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Raudonoji armija visai arti Viborgo
RUSAI SULAIKYTI - SAKO MANNERHEIM
Vokiečiai graso kariauti Skandinavijos 

vandenyse
HELSINKIS, Suomija, vas. 

18. — Suomijos karo komuni
katas sekmadienio vakare sa
ko, kad rusų spaudimas j Man- 
nerheimo tvirtovių liniją nu
silpnėjęs. Rusai sulaikyti, 

i

Manoma, rusų spaudimas nu
silpnėjęs todėl, kad jie nori 
konsoliduoti savo laimėjimus ir 
susilaukti daugiau karo reik
menų ir kareivių.

Svetimšaliai •* karo stebėtojai 
nužiūri, kad tik dabar raudo
noji armija prisiartino tikrąją 
Mannerheimo tvirtovių liniją ir 
kad ateity jiems teks dar dau
giau kareivių ir amunicijos te- 
rioti, ne kad jie teriojo iki 
šiol.

Bet rusų pranešimai skelbia 
didelius laimėjimus:

MASKVA, Rusija, vas. 18.
— Gaunami čia pranešimai sa
ko, kad raudonoji armija dau
žo ir laužo Suomijos tvirtovių 
liniją Karelijoj. Rusai veržiasi 
pirmyn kyliu. Priešakiniai bud
riai pasistumę visai arti Vi
borgo, antrojo didžiausio Suo
mijos miesto. lielešą tik ke
turių mylių atstumoje nuo mie
sto. ;

—X--X—X--
HELSINKIS, Suomija, vas. 

18. — Suomijos karo vadas, 
feldmaršalas Carl Gustav Von 
Mannerheim, išleido proklama
ciją. Ji sako, rusai tapę sulai
kyti. Suomių jėgos sustiprin
tos ir kovoja rusus naujose po
zicijose.

Mannerheim taipgi paskelbė, 
kad svetimšalių pagalba pasie
kia Suomiją vis didesniu kie
kiu. Jis ragina suomius laiky
tis prieš rusų atakas, kurios 
eina jau aštuonioliktą dieną.

Kiti Suomijos pranešimai 
kalba, kad suomiai turėjo nau
jų laimėjimų šiaurėje nuo La
doga ežero.

Rusų lėktuvai sekmadienį 
atakavo keturioliką Suomijos 
miestų ir miestelių. Dešimt 
žmonių užmušta, jų tarpe dvi 
moters. Daugiau sužeista.

—X—X—X--
OSLO, Norvegija, vas. 18.

— Pereitą penktadienį Brita
nijos skraidolis (destroyer) at
ėmė nacių laivui Altmark Nor
vegijos. vandenyse 300 britų 
belaisvių. Britai sulaužė Nor
vegijos neutralitetą, jie užpuo
lė vokiečių laivą jos vandeny
se.

Britanijos žygis graso įvel
ti karo sukurin Skandinavijos 

•šalis, graso jų neutralumui. 
Vokietija grūmoja kariausian
ti Norvegijos vandenyse. ji 
reikalauja atlyginimo už nuo
stolius padarytus Altmarkui. 
Norvegija protestuoja, kad 
naciai neturi teisės briautis

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

Apsiniaukę; tarpais lietus 
arba sniegas; temperatūra ma
žai pasikeis; saulė teka 6:42 
v. r., leidžiasi 5:27 v. v.

jos vandenis. Norvegija taip
gi protestuoja britų žygį ir sa
vo keliu gauna Britanijos ir 
Vokietijos protestus.

Bendrai Skandinavijos šalys
— Švedija, Norvegija ir Dani
ja — Susirūpinusios klausimu, 
ar pavyks joms išsilaikyti neu
tralioms.

Suomija perka 
50,000,000 kul
kų Amerikoje

NEW HAVEN, Conn., vas. 
18. — Winchester Repeating 
Arms kompanijos viršininkai 
praneša gavę užsakymą padirb
ti Suomijai 50,000,000 šautu
vų kulkų.

Rusijos aliejų gabe
na Vokietijai laivais

BUCHAREST, Rumunija, va- 
sario 18. — Pagal Rumunijos 
ir Vokietijos sutartį naciai ti
kėjosi sausio mėnesį gauti 190,- 
000 tonų Rumunijos aliejaus. 
Jie tegavo tik'Žfr/OOO tonų. Va
sario mėnesį naciai tikėjosi 
gauti tiek pat aliejaus. Jie te 
gaus tik 35,000 tonų. Tai yra 
kur kas mažiau aliejaus, ne kad 
Vokietijai reikia.

Bet į Rumuniją jau atplau
kė Rusijos laivas tankas. Jis 
atgabeno 2,000 tonų aliejaus 
naciams. Numatoma, ateity 
Rusija daugiau aliejaus ga
bens Hitleriui Juodąją jura.

Illinois demokratų 
tarpe peštynes

SPRINGFIELD, Ilk, vas. 18.
— šiomis dienomis demokratų 
partijos Illinois valstijos vadai 
nutarė statyti kandidatu į gu
bernatorius advokatą Hershey 
(iš Taylorville), o kandidatu į 
leitenantus gubernatorius John 
Stelle, dabartinį leitenantą gu
bernatorių. Pereitą šeštadienį 
Stelle pareiškė, kad jis statys 
savo kandidatūrą į gubernato
rius. Stelle matomai nutarė 
laužyti partijos vadų sudary
tą sąrašą.

Demokratai laikys 
konvenciją liepos 

15 dieną
WASHINGTON; D. C., vas. 

18. — Demokratų partijos stra
tegai pasirinko nacionalinei 
konvencijai laikyti Chicagą. 
Kai pasirinko konvencijai vie
tą, jie nepaskelbė kada kon
vencija susirinks. Konvencijos 
laiką nustatyti jie pavedė par
tijos pirmininkui Farle;.

Demokratai nori laikyti kon
venciją po to, kai jau republi- 
konų konvencija bus įvykusi. 
Pereitą savaitę republikonai 
nutarė laikyti savo konvenciją 
Philadelphijoje. Ji susirinks 
birželio 24 d.

Po to Farley pranešė, kad 
demokratų konvencija susi
rinks liepos 15 d.

N AUJIEN Ų-ACME Telephoto
NEW YORKAS kasasi iš sniego. Sniegą kasė 28,281 žmogus.

ATĖMĖ VOKIEČIAMS BRITUS BELAIS
VIUS NORVEGIJOS VANDENYSE

NORVEGIJOS VALDŽIA PROTESTUOJA

LONDONAS, Anglija, vas. Trumpose kautynėse penki
18. — Vokietijos šarvuotis, Ad- vokiečiai žuvo, kiti penki buvo

Dies ieško komunis
tų Hollywoodo ak

torių tarpe i
WASHINGTON, D. C., vas. 

18. — Dies komiteto ne-am?- 
rikoniškai veiklai tyrinėti du 
samdiniai sugrįžo iš • Holly- 
woodo į Washingtoną. Holly- 
woode jie per aštuonis mene
sius ieškojo aktorių, rašytojų 
ir filmų gamintojų tarpe ko
munistų.

Dies komiteto samdiniai sa
kosi užtikę aktorių tarpe 43 
“žvaigždes”, kurios priklauso 
komunistams arba pritaria 
jiems. 16 šitų “žvaigždžių” esą 
tarpe žymiausių Hollywoodo 
kolonijos narių.

Dies davė suprasti, kad jis 
pašauks nužiūrėtus komunis
tus iš Hollywoodo į Washing- 
toną tikslu juos iškvosti.

Antra vertus, taip aktorių 
ir rašytojų, kaip ir filmų ga
mintojų atstovai sako, kad ko
munistuojančių asmenų Holly- 
woode yra visai mažai. Bendrai 
jie neatkreipia į save ypatin
go visuomenės dėmesio.

Suomijos lėktuvai 
veikia

Astuoni lenkai pro
fesoriai mirė kon

centracijos sto
vykloje

PARYŽIŲ^, Francuzija, vas. 
18. — Lenkų laikraštis Pary
žiuje, Glos Polski, sako, kad 
150 lenkų profesorių vokiečiai 
laiko koncentracijos stovyklo
se. Aštucni ijų jau mirė.

Vokietijos pasiunti
nys sugrįžo Suo- 

mijon
LONDONAS, Anglija, vas. 

18. — Reuters, Britanijos ži
nių agentūra, praneša, joge i 
Vokietijos i pasiuntinys Suomi
jai sugrįžo iš Berlyno į Hel
sinkį.

mirai Graf Spce, operavęs pie
tų Atlanto vandenyse, paskan
dino keletą talkininkų preky
binių laivų. Tų laivų viršinin
kus Adm. Graf Spee laike pas 
save, o paprastuosius jūreivius 
perkėlė į pagalbinį kreiserį Alt- 
marką.

Prieš kuri laiką patys vokie
čiai paskandino savo šarvuotį, 
kai jis pateko į talkininkų spą
stus. Tačiau Altmark, gaben
damas daugiau nei 300 britų 
belaisvių, paspruko nuo talki
ninku.

Pereitos savaitės ketvirta
dienį Britanijos lėktuvai pastę- 
bėjo Allmarką plaukiantį Vo
kietijos link Norvegijos pa
kraščiu, jos vandenyse, i

Penktadienį popiet Britani
jos karo laivas Interpid mėgi
no paimti Altmarką, tačiau 
Norvegijos karo laivai sulaikė 
britus. Vėliau Britanijos karo 
laivas Cossak Įplaukė į Josing 
Fjordą ir čia britai jūreiviai 
užpuolė Altmarką.

sužeisti. Britai įveikė vokie
čius ir išlaisvino 300 su vir
šum jūreivių, kuriuos buvo pa
ėmęs nelaisvėn Adm. Graf Spee. 
Belaisviai jau pargabenti An
gį i j on.

Norvegijos valdžia pareiškė 
griežtą protestą Britanijai. 
Norvegija sako, kad britai su
laužė jos neutralumą, užpuolę 
vokiečius jos vandenyse. Bri
tanija aiškina, kad vokiečiai 
ne vieną talkininkų ir neutra
lių šalių laivą paskandino Nor
vegijos vandenyse. Ji taipgi 
aiškina, kad Norvegija turėjo 
pati sulaikyti Altmarką, kai jis 
sustojo jos uoste, nes Altmark 
gabeno belaisvius. O kadangi 
Norvegija nestengia savo neu
tralumo apsaugoti, tai britams 
teko išlaisvinti savus jure;- 
vius.

Vokietija smarkiai pasipik
tinusi Britanijos aktu. Grūmo
ja kerštu. Koks tas jos kerštas 
bus, naciai nepasako. Gal būt 
vokiečių lėktuvai užpuls Angli-

NACIAI IR KOMUNISTAI ŠEIMININ
KAUS PABALTIJO VALSTYBĖSE

HELSINKIS, Suomija, vas. 
18. — Suomijos karo lėktuvai 
rodo vis didesnį pasipriešini
mą rusų lėktuvams. Paskuti
nėmis dienomis Suomijos lėk
tuvai atakavo raudonosios ar
mijos koncentravimo punktus 
rusų fronto užnugary, taipgi 
Leningrado geležinkelį einantį 
į Kareliją.

Sniego audra užga
vo Texas valstiją
LUBBOCK, Tex., vas. 18. — 

Pereitos savaitės gale sniego 
audra užgavo Tcxas valstiją. 
Valstijos policija, miestų ir 
miestelių vyriausybės ir armi
ja stengiasi suteikti sniego su
laikytiems vieškeliuose keliau
ninkams pagalbos. Lubbock 
apylinkėje pasigendama keleto 
busų, kurie gabeno mokyklų 
vaikus. Frisibijoma, nelaimė 
gali ištikti daugiau nei 100 
mokyklų vaikų. ; -

11 komunistų Fran- 
euzijoje įkalinta

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
18. — Francuzijos komunistų 
partija yra uždrausta. Jos vie
šoji veikla sustabdyta. Kadan
gi būrelis jaunų komunistų mė* 
gino laikyti slaptą susirinki
mą, tai 11 jų areštuota ir įka
linta. Visi 11 yra jaunesni, nei 
20 metų.

Vakaru fronte ramu
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

18, — Francuziios karo komu
nikatas No. 335-tas, išleistas 
sekmadienį, sako: “Nėra nie
ko svarbaus pranešti.”

■_ ■ l

Anglijoj surašinėja
ma kariuomenės am

žiaus jaunuomenė
LONDONAS, Anglija, vas 

18. — Britanijoj prasidėjo su
rašymas jaunų vyru, 23 metų 
amžiaus, tarnybai kariuomenė
je. Surašymas palies 250,000 
asmenų.

Du Švedijos laivai 
paskandinti 

\ --— ■- ■■
LONDONAS, Anglija, vas, 

18. — Du Švedijos laivai — 
Liana ir Oesmed — paskan
dinti šiaurės juroje sekmadie
nį — praneša Britanijos admi
ralitetas. 'Jų nelaimės smulk
menos nepaskėlbtos.

PANAMA CITY, vas. 18. w 
Sekmadienj laukta atvykstant 
prez. Roosevėltą. A Jis apžiūrės 
Panama kanalo suątiprinimus.

Pašalina svetimša
lius iš ginklų ga

mybos įmonių
WASHINGTOn7”d. C., vas. 

18. — Įmonės, kurios dirba už
laikomus slaptybėje karo pa
būklus Jungi. Valstijų kariuo
menei ir laivynui, pradėjo at
leisti iš darbo darbininkus ne- 
piliečius. Pašalinimas iš Įmo
nių svetimšalių prasidėjo kai 
armijos vadovybė Įspėjo įmo
nių perdėtinius, kad jie bus 
skaitomi atsakingi, jeigu svar
bus dokumentai ir planai pa
teks į kitų valstybių rankas.

Gubernatorius Olson
> pritaria trečiai 

kadencijai
PORTLAND, Ore., vas. 18.

— Kalifornijos gubernatorius 
Olson, kalbėdamas Oregou 
Commonwealth federacijos su
sirinkimui pareiškė, kad prez. 
Rooseveltas turi būti verbuo
tas kaipo kandidatas į prezi
dentus trečiai kadencijai, jei
gu geru noru nesitiks kandida
tuoti. Olson yra žinomas Ka- 
’ifornijos liberalas.

Bažnytininkai pata
ria A.D.F. ir C.I.O.

taikytis
NEW YORK? N? Y., vas. 18.

— James Myers, Federal Coun- 
cil of Ghurches of. Christ pra
monės skyriaus sekretorius; 
Msgr. John A. Ryan, National 
Catholic Welfare Conference 
socialios veiklos direktorius, ir 
rabinas Ėdward L. Israel, Ame
rikos Rabinų Konferencijos 
pirmininkas, atsišaukė į Ame
rikos .J Darbo Federaciją ir į 
CJ.O. paraginimu taikytis.

Vokieti  j a paskelbė 
neribotą subma- 

rinų karą
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

18. — Vokietijos atstovas pa
informavo spaudą, kad ateity 
nacių submarinai skandins vi
sus Britanijos ir Francuzijos 
laivus — taip prekybinius, kaip 
pasažierinius — be įspėjimo.

Vokiečiai skandinsią talki
ninkų laivus be įspėjimo, nes 
Britanijos admiralitetas nutarė 
apginkluoti visus savo laivus
— taip pasažierinius, kaip ir 
prekybinius.

Neutraliu šalių laivai busią 
skandinami be įspėjimo tik tais 
atvejais, kai jie bus talkinin
kų karo laivų palydimi arba 
plauks į talkininkų uostus.

Britanijos laivai pa
skendo susidaužęs 

su kitu laivu
DURBAN, Pietų Afrika, va 

sario 18. — 4,2'18 tonų laivas 
Cheldale susidaužė su 6,853 to
lų laivu Greysfoke Castle ir 
oaskendo sekmadienų Cheldale 
kapitono ir 15-kos narių įgu- 
os pasigendama.

Belgija nupirko 8 
J. Valstijų laivus
NEW YORK, N. Y., vas. 18.

— Belgijos korporacija nupir
ko 8 laivus iš Amerikos kom
panijos United States Lines.

Suėmė du vokiečių 
laivus

LONDONAS, Anglija, vas. 
18. — Talkininkai suėmė du 

j Vokietijos prekybinius laivus.

LONDONAS, Anglija, vas. 
18. — The London Sunday 
Dispatch patalpino straipsnį, 
kuris aiškina, kad Vokietija 
ir Rusija pasirašė slaptą su
tartį, kuria pasidalina šeimi
ninkavimą Pabaltijo valstybė
se.

Pabaltijo valstybės yra Lie
tuva, Latvija ir Estija.

Slaptoji nacių ir komunistų 
sutartis taipgi numato bendrai 
diriguoti Suomijos likimą.

^Veile^išvyko 
Europon

NEW YORK, N. Y., vas. 18.
— Italijos laivu Rex šeštadie
nį Europon išvyko valstybes 
departamento sekretorius asis
tentas Sumner Welles. Jisai 
Europoje studijuos galimumus 
taikai atsteigti.

Išvyko Italijon ir Myron C. 
Taylor, prez. Roosevelto asme
niškas pasiuntinys Vatikanui.

Sovietų laivas veža 
kviečius Rusijon 

iš Amerikos
PORTLAND, Ore., vas. 18.

— Sovietų Rusijos laivas Frie- 
drich Engels pereitą šeštadie
nį išplaukė iš čia į Vladivosto
ką. Jis gabena 4,700 tonų Ame
rikos kviečių Rusijon.

Atėmė nikelį Jungt.
Valstijų laivui

GIBRALTARAS, vas. 18. — 
Britanijos kontrabandos kon
trolė sulaikė Jungt. Valstijų 
laivą Exermont. Paėmusi iš lai
vo 2,300 pėdų vamzdžių nike
lio, ji leido laivui plaukti to
liau. Laivas gabeno nikelį Ita
lijon.
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šilą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui 
--------------------------AL. MARGERIS -----------------------------------(Tęsinys)—Tai nieko. Pripras. Juk ir tamsta be pirštinių.Pagaliau baigė juodu krauti aukštų kaupų, kuris atrodė, lyg koks stogas ant vagonėlio.—Na, dabar, Rokai, tai visai kas kita. Kai iškels šitų karą į viršų, tai užrašys mažiausia dvi tonas, jei nedaugiau.Rokas nustebo, apstulbo. Jam atrodė, kad jis čia jau kokių dešimtį tonų supylė,— toks didelis vagonėlis, toks aukštas kaupas, tiek prakaito su krauju,—o, girdi, tik dvi!...Trumpokas sicilietis, plaukais juodesniais ir už pačių anglį, niūniuodamas kažkokių dainelę, jau laukė su mulu nutraukti vagonėlį prie šachtos, kur jį iškels į viršų.Rokas gavo šiek tiek atsikvėpti. Bet neilgam. Mat tas pats sicilietis tuoj grįžo su kitu vagonėliu—tuščiu, kurį Rokas turėjo pripilti. Jis šiupe- liavo anglį, niekam nieko nesakydamas, o Antanas kietai užkalė paraku ir baigė užtaisyti šovinį. . .—Klausyk, Rokai. Aš jau baigiau užtaisyti šovinį. Tu bėk

ASTHMA
*WREE TRML OEFER!

Jei kenti uusulio antpuolius, kosulio, sunktai 
kvėpuoji—raAyk greitai DYKAI BANDYMO 
PASIŪLOS—tikros pareiti s. Tokie. kurių 
padėtis “bevilties ' ypač pageidautini. RaAyti 
N'ACOH. 836-A State Life Bullding, Indiana- 
polis. Ind.

ten, žinai, už bokso—dėžės.Rokas metė šiupelę ir nubėgo. Sunkus jo batai, tartum, klijuote klijavo jį prie žemės ir nelabai tesisekė jam bėgti. Pasivijo jį Antanas ir beveik traukte įtraukė į skersinį urvų—slėptuvę nuo šūvių. Tuo akimirksniu pasigirdo baisus trenksmas,—toks baisus, kad storos akmeninės urvo lubos, tarsi, susiubavo virš Antano ir Roko galvų, o bangos dulkių staugdamos nusirito urvu, gi paskum jas sukosi, vyniojosi kamuoliais tiršti, karšti durnai. Antanas su Roku tylėjo. Antanui, žinoma, iškilo galvoje kasdienis ir labai paprastas vaizdas: sprogimo padariniai: krūva anglių, bet Rokui! Jam visame nuogume atsistojo prieš akis katekizmo ir “peklos knygos” vaizdai. Jis net norėjo klausti Antanų, kaip gilu galėtų būti nuo čia į pragarų, bet neišdrįso ... Antanas pakilo eiti, o paskui jį ir Rokas. Bet tokiuose tirštuose durnuose vaikščioti Rokas nepratęs, grabinėjosi, kaip Samsonas išbadytomis akimis. Antanas, tačiau, poaiškiai viskų matė ir apžiūrinėjo didelio šovinio padarinius, kurie, iš tikrųjų, buvo labai menki.—Pasiutus čia anglis, Rokai! —neiškentė nenusikeikęs Antanas. Tokį didelį ir tikslų šovinį užtaisiau, o tik iškniso, kaip kiaulė skylę, ir tiek. Reikia ki-

. ;<AUJIENŲ-ACJME TelephotoKongresmanas Frank Hook (po kairei) kalbasi su John Dempsey, Dies komiteto nariu.tų skylę gręžti ir kitų šovinį užtaisyti. O tu, Rokai, pilk ši-Rokas šluostėsi ašarojančias akis ir stebėjosi, kaip Antanas gali lengvai matyti tokiuose tirštuose durnuose. Pagaliau, vargais negalais apsi- graibinėdamas, susirado šių-

ka—aukso kraštas. O kur dau- kad viskas butų tvarkoje. O hj. U P INSK I
I ciau aukso, ten'daugiau ir sun- vagonėlius turi pripilti pagel- L. mUjULIIlolkigiau aukso, ten'daugiau ir sun- vagonėlius turi pripilti pagel-kiau dirbti reikia .. v bininkas. Tokia, mat, jau se-lVos juodu spėjo nuversti nuo .na sistema Pennsylvanijos vai-Į So^Aslliallld^^'Av

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadieni

' E ' HM (’OMPANY
nu*

•’URTWH «H 102-
.'(n 'K’AV ’.,f "P vi < 
daug d. t ių ■'i u

■ <. > - • 11 d . h ■. *

Ku s- e- > mamų

PETROLEUM CARBON COKE $7.75 
<"•' 5 ♦onii? ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra

M A D O S

No. 4375—Jaunėms Panelėms Suknelė. Sukirptos mieros 11, 12, 13, 
14, 15, 17 ir 18.

