
hnh^ihbihhhh^hih^^hbmihhmhmi^hhmhiįiv^mhmi

The First and Greatest Lilhuanian Daily i n America

NAUJIENOS
Thk LiTmuamian Daily Ntwi

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
*---------------------- - -------------------------------------- 1-----------------------■<

VOL XXVII Kaina 3c

THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
“J <’ '

Entered as second-class matter March 7,1914 at the Post Office at Chicago, DL, 
under the Ac| of March 3, 1879

Chicago, I1L, Pirmadienis, Vašario-Febr gar y 26 d., 1940

i I

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

CHAMBERLAIN: BRITANIJA NEDARYS 
TAIKOS SU HITLERIU

Hitleris nori daugiau vietos vokiečiams 
Europoje ir kolonijų

MIUNCHENAS, Vokietija, 
vas. 25. — Pereitų šeštadienį 
čia kalbėjo Hitleris nacių par
tijos vadų susirinkimui.

“Dievas^ su mumis”, šaukė 
jis. “Dievas sutvėrė pasaulį no 
vienai Anglijai. Aš asmeniška* 
jaučiau Dievo valios rankų. 
Dievas nepadėtų mums taip il
gai, jeigu jis norėtų, kad mes 
pralaimetumėm”, kalbėjo fiu
reris.

Tačiau ne vien Dievu Hitle
ris pasitiki. Jis aiškino, kad 
Vokietijos prisiruošimai karui 
buvo daug didesni, ne kad už
sienis įsivaizduoja. Rusijos, Ita
lijos ir Japonijos remiama, Vo
kietija pasidarė neužgaunama 
ekonominiai. Vokietijos vado
vybė, aiškino Hitleris, šiandien 
esanti daug geresnė nei kad 
buvo praeity. Taigi su Dievo 
pagalba naciai laimėsiu karų.

O dėl ko kariauja naciai? 
štai dėl ko: Vokietijai reikia 
daugiau vietos Europoje, jai 
reikia kolonijų. Karų baigusi, ji 
pertvarkys Europą nęsiklausda-

Cenzūra žinioms apie 
Welleso vizitą

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
25.----Nacių cenzūra uždraudė
spaudai paduoti bet kokių ži
nių apie Jungt. Valstijų pasiun
tinio, Sumner Welles, vizitų Vo
kietijai. Vyriausybės atstovai 
paaiškino, kad pasitarimai su 
Sumner Wellesu eis spaudai 
nesikišant į juos.

Dar 23 laivai pa
skandinti

LONDONAS, Anglija, vas. 
25. — Pereitų savaitę jau 25 
savaitės sukako kai talkininkų 
ir Vokietijos karas eina. Tų 
savaitę paskandinti dar 23 lai
vai.

Viso nuo karo pradžios iki 
šiam laikui paskandinti 425 lai
svai (taip talkininkų, kaip neu
tralių šalių) 1,439,000 tonų. 
Kartu su laivais žuvo daugiau 
nei 3,500 žmonių.

Švedija uždraudė iš
gabenti pinigus

STOCKHOLM, Švedija, vas. 
25. — Švedijos parlamento abe
ji rūmai užgyrė valdžios prie
mones pinigams šaly sulaikyti. 
Uždrausta eksportuoti bank
notus, auksų, rašyti čekius iš
mokėjimui užsieniuose, etc. 
Impobtavimas reikmenų suvar
žytas.

Chicagai ir apieiinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Daugiausia apsiniaukę; šil
čiau;. saulė teka 6:32 v. r., lei
džiasi 5:85 v. v.

ma demokratinių šalių. Naciai 
dar ne vienų siurprizų parody
siu talkininkams, britams ir 
Prancūzams, ir karų laimėsiu.

Chamberlain pataria vokie
čiams pašalinti Hitlerį:

BIRMINGHAM, Anglija, vas. 
25. -— šeštadienį kalbėjo Brita
nijos premjeras Chamberlain. 
Jis kvietė Vokietijos žmones 
pašalinti Hitlerio režimų ir kar
tu su kitomis šalimis atsteigli 
Europoje pastovių taikų.

Chamberlain akcentavo, kad 
Britanija nedarys taikos su 
Hitlerio vyriausybe ir kad Hit
lerio režimui viešpataujant Eu
ropa negali tikėtis saugumo 
ateityje.

Kai karas pasibaigs, pasakė 
Chamberlain, Britanija ir Fran- 
euzija kvies kitas šalis Europos 
gyvenimui atstatyti. Francuzija 
ir Britanija nenori vienos busi
mos Europos klausimus rišti. 
Kitos šalys turi padėti. Ir ypa
tingai padėti nusiginkluoti, nes 
nusiginklavimas yra reikalin
gas patvariai taikai.

Prievolės darbas ka
ro reikalams Tur

kijoje
ISTANBUL, Turkija, vas. 

25. — Pasiremdama krašto ap
saugos įstatymu, Turkija išlei
do patvarkymus, kurie ileČia 
anglies kasyklų darbininkus. 
Patvarkymai reikalauja, kad 
darbininkai šiuo opiu laiku ne
keistų savo darbo.

Iš Ankaros į Istanbulų at
vyko Turkijos karo ekspertą5. 
Kartu su jais atvyko britų ir 
franeuzų patarėjų. Jie organi
zuoja miesto apsaugų nuo lėk
tuvų atakų ir nuo laivų kano
nados.

Turkijos spauda sako, talki
ninkų ir Rusijos karas esųs ne
išvengiamas, ypač jeigu Rusi
ja pradės siųsti Hitleriui 
svarbias karo reikmenas.

Britai perka staty
bos medžiagą Jungt.

Valstijose
MINNEAPOLIS, Minn., vas. 

25. — The Insulite Company 
(Minneapolis) praneša, kad jos 
agentai Britanijoje užsakė pa
rūpinti anglams 7,000,000 kva
dratinių pėdų insulito lentų. 
Tos lentos bus vartojamos ka
riuomenei laikinas patalpas ir 
kareivines statyti. Užsakymas 
siekia $250,000 sumų.

Vyriausias teisėjas 
eina pareigas 

10 metų
VVASHINGTON, D. C., vas. 

25. — Pereitų šeštadienį suka
ko dešimt metų kai Charles 
Evans Hughes eina vyriausio
jo Jungt. Valstijų teisėjo pa
reigas. Hughes yra 77 metų 
senumo. Jo sveikata esanti ge
ra ir jis neketinąs artimoj at
eity rezignuoti.

. j j Naujlenų-Acme Teiepnoro
MIAMI, FLA. —Barny Connett iš Chicagos savo 10 

pėdų submarine, kuris sveria 1,000 švarų. Reiškiama 
susirūpinimo, kad kartais submarinas nebūtų dingęs 
Floridos pakraščiuose.

Vokietija ir Italija 
pasirašė naują pre

kybos sutarti 
''■<!• _Z . ,-.~r *" ’v

ROMA, Italija, vas. 25. — 
Vokietija ir Italija pasirašė 
naują prekybos sutartį. Nau
joji sutartis pritaikyta karo 
reikalams.

Biliopas dolerių 
Jungt. Valstijų 

lėktuvams
NEW YORK, N. Y., vas. 25. 

— Talkininkų, britų ir francu- 
zų, komisijos davė sunrasti, 
kad abi šalys nori užsakyti 
Jungt. Valstijose lėktuvų su
mai vieno biliono doleriu. - Bri
tanija ir Francuzija nori paim
ti visus karo lėktuvus, kuriuos 
Amerikos pramonės gali pa
dirbti eksportui.

Tokie dideliztalkininkų užsa- 
kymia lėktuvų Amerikoje re
miasi faktu, kad lėktuvai pa
sirodė karo operacijose Euro
poje ypatingi geri.

8,000 dokų darbinin
kų sustreikavo

NEW YORK, N. Y., vas. 25.
— Sustreikavo 8,000 dokų dar
bininkų pietiniuose Atlanto uo
stuose. Streikas paliete Miami, 
Tampa, Jacksonville, Fort 
Pierce, Port Everglades, Savan- 
nah, Charleston ir Wilmington 
uostus. Darbininkai priklauso 
Amerikos Darbo Federacijos 
Longshoremen’s Sąjungai. 
Streikuo j ančių j ų reikalavimai: 
pakelti algas nuo 10 iki 15 c. 
valandai.

* ■ - - -

Naujos skolos Belgi
jai ryšium su karu
BRUSSELS, Belgija, vas. 25.

— Atstovų rūmų narys Charles 
Jansse paaiškino, kad Belgija 
turės užtraukti $490,000,000 
paskolų mobilizacijai ir kitoms 
išlaidoms ateinančiais metais 
padengti. <

Rooseveltas laimėjo 
šiaudiniuose bal- 

.savimuose
DONALSONVILLE, Ga., va

sario 25. Pereitos savaitės 
pabaigoje Seminole kauntėje, 
Georgia valstijoje, įvyko šiau
dinis balsavimas. Už Roosevel- 
to kandidatūrą į prezidentus 
paduotas 841 balsas; už Garne- 
rio 18, už Hull’io 3, Wheęlerio 
2, McNutto 2 ir už Georgia val
stijos senatoriaus George kan
didatūrą paduotas 1 balsas.

O jeigu prez. Rooseveltas 
nekandidatuos, tai kieno kan
didatūra turi daugiau progų? 
šitas balsavimas rodo, kaipo 
antrą parinkimą, užsienių rei
kalų departamento sekreto
rių Hull’į. Jis antrame parin
kime gavo 245 balsus.

Chicagos mėsa siun
čiama rusų armijai

CHICAGO, vas. 25. — Chi
cago Tribūne specialus kores
pondentas Donald Day prane
ša iš Suomijos, ,kad mėsa, ku
ri buvo paruošta Chicagos stok- 
j arduose, pasiekia raudonąją
Rusijos armiją, kariaujančią 
Suomijoj (Chicago Sunday Tri
būne, vas. 25 d.).

šiaurėje nuo Ladoga ežero, 
sako Tribūne korespondentas, 
suomiai yra apsupę kai kurias 
rusų kariuomenės dalis. šitoms 
dalims rusai meta maitsą iš 
lėktuvų. Ir keletas tonų numes
tos mėsos, pateko suomiams.

Mėsa pasirodė su Chicagos 
stok j ardų kompanijų ženklais, 
atgabenta iš Amerikos.

Francuzija duodą 
vietą lenkams, kolo
nistams Alžerijoj’e
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

25. — Francuzijos valdžia su
teikė vietą lenkų kolonijai — 
25,000 iki 30,000 žmonių m4 
Alžerijoj. Klimatas ęsųs tinka
mas gyventi ir žemę dirbti.

— Rusai skelbia paėmę Suo
mijos tvirtovę Koivisto. Suo
miai oficialiai nepripažino, kad 
tvirtovė paimta, tačiau ir ne
paneigia rusų pranešimo.

— Martin, republikonų par
tijos vadas kongrese, rezigna
vo iš nacionalinio partijos ko
miteto. Aiškina, kitoks darbas 
reikalaująs daugiau jo dėme
sio.

— Holandija protestuoja, 
kad nacių lėktuvas skrido virš 
jos teritorijos ir apšaudė Ho- 
andijos lėktuvą, kai šis už- • 
puolė nacius. Vokietijos laik
raštis atsako: britai daugiau 
kartų esą sulaužę Holandijos 
neutralumą.

— Pranešama, Rusija ir Tur
kija ištraukusios savo kariuo
menę iš pasienio Kaukaze tik
slu išvengti galimų susikirti
mų.

— Britanija krato Jungt. 
Valstijų paštų, siunčiamą trans- 
atlintiniais lėktuvais į Europą, 
kai lėktuvai sustoja Bermudo- 
įe. Nuo vasario 15 d. Jungt. 
Valstijų lėktuvai, skrisdami į 
Europą, nebesustos Bermudo- 
je- ..... ... .

— Švedijos, Norvegijos -ir 
Danijos užsienių reikalų mini- 
sterių konferencijoj nutarta 
laikytis ir toliau neutraliai.

Skiria dar $150,000 
kovai su trustais

WASHINGTON, D. C., vas, 
25. -— Senato asignacijų ko
mitetas rekomendavo paskirti 
dar $150,000 valdžios biurui, 
kuris kovoja nederamą trustų 
veiklą. Jeigu kongresas šitą re
komendaciją priims, tai viso 
sakytam biurui, kovai su trus
tais, bus paskirta jau $1,400,- 
000.

Kokia nauda iš paskyrimo9 
Aiškinama, dėka biuro veiklos 
publikai, suvartotojams sutan- 
pinta $270,000,000. Pavyzdžių 
gali būti Chicagos pieno kai
nos. Kai pradėtos tyrinėti Chi
cagos pieno kompanijų opera
cijos, pieno kaina kvortai nu
krito nuo 13 centų iki 9. Kuo
met teismas išmetė bylą, tai 
pieno kaina vėl pašoko iki 13 
centų kvortai. Tačiau ji ir vėl 
nukrito iki pusdevinto cento, 
kuomet Vyriausias Teismas 
palaikė prokuratūros pusę.

A.D.F. nori atnau
jinti taikos dery

bas su C.I.O.
WASHINGTON, D. C., vas. 

25. — Neseniai bažnytinių or
ganizacijų atstovai pasiuntė 
Amerikos Darbo Federacijai ir 
C.I.O. paraginimą taikytis.

William Green Federacijos 
vardu atsakė, kad Federacija 
sutinka ir nori taikytis. Indus
trinių Unijų Kongreso (C.I.O.) 
ofisuose paaiškinta, kad John 
Lewis yra išvažiavęs iš Wa- 
shingtono, jis paraginimo kol 
kas nematęs, ir atsakymų vei
kiausia duos, kai sugrįš į Wa- 
shingtonų.
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86,000 RUSŲ ŽUVO KARELIJOS 
FRONTE

.Raudonoji armija paėmė koivisto; viborgas vis 
DAR SUOMIU RANKOSE

HELSINKIS, Suomija, vas. 
25. — Suomijos karo ekspertai 
apskaičiuoja, kad į 25 dienas 
ofensyvo Karelijos fronte rau
donoji rusų armija pražudė 86,- 
000 kareivių. Apie 25,000 už
mušė suomiai, kitus pakirto 
šaltis. Į šitą skaitlinę neįeina 
rusų nuostoliai šiaurėje nuo 
Ladoga ežero, kur žuvo apie 
30,000 raudonarmiečių, jų tar
pe visaUS-ta divizija.

Šeštadienio pranešimu, tik 
per dvi paskutines dienas, 
penktadienį ir šeštadienį, rusai 
pražudė 6,000 karių.

Tačiau ir rusai gali pasigirti 
laimėjimu. Suomiai pasitraukė 
iš Koivisto tvirtovės. Kad ši 
tvirtovė pateko į rusų rankas, 
pranešta Rusijoj.

Sekmadienį raudonoji armija

atakavo visame Karelijos fron
te. Viborgas, kurio link rusai 
veržiasi, praeity buvo gaivus 
74,000 gyventojų miestas. Šian
dien jis pavirtęs giruvčsiais. 
Tačiau iki šiol raudonoji armi
ja nestengia jį paimti.

Išleistas sekmadienį Suomi
jos komunikatas sako: Vasario 
24-tę vietinės atakos. Rusų 
nuostoliai dideli. Suomijos arti
lerija suaktyvėjo. Išblaškė ke
lis rusų kontingentus, sunaiki
no 17 priešo tankų. Priešo ata
kos šiaurėje nuo Ladoga ežero 
atmuštos, 27 kulkosvydžiai ir 
21 Lcwis šautuvas paimtas. So
vietų kareivių būrys, perėjęs 
sieną Suomusalmi srity, nuvy
tas atgal į rusų teritoriją. So
vietų lėktuvai atakavo keletą 
apylinkių šiaurės Suomijoj.

NEGAVO IŠKILMĖMS DOVANOS
MASKVA, sovietų Rusija, 

vas. 25. — Pereitą penktadie
nį prasidėjo minėjimas 22-ros 
metinės sukakties raudonosios 
armijos ir raudonojo laivynu. 
Visoj šaly, nesuskaitomuose 
mitinguose, visoj rusų spaudo
je, visdse radijo programose 
akcentuojama raudonosios ar
mijos galybė, jos “milžiniški” 
laimėjimai Suomijoje, jos reik
šmė kaipo “pasaulio išvaduoto
jos” “neįveikiamos socialis
tų tėvynės sargybos”.

Agitacija varoma, kad civi
liai Rusijos gyventojai labiau 
domėtųsi kariniu “mokslu”, 
priemonėmis apsisaugoti nuo 
oro atakų, parašiutininkų žy
giais ir mokinimu daugiau lėk
tuvų vairuotojų bei paruošimu 
daugiau slaugių.

Rusija stato tvirto
vių liniją

COPENHAGEN, Danija, va- 
sario 25. — Iš Tallino, Esti
jos sostinės, pasiekią Copen- 
hagemf pranešimai sako, kad 
Rusija stato “Maginot” liniją 
nuo Leningrado iki Juodosios 
juros. Darbas kaštuosiąs $400,- 
000,000. Tvirtovių statymo dar
bui imama daug darbininkų iš 
rusų okupuotos Lenkijos. Len
kai imami prievolės darbui.

, +-------------------

Lėktuvų eksportas 
padidėjo

WASH1NGTON, D. C., vas. 
25. — Prekybos departamento 
sekretorius Harry Hopkips pa
skelbė, kad 1939 metais Jungt. 
Valstijų eksportas lėktuvų ir 
jų dalių sieke $117,981,212 su
mą. Pernai jis buvo 88 nuo
šimčius didesnis nei 1938 me
tais ir 197 nuošimčius didesnis 
nei 1937 m.

SEVILLE, Ispanija, vas. 25. 
— Harold E. Dahl, Cham- 
paigne, III., aviatorius, ir kiti 
penki amerikiečiai, kariavę Is
panijos civiliame kare lojalis- 
tų grupėje, šeštadienį laivu Exi- 
ria išplaukė į Jungt. Valsti
jas.

Dvidešimt antra metines rau
donosios armijos sukaktis pa
vartota didesniam rusų kovin
gumui sukelti. Karo veiksmus 
bolševikai garbina labiau nei 
kuomet nors garbino buvęs ca
ro Nikalojaus . arbt^ kaizerio 
Wilhelm<> režimas.

Tačiau vienas skaudus daly
kas jaučiamas visose iškilmė
se. Raudonoji armija dėjo di
džiausias pastangas paimti iki 
penktadienio suomių miestą 
Viborgą, suteikti Stalinui “do
vaną”, bet nestengė jo paim
ti. Jau dvyliką savaičių 183 
milionų gyventojų Rusija puo
la pusketvirto miliono gyven
tojų Suomiją ir vis dar nepa
jėgia sutriuškinti ją. Meška vis 
nepajėgia perkąsti musės.

Welles pasiekė 
Italiją

ROMA, Italija, vas. 25. — 
Sumner Welles, prez. Roosevel- 
to pasiuntinys taikos galimu
mų Europoje studijuoti, ir My- 
ron C. Taylor, prez. Roosevel- 
to pasiuntinys Vatikanui, sek
madienį atvyko į Italiją.

LONDONAS, Aųglija, vas. 
25. — Darbo partijos dienraš
tis “The Daily Hera’d” perei
tą šeštadienį pranešė, kad į 
paskutines 48 valandas britai 
paskandino keturis vokiečių 
submarinus, o franeuzai du.

PILDOM
INCOME

TAX
BLANKAS
KASDIEN NUO 8 V.
RYTO IKI 8 VAL. 
VAKARO.
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SLIUPTARN1AI
Istorinis romąnas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”). >

šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui Šliupui
AL. MARGERIS ----------- -- ------------

(Tęsinys)

Rokas pakilo eiti. Jis tokios 
jaunų invalidų galerijos dar 
nebuvo matęs, Ir nežinojo, 
kad Aukso Krašte yra taip pi
gios žmonių kojos ir rankos...

