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RUSU ŽVALGYBA DABOJA PRANCŪZUOS 
AMBASADĄ MASKVOJE

Londono politiniai sluogsniai mato rusų 
ir talkininkų karą

SUOMIAI ATSIĖMĖ PRARASTAS 
POZICIJAS

PERKA RUSŲ GINKLUS; LAUKIA NACIŲ UŽPUOLIMO

PARYŽIUS, Francuzija, vaš. 
13. — Francuzijos užsienių rei
kalų ministerija paskelbė an
tradienį, kad speciali policija 
pastatyta daboti Rusijos am
basadą Paryžiuje, šitą aktą iš
šaukę ambasadas “santykiai” 
su uždrausta Francuzijos ko
munistų partija.

Francuzai aiškina, daboji
mas rusų ambasados nesąs 
naujas dalykas. Tą patį daro 
rusų vyriausybė, dabodama 
Francuzijos ambasadą Maskvo
je. Rusai klausinėja, krato ir 
net fotografuoja asmenis, ku
rie atlanko francuzų ambasa
dą.

Prieš keletą dienų Francuzi
jos policija padarė kratą so
vietų prekybos biuro patalpo
se. Ji paėmė kai kuriuos do-

Iškasė 200 mylių il
gio griovį Fram 

. elizijoje
PARYŽIUS, francuzija, vas. 

13. — Fraucų«ij6s kariuome
nė pabaigė kasti 200 mylių il
gio griovį priešo tankams su
laikyti. Jis eina pagal Belgijos 
sieną — nuo Luxembourgo iki 
Anglijos kanalo. Pagal griovį 
pastatytos spiglotų vielų tvo
ros ir geležinkelio bėgių kuo
lai.

Ši nauja sustiprinimų linija 
padaryta vietoj senosios rųšies 
fortų, kuriuos Vokietijos arti
lerija sudaužė 1914 m.

Nauji sustiprinimai užbaigti 
anksčiau, negu buvo numatyta 
juos užbaigti, ir tris mėnesius 
anksčiau, negu laukiamas Hit
lerio ofensyvas kovo mėnesį.

Australijos kariuo
menė paskirstoma 

Palestinoje
JERUZALĖ, Palestina, vas. 

13. — Pirmadienį į Suezą at
gabenta 30,000 Australijos ir 
Naujosios Zelandijos kareivių. 
Antradienį pirmos dalys jų at
vyko į Palestiną. Čia jie bus 
paskirstyti kuriam laikui ap
sistoti.

Estijos laivas pa
skandintas

LONDONAS, Anglija, vas. 
13. — Reuters, Britanijos ži
nių agentūra, praneša, kad pa
skendo nuo tninos arba nuo 
torpėdos Estijos laivas Linda, 
1,2’13 tonų, plaukęs iš Londono 
j Švedijos uostą GothenbKrg.

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

Giedra; temperatūra kįla; 
vidutinio stiprumo šiaurės va
karų vėjai; saulė teka 6:48 
v. r., leidžiasi 5:20 v. v.

kumentus. Sovietų protestą dėl 
kratos valdžia atmetė.

Francuzijos atstovų aiškini
mu, kordonas žvalgybos aplink 
sovietų ambasadą “neturi ypa
tingos politinės reikšmės” Ru
sijos — Francuzijos santykių 
atžvilgiu. Tačiau visiems žino
ma, kad abiejų šalių santykiai 
griežtai atšalo nuo to laiko, 
kai sovietų Rusija ir nacių 
Vokietija pasirašė draugingu
mo paktą pereitų metų rugpiu- 
čio mėnesį.

Daugiau net. Londono poli
tiniuose sluogsniuose stiprėja 
nuomonė, kad artimoje ateity
je Rusijos ir talkininkų, britų 
ir francuzų, santykiai prieis 
krizę ir kad krizė pasibaigsian
ti paskelbimu karo.

Naciai skandins tal
kininkų patikrin

tus laivus
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

13. — Nacių -vyriausybė ofi
cialiai paskelbė antradienį skan
dinsianti visus neutralių šalių 
laivus, kurie sutiks talkininkų, 
britų ir francuzų, reikalavimui 
patikrinti jų krovinius. Laivai 
busią skandinami ir tais atve
jais, kai jie plauks į neutralių 
šalių uostus.

Naciai reikalauja, kad neu
tralių šalių laivai nepasiduotų 
talkininkų blokados kratoms.

Naciai paskandino 
savo laivą

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, vas. 13. — 350 Vokietijos 
prekybos laivų karas užtiko 
neutralių šalių uostuose. Dau
guma jų pasiliko tuose uostuo
se iki šiol.

Pastaruoju laiku kai kuriems 
vokiečių laivams duotas įsaky
mas mėginti praslisti talkinin
kų blokadą ir sugrįžti namo, 
pargabenus reikmenų. Vienas 
tokių Vokietijos laivų buvo 
Wakama. Jis išplaukė iš Pietų 
Amerikos uosto.

Bet jam pastojo kelią britų 
karo laivas, taigi vokiečiai pa
skandino Wakamą, o juos pa
čius, būtent laivo įgulą, išgel
bėjo britai.

Thyssenui atimta 
pilietybė

GENE V A, Šveicarija, vas. 
13. — Pirmadienį nacių vy
riausybė paskelbė, kad atimtos 
Vokietijos pilietybės teisės 
Fritz Thyssenui ir jo žmonai.

Thyssen praeity yra buvęs 
turtingiausias Vokietijoje as
muo ir stambiausias nacių rė
mėjas iki Hitlerio režimas Įsi
galėjo.

Pats Thyssen neseniai pabė
go iš Vokietijos. Antradienį 
jis pareiškė, kad asmeniškai 
dar negavęs pranešimo, jogei 
neteko pilietybės teisių.

VASSA, SUOMIJA. — Sovietų lakinai bombarduoja miestą.

Ledas užsikimšo, 
miestelį vanduo

’ "apsėmė
’ PARKER, Pa., vas. 13. — 
Parker apylinkėje, Allegheny 
upėje užsikimšo ledai. Vanduo 
prasimušė į slėny esančią apy
linkę ir, tarp ko kita, apsėmė 
patį miestelį- Kai kurie gyven
tojai pabėgo į augščiau esan
čias vietas.-

Didžiausi į 100 metu 
šalčiai Europoje

COPENHAGEN, Danija, va
sario 13. — Nauja šalčių sro
vė užgavo Europą. Ne tik Suo
mijoje, Švedijoje ir Norvegijo
je, bet ir Vokietijoje, ir net 
Rumunijoje spirgina šaltis, ko
kio nebuvo i šimtą metų.

Kai kur žmonių sušalo. Be 
to, trūksta Europos šalims ku
ro. Taigi uždarytos mokyklos 
vienur, uždarytos bažnyčios ki
tose šalyse ir apylinkėse. Prak
tiškai visos mokyklos uždary
tos Stockholme, Švedijoje.

Gabalas žemės pa
rodys ar yra alie

jaus gelmėse
NEW YORK, N. Y., vas. 13. 

— Herbert Hoover Jr. ir gru
pė jo bendradarbių paskelbė 
suradę priemonę nustatyti, ar 
žemės gelmėse yra aliejaus. 
Išradimas esąs taip tobulas, 
kad kelių pėdų gilumoje iškas
tas žemės gabalas parodys, ar 
yra gelmėse, kokių 10,000 pė
dų gilumoje, aliejaus.

Išrastas prietaisas 
per ūkaną matyti
BOSTON, Mass., vas. 13. — 

Pranešama, išrastas prietaisas 
įžiūrėti per rukus. Ištobulintas, 
jis pašalinsiąs žymią dalį pa
vojų laivams ir lėktuvams.

KARO ŽINIŲ
sątrauka

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
13. —r Naciai sveikina Vokie
tijos — Rusijos naują preky
bos sutartį. " Sako, apsimainy- 
mas reikmenų- su Rusija at- 
sversiąs talkininkų blokadą.

LONDONAS, Anglija, vas. 
13. — Dėl Vokietijos džiaug
smo, kad ji padarė naują pre
kybos sutartį su Rusija, pada
rė pareiškimą Britanijos val
džia. Britai davė suprasti, kad 
talkininkai daugiau pagalbos 
siųs Suomijai, negu siuntė iki 
šiol.

PARYŽIUS, Francuzija, vas 
13. — Pranešama, kad Vokie
tijos ekspertai padeda Rusijai 
stiprinti jos pietų sienas stra
teginiuose punktuose.

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
13. — Paskelbta, kad nežiū
rint ' diplomatinės neliečiamy
bės, speciali policija pastatyta 
Rusijos ambasadą stebėti.

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
13. — Francuzijos armija pa
baigė statyti sustiprinimus Bel
gijos pasieniu, nuo Luxembour- 
go iki Anglijos kanalo. Tarp 
ko kita, iškastas griovis prie
šo tankams sulaikyti, pastaty
tos spiglctų vielų tvoros ir įka
sti geležinkelio bėgių kuolai 
priešo tankų judėjimui trukdy
ti.

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, vas. 13. — Britanijos karo 
laivai pastojo kelią Vokietijos 
prekybiniam laivui Wakama, 
kuriam buvo įsakyta praslisti 
blokadą ir sugrįžti į Vokietiją. 
Vokiečiai pąskandino savo lai
vą-

HELSINKIS, Suomija, vas. 
13. — Norėdami paimti Kare
lijos tvirtovių liniją pirm ne
gu pavasario atodregis prasi
dės, rusai desperatiškai ata
kuoja suomių požicijas.» Ap
skaičiuojama, į 13 atakų dienų 
jie pražudę 30,000 iki 35,000 
karių.

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

— Rusai antradienį anksty
vesniuose pranešimuose skelbė 
paėmę 61 suomių fortą. Vėles
niuose pranešimuose jie sako 
paėmę dar apie 30 fortų. Suo
miai gi aiškina, kad rusai pa
ėmė tūlą skaičių kulkosvydžių 
“guštų”. Neutralus stebėtojai 
klausia visgi, kaip ilgai suomiai 
pajėgs daug didesnes rusų pa
jėgas atremti. Suomiai atsišau
kė į kitas šalis, prašydami sku
bios pagalbos.

— Jungt. Valstijų senatas 
antradieni priėmė bilių, kuris 
padidins Export-Import banko 
fondus paskoloms $100,000,000. 
Iš tos sumos tikimasi duoti 
Suomijai paskolą. Bilius pašilu 
stas į atstovų rumus.

— Vengrijoje, sniego audro
je, sušalo 49 žmonės.

Reikalauja detalių 
apie išlaidas Japo

nijos armijai
TOKIO, Japonija, vas. 13. — 

Greta reguliarių asignacijų ka
ro reikalams Japonijos valdžia 
prašo dar $671,000,000 septy
nių metų planui papildyti ša
lies ginklus.

Įtakingas parlamento narys, 
Ryozo Makino, pradėjo kriti
kuoti valdžios prašymą. Jis pa
reikalavo, kad valdžia duotu 
smulkesnių paaiškinimų, kaip 
skiriami karo reikalams pini
gai išleidžiami. <

Debatai pasidarė taip kar
šti, kad jų rekordavimas nu
trauktas.

Kritikuoti Japonijos armijos 
reikalavimus šiuo laiku reikia 
didelės drąsos dagi parlamento 
nariui. O ši kritika buvo jau 
antra paskutinių dešimties die
nų bėgiu. Atrodo, japonai pra
deda nerimauti dėl sunkios ka
ro naštos.

HELSINKIS, Suomija, vas. 
13. — Antradienį, 13-tą dieną 
kai prasidėjo dabartinis rusų 
ofensyvas Karelijos fronte, 
Suomijos karo vadovybė pa
skelbė, kad suomiai atsiėmė sa
vo pozicijas, patekusias ru
sams pereitą sekmadienį. Pa
sak suomių, rusai tebelaiko tik 
keletą priešakinių suomių vie
tovių, neturinčių svarbios reik
šmės.

Antradienio pranešimas bu
vo pirmas suomių pripažinimas, 
kad jie neteko kai kurių pozi
cijų. '

Kiti suomių pranešimai sa
ko: rusų atakos šiaurėje nuo 
Ladoga ežero atmuštos; taip
jau atmuštos atakos toliau į

RUSAI SIŪLĄ TAIKĄ SUOMIJAI
HELSINKIS, Suomija, vas. 

13. — Gandai eina, kad Sta
lino diplomatai tyrinėia gali
mumus pasiūlyti Suomijai tai
ką. Sakoma, rusų sąlygos bu
tų švelnesnės nei tos, kurias 
jie statė prieš karui prasidė- 
siant. Tarp ko kita, rusai ne- 
bereikalautų Hango bazės.

Bet, kitą vertus, suomiai ne
beprašą taikos. Talkininkai, 
britai ir francuzai, vis dau

300,000 RUSU ATAKOSE PRIEŠ MAN- 
NERHEIMO LINIJĄ

COPENHAGEN, Danija, va
sario 13. — Laikraštis Ber- 
linjyske Tidende, pranešime iš 
Helsinkio antradienį sako, kad 
raudonoji armija vartoja 300,- 
000 vyrų atakose prieš Man- 
nerheimo liniją. Tai yra dau
giau kareiviu, negu Suomija 
iš viso turi karių frontuose.

Rusijos kariuomenė, atakuo
janti suomių 'tvirtoves, susi

RUSAI PAĖMĖ 61 SUOMIŲ FORTĄ
MASKVA, sovietų Rusija, 

vas. 13. — Išleistas antradieni 
rusų komunikatas sako, kad 
pirmadienio mūšiuose raudono
ji armija paėmusi 32 Suomijos 
tvirtovių fortu Karelijos fron
te. Atimtų Suomijai fortų tar
ne buvo 12 geležies ir kon- 
krito. Nuo dabartinio ofensy-

Maskvoj eilės žmo
nių laukia duonos
LONDONAS, Anglija, vas. 

13. — Gaunamais čia praneši
mais Rusijos ekonominis gyve
nimas taip demoralizuotas, kad 
primena 1932 metų badą. Mas
kvoje ilgos žmonių eilės laukia 
duonos.

Dėl nepasisekimų Suomijoj 
daug raudonosios armijos vir
šininkų atšaukta iš karo fron
to. Kai kurie jų sušaudyti. Tarp 
Stalino ir jo padėjėjų prade
da reikštis konfliktas.

MASKVA, sovietų Rusija, 
vas. 13. — Įsakyta užgesinti 
Archangelske, Baltosios Juros 
rusų uoste, visas šviesas. Už 
nepaklausymą gresia sunkios 
bausmės.

šiaurę; Karelijoj suomiai su
daužė 25 rusų tankus, šiaurė
je nuo Ladoga sudaužė dar du 
rusų tanku pirmadienį.

Garsusis Suomijos atletas 
bėgėjas, Gunnar Hockert, žuvo 
sekmadienio mūšiuose.

žinomas Suomijos politikas 
Borenius Londone pareiškė, jo
gei yra pagrindas manyti, kad 
artimoj ateity Vokietija užpuls 
Suomiją užnugary, kaip kad 
rusai užpuolė lenkus Vokieti
jos su Lenkija kare.

Suomiai paskleidė atsišauki
mus, pranešdami rusams avia
toriams, tankų vairuotojams ir 
šiaip kariams, kad jie perka 

i Rusijos ginklus.

giau siunčią suomiams pagal
bos, o ateity žada dar daugiau 
jos duoti.

Štai kodip prieš porą dienų 
Suomijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Tanner pareiškė: “Da
bar ne laikas taikos pasiūly
mus duoti”.

Tenka akcentuoti, kad šitos 
kalbos nėra oficialios. Jos yra 
karo stebėtojų komentarai.

daro daugumoj iš 7 korpuso, 
kuris priskaito 12 divizijų. Ru
sai taipgi vartoja 1,000 tankų. 
Suomijos žvalgybos lėktuvai 
praneša, kad daugiau rusų ka
riuomenės siunčiama į fron- 
tą.

Švedijoj gauti pranešimai 
kalba, kad suomiai užgriebė 
keletą rusų tanku, kurių kiek
vienas sveria po 70 tonų.

yo pradžios prieš 12 dienų ru
sai skelbia paėmę 61 suomių 
fortą.

Tarp suomių ginklų, kurie 
teko rusams, buvo 230 kulkos
vydžių ir 32 šaujami pabūklai, 
bet nepasakoma, ar tie 32 pa
būklai buvo kanuolės ar leng
vesni ginklai.

Dėl prasto oro sovietų avia
cija darė tik žvalgų skridimus, 
sako Rusijos komunikatas, v

PILDOM
INCOME

TAX
BLANKAS
KASDIEN NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 VAL. 
VAKARO.
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NAUJIENOS, ChicaRo, 01. Trečiadien., vasario 14, 1940

SLiUPTARNIAl
Istorinis romanas, iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarniu”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

Šitą tiesos it kovos romaiią skiriu df. Jonui Šliupui 
------------------- AL. MARGERIS -------------------(Tęsinys)Po pusryčių ji išėjo pas savo artimą, visa kuo patikimą kaimynę pasikalbėti apie ‘‘nedrąsųjį” ir “bailųjj” “grind- rly.”Rokas pasiliko vienui vienas. Atsisėdo jis prie lango ir, sekdamas akimis einančią šeimininkę, įtarinėjo ją ip jos vyrą ne pagal dievo žodį ir valią gyvenančius,—kam ji, dar gana jauna ir sveika, o vaikų neturi, kada jo Kastė turi penketą vienukais ir dvejetą dvynukais. Ir nežinia, kokių jai nuodėmių jis butų daugiau priskaitęs, jeigu mintys apie šliuptarnius, piktas dvasias ir maišus pinigų įle-vą. O besigrumdant jo galvoje mintims apie šios ir ne šios žemes gerybes ir galybes, jis išžiūrint]© paloves, krosnį ir, glaudžiai ausį prilenkęs prie užrakintų skrynių, klausėsi, be neišgirsiąs kokį velniūkštį auksinius bežarstantį. Tačiau nieko nei pamatė, nei surado, nei, pagaliau, išgirdo,— rodos, kad Tamošius Pliopa, kunigo Milo brolis, Boko parapijos kunigai su dievobaimingomis moteraitėmis butų ėmę ir visi, lyg susitarę, jam neliesą sakę apie Amerikos brolius lietuvius! Ir jo galvoje dabar pašėlusiai švaistėsi abejonių šikšnosparniai.

metu visur pilna; taip vikriai šmižinėdavo juodu asloje, arba ant mano kelių; kai pasisodindavau ... ,Tokiose jahtriose savo “namučių” itiintyse Šokas skendė- darilas, tarsi, iiei hepasijuto, kai pamatė keturis vyrus, į jį ateinančius ir juodus, kaip nuodėgulius. Iš po tamsių jų blakstienų žybčiojo akių baltymai. Išorinė lupų pusė buvo labai juoda, o išvidinė rausvai balta, šviesi. Tai kaip žebro kailiniai, sakytum. Jų kepurės buvo su plačiais mali- kais ir aukštais žibintuvais, kaktos pusėje pritvirtintais. Rankoje jie nešėsi po didelę blizgančią skardinę. Ėjo tylėdami. Ėjo spėriai.Rokas krūptelėjo, persižegnojo ir griebėsi ražančiaus, kaip geriausios, jo galva imant, priemonės apsigynimui nuo velnių. Juk tikrai jis manė, kad čia velniai eina užkeiktais pinigais nešini, šitoks juodumas! Ir skardines rankose!—Alio grinoriau! Kaip lai
kini musų kontrę?—išlėkė iš

M

Bet Rokas negalėjo* į savo galvą suimti, negalėjo net įsi-yra visai

> NAUJIENŲ-ACMfi TelepbotoMORRILL, KAS. — Ezra Gossage (po dešinei), kuris yra kaltinamas “kidnapinimu” Ezra Lichty (po kairei), vietos bankininko. Gossage norėjo priversti bankininką, kad panaikintų morgičių ant jo farinos.

sisėdo prie lango ir pradėjo žiūrinėti į negrįstą, kiaulių išknistą ir žąsų, ančių bei vištų numindžiotą nedidelio angliakasių miesto labai budingą gatvę, kurioje žaidė maži vaikai. Tuoj atėjo jam į galvą palikta Lietuvoje jo šeimelė: žmona su septynetu mažų vaikučių. Sudrėko jo blakstienai, o širdis, smarkiai maklausinėjo: ‘‘Kaži,dabar yra ... Kaip jaučiasi .mano Kas lėlė, Antanukas, Elcny-

viai daugiausia tekalba, turįs suprasti. Bet nesuprato ...O šeimininkė jau seniai buvo parėjusi ir baigė virti vakarienę. Ji su visais linksmai šnekėjo, juokavo, kiekvienam šiltai pasišypsojo ir tuo pačiu kartu padarė viską, kas tik reikėjo padaryti, nes darbas jos rahkose tirpte tirpo. Ji dabar atsinešė didelį cėberį, padėjo tiesiog arit grindų, pusiau pripylė Šiltu vandeniu ir paprašė vyrus praustis. Pirmiausias buvo Antanas, nes šeimininkas visados užleisdavo įnamiams vietą ir paprastai būdavo paskutinis. Jis tuoj nusirengė ligi juostos, atsiklaupė prie cėberio, labai žemai į jį nusilenkdamas, lyg, tarytumei, į altorių per pakylėjimą, ir pradėjo plautis rankas, galvą ir krutinę. Netrukus atėjo šei-tiek nušvitęs, matyti, nors va- mininkė ir numazgojo jam landėlei velnius iš savo galvos strėnas, gerai jas numuiluoda- pravaikęs. | ma, nuplaudama ir nušliiosty-Trys apjuodę vyrai suėjo dama. O kandaųgi ji visados vidun, o ketvirtas pasakė “gud labai mėgo, kaip ji sakydavo, 
bai bodės, gud bai grinoriau” ir nuėjo sau.—Kokiu jis čia liežuviu šneka?—suko galvą Rokas. Jis, mat, vaikystės dienose, gatvės universitetą eidamas, buvo pramokęs rusiško, lenkiško, latviško ir žydiško liežuvio, kaip jis mėgdavo sakyti, ir todėl tė, Jurgiukas, Katrytė, Ony-'manė, kad jau visas kalbas, tė ir tuodu gyvuoju sidabru, riet ir lietuviškai anglišką žar- kurių dviejų būdavo vienu goną, kuriuo Amerikos lietu-

tuviškai angliško žargono.—Dėkui. Ką tamstos sakote?—klausė Rokas, visas tirtėdamas.—Kaip patinka naujas kraštas—Amerika?—paantrino Antanas lietuviškai.—O! rĮai čia tu, Antanai! Čia žmonės. Aš maniau, kad— kad .

