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HITLERIS REIKALAUJA DOMINAVI
MO EUROPOJE

SUOMIAI SUNAIKINO RUSU TANKU 
BRIGADA

C,

Suomiams teko 105 rusų tankai, 200 sunk
vežimių, 25 sunkvežimiai su patrankų svie

diniais; 2,050 rusų užmušta
HELSINKIS^ Suomija, kovo 

3. — Suomių karo pranešimas 
sekmadienio vakare sako, kad 
jie, suomiai, traukiasi j nau
jas pozicijas. Bet jie vis dar 
laiko Viborgų ir atmuša rusų 
atakas. x

[Ankstyvesnis rusų praneši
mas, jogei jau paimta geležin
kelio stotis Viborge, atrodo bu
vęs nepagrįstas.]

----X----X—X----
MASKVA, Rusija, kovo 3.— 

Anksti sekmadienio rytų pra
nešta, kad raudonoji armija 
paėmė geležinkelio stotį Vi
borgo pietų daly. Tas pats ko
munikatas sako, kad rusai pa
ėmė miestelį Tammisuo, kuris 
randasi penkių mylių atstu- 
moje į šiaurę nuo Viborgo; 
miestelį Kejbasniemi — vaka
ruose į/Turkinsaari salų—pie
tų vakaruose, ir meistelius 
Kaantyma ir Lapinlahti — ry
tuose nuo Viborgo.

HELSINKIS, Suomija, kovo 
3.—Ankstyvesnį rasų prane
šimų, kad jie įėjo į Viborgų, 
Suomijos vyriausybė paneigė. 
Nežiūrint paneigimo, nuomonė 
reiškiama, kad rusai ima mie
stų ir kad kova dėl jo eina 
smarki. . ..

Kalbama, kai kurios suomių 
kariuomenės dalys jau pasi
traukusios į šiaurę nuo Vi
borgo ir čia tikisi išsilaikyti 
iki pavasario, kai atodrėgiai 
ateis suomiams pagalbon.

Rusai ima Viborgų Kareli
joj. Tuo tarpu suomiai uždavė 
dar vienų kartų smūgį rusams. 
Šiaurėje nuo Ladoga ežero 
suomiai praneša sunaikinę 
34-tą raudonosios armijos 
tankų brigadų.

čia neseniai žuvo 18-ta rusų 
divizija, čia dabar sunaikin
ta 34 tankų brigada. 2,050 ru
sų užmušta. Suomiams teko 
105 priešų tankai, 12 šarvuotų 
sunkvežimių, šešios kanuolės, 
penkios keturiais vamzdžiais 
priešlėktuvinės patrankos, 200 

sunkvežimių (trokų), 28 auto
mobiliai, 25 trokai su patran
kų sviediniais, daug pėstinin
kų amunicijos ir kitokių reik
menų.

34-to j i tankų brigada buvo 
pasiųsta 18-tą divizijų gelbėti. 
Suomiai tų brigadų iš karto 
suskaldė ir izoliavo, o paskui 
vargino ir badu marino. Po
vai sunaikintos jos dalys viena 
po kitos. Pagaliau vasario 29 
d. ji visa žuvo.

Dar viena tvirtovių 
linija pastatyta

STOCKHOLM, Švedija, kovo 
3. — Greta išgarsintų tvirto
vių linijų Maginot, Siegfried, 
Mannerheim ir karaliaus Ka
rolio, Rumunijoj, dar viena pa
baigta statyti. Tai Švedijos 
tvirtovių linija pavadinta ka
raliaus Gustavo vardu.

Ji yra pietinėje Švedijos da
ly ir eina nuo uosto Goteborg 
į rytus Stockholmo link, šita
me ruože yra daug ežerų. Eže
rai ir kanalai jungia šalies va
karų dalį su rytų dalimi.

Net ir menki sustiprinimai 
šiame ruože sudaro, ekspertų 
manymu, stipriausių barjerų 
priešui iš pietų veržtis j šiau
rę.

Šiuo laiku Švedija kreipia 
daug dėmesio į šalies pakraš
čių sustiprinimų. O tai ne leng
va užduotis, / nes Švedija turi 
4,600 mylių juros pakraščių.

Reikalauja Indijos 
nepriklausomybės
CALCUTA, Indija, kovo 3. 

— M-ohandas K. Gandhi pa
reiškė pereitos savaitės gale, 
kad Britanija turi suteikti In
dijai pilnų nepriklausomybę. 
Jeigu nesuteiks, tai Indijos va
dai išvystys milžiniškų kampa
nijų, ragindami gyventojus ne
klausyti valdžios.

Pabėgėliai kuriasi 
Kanadoje

0TTAWA, Canada, kovo 3. 
— Paskutinius porų metų Ka- 
nadon atvyko tarp 5,000 ir 6,- 
000 pabėgėlių. Tuo ar kitu bil
du jiems pavyko atsigabenti ir 
turto iš Europos. Dabar jie 
steigia įmones.

Pabėgėlių steigiamos įmones 
yra įvairios. Pradėtas dirbti 
cukrus iš runkelių. Pabėgę iŠ 
Zudetų asmens išdirba gražiau
sius stiklo produktus. O ka
dangi karo reikalavimai Kana
doje šiuo laiku yra dideli, tai 
ir naujų Europos imigrantų 
triūsas ir iniciatyva randa ge
rų rinkų.

SPRINGFIELD, III., kovo 3. 
— Taryba patikrinanti kandi
datų vardus nominacijoms Illi
nois valstijoje praneša, kad 
prez. Roosevelto vardas pasi
liks kandidatų surašė.

APSAUGOKITE AMERIKOS GYVENTO
JŲ TEISES — SAKO PREZIDENTAS

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

WASHINGTON, D. C., 
vo 3. — šeštadienį prasidėjo 
Komiteto Svetimšalių Teisėms 
Apsaugoti metinė konferencija. 
Prezidentas Rooseveltas pa
siuntė konferencijai laiškų. 
Tarp ko kita prezidentas sa
ko: \ . e . ..

“Kiekvienas .-gpięrikietis di
džiuojasi musų svetingumo vi
soms rasėms ir visoms tiky
boms tradicija. Vienas didelių 
Amerikos gyvenimo laimėjimų 

STALINAS VĖL VALYS DIPLOMATUS 
y"' 

COPENHAGEN, Danija, ko-'1 Slėniu reikalų politikai.
vo 3 — Pereitų ketvirtadienį] Tačiau tai ne viskas. Molo- 
pranešta, kad sovietų Rusijos/tov nužiūri, kad jo politikai 
užsienių reikalų vicc-komisa- nepritaria Rusijos ambasado
ms Potemkin tapo paskirtas riai Paryžiuje įr Londone, tain- 
švietimd komisaru. Gaunami, gi Rusijos pasiuntinė Stock-
iš Kauno (Lietuvoje) praneši
mai sako, kad kartu su Potem- 
kinu į žemesnes vietas pas
kirti arba iš vietų pašalinti 
ir kai kurie kiti augšti sovie
tų valdininkai. Mat, užsienių 
reika’ų komisaras ir premjeras 
Molotov nužiūri, kad tie val
dininkai nepritaria Rusijos už-

Naciai pražudė du 
prekybinius laivus
ARUBA, Holandijos Vakarų 

Indija, kovo 3. — Iš šitos sa
los uosto mėgino sugrįžti į Vo
kietijų trys nacių prekybiniai 
laivai.

Britanijos karo laivai suėmė 
vienų nacių laivų, būtent 6,- 
530 tonų Heidelbergą, ir pa
skandino kitų — 2,390 tonų 
Troja. Tretysis nacių prekybi
nis laivas sugrįžo į uostų. Jis 
yra 4,400 tonų Antilla.

Pasirašė bilių suo
miams paskolos 

suteikti
WASHINGTON, D. C., ko

vo 3. — Prez. Rooseveltas šeš
tadienio vakare pasirašė biliiį, 
kuris dvigubai padaugina Eks
porto-Importo banko ' pasko
loms fondus. Iš šitų fondų nu
matyta paskolinti Suomijai 
$20,000,000. Suomiai betgi ne
galės vartoti paskolintų pinigu 
kariniems reikalams.

ko-į yra faktas, kad rasių grupės, 
kurios buvo pasidalinusios už-
sieniuose, yra susiyienijus:os 
čia. Piktumai ir antagonizmas 
užmiršti; pirmiau buvę prieši
ninkai susitiko čia kaip drau
gai...

“Kadangi šitas laimėjimas 
yra didžiai svaraus, tai mes 
nepaliaujamai S .turime saugoti 
civiles teises įr čiviles laisves 
visų piliečių, nežiūrint iš kur 
jie paeina.”

holrrie, p-nia Kolontai. Taigi, 
’ sako pranešimas iš Kauno, ten- 
■ka manyti, kad artimoje atei
ty ir šitie augšti diplomatai 
bus likviduoti. ’

Maskvos konfidencialiai at
stovai jau esu Paryžiuje, Lon
done ir Stockholme ir ruošia 
dirvų pakeitimams.

Vykdo blokada Vo
kietijos anglims 

gabenamoms 
Italijon

ROMA, Italija, kovo 3. — 
Naktį į šeštadienį prasidėjo 
blokada Vokietijos anglims ga
benamoms laivais į Italiją.

Keturi laivai su anglimis, 
išplaukę iš Rotterdamo prieš 
vidurnaktį, vėl sugrįžo į tų uo
stų. O čia dar laukia keturio
lika Italijos laivų su tokiu pat 
kroviniu.

Italijos vyriausybe ruošia 
protestų talkininkams, britams 
ir franeuzams.

Chicagai ir apieiinkei fede 
ralio oro biurą? šiai dienai pra
našauja: <

Bendrai giedra; vidutinio 
stiprumo šiaurės iki šiaurės 
vakarų vejai; sąulę teka 6:22 
v. r., leidžiasi 6:42 v. v. ’

— Pereitų šeštadienį Austra
lijoj įvyko papildomi parlamen
to rinkimai. Darbo partijos 
kandidatas laimėjo vietų, kuri 
praeity priklausė valdžios rė
mėjui.

— Britanijos admiralitetas 
pranešė sekmadienį, kad nacių 
lėktuvas uždegė pasažierinį 
Anglijos' laivų Domala, 8,441 
tono. 108 žmonių pasigendama. 
Manoma, jie bus žuvę nelaimė; 
je.

— BERLYNAS, Vokietija, 
kovo 3 — Hitlerio vyriausybė 
aiškina, kad nacių bombonešis 
nušovė du Belgijos lėktuvu per 
klaidų.

— Sumner VVelles grįžta iš 
Vokietijos į Šveicarija. Iš čia 
jis vyks Paryžiun.

Daladier tikras, kad 
talkininkai laimės
PARYŽIUS, Francuzija, ko- 

vo 3. — Pereitos savaitės ga
le sukako šeši mėnesiai kai 
prasidėjo karas. Valdžios at
stovai ryšium su sukaktuvėmis 
padarė pareiškimus. Premje
ras Daladier pasakė:

“Po šešių mėnesių karo mu
sų sienos nesulaužytos, musų 
juros yra atdaros ir visi-Frau- 
euzijos vyrai ir moters pasi
lieka tvirtai pasiryžę aukoti 
visas savo pajėgas, kad Fran
cuzija laimėtų karų.” Daladier 
išreiškė pasitikėjimų, kad tal
kininkai karų laimės.

Penki talkininkų, 
keturi vokiečių lėk

tuvai nušauti
BERLYNAS, Vokietija, ko- 

vo 3. — Vokietijos karo ko
munikatas sekmadienį skelbia, 
kad penki talkininkų karo lėk
tuvai tapo nušauti vakarų fron
te.

[Antrų vertus, britai sako
si nušovę du, gi franeuzai ki
tus du nacių lėktuvu.]

Tas pats nacių komunika
tas kalba apie lėktuvų atakas 
prieš britų laivus, šiaurės ju
roje, sako jis, nacių lėktuvai 
paskandino arba sunkiai suža
lojo du Britanijos patrulio lai
vu? ir 11 apginkluotu prekybi
nių laivų.

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 3. — Adolfas Hitleris pe
reitų šeštadienį turėjo 94 mi
nučių pasikalbėjimų su Sum
ner Wellesu, prez. Roosevelto 
pasiuntiniu taikos interesuose.

Pagrindinis Hitlerio argu
mentas buvęs: centrailne Eu
ropa turi būti dominuojama 
Vokietijos. Hitleris šidėstęs to
kį nacių nusistatymų:

1 — Vokietijos politinis do
minavimas Čekijoje, Slovakijo
je, Lenkijoje ir Vengrijoje. Ši
ta dominavimų Hitleris vadi

VIENINTELĖ IŠEITIS - NACIUS 
SUNAIKINTI

LONDONAS, Anglija, kovo 
3. — Hitleris painformavo J. 
Valstijų taikos pasiuntinį Sum
ner Wellcsų, kad taika bus at- 
steigta kai Anglija taps su
triuškinta. Taip bent publika 
yra informuojama.

Tų pačių diena, šeštadienį

PASAKOJA APIE VOKIEČIŲ ŽIAURU
MUS LENKIJOJE

NEW YORK, N. Y., kovo 3. 
— Amerikos lenkas, gyvenęs 
Lenkijoje kai naciai užkariavo 
ją; sugrįžo į Amerika. Jo var
das užregistruotas Lenkijos 
konsulate New Yorke, bet ne
skelbiamas, nes Lenkijoj pa
siliko jo giminių, štai jo pasa
kojimas :

Jis gyveno Plocke. Kai vo
kiečiai įėjo Plockan, vėlai tos 
dienos vakare naciai atsilankė 
i jo namus. Liepė jam apsirė
dyti ir atsisveikinti su šeimy
na.

Vokiečiai nušovė du 
belgų lėktuvu

BRUSSELS, Belgija, kovo 3. 
— šeštadienį sunkusis Vokie
tijos bombonešis skrido Belgi
joje, Saint Hubert apylinkėje. 
Trys Belgijos lėktuvai užpuo
lė nacius. Vokietijos lėktuvas 
nušovė du belgų lėktuvus. Vie
nas belgas aviatorius nušautas, 
kitas gi sunkiai sužesitas.

Belgija pareiškė stiprų pro
testų Vokietijai. Nacių bombo
nešis pabėgo.

Gub. Longui nepa
vyko sušaukti le- 

gislaturų
BANTON ROUGE, La., ko

vo 3. — Longų šeimininkavi
mui Louisiana valstijoje, atro
do, atėjęs galas.

Prieš kurį laikų Earl Long 
pralaimėjo nominacijų balsavi
muose kaipo kandidatas į gu
bernatorius. Pereitų šeštadienį 
jis pašaukė legislaturos narius 
susirinkti nepaprastųi sesijai.

Tačiau susirinko tik 13 se
natorių iš 39. Ta trylika ne
sudarė nė kvorumo. Atstovų 
rūmų kvorumui sudaryti reikia 
51 nario, o susirinko 48.

Legislaturos sesija neįvyko, 
nes politikieriai mato Longo 
žvaigždę gęstančią, todėl ir ne
beklauso jo.

na “platesne vieta vokiečiams 
Europoje gyventi”.

2 — Anglijos “smaugianti 
kontrolė” turi būti panaikinta, 
kiek ji liečia pasaulio kelius į 
žaliavų rinkas. Kitaip tariant, 
Hitleris reikalauja panaikinti 
Anglijos kontrolę Gibraltare ir 
Sueze.

3 — Turi būti sugrąžintos 
Vokietijai kolonijos.

4 — Britanija ir Francuzija 
turi duoti prižadus, kad jos 
nekurstys Balkanų ir Skandi
navijos šalių prieš Vokietijų.

kalbėdamas, Britanijos iždo mi- 
nisteris Sir John Simon pa
sakė, kad karas gali pasibaig
ti tik viena sųlyga: hitleriz- 
mas turi žūti, išnykti.

Simon kalbėjo per radijų ir 
įspėjo klausytojus nesitikėti 
ankstyvos taikos.

Nugabeno jį į kalėjimų. Tų 
načia naktį atgabeno dar 19 
kitų — jų tarpe tris inžinie- 
rniš, du įmonių vedėjus, tris 
kitus įmonių viršininkus, mie
sto teismo pirmininkų, keturis 
mokytojus, Plocko verslininkų 
sųjungos prezidentų, du advo
katus, du darbininkus ir mie
sto mūra.

Kilų ryta visi paimti klau- 
siėti. Mane, sako lenkas, išgel
bėjo Amerikos pasportas. De
vyniolika kitų sušaudyta.

Vokietija pripažįsta 
praradusi 11 sub- 

marinų
BERLYNAS, Vokietija, ko- 

vo 3. — Vokietijos karo vy
riausybė pereitų šeštadienį pri
pažino, kad nuo karo pradžios 
iki šiam laikui 11 nacių sub- 
marinų žuvo.

[Talkininkai gi sako, kad 
mažiausia 45, o greičiau 50 
Vokietijos submarinų paskan
dinta.]

Vokietijos karo vadovybė 
taipgi pripažįsta, kad dar de
vyni kiti nacių karo laivai žu
vo.
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Pirmadienis, kovo 4, 1940SL1UPTARNIA1
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarniu”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui
-------------- al. Margeris--------------

(Tęsinys)
Kitaip, rodos, ir. būti negali. 
Juk baimę kunigai žmonėms 
įvaro išorinėmis priemonė
mis, kaip jau sakiau, pragaro 
ir velnio baisybėmis, iš dalies 
ir žandaro nagaika, areštu ir 
kalėjimo bausme. Bet toki,a 
baimė yra išorinė baimė, vadi
nasi, paeinanti ne iš paties 
žmogaus, jo asmenybės, bet iš 
ko nors kito, šalia jo arba kaž
kur toli esančio. Ji yra bever
tė. Tai patvirtina ilga žmoni
jos istorija. Juk juo labiau 
žmonės yra gąsdinami ir spau
džiami, juo labiau jie prieši
nasi ir juo labiau keršija sa
vo gąsdintojams bei spaudi- 
kams. Tiesa, jų akyse jie daž
niausiai būna geri, dori, nes 
dedasi tokiais, bet už akių — 
elgiasi kaip tik priešingai va
dinasi, nusideda.

—Taip, Rokai. Aš 
niai nebetikiu į tas 
priemones, kuriomis
ir valdžia bando žmones su-

jau se- 
išorines

ir žandaro, ir velnio, vis dėl
to, žiūrėk bažnyčioje klūpoda
mas vienoj rankoj rąžančių 
laiko, o kita iš savo artimo ki- 
šeniaus pinigus traukia.

—Man rodos, Rokai, jog 
reikia būti geru bei doru ne iš 
baimės kunigo, žandaro ar 
velnio, bet gėdos ir tiesaus 
savo budo. O tai reiškia, jog 
reikia visados savo galvoje ir 
širdyje turėti, jog aš, pavyz
džiui, Antanas, esu geras bei 
doras žmogus, ne dėl to, kad 
bijausi dievo ar velnio rūsty
bės, ar policininko buožės, bet 
dėl to, kad gerbiu save, kad 
nenoriu suteršti savo švaraus 
budo, nenoriu paneigti teisin
go sąžinės balso. Galima saky
ti, kad ir bijausi. Tik, žinoma, 
ne kokių ten išorinių esamų, 
kaip žandaras, ir nesamų, kaip 
velnias, galybių, bet išvidinės, 
mano paties galybės, vadinasi, 

budo, kitaip
skaidrios sielos, nuo 

aš negaliu nei pasislėp- 
ją apgaudinėti. Ir todėl 
išvidinė baimė, tokia 
drausmė yra kiekvie- 

visuomenės na-

NAiMIENŲ-aCME lTen>i>n<>r.t»
SAN BERNARDINO, CAL. — Pittsburgh Pirates beisbolo komanda prade

da treniruotis. / f ,

šlamšto. Taigi, tikintieji žmo-l—Kai tik atsidarys vakarinės 
i.i niokyklos, iš pirmos

eisime mokytis anglų 
Būtinai. Tiesa, aš jau 
nai esu pramokęs ir 
ir rašyti, bet vis

ryt. Tuščios pastangos. .Juk 
galima tas išorines priemones 
apeiti, vadinasi, pasislėpti, na,

Taip, Rokai, ir daroma šian
dien. Pamaldžiausias žmogus, 
kuris baisiai bijosi ir kunigo,

Sveikata Ligoniams
Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

delko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir orlaivynų, kurie dabar da
lyvauja mūšiuose jų kėlių toliai ir 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už $1.

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD. 

SPENCERPORT, N. Y.

sinimo ir skriaudimo, tai ne i 
demokratija kalta, bet patys j 
žmonės, kurie nesinaudoja sa-l 
vo teisėmis, vadinasi, nedaly
vauja viso krašto tvarkyme, 
ugdyme ir tobulinime. Tada 
veiklieji, didelių norų ir savi
meilės piliečiai įsigali, ir jie

šiai jiems patinka. Jie tampa 
turtingais, garbingais ir galin
gais. Jiems terūpi tik auksas,

što gerovė.
(Bus daugiau)

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE JS50

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.l YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

gerai išauklėto 
tariant, 
kurios 
Ii, nei 
tokia 
savita 
nam žmogui, 
riui, būtinai reikalinga ir la
bai naudinga.