pri jo valia, nelyginant kietas botagas, čaižė jo raumenis bei sųnarius ir vertė skubėti. Prakaitas pylėsi kaip iš kokios versmės. O Antanas vis dar tebegręžė skylę. Tas pats juodgalvis sicilietis jau stovėjo su mulu 5r laukė prikrauto vagonėlio. Antanas sustojo gręžęs' ir atėjo padėt Rokui gerų kaupų užkrauti. Stiklo aštrumo anglis, visai nepaisydama Roko rankų ir kraujo, raižė jas, kaip kokį bejausmį molį. Rokas, vis dėlto, nesukiužo prieš žiaurias aplinkybes. Ne. Tik kai sicilietis išvežė pilhų vagonėlį, o Anlanasii grįžo •> gręžti skylės, jis, rodos, visai . atsitik-: tinai atsisėdo kaip tik po ta didele uolienų skeveldra, kuri žymiai atsipalaidavo po smarkaus sprogimo, ir plyšys prasiplėtė. Rokas betgi to nematė. Bet kai kažkas ryškiai subraškėjo, pakele jis akis, ir blykstelėjus jo galvoje minčiai, kad uola krinta, pašoko į šalį. “Gelbėkite!” nešaukė. Mat, tai ne jo prigimtis pasirodyti bailiu.Antanas, tačiau, pastebėjo, kas darosi, ir atėjęs uolų pakratė geležiniu buomu, kalbėdamas: “šitas akmuo vietoje nestovi, bet ir nesmunka greitai. šauti jo dar nešausime. Geriau parenisime dviem ar trim ramsčiais, na, ir laikysis”. Taip ir padarė. Pastatė tris ramsčius ir apačioje jų suvarė kylius, kad uolai nė pasijudinti

kuju nesudaužysi. Tai juodu turėjo išgręžti skylę, užtaisyti stiprų šovinį ir akmenį suplai- šyti. > Pasidarė didelė krūva mažesnių, smulkesnių akmenų. Antanas su Roku šituos akmenis rito, vertė į pašalį, kur buvo ariglis išimta ir vieta tuščia. Antanas dirbo įsmarkiai, kaip Amerikoj priprasta, o Rokas stengėsi neatsilikti, norsdidelis nuovargis, tarsi, trauk- j te traukė jį atsisėsti, atsikvėp-

anglies ir kelio didelę krūvų uolienų, kai štai ir vėl pasirodė sicilietis su tuščiu vagonėliu. Antanas matė, iš dalies ir jautė, kaip labai Rokas buvo nuvargęs ir sugležęs, vis dėlto, pratęs po šešis, o kartais ir aštuonis vagonėlius per dienų pripilti, manė, kad vis tik šiandien maža tepadaryta. Tai viena, o antra, ne kasdien ir vagonėlių pakankamai teduoda. Vienų dienų gauni jų visų šešetų arba net ir aštuonetų, o kitų tik trejetų arha—vienui vienų. Kartais nė vieno. Tada, žinoma, nieko ir neuždirbi. Prisišaudai anglies ir eini namo. Todėl angliakasių kietai įprasta: juo daugiau vagonėlių tegauni, juo daugiau turi jų ir prikrauti—be jokio unkštimo’. Kitaip—kaip gi tų dolerių krūvas uždirbsi ir Lietuvon dažnai siuntinės!?! Be to, Antanas, kaip akredituotas angliakasys, galvojo, kad jis jau ir taip labai daug Rokui padedųs, ko kiti senesni angliakasiai žinoma, nedaro. Akredituoto angliakasio pareiga, mat, yra prisprogdinti anglies, drauge su savo pagelbi- ninku įtaisyti kelių (nutiesti geležinkelį urve) ir žiūrėti,
tuvoje darbininkai dažnai da- ro. Bet čia sėdėti ir rūkyti nebuvo kada, čia, mat, Amcri-

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Sicilietis su mulu vėl atitar- škino tuščia vagonėlį. Tai jau trečių šiandie. Rokas pažiurėjo į jo dugnų,—gilus ir tuščias, kaip ir jis pats: bet jėgų...ti, kad čia ir dar' taip! Tai jis paėmė šiupelę su kruvinu kotu ir sėmė angį} visomis savo jėgomis. Tiesa, jis lėčiau sėme ir pylė, sicilietis ilgiau su mulu lauke, o Antanas daugiau turėjo padirbėti, padėdamas jam sukrauti aukštų kaupų.Šovinį tuoj baigė Antanas užtaisyti, paliepė Rokui bėgti į skersinį urvų, o pats padegė knatų ir pasileido paskui. Vėl perkūniškas ninių lubų,gavimas ir dulkių bei durnų debesiai.Kai grįžo juodu darbavie- tėn, didelė uolienų skeveldra jau nebekabo j o. Trenksmas, matyti, šį kartų nukrėtė jų ant dugno. Tik bereikalingai juodu ramsčius statė. Akmuo, mat, buvo per didelis ir per sunkus, kad ramsčiai atlaikytų. Jie buvo sumalti į šipulius. O akmuo buvo storas. Tokio

BUTKUS
UNDERTAKING CO., Ine.
WILLIAM A. POKORNY, 

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WEST 18th STREET 
Tel. CANAL 3161

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA iK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENA IR NAKTĮ
Visi telefonai YARDS 17^1-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

styhėje, kur yra didžiausios šiaurinės Amerikos akmeninių anglių kasyklos. Bet, antra vertus, Antanas dar nebuvo pamiršęs, kad iš pradžių ir , am nekaip tesisekė po žeme dirbti. Tai todėl jis ir tarė Ro- <ui: “Pakaks šiai dienai, Rokai. Einame namo.”(Bus daugiau)

Tel. YARDS 0994
Mitra'* Ki tviriah ’ n., udi

Tel I.AFAVETTI-

DR. STR1KOLTS

Mrs. A. K. JARUSZ

uų .i cn.rur^
1615 SO. ASHLAND AVI 

vai. Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
Nedėhoj nagai susitarim;

. £ARDS 4787 
PROSPECT 1930

Ofisab
< )fiso

ak
Ofiso Tel

Namų Tel.:

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 v. 
ryto iki 5:00 v. popiet 
Nuo 6:00 iki 9:00 vak. 
Treč. Ir Penktad. nuo 
12:00 iki 5:00 ir 6:00 

iki 9:00 vai. vakaro
Sefitad. ir Rektn. pagal 

sutarti.

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

i645 So. Ashland Avė
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

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 
i mokyklos vaikus, 
ititaisomos.
VALANDOS: nuo 10 

z Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

___ „ akys atitaiso- 
mos"be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DK. G. SERNEK
LIFTU vi* 4KIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
•ritaiko Akinius- 

Kreivas Akis 
Ištaiso

O n Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—t 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadiv 
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

Ofisas Cana! 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 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 242)

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. įlydė Park 3395

Dr. Sūšanna Slakis c
Vlolerų ir vaikų ligų gydytoja
69. 0 So. Halsteu St.

\uiaiicob 1—4 pu pietų, l —8 vai 
išskyrus seredomis u subatomis

KlTAlAUČlAl

\oruii gauti vienų ar dau< 
ųiau virš nurodytų pavyzdžių 
pi ušuine iškirpti paduotą blan- 

arba priduoti pavyzdžio 
..etų pažymėti mjerą ir aišr

• • parašyti savo vardą pa- 
ę u adresą. Kiekvieno pa

ima 15 centų. Gali-
.ų»u pinigus arba pal

ik lėliais kartu su užsaky- 
».aiškus reikia adresuoti:

< uos Pattern Dept, 1739: 
*iNted SL, Chicago, ŪL J

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

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No-----------

Vfieros _____ ______ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

trenksmas, akme- tarytumei, suban-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
iŠ tu SI JUS

Gura. ,ieluviams žinomas per 3$ 
metus Kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
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 vakar< 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

Valandos—9—10 A. M.
Ncdęlioj 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 Vau

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

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Mamų telefonas Rninsurick* 0597

Tel YARDS 3146
VALANDOS Nuo 11 iki 12, 2 ik 

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

j šventadieniais- 11 iki 12. 

! Dr. V. A. Šimkus 
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
I 3343 S. HALSTED ST.

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St
1431-1434-Tel. Central 4411-2

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted S t 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 9818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

St.
1824
3395

Garsinkitės “N-nose

iuiiuu.au


I •

Pirmadien., vasario 19, 1940 NAUJIENOS, Chicago, IIIl

Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

Theodore Glass 
Kūryba

Kaipo “N.” Meno žinių sky
riaus tvarkytojas, turėjau in
terviu su p. Theodore Glass’o 
kūrybos atstovais, 505 N. Mi- 
chigan avė., kainb. 3408. Pa
matęs T. Glass’t^ pieštuku ir 
vandens dažais pieštus pavei
kslus, giliai susimąsčiau, kad 
Amerikoje taip mažai yra ver
tinami meno talentai, kaip p. 
Glass ir daugelis kitų.

Pieštuku piešti 
rodo dinamišką

paveikslai 
dailininko

Šnare Drum
>28.00 vertės, Specialas 

Visa eilė drumų ir jiems 
reikmenys.

GOLDSTEIN 
Muzikos Krautuvė 

914 MAXWELL ST.

Įkvėpimą, vykusią siužetų re
prezentaciją ir kartu estetinės 
galios bei simboliškosios kū
rybos ypatybes. Jo vandens 
dažų technika labai sudėtinga 
ir labai kruopšti, rodos, žem
čiūgais išsagstyta kiekviena 
spalvos varsa. Gal būt, jis yra 
ypatingai stipriai pamėgęs re
liginės simbolikos epochą? 
Taip pat nė kiek nėra menkes
nis ir kaimo peizažuose at
vaizduodamas kasdienės ruti
nos gyvenimišką 
Nors religinio meno
gerokai improvizuoti, vis dėlto

nuogumą.
siužetai

kaip buvę, nes kitaip jie nebe
tektą pirmykštės savo vertės. 
Pav. “Liuciperio Puolimas”,-— 
visiems žinomas dalykas: kai]) 

! angelas pavirsta į velnią, čia 
labai vykusiai atvaizduota fi
zinė ir dvasinė transpozicija 
degančios medžiagos formoje.

Theodore Gląss mokslus ėjo 
Romoje, Paryžiuje ir Ameri
koje. Jo kūryba Amerikoje 
publikai buvo mažai žinoma. 
Bet yrtf vilties, kad meno pat
ronai su laiku suruoš jo dar
bų viešą parodą.

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

Turtas virš- - - - - - - -  $4,000,000.00
tsargos fondas virš $300,000.00

Dabar Mokame 3V2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

1

fedEral^avings
and ----- -

LOAN ASSOCIATlONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY, U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY ' 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

STATOME NAUJUS

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

B. SHUKIS CO
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 5824

COPR. 1940, NSEDLCCRAFT SSRVIC6, INC.

CROCHETED MEDALLION PATTERN 2411
No. 2411—Mėgsti medalionai lovos kapai.

r »

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

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė......-............. —........... ......................................

No. 2411

Adresas.

Miestas ir valstija.

"MERGAITĖS IR BAIGTI AKMENĖLIAI" Adam Emory Albriyht

Vienas iš 20-ties p. Adam E. Albright’o aliejinės tapybos kurinių, 
rodomų Ghicago Galleries Association meno salione 215 N. Michigan 
avenue iki kovo 1 d.

Jenas 20,000 
'lėtų Senumo

juros šiaurinėje
,netoli Mclitopolio, 

Ukrainos mokslų akademijos 
ekspedicija atrado keletą šim
tų vaizdų ir piešinių uolose. 
Tie piešiniai ir vaizdai daryti 
įvairių epochų metu, prade
dant paleolitu ir baigiant ge
ležies amžiumi.

Ypatingą dėmesį traukia pir
mą kart atrasti Sovietų Sąjun
goje 20,000 metų senumo pie
šiniai— mamonto, jaučių, ei-

Azovo 
krautoje

pa-

k u žymiausia buvo —Indėnų 
Giminių Meną Paroda Njujor- 
ke 1932 melais ir puiki minė
tos Tarybos paroda San Fran- 
cisco).

A re jas V i l kariškas*.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Rcstoravimas 
Vilnijos

Atžagareiviai denio 
kratai graso drasky 

ti partiją

IŠ CHICAGOS Į PORTLANDA PAUKŠČIU
Į ' KELIAISl---------- ,— II, MOCKUS.------------------------------

i
Į

Kaip viena šeimyna
Kai nuėjome 

tiesų suradome 
nių. Daugumas

Važiuojame namo
Pavalgę, padainavę ir gero

kai įsilinksminę pagaliau nusi
tarėme važiuoti namo. Jau bu
vo gerokai po trečios valandos. 
Kai išėjome lauk, lai buvo toks 
rūkas, jog visai nieko nesima
tė. Gatvės ir šaligatviai buvo 
šlapi. Atrodė, lyg kokia šarma 
viską dengė.

Tur būt, šala, — pagalvojau 
sau. O jeigu taip, tai labai pa
vojingas važiavimas. Negana 
to, kad dėl ruko nieko nesima
to, bet dar ir šala.

Reikėjo pereiti skersai gatvę. 
Pradėjau eiti labai atsargiai,

žemyn, tai iš 
daugiau /.mo

jų buvd susėdę 
vaišinosi. Atro

dė, lyg tai butų buvę vienos 
šeimos nariai. Tai]) paprastai 
esti po “Naujienų” koncerto.

Didelis apskritas stalas stovė
jo viduryje, o prie jo buvo su
sėdę visi išvien. Ir visi labai 
smagiai vaišinosi iki 1 vai. ry
to. Muzika sustojo grojusi 12 
vai.

Salėje bent keli pradėjo ma
ne kalbinti, kad aš važiuočiau į: batais bruoždamas žemę. Mote- 
jų namus paviešėti. Susidarė rys garsiai nusikvatojo ir pra
keiki padėtis: pas visus važiuo-’dgjo klausinėti mane, ko aš ieš- 
įi negalima, o pasirinkti vieną, ’kąs su kojomis. Atsakiau, jog

- man nei šis nei tas. Atsida- kojomis ieškau ledo. Jos dar 
viau į p. Alko rankas, — kur labiau ėmė juoktis.
jis nuveš, tai ir bus gerai.

Nuvažiavome su viena šei
myna į jų namus. Prie namų 

i • ♦ • ■ Tjau stovėjo keturi automobiliai, j.

taip pat linijiniai-geometriniai 
piešiniai, greta realistinių gy
vulių piešinių. Tai leidžia ma
nyti, kad jau paleolito gady
nės žmonės turėjo grafiškąją 
somboliką, 'kuri vėliau išsiru- 
tulojo į icroglifo ženklus.

Kai kuriuose vaizduose ir 
piešiniuose išsilikusi ryškiai 
raudona ochra. Senovės žmo
gus ja naudojos spalvindamas 
savo piešinius.

Iš neolito epochos vaizdų— 
daugiausia linijinių, geometri
nių brėžinių. Dėl to galima 
spręsti apie to laiko sustiprė
jusius simbolinės grafikos ele
mentus. Galima matyti toje 
simbolikoje žuvų, sudėtingų 
žvejybos įrankių, žmogaus pė
dos, rankų ir kitokius brėži
nius. Skaitlingais linijiniais 
brėžiniais ypač gausi vario 
epocha. Tie laikai jau pasižy
mi sudėtingesne tematika — 
saulės vaizdavimas, saulės ra
tai,—soliariniai mitai ir kul
tai.

Pasaulyje dar nebuvo rasta 
vienoje vietoje tiek įvairių 
epochų paliktų piešinių, turin
čių didžiausią vertę ir neįkai
nuojamą reikšmę šių dienų 
mokslui.

Tie seniausio meno pamin
klai — unikumai šiuę metu 
kruoščiai ištiriami antropolo
giniame Maskvos universiteto 
muziejuje.

Įvairių kultūros paminklų 
globa, apsauga, išlaikymas ir 
restoravimas yra pavesta Vy
tauto Didžiojo Kultūros Mu
ziejui, todėl nuo šiol ir visoki 
kasinėjimai bei tyrinėjimai 
piliakalniuose, pilkapiuose, 
senkapiuose, pilyse, pilių griu
vėsiuose ir panašiose vietose

turos Muziejaus leidimo, taip 
pat draudžiama be leidimo re
montuoti, griauti ar perdirbi
nėti senoviniai,, išorinės ver
tės pastatai.
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•I z Meno Parodos
Frank V. Dudley ir 
Adam E. Albright

Ghicago GallcVfeš Ass’n. 215 
N. Michigan avė., iki kovo 1 
bus rodomi dviejų žymių dai
lininku kuriniai: Frank V. 
Dudley ir Adam Emory Al- 
bright. Pirmasis piešia India
nos kopas (Sand Dunes), o 
antrasis—basakojus; vaikučius.

Kas nori pamatyti tikrai 
gražius ir įdomius paveikslus, 
neturėtų praleisti šios progos.

(šiame puslapyje spausdi
name p. Albright’o vieno kuri
nio reprodukciją iš sakytos 
parodos: “Mergaitės ir Balti 
Akmenėliai’’).

Indėnų Tapyba
Maudei Brothers dept. krau

tuvės Jmeno galerija 9-4am 
aukšte rodo septynių Ameri
kos indėnų dailinįnkų tapybą. 
Viso 21 eksponatas., Truks iki 
ateinančio šeštadienio.

'".nn Menas
’ - * 'erikoje

“Įvado į Amerikos indėnų 
meną” knygos autorius Oliver 
LaFargo su John Sloan’u iš
vien labai vertina) šiuo vardu 
išėjusią knygą (52 puslanščiai, 
96 paveikslai), kuri tinka vi
siems gražių dalykų mėgė
jams. Tik navajų ir apašų 
piešiniai (ant uolų ir odos) — 
pabaigti devyniolikto šimtme
čio pradžia, o pietų vakaruo
se tie indėnai pey pastarąjį 
dešimtmetį piešia itin gražius 
■vandens dažų paveikslus. Kny
gai išeiti padėjo ir Indėnų 
Menų ir Amatų Tarybos įstai
ga. Turinys suseka indėnų 
meno šaknis).Pastaruoju metu netik Amerikoje susidomėta indėnais, kurie pasirodo tikrais šių dienų menininkais. Užtai pasirodo nebemažai leidinių, vyksta įvairių parodų. (Vėliausiu lai-l

10 Dailininkų
Field’o Galerijoj

Marshall Field meno galeri
ja rodo 10-ties dailininkų ta
pybą iš pietinės miesto dalie,s.

America Fore
Galerija—

830 N. Rush st. rodo Ghica- 
go Society of Artists vandens 
dažų dailę.

Irt Institute 
'’icasso

Iki kovo 3 d. 
pamatyti ispanų 
Pablo Picasso 360

dar galima 
modernisto, 
kurinių.

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

i#

VVASHINGTON, D. C., vas. 
16. — Senatorius E. D. Smith 
(iš So. Carolina) ketvirtadieni 
pareiškė, kad jis išeis prieš 
demokratų partiją, jeigu jos 
konvencija nominuos trečiam 
terminui prez. Rooseveltą. Pa
našiai kaip Smith yra nusitei
kusių ir daug kitų pietinių ir 
kitų valstijų atžagareivių de
mokratų.

Taip atsitinką su dauguma, 
kurie atvyksta iš rytinių valsti
jų. Pradėjo aiškinti motery?. 

;jKai pas mus toks oras, t~i jie 
ir mano, kad jau pašalę ir le-

va.se >.
minkš-
Stuba

Rakandai

Republikonų kon 
vencija birželio 

24 dieną
WASHINGTON, D. C 

16m— Republikonų partijos na
cionalinė • rkonvenoija 
tams į prezidentą ir 
zidėntą nominuoti 
birželio 24 dieną.

Republikonų konvenciją nu
tarta laikyti Philadelphijoje.

vas.

kandida- 
vice-pre- 
susirinks

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOROJ JT SALĖJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Kas tie visi svečiai buvo, 
pavardžių neatsimenu.

Čia ir vėl prasidėjo 
Pirmiausia susėdome į 
tas ir patogias sėdynes, 
gana erdvi ir švari, 
gražus ir brangus,
ma spręsti, kad šeimyninkai 
gana pasiturį žmones.

Susodino mus visus prie sta- 
’o ir padėjo dideli bliudą “čip- 
sujo” bei kitokių valgių ir gė
rimų. Ir vis šeimininkė skundė
si, kad nepasirengusi mus ge
rai pavaišinti. Svečiai buvo ge
rokai prisivaišinę salėje, bet 
kadangi jau buvo 3 vai. ryto, 
tai ir čia pradėjome užkan
džiauti.

Maišytos šeimos
Kai gerokai įsismaginome, tai 

vienas kitas pradėjo ir dainuo
ti. Bet vis rusiškai. Paklausiau 
vieną, kodėl ,jis lietuviškai ne
dainuoja. Atsakė, kad, girdi, a.š 
dainuočiau, jei lietuviškai mo
kėčiau.

Vėliau patyriau, kad čia yra 
gana daug maišytų šeimų: ru
sai vedę lietuvaites, o lietuviai 
— ruses. Su vienu rusu man 
teko plačiau pasikalbėti, — jis 
visai neblogai lietuviškai kal
bėjo. f

Laikyk Pinigus

tai ne tik negalėtumėme va
žiuoti, bet butų neįmanoma ir 
pėstiems eiti.

Kažkas pastebėjo, kad, esą, 
tuo atveju reikėtų sėdyne 
čiuožti į pakalnę.

Namas, kuriame mes svečia- 
vomės, buvo 
mums reikėjo

pusiau kalne, o 
važiuoti į pačią 
Kiek pavažiavus

į kalnų, rūkas visai dingo. Kai 
pasiekėme namus, tai jau buvo 
4 vai. ryto.

LIETUVIŲ KALBOS

Prifaikvta Amer’ko*? Lietuviams 
Sutaisė Dr. D. Pilka

Lietuvių Kalbos Mokytojas Prie 
Massachusetfs Department of 

Education
Gramatika yra sutaisyta pagal ge
niausius lietuvių kalbos žinovus. Ji 
Ta labiau pritaikyta Amerikos lie
tuviams. yoač jaunesniems, susipa- 
v’5r»ti su savn kalbos taisyklėmis. Ji 
‘uri pagrindinių žodžių paaiškini- 
-na arkliškai. Ji taipgi turi arti pus- 
'”fro tūkstančio veiksmažodžių žo- 
Umoii c, nurodomu iu asmenavi

mo ir angliška definiciją.
Kaina su Prisiuntimu $1.00

Tuoiau gaukite “Naujienose’, 1739 
South Halsted St.. Chicago, III, arba 
nas Dr. D. Pilka, 528 Columbus 
Avė.. Boston. Mass.

Garsinkites “N-nose”

SAUGIOJ ĮSTAIGOJ
BĮ 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 S'/z'^ palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

taupyti, 
šiandien

'•9 *•••
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HNSURED

JJOJUUŽTIKRINK SAVO INDĖLIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISŲ INDĖLIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHUANIAN BUILOIIK
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION

x 1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas, CANAL 8500
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Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street, 
Telephone CANal 8500.

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

<c per copy.

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

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

katrai
Chlcago j e—paštu:

Metams_______________
Pusei metų___ __________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija__________
Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse

Metams

$8.0(1 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: '

(Atpiginta)
$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.

Prezidento pasiuntinys
šeštadienį išplaukė italų laivu “Rex” Europon val

stybės sekretoriaus padėjėjas, Sumner Welles. Jį siun
čia prezidentas Rooseveltas, kaipo specialų pasiuntinį, 
patirti, ką mano kariaujančios ir neutralios valdžios 
apie taikos prospektus, kad, pagrįžęs, jisai galėtų pain
formuoti prezidentą.

Apie VZelles’o kelionės tikslus tikrų žinių nėra. Ga
lima tiktai numanyti, kad jo uždavinys bus kitoks, ne
gu Jungtinių Valstijų ambasadorių Europos sostinėse. 
Ambasadoriai yra laikomi svetimose šalyse, kad jie sek
tų, kas tose šalyse dedasi, ir siųstų raportus valdžios 
galvai. Ką daugiaus gali patirti asmuo, trumpam laikui 
atvykęs į kitos valstybės sostinę?

Buvo girdėti, kad kai kurie Amerikos ambasado
riai užpyko, kuomet Rooseveltas staigiai pasakė laikraš
čių korespondentams Washingtone, kad jisai siunčia į 
Europą “keliaujantį pasiuntinį” surinkti faktus apie 
taikos galimumus. Jie pasijuto, kad prezidentas lyg bu
tų nepatenkintas jų darbu.