............................................ ' t'1'. !'....... ......... ..prie jo žmonės: mylima, žrhb- na, vaikai, draugai; kad galėtų jis išeiti į gatvę kdip žmp-
> . I \ ■ •. .gus, o ne kaip stiddžių stulpas; pagaliau, kad galėtų atsišešti prie švaraus stald; atsigtilii į švarią, baitą lovą. Juk ir art- gliakasyš yrą žmogus, nors, žinoma, nlinkštarankiąi ponai kitaip galvoja. Tik apie labai slinkaus ir pavojingo angliakasių darbo Vaisius, rodos, ir mėlyniausio kraujo jjohai galvoja taip, kaip ir visi žmohės, —būtent, kad anglis yra juodasai niūrių žemės gėlmių auksas ...

vaizduoti, jog čia padorus angliakasio gyvenime įvykis—reikalas. Jis tiesą pasakius, ir nežirtdjo, kad anglies kasėjai daugiausia gyvena labai menkose lūšnelėse, kur kambarių maža, o vonia— tai negirdėta prabanga, stačiai milijonieriškas liuksusas! Ir norams nenoroms reikia cėbe- rio, verkiant reikia. Ir labai paprhstD cėbetid, su kuriuo besididžiuoja lapai turtinga ir didingri Ariiėrjka, kaip ji kad beprotiškai didžiuojasi su erdviomis, gražiai išlenktomis ir baltai baltutėliai poliruotomis voniomis, sakydariia pasauliui; jOg (rikių vonių blizgelė blizga kiekvienuose Amerikos namuose ne tiktai po Vieną, bet ir po dvi! Taip... Tai grandioziškas pasigyrimas ir bliofas! Nes angliakasių lūšnelėse poliruotos vonios tik tiek tebližga, kiek giliuose an- gliąkasyklų urvuose saulės šviesa... Ir džiaugiasi juodas angliakasys; turėdamas nors cėbefrį, prieš kurį jis kas vakaras, parėjus iš darbo, labai žemai atsiklaupia, prie vandens prisilenkia ir prausiasi. Paskui ateina šeimininkė, aukštai rankoves atsiraitojus, ir riuplauja jam strėnas. Paskui jis nusimeta paskutinius dra-
BUTKUS

UNpERTAKING CO., Ine.
WILLIAM A. POKORNY, 

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 VVEST 18th STREET 
Tel. CARAL 3161

graibėsi Rokas, šiek
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Irinksėda- aptuštėj tįsioje krutinėję, kaip ten
vyrus “palyzyti tai, baigusi Antano strėnas šluostyti, smagiai pliaukštelėjo jam per nugarą šiltu savo delnu. Antanas gerai žinojo jos išdaigas, arba “fone#”, kaip čia visi sakydavo, lai nepyko, nors ji šį jdar jam ir patiko...Bet Rokas! Jergutėliau būt,Ro-

SENIAUSIA 1K DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

r:;:>MBULANC.E ■ 
DlfeNA IR NAKTl

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Herrtiitage Avė. 

South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 1)727

koplyčios visose

bužius ir nusiplauja kojas ir TU. V C CIUBI [\|Q1Z tą kūno dalį, kurią prietaringi UI. V• Ij. uIIjIJLII lUllJ žmonės visokių nedorybių ver-i sme skaito, nors visi jos dėka yra gimę ... O tuo tarpu sukinėjasi aplinkui mažos ir didelės jiiergąitės, vaikai ir Visi namiškiai, nes juk nėra kur išeiti... Bet tikėk man, mie- as skaitytojau, nė vienas jojomis nedorybėmis ncapsi- trečia, nes angliakasiai yra žmonės labai padorus.(Rus daugiau)

DENT1STAS
P’rm., Trečiadienį, šeštadieni

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 0994

Antrad., Ketvirtad. Penktadienj
4143 So. Archer Avė.

Tęt LAFAYETTE 365JĮ

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1938

'S •

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
RĖMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 v. 
ryto iki A:OO v. popiet 
Nuo 6:00 iki 0:00 vak. 
Treč. ir Pienktad. nuo 
12:00 iki 5:00 ir 6:00 

iki 0:00 vai. vakaro 
še&tad. ir Sekm. pagal 

sutarti.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos huo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

SKIpPECIIEETAl

DR. BRUNO J.
ŽUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysię. Pri- 
”engia 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
Į

pirma.
t712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

8 vryto iki 
sutartį.

akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

DR. G. SERNER
LIETUVI* AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829

ritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
uiiocs ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

vakaro, trečiadieniais ir sekmadiu 
niais pagal susitarimu.

Telefonas HEMLOCK 6111

jEUti^ Lietuviaiį Dakteral 
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John 
Bartkus 

GYDYTOJAS IR 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 VVest 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6731 

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso
Namų Tel.

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.

fel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ii&ų gydytoja
69t4) So, Halsted St.

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

KITATAUČIAI

COPR. NE6DLSCRAFT S6RV1CE, INC.

CROCHETED RUO • PATTĖRN 2ŠŠ9No. 2359—Mėgstąs kilimėlis.

■ .1.11■ ' i . i t/ .■■■; ■

CRANE coal company 
5332 So. Long Avehiie 

Telefonas PORTŠMOŪTh 9022
POCABONTAŠ Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7 65
5 tonus ar daugiau ................   ■
PETROLEUM CARBON COKĘ $7.75
Perkant 5 tortus ar daugiau Tonas * I "

Sales Tax ekstra.

sėdėjo. Jo akys neberado vietos, o baisiai susifanatizavęs ir pakantos visiškai nebetekęs jo dorovės jausmas stačiai per sienas lipo, taip viskas gėdingai ir nuodėmingai čia jam atrodė. Ir kaip gi! Vedusi moteriške, nors ir bevaikiška, sve- tiiiirim vyrui strėnas plauja! Kad nors nebūtų pliaukštelėjus jam per nugarą. Dabar! O juk ir jis vedęs: turi pačiąjau per daug—per daug buvo

Adresas. ...

No. 2359
Vardas ir pavardė

Miestas ir valstija.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
| 1739 So. Halsted St. Chicago III

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

giškomis sėklomis nuo mažens labai tirštai užsėtiems ir nepaprastai vešliai įžėlusiems! Bet dar labiau šėlo jo galvą, kai tas pals angliakasys, Antanas, nusimovė kėįnes, įsistojo visai nuogas nuogutėlis į čė- berį ir baigė galutinai visas nusiplauti, o tuo tarpu čia pat apie krosnį sukinėjosi grakšti šeimininkė... Iš eilės ir Visi taip nusiprausė—nusimaudė. Ir visiems linksma šeimininkė strėnas numazgojo, šiltu savo delnu per nugarą smagiai pliaukštelėjo... Ir kiekvienas visai nuogas į cėberį įsistojo; kad galutinai nuo ąąvęs nuplovus Suodiną bei juodą angliakasio darbo dieną ... Ir—'Kaip sau Įloti, itiielas skaitytojau, bet čia yra visai pA-’ dori angliakasių gyvenimo Ste-| na-—kiekvienos jų darbo die-’ nOs scena. Juk - angliakasys, išlindęs, į šviesią išsikėlęs iš gilių; tamsių, baisiai dulkėtų požeminių urvų, turi mlsipraur stį, yisą savo kūną gerai numazgoti, kad galėtų prieiti

Klausykite iniisų radid programų Antradienio it šeštadienio ryt
iečiais, 10:00 vai. ryto iš VV. H. L P* stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

GYDYfOJAI 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 

Nedėliojnis pagal sutartį-.
Rez. 4910 SO. M1CHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.
iiiiiiiiihiiiitiiiiiiiiiitiiuiiiiiiiii 

nariai 
Chicagos, j 
Cicero I
Lietuvių I
Direktorių * 
Asbciacijds

I

iihiiiiUliiiliiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
lt) RIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE miesto 

DALYSE
nuliu tiiiiiiiiiiiiiitiiiiliiiiiiiiii

Phone CANAL 6122

DR. S* BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

'telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
rurgas it akušetis.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Wėst 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituatiica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Stteet Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
1704 So. VVestern Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
‘307 Lituanica Avenue Phone Yards 490*

\ .THONY B PETKUS
>834 SO. Western Ąve. Phone Grovehill 0142

110 Soiiih 49th Coiirt, Cicero Phone Cjcėrp 2109 
________________ ______________________ :-------------- , ' -- ---------------------------

J. LIULlEVIčTUS
1348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
8939 SOUTH CLARJŠMON1 AVĖ. 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 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 MIDWAY 2880

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
Dr. F. Pulsuoki Le Van

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

2*00 VVEST MADISON STREET
Val*~t iki 3 po pietų, 6 ikį 8 vak 

Telefonas SEELEY 7330 
'Jamu tMpfnnd* Rrnh«wihl> <W<W

Tel VARDS 3148
V A T. ANUOS Ruo 11 iki 12 2 Uc 

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

i

šventadieniais- U iki 12

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 B. HAL8T&D ST.

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

A A SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkitčs “N-nose



Trečiadien., vasario 14, 1940

Lenkų politika Vilniuje 
dokumentų šviesoje

Štai Jis Ir Vėl čia!

kų planingai apgalvotus dir
bus. Esą, vienos ar kitos lenkų 
karštagalvių grupės iniciatyva 
darytos Vilniaus krašto lietu
viams skriaudos, tariamai, pa
darytos be jokio platesnio ap
tarimo.

Lenkiškų “sirenų” sald e 
balsai jau iš seno žinomi suge
bėjimu migdyti ketuvių tautinį 
budrumą.

Bet tikrovė rodo ką kitą. P » 
paskutiniųjų įvykių Vilnuje, 

dienos šviesą išvydo vienas k i 
tas lenkų valdžios organų ofi
cialus dokumentas, kurie pa
kankamai vaizdžiai parodo, 
kaip sistematingai buvo siekta 
sunaikinti Vilniaus lietuvišku
mas ir kad tai buvo daroma 
prisilaikant centrinių Lenkijos 
valdžios organų, planingų nuro
dymų. Būdingiausias lokių do
kumentų yra 1936. II, 11 d. 
Vilniaus vaivados L. Bocians- 
kio 23 puslapių /raportas — ra
šinys, adresuotas Lenkijos vi
daus reikalų ministrui. To ra
porto lydraštyje pasakyta, kad 
tai esąs “...pranešimas apie 
(Lenkijos) valdžios organų 
veiksmus lietuvių mažumos at
žvilgiu ir pasiūlymai tos srities 
sumanymams ateičiai politinėje- 
visuomenineje bei švietimo sri
tyje, paruošti laikantis gairių, 
kurios buvo nustatytos tarpmi- 
nisterinės komisijos ir aptartos 
1936. 1. 28 d. Vilniuje per kon
ferenciją su Balstogės bei Nau- 
garaduko vaivadomis.” Tie žo
džiai aiškiai parodo, kad visi 
“veiksmai lietuvių mažumes 
atžvilgiu” buvo sankcionuoti 
vyriausybes. Vykdymo planas 
paruoštas vadovaujantis nutari
mais tarpministerinės komisi- 
os, kurioje dalyvavo atsakingi 

Lenkijos vidaus, švietimo, tei
singumo ir karo ministerijų at
stovai. Rašyta “visai slaptai’* ir 
“labai skubiai”.

Tame vaivados L. Bocians 
<o raporte rašoma:

“...2) be išimties neigiamai 
spręsti radijo imtuvams laiky
ti leisti pareiškimus, įtektus 
lietuvių tautybės svet’mšalių, 
gyvenančių sienos ruože (ku
ris apėmė ir Vilnių) ir visų lie
tuvių, nežiūrint jųjų pilietybės, 
gyvenančių pasienio zonoje 
(6—7 km.);

3) ligi bus sustiprinta Vil
niaus radijo stotis, kuri tada 
galėtų trukdyti klausyti Kauno 
radijo stotį detektoriniais apa
ratais, reikalinga ligi minimu
mo sumažinti skaičių detektori
nių aparatų tose vietose, kur 
nesiekia lenkiškų radijo siųstu 
vų galingumas ir kurie, dabar
tinėmis sąlygomis, tais apara
tais klauso vien svetimas radi
jo stotis”. (Praktikoje tat buvo 
labai griežtai taikoma ir kiek
vienam veiklesniam lietuviui 
buvo atšaukiamas leidimas lai
kyti bet kokį radijo imtuvą. Čia 
buvo net neleidžiama tokio 
aparato perregistruoti kitų as
menų vardu, jei tik jie save 
laikė lietuviais. Apie leidimą 
radijo imtuvui laikyti veikles
nis lietuvis negalėjo nė svajoti. 
Dn.).

“...Pripažindamas lietuvių 
klausimu radijo propagandinei 
veiklai didelę reikšmę, matau 
būtinumą atitinkamu budu pre
ventyviai tikrinti visas kalbas, 
garsinimus per Vilniaus radiją 
‘lietuvių valandėlės” rėmuose, 
taip, kad kiekviena radijo pa
skaita lietuvių reikalu ateityje 
turėtų aprobatą Vilniaus vaiva
dijos įstaigos, kaip vyriausy
bės politikos realizatorės vai
vadijoje.”

“...Vilniaus lietuvių laikraš
čių redakcijoms uždraudžiau: 
1) dėti antraštėse žodžius “IŠ 
NEPRIKLAUSOMOS LIETU

VOS” ten, kur jie gali sukelti 
mintis apie egzistavimą kažin 
kokios kitos Lietuvos; 2) dė i 
antraštėse bei tekste apibrėži-

Nemaža lietuvių kraujo bei 
ašarų išlieta ant kelio, kuriuo 
Vilniaus lietuviams teko eiti 
nuo liūdno atminimo želigovs- 
kiados laikų, ligi vėl visame 
krašte suplevėsavo musų tn- 
p Įves. Toje kovoje kritusių 

.kapai ir gyvųjų atminimas ge
riausiai mums apie tai byloja. 
Jie užsimirštantiems turėtų pri- 
i.i.nu, jog laisvas lenkas nesu
geba būti kitų tautų atžvilgiu 

kil ius ar vyriškas. Jau sena 
praeitis mums pakankamai pa
rodė, kad lietuviams lenkai vi
sada buvo klastingi. Patys bū
dami caristinėje vergijoje, viso
mis priemonėmis stengėsi lietu
vius lenkinti. Užtat per daug 
jau randajna karčių prisimini
mų, ka<Ugalima butų drįsti ir 
šiandieną kitaip galvoti ir tikė
tis, jog musų “broliai” nesi
stengs parankesniu atveju vėl 
pirštis su savo “broliška meile”. 
Geriausiai butų neturėti jokių 
sentimentų.

Tačiau, kartais, als:randa 
vienas kitas lietuvis, kuris Įž’u- 
ri tik paskirų lenkų savavalia
vimo veiksmus, bet ne visų len-

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

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

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

No. 4388—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 co
lių, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 44 
colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St, Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No............ —
Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

NAUJIENOS, Chicago, TU.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
George Heiman Ruth, pasižymėjęs beisbolininkas, 

kuriam sukako 46 metai amžiaus.

:ną “Vilniaus kraštas”. |ma prie palaipsnio privatiniu
“...vaivadijos įstaiga pradėjo lietuvių vidurinio mokymo lik- 

galutinai. nustatinėti atskirų ku- vidavimo, Kuratorija numato 
nigų bei bažnytinių tarnų lietu- uždaryti lietuvių gimnaziją
vių pilietybę, o taip pat ir iš 
pagrindų tikrinti visus juos 
Lenkijos valstybei lojalumo po
žiūriu. Tuo reikalu užmezgiau 
tiesiogini kontaktą su kun. Ar
kivyskupu Metropolitu Jalbrzy- 
kowskiu, iš kurio gavau ben
dradarbiavimo patikrinimą (od 
ktorego otrzymalem zapewnie- 
nie wspoldzialania). Kadangi 
Kanonų Teisės bei Konkordato 
nuostatai daugelyje atvejų nė
ra pakankami, jau dabar buvo 
būtina, pašalinant iš tam tikrų 
vietovių atskirus kunigus, pasi
naudoti sienų apsaugos įstaty
mo nuostatais... Pasiūlymai: 
Norint artimiausiu laiku tuos 
reikalus sutvarkyti, mano nuo
mone, būtinai reikalinga: 1) 
nedarant jokių išimčių, skubiai 
pašalinti iš krašto visus lietu
vius kunigus, vargonininkus, 
zakristijonus ir panašius, netu
rinčius lenkų pilietybės;’ 2) pa
daryti griežtą, politiniu atžvil
giu, atranką kunigų lietuvių 
Lenkijos piliečių ir palaipsniui 
bei sistematingai kelti juos į ki
tas vietoves; čia, kaip pirmas 
etapas, turįs būti pašalinimas iš 
krašto labiausiai kenksmingų 
individų (suprask — veikliau
sių kunigų lietuvių. Dn.), o 
galutinis etapas turįs būti vi- 
viškas pašalinimas kunigų lie
tuvių iš tų vietovių, kur gausin
gas procentas lietuvių, ir pa
keitimas jųjų kunigais lenkais, 
mokančiais lietuvių kalbą ir ga
linčiais betarpiškai prieiti prie 
savo parapijonių...; 4) kalbant 
apie Vilniaus miestą, kur kon
centruojasi visos eilės kunigų 
lietuvių ir su jais bendradar
biaujančių kunigų gudų veikla, 
reikalinga visu pilnumu išnau
doti nuostatus apie Sutvirtin
tus Plotus (kuriais remiantis, 
galėjo iš tų plotų neribotam 
laikui ištremti kiekvieną žmo
gų. Dn.), — kur, praktiniais 
sumetimais, manau busią tiks
linga žymiai praplėsti ligšiolinį 
Sutvirtinimų Plotą, įtraukiant į 
jį artimiausias vietoves, kur 
žymesnis gyventojų lietuvių 
procentas; 5) kadangi ligi šiol 
praktikuojamas perkėlimas ku
nigų lietuvių iš vienos parapi
jos į kitą toje pat vyskupijoje, 
nors ir gana žymiai susilpnina 
jųjų politinės veiklos efektin
gumą, tačiau visiškai jojo ne
išnaikina, užtat būtinai reika
linga Konkordate nustatyta 
tvarka, perkelti tokius kunigus 
lietuvius, Lenkijos piliečius, į 
krašto gilumą, eventualiai net 
į kitų vyskupijų ribas...’