—Bet tokią baimę, tokią 
drausmę iš tikybos šaltinių ne
gausi. Ne, Rokai. Ją tegalima 
gauti tiktai iš teisingumo ir 
padorumo dėsnių, tų dėsnių, 
kurių pradžia ir pabaiga yra:

tum, kad kiti tau darytų. Ti
kybos, ypačiai katalikų, šal
tiniai yra kištinai prikimšti 
velniais, degančia ir niekados 

šakėmis, 
nedavimudievo rūstybėmis, 

išrišimo ir kitokias .raganiš
kais išmislais. Jeigu tikyboje 
ir yra vieiias kitas padorumo 

tai jis yra sugniuždy- 
šito raganiško

dėsnis, 
tas, sumaltas

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lon# Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65

5 tonus ar daugiau ......................... >
PETROLEUM CA1RBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

COPR. NttDUCRAFT SERVICE. INC.

WALL HANGING PATTERN 2475'

No. 2175—Paveikslas

i NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. Halsted SI, Chicago, llL

Čia įdedu 10 centų ir prašali atsiųsti rtian Pavyzdį No.

No. 2475

I Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

nes tų skaisčiųjų dorovės dės
nių, galima sakyti, visai, nepa
mato ir todėl, aišku, savo ste
loje jų neturi. Užtat ir vi
siems yra žinoma 
tiesa, jog didžiausi 
štai dažniausiai yra 
čiai tikį žmones.

—Bet Lietuvoj, Antanėli, kai 
kunigai labai smarkiai žmones 
įgąsdina, tai jie tikrai bijos 
šliuptarniškus raštus skaityti, 
—ncištrivojo nepastebėjęs Ro-

Užtat ir 
kasdieninė 
kriminali- 
labai dru-

—Tai žinoma, kad taip. Ku
nigą/ baimindami neišmanė
lius dievo arba velnio rūsty- > 

s, arba amžinomis kan-
čiomis pragaro, arba nedavi
mu išrišimo, atgrosią juos nuo 
gerų knygų skaitymo, nuo mo
kslo, nuo šviesos bei tiesos, 
bet ne nuo blogo ir tamsybės 
urvų, kur visokių piktybių 
gyvatės vyniojasi. Oi ne, Ro
kai.

—A,—giliai atsiduso Rokas, 
glostydamas žalią gluosnio ša
ką. Jis daugiau nieko nebe
sakė.

—Rokai, — tik dabai* „tepra
dėjo prikalbinėtu Jį Ajjianas, 
—įsirašyk į draugijas, ku
rioms aš jau priklausau. Įsi-

Amerikoje ir Lietuvių Socia
listų Sąjungų. Tai labai geros 
orgahizacijos, — laisvos ir 
blusų reikalais visados besirū
pinančios. Susivicniijmas, tie
sa, daugiausia tesirūpina musų 
medžiaginiais reikalais, bet,

daug ir kultūriniais. O Socia
listų Sąjunga, suprantama, 
daugiausia ryžtasi, kad mes, 
darbininkai, organizuotumės 
ir vienybės jėgomis gintume 
savo teises ir būvį. Ne tiktai 
kad gintume, bet ir nuolatos 
reikalautume didesnių teisių, 
geresnio atlyginimo ir, bend
rai, pilnesniu gyvenimo, šita 
brangi organizacija kovoja, 
reikalauja, kad butų panai
kintas darbo žmonių pavergi
mas; kad stambiosios darbo į- 
monės priklausytų visam kraš
tui ir butų vartojamos visų 
žmonių naudai; kad mažiems 
ir dideliems butų prici-hahios 
mokyklos, mokslas, menas, 
kultūra; kad ne tiktai turtin
gieji, bet ir darbininkai galėtų

pasiekt 
vis pil-

džiaugs-:

dienos 
kalbos.

kalbėti, 
tiek eisiu.

Per daug juk neišmoksiu. Ro
dos, kad niekas dar pasaulyje 
per daug neišmoko, o čia mes 
—juodi angliakasiai... Eisime, 
Rokai. Reikia, visų pirmiausia 
reikia pramokti kalbos to 'kra
što, kuriame gyveni. Gal būt, 
kad čia mudu ilgai "ir negy
vensime, grįšime į tėviškę, ži
nai, kur laukia, labai 
žmona, vaikai.;

Antano ir Rollo akys

Sunku pirmyn prasimušti ge
resnio darbo gauti, nes nepai
so tavęs bosas, dažnai pajuo
kia tie, kurie jau šiek tiek 
moka. Pagaliau, negalima 
gauti pilietybės popierių ir da
lyvauti politikoje, vadinasi, 
viso krašto tvarkyme. O čia, 
Rokai, ne koks tironas caras 
kraštą valdo, bet patys žmo
nės. Čia demokratija. Jauna, 
skaisti, pačiame savo žydėji
me demokratija. O jeigu ir čia 
yra labai daug neteisybes, 
silpnesniųjų išnaudojimo, tam-

Mrs. A. K. JARUSZ
______ PHYSICAL 

THERAPY
and MIDVVIFE

ĮĮmS 6630 S. Westem av. 
Telefonas:

HEMLOCK 9252
Valandos nuo 10:00 v.

1^1 ■ MįM ryto iki 5:00 v. popiet
Nuo 0:00 iki 9:00 vak.

/aKflbk *■[ oĮBmRI Treč. Ir renktad. nuo 
iki 5:00 lr 6:00 

[iki 0;00 vai. vakaro
SeStad. ir Sektn. pagal 

sutarti.

AKIU SPECIALISTAI

sudrė-

—Bet kalbos mokytis reikia.
Be jos, tai kaip koks nebylys, 
kaip be liežuvio, be galvos.

BUTKUS
VVILLIAM a. POKORNY, 
UNDERTAKING CO., Ine.

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WEST 18th STREET
Tel. CANAL 3161

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SEMALS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ 

visi Telefonai YARDSrl.741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

• ' Telefonas LAFAYETTE 0727

1—A . Ll —• koplyčios visoseJUCZ^SI 1 Chicagos dalyse

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
sVaig.mo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysię. Pri
dengia 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

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
Klausykite hiusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt

mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 
su POVILU 6 ALTIMIERŪ.

Laidotuvių Direktoriai
u'nihniiinlnnnhllniniribnni

NARIAI *
Chicagos, • 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos •
iiiininniininniiiiniiiiiiiiJnii

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

•iii t imi m 11111111111111111111111111

linini. iniiiiiiiniiinhiininnii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LijLuanica Avenue i Phone Yards 4908

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

J. LI ULEVIČIŲ S
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

* Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

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. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Rcsidence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

 ,,  KiH Lieluyial paktaral
Ofisas CanaI 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.
Phbne YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI
DR. HĖRZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chu 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiNuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 8200

žmogui pridera gyventi; dar 
daugiau,—kad jie galėtų vien- 
val žengti pirmyn ir 
vis šviesesnės ateities* 
nesnio gyvenimo.

Roko veidai sužibo
mo, ryžtingumo ir vilties ži
buriais. Jis džiaugėsi, penėda-; 
mas pcralkūsį savo protą nau
dingomis pamokomis, vertin- 

i gomis idėjomis ir skaidrios 
i ateities viltimi. Antano pa-: 
kvietimai priklausyti geroms,: 
darbininkiškoms organinei-^ 

■ joms iš tikrųjų surado jo ste- 
' loję šilumos, — jaunos,, gy

li vos, pavasariškos šilumos. O 
1 labai stipri-jo valia ir, tarsi, 
1 neišsemiama energija, kaip> 
I tik ir liko vertingiems dar- 
| banis ir ti’kslams.

—Jau nebetoli ir ruduo, Ro- 
I kai, — vėl pradėjo Antanas.*

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue 
_____________________ ________________~--------------------

Yards 1139
Yards 1188

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CanaI 2515

42-44 Eėst 108th Street Tel. Pujhnan 1270SKYRIUS

4704 S«. Westem
V. PETKUS

Phone Lafayette 8024

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

ADVOKATAI

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

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

Telefonas SĖELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvick 8597

r— „..i . .. .......................... • ■ '■..................................... ..

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A* Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritajko 
3343 s. Halsted st.

f

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SI 
Kamb. 1431-1434^Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—8323 So. Halsted Si 
Valandos vakarais nUo 6 iki 8:30 

Telefoną* YARDS 8818 
Ketvirtadieniais ir Bekmadieniais- 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

1824
3395

Garsinkites “N-nose



Pirmadienis, kovo 4, 1940
t

NAUJIENOS, Chicago, III.
• ■ _ ,   - - - -   .. ■ w— -i— ——

PITTSBURGHIETIŠKOS PASTABOS
Ką kalbėtojai sakė per Lietuvos nepriklausomybės 

iškilmes
SOHO PITTSBURGH, Pa. — 

Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėj vasario 18 d. buvo 
apvaikščiojama Lietuvos ne
priklausomybės 22 metų sukak
tuvės, kur buvo visa eile lietu
vių kalbėtojų iš įvairių musų 
lietuviškų srovių ir vienas žy
mus amerikietis.

Šiuomi noriu Pittsburgho 
“Naujienų” skaitytojus supa
žindinti su tų kalbėtojų kai ku
riais pareiškimais, ir ką jie sa
kė.

Pirmiausia pradėsiu nuo pa
ties vakaro programo vedėjo 
Povilo Dargio.

Povilas Dargis, kaipo vakaro 
vedėjas savo pareigas tinkamai 
atliko. Kiekviena kalbėtoją per- 
statydamaS tinkamai atreko- 
mendavo publikai; žinoma, ne
pasigailėjo komplimentų ir tar
pais pamaišė atitinkamo* humo
ro. Tik, žinoma, tas gražus kal
bėtojų atrekomendavimas ne 
visiems atitiko, nes kai kurie 
parodė savo kalbų turiniu, kad 
jiems vakaro vedėjo gražus 
komplimentai tiek tiko kiek... 
kiek vasaros metu važiuoti šla
jomis ar kitaip kaip.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos Lietuviams 
Sutaisė Dr. D. Pilka '

Lietuvių Kalbos Mokytojas Prie 
Massachusetts Department of 

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

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

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI 

•
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

KLAUSYKIME
ŠALTINIEM RYTMETINIU
PROGRAMŲ

“NAUJIENŲ”
Radio Programai 

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

kiekvieną sekmadieni 
nuo 11:00 iki 11:80 vai. ryto, iš stoties 

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

Bet tai ne vakaro vedėjo kal
tė, kad kalbėtojai . nebuvo tin
kamai prisirengę prie savo 
kalbų, bet vakaro nuotaika bu
vo palaikyta tam tikroje gra
žioje augštuinoje ir už tai pri
klauso kreditas vakaro vedėjui.

Kastantas Pūkas buvo per
statytas kaipo jaunuolių kalbė
tojas ir jau jis antrą kartą kal
ba nuo tų pačių pagrindų per 
Lietuvos nepriklausomybes su
kaktuves, tai yra pernai ir šį
met. Bet reikia apgailestauti, 
kad jis, matomai, yra atsil kęs 
skaityme laikraščių ir lietuviš
kame draugijiniame veikime. 
Išrodo, kad musų Kastantas 
daugiau yra suinteresuotas 
aviacija negu visuomenių!! 
darbu.

Adv. Edwardas A. Schultzas 
yra čiagimęs Amerikos lietuvis 
ir jisai kaipo kalbėtojas savo 
pareigas atliko gerai. Jo mintis 
dėlei dabartinės Lietuvos padė
ties ir šiųdieninių pasaulinių 
įvykių atitinka didžiumai Ame
rikos lietuvių. Žinoma, kaip kas 
gal daryti priekaištų adv. 
Schultzui dėl jo lietuviškos kab 
bos, bet jisai pradėdamas kal
bėti pareiškė, kad jisai neper
geriausiai ją vartoja ir prašė 
publikos sekti jo mintis, ne žo
džius.

Man rodos, kad publika ge
riausiai suprato adv. Schu’tzo 
kalbą.

Domininkas Lekavičius, kai
po komunistų kalbėtojas (beje, 
jis nebuvo perstatytas kaipo 
komunistų kalbėtojas, bet kaip 
senas lietuvių draugijų veikė
jas) aiškino mums Lietuvos is
toriją. Ir iš tos savo “Lietuvos 
istorijos” mums išaiškino, kad 
lietuviai iš labai senų laikų yra 
apsigyvenę “Baltiškų” jurų pa
kraštyj. Taip pat užtikrino pub
liką, kad Anglija ir Francuzija 
nekariauja už demokratiją ir 
už mažųjų tautų laisvę, bet ji
sai nė puse žodžio nepasakė už 
ką Hitleris ir Stalinas kariau
ja. Gal jie kovoja už mažų tau
tų laisvę?

Išrodo, kad mano draugas 
Lekavičius nedrįso pasakyti ką 
jo širdis jautė.

Petras Pivaronas pasakė, kad 
Lietuvą svetimi neišganys ir 
kad patiems lietuviams reikia 
daugiau savim pasitikėti ir 
mesti tą vergišką dvasią, kad 
lietuviai vieni nieko negali at
siekti.

Tai tikrą teisybę, Petrai, pa
sakei.

Jonas K. 'Mažiukna, tur būt, 
pasakė lai, ką jo širdis jautė. 
Visai nepaisydamas ar kam tas 
patiks, ar ne. Jisai pasmerkė 
diktatorius Staliną, Hitlerį ir 
kitus svieto valdonus. Jisai pa
sakė ką reiškia Vilniaus atga
vimas, drąsiai pasakydamas, 
kad už Vilniaus atgavimą So
vietų Rusija atsiuntė į Lietuvą 
neprašytų svečių — kariuome
nę, kuri užėmė gražiausias Lie
tuvos vietas.

O kad Vilnius buvo atgautas 
visai ištuštintas ir apiplėštas, 
tai jis tam pilnai tikįs, nes ži
nąs ką reiškia kariuomenių 
perėjimas karo metu.

Teisėjas Thomas Marahall 
pareiškė, kad žmonijos išgany
mas yra demokratijoj ir kad 
tarpe laisvų piliečių neturėtų 
rastis vietos diktatūrų garbin
tojams, tiek nacių, tiek komu
nistų. —Senas Pittsburghietis.

Kaufmannas Iš 
Kupiškio Kilęs

Pas mus Pittsburghe yra 
daug smarkių kupiškėnų — 
vyrų ir moterų, ir tai yra tik
rai linksmi .ir smagus žmonės, 
nors kol kas dar nėra Kupiš
kėnų kliubo ir, rodos, nėra 
kuomi didžiuotis.

Tačiau aną dieną LMD kliu- 
be teko nugirsti, kad Pittsbur
ghe esą ir smarkių žydų iš Ku
piškio. Duokim sau, didžiausias 
Pittsburgho turtuolis, departa- 
mentinęs krautuvės savininkas, 
Kaufmannas, esąs iš Kupiškio 
kilęs.

Ar kupiškėnų tvirtinimas, 
kad Kaufmannas yra iš Kupiš
kio, atitinka tikrenybei ar ne, 
šių žodžių rašytojas neima jo
kios atsakomybes.

Ar ne laikas ir Pittsburgho 
kupiškėnams pabusti ir sutver
ti kupiškėnų kliubą, o Kaufma
ną išrinkti kliubo prezidentu, 
jei tik jisai yra iš Kupiškio?

Dzūkelis.

Lietuvių Mokslo 
D-stč Minėjo Savo 
40 Metų Sukaktuves

- - . - - - - N

Buvo pagerbti senieji čarterio 
nariai; kalbos ir gražus mu
zikalia programas.
PITTSBURGH, Pa. — Vasa

rio 25 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystė gražiai pažymėjo sa
vo 40 metų sukaktuves ir tąja 
iškilmių proga buvo pagerbti 
senieji čarterio nariai, kaipo 
pirmieji šios draugijos organi
zatoriai, kurie pirm 40 metų 
daug dirbo kol šią draugiją 
suorganizavo, taip pat nenusto
jo dirbę iki. šiai dienai.

Tų senųjų darbuotojų jau 
nedaug beliko, tik 5, būtent: 
Jonas Ambrazaitis, Juozas Mo- 
skeliunas, Jonas Balčius, Domi
ninkas Janušionis ir Antanas 
xJalupis.

Su tam tikromis gražiomis 
ceremonijomis tie senieji LMD 
veteranai buvo paliuosuoti nuo 
narystės mokesčių ir įteikta 
jiems amžinų narių kortos su 
tam tikromis dovanomis ir gė
lėmis.

Iškilmėms vadovavo Antanas 
Lelionis

Muzikalį programą išpildė 
Lietuvių Meno Choras, vado
vaujamas Mildos Virbickaitės- 
Ęrosky su Milda Kateliute ir 
Walteriu Ciniku kaipo solistais. 
Taip vadinami Trinukai: Pra
nas Rauktis su saxofonu, Wal- 
teris Katela su klarnetu ir Jero
nimas Budninkas su piano- 
akordeonu labai gražiai publi
ką palinksmino.

Kalbėtojais buvo: J. K. Ma- 
žukna, adv. Edwardas A. 
Schultzas, Petras Pivaronas ir 
majoro atstovas.

Publikos buvo pilna svetainė.
Reporteris.

Lietuvą aplankius
.................... •

• (Tęsinys)
Svečiavimasis.

. Pasisvečiavę porą savaičių 
su Viršum tėviškėje, pradėjome 
ypatingą maršrutą, būtent, savo 
giminių lankymą. Aišku, kad 
tuo pačiu metu reikėjo kaimy
nus, draugus bei šiaip gerus pa+ 
žįstamus aplankyti, su jais pasb 
kalbėti, pas juos pasisvečiuoti. 
Taigi, tąja proga aplankėme bu
vusius chicagiečius Sogadiųus, 
Palionius, Yurius, PaŠelius ir 
kitus artimesnius pažįstamus, 
kurie apsigyveno Lietuvoje.

Nors su sena motinėle buvo 
labai malonu dar kiek ilgiau 
pabūti, bet giminės (o jų mes 
turime labai daug) neleido 
mums vietoje sėdėti. Kai tik su
žinojo apie musų atvykimą iš 
Amerikos, tai tuoj pradėjo vie
nas po kito kviesti, kad atsilan
kytumėme. Ir vis prašo, kad 
kaip galima greičiau atvažiuo
tumėme.

Iš vienos vietos į kitą.
Karlą grįžęs iš Kupiškio ra

dau pusbrolio kunigo Gcndrenų 
atsiųstą tokio turinio raštelį:

“Malonus svečiai!
‘ Tamstų pirmąsyk atsilanky 

mo laukiu būtinai rytoj — lai 
yra 25 birželio. Prašau būti be 
jokio atsisakymo ir pasiteisini
mo. Laukiu su nekantrumu ’.

Tokių pakvietimų turėjome 
nemažai. Faktiškai per pus.re 
čio su viršum mėnesių buvoji
mo Lietuvoje mes tik ir leido
me laiką, besi važinėdami iš vie
nos vietos į kitą, iš vieno mies
to į kitą. Vadinasi, keliavome 
taip, kaip keliauja ajnžinas ko
lektorius Fruseika, Skirtumas 
buvo lik tas, kad (mes keliavo
me ne koleklavimo reikalais,.. 
Iš viso padarėme apie 30 vizitų 
giminėms, draugams bei pažįs
tamiems. r V-.-■> > ? ■

Nepaprastas vaišingumas.
Kaip žinia, Lietuvos žmonės 

yra nepaprastai širdingi, malo
nus ir vaišingi. Su jais dažnai 
sunku ir persiskirti, — vis pra
šo, kad ilgiau pasiliktum. O kai 
pagaliau tenka skirtis, tai net 
ašaros akyse pasirodo. Pasitai
kė ir taip, kad viename kaime 
teko visą savaitę užtrukti: kvie
čia vienas, kviečia kitas, kviečia 
trečias. Kažkaip nepatogu atsi

šiandien

rojų-

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

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

LITHUANIAN BUILDING,
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATIŪN 

1739 SOUTH HALSTED iSTREET 
.^Telefonas, CANAL 8500

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

sakyti. žinote, palaikys lai įžei
dimu.

Per tą laiką pasitaikė daug 
buvusių amerikiečių sutikti. Kai 
sueidavome su jais, tai ir galo 
kalboms nebūdavo. Labai jau 
jie domisi Amerika ir jos gyve
nimu: kaip šiandien tas, kaip 
šiandien kitkas. Vis nori, koks 
skirtumas tarp anų ir dabarti
nių laikų. Vaišindami namie da
rytu alum ir kitais gardumy
nais, jie vis apie Ameriką vi
sokių informacijų klausinėja.

Pas kun. J. Gendreną.
Rytų Lietuvos dalyje kaimie

čiai jau nuo senų laikų gami
nasi naminio ahič’o. Ir reikia 
pasakyti, jog jie pasidaro visai 
įmanomo alaus: jis ir stiprus ii 
skonį turi neblogą. Kai išgeri 
kelis stiklus tokio alaus, tai pra
dedi visai gerai “jaustis”.

