo vokiečių bombų. Sponder 
tarnauja Cook apskričio proku
ratūros policijoje.

• 45 metų kasėjas Louis 
Monaco, 1124 S. Mozart st,, 
vos nežuvo, kai įgriuvo srutų 
tunelis prie Webster ir Cleve- 
land gatvių. Draugai jį atkasė.

i ■ , ---------------------------------------- —-

Suėmė Jauną 
Plėšikę ‘

Su pasižymėjimu baigė 
mokyklą

Pereitą šeštadienį pranešem, 
kad Town of Lake vieną krau
tuvę apiplėšė jauna ir graži, re
volveriu apsiginklavusi plėšike. 
Užvakar vakare Chicago La\vn 
policija ją suėmė, kai ji bandė 
apiplėšti krautuvę adresu 1635 
W. 63rd street.

Pasirodė, kad ji yra 20 me
tų mergina, pernai su pasižy
mėjimu baigusi lligh School 
mokyklą. Tai Sandra S. Auer- 
bach, nuo 2748 Division street.

Chicagoj Ieško 
Mykolo Yeschecko 
Giminiu /

Mirė Wabenoj, Wisconsine

Chicagos Detektyvų Biuras 
praneša “Naujienoms”, kad 
Wabeno, AVisconsine, pasimirė 
54 metų lietuvis, Mykolas Yes- 
check’as, gimęs Tauragėj, Lie
tuvoj.

Biuras iš Wabeno vakar ga
vo telegramą su pranešimu 
apie mirtį ir su prašymu suras
ti velionio gimines Chicagoj. 
Jis čia turėjo brolį ir seserį.

Velionio kūnas randasi Reese 
Funeral Home įstaigoj, Wabe- 
noj, telefonas AVabeno 69.

Ieškomi giminės ar asmenys, 
kurie žino juos, yra prašomi 
pašaukti telefonu “Naujienas”, 
kad butų galima kuogreičiausia 
painformuoti apie tai detekty
vų biurą.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
— įvyks —

Kovo 31 d., 1940
SOK0LŲ SALEJE
3» SO. ASHLAND BLVD.