—Ar tik ne lietuvis, tams
ta? — patylomis, lyg ir ap- 
sigandęs, paklausė jį, galima 
sakyti, jau senyvas vyras. Jo

desio ir baimes kauke. -Jo akys 
skendėjo gilioje rūpesčių juro-

—Taip, tamsta, taip, — la
bai šiltai atsakė Rokas, nes 
svetimame krašte be galo ma
lonu buvo jam sutikti kiek
vieną lietuvį. Šičia, žinoma, 
buvo ir. labai skaudu.

—Aš dar visai neseniai iš 
Lietuvos atvažiavęs, — vėl ty
lomis kalbėjo nelaimės pa
gultas vyras. — Darbo gavau 
vadinamoje “šhopoje”. Nuo 
šūvio bebėgant gabalas ang
lies pagavo ir kulnies kaulą 
sutriuškino. Ar reikėjo, ar ne, 
nežinau, bet vis tiek koją au
kščiau riešo nupiovė. Neužgi
jo, sako, pradėjo juoduoti, lai 
dar kartą piovė. Dabar jau ir 
kelcna skauda, tai ar tik ne
pjaus aukščiau kelėno? O Lie
tuvoje palikau žmoną, vaikus 
ir praskolintą ūkį. Žinai, tam
sta, tos dalys... Sakiau, čia 
atvažiavęs dolerių pasidary
siu, skolas atsimokėsiu ir gy
vensiu sau gražiai—be rūpes
čių. O dabar—jau be kojos... 
Rūpesčiai iš proto varo. Pati, 
vaikai. Skolintojai viską at
ims. O čia kažin ar gausiu ką. 
Sako, matai, kad mano kaltė,

—sunkiai baigė jis, liūdnai 
žiūrėdamas į Roką, tarsi pra
šydamas pasigailėjimo, užuo
jautos svetimoje žemėje...

Rokui buvo jau perdaug. Jis 
paspaudė šįto Lietuvos artojo 
ranką ir skubiai išėjo oran.

Antanas vis’ dar tebesėdėjo 
prie Juozu ir laukė, ar kartais 
neprabils jis. Bet Juozas, kaip 
baigianti išdegti lempa, toly
džio geso. Pagaliau pakilo jo 
krūtinė, sukrutėjo kojos, ran
kos, subraškėjo sudegusi oda, 
Šiek tiek prasivėrė burna.

—Juozai, Juozai I sakyk, ką 
nprį sakytų sakyk. Aš čia— 
tavo draugas An|ayas—sakyk.

Bet Juozas nieko nesakė. Iš 
jo krutinės ėjo ne žodžiai, 
kalba, bet kažkas 
aukštesnis, galingos 
tas, ką paprastai

ne 
didesnis, 

nis, — tai 
vadiname

galvą. Jo 
plaukioj o 

skaudžių ašarų šaltiniuose. Jis 
išėjo.

Ligoninės aikštėje rado be
laukiantį Roką.

Rokas dabar atrodė nebe 
Rokas. Tikrai! Jo burna buvo 
kietai užsidariusi, lupos su
spaustos, o kumščios dar la
biau. Akys primerktos, anta
kiai palinkę, tarsi audros išti
kto ąžuolo viršūnė. Jis tylėjo, 
kaip tyli kiekvienas, kada gal-

Antanas nuleido 
jų obuolėliai

nuo

Šnare Drum $22'®®
$28.00 vertės, Specialus 

Visa eilė drumų ir jiems 
reikmenys.

GOLDSTEIN 
Muzikos Krautuvė 

914 MAXWELL ST.

žygį, ir kartu griežia apmau
dą. Vergiško klusnumo bruo
žų jo veide daugiau nebebu
vo. O jie ten
jaunų jo dienų, kada visų pir
miausia jo tėveliai, paskui 
kunigas, paskui gi kiti “viršū
nių’ žmonės kalte įkalė jam į 
galvą tų laikų visuomenės 
“šventuosius” principus: klau
syti ciesoriaus, klausyti vald
žios, klausyti kunigo, klausyti 
ponų... Daug klausyti, bet nič
nieko nesakyti, nes anie žino, 
ką sako, o tu, darbininko vai-

tik žiūrėk kad niekam nenusi- 
dėtum ir neprakištųm dan
gaus karalystės, kuri juk tau 
vienintelė laimė ir tėra...

Tai keista ir, rodos, netikė
tina, kad per daugelį metų

NĄUJIENU-ACME Photo
§T. LOUIS, ft'Jo. — Myry ^Stillman su kūdikių. Teis

mas patvarkė vaikus iš. jps.atimti, kadangi ji neturėjo 
kuo juos išlaikyti.

skruostais rieda stambios aša
ros ir sukliuvę gražiose jos 
lupose, suvilgo jas, tarytumei 
kalta ryto rasa vynuogių ke
kes. Jįs nuėjo į savo kambarį.

Parėjo ir kiti vyrai, ir visi 
ilgai kalbėjo apie nelaimes ka
syklose. Kalbėjo, nežinodami, 
kurio eiįę... kuris neteks ko
jos, rankos arba ir gyvybės,

užguitoje, nuslėgtoje Roko as- lio dėjo, kat| tik greičiau susi 
menybėje' taip. staiga ėmė ir 
nepasitenkinimo ugnelė su
liepsnojo. Dar daugiau —mai
štingumo bomba sprogo!

Bet taip tikrai buvo, mielas 
skaitytojau, tikrai. Ir štai ko
dėl, draugu ti.

Rokas buvo didelės, jautrios 
širdies žmogus. Ir jis gyveno 
daugiau karšta širdimi, negu 
šaltu protu. Taigi, pamatęs 
Aukso Žemėje savo brolius lie
tuvius be kojų, be rankų... pa
matęs, kaip jie grimsta nusi
minimo, nevilties ir skausmų 
prarajom., išgirdęs iš jų Vir
pančių lupų žodžius apie savo 
kraštą, paliktus gimines, žmo
ną, vaikus... matydamas, kąd 
tais Lietuvos kelįais bei ta
kais, kuriais jie vaikščiojo 
sveiki, linksmi,įeks ji&tns vąi- 
kščioti su k rėpsią karsto 
lentos, —ncbeišsilaikČ žmogus 
senose savo pėdose—paslydo į 
maištininkų eiles...

Tiesa, dabar jis dar tik 
jojo. Bet toliau? Kas žino 
bejojant juk didžiausi žmonių

dejųs ir savo broliui šipkortę 
išsiimtus. Dabar... Dieve ma
no brangus!

—Taigi, paišelę. Tik vakar 
man sakėsi, kad jau turįs su
daręs, kad tuoj įšpirksiąs ir 
išsiusiąs. Bet kai užsiminiau' 
apie Roko žmoną ir vaikus, 
tai žadėjo paskolinti, o brolis, 
sake, palauksiąs.. 1

Rokas klausėsi, graudėjo, 
Jis. matė, kaip? šeimininkės

O Rokas, užsidaręs sau vie
kas, apmąstjnejo, ką Naujoje 
Žemoje yra ligi šiol matęs, pa: 
tyręs, išmokęs. Ilgai jis tąip 
apmąstinėjo, dažnai pašauk
damas į savo galvą gyvus vaiz
dus ir jais sustiprindamas įsi
gytus įspūdžius. Jis buvo su
silenkęs, rąpkųse įsikniaubęs. 
Pąskui pakėlė galvą ir pradė
jo dairytis. Kliuvo jam į akis 
krūvą laikraščių, kurių “bai
sius’’ vardus jis dar Lietuvoje 
būdamas girdėjo. Tai, žino
ma, buvo “Keleivis, “Kova” 
“Lietuva’’ ir “Tėvynė’l. Kaž
kas dabar gundė jį šituos laik
raščius pavartyti, pažiūrėti, 
nors ir neskaityti. Bet tuo pa
čiu kartų kitasai kažkas bandė 
jį nuo šitų laikraščių nubaidy
ti, nutolinti. O tasai “kitasai 
kažkas” buvo niekas daugiau, 
kaip tiktai prabaščiaus žod
žiai, labai daug kartų girdėti. 
Ir jie dabar sudingsėjo jo gal
voje, suskambėjo ausyse:

—Neskaitykite, į rankas ne-‘ 
imkite tų šliuptarniškų, cicili-< 
stiškų, pannazoniškų, bedie-l 
viškų laikraščių, kurie ateina 
iš Amerikos! Deginkite ir nai
kinkite juos, kaip- naikintumė
te pikčiausią brudą! O kurie 
nesusivaidysite nuo velnio pa
gundos ir šituos šėtoniškus 
apkraščius skaitysite, tai 

minkite, kad nė vienas 
gausite išrišimo!

(Bus daugiau)

at- 
ne-

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY

and MIDWIFE
6630 S. Westernav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 v. 
ryto iki 0:00 v. popiet 
Nuo 0:00 Iki 0:00 vak. 
Treč. Ir Penktad. nuo 
12:00 Iki 0:00 ir 0:00 

Iki 9:00 vai. vakaro
Sc&tad. ir Sekm. pagal 

sutarti.

4K1U SPECIALISTAI

/III .. ......... .. ■

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

Gaisniuotąs Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

?10 WĘST 18th STREET 
Tel. CĄNAL 3161 

\lR!WBW.;!lIĮi|."ll.lt!Įii. M.  J»!! ■■ ■ ' i

—Gaila Džiovu, Rokai, gai
la. Toks puikus vyras buvo:

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

tų ĘOVILU ŠĄLTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR JUDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STĄ1GA

^AMBVLANOR
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
•^47 South Fairfield Avenue 
' ' Telefonas LAFAYETTE 0727

Dr. V. E. SDEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
’ Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

DR. BRUNO J.
ZŪBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—S 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadiv- 

piais pagąl susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kitit Lietuviai_ Pa^ta^ , _ _ _ 
Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John 
Bartkus

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

ir susitarus.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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. ilyde Park 3395

Dr; Sušauna Slakis'
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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 sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvvood 5107.

sukrėtė Roką. Ir kaip gi? Juk 
tiek daug jis girdėjo apie tą 
žodį iš kunigų ir kilų “dievo
baimingu” lupu. Taip. Jis Laidotuvių Direktoriai
paaiškinimais ką tas

Phone CANAL 6122

ADVOKATAIkalba?

No. 2332

f
I Vardas ir pavąrdė

Adresas.

Garsinkitės “N-nose

Miesto 
Kamb. 
Namų

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

Čia įdedu 1Q centų ir prašau atsiųsti man pavyzdį No

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vąk.

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

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

juodu buvo namie, 
išbėgo klausdama: 

Džiovukas?

Dr, V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
8343 S. HALSTED ST.

—Kaip musų 
Kaip Džiovukas?!

—Mi-mise-le....
—Sakykite, ar

aiškiai. 
smarkiai su savin}

v

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 9818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 
pagal sutartį

CRANE COAL COMPANY 
5332 Sot Lom*’ Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ......................... ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas " ' 

Sales Tax ekstra.

Jis girdėjo, jog tas žodis reiš
kiąs šliuptarnius, bedievius, 
socialistus, kurie nepripažįstą, 
neklausą nei dievo, nei cieso
riaus, nei .jo valdžios, nei ku
nigo, nei bažnyčios šventos... 
kurie skelbią pasauliui, kąd 
visi žmonės turi turėti lygias 
teises, laisvę ir gyvenimą, ver
tą civilizuoto žmogaus!

Antanas dažnai’ žvilgčiojo į 
Roką, stebėdamas kietus jo 
veido bruožus, kurie 
rodė vyrą, 
kovojantį.

Netrukus 
Šeimininkė

iiiiąaiiiitiitiiitiiHiiiiiiiiiiiitiiiii

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

iiiiiiiiUiiiiiiiiMiiiiiuiimiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
turime 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Węstęrn Ąvef Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Coųrt, Cicero Phone Cicero 2109

~~J. LIULEVIČIUS ~
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So, Halsted Stręet YaRDS 1119

CROCHETEDCHAIR SĖT PATTERN 2332

No. 2332—Mcgstjniai Kėdei Padengti

Miestas ir valstija

—Mi-misc-Ie, jąu — jąu‘
mirė...

—Jau mirė! Dievę mano, 
i^iųsų Džiovukas mirė! Toks* 
jaunąs, toks grąžys,- Ar tik
rai? Ar matei

—Tikrai—mačiau, niiseie. 
Aš ligi pat galui) stovėjau prie 
jo lovelės ir mačiau, kaip pa
kilo krūtinė, atsivėrė burna ir 
—išėjo gyvybė...

—Dūšia, — sumurmėjo Ro
kas. '

-—Dieve brangus. Toks geras 
vaikinas buvo. Taip sunkiąi 
dirbo, taupė, centą prie cente-

L J, ZOLP Phone Yards 0781
|646 Weąt 46th Street Yards 0782

T*

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

y ■Trr**”*
LACHAWICŽ IR SŪNUS

2814 VVest 23rd Placo Phone Ganai 2515
SįKVRIUS: 42-44 East lOSth Street Tel. Fullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenęię , Phone Lafayette 8024

rr

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Tardo 4908

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. 
Nedėlioj pagal sutartį.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Narnu telefonas Rrunswick 0597

Tel. YARDS 3140
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ik: 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

bMBBh



Pirmadien., vasario 26, 1940
* NAUJIENOS, Chleago, UI.

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
KAIP PITTSBURGHO LIETUVIAI MINĖJO 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE
Trys Pittsburgho lietuvių minėjimai Lietuvos nepriklau

somybės. — Kas kiek aukų sudėjo Vilniaus reika
lams. — Sniegas pakenkė parengimams.

Tačiau Lietuvių Mokslo Drau-

ka nebūt tilpus į šią svetainę 
ir aukų Vilniui butų sudėjus ne 
$108.82, bet gal virš dviejų šim
tų ar daugiau.

Vakaro programą vedė Povi
las Dargis; kalbėtojais buvo: 
J. K. Mažukna, adv. Edwardas 
A. Schultzas, Petras Pivaronas, 
Kastantas Pūkas ir Domininkas

PITTSBURGH, Pa. — Vasa-| labai sunku kur buvo išvažiuo- 
rio 18 d. Pittsburgho lietuviai Ii. O kurie bandė su automobi- 

%net trijose vietose minėjo Lie- liais važiuoti, tai ne vienas į 
tuvos nepriklausomybės 22 me- sniegą nuklimpo.
tų sukaktuves, t. y. Soho daly
je L.M.D. svetainėje vadovau- gystes svetainė buvo pripildyta 
jant SLA 3-Čiam apskričiui ir.Pittsburgho lietuvių rinktines 
kitoms draugijoms, arba kitais publikos. O jei butų buvusi 
žodžiais sakant, tai buvo bend- graži diena, tai, žinoma, publi- 
ras parengimas visų pažangių 
Pittsburgho lietuvių, kuris įvy
ko vasario 18 d.

North Sidės Parengimas.
North Sidės lietuviai bendrai 

visi, pradedant katalikais ir bai
giant komunistais, turėjo savo 
atskirą parengimą vasario 1G d.
Lietuvos Sunu Draugijos svotai-f Lekavičius. Iš amerikonų buvd 
nėjo, kur kalbėjo visų srovių teisėjas Thomas Marshall. Apie 
kalbėtojai. Buvo ir muzikalus 
programas, kurį išpildė Į Dau
gu Žengimo parapijos choras, 
vadovaujamas Jono L. Senulio, 
ir aukos buvo renkamos Vil
niaus reikalams. Aukų buvo su
rinkta per $30.
South Sidė.ie daug gražių žo

džių, bet aukų mažai.

Trečias parengimas minėji
mui Lietuvos nenriklausoinvbės 
buvo surengtas didžiausioie lie
tuviu kolonijoje South Side Lie
tuvių Piliečių svetainėje, šiam 
parengimui vadovavo Bym^ 
Kataliku Federacijos apskritis 
vasario 18 dienos metu. Š»ose 
iškilniose kalbėtojais buvo kun. 
J. Misius ir tūlas inžinierius 
Mažpikis:.’ abudu įkataliku-.žino- 
nės. Muzikalia programa pildė 
parapijiniai chorai. Auk u Vil
niaus reikalams buvo surinkta 
tik virš $30. Nors svetainė bu
vus pilna nubl'kos. bet su au
komis South Sidės katalikai oa- 
sišvkštėio. Na. n tame katal’kn 
narenaime ne tik kad publikos 
buvo daug, bet buvo apie pus
tuzinis kunigu jau neskaitau! 
rvietiškiu stambiu kataliku vei
kėju. Tiems stambiems katali
ku žmonėms nebutu buvę jokio 
sunkumo paaukoti Vilniaus rei
kalams po penkine ar daugiau. 
Kataliku kalbėtojai tame paren
gime tain gražiai kalinio apie 
fėvvnės Lietuvos meile, bet vis
tiek mažai tcpavoikp katalikus.

Pasirodo, kad žodžiai pasilie
ka žodžiais, o darbai darbais.
Kain pažangus lietuviai minėjo 

Lietuvos nenriklausomybės 
sukaktuves.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas, kuris buvo sureng
tas Lietuvių Mokslo Draugystės 

' svetainėje ir kuriam vadovavo 
Pit’sburgho pažangios draugi
jos, įvyko vasario 18 d. Tą die 
ną buvo tikrai baisus oras: snie
go/buvo tiek, kad ii’ iš namų

T tvttputT K ai ,bos

Lietuviams
° Tnicg Dr. D. Pilka

’ ’i Kolbos Mokytojas Prie 
''--c--h Department of

Edncation
— r nt’t'a vra sutaisyta pagal ge- 

lietuvių kalbos žinovus. Ji 
•m labiau pritaikyta Amerikos lie- 

ypač jaunesniems, susipa- 
' -*• -m qnvo kalbos taisyklėmis. Ji 

žodžių paaiškini- 
T^Hš^ai. Ji taipgi turi arti pus-

• ‘-’V<;tančio veiksmažodžių žo- 
<nT nnrodvmu ju asmenavi

mo ir anglišką definiciją.
Kaina su Prisiuntimu $1.00

Tuotau gaukite “Naujienose*, 1739 
South Halsted St.. Chicago, III, arbė 
nas Dr D. Pilka. 528 Columbus 
Avė., Boston. Mass.

* A rJIENŲ-ACMĘ Telephoto
0TTAWA, Kanada. — Savanoriai p’le rekrulavimo punkto.

PITTSBURGHIETIŠKOS PASTABOS
Pittsburgho Lietuvių. Sim

patijos Su Suomiais.
Prezidentas Rooscveltas aną 

kartą kalbėdamas pareiškė, kad 
Amerikos 98 nuošimčiai gyven
tojų simpatizuoja suomiams ko
vojantiems už savo šalies ne
priklausomybę ir reikia pasaky
ti, kad prezidentas tur bu t ne
klysta savo pareiškime.

Na, o kaip yra su Amerikos 
lietuviais, ar daug Amerikos lie
tuvių užjaučia suomiams did
vyriškai ginantiems savo kraš
tą? Į skaitlines, į nuošimčius 
nemanau gilintis, bet reikia pa
sakyti, kad didelė didžiuma A- 
merlkos lietuvių yra su šuo; 
miais ir yra labai pasipiktinę

nors jisai čionai turėjo jaustis 
drąsesnis, nes čionai nebuvo 
kunigų ir gal būt, turėjo šioje 
svetainėje daugiau saviškių, ne
gu North Side.

Kommmuų kalbėtojo man
dagumą” Pittsburgho lietuvių 
parengimuose galima taip aiš
kinti, kad jisai nujaučia iš kur 
vejas pučia tarpe lietuvių, o 
prieš veją pusti lai Pittsburgho 
komunistai neturi spėkų.

Komunistai Turi Naujų Tal
kininkų Lietuvių Tarpe.
Tenka pastebėti, kad lietuviš

ki stalincai Rusijos-Suomijos 
karo klausime randa ir talki
ninkų Pittsburgho lietuvių tai- 
pe, kurie nebuvo, nėra ir nebus 
komunistai. Nors tokių naujų 
Sovietų Rusijos talkininkų labai 
mažai yra, ir jie (ur būt nedo» 
ro garbės nė patiems lietuviš
kiems slalincams, bet jie vistiek 
jaučiasi pasitenkinimo, kad tu
ri '‘draugų”.

prieš Suomiją.
Pas mus Pittsburgho geriau

sia pasireiškė lietuvių simpati
jos suomiams minint Lietuvos 
nepriklausomybes sukaktuves 
ir kaip lik tuose parengimuose 
kuriuose oficialiai dalyvavo ir 
lietuviški stalincai kaipo “pro
gresyviai”.