“...Anksčiau išplėstas priva
čių lietuviškų mokyklų tinklas 
jau keleri metai yra sistema
tingai ir palaipsniui likviduoja
mas. Todėl lietuvių švietimo 
draugijos “Ryto” ir lietuvių 
švietimo draugijos “Kultūros” 
pradžios mokyklų skaičius nuo* 
lat mažėja. Tai. esanti išdava 
nuoseklios politikos Vilniaus 
mokslo apygardos mokymo įs- Tai iškeliame aįjcštęn, kad 
taigų priežiūros organų... Eida- musų skaitytojai žinotų, koki

Švenčionyse. Tam yra ir pa
kankamas teisinis pagrindas.
Nes toji gimnazija, mokslo me
tų pabaigai jau du kartu gavo 
nepakankamą įvertinamą, be to. 
nepakankamą įvertinimą ji 
gaus ir 1935-36 mokslo metu 
pabaigai (nors ligi tos pabai
gos buvęs visas pusmetis, ta
čiau vaivada Bocianskis jau iš 
anksto “žinojo”, kad toji gim
nazija gausianti nepakankamą 
įvertin’mą. Dn.)...

...Lygiai kaip lietuviškos 
globos — charilatyvinės įstai
gos (darželiai, dieninės bei 
nuolatinės prieglaudos ir pa
nas.), taip ir lietuviškos (prieš
mokykliniam amžiui) auklėji
mo įstaigos turi būti prieina
mos vien tik lietuvių tautybes 
vaikams... Tėvų tautybės nusta
tymas turi būti daromas dabar 
praktikuojama tvarka, priimant 
vaikus į lietuvių giihnaziją, ku
ri vykdoma bendrosios admi
nistracijos organams sus* tarus 
su mokyklų priežiūros orga
nais, t. y. tvirtinant: valsčiuose 
atitinkamus tėvų pareiškimus, 
su tuo rezervu, jog’ tuo atveju, 
kai toks pareiškimas yra įtei
kiamas lietuvių tautybės as
mens, valsčius atsisako jį pa
tvirtinti...” ’

Vilniaus krašto lietuvių aka
deminio jaunimo atžvilgių 
“...pagrindinis dėsnis turėtų bū
ti: apribojimas lietuvių jauni
mo į Stepono Batoro Universi
tetą. eventualiai net visiškas 
sutrukdymas jiems įstoti ten, 
įvedant, pavyzd., stojamuosius 
egzaminus iš polonistikos bei 
Lenkijos pažinimo ir panašiai.”

“..Taip pat paisomas dėsnis, 
kad namuose bendrai gali mo
kytis tik tie lietuvių vaikai, ku
rie priklauso vienai šeimai, kur 
vienos šeimos sąvoka yra ima
ma siaura prasme ir užtat vai
kai 2 tikrų brolių ar seserų ne
gali būti mokomi drauge...”

Iš to raporto ištraukų jau ga
lime susidaryti sau vaizdą, kad 
Vilniaus lenkinimas ir visų te
nykščių lietuvių viešo bei savi
to gyveninio tramdymas suda
ręs esminę visos Lenkijos im
perialistinės politikos dalį. Tuo 
siekta vieno tikslo: anksčiau 
ar vėliau “grąžinti” į Lenkijos 
glėbį paklydusią “Kauno Lietu
vą”. Kai kurių lenkų ir-net vie
no kito lietuvio svarstytoji 
“kantonalinė” Lietuvos ■ valsty
bė, kurią turėjo sudaryti Vil
niaus, Kauno bei Klaipėdos 
kantonai, tame raporte, Bq- 
cianskio nuomone, atitolsta 
nuo oficialios ir tikslingos tuo 
klausimu Lenkijos valstybinės 
politikos. Esą, nei apie kanto- 
nalinę valstybę, kuri, lietuvių 
atžvilgiu “nuosaikiųjų” lenkų 
nuomone, turėjusi būti sujung
ta su Lenkija federacijos ry
šiais, nei apie bet kokią nuolai
dą lietuviams negalį būti jo
kios kalbos.

liberale Kartą-Meiuos Proga
PATS. PASIKURSTAS GESINIS VANDENS ŠILDYTUVAS

1 90 DIENU |

ekonomijos įrodomoji i
Į PRSIUIR i

Pamėgihkit patys sau įrodyti, kad 
išgalite įsitaisyti tą nuostabų pa
togumą—visad karštą vandenį 
krane turėti.

• Tūkstančiai tūkstančių šeimų pereitais metais naudojo
si šia sensacine “parodymo” pasiūla. Jie įsitikino, kad gali 
valioti tą malonumo ir karšto vandens krane patogumo 
išlaidas. Dabar, kad palengvinti dar tūkstančiams kaip 
natirti kaip mažai tekainuoja karštas vanduo visuomet 
krane, kartojame šią pasiūlą!
Imkit 3 menesius sau įrodyti, kad jus negalit valioti būti 

be pats pasikurinčio gasinio vandens šildytuvo...
Tas pats pasikarstąs gasinis vandens šildytuvas teikia 
vienodą karštą vandenį nuostabiai žema kaina, Faktinai, 
galionas po galioną karšto vandens šiuo modernu budu 
nekainuoia daugiau negu senuoju rankom kurstomu šil
dytuvu. Pats pasikurstąs gasinis vandens šildytuvas pa
laiko vandenį karšta nustatytoj temperatūroj be jokios 
rr’ež'uroc. V’°as darbas tik nasukti kraną—karštas van
duo visados č’a, dieną ir naktį, indams, maudyklei, valy- 
muisi ir ploviniams. Šimtą,. ir vieną darbą lengviau ir 
greičiau atliksi, turėdamas apščiai karšto vandens jūsų 
laukiančio! Pats sau įrodyk! Paimk 90 dienų Ekonomijos 
Įrodymo Pasiūlą! Atmink, kad esi vieninteliu teisėju sa
vo name šiam bandymui!

Ši Pasiūla Tinka Tik Apribotam Laikui

Nueiki! P s Savo Plumberį-Dylerį Dabar 
AR ŠAUKITE VVABASH 6000

/gį MOOERN COOKERY . CONSTANT MOT WATER . SIIENT REFRIOERATION . . GAS HEATING £

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANYl 
P H O N £ W A B A S H 6000 ' 3. ’ . ®|

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

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

STANDARD
FEDEMLMVINGS

- ~~:and: ~ ’
LOAN ASSOCIATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

buvo Vilnjaus okupantų poeti
kos budai ir siekimai musų 
tautos atžvilgiu.

Girdime, kad lenkai Vilniuje 
šiandien daug ko reikalauja. 
Bet iš pacituoto Bocianskio ra
porto matome, kiek jie turėtų 
moralinės teisės reikšti kokių 
pretenzijų.

Vilniaus krašte šeimininkai 
esame mes, lietuviai, ir visi tu
ri prie musų taikintis. Viso to 
akvaizdoje, Vilniaus krašte tu
rime varyti tik grynai lietuviš
ką politiką, galvodami vien 
apie valstybės saugumą ir visų 
geros valios piliečių gerovę,, 
griežtai sudrausdami neatsa
kingą elementą. Musų pareiga 
pasirūpinti, kad Vilniaus kraš
te daugiau nebūtų jokių lenki
nimo lizdų ar židinių. Bažny
čios, mokyklos, universitetas, 
spauda, organizacijos ir visos 
kitos viešosios institucijos jau 
niekad lietuvių neturi traukti į 
lenkininkų glėbį, nes, priešin
gai, ten vėl gali atgyti tie rėks
niai, kurie praeitais metais 
šaukė “Marš do Kowna”. Ne
turi būti ir minties, kad Vilniu
je butų vietos tokiam gaivalui, 
kuris tartųsi esąs židinys busi
majai Lenkijai gaivinti. Nors 
lenkai apie mus kalba su “šir
dingiausios padėkos jausmais”, 
bet tiems “jausmams” turime 
būti atsparus, Lietuvos žemėse 
neturėtų būti duota nė mažiau
sios progos net pagalvoti apie 
lenkiškos “mocarstyvinės” veik
los galimumus, kurių lenkai 
Lietuvoje siekia, norėdami su
daryti vieningą visų lenkų or
ganizacijų tarybą. Tas pats 
lenkų tikslas kyšo ir atskirų 
lenkininkų kunigų ir spaudos

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

( AR ŽINOTE KA 

RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi 

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti ?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia ji i rankas 
naimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
kad jis niekam nepataikau 

ia ir nesibijo teisybę skelbti
žmonių mulkintojus ir apga

vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to,’ jame rasi visokių pa-
I tarimų, pamokinimų, gražių 

eilių, įdomių paveikslų ir Žnių 
iš viso pasaulio

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresai- toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

darbininkų veiksmuose. Nuo 
jų, atrodo, stengiasi neatsilikti 
ir nemaža buvusių profesorių, 
mokytojų, valdininkų bei moks
leivių. Ko siekia lenkininkai, 
geriausiai apibudina ir tat, kad 
vienas nusipolitikavęs dvasinin
kas musų maistą lenkų oku
pantų į vargą ir skurdą įstum
tiems vilniečiams per pamoks
lą pavadinęs “dvėselienos gaba
lais” žmonėms “papirkti”.

Mes nenorime už “dvėselie
nos gabalus” lenkų pirkti, bet 
tikriausiai nenorime, kad mu
sų žemėse pakviptų lenkiško
sios dvėselienos puvėsiai.

(“T-tas”) J. Dainauskas.

AKINIAI VISOKIOS MADOS

už*2.45
pritaikyti akims J
su pilna garan- * “
tija. Ekzaminavimas akių veltui. 
Lensą sulaužytą padarome už 
$1.00. Nauji tempeliai 50c. Ad- 
tustinimas 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.

FOTOGR * F A «

RYTINE RADIO 
VALANDA

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

CONRAD
FOTOGRAFAS 

ludija įrengta pir- 
nos rūšies su 

rniškomis užlai- 
iomis ir Hollyvvood 
viešomis. Darbas 

rarantuotas.
420 W. 63rd St. 

>1. ENG. 5883-5840

arcus

iš stoties

Išgirsit 
muziką

Kasdien 
iki

vėliausias žinias, 
i ir kitus įdomius 
pranešimus.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

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

naujienos
1739 S. Halsted St,

: Chicago, m.

Vardas—-----------------------------------

Adresas--------------------------------------

Miestas-------------------------------

Valstija------------------------------------- j
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NMAMIEHOS 
The LithuaniAB Daily N*w» 

Publisheti Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

Te per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
◦f Chicago, I11-, under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 3. Halsted St., 
Chicago. III Telefonas Canal 8500.

Prezidento žodžiai jaunuoliams
Bolševikuojantiems jaunuoliams, kurie buvo susirin

kę Washingtone į vadinamą Amerikos Jaunimo Kongre
są, prezidentas Rooseveltas pasakė keletą tiesos žodžhj 
apie dabartinę Rusijos valdžią, būtent:

“Sovietų Sąjunga yra tokia pat absoliutiška dik
tatūra, kaip ir kiekviena kita diktatūra pasaulyje — 
tai yra patirtas faktas, kurį jus žinote taip pat ge
rai, kaip ir aš. Ji nusidėjo su kita diktatūra (Hitle
rio) ir įsiveržė į teritoriją mažutėlio kaimyno (Suo
mijos), kuris negalėjo padaryti jokios skriaudos So
vietų Sąjungai ir kuris nori tiktai gyventi taikoje, 
kaipo demokratija ir dargi liberališka ir pažangi de
mokratija.”
Kiekvienas čia pasakytas žodis yra aiški, neužginči

jama tiesa.
Paprastą tiesą suprasti nereikia didelio mokslo nei 

gilaus filozofavimo. Reikia tiktai nesudrumsto proto.
Bet kai kada reikia ir moralinės drąsos. Jeigu tiesa 

prieštarauja žmogaus interesams, tai jisai stengiasi nuo 
jos išsisukti, nenori į ją tiesiai pažvelgti.

Taip pat žmogus stengiasi nematyti tiesos, kuomet ji 
nesutinka su kokiu nors prietaru, į kurį jisai buvo tvir
tai įtikėjęs. Nusikratyti prietaro reikia stiprios valios.

Daugelis tų jaunuolių Washingtone išklausė prezi
dento kalbą su tokiu jausmu, lyg kad prezidentas butų 
pasitiesęs juos ant kelies ir skaudžiai nuplakęs rykšte. 
Dvejetas net neiškentė, ėmė baubti.

Jaunuolių kongrese buvo tokių, kurie tenai dalyva
vo^ kaipo pasamdyti agentai. Jų, žinoma, niekas negalėtų 
įtikinti — ir ne svarbu, ar jie bus įtikinti, ar ne. Jie šian
dien daro “karjerą”, tarnaudami Maskvos diktatoriui, o 
ateityje tarnaus kam nors kitam.

Kiti kongreso dalyviai, kuriems buvo skaudu girdė
ti prezidento Roosevelto žodžius, yra įsikalę sau į galvas, 
kad Rusijoje “darbininkų rojus”. Tai komunistų propa
gandos aukos. Jie trokšta į ką nors “tikėti”, ir jie tiki, 
nežiūrint, kad faktai rodo visai ką kita. Ne vienas jų po 
prezidento kalbos susimąstė. Gal būt, bent kai kurie jų 
dabar ims galvoti. Butų liūdna, jeigu demokratijoje jau
noji karta neišmoktų vartoti savo protą.

Lenkijos ateitis
Pereitą šeštadienį Chicagoje dideliam lenkų-susirin

kime kalbėjo žinomas Lenkijos generolas, Josef Haller, 
kuris neseniai atvyko iš Paryžiaus, kaipo lenkų Tautinės 
Tarybos įgaliotinis. Prieš mitingą jisai turėjo pasikalbė
jimą su vietinės spaudos atstovais.

Kalbėdamas apie savo tėvynės ateitį, gen. Haller pa
reiškė, kad busimos Lenkijos sienos bus nustatytos, pasi
remiant “demokratiniais principais”. Šituos jo žodžius, 
tur būt, reikia suprasti, kad Lenkija sienų klausime 
stengsis susitarti su savo kaimynais.

Toliaus, kalbėtojas pasakė, kad Lenkija kooperuos 
su Lietuva, Latvija, su čekais, slovakais ir Rumunija.

Iš to galima numanyti, kad dabartiniai Lenkijos va
dai jau supranta, jogei lenkų tauta nebegali eiti tuo ke
liu, kuriuo ją vedė (ar jėga tempė) Pilsudskis ir kiti Len
kijos militaristai

Jeigu šitas supratimas Lenkijoje paims viršų, tai jos 
susitarimas su kaimynais bus galimas. —---------- - •“APŽVALGA-

LENKŲ SĄMOKSLAI 
VILNIUJETMegramoje iŠ Kauno, kuri vakar buvo įdėta “Naujienose” sakoma, kad “iki šiol Vilniuje (buvo) susektos ir likviduotos dvi lenkiškos organizacijos, kurios sieke ginklo pagalba smurto”. Iš tų sąmokslininkų žymi dauguma esą ateiviai.

Tik-ką atėjusiuose Lietuvos laikraščiuose randame dauginus žinių apie tai. Vienoje “Eltos” žitliojje, pav. skaitome: ,“Šiomis dienomis valstybės saugumo organai Vilniuje susekė slaptą lenkų organizaciją, nukreiptą prieš Lietuvos Respubliką. Buvo surasti organizacijos narių sąrašai, jos

Himnu kaUMir
Chicagoje—paštu:
Metams$8.0(1 
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams________ u 2.00
Dviem mėnesiams_______ 1.50
Vienam mėnesiui   .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija _____ :------------ 3c
Savaitei - ■ ■' t ........ — 18c
Mėnesįui ... _ .........   — 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:
Metams___________—- $8.00
Pusei metų____________ — 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

veikimo programa ir rašytos instrukcijos. Be to, iš svarbesnių dalykų rdsti du 'slapti radijo siųstuvai ir smulki instrukcija, kaip tais siųstuvais naudotis. Rasta ir kai kurių kitų veikimo priemonių. Pagal organizacijos narių rastus sąrašus saugumo orgdnai suėmė eilę asmenų įvairaus amžiaus, profesijos bei lyties. Pažymėtina, kad tik apie 25% suimtųjų organizacijos narių yra iš vietos gyventojų^ o 75% suimtųjų yra į Vilniaus kraštą atvykę iš įvairių buvusios Lenkijos teritorijų. Tardymas vedamas toliau.”Prie šitų žinių vienas Kauno dienraštis priduria dar tokių smulkmenų:“Sulaikyta visa eilė asmenų, kurie įtarti redagavę ii leidę slaptus atsišaukimus ir rainių gyventojų tarpe varę diversinį darbą. Kiek suimta kaltų ir nekaltų, parodys tardymas ir teismas. Jo tenka ir palaukti. Pažymėtina, kad suimtųjų tarpe yra žymių lenkų veikėjų, jų sūnelių ir kitų. Tatai sudaro nemažą sensaciją, apie kurią daug kalbama.”Tų sąmokslininkų veikimas, iš tiesų, “sensacingas”, jei nepasakius daugiau. Ką jie norėjo pasiekti? Na, sakysime, jie butų padarę sukilimą ir butų “nuvertę” Lietuvos valdžią Vilniuje. Aiškus dalykas, kad tokiame atsitikime iš Kauno butų atėjusi Lietuvos kariuomenė ir butų sukilėlius numalšinusį.Bet galėjo atsitikti dar blo- gesnis dalykas. Jeigu lenkai pagrobtų Vilnių, tai rusai arba vokiečiai padarytų ginkluotą intervenciją Vilniuje, nes jie yra karo stovyje su lenkais ir, aišku, netoleruotų lenkų valdžios tame mieste, kuomet eina karas. Argi Vilniaus lenkams butų geriau, patekus po rusais arba vokiečiais, negu kad dabar jie yra po Lietuvos valdžia?Tą lenkų sąmokslininkavimą galima suprasti tiktai, kaipo darbą žmonių, apimtų desperacijos. Reikia pripažinti, kad jų padėtis, iš tiesų, yra desperatišj ka: buvo krašto valdovai, o dabar staiga visko neteko!
DAUGIAU KRATŲ IR 

AREŠTŲ TARPE
KOMUNISTŲTeisingumo departamento a- gentai neseniai suareštavo 16 žmonių Detroite ir vieną Mil- waukee’je, apkaltintų dėl neteisėto kareivių rekrulaviino Ispanijos karui. Tarpe suimtųjų yra keletas komunistų agitatorių. Dabar “Laisvė” rašo, kad valdžia užklupo Ispanijos savanorių organizacijos viršininkus:“Federales valdžios agentai čia užklupo raštinę Lincolno Brigados Veteranų, amerikiečių liuosnorių, kurie andai kariavo Ispanijoj už respubliką prieš fašistus. Federa- liai agentai pagrobė įvairius dokumentus ir popierius iš veteranų raštinės.“Šį pirmadienį yra pašaukti į federalį teismą Miltoii Wolf, vyriausias komandie- rius Lincolno Brigados Veteranų, ir Geraldas Cook, jų centro sekretorius. Jiedu taip pat yra kariavę už Ispanijos respubliką.“Valdžia, kaip prdnešama, kaltins juos, kad jie traukę amerikiečius į tą karą Urba kad gal padėję svetimais vardais išgattt pasportus liuos- notianis važiavusiems į Ispanijos respubliką.”Tai ne visai tiesa.- Komunistai sakė, kad jie važiuoja į Ispaniją “kariauti už respubliką”, bet tikrumoje jie tenai kariavo už Stalino diktatūrą. Jiems > tenai dirigavo GPU agentai, atsiųsti iš Maskvos,/kurie užmušė ne vieną ištikimą Ispanijos de-