Visi atsimena, kad pereitojo pasaulio karo metu tu
rėjo tokį pasiuntinį prezidentas Wilsonas. Tai buvo 
pulk. House. Nieko gero iš jo misijos, beje, neišėjo. 
Greičiaus, priešingai. Wilsono keliaujantis ambasado
rius, kaip vėliaus iškilo aikštėn, taikos labui nepasitar- 
navo, o padėjo Santarvės valdžioms įtraukti į karą 
Ameriką.

Daugelis bijo, kad taip gali pasibaigti ir' sekreto
riaus Welles’o misija. Bet nėra pagrindo manyti, kad 
Rooseveltas «nori karo. Jisai, kol galėjo, ragino Europos 
valdžias taikytis/Minties apie taiką jisai nėra ir dabar 
atsižadėjęs.' Galimas daiktas, kad jo keliaujantis amba
sadorius veža Europon kokį nors pasiūlymą, kurio pre
zidentas nenori įteikti svetimų šalių valdžioms per dip
lomatinius atstovus, nes kas eina per diplomatų rankas, 
pasilieka oficialiuose rekorduose.

Reikia manyti, kad Welles’o kelionės tikslas yra la
bai svarbus — daug svarbesnis, negu tariama Roose- 

, velto ambicija kandidatuoti trečiam terminui ir jo no
ras pasigarsinti. Tai butų pigus politikavimas. Reikalas, 
tur būt, paliečia 
visa Europa.

pagrindinius šio krašto santykius su

1 prieš 50
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PASITRAUKĖ Iš “PRO- 
GRESYVIO A. D. P. 

KOMITETO”
Amerikos 'Darbo Partiją, 

New Yorke, stengiasi sunaikin
ti komunistai. Kuomet A. D. 
P. pasmerkė Hitlerio ir Stalino 
diktatūras, tai jie sudanė “pro- 
gresyvį ADP komitetą”, kuris 
veda kovą prieš partijos vado
vybę.

Į tą komitetą buvo įstojęs ir 
buv. miesto tarybos narys 
Charles Belous. Bet šiomis die^ 
nomis jisai iš “progresyvio” ko
miteto pasitraukė. Jisai patyrė, 
kad komitetą kontroliuoja Sta
lino agentai, kurie ne tiktai re
mia Maskvą, bet ir užtara Vo
kietijos nacius. Pasitraukda
mas, buvęs New Yorko alder- 
manas davė spaudai pareiški
mą, kuriame jisai tarp ko kita 
sako:

garsiau reikalauti, kad įsikiš
tų valdžia.

“Kanados vyriausybė vei
kiausia rems savo nusistaty
mą tuo, kad Rusija užpuolė 
Suomiją, ir tuo, kad Tautų 
Sąjunga pasmerkė Maskvą, 
kaipo agresorių. Tai yra pir
mas atsitikimas, kad ši bri
tų dominija • padare pradžią 
ekonominių sankcijų vartoji
mui prieš nusikaltusią vals
tybę.”
Bet įdomu, kad sovietų Ru

sija ieško kviečių Kanadoje. 
Matyt, Rusijoje stinga duonos, 
— nors pirmiatis ji duoną eks
portuodavo. Ji yra žemdirbys
tės šalis, nežiūrint visų indus
trializacijos “piatilietkų”. Jei
gu žemės ūkio kraštas nepasi
gamina kiek reikia duonos, tai 
jau prastai.

Stalino “kolektyvizacija”, ma
tyt, Rusijos žemės ūkį suardė.

Pirmadien., vasario 19, 1940

Karo žaizdos Lietuvoje
Karo pabėgėlių niekas nenori prisiimti. — Lietuvos var

gai su karo atbėgėliais. — Lietuvos Raudonasis Kry
žius. -
Komitetas Vilniaus Kraštui Remti. — Lietuvių per
sekiojimas kaimyninėse valstybėse
jo daug lietuvių Klaipėdos krašte. — Vyriausias Ko
mitetas Vilniaus Kraštui Remti turi visų pasitikėji
mą. — Ūkininkų parama.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Lenkų kariuomenes likučiai. — Vyriausias

Jau nukente-

“Per trejus metus aš bu
vau pripažintas Queens 
kauntėje, kaipo griežtas ir 
nepermaldaujamas nacizmo 
priešas ir kovotojas prieš na
cių siekimus. Staiga aš esu 
verčiamas apie nacizmą tylė
ti ir net teisinti.

“Per trejus metus aš ko
vojau, kad Amerika padėtų 
Ispanijai, Austrijai ir Kini
jai, ir skelbiau, kad tiktai 
tarptautinis kolektyvis sau
gumas gali išspręsti musų 
bendras problemas. Bet šian
dien aš esu verčiamas
už izoliaciją ir slėpti savo 
užuojautą, kurią giliai jau
čiu, Suomijai ir Lenkijai.”
Negalėdamas to daugiau pa

kęsti, Belous iš to neva “pro
gresyvio” komiteto išėjo. Tokiu 
budu komunistai neteko dar 
vieno “bendrakeleivio”.

Bet keista, kad tas buvęs 
Am. Darbo. Partijos atstovas 
New Yorko miesto taryboje 
taip ilgai negalėjo suprasti ko
munistų politikos.

APGAUTI SUDETAI

stoti

Sudėtų krašte, kuris buvo at
skirtas nuo Čekoslovakijos, pa
gal Miuncheno sutartį, žmonės 
vargsta. Vietoje rojaus, kurį 
jiems žadėjo Henieinas, jie su
silaukė po nacių valdžia mais
to trukumo ir pramonės stag
nacijos. Vakarinės Čekoslovaki
jos resortai (gydymo ir atosto
gų vietos) nelankomi ir viešbu
čių savininkai vis labiau de
juoja.

“Neseniai”, kaip praneša 
vienas korespodentas, “dele- 

, gacija iš resortų toje srityje 
įteikė protestą ‘gauleiteriui* 
(distrikt# ^komisarui) Sebe- 
kowskiui,4i buvusiam Henlci- 
no padėjėjui, kuris jiems bu
vo sakęs, kad po nacių val
džia jie turėsią didelius pel- 
pus. Delegacija nurodė, kad
pereitus vasaros pelnai buvo 
tik 20 nuošimčių 1937 m.

PACIFISTAS PRAKIŠO

Suomių padėtis Karelijos sąsmaukoje pasidarė 
kebli.

Atkakliomis atakomis, kurios be paliovos ėjo dau
giau kaip per dvi savaites laiko, rusams pasisekė prasi
mušti per pirmąją eilę Mannerheimo Linijoje ir kai ku
riose vietose nustumti suomius kelias mylias į šiaurę. 
Paskiausios žinios iš fronto sako, kad jau gręsia pavo
jus stambiam Suomijos miestui V’ipuri (Viborgui). Jei
gu jisai bus paimtas, tai suomiai vargiai begalės atsilai
kyti rytinėje Mannerheimo Linijos dalyje, iki Ladogos 
ežero; o šitiems įtvirtinimams kritus, butų neapginamos 
suomių pozicijos šiaurėje nuo to ežero. Tuomet bolševi
kams susidarytų proga pulti suomius plačiu frontu, pa
naudojant kartu didelį skaičių divizijų.

Visi neutralių šalių stebėtojai pripažįsta, kad suo
miai parodė nuostabų gabumą kovoti. Jie padarė milži- 

. niškų nuostolių užpuolikams. Sakoma, kaęl tose atakose 
prieš Mannerheimo Liniją raudonoji armija neteko už
muštais ir sužeistais tarpe 60,000 ir 70,000 vyrų. Bet 
suomių yra tiktai saujelė palyginti su rusais. Karelijos 
sąsmaukoje vienam suomių kareiviui reikėjo kovoti 
prieš 50 raudonarmiečių. Be to, rusai sukoncentravo 
šimtus įvairaus dydžio kanuolių, kurios be paliovos dau
žė suomių pozicijas. Rusai vartojo daugybes tankų, ku
rių suomiai visai neturėjo (ką jie turi dabar, tai — at
ėmę nuo raudonarmiečių) ir šimtus lėktuvų.

šita milžiniška persvara kareivių skaičiuje ir gink
luose negalėjo nepasireikšti, kuomet daug kartų galin
gesnis priešas darė atakas, nepaisydamas nuostolių. 
Suomijai reikia ūmios pagalbos iš kitų šalių, ir pagalbos 
jai reikia ne tiktai ginklais bei lėktuvais (kurių, deja, 
ji dar iki šiol yra gavusi labai nedaug!), bet ir karei
viais. Keletas tūkstančių savanorių, kurie yra nuvykę į

šiomis dienomis įvyko Lon
dono distrikte Sauthwark p&? 
pildomieji rinkimai į parlamen
tą, nes dėl atstovo Harry Day 
mirties buvo susidariusi vakąm 
sija. Tas distriktas yra apgy
ventas daugiausia darbininkų-ir 
parlamente jį atstovavo Darbo 
Partija. :

Darbo Partija vėl pastatė sa
vo kandidatą rinkimams. Prieš 
jį kandidatavo Č. W. Searson, 
kurį rėmė karo priešų grupes, 
agituojančios už taiką su Hit
leriu.

Balsavimų rezultatai buvo 
tokie; iš 34,021 visų paduoti, 
balsų Searson gavo liktai 2,932, 
t. y. mažiau kaip dešimtą nuo
šimtį. Todėl jisai pražudė rin-

šalininkai taikos su Hitleriu, 
kaip matome,; turi labai nedaug 
pasekėjų tarpe Anglijos darbi
ninkų. Karas prieš Hitlerį yra 
visai ne imperialistų sugalvo
tas, kaip pasakoja Maskva 
jos klapčiukai.

KANADA SULAIKĖ 
KVIEJČIŲ SIUNTIMĄ

RUSIJON

ir

žinioje iš Oltawa sakoma:
“Kanados kabinetas nuta

rė uždrausti kviečių ekspor
tą iš Kanados į Rusiją. Tai 
įvyko po to, kai Rusija nu
pirko 1,250,000 bušelių kvie
čių, kurie turėjo būti pasiųs
ti į Vladivostoką. Kai spau
doje pasirodė žinia apie šitą
pirkimą, publika ėmė vis suorganizuota.

“Sebekpwskis kaltino tarp
tautinę padėtį ir pasakė, kad 
atsakomybė krinta ant Ang
lijos. Jisai ramino viešbučių 
savininkus, kad ateinantis 
sezonas busiąs daug geresnis, 
nes Vokietija laimėsianti ka
rą ir visame Reiche busianti 
gerovė.” •
Tie viešbučių savininkai su

dėtų krašte daugumoje yra 
vokiečiai. Jie laukė Hitlerio, 
kaip išganymo. Dabar jie, 
būt, jau supranta, kad jie 
vo apgauti.

tur 
bu-

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Trečdaliui lie

tuvių tautos tebegyvenant išei
vijoje visuose pasaulio konti
nentuose ir visiems norint pa
laikyti tampresnius ryšius su 
Lietuva, o taip pat Nepriklau
somos Lietuvos lietuviams no
rint palaikyti dar glaudesnius 
ryšius su broliais išeiviais, su
sirūpinta įsteigti Lietuvoje to
kią įstaigą, kuri rūpintųsi ry
šių palaikymu su svetur gyve
nančiais tautiečiais, kuri gale- 
tų jiems visu kuo padėti, kai 
išeiviai grįžta į savo arba savo 
tėvų gimtąjį kraštą arba at
vyksta i Lietuvą pasisvečiuoti. 
—- Šiomis dienomis ministras 
pirmininkas^ A. Merkys buvo 
sukvietęs pasitarti eilę asme
nų, gerai įpažįstanČių lietuvių 
išeivių reikalus. Be kitų pasi
tarime dalyvavo kun. prof. F. 
Kemėšis, dr. Račkus, adv. Ski
pitis, M. Avietinaite ir keletas 
kitų asmenų, buvusių šiaurės 
Amerikoje. Laukiama, kad su
manytoji įstaiga netrukus bus

Suomiją, tai tik Idšas juroje, šitokiam baisiam karui 
einant. ,

Ar Suomijos artimieji kaimynai ir didžiosios, vals
tybės tų pagalbą, jai duos?

Nuo. karo baisenybių atbėgę- i 
lių Lietuvoje skaičius nemažė- ] 
ja. Tolygiai jisai pamažu auga. 1 
Lietuva deda pastangas kaip 
galima jų skaičių sumažinti. 
Bet kur jiems pasidėti, niekas 
jų prisiimti nenori.

Abudu didieji Lietuvos kai
mynai žmones traktuoja pagal 
jų ideologiją. Kas jų valstybės 
santvarkos ideologijai neatitin
ka, tiems vartai į tuos kraštus 
yra uždaryti grįžti.

Kariaujančios vakarų Euro
pos valstybės, jei ir kai ką pas 
save prisiima, tai ir daro labai 
didelį atranką. Jos noriau įsi
leidžia vyrus nuo 18 iki 45 me
tų. Ir dar tuos ar tas šeimas, 
kurios turi iš ko gyventi. Bet iš 
Lietuvos į tuos kraštus išvykti 
labai yra sunku. Kai kas mėgi
no tenai pasprukti, bet daugu
mas jų atsidūrė Vokietijos ran
kose, ir jie visi suvaryti į be
laisvių stovyklą. Juk Baltijos 
jurose vokiečiai įsigalėjo.

Kiti nekariaujantiejj kraštai, 
tame skaičiuje ir U.S.A., nuo 
karo pabėgėlių nenori pas save 
prisiimti.

Į Lietuvą plusta ne vien tik 
dėl karo padarinių, bet ir dėl 
politinių aplinkybių. Tokiems 
jau iš viso nėra kur dėtis. Vi
sais slaptais keliais ir įvairiais 
budais į Lietuvą bėga lenkai, 
žydai, gudai, rusai, čekai, aus
trai, vokiečiai ir kiti.

Visų jų padėtis vienoda. Jei 
kas turi šiokių tokių išteklių, 
tai kurį laiką iš jų minta, bet 
tie ištekliai greitai išseka ir tuo
met reikia pagalbos iš šalies ieš
koti.

Lietuvos Raudonasis ftryžius 
visais karo atbėgėliais vienodai 
rūpinasi. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius deda daug pastangų su
rasti lėšų kitose valstybėse. Jų 
gauna, bet ne tiek, kiek jų iš 
tikrųjų reikia. Dvi didelės siun
tos drabužių iš kitur pakelyje į 
Lietuvą; žuvo. Vežę tuos drabu
žius karo pabėgėliams laivai 
buvo ties Vokietija paskandin
ti.

Lietuva jauna valstybė, tai 
jai labai sunku pasaulio opini
ją sužadinti ir įrodyti, kad ji 
turi didelio vargo su tais karo 
pabėgėliais, kad mažutei Lietu
vai yra be galo sunki našta.

Didėlėms valstybėms koks 
šimtas kitas tūkstančių atbegė- 
lių išmaitinti butų niekis, o Lie
tuvai jau yra labai sunku. Di
delės 'valstybės įpratę pagal sa
ve viską spręsti, tai joms ir at
rodo, kad tokis skaičius žmo
nių išmaitinti yra ne didelis 
daiktas. Todėl tos didžiulės val
stybės nėra duosnios, o be to, 
Europoje veik visos didelės val
stybės yra įsivėlę į karą. O tos, 
kurios dar tiesioginiai nėra ka
ro paliestos, nėra tikros, kad 
joms neteksią kariauti, todėl 
šykščios kitus šelpti.

Tai sunkiausioji atbėgėlių ka
ro našta tenka pačiai Lietuvai 
nešti. Karo atbėgėlių didelį skai
čių turi ir Rumunija, bet čia 
subėgo su visais turtais lenkų 
kariuomenės likučiai, tai Ru
munija turi iš ko juos maitinti.

Į Lietuvą atplūdo lenkų ka
riuomenės likučiai veik be jo
kio turto, jei neskaityti menkus 
karo pabūklų likučius, kurie jo
kios vertes neturi.

Be to, iš Rumunijos daug kas 
galėjo greičiau į kitus kraštus 
išvažiuoti, nes tenai saugesni 
keliai ir yra patogiau kitur iš
vykti, Iš Lietuvos kitur išvykti 
gali tik per Baltijos jurą. Šve
dija, Norvegija dabar daug tu-

ri rūpesčių su suomių karo at
bėgėtais, todėl šios valstybės iš 1 
kitų kraštų atbėgėlių visai ne
įsileidžia.

Estija, Latvija taip pat visai 
nenoriai pas save svetimus pri
ima. O jei kas tenai nuvyksta, 
tai tik tokie, kurie turi iš ko 
gyventi ir jokių pašalpų nėra' 
reikalingi. Tos valstybės neturi 
tiesioginių sienų su kariaujan
čiomis valstybėmis, todėl jos 
geriau gali sijoti, kas pas jas 
atbėga.

žodžiu, Lietuvos Raudonasis 
Kryžius turi labai daug vargo 
su karo atbėgėliais. Turėkime 
dar prieš akis ir ateitį. Dabar 
tie atbegėliai daugumoje laiko
si labai ramiai. Bet neužmirš
kime, kad jų daugumą sudaro 
lenkai. Jų tarpe yra didelis pro
centas, kurie Lietuvai lygiai 
nieko gero nežada. Jų nusista
tymas yra labai aiškus. Kaip tik 
jie pajus, kad vakarų fronte 
vokiečiai nugalimi, tai jie Lie
tuvoje pradės nerimauti ir Lie
tuvai visokių reikalavimų sta
tyti ir nepasitenkinimų reikšti. 
Tuomet jie kreipsis į Angliją, 
Prancūziją visokiais reikalavi
mais ir juos pateiks Lietuvai. 
Tai labai neramus gaivalas, ku
ris ateityje Lietuvai dar dau-

giau rūpesčių gali sukelti ir vi
sokių nesmagumų padaryti.

Lenkas iš prigimimo nėra ra
mus sutvėrimas. O juk su Lie
tuva lenkų tauta nėra sąskaitų 
sutvarkiusi.

štai ir dabar šią sunkią va- 
andą jau Vilniuje susekta slap
ta lenkų organizacija, kuri vei- 
<ė prieš Lietuvos valstybę. Be 
to, dar turėkime galvoje, kad 
iš viso be darbo žmonės šelpia
mi pradeda demoralizuotis. Jau 
ir dabar plėšikavimai, vagystės 
Vilniaus krašte siaučia. Jau te
ko karo teismui daugiau kaip 
dešimts tokių plėšikų sušaudy
ti.

Tai bendrai suglaudus visi tie 
karo atbegėliai Lietuvai sudaro 
daug rūpesčių ir sukelia daug 
neramumo, o ateityje dar bus 
sunkiau.

Lietuvos garbei tenka pasa
kyti, kad iki šiol visus tuos at
bėgėjus Lietuva gerai aprūpina 
ir jų tarpe badaujančių nėra.

Visi tie atbegėliai tvarkomi 
gerai ir jie sauvaliauti neturi 
progų. Be šių pabėgėlių Lietu
va dar turi dėl karo ir savo bė- 

1 dų.
Karo padariniai Vilniaus kra

šte daug žmonių išjudino iš 
normalių gyvenimo sąlygų ir 
kiti jų turėjo skaudžiai mate
rialiai nukentėti. Šitais visais 
reikalais rūpinasi Vyriausias 
Komitetas Vilniaus kraštui Rein_ 
ti. Vyriausiojo Komiteto Vil
niaus kraštui remti vyriausias 
rūpestis, — tai Vilniaus krašto 
gyventojais rūpintis, kurie dėl 
karo nukentėjo. Be to, tasai ko
mitetas dar rūpinasi, kad Vil
niaus krašto gyventojai grei
čiau atkustų ir materialiai, o 
taip pat švietimo ir kultūros 
dirvoje pasiektų bendro Lietu
vos gyvenimo lygio.

(Bus daugiau)

Lietuvos gyvenimo kronika
—"—
,tųs*įpn^sininkai) bevelija iš sa
vo pareigų pasitraukti.

“Maistas” šiuo metu turi vi
soje Lietuvoje 63 detalės pre
kybos krautuves ir 5 urmo san
dėlius. Pernai įsigijo keletą 
naujų įmonių, kurių stambiau
sia tai odų fabrikas Šiauliuo
se, kurį “Maistas” atpirko iš 
Nurokų. Kadangi “Maistas ’ 
rinkai tiekia geriausias odas ir 
odų sritis yra jam artima, tai 
yra 'vilties, kad nuo šiol bus 
aukštai pakelta ir odų rinka 
Lietuvoje. Be to, “Maistas” pa
ėmė Naujojoj Vilnioje (Vilei
koj) nedidelę skerdyklą su 
rų ir konservų gaminimo 
riais ir pačiame Vilniuje 
eilę savo krautuvių, savo
rų dirbtuvę ir Vilniaus miesto 
skerdykloje skerdžia maistui 
raguočius.—“Maiste”, visose jo 
įmonėse dabartiniu laiku dirba 
2,125 darbininkai ir 820 tar
nautojai.

34,8 nuošim-

ĘAUNAS. — Pereitieji- me
tai su savo neramiais įvykiais 
nesukliudė Lietuvos ūkinin
kams išauginti dar didesnius 
gyvulių ir paukščių kiekius, 
negu kuriais kitais metais iki 
šiol. 1939 m. “Maistas” supirko 
iš ūkininkų daugiau kaip 1938 
m.: gyvulių
čiais ir paukščių 81,5 nuoš. 
Kiaulių supirkimo atžvilgiu 
pereitieji metai buvo rekordi
niai. Pernai “Maistas” supirko 
lašininių ir bekoninių kiaulių 
650,714 kiaulių, lai yra 31 nuo
šimčių daugiau, kaip 1938 m. 
ir 41,3 nuoš. daugiau kaip 1937 
metais.

Nors eksportas dėl prasidė
jusio karo pasidarė labai sun
kus ir pavojingas, vis dėlto 
1939 m. “Maistas” pardavė už
sieniui savo prekių už 71,7 mi
lijonų litų, tai yra 23,9 nuoš. 
daugiau kaip 1938 metais. 
Svarbiausios “Maisto” ekspor
to rinkos ir pernai buvo An
glija, Vokietija, SSSR, šiaurės 
Amerika ir tt.

