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RUSU REIKALAVIMAI ŽYMIAI SUMAŽĖJĘ
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Suomijos parlamentas svarstąs taikos 
klausimą

Mūšiai taip 
kituose fron- 
ir pirmadienį

— Suomių delegacija dar te- pareiškė, kad delegacija tebe- 
bėra Maskvoje. Rusai ir šuo- santi Maskvoje, 
miai susitarimo kol kas neat-1 Kitas dalykas, 
siekę. Suomių delegacija norin- (Karelijos, kaip 
ti gauti tokias sąlygas, kujias tuose tebeina,
galėtų pasiūlyti savo šalies sei-tsuomių karo komunikatas ša
mui svarstyti. Pranešama, de
legacija grįšianti namo antra
dienį. Bet ir tas pranešimas 
gali pasirodyti taip jau nepa
grįstas, kaip pasirodė klaidin
gų daug kitų pranešimų.

--X--X--X—
STOCKHOLM, Švedija, kovo 

11. — Rusų ir suomių taikos 
derybos tevedamos. Oficialių 
pranešimų apie jas gaunama 
mažai. O domisi jomis visas 
pasaulis. Natūralu, gaudomi 
visokie pranešimai ir gandai, 
ir todėl žinios apie derybas vie
nos kitoms prieštarauja.

Skandinavijos spauda pirma
dienį pav. praneša, kad rusai 
ir suomių delegacija susitarę 
dėl sąlygų. Suomijos premjeras 
Risto Ryti skrendąs iš Mask
vos į Švediją. Iš čia jis sugrįš 
į Helsinkį ir reikalaus, kad 
parlamentas užgimtų suomių 
delegacijos ir sovietų vyriau
sybės priimtas sąlygas. Suomi
jos parlamentas f ak tinai jau 
debatuojąs taikos sąlygas.

Tačiau Suomijos užsienių 
reikalų ministeris V. A. Tan- 
ner pasikalbėjime per telefoną 
su užsienio spaudos atstovu

ko, dar 1,000 rusų užmušta.
Britanijos parlamente prem

jeras Chamberlain pirmadieni 
pareiškė, kad Britanija ir Fran- 
cuzija yra prisiruošusios teik
ti Suomijai visą galimą pagal
bą. Jis betgi akcentavo: Suo
mija 'kol kas neprašė talkinin
kų pagalbos, dhamberlaino pa
reiškimas interpretuojamas kai
po ženklas, kad, Britanijos ži
niomis, rusai ir suomiai susi
tarimo dar neatsiekę.

Rusų reikalavimai, sako ki
ti pranešimai, sumažėję. ' Iš 
karto komunistai norėjo gaut1’ 
Viborgą, Hango uostą ir pu- 
siausalį, taipgi Petsamo uosta 
ir Petsamo sritį. Dabar rusai 
pasitenkiną dalimi Mannerhei- 
mo linijos Karelijoj, palikę Vi
borgą suomių rankose. Ir Han
go pusiausalis su Hango uostu 
pasiliktų suomiams; rusai nori 
tik gauti Uto salą, Mango apy
linkėje. /Jie sutinką palikti suo
mių rankose Petsamo uostą ir 
nikelio kasyklas jo apylinkė
je. ;

Bet visi šitie pranešimai te
bėra nepatvirtinti.

RUSAI LAIMĖJO KARELIJOS FRONTE
HELSINKIS. Suomija, kovo 

11. — Suomijos katro vadovy
be pirmadieni pripažino, kad 
raudonoji armija turėjo laimė
jimu Karelijos fronto abiejuo
se sparnuose. Vakaru sparne, 
j pietus nuo Viborgo, rusai pa
ėmė kai kurias naujas pozici
jas. Gi rytu ^ame jie paėmė 
vieną sala Fhkaranta archįpe- 
lage, Ladogr ežere.

O Kollajaanjoki apylinkėje, 
i šiaurės rytus nuo Ladoga 
ežero, sekmadienį visos dienos 
mūšy rusai pražudė daugiau 
nei 1,000 kareivių, sako suo
mių pranešimas.

11.
P’IV

2.000 kanadiečių 
ruošiasi vvkti

Suomijon
kovoTORONTO, Kanada.

11. — Suomiams pagalbos tei
kti komiteto pirmininkas,' se
natorius Meighen, paskėlė 
ninn«dien;, kad 2,000 kanadie
čių iš Ontario provinciios pri- 
siruošę vykti i Suomiją ka
riauti. Senatorius atsišaukė j 
visuomenę, prašydamas auku 
$60,000, reikalingų sakytiems 
vyrams į Suomiją p įsiusti.

Neutraliu saliu lai 
vams navnius su- 

mažėsiąs
OSLO, Norvegija, kovo 

— Dienraštis Aftennosten
madienį praneša, kad iš pati
kimu šaltiniu jis patyręs apie 
svarbu vokiečiu nutarimą, ku
ris liečia neutralias šalis. Vo
kiečiai nutarę nebeskandinti 
Norvegijos laivu, kurie plau
kia paskirai, ncpalvdimi tal
kininku konvojų. ^Naciai ne
skandinsią nė laivu plaukian
čiu iš neutralių šalių uostų į 
Norvegiją.

Manoma, šis nacių nutari
mas liečiais taipgi Švedijos ir 
kitų neutraliu šalių prekybi
nius laivus. Taigi pavojus bent 
kai kuriems neutralių šalių lai
vams sumažėjęs.

g)
Chicagai ir apieiinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: *

Daugiausia apsiniaukę; tar
pais pasnigs; temperatūra ne
daug pasikeis; saulė teka 6:08 
v. r., leidžiasi 5:52 v. v.

Japonija ir K i n i j a 
skelbia laimėjimus

HONGKONGj Kinija, kovo 
11. — Japonijos karo vadovy
bė praneša pirmadienį, kad ja
ponai sumušė kinus kautynėse 
šiaurėje nuo Swatow miesto, 
pietų Kinijoje. 3,500 kinų ui- 
mušta, 30 kinų kulkosvydžių 
paimta.

Pasak kinų įvyko kas kita: 
stiprios japonų jėgos, norėju
sios paimti iš kinų Tenhai mie
stą, tapo atmuštos. 1,400 ja
ponų krito rhušy.

WAH)lenu-Acmp Teten^io
Suomijos taikos misija, kuri išvyko į Maskvą. Iš kairės į dešinę: Juho K, 

Paasikivi, premjeras Risto Ryti ir VainoVoiomnaa, istorikas ir parlamento narys.
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RIBBENTROP ATLANKĖ POPIEŽIŲ
ROMA, Italija, kovo 11. — 

Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisteris von Ribbentrop yra 
Romoje. Sekmadieni, kai jis pa
siekė Romą, tuojau turėjo il
gą pasikalbėjimą su Mussoli- 
niu. Manoma, naciai nori atsi
klausti, kaip Mussolinis žiuri, 
jeigu karas butų perkeltas Į 
naują frontą — pav. į Suomi-

pasi- 
kara- 
pasi-

ją, šiaurėje, arba į Balkanus, 
pietų rytų Europoje.

Bet Ribbentrop turėjo 
kalbėjimą ir su Italijos 
lium, ir su popiežium. Į
kalbėjimą su karalium nekrei
piama daug dėmesio. Rimčiau 
žiūrima į Ribbentropo vizitą 
popiežiui. Aiškinama, Hitleris 
rodąs noro draugingesnius su 
Vatikanu ryšius užmegsti.

Laukia naujo Vati
kano ir nacių pakto

VĖLESNI PRANE 
ŠIMAI

Vokiečiai paskandi 
no savo laivą

LONDONAS, Anglija, kovo 
U. — Pirmesni pranešimai sa
kė, kad britai suėmė nacių pre
kybinį laivą Hanover, 5,600 to
jų, Puerto Rico apylinkėje, 
/ėlesnieji pranešimai teigia, 
cad vokiečiai patys paskandi- 
10 savo laivą, kai jam kelią 
rastojo Britanijos karo % -Y/as. " .

lai-

Intai gali pirkti tik 
37c. vertes mėsos

savaitėje
LONDONAS, Anglija, kovo 

1. — Britanijoj pirmadienį 
radėta pardavinėti mėsa pa
jai nustatytas porcijas. Užau- 
usiam šalies gyventojui bus 
eidžiama tam tikros rųšies 
mėsos pirkti tik už 37 centus 
per savaitę. Apribojimas ne 
iečia paukštienos, inkstų, jak- 
ių, dešrų.

Welles turėjo pasi 
kalbėjimą su ka

ralium
LONDONAS, Anglija,

ir

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Rabinai ir protesto- 
nų kunigai pritaria 
gimdymo kontrolei

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 11. — Diplomatiniuose sluo- 
gsniuose kalbama, kad tenka 
laukti naujo popiežiaus ir Hit
lerio pakto. Taip Vatikanas, 
kaip ir naciai norį tiksliau 
guliuoti savo santykius.

Dirvą šitam paktui jąu 
ruošę naciai ir popiežiaus
siuntinys Berlyne Orsenigo. Gi 
Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisterio Ribbentropo vizitas 
nopiežiui pirmadienį reiškiąs 
ženklą, kad jau ruošiamasi pak
tą pasirašyti.

re-

pa-
pa-

NEW YORK, N.
11.

. VILNIUS. — Vilniaus univer
siteto humanitarinio fakulteto 
dekanu sausio 25 d. fakulteto 
tarybos posėdyje išrinktas prof. 
Vincas Krėvė Mickevičius.

z • -* ■ _____________________

STOCKHOLM, Švedija, kovo 
. — Gaunamomis Švedijoje 

Danijoje • žiniomis suomiai 
rusai susitarę taikos klau

simais. Helsinky paneigtas gan
das, joge i taikoj sąlygos už- 
girtos. {

MASKVA, Rusija, kovo 11. 
— Rusai įsitvirtino Viborgo 
įlankos vakarų pusėje. Ruošia
si pulti Viborgą iš užnugario.

LONDONAS, Anglija, kovo 
11. — Anglija ir Francuzija 
yra prisiruošusios tuojau ir vi
są reikalingą pagalbą Suomijai 
teikti — pareiškė Chamber
lain parlamente.

LONDONAS, Anglija, kovo
- Vokietijos prekybinio

kovo
11. — Prez. Roosevelto pasiun
tinys Sumner Welles pirma
dienį turėjo pasikalbėjimą sv 
Karalium Jurgiu. Toliau nu 
matyti pasikalbėjimai su prem
jeru Chamberlainu, užsienių 
reikalų ministeriu Haljfaxu ir 
laivyno ministeriu Churchilliu.

Spauda pakartoja Halifaxo 
žodžius, kad Britaniją stojo į 
karą, norėdama apginti savo 
ir kitų valstybių saugumą. 
Saugumas gi neįmanomas ko 
Vokietijai vadovaus dabartiniai 
jos lyderiai.

Kaip Vokietijoje, -taip Pran
cūzijoje ir Anglijoje kol kas 
bent viešai rodomas pasiryži
mas kariauti toliau.

Areštuoti {rys strei
ko vadai Indijoje

—__
v *'■ > ••/i.'i .y*, 7 f «.

BOMBA Y, Indija; kovo 11. 
—- Tekstilės darbininkų strei
kas Bombay ' mieste tebeinu 
Trys streiko vadai areštuoti. 
Jie yra kaltinami tuo, kad va
rę komunistinę ir prieškarinę 
propagandą.

11. 
laiVo Hanover Įgula paskandi
no laivą, kai jam pastojo ke
lią britu kreiseris Puerto RL 
co apylinkėje.

LONDONAS, Anglija, kovo 
11. — Britaniia ir Italija iš
lygino ginčą dėl anglių gabe
nimo iš Vokietijos J Italiją. 
Numatoma, abi šalis atnaujins 
nrekybos derybas.

PARYŽIUS, Francuziia, ko
vo 11. — Prez. Roosevelto pa- 
riuntinvs Welles lankosi Euro- 
noie. Jungt... Valstijų senato
rius Pittman, kalbėdamas per 
radiją, patarė paskelbti 30 die
nų musių paliaubas. Francuzi- 
ios diplomatu tarne reiškiama 
nuomonė, kad ir Welleso kelio
nė, vir Pittmano kalba yra da
lys prez. Roosevelto, Mussoli- 
nio ir Vatikano plano atsteig- 
ti taiką Europoje-

OSLO, Norvegija, kovo 1L 
— Spauda kalba, Vokietija su
tikusi nepulti Norvegijos lai
vų, kurie plaukia paskirai^ o 
ne talkininkų konvojuose.

ROMA, Italija, kovo 11. — 
Italijos nusistatymas nešokti į 
karo sukurį pasilieka nepakei
stas, sako patikimi praneši
mai.

kovo 
rabi- 
išlei- 
liečia

VILNIUS. — Vilniuje pa- 
skelbtas įsakymas, kad knygy
nų ir viešųjų skaityklų vedėjai 
gali būti tik Lietuvos piliečiai, 
žodžiu ir raštu moką lietuviu 
kalbą, Dabar dauguma knygy
nų vedėjų valstybės kalbos ne
moka. Jiems duotas 6 mėnesių 
terminas kalbai išmokti. Po to 
laiko jie turės ekžamenais įro
dyti, kad lietuvių kalbų moka 
ir žodžiu ir raštu.

' ■
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— Dvidešimt žymių 
nu ir protestonų kunigų 
do pareiškimą, kuris 
gimdymo kontrolės klausimus.
Pareiškimas sako, planavimas 
šeimos mokslinėmis gimdymo 
kontrolės priemonėmis reiškia 
dorovės idealizmą. Reikalauja
ma, kad patarimus šituo rei
kalu teiktų daktarai ir visuo
menės sveikatos agentijos vi
soms vedusioms poroms, kurios 
tokių patarimų ieško.

Pareiškimą pasirašo protes
tonų kunigai Dr. Harry 
diek ir Dr. John Haynes 
mes, taipgi rabinas Dr. 
ney E. Goldstein.

Fos-
Hol-
Sid-

Vyriausias Teismas 
atmetė mirties 

sprendimą

Derybos vedamos 
Jungt. Valstijų • 

ambasadoje
BERLYNAS, • Vokietija, ko

vo 11. — Gautomis čia žinio
mis Suomijos delegacijos ir 
sovietų atstovu derybos taikos 
klausimais vedamos Maskvoje 
Jungt. Valstijų ambasados pa
talpose. Tačiau Washingtone 
valstybės departamento sekre
torius Cordell liuli pareiškė 
nirmadienį, kad Jungt. Valsti
jų atstovai visai nesikiša ; 
suomių ir rusų derybas.

— Vokietijos užsienių reika
lų ministeris von Ribbentrop 
grįžta namo iš Italijos. Vokie
tijos spauda mažai kalba apie 
Ribbentropo pasikalbėjimą su 
popiežium. Ribbentrop prašęs 
popiežiaus paramos nacių tai
kos pasiūlymams. Popiežius gi 
atsakęs, kad jis užgiria tokią 
taiką, kuri remtųsi teisybės 
pagrindu ir užtartų silpnesnes 
tautas. Suprantama, panaši tai
ka naciams nepatinka, tad apie 
Ribbentropo vizitą popiežiui 
Vokietijos ’ spauda mažai ir 
kalba.

— Švedijos atstovas pareiš
kė,-kad Švedija vis leidžia sa
vanoriams į Suomiją keliauti 
ir amuniciją gabenti.

Rusai ieškojo Britą 
nijos tarpininka

vimo

kovo 
teis- 
•bau-

WASHINGTON, D. C., 
11. — Alabama valstijos 
mas buvo paskiros mirties 
smę negrui Davė Canty ry
šium su galvažudvste papildy
ta kovo 19 d. 1938 m. Vyriau
sias Jungt. Valstijų teismas 
sako, jogei negro prisipažini
mas, buk jis papildęs galvažu- 
dystę, buy$L gautas neteisėto
mis kankinimo priemonėmis.

Turkiios suauda kri
tikuoja britus

ISTANBUL, ^Turkija, kovo 
11. — Britaniios karo laivai 
sulaikė Jungt. Valstijų preky
bini laivą Exibitor, plaukusi 
Turkijon. Britai paėmė iš lai
vo geležies ir cino prekes.

' Turkijos spauda griežtai 
smerkia britų poelgį. Ji aiški
na, kad paimtos prekės yra 
būtinai riekalingos Turkijai.

Britanija ir Turkija turi sa
vitarpės pagalbos sutartį pasi
rašiusios.

Suėmė 8 submarino 
įgulos narius

LONDONAS, Anglija, kovo 
. — Paskelbti vardai aštuo-11

nių vokiečių, submarino įgulos 
narių, kuriuos britai suėmė. 
Nepranešta nė kur, nė kada 
tie vokiečiai buvo suimti.

■■

Amerikietis Italiioj 
augliu biznio rei

kalu

LONDONAS, ’ Anglija, kovo 
11. — Vyriausybė painforma
vo pirmadieni, kad prieš porą 
savaičių sovietų ambasadorius 
Londone, Ivan Maiski, prašė 
Britaniją tarpininkauti sovie
tų ir Suomijos taikos derybo
se. Bet rusų sąlygos buvusios 
taip sunkios, kad Britanija at
sisakė pasiųsti jas Suomijai.