North Sidės bendrame visų 
šios kolonijos lietuvių parengi
me, kur buvo minima, Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvės, 
ir nuo tų pačių pagrindų kalbė
jo kun. J. Misius, J. K. Mažuk
na, adv. <Edwardas A. Schultzas 
Povilas Dargis ir Domininkas 
Lekavičius, kaipo stalincų kal
bėtojas. Stalincų kalbėtojui bu
vo leidžiama kalbėti tiek North munistų talkininkų randasi lar- 
Sidėj, tiek kitose vietose tur bul po senųjų musų lietuvių, kurie 
ta mintimi vaduojantis, kad šio- atvyko j šią šalį pirm 30—40 
je Lietuvai kritiškoje valandoje metų iš Caro Rusijos valdomos 
demonstravus Amerikos lietu- Lietuvos
vių vienybę, ir kad daugiau ga- šioje šalyje nėra padarę jokio 
Įėjus sukelti aukų Vilniaus rei-! prigreso savo protavime. Ko 

kurie kįais buvo pirm 30—40 metų, 
musų lietuviški patriotai, kvies- tokiais ir dabar tebėra. Tie tnu- 

komunistų kalbėtojus, sų tautiečiai labai mažą pažinti 
glo- turi su laikraščiais ir knygomis,

ar kitokiais kokiais po- jie dažnai yra geri parapijonai 
leidžia myli išsigerti, gerai atsimena

ANN MILLER, teatro ir iudžly žvaigžde, dabar i 
“George White’s Scandals," yra aiškiai žymiausias šokiy 
atradimas mūšy laikę ... ir daugiau ir daugiau rūkytoju 
kasdien randa jog CHESTERFĮELDS yra VEŠESNI, GĖRĖS- 

NIO-SKONIO Ir AIŠKIAI LENGVESNI.

yra 

išh'ai

kalbas parašysiu kitą kartą.
Muzikalį programą išp’lde 

Lietuvių Meno chorasi vadovau
jamas Mildos Virbickaitės-Bro- 
sky. Buvo ir daugiau pasižadė
jusių muzikaliame programe 
dalyvauti, bet dėl sniego audrų’ 
negalėjo atvykti. Aukų vilnie- j 
čiams sušelpti buvo sudėta 
$108.92; vadinasi, daugiau kaip 
tris karius, negu katalikų vado
vaujamuose parengimuose.
Lietuvos nepriklausomybės mi

nėjimas per radiją.
Pittsburgho lietuviai minėjo 

Lietuvos nepriklausomybę ne 
tik svetainėje, bet ir per radiją 
iš stoties WWSW per lietuviš
ką radijo pusvalandį, kuriam 
vadovauja Povilas Dargia Tei
sėjas John Egan pasakė labai 
gražią kalbą apie Lietuvą. Ir 
reikia pasakyti, kad tokia kalba, 
kaip kad teisėjas Egan pasakė 
oro bangomis retai tegalima 
girdėti. Daugumas lietuvių kal
bėtojų turėtų pasimokinti iš tei
sėjo kalbos bei geriau su Lie
tuvos istorija ir su dabartine 
padėtimi susipažinti.

Aukotojų sąrašas.
Lietuvių Mokslo Draugija au

kojo $25, SLA 3 Apskritys $10, 
SLA 104 kp. $5; dvi LDS kuo
pos po $5, Moterų Klubas $2. 
Is viso draugijos sudėjo $52.00.

Publika aukojo sekamai: P. 
Pivaronas $5; A. J. Mičiuliai 
$5; Alex Jutcevičius $5; K. Kai
rys $2.

Po dolerį aukojo sekamai: J. 
A. Kazlauskas, J. Kamarauskas, 
adv. Edwardas A. Schultzas, F. 
Bimba, J. Virbickas, B. Virbie- 
kienė, J. Kuizinas, J. Pranevi- 
Yus, J. K. Mažukna, J. Zene- 
auskas, F. Rodžeris, V. Paule- 

ka, J. Girdžius* A. žvirblis, D. 
Lekavičia, P. Salvackis, A. A- 
’eknavičius, O. Rumšienė, O. 
Sandaitė, Mr. ir Mrs. S. Baka- 
nai, J. Nykšas, G. Mikėnas, D. 
Kalėda, P. Jutsevičius, F. Am- 
’ rozas. J. Petraitis. Iš viso $43. 
Smulkių aukų $13.92. Iš viso 
nikų buvo Sudėta $108.92.
Kitos draugijos irgi prisideda 

prie Vilniaus pagalbos.
McKĘES ROCKS, Pa. — Lie

tuvių Pašaipiais Klubas ateinan
tį sekmadienį, vasario 25 d., sa
voje svetainėje rengia “Card 
Party” ir vakarienę dėl sušelpi- 
mo Vilniaus.

NEW KENSINGTON, Pa. — 
SLA 192 kp. ir LDS 10 kp. ben
drai rengia prakalbas ir “card 
party” Vilniaus reikalams; kal
bėtojais pakviesta . iš Pittsbur
gho SLA vice-prezidentas J. K. 
Mažukna ir S. Bakanas.

Vadinasi, ir Pittsburghas su 
apylinkėmis yra susirūpinęs Vil
nium. -—Reporteris

........................................

' I *

IR GERESNIO-SKONIO
Jūs visada rasite šitas dvi 

kokybes jų gerumoje, virš daug 
vėsesnį užsirūkymą, Chesterfield’s 
Tinkamoj Kombinacijoj pasaulio 
geriausių cigareto tabakų.

teįdarykite jūsų sekantį pakelį Chester* 
field ir matykite sau kodėl viens rūkytojas 
kitam pasako Jie Patenkina. Jūs negalite, 
nupirkti geresnį cigaretą.

komunistų nauji talkininkai? 
Gal Hitlerio sekėjai, bet pas lie
tuvius vargiai ir su žiburiu jus 
rastumėt Hitlerio sekėjų, šiek 
tiek gal rastume pas lietuvius 
kunigo Coughlino sekėjų, kurių 
ideologija yra artima Hitleriui, 
bet Coughlino sekėjai fanatiškai 
nekenčia komunistų.

Na, tai kas tie nauji komu
nistų talkiįvnkai? Ogi tokių ko

ir kurie gyvendami

ka Janis. Ii; gal būt kai
dam i 
nori pasigerinti Lietuvos 
bėjams 
litikiškais išrokavimais
jiems demonstruoti “kazioną" 
patriotiškumą bendruose visų 
lietuvių parengimuose.

Viršminėtam North Sidės lie
tuvių parengime adv. Schultzas 
savo kalboje pasmerkė komu
nistų Rusijos brovimasi į Suo
miją ir pareiškė lietuvių simpa
tijas suomiams. Publika jam 
karštai pritarė. SLA vice-prezi- 
dentas J. K. Mažukna irgi savo 
kalboje prisiminė apie Suomiją, 
kaip suomiai didvyriškai gina 
savo šalį. Kalbėtojas sake, kad 
ir lietuviai turėtų imli pavyzdi 
iš suomių ginančių savo šalies 
nepriklausomybę ir laisvę.

Stalincų kalbėtojas D. Leka
vičius, kuris yra kurni ir dusia 
parsidavęs Stalino diktatūrai, 
kalbėdamas visai nė nebandė 
apginti “inatiušką rasieją” ir 
nebandė nė Staliną pagirti už 
dovanojimą Lietuvai Vilniaus. 
Ot, taip sau padeklamavo iš raš
to apie lietuvių kalbą ir kitus 
dalykus, apie ką pats mažiausia 
nusimano.

Soho dalyje Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje, Pittsbur 
gho draugijų parengime, su 
rengtame vasario 18 d., tiek 
adv. Schultzas, tiek Mažukn" 
pasakė ką jie ištikrųjų jauči° 
visai nepaisydami ar komunis
tams tas patinka\ar ne. Ir adv. 
Schultzas savo kalboje pasakė 
kad tiek jo, tiek visų kitų lie 
tuvių didžiausias troškimas yra, 
kad suomiai išluptą kailį Stali 
no armijai, o kai bolševikų ar
mija bus sumušta Suomijoj, tai 
ji turės nešdintis ir iš Lietuvos. 
Reiškia, Suomijos laimėjimas 
yra Lietuvos laimėjimas, Suo
mijos pralaimėjimas yra Lietu
vos pralaimėjimas.

Tas pats komunistų kalbėto
jas D. Lekavičius ir šiose pra
kalbose nedrįso nė žodžio ištar
ti apgynimui Maskvos politikos,

žodžiu sakant, yra toks tipas 
(nors ir visai neskaitlingas) 
musų išeivijoj, kuriuos atsto 
vauja “Keleivio” Maikio tėvas. 
Bet lietuviški komunistai visgi 

didelio pasitenkinimo, 
seni žmonės užtaria 
armiją puolančią Šuo-

jaučia 
kad tie 
Stalino 
m i ją.

Tie nauji komunistų talkinin
kai buvo pastebėta minint Lie
tuvos nepriklausomybę J. K. 
Mažulėliai kalbant kai jis prisi
minė kaip senovėje rusų žanda
rai persekiojo lietuvius dėl lie
tuviškų raštų ir kad dabartinis 
rusų kariuomenės garnizonų 
laikymas Lietuvai nieko gero 
nelemia, tai keletas tokių senių 
pradėjo triukšmą kelti ir užsi
stoti Rusiją.

—Senas Pittsburghietis

. $2-45 uz *■
ritaikyti akims su pilna ga- 
antija. Ekzaminavimas akių 

veltui. Sulaužytą lensą pada
lome už $1.00. Nauji tempeliai 
>0c. Adjustinimas akinių veltų*

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis 
•andasi didžiulėje Joseph F. 
Sudriko krautuvėj kožną die

ną ir nedėlioj iki 4 vai. popiet.

Joseph F. Budrik
Furniture House

3409-11 SO. HALSTED ST. 
Tel. Yards 2151

.KINIAI Visokios 
MADOS

Garsinkites “N-nose

JsfltllilfiBiiHML ehhmhhim

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PADARYKITE JŪSŲ 
SEKANTĮ PAKELĮ

r . i

Vėsesnis, Geresnio Skonio ir AIŠKIAI LENGVESNIS Cigaretas 
Copyright 1940, Lioom « Mtebs Tobacco Co. i
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Orderiu Hartu su ųžsakvmu

Krizis Skandinavijoje
Skandinavijos šalys yra be galo keblioje padėtyje. 

Jos, be abejonės, simpatizuoja demokratijoms, o ne dik
tatūroms; bet jos bijo įsivelti j karą, todėl, kaip įmany
damos, stengiasi išlaikyti savo neutralitetą. Tačiau juo' 
tolyn, tuo joms darosi sunkiau.

Švedai mato, kaip po jų akimis rusiškas milžinas 
galabija mažiukę Suomiją. Suomiai šaukiasi pagalbus. 
Bet Švedijos valdžia nedrįsta atvirai siųsti’savo kariuo
menę Suomijon. Ministerių kabįnętas kartu su kara
lium nusistatė, kad ir čia dar taip, į karą nesikišti. Tuo 
tarpu visuomenėje eina aštri kova. Vieni remia valdžius 
poziciją, kiti jai priešinasi. (

Net pačioje Švedijos socialdemokratų partijoje nuo
monės yra pasidalinusios. Buvęs užsienių reikalų minis- 
teris Sandler vadovauja tai srovei, kuri reikalauja, kad 
Švedija eitų į talką suomiams. Tuo tarpu premjeras Fęr 
Albin Hansson stoja už nesikišimą. Visa šalis yra pasi
dalinusi į neutraliteto šalininkus ir vadinamus “aktivis- 
tus”.

Neutraliteto šalininkai, matoma, yra daugumoje. 
Bet jeigu pavojus, kad bolševikai gali Suomiją užka
riauti, labiau padidės, tai visuomenės opinija gali pa
krypti priešingon pusėn. Tačiau ar nebus 
eiti į pagalbą suomiams?

Šiandien galima numanyti, kad jeigu

tuomet vėlu

Švedija (ir 
Norvegija) pereitą lapkričio mėnesį butų griežtai pa
reiškusi savo pasiryžimą stoti į karą Suomijos pusėje, 
tai Stalinas vargiai butų drįsęs suomius užpulti; o jeigu 
butų užpuolęs, tai butų ^pralaimėjęs.

Norvegija' turi keblumų su anglais, kųHe pyksta, 
kad jos vandenimis plaukioja vokiečių prekybos ir karo 
laivai. Anglai nori šitą spragą blokadoje prieš Vokietiją 
užkišti. Tačiau Norvegijai taip pat, kaip ir Švedijai, sa
vo neutralitetas atrodo svarbesnis dalykas, negu sąjun
gininkų karo interesai. Ji atsisako trukdyti vokiečių 
laivus ir protestuoja, kuomet jos vandenyse bando tuos 
laivus sučiupti anglai.

Yra žinių, kad Norvegijos pakrantėje vokiečių sub- 
marinos net yra nuskandinusios keletą garląivių, vežu
siu prekes į Angliją. Kadangi Norvegija nestengia to
kių vokiečių žygių savo teritorijos vandenyse sustabdy
ti, tai Anglija gali netekti kantrybės.

Ęendrąi imant, tas Skandinavijos šalių neutralite
tas dabartinėse sąlygose yrą naudingesnis dalykams 
diktatūroms, negu demokrątijoms. Iš Švedijos naciąi 
gauna geležies rudą, be kurios jie negalėtų gaminti 
amunicijos, o Norvegijos vandenis jie vartoja susisieki
mui su bolševikų Murmansku. Ir jų abiejų “nesikišimas” 
j rusų-suomių karą duoda progą Stalinui žingsnis po 
žingsnio užkariauti Suomiją.

Šitokia padėtis vargiai galės ilgai tęstis.
Anglai ir francųzai dabar yra linkę tas šalis kaltin

ti. Bet sąjungininkai turi atsiminti, kad jie patys užau
gino ragus tiems diktatoriams, su kuriais jie žįąndįen 
turi vesti sunkią kovą. Demokratinės skandinu tąutos 
to gaisro nesukūrė.

Paprasčiausias, kasdieninis gyvenimas mums sako, jog nenuosekliai ko nors siekiant ar dirbant — negali būti geri re- zultatąi. Jęi plėšikas plėšdamas ugdyą savyje gailestį —: jis arba turi pasirinkti dorą gyvėjimą ir mesti savu bjaurią profesiją, arba šis gailestis jį kada nors pražudys. Jeį žmogus gyvenime Wk« Ir turtų ir bus duospus, filantropas — jis nei vieno, nei ąptro tinkamai neatliks.Bet jei toki priešginųmai Įr nenuoseklumai pasitaiko pavienio žmogaus gyvenime — nukenčia arba jis vienas arba daugių daugiausia dar keli jo artimieji, bet jeigu toks nenuoseklumas vykstą valstybiniame gyvenime — nukenčia milijonai žmonių, tos valstybės nenuoseklumo padariniai įvelia kitus ir gali virsti pasaulinių katastrofa.Ir šiąn^įepįpę pasaulio padėtis mums aiškiai sako, prie ko gali privesti nenuoseklumas..Kas šiandien vyksta, gimę 1919 m. Versalio rūmuose rašant taikos sutartį. Versalio rūmuose padaryta pagrindinė klaida, ir už ją dabar moka Visas pasaulis vėl įsiveliamas į naują pasaulinį karą, nors buvo tvirtinama ir tikima, jng 1914—1918 m. karas buvo, pą- skutinis. Tiesa, jis gą|į bud pgn skutinis, jei jis kada pors baigsis, nes juk faktiškai jįą peuž* sibaigė ir šiandien.Ar pa Vęrąalio taikos nęblT vo lępkų lietuvių karo; graikų turkų; Abisinijos, Ispanijos, Kinijos-Japonijos J Jąponijos-Ruąj: jos; Ęqliyįjo§-:Ęąragvajaus įr daugelis klty? tebesitęsia. v » . •* sįjsįKįį. į • .Ir visų kgrų pų Versalio laįs kos priežastis yrą |ų$ tąikos spp? tartyje.Ar gali put; sutaikomi mainos taikos prįpeipąį įr trašku mai sų imperialistiniais siekiais? Niekuomet, O jug Versą- lės sutartyje tąį yrą: migąįętą vokiečių tautą, KPUtriteteite, pflh niekinimas ip kalbą apię brųliš- kumą, tautu męilę, amŽteį taiką, vienas kitų gerbimas te vįs sų tautų lygybe.Pasauliniam karai Ba§ibąįgws buvo du keliai: viępąš, nerodytas Amerikos prezidentų NVUSO" no, kuris stovėjo uį demokratišką taiką, kuri nepripažino nugalėtojų ir nugalėtų ir antrąs kelias: imperialistinis, kuris sim kė sutriuškinti Vokietiją karį?

’ jis ar-
niai ir ekonommiab Kad ji niekad neatgautų savo pajėgumo ir daugiau niekad /negrąsmįų niekam — pąsaulyję.Vjeną kurį kelią pasiripkus ir nuosekliai juo einant butų neprieita pylę |p, kaOiaDdM yrą? bet visa nelaimė, kad Ve’rsalio taikos sutartyje parėta sutaik'm? tį šie du viens Kitam Briešipgi prinęfpai įr, aišku, gąvW prie? šįpgi rezultatai, negu tįketa^į.Prancūzija su savo ‘‘tigru” — Klemenso pryšąkyje norėjo atkeršyti vokiečiams už pralaimėtą 1870—1 m. karą ir padiktavo taikos sutartį grynai imperialistinę, nors,. kad jį tokia ne- išrodytų ir visai neątsigrasįntų demokratiško pasaulio, įrašė gražių žodžių Įr žodžiuose norėjo paslėpti daikte Kad P? karą kalti vokiečių vadai, o už tų vadų nuoskaudas ir nuodėmes privertė mokėti ir vargti pačią liaudį, t. y. užkraudami antrą naštą, kurią revoliuciją buvo nusikračius i vokiečių liąp -. dis,.Bet butų visgi nebuvę |ą;p baisu, jei Įr tplįąu jau butų prp sįlaikyta šia pripeipn — pęieįs- tį VoKiPtijai atsĮgauti,, bet tolimesnę politiką lipk Vokietijos buvo tokią pat dviveide ir ne- nuoseklį, kaip ir pat; sutartis Vęrs,ąlyje. Po truputį buvo at-. leidžiami tie varžtai, kuriais mėginta būva ji sprištį^ tet atleidimai, sumažinimai jau pe- turėjo tos moralės pajėgos, kokią butų turėję Vokietijas liaudžiai, jei iš karto butų pepa- diktuo.ta tokią žiauri taikos sutartis. Blogas jau buvo padarytas įr vėlybesnis gęr;nima§is buvę išaiškinta Vokietijoje kaip antrųjų? buvusių nugalėtojų silpnumas. Mažą to, karinė mašina jąu puvd užsukta, nes voa vokiečiai sVigrįžo iš Vm'salm — pradėjo ruoštis kerštu^ tik busimame kare matę išęitį iš tų visų suvaržymų, kokiui jai už- dėjo jos nugalftojai. Q to nebūtų buvę^Jei pedutu buvę padiktuota iš karte žiaurios ^lygos, arba butų vėliau nerodę gę- roa Širdies ir visą laiką skaitę

pasaulyje.

sritį — Tautų Sąjunga tyli, prasideda Ispanijos karas — TauUt Sąjunga kalba ip pagaliau Įr čia nusileidžia, nes jau pradėjus nusileidinėti — negali susilaikyti, nes juk ir kriminalinis pa- ; saulis turi savo įstatymus ir jų prisiląįko: jei vienur pagerbia; įr skaiteisi su įėgą — ir kitur turi sp tun skaitytis. Nuoseklumo reikia, tik gaila, kad pas mus pasaulyje nuoseklumas vyko tęp, kur nešė nelaimę, o kur galėjo mus puo nelaimės išgęi- hėtį — nuoseklumo nebuvo.Jp Tautų ^ųjunga, pasistačius uaujua rumu^i mke. Taip sakant pasistatę patį sau kapų paminklą.Įr tuos rumus statant nebuvo nuoseklumo: rymai Duvo statomi įstaigai, kuri turi užkirsti kelią kąrui, bet tuo taip mažai tikėta, kad jie pastatyti taip, kad galėtų jos gyventojai apsisaugoti yno orlaivių puolimo. Ęeiškia -r-r taikos rūmai su kardu ir šautuvu rankoje! Kokia ipopija ir gėdaiir šiandien jau du pumai stovi ne tam tikslui naudojami, kam buvo statyti: Hagos Tarptautinio Teismo ir Tąutų Sąjungos- Abiejuose rūmuose voratinkliai karsįos, nes niekas prie jų yesikreipia. Gerai vienas dar- yininkas statant Tautų Sąjungos, pumus užklaustas kada rm mai bus baigti, atsakė: “Iki busimo karo, kuomet jie bus reikalingi sužeistųjų ligoninei.”Tokios būna pasekmės nepri? sįlaįkant nuoseklumo, nusistatytų principų, norint ir vilką pasotinti, Ir avį nenuskriąusti. To niekad negalima padaryti ir būtina; reikia kurį nors vieną pasirinkti: avį ar vilką.Įp tokia Tautų Sąjungos politika ppįvedė prie dabartinio p^ saųlĮo karo, kuris, nors faktiškai neįšsiplėtė dar visame pasaulyje pasidalindamas į du lageriu, visgi apėmė visą pasauk ątskipų karų formoje: Vokietija SU Angliją ir- Prancūzija, Rusija Sy Suomija,-Japonija su Kinija Įp t-t. Ir buvo rimtas pavojus, nors jis dar ir dabar nevisai žuvų, kad šie pavieniai karai gali Susiliet; į vieną karą, kuris bus daug baisesnis, negu visi iki šiol buvę, Kas laukia tuomet žmoniją, visi gali įsivaizduoti: ga- lyįĮnąs sugriuvimas.