St. Miščikas-Žiemys.
Nuo Lenkijos iki Suomijos

(Musy specialaus korespondento)(Tęsinys)V.Kodėl? Ar Suomijos komunistai norėjo įvelti rusus. į bedą ar apskaičiavo savo įtaką Suomijoje?Atsakymas gali būti vienas: suklydo.Kodėl? Todėl, kad jie perdaug įvertino esamą opoziciją prieš valdžią. Kuomet diktatūriniame krašte pasireiškia smarki opozicija ir ana pradeda dargi šaukti atvirai, tai pirmos kregždės busimos revoliucijos. Bet jei toks opozicijos šaukimas vyksta demokratinėje valstybėje, kokia buvo Suomija, tai tik noras pagerinti savo padėtį savo pajėgomis pasitikint, bet ne laukiant iš lauko kokios nors pagalbos. To komunistai nesuprato ir paskaitė paprastą opoziciją—išdavikų banda, kuri gali užtraukti iš keršto dargi okupaciją, kad tik nugalėti esamą valdžią. Taip elgiasi visų pirma nekultūringos tautos, antra, taip elgiasi įvairaus plauko vadai (senovėje kunigaikščiai, karaliai, dabar diktatoriai), bet ne susipratus, kultūringa tauta, kuri pasitiki savimi ir žino savo jogas. Ir todėl niekas Suomijoje nelaukė rusų išskėstomis rankomis, nes kievienas žinojo, kad rusai ne laisvę neša, bet vergovę, ir dar aršesnę, negu jie turi prie esamos valdžios ir todėl suomiai kaip vienas sukilo ginti savo kraštą.Maža to, su komunistų agentais atsitiko tas pats, kas atsilikdavo su rusų ochranka (žvalgyba), kuri norėdama pateisinti savo gaunamas algas, neturėdama nieko,j užsiimdavo provokacijomis, pati ruošdavo atentatus, kad parodyti ministeriams, jog jie reikalingi ir dirba.Suomijos komunistai agitatoriai, kurie įgyveno iš algos, norėdami pateisinti savo algas, pranešinėjo, jog viskas gerai, viskas puiku, komunistų įtaka didžiausia ir tik reikia pradėti žengti Suomi j on, kaip ten sukils toje ir kitoje vietoje.Tais pranešimais patikėjo ne lik Komiu temas, bet ir raudonosios armijos štabas ir nurodytoje vietoje, kur turėjo sukilėliai susigrupuoti, pasiuntė pa- rašiutistus, kad pagelbėti sukilėliams. Bet parašiutistai vieton savo draugų sutiko priešus, kurie juos pribaigė šūviais, šakėmis bei kirviais.Ir veltui žuvo tiek drąsių vyrų iš rusų pusės dėl klaidingų Suomijos komunistų partijos pranešimų.Antra, rusai pirmą kartą pavartojo nacišką metodą sprog- dyti iš vidaus puolamą kraštą ir nepasisekė.Kodėl?Todėl, kad naęiy metodas kitoniškas. Jo pamate ne socialia judėjimas, bet grynai tautinis ir vokiečiai gyveną užsienyje ir dirbą savam kraštui turi benl tą pliusą, jog priskirs šį kraštą prie savo valstybės ir pagerins savo, kaip vokiečių padėtį, bet svetimtautis darbinihkaš dirbdamas Tusų naudai ko gali tikėtis ?Tiėsa; būdamas fanatikas ir tikėdamas esamu komunizmu, gali tikėlis naujos socialės santvarkos, bet visa darbininką nitišė? Matydami nacionalizmą 

pas rusus,, turi taip pat atminti savą, gi žinodami, kad socialė santvarka Busijoje neturi taip pat to idealizmo, kuris buvo skiepytas, turi sutikti ginkluotu pasipriešihimu arba indeferen- tiškumu rusų puolimą.Trečia, noras tokiu budu sprogdyti kurį nors kraštą reiškia išsižadėti revoliucinio principo ir pereiti į nusidėvėjusius sąmokslų, rtimų perversmų, intrigų metodus, nes norima ne masinį judėjimą sukelti, bet atskirų, užinteresuotų žmonių. Mes puikiai žinome ir patys bolševikai mus mokino, Jog revoliucinis laimėjimas galima pasiekti vien masiniu judėjimu darbininkų tarpe ir jam turi būti pagrindas ne kažkokį svetimos valstybės interesai, bet vietos gyvenimo vargas, netiesa ir 1.1.Pats Leninas, jo brolį pakorus, pasakė, kad jis eis kitu keliu ir tas kelias — masinis darbininkų judėjimas.Suomijoje masinio judėjimo buvo išsižadėta, nes jis buvo neįmanomas, bet norint grynai imperialistinių tikslų siekti, nebuvo galima tomis masėmis ir pasitikėti arba tikėtis, kad ’jos rems ir todėl galėjo remtis tik grynai tokiu elementu, kuris dėl kokių nors sumetimų galėjo būti užinteresuotas rusų okupacija.Ir todėl, jei Suomijos komunistai ir turėjo šiek tiek žmonių, anie atsisakė tarnauti rusų imperialistiniems tikslams ir paskirtose vietise nėjo laukti rusų parašiutistų ir anie žuvo kaip vienas.Šitas pasitikėjimas vietos komunistais ir, suteikė nemažą smūgį visiems buvusiems veiksmams, nes rusai, tikėdamiesi lengvai apsidirbti su Suomija dėl kilusio ten jų šalininkų sukilimo, nebuvo įtempę tinkamai savo jėgas.To nebūtų buvę, jei rusai pirma butų laukę iki sukils jų šalininkai vietoje ir vėliau butų galėję eiti kaip pagelbininkai. Bet to negalėjo būti, nes jų jėgos viduje buvo menkos, antra, buvusios derybos su Suomijos valdžia Kremliuje aiškiausiai kiekvienam suomiui pasakė, jog rusai suomiais užinteresuoti ne dėl jų galimo ar esamo vargo, socialės nelygybės, bet dėl “gręsiančio pavojaus Leningradui”, t.y. grynai dėl strateginių sumetimų.Ir šios derybos su suomiais, vėliau ginkluotas rusų puolimas, nepaprastas suomių priešinimasis okupantams turėtų kiekvienam atidaryti akis ir kiekvienas turėtų suprasti kokiais tikslais raudona armija eina Suomijon: grynai savo valstybės interesų vedama, o ne ide alogijos, darbininkų “vadovavimo” idėjos vedama.VI.Ir kuomet rusai sutiko nepaprastą suomių pasipriešinimą, atsivėrė dar viena rusus dengusi paslaptis: jos karinės vadovybės gabumai.Visi žihojo, o tuo labiau rusų kariuomenės vadovybė, jog tiesiog pulti Suomijos ir veržtis jOn per taip vadinamą Man- nerlieimo liniją gan pavojinga ir kailiuos nejiiaža aukų ir todėl, kad to išvengti, reikės vesti grynai manievruojantį karą, kuris tuo labiau bus naudingas rtisaihš, kad anie turi pakankamai vyrų išvystyti puolimą bel- kuriojė vietoje, gi suomiai, neturėdami pakankamai kariuomenės negalės visur atlaikyti ir laiku prisiųsti atsargą.Suomių kariuomenės jėgų suskaldymui, rusai pradėjo pulti dargi trijose vietose labai sniar.

mokratijos gynėją.jJeigu tiems vyrams, kurie buvo siunčiami į Ispaniją kariauti, butų tikrai rūpėjusi respubli* ka ir demokratija, tai šiandien jie remtų Suomiją, kuri ginasi nuo bolševikišką užpuolikų, nes Suomijos respublika yra nėkiek ne blogesnė už buv. Ispanijos loyalisly, respubliką.

kiai: tarp Suomijos įlankos ir Ladogo ežero; antras frontas į šiaurę nuo Ladoga ežero, veik suomių sienos viduje, kad perkirsti Suomiją pusiau prie tos vietos, kur baigiasi Bolnijos į- lanka, tuo atskirus pietinę dalį nuo šiaurinės ir trečias frontas — pačioje šiaurėje, Pedsdamo apylinkėse.Be šių trijų puolimų, buvo dar du menkesni tame tarpe ir bendrai kova siautė visu paru- bežiu, 1200 kilometrų ilgyje. Jei rusai galėjo mesti apie pusę milijono vyrų ir po 30—50,000 vyrų svarbesnėse vielose, suomiai iš viso tiek kariuomenės neturėjo, bet visgi rusus sumušė.Kodėl?Jau seniai, kaip tik buvo sušaudytas Tuchačevskis, lietuviai generolai (Putna) ir kiti vadai apkaltinti derybose su japonais, vokiečiais ir kitais bei ruošime sąmokslo prieš patį Staliną, pasaulyje pasklido paskalai, jog dėl šių masinių sušaudymų, kurie pasiekė kelias dešimtis tuksiančių vien karininkijos tarpe, nukentėjo smarkiai rusų kariuomenė, nes neteko gabiausių bei seniausių karininkų ir vadų.Rusijos valdžia norėdama apgauli pasaulį ir dar tuo laiku tikėdamosi susiderėti su Santarvininkais, pasakė, jog dėl šių sušaudymų, rusų armija daug tvirtesnė ir jos kovingumas, mokėjimas tik padidėjo.Šiandien galime drąsiai pasakyti, kad tai melas: rusų armijos vadovybe dėl buvusių masinių sušaudymų smarkiai nukentėjo ir jos vadai šiandien nemoka, nesugeba vesti manievruojantį karą, kuriuo tik galėjo laimėti skubiai karą Suomijoje mažiausiai paaukoję žmonių.Nemato to, ką matėme 1920 m. rusų kompanijoje prieš Lenkiją, kuomet rusai pasiekė Varšuvos priemiesčius ir kur vadovavo sušaudytas maršalas Tuchačevskis.Tiesa, kai kas pasakys, jog visgi rusai pralaimėjo ir aną karą, bet butų per. daug ilga pasaka, kad atpasakoti to pralaimėjimo priežastis. Ginčas dėl pralaimėjimo dar ir šiandien Rusijos kariuomenes sluoksniuose neužsibaigė ir ypač karšti ginčai kilo, kuome* e.nciklo pedijon teko rašyti apie šią rusų kampaniją, nes Tuchačevskis vienos nuomonės laikėsi, gi Vorošilovas kitos ir niekam ne- paslaptis, jog didžiausia pralaimėjimo priežastis buvo, kad rusų to laiko vadai tarp savęs nesusikalbėjo ir pavydėdami vienas kitam, nėjo į pagalbą, kuomet vienas iš jų prašė: pietų ir šiaurės "Sparnai buvo dvi atskiros kariuomenės, kurių kiekviena norėjo užsitarnauti laimėjimo garbę ir kišo antrai koją, kol abeji susmuko.Ir šio karo dalyvių tarpe dar šiandien vyksta slapta kruvina kova dėl buvusio pralaimėjimo ir kol kas laimi Vorošilovas, kuris veik iššaudė visus Tucha- čevskio šalininkus, buvusius priešus dėl garbės...(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽINIOSKAUNAS. — Abudu Lietuvos cukraus fabrikai (Marijampolėje ir Paventyje) jau baigė šių#« metų cukraus gamybos darbą. Šiemet pagaminta 24 tūkstančiai tonų cukraus (pernai, 1938 m. buvo pagaminta 20 tuksiančių ir 777 tonų). Iš tų 24 tuksiančių tonų iki Naujų Metų jau buvo parduota 8 tūkstančiai ir 400 tonų, taigi šiems metam; beliko 15.600 tonų. Todėl cukraus b-vė jau dabar užpirko Sovietų Sąjungoje 800 tonų ir tariasi dėl 8000 tonų importo, šie- * met bus pastatytas trečiasis cukraus fabrikas Panevėžyje ir ateinančio rudens cukrinių runkelių derlių apdirbs jau visi 3 fabrikai. Su ūkininkais bendrovė pernai buvo sukontraktavusi pristatyti į cukraus fabrikus 179 tūkstančius tonų cukrinių nikelių, tačiau derlius tebuvo vidutiniškas ir ūkininkai pristatė 19 tuksiančių tonų mažiau. Šiemet bus sukontraktuota užauginti tiek runkelių, kad atlik-* tių visiems trims fabrikams, o jei bus cukraus pertekliaus, tai jį bus galima lengvai eksportuoti.MAŽEIKIAI. — Mažeikių apskrityje sėkmingai bujoja kai- kurios retos ikišiol smulkiojo ūkio šakos. Ūkininkas Rūbelis Tirkšlių valse., Žemalės k. turi sidabrinių lapių ūkį iš 8 patelių ir 4 patinų. Prieauglio užaugino 20. Be to laiko po 1 po- * rą audinių ir meškėnų. Ylakių, Vyžančių ir Sedos JUR augina daug šinšilų veislės triušių. Stambesnių paukščių ūkių apskrityje yra 40, žuvų ūkių du— abu Židikų valse., augina karpius. Bičių ūkis plačiai išvystytas. Pernai įsisteigė dar 20 naujų bitynų. Smarkiai plečiasi sodai: pernai užvesta 98 nauji sodai su 3178 medžiais. Vaisių išlaikymo įmonių yra 10, džiovyklų — 4, medelynų— 50. Arčiau didesnių mieste-^ lių yra keletas stambesnių daržininkystės ūkių. Vaistinių augalų augintojų yra 3; augina daugiausiai valerijonus ir ramunėles. Cikorijas augina 20 ūkininkų, kurie pernai pagamino per 40,000 kg cikorijos. Vienas ūkininkas turi net šilkaverpių ūkį, kurs j’ra dar naujas, tačiau Šilko medžiagos pernai turėjo jau parduoti. Kasmet didėja ir apynių auginimas alaus pramonei.KAUNAS. - - Lietuvos pilietis Anupras Katinas, gyvenęs Kanadoje, per Lietuvos gen. konsulatą New Yorke atsiuntė Vidaus Reik. Ministerijai prašymą pakeisti jo pavardę į Vaišnorą. Išlaidoms atsiuntė 50 litų, prašydamas kas liks įnešti į Vilniaus krašto lietuviams remti fondą. Pavardės keitimas atsieina apie 20 litų, tad jo 30 litų auka perduodama vilniečiams šelpti. i-Garsinkitės “N-nose’r
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(Tęsinys)
Portland mieštas.

Pbrtland miestas gyventojų 
priskaito iki 200 tūkstančių. Ta
čiau sprendžiant iš vidurmies- 
čio atrodo, jog gyventojų turė
tų būti iki pusės milijono. O tai 
dėl to, kad vadinamųjų “skais- 
k r ei periu” kaip ir nėra. Visi 
trobesiai maždaug vienodo auk
štumo, — nut> 8 iki 12 aukštų. 
Visi švarus ir apynauji. Dėl ne
buvimo dangoraižių pats mies
to centras atrodo gana didelis.

Judėjimas nėra didelis. Vis
kas eina lėtu tempu. Kvartalai 
(blokai) tik 235 pėdų ilgio. Gat
vės, aplamai imant, siaurokos. 
Bet kas man labiausiai Įkyrėjo 
ir nusibodo ■ tai kalnai. Tik 
pats miesto centras lygumoje, o 
rezidenciniai distriktai tai vis 
kalnuose. Pėkščiam laipioti po 
tuos kalnus tikrai nėra didelis 
malonumas. Prie to dar prisidė
jo ir lietingas sezonas. Tačiau 
lietus ten “nelenda kiaurai”. Va
dinasi, nejauti to nemalonumo, 
kaip Chicagoje.

Nors Portlande išgyvenau 10 
dienų, vienok policijos niekur 
nemačiau. Net pačiame centre 
nepastebėjau pollcisto. Chica- 
giečiui tai tikrai atrodė nepa
prastas dalykas.

Lėtas tempas.
Vienų dienų išėjau iš namų 

vienuoliktų valandų ryto. Pasu
kau į ^idurmiestį. Įpratęs Chi
cagoje vis skubėti, aš ir trau
kiu sau nieko nebodamas. Ne
trukus pastebėjau, kad prie

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

KLAUSYKIME
SALTIBIERO RYTMETINIU
. UBTUVISKV RADIO 111 II I R
programųn.n.l.r

“NAUJIENŲ”
Radio Programai 

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IK 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

kiekvieną sekmadieni 
nuo 11:00 iki ll:Ž0 vai. ryto, iš stoties 

W.G.E.S., 1300 kifocyoies.

kiekvieno skersgatvio žmonės 
sustoja. Tuo tarpu aš einu be 
niekur nieko. Ir vis negaliu su
prasti, kodėl žmonės turi susto
ti, kada viskas “clear”, — jo
kio kito judėjimo nėra.

Pagaliau sumaniau patirti, 
kodėl žmonės tokie atsargus ir 
kodėl jie nebando eiti skersai 
gatvę, kada gatvėje nieko nėra. 
Man paaiškino, jog čia yra pa
tvarkymai* kurie įsako žmo
nėms prie kiekvieno skersgat
vio žiūrėti raudonos šviesos: jei
gu šviesa raudona, tai nevalia 
eiti. Miestiečiai tiek su tais pa
tvarkymais apsiprato, jog griež
tai jų laikosi. O kadangi pat4 
judėjimo tempas, palyginti, yrn 
gana lėtas, tai niekas galvatrūk
čiais nė nebando bėgti.

Restoranai.
Kiek pavaikščiojęs, pradėjau 

dairytis valgyklos. Apie tris blo
kus teko paeiti, kol pagaliau 
suradau “lončruimį”. Visai ne
atrodė puošnus, bet kainos ga
na aukštokos: kavos puodukas 
10 centų, pajus — 18 centų ir 
kiaušinio sanvičius 10 centų. 
Vadinasi, iš viso sumokėjau 38 
centus. Tai gana brangu.

Portlande yra viena išgarsė
jusi valgykla, kurių laiko senas 
Vokietis Henry Thiele (23 ir 
Burnside). Ten už pietus reikia 
mokėti net iki <$2.50. Tačiau vi
sai gerai galima pavalgyti ir už 
(H) centų.

Važiuojame į farmas.
Vakare p. Alko klausia, kaip 

man patinka miestas. Atsakiau, 
jog miestu labai nesidomiu. 
Kur kas man butų įdomiau pa
matyti farmas. Atsako, jog ir 
tai bus galima padaryti.

Kitų dienų važiuojame lietu
vių farmerių aplankyti. Bet mu
sų “tripų” oras sugadino: kiek 
pavažiavus pradėjo lyti. Susto
jome moderniškoje farmoje. 
Matyti, gana pasiturinčiai gyve
na ir verčiasi pienu.

Sustojome kitoje farmelėje iš 
penkiolikos akrų. Nedidelis na
melis ir daržinė iš stačių lentų 
sukalta. Farmelės savininkė na
šlė, kurios sūnus jau suaugęs 
vyras. Sako, vasarų vos tik gali 
apsidirbti. Pirmiau auginę vai
sius. Buvę labai sunku. Dabar 
avietes auginu. Už svarų mokų 
nito 4 iki 6 centų.

Paklausiau, kaip žeme bran
gi. Atsakė, jog netoliese buvo 
parduota penki akrai žemės už 
$800. Už dirbamos žemės tokį 
plotų, sako, butų reikėję mokė
ti apie $2,000. Iki miesto tik 25 
mylios, tad žemė esanti labai 
brangi.
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KORESPONDENCIJA
Antroji Radijo Pro

grama iš Bostono
į Lietuvą ’

Vasario^Feb. 18-tą, nedėlios 
rytų nuo 10:00 iki 10:30 valan
dos Bostono laiku, 9-tų valanda 
ryto Chicagos laiku, bus trans 
liuojama programa iš Bostono 
į Lietuvą minint Lietuvos ne
priklausomybės 22 metų sukak
tu Bus pasveikinta Lietuva s ui 
atgavimu jos sostinės — Vil
niaus.

Naujos Anglijos publika, tai 
yra ta, kuri kas sekmadienį 
klausosi programos, girdės šių 
programų per reguliarių W0RL 
stotį, 920 kilocycles, o kitos val
stijos Amerikoj ir šalys kaip So. 
Amerika ir Kanada, galės pa
siekti šitų programų per “Short 
Wave” stotį WRUL 15.13 me- 
gociklių arba 19.8 metrų ilgu
mo bangų. Lietuvoj girdės po 
11.79 meg. arba 25.4 metrų.

Pastaba — nežiūrint iš kurio 
miesto ar krašto Tamsta bandy
site gauti šitų programų, sukda
mi rodyklę ant radijo, sukite 
povaliai, kad galėtumėte gauti 
programų garsiai ir aiškiai. At
siminkite, kad kuo lėčiau suksi
te rodyklę, juo geresnius rezul 
tatus gausite.