Taigi, vienoje vietoje ilgai 

“GUARDIAN SERVICE” - AMERIKOS 
VĖLIAUSIAS IŠRADIMAS ANT PEČIAUS 
VIRŠAUS KEPTI IR VALGIUS GAMINTI

Kepkite dtioiią, pyragus ir pajus, kepkite ir mūsą stačiai 
ant pečiaus viršaus. Pečiaus nebevartokite. Taupykite vietą, 
gasą ir pinigus. Valgiai bus skoningesni. Įrankius galima pir
kti tiesiai iš dirbtuvės. Taigi ir čia dar sutaupysite.

Pademonstruosime, gardžius valgius pagaminsime ir pa
tieksime dykai. Jus suprašykite svečius, o mes atliksime visą 
kitą. ;J

Ši pasiūla tinka iki kovo 25 d., 1940.
. Rašykite:

! JAMES GODITUS
563 Lake Shore Drive, Room 304

Telefonas SUPERIOR 3391.

negalėjome būti: vis keliavome 
ir keliavome. Kaip jau minėjau, 
gavome pakvietimą iš pusbrolio 
kun. J. Gcndrcno, Surdegio pa
rapijos klebono, žinoma, pa
kvietimą priėmėme.

Kun. Gcndrenas pasirodė la
bai malonus ir vaišingas žmo
gus. Tai geras lietuvis ir patrio 
tas. Pasaulio įvykius jis seka su 
atsidėjimu. Nors jis ir nebejau
nas žmogus, bet kupinas ener
gijos ir pasiryžimo dirbti. Iš pa
sikalbėjimų susidarė toks įspū
dis, kad jis moka gana plačiai 
į gyvenimą žiūrėti.

Po dviejų dienų viešėjimo ap 
leidome Surdegio vaišingą kle 
boną ir pakelyje sustojome pas 
kai kuriuos gimines, būtent, 
Čerkauskus, Ragauskus, Šlakus, 
Sanvaičius, Tvaskus, Bagdžiu 
nūs, Sklidus, Bočkulius, Žalnė- 
riunus, ličius, Vizbarus, Rep- 
čius, Tuskcnius, šateikus, Blo- 
zevičius, Rernotonius, Šimonius 
Laureckus ir keletą kitų ir ki 
lūs.

(Bus daugiau)

AKINIAI Visokios 
MADOS

f;

$2-45
oritaikyti akims su pilna ga
rantija. Ekzaminavimas akių 
veltui. Sulaužyta lensą pada
rome už $1.00. Nauji tempeliai 
50c. Adjustinimas akinių veltui

Dr. Karolis Nųrkat-Nurkaitis 
randasi didžiulėje Joseph F. 
Budriko krautuvėj kožną die
ną ir nedėlioj iki 4 vai. popiet.

Joseph F. Budrik
Furniture House

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

Sophie I 
Barčus I 
RYTINE RADIO B

VALANDA g
— iš stoties — ra

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

iki 9:15> vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias,
* muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

_____________ _ a --

Garsinkitės “N-nose”

MADOS

No. 4407—Praktiška Suknelė—su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48 ir 50 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No...... ......
Mieros  per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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The Lithuanian Daily News
Published Daily Except Sunday by
The LithUąriian Newš PUb. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Tjeleppone ęĄNąt 8500

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 pėiĮ year oUteide of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per čopy.

Entered as Second Class Mattęr 
March 7th 1914 at‘ the Post Offiče 
ąt Chicago, III., undėr the act of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

a

3c 
18č 
75č

Naujienos eina kasdien, išski- 
int sekmadienius. Leidžią Nauji e- 
į Bendrovėj 1739 So. Halsted. SL, 
ucagp, Ilk Telefonas CanaI 850p.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu 

Metams ............................
Pusei metų ..........................
Trims mėnesiams ................. 
Dviem mėnesiams ........... .
Vienam mėnesiui ............

Chicagoj per išsiuntinėtojus 
Viena kopija . ...............

Savaitei ................................
, M;ėnesįuį ............. ..............
Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 

paštu:' (Atpiginta):
Metams ...’............ .....:............. $5.00
Pusei metų ......................  2.7$
Trims mėnesiams ............... 1.50
Dviem mėnesiams ..............  1.00
Vienam mėnesiui .......................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams'.................................. $8.00

ęusęi metų .......................... 4.0Č
tfims ihėnesiąms ............... 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su Užsakymų.

įsikišti. Jeigu Suomija dar 
vis bus suparaližiavusi Sovie
tų Sąjungą, tai pastarajai 
gręs pavojus palikti be spren
džiamo balso Europos reika
luose ir netekti didžiosios 
valstybės rolės. Tuomet Ru
sija gali buj priversta įeškoti 
pųgal^os pas yokie^ius, Tuo- 
męt nącių Gestapą sų sovietų 
Č.f.U. stętų bęądrąi, ginti 
‘tvarką’ Rusijoję, o Vokieti
jos’ genęrpląi atsistotų sovie
tų ąriąijp.s prįešąkyję, iš kur 
Lu.v.p iššluętį mąršąląs Tu- 
clią^cyskis ir kiti- Raudonieji 
geųerolaį.”

VILNIUS NOKOSI
Privalomas mokslas Vilniuje Įerikų laikais nebuvo prak- 

tikuoįaiąas, 
pirmyn. —- 
ta lenkų organizacija Jiko likviduota. — Vilniečiai 
lenkų ųžmačįow nppritare. — Nepagrįsti gandai. —

i Kauąo ponams kartais tenką rausti.

— Atlietuyųiiip,? dąrbas eina smarkiai 
Kas lanko lietuvių kalbos kursus?—Slap-

(Musų specialaus kdRęspondento Lietuvoje)

Ilįtterio tąikos sąlygos

prezidento Roosevelto. specialus pasiuntinys Sum- 
* nėr Welles turėjo gana ilgą pasikalbėjimą su Hitleriu. 
Tame pasikalbę j jįių,ę vyriausiai įuyo. kalbama’apie tai, 
lakiomis Sąlygomis naciai ęutiktų taikytis su alijantais. 
Vadinasi, su, Anglija ir Prancūzija.

Laikraščiai dabar, ^kelįia Hitlerio išdėstytas sąly
gas. Pirmiausia naciai nori būti pilnais šeimininkais vi
durinėje Europoj^ Lępkįįa, Čekoslovakija ir Austrija 
turėtų sudaryti Vokietijos imperijos dalį. Taigi, ant jų 
nepriklausomybės turėtų b(uti pastatytas kryžius.

Maža to, Ųitlęri^ norėtų, kad ir Vengrija butų fak
tiškoje nepriklausomybėje nuo Vokietijos. Balkanų val
stybės taip, pąt turėtų patekti narių įtakon.

Ir tai tik dalis Hitlprię reifcalaviipų: Angliją jis ųpr 
ęętų visiškai sugnjuždįnti. Ji turėtų ir nuo jurų doųiį- 
navimo atsižadėti, ir Gibraltarą prarasti, ir atsisakyti 
nuo Suez kanalo, ir grąžinai Yokieįijai visas atimtas po 
pasaulinio karo kolonijas.

Bendrai, prancūzai ir anglai neturėtų kištis į Bal
kanus ir palikti ramybėje Skandinavijos kraštus. Kitais 
žodžiais sakant, Balkanų ir Skandinavijos valstybės pa
siliktų nacių įtakos sferoje.

Tai tokie esą Hitlerio “kuklus” reikalavimai. 
tiksliai juos korespondentai perdavė, žinoma, sunku pa
sakyti. Roosevelto pasiuntinjo^ pąsikalbėjimąs, kaip 
žinia, ėjo uždarytomis durimis. Tad ir visų smulkmenų, 
nebuvo galima patirti. Korespondentai turėjo vaduotis., 
spėjimais ir iš nepilnų informacijų daryti savo iąvądąą.

Tačiau visai drąsiai galima sakytų jog tai butų vi
sai šyelnųs reikalavimai iš Hitlerio pusės., jei jis diktuo
tų taikos sąlygas. Bet taikos, sąlygas, jis gagėtų dj.ktuųti 
tik tuų atveju, kai karą laimėtų.

Ar gali mažosiom tautos geisti, kad Hitleris karą 
laimėtų?

Jokiu budul. Nes tuo atveju jos susilauktų tokio pat 
likįmo, kokio susilankė Čekoslovakija, Austrija ir Len-

Jąu kelios savaitės, kai bolše
vikiško Susi vieni j i mo “Tiesoje”, 
angliškame ękyriuje, nebėra 
jaunuolio Keistučio Michęlsono 
išvedžiojimų apie sįalinišką “so
cializmą” ir “demokratiją”. Ta 
garbinga pareigą tapo pavestą 
kitam vyrukui, kuris nusimano 
mąžiau už savo pirmtaką.

Jaunimo “kongreso” nevaly
va demonstracija, matyt, kai 
kam visgi sugadino apetitą.

DIDELIS NEPASITENKI
NIMAS VOKIETIJOJE

Jęigu jay dąbar Hitleris visai ciniškai kalba apie 
Čelpslpvakijos, Austrijos ir Lenkijos pavergimą, tai ką 
jis darytų, kada iš tieąų jis galėtų taikos sąlygas atijan- 
tarų^ aųtmesti?

Greičiausią^ tuo apveją jis. padiktuotų tokias sąly
gas, kurios alŲ^uą pastatytų vasalų padėtyje.

Ąlijanfai tatai geęai numano ir štai kodėl jie yra 
pasiryžę, karą tęsti tol* kol hitlerizmas su jo grobuoniš
komis. sąvybėRnis, bus visiškai sutriuškintas Vokietijoje. 
Nes kol hitlerizmas vadovaus Vokietijai, toį Ęuroppję. 
negalės būti pamaus gyvenimo.

Savaitraštyje “Lq,q1<.” gąi’sųs 
AinęRikos ąn^nąUstas, Oį^ald 
Garrison Villard, ąjjra^o sąyo į- 
sęud(žiū^ iš Vąkįetijps, ^m?ioje 
jj^ąl visai neseniai, jau einaiįit 
karui, ląnkėsk Jisai sako:

“Vokietijos žiąonės daro į- 
spudį įad jįe yra nelaimingi 
dabar ir nusiminę dėl ateities. 
Nedaug tokių, įųrie neap
kenčią Ąnglijps, visai nėRą 
neapykantos fi;ąncuzams. Di
dele daugumą — vyrai ir 
ipoters visuose sluoksniuose 
— neapkenčią karo.”
Ainerikos žurnąljstąs labąi; 

nustebo, kad žmonės Vokietijo
je yięur — fprąukiniuosę, resto
ranuose, lieteliuose. —- atvirai, 
.ir garsiai 1’ąišk.yĮ; sąvp nepasi- 
lenkiniiną nacių valdžia ii' gy
venimo sąljygomi;s. Jjsaj manę, 
kad Vokietijoje niekas nedrįsta, 
išsižioti ir pasakyti savo nuo
monę.

“Vyrai ir moters, kurių aš, 
visai, nepažinojau”, rašo Os- 
wald Garrison Villard, “ir, 
kurie nieko nežinojo apie 
ąiąne, tiktai tiek, kad aš esą 
amerikietis, išliejo ni.an savo 
jausmus, protestuodami prieš 
nacių valdžią.”

Iš Lietuvos,
KAUNAS.
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DIKTATŪROS RATAI 
GIRGžbA

KAUNAS, — žęąięs Ūkio 
Departamente speęįąliame pa
sitarime buyo., a^varstytąs 
nąųjų stambių linų’ ąpdirbiąi?, 

‘įmonių stęjgjrnp. kjąusimąs. Nur 
tarta, kad kooperacijos sąjun
ga “Linas” šiais melais turi 
galutinai bąigti įrengti Pane
munėlio linų apdirbimo įmonę 
ir pastatyti d.ar dvi didžiules 
belgiškas Tipines, vieną 'Mažei
kių, kitą Plungės apylinkėje. 
Be to šiemet bus pastatyta 
bęnį 50 naujų jaujų linams

Jau musų “kąiriej.i broliai” 
žino, kad SLĄ. Apšvietos Komi
sija “norį išmestą* Kleofą Jur- 
«$Wi’ $ ‘"fesfnfe’ 
niaus vietos. Jte tų p pat žjno, 
kad* tos komisijos pirmininkas 
P. Gp^ąitis “yeXaM ' įėzoliųęęą 
iįųTgįimuV- Koųią-ųąciškam ojc.- 
ganę taip skelbiama.

Tuo gį tarpu Apšvietos I^omi-

Francuzijbs socialistų dien
raštis “Populaire” rašo, kad so
vietų nepasisekimai ; Suomijoje

vidaus politikoje.
“Tam tikros žinios iš rusiš

kų informacijpą šąltipių darp, 
įspūdį, kad čįtąlii *’* J ' 
ros sistema nųsicjLęvę 
prieš Suoniij^ ^elm

įfe jos. kompetencijoje net yra 
purodinėti, kas su * ‘‘Tėvynės” 
Redaktorium turi būt daroyna, 
(eigų jis, sakysim, užsimanytų 
paversti SLA. organų juokų iij 
Šąlyros laikraščių,. ftąlią tųia tik 
gildomoji Taryba.

Tčklelį tie, “feikijįki” komunis
tę pianesimai yra ne visuome- 
i^ės informavimas, bet jos mul* 
Įminimas.

,74' ^ta£u- 
įyąjg. Karas 

( ąjjkšteu 
tą faktą, kad tą siątejpa yra 
pasenusi ir nusigyyęhusi. Bet 
Stalinas niekų budu nenori 
išsižadėti savo iri 
giasi, ka<J ir $aj dsn- Uyp, ijii- 
mėti nejMĮę, luesddmas į fe 
vą vis daugiau vyrų ir karo 
medžiagų. Vidujinė padgtis 
Rusijoje gali, išsiYyątyti, taip, 
kad jam reikės ūmios perga
lės. Europoje gali būti įvy
kių, kurie verste vers Rusiją

JAUNAS. — Dėl valstybės 
santykių ąu bažnyčią arį>a Lie
tuvos Respublikos santykių, są 
šventuoju Sostu, ministras pir
mininkas Merkys pareiškė spau
dai, tuose santykiuose reikią 
skirti dvi grupes klausimų. 
Vieni tų klausimų yra kilę jau 
seniau ryšium su skirtingu 
kaikuriu konkordato nuostatų 
aiškinimu, ypač nuostatų apie 
katalikų akcija, kiti yra nau
ji, atsirądę ry^m ąų Vilniaus 
miesto ir sritįeą ’grįįmu į 
įų^os ęjespubljką. W pirmųjų, 
klausimų pasikalbėjimai su 
$vent. Sostu yrą padąrų žymią 
pąžangą, tačiau bažnytinių rei
kalų, kilusių ryšium su Vilniu
mi* sutvarkymas pareikalaus 
dar ilgesnio laiko.

Einant Lietuvoje veikiančiu 
apie privalomąjį mokslą įstaty
mu dabar V^iuje vaijkai nuo 
septynių metu iki keturiolikos 
Jauko visi pradžios mokyklas, 
i Vilniuje veik lygu naujienai, 
mes buvusi Lenkijos vyriausybę 
šitokių griežtų, priemonių ne
vartojo, kad būtinai visi to am
žiaus vaikai lankytų mokyklas.

Juk Vilniaus miesto jaunimo 
tarpe esąma bemokslių, kurię 
i# pavardės pasirašyti nemoka! 
Tai ką jau-čia bekalbėti apie 
Vilniaus krašto kaimą! Lietuvą 
pąsjryžo vi^us išmokyti skaity
ti ir rašyti.

Bet Vilniuje ne tik mokosi 
jaunimas mokyklinio amžiaus. 
Vilniuje dabar mokosi seni ir 
jauni, vyrai ir moters, lenkai iiį 
žydai ir kitų tautų žmonės jų 
dauguma lanko lietuvių kalbos 
kursus.

Vilniaus miesto allietuvini- 
mąs ęina labai sparčiais žings
niais. Ir kas žymėtina, kad ta
sai dąrbąs eina be jokios iš ša
lies prievartos, ar net stipresnio 
paraginimo. Tai nėra kas kitą, 
kaip tik rimtas noras prisitai
kinti Lietuvos valstybės gyveni
mo sąlygoms. Ilgai Vilniaus gy
ventojai vadžioti už nosies Len
kijos ponijos, bajorų išperų tų 
ponų darbais giliai nusivylę jąu 
nebetiki, kad Lenkija vėl kada 
nors akupuosianti Vilnių, todėl 
^ų gyventojų; dalis, kuriems ru
pi ateitis ir darbas stvėrėsi mo
kytis lietuvių kalbos, kad grei
čiau sutaptit su kitais Lietuvos 
gyventojais ir jaustis lygiais ly
giųjų tarpe. Tūkstančiai žmo
nių lanko lietuvių kalbos kur
sus. Tuo 1/udu, Vilniaus atlietu- 
vinimo darbas eina pirmyn sti
priais žingsniais.

Tarnautojai, kurie liko dirb
ti Lietuvos valstybės, savivaldy
bių įstaigose visi uoliai mokosi 
lietuvių kalbos.

Privačių verslo įmonių tar
nautojai, kaip krautuvių, kon
torų, dirbtuvių taip pat savo 
noru mokosi lietuvių kalbos.

■ Jau veik visose Vilniaus mie
sto dalyse galima įvairiose pa- 

fįąrnavinĮO įstaigose susikąl^ąti 
lietuviškai!

t Tai darbas vos lik lyderių 
.nąėneąųį! Ųž mėty kįtų Vilnius 
įus tiarai, lįetųv^ą^ yiiestas. 
čia drąsiai, skambės lietuvių 
kalbą! Lietuvos sostinė turi to-1 
kia būti ir ji tokia bus!

■ ęęt dar yra kas dar drums
čia Vilniaus gyvenimą.

Esu jums viename laiške rą- 
šęs, kad Vilniaus srityje pradė
jo veikti slapta lenkų organiZa- 
.ciją, kurios tikslas buvo atsta
tyti. Lenkiją, žinoma, su Vilnių,- 
ąii. Čią kūrėsi, nelegalus centras 
visai Lenkijai.

i Buvusios Lenkijos vyriausy
bes šąlininkab kurie pasiliko 
Vilniaus srityje, spėliojo, kad 
Lie.tiiYos valstybės organai ne
busią tiek apsukrus, kad nemo
kėsią įr nepajėgsią kovoti su 
lenkų slaptu veikimu, nukreiptu

Pirmadienis, kovo 4, 1940

Will.įam Auslin (po kairei), cenzo direktorius, ta
riasi su senatorių Charles Tobey, kuris priešinasi tani, 
kad surašinėjau t gyventojus butų iš jų reikalaujama pa
sisakyti, kiek jie pajamų turi.

ir Lietuva. Tai yra jų suprati
mu su visais Lenkijos okupan
tais. Jie ir Lietuvą įkaito Len
kijos žemių dalį okupavus!

Tos slaptos organizacijos cen
tras ir leido visokius pramany
tus gandus prieš Lietuvą ir 
drumstė Lietuvos visą gyveni
mą.

Tai slaptai organizacijai iš 
Vilniaus lenkų pritarė tik bu- ; 
vusieji Lenkijos vyriausybes ša- 
lininlpi. Uiti arba lukeriavo iri 
žiurėjo ka§ čia busią toliau; ki
ti, kad ir atvirai nepritarė, bet 
tą centrą palaikė, o Vilniaus :
miesto tikrieji gyventojai dau- kurios yra užinteresuotos Lietu- 
gumoje į tos organizacijos vei- vos nepriklausomo gyvenimo 
klą šnairavo, bet nedrįso atvirai sužlugdymu.
su jais, kovptį. Dabar tos orga- Lietuva atsidėjusi budriai tu- 
nizacijos dąįis^ jau pakliuvo į rį sekti savo žemėje tų provo- 
Lįetuvos valdžios saugupio or- katorių veikimą. Kova su lo- 
ganus. Jos narių likiipas jau kiąis provokatoriais turi eiti be 
dąbąR prjklauso nuo Lietuvos jokio pasigailėjimo. Jie dirba ne 
teismų sprendimo. To slapto tik vien Lenkijos buvusios vy- 
cenlro veikimą dalinai paraly- riąusybės pinigų likučiais, bet 
žavus Vilniaus gyvenimas žy- jie yra samdomi ir tų valstybių, 
miai aprimo, o kaip kas iš len- kurios laukia Lietuvos nepri- 
kų lengviau atsiduso. Girdi, gal klausomybės palaidojimo. Tai 
jau nebus kas drumščia gorės- yra tikrieji Lietuvos duobka- 
nį lietuvių lenkų sugyvenimą. šiai, kurie už svetimus pinigus

Tos slaptos organizacijos na- dirba musų tautai niekšingą 
rių kalėjime sėdi koks šimtas darbą!
žmonių. Suimtų butą žymiai Vilnius daugumoje mokosi 
daugiau, bet kiti paleisti. lietuvių kalbos. Vilniaus darbo

Tai organizacijai daugumo- žmonės yra pasiilgę ramesnio 
je priklausė buvusieji Lenkijos gyvenimo, jie linkę daugumoje 
gyventojai ir vilniškių joje bu- savo likimą jungti į bendrą Lie
ta labai maža. i tuvos valstybės gyvenimą.