DIDELIAM SKURDUI NAIKINTI REIKIA 
DIDELIU KLAIDU

Skurdas yra miestuose ir kaimuose. — Moksleiviai ne
tyri drabužių, — Neatvaduotose Lietuvos vietose už
darytos lietuviškos mokyklos. — Pagalba mokslei
viams ir badaujantiems vargšams miestuose ir kai
muose. (Laiškąs įš Lietuvos)

miesto gy- pašalieciai

veikusios ten lig šiol. Mokytojai pašalinti; vienur paskirti mokytojai svetimšaliai, kurie nemoka lietuvių kalbos, kitur paskirti jaunikliai, patys vos tik baigę porą — trejetą pradžios mokyklos skyrių. Iš tų sričių moksleiviai yra jau perbėgę į Lietuvos pusę. Ar gi galima butų neleisti jiems pasilikti Lietuvoje, jei jie nori siekti mokslo savo tėvų kalboje ir dvasioje? Komitetui ir tenka visai rimtai susirūpinti ir juos šelpti. Kiek yra lokiK vargšų, šįąpdien dar negalimą\ tiksliai pasakyti, bet jų jau nemažas reikia ne tiktam tikrų mokyklinių patogumų, bet reikia bendrabučių ir galimybių išsilaikyti. Čia ir reikia lėšų, kurių . gal ir nebuvo

* "■■■ i
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“NEKVIESTIEJI SVE 
ČIAI” LIETUVOJEšĮai dar vieyąs pranešimai ąpie sovietų kareivius, kurie dabar ‘'vįeši” Lietuvoje. “Gąr- sq” speęįalus Įęoręspondejitas rašą, kad tie- “nekviesti svečiąi” yrą Alytuje, Prienuose, Gaižą- nuoi® ir N. Vilnioje (Vileika- je). “Aprapga**, sąfco karespop- dentas, ‘'labai menkutė, jo-, kios prastos medžiagos Ųe*. tuvyje siuvamos lik kaliniam8 uniformos. Odinius batus nęšioja tiktai komisą- rai: eilinių kareivių batai guminiai su odos puspa?

džiais. Tpkie batai ne tiktai prastai atrodo, bę| labai Šaltį ų- nępątvąrųs, Pastebėta, kąd vių rįc nes yra pusiau popierines mędžtegais kurį šiHamę vaųdęųyję p.rą- skystą.”Tpliaų jisąį pasakoją:“Pavyzdžiui, daugeliu kareivių šautuvų diržus alsiųjų virvelę, gurgųųĮių pakinkių Šlajus a Išjoja |aip pąt vir- vęlės. Jei pąmmeąime, lobai wenki te ą?ktei» kmių spvĮęlų kąrinomanėję, tięao,

daugumą ^oyįetų kąrei- baltinių. Tie, kukius tųji, negalį skąlbli, vądįnąmięjįiŠ kažkokius maĮšinės,
I,

mažai naudojama, tai susidarys vaizdas, kuris akies neglosto.”Atvykę į Lįetuyą, |ie soviete kareiviai lahąj štębėju^į, kąd Lietuvoje yra daug maisto ir visokių prekių. zAJię pencą-Ajo UkeĮi, kad tai kasdieninio gyvenimo vaizdai; jie manė, kad tai koks kąrniyalą^, ‘prazpikas’. ties mėsos krautuvė mis, jię nUPŠR’d^ąl stebėjosi, kaip puikiai esą iš medžio dėl ąkių padarytos’ deš.rpą įp kumpiai, kiek daug jaunį? mas turi dviračių, kaip žmonės esą gerai apsirengę ir geęąi ąlredV ’ ’ ’ čia, kąip mątpme, paduoda? ma tįę pąlys fąktąį^ Kuriui yrą aprašę “Naujienose” ir kituę^ę laikraščiuose daugelis žmohių. Taigi negalima abejptį, kad jie tįkr|- • ,Sgvielų yąudonosifcs grmįjos išvaizda liudija apie dideli dą Šalčiu b^jungpję. Ęą jau čia tekalbėti ‘'pąs>įjįm.|i’' Amerikos, jeigu Stalino karalystė yrą dar W ateljku^. ir nuo Lietuvos!

prakeiktą Versalio sutartis lię- pė pirmą sunaikinti — vėliau paglostyti, kuomet jau ji neat- sigaus, bet išėjo priešipgąi Vokietija atsigavo ir kuomet pradėjo su ja meiliau kalbėti ji pasišiaušė, nes |ą dyįveidč nugalėtojų politika leįdo išaugti hitle- rjznmi, kurio svarbiausias; principas hpvq — kerštas.PpI hytij' Itųvę gąĮilfla pątai- syti ir šis reikalas, jei perėjus į demokratiniu^ santykius su Vokietija ir priėmus ją į Tautų Sąjunga, b^tų buvę ^upma ir grįęžtaį prisilaikoma tų Sąjungos įstatymą, bę kurių sis naujas kuna§ negalėjo gyventi.
n.Usl TauliJ SMvigm je pasikartojo ta patį Versalio taikos sutarties komedija. Tautų Sąjungą galingiausios valstybės pamynė iš karto tūps principus, kuriuos skąitė šven- taįs. Tautų Sąjungą iš pirmų savo gyvavimo dienų prądei0 ekailvtU §u Jėga ir nrieA ją nevartojo jęg©^ bet tik žodžiu8- IŠkąnto, tąi neįąbai didžiulėm valstybėm rūpėjo, pęs jų inte- ręąaį neliuva užgauti, kaip pav. yilmąus byloje, bet kuomet pa- rikąrtejo %vąrte§įnL įvyktei — jau buvo vėlU grįžti prie to, kas.buYp kartą, paminta, nes susipainiojo interesai.Japonija užima Mąnd^uri-jJl ■— Tąutų Sąjunga tik kalba ir nįęko uedąrą. Itąliją vakariau- ja Afeisjnljij — Tfųitų Sąjunga fflėgiUft grigžtumo, bet t;k tiekv kiek taį gali Beędftpg neįpykinti priešą. Vokietija užima kariškai Ęeina

Ir Rusijos puolimas Suomijoje perpildė taurę: valstybės, kurios. dąr. nebuvę įsivėlusios ka- ręt pamatė, jog karo pavojus gali būti neišvengiamas, jei i;c- bus griebtasi griežtų priemonių ir visj grobikai bei puolikai nebus pasmerkti.Ir šį pasmerkimą, kaip kartas pakule valstybė, kuri savo istoriją įrodė, jog nėra ir nebuvę, nlękad grobike. Ta valstybė bų- YP-Argentiną, kuri P. Amerikos nepriklausomybės kovų me|u, XIX-|ęĮ šimtmečio pradžioje buvo sų §ąvo kariuomene užėmus veik vĮsą P. Ameriką, bet nįę-. kur nępasiliko kaip okupante, priešingai, visur suteikus progą paliupspotų kraštų piliečiams apsispręsti, pasitraukė į savo teritoriją ir dargi neleido savo valdiniams pasilikti buvusiuose užimtuose kraštuose valdiniu- kais, nors juos kvietė laisvu no? ru tų kraštų piliečiai.’ Argentina pąąmęrKdama Rusiją kaip puplikę aiškiai pasakę, jog ji neužgyrė nlękuomet ank- stybesnių buvusiu puolimų, bet visi buvę puolikai patys pasitraukę, Si Muąljft savo cinišku- mų (pasįililįtiąipą Tautų Sąjuiv pasijuokti įj pgmlia if įvysiu jos pačip.fj skelbtuAuitygt įfatlfflėn reikia visą W t’h Jis karas ųe- jaiflneM..ersalio laikus

Visada žinojome, kad Vilniaus kraš. buvo suskuręs; ilgų metų svetimųjų okupacija, paskui karas ir svetimųjų kariuomenės dar labiau nualino kraštą. Skurdas jaučiamas ne tik miestuose, bet ir dar daugiau yra jo kaimuose. Iš viso kai? mietis mokėdavo kantriai ir tylėdamas nešti skurdo jungą, jis ir dabar labiau tyli, negu miesto gyventojas, nes vemoj o skurdą irpamato, o kaimietis kenčia tiktai pats, ir jo skurdą žino jis pats ir Dievas.Vilniaus Kraštui Remti Komiteto posėdyje sausio mėn. 6 skaičius, jiems d., tarp kitų dalykų, teko išgirsti ir tokį. Moksleivių sekcijos pirmininkas Švietimo Ministerijos referentas p. V. Tumėnas pasakė, kad Vilniaus kraš- galima pradžioje numatyti, te yra daug tokių vietų, kur tėvą; neleidžia vaikų į mokyklas t;R dei to, kad žiemos metu neturi savo vaikams šiltesnių drabužių: vaikučiui yra pnversti sėdėt; namie ir negali naudotis mokyklos švięsa ir šilima. Kitur pastebėta tokių dalykų: šei- WP,Je yrą dvejetas mokyklinio amžiaus vaikų: vieną dieną f mokyklą eina vienas vaikas, kitą diepą eina kitas. Taip yra dėi to, kad šeimoje turi tiktai vieną šiltesnį vaikams apsiaustą, tad tuo apsiaustu vaikai ir pasidalina.Nepaisant, koks galėtų būti skurdas Amerikoje, manome, kad lokių sąlygų ten nėra. Mokyklinių amžiaus vaikučiai visur pasaulyje yra aprūpinami/ net sau nuo burnos duonos kąsnį atitraukiant. Vilniaus kraš" te šįs klausimas buvo kitų apleistas. Už tai mums šiandien tenka rimtai juo susirūpinti.V.K.R. Komiteto žiniomis, Vilniaus kraš|e yra bent 18,000 vaikų pradžios mokyklose. Nemažiau kaip 30% tų vaikų reikalingi yra skubios pašalpos, y- patingal aprangos ir maitinimo, šitam tikslui V.K.R. Komitetus savo 19Į40 metM sąmatoje numato stambias sumas: 7 tuks- tančjams vaikų numatoma teikti nemokamus šiltus pusryčius, o jų drabužiams skiriama 135,- 0Q0 litų.Su apranga negalima laukti: reikia tuojau gaminti drabužius ir siųsti juos į tas didžiausias skurdas, posėdyje paaiškėjo, džiagos berniukų ir drabužiams galima gauti — pakankamą išteklių tokios medžiagos turi amerikiečių audinių bendrovė “Drobė”. Svarbiausias ‘ klausimas su pasiuyi- n;u — nutarta atiduoti užsakymą ten, kur sąlygos, bet Vilniui, kur nedarbas.Be vietos moksleivių šelpimo, Komitetui tenka susidurti ir su kita problema. Trise srityse, kuriąs pąsįĮįko ąąų Lietuvos kaimyną;, štaipte dteteJteS uždarytos visos lietuviškos mokyklos, 
” >

Suaugusiųjų šelpimas yra labai gyvas ir svarbus klausimas. Pats komitetas, suprantama, negalės steigti valgyklų ir maitinimo punktų: tuo reikalu pasirūpins kitos organizacijos, kurios turi daugiau prityrimo ir pasiruošimo. Komiteto pareiga bus teikti reikalingas lėšas. Vilniuje manoma greitu laiku į- steigli bent dvi valgyklas, ir Naujoje Vilnioje — vieną valgyklą. Tose vietose pagalbos ir maisto reikalingi žmonės galės gauti šiltą viralą, mėsos gabaliuką, duonos. Reikalaujančių tokios pagalbos skaičius yra didelis ir, su apgailestavimu tenka pasakyti, jis negreit tegalės sumažėti: tokiam dideliam skurdui, koks buvo ir yra Vilniuje, pašalinti reikia ilgesnio laiko ir didelių pastangų.Komitetas tos rųšies pašalpai numato apie 175,000 litų. Bet tai yra tiktai lašas juroje. Pa-

sritis, kur Komiteto kad nic- mergaičių

bus palankiausios pirmenybę duoti stipriai jaučiama

nizacija “Joint” 1,000 pabėgėlių maitinami ir išlaikymui Vilniuje skiria 50,000 dol. (apie 300,000 litų) mėnesiui. Kadangi pašalpos reikalingų lietuvių skaičius yra taip pat nemažesnis, kaip 4,000, tai aišku, kad tie 175,000 litų negales padėti ilgesnį laiką. Galimas daiktas, kad tos pašalpos pakaks tiktai lig to laiko, kuomet Komiteto dispozicijoje esanti kreditai padidės ir bus gautos reikalingos sumos iš užsienių, pirmoje eilėje — iš Amerikos.Pranešdamas apie tuos dalykus amerikiečiams, tikiuosi, kad jie, prisimindami pirmojo pasaulinio karo laikus (1914—- 1918 m.) kuomet jie buvo suruošę Lietuvos Dieną (191(i.XI. 1 d.), kuomet išlaikė Centralinį Komitetą ir įvairius Gelbėjimo ir šelpimo Komitetus, su- brus ir šiuo metu. Dabar Lietuvos reikalas yra taip pat svarbus, kaip ir anuomet. Skirtumas tiktai tas, kad neturėjome savo šiandien ją turime, turime ir platesnesprievoles. Amerikiečiai lietuviai padėjo iškovoti nepriklausomybę, padėjo atstatinėti Lietuvą, turį ir šiandien padėti mažinti joje skurdą, gelbėti tūkstančius Žmonių nuo mirties, turi padėti jaunimui išsisaugoti bado ir skurdo ir tapti naudingais Lietuvos piliečiais ateityje.

tuomet dar valstybės, o bet už tai pareigas ir

išsiplėą^ Miau, bet kad j užbaigus, butų gąįima ne kar|p|i senasklaidą*, kurias vėl privestų prįę RBĮO kayo.Ię tam tikslui negali būti gėrynės įstaigos, kaip Tautų Sąjunga aį^aivinus joje Wilsono dvą^įą, kurį uonojį pripažint; nugalėtojų ar nugalėtų, bet pu

viąp k® B9ri ątstalyti tiesą, lygybę te tikrąją taiką.Tąutų Sąjunga atgimė .ir šiandian nuo jos priklauso ar ji įstępg§ išlaikyti šluos principus, kur(ę (ą ląimę galį žmonijai suteikt;. Ir ppp§ Anglija ir Prancūziją turį nemenką halsą šioje Bąąaųiio įstaigaje, ji turės su ją skąįtyds po kayo, jei šioje pasaukę, Sąjungoje bus ta vienybę, kąri Šiandien pasireiškė įr kW’i Yienįųtęlė viltis ateičiai žmnnijai..
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Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

Arėjas Vitkauskas.

DAILININKES UETUVOJE
Naujas “Moteries ir Pasau

lio’*, Lietuvos Moterų Tarybos 
mėnesinio laikraščio, numeris, 
šių metų pirmas, šiandien atėjo 
išsipuošęs atvaizdais iš Lietuvos 
moterų dailininkių parodos, ži
noma, netik mieja rasti ten gau
siai dalyvaujant musų jau mi
nėtųjų Tarabildienę, bet apla
mai džiugu, kad musų sesių 
Lietuvoje modernizmas reiškia
si ne palaidų didmiesčių vėjų 
gaudymais, bet tokiu, štai, gra
žiu reiškiniu, kaip meno paro
da! Štai, kokių klišių turi tik 
vienas žurnalo numeris susidė
jęs! — Pažaislio varpinė (alie
jus) — R. ftfatuzonytės-Ingele- 
vičienės, Iliustracija (grafogra- 
viura) — mums žinomos Tara- 
bildienės, žemaičio bakūžė (ai.)
— M. Jurgelevičiutės-Preisienės, 
Į Šidlavų (grafika) — V. Šlei- 
vytės, Linksmas elgeta (ai.) — 
O. Draugelytės-Kučinskienės, P. 
Glinskienės portretas (pa dėlė;
— A Janulaitienės, Dukters 
portretas (tapyba) — J. Petke
vičienės, ir R. Lechą vičiutės- 
Kuprevičienės kūryba — lino 
(leume) raižinys: Pirty... O štai

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SĮAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi- 
jaį Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gjuti už $1.00

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

žurnalo skyriuje MENAS IR LI
TERATŪRA St. Budavas (jis 
yra kunigas, romanų autorius) 
kų apie parodų rašo:
“Lietuvos moterų dailininkių 

paroda.
“Lietuvos moterys dailinin

kės š.m. pačiomis pirmomis die
nomis susitelkė Vytauto p. Ku|- 
turos Muziejaus salėse ir Trijų 
Karalių vidurdienį, susirinki p 
kviestinei publikai, atidarė savo, 
dailės turtų parodų, į kurių iš 
45 Dr-jos narių prieš žiūroves 
ir žiūrovus išėjo 39 dailininkės 
su 294 paveikslais.

“Susidomėjusius svečius ir 
viešnias į šios parodos tikslų ir 
piolenškųjį kūrybiškumų įvedė 
rašytojos p. S. Čiurlionienės kal
ba, o pačių parodų atidarė Kui
liuos Departamento Direkto
rius p. V. Soblys, pagal kurio 
tvirtinimų, mes čia, šioj moįerų 
parodoj, pajutome tikrai jaukų 
ar jmaionų sypsnį, taip švelniai 
įstrigusį neramioj šių dienų 
tarp tautinėj karo ir kitokių su
mišimų išgųsdintoj atmosferoj. 
Ir pagaliau, dad. Veronika šlei- 
vyte, moterų dailininkių dr-jos 
pirmininkė, tarė žodį pro domų 
sua ir visus susirinkusius pa
kvietė apžvelgti pirmųjų mote
rų sutelktinę kurybų ir jų įver
tinti.