Šioje programoje dalyvaus A- 
merikos lietuvių jaunimas, ku
ris didžiumoj nematė savo tė
vų žemės, vienok entuziastiškai 
ruošiasi pasveikinti dailioje ir 
muzikoje savo tėvų mylimų tė
vynę, Lietuvą. Dalyvaus Lietu
vių Radio Smuikų Kvartetas iš 
So. Bostono, kuriame dalyvau
ja Longinas Buinis, Jr. iš Cam- 
bridge, Albina Antanavičiūtė iš 
Wallham, Irena Pallanavičiute 
iš So. Bostono ir Alf Cristofer- 
son iš Cambridge. Kvartetas pa
gros jaunuolio Longino Bitinio 
paruoštų overturų “Echoes o!
Lithuania”, dalyvaus Franklin 
Vyrų choras- iš Montello vado
vaujant Adolfui Krušni, šešios 
Birutės iš Bostono, sveikins Lie
tuvą su atgavimu Vilniaus pa- 
dainuodamos Valentinos Min- 
kienės parašytą specialiai šiai 
progai “Vilnius Musų Yr”. 
Smuiko solo pagrieš Longinas 
Buinis/ Jro piano solo paskam
bins Valentina Miifkienė, ir šios 
programos solistas bus vienas iš 
Amerikos puikiausių tenorų, 
dainininkas iš New Yorko Vasi
liauskas, kuris atvažiuos į Bos
toną specialiai šiam programui.

Lietuvą sveikins 22 metų ne
priklausomybes sukaktuvėm ir 
Vilniaus atgavimo Bostono pir
mas Lietuvos garbes konsulas, 
adv. Antanas šalna.

šios iškilmes programos ve
dėju bus Lietuvių Radio Pro
gramų Bostono apylinkėje įkū
rėjas, Steponas Minkąs, kuris 

■šit finansine parama Naujos 
Anglijos biznierių leis šį antrų 
tadio programą iš Bostono į 
Lietuvą.

Po progranio prašome klau
sytojų iš visur parašyti laiškelį 
ar atvirutę į stotį WOBL, Lith- 

Įuaniaft Ptogram, Boston, Mass. 
Tamstų laiškai skatins jaunimą 
ir toliau veikti, ir taipgi duos 
radio vedėjui progos sužinot ko
kiose vietose buvo girdimas šis 
programas į Lietuvą. —Rep. 

' -- —------------- —-- ------- ---- ------
Remkite tuos, kurie 

garsinasi 
“NAUJIENOSE”

šiandien

UžTlkfclNK SAVO INDĖLIAMS TIKRĄ 
Apsaugą ik pelną.

čIa visų indėliai apdrausti Iki

$5,000.00

J
EI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
... ar manai pirkti namus, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 
ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk. .. čia ap

sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulka moka 3!4% palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradek: sau taupomąją sąskaitą dar 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

^N6?

LITHUANIAN BUIUHNG, 
iii and savings association

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas, CANAL 8500

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

Ką Žmonės Mano
JĖZUITU GUDRUMAS

I * ....

Kažin kaip yra kilusi nuo- ko j e su savo bažnyčios vyriau- 
tnonė apie tai, buk jėzuitai esą1 
.abai gudrus.

Antras daiktas apie jėzuitus 
yra tas, kad buk jie prasima
nę taisyklę: “Tikslas pateisina 
prieiAones’L Ta taisyklė reiš
kia tų, kad gero tikslo siekiant, 
galima griebtis ir blogų prie
monių. Žinoma, sveiko proto 
etika tokios taisyklės negali 
užgirti. Tų supranta ir jėzui
tai, ir jie tvirtina, kad minėta 
taisyklė ne jie prasimanę, o jų 
priešininkai jiems prikišu. Jė
zuitai taipgi sako, kad tos tai
syklės jie niekada nėpraktika- 
vo.

Nuo teoretiško išvedžiojimo 
eikime prie faktų.

Lietuvos jėzuitų laikraštyje 
“žvaigždė” radau šitokį skai- 
bymėlį:
JEI NĖBUTŲ BUVĘ BLOGŲ 

KŪNIGŲ
Neseniai keletas vieno kai

mo vyrų smarkiai susikirto su 
keliais apylinkės kalvinais, ku
rie ėmė juoktis iš blogų kata
likų kunigų. Tuomet vienas vi
sai paprastas senelis jiems at
kirto :

— Bet jeigu niekados Kata
likų Bažnyčioje nebūtų buvę 
blogų kunigų, tai sakykit, mel
džiamieji, iš kur Jus tada bū
tumėte atsiradę?! Juk pats 
Liuteris ir Kalvinas taip pat 
buvo blogi katalikų kunigai, 
kurie išsižadėjo savo senojo 
tikėjimo!t t ( I I

Tas netikėtas klausimas taip 
nutildė kalvinus, kad jie nė pu
se lupų daugiau apie musų ku
nigus neprasitarė.

■ • j i.»

šis straipsnelis ir rodo, kad 
jėzuitų gudrumas yra tuščias 
ir kad jie, savo tikslo siekda
mi, vartoja blogas priemones, 
čia nereikia ne tik Saliamono, 
o net nėi ‘ Cicero Jokūbo, kad 
pramatytų’, jog “paprasto sene
lio” atsakymas kalvinui yra 
kreivas. Kuomet kalvinas ar 
mes kiti kalbame apie blogus 
Romos katalikų kunigų darbus, 
tai turime galvoje ne Romos 
katalikų bažnyčios ež-kunigus, 
o tuos kunigus, kurie eina ti
kybines pareigas ir yra tvar- 

sybėj Sykį Romos katalikų ku
nigas atsimeta nuo š&vo baž
nyčios, tai po to, jo buvusi 
bažnyčia neatsako už jo toli
mesnius darbus. Už Liuterio ir 
Kalvino darbus neatsako Romos 
katalikų bažnyčia. Ką mes ga
lime Romos katalikų bažnyčiai 
prikišti, tai tik tų, kad ji pri
vedė savo dalykus prie tokio 
stovio, kad Liuteris ir Kalvi
nas turėjo skirtis nuo jos, tai 
yra Romos katalikų bažnyčios 
ir steigti protestantiškų baž
nyčią

Liuteris, Kalvinas ir kiti at
skalūnai dabar nepiktina žmo
nių, neatitraukia jų nuo Romos 
katalikų bažnyčios. Bet “gerti” 
Romos katalikų bažnyčios ku
nigų blogi darbai ir jų apsi
leidimas, tai labai piktina žmo
nes ir puldo jų dorą. Sakysi
me, angliškų pamokslų įvedi
mas į lietuvių bažnyčias pik- 
ina žmones ir skandina lietu

vybę Amerikoje; parapijų pik
nikai ir bazarai su girtavimu 
ir gemblėridvimu taipgi pikti
na ir puldo žmones; kunigų lu
pikavimas visiems žinomas ir 
nepateisinamas; kunigų ištai- 
gingas buržujiškas gyvenimas
visiškai nesiderina su evange
lijos dvasia.

Dabartiniu laiku Lietuvai Pirkite tose krautuvėse, ku- 
atgavus Vilniaus krašto dalį, rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą)
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

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

visas lietuviškas pasaulis su
sirūpino kiek kas išgalėdamas 
aukauti Vilniaus kraštu lietu- 
vlamSi Visuf* visose knlomjo- 
se net paprasti darbininkai dir
bantieji ant W.P.A., daugiau 
aukoja ir dirba dėl Vilniečių 
sušelpimo, negu mūsų lietuviai 
Romos katalikų bažnyčios kiF 
nigai, kurie pasidaro sau pel
no po penkis šešis tūkstančius 
dolerių ant meto iš lietuvių pa? 
rupijų. O kaip jie pasirodė su 
savo aukomis dėl vilniečių ? 
Vienas kitas Chicagos lietuvis 
klebonas, kuris susikrauna sau 
tūkstančius per metus, drėb
telėjo po porų dolerių. O kiti, 
tai nedavė nė cento dėl vilnie
čių sušelpimo. Tai va, jums 
pavyzdžiai, kokius rodo savo 
parapi jonams musų lietuviai 
Romos katalikų bažnyčios ku
nigai. Tai štai, jums romiškų 
kunigų Kristaus artimo meilės 
prisakymo pildymasj

Kas nesupranta, kad Vilniaus 
arkivyskupo Jdlbržykowskio pa
sielgimas su lietuviais kuo la
biausiai piktina tikinčiuosius? 
Ar šitaip jis turėjo apsieiti su 
lietuviais, kaipo katalikų baž
nyčios perdėtiniš ?

Tai va, kų mes turime gai
voje, kuomet kalbame apie blo
gus Romos katalikų dvasiškių 
darbus. Ne Liuteris, ne Kalvi
nas diskredituoja Romos ka
talikų bažnyčių, o Jalbrzykows- 
kiai ir šiaip kunigai, negyvenan
tieji pagal Kristaus mokslų.

Teisybės Mylėtojas.

Remkite Lietuvišką
Žyduką

Nathan Kanttt
MUTUAL LtQtfOR 

CO. — VFholesale
4707 S. Halited Bt

TeL Boulavard 0014
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PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
Piknikams daržą 

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimas.

0600 W. lllth Si., Worth, 1IL
I i . . .................................. ■■■■■■

«| liii.nl i ..........................................................

Victor Bagdonas 
LOČAL & LONG DISTArfCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandui bei štatus. 
Vežam į farmas ir kitus tniestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.
3406 So. Halsted Si.

Saukit Tcl. YARDS 340K
- —■—
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SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

M ADO S
■ fi..—.. - i u. .. ..

Ko. 4380—Jauninant! ir ploni
nanti suknelė. Sukirptos miefos 
34. 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių 
per krūtinę.

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

liii.nl


NAUJIENOS, Chieago, III

Kanada.

Montreal, Kanada

Slibinui ir Hipopotamai po ko
jų ir maldauti jų dovanojimo.

Tai tokia šuns tarnyba!
Br. Vanta.

Lietuvos nepriklausomybes 
minėjimas

ŠUNS TARNYBA
(Skiriu Liaudies Balsui)

Trečiadien., vasario 14, 1940

—Kur laka, ten loja — lie
tuvių patarlė nusako apie šuns 
gyvenimų. Bet kaip nekalbėsi
me apie šuns gyvenimų, šuo, 
sakoma, yra geriausias ir loja- 
liškiausias žmogaus draugas. 
Suprantama, lojališkiausias tik 
savo šeimininkui. Jis saugo jo 
namus, prižiūri galvijus, pade
da medžioklėje ir kieme su vai
kais žaidžia. Ir kaip jis žmogui 
nepasitamauja!

Bet svarbiausia šuns budo 
savybė, kuria jis užkariavo 
žmonijos širdį ir prasimušė j 
aukštų pagarbos vietų, tai ne
dvejojanti šeimininkui ištiki
mybė ir aklas paklusnumas. 
Kad ir mušamas ir spardomas, 
jis ištikimai tarnaus savo šei
mininkui, gerinsis ir laižys jo 
kojas, šia savybe jis pralenkia 
visus naminius žvėrelius.

Tačiau yra ir tokių, kurie 
stato šunį greta nedoriausių ir 
pikčiausių sutvėrimų, neapken
čia ir visaip jo vardų niekina.

—Loja, kaip šuo; įkando, 
kaip šuo — jie sako, žodžiu, 
visokios blogos valios žmonių 
nedorybės, pletkai, suktybės, 
suvylimai prikišami nekaltam 
šuneliui, šuns priešai pripasa
koja įvairių šuns nedorybių 
bet po visų niekinimų jie pri 
versti pripažinti, kad šuo yra 
ištikimiausias žmogaus draugas 
ir paklusniausias tarnas.

’š visų šunų, kuriuos man te
ko pažinti per keletu dešimčių 
metų, pritinka čia paminėti tik 
Biznį, mano kaime šunį, kuris 
priklausė seniui Vincaliui, nes 
Biznis tikrai buvo ypatingas 
šuo ir prideramai užsitarnauja 
laikraštyje vietos. Jau pats jo 
vardas, Biznis, yra nepaprastas 
ir duotas paties jo nelaimingo 
likimo. Bizniu jį pavadinome 
dėl to, kad kartų senis Vinca
lis perpykęs nukirto jam uode
gų, o musų krašte, kur lietuvių 
senovės kalba užsiliko iki šiai 
dienai civilizacijos nesudarky
ta, beuodegius keturkojus va
dina bizniais, 
šiai ir aklai
Vincaliui, nežiūrint, kad jis jį 
dažnai numušdavo, spardyda
vo ir net uodegų nukirto. Į 
Vincalio kiemų nieks iš pašali
nių negalėjo užeiti, o kitų kai
mų žmones, ypač žydus ir či
gonus, pajusdavo už keleto ki
lometrų esant. Ne vienų jis iš 
pasalų įkųsdavo, vaikus ap- 
kramtydavo, iki kaimo gyven
tojai nesujudo ir neprivertė se
nį Vincalj pažaboti Biznį. Paža
botas Biznis ir staugė ir lojo 
bet nieks jo nebijojo. Kaimy
nai, vaikai ir suaugę, ramiai 
be baimės vaikščiojo, kirkė 
Biznį ir juokėsi, kad pažabotas 
Įkųst negalėjo.

Biznis pagarsėjo ne tik kai 
po piktas ir savo šeimininkui 
ištikimas tarnas, bet ir turįs ne 
paprastų sųvokų apie santykius 
šeimininko su kaimynais. Kartų 
senis Vincalis susipyko sut kai
mynu Lionginu. Apie tai ne vi
si kaimynai žinojo, bet Biznis, 
matomai, puikiausiai nujautė, 
nes Lionginas, ne jo šeima, ne
galėjo ramiai vaikščioti. Kur 
tik Liongino šeima pasirodė, 
Biznis jų sekė, lojo ir staugė, 
iš pykčio draskėsi. Bet kaip 
greit Vincalis su Lionginu susi
taikė ir paliko geriausiais drau
gais, Biznis nutilo, ir pastebė
jęs Lionginų šeimų gerinosi, jo 
užpakalyje smagiai krutėjo pir 
sė colio uodegaitė (nukirsta).

Kitų įdomių 'Biznis ypatybę 
turėjo, tai bandymų įspėti, kų 
šeimininkas šiandien ir net ry 
toj dirbs, kur eis. Jis būdavo 
išsitiesęs ant pilvo prie vąrtų 
guli ir akis 
laukė senio 
Pasirodžius

Biznis stebėjo kiekvienų jo 
žingsnį, kiekvienų pasijudink 
mų. Jeigu Vincalis pasiima dal
gį, Biznis manydavo, kad šei
mininkas eis šienauti; jeigu 
plūgų valė — arti. Bet didžiau
sias Bizniui galvosūkis būdavo, 
kada Vincalis išeidavo su laz
da. Mat, su lazda Vincalis eida
vo įvairiais reikalais: laukų ap
žiūrėti, galvijų patikrinti, pas 
kaimynus pasiplepėti ir į bažz 
nyčių. Biznis norėdamas pasi
rodyti šeimininkui viskų žiną m 
čiu, išmintingu tarnu, bėgdavo 
keletu varsnų pirmiau mėgin
damas įspėti šeimininko kelių. 
Bet kartais įvykdavo taip, kad 
šeimininkas nueidavo taku ve
dančiu į bažnyčių, o Biznis nu
bėgdavo į laukus. Tokiu atveju 
Biznis, padaręs keletu zig-zagų, 
kol suuostęs šeimininko pėdsa 
kus, grįždavo atgal ir sušilęs, 
liežuvį iškišęs vijosi senį Vin-

davo: apvirsdavo auktielninkas 
šokdavo Vincaliui ant krutinės, 
laižydavo rankas ir mikliai ju
dino nukirstų uodegaitę mels
damas savo šeimininko dova
noti už paklydimų. Vincalis, ku
ris labai didžiavosi Biznio išti
kimybe, tik paglostydavo jį ir 
juokėsi, kad lazda prigavo jo 
tarnų.

Biznio tarnyba ir jo nuoty
kiai primena vienų dvikoj i 
žvėrelių grupę, kuri savo išti
kimybe ir aklu lojališkumu 
Azijos veislės dvikojai, Slibi
nui, sukonkuruoja
Šios grupės šeimininkas 
vadinamas dėl to, kad 
dar niekas nežino jo 
veido, kad jo veiksmai
rus pasisukimai yra kompli
kuoti, nesuprantami. Kiekvie
nas jo žygis, pasisukimas gali 
turėti keleriopų 
pasiima dalgį, 
saip, nes vietoj 
nas su dalgiu

net Bizni. 
Slibinu 
iki šiol 
tikrojo 
ir į vai •

Biznis atsidavu- 
tarnavo seniui

prasmę. Jei jis 
reikia spėti vi- 
šienauti, Slibi- 

gali eiti drau
gams galvas kapoti. Dar sun
kiau suprasti Slibino kaimyni
nius santykius. Jis dažniausiai 
nepakenčiamus priešus slaptai 
remia, o 
ugnim ir 
dėl mūšų

Šios kolonijos lietuviai ren 
gia didelį Lietuvos neprik-aa 
somybės 22 metų sukakties mi 
nėjimų vasario 18 d. Vytaub 
svetainėje, 2161 St. Catherine 
St. E. Minėjimas prasidės 5 vai 
po pietų.

Visi lietuviai yra kviečiami 
paminėjime dalyvauti. Klubas 
rengia gražių programų. Daly
vaus visi trys chorai.

Sekr. A. Lukosa.

YPATINGAS KOLEK 
TORIUS

Pasiuntė “Liaudies Balsui” 
pinigus be mano sutiki
mo, o paskui bandė pasi
tyčioti.

draugingus kaimynus 
geležim naikina. To- 
dvikojų grupei, kuri, 
Biznis, visaip bando 

įtikti savo šeimininkui Slibinui, 
labai sunku įspėti, kaip ir kų 
Slibinas darys. Dėlto jie dažnai 
paklysta ir užsitraukia šeimi
ninko rūstybę. Tada jiems ten
ka jo kojas laižyti, liežuviais 
malti, kad pasiteisinus.

Kartų Slibinas rūsčiai supy
ko ant ari jonų veislės dvikojo 
Hipopotamo, kad šis nesidėjo 
su juo prieš kitus kaimynus. 
Visaip jį niekino ir koliojo. 
Slibino tarnai, lietuvių veislės, 
rėkė ir staugė prieš Hipopota
mų, boikotavo jį, organizavo 
visuomenę jo sunaikinimui. Bet 
kada Slibinas su Hipopotamu 
susidraugavo, lietuviški Slibino 
tarnai nustojo prieš Hipopota 
mų loti ir griebėsi abiem tar
nauti.

Kaip B'znis, lietuviški Slbi- 
po tarnai, kai kada bando įs
pėti savo šeimininko kelių. Jie 
Jakšto visokiais zigzagais, pra
našauja, kų Slibinas darys ry
toj, kur jis eis ir t. t. Jie ska- 
lino, kad Slibinas nenori nė co
lio kaimynų žemės, kad jis yra 
didžiausias mažų kaimynų 
draugas ir jų nepriklausomy
bių saugotojas, kad jis už taikų 
ir demokratijų. Ir kada Hipopo
tamas užpuolė Lenki jų, jie šau
kė visuomenę ir visų pasaulį 
pulti Hipopotamų ir apginti 
Lenkijų, suprantama, spėdami, 
kad Slibinas irgi taip mano. 
Bet čia jie labai apsigavo. Sli
binas lazda ir vėl juos apvylė. 
Jiems teko atgal grįžti, pulti

McKENZIE ISLAND, Ont. — 
Prieš kiek laiko atvyko čia A. 
Maigis darbo ieškoti. Darbų jis 
gavo kasykloje, bet kadangi 
neturėjo tinkamų drabužių, tai 
kreipėsi į mane pagalbos. Aš 
padėjau jam įsigyti reikalingus 
drabužius.

Kiek pagyvenęs čia, A. Mai
gis sumanė tarp lietuvių pa
rinkti “Liaudies Balsui” aukų. 
Paprašė ir manęs, kad paauko
čiau. Atsakiau, kad tokiems 
reikalams aš pinigų nemėtau.

Vienok Maigis vis dėlto ne
paliko manęs ramybėje. Po 
kiek laiko jis ir vėl ėmė lįsti į 
akis, kad kiek paaukočiau. Ne
tekęs kontrybės, aš visai atvi
rai pasakiau, kų manau apie 
“Liaudies Balsų”. Pasakiau, jog 
tų laikraštį sarmata ir į rankas 
imti, kadangi jis garbina-dikta- 
torius.

Maigis pasišovė mane iš keb
lios padėties išgelbėti: girdi, jei 
nenori, kad tavo vardas butų 
viešai skelbiamas aukotojų su
rašė, tai to bus galima išveng
ti.