ROMA, Italija, kovo 11. — 
Romon atvyko Earl Robertspn. 
Pittsburgh Coal Co. preziden
tas. Kai britai sulaikė Vokie
tijos anglių gabenimų Italijon, 
tai, manoma, Robertson yra 
užinteresuotas siuntimu Jungt. 
Valstijų anglių Italijon. Savo 
keliu ir britai prižadėjo sių
sti italams daugiau anglių.

Rusijos ir Japonijos 
santykiai pagerėjo

Jungt. Valstijų ko 
resDoMentas Japo 

niios teisme

TOKIO, Japoniia, kovo 11. 
— Užsienių reikalu ministeri
jos atstovas Yakichiro Suma 
nirmadienį painformavo spau
dos atstovus, kad žymiai pa
derėjo Janonijos ir Rusijos 
santykiai, kiek jie liečia rūbe
lius, žuvininkystę, anglių ir 
aliejaus pramones. Kai šitie 
rinčai taps išspręsti, pareiškė 
mmisteriios atstovas, tai bus 
galima tikėtis Rusijos-Japoni- 
jos nepuolimo sutarties.

TOKIO,' Japonija, kovo 11. 
— Pirmadienį prasidėjo nagri
nėjimas e bylos teisme, iškeltos 
Internationa] News Service ko
respondentui Japonijoje, Jamec 
Youngui. Amerikietis kores
pondentas kaltinamas tuo, kad 
skleidęs melagingus gandus.

Teismas yra slantas. publika 
^neįleidžiama. Bet įleisti Jungt. 
Valstijų ambasados atstovas ir 
Youngo žmona.

VILNIUS. — Krašto Apsau
gos ministerija perleido Vil
niaus miesto šauliu buriui na
mus. esančius Vilniuje, Didž;oji 
gatvė, 23. šiuose namuose bus 
būrio štabas, skaitykla ir kt. 
Ligšiol Vilniaus šauliai buvo 
prisiglaudę Vilniaus lietuvių 
studentų sąjungos patalpose.

a 'i 1 ■' • t kii



Antradienis, kovo 12, 19402

SLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Aperikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių C*šliuptamių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

Šitą tiesos Ir kotfos romaną skiriu dr. Jonui Šliupui
—---------------------- AL. MARGERIS --------------------- —

(Tęsinys) ........ - - -
—Kryžioku! O ką tai reiškia?

— klausė nustebęs Rokas.

žJokais yra vadinami labai kar
šti, neapykantos ir keršto pilni 
katalikai. Jie savo protu negy
vena ir už savo sąžinę neatsa- 
ko. Jie taip daro, kaip jiems 
kunigai įsako. Jie kaip įmany
dami puldinėja laisvus žmones.' 
O plūstis ir keiktis jie nesidro
vi gatvėje, susirinkimuose arba 
prakalbose, kaip Čia paprastai 
sakome. Jie laisvą kalbėtoją 
mėto kiaušiniais, plytomis, ak
menimis. Daužo svetainės lan
gus, kur būna prakalbos, o jei 
tik jaučiasi stipresniais, tai ir 
susirinkusius puola mušti. Jie 
yra taip baisiai apakinti tikybi- 
niais nekanlos ir keršto nuo
dais, kad visiškai nejaučia mei-’ 
lės ne tiktai savo artimui ir 
kaimynui, bet ir tikram savo

arba knygą, tai jau nebe brolis, 
ne! — Matytum, Rokai, koks

x vam vaikinui. Mat, beveik visos 
lietuvių šeimos yra kunigo sau
joje. O kunigas įsako, kad 

/šliuptarnį laikyti savo namuose, 
lai mirtina nuodėmė. Kas ne
klauso, tas išrišimo nebegauna. 
Išrišimas — žinai — yra labai

gauti-kambarį. Jeigu kuris 
gauna, tai jau laisvą knygą ar 
laikraštį turi slėpti labiau, ne
gu Lietuvoje nuo caro žandarų. 
— Baisus žmonės čia tie kata
likai, Rokai, baisus. O vis tięk, 
Rokeli, aš jų per daugiausia ne
kaltinu. Jie yra kunigų sufana
tizuoti, sugundyti, sukusyti prieš 
mus, laisvamanius^ Jų galva yra 
kimštinai prikimštą neapykan
tos, piktumo ir keršto prieš 
kiekvienų žmogų, kuris aklių 
akliausiai neklauso kunigo. Jie 
nežino, ką jie daro. Jie savęs 
nevaldo. Pavyzdžiui, įsako 
jiems kunigas mušti laisvama 
nį, ir jie muša. Įsako daužyti 
svetainės, kur laisvamanis kal
ba, langus, ir jie daužo. Įsako 
deginti laisvas knygas ar laik
raščius, ir jie degina — .degina, 
kaip kadaise degino inkvizito
riai — degino ne .tiktai knygas, 
bet ir gyvus žmones..^

—Gyvus žmones?! — klau
siamai sušuko Rokas. — Taip 
galėjo daryt tik stabiheldžiai, 
tik pagonys. Ne krjkščionys, ne!

—O iš kur tu, Rokeli, žinai, 
kad krjkščionys .taip nedarė? — 
labai ramiai paklausė Antanas.

- Nuo mažų dienų žinau, kad 
nedarė! — atrėmė Rokas.

--—Ar mažos, ar didelės dienos 
čia nesvarbu. Svarbu, iš kur tu 
žinai, kad krikščionys gyvų

nėiiai lengvatikiai ritasi po juo, 
kaip žolė po dalge. Taigi jie ir 
klauso kunigo—akliausiai klau
so. Jei tik suuodžia, kad įnamis

keli, iš kur sužinojai, kas sakė, 
kur skaitei? Sakyk. Parodyti 
savo žinojimą juk nėra gėda.

tai tuoj veja lauk. Ir už -tai čia 
baisiai sunku laisvam vaikinui
------------------------------  ■ — — ---------------------——

Sveikata Ligoniams
Knygelė, kuri aprašo apie 359 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

delko juos vaitoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir oriaivynų, kurie .dabar da
lyvauja mūšiuose jų kelių toliai ir 
1 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už

M ZUKAITIS 
334 DEAN BLVD.

SPENCERPORT, N. Y.

dyk. Prašau.
Rokas lydėjo ir raudonėj o.
—Matai, Roke Ii, kad nežinai. 

Ir is kur tu galėjai žipotį, kaį 
istorijos šaltiniai 'tati uebuvo 
prieinami. Kunigas juk per pa
mokius .tokjos tiesos nesakys, 
o maldaknygėje apie tai irgi ne
rašys. Tai iš kur tu galėjai su
žinoti?

Rokas pakorė nosį.
Pradėsi, Rokai, skaityti geras

NAUJIENOS, Chlcago, Dl.
o 

svas kraštas. ’ Tai ne Lietuva, 
4 

kuri merdėte merdi po caro 
žandarų ir Rymo kunigų kuL’ 
niu...

—O tų laikų popiežiai, — kal
bėjo toliau Antanas^ — (šiluos, 
nekaltų žmogių degintojus — 
inkvizitorius — laimino ir ant 
jų galvų, kiaurai šūžv^rgjųšių, 
lai’sj pilte pylė didžiausias die^ 
vo malones...

—Bet inkvizicijos, — tęsė An- 
Urnas,— bažnyčios tėvams dar 
nepakako. Tai jie skelbė kry
žiams kėrus žkmonėms, ištisoms 
tautotos, kurios kitaip galvojo, 
kitaip tikėjo, negu katalikų baž
nyčios tėvai. Sugundyti, sutaisy
ti fa na tiltus prieš rajmus žmo
nes, niekam nei pikto, nei blo
go nedarančius, bažnyčios gal
voms pavyko. Ir kryžiais apsi
karstę raiteliai, degdami baisia1 
neapykanta, kerbtu, piktybe ir 
nesuvaldomu troškuliu pasiplė
šti turtų, niokojo, Rokai., ir mu-> 
sų kraštą — niokojo Įtaisiau,, 
negu maras, ugnis arba karas. 
Ir ant sniaigaiių kala\iių, ant 
ašmenų kardų jie atnešė į mu
sų kraštų ebrčj.ų dievų Jehovų 
ir tariamąjį jo “sūnų” Jėzų. Iri 
per kraują, per prievartą, per 
musų brolių ir sesių lavonus jie 
įbruko musų protėviams sveti
mus dievus ir žiaurią, kruviną 
kryžiaus tikybą! Tyki ir labai 
rami musų tėvų žemelė, visa
dos, tarsi amžinasis pavasaris, 
plačiais miškais žaliuojanti, pa-: 
raudo nuo nekaltų musų-brolių 
ir sesių kraujo...

Roko kumščiai suakmenėjo, 
o dantys susispaudė, tarsi du 
girnų kuliai, ir jis žodžio išva
ryti negalėjo.

Bet jau ir laiko nebebuvo, nes 
juodu žengė į savo namus, kur 
lauke šeimininkė. Ji viena ran
ka buvo į pašonę įsirėmusi, o 
kitoje laikė pagaikštį. Rokas net 
krūptelėjo, tikėdamasis pylos. 
Bet grakščioji šeimininkė tik 
pasibarė, moteriškai pagrūmo
dama, kad kitą kartą taip -ne- 
pąvėluotų^.Rpkas, ^į^(J$lto, la
bai4 nedrąsiai sėdo užštaien, ša
lia Antano.

VI

t. ' .. .................... i —f n

Kam Versti VaikusjiJ na
Imti Neskanų
Liuosuotoją

kurte tflvai daro klaida, versdamiKal 
valkus Imti neskanų, sarginanti vaistu rei
kiant jiems liuoauoidld. Vaikąs < pyksta .dėl. 
tokios pabaudos, tas vtiąkus .yra visą! pe- 
reikalinra.

Kada jūsų vaikams jrelkaKiiKas liuasnotoj&s, 
daryk, / kaip mHhjonal; modernių motinų da
ro—duok jiems fi!x-Lax! Jiims nereikės ra
ginti jaunuolius IftijįjĮ Ex,Lax. čelto. kad jis 
rardtuįi ka|p įska^: ftnkoladi^.. kfta dar 
svarbiau, Ex-T/ix yra švelnus Ji uosuotojas. 
tlnkąa jautriems, f .magėms vjdurėllanm. Jis 
veikią vidurius &yo)njįu, lengvjti, be prie-

. ■ . ... .. .. .• >«»'■ . z

E£x-L.ąx yra gerag euąugrusienis ir vaikams 
taip pat. Visose vaistinėse po lOc. ir 25e.

‘vartos -Jr ISaUomp^io.

SftVO

SAUGOKITĖS EAMfiOpŽIOJIMIpt 
AT8I84JKJ.K4T JĮJ; I

Gaminama tik vienas .tikras J3x-L»xl 
IsidGmOkite raides ant
dOžutfis Ir ^(ekvleiityB į pįytelSs. Kad 
gautumėt geras pasekmes, r^ikalau* 
kitę orUrinallp Ex-Lax z

[tilu’osios reikšmės ir >tieses. Ir 
jtaip l<r,uopščiai maldas beskai
tydamas, savo protu jas beke- 
dendanias, dažnai palygino Je- 
gendiškąją bei fantastiškąją jų 
prasmę sli tais faktais, kuriuos 
buvo jau įsigijęs ‘iš Antano ir 
knygų arba laikraščių.

Ir kas iš to išėjo?
Juo toliau, juo piažiau pote

rių jis tebesukaibėjo, juo ma-' 
žiau maldų tebeatsakitė. šit, 
pavyzdžiui, pirmiau būdavo, 
lengvai sumota mišių .maldas,1 
kokią porą arba trejetą litani-

ijvauja musiųvov vuuaa ** i t —------------ ------------------------------- ----------------.o —

tt. Tas viskas parodoma spalvuotu Į |<i» gerų, dorų, Kilnių įr moks-
iv A»vk la tvati ITnlain Q $11 • *

lui brangių žmonių katalikų 
bažnyčios inkvizitoriai yra ant 
laužų sudeginę. Patirsi,., čia lai-

CRANE COAL COMf’ANV 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORT8MOUTH 9022 

POCABONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar dauginki .......   T J
PETROLEUM CARBON CO&E $7.75
Peitkant 5 tonus ar daugiau Tonas * f *

Sales Tax ekstra.

“Aš esu kataliku kunigas 
iš Polsčiaus!”

Tiesos ir kovos laikraščius 
(ir tokias jau knygas) Ročkas 
pamėgo, sakytumei pavasaris 
saulę, ir jis siautė juos, tarsi 
prie jų prilipęs, priaugęs butų. 
Be Į reilda liesą sakyti, vis dar 
prisibijodamas kunigo, dievo ir 
velnio rūstybės. Ir kai jis būda
vo pavargsta beskaitydamas, 
ypač šerno, kun. Demskio arba 
dr. šliupo raštus, ir užsimerkia 
valandėlėj, kad akys .atsilsėtų,, 
tai būdavo iš kažkur a tema ir 
prieš jo akis atsistoja visos pra
garo kančios. Mat, nuo kudj- 
kystė,s .dienų js.igyveuę ir labai 
giliai įsišaknėję jo smegenyse 
tį'kybinjąi prietarai ne lengvai 
tenorėjo apleisti šiltutėlę, mink-

" h paguliau ir škapliernos pragaro kančias? Kodėl taip Tej. yards 3146 
panos Marijos karunką, kuri 
juk ne juokais reikalauja net 
šešių dešimčių sveika Marijų 
sukalbėti, ir dar atlikdavo jam 
iai!ko? O dabar jau vos-ne-vos 
su prakaitu teišvaro vieną kitą 
puslapiuką maldaknygės, gana 
dažnai nė tiek. Labai pamaldus 
žmonės, kurie maldas skaito 
negalvodami ir protiškai nieko 
nejausdami, dųžnai į jį dirstelė
davo, pamanydami, “Ar tik čia 
nebus ‘kęks šliuptarnis, kuris 
‘tik dėl svieto akių* maldakny
gę rankose laiko”.

Jis, tačiau, nepaisydavo. Tik 
galvodavo, svarstydavo ir spręs
davo, kokia tos maldos turinio 
prasmė ir vertė; jeigu iš viso 
maldos turinys gali turėti ko
kią nors prasmę ir vertę?

Ir juo jis giliau bei nuošir
džiau į maldos esmę gilinosi, 
juo labiau nuo jos šalo, tolo.

Dar daugiau jis, betgi, šalo 
ir tolo nuo pamokslų, kurių 
beklausydamas savęs klausinė
davo: “Kodėl vis tas pats? Ko
dėl nieko naujesnio, įdomes
nio., pamokinančio? Knygose ir 
laikraščiuose, rodos, tiek moks
lo, o šit kunigas, pamokytas 
žmogus, nė krislelio čia jo ne
duoda. O mums, bemoksliams 
darbininkams, taip jo reikia. 
Kodėl vis tik apie griekus, du
sią, „velnio bei dievo rūstybę ir

dažnai keikiama ir plūstama VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki 
ie, kurie skaito, mokinasi, švie- Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

čiąsi, į draugijas rašosi? Kodėl 
tokia gausybė plūdimų, ncapy- 
cantos ir keršto pilasi iš kuni
go burnos bažnyčioje, tarytu
mei smuklėje iš girtuoklių lū- 
ių? Kodėl? Atsakyk, Rokai, — 

ragindavo save Rokas atsakyti.
O vieną kartą, matyti, kuni

gas buvo labai smarkiai įsigė- 
rę§, ir savo įniršimą ant laisva- 
mafiių alkoholiu sustiprinę*, • 
kad jis paleido iš savo burnos' 
viską, ką tik ten beturėjo. O 
tai buvo gyvas sprogimas atma
tų statinės ir jos nešvarumų iš- 
!’>itaškymas. Rokas ilgiau nebe
išlaikė ir šovė iš bažnyčios lau
kan ■— tyresnio oro, kuriuo

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo 
3348 8, HALSTED ST

Dr. V. L SIEDL1NSK1
DENTISTAS

Firm., Trečiadienį, šeštadieni
1631 So. Ashland Avė.

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

Tel. LAFAYETTE 3650

(Bus daugiau)

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

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

Laisniubtas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WEST 18th STREET
Tel. CANAL 3161

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Ambulance
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVJLFE 
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

» 
Valandos nuo 10:00 
•v. r. iki 5 y. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ' ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sek m. pagal sutartį

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland . Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.
i

AKIU SPECIALISTAI
Kiti Lietuviai Daktarai

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

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- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Klausykite tnusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 18:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Laidotuvių Direktoriai LIETUVIAI

Tel. Office Wentworth 6330
į Rez. įlydė Park 8395

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

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

kitataučiai
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

ADVOKATAI

Adresas.—........... . ....

Miestas ir valstija

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
| 1739 So. JHalsted SU, Cįhięago, IJU

■CU Įdedu 00 centų 4r prašau atsiųsti man JPavyzdj No.