“Taigi, šioj parodoj susiliko,, 
kaip sakėm, 39 dailininkės, su- 
nešusios savo kūrybos tiek iš 
tolimos Lietuvos provincijos, 
tiek ir iš paties Kauno. O jų 
vardai šie: Didžiokienė Barbo
ra, Didžiuly te Kažanavičienė Al
dona, Draugely te Kučinskienė 
Ona, Dubeneckienė Kalpokiene 
Olga, Epšteinaitė Gilė, Idzelevi- 
čiųtė Emilija, Jackevičaitė Pet- 
vaitienė Irena, Janulaitienė Ele
na, Jaųųlynienė Genovaitė, Jur
gelevičiūtė Preisienė Marija, 
Kamiene Mina, Karužienė Vale
rija, Každailevičiūtė Helena, 
Kriaučiiųiaitė Teodora, Kensky-* 
tė Šaltuperiene Liuba, Kindury- 
tė Belžakienė Genovaitė, Kuz
mickaitė Michaelė Milita, Lecha- 
vičiutė Kųprevičienė Regina, 
Levanauskųitė O., Lųrje Esther, 
Lurjytė Gitel, Macytė Mikšienė 
Eugenija, Matuzonytė Ingelevl- 
čienė Regina, Murauskienė Ro
žė, Peldąvičiutė Ada, PerciRovi- 
ėiųte Čerpė, Petkevičienė Juli
ja, Petrikaitė Tuliepė Kopstap- 
cija, Pikšilingienė Marija, Roe- 
merienė Sofija, šleivytė Vero-

KLAUSYKIME
SAITIMIERO RYTMETINIŲ

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ

“NAUJIENŲ”
Radio Programai

DAINOS, VBLIĄUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASĮĘĄLBEJĮMAI.

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

VV.G.E.S., 1360 kilocycles.

-- ------------- ------- -------—.... ... - 
nika, Tarpbildaifė Tąrabildięnė 
Dome, Trečiokaitė, Žilevičiūtė 
Marija, Navickaitė Gaučienė A- 
dolfina, Luščipaitė žiurenkovie- 
nė, Ą. Sirulytė, A. PauĮąuskąi- 
tė ir Naruševičaitė Žinuidziniė- 
nė Halina Jonė. O jų adresai: 
26 — Kaune, 11 provincijoj, u 
dviejų — nežinia kur.

“Žiūrovai, kurie į šių moterų 
menininkių šventę ėjo, gal bpt, 
su tam tikrom abejonėm ar ne
pasitikėjimu, vis dėlto pačioj 
salėj, patekę į spalvų, siužetų 
įr įvairiausių kprybipių priemo
nių margumynų, patyrė džiaug
smingų nusivylimų — čia atra
do tai, ko nelaukė ir net nesi
tikėjo: upių dailininkes kruopš
tumu ir meilę savo, kūrybai ir 
tų dvasios atsidėjimų, kuris pra
neša net vyrus. Taigi šioj paro
doj ir diletantas gali pasimokyt 
ti Ivųrkos ir darbingupio, tų 
būtinybių, kurių tiek daug tu
rėjo nemirtingasis repesansas ir 
kurių ' kai kada pasigendaip 
šiandien.

“Perbėkim pro kai kuriuos 
charakteringesniuosius šių me
nininkių talkos veidus ir cha
rakterius, žiūrėdami į jąs, pagal 
katalogo išrikiavimų. — Didžio
kienė į šių parodų atnešė 9 si
luetus ir dar vienintelį šios pa
rodos eksponatų, būtent, lietu
viškas kortas. Tai senesniosios, 
atseit, klasikinės nuotaikos dai
lininkė, su ramiu ir nusistovė
jusiu žvilgsniu. Draugelytė Ku
činskienė į akis krinta ' su ne
sunkiai įžiūrima, tačiau patrau
klia ir jaukia Galdiko įtaka. l}u- 
heneckienė Kalpokienė parodo 
tobulai ir drąsiai išbaigtas ope
ros “Marta“ dekoracijas ir kos
tiumus — taip pat senesnes 
kartos ir ramių nuotaikų atsto
ve. Janulaitienė čia nors ir ne
gausi, tačiau vykusiai reprezen
tuojanti psichologiniam portre
tui, kuriam prigretintiną ir Jac
kevičaitė Petraitienė. Každaile
vičiūtės medžio skulptūros įdo
mios, liudijančios, kad autore 
supranta medžio savybes, nors 
kai kur/žiūrovas ir pasigendu 
proporcijos. Ypač akį patraukia 
simpatinga jos Galvutė. Kriau- 
čiunąitės akvarelės vykusios ir 
pasisekusios, kur kas labiau, ne 
kaip aliejaus ir anglies darbai. 
Ypačiai pažymėtinos abiejų va- 
rijanlų Alyvų akvarelės. Lecha- 
vičjulės Kuprevičienės darbuo
se yra nuotaikingas sangvinas 
Neutralitetas, o iš 6 paveikslų 
vis dėlto geriausiai atsiminime 
palieka Pirty. Macytė Mikšienė 
— (Irusi ir moderni tapytoja. Iš 
Matuzonytės darbų pažymėtinas 
psichologiškai pasisekęs p. A. J. 
portretas. Murauskienės kera
mikoj, . 23-juoisc pavidaluose, 
dvelkia šios pas mus dar nepo
puliarios dailės rųšies gęros pa
stangos. Pejda vielutės darbuo
se išspindi klasikinė itališkojo 
ipeno mokykla, ypač vykusioj,, 
Mergaitės su obuoliais. Perciko- 
vičiutės kūryboj padvelkia sko
ningas ir apvaldytas dekadentią- 
kpmas su dekoratyviniais palin
kimais, pvz., Vieno dailininko 
žmonos etiudas. Petrikaitės iliu
stracijos pabpkusios į šiek tiek 
saldžių, tačiau saikingų stiliza
cijų. Roemępenė, senesnės kar
tos psichologinio portreto atsto
vė, ro.ęlo Dr, K. Griniaus portre
tų, kurį mes vis dėlto norėtu
mėm matyti šaltesnį ir labiau 
Susikaupusį, šleivytė Veronika 
su meile ir kūrybiniu smalsu
mu palinkusi į kaimo žmones, 
pvz., J šidlavų ir Verpėja. Tara- 
bildąitė ’Į’ąrąbUdiępė, praduk- 
t jngiaųsia šios parodos dalyve, 
žiūrovų aptvindo moteriškai šil
tomis kelių knygų grafogrąviu- 
romis, o ypačią! įspūdinga ir 
impozantiška Pabaltijo žemių 
simbolika — Pax Baltika. Tre
čiokaitė — su konkrečiais pa-, 
linkimais į dekoratyviškumų ir 
spalvingumų.

“Tokiais tat motyvais ir at
spalviais šios parodos moterys 
dailininkės pasitinka savo vieš-? 
hias ir svečius, liek eilinius žiū
rovus, tiek ir specialistus. Ir tik
rai, kas nori atsikvėpti ir pail
gėti šių dienų neramiame tvaų-

MONTEBELLO, GAL. — 
Bctty Hardaker, kuri prisį- 
pąžino ųųžųdžiųsi savo 5 
piętų amžiaus dukrelę.

j KORESPONDENCIJOS
1 Hll—ĮB.ĮIJ „IJH n >

West Frankfort, III. East St. Louis, I1L

kūme, mielai nueis ir nusiteiks 
šioj moterų vaizduotės, kruopš
čių rankų ir spalvų bei kitų 
medžiagų harmoningoj paunks- 
mej.“

Mok. V. Valsiuniene parugė 
eiliuotų poemų iš musų mi|o- 
logijos “Gintaro lazdelė.’’ Iliu
stravo graf. V. S. Stančikaitę- 
Abraitienė.

Si). Kazimiero Draugija Iš
leido jaunos dąilininkės ir ly
rikoje debiutantės V. Kumpi-
k e v i c i ųtė^-Kglpokienės pir
muosius lyrikos bandymus, 
pavadintus “Vasara laukuose”. 
Eilėraščius iliustravo Rimtas 
Kalpokas.

| Meno Parodos Į 
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Grover Page 
Paroda '

• A

Paul Theahald meno salip- 
nc, 104 So. Michigan avė., gali
ma pamatyti gražius meno ku
rinius Indianos dailininko 
Grover Page.

'k

Picasso ir Derain 
Parodos

Art Institutas rodo dviejų 
modernistų kurinius: Pablo 
Picasso ir Andre Derain. Pasr 
tarasis taip pąt yra modernis
tas. Derain’o “Paskutinė Va
karienė“ didokas paveikslas 
dabar yra išstatytas parodai 
neseniai įrengtoj naujoj gale
rijoj Nq. 40. šį paveikslų pa
rodai paskolino Mrs. Frank 
R. Lillie.

Chicago No-Jury 
Society ruošia 
didelę parodą i—

Krutami paveikslai. — Pra
kalbos.

Vfestfrankfordiečiai jau se
ilini pageidavo kaip nors gauti 
brolius Motuzus su spalvotais 
krutumais paveikslais apie Lie
tuvę. Galų gale visgi pasisekė 
juos gauti ir $ešĮadienį, kovo 2 
d. .7:30 valandų vakaro Lietu
vių Bendrovės svetainėje, 105 E. 
4lh St. matysime visų Lietuva 
paveiksluose — kiek ji iki šio 
ląiko nupprogresavo.

Kurie matė Motuzų paveiks
lus, tai sako, jog verta juos pa
matyti, net tuo atveju, jei reik
tų mokėti ir keletu dolerių.

Taigi turėsime progos ir mes 
juos pamatyti tik už 35 centus-

Taipgi kartu su broliais Mo
tuzais atvažiuos ir “Naujienų1’ 
redaktorius P. Grigaitis pasaky
ti prakalbų apie Lietuvų, Vilnių 
»r kitus svarbius dienos klau
simus. Tai reta proga Wes|- 
frapkfordiečiams vienų vakaru 
turėti tokius nepaprastus sve
čius. Kviečiu visus lietuvius iš 
West Frankford, Zeigler, Ben- 
ton ir kitų aplinkinių miestukų 
atsilankyti į šį nepaprastų pa
rengimų.

Šį puikų programų rengia Su
sivienijimo Lietuvių Am. 311 
kuopa. —Narys

Spalvoti krutami paveikslai bro
lių Motuzu, — Kalbės “Nąu- 
jienų” redaktorius P. Grigai 
tis.
Sekmadienis, kovo 3 diena, 

tai nepaprasta diena East Si. 
Lųųisp lietuviams. Mat, tų patį 
vąkąrų broliui Motuzai rodys 
krpląmųs paveikslus apie Lie
tuvų. čįa turėsime progos pa 
matyti, kiek Lietuva pažengė 
per tų laikų, kai mes apleidome 
Lietuvų. Vienu vakarų sėdėda
mi kėdėse pamatysime visu 
kampelius Lietuvos, taigi, veik 
visi turėsime progos pamatyti 
ir savo miestelį ir bažnytkaimį

Taipgi turėsime progos šiam 
parengime turėti geriausią kai 
hėtojų, “Naujienų“ redaktorių 
P. Grigaitį, kuris papasakos a- 
pie dabartinius įvykius Lietuvo
je ir visame pasaulyje. Kurie 
mylite pamatyti Lietuvų paveik
sluose ir išgirsti geriausių kai 
ląėtpjų, lai pasistenkit atsilanky
ti. Šį parengimų rengia bendrai 
SLA 88 kp. ir jaunuolių SLĄ 
314 kp., nedėlioj, kovo 3 dienų 
7:30 valandų vakaro, Czech Nat 
lianai Hali, llth and Exchange 
Avė. Narys

RemkiU Ll«tuvilki 
žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUQR 

CO. — Wt)ole*ala
4701 š H^Uted St

Tol Boulavard 0014

TYPEWRITER
Rentals 
3 MONTHS 

$5Rentai Applied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service
3712 So. Western Avė.

Phonę VAFAYETTE 35S4

■ .11 1. » .........

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir
PIKNIKAMS dama

Grąžus tąvernas, patogus 
pnvąžiąvimas.

6600 W. Illth Si., Worth, m.

Victor Bagdonas 
LQCAĮ & LQN(Į mSTANĮF 

MOVING
Perkraustcąn fomičius, pianus ir 
visokius raKandus bei Štarus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žemą kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis j visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

Garsinkites “N-noser
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Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš IĮ d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

turtas virš - - - - $4,000,000.00 
Atsargos fondas virš - - $300,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Aut N«mų 1 jkį 20 mt.

STANDARD w 
FEDERAL.S/STOGS

........... —ząnd---- ------------
LOAN A§5OClAflQNpfehięągo
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTĘRED BY U. S.
GOVEĘNMĘNT

SAVINGS FEDEKALbY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
I M " 1 .......—.

^FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd SĮ.
Tel. ENG. 5883-5840

Sophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJA
Aukščiau sakytų vardu raš

tinę mums praneša, kadj puo
šia didelę mena parodų, pri? 
siųsti paradai eksponatai ne
bus jury komisijos peržiūrimi. 
Kas kų atsiųs, tų prįinĮs. Ęeį- 
kės ąųiĮĮokėtį (fu (lolerius ųž 
vjęiĮų pĮiįiiųsĮų ckspoųatų 
(tįeb ir tepriims). Blankus 
reikia gauti ir pripildyti iki 
kovo 7 d. Kreiptis sekamu aųt- 
rąšų: 830. N. Rųsh st. Raštinę 
(ten pat ir galerija) atidarą 
Uasdien nuo. 11 v. ryto iki 9 v. 
vakaro. Paroda atsidarys kovo 
23 d. truks iki bal. 6 d. * • 1 . t r . .»

PASKAITA
Ateinantį ketvirtadienį, vąs. 

29 d. 6:30 v. vakaro Art Ins^K 
tųto Fullerton salėje įvyks 
įdomi pąskąita apie menų ten 
iųą: “The Dlaęe of Sųį)jecf 
Mfitter ir Art“. Skaitys p-lė H. 
Parker, šioj paskaitoj be plą- 
stikįiųo meno, bus gyildena- 
uįi ir dramatinio pieno klausi
mai. Bus rodomi stereoptiniąi 
paveikslai,, Kai kurie koda- 
čhrome (spalvoti).

įžanga, kaip parastai, ne- 
ųiokąmą.

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

' Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBfi plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klų, kelia aikštėn ir gįna lietuvių reikalus, platina 

kultūrų, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį sąvaiteję leidžia jąunimui anglų kalba puslapį 

įr Ąmęrikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

Kainą metąms $5.00. Lietuvoje jr ^rpoklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

UTHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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GARSINKITES “NAUJIENOSE”

MADŲ 
KNYGA

KAINA 15 CENTŲ 
rik kų flavęmę naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius: 
*^^lb*wF*O^>^HTV>*5^JK*W******T* l>*T,>^**%,^***-,*****>***- 

NAUJIENOS . 
1739 SL Hahtcd SU 
Chlcago, I1L

Vardas__ - -............

Adresas____________

------------
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THE LITHUANIAN DAILY NEWSPUBLISHED EVERY MONDAY

SUCH UNPOPULARITY MUŠT BENAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada DESERVED

Arter twenty-two years

E

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

NAUJIENOS-, Chicago, III.

AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS

MONDAY, FEBRUARY 26, 1940

By Col. PAUL P. ŽADEIKIS, 
Lithuanian Minister to United 

States.

and reąuires 
care of 100,- 
military and 
settlers from

in the 
might 
in in- 
before

Lithuania, as other members of 
the Baltic Entente, believing 
principle that right and not 
‘hould be the guiding star 
ternational relations, long
the beginning of the present war 
based her external relations on 
strict neutrality and earnestly en- 
deavored to maintain the best pos- 
rible relations with her great neig- 
hbors, Germany, Poland and the 
Soviet, Union. That policy brought 
Lithuania tangible results: she es- 
caped involvement in the war, and 

Capital 
just as

live in the City of Vilnius, in ter- 
ritory measuring 6,656 sq. kilome- 
ters or nearly 2,600 square miles. 
Every Lithuanian contributes joy- 
full tovvards the improvement of 
his beloved Capital.

Problem is urgent 
immediate action: the 
000 Polish refugees, 
civilian, and many
former Poland. Their situation is 
deplorable as they fled before the 
advancipg Soviet armies taking 
nothing with them. Lithuania is 
bending all her efforts and using 
all her limited ressources to alle- 
viate suffering, būt it is humanly 
impossiblė without outside aid to 
carry on this huge and onerous 
task. And this outside aid, vvhich 
is appreciated most dearly, consti- 
tutes būt about.. one-eight of what 
’s needed. So far Lithuania has 
received help only from the Amer
ican Red Cross, the Hoover Com- 
mittee and Jewish organizations 
and from British sources. To house, 
clothe, and feed such a multitude 
of idle people is a grave problem 
indeed. The situation is further ag- 
gravated by the presence in Lithu
ania of some 10,000 refugees from 
the former Klaipėda territory.

We sincerely believe that Lithu- 
ania’s extraordinary humanitarian 
work commands the vvorld’s atten- 
tion and is entitled to generous 
unceasing assistance.

and

che regained hcr historic 
V’lnius by peaceful means, 
rhe hkd always desired.

(A Young Chicago 
Lithu- Writer

Revicw by SYDNEY JUSTIN HARRIS. ,
I CONFESS: THE TRUTH ABOUT AMERICAN COMMUNISM. 

By Benjamin Gitlow, (l)utton. $3.75.) ♦
When Gomrade Hitler and Herr. place for a discussion of thte ideo- 

Stalin lašt / u gust signed the in- logical fallacies of Marxism, būt 
famous “friendshrp” pact vvhich suffice to say that Matx himself 
jrecipitated the Sccond World War, | vvould be amazed at the practices 
;he American Communist party and committed in his name. The spe- 
the Communist International vvere ’ cious theory that the endš justify 
<truck a manai blow. And vvhen, 
sjjortly follovving that unsavory 
alliance, the Red army surged into 
Finland, the corpse of Marxist- 
Leninism scrcamed bloody murder 
and turned a sommersault in its 
grave. *

Whcrc vvas the “deinocratie” 
and “independent” American Com 
munist party vvhile these political 
ednvolutions vvere taking place? It 
was hiding under the bed vvhisper- 
ing to itself in hypnotic tones, 
“England and France 
he peace-loving 

troop.s attacked the 
Daily vve expec,ted 
his bolos to break
?han', “The Jevvs are persecuting 
Hitler—Shirley Temple has just in- 
vaded Joe Louis.” These latter in- 
cantat’ons vvculd have sounded ju t 
as logical and a damned sight more 
convincing.

the means has been perverted into 
a ruthless disregard of the “bourge- 
ois” virtues of honor, truth and 
fair play. No humane sočiai order 
can be based upon negation of 
moral valties, < anck no moVement 
which ignores the etjiical foUhda- 
tions of western culture can pre- 
sume to have more than a tempor- 
ary influence in the grovvth and 
progress of human civilization.

Birutė members are hailing 1940 
as the most active year in a deca- 
de. Here it is, only February 26, 
and the chorus has already made 
four public appearances this year. 
And it is only the beginning. Here 
is our schedule for the next two 
months: < 
....March 2: Birutė sočiai, “šeimy
niškas vakarėlis,” at the Marquet- 
te hall, 6908 So. Western avenue. 
Dancing, entertainment 
b_’esbm»-nts. The public 
Admission, fifty cents.

March 31: Birutė will
in the program of Naujienos’ an- 
nual concert at the.Sokol hall.

April 21: Birutė 
two-act operetta, 
and a concert at 
auditorium (now 
the Lithuanian 
ter).

April 28: Birutė will fulfill a 
program for the Lithuanian Cultu- 
ral society of Gary, at the Saxon 
hall, in Gary, Indiana.

CONTRIBUTIONS:: Contributions 
to this column, as we have men-

and re- 
is invited.

participate

provoked 
Nazis—Finnish 
Soviet Union.” 
Brovvcler and 
out into ths

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

will present a 
“Viengungiai”.

the Lithuanian 
also known as

Community Cen-

The retum of Vilnius to 
rnia by the Soviet Union was ac- 
-'omplished by the Treaty of Octo-I 
ber 10, 1939, signed at Moscovv,1 
whicbj of course, was based on the 
Peace Treaty between Lithuania 
md the Soviet Union signed on 
July ■ 12, 1920, and on friendly 
I ithuan an relations vvith the So
viet Union during a period of 20 
years; during that period of time 
Lithuania and the Soviet Union 
have tigned treaties of non-aggres- 
sion and of peaceful settlement of 
disputes. While Lithuania fought 
with determination to regain her 
Capital city, Vilnius, the 
Union ahvays supported her moral- Midvvestern steel 
ly by not recognizing Polish occu- moments squeezed in between his 
pation of that city. I bread-and-butter job

We Lithuanians hail the return 
of Vilnius to Lithuania as the only 
rightful solution of the Vilna pro
blem. ? The vvidely-circulated erro- 
neousi assertions that the City of 
Vilna was aourely Polish-inhabited 
city were based .on the facts that 
the iphabitants of the city speak 
Severai languages, Lithuanian, Po
lish, 
that 
tion 
tical 
compiled by Lebedkin, Korevo, 
Ekert] convincingly shovvą that the 
Lithuanians in the Vilna district 
\vere unąuestionably in the majo
rity; the socalled Polish-speaking 
catholics of Vilnius in most cases 
are, in fact, slightly Polonized Lith
uanians.