Tada trumpai ir drūtai pasa
kiau, jog gali rašyti, kas tik 
patinka, bet pinigų tam laikraš
čiui aš neduosiu.

Visa tų girdėjo ir matė J. Ja
nušauskas.

Kai Maigis kiek sustiprėjo 
nansiškai, tai aš kartų prie 
priėjau ir paprašiau, kad 
grąžintų paskolų.

Maigis atsakė, jog jis man 
nebėra skolingas, nes pinigus 
pasiuntęs “Liaudies Balsui” 
kaipo mano aukų.

Tai buvo tikrai didelė staig
mena. O ypač dėl to, kad aš bu
vau griežtai pareiškęs, 
' Liaudies Balsui” aš jokios 
kos neduosiu. Faktiškai tai 
vo niekas daugiau, kaip tik 
si tyčioj imas iš manęs.

Žinoma, Maigiui aš ir pasa
kiau, kų manau apie jo tokį el
gesį.

Bet jis, matyti, buvo labai 
patenkintas tuo tiesiog žul kiš
kų pasielgimu ir bandė pasity
čioti iš manęs: girdi, kų tu man 
dabar padarysi.

Netekęs kantrybės,
šiau, kad jis pasitrauktų, 
kada jis nesiliovė ir toliau er
zinęs mane, tai stumtelėjau jį.

Nubėgo Maigis pasiskųsti bo, 
sui, bet pastarasis jį įspėjo, kad 
jis daugiau tokių šposų nebe- 
krėstų, nes kitaip galėsiąs sau 
važiuoti kitur.

Nepešęs nieko pas bosų ir ne
galėdamas man nieko padaryti 
(jis yra menkesnis už mane), 
Maigis sumanė suvesti sąskai- 
tas su maųimi “Liaudies Bal

fi- 
jo 
jis

Bet šiaip ir tie senakarčiai kos dainų ir tautiškų šokių, 
kalbasi angliškai. Jaunieji, jei | Jie praleidžia savo atliekamas 
kurie ir moka, nedrįsta kalbė
ti lietuviškai,—jie nori tikrais 
amerikonais būti. O dėlei to 
patsai kunigas kaltina 
nyčios įsteigėjus.

Didelė klaida.
Prieš 27 metus pastatė 

nyčių, klebonijų ir gražių 
kyklėlę. Tada visi tikėjosi, kadi 
lietuvių kolonija augs ir kles
tės. Bet svajonė neišsipildė. 
Didžiausia klaida ir asimila- 
cijos darbas prasidėjo su baž
nyčios įsteigimu. Užuot pa
kvietę mokyklon lietuves sese
ris, įsteigėjai atgabeno angles 
benediktines, kurios tik lietu
vių dvasios nepažino, bet vi
sai apie lietuvius nieko* neži
nojo ir amerikonybės bei asi- 

= milacijos sėklų smarkiai sėjo.
Ir už šių nuodėmę dabartinė 
karta kenčia. Kunigai taip pat 
negalėjo užsilaikyti. Pešėsi, 
nekooperavo ir visi norėjo 
valdyti. Rezultatas buvo tas, 
kad kunigai negalėjo ilgai bit

inio net žado netekau, ir pa- tj: p.er pirmus aštuoniolikų 
maniau: “Kur tik tos Naujie- metų, 12 kunigų persimainė, 
uos nenueina!” Geriau sakant, Kai kurie tik keletu mėnesių 
“kur velnias Naujienas nenu- išbuvę pabėgo. Kun. Zekas 
neša”. Tada ir patyriau, kad vienintelis, kuris turi rekordų 
Kansas pusėje yra ne tik lie- devynių metų klebonavimo, 
tuvių kolonija, bet kad turi ir|jįSai daug reformų pravedė, 
savo 
Tuoj

Naujienų Acme Telenhoto .
MILWAUKEĘ WIS. — Harry Christiansen (po 

kairei) kuris pušovė Mildred Beil (po dešinei) o pas
kui pats į save palęięlp kulkų sunkiai susižeisdamas.

....................... i ... .. . ..... ........ ...........................  

Vytautas Beliajys.

KANSAS MIESTO ĮSPŪDŽIAI
Lietuvių likimas mažose kolonijose

Kansas Miesto išvaizda |
Kalnai, kalneliai, pakalnės 

ir slėniai sudaro Kansas mie
stų. Didžiausioji miesto dalis 
yra Missouri dalyje (pasak 
lietuvių—Mazurijoj),o anapus 
Kawa upytės, taip pat ant kal- 
nųrkalnelių yra mažesnioji 
miesto dalis Kansas valstybė
je. Ateiviai beveik visi gyve
na Kansas pusėje. Didžiausia 
kolonija sudaro harvatai (kro
atai), kurie labai skaitlingi. 
Ten taip pat yra lenkų, vokie
čių, slovakų ir lietuvių kolo
nijos.. Missouri pusėje gyvena 
amerikonai, kurių daugumas 
trečiakarčiai airiai. Taip pat 
yra italų ir meksikiečių kolo
nijos.

Kiekvienas kalnas kuo nors 
pasižymi. Vidurmicslis su au
kščiausiais mūrais yra ant vie
no kalno. Universitetas ant ki-

j°£ 
au- 
bu- 
pa-

papra-
O

baž-

baž- 
mo-

valandas žaisdami visokius 
sportiškus žaislus. Meksikonai 
gyvena pakalnėje aplink cen
trų pusiau supuvusiose bakū
žėse. Jiems ši įstaigėlė yra 
inspiracijos vietų, kur jie ran
da nusiraminimų ir kur sim
patiškų darbuotojų jų vargo 
išklausomi ir jų padėtis ban
doma pagerinti. Namas yra 
lyg senovės tvirtovė, po ku
rios stogu tūkstančiai randa 
apsaugų ir paramų, {staigų 
lanko tiek tikintieji, tiek ne, 
—tiek vyskupas, tiek papras- 
as žmogus. Per mano savaitės 
buvimų aplankė tų įstaiga trys 
meksikoniški kunigai iš Tope- 
kos, Wichitos ir Kansaso, vys
kupas O’Hara, kunigas iš Lou- 
isvillę, Ky., ir keletas sesučių. 
O mane aplankė naujieniečiai 
Kristopaičiai su dukteria, žen
tu ir anūkais, kurie buvo gra-

vėl ant kalnų gražioj Rock- 
hill apylinkėje. Paminklas žu- 
vusiems didžiojo karo, karei
viams su labai aukštu bokštu, 
iš kurio leidžiamos 
auštos lempos, tajrp 
ant aukšto kalno. O 
meksjkiečių liaudies 
Guadalupe Center, irgi graži-j 
na kalno viršūnę. ,

Guadalupe įstaiga.
Guadalupe Center yra prie 

kelio, kuris veda į ^Kansas 
valstybės pusės miestų. Kaip 
tik įžengi į Kansas pusęr tuoj 
pajunti skerdyklas. Rūkstan
tys dirbtuvių kaminai užima 
didžiųjų dalį miesto. Ten sla
vų tautos ir lietuviai apsigy
venę. Daugumas lietuvių ir 
dirba skerdyklose beveik taip, 
kaip ir Chicagoje. Nors lietu
vių kolonija gana arti Missou- 
ri pusės, vienok per keturias 
dienas negalėjau patirti, ar 
ten yra lietuvių it, kur jie gy
vena. Nė vienas iš tų kelių de
šimčių žmonių, su kuriais 
teko susidurti, nieko nežinojo 
apie lietuvius. Tačiau kiekvie
nas pasiskubino informuoti, 
kad mieste gyvena daug kroa
tų ir norėjų^sužinpti, ar lietu
viai yra—

Ketvirtadienį popiet telefo
nas suskambėjo,—kažkas no
rėjo kalbėti su manim. Aš jo
kių pažinčių Kansase neturė
jau ir stebėjausi, kasgi galėjo 
būti, šaukėjas pareiškė, kad 
jis skaitęs “Naujienose”, kad 
busiu aš aplankysiųs Kansas 
Miestų ir norėtų pasimatyti su 
manim. Iš karto aš iš džiaugs-

kasnakt 
pat yra 
gražusis 
namas,

bažnyčių bei mokyklų. Atsitraukė keturias lietuviškas 
po to pašaukiau kunigų Į pranciškonų sesutes iš Penų- 
ir ant rytojaus

vedėja mane nuvežė į Šv. Ka-Įbuvo galima padarytos žalos 
zimicro bažnyčių. •

Pas kun. T^eką.
Rezidencinė 

miesto pusėje, kaip jau minė-1 aplankymų 
jau, yra ant kalnų. Lietuvių | parapija žmoniškai palaiko- 
ko Jonija yra 
vieno mažesnio kalnelio tarplvbnų, j<ad jis su lietuviais tų
dviejų kalnų. Kiekvienas tų rį truputį diktatoriškai elgtis, 
trijų kalnelių turi po bažny- bartis su jais ir jiems griežtai 
čių: vokiečių, lietuvių ir sla- duoti suprasti, kad jis para- 
vokų. Bažnyčių matytis be ga- p*i jos kunigas ir vadovas, o ne 
lo daug,—visur vieni bokštai, jie, ir kad jeigu jie m 
Kiekviena tautelė ir kolonijoje tai ši bažnyčia bus atimta iš 
turi savo bažnyčių. jų ir atiduota kitai tautai.

Įžengiant klebonijon mus|Taip ir klebonija užlaikoma, 
ligas Zekas. Apie 
su viršum metų ir 

Lietuviškai kalba 
su sunkumu. Per 
vizitų, jis pusėtinai 
Rūkė daug, ir kas

įstaigos sylvanijos, bet tuojau nebe-

atitaisyti. Mokyklų lanko pen
kiasdešimts 
syti vaikai.

dalis Kansaslrjmą jr j0

trys lietuvių mai- 
Ir tik per užsispy- 
beveik kasdieninį 

parapijom), kad

susiburusi nnt ma. Pareiškė savo apgailesta-

iningi; kroatams.

se”. Ten jis pats, ar jo papra 
sytas komunacis aukštyn kojo
mis apverčia faktus ir kaltina 
mane sukruviiiimu aukų rin
kėjo, atseit, Maįgįp.

Iš aukščiau paduotų faktų 
tegul patys skaitytojai spren
džia apie tų nelemtų įvykį. Ka
da žhfonės, kuriems gerų darais 
bando tokiu budu atsilyginti, 
tai kaip su jais kitaip galiipa 
elgtis? —-Jonas Dudėnas.

trisdešimt 
čia gimęs, 
prastai ir 
visų musų 
nervinosi,
keletu minučių atsistojęs trau- 

|kė žemyn savo “kazokų”, tarsi 
butų kokia moteris, kuri nuo
lat traukia žemyn savo šlebę, 
kad kojų nesimatytų. Korek- 
tingu elgesiu jis nepasižymė
jo. Atrodė, kad jis laikė mus 
kažkokiais šnipais, kurie atėjo 
ieškoti kokių nors trukumų. 
Jokiu budu negalėjo suprasti, 
kodėl kas nors iš Chicagos 

| ar kur kitur norėtų aplankyti 
bei sužinoti, "kaip lietuviai gy
vena kitur. “Klausi manęs,” 
pareiškė jis, “kaip lietuviai 
gyvena. Taip pat, kaip visur: 
pešasi viens su kitu, nekoope
ruoja ir neapykanta jų tar
pe įsivyravusi, o į talkų sun
ku sueiti.”

Patyręs, kad esu šokėjas, 
pasiskubino patarti, kad kolo
nija per maža, vos^ dvidešimts 
šeimų priklauso jo parapijai, 
ir kad niekad nieko nenuvei
kia ir jokio pasisekimo netu
rėsiu. Bet kai paaiškinau, jog 
tai nėra mano tikslas, kad aš 
po savaitės grįžtu Ghicagon ir 
kad aš tik draugiškumo at
žvilgiu aplankiau patirti apie 
lietuvių gyvenimų, tada tru
putį aprimęs papasakojo pa
tetiškų bei tragiškų lietuvių 
padėtį Kansase.

“Lietuviai ištaiftėja ir gal 
po dešimts metų nebeliks nė 
vieno kalbančio lietuviškai”, 
pareiškė jis.

Maišytos sutuoktuvės labai 
įsigalėjusios. Per jo devynių 
metų kunigavimų tik dvi po
ros apsivedusios su saviškiais, 
visi kiti apsiveda su kroatais 
ir slovakais, o kai kurie 
su lenkais. Lietuviški, pamoks
lai nesakomi, jeigu lietuviškai 
sakytų, tai išbaidytų savo pa
rapijomis. Bažnyčioje lietuvių 
kalba girdima tik tada, kada 
senakarčiai eina išpažinties.

Klumpa- 
ir “No- 

jaunutis, 
tų iš tų

eklauys, I *a*SQ

Dabar ir mes supratome jo 
susinervinimų iš jo žodžių: 
“Buvau jaunas, kai mane at
kėlė čionais ir tiesiog ėmė val
dyti mane; bet tiek supratau, 
jeigu aš norėsiu pasilikt ku
nigu, tai aš turėsiu vadovauti* 
o jeigu ne — tureliu apleisti 
vietų taip, kaip pirmieji kuni
gai, kurie pabėgo. Aš pergyve
nau incidentų, kurie veik ma
ne iš proto neišvarė.”

Visai nepersmagus 
linksmas vaizdas apie 
kius, ir mes visi nekaip jautė 
mes. -Po to aplankėme ir baž
nyčių, nors maža, bet gana 
graži, ypačiai vidus, kuris ne
paprastai švariai užlaikomas. 
Su prislėgta nuotaika grįžome 
į Guadalupe Center.
Guadalupe įstaigos išvaizda.

Guadalupe Center yra mek
sikiečių liaudies ir labdarybės 
namas. Vienintelis tokios rų- 
šies gal visame pasaulyje. Sa
vo gražumu tiesiog nepalygi
namas. Pastatytas kalno vir
šūnėje. Architektūra grynai 
meksikoniška. Kiekvienas da
lykėlis,—ar tai durys, medžio 
įrenginiai, baldai, indai, apka
bai ir tt. — meksikoniškas. 
Didžiojoje salėje net ir “lino- 
liumas”, kuris yra geros rū
šies, išdėtas imitacija nieksi- 
koniško kilimo. Vieta paskirta 
meksikiečių globėjai P. šv> 
Guadalupe. Kiekviename kam
baryje mųtomi arba piešiniai 
ar drožimai su jos atvaizdais. 
Kai kurie brangus kuriniai. 
Vienas drožinys, kuris liko iš
gelbėtas iš meksikoniškos de
gančios bažnyčios, yra labai 
senas ir didelės artistinės ver
tės. Išdrožtas tikrai artistiš
kai. Iš vien sienos apkabinė
tos papuošalais ir rankdar
biais visų dalių Meksikos ir 
atrodo lyg koks muziejus, šia
me ceijtre meksikiečių jau
nuoliai auklėjami meksikoniš- 
koj dvasioje, mokomi tauto
sakos ir tautodailės. Mekai-

ir ne- 
musiš-

linkumoje. Ponas Kristopaitis 
beveik vienintelis Kansase, 
kuris įdomaujasi lietuvių tau
tosaka. Nors jis ne jaunas 
žmogus, vienok vienam paren
gimui, kuriame dalyvavo visos 
tautos, ir jis priruošė keletu 
porelių, kurie pašoko lietuviš
kus tautiškus šokius: 
kojį, Krakoviakų (!) 
ii u miego.” Jis buvo 
kai atvažiavo, bet šį
šokių atminė. Visa Kristopai- 
čio šeima muzikališka, patsai 
groja smuikų, taip pat jo duk
tė Julia ir žentas Petras Wcr- 
pcntinski (lietuvis) yra smui
kininkai su “Chuck Dann’s” 
Kansaso įžymiame orkestre.

kurios kilo grįžtant į 
Chicago. '

Grįžimo ’Chicagon. laikas ar
tinosi ir su dideliu nenoru 
rengiaus apleisti gražiųjų įs-

i ir naujus draugus. Ka
dangi ne meksikonas, moku 
gerai jų tautiškus šokius, tai 
jiems buvo didžiausias malo
numas. Tuo budu įsigijau šim
tus draugų per vienų savaitę 
jų tarpe. Prieš išvažiavimų sa
vininkė nukabino nuo sienos 
vienų virš šimto metų paveik
slų, pieštų Meksikos indijono 
ir vaizduojantį P. Šv. iš Gua- 
dalupės ir man padovanojo 
mano meksikoniškam kampe
liui. Visi pripažįsta, kad tasai 
paveikslas kaipo meno kūri
nys yra labai vertingas.

Beveik visi atėjo į stotį iš
leisti mane: savininkė, dar
buotojai ir jaunuoliai. Stotyje 
vėl fundino, vėl vaišino ir be- 

. veik su ašaromis akyse atsi- 
skyrėme iki ateinančio rudens, 

. kada dar kartų turėsime pro
gos tų kampelį aplankyti.

Grįždamas visos kelionės 
metu svarsčiau ir dūmojau, 
kas trūksta lietuviams? Kodėl 
jie neturi ir negali turėti to
kių įstaigų, kur lietuvių jau- 

; minas galėtų gauti inspiraci
jos, o pavargusieji surastų 
prieglaudų? Kodėl lietuviai ne
sugyvena, bet skaidosi į viso
kias sekcijas ir pešasi vieni 
su kitais? Kodėl lietuviai visai

. nesidomi jaunimo likimu ir 
savo tautosaka? Kodėl?

- SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant: 
t

įsmeigęs duryse 
Vincalio išeinant 

Vincaliui duryse,

■i. I

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.
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JI DARBUOJASI CHICAGOS LIETUVIAMS 
JAU PER 40 METU

Įspūdžiai iš Adelės ir Jono Miščikaičių pagerbimo 
vakaro

Parengimas įvyko su dainų jo trumpai, rimtai, reikšmingai 
ir kalbų programa vasario i0 
dieną Lietuvių Auditorijoj prie 
gražiai ir maistu gausingai pa* 
ruoštų stalų. Publikos dalyvavo 
apie trys šimtai žmonių. Pro
gramą gabiai patvarkė moky
toja Julė Skeberdytė.

Kalbėtojai buvo sekanti: po
nia Zolpiene, p-lė Mikužiutc, 
Mokytoja Narmontaitė, Dr. 
GbaičUnas, L. Pruseika, p. Po- 
ntiškd, Jonas Misčikditis, ark. 
S. A. Genidtis, Adelė Misčikai
tienė, dtc. Visi kalbėtojai kalbė-

AMILIA JUSČIUS (YUŠKA) 
po tėvais Raudonaitė » 
1971 Canalport Avė.

Staigiai persiskyrė su šiuo 
pasauliu vasario 12 d., 12:00 
valandą po pietų, 1940 m. su
laukus 43 metų amž., gimus 
Lietuvoje, Kvėdarnos parap., 
Tauragės apskr., Sauslaukio 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Izidorių^ sūnų Stanislo
vą, ir daug draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko brolį 
Joną.

Kūnas pašarvotas koply
čioje, 718 West 18th Street.

Laidotuvės įvyks penktad.. 
vasario 16 d., 8:30 vai. ryto, 
iš kopi. į Dievo Apveizdoš 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka- 
pine.s

Visi a. į a. Amilijos Jusčius 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiamą da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs, Brolis, Draugai 

ir Pažįstami.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

ir įspūdingai. P-ia Misčikaitie
nė pareiškė, kad ji organizuo
sianti dar vieną moterų draugi
ją, į kurią įeis visokių pakrai
pų moterys ir jos tikslas būsiąs 
socialis, ekonominis ir tautinis.

Ponios Zabukienės choras; 
šusidedahtis iš mergaičių ir 
berniukų, gražiai ir darniai pa
dainavo liaudies daineles. Jų 
dainavimas publikai labai pati
ko. Buvo skaityti laiškai ir tele
gramos su širdingais sveikini
mais ir gausingomis dovano
mis. Viso vakaro eiga buvo 
jauki, graži ir po pasilinksmi
nimo sVečiai jaukioje nuotai
koje išsiskirstė namo.

Veidas.
Pagarbos užsipelnė

Praeito šeštadienio vakare, 
vasario 10 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoj įvyko sėkmin
gas bankietas pagerbimui Jono

ir Adelės Miščikaičių jų 30 me
tų ženybinio gyvenimo proga. 
Ta pačia proga^ buvo pagerbtą 
Adelė Misčikaitienė už jos ilgų 
metų, rodos 40 metų, veiklą lie
tuviškoj dirvoj, o ypač tarp 
moterų.