Viena tvirtai ir neabejotinai Yra neginčytini faktai ir tai 
galima pasakyti, kad lenkų dar- inasiniai apsireiškimai, kad 
bo žmonių tarpe ši nelegali len- daugelis gyventojų, kurie nė žo- 
kų organizacija jokio pasiseki- džio nemoka lietuviškai, bet 
md visiškai neturėjo. Tos orga- jiems išduotiems pasams buli- 
nizacijos vądai samprotavo taip, nai ir primygtinai reikalauto 
esą, reikią slaptai lenkus orga- reikalauja įrašyti, kad jie esą 
nizuoti, susisiekti su buv. Len-1lietuvių tautybės!
kijos Lietuvoje internuota ka
riuomene ir kaip ateisianti pa
togi proga internuotieji kariai 
turėsią suj<ilti, gauti ginklus ii 

i pradėti Lietuvoje kovą, kovą ne

kiškoj o gyvenimo lygį, nes ta
sai lygis žymiai yra pranašes
nis už Lenkijos buvusį ūkiško'. 
gyvenimo lygį!

Lietuva turi palankiausias są
lygas Vilniaus sritį įjungti į 
bendrą Lietuvos valstybę.

Vilnius nori sutapti su bend
ru Lietuvos gyvenimu. Vilnius 
niekuomet taip nenorėjo lietu
vėli, kaip dabar jisai atsilielu 
vina. Vilnius per eilę metų ir 
per keletą mėnesių yra išgyve
nęs visokiausių okupacijų ir jis- 
nenori susilaukti bet kokios 
naujos okupacijos! Jei dar Vil
niaus gyvenimą kas nors dar 
drumščia, tai tik bajorų išpe
ros, visokio plauko provokato
riai, visuomenės išmatos, kurios 
nemoka ir negali prisitaikinti 
doram gyvenimui.

Lietuvos vvriausvbė turi Vii- v *

Kaime šitie reikalavimai veik 
visuotini. Kiti tiesiai užsigauna, 
jei juos lenkais pavadina, nors 
jje tik lenkiškai kalba.

Pasus išduodant kiekvienas

kietąją ir SSSR. Kitaip tarus, 
Lietuva turi virsti karo arena. 
Lietuva turį virsti ta baze, iš

karas.
i Neišdegė! Tie šiaudiniai did
vyriui dabar sėdi kalėjime. Iš
provokuoti Lietuvą jiems nepa
vyko.

t Nusiraminimui dabar jie 
•skleidžia gandus, kad jie esą 
suimti Vokietijai ir SSSR parei
kalavus. Bet tai yra visai gry
nas melas, prasimanymas ir 
provokacija. Lietuvos saugumo 
organai savo iniciatyva ir tik 
savo įpiciatyva šią organizaciją 
užtiko ir jos narius suėmė.

Galėtume tvirtinti dar dau
giau, kad gal Vokietijai ir SSSR 
butų buvę net gerai, jei toji len
kų slapta organizacija butų 
drumsįusi Lietuvos vidaus gy
venimą, nes tuomet Vokietija ir 
SSSR butų turėjusi progą įsi
kišti. į Lietuvos reikalus ir Lie
tuvą, okupuoti!

Butų buvusi gera proga toms

kuriai jis priklauso, ir taip jam 
į pasą įrašoma, kaip jis nori ir 
pageidauja, čia jokios prievar
tos nesama ir vis dėlto dauge
lis pasisako lietuviais esą, nors 
ir. lietuviškai nekalba. ■

Tai vis ryškus įrodymai, kad 
Vilniaus srities gyventojai dau
gumoje pasisako lietuviai esą. 
Čia kalbu tik apie tas vietoves, 
kur vien lenkų kalba vartoja
ma. Iš čia seka, kad visai ne
nuostabu, dėl ko toks žymus 
skaičius Vilniaus gyventojų da
bar atsidėję mokosi lietuvių kai-

rią politiką, kuri eitų visų gy
ventojų gero sugyvenimo link
me. —Jūsų Keistas
. 1—29-10.
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ti, kad Lietuvą nesugebanti 
tvarkyti savo vidaus gyvenimą, 
kad ji leidžia jos teritorijoje 
kurtis lenkų diversantams.

Lietuvos laimė, kad tą lenkų 
slaptą organizaciją sučiupo. Ji 
tik galėjo pražudyti Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę ir 
Lietuvą ne Lenkija butų oku
pavusį bet Vokietija ir dalinai 
SSSR. Bet šitai neišdegė.

Lenkijos provokatoriams ne
pavyko išpsrogdyli Lietuvą. Bet 
iš čią dar neseka, kad Lenkijos 
provokatoriai, jau galutinai nu
rims. Jie savo niekšingą darbą 
tęs ir toliau. Prie jų plaksis ir 

buvo kovoti su Vokietija,’SSS^ kitų valstybių provokatoriai,

Lietuvos, ^rįįorijoje busią pato- 
giai^ldą ęąįygp^ slapiam lenkų 

ir ikurč lo sla&’ 
to ąąyo centrą, kuris
turėjp., yą^o.Yąuti visam lenkų 
tautos judėjimui.

Be to, buvusi Lenkijos yy- 
■ri^aųąybės sRovė, vądiimma Ozo- 
ųp tąytogj tarpe ąt-

ir at
griebti ir pasirodyti, kad jie dar 
veikia, kąd, jie dar yra ko nors 
v,ertj. Taip, samprotaudami ir 
įkūrė slaptą Lenkijos organiza
ciją, kurios vyriausias tiksiąs

Kitį jų jau pramokę tiesiog 
didžiuojąsi, kad jau galį sųsi- 
kąlįėti lietuviškai, kad tai, ką 
buvo praradę, dabar atrado.

Juk Vilniuje jąu nemažą bu- 
yę tol^ią atsįtikiąių, kad Vil- 
ąiąus kai kurie gyventojai jau 
pramokę lietuviškai sudraudžia 
net tokius lietuvius kalbėti len
kiškai, kurie kartais nųri pasi
rodysi, kąd ir tą kalbą moka.

Tai- ^.rą neginčytini faktai, 
kad kai kurie kauniškiai lietu
viai VUąiųją turi gerai išrausti, 
kaip vietos gyventojas pramo
kęs lietuviškai kalbėti pataria ir 
Šiaudiniu!, kai kuriam Kauno 
įietuviui, kalbėli tik lietuviškai.

O tokių šiaudinių lietuvių 
įneš turime, kiek tik reikia, ku
rie kiekvieną proga nori pasi
rodyti ir net pasigirti, kad jie 
lenkiškai kalba.

Tai skaudus reiškiniai, bet jų 
apsčiai butą ir dar vis pasitai
ko. Vilnius einą allietuvinimo 
keliais. Vilnius sparčiai žengia 
į Lietuvą. Vilnius nori būti lie
tuviškas. Vilnius nori pasekti 
tyendrą Lietuvos kultūrą. Vil
nius nori pasiekti Lietuvos u-

KAUNAS. — Draugijos 
niaus Kraštui Remti vyr. 
miteto posėdyje grįžęs iš 
niaus tos dr-jos pirmininkas
dr. Navakas pareiškė, kad Vil
niuje ir krašte pats sunkiau
sias laikas varguomenei užeis 
pavasarį, apie kovo-balandžio 
mėn. Tuomet ir daugeliui 
kiųjų ūkininkų baigsis 
tas ir pašarai, o sėklos 
retas beturės. Daugeliui
gyvulių, vaikams drabužėlių, 
našlaičiams globos. Teks sku
biai organizuoti papildomą pa
galbos akciją. Bent pirmuosius 
metus turės visi lietuviai kaip 
Lietuvoje, taip išeivijoje dar 
sykį šokti į pagalbą broliams 
vilniečiams su dąosiąą auka.

ROMA, Italija. — Livorno 
mieste išeinąs laikraštis “Cor- 
riere dėl Tirrento” įsidėjo ilgą 
straipsnį apie Lietuvos sosti
nę, pavadintą ‘‘Lietuviškasis 
Vilnius”. Straipsnyje pažymi
ma, kad Vilnius, būdamas lie- . . a 4 | • » ' J> t * 11 H* 4 » t
tuvių rankose, žengia į taikos 
periodą ir uoliai likviduoja len
kiškąją praeitį. Toliau aprašo
ma gyventojų padėtis, vyriau
sybės paskelbtos įvairios prie
monės, pagerėjusios gyvenimo 
sąlygos, ir nurodoma, kad, pa
lyginti, lietuvių kariuomenės 
Vilniuje matyti neperdaugiau- 
sia. Priešingai, iš minios tarpo 
išsiskiria stambus imponuoją 
lietuviai policininkai, kurie yra 
rimties ir saugumo palaikyto • 
jai.
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Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

MENO ŽINIOS IŠ VOKIETIJOS
Ge.rman Railroad Informa-i Kita tų pąčių šaltinių žinia 

§ąko:
“Meno turtai, kurie ilgą lai

ką buvo paslėpti daugelio mu
ziejų sandėliuose dėl vietos 
stokos parodų salėse, paimta 
rodyti, nes įvyko pertvarky
mų, ir dabar yra rodomi, me
no mėgėjų pasigėrėjimui, vi
sos Vokietijos valstybės mu
ziejuose. Vienoje, tokiu bųdu, 
suruošta paroda “iPenkerių 
šimtmečių pianų”. Dresdeno

tion Office New Yorke, kurią 
prieš šį karą siuntinėdavo 
(kultūrinei Vokietijos propą- 
gąudąi, ųempkųmai) liuksiusi- 
nį mėnraštį (anglų, prancūzų, 
ispanų kalbomis) “Germany,” 
dabar siuntinėja žinių biulete
nius, (gautuą radio ir oro pa
što keliais)., Yra^ne^a^ Vo
kieti jos Didžioji Meno Pąijo- 
da, vienas iŠ dalykų iš “Miun
cheno Iškilmių Vasaros”, bus
ir šiais metais, kaip praneša garsieji Žalieji Skliautai rodo, 
naujo muziejaus — Vokiečių bendradarbiaujant su kitais 
Meno Namai — vaū.o.yybe. Pa
roda prasidės kiek anksęiąu, 
negu paprastai; gal birželio 
pirmą. Vadovybė išsiuntinėjo 
kvietimą visos Vokietijos me
nininkams patiekti savo ge
niausius kurinius.

Lietuvos I— ~ ~
UtJS. — Ryšimą su Vii- L— ■ -----
ir jo srities atgavimu, t- ■ i j .... —

SUTAUPYK 50 £ ant $1.00 
pirkdamas muzikali Instrumentą: 
KJarnetą, Trumpėtą, Tromboną, 
Saksofoną, Smuiką, Gitąrą arba 
Banjo. Taipgi Drums Uždangalų.

Taupykite pirkdami pas—
GOLDSTEIN 

914 MAXWELL ST. 
Tel. CANAL 6114.

MADOS

18 ir 20 taipgi 32, 34, 
42 ir 44 colių per kru-

mųzięjajs, “Vpkiečių nieno 
amatus praeityj^,’’ o Berlyno 
Pilies Muziejuje yra paroda— 
“Peųkerįų šimtmečių, odos iš
dirbiniai.’’ Berlyno 'Į'ąutinė 
Galerija ruošiasi paveikslų 
parodai, pavadintai “Vokieti
jos pirmasis Išsivadavimo Ka- 
raį 1813—1815 metais’’, ku- 
irįąi padedą daugelis muziejų 
kituose miestuose.”

, Meistrystėmis vokiečiai ži
nomi nuo senai. O karo pa
roda, žinoma, turi ir šių die
nų. psichologinį morųentą. Gi 
senieji meno kuriniai ar tik 
nebus ir Vokietijoje netik “dėl 
stokos vietos”, bet 
grąsinimų, sudėti 
siuose, kaip tą girdėjome da-

■ Irant Amsterdame, (ir matėme 
1 spaudos paveiksluose darbi
ninkus “besiglamonėjant’’ su 
leidžiama į rusins garsiąja Ve
neros stovyla...). Sudėjus rū
siuose vertesnius kurinius, vi
sur Europoje turėjo atsirasti 
“pertvarkymų’, tai yra gali
mybių išėmus kilus dalykus 
rodyti parodose.

Vėliausi pranešimai (oro pa
štu) :

Iš Berlyno: “Menas eina į 
mases, —naujai sumanius su
pažindinti darbininkus su me
no pasauliu, šešios meno paro
dų eilės, iš šių laikų ir iš se
nųjų kurinių, surinktos, bus 
rodomos 150 didžiųjų dirbtu
vių.”

Iš Bremeno: “Žinomasis me
no muziejus, Kunstlialle, ati
darytas su eile tam tyčia ruoš-

dėl karo 
giliai ru-

Rembrandt’o reprodukcijų rin 
kinys patraukia daug dėme
sio.”

—Arėjas Vitkauskas.

Tas
Raidės — mę.niniųkų 

ųiab tik, jas taip gausiai nuo
lat matydami, ir pamirštame 
tai...

’4UP-

Į ;• pi u t r. rf u v
grafikų, kuri e ųk raides prp> 
įektuoja-—jų liejimo dirbtu
vėms. Kad nuo raidžių pareina 
daugelio raštų patrauklumus 
ir ‘‘skonis”—visi,1 žinoję)..

gauti vieną ar dau-

No. 4400—apatinis—sukirptos mie- 
roS 14, 16, 
36, 38, 40, 
tinę.

Norint
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ię aiš
kiai parašyti1 savo vardą pa- 
yardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaiųa 15 centų. Gali
fė pąsiijąti pinigus ąrba paš- 

. tą ženkleliais kartu su užs^ky- 
niU. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattėrn Dept, 1739 
So. $ąl>fed St., Chicago, III.

^ĄŲJlENOS Vąfterą Dėgt' 
;^739 SJ. Halsted St, Chicago, I1Į 
J ęią įdedu 15 centų ir Rrąšaą

i atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ____________ pęr krutinę

Balti dažai—norint juos dar 
baltesniais , padaryti, reika
lingi tik kokio lašo jupdų d,a- 
įų, jiŲaišyti...

(Ąr jįie, kęista tą ųiusų Me- 
niiĮkė—Garpta^}. Rr. Vitk.
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Naujienų-Acme Teiepnoio
Popiežius Pins XII priima Myron O. Taylor, asme

ninį prezidento Roosevelto atstovų.
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I Meno Parodos I
PŲ,dlęy ir Albright 
Parodos Pratęstos

Chicago Galleries Associa- 
tįon, 215 N. Michigan avė., 
Frank V. Dudley ir Adam E. 
Albright bendrine dailės pa
roda liko pratęsta, iki kovo 16 
d., F. V. Dudley yra vienas 
autietingiausių Indiana kopų 
vietovaizdžių • piešėjas. Šios 
valstijos peizažo draugija jį 
skaito laiko istorijos rekor- 
duotoju. Parodoj jis turi' išstal 
tęs 45 gražius "kopų vaizdus.

Šalia jo, jo ilgametis drau
gas, Adam Emory Albright, 
kiek mažesniu skaičium paro
dai patiekė per 20 naujų ba- 
sakojų vaikučių vaizdų. Praei
tą vasarą jis nupiešė 15 naujų 
paveikslų būdamas Maine’o 
valstijoj jurų pakraščiuose su 
visa savo šeimą. Tikrai įdo
mus ir reikšmingi jo paveiks
lai.

Oliyę Ruąh ir U, 0. 
Griffith Hoosier 
Galerijoj

211 Wacker Drive, Hoosier 
r ♦ : ( • ‘ ' • n i

]\Ięno Galerija kovo 8 d. ati
dalys dviejų ..savo dt-jos na
rių: Olive Rush ir L. O. Grif
fith, meno kurinių parodą.

meno gale- 
S. Michigan

Grover Page 
Dailė

Paul Theobald 
rija ądresu 104
avė., rodo jauno1 Indianos dai
lininko, Grover Page Jr., mo
derniškus dailės kurinius. Jis 
yra kilęs iš Indianos knob 
epuntry pi;ie Ohįo upės. Ge
riausias jo kųrinys šioj paro-riąusiąs jo kąrinys šioj

“Ųgąp Year”
Dailės Paroda

Maudei Bros, galeriją 
savo krautuvės darbininkių
moterų dailės darbus. Šian-

rųdė

» ’ ; . • .— | v • .

moterų dailės darbų paroda 
H.UP šįps dienos truks iki kovo 
16 ęk

Arts Club—
» % - / t A

400 N. Michigan avė. sekantį 
trečiadienį atidarys trijų Rai
tininkų meno parodą, atseit: 
William M. Hartnett (tapyba),

- ir

VILNIUS 
niaus ir 
ąuo 1939 m. gruodžio 1 d. pa- 
r.aikinta Ukmergės muito kon
trolė, o Vievio muitinė, Skir- 
mantiškių, Kernavės, Uciekos 
ir Kasčiūnų pereinamieji punk
tai nuo 1939 m. gruodžio 16 <k 
panaikinti. Įsteigtos ąaujos Vil'r 
įiiaus, Turmanto, Štasylų, ir 
Kenos muitinėj. Be to nuo š> 
m. vasario 1 d. panaikinamos 
Zarasų, Palangoj ir Aįsęnų 
muįtinęs, q j.p ‘ Yietoj.e steigia
mi tų pąčių yąr,d;U peręiąamię; 
ii. punktai. Nuo š.m. sausio 15 
d. įsteigta Lietuvos laisvųjų 
zonų Klaipėdos uoste muitinė.

VILNIUS. — Nepaprastu su- 
sidomėjimu Vilniuje ir visame 
Vįląiąus į<rašte laukiama ir 
ruošiamasi Vasario 16, kuri šie
met bus švenčiama labai iškil
mingai, nes tai bus pirmoji ne-

• I ’ K i <

priklausomos Lietuvos, nepr;- 
klaųsomybęs ęų^akįųvių šven
tė Vilniuje, kur 19Į8 m. vąsar 
rio 16 d> Nepriklausomybės 
Aktas buvo pasirašytas. Tai 
dienai Vilniuje laukiama daug* 
aukštų svečįii, kurie apsilankys 
dvidešimts dviejų nepriklauso
mybės metų, sukaktį, atšvęsti 
Lietuvos amžinojoj sostinėje.

“LITHUANIAN LEADER” 
PROGRAMAS

Jau. kelinta savaitė, kai “Liet. 
Vadas”, dvi-sąvĄįtmią laikraš
tis, leidžia įdomų radio progra
mą lietuvių ir anglų kalbomis. 
Be abejo visi jau žinote, kad 
tai yra Ne\v Qity Fųrnįturc 
Mart baldų krautuvės programp 
dalis, t. y., nuo 8:45 iki 9-tos 
vai., . kurią Leader išpildo, š. 
antradienį teisėjas John T. Zu- 
ris kalbės į lietuvių visuome 
nę labai svdrbiu klausymu.

Plačiai žinomas žurnąlįstas 
Ą. Stelmokas pra>ie3 visas vė
liausias pasaulio ir Lietuvos ži- 
f e ’ * 1 Ynias lietuvių kalbą. J. Juozai- 
tis, sppję.tą skyriaus reikto • 
rįųs., padarys spoito apžvalgą.

Stotis WSI3C, 1210 kilocyk- 
lių, laikas — 8:45 iki 9-tos vai. 
vak. Klausytoją^.

» • » ’ - • • I - ■

■mrr* Tre

GERB, Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i 

lęraųtupe^ kurios
’ sl^ęljbiasi iįdųjienase.

Jean Varda (mozaikai) 
Shąw (abstraktai).

Palette and Chisel 
Metinė Meno Paroda

Adresu 1012 N. P.eąrŲorn st., 
yra menininkų draugijos-The 
Pallette and Chisel Academy 
of Fine Arts, patalpos, kur da
bar yra suruošta ir narių 
metinė meno darbų paroda. 
Šiai draugijai*1 priklauso gan 
žymių Amerikos dailininkų.

Kąthąrine Kuh 
Galerija—

5-10 N'. Michigan ąve. rodo 12 
dailininku nreno kurinius. La
bai įvairi parodėlė.

No-Jury Rrospektai
Sakytu ’^ąrdii “dailininkų 

organizaciją” gyvuoja peųkio- 
liką metų. Ji ruošią parodas 
kiekvienais metais. Atrankos 
nedaro: kas ką prisiunčia' tą 
jr priima. Reikia sumokėti du 
dolerius, kad įgyti teisę paro
doj dalyvauti. Ši dr-ja susikū
rė dęį; to, kad duoti progą 
jauniems menininkams pasi
rodyti viešai. Paskutine diena 
užsiregistruoti kovo 7. Kreiptis 
i;eikią: Oįrvąl, Cąldyyell, prez., 
642 lĮąnnah avę., Forest Pąrk, 
111. arba 830 N. Rush st., Chi
cago, III.