Gana sunkių uždavinių “Mai
stas” turėjo pernai ir su vi
daus rinka bei krašto gyven
tojų aprūpinimu mėsa. Ypatin
gų sunkumų sudarė du momen
tai, tai yra rugsėjo mėnesio 
pradžioje karui prasidėjus ir 
spalių mėn. gale bei lapkričio 
pradžioje — Vilnių atvadavus. 
Pavyzdžiui, normaliais laikais 
per vieną mėnesį (pav. 1938 
m. rugsėjo mėn.) Kauno mie
stui reikdavo duoti 24,1 tonų 
taukų, 19,4 tonų šoninių ir 13,9 
tonų karbonado; gi per 1939 
m. rugsėjo mčn. vien tik Kau
no miestas išgrobė — išpirko 
61,8' tonas taukų, 41,2 tonas 
šoninių ir 48,9 tonas karbona
do. Panašiai buvo su Vilniumi 
pirmomis dienomis: per pirmą
jį mėnesį Vilniui reikėjo duo
ti 175 tonas taukų, 75 tonas 
šoninių ir 46 tonas karbonado, 
298 tonas kiaulėnos, 71 tonas 
avienos ir 77 tonas įvair. deš
rų. Reikia priminti, kad to
kiais momentais kiti vidaus 
rinkos mėsos tiekėjai (priva-

deš- 
sky- 
turi 
deš-

VILNIUS. — Sausio 8 d. for
maliai legalizuota ir pradeda 
veikti Lietuvių Mokslo Drau
gija, kurią lenkai buvo galuti
nai uždarę ir jos turtą paglem- 
žę, o pereitais metais leidę įsi
steigti Lietuvių mokslo mylė
tojų draugijai, kuri turėjo pa
vaduoti LMD. Atgaivintoji 
LMD yra legali ir teisėtoji tą
sa Bocianskio laikais uždary
tosios LMD ir nuo šiol galės 
savo naUdingą tautai mokslinį 
ir kulturinį darbą varyti lais
voje Lietuvoje. Draugijos pra
džia siekia 1907 m., kai ji pir
mą kartą buvo įsteigta lietu
vių tautos patriarcho dr. Ba
sanavičiaus. Draugija veikti 
numatė visoje Lietuvoje, gi 
būstinę pasirinko Vilniuje, kaip 
ir ligi šiol buvo. LMD. steigė
jais yra: kun. dr. Viskontas, 
med. dr. S. Čepulis, mgr. Alb. 
Skrebutienė, adv. A. Juknevi
čius, mgr. J. Maceika, mok. 
Bronius Untulis, kun. P. Bie
liauskas, kun. A. Jakavonis, 
prov. VI. Narbutas, kun. Al. 
Mikaila ir M. Burokienė.
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AUKOS SURINKTOS VILNIAUS LIETU 
V1AMS, LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBES MINĖJIME
(Minėjimas įvyko Vasario 16, Chicagos Lietuvių Audito

rijoj. Rengė Komitetas Vilniaus Kraštui šelpti)
(Aukas rinko Jeanne Mišči- 

kaitytė, .Stella Pukiutė, Pet. 
Millerienė, Ona Vilienė, Milda 
Vaivadienė, K. Liutkus, J. Kun- 
droška ir A. Ambrozevičia).

PO $5.00
(Viso $10.00)

Anna Liudek 
Jos. Vilimas

PO $2.00
(Viso $10.00)

Pp. J. J. Grybai
B. Dudor
A. Giria
Alex Cibulskis
Mr. ir Mrs. Povilaičiai

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

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

PO $1.00
(Viso $66.00) 

P-as Kazikas 
John Jamson 
j. Pūdas 
V. Manikas 
J. Adomaitis 
A. Mačiulis 
John širvidis 
John Selickas 
T. Gerenis

A. Katukewics5 
J. Bačiunas 
Mrs. Puidokas

■ C. Kairys 
J. šokėnas 
P. Čepulis 
C. Koski 
Mrs. B. Paulauskas 
A. Raudis 
V. Pūkas 
A. Lazauskas 
ž. UrbonaviČia 
A. Vasiliauskas 
A. Gembutis
T. Dambrauskas 
IsidOr. Bacevičius
A. Stankus 
P-as Snyder 
Ona Palionis 
J; Petraitis
U. Plonienė 
S. Norvaišas
B. Ramanauskas 
B. Daubariene
J. Ragunas
K. Budreckis 
K. Salučka ‘
V. Karencevičius

iš Politikos Lauko
Naujas Kandidatas 
Į Gubernatorius 
Kalbės Lietuviams

Visi lietuviai Reguliarios De
mokratų partijos nariai rengia 
milžinišką vakarą pagerbimui 
žymių veikėjų, kurie kandida
tuoja ateinančiuose balandžio 
mėn. primary rinkimuose.-

Šis didžiulis pagerbimo vaka
ras įvyks sekmadienį, kovo 31 
d., 1940. Pradžia lygiai 7 v.v. 
Lietuvių Auditorijoje —3133 S. 
Halsted St.

Jokios įžangos nebus. Chica
gos majoras, Ed. J. Kelly, žadė
jo atsilankyti ir kalbą pasakyti. 
Susipažinsite su naujuoju kan
didatu į Illinojaus valstybės gu
bernatoriaus vietą, p. iHershey.

Demokratas

vėms ir Vilniaus atgavimui pa
žymėti. Draugystės dalyvaujan
čios rengime yra Lietuvių Pilie
čių Klubas, šv. Jono Dr-tė, Lie
tuvių S. Provizo Apygardos, Šv, 
Onos dr-tė ir L.D.D. 86 kuopa, 
kurios išrinko tam rengimui 
valdybą: pirm. A. Yuncha, rašt, 
— Joe Galeski ir ižd. — J. Va
itiekus.

Kalbės Konsulas.

Z. Pocius
P-as Glebauskas
John Bulovas
K. Ūkelis
Antanas Leppo
Juozas Ulinskas
Juoz. Venckus (Garry, Ind.
Louis Rukšėnas
John J. Skoby
N. Alekna
J. Manikonis
Stella Cirul
S. Ogintas
Wm. N or gi lūs
Mike Lesis
Mrs. Leppa
J. Valintis
St. Balsys
Mrs. Manches

J. Bross
J. Didelis

6-ios pavardės • neįskaitomos

Petras Gražulis — 75c.

Rengia Lietuvos
N epriklausomybes
Minėjimą, Vas. 25

Paininėjimas įvyks 25 d. va
sario, J. Waichulio svet, prie 
23-čios gatvės ir Lake st., Mel- 
rose Park 3 vai. po pietų. Pa
minėjimas bus su programų. 
Užkviestas kalbėtojas iš Chica- 
gos: Lietuvos konsulas p. Dauž- 
vardis ir dar kiti. Užkviestas ir 
Kanklių choras, kuris išpildys 
programą iš visokių dainų ir 
bus daugiau visokių pamargini- 
mų. Kurie paaukos kokią auką, 
tai jų vardai bus pagarsinti lai
kraščiuose ir pinigai bus pasių
sti į Vilnių nukentėjusiems lie
tuviams. Komisijos Narys

bo narių, turėjo progą susipa
žinti ir pasidžiaugti lietuviško
mis dainomis pereito trečiadie
nio vakare, kada šaltimiero ra
dio valandų artistai buvo pa-| 
kviesti išpildyti programą Sinai ( 
Temple salėje.

Trumpame bet turiningame 
programe dalyvavo kvartetas, 
susidedantis iš Antano Kamins
ko, Algirdo Brazio, Florencijos 
Balsiu tės ir Onos Jonikienės, 
kvartetas palinksmino publiką 
su Lietuvos himnu, "Pinuti link
sma”, “Kai aš turėjau**, “Eisim 
broleliai namo”, ir dar keletu 
■dainelių.
r Solo dainas sudainavo Flo
rencija Balsiutė, kuri labai ar
tistiškai išpildė Strauso “Blue 
Danube”. Ciceros lietuvių paži
ba, Algirdas Brazis, susilaukė 
didelių ovacijų sudainavęs žy

b

TYPEWRITER 
Rentals 
s

Rentai ..Fplied on Purchase

WAGNER
Typevvriter Sales and Service 
3712 So. Western Avė 

Phone LAFAYBTTE 3534

PO 50c.

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS __

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

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

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

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

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

(Viso $13.00)
M. Karčauskas
P. švelnis
A. Kizelienė
Balčiūnas
F. Valaitis
K. August 
P. Račiūnas 
“Darbininkas” 
J. Balčiulis 
Z. Zicėnas 
Mary Petraitis 
P. Sarpalius 
A. Rulis 
W. Paraitis 
V. Malinauskas 
D. Bručas 
A. Juodviršis 
S. Gedsbodas

, J. Blankia 2
7-nios pavardės Neįskaitomos

Po
Po 
Po 
Po 
Po
SMULKIŲ ....................
Už bilietus įplaukė (po 
10c asmeniui — bedar
biai ir jaunuoliai buvo 
įleidžiami veltui) .......

Ir Melroseparkiečiai Skiria Pel
ną Vilniaus Lietuviams. ,

MELROSE PARK, III. — Vic 
tos lietuviai rengia Lietuvos Ne- 
vasario 25 d.

Penkios draugystės susitarė 
surengti šį paminėjimą 22 me
tų Lietuvos gyvavimo sukaktu-

Lietuvių Radio 
Programų Artistai 
Gražiai Pasirodė
Išpildė Koncertą Sinai Temple 

Salėje.
Daugiau kaip penki šimtai 

žydų, Sinai Temple Vyrų Klu-

.U

$5.00 .
$2.00 .
$1.00 .
75c ....
50c ....

$10.00 
10.00 
66.00

.75 
13.00 
37.04

66.50

VAKARAS DAVĖ
ĮPLAUKŲ ....................  $203.29

Aukos ir kiti pinigai 
paskelbti pirmiau 

(žiūrėk “N.” vasario
14 numerį) ........... $743.85

VISO

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

> chicągo, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro
Sekųiadieniais nuo 9 ryto iki 1 vąk po pietų.

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO RYTMETINIU

$947.14
Visiems vakaro dalyviams ir 

aukotojams tariame širdingai 
ačiū!

KOMITETAS VILNIAUS
KRAŠTUI ŠELPTI

Aukas reikia siųsti finansų 
sekretoriui A. Ambrozevičiui, 
1739 S. Halsted St., Chicągo; 
čekius ir money orderius reikia 
išrašyti iždininko, P. Millerio 
vardu. Visos aukos greitai pa
kvituojamos per spaudą).

---- ----- -—.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

PROGRAMIĮ

Be viršminėtųjų mergaičių 
trio (Florencija Balsiutė, Ona 
Jonikas ir Elena Pečiukaitė) 
pasižymėjo su “Verpimo dai
na’*, o akordeonistas Juozas 
Warputas sugrojo “Kol nidre” 
ir “Sekstetą iš Lucia”.

Smagu matyti kad lietuvių 
dainininkai ir muzikantai yra ir 
svetimtaučių kviečiami progra
mų išpildymui. Visi šie artistai 
yra nariai šaltimiero valandų 
štabo. Jis tikrai jais gali pasi
didžiuoti. Matas

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogu^ 
privažiavimas.

6600 VV. lllth St.. Wnrth, 111

Vic or Bagdoną.-
I.OCAI LONG

MOVING
^erkraustom forničiub pianu

isokius rakandus be: štoru-
Vežam j farmas ir kitus minsiu-
■2ema kaina Musų Darba;.
antuotas Taipgi priRtatorr an
'’is j visas miesto dalis

M06 So. Halsted Si
Saukit Tel. YARDS 340$

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

M

BUDRIKO VASARIO METINIS RAKANDŲ PERVIRŠIO

IŠPARDAVIMAS
D

r <<

Neapsakomas su - 
taupymas, perkant 
dabar. Prekės palai
komos iki vasaros 
ir už tai nieko ne
skaitoma. Daugybė 
prekių parsiduos už 
pusę kainos, kad pa
darius vietos vasa
rinėms prekėms. 
Ant geriausios radi- 
jos dabar sutaupin- 
site 50 dolerių.

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

Išgirsit 
muziką

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pu 
mos rųšies su mo 
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darba 
garantuotas.

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

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

Kasdien
iki

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAI, PADIRBTI UŽSI- gh JA PA 
SAKYMAN, VERTI $95.00 PO ....................... ■b4H 311

GRAŽI LEMPA DYKAI W w W.

$200 vertės Setai po .j.... ....... $119-00
Studio Couches po.......................$16-05
8 šmotų valgomo kambario setai, 
verti $98,00 už .............   $39-50
Dideli vatiniai matracai po .........  $3-75
Sirtimons Innerspring Matracai 
po ......................    $11.95

Naujos Skalbiamos Mašinos—
Maytag, Norge, po ......   $49-95

1940 metų Elektrinės Ledaunės, 
vertos $150, dabar už ................. $99 .95

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Po 15 Centų į Dieną.

MADŲ

Operuoja Grožio 
Salioną

CHICAGO LAWN. — Netru- 
kus bus 2 metai kaip Balzekų 
duktė, Irena Wcber, operuoja 
grožio salioną vadinamą The 
Beauty Box, ties 4307 W. 63rd 
St.

ši jauna biznierė čia, mato
mai, daro sėkmingą biznį. Gal 
visa paslaptis tame, kad ji yra 
malonaus budo ir patrauklios 
asmenybės lietuvaite.

Gero pasisekimo.
Jos Drauge

JOS. F. BUDRIK
FIIRNITIIRE HOUSE

3409 SOUTH HALSTED STREET
RADIJAI PATAISYTI SAUKITE: YARDS 3088

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

9 .

NAUJIENOS 
1739 8. Halsted 8L 
Chicągo, IR

vardas

Adresas

MdesUaTuriningas Radio Programas iŠ stoties WCFL, 073 k. nedėlios vakare 5:30 iki 6:30. Krautuvė at
dara Ir nedėliomis iki 4 vai. po pietų, panedėlių vakarais iki 9 vai.
-......         lt-.-.- ----—--------------  ----- .... .f ... ----- ---- f
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Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

Six major affairs commerhorating 
Lithuania’s independence anniversa-Į 
ry sėt some kind of a new record. 
Five of them were held during the 
week-end. The return of Vilnius 
has apparently been a great stimu- 
lant even to the Lithuanian of Ame
rica. The mojar affairs were sup- 
plemented by. minor ones at parish 
halls and meeting places. The rc- 
sult is that one can safely statė that 
every Lithuanian in Chicago whc 
participates in Lithuanian activi- 
ties has attended and independence 
celebration this year.

VALENTINES: Mrs. Zeidas, 3347 
So. Emerald Avenue, should de- 
scrve some word of thanks from 
the world for the valentines she 
presented the world sixteen and 
more years ago... Her two daugh- 
ters, Veronica and Evelyn, both ce- 
lebrate birthdays on February 14, 
though there is several years dif- 
ference in their ages ... Another 
birthday celebrant on Valentine 
day is Charles Stephens .. . The tes- 
timonial dinner in his honor lašt 
Wednesday, during . which he was 
decorated with a Gediminas mędal, 
was highlighted by a surprise birth
day cake, candles and all...

POPULARITY: Four Lithuanian 
girls, Ann Soltis, Sophie Norkus, 
Bernice Grigula and Dolores Pat- 
ravich are entrants in a populari- 
ty contest being conducted by the 
local Bridgeport nevvspaper .. . Two 
Lithuanian firms, Budrik’s and 
Bridgeport Clothing, are among 
thte sponsors of the contest...

TERPSICHORE: The Karre lę Ba- 
ron dancers (John and Irene‘Kren- 
cius) are back in the Chicago vi- 
cinity again. playing a Milwaukee 
engagement at present... They 
vvere the star performers at Be
liajus’ Nook of All Nations Satur- 
day night, where another Lithu
anian independence commemoration 
was held. ,. Helen Pech sang at 
the šame affair . .. Beliajus, who 
recently returned from an engage
ment in Kansas City, reports that 
the Lithuanian parish there- has 
practically surrendered to the pro- 
cess of assimilation .. . The Lithua
nian language is heard there only 
in the confessional...

TALENT TELLS: It is our con- 
tention that, given the opportunity, 
some of our musical organizations 
and individual singers and musi- 
cians,' can please the most ’exact- 
ing audiences... This has been pro- 
ved by the Pirmyn chorus which 
has fulfilled several concerts for 
non-Lithuanian audiences and has 
never failed to receive an invita- 
tion for another appearance... Lašt 
Wednesday our contention received 
another pat on the back when a 
group of our radio artists appeared 
before more than seven hundred 
persons at the Sinai Temple... An- 
thony Kaminskas, Florence Balsis 
rnd Algird Brazis were the soloists 
in a group which included a quart- 
ct, trio and accordionist Joe War- 
put, all ably directed by Helen 
Pech... Every number was enthu- 
sistically applauded, būt Brazis al- 
most brought the house down with 
his rendition of “Eli, Eli”... As a 
results, the group won two more 
bookings...

ROMANCE: When Helen Chesna 
accompanied the Birute chorus to 
New York for Lithuanian day lašt 
September she did so because she 
felt it her duty to the chorus — 
and a desire to see the Fair... Little 
did she dream that that nice Lithu
anian young man she met there 
would be more than a passing ac- 
ąuaintance... Būt the friendship 
blossomed and continued through 
the courtesy and Service of Uncle 
Sam’s mailmen... Even Jim Farley 
beamed at the increased business... 
A proposal was followed by an 
acceptance and, very recently, the 
postman rang twice and—delivered 
an engagement ring... To the utter 
chagrin of John Rukstala, Christine 
Krisciunas is bein£ squired about 
town by Stanley Stašaitis who, in 
tum, js being hard, pressed by 
Dan Kumskis, brother of politico, 
AL...

FIZZLE: When Walsh’s death 
left a vacancy in the coroner’s post, 
Lithuanian democrats thought that 
job would be a nice plum for some

deserving Lithuanian... They sent a 
delegation to Mayor Kelly, request- 
ing that the latter appoint Al. 
Kumskis to the post... The mayor 
replied that he vvould see what 
could be done... The next day Bro- 
die was appointed....

KNICKKNACKS: Ann Juozaitis, 
we are told, is šinging for a coal 
company sponsored broadcast on 
Sundays... Vera Stradomskis, until 
a few years ago one of the most 
popular Lithuanian vocalists with 
various groups, Birute especially, 
seems to have dropped out of sight 
altogether... She is Mrs. Carl Reiher 
now, the proud mother of Carol 
May Reiher, who will be a year 
old on April 23... Joe Platak, the 
pride of Bridgeport, was successful 
in the recent tournament and re- 
tains his championship title for 
another year.. Captain Theodore 
Thurston is walking on moonbeams 
these days because he danced a 
waltz with Simone Simon at the 
Stevens hotel two weeks ago....

All contributions to this column 
mušt be signed with the sender’s 

[name; unsigned contributions will 
j be ignored.

If You Have 
A Voice —

THIS VVILL INTEREST YOU

If you have a voice to warrant 
your singing ambitions, there’ll be 
a place for you, along with Mel- 
chior, Flagstad and Martinelli, on 
the stage of the Chicago City Ope
ra. Company next season.

The company chorus will be re- 
cruited hereafter from local talent, 
in accord with a policy announced 
today. by the board of governors. 
The message has been carried in a 
letter to all music schools of the 
district.

Būt a young soprano or baritone 
mušt meet stiff reąuirements be
fore attemting to mingle with the 
sailors aboard Tristan’s ship or out- 
side the bullfight ring of Carmen’s 
Scville. Having survived the audi- 
tion, he or she mušt memorize 20 
operas in four languages.

Then there will be 12 hours of 
rehearsal each wek—three hours 
on three afternoons for women and 
the šame time in the evenings for 
men. On Saturdays there will be 
a joint three-hour rehearsal. Those 
without time to undertake the 
training are advised not to apply.

Opportunity will thus be afford- 
ed aspiring singers in the Middle 
West to be drafted from the cho
rus for minor roles. It will amount 
to post-graduate operatic training 
for the choristers at no cost to 
themselves.

Applications for auditions, to be 
given between Feb. 20 and March 
1, mušt be made in person before 
joon this Saturday on the fourth 
.oor of the Civic Opera Building, 

20 North Wacker drive.

2ark District Chess 
and Checker 
rournament
Anyone falling within the inter- 

mediate or senior age brackets who 
enjoys the relaxation of a game of 
chess or checkers, is invited to pit 
his or her skili against other devo- 
tees of the games in the Chicago 
Park District Annual City-wide 
Chess and Checker Tournament 
now in their preliminary stages of 
play.

The Tournaments are sub-divided 
into four contests, namely local, 
area, district and championship 
play-offs.

• The two finalists in each classi- 
fication in each meet will advance 
as the play .progresses.

Finais will be held at Humboldt 
Park, March 21-22.

Free entries may be filed with 
your neighborhood Park Sudpervi- 
sor who also will supply Informa
tion conceming the time and day 
the players assemble for their sės- 
sions in 'the park.

News From Chicago 
Parks

Park District Novice Weight Lifting 
Championships

Disciples of “HERCULEAN ART” 
will display their museular force in 
rivalry for championships in vari
ous divisions of the Chicago Park 
District Fourth Annual Novice 
Weight Lifting Tournament to be 
leld at Lake Shore Park, Chicago 
Avenue and Lake Shore Drive, 
starting at 2 p. m., Sunday, Februa
ry 18.

Competition will be held in 118, 
26, 135, 147, 155, 165, and 181 1b. 

and heavyvveight classes. Thę sche- 
dule of lifting events will include 
Avo-hand military press, two-hand 
niateh and two-hand clean and O 
jerk.

Participation is limited to repre- 
entatives of units of the Park 
listriet and entries mušt be filed 
ot later than 12 o’clock noon, 

Thursday, February 15.
Park District Fencers To Compete 

in Tournament*
Who’s who in the Park District 

’oncing world will soon be deter- 
ninėd.

Top fencers of Gompers, Almira. 
Simons, Austin Town Hali, Portage, 
lamilton, Gage, and Green Briar 

Park are scheduled to cross foils 
at Almira Simons Park, 1640 N. 
Drake Avneue at 7:00 P. M., Fri- 
day, February 16th, for the Chi
cago Park District championship 
titles in various divisions.

Participation in the novice age 
c’assifications is open to any park 
district fencer who has never won 
a place or prize in tournament 
competition. Winners in former 
fencing meets are eligible to com
pete in the unlimited classified di- 
visior.s only.

The public is invited to witness 
this spectacular display of swords- 
manship.

Park District Outing Club To 
Visit Indiana Dunes

About fourteen club members 
attended the long awaited theatre 
party which was held lašt Satur
day evening at the Harris theatre. 
Although there was a diversity of 
critical opinion concerning the show 
itself, “The Man Who Came to 
Dinner”, there was a unanimous 
vote of approval for the delicious 
chicken dinner served after the 
show at Bill Waite’s home. So it 
was that what with dancing, talk- 
ing and making merry, the party 
lasted until late.

•
v In spite of the fact that most of 
the Little Theatre group attended 
the party the t night.? befoęe and 
d’dn’t get home until late, they all 
turned out for the rehearsal which 
their director, Nelson Sfakis cal- 
led for Sunday afternoon. This is 
ample proof that the group is real- 
ly . in earnest about their work.

Members of the Outing Club of 
■the Chicago Park District plan an 
exploration of the Indiana Dunes, 
Sunday, February 18.

The group will meet at Randolph 
Street Depot (151 East Randolph 
Street) and board interurban el- 
eetrie train leaving at 9 A. M. Re- 
turning, leave Tremont, Inidana, 
5:59 P. M. and arrive in the city 
at 7:05 P. M.

The hiking party will be in 
charge of Frank Stagenga, leader, 
and Elizabeth Pajari, guide. Those 
wlshing to be included in the out
ing may phone Lincoln 3000, local 
254, for reservation, or contact the 
hike leader at the depot, who will 
be wearing a green and gold Iden
tification arm band.
Park District Amatuef Wrestling 

Tournament
Amateur .wrestlers in every sec- 

tion of the Park District are going 
nto lengthy periods of training for 
ompetition in the Chicago Park 

District Annual City-Wide Ama- 
?dr Wrestling Tournament.
Area meets will be held simul- 

aneously at Grand Crossing, Mar- 
.uette, Franklin, Holstein, Inde- 
>endence, and Stanton Parks, 

Thursday, February 29. The win- 
ier and runner-up in each weight 
’assification will be advanced to 
he finais to be held at McKinley 

Park, March 8th and 9th.
Competition will be held in 108, 

15, 121, 128, 136, 145, 155, 165, and 
.75 1b., also heavyweight divisions.