Ji pirntUtinėse eilėse
Reikia- žymėti, kad Adelė 

Misčikditiėnė tos pagarbos pil
nai buvo užsipelnitisi, nes aš 
jos veiklą seku jau nuo 1913 
metų. Ji visada buvo pirmuti
nėse eilėse kaip politinio, taip 
įt kultūrinio, veikimo; Ji buvo 
it* yra pažiba tarp progrešyviij 
Chicagos lietuvių.

Užtad ir šiame bankiėte da
lyvavo visi žymesnieji Chica
gos progresyviško judėjimo 
veikėjai ir širdingai sveikino ją 
savo kalbose ir komplimentavo 
ją už jos nuveiktus darbus.

Dalyvavo daug svečių
Laike vakarienės buvo gra

žus programas, kuris susidėjo 
iš kalbų, dainų ir kitoniškų 
punktų. Buvo daug telegramų 
ir pasveikinimų

> . i f* Siunčiam GėlesI fll/fltf Telegramų į LU f L|(t 10 Vėsas )Pasaulio
Dalis .

KV1ETKIN1NKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrdbams
3316 So. Haisted Street

Tel. yĄRpS 7308 \ .

11 n n A Gėlės Mylintiems I III K A Vestuvėms, Ban- U f| QfJ|kietamš, > Laidotu- 
■ vėms, Papuoši- 

GELININKAS toams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

ADOMAS SIRVIDAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 13 d., 5:42 vai. ry
to, 1940 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Šiaulių apskr., 
Akmenės pdrap., Kunteikių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijoną, po tėvais 
Dijokaitę, dukterį Oną ir 
sūnų Juozapą, marčią Lucille, 
švogerį Vincentą ir švogerką 
Bronislavą Dijokus, ir jų šei
mą ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas buš parveštas į na
mus ketvirtadienį, vasario 15 
d., ir bus pašarvotas namuo
se, 243 W. ' 110 Place, Rose- 
lande, tel. Pullman 9260. Lai- 
dotuyęs įvyks šeątad.r vasario 
17 d., 8:30 vai. ryto iš namų 
į Visų šventų parap, bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie<- 
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adomo Sirvido 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
dtsisveikihimą.

Nuliūdę liekame,
MOtetis, Duktė, Sūnūs, Marti 

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

Tfcl. YARDS 1741.

nuo žymesnių 
ir organizaci-

apie 300. Pati 
rūpestingai ir

jy-
Publikos buvo 

vakarienė buvo 
turtingai prirengta. Svečiai val
gė ir linksminosi kiek kas norė
jo. Gaila, kad negalėsiu sužy
mėti kalbėtojų nei programų 
pildžiusių asmenų, nes užimtų 
daug vietos, o sužymėjus tik 
kai kuriuos kartais kyla nepa
sitenkinimas iš nesužymėtų pu-

Aš nuo savęs sveikinu Joną 
ir Adelę Misčikaičius jų 30 me
tų ženybinio gyveninio jubilie
jum, o ypač Adelę, su kuria ir 
man daug teko veikti progresy- 
viškame, politiniame ir kultū
riniame darbe.

Steponas Narkis.
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. VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS |

Svečiai
Iš žymių švėčių dalyvavo Lie

tuvos opėrbs artištė B. Darlys, 
S. čerienė, neseniai atvykusi iš 
Londono paviešėti Chicagoj.

Šio vakaro jubiliate buvo pa
sipuošus tautiškais rūbais, šei
mininkės buvo paruošusįos la
bai gardžius užkandžius. Jų 
buVo apsčiai, Pp programų šok
ta ir linksmintasi iki ryto.

Lj|il<itĮ Ą, it J. Misčikaičiams 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

M. Žalpienė

Dalyvavo įvairiu srovių žmones 
šeštadienio vakabc surengtas 

pp. Misčikaičiaįns(l}ailkietas bu
vo labai finksitlas ir Dasckmin- 
gas. Dalyvavo Įvairių srovių 
žmonės. Jie sudėjo daugybę lin
kėjimų. Skaityta ir daug pa
sveikinimų laiškais ir telegra
momis. Kai kurie buvo su pini
ginėmis dovanomis.

Muzikaliams programo žvaig
ždė buvo Rita Schultž, kuri pa- 
daindvti tdm vakarui parašytą 
dainelę ir pašoko.

Mūzikalį programą vedė p. 
A. Zabukienė. Dainavo Brigh- 
ton Parko Moterų Klubo ir 
vaikų chorai.

mylima motinėlė, 
dideliame nuliudi- 

Franciškų, dukterį 
brolį ir brolienę 

ir( Kotrirtą Kazlali-

A. A. JOSEPHINE GUDIENĖ
Vasario 16, sukako vierii me

tai, kaip persiskyrė sų šiuo 
pasauliu maho btaligi žmoha, 
dukrelės 
palikdama 
mė vyrą 
Josephine, 
Stanislovą 
skus, o Lietuvoje senus tė
velius, brolį ir sešerį ir jų šei
mynas ir daug kitų giminių 
ir draugų.

Nuo jos niirimė dienos mu
sų namas tebėra apgaubtas 
liudėsio šydu. Kol gyvi busi
me niekados jos neužmirši
me.

Šiai liūdnai atminčiai pa
minėjimui bus laikomos ge
dulingos Šv. Mišios, šeštadie
nį, VAsario. 17 d., 1940, 8:00 
vai. ryto, Nekalto Prasidėji- 
ino Fan. §v. bažnyčioje, Brig
hton Parke.

Prašome visas gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti pamaldose ir pasimelsti už jos sielą. O po gedulingų pamal
dų prašome visas gimines, draugus ir pažįstamus susirinkti musų 
namuose, adresu 4601 So. Rockwell Št., kur bus laikoma gedulin
gi pietus. Nuliūdę liekame:

VYRAS PRANŲUŠKUS, DUKTĖ JOSEPHINE IR GIMINĖS.

»

-

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IgMOKftJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

VALERIJONAS L AT VENAS 
gyveno ^2 So. Kostner avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 12 d;, 11:30 valandą 
vakaro, 1940 m., sulaukęs pu
sės amž.į gitnęs Lietuvoj, Bir
žų apskr., Vabalninku parap., 
Cypkėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko, didėliam^ nuliudime 

moterį Victoria, 3 dukteris: 
Lucille, Pauline ir Francės; 
žentą Juozą Jankų, anūkę Ru- 
thie, seserį Prancišką ir švo
gerį Albiną ir 2 sūnėnus — 
Ernie ir Albert Petronis, bro
lio dukterį ir jos vyrą Stasę 
ir Povilą Vaivadą, 2 pusbro
lius: Jbrią Kėliotį ir Antaną 
Audicką ir jų šeimynas, pus
seserę Oną Valiunieąę ir jos 
vyrą, dėdienę Kotriną Užti- 
baliėnę, jos šėirrią ir daug ki
tų -giminių. Lietuvoje paliko 
2 brolius: kun. Jurgį Latvė- 
ną, Kaune ir Alefcandrą, se
serį Stanislavą, brolienę Gra
sę Latvėnus ir sūnėną Vy
tautą ir gimines.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos,

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
4050 W. Hafrison St. Laido
tuvės įvyks penktadienį, va_- 
sario 16 d., 8:00 vai. ryto iš 
kopi. į šv. Antano parap., baž
nyčią, kurioje atsibus -gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas 
į Rockford, tll. kapines.

Visi a. a. Valerijono Latvė- 
no giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvf&na- 
tni dalyvauti .laidotuvėse ab- 
ba. jei neleidžia aplinkybės, 
tai nors pamaldose bažnyčioj 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

liųdę liekame, 
jris, Dtiktėfys, Sesuo ir 

k|tos Giminės.
[d. Dib. Antanas Petkus, 
CICERO 2109.

Iš Politikos 
Lauko

12-to Wardo Dem 
Kliubas Rinks 
Naują Valdybą

IŠKILMINGAS LIETUVOS NEPRIKLAUSO 
MYBĖS 22 METŲ SUKAKTUVIU 

MINĖJIMAS
Penktadienį, Vasario 16 Dieną 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 
3133 SOUTH HALSTED STREET

Šįvakar Pagerbs 
Chorvedį
K. Steponavičių
Bankietas Ąvergreen Country 

Kliube.

Draugai, bendradarbiai ir 
muzikes niė^ėjhi šįvakar su
sirinks Evergreen Country 
Klitibe, prie 92-ros ir Western 
avenue, atiduoti pagarbą p. 
Kaziui Steponavičiui.

Šįvakar ten įvyks bankietas, 
kurį rengia K. Steponavičiaus 
sudarytas artimų draugų ko
mitetas.

Bankieto metu Lietuvos 
konsulas, p.- Petras Daužvar- 
dis, įteiks p. Steponavičiui 
Kunigaikščio Gedimino Rytijo 
laipsnio, ordeiią 
mis Amerikos 
Lietuvai.

už jo nuopcl- 
lietuviams, ir

Į)

Amerikoj

Susirinkimas Ketvirtadienį
BRĮGHTO& BARK. — 12-to 

Wardo Lietuvių Demokratų Or
ganizacija laikys savo mėnesi
nį. susirinkimą vasario 15 die
ną, 8 vai. vakare, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St.

Šis susirinkimas yra svarbus 
kiekvienam nariui ir narei, 
nes, be įvairių pasitarimų apie 
balandžio 9-tos rinkinius, bus 
renkama nauja valdyba eiti or
ganizacijos pareigas 1940 me
tais.

Tokiu budu, kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti ir atsi
vesti naujų 
susirinkime 
naujų narių 
jų narystės
j usiems nariams.

Rodys Filmus
• Po susirinkimo bus rodo

mi krutami paveikslai, ir gal 
bus alučio “troškuliui malšin
ti”. Kviečiam kaip senuosius, 
taip ir jaunuomenę, sū orga
nizacija bendradarbiauti.

Koresp. ir Valdyba.

narių,, nes šiame 
bus priėmimas 

ir išdalinimas nau- 
kortelių užsimokė-

Naujos Anglijos pilietis iš 
įilontello, Massachusetts. ;'Ten 
jis ėjo pradinius mokslus;] ten 
pradėjo lavintis muzikoj ir ten 
išaugo į gerą, nuoširdų lietu
vį. t HM

Dabartiniitolaiku jis diriguo-

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
rą. Prieš kęlątą metų p. Stepo
navičius taipgi suorganizavo 
Chicagos BiMu^ių Simfonijos 
orkestrą, kuris daug kartų’ pa
sirodė publikai įvairiuose pa
rengimuose. < Vienu 
taipgi vcdė’lK'a'nkiių 
chorus. r <•'

Viena sryškiausių 
navičiaus darbų tai 
ęhoro kelionė Lietuvon 4h38’ 
metais. Jis vadovavo ęhoro 
ekskursijos surengimui, ją ly
dėjo ir su choro koncertais 
aplankė visas didesnes Lietu
vos vietas. Tai buvo istorinis 
įvykis—pirma Amerikos lie
tuvių jaunuolių-dainininkų or
ganizuota ekskursija Lietu
von. Ji pasisekė. Tai buVo dar
bas, kuriam reikėjo milžiniš
kų pastangų ir didelio pinigo. 
Jam suteikiama garbė, 
pavidale, yra pelnyta.

Apie Bankietą.
Bankietas Evergreen

kaip sako rengėjai, bus ypa
tingai gražus ir skaitlingas. 
Dalyvaus keli šimtai žmonių, 
sprendžiant iš padarytų rezer- 
vacjjų. Po vakarienės i b prb- 
gfamo įvyks: šokiais, kuriems 
muziką suorganizavo vienas iš 
p. Steponavičiaus “auklėtinių” 
—gabus muzikas Andrius Nar
butas. j

Bilietai bapikietųi yra $1.50 
asmeliiūi. Dėl platesnių infor
macijų reikia šaukti p. D. Ku
raitį, VI C tory 1696, arba Chas. 
Krikščiūną, YARds 2503.

— Draugas.

laiku jis 
ir Birutės

ordeno

Kliubc,

$1,747 Už
Keturis Pirštus

Spalių 13, pernai, mašina 
dirbtuvėj nukirto keturis pir
štus 19 metų darbininkui, Bej> 
nard Brezinskiui, 2207 West 
Rorth aVenūe. Jis dirbo bate
rijų firmai, prie Kinžie ir 
Keelfer avenue.

Vakar pramones komisijas 
teisėjas, J. L. Lisack, priteisė 
firmą siirtipketi jaunuoliui už 
pirštus $1,747. < ' r

— rengia — *
KOMITETAS VILNIAUS KRAŠTUI ŠELPTI ••

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

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES SU 
KARTUVES, VASARIO J6-TO ŠVENTĘ MINE 
KIME VASARIO 16!

SUSIRINKIMAI
NAUJOS GADYNĖS CHORO pa

mokos iškeltos iš ketvirtadienio į 
penktadienį. Priežastis — didelė 
dalis choristų lanko naktinę mo
kyklą. Vieta ta 
Hali, 2344 West 
vakaro.

HUMBOLDT
POLITIKOS KLIUBO narių susi
rinkimas įvyks vasario 15 d. svetai
nėj 3600 W. North Avė. 8 vai. vak. 
Bus svarbus pasitarimas. —Valdyba

pati — West Side
23rd Place. —8 vai.

—N. G. Choras.
PARK LIETUVIŲ

Diena Iš Dienos

A

SHLAT1ON WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO, pentuoti ir po- 
pieruoti flatus ir taisyti plumbetį 
arba dirbti už dženitonų. Tel. 
YARDS 1790.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PORTERIS ta- 
vernui ir restaurantui — prižiūrėti 
boilerį. Kambarys ir užlaikymas. 
5758 West 65th St. Portsmouth 7490

Demokratų Partijos 
Kandidatai Į 
Teisėjus
Remia Beveik Visus Senuosius

Cook apskričio demokratai 
jau sudarė savo sąrašą kandi-- 
datų į miesto teisėjus. Atei
nančiuose balandžio 9 d., rei
kės nominuoti 12-ką.
s i Iš. dabarĮįnių teisėjų partija 
atšisake remti liktai vieną, Eu
gene L. McGarry, kuris pasta
ruoju laiku buvo įveltas į ke
lis skandalus ir prarado pasi
tikėjimą kaip partijoj, taip ir 
tarp balsuotojų. Jo vieton de
mokratai indorsavo John J. 
Griffin, seną Chicagos advo-

Antras naujokas sąraše yra 
George L. Quilici, buvęs re- 
publikonas. Jis kandidatuoji1, 
užpildymui vakancijos, kurią 
paliko teisėjas J. A. Graber 
perndi perėjęs į apskričio Su- 
perior teismą.

žemiau seka pilnas demokra
tų ihdorsuotas kandidatų 
šas:

Stephen Adamowski 
Francis Borrelli 
j. M. Brande 
Joseph J. Dručkei* 
Gibson E. Gorman 
LeRoy Hackett 
Matthew D. Hartigan 
Jcseph B. 
Harold P. 
Frank M. 
George B. 
George L.

Hermes
O’Connell
Padden
Weįss
Quilici

Išmetė Teisėjo
Hollando Bylą

sara-

Skundė SaVo Viršininką
Circuit teisėjas Fisher vakar 

išmetė bylą, kurią miesto tei
sėjas Eugene J. Holland nese
niai užvedė prieš savo virši
ninką John j. Sonsteby, vy
riausią miesto teismo teisėją. 
Holland taipgi buvo patraukęs 
teisman ir Bertram J. Cahn’ą, 
Chicagos Grime Commission 
pirmininką. Jisai reikalavo iš 
abiejų $250,000 atlyginimo už 
jo vardo “išdergimą”.

Holland užvedė bylą netru
kus po to kaip jo vardas bu
vo įveltas į finansinį skanda
lą ir teisėjas Sonsteby jam už
draudė eiti teisėjo pareigas, 
tol kol. dalykas nebus ištir
tas. r

Apsivedė Paul Petraitis 
ir Julija Shimbell

Visiems gerai žinomas drau
gijų veikėjas,. Paul Petraitis 
pasirinko sau už gyveninio 
draugę Julija Shimbell ir “su
sirišo” amžinai. Šliubą ėmė ci
vilį ir apsigyveno adr. 814 W. 
33rd Street.

Kadangi jaunavedžiai yra 
rimti žmonės, numatoma, kad 
jų gyvenimas bus sėkmingas.

Aš nuo savęs linkiu drg. P, 
ir J. Pelraičiams kuo laimin
giausių pasekmių jų ženybi- 
niaiiie gyvenime. —Steponas

10, buvo 
25 m. že- 
Jų sūnūs 
tėveliams,

Sidabrinių Vestuvių 
Paminėjimas

Numeriui ir Juozapinai Piot- 
rovskiams, vasario 
suruoštas pokilis jų 
nybinio gyvenimo. 
Zenonas, ,nežinant
su pagalbininkais paruošė mai
stą, sutelkė svečius ir sugrįžę 
jo tėveliai namo, 6000 South 
State St., turėjo “surprizą.” 
Sutikę daug svečių visus pa
sveikino ir po to prie puošniai 
paruoštų stalų prasidėjo vai
šės ir 1 ilgiausių metų linkėji
mai. Lena Adams buvo mais
to ruošėja ir programo tvar
kytoja. Butų gerai, kad pana
šus parengimai turėtų kultūri
nio pobūdžio tikslą. As.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Brighton Parko 
Siuvėjai

Antanas Lukošius, Brighton 
Parko drabužių valytojas, 2555 
W. 43rd St., uolus “Naujienų” 
rėmėjas. Jis nuolatos “N-se” 
garsinasi, už tad jam ir biz
nis gerai sekasi. Pas jį išvaly
ti drabužiai atrodo kaip nau-

Frank Navakauskas, White 
Star Taflor, 2653 W. 43rd St. 
Jis ne tik kad išvalo drabu
žius, bet ir perdirba jūsų kai
linius ir garnitorius pagal vė
liausios niądos. Mandagus ir 
malonus žmogus.

—x—
Frahk Kuzpiarskis, 2635 W. 

39lh Place. Jis valo drabužius, 
taipgi yra lųuzįkanlas ir suda
ro gražią muziką jūsų paren
gimams, parems ir vestuvėms.

ž—Steponas

FURN1SHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI MIEGKAMBARYS ir 
virtuvė dviem žmonėms arba vie
nam, fornišiuoti, patiems virtis. 
827 W. 34 PJace pirmas aukštas, 
užpakaly.

TRAVEL
Kelionės

PIRMADIENĮ IŠVAŽIUOJU į 
Floridą. Yra ženotai porai ar 2 
moterims proga važiuoti už $10 as
meniui. Atsišaukite Lafayette 3919.

lun KEiN'JL—1M GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI ATSKIRI BUTAI, 437 
E. 60th St., prieš Washington Park. 
Gej^s “L" ir gatvękanų susisieki
mas. Virtuvėlės net už $4 savaitei 
—miegkambariai mažai kaip $3 sa
vaitei — švarus, gerai užlaikomas 
namas—agentas vietoj.

i...............  u i in i i ■ * ■ ■■

iSUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS, 
kampinis namas. Klauskite Mrs. 
Cutz, 7225 W. 63rd St. Hemlock 
6988.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-2emė Pardavimui

PARDAVIMUI ARBA mainymui 
kampinis namas. Dabar yra ta- 
vern. Trumpas lysas. Gera vieta 
bizniui su 2 flatais viršui. Kreipki
tės pas savininką ant 2-rų lubų iš 
fronto. Savininką rasite visada iki 
pietų arba vakare po 6-šių. Antra
šas 6600 So. Morgan St.

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.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakanclai ir Įtaisai Pardavimui

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

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

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UL



NAUJIENOS, Chieago, • UI. Trečiadien., vasario 14, 1940

UŽPORYT LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS IŠKILMĖS CHICAGOS LIETUVIU 

AUDITORIJOJE
Žymus Kalbėtojai, Puikus Murikalis 

Programas
Minėkime Vasario 16-tos Šventę Vasario 16-tą!

Kalbės “Naujienų” redaktorius, Dr. P. Grigaitis.
Yra pakviestas dalyvauti iškilmėse Lietuvos konsu

las, p. P. Daužvardis.
Kalbės taipgi atstovas lietuviams labai draugingos 

tautos, kuri dabar pergyvena didžiausią savo istorijos 
tragediją...