P. S. Į visas aukščiau minė^ 
(ąs parodas įžanga nemokama.' 
Kaipo taisyklė visos komerci
nės meno galerijos būna vaka
rais ir šventadieniais uždary
tos. Bet dienos metu meno 
mėgėjai (určs (ikrai mąlpnų 
vizitą ąpląųkydąmi meno pa
rodus.

ĄkvalęjŲstai Turi 
Spalvingą Parodą 

i

Aipęrięą Fore Gallery, 830 
Nk Rush st., Chicago Society 
of Artiste, tūri savo dr-jos na
rių akvarelistų dailės parodą. 
Pjarodn, galima sakyti, puiki, 
ąjjąąėtąis ir ąpąlvomjs įvairi. 
Kai kurie dailininkai net ge
resni vandens dažų medžiagoj 
ne kad aliejaus.

paskaita
Art Institute (Fullcrton hąll) 

kiekvieną. l^etvirtądjeiiį 6:30 
vai. vakaro įvyksta įdomios 
paskaitos apie meną. Skaito 
meno istorijos fakulteto narė 
p-lė Helen Parker. §į ketvirta- 
djienį paskaitos teiną bus: 
“MEKSlI$A.” Sąskaitą bu.s iliu
struojama kodac.hrome pavei
kslais. Įžanga nemokama.

Karo, žemėlapiai
Naujienose galite gauti spaĮ- 

vųotą feuįropos žemėlapį su, pą- 
žym.ęjįmate visų didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus Ipnę veiksmus.

Antroje žemėlapio pusėje 
yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pąžyniejimąi& jų di
dumo ir gyventoj ų, ąįąičius.

Kaina 15 c.
•; . J ;V "7

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL L|QUOIt 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted St 
, Tel. Boulevard 0014

Rentals 
3 MOVTRS

Rentai ^>pned on Purchase

WAGNER 
Typewriter Sales and Service 

3712 So. Western Avė 
' Pįone LAFAYETTE 35S4

Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus 
privažiavimai

ę6Q0 St., Worttb 111.
u.-,.t <>. .■ ‘-A J.'A. /■ . ...T1

Vjctor Bągdunas 
. LOCĄt & LONG DLSTANCE 

MOVING
Perkraustpm forničius, pianus ir 
visokiti.4 rakandus bei Storus, 

i Vežam į farmas ir kitus miestus, 
jžema kainą. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.

, 3406 Sq. Halsted St.
Šaukit Tel. VARUS 3408

«—...................J* - -----“ i----“------------------------------------------------------

TROKU SAVININKAI TĖMYKITE!!!
Naujas Valstijos įstatymas jjęikąląųją turėti Public Lia- 

bility ir 'Property Damage APDRAUDA
ant visų trokų po kovo 1 dienos. Pėl žeųiesjiių mokėjimų 

dydžių, lengvų išmokėjimu kreipkitės į

EDI. G. CHERNAUSKAS
X9,0Q So. Ųiyan Ąvę. Tel. CANAL 2183

Padėti Pįnigai kas Mėnesį Prieš II d., neš Nuošimtį Nuo 1 Ųįenos i 
.•i-’.' < • < i c .• i :’r - ? • * i ’ ‘ t ■' i i j- " . ' . i.

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

« P(W;rafas

■F

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
mds rųšies su mo
derniškomis užląį- 
doipis ir Hollywood 
Šviesomis. Darba-, 
garantuotas.
' 420 W 63rd St.

Tel. ENG. 5883-5840

INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

I®

i

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

CHA^TE^ED BY U. S.
GOVERNMENT

SAVING-Š ' FĘDERALLY 
’ ■ INSURED ' ' ' 

4192 ARCHER AVENUE

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki ‘ 8 vąL * Sekmadieniais —• 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

T -A 'T-~— and ... I
LOAN ASSOClATlONofi Chicago

JUSTIN MACKIE^Ijęifc, Pres.
Vai. 9 iki 5. Sęį. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8. vak.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU- 
' TOMOBILIAMS.

; • APDRAUDĄ 
UGNŲES.

• AŲDRAŲDĄ

• APDRAUDĄ
• APŲBAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo, Public Liabi-

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. BYPKEVIČIŲ 
' 1739 S. Halsted St f . - y < • c.

j

STATOMĘ NAUJUS
NAMUS
MŪRINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 

, P^UPlNAMĘ PIKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokčsit už sąvo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kręipki(es pas m.ųs, gąusįt geras 

sąlygąS. APSKAIČIAVIMAI DY KAI.A ‘ ‘ ’ 7 A f

B. SHUKIS & CO.
4131 ŠO. FRANCIS® AVĖ

Telefonas LAFAYETTE 5824

t

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIFNVRF
Svarbus pasaulio įvykiaij dabar kasdien įvyksta, 

Dienraštyje suteikiąųia, žinios te. vi^o pasaulio
.... '■ IR"LIEWŲS,.

VIENYBĘ plačiai, aprašo ąpie Ąųierikps lietuvių veir 
klą,'/k.eli^ ai^tępi ų: giną lietuviu reikalus, plątina 

mokslu ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį ąayąitėje leįdžja jaunimui ąngįų kalba puslapį 

ir A.męrikp,s lietusių mpterų reikalams “Moterų 
' k . Ęasaųlį”

Kąiną metams $5.00. Lietuvoje ir. Brook.lyne $7.
Laivakorčių agentūra ir pąfarngviųyų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lifitiivą. ir kitur.

LITHUANĮAN PRESS CORP
193 Grand Street r “ ' IJrookly

KĄĮNĄ 15 CENTŲ 
Tik ką gftvoiųę naują mądų 
knyg^r kurią galite gauti pas

} >

SU

(Vaitiasir pavardė)

(Adresas)

(Miestai ir valstija)

f 
j

e NAUJIENOS 
!

SOKOĘŲ 
SVETAINĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ

- Adresas

MWa».
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birutė
F

Svitoris-

Saturday night are a hun- 
percent “Birutė people”. They 
held offices in the chorus and 
seen the star of Birutė rise

be 
or 
no

3. A 500 vvord essay on “Why I 
Need the Scholarship’, is reąuestcd 
of every applicant.-

2. The scholastic record mušt 
sent directly from the college 
university of lašt attendance; 
personally presented records vili 
be acccptable.break through the

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF 
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

Bric-A-Brac
by BRUNO RAY MATHEVVS

AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS

MONDAY, MARCH 4, 1940

A Colorful Person 
ality Passes Away

The follovving Information mušt1 
be furnished by the student when 
the application blank is sent in:

«

1. Three letters of recommenda- 
tion: tvvo faculty and one from 
someone not an immediate relative; 
first cousins are eligible (o vvrite 
letters of recommendation.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

WHAT A FAMILY!: When Mar-.his bosom pal... It might be for 
tha Petraitis passed through Chi
cago Friday, on her vvay to Min-

- nesota, we vvere given the opportu- 
nity to learn of an unusual Home- 
stead, Pa. Lithuanian family—the 
Petraitis’ . . . Šix children, three 
boys and three girls, are the pride 
of Ma and Pa . . . And no vvonderl 
Martha is on her vvay to the Uni-

' vorsity of Minnesota, to take a post 
graduate nursing course in anes- 
thesia . . . Adele is a head nurse 
in a Nevv York vvomen’s hospital . . . 
Mathilda holds a similar position 
in a children’s hospital in Wash- 
ington, D. C.... Peter, vvho is vveU* 
known to Chicagoans for his fine 
baritone voice, is an organist in a 
San Antonio, Texas, parish . . . 
Zigmunt is in the insurance busi
ness in Homestead, and is doing 
very well . . . Vincent, the youngest, 
is studying insurance in Baltimore, 
Maryland. vvith the expectation of 
joining his “big brother’s” firm up
on graduation . . Another inter
esting item about Adele is that she 
vvas once offered the position of in- 
dustrial nurse by a copper-mining 
Corporation in South America, būt 
refųsed it because she did not 
consider it more attractive than her 
present employMent . . . With such 
a family Ma and Pa do not knouę 
from what pirt of the United 
States they vvilj.hear next . . .

STARGAZERŠ: Not enough Lith
uanians visit the Adler planetarium, 
according to Walter J. Rakauskas, 
vvho is employed there ... To 
remedy this in the future, Walter 
offers to act as a guide and inter- 
preter to any and all Lithuanians 
vvho vvill ask for him the next;bachelor of music sheepskin... Anna vvarm and friendly vvelcome by 
t:me they' visit the star plant . . . 
Walter, a member of the American 
born generation, is at present vvrit-

- ing a series of short articles 
astronomy—in Lithuanian! . . .

SCRIBBLERS: While vve are 
the subject of vvriters, perhaps 
vvould not be amiss to vvonder out 

vvhy vve haven’t seen any 
short stories by Phyllis Du- 
in Cosmopolitan recently . . . 
vvhether Miss Galvanauskas 
completed, or vvill complete, 

vvork she started, dealing vvith

the best, though, for at. present 
the girls cannot seem to be able 
to 
Dambrauskis combination to get 
at the latter... That reported ro- 
mance between Eve Shirvas and 
VVhitney Tarutis doesn’t seem to 
be making much headvvay... Per- 
haps it’s a clash of artistic tem- 
peraments, since both are topnotch 
singers among the Lithuanians in 
Chicago...

ENTERTAINMENT: A group of 
young Lithuanian singers vvere en- 
thusiastically acclaimed when 
fulfilled a program for a 
organization at the Sherman 
lašt Thursday... In the group 
Florence Balsis, Anthony Kamins
kas, John Rukstala, Algird Brazis, 
Helen Pech, Ann Jonikas and Joe 
Warput... Radio program producer, 
Paul šaltimieras, vvas the master 
of ceremonies...

KNICKKNACKS: Mrs. Charles 
Stephens now maintains a voice 
studio in the Fine Arts building 
in the Loop... Ann Juozaitis, after 
appearing on a coal company 
sponsored radio program for five 
vveeks, is now devoting her time to 
preparing for a, minor role in 
“Martha’\ which vvill soon be pre
sented by the 
company... Ann 
of the chorus of 
Pearl Juzėnas is 
dies: she is pursuing not one, būt 
two degrees... At Normai college 
she is working tovvard a degree in 
general education; at the Amer-

Not many of our members rea- 
lized that the majority of the “ol- 
der” people who attended our so
čiai
dred 
have 
have 
and fall many times before we even
started to vvaddle. These people 
štili remain the backbone of the 
chorus, coming forth vvith their of- 
fers of help, financially and phy- 
sically, whenever it iŠ needed. 

* * *

on

on
it

they 
large 
hotel 
vvere

To these people Birutė vvould 
likę to express a vvord of gratitude, 
especially from the younger mem
bers. Their loyalty is an example 
which we all could follovv, contri- 
buting to the continued growth of 
the chorus as one of the leading 
cultural organizations in the Uni
ted States, among the Lithuanians.

* sj< *

Work on the operetta and con- 
cert for April 21 is progressing very 
licely. This is because more mem
bers have been making it a point 
to attend both Monday and Friday 
rehearsals, thus making the teach- 
ing taskj for Mr. Byanskas a much 
easier one. Severai “old” members 
have returned recently and, vvith 
the many nevv entrants, have added 
not only to the ranks, būt also to 
the ųuality.

“Uncle Sol”—Solomon Levitan

It seems the young ladies spared 
no time in taking ad^zantage of 
Leap Year’s ^pečiai pfiveleges by 
entertaining the malė club members 
at a merry party at Helen Slakis’ 
home lašt Saturday. dbnsequently, 
the regular club meeting which was 
scheduled to begin at 2:30 the fol- 
lowing afternoon at Beliajus’ stu
dio, was a little late iri getting 
started.

The new program of Lithuanian 
classes was begun lašt Friday night 
with Josephine Petrus and Bernice 
Piliponis vvorking as co-teachers. 
Many club members felt that they 
would likę to learn to read,4 vvrite, 
and' speak more fluent Lįthuanian 
and, in this eonneetion needed 
some help with the fundamentai 
grammar. Others felt that, know- 
ing the structure of the language 
to a 
ther 
ture 
the

4. The applicant mušt be reądy to 
submit himself or herself to an orai 
examination at the reąuest of an 
Adult Ądvisory Committee of the 
LUC, vvhich vvill assist in making 
the finai selection.

*

New members are vvelcome to 
join Birutė. The rehearsals are held 
tvvice a 1
814 W. 33 Street, at 8 o’clock. If.Bob LaFollette a pąir of suspend- 
you have been one of those vvho ers, and I’ve been supporting the 
have not ventured to pay us a vi- LaFollette ever since.” 
šit because you are not ,acquaint-
ed vvith any of the members, don’t and extreme friendliness won him 

ican Conservatory of Music she. let your bashfulness hold you back 
has almost completely earned a1 any longer. You are guaranteed a

all

Milvvaukee Opera 
is also a member 
this organization... 
knee-deep in stu-

Good friend of all young people, 
especially young Lithuanians, is 
gone. He was known to many of us 
as a prolific and very interesting 
contributor to this page. We’re 
speaking of the late Solomon Levi
tan, 77 years old, Wisconsin’s mosĮ 
picturesque politician, 1 r __
from pack peddler 
terms as statė treasurer. On Feb. 
27 a heart attack ended the life 
of this geniai vvhite-haired Lithu
anian Jew known throughout the 
statė as “Uncle Sol.”

Levitan was a member of the 
La Follette Progressive faction in 
Wisconsin polities for more than 
half 'a century. As “Sol” told it a monthly dues collection of 25

5. The student mušt enclose a re
cent photograph.

6. The student vvill be expected 
to carry a full program during the 
term the scholarship is granted.

certain extent, they vvould ra- 
study something of the litera- 
and arts of the Lithuania of 

past and present. Keeping in
who rose mind both ideas, the tvvd instruc- 

to serve six tors' have succeeded in planning a 
full program of study for all per- 
sons interested. Membership at these 
classes is not limited to club mem
bers alone, outsiders are very cor- 

| dially invited to attend. To obtain 
study material and to! pay the 
teachers’ expenses there is a dol- 
lar registration fee iri addition to

LVV.. AA VA , J J 11 tt UGIll/Uiy. AAO OUA LU1U ~

week at the Sandara hall, I a yer ago in this page, “I once sold <cents.

Kampikas, we are told by her fel^of thc,,new members. 
low members at Birutė, deserves
some kind of a medal... She is ai- —----------- *-
ways going out of her vvay to 
somebody...

E. P.

help

Some Very Fined 
And Good —

Al Blozis Breaks 
Shotput Record

If It Ali Works Out

This vvill be the lašt time to re- 
mind you that Pirmyn is presenting 
one of the finest of Sigmund Rom- 
berg’s works, “Blossom Time,” this 
coming Sunday, March 10, 1940, at 
Sokol Hall, 2343 So. Kedzie Avė. 
The performance will begin at 3:30 
p. m. sharp. Tickets are 75c and 
$1.00 for the reserved seats and 
may be obtained from any of the 
members or at the door.

7. The deadline for all applica- 
tions and above-mėntioned Infor
mation, which mušt be sent iri at 
the šame time is May 1, 1940.

8. Application blanks and fur- 
ther Information may be obtained 
by communicating with:

Stanley Drigot, Jr., Chairman 
LUC Scholarship Committee 
5114 South Knox Avenue 
Chicago, Illinois.

Indeed, What Would 
They Do Without 
Him?

Schubert 
have be- 

at the
Schubert

visitors 
shy Franz 
much in love vvith

using the excuse of 
Kranz on business

loud 
more 
ganė 
and 
ever 
that
the life of Lithuanians in Chicago...

LOSS: The death of Sol Levitan, 
Wisconsin State treasurer lašt 
week, was a loss not only to the 
populace of the Badger State,- būt 
to all liberals in the nation—and 
especially to his Lithuanian friends 
. . . Born in Taurage, he never for- 
got the Lithuanians nor their lan- 
guage . . . He vvas a frequent con- 
tributor to this page . . .

INTERNMENT: Joseph Varkala’s 
nephew, Dr. Vytautas Varkala, is- 
at resent interned in a Jolsva, 
Hu 
Poli 
tor, 
brother, 
Warsaw 
broke .

A million Chicago youths 
participate 1- ...L ~ XXiO iavcai, xca,
celebration of Youth Week, begin-' shot put record.

Two weeks ago this page carried 
a story about Al Blozis, promis- 
ing young Lithuanian athlete, ma
king a name for himself at George-

will tovvn University.
actively in this year’s His latest feat is a new indoor

ning April 
today by 
president of the 
mittee.

The theme of

22, 
Maj.

it was announced 
John L. Griffith, 

Youth Week Com-

The contihuence of the story of 
“Blossom Time”.

The second act places the scene 
in the home of Mr. Kranz 3 months 
later. The great occasion is the vved- 
ding of Kitzi and Fritzi. Among the 
guests present are Franz 
and Franz Schober vvho 
come frequent 
Kranz’s. The 
becomes very 
Mitzi.

Bellabruna, 
having to see
būt really vvanting to check on 
the Baron, literally speaking “crash- 
es” the party.

Upon seeing the pretty Mitzi. Bel- 
labrunas’ jealousy and suspicions 
are aroused. She vvarns Mitzi to be 
careful of “F. S.”, for, although he 
may profess love, he is just a de- 
ceiver and a liar. Mitzi, thinking 
Bellabruna meant Franz Schubert 
as “F. S.”, is very much amazed 
and disappointed and her reactions 
tovvard Schubert become cold and 
distant.

Franz Schubert, in expression of 
his love for Mitzi, writes a love 
song and asks the dashing Baron 
to sing it to Mitzi in his, Franz 
Schubert’s, favor. During the song 
Mitzi realizes she really loves the 
Baron Schober. The Baron, quite 
alarmed, also realizes he loves her. 
Schubert, seeing that Schober is 
Mitzi’s true love, in his usual kind 
mannęr telis Schober not to re- 
proach himself—it was fate.

The vvay Adolph “Schubert” 
Casper enacts this scene actually 
makes you want to shed some 
Is he good! Why he actually 
likę Schubert. In fact, every 
ber of the cast takes their 
exceptionąlly vvelh

Rather than relating the full sto
ry, we’ll leave the lašt act for Sun
day, March lOth, vvhen we shall all 
be present to vvitness some of the 
finest acting and singing ever pre
sented amongst the Lithuanian cho
rai and dramatic groups.

The cast consists of:
Onuks Skever as—Mitzi 
Estelle Rimkus as—Fritzi 
Christine Krisciunas as—Kitzi 
Mrs. A. Stephens as—Bellabruna 
Al Brazis as—Franz Schober 
Adolph Casper as—Franz Schu

bert
Joe Žukas as—Von Schvvind.
John Avelis as—Kuppelvveiser

Į John Rukstala as—Vogi
John Dambros as—Kranz
Joseph Tarnas as—Count Scharn- 

toff i
Leo Norman as—Bender
John Faiza as—Erckmann 
and others.
For a most entertaining after- 

noon, don’t fail to see this perfor
mance. Remember the date—Sun
day, March 10, at Sokol Hall, 2343 
So. Kedzie Avė. Kazys '

Classes vvill be held every 
i Friday night at 8:00 at the Fellovv- 
ship House, 833 W. 33rd Place.

Dr. William Charm’s many friends 
vvere surprised to hear he is again 
leaving Chicago. Novv, less than a'A. A. U. doubles championship in 
year after his 
Virginia, Bill 
assigned to a 
Hovvever, this 
vvhen he is coming back. The LUC 
extends their sincerest vvishes for 
succėss and good lucl< to Dr. 
Charm in his nevv appointment.

Charles Rusackas vvas appointed 
to fili the vacancy left in the Ser- 

| geant-at-Arms office to vvhich Dr. 
Charm vvas eleeted in September.

Tickets for the LUC Anhual Var- 
KJ A 1 k A A 1 4» CA U4 A CA y

1862, the son of si‘y Frolic have been d|istributed 
„•J and are novv on sale for 40 cents.

ve7‘his~'early education "in Kaunas.' Th<5 Collegians will supply the ne- 
When only 13, he decided to seek-'^^ary musical^background forjhe' 
his fortune 3,000 miles avvay in 
Crimea vvhere an uncle lived.

His keen wit, homely philosophy
National Handball Champion Joe 

Platak will seek the 1940 Central

office repeatedly. v ■
Once Rated a Millionaire.

Levitan was rated a millionaire 
at one time, būt dėčlining real-es- 
tate investments ‘and other diffi- 
culties affected his perlonai fortune 
until it vvas reduped drastically.1 
Throughout all his own financial: 
difficulties, he remained “Honest 
Sol” to the voters who‘ returned 
him to office regultftly every tvvo 
years. • . / ’.u,

Levitan was born in Tauragė. 
Lithuania Nov. 1, 
Orthodox Jewish parents. He recęi-

Norfolk,return from 
has once again been 
government
time we don’t know

position.
police departament

won lašt year’s Cen- 
meet vvith July Bo- 

partner, has already 
singles and

imagine a 
Joe Platak

the meet opening Monday night at 
the Madison Athletic Club, 4717 
Madison Street. He is teamed vvith 
Diek Martin, 
titleholder.