Entries elose Saturday, February 
’.4th, and may be filed with area 
vrestling chairmen at Tuley, Mar- 
.uette, Columbus, Holstein, Avon- 
lale and Stanton Parks.
?ark District Table Tennis Tourna 

ment For Boys and Men
Community tournaments in the 

Chicago Park District Annual City- 
wide Table Tennis Tournament for 
boys and men ’ate now in various 
tages of progress in almost every 

unit of the Park District. Competi- 
jions are being held in the junior, 
ntermediate, and senior divisions, 

on the single or double elimination 
plan.

At the elose of local contests the 
winner and runner-up of each clas- 
sification in each tournament will 
be advanced to area meets to be 
held simultaneously at Calumet, 
Armour Square, Columbus, Hum
boldt, Jefferson, - Avondale, and

HelsAnAll-
American

MEET AL BLOZIS

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

You might as well hear about 
Al Blozis now, because if things go 
well thei huge Georgetown sopho- 
more should. be an International fi- 
gure very soon.

“There’s no doubt about”, said 
Track Coach Hap Hardell, accord- 
ing to an A. P. dispateh from 
VZashington, D. C. “he’ll sėt a new 
world record in the shot put.”

“There’s no doubt about it”, said 
Football Coach Jack Haggerty, 
• that boy will be an All-American”.

Seeing Blozis is believing. He 
towers 6 feet 6 inchest weighs 240 
p'ounds, and is agile on his snow- 
choe-shaped feet, a fine student. 
He is 20 years old and štili grow- 
ing.

His tutors’ predietions are not 
based on hopes būt on performan- 
ces in his first year as a college 
participant.

Lašt tveek he tossed the shot 53 
feet 1 inch, a half inch short of

The “Poverty” of the Big Boys
If you have tears, prepare to shed 

them now. For I shall lift the veil 
which conceals the “poverty” of 
the Big Boys, and let you see face 
to face some of America’s highest 
income-receivers, the poor, miser- 
able chaps who have had to bear 
the brunt of Uncle Sam’s heartless 
program of “socking the rich”. My 
figures are from the Chicago Tri
būne, January 23, 1940.

Since it is štili the fashion to 
bėlittle politicians when compared 
to the lords of industry, we shall 
find it interesting first to statė the 
baries of our leading federal of
ficials. For, in spite of the present 
fashion, it has always seemed to 
m p, as it does to the newspapers, 
fhat the men who govern this coun- 
trv work hardęr and carry far more 
rosnonsibijitv than does such a bu- 
s’ness map aš Kenneth G. Smith, 
hppd of the Pensodent Company, 
who in 1Q38 eot the top salary for 
Illinois: $155.806. And he received

swift ageing of Coolidge, Hoover, 
and Roosevelt eloquently testify to 
that hard truth. Yet, for that grind- 
ing work and terrific responsibili- 
ty we pay the President $75,000 a 
year.

Būt in 1938 at least twenty-two 
officials in the General Motors’ Cor
poration received a higher salary 
than the President of the United 
States. Here are a few of them: 
Charles F. Kettering, vice presi
dent, 192,923; Albert Bradley, vice- 
president, $175,499; Alfred P. Sloan, 
Jr., Chairman, $164,450; William S. 
Knudsen, $303,400; and Marvin E. 
Coyle, Chevrolet general manager, 
$184,949.

Or suppose wc look a little clo- 
ser by, at some of the “poverty” 
of Illinois Big Boys. Thirty-three 
nf them in 1938 got salaries higher 
fV,an that of the President of the 
United States. Tere are some of 
them: L. H. Rose, circulation ma
nager of the Tribūne, $100,000; S. 
L. Avery, chairman. Montgomery 
Ward and Co., $100,450; M. Annen-

Bella Pozer, chairman of the 
Sports Committee, has announced 
that a Spanish party has been 
scheduled for April 13, at George 
Williams College. Also, the first of 
the volley-ball games betvveen the 
men and the women of the L. U. 
C. will be held in the latter parf 
of March.

•
A very interesting and full pro- 

gratn of business is scheduled fot 
th reuglar monthly meeting to be 
held February 25, 140 at Beliajus’ 
Studio, 514 E. 61st Street, at 2:30 
p. m. All prospective members of 
the club afe verVJ vzelcome to at- 
tend this meeting;-'and thus get 
acąuainted with the club and its 
members.

•
Incidentally, this is going to be 

another of those;/ “day after the 
night before” meetings since all 'of 
the Club is invited to, participate

breaking the world indoor record, 
at the Baltimore-Maryland Uni- 
versity indoor meet.

In his first shot at the senior 
event in Lincoln, Neb., in 1939, he 
placed third among the best in the 
nation.

Saturday he took his shot to the 
New York Athletic - Club meet and 
all Georgetown is saying “don’t be 
surprised if he sets a new world 
mark.”

This Is Something 
Worth Copying

An employment exchange for 
Jewish youth in this country was 
organized yesterday by the execu- 
tive board of the National Federa- 
tion of Temple Youth.

The exchange is sponsored by the

that neat little nugget for making 
pnd marketing a toothpaste of 
doubtful value.

Who would contend that K. G. 
Smith or the head of any other 
single Corporation shoulders as 
much responsibility as does Sec- 
retary of Agriculture Wallace or 
Secretary of the interior Ickes? Yet 
Wallace and Ickes received the us- 
val salary for a cabinet member, 
$15,000. That is also the salary of 
the 7 ice-President and the Speak- 
er of the House. Senators and con- 
gressmen are paid only $10,000 a 
year. a sum so small that it would 
not be thought chicken feed if re
ceived by a Corporation official. 
Yet there is no shortage of capable 
men willing to fili those govern- 
ment positions.

Being President of the most 
povverful natioji in the world is a 
man-killing job. Wilson’s break- 
down, Harding’s death, and the

berg. circulation director, News 
Syndicate Co., $114,597; Walter J. 
Cmnmings, chairman, Continental 
Illinois National Bank and Trust 
Company, $100,550; B. E. Hcnder- 
son, president, Household Finance 
Corporation, $125,165; and C. S. 
Woolman, vice-president, Hales and 
Hunter Co., $159.684.

In giving the above, I merely 
touched the long list in the Tribūne, 
which ran column after column of 
Corporation officials all receiving 
higher salaries than the President 
of the United States. Eugene G. 
Grace, of Bethlehem Steel, for in- 
stance, who rated his pieture and 
special mention, got $378,698.

Būt I have sėt down enough facts 
and figures to lift at least a cor- 
ner of the veil from the “poverty“ 
of ’the Big Boys.* Don’t you think 
we ought to pass the hat to keep 
those needy lads ou tof the al- 
ready overcrowded breadline?

in the Leap Year Party, February 
24, at Helen Slakis’ home, 6733

committee on vocational guidance, 
of which Raymond K. Myerson of

. Chicago is chairman. The exchange 
will serve as a placement bureau 
for all young persons.. who are 
members of the federation. Each 
temple group will be asked to sub- 
mit a list of unemployed members 
who have specialized skills and 
professions. These lists will be ex- 
changed among the branches.

The members of Birute combined 
work and pleasure during the 
week-end. After making an ap
pearance at the Lithuanian audi
torium Friday night, where the 
Vilnius Relief committee was spon- 
soring a Lithuanian independence 
day program, we had two more 
programs to fulfill on Sunday.

Anthony Olis, who conducted at 
the evening affair yesterday, paid 
a visit to the chorus during Fri- 
day’s rehearsal. He wished to re- 
new his acquaintance with a group 
which he directed back in the 20’s.

• ★
Birutė’s annual sočiai, “šeimyniš

kas - vakarėlis”, will be held at the 
Marąuette hall, 6908 So. Western 
avenue, on March 2. There will be 
a program and refreshments, plūs 
dancing to a good orchestra. 
Tickets for this eventful affaiij, 
which offers fun for the whole 
family, can now be purchased from 
members at fifty cents.

The chorus is at present holding 
two rehearsals a week, on Mondays 
and Fridays, at the Sandara hall, 
814 W. 33rd Street. A new, two-act 
eomic operetta, “Viengungiai” (The 
Bachelors), and several new songs 
are being rehearsed. “Viengungiai” 
will be presented, with a concert 
at the Lithuanian auditorium, 3133 
So. Halsted st., on April 21. It pro- 
mises to be one of the best pre- 
sentations evet made by Birutė, 
which is a big order. į

The rehearsals on Mondays and 
Fridaya start at 8 o’clock. New 
members are welcdme at this time, 
for they will have ample time to 
prepare for the operetta and con
cert. —-E. P.
J 1 T'" ' ' ' ' ’ .... 5
Hamlin Parks the week of March 4.

The two players reaching the fi
naIs in eą.ch class in area meets are 
eligible to compete m the cityr 
wide championship games to be 
played at Humboldt Park, March 
14th-15th. • . ” !

The executive board took this ac- 
tion, Myerson said, as an answer to 
the appeal of the American Youth 
Commission that America take heed 
of the serious condition of young 
men and women in the country.

What Chicago 
Is Reading—

FICTION
1. KITTY FOYLE. By Christopher 

Morley.
2. THE NAZARENE. By Sholem 

Asch.
?. GRAPES OF WRATH. By John 

Steipbeck.
! PORTRAIT OF JENNIE. By 

Robėrt Nathan.
5. THE EAGLES GATHER. .By 

Taylor Caldwell.
NONFICTION

1. A SMATTERING OF IGNO- 
RANCE. By Oscar Levant.

2. DAtS OF OUR YEARS. ’ By 
Pierre van Paassen.

3. LAND BELOW THE WIND. By 
Agnės Newton Keith.

4. WIND, SAND, AND STARS, By 
Antoine de Saint Exupery.

5. HAPPY DAYS. By. H. L.
Mencken.

HULL HOUSE TO CELEBRATE GOLDEN 
ANNIEVERSARY MAY 17-26

Will Also Commemorate 5th Anni- 
versary of Jane Addams’ Death

Hull-House will celebrate its fif- 
Itieth anniversary May 17 to May 
26, Miss Charlotte Carr, director, 
announced today.

A full week’s celebration, yith 
a program calling for a nationwide 
conference on settlement work, par
ticipation in a na|ional broadcast 
by prominent Hull-House “alumni”, 
and a series of special events illus- 
trating the work of America’s 
most famous settlement, is being 
arranged. Technically speaking, 
Hull-House was fifty years old lašt 
September, būt the formai golden 
anniversary celebration was post- 
noned until this spring, when it 
will also commemorate the fifth 
anniversary of the death of the 
founder of Hull-tiouse, Jane Ad
dams, on May 21, 1935. >

“We are, of course, proud of 
what Hull-House has accomplished 
m the first half century of its ex- 
istence,” Miss Carr said today in 
^nnouncing the semi-centennial. 
“būt in our celebration of Hull- 
House’s golden anniversary next 
May, we are more interested in 
directing attention to the job that 
faces us today than we are in 
‘nointing with pride’ to our “past.

Established in 1889
“In 1889, the spot where Hull- 

House now stands was almost a 
suburb of Chicago. Today it is the 
exact center of Chicago’s vast po- 
pulation of four njillion persons. 
Fifty years ago the problems of 
living were comparatively simple. 
Today they are complicated by se
rious machine age problems at 
home, and by war abroad.

“Hull-House has a plant, equip- 
ment and resources with a book 
value of $1,800,000. In 1939, the 
attendance in the various activi- 
ties at the House totalled 367,500. 
We believe there is a tremendous 
job for us to do, and we plan to 
take advantage of our golden an
niversary to emphasize the mag- 
nitude of that job and our opportu
nity to meet its challenge.”

Miss Carr appealed to the thou- 
sands of persons whose lives have 
been touched by Hull-House over 
the past half century to* help cele
brate the golden anniversary by 
writing briefly to her of their Hull- 
House reminiscences. A member of 
her staff, she added, wbuld be de- 
tailed to meet persons who wished 
to re-visit Hull-House personally 
to tell their reminiscences. Many 
of the responses to this appeal, it 
’s hoped, will be published later in 
some permanent form.

Distinguished Residents of 
liuli House

Among the distinguished per
sons who have been residents of 
’lull-House are McKenzie King, 
orime minister of Canada; Secre- 
4ary of Labor Frances Perkins; 
Professor John Dewey, noted philo- 
?opher; Professor Robert Morss Lo- 
vett, writer and critic, and eurrent- 
ly Government Secretary of the 
Virgin Islands; Gerard Swope, for
mer head of the General Electric 
Company; Walter S. Gifford, pre
sident of the American Telephone 
snd T’elegraph Company; Benny 
Goodman, “King of Swing”; and 
Sidney Hillman, vice-president of 
lhe Congress of Industrial Orga- 
nizations. Active participation in 
the fiftieth anniversary celebration 
by several of these Hull-House 
“alumni” is planned.

On two other, widely separated 
fronts, Hull-House’s milestone is be- 
■ng observed this year. This spring 
the United States Post Office is 
bringing out a Jane Addams’ me- 
morial stamp. The stamp will be 
of ten-cent denomination. In Hol- 
lywood, Columbia Pictures is re- 
ported ready to begin produetion 
on a motion pieture called “Jane 
Addams and Hull-House”, with 
Irene Dunne playing the role of 
Jane Addams.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Suomiu Konsulo 
Sveikinimas Chica- 
gos Lietuviams

(Negalėdamas asmeniškai at
vykti į Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, pereitą penk- 
tadidnį, p. Clmer A. ForsbergĮ, 
Suomijos konsulas Chicagoj, 
prisiuntė žemiau paduotą svei
kinimo telegramą vakaro sve
čiams. Jo vietoj kalbėjo Mr. 
Mijler, žymus suomių veikėjas 
ir redaktorius Chicagoj.)

TO AMERICAN 
LITHUANIANS

Celebrating “The Fourth of 
July” of Lithuania, greetings 
and good wishes. Unable to be 
with you, būt please accept my 
thanks for the fine fellowship, 
rer.pect and understanding ex- 
ist’.ng between the Chieago 
Lithuanians and the Chieago 
Finns, which I sincerely hope 
will always be maLita'ned at its 
high level.

Elmer A. Forsberg, 
Suomijos Konsulas Chicagoj

Įgaliavo Ūkio 
Padargų Uniją 
Skelbti Streiką

3,117 už streiką, 343 prieš

C. I. O. ūkio padargų unijos 
darbininkai įgaliavo savo virši
ninkus paskelbti streiką Inter
national Harvester traktorių 
dirbtuvėj, Chicagos Westsidėj.

šeštadienio vakare pasibaigė 
streiko balsavimai. , Pasirodė, 
kad 3,117 darbininkai pritaria 
jam, o 348 buvo priešingi.

Unija griebėsi streiko balsa
vimo, kai pairo derybos su In
ternational Harvester viršinin
kais dėl algų.

Unijos viršininkai streiko 
tuojau turbut neskelbs, bet įga- 
liavimą streiką paskelbti var
tos kaipo kovos priemonę toli
mesnėse derybose.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• Paskutinių 24 valandų bė- 
gyj policija areštavo 2,227 au
tomobilių savininkus už važi
nėjimą su automobiliais be val
stijos ir miesto laisnių 1940 
metams.

• Kensington nuovados po
licija suėmė Steve Jarecki, 
“burdingierių”, gyvenantį ad. 
353 Kensington avenue. Beeg- 
zaminuodamas revolverį jisai 
sunkiai pašovė savo šeiminin
kę, Mrs. Petrone Kincious. Ji 
guli apskričio ligoninėje.

• Prie 84-tos ir State gatve- 
karis užmušė 60 metų chica- 
gietį, Patrick L Fox, nuo 6840 
Indiana avenue.

• Du piktadariai Chicagos 
Northsidėj pagrobė turtingą 
chicagietę, Mrs. Loulse Railton 
ir atėmė nuo jos tris žiedus ir 
kitas brangenybes, $3,900 ver
tės. Tai padarę piktadariai iš
metė. moteriškę iš savo auto
mobilio ieloj, prie 161 East 
Chieago avenue. Ji yra žmona 
John Railtono, 2760 Marcy avė., 
Evanston, prezidento Otto 
Schmidt vyno bendrovės.

® Netoli gasolino stoties, 
2157 N. Cicero, policija atrado 
kulkų suvarstytą keleivinį auto
mobilį. Viduj buvo kraujo žy
mės. Policija spėja, kad tas au
tomobilis priklausė piktadariui, 
kuris trumpą laiką prieš tai 
bandė stotį apiplėšti, bet buvo 
nuvytas, kai savininkas John 
Gartley pradėjo ašudyti. •

© į stovintį gatvekarį su au
tomobiliu įvažiavo ir užsimušė 
33 metų chicagietis, Donald L. 
VVilson, 5405 N. Spaulding av. 
Nelaimė įvyko prie California 
ir Roscoe gatvių.

© Du piktadariai prie 4300 
Lake Shore Drive, sustabdė 
taxi šoferį David Scottą, 1216 
Carmen avenue. Jie pareikalavo 
pinigų. “Dievaž nieko neturiu, 
esu ‘broke’, atsakė Scott. “O. 
K.” tarė piktadariai ir nuėjo 
sau.

š

sportas!
Hans Schnabel risis su 

Grubmayer

LIETUVOS ATSTOVO AMERIKAI P. ŽA- Į AglBT1~~ A '' DEIKIO KALBA CHICAGOS LIETUVIAMS I CLASSIFIEP APS
(Tęsinys iš 8-to pusi.) FURNISHED ROOMS —TO RENT 

Gyvenimui Kambariai
HELP WANTED—FEMALE

«*,»■

r *

Marijona Endzelienė-Vaiciulaite
Gyveno adresu 430 West 39th Street

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 17 d„ 9:40 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Tauragės apskr., Tenė- 
nių pa ra p., Mieškinių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime sūnų Povilą, dukterį Dellą ir 

žentą IValter Notrėm, pusbrolį Juozapą Radžiu ir šeimyną; dvi 
pusseseres: Antaniną ir Benediktą Jakubėnius, Stanislovą 
šimkaitę, kitas gimines ir draugus Amerikoje, Lietuvoje —.vyrą 
Juozapą, 2 sūnūs: Juozapą ir marčią Marijoną, Stanislovą ir 
marčią Aleną, motiną Barborą, dvi seseris: Teklę ir Veroniką 
ir jų šeimynas, anukus ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas A. M. Phillips koplyčioje, 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks Trečiadienį, Vasario 21 d., 8 vai. ryto 
iš koplyčios į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a .a. Marijonos Endrelienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse įr suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame,
Vyras, Sunai, Duktė, žentas, Pusbrolis, Pusseserės ir k. giminės.

Laid Dir.. A. M. Phillips, Tel. YARDS 4908.

Šiandien White City arenoje 
(63rd ir South Park Avė.) ri
sis Hans Schnabel su Grub- 
myer iš Kansas. Tiek vienas, 
tiek kitas yra patyrę ristikąi, 
kurie' Chicagoje yra daug kartų 
pasirodę. Schnabelių yra ketu
ri broliai ir visi pasižymėję 
ristikąi. Hans yra labai tvirtas 
ir dažnai savo oponentus pusė
tinai palamdo.

Grubmyer nelabai tėra pub* 
likos mėgiamas, kadangi jis su 
savo oponentais ceremonijų ne
daro: dažnai juos net sukruvi
na. Todėl jis ir yra vadinamas 
“gorila”.
Tom Rolewicz rengia ristynes

Tom Rolewicz lietuviams yra 
žinomas per daugelį metų kai
po vienas šauniausių lengvesnio 
svorio ristikų. Prieš penkiolika 
ar daugiau metų jis nuolat da
lyvaudavo lietuvių rengiamose 
ristynėse. v

Per trisdešimt penkerius me
lus dirbdamas sporto srityje 
Rolevvicz tiek sportą pamėgo, 
jog ir dabar vis dar tai vienur, 
tai kitur pasirodo. Karts nuo 
karto jis ritasi, bet daugiausia 
jis rengia ristynes kitiems. Da
lykas tokis, kad jis yra risty* 
nių promoteris ir nuolat rengia 
ristynes.

štai ir kitą penktadienį jis 
rengia ristynes Lawndale im
tynių centre, 2254-56 S. Sawyer 
Avė. Risis Victor Soldat, Bo
hemijos čempionas, su Frank 
Wilzer, išgarsėjusiu vokiečių 
ristiku.

Tarp vokiečių ir bohemų di
delės meilės nėra. Tad galima 
tikėtis, jog ir \iiit matraso jie 
vienas kitą neglostys.

Bus ir kelios kitos poros. 
Rolewicz žada turėti ir siurpri
zą: jis užtiko Chicagoje jauną, 
bet labai gerą lietuvį ristiką, 
kurį jis rengiasi penktadienį 
publikai parodyti.

Apiplėšė Alinę 
Marųuette Parke

MARQUETTE PARK,— Trys 
ginkluoti banditai naktį iš šeš
tadienio į sekmadienį apiplėšė 
alinę Marąuetle Parke, adresu 
2709 West 71 Street, Nuo savi
ninko atėmė $180 pinigais, 
$220 čekiais, ir apie $25 nuo 
septynių klijentų, buvusių vidų 
je. Tarp jų buvo viena moteriš
kė,

Apie pusvalandį prieš tai tie 
patys piktadariai atėmė $1 ir 
automobilį nuo Walter Zyg- 
muntowiczįaus, 5105 S. Her- 
mitage avenue, Jį užklupo prie 
54-tos ir Loomis bulvaro.

lygumo sudaryti apkaltinimo 
aktą Lietuvos vyriausybei. 
‘Kad Lietuvos ūkininkas ken
čia (dėl jo produktų žemos 
kainos) yra kalta Lietuvos fi
nansinė politiką’ —pąreiške 
dienraščio redaktorius. ‘Lietu
va kenčia dėl savo aukštos va
liutos.’ Tas gerbiamas redak
torius, kaip buvo galima iš an
ksto laukti, savo ekonominę 
kritiką užbaigė įprasta politi
ne melodija: jei Lietuvoje vie
špatautų demokratija, tai litas 
taptų litukų ir ūkininkas ir 
visi kiti butų laimingi. Į šito
kią kritiką tenka atsakyti, kad 
objektyvus ekonomistas ir par
tinis publicistas negali sutilp
ti vienoje asmenybėje. Valiu
tos nuvertinimo problema yra 
juk paprasto ekonominio ap- 
siskiatliavimo uždavinys, pa
liekant demokratiją ramybėje. 
Valiutos nukritimas paprastai 
betgi komplikuojasi tulu laip
sniu psikologinės panikos — 
ši apystova mažam kraštui 
gali būti daug žalingesnė ne
gu dideliam, O juk litas ori
ginaliai nebuvo ir dabar nėra 
aukšto kalibrą valiutos atsto
vas. Latvių latas buvo dvigu
bai aukštesnis už litą; latas 
tapo numažintas ir tik susily
gino su litu;

‘‘Pinigas yra socialūs ener
gijos gabalelės. Argi butų taip 
jau kilnu, kad Lietuvos ūki
ninkas už įdėtą darbą į savo 
bekoną gautų už jį nuvertintą 
litą; nors tas ūkininkas ir 
gautų daugiau tų nuvertintų

vilniečiams pagelbėt^ ipagel- 
bėti jų prieglaudoms ir moky
kloms, jų veteranams ir jauni
mui, o ypač pavargėliams, ku
rių Vilniaus krašte yra aps
čiai. Vilniaus ir Vilniaus Kra
što aptvarkymas ir aprūpini
mas yra todėl viena maloniau
sių musų pareigų. Lietuvos 
žmonės tam tikslui sudėjo, 
kaip girdėti, apie šešis milijo
nus litų. Amerikos lietuviai, 
taip jūsų spaudoje skaitome, 
esate kviečiami šioje linksmo
je talkoje dalyvauti. Ir aš at
vykau į Čikagą, kad tą kvieti
mą paliudyti. Tatgi, galingoji 
Čikaga, stoki į talką ir imkis 
tau priderančios vadovybės.