NO BIRDS SING 
by

LESLIE EDGLEY
Budding authors, vvhose

T v. anty Yėars
Benjamin Gitlovv 

years 
rican 
time 
dical 
lašt vvar, and upon his i 
camc a Red maryr 
prcmptly nominated as 
preridential candidate on 
munist ticket in 1924 
H e snrved 
party in 1929 and was one 
three all-povverful members 
party’s political committee

a-Growing.
xviis for 20 

a leading figure in the Ame- 
Communist party. He served 
at Leavenvvorth for his ra- 
political activities during the 

ralease be 
and 
the 
the 

and
fecrctary

UNEARTHED: Frances Baresas, 
once a very active Pirmynite, seem- 
cd to have been swallowed up by't’onc<J before, are more than wel- 
Mother Earth as far as Lithuanian I come . . . All these little knick- 
activities were concerned... For this Į knaeks are for your Information and 
reason we were pleased to hear of į entertainment . . . If you have any 

bric-a-brac to share, send them 
along to this vvriter, care of this 
paper, būt please do not fail to 
sign your name and give your ad- 
dress . . . Anonymous contributions 
will be ignored . . .

Such an impressive 
m akės it unnecessary to 
importance of members 
rehearsals both on Monday and
Friday nights. One successful ap- 
pearance always insures many more 

more 
more

schedule 
stress the 
attending

her lašt week, and very generously 
pass on the Information to the pay- 
ing customers ... Frances is em
ployed by a Loop department store 
and attends classes at the Goodman 
t.heater evenings ... Her brother, 
Al, also studies at Goodman, vvhere 
he has had a scholarship for the 
lašt two years ... To these two add 
Stan Cable, and you will agree that 
the Lithuanians have a fair presen- 
tation at that school of histrionies 
... Another reputedly talented 
young lady in this field is Helen 
Slakis, daughter of Attorney A. A. 
and Dr. Susan, who is at present 
director of the LUC Little Theater 
Group, a post from which vvriter 
Anthony A. Stelmok recently re- 
°igned to devote more time to the 
city editor^hip of the Leader and 
the authorship of a historical work 
pn Lithuanian-Americans . . .

TRAILBLAZER: Lee August
Benton Harbor, Michigan, is prob- continued' as?"head"of’ihe
ably the first Lithuanian miss to ,ocal project without salary since

New NYA Chief 
In State To Take 
Office March 1

M^s. Mary Anderson Bain of 
Rockford, named to reolace United 
States District Attorney William 
T. Camobell as Illinois administra- 
tor of the National Youth Adminis- 
*mtinn. will take over the office 
March 1. it was announced today 
;n Washington bv National Admi- 

■ nirtrator Aubrey Williams. District 
| Attorney Campbell, who inaugu- 
rat^d the youth orogram in Illi-

What’s that! You haven’t your 
ticket for “Blossom Time?” Say 
fella, you better get it right away 
for there pre only two more weeks 
until the day Pirmyn presents Sig- 
mund Romberg’s unforgetable oper
etta “Blossom Time”. The date is 
Sunday, March 10 at Sokol Hali. 
The fact that it has pever been pre- 
sented to the Lithuanian public 
before, is all the more reąson that 
you,įvvould not want to miss it. 
The plot of the operetta enfolds 
many principais and enables Pirmyn' Mondays and Fridays, at 8 o’clock. 
to give it’s unused talent an oppor-(Even if you do not know 
tunity of showin$H hat they can Birutė members. you can 
do. | to attend and can expect

To the young folkš who shun and vvelcome. 
avoid Lithuanian operęttas bęcause  
they cannot understand

I oresent a synopsis of 
Time”. s

The story takes place 
in the spring of n1826. ' The Scene' 
opens upon an oUt-of-door restau- 
rant vvhere three friends, Johann

and, as a restilt, there is 
activity for the members, 
enųoyment and enthusiasm.

New members are welcome at 
this time. The rehearsals are held 

• at the Sandara hall, 814 W. 33 st.,

ably the first Lithuanian miss to j - -
decide on dietetics for a profession 'aš'federaT prošėcu-
... Her choice of an uncrowded , 
fold has rewarded her with a po-|ac, as special 
sition as a dietician at the Peoria; 
State hospital in Pcoria, Illinois. .. 
Lee is a niece of Naujienos’ editor, 
K. August...

OVEN EXPERT: While vve are 
on the subject of food, it might in-j 
terest some of you to know that 
Mrs. Irene Putris, another Pirmyn- 
ite, was recently avvarded first prize 
in a recipe contest conducted by, 
the Better Homemaking Institute,1 
Ine... Her recipe was for, of all 
tbings, kugelis! . . . Her visit 
Lithuania with Pirmyn c.
might have had something to do 
with the perfection of her recipe j 
for the Lithuanian favorite ... This 
item should 
Bruno Brooks, 
whose favorite 
kugelis . . .

ROMANCE: 
the pride of the Chicago Lithua
nians on the Chicago Bears profes- į 
sional football squad, will lead j - — “ ----- Z-l 4 •«

tor lašt year. He will continue to
1 Illinois counsel to 

the national administrator, ‘Mi
liams announced.

The appointment of Mrs. Bain 
Williams announced, is based on 

: her outstanding ability as an ex- 
ecutive in work concerning the 
economic problems of young men 
and girls. Mrs.

• years old, būt
! herself in the

I tional guidance
t formation of a model work 

chorus Pr°8ram in the northern
’ L now

through her 
education 
native of

vvas 
vice-
Com- 
1928. 

he 
the 
the -

vvhich;
was in. direct contact vvith,. Stalin 
and the Russian parent organiza- 
tion. In “I Confess: The Truth

Mr.
Citlow leis ko with both barrels, l VogI> a well.knowI) opęratic tenor>.
and though his motives in telling Moritz Von schwind, a painter, and National Youth administration fund 
all” may be impugned his marks-
manship įs accurate. His is not the 7h77rrWįį’bį Franz’Šchūi Kraduate

(f 
of 
of

minds 
teem with plots and who always 
complain that they can’t find the 
time to put them down on paper,'About American Communism 
can^take heart from the experience 
of Leslie Edgley, noted Chicago 
rad:o writer. His first novel, “NO 
BIRDS SING”, was published Feb
ruary 19th by Farrar and Rine- 
hart. Edgley managed to write his 

Soviet 'novel, a powerful story of a typical 
town, in odd

Belo-Russian and Jevvish. and 
the majority 
vvere Ruman
data of about 80 years ago 

Lebedkin,

of the . popula-
Catholics. Statis-

Relations With Sov. Russia.
The; retum of Vilnius to Lithu

ania by rightful and peaceful 
means is considered a positive sign 
of the Soviet Union’s good and 
neighborly relations not only with 
Lithuania būt also with our sister 
republics—Latvia\md Estonia.

The mutual assistance pacts 
which the three Baltic Republics 
concluded with the Soviet Union 
are based on mutual confidence. 
To my mind, they represent an 
equilibrium of interests of the 
parties concerned; they are based 
on non-interference in internal af- 
fairs of the contracting parties and 
are coihpatible with the sovereign- 
ty rightš and independence of the 
three small Baltic countries. We are 
confident that 
will not fail to 
gaments thus 
were confident

the sincerity of the leaders 
Soviet Union.

the Soviet Union 
carry out its enga- 
undertaken, as we 
from the very out-

sėt in 
of the

Refugees.
the retum of Vilnius createdBūt

two new and formidable problems 
for Lithuania. First, the reconstruc- 
tion of the newly-recovered City 
and region of Vilnius with a popu- 
lation of 457^500, half of which|season.

"> for a radio 
network. “Something inside made 
me finish it.” he said the other 
day. “I vvorked on it at strange 
times: late at night, just before 
breakfast, during my lunch hours.” 

Edgley gained his knovvledge of 
a steel tovvn by first-hand expe-} 
rience; he once worked in a steel It is perhaps signifieant that Mr. 
mill, būt refreshed his memory by Gitlovv’s revelation does not con- 
many trips into steel tovvns near stitute an indictment of, socialism as 
Chicago to observe the life and 
activity there. Twenty-six yeats 
old and London-born,. he has had 
a busy life, having worked as bank 
messenger, truck driver, and grave 
marker salesman. He drifted into 
radio and soon became one of the 
best knovvn script writer^ in Chi
cago; there were more than five 
thousand letters of protest when 
his sustaining program, “There Was 
a Woman” vvent off the air. <

As a child in London, Edgley ex- 
■>erienced the horrors of the first 
World War when the widows in 
his home were shattered during an 
air raid. £Iis family moved to Ca- 
nada in 1918, to the United States 
in 1926. 
Chicago. 
dramatist. his one-act play, “Won- 
der Child”, having captured se- 
ond prize lašt summer at the 

famed Coach House Theatre, Oco- 
nomowoc, Wisconsin. Edgley is 
married, and has two children. He 
says that he first met his future 
wife at a fanerai; he giggled, she 
hiccupcd, and they realized instant- 
ly that they were made for each 
other* He reads great quantities of 
Shakespeare, Shaw and Mark 
Twain, and enjoys long hikes in 
the vvoods.

“No Birds Sing” is a rich, modern 
story of a young man, recently re- 
tumed from the Spanish War, who 
falls in love with a giri living 
ross the traeks” in a Lithuanian 
settlement of a steel town. The con- 
flict betvveen the 
and the age-old 
foreign colony provides a tense 
background for one of the most 
eagerly awaited first novels of the 

—F.

“Blossom 5,876 Students
in Vienna,

any 
feel free 
a warm 
—E. P.

Bain is only 28 
has distinguished 

operation of voca- 
activities,

In Illinois To Get 
Government Aid

Illinois’ share of a $14.039,268
especially interest 
radio’s funny man, 

ad libbing subject is

1 district, which she
vises and
to promote health and 
of needy youth. She is a 
De Kalb.

in the 
training 
Illinois 
super- 
efforts

Andreas Kuppelweišer, a vvriter, are for supplying jobs to college and 
; students this year is Chuck” Apolskis, Chicago Park News

babbling of a confirmed and pa-,bert> aį the tiip0hjąn unknown $793,125.
thological Red-baiter nor the petty' composer> ąnj Baron Frąnz Schober,1 This sum, Administrator Aubrey 
ąuibbling of a disgruntled hanger- a weaitby, dashing and handsome Williams said today,'is expected to 
on. Beginning as a sincere Sočiai- arįstocrat ' — - - - -
ist, Mr. Gitlow swung over to the in > the'meantime, Bellabruna,
Communists and then became pro- beautiful n ij- «u- -r-- — -r-- - _____ --- ____ o--
gressively shocked and disgusted companicd b/ her husbąnd * Couht duates, and $20 to $30 for graduate. 
vvith the servility, the prostitution,! Scharntoff, enters, in search of Ba-1 students.
the hypocrisy and the vicious bru-! ^on Schober/ vvith whom she is Th^j student quota for the entire 

deeply infatuated,, būt who spurns country vvas 104,379, or 18.8 per 
and avoids her adVances. The three' cent more than the student work 
friends knovving the suspicious and 
jealous nature of Count Scharntoff, 
exit in order to find Baron Scho
ber and warn him.

Franz Schubert, short, stocky 
and very shy būt a lovable char- 
acter, enters and the Count recog
nizes him as the song vvriter the 
three friends vvere praising. During 
a moment in vvhich Bęllabruna is 
absent, the Count offers a large 
sum if Schubert would compose a 
love song that he, the Count could 
present to Bellabruna aą a song he 
himself has vvrittenį for her. The 
'■enniless Franz readily accepts be- 
:"use of the large atnount involved, 
md leaves at the' counts request be- 
:ore Bellabruna retumą. Bellabruna, 
disappointed in not finding the 
Baron, goes home vvith the Count.

At this time, Kitzj and Fritzi, 
chaperoned by their youngęr sister, 
Mitzi, have a rendezvous ‘with 
heir two lovers, Binder and Erk- 
lann, vvithout the knovvledge of 
heir father Mr. Krane, a court Fpderal aid is granted t0 
eweler. Mitzi, being a strict cha- -tudents between the ages „ 
įerone accompanies them for a walk and 24 who are regularly enrolled 
hrough the park. , t ' in bonę fide nonprofit schools.

j give 5,876 students .jobs during the 
__ __________ currėnt academic year at wages of 

fiory prima donna, ac- $10 to $20 a month for undergra-

DRAMATIC GROUP TO ENTER- 
TAIN AT McKINLEY PARK

Ann Davis, “Miss Lithuania 1940,”. The McKjnley Park Players, a 
to the altai* probably in April, but,|ocaj amateur dramai ic group com- 
certainly no later than June... posed large]y of Ke]|y High Schoo]

is selling insurance at 
Ann operates a beauty 
Cicero .. . LUC members

tality of the Third International and 
i its American off-spring.

No Indictment of Socialism

He has lived ever since in
Edgley is a promising

a philosophy of life. It is, to the 
contrary, a bitter condemnation of 
the manner in which Stalin and 
his lieutenants have consistently 
disregardėd the fundamentai tenets 
of socialism and have subverttetd 
its humanitarian driving force to 
the necessities of Russian povver 
politics.

In another respect, also, Mr. 
Gitlow’s book is far superior to si- 
milar recent exposes of Communist 
tactics in the United States. Un- 
like those reactionary critics who 
dub all liberals and Nevv Dealers 
as “Reds”, Mr. Gitlow sticks close 
to the home plate, reserving his 
ammunition solely for the actual 
agents of Russian communism in 
this country. Mr. Dies, incidentally, 
could take a tip from Mr. Gitlow 
and thus make his committee some- 
thing more than a - publicity-seek- 
ing congressional carnival. Mr. Git- 
low is not interested in smearing 
all progressives with red paint.

program employed in 1938-’39.
The Illinois allotment included:

Monthly Yearly
Student allot allot

qu >ta ment. ment.
Ai'niour Institute 102 $1.530 $13,770
De -Paul Universi ty 224 3.300 30,240
El«in Junior Collegro 4 00 540
Elinhurst College 35 525 4,725
Illinois Normai U 11)0. 2,850 25.050
Illinois Wesleyan C 00 1.035 9.315
Joliot Jr. College 20 435 3,915
Kn-'x College 60 900 8,100
Lake Forest College 30 540 4,800
La Salle-Peru Oglesby

Junior. College 29 435 3.915
Loyola University 280 4,290 38,010
MacMurray College for

Women 00 840 7,500
'JcKendree College 14 210 1.890
r mes Millkin U 63 705 7,153
l'tcnmouth College 54 810 7.200
Mundeleln C llego 09 1,035 0,315
No. Central College C>5 825 7.245
Northwestern Univr 572 8.580 77,220
Olivet College 15 - 225 2,025
St. Bedo College 4 60 540
"'t Procopious College f) 135 1,215
TTniv. of Chicago 431 0,405 58,183

. "-‘v of Illinois 1.176 17.040 158,760
bnatmi College 102 1,530 13,770

needy 
of 18

“ac-

young people 
customs of the

of 
is

The five friends finąlly gather 
and start celebrating the reunion. 
The three maids, ready to leąve the 
park and out-of-dbor cafe, discover 
their father, who appąrentjy be- 
came suspicious of their actions, 
vyaiting at the entrance of the park. 
Mitzi also recognizes Baron Scho- 
ber who had been her childhood the column is limited, the ręst of 
playmate, and he ip turn reęog- the story wili be continued next 
nizes the girls. In ordęr to help the 
girls out of their difficulty, the Ba
ron plots an alibi, telling the father 
that Mitzi had come to the park, 
accompanied by her sisters, to see

The quota assigned to each school 
for 1939-’4O represents 10 per.cent 
of the resident students enrolled 
on Oct.‘ l,e 1938. Assignment to as- 
sistance jobs is made by school of- 
ficials on the basis of need.

Kari Would Be Surprised
Whether or not the minutiaė 

evidence recited by Mr. Gitlovv 
true in every detail is something
we are not in a position to deter- 
mine; būt it is obvious that in the 
broad outline his tale converges 
with historical fact at every point. 
The exile of Trotsky, the framing 
of the “old 
changes in 
ship when 
refused to 
Stalin, the 
the “popular front” i 
these reflect the opportunism and /ive men, they trick Krariz into ac- 
increasing moral turpitude on the cepting Binder apd Erckmapn as his 
part of tthe Communist parties sons-in-law.
through the world. This is not the Thus £nds the first act, and since

bolsheviks”, the sudden 
American party leader- 
Cannon and Lovestone 
follow the dietates of 
insidious, hypocrisy of Franz Schubert about taking singing 

“popular front” policy—all lessons. Through the cunning of the

week. Kazys

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJE

“Chuck” 
present; 
clinic in 

i Genevieve Keevvorth and Al Enze- 
lis have not decided on the date as 
yet, būt it will be in 1940 .. N. G.’s 
Ed Budraitis and Bertha Garad- 
Garadauskas, after many confer- 
ences, are announcing that they 
will exchange vows on May 19 . . .

ORGANIZER: Algird Rulis and 
other members of the board of di
rectors of the Chicago Lithuanian 
Society will make an effort to 
unite the activities of the society’s 
present membership of about tvvelve 
hundred youths under the age of 
thirty . . . Up 
possibility was 
however, the 
has authorized
■outh committee which will meet 

?or the first time this Wednesday 
. . . Twelve hundred youths, parti- 
cipating in lecture, dances, athletics 
and other activities would make a 
major contribution to the prestige 
■rf Lithuanians in Chicago. . .

KNICKKNACKS:Jack Beck-Be- 
kanaitis, vvho for many years was a 
^adliner m Lithuanian basketball 
^urnamerts, then continued in a 
hlaze of glory by winning highest 
•’coring 
’eagues, 
his lašt 
will be 
for he is at present 
highest scorers in an industrial lea- 
gue . . . He is married and has an 
almost three year old son ... Al 
Brazis, preparing for an early mar- 
riage to Aldona Šokas, has pur- 
chased a tailoring and cleaning es- 
tablishment in Marquette Park . . . 
Rev. Ignatius Albavičius, for whose 
invocation at the Randolph Street 
Lith independence commemoration 
Aldona Rutkauskas refused to rise, 
is her godfather . . . Joe Žukas has 
been added to 
the Milda Auto 
commercial) . •. 
in second place 
popularity contest we mentioned 
lašt week . .

to the present this 
neglected . . . Now, 
board of directors 
the formation of a

honors in private school 
claims this is absolutely 
year of dribbling ... It 
an honorable resignation, 

one of the

the sales force at 
Sales (this is not a 
. Helen 
in that

Mockus is
Bridgeport

graduates will present the initial 
performance of “Some Baby” a 
hilarious three act comedy, at the 
fisldhouse auditorium, 39th Street 
and Western Boulevard, at 8.15 p. 
m., Friday, March 1.

Principal roles will be enacted by 
Miss Virginia Lee Price, 4354 S. 
Whipple St., Miss Ella Kiaup, 4539 
S. Washtenaw Avė., Miss Frances 
Matkovich, 5403 S. Melvina Avė., 
Miss La Verne Price, 4354 S. Whip- 
ple St., Frank Yagmin, 4147 S. 
Campbell Avė., Arthur Kling, 3821 
S. Wolcott St.. Stanley Suchvvalko, 
4553 S. Whipple St., Ray Boehmke, 
6638 S. Bell Avė. and Chas. Jen- 
son, 11241 S. Drake Avė.

The play will be staged and pro- 
duced under the direction of D. M. 
TTendcrson of the Chicago Park Dis- 
‘rict divis:on of drama.