Platak, vvho 
tral A. A. U. 
rella as his
won this year’s statė 
doubles championships.

Somehovv, one can’t 
handball meet without
participating in it. If you have not 
met him as yet, you’Il be interested 
to know that he is a young Lithu
anian lad hailing from the Bridge- 
port section of Chicago.

tears, 
looks 
mem- 
parts

1 affair vvhich will be held April 6, at, 
the Darius-Girėnas Hall.

Mr. Vytautas Beliajus, at vvhose 
studio the LUC has been holding 
its regular meetoings is presenting 
a dance recital at vvhich he will 
feature what he calls the “flok bal- 
let”. The recital vvill be held March 
9, at the International House of 
University of Chicago.

Dates to keep in mind:
March 23: Volley Bali Game
April 6: Annualy Varsity
April 13: Splash party.

Will Visit Chicago’s
Bulgarian 
Settlement

Saturday a vveek ago at the 
Madison Square Garden in Nevv 
Year he heared the 16 pound shot 
55 feet, 8% inches, and won the 
National A. A. U. championship.

Good boy!

Saved Employer from Mob.
this year’s celebra

tion, he said, vvill be “Help Youth 
Help Itself”. Civic, Service and 
business organizations vvill be askec 
to co-operate in planned programs 
with the Bureau of Parks, Play- 
grounds and Aviation of the Chi
cago Parks District, the Council of 
Sočiai Agencies and the Board of 
Education.

Officers of the committee, in ad>- 
dition to Maj. Griffith, are Henry 
P. Chandler, honorary president; 
V. K. Brown' and Dr. William H. 
Johnson, vice-presidents; Elizabetp 
H. Webster, secretary-treasurer 
August H. Pritzlaff, executive 
rector.

Mighty Pleasant 
Words To Hear

by

resent 
ąry camp., along vvith other 

army refugees .< . The doc- 
is a son of the accountant’s 

was a professor in the 
University when the war 
. . He was drafted as a 

physician during the 
mobilization , . .

THE ANGEL: Kari 
back in the States, this 
a new wrestling “find”, 
man who waa born Maurice Tillet, 
būt who despite his ugliness, has 
been affectionately dubbed “The 
Angel” by his press agents... The 
Angel, one national publication re- 
ports, excites anthropologists more 
than he does the galleries, because, 
of his unusual physique... Harvard 
anthropologists go so far as to 
hint that he is a throwback' to the 
Neanderthal man... K. August will 
be one of the managers of The 
Angel’s midwestern campaign...

ROMANCE: Lon Labanauskas, 
secretary to Consul Daužvardis, 
might make the leap this year, 
very appropriately, with Josephine 
Girdžius^. Ann Jakaitis had bettef 
make an affirmative nod if John 

to get his 
thoughts back on his real estete 
business in Brighton Park... We 
have been told Johnny cannot ap- 
ply a notary seal anywhere without 
adding “S. W. A. K.”... Elcanot 
Platkauskas Seems to have some
thing up her sleeve, būt shę’s not 
talking... John Svitoris, better 
known to Birutė members as “Es- 
quire”, might pop the question to 
Aldona Rutkauskas at any time — J
and Frank Dambrauskis will lose ceive cash awards of $100'

subsequent

Pojello is 
time with 
a French- For The Radio 

Minded
A $4,000 Scholarship.

Some young scientist of the

Shulmistras is ever

Mr. Owen Norem on Lithuanians
“The people in Lithuania are fine, 

cultural and peaceful people. It is 
a pleasure to work with them.

and 
di-

c

fu - 
ture vvill be given a start tovvard 
his goal thru the avvard of a $4,000 
scholarship next fall. Announcę- 
ment of the scholarship program 
was made yesterday by David 
Sarnoff, president of the Radio Cor
poration of America.

Samqff announced a competition 
open to seriiors of high scholast
standing in 17,000 high schools 6f 
the nation. Those vvho vvant to 
enter may do so by application to 
their principais. They vvill be givejn 
examinations in Science and mathe- 
maties on April 23. Ten prelimina- 
ry winners are to be seleeted cjn 
the basis of their ratings.

Next August these 10 vvill be 
taken to New York City for a 
month to study RCA and NBC eh- 
gineering facilities. Additional tests 
will be given. Then the judges wiH 
select one of the 10 for the $4,000 
tuition and maintenance scholar
ship at a university to be chosen 

'from a list of 100. Others vvill r4-

“The Lithuanians are absolutely 
sold on President Roosevelt for a 
third term. President Ulmanis of 
Latvia told me it was absolutely 
essential that America elect Presi
dent Roosevelt for a third term. 
As head of the American people, 
in whom they have a great deal 
of trust, Mr. Roosevelt stands as a 
Symbol.”

These are some of the sentiments 
expressed about Lithuania and 
Lithuanians, by Mr. Ovven J. C. 
Norem, during a recent visit in 
Chicago. He is the United States 
minister to Lithuania and is on 
leave from his post until the erid 
of this month.

Mr. Norem goes on to say that:
“Lithuania, about the size of 

Maine and with a population less 
than that of Chicago, has no war 
party. Principally because the na
tion has nothing to gairi by war.
“Have Justified Their Existence”

He reached that destination 
hiking and hopping trains. There 
he found a job vvith a grain dealer. 
Then came a pogrom and Sol res- 
cued his employer from a mob. The 
employer in gratitude offered the 
young Jevv a university education 
or a ticket to America. Sol took 
the ticket and landed in Baltimore 
in 1880.

The 17-year-old immigrant got a 
job at $1 a day on a paving gang, 
saved his money and soon had his 
first peddler’s outfit. He started 
out through Maryland and Penn- 
sylvania and then came to Wiscon- 
sin in 1881. He liked to recall that 
in the New Glarus area vvhęre he 
trudged from house to house, the 
farmers posted signs “no peddlers 
allovved—except Sol.”
\ Levitan had a store df his ovvn 

in Nevv Glarus by 1887. In 1905 he 
moved to Madison to educate 
children and establish onę of 
largest dry goods Stores here. 
also was active in bankjng.

The statė of Wisconsin gavę 
“Uncle Sol” an impressive and 
mourning parewell Friday after
noon beneath the dovve of the statė 
capitol in Madison. He was laid to 
ręst in Forest Hill Cerpetery, not 
far from the grave ot the late 
Robert M. LaFollette Sr.» at whose 
side he had fought many policital 
battles.

the

Dance

LUC Scholarship
Award

Club

Chicago. Tours For This Week

“Its best protection is that it has 
no natūrai resources that are vital 
to the belligerents. It has 
oil or iron. Agriculture is 
business.

no coal, 
its best

25 years 
the Lithuanians 

goo relations 
They have

“Moreover, during their 
of independehce 
have cultivated > 
vvith other countries. 
done remarkably well and have
justified their right to exist as an 
independent nation.”

The Lithuanian University 
hereby announces that, effective 
immediately, and continuing until 
May 1, 1940, it vvill accept applica- 
tions for the granting of an out- 
right scholarship avvard in the 
sum of one hundred and fifty 
($150.00) dollars for the academic 
year 1940-1941. The quplifications 
and stipulations areas fdllovvs:

1. The applicant shall be a resi- 
dent of the statė of Illinois; he shall 
have lived in the statė for a period 
of at least one year.

2. The applicant mušt be of Lith
uanian descent. j,

3. The applicant mušt have knovv- 
ledge of the Lithuanian language. .

4. Both sexes are eligible.
5. No age limit is imposed.
6. College sophomores, juniors, 

,seniors, and graduate students are
The funeral vvas attended by ma- eligible.

ny dignitaries and distinguished y. The money shall be used for 
people from all vvalks of life, ^lso tuition purposes only, at a school 

accredited by the North Central 
Association of Colleges and Se- 
condary Schools.

8. The applicants mušt have had 
at least

in his or her previotįs vvork.
9. The applicant muąt demon- 

strate both need and ability.
10. Both members and non-mem- 

bers of the Lithuanian University 
Club are eligible.

m. at 800 So.

6. “Organs in 
Series). Visit

his 
the 
He

April 13 Is Date Of 
Auditions For 
U. S. Orchestra

Will Tour South America

by a large delegatlon from New 
Glarus, where M. Lviettm started 
out in his colorful cereer.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940

a scholastic average o: 
«‘C”

Board 
Leam 
health 
p. m.

A very interesting, though small 
foreign community is featured in 
the Friday night trip to the Bulga- 
rians by the WPA Free Chicago 
Tours during the vveek of March 
3-9, States L. H. Jacobson, Acting 
Chicago WPA Manager. Tours for 
the vveek include:

Tuesday, March 5. “Mexican Folk 
Arts.” (Mexican Traditions). Hear 
an illustrated leeture on Mexican 
erafts. Enjoy o program of Mexican 
music. Meet at 8 p. 
Halsted St.

Wednesday, March 
the making.” (Music
a large producer of theatrical and 
church organs and see assembling 
processes. Meet at 2:30 p. m. at 
2631 S. California Avė.

Thursday, March 7. “Church Com
munity Centers” (Religious Series). 
Visit sočiai centers in a distinetly 
foreign community, to learn hovv 
religion is mąde practical. Meet at 
8 p. m. at 1935 S. Halsted St.

Friday, March 8.’ “Chicago 
of Health.” (Health Series). 
how a large city protęcts the 
of its people. Meet at 2:30 
at 54 W. Hubbard St.

Friday, March 8. “Bulgarians”. 
Hear the story of the Bulgarians in 
Chicago. Enjoy a program of folk 
songs. Meet at 8 p. m. at 4201 W. 
Jackson Blvd.

Saturday, March 9. ‘Mysticism” 
(Religious Series). Visit a Liberal 
Catholic Church, Unity Center and 
the Rosicrucians. Hear an explana- 
tion of their basic priciples. Meet 
at 2:30 p. m. at 218 S. Wabash 
Avė. Room 416.

For further Information call Mon- 
eor 9674 any week day, except 
Saturday, between 9 a. m. and 3:30 
p. m.

t

Leopold 
Youth 

Chicago

Finai auditions to select the Illi
nois youths to enter the national 
competition for places in 
Stokovvski’s AU-American 
Orchestra vvill be held in 
April 13. i

The winners from eight NYA dis- 
tricts in Illinois vvill represent 5,000 
contestants. The Stokowski orches
tra will be composed of 109 youth- 
ful musicians who will accompany 
the noted conductor on a good will 
tour of South and Central America 
during the summer. The tour is 
expected to begin early i n June 
and continue through August.

“I’m sure we can build up an 
orchestra that will be a uniąue ex- 
pression of the vitality, enthusiasm 
ąnd originality of American youth 
today,” Stokovvski vyrote in a recent 
letter to NYA offiėials in Chicago.
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SAVO DAINOMIS LAIMINO KITUS, 0 PATS 
VARGI, SKAUSMĄ TEMATĖ

Pasaulis Prakilnius žmones Įvertina Tik 
Kai Jie Miršta

[Ateinanti sekmadienį, ko
vo 10 d» Sokolų Salėj, 2343 
South Kedzie Avė., “Pirmyn** 
choras stato pasauliniai gar
sų muzikali veikalą, “BLOS- 
ŠOM TIME”, lietuviškai — 
“KAI GfiLfiS ŽYDĖJO**. Vei
kalo turinys yra paimtas iš 
tikro gyvenimo, ir parodo 
kaip pasaulis neįvertina savo 
garbingų, prakilnių vaikų, tol* 
kol mirtis jiems neužmerkia 
akių ir nunukerta, jų dar ne
baigtų didelių datbų žmoni
jos naudai. BLOSSOM TIME 
--“KAI GĖLĖS ŽYDĖJO*’ la
bai jautriai, jaudinančiai at
pasakoja tragingą gyvenimą 
milžino muzikos pasaulyje* 
FRANZ PETER SCHUBER- 
TO, kurio vardą žmonija mi
ni su didžiausia pagarba, 
nors jau šimtas suvirš metų 
kaip jis mirė. Pasaulis su pa
sigerėjimu dabar klausosi jo 
dainų, jo muzikos, o kai 
Schubertas gyveno, tai jis tu
rėjo badauti, it bado, ligų 
nukamuotas, mirė sulaukęs 
vos 31 metų amžiaus.

Ir mes lietuviai turėjome 
tokių žmonių savo tarpe — 
Pranas Vaičaitis, Dr. Vincas 
Kudirka, daugelis 
mirė pačiam savo 
žydėjimo, džiovos 
skurdo nukankinti,
mirtis neleido darbų užbaigti

*
suvirs šimtą

kitų. Jie 
gyvenimo 

bado ir 
Ir jiems

RAKUNAS
su šiuo pasauliu 
1:30 vai. popiet,

JONAS
Persiskyrė 

kovo 2 d., 
1940 m., sulaukęs jausės amž., 
gimęs Lietuvoj, Pandėlio par.,' 

' Rokiškio ' apskr., Gudeliu km.
Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Anastaziją, po tėvais 
Sinkevičiūtę, dukterį Gene- 
vieve. žentą Pranciškų Yuza- 
pavick, 4 sūnūs: Kazimierą, 
marčią Bernice, Juozapą, mar
čią Genevieve, Bronislovą, 
marčią Marijoną ir Edwardą, 
marčią Barborą, švogerką A- 
meliją Juokaitę, švogerį Pran
ciškų ir jų šeimas ir daug ki
tų giminių, draugų ir* pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas namuose 
2552 W. 66th St. Dėl smulkes
nių žinių šaukite Prospeat 
4814. Laidotuvės įvyks treč., 
kbvo 6 d., 8:30 vai. ryto iš 
namų į Gimimo Pan. šv. par. 
bažnyčią, kurioj atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Rakuno gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Duktė, Sunai, Mar

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

Tel. YARDS 1741.

i f a /t Siunčiam GėlesnVFlKI\ Telegramų | 
LU I LlnlO Visas Pasaulio

\ Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

(Žiūrėk Sėšladiertio Numerį.)
lietuvių tautai, ir juos mes 
dabar gerbiame kaip savo 
tautos didžiūnus.

Leiskit mums paraginti jus 
visus, skaitytojai, kurie ma
tysite šiuos žodžius, būtinai 
pamatyti tų veikalą “KAI GĖ
LĖS ŽYDĖJO” — BLOSSOM 
TIME”. Ištikro tai dalykas, 
kurio negalima praleisti ne
pamačius. Smulkmenas apie 
dieną, laiką ir bilietus rasite 
kitoj vietoj.] 

* 
*

Tai buvo prieš
metų . 4. Tais laikais Vienna bu
vo skaitoma žymiu Europos 
centru ir gyventojų priskaitė 
beveik arti pusės milijono.

Vienna davė pasauliui daug 
įvairių menininkų ir dainių — 
kompozitorių, kurių kuriniai li
ko ir iki šių laikų pasauliniai 
garsus. j

Anų laikų žmonija meninin
kus mažai vertino ir kuomet 
kompozitoriai kure savo nemir
štamus kurinius, o žmonės juos 
dainavo, tai tie dainiai vargo 
skurdo prispausti — badavo. 
Tarp daugelio tokių rasime ir 
Franz Peter Schubertą, kuris 
per savo trumpą gyvenin/ą (tik 
31 metus) yra sukūręs apie 600 
įvairiausių savo kurinių ir 
skaitomas kaipo vienas iš pro- 
duktingiausių kompozitorių.

Jis kure savo kurinius būda
mas dideliam varge, kartais net 
neturėdamas tai’ dienai ką pa- 
Valgyti. Kure savo kurinius ir 
meilėje nevykusiose valandose. 
Jis mylėjo ir jo pamiltoš ypatos 
už kitų ištekėjo, vien tik kad 
jis buvo per daug kuklus ir sa
ve aukštinti nesugebėjo, o jo 
kuriniai jį išaukštinti nesuspėjo. 
; •» j .»«•»« i

• * •’ "■ &
Visi “Proto Darbininkai” — Vi

si Su Tuščiomis Kišenėmis...
Gražus gegužes popietis. Sau

lutė skaisčiai šildo Viennosi siau
ras ir purviifas gatves, šildo ir 
pavasariu gaivina. Vienuos mie
sto diduomenė nuobodžiauja, 
susėdę restoranų darželiuose 
kava ir kitais gėrimais vaišina
si.

Prie vienos įžymesnės gatvės 
gražiai žydi restorano darželio 
alyvos. Tarp daugelio miestelė
nų, sėdi prie vieno stalelio ir 
apie saVo šUhkų likimą kalba 
trys “intelektualai” — “proto 
darbininkai”. Nors jie yra artis
tai; vienas dailininkas, kitas ra
šytojas, o trečias net operos dai- 
niniiikas, bet jie visi tuščiomis 
kišenėmis.

Sėdi čia ir laukia —bene pa
silaikys kas juos pavaišins pie
tumis. Be to, jie laukia ir dar 
vieno savo draugo Schuberto.

Bet tas jų los dienos nuolaiką 
nepataisys ir jie lai žino gerai, '■ 
nes ir Schuberto visada tuščios 
kišenes. Jų viena viltis tai dar 
kitas draugas, baronas Sčhobe- 
ris, kuris yra turtingas ir visa
da pinigais pertekęs. Bet jis ga
li ir nepasirodyti. Jie jaučiamu 
kad gėrį pietus butų tikrai ne- 
prošalį.

Bet) Štai, kur buvus ne buvus 
ateina ir Operos priniadonira 
Bciiabruna su savo vyru grafu 
ŠarntOVU; Jis labai pavydus. | 
taria Savo jauną žmoną jam 
neištikima ir jis nujaučia) kad 
ji čia Ml@io tur būt susitikti SU 
kokiu nors savo mfeiidžiu; Pa
dėtis pasidaro įtempta.

NejauidOs padėties ,išdavoje, 
draugai apleidžia restoraną ir 
grafas lieka vienas. Čia jis ne
tikėtai susipažįsta su Scliubertu-, 
nuo kurio nuperka dainą už 250 
guldenų.

Džiaugiasi Schubertas tokią 
pinigų sumą gavęs. Jo vargai 
šiek tiek palengvėsią ir jis ga
lėsiąs dabar net fortepijoną įsi
gyti. Bet jo džiaugslnaš neil
gam. Grįžę draugai jį randa 
smagiame Upė, o jis būdamas 
geros širdies, at j ausdamas savo 
draugus, pavaišina juos gerais 
pietumis. Tam net paaukoja ir 
sau taip reikalingą fortepijoną.

Tani pačiam mieste gyvena ir 
turtingas auksorius Kranzas. Jis 
turi tris gražias dukteris, ku
rios slaptai susitinka su vaiki
nais ir dažnai dingsta tėvui iš 
akių. O jis jas labai saugo. Ir 
šiuo laiku jis beieškodamas sa
vo dukterų užeina į restoraną. 
Čia laimės ar nelaimės veda
mos, atsilanko ir jo dukterys. 
Draugai tėvui pateisina mergai
čių atsilankymo priežastį.

Laimė Neva Nusišypsojo.
Schuberlui čia pat ir kita lai

mė nusišypsojo. Jis susipažino 
su panele Mitzi Krauzių te < ir 
gauna jos tėvo sutikimą mokin
ti ją dainavimo ir muzikos. Nuo 
čia prasideda Schuberto kuklus 
'romansas su Mitzi iki galų gale 
jis pasijunta, kad jis'yra įsimy
lėjęs ją, bei negali jai drąsiai 
ir vyriškai lai pareikšti. Rašo 
jis jai įvairias gražias ir įdo
mias dainas ir jomis sužadina 
prie savęs Mitzi jausmus. Pa
tinka jis jai, bet jos širdis taip 
pat yra palinkusi į Schuberto 
draugą baroną Schoberį. Ji jį 
myli slaptai ir dvejoja, kurį iš 
jų pasirinkti.

Suuodus Bellabruna, kad 
Schoberis dažnai lankosi pas 
Mitzi ir bijodama, kad ji gali 
netekti savo meilužio, kartą pa
sitikus Mitzi, įspėja ją^ kad 
Franzas yra niekas daugiau, 
kaip tik moterų širdžių suvilio
to jas. Nepasakant daugiau nie
ko, Mitzi pamano, kad tai 
Franz Schubertas yra toks pri-. 
gavikas. Jos visi jausmai pa
linksta į Franz Schoberį ir jie

LIETUVIU KANDIDATU DEMOKRATU SĄ 
RAŠĖ ŠĮMET NOMINACIJOSE NEBUS

“Ne Viską Galime Padaryti, Ką Nėrime 
Padaryti” i

Vasario 27 d., įvyko Mėne
sinis susirinkimas Lietuvių De- 
Mokralų Lygos, 6825 S. We$t- 
efn Avė.) JChicagoje. Susirin- 
kiiną atidarė Lygos pirm. Al. 
G. Kuinskiš, ir pakvietė raš
tininką J. Kaminską perskai
tyti protokolų iš praeito susi- 
rihkimo. Dėrfckaitytaš protoko
las buvo priimtas su mažais 
pataisymais.