Karo atbėgėliai Lietuvoj
“Antroji žiauri ir netikėtai 

atsiradusi Lietuvos problema 
yra tai apie 100,000 atbėgelių 
iš buvusios Lenkijos, ši skaitli
nė susideda spytikriai imant iš 
virš 70,000 iš Lenkijos atėjūnų 
ir iš bent 35,000 tikrųjų karo 
pabėgėlių. Šių tarpe yra bent 
5,000 lietuvių, bent 14,000 žy
dų — dauguma gi susideda iš 
lenkų, šiek-tiek baltgudžių ir 
net ukrainiečių; atbėgelių tar
pe yra vaikų apie 6,000, mote
rų virš 10,000.

“Atbėgelių patalpoms, drabu
žiams ir maistui reikalingos 
milijoninės sumos. Vien tikrie
siems karo pabėgėliams reika
linga arti 4,000,000 litų kas 
mėnesį arba apie 600,000 dole
rių. Lietuva visus savo ištek
lius turi aukoti tai nelaimei;

RENDAI MIEGKAMBARIS vy
rui—be valgio—garu šildomas—ma- 
ža šeima. 4239 So. Washtenąw Avė. 
Lafayette 9869.

,,, T 1

RENDAI 2 ir 3 furnišiuoti kam
bariai dėl LIGHT housekeeping. 
444 We$t 57th St. Wentworth 6798

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina — 18 iki 30 — būti, virimo 
nė skalbimų nėra. $7.00. Baron, 
1634 Lunt. Rogers Park 0042.

MERGINA BENDRAM ruošos 
darbui, nėra skalbimo, nė virimo, 
$7.00, savas kambarys, liudymas. 
Van Buren 0338.

i

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
**THE HOME OF DINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069
A

JUOZAPAS GUNTIS 
gyveno 818 West 37th St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario. 16 d., 1940 m., su
laukęs 30 metų amž., gimęs 
Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Beatriče, sūnų Jimmy, 
motiną Joanną, po tėvais La
kytę, po antru vyru Rudienę, 
patėvį Vincentą, seserį Ame- 
lią Adomaitienę, uošvius Ma
rijoną ir Antaną Grinius ir 
daug kitų giminių.
^Priklausė prie Chlc, Lietu- * 

v jų Draugijos.
Kūnas pašarvotas 5618 So. 

Kostner avė., Tel. Portsmouth 
8455. Laidotuvės įvyks antra
dienį, vasario 20 d., 9:30 vai. 
ryto. Iš namų bus t nuly
dėtas į Liet, Tautiškas' kapi
nes.

Visi a. a, Juozapo Gunčio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Motina, Sesuo 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

litų, bet ti<^ jo litai jam nenu- pagalbos iš svetimų kraštų te- 
pirktų reikiąnąo kiekio žibalo, ateina tik aštuntoji dalis to, 
nes kaina išpusta ne ekono- kiek iš tikrųjų reikia. Lietuvos
minemis priežastimis, o karo žmoniškumas ir mielaširdystės 
staigmenomis. Žinomas Lietu-į darbas turėtų užimponuoti vi- 
vos ekonomistas prof. Rimka sam pasauliui ir pasaulis turė- 
(jr daugeliui, čikagiškių pažįs- tų Lietuvai suteikti daugiau pa- 
tamas) kalbėdamas apie a.d. ramos negu iki šiol teikia. Prie 
Tūbelio nuopelnus (o Tūbelis šios progos pareiškime padėką 
buvo lito nuvertinimo prieši- Amerikos Raudonajam Kryžiui, 
įlinkas), yra tokią nuomonę kuris Lietuvos atbegėliams yra
pareiškęs: ‘Tūbelio nuopelnas 
yra kaip tik .viešųjų finansų 
tvarkymas žymiai didesnis ne
gu jo priešininkams ir jo 
draugams gali atrodyti, ir jis
įiedarė nei /vieno rimtesnio 
sprendinio pirma nepasitaręs 
daugel kartų su žinovais, 
klausimo vispusiškai neišty
ręs.’

“Tat ir atrodo, kad čionyk
ščio redaktoriaus kritika Lie
tuvos finansų politikos neturi 
įtikinančio pagrindo.

"Tendencinga Kritika.”
“Kiek rimta ir nuoširdi kriti

ka yra konstruktyvė, nes pa
deda išsiaiškinti painesnius 
dalykus, tiek tendencinga kri
tika yra žalinga ir smerktina. 
Viename čionykštės spaudos 
laikrašty teko skaityti išmislą, 
buk Lietuvos^vyriausybės že
mės reforma pataikaujanti len
kuojantiems ’ d varihi njkams; 
kad tai yra liguistos partinės 
ambicijos šmeižtas yra aišku 
ir be aiškinimo; kokie tik ne
buvo žemės reformos pakeiti
mai—jie buvo daromi grynais 
ekonominiais apsiskaitliavi- 
mais ir viso krašto ūkinės po
litikos sumetimais. Juk ir Vil
niaus krašto dvarų nusavini
mas ir parceliacija negi kenk
smingam tikslui daroma.

“Salia šios rūšies neišven
giamų sunkumų atsirado ry
šium su Vilniaus atvadavimu 
eilė naujų problemų ir sekan
čios dvi yra . didžiausios ir 
sunkiausios. Pirmoji problema 
tai atvaduoti Vilniaus Krašto 
atstatymas, ekonomine ir kuK 
turine kryptimi. Vargome, rū
pinomės ir aukavome savo 
energiją, laiką ir pinigus be-

paaukavęs apie 80,000 dol. dra
bužiais ir grynais pinigais, 
Hooverio Komitetui, kurio cen
tras New Yorke, ir Lietuvos 
Žydų Federacijai. Man ypač 
malonu girdėti, kad ir lietuvių 
tarpe atsiranda talkininkų Lie
tuvos nelaimingiems atbėgč- 
liams šelpti. Tai gražu ir kilnu, 
nes Vilnių atgavus tarpe lietu
vių sparčiai nyksta buvusi ne
apykanta lenkams. Čikaga ir 
čia pasirodyk, nes kitos koloni
jos žiuri į tave ir laukiau pa
vyzdžio.

“Kaip matote, gerbiamieji 
čikagiečiai, vietoje gražių žo
džių ir sveikinimų dėl Vilniaus 
atgavimo, aš atvežiau Jums ir 
prieš Jūsų akis pabėriau visą 
maišą reikalų. Bet aš manau, 
kad ir Jus patys norite žinoti 
tikrovę kaip karti ji nebūtų. 
Bet, gerbiamieji, nepanianykit, 
kad mano kvietimas į talką 
Lietuvai reiškia, kad Jus turė
tumėt atidėti ar užmiršti savo 
reikalus. Priešingai, nes juk 
Jūsų lietuviški reikalai ir Lie
tuvos reikalai eina lygiagrečiai 
ir vieni gelbsti antriems. Lie
tuva džiaugiasi iš kiekvieno( 
Jūsų laimėjimo ir Jus negalė
jote paslėpti nusiminimo dėl 
Klaipėdos netekimo, kaip nega
lite paslėpti džiaugsmo Vilnių' 
atgavus. Tat aišku, kad |Jųs 
Amerikos lietuviai esate inte
grale lietuvių tautos dalimi, 
nors žinoma negalime būti vi
si vienos valstybės piliečiais. 
Jei būtumėm, tai ir tartumėmes 
dėl Lietuvos santvarkos, dėl 
Lietuvos valdžios. Bet taip nė-

kio išmislo. Lietuvybė kaipo 
lietuvių tautos išdavo nėra gi 
kokia prekė ‘‘made in Lithua
nia” arba “made in America”. 
Lietuvybė yra tas lietuvių tau
tos kultūros lobynas ar aruo
das, į kurį visi pilame ir iš ku
rio visi semiame.

Dirbkim ir budėkim!
Brangiausieji visų lietuviš

kų jėgų ir pastangų išdava yra 
savos lietuviškos valstybės ne
priklausomybė, paremta ant 
tautos suverenumo. Lietuvos 
nepriklausomybė todėl yra ide
alas ir džiaugsmas ne vien Lie
tuvoje gyvenantiems, bet viso 
pasaulio lietuviams.

“Nepamirškime, kad lietuvių 
tautos jėgos nėra didelės. Todėl 
jas turime taupyti, todėl jas 
turi naudoti tik tokiems tiks
lams, kurie musų tautą stip
rina, o ne išmislams, kurie 
vingiuoja šuntakiais. Gyvena
me nepaprastus laikus. Euro
poje ir Atlanto vandenyne 
siaučia karas. Kai karas siau
čia vienoje vietoje, niekas nė
ra saugu kitoje vietoje. Karas 
lyg’ gaisras— plinta. Žiūrėkite 
kiek mažųjų tautų šiandien 
dejuoja, kiek ašarų ir kraujo. 
Musų Lietuva betgi gyva ir 
sveika. Bet Lietuva turi sun
kenybių, ji reikalinga pagel- 
bos. Tad dabar yra laikas Lie
tuvai į talką stoti — dabar 
yra laikas savo pajėgas orga
nizuoti. Pavojus musų krašto 
laisvei, musų valstybės nepri
klausomybei, gali lyg netikė
tas tornadas urnai Atsirasti. 
Tad budėkime ir dirbkime, 
vienybėje dirbkime ir budėki
me.

REIKALINGA MERGINA bend
ram ruošos darbui, geruos namuos. 
Darbas nuolatinis, pradinė alga 
$6.00, liudymai. Belmont 0025.

BbšiN^sš čhAnčėš
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS, 
kampinis namas. Klauskite Mrs. 
Putz, 1725 W. 63rd St. Hemloęk 
6988.

TAVERNAS PARDAVIMUI su 
keturiais pragyvenimo kambariais. 
Karštu vandeniu apšildomas. Pigi 
renda. šaukite Grovehill 3769.

REAL ESTATE FOR SALE
PUIKUS PIRKINYS — 2 aukštų 

naujas namas pietvakariuose, Ne
šildomas. Pajamų $1680. Kaina 
$11,000. Terminais. Howard Law- 
son and Co., Dearborn 7325.

LIGOS VERČIAMAS parduoda 
naują 3 flatų namą su plytiniais 
uždarytais porčiais, po 5 kambarius. 
Dvigubas plumbingas, extra shower 
įrengimas. Moderniausias Logan 
Sųuare. Plytinis šildomas garažas. 
ĄLBANY 0961.

PAJAMINGAS l’/j. aukšto frei- 
mo 2-flatis, 5 po 3 kambarius, kar
stu vandeniu išldomas. $4500.00.— 
Pensacola 8611.

FARMS FOR SALE 
____ Ūkiai- . - -,

VEIK 3 AKRAI PRIE Irving 
Park Road (seni namai, reikia nu
griauti į 30 dienų), tuoj į rytus nuo 
Bęnsenville. Kaina $1250—$250 pi
nigais — 15 į mėnesį. Box 1178, — 
1739 So. Halsted.

DIDELI TROBVIETĖ, prie gra
žaus Irving Park kelio, keletas mi
nučių į vakarus nuo La Grange ke
lio—aukšta žemė (veik 3 akrai), 
išrenduota iki balandžio 1 d. Kai
ria $4500—patogus terminai. Box 
1179, 1739 So. Halsted.

---- --------  i,, . -- -n . ......... — ■ ..... TT 1

PUIKI 15 AKRŲ DALINAI su 
mišku farma prie grįsto kelio, kele
tas minučių į Palos Miškus. Kaina 
$175 akrui—labai nebrangiai — ter
minai. Box 1180, 1739 So. Halsted

ra. Vietoje bendrus pilietybės 
turime tautus vienybės idėją, 
turime lietuvišką kultūrą arba 
lietuvybę, turime Lietuvos vaF 

dainuodami per 19 metų “Mes stybės nepriklausomybę. štai
be Vilniaus Nenurimsim.’’ Dą*; tie saitai, kurie lietuvius jungia 
bar kai jau onusų svajones1,iš- vienybėm Lietuvių tautinė vie- 
sipildė, sudarykime galingą, nybe paeina juk i§ natūralūs 
lietuvišką talką išvargintiems kraujo giminystės, o pe iš ko

Diena Iš Dienos
- .. - -------'

Persikėlė Gyventi į 
Tėvų Namus

BRIGHTON PARK. — Šiomis 
dienomis Joseph ir Auna Pelo 
persikėlė gyventi į Karčauskų 
namus, 4450 S. Washtenaw avė. 
Mat, Auna yra po tėvais Kar- 
čauskaitė, tai tuo budu nuo da
bar ji gyvens su tėvais ir ki
tais namiškiais po vienu slogu.

Karčauskų šeimos sąstatas 
yra toks: turi lietuviškoj dva
sioj išauklėtas ir išmokslintas 
dvi dukras, kuriodvi jau yra 
ištekėjusios. Auna už Joseph 
Peto, kurs dirba pašte, o Antoi- 
nette už daktaro Alexandcr 
Jenkins, kurio ofisas randasi 
ties 2500 W. 63rd Street.

Kaimynas

VEIK 4 AKRAI VIŠTŲ, ančių ir 
daržovių farma, gerai nusausinta, 
pietuos nuo Higgins arti Mann- 
heim kelio (grįsta iki įvažiavimo), 
eiektrika. Kaina už visą $750 — 
$150 pinigais, $10 mėn. Box 1182, 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 60 AKRŲ FAR
MA, $2000.00, Alleton, Mich. Kreip
tis 3251 So. Emerald Avė.

VEIK 5 AKRAI — kryžkelis — 
miško ir Cedar kelias (grįsta) tuoj 
už Elmhurst, be asesmentų, užgir- 
ta statybai paskola, elektriką. Kai
na $1375.—$275 pinigais — $15 į 
mėnesį. Box 1181, 1739 So. Hals
ted. St.

FARMS—TO RENT 
Ūkiai Renetai

RENDAI 20 AKERIŲ FARMA, 
R. 1, Sodus, Mich. Kurie norit ren- 
davot atsišaukite. M. Miller, 666 
West 14th St., Chieago, III.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai 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 nacionalįai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chieago, 
III. Phone Republic 6051.

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicagoj)
Edmond Reed, 21 su Ann Vi

das, 19
Peter Kinderis, 47, su Violet 

Kinders, 34
Arthar Ketchner, 20, su Anna

Weices, 18
Ralph H. Pierce, 37, su Gene- 

vieve F. Baldas, 19 
---------

Gavo
Perskiras

Mari© Kazlauskas nuo James 
Kazlauskas

Juanita Naumes nuo William 
Naumęs,

Anna Yonailes nuo Alexan- 
der Yonaitis

Marie Pobloęki nuo Philys 
Poblocki

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

• • •
Todėl jeigu tvrite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Claasified” 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 classified skyriaus pa- | 
tarnavimų pašaukdami arbaat- |

CANal 8500
“NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chieago, m. '
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Suomiu Konsulo 
Sveikinimas Chica
gos Lietuviams

(Negalėdamas asmeniškai at
vykti į Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, pereitą penk- 
tadidnį, p. 4^1mer A. ForsbergĮ, 
Suomijos konsulas Chicagoj, 
prisiuntė žemiau paduotą svei
kinimo telegramą vakaro sve
čiams. Jo vietoj kalbėjo Mr. 
Mijler, žymus suomių veikėjas 
ir redaktorius Chicagoj.)

TO AMERICAN 
LITHUANIANS

Celebrating “The Fourth of 
July” of Lithuanla, greetings 
and good wishe®. Unable to be 
with you, būt please accept my 
thanks for the fine fellowship, 
rer.pect and understanding ex- 
ist'.ng between the Chicago 
Lithuanians and the Chicago 
Finns, which I sincerely hope 
will always be malata’ned at its 
high level.

Elmer A. Forsberg, 
Suomijos Konsulas Chicagoj

Įgaliavo Ūkio 
Padargų Uniją 
Skelbti Streiką

3,117 už streiką, 343 prieš

C. I. O. ūkio padargų unijos 
darbininkai įgaliavo savo virši
ninkus paskelbti streiką Inter
national Ilarvester traktorių 
dirbtuvėj, Chicagos Westsidėj.

šeštadienio vakare pasibaigė 
streiko balsavimai. w Pasirodė, 
kad 3,117 darbininkai pritaria 
jam, o 348 buvo priešingi.

» a i a Siunčiam Gėles;I nVClKIQ tiLU 1 Lll\IO Visas Pasaulio Dalis 
KV1ETK1N1NKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Haisted Street
Tel. YARDS 7308 ‘

n Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuošl- 

I GĖLININKAS mams 
j 1180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Veroniką
č:

Marijona Endzelienė-Vaiciulaitė
Gyveno adresu 430 West 39th Street

i

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 17 d„ 9:40 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės ^amžiaus, gimus Tauragės apskr., Tenė- 
nių parap., Mieškinių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime sūnų Povilą, dukterį Dellą ir 

žentą Walter Notrėm, pusbrolį Juozapą Radžiu ir šeimyną; dvi 
pusseseres: Antaniną ir Benediktą Jakubėnius, Stanislovą 
šimkaitę, kitas gimines ir draugus Amerikoje, Lietuvoje —vyrą 
Juozapą, 2 sūnūs: Juozapą ir marčią Marijoną, Stanislovą ir 
marčią Aleną, motiną Barborą, dvi seseris: Teklę ir 
ir jų šeimynas, anūkas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas A. M. Phillips koplyčioje, 3307 
Avė. Laidotuvės įvyks Trečiadienį, Vasario 21 d., 8

Lituanica 
vai. ryto 

iš koplyčios į Sv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a .a. Marijonos Endrelienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame,
Vyras, Sunai, Duktė, žentas, Pusbrolis, Pusseserės ir k. giminės. 

Laid Dir.. A. M. Phillips, Tel. YARDS 4908.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“*THE HOME OF OTNE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Unija griebėsi streiko balsa
vimo, kai pairo derybos su In
ternational Harvester viršinin
kais dėl algų.

Unijos viršininkai streiko 
tuojau turbut neskelbs, bet įga- 
liavimą streiką paskelbti var
tos kaipo kovos priemonę toli
mesnėse derybose.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• Paskutinių 24 valandų bė- 
gyj policija areštavo 2,227 au
tomobilių savininkus už važi
nėjimą su automobiliais be val
stijos ir miesto laisnių 1940 
metams.

• Kensington nuovados po
licija suėmė Steve Jarecki, 
“burdingierių“, gyvenantį ad. 
353 Kensington avenue, Beeg- 
zaminuodamas revolverį jisai 
sunkiai pašovė savo šeiminin
kę, Mrs. Petrone Kincious. Ji 
guli apskričio ligoninėje.

© Prie 84-tos ir State gatve- 
karis užmušė 60 metų chica- 
gletį, Patrick J. Fox, nuo 6840 
Indiana avenue.

• Du piktadariai Chicagos 
Northsidėj pagrobė turtingą 
chicagietę, Mrs. Louise Railton 
ir atėmė nuo jos tris žiedus ir 
kitas brangenybes, $3,900 ver
tės. Tai padarę piktadariai iš
metė moteriškę iš savo auto
mobilio ieloj, prie 161 East 
Chicdgo avenue. Ji yra žmona 
John Raillono, 2760 Marcy avė., 
Evanston, prezidento Otto 
Schmidt vyno bendrovės.

a Netoli gasolino stoties, 
2157 N. Cicero, policija atrado 
kulkų suvarstytą keleivinį auto
mobilį. Viduj buvo kraujo žy
mės. Policija spėja, kad tas au
tomobilis priklausė piktadariui, 
kuris trumpą laiką prieš tai 
bandė stotį apiplėšti, bet buvo 
nuvytas, kai savininkas John 
Gartley pradėjo ašudyti.

© Į stovintį gatvekarį su au
tomobiliu įvažiavo ir užsimušė 
33 metų ehicagietis, Donald L. 
VVilson, 5405 N. Spaulding av. 
Nelaime įvyko prie California 
ir Roscoe gatvių.

© Du piktadariai prie 4300 
Lake Shore Drive, sustabdė 
taxi šoferį David Scottą, 121G 
Carmen avenue. Jie pareikalavo 
pinigų. “Dievaž nieko neturiu, 
esu ‘broke’, atsakėt Scott. “O. 
K.” tarė piktadariai ir nuėjo 
sau.
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Hans Schnabel risis su 
Grubmayer

Šiandien White City arenoje 
(63rd ir South Park Avė.) ri
sis Hans Schnabel su Grub- 
myer iš Hansas. Tiek vienas, 
tiek kitas yra patyrę ristikai, 
kurie Chicagoje, yra daug kartų 
pasirodę. Schnabelių yra kętu- 
ri broliai ir visi pasižymėję 
ristikai. Hans yra labai tvirtas 
ir dažnai savo oponentus pusė
tinai palamdo.

Grubmyer nelabai tėra pub
likos mėgiamas, kadangi jis su 
savo oponentais ceremonijų ne
daro: dažnai juos net sukruvi
na. Todėl jis ir yra vadinamas 
“gorila“.
Tom Rolewicz rengia ristynes

X

Tom Rolewicz lietuviams yra 
žinomas per daugelį metų kai
po vienas šauniausių lengvesnio 
svorio ristikų. Prieš penkiolika 
ar daugiau metų jis nuolat da
lyvaudavo lietuvių rengiamose 
ristynėse. \

Per trisdešimt penkerius me
lus dirbdamas sporto srityje 
Rolewicz liek sportą pamėgo, 
jog ir dabar vis dar tai vienur, 
tai kitur pasirodo. Karts nuo 
karto jis ritasi, bet daugiausia 
jis rengia ristynes kitiems. Da
lykas tokis, kad jis yra risty- 
nių promotoris ir nuolat rengia 
ristynes. v

štai ir kitą penktadienį jis 
rengia ristynes Lawndale im
tynių centre, 2254-56 S. Sawyer 
Avė, Risis Victor Soldat, Bo
hemijos čempionas, su Frank 
Wilzer, išgarsėjusiu vokiečių 
ristiku.

Tarp vokiečių ir bohemų di
delės meiles nėra. Tad galima 
tikėtis, jog ir matraso jie 
vienas kitą neglostys.

Bus ir kelios kitos poros. 
Rolewicz žada turėti ir siurpri
zą: jis užtiko Chicagoje jauną, 
bet labai gerą lietuvį ristiką, 
kurį jis rengiasi penktadienį 
publikai parodyti.

Apiplėšė Alinę
Marųuette Parke

MARŲUETTE PARK.— Trys 
ginkluoti banditai naktį iš šeš
tadienio į sekmadienį apiplėšė 
alinę Marąuette Parke, adresu 
2709 West 71 Street, Nuo savi
ninko atėmė $180 pinigais, 
$220 čekiais, ir apie $25 nuo 
septynių klijentų, buvusių vidų 
je. Tarp jų buvo viena moteriš
kė,

Apie pusvalandį prieš tai tie 
patys piktadariai atėmė $1 ir 
automobilį nuo Walter Zyg- 
muntowicziaus, 5105 S. Her
mi tage avenue, Jį užklupo prie 
54-tos ir Loomis bulvaro.

JUOZAPAS GUNTIS 
gyveno 818 West 37th St,
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario, 16 d., 1940 m., su
laukęs 30 metų amž., gimęs 
Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Beatriče, sūnų Jimmy, 
motiną Joanną, po tėvais Lu- 
kytę, po antru vyru Rudienę, 
patėvį Vincentą, seserį Ame- 
lią Adomaitienę, uošvius Ma
rijoną ir Antaną Grinius ir 
daug kitų giminių.
^Priklausė prię Chic. Liętu- ' 

vių Draugijos.
Kūnas pašarvotas 5618 So. 