I Vardas ir pavardė ADVOKATAS
7 So. Dearborn St 

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų Tek—Hyde Perk 3395

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6° vak.

1957 W. Garfield Blv<t
Cor. Damen. . Hemlock 6699

COPR. IW, NECDUCRAFT SERVICE, INC.

CUTVyORK L.INENS PATTĘRN 2484

A Montvid, M. D.
i 'West Town State Bank Bldg.
1 2400 WEST MADISON STREET
Vai 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Telefonas SEFjtJEY J7330
Namų telefonas Brunswick 1597

■SS

■■Y-.-y.V.’.VAV.J

1Yards 1139
Yards 1138

7 f- 
' >1: 
.7 
fl

K: P. 6UG1S
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 8818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-

- pagal sutartį

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence TeL JBEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:80 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHitituaiiiiiir

J, MULEVIČIUS
4348 S, CalifurnU .Ay.eime Phone Lafayette 3572 

4 . z

.................................. .. 1 ' J . .'.-j'.'.'.'ny   rj.r.’A11 ■>. b t* ■ * ■■ . ...... ■      — 

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ALBERT V. PETKUS 
47,04 So,. Westerji Avenue Phone Lafayette 8024

ANTHONY B. PETKUS
(6834 So. Western Avė. į Phone Groveliill 6142
1416 ‘South 49th Court, Cicęro Phone Cicero 2169

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

.XI1! 11» l».l *»n »> R W 1 1 W m .R 1 | , , IĮ ■ ■ i V....................... < II

P. J, RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS X4it»

• • • -t'-

"1H’i i n -'"i fir ........... i ■ i. ■■ ” •—

I. 3. ZOLP Phone Yards 0781 
1«46 West 46th Street

* II* . ...................       , .n «i

S. p. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue

■' i....................................... '"i" 11 <.»i.i»mi-,mi. »■;*-................ '

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 Wėst 23rd Člaęje Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 $ast 108th jSJueet TeL Putlman 1270

tiiiiiiiiiiitiiiiOiiiiiiiiiliiliiifjiir

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

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 tpagaj sutartį.
Rez. 4910 SO. MięiIIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.

No. 2354

kus, kurie kėlė (kaip paprastai 
laisvė j ančjo žmogaus sieloje 
būna) galybių galybes visokiau
sių abejonių ’dr baimių. Jr su 
šitomis labai puriomis, stačiai 
įžūliomis abejonėmis ne maža 
teko Rokui labai sunkiai kovo
ti. Jiesa, 'daug jam padėjo An
tanas, su labai rimtais ir įtiki
nančiais patarimais, padrąsini
mais, bet, šiaip m* taip, dau
giausia grūmėsi su jomis jis 
pats — Rokas.

Bažnyčion jis vaiikščiojo kas 
mielą sekmadienį. Kalbėjo po
terius., skaitė maldas ir pamok
slu klausėsi Bet tuo paęiu kar
tu jau ir abejojo apie ko.kį nors 
jų galybės bei vertyb.es buvi
mą. Vadinasi, jau ne taip, kaip 
pinui,au, kad būdavo viską akr 
lai (tiki ir šventa tiesa laiko. Da
bar jis abejojo, apmąsiHnėjo, 
vaizdžiau tariant, ant kritikos 
svarstyklių dėjo. Q apmestiDe
damus, ką beskabąs, nebelaks- 
tė, tarsi viesulas,, nuo vieno aa- 
kiuto prie Juto, bet .s.tabteiejo,, 
pj’o sveiko p^olo mikroskopą 
aštriui pažiūrėto, įeškodajm**

Biiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiti

■■■ ■> >4

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po
pjetų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 46 iki 12

Rez. Tclęphone PLAZĄ 3200

vertyb.es


f

Antradienis, kovo 12, 1940

KORESPONDENCIJOS
Lietuvos Generalinio Konsulato New 

Yorkę aukų pakvitavimas Nr. 28
VILNIAUS REIKALAMS:
A. L. T. Sandaros 15 kuopos, Bridgeport, Conn., Vasa

rio 16 minėjime surinkta, prisiuntė A. A. Sapiega ..j. $13.00 
(Aukojo: po $1 — P. Svirskas, A. Gustas; po 50c 
—A. Ramanauskas, S. Bartkevičius, O Ramanaus
kiene, J. Skubąs, L. Radzvilas, Krikščialiuniai, Jab
lonskiai, Tatarunienė, Vyšniauskienė, Barčaitienė, 
D. Remeikienė, P. Remeika, H. Sapiegienė; smul
kių $4.50)

A. L. Piliečių Klubo, Akron, Ohio, Vasario 16 minėjimo 
pelnas ir svečių aukos, sumoje $28.05, prisiuntė B. 
Versackas ................................................................ $42.00

Toronto Liet. Kom. Demokr. Atst., per J. Ylą prisiųsta 
persiunčiant iš Canados bankas diskontavo $1.40, liko $8.60

Pbiladelpbia, Pa., Vasario 16 minėjime Liet. Muzik. Sve
tainėje surinkta, prisiuntė J. Ivanauskas ....   $64.00

Kanados Liet. Sąjung. Montreal, Vasario 16 minėjime 
surinkta, prisiuntė A. Sakalas ...........................   $20.09

Pittsburgh, Pa., Vasario 16 d. minėjime Liet. Mokslo
D-jos svetainėje surinkta, prisiuntė P. L. Pivaronas $105.92 
(Aukojo: Liet. Mokslo D-ja $25; SLA III apskr. — 
$10; SLA 104 kp., 1 12 k., Lith. Citizens Society of 
W. Pa., P. Pivaronas, A. J. Michiulis, A. Jucevičius 
— po $5; J. Kairis — $2; po $1 — J. Kamarauskas, 
Ed. Schultz, K. Birnbienė, J. Virbickas, R. Birbickie- 
nė, J. Kuzinas, J. Pranavičius, J. K. Mažukna, J. Ze- 
linauskas, F. Radgius, V. Panieka, J. A. Kazlauskas, 
J. Girdžius, A. Žvirblis, J. Lekavičius, P. Savalskis, 
A. Aleknavičius, O. Sandai te, S. Bakanas, su žmona, 
A. Rumšą, J. Myksa, D. Kalėda, P. Jusevičius, F. Am- 
brozas, J. Petraitis, J. Kirsthikas; smulkių — $4.92).

Lietuvių Pašalp. D-ja, McKees Rocks, Pa., iš iždo $44.30;
\ vilniečiams šelpti vakar, pelnas $55.70, prisiuntė F.

Imbras ........................................................................ $100 00
Utica, N. Y., Specialus Komit. Vilniui Remti, per kun. B.

Liubauska .........................................  ,.............. $155.00

Viso .... $508.52
Anksčiau skelbta .... $9,011.58

Viso Vilniaus reikalams $9,520.10
Generalinis* Konsulatas visiems aukotojams, rinkėjams bei 

šiaip pasidarbavusiems nuoširdžiai dėkoja.
1940 III 6, Ncw Yorkas.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

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

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

PETER SUDENT’
Atidarė naują vieta ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams.
6600 W. lllth St., Worth, III.

Pirmieji SLA
P. T. Rinkimų 
Rezultatai

Pažangieji laimėjo

HARVEY, III. — SLA 289 
kuopos susirinkimas įvyko 7 
d. kovo J. Samatavičiaus sve
tainėj, 15609 S. Halsted St.

Šiame susirinkime buvo bal
savimai SLA Pildomosios Ta
rybos. Pasirodė, kad apžąngie- 
ji laimėjo rinkimus.

Štai ir rinkimų rezultatai:
Prez. F. J. Bagočius 13 bal.
Vice-prez. J. K. Mažukna 13

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

Sekr. M. J. Vinikas ........... 2
Sekr. D. Pilką .................. 6
Sekr. K. Michelsonas ....... 5
Ižd. K. P. Gugis ..............  12
Ižd. J. žebris ...................... 1
Ižd. Glob. S. Mockus ......... 3
Ižd. glob. E. Mikužiutė .... 13
P. Dargis ..........................  5
J. Brazauskas ................... 4
J. K. Urbonas ...............  1
D^kt Kvot. D.31...............1

I Daktarus Kvotėjus
Dr. S. Stanislovaitis ....... 7
S. Biežis .......   4
A. L. Graičunas..................  2

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00. Per paštą 
siunčiant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Senas Narys.

įvairioš¥nios
Nusižudė politikie

rius
SPRINGFIELD, III., kovo 

10. — Illinois Valstijos viešų
jų darbų departamento direk
torius, F. Lynden Smith, Šeš
tadienį' rastas negyvas vonio
je St. John’s ligoninėje. Ir į 
ligoninę jis buvo išgabentas 
kai pereitą ketvirtadienį mėgi
no peiliu perskrosti sau gerkle 
ir sunkiai susižeidė.

Praeity Smith vaidino svar
bią rolę Illinois valstijos poli
tikierių tarpe ir buvo vienas 
gub. Hornerio patarėjų.

NAUJIENOS, Chicago, HL
-■  ----- - - -----------------. i ,.i.................. t »rmįyi

N AUJIENU-ACME Tolephotn
DOYLISTION, PA. — George Ranken.ir Mary 

Cohan, su kuria jis apsivedė.

Įvairios žinios iš Lietuvos
I _________ . .

VILNIUS. — Vilniaus mies- nes vienas krūvas apmažinus, 
lo savivaldybė dėl numatytų iš nakties randama vėl pasnįg- 
rlaugybės būtinų atlikti uždavi- (a. Autobusų susisiekimui kė
nių buvo numatęs sudaryti biu
džetą iki 25 milijonų litų. Nors
dėl pokarinių sunkenybių ir ne
galėjo tokio biudžeto sudaryti, 
vis tik Vilniaus biudžetas šie
met yra du kartus didesnis, ne
gu būdavo lenkų laikais ir tik 
dviem milijonais litų mažesnis 
už Kauno miesto biudžetą, tuo 
tarpu kai pernai Vilniaus biu
džetas buvo trigubai mažesnis 
už Kauno biudžetą. /

Vilniaus miesto savivaldybė 
tikrai labai daug vargo turi su 
šelpiamaisiais, kurių skaičius 
vis dar nemažėja, nors dauge
lis darbu jau aprūpinta. Vis dar 
atsiranda tokių, kurie, politi
niais sumetimais, su tikslu kir
šinti kitus, skverbiasi j netur
tingųjų ir šelipamųjų ^iles, ty
čia sunkindami savivaldybės 
darbą, nors tų skaičius palaips
niui mažinamas arba pats sa
vai m i baigiasi, nes- jiems agi
tacijai išmuša visą ginklą at
bėgantieji arba atvykstantieji iš 
kitapus sienų, kurie vilniečiams 
papasakoja nuogų faktų, kaip 
ten gyvenama, žydų visuome
nės atstovų delegacija irgi pra
šo iš savivaldybės sumų savo 
bendruomenės socialiniams rei
kalams, aiškindami, esą žydų 
varguomenė nusiskundžia savo 
bendruomenės veikla, kuri
daugiau šelpdama atbėgėjus, 
karo * pabėgėlius, žymiai ma
žiau besirūpinanti vietos netur
tingaisiais žydais.

Nežiūrint kriminalinės poli
cijos veiklumo, Vilniuje vis 
dar pasitaiko gana stambių va
gysčių, nes Vilniuje vis dar te- 
begastroliuoja buvę žymiausi 
Varšuvos ir kitų buv. Lenkijos 
miestu vagys specialistai “žvai
gždės”. Buvo atsitikimų, kad ta 
buv. Lenkijos garsenybė T— jos 
specialistai kišenvagiai ir įsilau- 
žikai padarydavo** ekskursijas 
net į Kauną. Be/ pirmąsias dvi 
plėšikų gaujasCy ilniuje likvida
vus, tokių “turistų” nebegirdė
tu . X

KAUNAS. — ^iemet žiema 
Lietuvoje kad ir šalta, bet pa
vyzdinga, kokios senai bebuvo 
turėta. Didieji speigai, kur'c 
nuo Trijų Karalių dviem ban
gomis buvo užlieję visą kraš
tą nuo Turmanto iki Palangos, 
jau nuo sausio kokios 18 d. 
tai yra po poros savaičių, ge
rokai sumažėjo ir laikosi tarp 
5 ir 10 laipsnių žemiau nu’io. 
Bet užtat sniego kurs laikas yra 
daugiau negu reikia. Vidutinis 
sniego sluoksnis krašte yra pu
sė metro, o kadangi buvo ne
mažų pustymų, tai vietomis ne 
tjk tvoros, bet , ir žemesnieji 
trobesiai yra apnešti baltais 
sniego kopkalniais. Kauno 
mieste sumobilizuoti visi, kas 
beturi arklį ir jau visa savaitė, 
bet neįstengia sniego išvežti,

liams atkasti buvo organizuoja
mos tikros talkos. Kas turi 
reikalų miške, šiemet patogiai 
galės atsilikti. Nors girdėti iš 
daugelio vietų ir nelaimingų at
sitikimų, ypatingai dėl pereitų
jų speigų. Kaip bus su sodais, 
dar nežinią, nors agronomai 
ramina, kad šiemet speigai ne
galėję daug pakenkti, nes žemė 
buvo iš anksto įšalusi ir pasni
gusi. Blogiau su naminiais ir 
laukiniais gyvuliais ir žvėre
liais. Esą giriose randama ne
maža sušalusių paukštelių. Me
džioklės šią žiemą gana sėk
mingos. Miškų departamentas 
įsakė savo girininkams įrengti 
miškų žvėrims r" mait’niino 
“punktus”, padedant jiems 
maistui paruošto pašaro ir nu
kirstų žalių' drebulinių šakų.

VILNIUS. — Vilniaus mieste 
yra 29 katalikų bažnyčios ir 
apie 10 koplyčių, .106 žydų si
nagogos, 10 stačia,Ū10ų cerkvių, 
1 evangelikų liuteronų ir 1 ęv. 
reformatų bažnyčios, 1 karai
mų maldykla ir 1 totorių me
četė. Evangelikai ir žydai jau 
susiliejo su savo tikybinių or- 
ganicazįjų centrais Lietuvoje. 
Šiomis dienomis Vilniaus žydų 
rabinai duos priesaiką Lietuvos 
valstybei.

MODERNI
ELEKTROS LAIDININ

KAI IR PRIETA SAI

E ... \

Žema Kaina... Lengvus Išmokėjimai
• Modernizuokite savo namus geres
niam gyvenimui. Įsiveskite ganėtinus 
laidininkus ir .įjųngtuvus didesniam 
elektrikos vartojimo patogumui. Pa
keiskite senuosius fikčerius naujais di
desniam gruožiui ir geresnei šviesai.

Pykai Namų šviesos Ištyrimas
Prašant, vienas iš musu namu šviesos patarėjų vietoj 
ištirs šviesą namuose. Tik patelefonuokite RANdolph 
1200, Local 2567. < '

COMWIONWEALTH EDISON 

COMPAVY

AKINIAI Visokios 
MADOS

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

Dr. Karolis NtirkaUNurkaitis 
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

Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —.

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

iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

MADOS

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 moka3'/2% palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikiaztaupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar šiandien 
TAT’JTENŲ SPULKOJ.

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHOANIANBUILDING,
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION 

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas, CANAL 8500 /

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

No. 4406—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14,. 16, 18 ir 20 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

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

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

3c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago  j e—paštu

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija1 .... ................
Savaitei ..............................
Mėnesiui .....  _.............

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams -____  $5.00
Pusei metų .................’....... 2.75
Trims mėnesiams ............ 1.50
Dviem mėnesiams -.......... 1.00
Vienam mėnesiui ......... «... .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:,
Metams ......... ---- ___ ------ $8.00
Pusei mętų  ....................... 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Taikos derybos
Tarp suomių ir bolševikų eina taikos derybos. Kai 

kurie pranešimai iš Švedijos ir Danijos sako, kad taika 
jau padaryta. Bet Elsinkis tuos pranešimus nuneigia. 
Buvo pasklidęs gandas, kad suomių delegacija grįžta iš 
Maskvos paduoti parlamento patvirtinimui abiejų šalių 
įgaliotinių sutartas sąlygas. Tačiau Suomijos užsienių 
reikalų ministeris Vaino Tanner vakar pareiškė, kad suo
mių delegacija dar tebesanti Maskvoje.

Tokiu budu, šiuos žodžius rašant/taikos dar nėra, 
bet ji gali būt paskelbta bet kurių valandų. Atrodo, kad 
susitaikymas greičiau įvyks, negu neįvyks. Reikšmingas 
jau yra pats faktas, kad Suomijos delegacija nuvyko tie
siog j Maskvų derėtis dėl taikos. Ji nebūtų tenai vykusi, 
jeigu suomiams nebūtų buvusios pasiūlytos daugiaus ar 
mažiaus priimtinos sųlygos. Pati sovietų valdžia^ pakvie
tė suomius taikytis.

Verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad dar vakar prem
jeras Chaųiberlainas pareiškė Anglijos parlamentui, jo- 
gei Suomija iki šiol nėra oficialiai prašiusi sųjungininkų 
pagalbos, nors Anglija ir Francuzija buvo pranešusios 
suomiams, kad jos yra pasiryžusios tų pagalbų be atidė
liojimo suteikti? Matyt, Anglijos valdžia numano, kad 
suomiai turi viltį susitaikyti su rusais.

Koks tas susitaikymas bus, dar nėra žinios. Bet rei
kia tikėtis, kad jisai nebus priešingas pagrindiniems Suo
mijos demokratijos interesams. Suomija nėra sumušta. 
Todėl bolševikai negali jai diktuoti sųlygų, kurios butų 
nesuderinamos su jos nepriklausomybe ir krašto saugu
mu.

-A,

Rusija arti bado

DĖL “KARŠTO” SLA. PIL 
DOMOS TARYBOS 

SUVAŽIAVIMO
Pradedant kovo 1 d. ir bai

giant kovo 9 d., per pusantros; 
savaitės laiko SLA. Pildomoji; 
Taryba laikė posėdžius New 
Yorke. Keliuose posėdžiuose 
kartu su ja dalyvavo ir dviejų 
komisijų nariai — Kontrolės ir 
Apšvietos. Anot “Keleivio”, tai 
buvo '‘karštas” suvažiavimas.

“Suvažiavime”, sako Bosto
no savaitraštis, “buvo pakel
tas redaktoriaus Jurgelionio 
afronto Tarybai klausimas. 
Mat, keliuose ‘Tėvynės* nu-' 
įnertuose redaktorius padarė 
Tarybų įžeidžiančių pareiški
mų ir dabat atsisakė (? — 
“N.” Red'.) juos atšaukti ar
ba prižadėti, .kad daugiau to 
nedarys.

“Suprantama, 1 organizaci
joj šitokie dalykai negali bul 
toleruojami. Bet Pildomoji 
Taryba negali redaktoriaus 
suvaldyti be Apšvietos Komi
sijos pritarimo. Todėl tele
grama buvo iškviestas iš Chi- 
cagos Dr. P. Grigaitis, Ap
švietos Komisijos pirminin
kas...

“Iš visą to galima numa
nyti, kad šis Pildomos Tary
bos suvažiavimas yra gana 
karštas. Kas bus padaryta su 
redaktorium Jurgelioniu, ra
šant šiuos žodžius dar nėra 
žinių; bet mes manom, kad 
jis bus priverstas savo takti
kų pakeisti, nes kitaip nebus 
sutarimo.”
Tikrumoje tai pats Pildomos 

Tarybos suvažiavimas nebuvo 
jau taip “karštas”. Nes daugu
ma tų klausimų, kurie buvo iš
šaukę "karštį”, buvo išdisku- 
suoti ne oficialiuose Pildomos 
Tarybos posėdžiuose, o komisi
jų su organo redaktorium pasi
tarimuose. Pildomai Tarybai 
buvo pateikti tų pasitarimų ra
portai. Tokiu budu buvo ne tik
tai išvengta bereikalingų “karš
tų” ginčų posėdžiuose, bet ir 
sutaupyta daug laiko.

Čia nėra reikalo gilintis į ki-' 
tusius tarpe “Tėvynės” redak
toriaus ir Pild. Tarybos ginčus, 
bet svarbiausia nesusipratimų 
priežastis bene buvo ta, kad KI. 
Jurgelionis savo sumanymu 
skelbė ne kaipo organizacijos 
narys, o kaipo organo redakto
rius. Tarp organizacijos narių 
dažnai kyla ginčų dėl nuomo-i 
nių skirtumo, ir tame nėra nie
ko blogo. Bet organizacijos 
įstaigos turi viena sų kita koo
peruoti, kitaip organizacijoje 
kiltų suirutė.

Šitame punkte “Tėvynės” re
daktorius pilnai sutiko su Ap^ 
švietos Komisijos narių nusista
tymu. , *

—..
Tamstos nuomone nesutinku, 
bet aš kovosiu iki mirties UŽ 
Tamstos teisę savo nuomonę iš
reikšti!” \

,0 bolševikų nusistatymas y- 
ra visai priešingas. Toje šalyje, 
kurių jie valdo, jie ne vienam 
žmogui nepripažįsta teisės skel
bti kitokių nuomonę, negu ta, 
kurių yra nustatęs diktatorius 
Stalinas. Minties srityje bolše
vikai įvykdė tikrų dvasios ver
giją-

Tai kas iš to, kad sovietų 
valdžia laikys Voltaire’o raštus 
specialiame ' knygyne, jeigu sa
vo politikoje ji kasdien trem
pia jo idėjas? Juk ir cariene 
Katrė didžiuodavosi savo susi
rašinėjimu sii garsuioju franeu
zų humanistu, bet tuo pačiu lai
ku Rusijoje ji atėmė baudžiau
ninkams pušku tinęs žmogaus 
teises!

PILIEČIŲ LAISVĖS
SĄJUNGA

Europa neramiu metu
Kariaujančių žmonių nuotaika. — žmonės paprastai ma

žai kalba. — Veikia begailestinga cenzūra. — Moters 
vaidmuo. — Kaip Maskvos gyventojai yra informuo
jami apie karų Suomijoje. — Maskvoje manoma, kad 
Pabaltijo valstybės jau sovietams priklauso. — Niū
rūs Vokietijos žmonių gyvenimas. — Vokiečių ka
reiviai. — Prancūzams nieko netrūksta. — Miiiuko- 
vas apie Lietuvą.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

4'

(Tęsinys)

Asmuo buvojęs Vokietijoje 
sako, kad tenai žmonės likę vi
sai be žado. Niekas apie tos die
nos reikalus nekalba. Visų vie
nodas rūpestis, tai maistas, 
Krautuvės tuščios. Liuosai gali 
gauti pirkti tik degtinę, vynų, 
knygas, o kitos krautuvės netu
ri kų veikti, nes neturi kų par
duoti. Tiesa, jų langai prekių 
pavyzdžiais apkrauti, bet įėjęs 
į krautuvę nieko negali gauti 
pirkti.

tuva prekybinių ryšių. Su Lie
tuvos žydais prekiauti vengia
ma. Žydų klausimas dabai* Vo
kietijoje, kad ir bent kiek ap
miręs, bet stiprus antisemitiz
mas visur jaučiamas. Kai kas iš

tuva nusikratys žydų, kurių pa
gal jų nuomonę dabar tiek daug

Bet vis tik. politinio gyvenimo 
orientacijai, tikslesnei orienta
cijai gerai žinoti ir kitų išgy
ventus įspūdžius.

Todėl radau reikalingu čia 
juos pažymėti, juo labiau, kad 
juos išgirdau ir politikoje nusi
manančių žmonių.

Bet visi, su kuriais man teko 
kalbėlis, visi susilaiko sakę, ar 
pranašavę, kas karų laimės, vi
sų toksai įsitikinimas, kad į šį 
karų dar daugelis pavasaryje 
valstybių įsiveis, kad karo tik/ 
ra pradžia dar neprasidėjo.

Visi labai įvertina Vokietijos 
stiprų organizuotumų ir gerų 
kariuomenės ne tik žmonių, bet 
ir ginklų medžiagų.

Kare esu visuomet galima 
laukti visokių netikėtinumų. 
Štai, kad ir SSSR karas su Suo
mija. Juk atrodė, kad Suomija 
busianti tuoj sutriuškinta, o vie
nok iki šiol visai nežymi SSSR 
persvara. O juk Suomija prieš 
SSSR tik mažučiukas nykštu
kas, bet nykštukas kietas, stip
rus, kurio tasai milžinas nic-

Vokietijos eilinis žmogus turi, 
labai menkų supratimų, kas už
sieniuose dedasi. Bet noras ži
noti yra begaliniai didelis. Tik 
stiprus oaimės jausmas tų smal-

Vokietijos visuomenės tarpe sų pusėtinai suvaldo. Teatrai, 
SSSR karas tarp Suomijos esąs'kino teatrai, operų salės žmonių

1 ----- Vokiečiai kimštmai prikimštos. Restora-

Laisvės 
Sąjunga, 
pasisakė 

Pir-

Sovietų valdžia pakvietė suomius į taikos derybas po 
trijų su puse mėnesių karo, kuris dar iki šiol nėra davęs 
jai pergalės. Tas karas atnešė Rusijai daugiau nuostolių, 
negu laimėjimų. Ji pražudė užmuštais ir sunkiai sužeis
tais apie 400,000 vyrų, t. y. beveik tokią armiją, kokią 
Napoleonas vedė į Maskvą 1812 metais.

Bet, gal būt, dar didesni buvo sovietų nuostoliai “vi
daus fronte”.

Maskvoje šiandien yra didesnis maisto trukumas, ne
gu kuriuo nors laiku nuo 1933 metų bado. O Maskva vi
suomet būna geriau pavalgiusi, negu kiti Rusijos mies
tai, nekalbant jau apie kaimą. Jeigu Maskvoje žmonės 
nedavalgo, tai kitose Rusijos dalyse gyventojai badauja.

Per paskutinius šešis mėnesius gyvenimo lygis (“liv- 
ing Standard”) Rusijoje nukrito apie 33 nuošimčius.

Šitokius pareiškimus apie . padėtį sovietų Rusijoje 
šiomis dienomis padarė žmogus, kuris išgyveno Maskvo
je 4 metus ir turėjo progos gerai susipažinti su Rusijos 
ekonomine būkle, nes jisai buvo Amerikonų-Rusų Preky
bos Buto sekretorius Maskvoje.

Tas asmuo, Spencer Williams, dabar yra Londone, ir 
kovo 5 d. per Columbia Broadcasting System pasakė kal
bą, kuri buvo perduota oro bangomis Amerikon, apie, pa
dėtį sovietų krašte.

Sovietų Rusija, sako Spencer Williams, nestengia 
aprų^inti savo gyventojų nei maistu, nei drabužiais, nei 

 

kiuris kasdieniniame gyvenime rekalingais daiktais, - 

 

to^lėl ji/kad ir Stalinas dar taip norėtų, negali suteikti 
kiek žymesnės pagalbos Hitleriui, žinios apie karą su 
suomiais yra slepiamos nuo žmonių.

“Rusijos žmonės”, sako Spencer Williams, “šian
dien kariauja, nežinodami, kad yra karas. Bet gy
ventojai Maskvoje ir kituose stambiuose centruose.
įvairiais slaptais keliais patiria, kad mūšiai Suomi
joje tai ne vadavimas žmonių, kurie buk išskėstomis 
rankomis pasitinka įsiveržusią sovietų armiją.”
Ir žmonės, anot, to amerikono, pradeda “murmėti”. 

Savo kalboje jisai papasakojo, kokių neprielankių val
džiai pastabų jam teko girdėti, stovint eilėse prie maisto 
krautuvių Maskvoje. / : šėrikai ne tiktai rodytų Voltai

“Tokių pastabų aš niekuomet nesu Rusijoje gir
dėjęs, net 1933 metų bado dienomis, pridūrė kalbėto*
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Štai dėlko Stalinas buvo priverstas pasiūlyti taiką 
suomiams, nežiūrint to, kad jisai dar ki šiol nestengė ji) 
“paklupdyti”

VOLTAIRE IR SOVIETŲ 
VALDŽIA

j
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Amerikos Piliečių 
(Ąm. Civil Liberty) 
po jlgų svyravimų, 
prieš visokias diktatūras, 
miaus į jų skverbdavusi komu
nistai ir įvairų “beparlyviško- 
mis” maskofflis prisidengę ko
munistų “bendrakeleiviai”. Są
jungos pirmininku per ilgus 
metus buvo vienas pastorius, 
Harry F. Ward, kuris vadino 
save liberalu, bet visuomet uo
liai rėmė Maskvos “generalinę 
linijų”.

Dabar tas pastorius iš, pirmi
ninko vietos pasitraukė, ir visa 
Stalino garbintojų brolija čme- 
Piliečių Laisvės Sąjungų keikti. 
Štai kaip rašo apie jų vienas 
lietuviškų sfdlincų '“fiureris”:

“Bet dą^ar toj liberalų or
ganizacijoje įsivyravo nepa-

> r * i
kenčiama dvasia. Velniop nu
važiavę liberalai, susidėję su 
karo kurstytojais, pradėjo ra
ganų jiešĮfoti ir jas gaudyti. 
Paskutiniam susirinkiifie jie 
sudarė didžiumų ir prakeikė 
komunistus. /

“Tokia padėtis pasidarė ne
pakenčiama nuoširdžiam li
beralui Wardui. Jis pasi
traukdamas pareiškė, kad jis 
niekados nebuvo mažumų

. persekiotoju ir nebus, kad A- 
merican Givil Liberty Unija 
pateko į Suterštos sąžinės ir 
kreivos politikos šinkorių 
rankas.”
Matyt, ta organizacija smar

kiai uždrožė komunistiškiems 
hųmbugieriams, jeigu jie šitaip 
piktai koliojasi. /

Garsusis 18-jo šimtmečio 
franeuzų rašytojas Voltaire ve
dė plačių korespondencijų su 
Prūsų karalium Friedrichu ir 
su Rusijos cariene Katre II. Ca- 
rienė Katrė, be to, dar surinko 
daug įVairių Voltaire’o veikalų J

Tie jo laiškai ir veikalai pir- 
miaus nebuvo prieinami publi? 
kai. Bet eoyič'tų valdžia įsteigė 
Voltaire’o vardo knygynų ir, 
kaip praneša komunistų spau
da, rengiasi to rašytojo kurinius 
sutvarkyti, kad žmonės galėtų 
jais naudotis.

Tai yra pagirtinas darbas. 
Bet butų dar gėriau, jeigu boL;

re’o raštus publikai, o ir patys 
juos skaitytų. ' ■ •

Voltairc’as buvo žymiausias 
18-jo šimtmečio kovotojas dėl 
nuomonių laisvės. Savo nusista- 
tyinų šituo klausimu jisai kar
tų suformulavo taip: “Aš su

<

ŽINIOS

labai nepopuliarus.
aiškiai reiškia savo simpatijas 
Suomijai. Net spėliojama, kad 
kaip kas iš vokiečių kariauja 
suomių pusėje. Net kalbama, 
kad gal ir ginklų Suomija ap
linkiniais keliais iš Vokietijos 
gauna, bet tai, žinoma, tik spė
liojimai.

Kas dedasi užimtoje Lenkijo
je niekas nieko tikro nežino. 
Viena tik visiems aišku, kad fe
nais eina stiprus teroras. Visi 
nujaučia, kad Lenkijos miestų 
gyventojai badauja.
Kaimas nuo karo

KAUNAS.’ — Prof.z B. Volte
ris siūlo dabartinį Lituanistikos 
Institutų išplėsti į Mokslo Aka
demijų, kurios tiksiąs butų 
rinkti visų originalų Lietuvos 
mokslininkų darbų, atvaizduoti 
Lietuvos mokslo raidų ir kartu 
būti vieta, kur butų galima 
rasti visus mokslo davinius Lie
tuvoje pasireiškusių mokslinin
kų.' Jau ir šiandien esama pa
kankamai medžiagos sulyginti, 
kiek mokslo medžiagos buvo 
padaryta per. 20 metų Lietuvos 
ueiniklausomybes, palyginant 
su Lenkijos tuo pačiu laikotar
piu.

KAUNAS. — Pranešama, kad 
po antrųjų didžiųjų šalčių,, kh- 
rie truko dar apie savaitę, obe
lys ir obelaitės bus išlikusios 
sveikos, bet jaunos kriaušės bus 
labai paveiktos ir, greičiausiai, 
žuvusius. Augesnės kriaušės gal 
dar nebusiu1 visai žuvusios, bet 
dviejų-trijų metų ųgius reikė-

Reslora-
už-nai gerai veikia ir pusėtinai 

uarbiauja.
Vienas asmuo turėjęs ilgų 

sikaibėjimą Prancūzijoje su
sų kadetų vadu, žymiu politiku 
ir istoriku Miliukovu. Esą, nors 
tai ir labai senas žmogus, bet

pa- 
ru-

Apie Lietuvos užsienių politi
kų Miliukovas šiaip išsireiškęs: 

—Jei ir aš bučiau Lietuvos 
užsienių reikalų ministras, bu
čiau ne kitaip pasielgęs. Tai vie
na iš geriausių išeičių, tarp dau- 

Lietuva 
sutarti

nėra taip geiįo blogybių, kurių 
skaudžiai nukentėjęs, tai kaimo pasirinko sudarydama 
gyventojai turi ką valgyti, bent su 
pramisti gauna. ( *

Taip pat kalbama, kad iš len- metu nesikiš į Lietuvos vidaus 
kų tautos tarpo dabar daug kas ' 
tarnauja vokiečių žvalgyboje 
Gestapo, šie persimetėliai kaip 
vienų Jaįp ir.kiįų naikinami.