šiems pavasario rinkimams 
Čhicagos lietuviai demokratai 
neturės jokio lietuvio kandida
to į valdišką vietą. Priežastis 
tam yra, kad nėatsirado tinka
mo kaiididatoi ir laiku nebuvo 
pasirūpinta sdrinkti reikalau
jamą skaitlių peticijų. Tieša, šį 
pavasarį bus nominuojami trys 
kandidatai į Čhicagos Sanitary 
Distrikto Trustisus. Tačiau, nei 
vienas iš tų, kuriems terminas 
baigiasi, nenori savo vietos už
leisti kitam. Todėl lietuviui 
kandidatui butų labai sunku 
gauti nominaciją, išeinant prieš 
Cook Apskričio Demokratų 
Centralio Komiteto užgirius 
kandidatus. Dėl tos lai prie
žasties ir neatsirado finansiš
kai 
tam

Pagaliau pasitaiko proga, kad 
grafas šarntoVaš suseka SchO- 
bėrį ir jį iššaukia į dvikovą. 
Grafas tvarkydamas savo rei
kalus prieš dvikovai įvyksiant, 
atsilanko ir pas Schubertą už-:

Kiek
urė-

Lietuvių Demokratų Lygos susirinkimas 
pinti politiškus darbus, 
yra žinoma, jokie teisėjo 
das neturi su savim daugiau
kaip du-trh darbus. Ir tie dar
bai paprastai yra paskiriami 
Wardų komitimanų. Ir jokis 
teisėjas negali tam pasipriešin
ti. Supraniama, tam negali pa
sipriešinti ir musų teisėjas, J; 
T. Žuria.

Užtadgi, ant tokio užsipuo
limo teisėjas J. T. Zuris labai 
rimtai ir teisingai jiems atsa
kė. Jis nuro.de, kur ir kada ji
sai ėjo į priekį už kai kuriuos 
lietuvius demokratus veikėjus- 
gauti tų politiškų darbų. Su
prantama, šakė teisėjas J. T. 
Zuris, kai kuriems pasisekė 
gauŲ, kai kuriems nepasisekė. 
Tačiau, pareiškė teisėjas, juk 
ne mano kontrolėje yra Chi- 
cagos politiški darbai. Aš, sa
kė teisėjas J. T. Zuris, 
mano autoritetas leido) 
džiau kur galėjau daryti 
buvo galima daryti.

Vienok turite atminti,
net Čhicagos miesto majoras 
E. Kelly negalėjo to viso pa
daryti, ką jis buvo užsibrėžęs 
padaryti. Net nei musų garbin
gasis prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas negalėjo to viso
padaryti, ką jis buvo nusista
tęs padaryti, pareiškė teisėjas 
J. T. ŽUris.

Ir Rooseveltui Ne Viskas
• i < . : . <

Galima

kiek 
ban
kas

kad
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PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIĖŠKAU BROLIO PETRO 
Venckutonio arba Venckaus, paei
nančio iš Noskunų kaimo, Semeliš
kių parap.) Trakų apskr. Svarbus 
reikalas. Jis pats ar kas žihote, 
prašau, pranešti. Busiu dėkinga. 
Marijona Kazlauskienė, 5715 So. 
Trumbull Avė., Chicago, 111.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI MAŽA SIUVĖJO 
šapa, žmogus išvažiuoja iš Chica- 
gos, 3 metai įsteigta, gera vieta, pi
gi renda, kreiptis Anderson, Tel. 
Merrimac 3608. 2747 N. Oakpark 
Ąvenue.

RfcAL EŠTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui ,

PARDAVIMUI freiminė katedžė, ; 
eram stovy, 37% pėdų lotas, ne- 
•rangiai. 5706 S. Trumbull.

Vinkleriškių km. I -- ~ ‘
VISAI ULTRA MODERNAS 

NAMAS. Keletas minučių į vakarus 
nuo May^ood, vana, vanduo, sani
tarė sistema, 6 kambarių asla, laip
tai į antrą aukštą, elektriką (4 
kambariai išdekoruoti), ant plačios 
šeimyninės nuosavybės. Kaina 
$2875, $21 į mėn., mažas įmokėji- 
mas, nuosavybė kovo 15. Bok 1195, 
1739 So. Halsted.

PAIEŠKAU SAVO pirmakarčių 
brolių Zigmano ir Antano Šepkų 
ir seserų Ludvisės ir Domicėlės 
Sepkaičių. Paeina iš Šiaulių apsk., 
Tryškių parap 
Malonėkite patys atsišaukti tuojaus 
ar kas kitas apie juos žinantis 
duoti man jų adresus. Busiu labai 
dėkingas už teisihgą adresą. Taipgi 
paieŠkaU pusbrolių Taraškų, paei
na iš Šiaulių apskr., Tryškių par., 
Aš esu Adomo Deimonto sūnūs 
Jonas Deimontas. 3136 Lowe Avte. 
Chicago, III.

II . ii 9 11 II ....R

HELP VVANTED—FEMALE
I Ant KALVOS VEIK S0,000 ket- 

PATYRUSI mergina bendram
rv?°naorastas virimas“ ceri ’SSJai' nu0 May^ood- Kairta ?37s. ?75 P‘- 
rys, psprHSLDs virimas, ^eri namai, j
Uudymas. 9X0.00. Berkshire 3000. ^“15~m^ ’

Halsted St.
PATYRUSI mergina bendram ___t___________________________

ruošuos darbui, savas kambarys, toARnAvnvrTTT * tcaiutr aptU $8.00. šaukti po 4 valandos Juniper L , • • • KAMBARIŲ0933 vaiauvivD KATEDŽĖ, ąžuoliniais tnmais, 2
karų garažas, gera vieta, bargenas. 

Į 4842 So. Talman.
REIKALINGA PATYRUSIŲ 

MERGINŲ rankom prosyti, lanks
tyti, purtyti. Darbas nuolatinis.

PROGRESS LAŪNDY, 
4677 Elston Avenue.

11 n n /a Gėlės Mylintiems
I I M U fl Vestuvėms, Ban-II I 1 O rAkietams, Laidotu- v i imi vėms Papuoši.
GĖLININKAS man“
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTU 
KAINOS HtihiaSIntos SO% 

Numuštos iki Va 
DIDĖLIU KAURŲ 

BARGENAI
•KeatsHrnta OiB. 8x10, 0x10,11x10
Vertė mirt iki $(M>- babar 83 iki 9*40 
Nauji 0x0. 8x10. 0x18, 12x18. 10^x15 
Vertė 8*40 iki 88S. Dabar 810 Iki 8*2 

ir aiiksė.
10 0x1*4 tikru orie^tulių, 50 kitojdu 

fttleros 2x4 iki 11x18, 40% iiuolaldoš 
1OOO jardu karpetu l>‘» 50c jurd ir aukčč.

CHECKER CLĖANERS 
SANDĖLIAI

0*408-10 S. RAC1NK—Dienomis, 3 vakarus

tvirto lietuvio kandidato 
urėdui.

Dėl Kandidatūrų
Toliau vienas 11 Wardos de

legatas iškėlė įdomų klausimą, 
kuris vėliau liko .suformuluo
tas sekančioje formoje: Kad 
ateitj/je nei vienas iš Lygos 
valdybos narių neturi teisės 
statyti savo kandidatūros į Chi- 
cagos miestQniiiv,, Apskričio ko
kia nors valdvictę be atsiklau- 
simo Lietuvių., Demokratų Ly
gos Egzekutyvio Komiteto. Tuo 
klausimu 
ęekapti.... 
Stasiulis,’

diskusijose dalyvavo 
delegatai,; Gudaitis, 
Jakaitis, Stulpinas, 

Kairis, Sl'ankOVich, Dr. j. Poš
ka, Juozaitis ir keletas kitų. 
Po plataus,h yisapusiško šio 

išdiskusavimo, visų

baigti vienų savo reikalų, čia ‘ 
Schubertas savo malonumu gra
fą atkalbina nuo dvikovos. Gra-' 
fas pasižada išrišti reikalą lai-; 
kiti budu.

Mitzi atėjus pas Schubertą, 
atvirai jam prisipažįsta, kad j i j 
padarius klaidą. Ji buvo pami
lus Schubertą ir tik, per nesu
sipratimą, ji nuo jo atitolo ir 
susižiedavo sli baronu Schobe-j 
nu, kurį ji dabar taip pat my-i 
linti karštai. Ji prašo Schuber- 
t?į, kad jis gelbėtų jos sužiedo-:

Nebaigta Simfonija...
ScJiUberto sveikata jau visai 

pašlijusi ir jis negali net landy
ti koncerto, kad išgirsti savo di-

klausimo 
delegatų likosi vienbalsiai nu
balsuota, kad ateityje statant 
bilc kurį valdybos narį į val
dišką vietą, Lygos pirminin
kas turi sušaukti Egzekutyvį- 
Komitetą ir Kliubų Valdybas 
tokiam klausimui apsvarstyti.

Bu'vo taipgi iškeltas vieno 
delegato užmetimas (visai ne
pamatuotas) prieš lietuvį tei
sėją John T. Zurį. Kaltinimas 
buvo toks. Gerb. teisėjas J. T. 
Zuris, girdi, hesirupihąs ir he- 
Sištėngiąs surasti kai kUriehis 
lietuviams demokratatiis veikė
jams politiškų darbų. Girdi, 
iries jį geibėjom išrinkti teisė
ju, tai dabar jis turi mums 
rūpinti politiškų darbų.

Dėl Politinių Darbų
Tačiau, nežiūrint visų argu

mentų, kokius kai kurie dele
gatai pateikė, jie flabai klysta 
manydami, kad teisėjas J. T. 
Zuris gali jiems visiems išru- . . ■ i
■■■■ .į—>«w»wi«wiiii m r I ■—X——I. t   I

pa

Suprantama, tas yra tikra 
tiesa. Kaip tik prezidentas Roo- 
sėveltas buvo išrinktas antram 
terminui, tuojau pasikėlė visa 
baisioji didžiojo kapitalo galy
be. Siiverbavo ne lik visus re- 
publikontis senatorius ir kon- 
giTesmanus prieš prezidento 
Ėoosevelto užmanymų įvykini-' 
mą, bet prikalbėjo pereiti į 
priešingą pusę ir .daug demo
kratų senatorių ir kongresma- 
nų. Jie ir išėjo prieš visus pre
zidento Pooscvelto naudingus 
sumanymus darbo žmonių la
bui. Užtadgi prezidentas Roo- 
seveltas ir negalėjo įvykinti 
visų savo gražių sumanymų. .

Todėl, yra labai teisingas ir 
logiškas teisėjo patemijjma.s, 
kad ne viskas yra galima pa
daryti, kas yra norima ir sten
giamasi padaryti. Užtad, pa
reiškė teisėjas J. T. Zuris, aš 
irgi negaliu to visko padaryti, 
ką aš norėčiau ir ką jus norė
tumėt, kad butų padaryta. Ta-i 
čiaii, aš darau viską ką aš ga
liu visiems Čhicagos lietu
viams, kur tik yra proga 
nors gfero padaryti.

Tokis teisėjo J. T. Zurio 
reiškimas buvo palydėtas
gausiu delnų plojimu. Reiškiu 
Visi su jo pareiškimu pilnai 
sutiko.

ką

su

likti naiiiie. Tik draugai jį at
lanko po įvykusio didelio kon
certo ii1 praneša gabi apie dide
lį pasisekimą, nors ųr nebaigtos 
jo simfonijos.

Taip ji ir liko Nebaigta Sim-

MARQUETTE PARKE 
Pardavimui arba mainymui bun- 

galow, perdirbta į 2 flatus 5 ir 3 
kambariai, karštu vandeniu apšil
domas, 2 karų garažas, Rendos į 

REIKALINGA OPERATORIŲ į I mėnesį $73.00. Kaina $5900.00. Ma- 
vyriškus kautus įsiūti rankoves ir žas įmokėjimas. Randasi ant 68th ir 
tapė—geras mokestis. 308 W. Van Maplevvood Avė. Netoli 69th. Tel. 
Buren. vakarais — Prospect 0176.
---------------------------------------------- C. P. SUROMSKIS, 

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 2041 WeSt 63rd St‘
darbui, 2 suaugę, savas kambarys —.... — 1 1 1 ■■ ■■ '/""į 1 . ■ • " —»
ir vana. Rutz, 463 Willow Road, FARMS FOR SALE
Winnetka 1797. Ūkiai Pardavimui

T DALINAI BAIGTAS NAMAS.
OPERATORIŲ 200 šeimos ūkis, arti Harlem ir 63rd .

Single needle ir special 4 prie gat Pasiūlo už $1150, $150 pinigais, - 
plaunamų suknelių, ypatingas auk- te 15 mėnesy. Box 2001, 1739 South 
stos rųšies darbo mokestis. Turi Halsted St. 
būti patyrusios. Merginos gali už- __________________ .
dirbti toli daugiau negu minimu- . avdat -imą. Gūroms operatorėms ekstra YEIK 4 AKRAI vištų ančių ar
kompensacija. SMOLER BROS., daržovių ukiui gerai nudreinuota, 
2300 Wabash pietuos nuo Higgins, arti Mann-

neim (grįstas kelias iki įvažiavi- 
r.1;.-... .-.ii.i- ..'..r..- . . 1 ■= mo), elektriką, kaina už viską

. Į $750, $150 pinigais—$10 į mėnesį. 
Bgx 1196> 1739 So Halsted.

Diena Iš Dienos
ŠIEDU KAZIMIERAI GERI 
BRIDGEPORTIECIAI

BRIDGEPORT. — Visi žino, 
kad šiandien yra Kazimierų 
dienai Kovo 4. Betgi nevisi ži
no, kad 
kinti su 
rus.

Vienas 
liauskas, 
ir antras yra Kazimieras 
Ūkelis, 3436 S. Lituanica Avė.

Abu Kazimierai yra labai 
draugiško budo žmonės ir ge
ri haujieniečiai.

šiedu Kazimierai yra verti 
pasveikinimo su vardadieniu, 
nes jiedu niekuomet neatsisa
ko paremti kiekvieną vertingą 
reikalą. Ilgiausių metų Kazi
mierams!

PAKILUSIAI ŠEIMAI nuosavybė 
I pasekmingų vyrų ir moterų, veik 
J 5 akrai, 1O05 aukštų medžių, kru- 
; | mų, krūmokšlių prie grįsto skubos 

l^ęĮip, Naujas Palos miestelis, retas 
ba^genas, $1500, $300 pinigais, li
kusią $18 į mėn. Box 2000, 1739 So. 
Halsted St.

būtinai reikia pasvei- 
Bridgeporto Kazimie-

yra Kazimieras Kasi- 
3364 S. Halsted St., 

yra

Kaimynams.

TURI PARDUOTI 60 AKRŲ far- 
mą, ll/2 mylios nuo North Judson, 
geri budinkai, gera žemė, $4,000, 
Frank Jaokim, North Judson, Ind.

PUIKI 15 AKRŲ DALINAI su 
mišku farma ant kalvos, prie grįs
to kelio, keletas minučių iki Palos 
miškų. $175 akras, labai nebran
giai, terminai. Box 1198. 1739 So. 
Halsted St.

NAUJA CICERO AVENUE ir 135 
gatvės šeimyninė farma, grįstas 
kelias, elektriką, pasiūlo veik 25 
ketv. pėdas už $350, $75 pinigais, 
$5 • į mėnesį. No extra.

Box 1197. 1739 So. Halsted.

GRAŽI VAISIŲ IR GRUDŲ far
ma Michigane, budinkai, gyvuliai 
ir vištos, parduos labai pigiai, ra
šyti tuojaus. Miss LASKY, 542 
Arlington PI., Chicago, III.

WHOLESALE F U RINITŲ RE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacioųaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALISAUSKAS, Sū
nūs, 6348 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

Adele
> Skaitys Paskaitas

Galiau, advokatas VaSalle 
pasiūlė susirinkimui, kad jis 
apsiima padaryti paskaitas apie 
Demokratų Partijos įvairius 
klausimus Lygos ir kitų poli
tiškų kliubų susirinkimuose. 
Tas pasiūlymas buvo vienbal
siai priimtas ir nutarta, kad 
tokios paskaitos butų daromos 
ten, kur jos bus pageidauja
mos;

Pasibaigus susirinkimui, Ly
gos pirmininkas Al. G. Kum- 
skis pavaišino visus delegatus 
su alumi, “hot dogs” ir su kai 
kuo tvirtesnių^ Visi delegatai 
pasikalbėju pasidalinę įspūd
žiais, skirstėsi geroje nuatai- 
kuoje, pasiryžę dirbti Čhicagos 
lietuvių demokratų labui;

Delegatas*.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Vasily Orloff, 49, su

Mbsckus, 34
Johh Pdpp, 21, su Adele Ra

manauskas, 19
Kazimieras Ruseckas, 49, su 

Elizabeth (SadoVvskis (abu iš 
Omaha, Nebraska)

Reikalauja
‘ėrskirą
Marijau H. PkviloUskas nuo 

Charles Povilottskas
Gertrufle Siemoneit nuo Kurt 

Siemoneit

Tūkstantinės pirkėjų armijos 1 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

Todėl jeigu turite M par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jusij ge
rąjį kostmnerj, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“ClUsslfied” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-mė puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur sfuldma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluoeė 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa- 
tamavimu pašaukdami atba at
vėpdami!

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago/HL

Ji neteko jam pabaigti, nos| 
apsuptas draugų ir sujaudintas 
linkėjimų ir; sveikinimų jis link
smai besišypsodamas užmerkė; 
akis ir daugiau jos neberegėjo 
šio vargingo pasaulio. Iškrito: 
plunksna iš rankos, kuri buvo: 
tiek daug kurinių parašiusi...

Ir taip tragingai šis kompozi
torius užbaigė savo teumpą ir 
vargingą gyvenimą. Bet jo .dai
nos, jo kurtjuiai paliko nemirš
tamu ir amžinai jie skambės 
plačiame

K. Kazlauskienė 
Jau Sveiksta

i

M

M

A

pasaulyje.
Juoz. Tarnas

Pilkite tose kbautuvėsa, k u- 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Kurinį rašė ir sveikata nusijp-; 
nėjo. Simfonija liko nebaigta. 
Atėjo diena kada tas kurųiysj 
buvo koncertuojamas, bet dėl 
ligos kompozitorius turėjo pasi-;

X NAUJAUSI IR GERIAUSI

I RAKANDAI l
' PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKCJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
-THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

BRIGHTON PARK. — Maž- 
datig prieš 3 savaites automoa 
Lilio nelaimėj huVo sunkokai 
sužaista Kotryna Kazlauskienė, 
2555 W. 45 St. Bet dabar ligo
nė jau yra apleidusi ligoninę — 
randasi savo namuose. Ją gy
do dr. V. F. Torczynski.

Draugas.

nuro.de


8 NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, kovo 4, 1940

MIRĖ BR1DGEP0RT0 BEDNIUKŲ KLUBO 
AUKOTOJAS, ŽYMUS FILANTROPAS

Išleido Savo Turtą Berniukų Reikalams
v^Presbyterian ligoninėj, Chi- 
cagoj, naktį iš penktadienio į 
šeštadienį pasimirė Louis L. 
Valentine, turtingas chicagietis 
filantropas, kuris pastate Va
lentine Berniukų rūmus Brid- 
geporte prie 34-tos ir Emerald 
gatvių. Velionis buvo 71 metų 
amžiaus.

Gimė neturtingas
Jisai turtą sukrovė iš rakan

dų biznio. Gimė Lexingtone, 
)I11., ūkininkų šeimynoj, 1880 
metais išmoko dailidės darbą, 
užsiėmė įvairiais mažais dar
bais, netrukus įsteigė rakandų 
firmą, ir tam biznyj buvo iki 
1899 metų. Tais metais įsteigė 
Valentine-Seaver kompaniją ir 
pradėjo baldų gamybą plačiu 
mastu. Tame biznyj išbuvo iki 
1927 metų, po to pasitraukė į 
privatinį gyvenimą.

Kadangi turėjo nemažai tur
to, tai daug keliavo ir užsiėmė 
supirkinėjimu paveikslų ir ki
tų kurinių nuo dailininkų.

Surinko gana didelę kolekci
ją. Bet žmonos raginamas, ji
sai nebedidino savo dailės rin
kinio, bet pašventė visą laiką 
ir pinigus pagerinimui berniu
kų būvio neturtingose ir atei
vių apylinkėse.

žmonos garbei
Kai žmona mirė, velionis prie 

Winona ežero, Indianoj, pasta
tė stovyklą berniukams, ta'pgi 
paskyrė apie pusę miliono do
lerių Berniukų Kliubui Bridgc- 
porte. Abu triobesius pastatė 
žmonos atminimui ir pavadino 
juos Valentine vardu.

Valentine laidojamas šiandien 
2:30 vai. po pietų. Po pamaldų 
St. Paul liuteronų bažnyčioj, 
611 Fullerton avė., jis bus pa
laidotas Rosehill kapinėse.