Kostner avė., TęJ. Portsmouth 
8455. Laidotuvės įvyks antra
dienį, vasario 20 d., 9:30 vai. 
ryto. Iš namų bus nuly* 
dėtas į Liet Tautiškas' kapi
nes.

Visi a. a, Juozapo Gunčio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai .kvįeciami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Motina, Sesuo 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

LIETUVOS ATSTOVO AMERIKAI P. ŽA- 
DEIKIO KALBA CHICAGOS LIETUVIAMS

(Tęsinys iš 8-to pusi.)

lygumo sudaryti apkaltinimo 
aktą Lietuvos vyriausybei. 
‘Kad Lietuvos ūkininkas ken
čia (dėl jo produktų žemos 
kainos) yra kalta Lietuvos fi
nansinė politika’ —pareiškė 
dienraščio redaktorius. ‘Lietu
va kenčia dėl savo aukštos va
liutos.’ Tas gerbiamas redak
torius, kaip buvo galima iš an
ksto laukti, savo ekonominę 
kritiką užbaigė įprasta politi
ne melodija: jei Lietuvoje vie
špatautų demokratija, tai litas 
taptų litukų ir ūkininkas ir 
visi kiti butų laimingi. Į šito
kią kritiką tenka atsakyti, kad 
objektyvus ekonomistas ir par
tinis publicistas negali sutilp
ti vienoje asmenybėje. Valiu
tos nuvertinimo problema yra 
juk paprasto ekonominio ap- 
siskiatliavimo uždavinys, pa
liekant demokratiją ramybėje. 
Valiutos nukritimas paprastai 
betgi komplikuojasi tulu laip
sniu psikologinės paAikos — 
ši apystova mažam kraštui 
gali būti daug žalingesnė ne
gu dideliam, O juk litas ori
ginaliai nebuvo ir dabar nėra o 
aukšto kalibro valiutos atsto
vas. Latvių latas buvo dvigu
bai aukštesnis už litą; latas 
tapo numažintas ir tik susily
gino su litu;

‘‘Pinigas yra socialės ener
gijos gabalelės. Argi butų taip 
jau kilnu, kad Lietuvos ūki
ninkas už įdėtą darbą į savo 
bekoną gautų už jį nuvertintą 
litą; nors tas ūkininkas ir 
gautų daugiau tų nuvertintų 
litų, bet tid jo litai jam nenu
pirktų reikiąny) kiekio žibalo, 
nes kaina išpusta ne ekono- 

pagalbos iš svetimų kraštų te
ateina tik aštuntoji dalis to, 
kiek iš tikrųjų reikia. Lietuvos 

Ulinėmis priežastimis, o karo' žmoniškumas ir mielaširdystės 
staigmenomis. Žinomas Lietu-į darbas turėtų užimponuoti vi- 
vos ekonomistas prof. Rimka sam pasauliui ir pasaulis ture- 
(įr daugeliui, čikagiškių pažįs- tų Lietuvai suteikti daugiau pa- 
tamas) kalbėdamas apie a.d. ramos negu iki šiol teikia. Prie 
Tūbelio nuopelnus (o Tūbelis šios progos pareiškime padėką 
buvo lito nuvertinimo prieši- Amerikos Raudonajam Kryžiui, 
įlinkas), yra tokią nuomonę kuris Lietuvos atbėgėliams yra 

paaukavęs apie 80,000 dol. dra
bužiais ir grynais pinigais, 
Hoovcrio Komitetui, kurio cen

parciškęs: ‘Tūbelio nuopelnas 
yra kaip tik .viešųjų finansų 
tvarkymas žymiai didesnis ne
gu jo priešininkams ir jo 
draugams gali atrodyti, ir jis 
Jnedarė nei /vieno rimtesnio 
sprendimo pirma nepasitaręs 
daugel kartų su žinovais, 
klausimo vispusiškai neišty
ręs.’

“Tat ir atrodo, kad čionyk
ščio redaktoriaus kritika Lie
tuvos finansų politikos neturi 
įtikinančio pagrindo.

“Tendencinga Kritika.“
“Kiek rimta ir nuoširdi kriti

ka yra konslruktyvė, nes pa
deda išsiaiškinti painesnius 
dalykus, tiek tendencinga kri
tika yra žalinga ir smerktina. 
Viename čionykštės spaudos 
laikrašty teko skaityti išmistą, 
buk Lietuvos-,vyriausybės že
mės reforma pataikaujanti len
kuojantiems ‘ dvarininkams; 
kad tai yra liguistos partinės 
ambicijos šmeižtas yra aišku 
ir be aiškinimo; kokie tik ne
buvo žemės reformos pakeiti
mai—jie buvo daromi grynais 
ekonominiais apsiskaitliavi- 
mais ir viso krašto ūkinės po
litikos sumetimais. Juk ir Vil
niaus krašto dvarų nusavini
mas ir parceliacija negi kenk
smingam tikslui daroma.

“Šalia šįos rūšies neišven
giamų sunkumų atsirado ry
šium su Vilniaus atvadavimu 
eile naujų problemų ir sekan
čios dvi yra . didžiausios ir 
sunkiausios. Pirmoji problema 
tai atvaduoti Vilniaus Krašto 
atstatymas, ękonominč ir kuK 
turine kryptimi- Vargome, rū
pinomės ir aukavome savo 
energiją, laiką ir pinigus be
dainuodami per 19 metų “Mes 
be Vilniaus Nenurimsim,’* 
bar kai jau miusų svajonės*iš- vienyben. Lietuvių tautinė vie-
sipilde, sudarykime galingą, nybė paeinu juk i§ natūralus 
lietuvišką talką išvargintiems kraujo giminystės, o ne iš ko-

vilniečiams pagelbėt^ ipagel- 
beti jų prieglaudoms ir moky
kloms, jų veteranams ir jauni
mui, o ypač pavargėliams, ku
rių Vilniaus krašte yra aps
čiai. Vilniaus ir Vilniaus Kra
što aptvarkymas ir aprūpini
mas yra todėl viena maloniau
sių musų pareigų. Lietuvos 
žmonės tam tikslui sudėjo, 
kaip girdėti, apie šešis milijo
nus litų. Amerikos lietuviai, 
taip jūsų spaudoje skaitome, 
esate kviečiami šioje linksmo
je talkoje dalyvauti. Ir aš at
vykau į Čikagą, kad tą kvieti
mą paliudyti. Tatgi, galingoji 
Čikaga, stoki į talką ir imkis 
tau priderančios vadovybės.

Karo atbėgėliai Lietuvoj
“Antroji žiauri ir netikėtai 

atsiradusi Lietuvos problema 
yra tai apie 100,000 atbėgėlių 
iš buvusios Lenkijos, ši skaitli
nė susideda spytikriai imant iš 
virš 70,000 iš Lenkijos atėjūnų 
ir iš bent 35,000 tikrųjų karo 
pabėgėlių. Šių tarpe yra bent 
5,000 lietuvių, bent 14,000 žy
dų — dauguma gi susideda iš 
lenkų, šiek-tiek baltgudžių ir 
net ukrainiečių; atbėgėlių tar
pe yra vaikų apie 6,000, mote
rų virš 10,000.

“Atbėgėlių patalpoms, drabu
žiams ir maistui reikalingos 
milijoninės sumos. Vien tikrie
siems karo pabėgėliams reika
linga arti 4,000,000 litų kas 
menesį arba apie 600,000 dole
rių. Lietuva visus savo ištek
lius turi aukoti tai nelaimei;

tras New Yorke, ir Lietuvos
Žydų Federacijai. Man ypač 
malonu girdėti, kad ir lietuvių 
tarpe atsiranda talkininkų Lie
tuvos nelaimingiems atbegė- 
liams šelpti. Tai gražu ir kilnu, 
nes Vilnių atgavus tarpe lietu
vių sparčiai nyksta buvusi ne
apykanta lenkams. Čikaga ir 
čia pasirodyk, nes kitos koloni
jos žiuri į tave ir laukiau pa
vyzdžio.

“Kaip matote, gerbiamieji 
čikagiečiai, vietoje gražių žo
džių ir sveikinimų dėl Vilniaus 
atgavimo, aš atvežiau Jums ir 
prieš Jūsų akis pabėriau visą 
maišą reikalų. Bet aš manau, 
kad ir Jus patys norite žinoti 
tikrovę kaip karti ji nebūtų. 
Bet, gerbiamieji, nepanianykit, 
kad mano kvietimas į talką 
Lietuvai reiškia, kad Jus turė
tumėt atidėti ar užmiršti savo 
reikalus. Priešingai, nes juk 
Jūsų lietuviški reikalai ir Lie
tuvos reikalai eina lygiagrečiai 
ir vieni gelbsti antriems. Lie
tuva džiaugiasi iš kiekvieno. 
Jūsų laimėjimo ir Jus negalė
jote paslėpti nusiminimo dėl 
Klaipėdos netekimo, kaip nega
lite paslėpti džiaugsmo Vilnių’ 
atgavus. Tat aišku, kad \Jųs 
Amerikos lietuviai esate inte
grale lietuvių tautos dalimi, 
nors žinoma negalime būti vi
si vienos valstybes piliečiais. 
Jei būtumėm, tai ir tartumėmės 
dėl Lietuvos santvarkos, dėl 
Lietuvos valdžios. Bet taip nė
ra; Vieloje bendros pilietybės 
turime tautos vienybės idėją, 
turįme lietuvišką kultūrą arba
lietuvybę, turime Lietuvos val
stybės nepriklausomybę, šiai 
tie saitai, kurie lietuvius jungia

į CLASSIFIE-D ADS~
FURNISHED ROOMS—TO RENT 

Gyvenimui Įį&Įffįj*
RENDAI MIEGKAMBARIS vy

rui—be valgio—garu šildomas—-ma
ža šeima. 4239 So. Washtenąw Avė. 
Lafayette 9869.

- - - j — . T' ^11 Jtf - l ""***

RENDAI 2 ir 3 furnišiuoti kam
bariai dėl LIGHT housekeeping. 
444 West 57 th St. Wentworth 6798

kio išmislo. Lietuvybė kaipo 
lietuvių tautos išdavo nėra gi 
kokia prekė ‘‘made in Lithua- 
nia” arba “made in America“. 
Lietuvybė yra tas lietuvių tau
tos kultūros lobynas ar aruo
das, į kurį visi pilame ir iš ku
rio visi semiame.

Dirbkim ir budėkim!
Brangiausieji visų lietuviš

kų jėgų ir pastangų išdava yra 
savos lietuviškos valstybės ne
priklausomybė, paremta ant 
tautos suverenumo. Lietuvos 
nepriklausomybė todėl yra ide
alas ir džiaugsmas ne vien Lie
tuvoje gyvenantiems, bet viso 
pasaulio lietuviams.

“Nepamirškime, kad lietuvių 
tautos jėgos nėra didelės. Todėl 
jas turime taupyti, todėl jas 
turi naudoti tik tokiems tiks
lams, kurie musų tautą stip1- 
rina, o I ne išmislams, kurie 
vingiuoja šuntakiais. Gyvena
me nepaprastus laikus. Euro
poje ir Atlanto vandenyne 
siaučia karas. Kai karas siau
čia vienoje vietoje, niekas nė
ra saugu kitoje vietoje. Karas 
lyg gaisras— plinta. Žiūrėkite 
kiek mažųjų tautų šiandien 
dejuoja, kiek ašarų ir kraujo. 
Musų Lietuva betgi gyva ir 
sveika. Bet Lietuva turi sun
kenybių, ji reikalinga pagel- 
bos. Tad dabar yra laikas Lie
tuvai į talką stoti — dabar 
yra laikas savo pajėgas orga
nizuoti. Pavojus musų krašto 
laisvei, musų valstybės nepri
klausomybei, gali lyg netikė
tas tornadas ūmai dtsirasti. 
Tad budėkime ir dirbkime, 
vienybėje dirbkime ir budėki
me.

Diena Iš Dienos
............... ................. „ ..... —

Persikėlė Gyventi į 
Tėvy Namus

BRIGHTON PARK. — Šiomis 
dienomis Joseph ir Auna Pelo 
persikėlė gyventi į Karčauskų 
namus, 4450 S. Washtenaw avė. 
Mat, Auna yra po tėvais Kar- 
čauskaitė, tai tuo budu nuo da
bar ji gyvens su tėvais ir ki
tais namiškiais po vienu stogu.

Karčauskų šeimos sąstatas 
yra toks: turi lietuviškoj dva
sioj išauklėtas ir išmokslintas 
dvi dukras, kuriodvi jau yra 
ištekėjusios. Auna už Joseph 
Pelo, kurs dirba pašte, o Antoi- 
nette už daktaro Alcxandcr 
Jenkins, kurio ofisas randasi 
lies 2500 W. 63rd Street.

Kaimynas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj) /
Edmond Reed, 21 su Ann Vi

das, 19
Peter Kinderis, 47, su Violet 

Kinders, 34
Arlhur Ketchner, 20, su Auna

Weices, 18
Ralph H. Pierce, 37, sū Gene-

vieve F. Baldas, 19

Gavo
Perskiras

Marie Kazlauskas nuo James 
Kazlauskus

Juanita Naumes nuo William 
Naųmes,

Anna Yonaites nuo Alexan* 
der Yonaitis

Marie Poblocki nuo Philys 
Poblocki

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina — 18 iki 30 — būti, virimo 
nė skalbimų nėra. $7.00. Baron, 
1634 Lunt. Rogers Park 0042.

MERGINA BENDRAM ruošos 
darbui, nėra skalbimo, nė virimo, 
$7.00, savas kambarys, liudymas. 
Van Buren 0338.

REIKALINGA MERGINA bend
ram ruošos darbui, geruos namuos. 
Darbas nuolatinis, pradinė alga 
$6.00, liudymai. Belmont 0025.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS, 
kampinis namas. Klauskite Mrs. 
Putz, 1725 ,W. 63rd St. Hemloęk 
6988.

TAVERNAS PARDAVIMUI su 
keturiais pragyvenimo kambariais. 
Karštu vandeniu apšildomas. Pigi 
renda. šaukite Grovehill 3769.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PUIKUS PIRKINYS — 2 aukštų 
naujas namas pietvakariuose, Ne
šildomas. Pajamų $1680. Kaina 
$11,000. Terminais. Howard Law- 
son and Co., Dearborn 7325.

LIGOS VERČIAMAS parduoda 
naują 3 flatų namą su plytiniais 
uždarytais porčiais, po 5 kambarius. 
Dvigubas plumbingas, extra shower 
įrengimas. Moderniausias Logan 
Sųuare. Plytinis šildomas garažas. 
ALBANY 0961.

PAJAMINGAS aukšto frei- 
mo 2-flatis, 5 po 3 kambarius, kar
stu vandeniu išldomas. $4500.00.— 
Pensacola 8611.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

VEIK 3 AKRAI PRIE Irving 
Park Road (seni namai, reikia nu
griauti į 30 dienų), tuoj į rytus nuo 
Bensenville. Kaina $1250—$250 pi
nigais — 15 į mėnesį. Box 1178, — 
1739 So. Haisted.

’ DIDELI TROBVIETĖ, prie gra
žaus Irving Park kelio, keletas mi
nučių į vakar us nuo La Grange ke
lio—aukšta žemė (veik 3 akrai), 
išrenduota iki balandžio .1 d. Kai
ria $4500—patogus terminai. Box 
1179, 1739 So. Haisted.

PUIKI 15 AKRŲ DALINAI su 
mišku farma prie grįsto kelio, kele
tas minučių į Palos Miškus. Kaina 
$175 akrui—labai nebrangiai — ter
minai. Box 1180, 1739 So. Haisted

VEIK 4 AKRAI VIŠTŲ, ančių ir 
daržovių farma, gerai nusausinta, 
pietuos nuo Higgins arti Mann- 
heim kelio (grįsta iki įvažiavimo), 
elektriką. Kaina už visą $750 — 
$150 pinigais, $10 mėn. Box 1182, 
1739 So. Haisted St.

PARDAVIMUI 60 AKRŲ FAR
MA, $2000.00, Alleton, Mich. Kreip
tis 3251 So. Emerald Avė.

VEIK 5 AKRAI — kryžkelis — 
miško ir Cedar kelias (grįsta) tuoj 
už Elmhurst, be asesmentų, užgir- 
ta statybai paskola, elektriką. Kai
na $1375.—$275 pinigais — $15 į 
mėnesį. Box 1181, 1739 So. Hais
ted. St.

FARMS—TO RENT 
Ūkiai Rendai

RENDAI 20 AKERIŲ FARMA, 
R. 1, Sodus, Mich. Kurie norit ren- 
davot atsišaukite. M. Miller, 666 
West 14th St., Chicago, III.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimai

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. Westem Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

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

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

SKAITYKITE kas dienų Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimų pašaukdami arba at
vėpdami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI. '



8 NAUJIENOS, Chicago, UI.
..................  .. —1, ..į. —
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Chicagiečiai Nepaprastai Iškilmingai Šventė Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktuves
VISI MINĖJIMAI SUTRAUKĖ DAUG 

PUBLIKOS
“Lietuva Nežus, Po Karo Bus Stipresnė”

šįmet chicagiečiai iškilmin- 
gingiau negu kuriais kitais me
tais, iškilmingiau net negu 20- 
tų metų proga, atšventė Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
tuves.

Minėjimų buvo daugybė, ir 
bene visi buvo pasekmingi. Vie
ni sutraukė daugiau, kiti gal 
mažiau publikos, bet vis turė
jo jos užtektinai. Beveik visi 
parengimai buvo rengiami ne 
vien sukaktuvėms, minėti, bet 
ir sukelti pinigų pagalbos rei
kalingiems vilniečiams.
Vilniaus Komiteto Minėjimas

Labai pasekmingas Nepri
klausomybės minėjimas penk
tadienio vakare įvyko Chica
gos lietuvių centre — Bridge- 
porte. Publikos buvo pilnutėlė 
svetainė, šį minėjimą rengė 
chicagiškis Komitetas Vilniaus 
Kraštui šelpti. Vilniečių nau
dai aukomis iš publikos ir bi
lietais (įžanga buvo 10 c.) su
rinko virš $200.00.

Lietuviai čia labai iškilmin
gai priėmė ir entuziastiškai 
plojo svečiams, kurie atvyko 
kartu su lietuviais paminėti 
Lietuvos “Fourth of July” 
šventę. Tai buvo suomiai.

Svečiai Suomiai

lė caro valdžią, ir iš jos tikė
josi geresnio rytojaus ne vien 
sau, bet viso pasaulio darbo 
žmonėms, šiandien, tie patys 
suomiai — darbininkai, kurie! 
taip optimistiškai žiurėjo į tą 
reovliuciją, šiandien turi viso 
mis jėgomis kovoti, kad apsi
ginti nuo nelaisvės, diktatū
ros, despotizmo, kurią tos re
voliucijos dabartiniai vadai no
ri jiems užkrauti.

Tai “gengsteriai”, pabrėžė p. 
Millcris, dabar valdo Rusiją. 
Jis pareiškė viltį, kad gal Suo
mijos nelygi, bet didvyrišku 
kova prieš Staliną ir jo pase
kėjus atidarys kelią naujai Ru
sijos revoliucijai, kuri dabar
tinius valdovus išsiųs Sibiran, 
visas jų klaidas atitaisys ir 
eis prie idealų, kurie visiems 
darbo žmonėms atneš tikrai ge
resnį, gražesnį rytojų.

Tai taip kalbėjo suomis, ne 
“baltgvardietis”, ne fašistas, 
bet Suomijos darbo žmonių pri
tarėjas, tų darbo žmonių, ku
rie dabar guldo galvas, ginda
mi savo kraštą nuo raudono
sios armijos.

Lietuva Nežus!

nutils, ir karas bus pasibaigęs,1 
Lietuva atgaus ir Vilniaus da-.
lis, kurios paliko prie Rusijos, 1pj|{ 
atgaus ir Klaipėdą. Lietuva 
prie to tikslo jau dabar vie
ningai eina. Tose pastangųse, 
valdžioj ir visuomenėj, daly
vauja greta vienas kito visų 
srovių žmonės.

Taigi su optimizmu žiūrė
kim į ateitį, nes ir kitais me
tais, ir 42-trais metais švęsim 
nepriklausomybę, bet turim 
Lietuvai gelbėti, turim ją rem
ti....

Publika 
jo kalbos 
plojo, 
nuėjo 
jaičio 
vieną 
jis kiekvienam suteikė opti
mizmą, kurio šiomis dienomis 
labai trūksta.

Vakarą dainomis papuošė 
solistai Jadvyga Gricaite ir Sta
sys Rimkus. Taipgi gražiai 
dainavo “Birutės” ir “Pirmyn” 
chorai. Programą vedė p. ,A. 
Zymontas, o atidarė p. G. J. 
Stungis, 
Kraštui

Sveikinimas 
Chicagiečiams 
Iš Vilniaus

kabe

audringai 
metu, ir 
kalbėtojas 
estrados.

jam plo- 
audringai 
baigė ir 
Dr. Gri-

kai
nuo
žodžiai sujaudino kiek- 

salėj buvusį žmogų, nes

Komitelo Vilniaus 
Šelpti pirmininkas, 
vakarui užsibaigus 
pradėjus skirstytis,

ir

LIETUVOS ATSTOVO AMERIKAI P. ŽA- 
DEIKIO KALBA CHICAGOS LIETUVIAMS

Negalėdamas atvykti, nes tu
rėjo išvykti valstybiniais rei
kalais iš Chicagos, Suomijos 
konsulas, Mr. Elmer A. Fors- 
bergas, atsiuntė lietuviams 
sveikinimo telegramą. (Ji tel
pa kitur). Bet už jį kalbėjo 
suomių veikėjai, laikraščių re
daktorius Mr. Paul Miller, ir 
Dr. J. H. Jarvin. ,Abu pabrė
žė draugiškumą, kuris gyvuoja 
tarp Lietuvių ir Suomių Tau
tų anoj pusėj vandenyno, ir 
džiaugėsi, kad tas pats drau
giškumas riša suomius ir lie
tuvius Amerikoje.

Gerbkim Protėvius
Dr. Jarvin trumpai kalbėjo, 

ragindamas lietuvius ir savo 
tautiečius ginti savo šalių ne
priklausomybę visomis spėko
mis. Jis pridūrė, kad minėda
mi nepriklausomybę, mes turi
me visuomet atsiminti pratė- 
vius, kurie pradėjo už savo ša
lių laisvę kovoti, kuomet mu
sų dar nebuvo žemėj. Jeigu ne 
jie, tie pratėviai — pirmtaku- 
nai, gal nei suomiai nei lietu
viai, šiandien nebūtų nepriklau
somos tautos.

Mr. Miller labai įdomioj kal
boj nupasakojo suomių istori
ją. Pasirodo, kad suomiai yra 
giminingi Ispanijos baskams, 
ir jie apsigyveno dabartinėj 
Suomijoj apie 2,000 metų at
gal. Ten visuomet ramiai gy
veno, kaimynų nekliudydami.