Vokietei ų kariuomenė maiti
nasi gerai; nors ji nėra labai 
karingai nusiteikusi, bet visus 
jai duotus įsakymus vykdys be 
jokio atsikalbinėjimo. Tai yra 
pilnai mechanizuotas automa
tas, kuris veiks iki tol iki visas 
mechanizmas galės veikti. Čia 
visai netenka kalbėti apie kokių 
nors revoliucinę dvasių.

Jie fronte atliks tai, kas jiems 
bus pavesta atlikti. ?

Iš viso Vokietijos gyventojų, 
nuotaika labai sunkiai suvokia
ma. Reikalas tas, kad čia visi 
tyli, vienas kito bijo, nes baus
mės dėl politikos išsišokimų la
bai skaudžios. Juntama, kad 
karas labai nepopuliarus, bet 
viltį jį laimėti labai sukelia 
SSSR. SSSR gyvenimas čia da
bar nušviečiamas labai palan
kiai. Paviršutiniai atrodo, kad 
SSSR kaipo valstybė čia turi 
simpatijų, bei esama labai daug 
skeptikų, kurie tai naujai drau
gystei neliki.

— Kas ką apgaus? — tai po
puliarus klausimas.

Daugelis vokiečių, ypač iš 
valstybės pareigūnų, mokosi ru
sų kalbos. Daugelis specialistų, 
ypač inžinierių jau išvyko į 
SSSR.

Vokietija dabar labai niūrūs 
kraštas, kur džiaugsmo labai 
maža, o rūpesčių labai daug. 
Visi traukiniai eina labai nere
guliariai. Didžiausias traukinių 
judėjimas eina naktimis; mai, 
tuo metu vežami visokie karo 
transportai.

v Civiliams gyventojams trauki
niais susisiekimas labai suvar
žytas. Visi fabrikai dirba pilnu 
tempu, žaliavų turima. Preky
ba su užsieniais nėra apmirusi. 
Kas žymėtina, kad Vokietijoje 
atne Lietuvą labai pagarbiai at- 
siJiepiama. Vokiečių taipe esa
ma tvirto įsitikinimo, kad Lie
tuva ne tik išliks karo nepalies^ 
ta, bet dar galėsianti . kai ką 
laimėta.

Neapykanta lietuviams, kokia 
čia seniau yra buvusi, v&ai din
gusi. Pirkliai visi ieško su Lde-

Jo įsitikinimu SSSR bent šiuo

Suomijos vidaus gyvenimas 
liek buvo stipriai organizuotas, 
materialiai gerai aprūpintas,

gyvenimų, bet esą rusai palinkę 
į avantiūrizmų, tai galimos ir 
čia visokios staigmenos... Pran
cūzijoje šis karas esąs nepopu
liarus, bet prancūzai pasiryžę 
kariauti, nors ir to karo visai 
nekenčia.

Eilinis prancūzas niekaip ne
gali dovanoti Anglijai, kaip ji 
savu laiku tiek daug padarė Vo-

v

sparumų ir nenorų kitų būti pa
vergtu. Tai tikra staigmena, ku
ri daug kų pasako ir kuri ro
do, kad SSSR nėra tasai ste
buklų kraštas, kaip kas jį nori 
atvaizduoti.

O be to, komunistinė propa
ganda tiek jau yra atšipusi, kad 
štai tame kare Suomijos gyven
tojų visai neveikia, nors komu
nistinė propaganda čia šėlusiai 
varoma. Bet tik išimtinai gink
lo pajėga ji čia gali Įsiskverbti.

Tai labai įsidėmėtinas faktas!
Ir dar kas žymėtina, kad 

Skandinavijos socialdemokratai,

ka, girdi, Vokietija remililari- 
zavosi; lik Anglijos dėka suda
ryta Miuncheno skandalinga su
tartis ir dabar visviena esu rei
kia kariauti. Taigi, eilinis pran
cūzas labai abejingai žiuri į an
glus, bet kare jie draugai. Pran
cūzijoje gyvenimas einąs visai 
normaliai. Maisto esama pakan
kamai. Jokių gyvenime truku
mų čia nepastebiama.

Paryžius dienos metu toks 
linksmas, koks visuomet buvo, 
bet nakties metu jisai visiškai 
apmiręs, nes tamsus, be jokio 
judėjimo. Vienok teatrai, resto
ranai ir kilos pasilinksminimo 
vielos ir nakties melu veikia.

Sunku esu net įsivaizduoti ei
linio prancūzo psichologijų, ji
sai karo visa širdimi nekenčia, 
o vienok rimtai žiuri į karų ir 
pasiryžęs savo pareigas atlikti 
iki galo. Tai didelių pareigų 
žmogus, šventai tiki savo per
gale, nors visai vaizdžiai numa
to, kad toji pergalė nebusianti 
lengva.

Prancūzijoje spauda palygi
namai gana laisvai rašo, čia ne
sama jokių, suvaržymų klausyti 
švetimy valstybių radijo stotis. 
SSSR čia nesinaudoja jokiomis 
simpatijomis. Taip pat čia labai 
mažai kalbama apie Lenkiją. 
Karas visame gyvenime jaučia
si, bet jis jaučiamas ne tiek dėl 
lųąterialio gyvenimo, kiek ben
drai kaipo karas.

Šiai tai tie įspūdžiai^ kuriuos 
man teko patirti iš tų asmenų, 
kurie tuose .kraštuose dabar tu
rėjo progos pabuvoti.

Įspūdis pasilieka įspūdžiu. Ji
sai nėra liek proto kontroliuo
jamas, daugiau jausmo padaras 
ir kartais jį stipriai nudažo sa
vi pergyvenimai, savi lūkesčiai 
ir palinkimai, čia bešalumas la
bai sąlyginis.

simpatijų rodė komunistams, o 
ypač Norvegijos, dabar griežtai 
pasisako prieš komunistų varo
mų taktika ir stoja griežton ko- 
von, su jais.

Skandinavijos socialdemokra
tai dabar į komunistus žiuri, 
Kaipo į rusų imperializmo ak
la įrankį, kuris tarnauja tik ru
sų nacionalizmui.

Tai Skandinavijos socialde
mokratų tarpe žymus persilau
žimas, kuris darbininkiškame 
internacionaliam fronte turės

cialdemokratai komunistus jau 
nėra linkę išskirti iš bendro fa
šistinio fronto.

Tai taip pat labai ir labai įsi
dėmėtini faktai, kurie darbinin
kų judėjime turi lemiamos at
eičiai reikšmės. —J. K.

11—6—40.
(GALAS)

Lietuvos Padangėje
KALNAS. — VGF (Vilniaus 

Geležinis Fondas) nuo kovo 
mėn. pradžios perkeliamas iš 
iš Kauno į Vilnių. Jo adresas 
bus: Žigimantų gatvė, 8-5. 
VGF, perėmęs iš VVS palaikus, 
žymiai padidino veiklų, kadan
gi atvaduotam Vilniui dar la
bai ir labai daug’ reikia duoti, 
kol jis pajėgs tiek atsistoti į 
kojas, kad tikrai galės atlikti

reigą, kaip visos lietuvių tautos 
amžinoji sostinė.

Sekmingesniam darbui prie 
VGF komiteto, kaip padedama
sis organas, sudaroma sekcija, 
į kurią įeina pakviesti Vilniaus 
lietuvių veikėjai.

VGF k-tas jau gauna daug 
atsakymų iš buv. VVS skyrių 
veikėjų, pranešant, kad Lietu
vos provincijoje ir užjūriuose 
yra sudaromi VGF komitetai, 
kurie perima ir tęsia buv. VVS 
darbus.

KALNAS.— Tiesioginis trau
kinių susisiekimas geležinkeliu 
tarp Berlyno-Kauno-Gudagojų- 
Molodečno-Maskvos numatomas 
jau pradėti nuo š. m. vasario

/

šią visus šalin mesti.



to

Antftujienia, kovo 12, 1940

Lietuvos gyvenimo Įvykiai
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INSURANCETHE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY 
PHONEWAB ASM 6000

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

NekentSkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiėkų skausmų, strėnų raumenų 

x skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expclleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutes.

•, i ACM E-N AlJJ UbN <, >i..i i
Sumner Welles su Joacliim von Ribbentrop, Vokie

tijos užsienių reikalų ministru.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darba> 
garantuotas.

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL UQUOR 
OO. - Wbotenale

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANGF 

MOVING 
'’erkraustom forničiilB, pianus o 

isokius rakandus Jbei Storus 
Vežam j farmas ir kitas miestus 
žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an 
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDK 3408

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

• T.U'kstan6iai tūkstančių Šeimų pereitais metais naudojo
si šia sensaoine “.parodymo” pasiula. Jie įsitikino, kad gali 
valioti tą malonumo ir karšto vandens krane patogumo 
išlaidas. Dabar, kad palengvinti dar tūkstančiams kaip 
patirti kaip mažai Itėkainuoja karštas vanduo visuomet 
krane, kartojame šią pasiūlą!
Imkit 3 mėnesius sau įrodyti, kad jus negalit valioti būti 

be pats pasikurinčio gasinio vandens šildytuvo...
Tas pats pasikarstąs gasinis vandens šildytuvas teikia 
vienodą karštą vandenį nuostabiai žema kaina. Faktinai, 
galionas po galioną karšto vandens šiuo modernu budu 
nekainuoja daugiau negu senuoju rankom kurstomu šil
dytuvu. Pats pasikurstąs gasinis vandens šildytuvas pa
laiko vandenį karsta nustatytoj .temperatūroj be jokios 
priežiūros. Visas darbas tik pasukti kraną—karštas van
duo visados čia, dieną ir naktį, indams, maudyklei, valy- 
muisi ir plovimams, šimtą ir vieną darbą lengviau ir 
greičiau atliksi, turėdamas apsčiai karšto vandens jūsų 
laukiančio! Pats sau įrodyk! Paimk 90 dienų Ekonomijos 
įrodymo Pasiūlą! Atmink, kad esi vieninteliu teisėju sa
vo name šiam bandymui!

Si Pasiula Tinka Tik Apribotam Laikui

Sueikit P s Savo Plumberį-Oylerį Dabar
AR ŠAUKITE WABASH 6000

MODERN COOMRY GONSTANT HOT WATE« . SHENT REFRIOERATION . . OAS HEATINO

KAUNAS. — Neseniai buvo į 572 -puslapius -didelio formato 
baigtas vienas didžiausių nepri
klausomos Lietuvos kultūros 
paminklų, kuriam pastatyti au
torius paaukojo pusę savo ilgo 
amžiaus ir visas savo lėšas — 
apie 100 tūkstančių litų. Tai 
kun. msg Kazimiero Jasėno, 
gyv. Mintaujoje, Latvijoje, Vi
suotine Meno Istorija, pradėta 
leisti 1919 m. ir baigta 1939 m. 
gale, taryra per lygiai 20 metų.

Kada Lietuvoje ėjo žutbuti-. 
nes kovos uk nepriklausomy
bę ir laisvę ir savanoriai savo 
krauju rašė laimingesnei Lietu
vai naują istorijos lapą, tuo pa
čiu metu vienas žmogus, toli 
nuo Lietuvos gyvendamas, pa- 
siryžo^paaukauti visą savo am
žių ir turtą kitam Lietuvos is
torijos lapui prirašyti, kaip jis 
pats išsireiškė “Sudominti, ap- ‘ 
šviesti ir kultūrinti Lietuvos 
skaitytojus, o kartu jiems su
teikti ir meniško pasigėrėjimo”. ‘

Pirmasis tomas buvo baigtas 
spausdinti 1923. m., jis turėjo

SUTAUPYK 50^ ant $1.00 
pirkdamas muzikali Instrumentą: 
Klarnetą, Trumpėtą, Tromboną, 
Saksofoną, Smuiką, Gitarą arba 
Banjo. Taipgi Drums Uždangalų.

Taupykite pirkdami pas— 
GOLDSTEIN 

914 MAXWELL ST. 
Tel. CANAL 6114.

(21X^9 ctm.), iliustruotas 688 
reprodukcijomis, iš kurių 43 
kreidiniame popieriuj ir 2 spal
votos. Pirmasis tomas apėmė 
architektūros istoriją nuo se
niausių laikų, duouant ir Lietu
vos architektūros istorijos apy* 
braižą. Antrasis tomas išėjo po 
p enk erių su viršum metų, 1928 
m. 606 puslap., 777 iliustracijo
mis, iš jų 8 kreidiniame popie
riuje ir 4 spalvotos, šiame to
me aptarti Lietuvos romaninio 
ir gotinio meno reiškiniai. Pa
skutinio, trečio tomo išleidi
mas iš autoriaus ir leidėjo pa
reikalavo daugiausiai laiko, nuo 
1929 m. iki 1939 m., taigi vi
sus 10 metų. Šis tomas turi 631 
pusi, su 649 meno reprodukci
jomis, iš kurių 13 spalvotų. Šia
me tome Lietuvos tapybos ir 
plastikos istorija apima per 80 
pusi, su daugiau kaip 10J re
produkcijų. Paskutinį tomą lei
džiant užėjo ekonominė krizė, 
apsunkinusi ir sulėtinusi šio 
manumentalinio veikalo leidi
mą.

Kun. Jasėnas norėjo rasti sa
vo darbui leidėją, tačiau anuo
met Lietuvoje dar nebuvo ne 
vienos leidyklos, kuri butų ga
lėjusi ir svajoti apie tokį mil
žinišką darbą. Autorius kreipė
si į vieną garsų vokiečių leidė
ją Uerdcrį, kurs leisdavo Euro
pos žymiausius meno veikalus. 

T lerderis^msg Jasėno darbą Ją- 
bai įvertino ir autorių pagyrė, 
tačiau pareiškė apgailestavimą 
negalėsiąs išleisti, nes “jis ne
manąs, kad lietuvių tauta butų 
pribrendusi meno istorijai, ku
ri tik kultūringoj tautoj tegalė
tų turėti pasisekimo”. Tas žy
maus svetimšalio pasakymas ir 
paskatino didįjį kultūros isto
riką msg Jasėną įrodyti “aukš
tai kultūringoms tautoms”, jog 
ietuviai prie meno istorijos yra 
priaugę, ir tatai jis atliko pats 
vienas, savo lėšomis, leisdamas 
prenumeratos keliu sąsiuvinis 
po sąsiuvinio.

Visi Visuotinės Meno Istori-

S

NAUJIENOS. Chicago, EI

Štai Jis Ir Vėl čia!

liberalė Karlą-Metuos Proga 
PATS PASIKURSTAS GESINIS VANOENS ŠILDYTUVAS

90 MENU
Į ekonomijos įrodomoji

PASIŪLA

TeL Boulevard 0014

Rentals 
3 MONTHS $5

Rentai . upplied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service 
3712 So. Western Avė 

Phone LAFAYETTE 3534

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš $300,000.00
Dabar Mokame 3Ų2% Lž Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

FED /MNGS
____________„ and
LOAN ASSOClATlONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

jos trys Lomai sudaro 1812 pus
kapių, su 2114 iliustracijomis— 
reprodukcijomis. Tai didžiau
sias Lietuvos kultūrai pastatas, 
kokį galėjo pastatyti didis pa
siryžimas, viso amžiaus triūsas, 
neatlaidžiai Įtempta valia ir 
taurusis idealizmas, šiandien 
Visuotinė Meno Istorija jau 
gaunama įsigyti pilname komp
lekte.

Autorius msg Jasenas šiemet 
švenčia 50 metų kunigavimo 
jubiliejų, o po trijų metų 
50 metų savo literatūriniai 
turinio darbo’jubiliejų.' -

svęs

KAUNAS. — Galutinai 
skaičiuota, kad atgavus 
niaus sritį Lietuvos teritorija 
padidėjo 665,600 hektarais, ku
rių tarpe yra apie 180,000 ha 
miško ir apie 80,000 vandenų, 
o visa kita dirbama žemė. Miš
kų plote apie 60,000 ha yra nu
savinta iš didžiųjų dvarų.

Vii-

Susimildami, Siųskit 
Tik Viena, 0 Ne 
Penkias Kopijas!

“Balsas Iš Gilumos žemės”.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pataria paskelbti 

30 dienų musių 
paliaubas

ko-
se-

STATOME NAUJUS
NAMUS

A

INKŠTI

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

B. SHUKIS co.
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ. 

Telefonas LAFAYETTE 5824

KLAUSYKIME
S1LTIH1ERD RYTMETINIŲ

WASHINGTON, D. C., 
vo 10. — Jungi. Valstijų 
nato užsienių reikalų komite
to pirmininkas, senatorius Pitl- 
man, šeštadienį kalbėjo per ra
diją. Tarp ko kita jis t patarė 
kariaujančioms Europos val
stybėms paskelbti 30 dienų mu- 
Jių paliaubas. Tatai duos ga- 
imumų neutralioms šalims pa
sidarbuoti, kad taiką galima 
butų atsteigti, pasakė serialo- 
tas.

Politikieriai pešas)

— SKAITYTOJŲ BALSAI —
Girdėjau, geriau sakant, ga

vau — skaičiau tą balsą.
Laiškanešis atnešė pundą su- 

yniotą į geltoną poperį. Na, lai 
manau, jeigu, ne kokios bilos, 
lai gal kas nors gera?