Velionis artimų giminiiį be
paliko, tad jo likusis turtas tur
būt eis įvairioms organizaci
joms, kurios rūpinasi berniu
kais.

Po 29 Metų Atgavo 
Regėjimą

Operacija pasisekė
Būdamas 8 metų amžiaus 

Alex J. Brennan, iš Denver, 
Colo., susižeidė akis. Kai sulau
kė 35 metų — visai apako ir 
nieko nebegalėjo matyti.

Vakar, po 29 metų, Brennan 
atgavo regėjimą. Chicagoj jam 
buvo padaryta akių operacija, 
kuri, kaip pasirodo, buvo labai 
pasekminga. Dabar Brennan 
yra 64 meti] amžiaus.

Gera Proga Įstoti 
Į Dariaus-Girėno 
Legiono Postą

šįvakar Susirinkimas
Darius-Girėnas Amerikos Le

giono Postas laikinai nuėmė 
įstojimo mokestį, taigi dabar 
yra proga lietuviams eks-ka- 
reiviams įstoti į Postą 271 tik 
už 3 dolerius metams.

Aplikacijas galima išpildyti 
bile dieną ar vakarą Posto na
me, 4416 South Westem Avė., 
ar ateikite tiesiog j Posto su
sirinkimą šį vakarą, Kovo 4tą 
dieną, Dariaus-Girėnas Memo- 
rial Name, 4416 So. Western 
Avenue. Valdyba.

Trenkė Į Radio 
Stotį

Laike audros, šeštadienį po 
pĮietų, įperk unija trenkė į 
LWS-WENR radio stočių bok
štą ir sutrukdė programų 
transliavimą kelioms valan
doms.

šeštadienio audra su griaus
tiniu buvo pirma šiais metais.

Dr. P. Grigaitis 
Išvyko į St. Loiiisą, 
New Yorka c

Pasakė Dvi Kalbas Apie 
Vilniečius

šeštadienį po pietų Dr. P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius apleido Chicago penkioms- 
šešioms dienoms.

šeštadienio vakare jis buvo 
W. Frankforte, III., ir ten pa
sakė kalbą, Komiteto Vilniaus 
Kraštui šelpti iniciatyva su
rengtam filmų vakare. Sekma
dienį Dr. Grigaitis taipgi kal
bėjo panašiam vakare, East St. 
Louise, III., o trumpai ten pa
viešėjęs, iš S t. Louiso vakar 
naktį išvyko New Yorkan, kur 
S.L.A. Pildomoji Taryba šau
kia jį, kaipo Apšvietos komi
sijos pirmininką, dalyvauti re
guliariam P. T. suvažiavime.

Suvažiaviman šeštadienį iš
vyko ir M. Vaidyla, antras Ap
švietos komisijos narys Chica
goj. Jisai taipgi buvo pakvies
tas posėdyj dalyvauti, kaip ir 
trečiasis komisijos narys, p. 
Miliauskas iš Penna.

Unija ir Int. Harv. 
Likvidavo
Algų Ginčą
Pasirašė susitarimo protokolą

Ūkio padargų unija, C. I. O., 
lokalas 101 praneša, kad strei
ko pavojus International Har- 
vesler traktorių dirbtuvėj jau 
yra prašalintas.

šeštadienį pasekmingai pasi
baigė unijos derybos su firmos 
atstovais Sherman viešbuty j. 
Ten tuoj po derybos abi pusės 
pasirašė susitarimo protokolą 
ir išleido bendrą pareiškimą 
apie derybų rezultatus.

Galės daugiau uždirbti
Einant pareiškimu, darbas 

“ant stukių” buvo taip sutvar
kytas, kad 3,000 dirbtuves dar
bininkų galės daugiau uždirbti 
negu ikišiol.

Bendrove taipgi pasižadėjo 
sutvarkyti kitų darbininkų al
gų reikalą ir pagerinti darbo 
sąlygas. Unija pasižadėjo, kad 
streiko neskelbs.

Laikrodininkas 
Nušovė Du Jaunus 
Piktadarius \

Abu Žuvo Už $3 Grobį..
Du jauni, tik 16 metų plėši

kai, vakar anksti rytą užmo
kėjo gyvybėmis už menką, $3 
grobį.

Jie įsibrovė į laikrodžių 
krautuvę, ties 25 West Maple 
Street, Lombard priemiesty ir 
bandė pasivogti brangenybių. 
Bet j> neradę pasitenkino ke
liais laikrodžių dirželiais, ku
rių vertė tesiekė $3.00.

Krautuvės savininkas, Ro- 
bert A. Thomas, sužinojo, kad 
kas tai krautuven įsibrovė, kai 
suskambėjo jo namų darbo 
aliarmas. Pasigriebęs šautu
vą jis tuojau nuslinko krautu
vėm Vienas jaunuolių jį puo
lė, bet Thomas pasirodę ap
sukresnis ir kaip užpuoliką, 
taip ir jo draugą nušovė. Su
varė abiems po kulką į galvą.

Nušautieji buvo jaunuolis 
Jojm A. McKenna nuo 318 S. 
Grace st., Lombard, Thomas’o 
klijento sūnūs, ir Robert Mc- 
Williams, 22 South Grace st., 
taipgi iš Lombard.

N AUJIENU-ACME tfelenhoto
ST. PETERSBURG, FLA. — Yankce beisbolo komanda treniruojasi.

Ši Senelė Daug 
Gero Padare 
Lietuviams

Vakar ji buvo 100 metų 
amžiaus

Kovo 3 d. 1840 metais Staten 
Lsland saloj, New Yorke, iš ai
rių tėvų gimė mergaite vardu 
Mary McConahey. Chicago tais 
laikais dar buvo “kaimas“.

Mergaitė gražiai augo, pasek
mingai užbaigė medicinos mok
slus Michigano universitete, ga
vo daktaro laipsnį, ir 1890 me
tais atvyko Chicagon. Ji apsi
gyveno Town of Lake distfi|<le 
ir ten per daug metų prakt ka- 
vo tarp vietos lietuvių, lenkų ir 
kitų ateivių, gyvenančių prie 
skerdyklų.

Dirbo be atlyginimo
Dažnai ji dirbo be jokio at

lyginimo, lankė lietuvių namus, 
duodama patarimus motinoms, 
dalindama vaistus ir gydydama 
ligonis, nors visai nesitikėjo 
atlyginimo. Ji nali savo pinigo 
pridėdavo.

Ta senelė . tebegyvena, ir va
kar jai suėjo lygiai šimtas me
tų. Ji sakosi esanti visai stipri 
ir apie kapus nei negalvoja.

Dr. Mary McConahey dabar 
gyvena Presbyterian senelių 
namuose, Evans tone, III. Butų 
gražu, kad lietuviai jai parody
tų dėkingumą sveikinimais, kad 
jos gimtadienio sukaktuvės ir 
praėjo.

Gavo Metus Už Town 
of Lake Krautuvės 
Apiplėšimą

“Norėjo skolas atmokėti”

T0WN OF LAKE. — Krimi- 
nalis teisėjas William J. Lnd- 
say nuteisė metams kalėjimo 
20 metų merginą, Sandra Au- 
erbach už apiplėšimus. Ji ne
seniai padarė plėšimą vienoj 
Town of Lake krautuvėj ir pa
bėgo su $47 grobiu. Ji naudo
jo “revolverį” išdrožtą iš me
džio.

Teisme mergina aiškinosi, 
kad pradėjo plėšimus norėda
ma pinigų savo skoloms atmo
kėti.

Suvaržo Gėrimų 
Pardavėjus

Turės raportuoti pardavimus 
už valstijos

Valstijos gėrimų kontrolės 
komisija skelbia, kad ateityje 
gėri m ų “dyleria i”-u r min i n kai 
turės pildyti reguliarius rapor
tus, nurodydami kur ir kiek 
parduoda gėrimų.

Patvarkymas daromas sukon- 
troliavimui Illinois “dylerlų” 
biznio su pirkėjais gretimose 
valstijose. Mat, tos valstijos 
skundžiasi, kad iš Illinois į jų 
valstijas plaukia daug nelegalio 
alkoholio.

iSPO&TASI
OLAF OLSON

Olaf Olson yra vienas įžy
miausių ristikų. Per eilę metų 
jis, taip sakant, stovi pirmo
se eilėse. Vadinasi, yra priskai- 
tomas prie pačių geriausių ris- 
tiku. M

Šiandien vakare Whitc C ty 
arenoje Olson risis su Hans 
Schnabel, kuris juo tolyn, juo 
darosi pavoingesnis ristikas. 
O son turi ilgų metų patyrimą 
ir yra tikras ristynių meistras. 
Tuo tarpu Schnabel labįau pa- 
sit ki savo jaunyste, jėga ir 
vikrumu.

Nepaprastos ristynės

Didelį susidomėjimą *sukūlo 
ristynes, kurios kovo 6 d. įvyks 
Rainbo Fronįon arenoje (Law- 
rence ir Clark) vakarą su
sikibs Ruffy SiĮverstcin, kuris 
per paskutinius dvejus metus 
nėra pralaimėjęs nė vienų ris
tynių, nors f. jaip tenka gana 
dažnai ristis (kartais net du ir 
tris kartus perfj savaitę). Jo 
oponentas bus (Gus Sonenberg, 
kuris vienu laiku buvo pasau
lio čempionnas.

Sonnenberg ?jįyĄ, šiandien te
bėra vienas iįs > geniausių ir po- 
populiariškiausių ristikų. Ypač 
publika mėgsta jo imtynių bū
dą.

Ieško Turtingo 
Gemblerių Vado 
f • ’ •

Skolingas valdž’ai $2,200,000
Federalis teismas Chicagoj 

pereitos savaites pabaigoj išlei
do varantą areštavimui turtin
go chicagiečio “gemblerių va
do” William R. Johnson. Jisai 
yra kaltinamas nesumokė j imu 
valdžiai $2,232,497.51 income 
taksais.

Johnson pabūgo iš Chicagos 
birželio mėnesį, kai valdžia 
pradėjo “gembleriavimo” tyri
nėjimą, ir nuo to laiko jis kur 
tai slapstosi.

Tas pats teisinasi neseniai ap
kaltino income^Jaksų nesumo- 
kėjimu du artimus Johnson’o 
sėbrus, Williani R. Skidmore ir 
Andrew Red Crieghton.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren-

- Gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą

■ Draugijos, Kliubai ir viso 
kios įstaigos prašomos praneš 
ti ‘‘Naujienoms” pienas savi 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis5 į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos . kd&kiirencijos. šį 
patarnavimą “Naujienos” tai
kia nemokamai.

Penki Žmonės 
Sudegė Paukštienos 
Sandėlyj

Du skaudžiai apdegė

Penki darbln'nkai sudegė, o 
du kiti buvo sunkiai sužeisti 
gaisre, kuris sunaikino paukš
tienos sandelį Fulton gatvės 
markete, prie 936-38 Fulton 
Street.

Ugnis Inos užklupo preki
niam cleveitcryj, kuriuo jie 
bandė pabėgti iš degančio] skie
po. Eleveitcrls sustojo tarpiu- 
l>yir j° pasažieriains nebuvo 
nei kaip bėgti iš jo, nei kaip 
kilti arba nusileisti.

Sudegė Roosevclt Wright, 
1829 Maypole-avenue; Lavon 
Moore, 1819 Maypole avė.; 
John Adams, adresas nežino
mas; Arthur Adams, 1837 May
pole, jo sūnūs Arthur.

Sužeistieji yra: William 
Jameson, 1901 Maypole avenue, 
ir Michael Iloltz, 839 N. Da- 
men avenue.

Atidarys Subway
Tunelius Publikai

Jau baigė trečdalį kasti

Chicagos “subway”* tunelių 
inžinierius Philip Harrington 
skelbia, kad trečdalis darbo jau 
baigia ir kovo 30 d. tuneliai 
bus atidaryti publikai. Kas no
rės, galės per juos pereiti.

Baigtos tunelio dalys randa
si po Mihvaukec avenue, tarp 
Hubbard ir Chicago avenue, 
tarp Chicago ir Division, ir po 
Stale gatve, tarp Illinois t., ir 
Bėllevue Place.

Užmiršo Raktą, 
Lipo Per Langą 
Ir Užsimušė

Fred Duchovich, 45 metų 
westsidielis, pamiršo pasiimti 
raktą. Negalėdamas kitaip įsi
gauti bulan, jisai bando įlipti 
per langą. Butas buvo trečiam 
aukšte.

Duchovich paslydo ir nukri
to gatvėn, užsimušdamas vie
toj. Jis gyveno adresu 1633 S. 
Moman avenue.

Keturis Sužeidė 
Garažo Sprogime

Waukegane, ties 26 S. She- 
ridan Road, Webber Cartage 
Line garaže įvyko smarkus 
sprogimas ir gaisras, kuriame 
keturi darbininkai buvo sun
kiai sužeisti. Visi keturi guli 
St. Margaret ligoninėj. . Walter 
Lundell, Joseph Steffens, Tho- 
mas Rausch ir Raymond Lam- 
bert. Visi Waukegano gyvento
ji-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi ' 

“NAUJIENOSE”

Šią Savaitę 
Užsiregistruokite 
Balsavimams

Kitaip Negalėsite Balsuoti!

šią savaitę, nevėliau šeš
tadienio, užsiregistruokite ba
landžio menesio nominaci
joms. Kitaip neturėsite teisės 
balsuoti.

Užsiregistruoti reikia ne vi
siems. Tik tiems, kurie po pe
reitų registracijų persikėlė 
kitur gyventi, apsivedė (mo
terims) arba teismo keliu pa
keitė pavardes, taipgi jeigu po' 
pereitų registracijų sulaukė £1 
metų amžiaus.

Kur Reikia Registruotis.
Žemiau seka sąrašas ugnia

gesių stočių, artimų lietuviš
koms apylinkėms,

E1GHTEENTJI WARD. 
1533 W. Sixly-ninth st. 
8120 So. Ashland avė.

NINENTEENTU WARD. 
1700 W. Ninenty-fiflh st. 
11035 So. IIoniewod avė. 
11050 So. Albany avė. z 
8630 So. Emerald avė. 
10400 So. Vincennes avė. 
11940 So. Pcoria st.

TWENTIETH WARD.
559 W. Maxwell st.
1123 W. Roosevelt road.
TWENTY-FIRST WARD.
2346 W. Twenty-fifth st.
1702 W. Twenty-first st. 
918 W. Nincteenth st.
1975 S. Canalport avė.

EIGHTH WARI).
7982 So. Chicago avė.
817 E. Ninety-first st. 

NINTH WARD.
330 W.-104th st.
623 E. 108th st.
34 E. 1141h st.
11958 So. State st.

TENTU WARD.
13359 So. Burley avė.
33027 E. Ninety-third st.
10615 So. Ewing avė.
8701 So. Escanaba avė.
40458 Hoxie avė.

ELEVENTH WARD.
2869 So. Loomis st. 
3509 So. Lowe avė.
1618 W. 33rd pi.
Forticth st. and Packers avė. 
1653 W. Forty-third st. 
4459 So. Marshfield avė. 
4459 So. Exchange avė.
2421 Lowe avė.

twelfth ward.
3002 W. 42nd st.

THIRTEENTII WARD.
3500 W. 60th st.
6411 So. Central avė.

FOURTEENTH WARD 
4710 So. Elizabeth st. 
4738 So. Halsled st. 
4659 S. Wentworth avė.

FIFTEENTH WARD. 
6041 So. Westcrn avė. 
t>259 So. Wood st.

-- 5218 So. Western avė. 
SIXTEENTH WARD.

5721 So. Halsled st.
6244 So. Laflin st.
6204 S. Green st.
SEVENTEENTH WARD. 
7101 So. Parnell avė. 
6345 So. Wentworth avė.

Priemiesčiuose. »
Ciceriečiams reikia regist

ruotis Town Hali rūmuose, ko
vo 4 d., tai yra šiandien, nuo 
12-los iki 9-tos vakaro, ir kovo 
8 d., nuo 8 ryto iki 9-tos vaka
ro. Town Hali randasi adresu 
4935 W. 25th Place.

Harvey piliečiai galės užsi
registruoti kovo 8 ir 9 d., nuo 
8-tos ryto iki 9-tos vakaro sa
vo rotušėj, 154 East 154th st.

Neužsiiregistravusių balsuo
tojų Chicagoj ir apylinkėse 
yra apie 200,000.

O Illinois Bedarbių šelpimo 
komisija skelbia, kad 1,135,233 
žmonės Illinois valstijos gyvena 
iš pašalpos darbų, pašalpų ir 
įvairių pensijų. Chicagoj pašal
pą ima 92,379 šeimynos, 1,500 
šeimynoms mažiau, negu perei
tų metų gruodžio mėnesį.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• Bemedžiodamas žiurkes 
su šautuvu dangoraižyj ttes 421 
S. Clark st., koją persišovė 29 
metų ,Edwardas Barth, 1910 
Huron st. Jis ten tarnauja už 
dženitorių.

• Už tai, kad vyras ją visuo
met persekiojo kaip “detekty
vas” teisėjas Sabath sulęikč di- 
vorsą 39 metų chicagietei, He
leri E. Smilh, 3125 Warren bul
varas.

• Apskričio teisėjas Lupo 
paskyrė $5,000 bausmę ir $4,- 
176 kaštų Chicagos Newspaper 
Guild unijai už sulaužymą in- 
džionkšino, kuris draudė unijai 
pikietuoti Hearsto laikraščių 
redakciją ir biznierius, kurie 
tuose laikraščiuose gars’nasi. 
Unija nuosprendį apeliuos.

O Trys jauni, ginkluoti ban
ditai pasivogė $5,100 p n i gaiš 
ir čekiais iš Industrini Curren- 
cy Exchange biuro, adresu 329 
West Grand avenue. Du biuro 
savininkus, Edward Kroichick 
ir Robert Klien jie sunkiai su
žeidė.

® Du nežinomi piktadariai 
užvakar rytą bandė įsibrauti į 
Martha Washington vaikų prie
glaudą adresu 4148 S. Michi- 
gan avenue. Jie pabėgo skau
džiai sumušę policistą Michael 
Ryan, kuris juos užklupo prie 
prieglaudos. i

• Už jaunos mergai ės už
puolimą prie 91st ir St. Law- 
rence policija suėmė 33 metų 
townoflakietį, Albcrt Milksski, 
nuo 4843 S. Elizabeth Street.

O Belaukdamas gerklės ope
racijos Children’s Memorial li
goninėj pasimirė 7 metų ber
niukas Robert Schmitt, 2250 
Foster avenue.

o Prie Frankfort, I L, ant 
vieškelio 45 automobilio nelai
mėj žuvo du chicagieč'ai, 65 
metų Lulu McCLntock ir jos 34 
metų sūnūs Melvin, nuo 52i0 
Montrose avenue. Nelaimė įvy
ko kai 18 metų jaunuolis Leon 
Machtemes, iš Tinley Park ne
tikėtai išvažiavo ant vieškelio 
su savo troku.

O Savo bute skiepe, ties 1321 
Cornelia avenue, užsirakino 80 
metų senelis Edward Berles. 
Pasiėmė su savim revolverį. 
Skiepe Berles atsisėdo patogion 
kėdėn, pristatė revolverį prie 
kaktos ir nusišovė. Jis buvo li
gotas.

e Policija suėmė WPA dar
bininką, Gustave Koslman, ir 
apkaltino jį padegimu savo 
penkių kambarių namo ties 
5620 Ozark Street. Koslman pri
sipažino manęs, jog galės išsi- 
kolcktuoti $2,000 apdraudos už 
savo baldus.

9 Per vasario mėnesį Chica
gos gatvekariai turėjo 56 926,- 
044 pasažierių, apie 3,600,0JO 
daugiau negu pernai per vasarį.

O Koronerio džiurė apkalti
no žmogžudyste 35 metų Frank 
Vidas, nuo 6212 S. Aberdeen. 
Jisai nušovė ahidininką God- 
frey Linich, kai tas abndė jį 
išmesti iš savo alinės, ties 6201 
S. Ashland avenue.

O Prie Orchard ir Schubert 
gatvių ant šaligatvio sukrito ir 
pasimirė nežinomas apie 55 me
tų žmogus. Kai policija atvyko 
kūną sergėjo mažas Spitz. veis
lės šuniukas. J s cypė gailiai. 
Velionio kišeniuose nebuvo jo
kių pop’erlų, tad policija nega
lėjo patirti jo pavardes. Bet 
čia pagelbėjo šuniukas. “Eik 
namo”, policistai riktelėjo. Šu
niukas atsikėlė ir uodegą nulei
dęs pamažu nustripč ojo iki na
mo ties 2668 Orchard Street. 
Čia nuo kaimynų policija paty
rė, kad mirusis buvo Ray Pat- 
ty, gyvenantis name, prie kurio 
šuniukas sustojo.

O Įsisukus į patalinę savo 
lopšelyj nutroško 5 mėnesių 
mergytė, Ruth Nelson, duktė 
Irene ir George Nelson, 3608 
Wolfram Street.