Young ladies of the park com- 
munity attired in evening gowns 
will act as usherettes and inter- 
missions will be enlivened with se- 
lections of popular music.

Admission will be by ticket.

Park District Outing Club Plan
Hike in Forest Preserve

The Outing
Park District

Club of the Chicago 
has scheduled a six 

mile hike through 
PIN-QUAY forest 
?unday, March 3.

Those vvishing to 
gorating' toeek-end 
ąuested to meet at 
the Addison Street 
W) at 10:30 A. M.

Returning, group will 
face line cars at Lake 
Thatcher Avenue at 5:30 P. M. for 
homeward trip.

Ray Schottmiller will lead the 
hikers and Stanley Kozak vvill ac- 
company as guide.

the CHE-CHE-
preserve for

join this invi- 
outing are re- 
the terminai of
bus line (8400

board sur-
Street and

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Jie Neatsisako
Kitus Paremti
Dalyvauja Grupėj

Meile' Kaip Silke 
Su Svogūnais?

ŠAUNUS
POKILIS

IŠ Cicero “Kareivių” Veikimo

Draugija Lie-
buvo aųruo- 
Alex Miller 
atvyko 
geroje

apie 
nuo-

Dp. T. H. Witanowski savo 
draugams neseniai 
šęs šaunų pofcilb 
užeigoje. Į po|dlį 
30 svečių ir visi
taikoje linksminsoi.

Kazimiera Miller buvo 
sto ruošėja ir svečių aptarnau- 
toja. Ji savo užduotį atliko la
bai puikiai.

Ona Zaveckicnė, Ona Dovgin 
ir Marė Petrauskas vakarėlio 
paįvairinimui sulošė pora far
sų ir vieną komišką perstaty
mą. Scena buvo graži,/ bet tik 
gaila, kad uždanga nevisai ge
rai buvo pritaikinta. A. An- 
drieff mokyklėlės dvi mergai
tės pašoko keletą klasiškų šo
kių, kurių šokimas svečiams 
labai patiko, bet tik gaila, kad 
persiaura vieta ir šokant ne
visi galėjo regėti.

Tokių parengemėlių mes la
bai daug turėjome, bet šis skai
tomas tarp labinus nusiseku
sių. Geistina daugiaus tokių 
parengimų gyvenimo pasaldini
mui. / — Aš,

mai-

CICERO.
tuvos Kareivių turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą 18 d., 
vasario, Lietuvių Liuosybės 
svetainėje. Narių atsilankė vi
dutiniai. Iš uniformų skyriaus 
buvo tik vienas sekretorius, o 
visi kiti dalyvavo Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime,

Štai kas galima pažymėti iš 
to susirinkimo. Serga keturi 
nariai, J. Simonaitis, J. Dobi
las, A. Mikalajūnas ir J. Pet
raitis. Jiems išmokėtos pašal
pas. -

Kas meilė? Vięn$ 
dieną labai patinka silkė sn 
svogūnais — kitą dieną pur
to!

Matyti, kad Vogelis nelabai 
ką inano apie ipeilę, nes tas ja 
pasakymas sukelia daug juoko 
jo draugų tarpe,

Kam Vogelis taip sakė savo 
draugams, patirsite kovo JO d., 
Sokąjų svetainėj, 2845 S. Ked* 
zie Avė., "Pirmyn” cho;o per
statyme garsios Sigmund Rom* 
berg’o apetetės "Bloąsom 
Time”—("Kai Gėlės žydėjo”). 
Įžangą 75c ir $LOt). Pradžia 
3:00 v. p.p. Atsi ankykit laiku.

SUSIRINKIMAI
LIETUVOS NEPRIKLĄUSOMY^ 

BĖS sukakties minėjimo Bendro 
comi^to fin. komisijos svarbus su
sirinkimas* įvyks pirmadienį, vas. 
26 d. 8-tą vai. vakaro dr. Rakaus
ko bute, 2415 W. Marąuette Rd. 
Būtinai prašomo visus, kurie turė
jote tikietus 'pardavinėjimui, atvy
kti ir atsiskaityti. Pągelbėsite ko
misijai pilną finansinę atskaitą pa
daryti.

J. Ą. Mickeliunas, 
finąnsų komisijos pirmininkas,

TO5VN OF LAKE NAMŲ S A V. 
ir PILIEČIŲ KLUBO susirinkimas 
įvyksta ^ntyędięnį, vasario 27 d. 
sv. Kryžiaus parąp. svetainėje, 46 
ir Wood gątvjų. Atsiveskite ir savo 
kaimyną prie klubo prisirąšyti.

—Klubo Valdyba.

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1940 Metams
CLASSIFIED AE S

Remia Kitus Jaunimo Ratelio 
Choras Dėkoja 
Savo Draugams

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)

John Lennert, 46, su Jose
phine Suren, 44

Thomas Penner, 31. su Es- 
telle Patrick, 23

j Reikalauja
’<>rskirų
Julia Prokcp nuo Andrew 

Prokop
Casimir Nowicki nuo Jean 

Nowicki

■

JUOZAPAS ČESNA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 23 d., 3:30 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs 57 m. amž., 
gimęs Lietuvoje Kauno gub., 
Girdiškės parap. Amerikoj iš
gyveno 36 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Gustave, marčią Lucille, 
3 dukteris Eva Olcikas, žentą 
Charles, Josephine Tormoeh- 
len. Catherine Samaska, žentą 
Juozapą, 6 anukus, brolį An
taną ir brolienę ir seserį Anna 
Jakaitis ir švogerį Juozapą ir 
kitas gimines. (

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4050 W. Harrison st. Laidotu
vės įvyks Antrad., vasario 27 
d. 9:00 v. ryto iš kopi. į šv. 
Mel’s (Washington ir Kildare 
gat.) parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
UŽ velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Juozapo česhos 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Dukterys, Marti, žen
tai, Brolis, Sesuo ir Giminės.

Laid. Dir. A. Petkus, Tel. 
CICERO 2109.

Iš Politikos 
Lauko

L. ŽĄGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBĄ 1940 METAMS: p. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
&ve.; Ą. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
40J5 W. 13th st.; J. iCeturakis— 
Nut. raštininkas, į525 So. 51st 
avė., Cicero, 111.^ Anna Kondro- 
tąs—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
plaee; E. Ramašauskienė—Kont
rolės ^rašt, 1218 S. inčįependence 
bĮvd.f S(t- Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st; J^asos Glo
bėjai: Ą. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pt, iy F. Povilaitis. 10051 S. La 
Sa|lė st.; J. Bąlakas—Rorespond., 
1414 Š. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th £>1. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

Relp vvanted—malė
Darbininkų Reikia

Ištraukia

PAIEŠKAU DARBO PRIE džia- 
nitoriaus. Esu patyręs prie vande
ninių pečių. O prie garinių dženi- 
torius turi parodyti, tai per šešis 
mėnesius busiu patyręs prie viso 
darbo. SAM POŠKA, 3861 West 
Fillmore St.

IEŠKAU KARPENTERIO, plum- 
berio ar janitoriaus darbo. Kam 
toks reikalingas, kreipkitės—Balis, 
1148 E. 43rd St. Oakland 2923.

HELt’ WANTEb—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA VEITERKA, alga 
$10 į savaitę. Sekmadieniais liuosa. 
PERSHING ROAD RESTAURANT 

506 West 39th St.

REIKALINGAS GERAS barten- 
deris—nevedęs vyras. Kambarys ir 
užlaikymas, gera alga. Turi turėti 
liudymus. Box 1187, 1739 So. Hals
ted St.

REIKALINGA PATYRĘS nakti
nis virėjas restaurantui: vyras ar 
moteris. JULIA’S RESTAURANT, 
4656 So. Western Avė., Lafayette 
2879. ‘

PARTNERS VVANTED = 
Reikia Partnerių

IEŠKAU PARTNERIO SU $5000 
budavosim gazolino stotį ant 3-jų 
lotų. Kampiniai. Proga gauti darbą 
pačiam. Matykit savininką. Jos. M. 
Azukas, 3303 So. Lituanica A«fre., 
Tel. YARDS 1215.

Lietuvių Namų Savininkų 
Kliubas pakvietė “kareivius” į 
savo parengimą, kuris įvyko 
vakar, Liet. Liuosybės salėje. 
“Kareiviai’’ nutarė dalyvauti 
grupėj ir nupirko 20 bilietų. 
Taipgi nariai nutarė dalyvauti 
grupėj kun. Vaičiūno sidabri
nio jubiliejaus bankete. Bilie-I sl<elfcS per spaudą ir garsino 
tas po $1.00. per radijo valandas. Ratelis

Sekamas susirinkimas bus operetę “Kada Kaimas Nemie- 
šaukianias atvirutėmis tikslu Sa”» kuri buvo perstatyta va- 
nųstatyti kokį pikniką rengti sąrio 4 d. Šokai hall, choras 
ii* kokias duosime dovanas. , taria nuoširdų padėkos žodį 

sakančioms įstaigoms: "Nau-
Kareivių Draugija kaip tur- jienomsj. K Budrikui, Peo- 

tu taip ir nariais stovi gerai ples Furu Co , Mrs s. BarU

Kandidatūras
Nominacijoms

Operetei praėjus Ir demokratai ir republikonai

Ratclis ir Ratelio choras reiš
kia padėkos žodį tiems, kurie

Demakrątų partijos šalinin
kai lengviau atsikvėpė, kai šeš
tadienį savo kandidatūrą į se
natorius ištraukė Gael Sullivan, 
asmeniškas Chicagos mūro Ke
lly sekretorius. Liko du kandi
datai, Slattery, reguliaris parti
jos kandidatas ir chicagietis 
“nepriklausomas” Ben Ada- 
mowski.

Kandidatūrą į gubernatorius 
ištraukė, republikonas Earl B.

U WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitorius—Pirm.

4000 So. Talman avė.; F. žiekus 
—Pirmin. Pagelb., 2554 W. 40th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rast., 
752 W. 33rd st; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rašt., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rast., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplęwood av.; 
Helen Gramantienė —Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis—Dr.-kvotėjas, 8939 So. 
Claremont avė.; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 
gali būti vyrai 
iki 45 metų amžiaus.

mėn. trečią seįc-

43rd st. Nariais 
ir moterys nuo 16

REIKALINGA 25 OPERATOR
IŲ, patyrusių front makerių ant 
skalbiamų dresių. Darbas nuolati
nis, malonios sąlygos. KORACH 
BROS., 913 W. Van Burenį St. — 
klauskite Mr. Greensptm ant 5 auk
što.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939
Avė., 1 
mininkas 
3327 Le Moyne St.; 
sekr. — Anton 
Wabansia
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

i N. Christiapa 
tel. Juniper 5936; Vice-pir- 

Mike čepulevičius, 
Protokolų 

Lungevicz, 1814 
Avė., tel. Humboldt

FOR RĖNT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI ATSKIRI BUTAI, 437 
E. 60th St., prieš Washington Par
kas. Geras “L” ir gatvekarių susi
siekimas. Virtuvėlės net už $4 sa
vaitei—miegkambariai mažai kaip 
$3 savaitei—švarus, gerai užlai
komas namas—agentas vietoj.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI KAMBARYS vaikinui 
su ar bę valgio apšildomas. Gera 
transportacija. Virginia 1218.

RENDON KAMBARYS, ženotai 
porai ir pavieniui. 2641 W. 69th 
St. antros lubos.
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Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams3316 So. Halsted Street I

linn a c-elte Mylintiems I ! M 14 lt Vestuvėms, Ban- 
[j Mkietams, Laidotu- w i a vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

tarpe ir su jų parama parengi
mai duoda gražaus pelno. O 
be parengimų 
kia draugija 
nes mėnesinės 
mažos. Visi 
darbuotis, I 
kyli normaliam stovyj. Į kitą kartą dalyvausite <su mu-

K. P. Deveikis. Į nijs ]<ar(u jeį ]<as nebuvo ge
rai, tai gerbiamoji publika 
prašome atleisti. $

Mokijto jai Ą ui oriai
Taip pat dėkojame! širdin

gai Daratėlei Judziuhtavičie- 
nci už prirengimą muzikos ku- 

Pereitos savaitės pabaigoj I rinill ir dailub laiP Pat Bladui 
Chicagoj buvo suorganizuotas Railai už parašymą veikalo ir 
naujas fondas, "Funds for Fin- prirengimą scenai priklauso 
land, Incorporated”, kuris rinks Ratelio choro padėkos žodis, 
aukas pirkimui ginklų Suomi- ctorbininkmiis, kurie darbavo- 
jai. Fondo viršininkas yra T. si Per vis? vakarą, net iki ry- 
G. Henry, apdraudos brokeris, to» ko1 viskas buvo sutvąrkylu. 
175 W. Jackson bulvaras.. Už vis daugiausia dėkavoja- 

. . 4 me mes gaspadinei Mrs. Aldo-
iti fondai C hicagoj ikišiol Į njs jos gabumą ir malonų 

rinko pinigus tiktai Suomijos patarnavimą. Taip pat ir pa- 
civilių gyventojų šelpimui. nelems, 'kurios padėjo virtuve- 

|je darbuotis. Tariame ačiū 
visiems, —P. Samoška.

gress Furn.
rui.

ir be pelno jo- Taip pat
negali gyvuotų ir nu<)šir(lų

duokles labai suomenei, už atsilankymą ir 
nariai privalo pi«isidėjiiną prie šios operetėj 

kad draugiją palai- perstatymo. Mes tikime, kad ir

Renka Pinigus 
Ginklams Pirkti
Suomijai

t

ELZBIETĄ JANUUEVIČIENĖ
Po tėvais Pranckietis. 

gyvena 3202 S. Emerald Av.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 24 d., 6:40 v. vakare, 
1940 m. sulaukus pusės amž,, 
gimus Panevėžio ajpskr. Smil
gių parap., Manaicių kaime.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

3 dukteris: Adelą, ?eųtą Vin
centą Huth. Oną ir Pranciš
kų, sūnų Vincentą ir marčią 
Lucille, anūką Vincentą Huth, ' 
3 pusbrolius: Dominiką ir 
Juozapą Pranckiečįus ir Pet
rą Jurą ir kitas gimines Am. 
Lietuvoj—2 seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 South 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiad., vasario 28 d. 
8:00 v. ryto iš kopi. į Šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos, 
o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a.___
vičienės giminės, 
pažįstami esat 
kviečiami dalyvauti 
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame: 
Dukterys, Sūnūs, Seserys ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil

lips, Tel. YARDS 4908.

kapines.
. Elzbietos Janule- 

draųgai ir 
nuoširdžiai 

laidotu-

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKfiJIMAIS

v t ■i

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
«*THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Co. ir P. šaltimie-

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

natorium ir kandidatuos į viee- 
gubernatorius.

Nominuoja Rooseveltą
Kandidatūrą į prezidentus 

Illinois valstijos nominacijose 
ištraukė republikonas Hamilton 
Fish. Iš repųblikonų, nominuo
jamų Illinois valstijoj bus vie
nas, New Yorko prokuroras 
Thomas E. -Dewey. Demokratų 
yra du: prezidentas Roosevel- 
tas ir< jo j.oponentas,( (Tabartinls 
vice-prezideiltas, J. Nance Gat- 
nėr.

Savo kandidatūrą į vice-gu-
• >1 >

berną torius ištraukė demokra
tas John Stelle. Jisai kandida
tuoja į gubernatorius. Eina 
prieš partijos sąrašą. Partijos 
kandidatu yra J. Hershey. Kan
didatūrą į demokratų guberna
torius ištraukė ir z chicagietis 
aldermanas J. C. Boyle.

Suėmė Tėvą Ir Sūnų 
Už Blogus Čekius

Chicagos policija suėmė 57 me? 
tų chįcagietį James Callan ir 
jo 30 metų sūnų Preston Cal
lan. Jie įbruko 
netikusių čekių 
apie $500.

Čekiai buvo
kongresmono Ralph E. Church

biznieriams 15 
ir išgavo iš jų

su Evąnstouo1 Metų Mirties Sukaktuvės.

PETRAS SAKAS 
gyveno 4944 Magun Avė 

Kąst Chicago, Infl.
Atsiskyrė iš gyvųjų tarpo

vasario 26 d., 1939 m., suląu- 
kęs 54 m. amž., kilęs iš Lietu
vos Panemunėlio parap. Mies- 
teliškių km., Rokiškįo apskr.

Musų brangusis vyre ir tė
ve palikai mus našlaičius ir 
ilsiesi ramiai Lietuvių Tau
tiškose kapinėse Chicago, III. 
Mes negalime tavęs užmiršti, 
tą nelaboji mirtis išplėšė ta
ve iš musų tarpo ir suardė 
musų grąžų malonų šeimypiš- 
ką gyvenimą; šie metai mums 
be tavęs buvo skausmu liū
desių ir gailesčio metai. Ilgu 
ir nuobodu, niekur nerandam 
ramumo kasdien mums akyse 
rodosi tavo mums mylimąs I paveikslas, primenantis ma
loniai musų pergyventas lai
kas, o kaip mes nelaimingi 
tavęs netekę, musų brangusis 
vyre ir tėveli. Juk mes dar 
galėjome daug metų gyventi 
drauge, musų gyvenimas buvo 
malonus, dėlto tavęs liūdi gi
minės, draugai ir pažįstami, o 9 labiausiai liūdi moteris —

TEKLĖ ir DUKĮTRYS;^ 
ALDONA ir MILDA.

MARIJONA VIZBARIENĖ 
po tėvais Antanavičiūtė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 24 d., 2:45 v. popiet, 
1940 m,., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj Tauragės aps
krity, Laukuvos parap. Ame
rikoj išgyveno 30 metų.

paliko dideliame nuliudime 
vyrą 4oną. dukterį Helen 
Ųageose, žeptą Sam, anūką 
Antaną, ąųnų Juozapą ir mar
čią Mortą, 2 pusseseres Stellą 
Gossell, ir Laurą Trinka, ir 
jų šeimą, švogerką Stellą Ąn- 
tonovich ir šeimą ir daug ki
tų giminių, o Liet.—brolį Ig
nacą.

Kubas pąšąrvotas Lechavi- 
čiaus kopi., 2314 W, 23rd- PI.

Laidotuvės įvyks treč., va
sario 28 d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi., į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingas pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiera kapines.

Visi ą. a. Marijonos Vizba- 
rienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, * 
Vyras, Duktė, Žentai, Sūnūs 

ir Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz, ir 

Sunai, Tel. CĄNAL 2^15.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Ųrųshas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rast., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
ms; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru- 
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua
nica avė. Chicago, III.

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Naverauskienė — Nut. rašt., 
10320 So. Wallace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rašt., 10520 So. State 
St.'; Paulina Stasiulis 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA BIZNIS, arba ke
pykla su namu labai prieinama 
kaina. Savininkas vietoj, 1458 West 
57th gat.

Kasos
PARSIDUODA TAVERNAS. Ge

ra vieta, geras biznis. Priežastis— 
Turiu 2 biznius. 6746 So. Ashland 
Avenue. \

PARDAVIMUI GERAI IŠDIRB
TAS kampinis tavernas, 6 kam
barių flatas. Pigi renda—bargenas. 
Tel. CICERO 3695.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 

■Yuknis, 210 S. Kildare Avė.;
,y Raštininkas-*-M. Medalinskas, 233 

So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springf ield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Begen — 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė*.; 
Kazimieras Visockis - 
2931 S. Emerald Avė. 
vas Kunevičius—Nut. rašt, 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

GREITAM PARDAVIMUI valy
mo ir siuvėjo šapa. Labai nebran
giai, žema renda, 2506 West 59th 
Street.

Pagelb., 
Stanislo- 

3220

PARDAVIMUI TAVERNAS 
pigiai. 4213 So. Campbell Avė.

GREITAI PARSIDUODA delika
tesų ' ir grosernės krautuvė už pir
mą pasiūlymą. 4119 So. Francisco 
St., Mack Marozas.