Dainuos Stasys Rimkus.
Dainuos Jadvyga Gricaitė.
Dainuos Birutės Choras.
Dainuos Pirmyn Choras.
Taipgi dainuos būrys dainininkų, kurie chicagiečiams 

lietuviams tur būt, dar nei karto nedainavo. Apie juos 
bus plačiau rytoj.

Iš to kas pasakyta, jau matyti, kad labai iškilmingas 
ir gražus, taipgi įspūdingas bus tas Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas, kuris įvyks Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 South Halsted Street, užporyt, tai yra penk
tadienį, Vasario 16-tą Dieną.

DAINUOS AUDITORIJOJE, VASARIO 16-TA

“BIRUTĖS” CHORAS
Penktadienio vakare jis dainuos Lietuvos Nepriklausomybės Minėjime, kurį Komitetas 

Vilniaus Kraštui šelpti rengia Chicagos Lietuvių Auditorijoje. Programe taipgi dalyvaus ke
li solistai ir kalbėtojai. Visas iškilmių pelnas yra skiriamas Vilniaus lietuvių šelpimui.

VISKAS VILNIUI.
Iškilmes rengia Komitetas Vilniaus Kraštui šelpti, 

ir visą pelną skiria Vilniaus krašto lietuvių reikalams — 
jų šelpimui, jų organizacijų stiprinimų, jų kultūros rei
kalams, apšvietos platinimui.

D ALY V AUKIM VISI!
Dalyvaukime šiose iškilmėse. ATŠVĘSKIME LIE

TUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTUVES—VA
SARIO 16-tos DIENOS ŠVENTĘ — VASARIO 16-tą 
DIENĄ! Paminėkime šias nepriklausomybės sukaktuves 
iškilmingiau, skaitlingiau, įspūdingiau negu kada nors 
praeityj, nes šį kartą jas minėdami turime vėl Vilnių, vėl 
senoji Lietuvos sostinė sugrįžo prie savo motutės — Lie
tuvos.

Tiesa, išgyvenęs po svetimu jungu daug daug metų, 
Vilnius yra suvargęs, nualsintas, sulenkintas, bet jeigu 
visi lietuviai prisidėsim vieni centais, kiti darbu, ten i 
trumpą laiką Vilnius vėl bus visai lietuvių tautai pažiba, 
kultūros ir viso lietuviško gyvenimo centru.

Tad bukim kas galim penktadienį Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje!

Pradžia 7:30 valandą vakare. VILNIETIS

Naujos Aukos 
Vilniaus Lietuviu 
Reikalams

Lietuvių Kultūros Draugija
St. Charles, III.............. $31.00

(Pelnas šokių, įvykusių sau
sio 27 d.)

Buvo paskelbta ...... $712.85
(Žiūrėk vas. 13 “N.“)

Policija Užgriebė 
Filmą Iš Lenkijos 
Karo Su Hitleriu

Neturėję Leidimo Rodyti
BRIDGEPORTAS. — Užva

kar vakare Bridgeporte buvo 
nemažai sujudimo. Mažoj sa
lėj, prie 3310 South Morgan 
Street, buvo rodomi krutami 
paveikslai iš Lenkijos karo su 
Vokietija.

Parodžius tik trečdalį tų fil
mų, salėj pasirodė visas būrys 
policijos, filmus užgriebė ir 
areštavo lenkišką “Brolį Motu
zą“, Boleslavv Patzkoski, nuo 
2040 Humboldt Bulvaro.

Salėj buvo apie 500 publi
kos, beveik visi lenkai. Jie vos 
policijos “nenulinčiavo” ir su 
kumštimis protestavo filmų už
griebimą, bet policija nenusi
leido. Patzkoski buvo areštuo
tas ir Deering nuovada palei
do jį tik po tai kai jis užsi- 
statė $100 kaucijos.

Policijai vadovavo leitenan
tas Harry M. Costello, filmų 
cenzorių skyriaus viršininkas. 
Jisai aiškino, kad filmai buvo 
agitatyviško pobūdžio ir kad 
Patzkoski, ir vakaro rengėjai, 
Polish American Citizens Lea- 
gue, neturėjo leidimo juos ro- 
.dyti. Costello toliau aiškino, 
kad jis buvo perspėjęs Patz
koski telefonu filmų nerodyti, 
bet tas nepaklausė.

• Berniukas turėjo su sa
vim $1,000 money orderį, bet randasi automobilių centras— 

' piktadaris jo nepastebėjo. 1 Detroitas.

Viso yra ...............  $743.85
Visiems aukotojams tariam 

širdingą ačių!
KOMITETAS VILNIAUS 

KRAŠTUI ŠELPTI 
(Aukas reikia siųsti finansų 

sekretorių A. Ambrazevičiui, 
1739 S. Halsted St., Chieago; 
Čekius ir money orderius rei
kia išrašyti iždininko, P. Mil- 
lerio vardu. Visos aukos grei
tai pakvituojamos* per spau
dą).

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖSGinčas Su Paloniu 

Kainavo $5
Gal Reikės Golfo Lauke 

Persiimti
Savotiška golfo garsenybė 

Chicagoj yra James Smith Fe- 
rebee, 33 metų brokeris, nuo 
1110 N. Mason avenue. Jis pa
garsėjo per vieną dieną sulo- 
šęs 16-ką ratų golfo.

Sekmadienį jisai nepaklausė 
policisto Prano Palonio, kuris 
tvarkė trafiką prie Chicagos 
Stadiono, ėmė ginčytis — ir 
gavo “tikietą“.

Vakar Ferebee užsimokėjo 
Racine nuovados teismui $5.00 
pabaudos ir kaštus, o Palonis 
pridūrė, kad jam butų nepro- 
šalį su Ferebee persiimti golfe 
’auke.

Palonis yra vienas geriausių 
golfistų policijos departamen
te.

Cook Apskritys — 
Produktingiausias 
Amerikoj

Cook apskričiui tenka ypa
tinga garbė, kaip pasirodo iš 
Washingtono komercijos de
partamento raportų..

Iš 3,000 apskričių, kurie su
daro Jungtines Valstijas. Cook 
apskritys pernai pagamino 
daugiausia pramonės produk
tų—už $3,647,785,127. Antroj 
vietoj stovi Wayne apskritys, 
Michigan , valstijoj, kuriame

• Prie 25th ir Kostner avė. 
automobilis užmušė* 52 metų 
praeivę, Mrs. Mary Moravec, 
2413 Kirkiau d avenue.

• Prie Kimball ir Bclmont 
po automobiliu žuvo kitas 
praeivis, Sylvester Zarembski, 
39 metų, nuo 3329 Monticello 
avenue.

Abu vairuotojai buvo suimti 
kamantinėjimui.

Iš Lietuvių 
Keistučio Choro 
Veikimo

8 d. vasario, ketvirtadienio 
vakare, įvyko pamokos. Susi
rinko gražus būrelis daininin
kių ir dainininkų, su mokyto
jum, Juozu žuronu. Mokinosi 
kelias gražias daineles, ir visi 
buvo patenkinti mokytoju ir jo 
mokinimu.

Komisija pranešė, kad ren
giasi prie vakarėlio, kuris įvyks 
tuoj aus po Velykų, ir kad pra
dėsime mokintis naujų daine
lių tam vakarui.

Tad, visi Choristai lankyki
te pamokas ir kurie dar norė
tumėt įstoti į chorą, padary
kit tai tuojau. Pamokos įvyk
sta ketvirtadieiiio vakarais, 8 
vai., Hollyvvood svet., 2417 W. 
43rd Street.

/''"p'' N. Klimas.

Užmušė Du Žmonėse

Dariaus-Girėno Pos
tas Suorganizavo 
Jaunių Krepšinio 
Komandą

Jau Lošia Gage Parke
Amerikos Legiono, Dariaus- 

Girėno Post 271,-Berniukų Sky
rius (“jauniai-juniorai”) pra
dėjo lavintisi sporto.

Kadangi jaunuolių skyriui 
atsirado gana gabių ir sportą 
mylinčių berniukų, kurie neno
ri liuosas valandas praleisti be
sistumdydami kur ant gatvių, 
tai jie nutarė veikti ką nors 
naudingo — mokintis visuome
nei mylimo sporto, “Basket- 
ball“-krepširiio.

Pęsto nariai tam pilnai pri
tarę ir nutarė teikti jauniems 
sportininkams reikalingą para
mą. Parūpins berniukams^ uni
formas.

Du Biznieriai Parūpins 
Uniformas

Du posto nariai, žymus biz
nieriai, būtent John J. Kaza- 
nauskas, Simaho Daukanto Fe- 
deral Savings and Loan Asso- 
ciation, pirmininkas, ‘ ir Thomas 
Mažėnis, turintis savo moder
nišką užeigą, prie 39th Place 
ir So. Kedzie Avė., papuoš -ber
niukus gražiomis spalvuotomis 
uniformis, savomis lėšomis, ne
padarydami Postui jokių išlai
dų.

Jaunuoliai praktikuojasi Gage 
Parke, prie 55th| ir So. West- 
ern Avė., ir jau*įošia su kitų 
postų jaunuolių grupėmis.

Jauni sportininkai ir posto 
nariai yra labai .-Niekingi, ponui 
J. J. Kazanauskdį ir T. Mažė- 
niui už jų širdingumą.

Frank* Krasauskas.
--- ------ /- . • 'i. ------- ...

Apiplėšė Marųuette- 
parkietį

— ■■■■■'■■■ ■ r’11--

Prie St. Louis avenue, tarp 
56-tos ir 57-tos du. maskuoti 
banditai apiplėšė marąuette- 
parkietį — apdraudos agentą. 
Nuo jo atėmė $64. Apiplėšta
sis buvo Robert ' M. Madden, 
nuo 6639 So. Tiilitian avėnue.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Nusipirko Naują 
Siutą ir Nusižudė 
Ant Žmonos Kapo
Nesulaukė Auksinių Vestuvių.

Spalių mėnesį, pernai, chi- 
cagiečių Lehmann’ų namuose, 
4622 Shakespeare avenue, vy
ko smagi puota. Lchmann’ai 
šventė 46-tas vestuvių sukak
tuves. Džiaugėsi, kad tik ke
turi melai beliko iki auksinių 
sukaktuvių, ir svajojo, kad jas 
labai iškilmingai atšvęs.

Bet netrukus po tų 46-tų 
sukaktuvių Sofija Lehmann’e 
susirgo, o lapkričio 6 d., pasi
mirė.

Jos vyras, John Lehmann 
Murėjo nusišauti, bet vaikai 
sudraudė, ir tol nepaleido jo 
iš akių, kol neįsitikino, kad 
jis savo sumanymo nutarė nc- 
bevykinti. Tėvas neva nusira
mino, apsiprato be žmonos, ir 
net pralinksmėjo. Bet kas sa
vaitę po kelis kartus lankė 
žmonos kapą.

Užvakar Lehmann nuvažia
vo krautūvėn, vidurmiestyj, 
nusipirko naują siutą. Pasiė
męs dukters komodėj paslėptą 
revolverį, jis tada nuvažiavo 
į Montrose kapines, 5400 Pu- 
laski, ir ten nusišovė.

Duktė ir sūnūs pajuto, kad 
kas nors negerai, kai 'pastebė
jo, kad komodėj revolverio 
nebėra. Jie tuojau nuskubėjo 
į kapines, ir, ten, kaip spėjo, 
rado savo tėvo kūną ant mo
tinos kapo.
Spenčia tfo-čias Sukaktuves.
Laimingi yra Mr. ir Mrs. 

Frank Boulan, kurie gyvena 
adresu 6324 S. Marshfield avė. 
Šiandien “Valentine Dieną”, 
jie švenčia 63-čias vestuvių su
kaktuves. Jis yra 83, ji—81 
metų amžiaus. —Rs.

Rytoj Aplankys 
Šv. Vincento 
“Lopšeli”
Liet. Moterų Piliečių Lygos 

Narėms ,
Lygos narės, norinčios daly

vauti šv. Vincento prieglaudos 
ekskursijoj* rytoj, vasario 15 
d., prašomos susižinoti su pirm. 
M. Zolpiene, pašaukiant YARds 
2576. įstaiga pageidaują mažo 
būrelio, apie 10 žmonių vienu 
kartu. Norinčios kitą kartą da

lyvauti, užsiregistruokit dabar. 
•Kita ekskursija įvyks trumpoj 
ateityj.

I M. Zolpienė.

|=Kaliio I
Budriko Radio 
Valanda

Budriko radio programas 
pereitą septintadienį išėjo la
bai gerai. Muzika, dainos ir 
vaidinimas atlikta gerai ir su 
skoniu. Simfonijas orkestrą 
davė gražių lietuvių liaudies 
melodijų, duetas ir choras gra
žiai padainavo kelias lietuvių 
liaudies dainas, tarp kurių bu
vo: Birutė, Ant kalno karklai 
siūbavo, ir kitos. Tačiau ge
riausiai išėjo Juozaitienės solo 
dainavimas—Sužavėjai tu ma
ne.

Makalai, kaip ir vis, suvaidi
no savo dramą įdomiai ir gra
žiai. Be to, buvo pasakorius su 
savo juokais, ir Lietuvos kon
sulas Chicagai, p. Daužvajrdis, 
trumpai prabilo j radio klau
sytojus, ragindamas visus vie
ningai ir skaitlingai dalyvau
ti Lietuvos Ncpriklausombybčs 
22 metų sukakties paminėji
muose, rengiamuose šio mėne
sio 16 d. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje ir 18 d. vidurmies- 
čio svetainėje, 32 W. Randolpb 
St., kuriu ketina atvykti iš 
\Vashingtono Lietuvos Minis
tras, p. Žadeikis, ir laikyti kal
bą Vilniaus miesto ir dalies 
Vilniaus krašto atgavimo pro
ga.

Programas Rytoj
Kitas Budriko radio progra

mas bus ketvirtadienį vakare 
tarp 7 ir 8 vai. Chicagos lai
ku, iš stoties WHFC., 1420 k. 
Bus graži akordeonų muzika, 
gražios dainos, juokai ir svar
bus asmenų ir draugijų pra
nešimai. Pasiklausykite.

—Radio Mėgėjas

Vas. 12 Iškilmingai 
Palaidojo Kazimierą 
Marozą

Ilsisi Tautiškose Kapinėse

Pereitą pirmadienį, vasario 
12 d., Lietuvių Tautiškose ka
pinėse lapo iškilmingai palai
dotas Kazimieras Marozas. Lie
tuvoje velionis buvo kilęs ir 
Ramygalos miestelio ir parap. 
Amerikoje išgyveno apie 25 
metus. Paliko lindinčius žmo
ną Marijoną, dukterį Marijoną 
ir sūnų Algirdą, taipgi daug 
kitų giminių Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Velionis buvo užgyvenęs 
nuosavus namus ir gražią šei
mą. Gyveno antrašu 5542 So. 
Spaulding Avė., kur jo palai
kai buvo pašarvoti. Namuose 
ir kapinėse buvo išpildyta 
trumpos laisvos apeigos velio
nio pagerbimui. Pritaikintas 
kalbas pasakė V. B. Ambrose.

Dalyvavo 40 Mašinų
Nors tą dieną oras nebuvo 

labai palankus, tačiaus paly
dovų susidarė apie 40 mašinų.

Velionis priklausė prie Bal
tos žvaigždes Kliubo ir Jaunų 
Lietuvių Amerikoj Tautiško 
Kliubo. žvaigždiečiai parūpino 
grabnešius. Laidotuves pavyz
dingai sutvarkė Dir. J. Liule- 
vičius.

šiuomi reiškiu didelę užuo
jautą velionio liūdinčiai šeimai 
ir artimajai giminei.

—Kaimynas

Skiria Lenką 
I Koronerius

Cook apskričio taryba vakar 
pradėjo svarstyti ką paskirti 
koroneriu į Vietą Frank J. 
Walsh, kuris užvakar pasimirė 
Californijoje.

Vietą turbut laimės žymus 
lenkų politikas, Anthony Pru- 
sinski. Jisai dabar eina koro
nerio asistento pareigas.

VAKAR CHICAGOJE
• Chicagietė Mrs. Clara 

Smith, 7951 Crandon avenue, 
negali misi'kaityti neprašyto 
svečio. Į jos butą per kaminą 
kartą įsigavo voverė. Vizitas 
gyvūnai labai patiko, ir jis 
pradėjo lankytis kasdien. Smi- 
thienė prie kamino padėjo 
spąstus, padėjo ir maišą ma
nydama taip voverę pagauti. 
Iš spąstų ji išsisuko, o į maišą 
protingai padarydama, nėjo. 
Dabar Sinith’ienė nutarė vo
verės vizitų nekliudyti ir pri
imti ją kaipo naują savo šei
mos narį...

• St. John Military Acade- 
demy, Delafielde, Wis., sudegė 
14 metų chicagietis, William 
J. Birk Jr., 4111 Greenview 
avenue.

• Mokyklų taryba vakar 
nutarė ktlogreičiausia atstatyti 
Alice L. Barnard pradinę mo
kyklą, 10354 Charles Street, 
kurią gaisras sunaikino sek
madienio naktį.

• Prie Dearborn ir Division 
gatvių ginkluotas plėšikas atė
mė $1,700 pinigais ir čekiais 
nuo salesmano Charles Zelz- 
nick, 744 Brompton Place. Jis 
tarnauja urmo maisto firmai.

• Vakar Chicagos paštas ir 
lėktuvų linijos šventė ketu
rioliktas oro pašto sukaktu
ves. Joms pažymėti linijos* su
rengė specialius lėktuvų skri
dimus su suveniriniais laiš
kais.

• Mrs. Loretla Gavvlik, 1015 
W. Division Street, užkure ga- 
sinį pečių sušildyti vandens 
arbatai, ir išėjo i krautuvę. 
Kai grįžo, rado savo trijų me
tų dukrelę Shirley negyvą. Ji 
prisiartino per arti pečiaus, 
rūbai užsidegė ir ji sudegė, ne
galėdama prisišaukti pagal
bos. Nieko namie nebuvo.

• Prie 5810 Normai bulva
ro, policija suėmė du jaunuo
liu.^ kurie bandė apiplėšti ga- 
solino stotį: 18 metų George 
Orpheus, ir 19 metų Peter 
.Skippet. Abu neseniai buvo 
paroliuoli iš kalėjimo. Ber
niukai ne tik kad nieko ne
pelnė, bet patys prarado do
lerį, už kurį neva norėjo ga- 
solino.

• 17 metų berniukas iš Mil- 
waukee^ kuris užvakar paėmė 
nuodų, vakar pasimirė. Tai 
buvo George Hunter Green- 
wcll. Jis pabėgo iš namų ir 
atvyko Čhicagon darbo ieško
ti. Namie “niekas io nemy
lėjo.”

• Chicagos* Raudonasis kry
žius įsteigė kursus, kur moki
na policistus pirmos pagalbos. 
Pamokas ima 70 Chicagos po- 
licistų.

• Vakar kriminalis teismas 
pradėjo svarstyti žmogžudys
tės bylą, keliamą 25 metų 
Carl Hubert Erickson’ui, 25 
metų jaunuoliui.

Jisai buk nužudė savo ge
riausią draugą, Herberl’ą Wol- 
ffą, už tai, kad1 tas paveržė jo 
darbą garaže, 145 E. Grand 
avenue. Prokuratūra jam rei
kalauja mirties bausmės.

• Metai atgal į Lenkijos ka
riuomenę įstojo buvęs chica
gietis H. Kask, o žmoną iš
siuntė gyventi Amerikoj. Ji 
apsigyveno Chicagoj adresu 
4819 Patterson avenue. Karai 
prasidėjus, Kask atsiuntė sa
vo žmonai truputį likusių pi
nigų ,ir auksinių daiktų už 
apie $114. Vakar kas tai api
plėšė Kaskienės butą ir tuos 
daiktus pasivogė. Kask buvo 
suimtas ir dabar yra Vokieti
jos belaisvių stovykloj.

• Centralinčj nuovadoj už
darytas 38 metų chicagietis, 
John Daley, 6515 Inglesidc 
avenue. Jis yra kaltinamas 
užpuolimu 7 metų mergaitės 
prie 6400 Ellis avenue.

• Apsigavo plėšikas, kuris 
užpuolė telegramų agentūros 
pasiuntinį, 15 metų George 
Clausius, tiuo 6631 So. Mor
gan st. Atėmė nuo jo 31 centą.