Išvyniojęs iš popierių, žiūriu, 
kaip ir butų paiiašus į laikraštį? 
Na, tai manau, dar viena nauja 
gazieta išėjo! Tegul jas šimts 
pypkių, jau man ir taip nusibos 
do tie laikraščiai skaityti, diena 
iš dienos tas phts: Vilnius, Suo
mija, Hitleris, Stalinas ir t .t. ir 
1.1. Kuo daugiau skaitau, tuo 
mažiau turiu laiko protauti.

Na, ir štai, dar vieną naują 
prisiuntė. Pradėjau atlankstyti. 
Pabiro ne viena, o penkios. Žiū
riu, “Musų Balsas”. Kitoj e.lu-

miletas. Taip, nauja gazieta. Pa-} 
čioje pradžioje anlgalvis. Mielas 
skaitytojau, šiųje žmonių civili-

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

smj i r

<APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

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

KANSAS CITY, kovo 10. — 
Mačiai savo laiku buvo išgar

sėjęs Kansas City Jbosas Tom 
Pendergast ir jo politinė ma
šina graftu ir suktybėmis. Pen- 
dergast pasiųstas į kalėjimą. 
Nukentėjo taipgi Pendergasto 
padėjėjai, jų tarpe ir policijos 
viršininkas.'

Kanaas City policijos virši
ninku tapo paskirtas federa- 
lics valdžios agentas L. B. 
Reed.

Dabar Kansas City Grand 
Jury pakaltino (indai tino) 
Reedą ir porą kitų valdininkų, 
Pendergast mašinos priešų. 
Pasirodo, mašina dar nosulu- 
žusi ir Pendergasto šalininkai 
kovoja vadinamus reformuoto
jus.

skirstytas valstybėmis, taip kaip 
musų “Eselajų” kuopos. Valsty-j 
bės turi viršininkus taip kaip ir 
mes turim viršininkus.

“Fonduose Vejai švilpia”.
Toliau, daug ir labai daug ra

šo apie ‘^Eselajų” načialslvą, 
kaip ji daug pinigų surenka ir 
kaip daug daugiau išleidžia, ne
gu surenka. Visi fondai pasida
rę tušti: vėjas 'švilpia skersai ir 
išilgai per visus fondus.

Paskiau rašo, kad šita “Ese
lajų” načelstva yra labai bloga, 
tatai į jų vietą reikia rinkti nau
ji, bet ne visi. Nauji tik penki; 
načelninkai, nurodo ir į kurias 
vietas, ir agituoja, kad du na- 
čclninkai reikia palikti seni — 
tie palys. O tiedu seni načelnin- 
kai reikia palikti dėl to, kad pa
mokytų naujuosius, kurie bus 
išrinkti, kaip reikia “Eselajų” 
pinigus sunaudoti.

Taigi, perskaičiau — visas 
penkias kopijas, ir visose tą pa
tį rašo, toj naujoj gazietoj.

Taipgi" patyriau, kad šitos ga- 
zietos leidėjai ir redaktoriai 
vardų ir pavardžių neturi* jie 
gyvena gilumoje žemes, netoli5 
Benton Harbor, Michigane,} ad- 
resas 940 W. 33 St. , :

Dabar lauksiu numerio antro. 
Bet susimildami nebesiųsk! t 
penkių kopijų, ba man perdaug 
skaitymų! Vargiai vieną galit 
sJcbizuodamas perskaityti.

Tai tūlo

Kepkite duonų, pyragus ir pajus, kepkite ir mėsų stačiai 
ant pečiaus viršaus. Pečiaus nebevartokite. Taupykite vietą,i 
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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
rra naudingos

Ši pasiula tinka iki kovo 25 d., 1940.
Rąžykite:

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
{įskaitant Vilniaus kražtg) 

TIK TELEGRAMOMIS.

JAMES GODITUS
536 Lake Shore Drive, Room 304 . Chicago, III.

Telefonas SUPERIOR 3391.

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

UETUVBKŲ RADIO

fiARSMITES “NAUJIENOSE

KAINA 15 CENTŲ 
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
(nuA Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
38 S. Halsted fiC

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

Mieataa—



Antradienis, kovo 12, 1940

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS SUSI

RINKIMAS

NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių Ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Ganai 0117 
, > VALDYBA __. _ _ „ . J

vL KAIRIS, prezidentas 
P. GALSKIS, vice-prezidentas 
V. MANKUS, sekretorius _

P. MILLER, finansų sekretorius 
DR. MONTVIDAS, Dr-ios Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

Kontestantų Žodis

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

Kontestantas Petras Galskis, 
Įrašęs Petronėlę Vilimas sako, 
kad ji yra žmona Jono Vilimą 
.contraktoriaus. Jonas Vilimas

Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimas įvyks šiandien 
Masonic Temple, 1547 N. Leav- 
itt St. Pradžia 8 vai. vakaro. Po 
susirinkimo bus programa.

Elenork M? Mickus

■i B

✓ . X jvlat

Iš Politikos 
Lauko =<abio=

žinoti apie tuos žmones, liūtie 
juos palinksmina kas ryta.

B. M. (Sp.)

Adomas Markūnas, Chicago ....................... .................
Benedict Vaitekūnas, Chicago ....................................
John Petkus, Aurora, III............................................
S. Yurchis, Chicago ............................................ ;........
Juozas Ascilla, Chicago.................................................
Juozas Žukas, Chicago ............. ....................................

> Stanley J. Petrauskas, Rockford, III........... >................
K. Yokubka, Cicero, III................... ........................ ......
V. B. Ambrose, Chięago ............................................
Thomas Šalkauskas, Chicago ......................................
Dzūkas, Chicago ............................................................
Jonas Thomas, Chicago................ ..............................
Petras Galskis, Chicago ..............................................
Petras L a penis, Chicago ..............................................
Marijona Ascilla, Cicero .............................................
Mike Senko, Chicago ...................................................
Frank Bulaw, Chicago ............................................k...
Joseph Laurinas, Aurora, III........................................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III.....................................
Frank Klikna, Chicago ................................................
Bruno Ray Mathews .....................................................
Ramusis' Mikšys, Chicago ..............................................
Miss Josephine Miller, Evanston, U!...........................
J. Cinikas, Cicero ........................................................
Anton Marshall, Maywood, III.....................................
S. Mockus, Racine, Wis................................................
Joseph Augaitis, Cicero ........................ ..i....................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis.....................................
Chester Prakuratas, Gary, Ind.....................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.....................
Miss J. Bartkus, Indiana Harbor, Ind.......................
Pavieniai nariai įrašė ...................................................
PASTABA: Kontestas bąigsis balandžio 30 d. 1940
Visi nauji nariai įsirašę šio kon tęs t o būvyje gaus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

80
73
43
43
39
38
35
31
30
28
26
16
16
12
10

9
8
8
8

3

3
2
2

.... 1

. 153
metais, 
tikėtus 
visi tie

KONTESTO EIGA
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Jubiliejinis Kontestas tęsis tik 
septynias savaites, šiame Jubi
liejiniame konteste iki šios die
nos jau įrašyta 751 narys. Į pa
baigų kontesto kontestantai pra
dėjo smarkiau darbuotis gauda
mi vis daugiau naujų narių. 
Pereitų savaitę įsirašė 33 nauji 
nariai. Kadangi pradedant kon- 
testų musų pasiryžimas buvo 
gauti Jubiliejiniame Konteste 
1,500 naujų narių, tai jeigu gau
tume per šias septynes paskuti
nes savaites tik po 33 narius, 
tai mes neįstengtume da$ikast> 
iki nužymėto skaičiaus narių. 
Taigi, draugai kontestantai, vi
si pasistenkit gauti paskutinio- 
rais šiomis savaitėmis nors po 
vieną kitą narį ir mes užbaigus 
kontestų galėsimi pasididžiuoti 
užbaigę didelį da^bų gaudami 
nustatytą skaičių narių. Dar 
kartą kviečiu kontestantus prie 
smarkesnio darbo, ypatingai 
tuos kontestantus, kurie dar 
mažai gavo naujų narių šiame 
Jubiliejiniame Konteste.

Kontestantai.
Per paskutines dvi savaites 

du smarkiausi kontestantai, bū
tent, Adomas Markūnas ir dėde 
B. Vaitėkunas ne juokais pra
dėjo varžytis dėl pirmenybės 
šiame Jubiliejiniame konteste. 
Kadangi abudu yra patyrę dar
buotojai, tai vienas ir antras vi- 
sokius savo gudrumus vartoja, 
kad gavus kodaugiausia naujų 
narių, štai per paskutines dvi 
savaites Adomas Markūnas ga
vo 14 naujų narių, o dėdė Vai* 
tėkunas 15 narių. Taip kad dė-

Kontestantas S. Yurchis, įra
šęs Julia Markovų rašo, kad ji 
užlaiko gražių tavernų, 4437 S. 
VVood St., yra linksmo budo 
moteris ir pataria draugijos na
riams atsilankyti į jos užeigų.

Nariai įrašė
Antanas Kučinskas iš Št. 

Charles, III., įrašė du jaunus na
rius, būtent, Edward Julius Ei
noris ir Jennie Ann Einoris ir 
užsimokėjo už pusę metų mė
nesines duokles. Kada kiekvie
nas narys įrašytų po du nauju 
narius, tai Chicagos Lietuvių 
Draugija dasivytų narių skai
čium ir musų lietuviškus Susi
vienijimus.
....Po Poniška įraše Barborą 
Mickus.

Rockford, III.
Liaudies kambariai.

šia proga noriu -pareikšti di 
delį ačių gabiai biznierei, p-'ai 
Paulinai Katilienei, už paragini
mų draugijos reikalais pasima
tyti su Petrice Mickus.

P-ia Mickus yra Chicagos Lie
tuvių Draugijos nario, p. Mic
kaus, giminaite. Ji turi išaugi
nusi 19 metų dukterį, kuri bai
gė Parker aukštesnę mokyklų 
su pasižymėjimu. Dukters var
das yra Eleanora, kuri ne tik 
baigė aukštesnę mokyklų, bet ir 
Chicago Academy of Beauly 
Culture. Grožio akademijų ji 
taip pat baigė kaipo viena ge
riausių mokinių.

P-lė Eleanora Mickus (7029 
S. Arlesian) jau yra Chicagos 
Lietuvių Draugijos narė, Vadi
nasi, drauge su motina priklau
so musų organizacijai.

—Adam Markūnas

Nauji nariai

Rytoj Nemokami 
Filmai Cicero 
Lietuviams

Rudys Liuosybės Salėj
CICERO. — Matykime Lie

ti va paveiksluose rytoj, trečia- 
lienį, kovo 13 dieną, Liuosy- 
jčs Svetainėj. Broliai Motuzai 
.odys judamus pave.kshis apie 
/isą Lietuvą. Paveikslai trauk
si 1939 metais. Filmas susidė
jo iš keturių dalių. Užima apie 
porą valandų rodyti.

Kitur tuos paveikslus pama
tyti reikėtų mokėti 50c įžan
gos, bet šį kartą niekas įžan
gos nemokūs. Tik ateik ir žiū
rėk kaip senoj gimtinėj vis
kas dedasi, o tai puikus prisi
minimas. Ypač tiems, kurie se
niai Lietuvą apleido. Tiesą ta
da lietuviško nieko nebuvo, tik 
sena močiute ir samanuota ba
kūžė, o dabar kitas vaizdas. 
Valdžia, kariuomenė, ir visa 
šalis musų brolių valdoma ir 
pavyzdingai tvarkoma, tad at
eik ir pasigerėk savo tauta ir 
už tai v.sai nieko nemokėsi.

Klausi savęs ir kito iš kur 
tas tokis' gerumas. Tai niekas 
ypatingo ir nėra slaptybė, šį 
malonumą suteikia jauni lietu
viai precinktų kapitonai regu
liarūs republikonų partijos. 
Kaip ateisite, susipažinsite su 
jais. Beje įsigykite bilietus iš 
anksto, ad. 4917 W. 14th St. 
Klauskite Mr. Christenson.

■ D----- . (Skl.)

 Apiplėšė, Sumušė 
Dainuos L. K. M. Oho- Brightonparkietį, 
ras, “Gimnazistes”, 
Šauni Muzika, 
Įdomybės ir 1.1.
z šiandien, antradienį, 7 vai. 

vakare radio klausytojai turės 
daug malonumo pasiklausyti 
?eoplcs radio programo. Nes, 
mat, dainuos galingas L. K. M. 
Jhoras ir po vadovyste J. Ken- 
•tavič.aus išpildys gražių kom-| 
pozicijų ir liaudies dainelių. 
?rie to “Gimnazisčių” romane 
vyksta koks tai nepaprastas są
jūdis. Ši drama bus labai žin
geidi pasiklausyti. Kaip ir vi
suomet, girdėsite smagios mu
zikos ir įdomių patarimų bei 
pranešimų. Ypač “Peoples* 
Krautuve turi gerų žinių pra
nešti apie nepaprastą priešvely-

Vienoj Br. Parko apylinkės 
ieloj penki vaikezai užpuolė 65 
metų brightonparkietį, Peter 
Dombrowsky, 4635 South Rich- 
mond St., jį skaudžiai sumu 
šė ir atėmė $6 ir jo auksini 
’aikrodėlį.

- SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

mains reikmenų, kame kiekvie
nam. yra progos susipirkti vi
sokias reikmenis su dideliu pi
nigų sutaupymu. —Rep. xxx.

Naujas Programas — 
“Skambančios Eilės”

Pereitų trečiadienį naujas 
programėlis, “Skambančios Ei
lės”, pasirodė šaltiniiero valan
doje, kuri yra tarnsliuojama 
kas ryta iš stoties WHIP 10 va-

Galima išsirašyti per “Naujie 
nas” arba tiesioginiai 

adresuojant •

Casilla te Coįreo 303, 
Buenos Aires. Argentina.

dę Vaitėkunas nors stengiasi 
pralenkti Markūnų, bet kadangi 
draugas Markūnas nesnaudžia, 
todėl dėdei 'Vaitekūnui reiks 
smarkiai pasidarbuoti, kad už
kariavus Draugijos Jubiliejinio 
Kontesto garbės vainikų.

Juokingai atrodo, kada su
skaitai abiejų smarkuolių apli
kacijas naujų narių. Vienas at
neša visų glėbį naujų aplikaci
jų, o, žiūrėk, į porų dienų ir ki
tas atneša visų glėbį aplikacijų, 
tarytum, kad kas nors butų pra
nešę, kad tas ir tas jau turi 
tiek ir tiek naujų narių. Ir taip 
jiedu vienas kitų konkuruoja 
kas savaitę. Įdomu bus pama
tyti šiame skyriuje, kų šiedu 
smarkuoliai nuveiks per šių sa- 
yaitę.

Nepaprastai gerai pereitų sa
vaitę pasirodė S. Yurchis iš Ro- 
»e|ando, gaudamas šešis, naujus 
harius. Jeigu draugas Yurchius 
visą laiką butų tokiu stropumu 
dirbęs, tai gal šiuo laiku jau 
butų lipęs ant kulnų musų 
dviem smarkuoliams, būtent, A. 
Markūnui ir B. Vaitekūnui.

Reikia kelis žodžius tarti apie 
jaunuolį, neseniai įstojusį į kon*- 
testą, Bruno Ray Mąthevvs. Jis 
nors jaunuolis ir neseniai įsto
jęs į kontestą, bet jau gavo sep
tynis naujus narius. Jisai savo 
darbštumu jau pralenkė dešimt 
kontestantų. Tas parodo, kad 
kuris kontestantas pasiryžtf 
gauti naujų narių, tai jis suran
da būdą ir gauna. Pasirodę, kai 
ir muąų jaunimo tarpe yra gą* 
Jjįų vyrukų ir merginų, tik tęir 

’kia juos surasti ir užkinkyti

Šios kolonijos progresyvis ju
dėjimas sparčiai žengia pirmyn. 
Bendrai, tenka pasakyti, jog po
litinis ir visuomeninis veikimas 
žymiai pagyvėjo. O kai daugiau 
veikiama, tai daugiau ir‘nuvei
kiama. •

Pastaruoju laiku vis labiau 
pradeda įsisiūbuoti veikimas so
cialinėje dirvoje. Vietos vetera
nai veikėjai atbudo ir ėmėsi su 
entuziazmu tokio darbo, iš ku
rio tikimasi labai daug gero. Jie 
entuziazmo kupini yra pasiryžę 
didelius darbus nudirbti musų 
viešame gyvenime, šiuo laiku jų 
didžiausias uždavinys yra-įsteig
ti vadinamus liaudies kamba
rius, kur pažangios minties 
žmonės turėtų progos susirink
ti, pasitarti, pasidalinti savo 
mintimis. Vadinasi, yra deda
mos pastangos sukurti kultūri
nį centrų.