“Iki Paskuitnės Kulkos”
Suomiai jokių žemių nuo ki

tų žmonių neatėmė ir nenori 
atimti. Bet savo nederlingą, 
šaltą kraštą myli visomis Šir
dimis ir spėkomis, ir už Suo
mijos laisvę kovos iki pasku
tinio žmogaus, iki paskutinės 
kulkos. Net kuomet paskutinis 
suomis iššaus paskutinę šau
tuvo kulką, jis nebus įveiktas. 
Jis pakils kovoti priešą su pei
liu rankoj. Suomiai yra tylus 
žmonės, jausmų neparodo, bet 
jeigu jie užsibrėžia ką atlik
ti, jie ištęsi iki kartaus galo.

Suomiai kovoja, kalbėjo p. 
Miller, ne vien už savo nepri
klausomybę, bet ir už visas ki
tas mažas šalis, už mažų ša
lių laisvės principą. Keista is
torijos ironija. Su didelėmis 
viltimis Suomijos darbo žmo
nės ir ūkininkai žiurėjo į Ru
sijos revoliuciją, kai ji nuver-

Minėjime taipgi kalbėjo Dr. 
P. Grigaitis, “Nauiienų” redak
torius. Jisai pareiškė; kad Lie
tuva turbūt išliks gyva, kai šis 
antras pasaulinis karas bus 
praėjęs, 
išties jai savo 
dabar, tuojau, 
rui pasibaigus 
didesnė, negu 
bar.

Anglija ir Francija, taip va
dinamos “demokratinės” šalys, 
ne iš idealizmo kovoja su dik
tatoriais Stalinu ir Hitleriu. 
Jos tai daro saugodomas sa
vo interesus. Bet taip kaip 
Chicagos piliečiui nedaro skir
tumo, kad policistas ne iš pa
sišventimo, bet už algą gaudo 
piktadarius, tai taip ir lietu
viams tai neturi sudaryti skir
tumo, kad Francija ir Anglija 
kovoja diktatorius tik savo 
lį gelbėdamos. Jeigu jos, 
demokratijos, laimės — tai 
tuva išliks nepriklausoma, 
gu - 
žlugs.

Bet atrodo, kad demokrati
jos laimės, pareiškė Dr. Gri
gaitis, ir nušluos kaip Hitlerį, 
taip ir Staliną su jų despotiš
komis valdžiomis, ir tada Lie
tuvai išauš gražesnis rytojus. 
Tai galimybei Lietuva turi ruo
štis. Nežiūrint karo, Lietuva 
turi stengtis savo kraštą, ypač 
Vilniją, 
vykinti 
gerinti 
bininkų 
Lietuva 
mis 
mis, ji parodys 
kiau, negu gali 
kokiu budu, kad 
ringą, apsišvietusių žmonių ša
lis ir, kaipo tokia, turi pilną, 
neužginčijamą teisę save val
dyti. Ji Įgys pasaulio pagarbą, 
ir ta pagarba reikš Lietuvai 
daugiau, negu didelės armijos.

Turim Lietuvai Gelbėti

pasaulinis
O jeigu amerikiečiai 

pagalbos ranką, 
tai Lietuva ka

bus stipresnė, 
kad ji yra da

kai
tės 

Lie-

diktatorius, Lietuva

kuogeriausia .tvarkyti, 
demokratijos principus, 
gyvenimo normą, dar- 
ir ūkininkų būklę. Jei 
tai pajėgs padaryti šio-

kritiškomis karo dieno- 
pasauliui aiš- 
parodyti kitu 
ji yra kultu-

Beje, 
publikai 
salę atvyko Lietuvos konsu-as 
Chicagoj, p. Petras Daužvar- 
dis, bet publikai neteko jo kal
bos išgirsti. Jis užtruko keliuo
se kituose parengimuose, 
spėjo ankščiau atvykti.

Kiti Rengimai
* 'Taip kitų minėjimų, rengia 

mų tą patį vakarą bu'vo “Am. 
Lietuvių Kongreso (Demokra
tijai Lietuvoj Atsteigti)” var
du rengiamas minėjimas Da
riaus-Girėno Salėj. Čia publi
kos buvo kiek mažiau, bet sa
lė buvo pilna. Kalbėjo konsu
las P. Daužvardis, Dr. V. A J 
Šimkus, prof. Spenccris ir ke-! 
Ii kiti asmenys. Dainavo Kan
klių ir Kultūros Chorai. '*

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvių paminėjimas su
braukė daug publikos ir St. Ag
nės auditorijom 
ouvo rengiamas Šaltimiero Ra- 
dio Klubo narių, Vilniečių nau
dai.

Daugiau kaip dviejų valandų 
programą išpildė Šaltimiero ra- 
dio valandų artistai ir trys kal
bėtojai, Povilas šaltimieras, 
Konsulas Petras Daužvardis ir 
“Draugo” redaktorius, Leonar
das Šimutis.

Muzikalį programo dalį iš
pildė dainininkai Antanas Ka
minskas, Florencija Balsiutč, 
Elena Vespenderaitė, Jonas 
Rukštala, Algirdas Brazis, Mi
kas Overiingis, Juzė Stanaitis 
ir Ona Jonikas. Elena Pačiu- 
kaitė dirigavo ir akompanavo. 
Akordeonistas Juozas Warpu- 
tas akompanavo šurum Burum 
Sesutėms. Lietuva Benas dro
žė maršus.

Vakarą atidarė Ben Survi
las, pirmininkas šaltimiero Ra- 
dio Klubo.

Minėjimas Vidurmiestyj
Vakar ir užvakar įvyko dar 

keli kiti minėjimai. Svarbiau 
sias jų buvo iškilmės Randolph 
Auditorijoj, Board of Trade rū
muose, prie Dearborn ir Ran
dolph gatvių.

Jos [vyko vakar po pietų.
Ten kalbėjo iš Washingtono 

atvykęs Lietuvos atstovas Jun
gtinėms Valstijoms, pulk. Po
vilas P. Žadeikis. Savo kalboj, 
kurios tekstas yra paduotas 
kitoj vietoj, pulk, žadeikis 
perbėgo Lietuvos Nepriklau
somybės pasirašymo svarbes
nius įvykius ir reikšmę, pla
čiai apibudindamas Vilniaus 
atgavimą, santykius su Soyie- 
tų Rusija, ir Lietuvos ekono
minius vargus dėl Europos ka- 

’ T i o įvirti Irnlnm LitifnLntm

ir ne-

(Prisiųstas Chicagon 
liu iš Vilniaus, Lietuvos kon
sului, p. Petrui . Daužvardžiui, 
Lietuvos Nepriklausomybes su
kaktuvių proga.)
“MR. DAUžVARDIS ,

“LITHUANIAN CON- 
SULATS CHICAGO

I “AMŽINOSIOS MUSŲ SOS 
TINĖS VILNIAUS IR JO SRI
TIES LIETUVIŲ, IŠLAISVIN
TŲ IR PRIJUNGTŲ PRIE 
TAUTOS KAMIENO VARDU, 
DŽIAUGSMINGAI SVEIKINU 
BROLIUS TAUTIEČIUS AME
RIKOJE IR KVIEČIU ATS! 
LANKYTI JAU Į LAISVĄ 
VILNIŲ. NUOŠIRDŽIAI DĖ
KOJU AMERIKO1 LIETU
VIAMS Už DIDELĘ PARAMĄ 
IR NUOLATINI RŪPESTĮ 
Dh’L VILNIAUS.

“VILNIAUS BURMISTRAS, 
(MĖRAS) KONSTANTINAS 
STAŠYS.”

{Pulk. P. P. Žadeikis pasakė lioje istorijoje Lietuvos vy- 
sią kalbą Lietuvos Nepriklau- riausybė irgi puikiai susivokė. 
somybės Minėjime Randolph Gyvai1 dar visi atsimename, 
Auditorijoj, vakar po pietų, kaip mūšų lenkiškas kaimy- 
Padekojęs bendram komitetui nas išbandė viską nuo vilioji- 
už iškilmių surengimą ir pa-Į mO' iki ultimatumo, kad išgau- 
sveikinęs chicagiečius už ėji-^i Lietuvos vyriausybės žodį, 
mą prie "bendro susiprati- .Vilnių lenkams pripažįstantį. 
mo", pulk. Žadeikis tarp kitko į lenkų grąsinimus Preziden- 
pasake):

“22 metai
tas Smetona atsakė Vilniaus 

atgal Vilniuje, Įrašymu i Lietuvos Konstituci- 
Lietuvos Tarybos dvidešimts P dabar kiekvienam lietu-

su Jonu Basanavičium viui, nuo kairiausio iki deši-
priešaky, pasirašė ir paskelbė nĮaus*0 Yra aišku, tarp musų

nepriklausomybesLietuvos 
aktą; klaiku ir nyku tada dar 
buvo Lietuvoje: daugumas

Santykiai su Rusija.
“Vilnius grąžintas” draugin

gumui sustiprinti. O Sovietų 
SąJjuĮigos draugingumas Lie
tuvai nenaujas; jis jau apie 20 
metų senumo,; tatsimintina, 
kad Sovietų Sąjunga musų 
byloje dėl Vilniaus visados 
moraliai paremdavo Lietuvą, 
o 1926 metais buvo ir nepuo
limo sutartį pasirašiusi. Iš 
tikro, Vilniaus grąžinimas Lie
tuvai gali reikšti ženklą ilgos 
taikos ir ramybės ne tik Lie
tuvai, bet ir jos kaimynams— 
Latvijai ir Estijai. To mes 
trokštame ir nėra pagrindo 
manyti kitaip.

“Savytarpinės pagelbos su
tarties posmai sudaro nauje-

nėra nuomonių skirtumo tuo 
klausimu, kad ačiū lietuvių 
ryštingumui — Vilnius, pasė
koje tragingų rugsėjo 1939 m. 
įvykių, sugrįžo prie Lietuvos 
taikingu budu.

“Ačiū pastangoms visos mu
sų tautos, Prezidento Smeto
nos vadovybėje, atgavome 
Lietuvos istorinę sostinę Vil
nių ir Vilniuje pirmą kartą 
jau minėta sukaktuvės to Ne
priklausomybės Akto, kurį Ba
sanavičius paskaitė 22 metai 
atgal.

Vilniaus Reikalas.

platybėse, kentė moralinį ir 
materialinį vargą, o tie gi ku
rie miškuose, pelkėse ir ur
vuose bcsislapstydami nuo vo- 
kiečių-rusų karo baisenybių 
užsiliko savo sodybose kentėjo 
vargą nemažiau, kentėjo per 
ilgus keturius ilgus vokiečių 
karinės okupacijos metus; 
prie tokių tai sąlygų, nepri
klausomybes idėja, nedrąsiai 
mus viliojusi nuo Mindaugo, 
Gedimino, Kęstučio ir Vytauto 
laikų, prisiartino ir prasiver
žė pro kariškos sargybos var- 

eagiečiams už paramą Lietu- jr lyg malonus sapnas ap- 
vai, ir ragino Chicagos lietu- ]anjcč Lietuvos sodybas, 
viuš toliau teikti pagalbą kaip 
vilniečiams, taip karo pdbėgė-'sėdėjote rankas sunėrę: initin- 
liams, bendrai, Lietuvai. “Bu- gavote ir sielojotės kaip ge
dėkime vieningai ir dirbki- rjau patarnauti savo mylimam 
me\ jis užbaigė savo kalbą. kraštui, kurio buvote išiilgę.

Minėjimui pih’n’ihįnkavo Dr. “Karingi vokiečiai, 
iš, musų tėvynės rusus, patys etnografinių, kultūrinių, ukiš- 
pašlijo; Lietuvos žmonės gavo kai-georgrafinių ir galop dėl 
progos sukurti savo valstybę, ■ tarptautinės teisės titulų, ką 
nepriklausomą, demokratišką, Lietuva turėjo ir išlaikė savo 
su sostine Vilniuje. Geras tai rankose. Sugrąžinimas įvyk- 
buvo tas 16 vasario 1918 m. 
dokumentas, nes j 
tautos troškimams, 
gė didingą Lietuvos 
audringa dabartimi

dienraštį už užmetimus Lietu
vos valdžiai dėl lito vertes nu
mažinimo ir žemės reformos.

Atstovas taipgi dėkojo chi- • v/ .

“Lietuva savo užsieninę po-

S. R. santykiuose, bet ir bend
rai Lietuvos užsienio politiko
je; tos sutarties pagrindu at
sirado Lietuvoje nežymios 
skaitliumi Sovietų Sąjungos į- 
gulos. Apie šią sutartį tenka 
pasakyti, kad jos atsiradimas 
buvo neišvengiamas ir jau to
kios rūšies sutartvs buvo su
daryto musu kai m vnuose Es- 
tuose ir Latviuose.

“Iš spaudos matome, kad pa
saulis yra linkęs tose sutarty
se įžiūrėti Sovietų Sąjungos 
viešpatavimo ženklus, tačiaujei > U vii J ii y . *

litiką visados rėmė ant .teisės nies manome, jog ateitis paro- 
ir ant galimai geresnių san
tykių su savo kaimynais nei-

O jus užjuriečiai jukirne-

dys,‘ jog jie tie spėliojimai nė
ra pagrįsti; iš tikro, akyvaiz- 

grąžinimo ir 
į Sąjungos 

laikysenos link Pabaltės vals- 
x.._ lybių galima tvirtinti, kad 

naujai sudarytose sutartyse 
su- glu<Ii interesų lygsvaros ir lai-

tralumo plotmėje. Toji politi- Vilniaus 
ka atnešė gerų vaisių: Lietuva ikisiolinio Sovietų 
išvengė karo ir atgavo 
Vilnių, be kraujo lašo, be 
vių.

“Vilniaus prie Lietuvos

sau 
šu-

iŠstumę gryžimas įvyko dėl istorinių/kos raktas Sovietų ir trijų Pa
A. Rakauskas. f Sugiedojus 
himnus, ir Dariaus-Girėno 

a-! jaunuoliams išpildžius porą 
būgnų ir triiAitų* ritmikos 
numerius, kun. I. Albavičius 
perskaitė invdk&'ėiją, trumpą 
kalbą apie lietuviškumą Ame
rikoj pasakė advl Olis. Red. L. 
Šimutis karštai ragino chica- 
giečius būti '‘li'ė’t’uvos karei- 
viais ir knygnešiais,” aukomis rodė tautai ateities kelius 16; 

vasario aktas istorijos šviesoj 
atšaukė Jogailos ii’ Liublino 
Unijos aktų prasmę ir įvykdė savo keliu paremta ant liepos 

lankę keli svečiai, tarp jų Lai- Vytauto siekimą; tai buvo 
vijos konsulas Chicagoj, p. naujas lapas Lietuvos istorijoj, 
Bilntmis, Lietuvos Žydų Chi- nauia era akto pasirašytojai, 
cagoj Federacijos atstovas, Mr. kurių tarpo net du Lietuvos 
Hirsch, ir keli kiti asmenys. | prezidentai iškilo, beabejo 

Kalbas pasakė dar p. P. pramatė, kad aktas reiškia ko-
Daužvardis, ir M. Vaidyla.iv3> hud dėl Vilniaus teks ko- 
Konsulas dėkojo komitetui ir, v0^ ^nclygiojc kovoje žino
ki tiems darbuotojams už šių darni lai, jie betgi aktą pasira- 
iškilmių surengimą.

Telegramas minėjimui pri
siuntė Lietuvos konsulas New 
Yorke p. Budrys, Lietuvos

Paminėjimas ■stiprinti Vilniaus lietuviškumą 
ir šelpti to krašto gyventojus.

Minėjime taipgi buvo atsi-

Tame kaip tik ir amerikie
čiai gali Lietuvai pagelbėti. 
Amerikiečiai dabartinėmis kri
tiškomis valandomis privalo 
Lietuvą remti visais galimais 
budais, ir gelbėti jai savo ša
lį geriau tvarkyti. Amerikie
čiai privalo siųsti aukas pini
gais ir kitkuo, kad pastatyti sa
vo gimtą šalį ant tvirtų, gerų 
pamatų. Jei prie to tikslo bus 
eita, ir jeigu amerikiečiai ties 
Lietuvai savo pagalbos ranĮką,ro. Jis taipgi kalboj kritikavo 
tai kai patrankos ir bombos nejvardintą Chicagos lietuvių

is atitiko 
jis sujun- 
praeitį su 
— jis nu

dytas Lietuvos ir Sovietų Są
jungos santykių plotmėje ir 
jokiu budu ne kaipo musų 
grobis ryšium su ketvirtuoju 
Lenkijos padalinimu 1939 me
tais. Vilniaus sugrąžinimas 
įvilktas į 10 spalio, 1939 m. sa- 
vytarpės pagelbos sutartį, kuri

| prezidentai iškilo, • beabejo 
dar p P pramatė, kad aktas reiškia ko- 

M. VaidyIaJv3’ kad dėl Vilniaus teks ko-

šė ir tame yra to žingsnio di-

“Nuo to momento Lietuvių 
tauta pasiryžo būti pati savo 

konsulatas Toronto, Kanadoj,! kurnės viešpačiu, pasiryžo 
col. Grant Suttie, ir Estitjtots' plaukioti savo valstybiniu lai- 
konsuląs Chicagpj, Mr. Bon-’vu. O juros kaip krašto viduje, 
toux. ... taip ir už Lietuvos ribų buvo

Aukų vilniečiams publika 
sudėjo ir įvairios organizaci
jos pridavė apie $509.00.

Muzikalius numerius pro- 
grame pildė dainininkai Ge
novaitė Giedraitis, Barbora 
Darlys, Antanas Kaminskas, ir 
trys chorai, Vyčių “Dainos” 
Choras, “Pirmyn” ir “Birutė.” 

Vėliavų atydoj stovėję ,ir pro
gramą atidarė šu ceremonijo
mis Dariaus-Girėno legionie
riai uniformose, ir uniformuo
ti bei ginkluoti Cicero Karei
vių Draugijos nariai. 

Publikos buvo pilna salė. 
—Rs.

• BLUSSOM TIME”
(Kai Gėles Žydėjo)STATO !S

PIRMYN CHORAS
Kovo 10,1940

12 d. 1920 taikos sutarties. Vil
niaus prie Lietuvos sugryžimo 
klausime Lenkija nefiguruoja, 
nes ji Lietuvos ir Sovietų Są
jungos ir tarptautinės teisės 
atžvilgiu nebuvo skaitoma tei
sėta Vilniaus srities valdyto
ja. Lenkija, okupuodama Vil
niaus sritį, turėjo progos iš
spręsti Vilniaus klausimą, ei-

bailės respublikų santykiuose. 
Tie santykiai yra pagrįsti nesi
kišimo į vidaus reikalus prin
cipu ir tatai yra labai svarbu, 
nes tiek tas gali būti ramybėj 
pagrindas.

“Lietuvos santykių su kai
mynais galutinam apibudini
mui tenka pridurti, kad Lietu
vos santykiai 
tarpu vystosi 
ri tendenciją 
vos, Latvijos
ta gyvuoja ir veikia kaip pir
miau.

Lietuvos Ekonomines 
Problemos*.

su Vokietija tuo 
normaliai, ir tu- 
gerėti, o Lietu- 

ir Estijos antan-

“Pažiurėjus

mažai tepažyslamos, neįpras
tos. Todėl turime pripažinti 
pelnytą garbę Lietuvos valsty
binio laivo vairuotojams ir 
ypač laivo kapitonui, kad per 
22 metų audringos navigaci
jos Lietuvos valstybės laivas 
tebėra sveikas, nors susidurta 
su dideliais pavojais. Kai Lie
tuvos padangėje buvo pasiro
dę tokios asmenybės kaip Ka
psukas, Bermontas, Želigovs
kis ir tokie reiškiniai kaip P. 
O. W. ir Hyinanso Projektas. 
Jei, pavyzdžiui, Hymanso pro
jektui butų buvę leista įsiku- 

, nyti 1921 metatis, tai dabar 
lengva matyti, kad Lietuvos 
likimas 1939 metais butų bu- 

■vęs tragiškas kaip Lenkijos.
Kada Hymanso Projektas bu- 

,vo tapęs dienos klausimu, tai 
vienas Nepriklausomybės 
to pasirašytojų ir Pirmas 
tuvos’ Prezidentas, dargi val
džioje nebūdamas, pakėlė 
są ir išsuko Lietuvos laisvę į 
laimingesnę pusę. Susivokta 
ir atatinkamai pasielgta skau
džioje Klaipėdos netekimo by- 

i loję. Vilniaus sugrįžimo keb-|

Ak-
Lie-

bal-

kų sutartimi; bet ji ta proga 
nepasinaudojo ir, kaip žinome, 
pasiuntė gen. Želigowskį; tuo 
budu Lenkija pati save praša
lino nuo dalyvavimo Lietuvos 
pietų-rytų sienų 
problemoje, kurion 
Suvalkų, Gardino, 
Švenčionių ir kiti 
centrai. Nors spalių 10 d. 1939 
m. sutartimi Lietuva toli neat
gavo visos teritorijos, 1920 m. 
Maskvos sutartimi apibrėžtos, 
bet žynius ir dideliai reikš
mingas užsimojimas įvykdy
tas.

“Vilniaus grąžinimo ir savy- 
tarpinės pagelbos sutarties 
posmai surašyti vienam do
kumente, bet jie galėjo būti 
surašyti ir atskirai, nes kai sa- 
vytarpinės pagelbos sutartis 
(mutual assistance pact) su
daryta 15 metų, tai 
grąžinimas neturi 
reiškia, kad Vilnius 
amžinai. Sutarties 
apie Vilniaus grąžinimą skam
ba šitaip:

“Lietuvos ir S. S. S. R. 
draugingumui sustiprinti Vil
niaus ir Vilniaus sritis So
vietų Sąjungos perduodami 
Lietuvos Respublikai įjun
giant sieną tarp Lietuvos ir 
S. S. S. R. pagal pridedamą 
žemėlapį.”

nustatymo 
įeidavo 

Vilniaus, 
mažesni

Vilniaus 
termino, 

grąžintas 
posmas

mėlapį lengva matyti, kad 
Lietuvos georgrafinė padėtis 
turi ypatingos reikšmės musų 
užsienio politikai ir. musų 
krašto ateičiai. Lietuvos geo
grafinė situacija tiesioginiai 
liečia ir vidujinį krašto gyve
nimą—jos prekybą, pramonę, 
žemės ūkį. Eenergingas Lietu
vos Ministras Pirmininkas An
tanas Merkvs atvirai ir kon
krečiai nurodė į eilę trukumų 
ir į eilę reikalingų reformų.

“Pasirodė, kad Europos ka
ras, kuris prasidėjo Lenkijos 
ketvirtuoju padalinimu už
klupo Lietuvą mažai tepasi- 
ruošusią ilgo karo nedory
bėms. Baltijos jura pasidarė 
lyg uždaras ežeras, o dėl to 
Lietuvos eksportas ir importas 
pasidarė nebeįmanomas. Gir
disi, kad Lietuvoje pritruko 
žibalo gali ir dar ko kito pri
trukti. Iš kitos pusės Ministras 
Pirmininkas nusiskundęs, kad 
savus produktus 
duoti perpigiai, 
tuoj amas prekes 
perbrangiai. To
roji priežastis yra, 
karas ir Ministeris
kas Merkys nepasiūlė inflaci- 
jos ar lito nuvertinimo, bet 
priešingai — pasisakė prieš 
pavojingus finansinius ekspe
rimentus ir nurodė į reikalą 
išlaikyti lito pastovumą.

“Prie šios progos pavelyki
te man prisiminti, kad vienas 
čionykščių jūsų redaktorių pa- 

I kartotinai bandė iš kainų ne-
(Tęsinys 7-me pusi.)

tenka par- 
o už impor- 
tenka mokėti 
reiškinio tik- 

žinoma, 
Pirminiu-