TAVERNAS PARDAVIMUI su 
keturiais pragyvenimo kambariais. 
Karštu vandeniu apšildomas. Pįtų 
renda. Šaukite Grovehill 3769.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua
nica Avė., A. Kaulakis — Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avę.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Punis —- 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

LIETUVIŠKAS DVARAS. 200 
akerių farma Wisconsin su upeliu, 
be skolos. Cementuota barnė — 
34x72, plieno “Stancheons”, 5 rpetų 
senumo 5 kambarių namas su vi
sais rakandais, 13 melžiamų kar
vių, bulius ir 11 telyčių, 2 areliai. 
Vištos, visos mašinos reikalingos 
dėl farmeriavimo. Našlė pavedė 
mums išmainyti ant namo Chica- 
goje. Farmerka išvažiuoja panedė- 
lio vakare. Skubėkite atsikreipti 
pas—
JOHN P. STANKOWICZ and CO. 

4706 So. Western Ąve.
Tel. Lafayette 5407.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pįrną.—Renis Ųėkšna, 
3427 So. Lituanica Ąve; Iždin.— 
A. Jakutis., 6958 So. Maplevvood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisiją: Jonas Pilitauskas, 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Ųemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta- 
dienįo vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4553 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—J. D. 
Siman’s, 2520 W. 70th St.; Sekre
torius—Vytautas Uznys, 3232 So. 
Emerald Avė.; Iždininkas—Paul 
Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fin. 
rašt.—Antanas Rudokas, 4547 So. 
Washtenaw Avė.; Iždo Globėja— 
Julia Petraitienė, 812 W. 33rd St

TIKRAS PIRKINYS
5431 No. Linder Avė., 5 kambarių 
plytinis bungalow. Furnasąs. Nau
jai dekoruotas ir malevotas. $4750. 
Tel. CENTRAL 5225.

WHOLESALE FURMIUKE

PALAIMINTOS LIETUVOS 
draugijos valdyba 194o me
lams:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockvvell St., tęl. Rep. 7929; A. 
Šubaitis—Vice-pirm., 1947 Des- 
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mįkliunas — Fin. rašt. 
4917 Camenskey Avė., Laf. 1152; 
F. Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avę.; F. Šęrpi- 
tis—Kasos glėb., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
ŠaŠkas—Maršalką, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas—

4, Ligonių prižiur., 656 W. 35th St, 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustipas, Subaitis; K.Štul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

LIETUVIŠKOS TEATRALI Š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. — 

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mu
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—korespond., 
2449 Fullerton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
svet., 2417 W. 43 £t.

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

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

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALEJE

Todčl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumert, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje,

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me 
ifiedr skyrių 
įvairių genį bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukšto* 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at
nešdami:

CANal 8500
“NAUJIENOS"

1739 S. HALSTED STREET
Chicago, DL

uslapyje ‘‘Clate- 
rur šildoma daug



NAUJIENOS, Chfcaga, HL Pirmadien., vasario 26, 1040

Broliams ir Seserims 
Išeivijoje

Atsišaukimas Į Chicagiečius
Džiaugiamės, galį vieni ki

tus sveikinti, atgavę Vilnių ir 
Vilniaus krašto dalį. Vilniaus 
Geležinio Fondo Komitetas, 
sveikindamas Jus užjuro bro
lius ir seserys, jau iš Vilniaus, 
reikšdami didžių padėką už tai, 
kad kovoje dC4 Vi’niaus. Jus 
veikliai dalyvavote ir gausio
mis piniginėmis aukomis ir sa
vo naudinga propaganda Ame
rikos spaudoje ir jos plačioje 
visuomenėje. Sudarytoji visa
me plačiame pasaulyje viešou 
opinija musu Vilniaus naudai 
be abeio teigė Vilniaus grąži
nimą Lietuvai. Pi manai dar 
bas, kurio musu valstybė, Vil
nių atgavusi, ėmėsi — buvo 
“a’kana papenėti ir nuogą pri

dengti”. Visas Vilniaus kraš
tas buvo labai nuvargintas 19- 
os metu okup^ciios ir pereito 
rudens lenkų-vokiečių kar. Per 
susikurusį paskubomis Komi
tetą Vilniaus kraštui remti 
trumpu laiku sup'rukė iš viso 
krašto ir iš brolių išeivių mili
joninės aukos, ši žiema ir pa
vasaris Vilniaus kraštui bus 
dar labai varginai, bot bado 
šmėklos neprileisime.

Tačiau ne viena duona žmo
gus gyvas. Vilniaus dvasia il
gą laiką buvo svetimos kultū
ros troškinama. Daugeliui mu
sų kraujo brolių buvo išplėšta 
lietuviškoji kalba. Per mokyk
las, per knyrą, per laikrašti ir 
dainą, per lietuvišką poterį ir 
elementorių tikimės palengva 
užmigusią dvasią prižadinti ir 
su Lietuvos dvasia ir kultūra 
sutaupinti. Dirba čia galingai 
musų valstybė, bet turės jail 
ateiti į pagalbą ir musų pla?! 
čioji visuomenė.

Vi’niaus Geležinis Fondas, 
kaip savarankiška organizacija 
paveldėjęs VVS darbus ir tur
tą, įkūrė savo centrą Vilniuje

i (Žygimantų g.8,b.5). čia Fon
das ketina išplėsti kultūrinę 
veiklą,- planingai remdamas 
kiekvieną gražią iniciatyvą ir 
darbą. Tad, ir Jus, broliai ir se
serys, nuoširdžiai kviečiame, 
stoti Į talką Vilniečių kultūros 
reikalams remti. Padėkite vi
siems nepasiturinčių tėvų vai
kams (o tokių Vilniaus krašte 
daugiausia) .įduoti į rankas ele- 
mantorių, vadovėlius, sąsiuvi
nėlius padėkite aprūpinti vaikų 
darželius visais jiems reikalin
gais dalykais; padėkite įsteig
ti visur kaimuose lietuviškus 
knygynėlius, o miesteliuose lie 
tuviškos kultūros centrus. Kiek
vienas Jūsų, atsiųstas centas 
bus kuo tinkamiausiai panau
dotas.

Tad prašome Jus: a) steigti 
savo kolonijose VGF Komite
tus, b) platinti Vilniaus pasus 
:r ženklelius, kurie turėtų būti 
lipinami kiekvienų metų atski
rą Vilniaus paso puslapį, c) 
".kirti bent dalį gryno pelno 
nuo savo rengiamų vakarų VGF 
K-tui. d) įvesti paprotį lipinti 
?nt vokų 5 centų ženklelius 
su užrašu: “Neužmiršk Vil
niaus”, e) prisiminti Vilniaus 
Geležinį Fondą per tautas šven
tes, ypač Nepriklausomybės 
šventėj Vasario 16 ir 10, ku
ria Vilniaus sritis grąžinta Lie
tuvai, arba Spalių 27-28, kada 
musų kariuomenė peržengė 
19-ka metų skyriusią demar
kacijos liniją ir įžengė į Vil
nių.

Aukas prašome siųsti ir vi
sais VGF reikalais kreiptis šiuo 
adresu: Vilnius, Žygimantų g. 
8,b.5, Vilniaus Geležinio Fon
do Komitetas.

Su brolišką pagarba, 
Vilniaus Ge’ežinio Fondo 
Centro

Komitetas.

NAUJIENŲ-ACME Tolechoto
ROGHESTER, IND. -— Dege Cole brolių cirko žiemos patalpos. Liepsnose 

žuvo apie 100 įvairių ištreniruotų žvėrių.

Neilgai Tevažinėjo 
Lietuvio Bočiaus 
Automobilyj

AUTOMOBILIU
NELAIMES

56 dienoj 149 žmonės

Abu už grotų

Kazys Bočius užvakar vaka
re parvažiavo namo su auto
mobiliu, įvažiavo ielon ir nuė
jo į garažą duris atidaryti. Bet 
čia pasirodė du jauni vyrukai, 
pareiškė nedviprasmiai jam, 
kad automobilį garažai) stalyti 
dar anksti, įsėdo ir nuvažiavo.

“Beje, nenusimink”, jie ra
mino Bočių, “ve, ten stovi t ro
kas. Gali jį pasiimti, o jeigu 
busi alkanas, tai viduj rasi ir 
‘pajų’!”

Pajų nenorėjo
Iš tiesų, netoliese stovėjo tre

kas, priklausantis Mabel Dwan

va-• Nuo sausio pirmos iki 
kar pietų, tai yra per pirmas 
56 šių metų dienas, automobi
liai Gook apskrityj ir Chicago j 
užmušė 119 žmones, ir sužeidė 
apie 4,000.

© Vėliausios automobilių au
kos yra:

22 metų elektromechanikas 
Jack Jervis nuo 6425 Jefferson 
avenue, Hammond, ir Harry 
Rovner, 24, nuo 432 S, 13Ji 
avenue, Maywo6d.'

Išmokėjo $23 Milio 
nūs Nedarbo 
Apdrąuda

Vakar ir Užvakar Chicago je

Paprastai Būna 
Visai Atvirkščiai
Skundžia, b-vę už “palankumą 

darbininkams
Steel and Wire Workers 

Protective Association yra ne
priklausoma darbininkų unija, 
kartais vadinama “kompanine”. 
Pereitos savaitės pabaigoj ji 
užvedė skundą su darbo santy
kių taryba, sakydama, kad A- 
merican Steel and Wirc bend
rove, Waukegane, rodo favori
tizmą C. I. O. plieno darbinin
kų unijai.

Tai bus bene pirmas atsitiki
mas, kad stambi bendrovė yra 
kaltinama rodymu prielankumo 
savo organizuotiems darbinin
kams. Paprastai būna atvirkš- 
čiai.

STOGKTON, MD. — Harvey Pilchard ir jo žmona.

Michigan avenue. Jaunuoliai jį 
pasivogė kiek anksčiau, bet pa
būgo, kad policija juos gali su
imti, nutarė automobilius pa
keisti, troką paliko gatvėj ir 
pasiėmė Bočiaus mašiną.

Bočius „troko nenorėjo ir ne
buvo tiek alkanas, kad “pajų” 
valgyli, Lėt tuojau pašaukė po
liciją. Už pusvalandžio Bočiaus 
automobilis buvo pastebėtas 
prie 64-tos ir Woodlawn, ir po- 
licistai jaunuolius sučiupo.

Jie buvo 23 metų Frank Joy- 
ce, nuo 3026 5th avenue, ir 24 
metų Edward Boyce, 4116 Car- 
roll Street. Jie aiškinosi, kad 
yra bedarbiai ir jiems jau nu
sibodo vaikščioti. Norėjo pava
žinėti.

Abu sėdi už grotų.
Bočius gyvena adresu 

Prairie avenue.

Valstijos darbo departamen
tas skelbia, kad nuo pereitų 
metų liepos 1 d.' jau išmokėjo 
$23.077,397 nedarbo aprauda

Liūdnai Pasibaigė 
Jų Vestuvės

• 16 metų mokinys iš Senn 
mokyklos buvo užmuštas, kai 
su rogėmis įvažiavo į automo
bilį prie 6722 Glenwood avė. 
Tai buvo James Sheehan, gyv. 
1446 Hood avenue.

• Laukinių šunų banda už
puolė ūkį prie Clearbrook, ne
toli Elgino ir papiovė 40 kala
kutų. Laukinių šunų dabar yra 
labai daug, ypač šiauriniam Illi- 
noijuj.

• Du įsiveržėliai atėjo į 
Mrs. Florence C. Knight na 
yus, 4615 Drexel bulvaras. Ji 
yra mokytoja ir principalė 
Bridgeporto Holclen mokykloj. 
Šeimininkės neradę namie, pik
tadariai išlaukė penkias valan
das. Kai Mrs. Knight galiau 
grįžo, jie atėmė nuo jos $1,300 
brangenybėmis ir pinigais.

e Nuo taisomo namo, ties 
2215 Wabash avenue, nukrito 
ir gal mirtinai susižeidė 56 
metų darbininkas Christ Lund, 
5729 Cornelia avenue.

• Savo kambaryj užsirakino 
ir pas korė 65 metų senelė Mrs. 
Louis Bruder. Ji gyveno adre
su 70G2 Vernon avenue. Sirgo 
nepagydomai.

O Ties 1107 S. Loomis st. 
nežinomas’ juodveidis vyriškis 
bandė užpulti 19 melų mergai
tę, Mirinie DeMeo. Ji ėjo dar
ban. Mergaitei pasisekė ištrūkt-' 
iš užpuoliko rankų, bet jam 
paliko ridikiulis su $7.23. Ji gy
vena adresu 1410 Taylor st.

• Joseph Vinci, 11-to wardo 
precinct kapitonas nuo 2808 S. 
Union avenue ir jo draugas 
Gus Alex buvo apkaltinti žmo
gaus užmušimu su automobi iu. 
Jie buk suvažinėjo ir mirt nai 
sužeidė 65 metų Adam Zabiels- 
ki, nuo 5256 S. Kenneth avė.

• Širdies liga mirė, o gal nu
sižudė 58 metų moteriškė, Ed- 
na Langinis. Jos kūnas buvo 
atrastas adresu 2124 Flournoy 
Street.

• Kai Mrs. Ruth Sigai, 3309 
Aisnlie avenue, ir jos vyras Ir- 
ving išvažiavo į Michael Reese 
ligoninę, jie buvo automobilyj 
dviese. Kai pasiekė ligoninę, jų 
jau buvo trys. Kelyj į ligoninę 
Mrs. Segal aplankė garnys ir 
paliko jai sūnų.

• Ugniagesių departamentas 
tyrinėja didelį gaisrą, kuris pa
darė kelioliką tuksiančių dole
rių nuostolių vaisių sandėliui, 
124 Marion st., pačiam Oak 
Parko biznio centre. Ugniage
siams atrodo įtartina, kad ug
nis labai greitai išsiplėtė po vi
są sandėlį, lyg jis visas butų 
užsidegęs vienu kartu.

• Du 21 metų jaunuoliai 
James Doris ir Robert Pruitt, 
nuo 2010 Cleve’and avenue, 
bandė apiplėšti maisto krautu
vę ties 501 Armitage avenue. 
Abu buvo suimti. Kai pasirodė, 
kad abu bedarbiai ir ne vien 
patys, bet ir jų šeimynos neturi 
ką valgyti, pol cistai sumetė 
kelis dolerius aukų ir visus pa
valgydino.

• Du piktadariai pabėgo su 
$100 iš Niek Kaiotus alines, ad
resu 350 W. Vau Burcn St. Pi
nigus pasiėmė iš registerio ir 
susirinko nuo k’.ijentų. buvusių 
viduj.

31 Metai Naudingo 
Gyvenimo

Mrs. L. DeKoven Bowen

Garsi chicagictė, Mrs. Louise 
DeKoven Bowen šiandien šven
čia 81 metų sukaktuves. Iškil
mių nebus, ji dirbs kaip pa
prastai, liuli llousc rūmuose, 
prie Polk ir Halsted Street.

Ji yra tos garsios įstaigos 
pirmininkė, joje darbuojasi 
nuo pat įsteigimo ir jos užlai1 
kymui yra paaukojusi virš mi- 
liono dolerių.

6837

l irbus praradūšfcms darbiniu- so, in(|
ams. Vakar apdraiidos skyrius 
įrašė 2,000 000-inį čekį.

t’ ‘ f

Darbą netekęs darbin’nkdš
ap'edrauda gauna vidutiniai 

,513 kas savaitę.

Vedybos Tai Ne 
“Pasivaikščiojimas 
Po Parką”

Negrai jį nužudė, o jo žmoną peršovė ir išgėdino.

NAIIJIENU-ACME TH»nhotn
CHICAGO. — VVilliam Bioff, kino unijos* bosas (po 

kairei), kuris iš Los Angeles buvo atgabentas į Chicago 
ryšium su nusikaltimu, kurį jis papildė prieš daugelį 
metų.

Teisia Brighton 
Parkietj už 
Nepadorumą

Su jaunomis mergaitėmis

Kriminaliam teisme, prieš 
teisėją John Prystalski, dabar 
yra teisiamas 47 metų brighton- 
parkietis, Charles J. Wolowicz, 
nuo 4216 S. Talman avenue.

Jisai yra kaltinamas nepado
riu elgesiu su jaunomis mer
gaitėmis. Jas buk prisiviliodavo 
į savo raštinę, ądręsu 5713 
Wentworth avenue, neva žadė
damas jas išmokinti buchalte- 
rijos.

Wolowicz kaltinimus užgin
čijo ir aiškino, kad mergaites 
ne viliojosi raštinėn, bet jas 
samdė knygas vesti.

Pereitą sekmadienį nuodų 
paėmė ir pasimirė kaltinamojo 
žmona, Irene Wolowi.cz, 32 mc- 
tų moteriške. Ji mirė apskričio 
ligoninėj.

Wolowicz yra viršininkas, 
vienos elektros firmos raštinėj.'

Gali būti ir po pelkes
“Turiu pasakyti, kad vedy

bos tai ne pasivaikščiojimas po 
parką. Tai rimtas, 'svarbus 
žingsnis. Tai pasivaikščiojimas 
visam gyvenimui, o jūsų tas 
gyvenimas, gali.būti gražus par
kas — ar pelkės...”

Tai tokią pasargą davė Ap 
r. jonas Kranzas savo dukte
rims Fritzi ir Kilzi pirm jų ap- 
sivedimo su Binderiu ir Erck- 
manu. Sužinoti kaip Kranzas 
priėjo prie tokio patarimo ir 
kas po to atsitiko, būtinai at
silankykite į Sčkol svetainę ko
vo 10 d. pamatyti garsaus “Pir
myn” choro statomą operetę 
‘Blossom Time” (“Kai Gėles 
žydėjo”). Pradžia 3 vai. po pie
tų. Įžanga 75c it $t. —A. C.

Po šliubo — į kalėjimą
Pereitą penktadienį Valparai-

1., apsivedė chicagieč=ai 
E’mer Skold ir Skoldienė. Va
žiuodami atgal Chicagon abu 
sustojo alinėj įvykį “aplaistyti” 
ir išgėrė degtinės gal truputį 
perdaug. Mat, važiuojant to 
iau, automobilis nebesiva’dč 
taip kaip turėtų. Skold prava
žiavo raudoną šviesą prie In- 
dianapolis bulvaro ir apdaužė 
kitą mašiną.

Policija jį įkalino, ir varg
šas tebesėdi už grotų dar ir da
bar. Jo jaunoji žmona visur bė
gioja bandydama sukelti $100 
kaucijai, bet ikišiol laimės ne
turėjo.

Pašovė Alinės /
Savininką

F*3? 1
\

“BLOSSOM TIME”
STATO 

PIRMYN CĘORAS 
Kovo 10, 1940 
SOKOL HALL 
2345 So. Kedzie Avė. 
Pradžia 3:00 vai. p. p.

Įkyrus svečias pasidavė
Frank Vidas, 38 metų plum- 

beris nuo 6212 S. Aberdeen 
avė., buvo labai įkyrus, ir kiek 
kartų jį išmetė iš- alinės ties 
o201 S. Ashland avenue, tiek 
kartų jis grįžo.

Grįžęs trečią kartą, Vidas 
neatėjo tuščiom. Jisai buvo ap
siginklavęs revolveriu. Kai sa
vininkas, Godfrey Linick, vėl 
puolė jį išprašyti prievarta iš 
alinės, Vidas ramiai atstatė 
veiverį ir šovė.

Linick guli šv. Kryžiaus 
goninėj, sunkiai pašautas, 
das pabėgo ir slapstėsi, bet vė
liau pats pašaukė policiją ir 
pasidavė.

re-

Sunkiai Sužeidė 
Darbininką

Chicago .and Eastern Illinois 
gelžkelio sandėly j, vartai sve- 

!rią apie 1,000 svarų užgriuvo 
ir Sunkiai sužeidė 32 metų dar
bininką, Edward O’ReEly, 1043 

j N. Central avenue.

J IKSŲ-ACM E Telepholo
SPRINGFIELD, III. — Nina Rosc McLaren (vidu- 

ruje), kuri laimėjo kepimo kontestą.

NAOJrENŲ-ACME Telephoto
Senatorius Robert Taft (republikonas) ir vice-pre- 

zidentas John Nance Garner (sėdi). Abu jie rengiasi 
kandidatuoti į prezidentus.

Wolowi.cz