Iniciatyvų pasiėmė Rockfor- 
do Lietuvių Kultūros Draugija. 
Ji jau visai rimtai galvoja apie 
ątidaryma lokio centro. Ir ne 
tik galvoja, bet yra pasiryžusi 
netrukus turėti savo kambarius 
(“Club rooms”), kur galės su
sirinkti ne tik kalbamos drau
gijos nariai, bet ir kiti: kultūri
nių organizacijų atstovams čia 
bus paranki vieta susirinkti ir 
pasitarti apie įvairius gvenimo 
einamus klausimus. Tai bus sa
vo rųšies nuomonių apsimainy- 
mo vieta.

Kiekvienas turi pripažinti, 
jog tokia vieta yra reikalinga. 
Tik begvildendami įvairius 
klausimus, žmonės progresuoja, 
žengia pirmyn.

Taigi to “klubo” steigimas 
yra sveikintinas. Reikia tikėtis, 
jog Rockfordo lietuvių tarpe jis 
suvaidins labai svarbų vaidme
nį. '

Kont. S. Yurchis įrašė:
Frances Linkus
Casimer Gira
Barbora Ruiko
Julia'Markovas
Kazimieras Dagis
Vera Dagis
z- J .

Kont. Bruno R. Mathews įraše
John Vi tartas

Į j

Joseph Kičinis1
Peter Adomaitis

Kont. Peter P. Lapenis įrašė:
Amilia Kibeklis

Kont. Adam Markūnas įrašė:
Lco Artisauskas
Peter Yasunas
Charles Zesinskas
Povilas
Eleanor
Patricia Mickus
Agnės Gercass

I

Kont. Joseph Ascilla įrašė:

Banles %
M. Mickus

Kont. P. Galskis įrašė:
’ Petronėle Viliams
Kont. S. J. Petrauskas įraše:

Kont. K. Yoki^bka įraše:
Eu genia M. Burns
William II. Burns

Kont. B. Vaitekūnas įrašė:
Anna Urbonas 
Magdelena Andreikas 
Vincent Valantis 
Peter Ramonas 
Karolina Starkauskas 
Anna Ramonas

Kont. Dzūkas įrašė:
Frank Sakalauskas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

/

T

Rose

Mar-

Išsiėmė Leidimus
Zedyboms

’ (Chicago j)
Edward < Savvall, 37, su

Pencitt, 37
Vincent Dikselis, 49, sti

gare t Darssin, 39
Walter Gripshy, 28, su Ma-

rie Stephenson, 28
Fred Kanteino^ 26, su Helen

Eyanski, 26
teikalauja

Angelą Simon nuo Joseph
Simon

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Šia proga noriu pažymėti, jog 
į Kultūros draugijų įsirašė p. 
Frank J. Zegunis, kuris yra šau
nus fotografas. Jis persikėlė į 
musų kolonijų iš Grand Rapids.

Kitą savaitę apie p. Zegunį 
bus plačiau parašyta. žvalgas

Skiria ūkių reika
lams $922,864,000

darbą, o ateityje galėsime jų 
darbais pasidžiaugti.

Pereitą savaitę dar pasidarba
vo šie kontestantai: Juozas As
cilla, S. J. Petrauskas, K. Yo
kubka, Dzūkas, T. Sakalauskas, 
P. Galskis, P. Lapenis ir kiti.

WASHINGTON, D. C., ko
vo 10. — Jungt. Valstijų se
natas pereitą šeštadienį priėmė 
bilių, kuris skiria • žemės ūkių 
reikalams $922,864,668. Tai 
yra $300,000,000 didesnė su
ma, negu tam pačiam reikalui 
paskyrė atstovų rūmai. Priim
tus paskyrimus teks dar sena
tui ir atstovų rūmams sude
rinti.

“Skambančios Eiles” yra 
penkiolikos minučių programe- 
lis, kuris bus duodamas kas 
trečiadienį. Pereitų trečiadienį 
šį programų išpildė dainininkai 
Algirdas Brazis ir Florencija 
Balsiutė, solomis ir duetais, ir 
Povilas šaltimieras, kuris 
akompanuojant stygoms, pa-
deklamavo gražių eilių.

“Skambančios Eiles” yra 
transliuojamos Brighton Parko 
apylinkės Dolly’s Grožio Salio- 
no.

Artistai, kurie dalyvauja Šal- 
timiero programuose kasdien, 
yra* pirmaeiliai, ir tankiai susi
laukia kvietimų nuo svetimtau
čių programas išpildyti. Nese
niai jie visi dalyvavo programe 
Sherman viešbutyje, vidurmies- 
tyje.

Neužilgo čia tilps aprašymai 
visų tų artistų. Radio klausyto
jams bus žingeidi! daugiau su-

Gera Naujienietė 
Nprthsidėj

NORTHSIDE. — Mis.
Mitchell, 2038 W. North avė.,
užlaiko taverno biznį ir gamina 
pietus nuo 11 prieš piet iki vė
lumos. Anų dienų užėjau pasi- 
valgyti.

MrJ. Mitchell sako, ar žinai 
kų, Joe, man rodosi, kad mano 
“Naujienos” baigiasi. Aš neno
riu, kad bereikalingai man pa
raginimus siuntinėtų, o aš lai
ko mažai turiu. Sakau jai ge
rai, Mrs. Mitchell, mielai patar
nausiu.

Man atrodo, kad Mrs. M i b- 
chell dirba gana sunkiai, bet ji 
niekuomet nesiskundžia. Visuo
met su šypsą ant veido ir ma
loniai patarnauja savo kostu- 
meriams.

Aš nuo savęs patarčiau vi
siems geriems naujieniečiams 
ir Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariams, esant toje apylinkėje, 
užeiti pas Mrs. Mitchell pasi- 
valgyti skanių pietų ir išgerti 
stiklą kitą skanaus alučio. Mrs. 
Mitchell yęrta paramos, nes ji 
visų parengimuose dalyvauja 
kaip tai “Naujienų”, Ch. Lietu
vių Draugijos, Pirmyn choro, 
Chicagos Lietuvių Vyrų choro

A h ŽINOTE K A 
RAŠO 

“KELEIVIS?”

pasislėpę jj 
savo parapi
ją j rankas

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonirrs draudžia 
paimt,

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be Jokio pasi
gailėjimo.'r'.-V-

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, jdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

KELEIVIS
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams darųdaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys Į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

 307 West 30th Street, New York, N. Y.

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio 
IR LIETUVOS.

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

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

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

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

- persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

Garsinkitės “N-nose”
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“Meiles daina esi, 
amžinai skambėsi*.

!

Įspūdžiai Iš Pirmyn Choro Sekmadienio
Spektaklio — “Kai Gėles Žydėjo”

dar vienas 
muzikalių įvykių 

<Tai buvo praeito sek-! 
madienio perstatymas opere
tės “Kai Gėlės Žydėjo”, (“Blos-i 
som Time”) muzika Siginund; 
Rombergo, libretas—Dor.othy
DonneHy. Ir .už tą tikrai pui
kiai atliktą darbą, Pirmyn 
Chorui ir jo vedėjui Kaziui 
Rteponavičiui priklauso dar 
y iena atigšto kredito žymė.

musų berto. Dar dauginus jie tyri 
branginti tą muzikalį turtą, 
kurio, nors pačioj sav? jauny
stėj mirdamas, Schubertas taip 
•gausiai paliko kitų gyvenimo 
prapuošimui.

Programos Pradžioj “Neuž
baigtoji Simfonija”.

Paskyrimas šio veikalo, pa
grįsto niekuomet nemiršitar- 
mojo kompozitoriaus Schu
berto gyvenimų, ir kupino jo 
neapsakomai gražiomis melo
dijomis, buvo sumanus žijigs- 
nis iš pusės choro vedčjo Ka
zio Steponavičiaus. Gabiai i$ 
anglų kalbos išverstas ir sulįe-^ 
tuviutas libreto, už ką vertėjas 
Antanas Vaivada kukliai pri-' 
ima gausius pagyrimus, irgi 
lošia svarbią rolę 
ram paveiksle, 
vaidintojų neddtig 
ma pagerinti. Jų
savo rolėse taipgi šiame veika-i 
le jautėsi žymiai gilesnis nei 
kaip paprastai musų scenoje 
ro si. Iš tiso, perstatymas 
išplanuotas ir gerai surepetuo-

Rezultatas -- gražiai ap
dirbtas spektaklis ir visais at
žvilgiais (su visiškai mažo
mis išimtimis) nusisekęs.

Publika buvo greita suprasti 
veikalo visą eigą. Ji nuošird
žiai įsigilinus sekė kiekvieno 
momento skirtingus nuotykius 
ir būtinai Ui^įjo palikti dar 

n tojais

šiam bend- 
paskyrimas. 
butų gall-

įsigi tinimas

Prieš atskleidžiant lapus< 
Schuberto gyvenimo istorijos, 
Kazio Steponavičiaus vedamas 
orkestras gražiai išpildė Schu- 
herto “Neužbaigtąją Simfoni
ją”. Tai yra vienas iš Schu
berto geriausiai žinomų kuri
nių . Ir nebereikalo, nes joje 
yra tiek daug pažymėtinai 
jausmingų ir reikšmingų mo
mentų. Jausmo nuoširdumas 
ir harmonijų turtingumai pa
daro šį kurinį absoliutiškai 
tikra lyrika tarp simfonijų. 
Negalėjo būti tinkamesnės 
įžangos šiai operetei.

Vaidintojų Sąstato Pasižy
mėjimai.

jog j U yra Ądolp,h Gasper, 
bet gy\vmp Schubcrtą. Ir tai 
jis padarė iki mažiausio detft- 
lio. Casper buvo tikru “reve- 
Jatipn” ir labai maloniu siur
prizu. Jis turi talentą, kurį 
reikia ugdyti, ir kuris turėtij 
puošti musų sceną kuotah 
kiaušiai. Už tavo puikiai su
vaidintą Sehubertą—nuošird
žiausi sveikinimai I 
Casper.

Nemanau^ kad 
Skeveriutę butų 
nors pavaduoti 
ziutės rolėje. Onuks padarė 
to’kį gražų paveikslą! Jos sim
patinga asmenybė, nuoširdus 
atsidavimas darbui, kartu su 
jos vaidybiniais ir vokalinis re- 
zursais, padaro ją viena iš pir
mųjų musų jaunuolių 
mylėtojų ir darbuotojų, 
nai pažymėtinas yra jos 
tobulėjimo progresas, 
darbas nuolatos dina geron 
pusėn. Onuks turi galimybės 
pasidaryti sau vardą plačia
jam muzikos pasaulyje.

Trečiasis iš jaunuolių vai
dintojų, kuris irgi stebino mus 
savo rimtai prirengta role tai 
buvo Algirdas Brazis. Jis vai
dino Sdhuberto mylimą drau
gą, švedą poetą muziką Baro
ną Franz Schober. Jis vaidino 
kaip tikras artistas ir dainavo

tau, Adolph

ir musų Oną 
galėjęs kas 

Mitzi Kran-

meno 
Buti- 
balso 

Jos

Žinoma, priircipalė rolė bu
vo paties Schuberto. Ją vai
dino, tikrinus pasakius joje 
gyveno —man pirmą kartą 
scenoje matytas jaunas lietu
vis meno mylėtojas—Adolfas

liko tą užduotį! Tuojaus jau
tėsi, kad šis jaunuolis visapu
siškai išstudijavo -tą charakte
rį, kurį jis turėjo vaizduoti. 
Tuoj supratai, kad jis susipa
žino, ir nevien paviršutiniai, 
su laikotarpiu S dm b erto gy
venimo Vienoj, su visoms jo 
aplinkybėmis, jo ypatybėmis, 
ir taip persiėmė tuom, kad 
jis visiškai! pamiršo apie tai,

ZOFIJA LOVEIKIENĖ, 
po tėvais Zbarauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 8 d. 1940 m., sulaukus 
pusės amž., gimus Liet. Rasei- t 
nių apskr., Karklėnų parap., 
Užkalnių kaime. Amerikoj iš
gyveno 30 metų. j

Paliko di lame nuliūdime 

 

vyrą Jokūbą ir^ęunų Jokūbą, 
marčią Oną, an Ronąld, • 

 

4 pusbrolius Domininką, Pet
rą ir Jim Pivorunus. ir Pet
rą Yaruta, jų šeimynas, pus- ■ 
seserę Ydgančiją Tugaudas, jr 
daug kitų giminių ir draugų, 3 
ir pažįstamų. Kūnas pašarvo
tas namuose, 4544 S. Marsh- 
fie-ld avė. Laidotuvės įvyks , 
kovo 12 d., 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus parap. ba
žnyčią, kurioj atsibus gedulin- . 
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Sofijos Loveikie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs ir kitos Giminės.

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

L U V L* I Ii IV Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

JONAS OVĘRLINGAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 8 d., 10:00 vai. vak., 1940' 
m., sląukęs pusės amž., gi
męs Liet.: Tauragės apskr., 
Vainuto par., Pądajnių kaime.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko (dideliame nuliudime 

brolius Vincentą ir Juozapą 
įr jų šeimas; pusseseres: A. 
įNausiedienę ir Amelią Jucie
nę, pusbrolius Antaną Katau- 
ską ir Pranciškų Overlingą, 
gimines Juzefiną Petrulienę, 
Anelę Snenienę, 
Overlingo šeimyną ir Juoza
pą Mikšį ir šeimyną.
Kūnas pašarvotas Lachawicz 

kopi., 44 E. 108th St. Laidotu
vės įvyks treč., kovo 13 d., 
i;30 vai. popiet. Iš kopi, ibus ’ 
nulydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines. ,
.Visi a. a. Jono Overlingo 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Broliai, Pjisbtoliai, Pusseserės

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 

nai. Tel. Pullman 127(0 arba 
CANAL 2515.

Nikodemo

p

RŪGS

I I H n A Gėlės Mylintiems
I I U k A Vestuvėms, Ban-

I U nOrikietarns’ Laid?*11' 
**■*■*■ » vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 
1

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS SumąAkitos 50% 

NimiuStoH Iki % 
UIDKLIV KAURŲ 

BARGENAI ,
Neatsiimtu 0x0. 8x10, 0x13, 0x15.11x10 
Vertė nuo «O iki $60. Dabar $3 iki $30 
Nauji <1x0, 8x10. 0x13. 13x18, 10^x15 
Vertė $30 iki $85. Dabąr $10 (W $*? 

ir aukšti.
15 0x13 tikrų orleuttdiy, 50 kitokių 

MieroH !?x4 iki 11x18. 40% nuolaidos1 
1OOO jurdų kurpetų -po 50c jųrd ir aukoti.

CHECKĘR CLEĄNERS 
SANDELIAI

0208-16 8. UACINE-»-DleiiomlH, 3 vakaran

' SUSIRINKIMAI;
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIS

VAMANIŲ ETINĖS KULTŪROS 
DR-JOS No. 1 kuopos narių susi
rinkimas įvyks antradienį, koVo 12 
d. Darbininkų svet., 10413 South 
Michigąn avė. 7:30 vai, vak. Laisva
manių Draugija yra p,erorganizuota 
ir pirųiai kuopai pavesta eiti cent
ro pareigas kol bus išrinktas pasto
vus komitetas. Visi malonėkite da
lyvauti. —j. Kuchinskas, sekr.

ROSELANDO ' UETUVIŲ MOTE
RŲ KLUBO narių susirinkimas' 
įvyks kovo 13 d., 7:30 vai. vakaro, 
10413 So. Michigan avę? Prašomos] 
visos atykti, turėsime šurum-bu- 
rum: ;• ° —Sekr.i

ŲJET. TEATRALIŠKOS DRAU-’ 
GIJOS RŪTA. ^o.. 1 narių susirin
kimas įvyks trečiadienį, kovo 13 d. 
Hollywood -svet., 2417 W. 43a?d st. 
Kviečia valdyba. t

Chicagos Draugijų
K ii ubų Valdybos

1940 Metams

ŽAGARIEČIŲ itLIUBO VAL

CLASSIFIED ADS
t

lankiausia. Ir reikia pasakyti, 
kad rolė nelengva ir da.ųg rei
kalaujanti. Bet Dambrausko 
.kiekvienas .žingsnis buvo apgal
votas., niekur neperdėtas vaidi
nimas, visuomet įtikinantis, net 
iki to laipsnio., kad ir save per
sitikrino jog pats yra “įtarti
nas”. Bravo Dambrauskai!

L.
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cl.eveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
4015 W. 13th st.; J. Keturakis— 
Nut. raštininkas, 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rast., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S.. Independencę 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieravįče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą _ _
p'iet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, 111.

HELP VVANTED—FEMALfc 
Darbininkių Reikia

HELP VVANTED—MALĖ 
' Darbininkų Reikia

1525 So. 51st

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, būti geri namai nuolatinis. 
Irving 9364.

Single needle ir special 4 taipgi 12 
adata siuvamų mašinų, pinkerių 
ir bottom heimers, prie plaunamų 
suknelių, ypatingas aukštos rūšies 
darbo mokestis. Turi būti patyru
sios. Merginos gali uždirbti toli 
daugiau negu minimumą. Geroms 
operatorėms ekstra kompensacija. 
SMOLER BROS, 2300 Wabansia.
REIKALINGA MERGINA ar mo

teris namų darbui. 4248 So. Arte- 
sian Avė., Mrs. Smilgis.

RĘIKADJNGA LIKIERAMS par
davinėtojų turintys ryšių su ta- 
v.ernais visoms • žinomoms bran
dins pardavinėti. Komisija arba 
alga, jei atsakąs. Prospect 6300.

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
farmoje, mokantis draivyti troką 
ar traktorių. Gyvenimas ir alga.

3658 West 111 St.

REIKALINGAS ANTRARANKIS 
BAKERIS. 3548 So. Emerald Avė. 
Tel. YARDS 3094.

Vietos stčka nepaveji na apra
šyti! įspūdžius kiekvieno vaidin
tojo. Mi'tzi sesutes, Frilzi — Es- 
telie Rimkus, ir Kilzi — Chris- 

i t

line Kričiunas, ir jų sužiedoti-

Sdhoberio draugai buvo Jo
nas Rukštela, kuris tikrai gra
žiai suvaidino Vogelį, aukštos 
kultūros operos dainininką ir 
laukiamą svečią pačiuose ge- 
riausiuosė Vienuos namuose; 
Jonas Avelis, rašytojas Kuppel- 
weiseris, kurio melancholiškas 
ujias turėjo būti nuramintas 
'Schuberto gaivingumu, ir Juo
zas Žukas, kaipo dailininkas 
voip'Schvvindas. šie jauni vyrai 
sudarė grupę Schuberto draugų, 
kurie suprato ir atjautė Sčhu- 
berlą, dalinosi jo geroms ir blo
goms valandomis...

Firmoj vietoj antroje grupė
je vaidintojų, žinoma, jstovi jau 
nekartą eharakteri-n-goj rolėj 
pasižymej usi- dainininke-moky 
toj a Anelė Steponavičienė. Ji 
buvo toji “nelabai švelnaus tem
peramento pilna” operos prima 
domia Bctlabruna. Jos n.epa- 
sekmingos meilės aferos ir nuo
latines iirlj-igos kitų gyvenime, 
padarS ją didžiausia “trouble- 
maker”. Karlu \su savo vyru, 
tuona nelaimingu ir dideliu pa
vyduoliu Grafu Šarntovu, kurį 
stebėtinai gerai lošė Juozas Ta
rnas, jiedu padarė gerą porele.

Iš senesniųjų vaidintojų ma
loniausią siurprizą padare Jo
nas Dambrauskas, rolėje Cipri- 
jono Kranzo, Viėnnos žymaus 
‘auksoriaus”, kuriuo titulu Cip- 

rijonas labai mėgdavo girtis. 
Nors jau nekartą teko matyti ir 
net dalyvauti scenoj kartu su 
Dambrausku, ir gėrėtis rimtu
mu su kuriuom jis Mirba, bet 
vis tai buvo ne taip didelėse ro- 
jlėse. Ši buvo jo pirmoji tikrai 
svarbi rolė, ir jis išpildė ją kuo-’

niai Binderis — Leo Norman ir 
Eikmanas —- John Faiza, įnešė 
jaunųjų gražų romansą. Ponia 
Kiaiizienė buvo Ona Dovginie- 
nč; Kranzų šeimos tarnaitė -— 

Deveikis;
Rožė — 
Stanley

labai didelių 
M

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

4000 Sq. Talman avė.; F. Žiekus 
—-Pirinin. Pagelb., 2554 W. 4O.th 
št.; Paul J. Petraitis—Nut. . rašt., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiiutė— Finansų rašt., 
2902 W. Pershing rd?; P. Montvi- 
das—Kontrolės ,rašt., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė — Kasierius, 
453,5 'So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis—Dr.-kvotėjas, 8939 So. 
Claremont avė.; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy- 

i ksta kiekvieno mėn. trečią ^sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

valandą po-Į REIKALINGA MERGINA prie 
' abelno namų darbo, 2 kūdikiai. 
Gali išeiti, gera alga. Kambarys, 
valgis, šaukite Mansi’ield 1990 Mrs. 
Mendelsohn, 42 N. Lotus.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

irPARDAVIMUI TAVERNAS 
nuosavybė, biznis gerai išdirbtas, 
4139 So. Kedzie.

PARDAVIMUI MODERNĄ deli
katesų krautuvė, kampas prie Jef- 
ferson Parkų, veikiantis biznis, gy
venimui kambariai, nebrangiai. 
Tel. Avenue 7026. Brokeriai nesi
kreipkite.

PARDAVIMUI KOTELIS, 32 
kambarių, rendos $75 į mėn., lysas, 
garu, šildymas—siūlome 2 mėnesius 
dykai. 704 W. Madison St.

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus patyręs apie steam apšildymą 
boilerio, kaipo janitorius ir apie 
namų darbą. Pašaukite Normai 
6902.

1tc.21.iu ESIA’LE FOR SALE 
Namai-Zeme Pardavimui

VISIŠKAI ULTRA MODERNAS 
namas keletas minučių į vakarus 
nuo Maywood, maudyKlė, sanitarė 
sistema, 6 kamoanų grindys, laip
tai į antrą auKStą, eicKtrika (de
koruoti 4 kambariai; ant plataus 
šeimyninio ayązio nuosavybes. Kai
na $2875, $21 į menesį. Mažas įmo- 
Kejnnas. įsuosavybe kovo 15 d. 
Box 2U06, 1739 So. Halsted St.

PIGIAI PARSIDUODA medinis 
namas—Z po 4 kambarius. 4246 So. 
zinesian. savininkas antram aukš
te.

Greta — Viktoria 
Bellabruno\ tarnaitė 

’Frances Matekunas. 
žemgu'lis buvo “ 
inandrybių pilnas” detektyvas 
Novotny ir Kašte Rypkevičieiie 
•labai simpatinga Ponia Kobur- 
giene, pas kurią Schubertas gy
veno. Jaunutė gėlių pardavėja— 
Cbrištinę Miller. Visi šie vai
dintojai, nors ir mažesnėse ro- 
lėse rodė rūpestingą prisirengi
mą ir troškinau geriausiam pa
sirodymui bendram paveiksle.

Antram akte, ponų Kranzų 
namuose, musų artisle-smuiki- 
nihkė Lutu iVabcn-Miccvičiene 
savo priprastoj meniškoj aukš
tumoj iš,pilldė Scliuberto sonatą. 
Tas buvo laike vestuvių puotos 
ir padarė pastebėtinai gražų į- 
spudį. Šokėjos Irene Chensky ir 
Ida Matek-ųn.ąs irgi įnešė švel
naus įvairumo šiam spektakliui.

Keikia prie visko dar pridėti 
palies choro gražiai, suderintą 
dainavimą, kurio būtume norū-

Metinės Mirties Sukaktuves

Taip-gi įvairiai Spalvuotus ir į- 
domius to periodo kostiumus- 
kartu dr visų gerą grimą. Sce- 
nerija irgi buvo’ atatinkamai su
tvarkyta ir šviesų efektai paste
bėtinai- geri.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

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

Kuprevičius, 3448 Le Moync St.
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton

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

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm'.1 pagelb.—John 

’’ ,Yuknis,.. 210>, S. - Kildare Avė.;
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
;So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.;, Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Bčnekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—A'l. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

MARQUETTE PARKE 2 aukštų 
plytinis namas, 2—5 kambarių lie
tai, 3 miegkambariai, kąrštu van
deniu šildymas abiejų flatų, 30 pė
dų lotas. B. P1ETK1EW1CZ, 2608 
W. 47tn St.

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

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

Kasos
Sophie Šatkauskas—Kasier-

LIKVIDUOJA NUOSAVYBE
7 kambarių ireimas geram stovy, 

2 karų garažas, naujas furnasas, 
eleklrikims retrigeratorius, stalas, 
uot, (lovelė), pčius, arti mokykla, 
Krautuve, susisiekimas, pinigais — 
terminais. Savininkas vietoje. Kai
na tiktai $4250, 7205 Langley Avė. 
rasitarimui šaukti Radcliiie 2768.

FARMS EOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

DALINAI UŽBAIGTAS namas, 
seimos farma arti Įtariem ir 63 gt. 
rasiulo už $1150, $150 pinigais, 
$15 mcn. Box 2312, 1739 So. Hals- 
ied St.

PAKILUSIAI ŠEIMAI, greta 
esanti nuosavybė.. priguli pasek- 

vyrams ir moterims, veik 
5 akrai, šimtai aukštų medžių, 
krūmų, krūmokšlių, prie grįsto 1 
kelio, arti Palos miestelio, retas 
bargenas. $1500, $300 pinigais, li
kusią po $18 mėn. Box 2011, 1739 
So. Halsted.

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

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 322& 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ące St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

I ANT KALVOS, kiek su mišku 
apie 30,000 ketv. pėdų prie grįsto 
kcho, arti Forest Prescrves vaka
ruose nuo Mayv/ood. Kaina $375, 
$75 pinigais, $5 į mėnesį Užgirta 
15 metų paskola. Box 2310, 1739 S. 
nalsted St.TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU

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

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua
nica Avė., A. Kaulakis — Nut. 
rast., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapayiėe—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, ' 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr, J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted .St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio -antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną," Lietuvių Auditori
joj, 3138 S. Halsted St. I drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž. ♦

PUIKI 15 AKRŲ DALINAI 
mišku apaugusi, kalvos ūkė prie 
grįsto kelio, keletas minučių iki 
rorest Preserve. Kaina $175 už ak
rą, labai prieinami terminai. Box 
2009, 1739 So. Halsted St.

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

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt. 

t 8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Punis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme
rald Avė.; Kazimieras Valaitis'— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme
rald Avė.; Povilas < Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St.

ARTI CICERO AVENUE ir 135 
gat. šeimos farma, grįstas kelias, « 
elektriką, pasiūlo veik 20,000 ketv. 
pėdų už $350, $75 pinigais, $5 į 
menesį. No extra. Box 2308, 1739 
South Halsted St.

Kitoj Pusėj Scenos. ‘
Tas viskas buvo scenoj. Ta

čiau šioj pusėj scenos irgi buvo 
vaidinama ypatingai svarbi ro
lė. Tai orkestrą lis akompaųi- 
menlas, arba galima sakyti re- 
iinai, kuriuose šis paveikslas bu
vo sudėtas. Meistras, kurio Tau-' 
koše buvo .ajlsakomybė suderi/-; 
nimo viso šio paveikslo įvairių 
spalvų, ir sukūrimo tų taip va- 
idinamų rėmų, / kuriuose jisai 
buvo globojamas, buvo 'Pirmyn' 
choro gabus, energingas ir ilga
metis vedėjas, Kazys Steponavi 
čius. Nors Steponavičiui vado
vaujant Pirmyn choras yra pa
statęs daugiaus komplikuotų ir 
muzikaliai sunkesnių veikalų, 
bet drįstu sakyti, kad vienas iš 
ilgiausių atmenamų bus ‘“Kai; 
Gėlės žydėjo*’.

Publika buvo entuziastiška ir 
kdršiais aplodismentais lydėjo 
visą vaidinimą. Prie visų paties 
veikalo gėlių, ponia Steponavi
čienė ir p-lės Skevc^riutė, Rim- 
kiiittė ir Kriščiūnaitė buvo apdo
vanotos ir gražių gyvų gėlių bu
kietais. -—Nora Gugievė

VEIK 4 AKRAI VIŠTŲ ančių ar 
daržovių ūkiai, gerai nudreinuota. 
Pietuos nuo Higgins arti Mann- 
neim kelio (Grįstas kelias iki įva- r 
ziavimo), elektriką yra. Kaina už 
viską $750, $150 pinigais, $10 į 
mėnesį. Box 2007, 1739 So. Halsted.LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 

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

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
•3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prosp.ect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas. 
441*5’ So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio .pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel Vifginia 9780. 
Choro pamokos yra kąs penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

9 AKRŲ FARMA, vienas blo
kas nuo didelio ežero, prie miesto 
ribų, gražaus pietų Wisconsin mie
stelio. tinka žemių pardavinėjimo 
farmai, vištininkystei, sodnams ir 
uogynams, didelė barnė, 2 karų 
garažas, 10 kambarių modernas na
mas, stokeris, bėgąs karštas ir šal
tas vanduo, elektriką, moderni 
plumbingai, visi naujai sudėti, pa
darome virš 7% ant investmento. 
Pellage, 2959 Lincoln Avė., Grace- 
land 9672.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

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

MARIJONA KIRKICKIŽNĖ, 
po tėvais Ašmppąitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 43 d., 1939 m., sulaukus 
pusės amž., gimus Tauragės 

‘apskr., Stragutės kaime. .
Paliko dideliame nubudime 

'Vyrą Juozapą, 2 dukteris, — 
Stanislavą Daukšienę, Mari
joną Lazauskienę, sūnų Juo
zapą. • .

' Liūdnai atminčiai musų 
brangiosios moters ir motinė
lės bus laikomos 
šv. Jurgio parap. 
ryto. Kviečiame 
'kovo 13 d. ' 1940 
•nes, draugus ir 
•atsilankyti į pamaldas.

Mes tavęs musų brangioji 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus įau nėbesugrįši, bet 
mes anksčįaus ar vėliaus pas 
tave ateisime. Lauk musų 
.ateinant!
, Nubudę lieka:
Vyras, Dukterys ir Sūnūs

PARDAVIMUI MAŽA ŪKĖ pi
giai. Eau Claire, Wis. iki 120 ak
rų. Kreiptis ar rašyti R. J. Mc
Donald, Milmer Hotel, Chicago, III.

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

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thpmas Aušra—Nut. rast., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 

1 Anna Allen, 3429 S. Union Avė.;
Josephįne Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al- 

, len; F. Žukauskas—Ligonių apie
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulškis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—kbrespond., 
2449 Fullerton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
svėt.. 2417 W. 43 St.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., .,6504 So. 

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Dęs- 
plaines St.; 'A. Tumavičius—Nut. 
rast,, 1227 Bo. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas —Fin. rašt. 
4917 Camenskey Avė., Laf. 1152; 
F. Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfięld Avė.; ,F. Šerpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair- 
fieių. Avė.; T. Janulis-r-Ižd- 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A.

JŠaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
7 A ve.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir korosp., 826 W. 34th 

: P1„ Yards 2252; P. Augustinas—
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St, 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
gaA-^Teisėjas;' L. Jucius— Teis.

.raštininkas,

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

DUODAME PIRMUOSIUS mor- 
gičius iš 4% palūkanų be komisijos. 
Perkame morgičius išsimokamus -ir 
defaultuotus aukščiausią kainą. 
ATLAS INVESTMENT CO., 6 N. 
Clark Stw J^ęl. State 7653.

t

namie, 3323 So. Hal-:

WHOLEŠA£fe ^URNII’ŲIrĖ 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

I

Šv./ Mišios 
•bažnyčioje, 

visus gimi- 
m., 8 -vai. 
pažįstamus

X NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

' Užvakar vakare iš SLA Pjl* 
domosios Tapybos pošedžių grį
žo SLA. centro iždininkas ^dv,. 
ęį P. Gugis. Jis jau vėl pft-. 
ima jdįjentus savo raštinėj yi- 
durmie&tyj, ad. 127 N. Dąar- 
bo.ru, ir 
sted S t.

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

bo.ru
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ĮSIKŪRIMAS LIETUVIU SOCIALISTU 
SĄJUNGOS

organizaciją pavadindami Lie
tuvių Socialistų Partija Ame
rikoje. Gruodžio mėnesį, 1904 
metaią, buvo išsiuntinėta kuo
poms balsavimo blankos su no
minuotais kandidatais į Cen- 
tralinę Komitetą. Į Centralinį 
Komitetą buvo nominuoti šie 
asmenys:

Org. K. Rutkus,
Sekr. J. O. Sirvydas,.
Kasierium Dr. J. šliupas.

šis komitetas buvo tuolaiki
nis iki seimui, kuris įvyko pa
vasarį. Sušauktas seimas 1905 
metais nutarė leisti “Kovą” 
kaipo organą.

Taip prasidėjo Lietuvių So
cialistų Sąjunga, kuriai šiais 

metai, 
sukak- 
Sąjun- 
rengia

Ne Visi Lietuviai 
Vienaip Priima 
Nauj| Novelę

i T'

Tiki Kad Valdiniu VAKAR CHICAGOJE

1904 
Lais- 

jail

kad 
užima 
sočia*

Susi-

Prieš 40- metų pas lietuvius 
Amerikoje prasidėjo progresy- 
viškas judėjimas. Tas judėji
mas vystėsi lėtai, nes tais lai
kais daugiausia atvažiavo iš 
kaimo, o kaimiečiai buvo re
ligiški. Laikui bėgant atsira
dus miestuose vienam kitam 
laisvesniam ir daugiau prasi
lavinusiam asmeniui prasidėjo 
agitacija,- kad suorganizuoti, 
kokią nors organizaciją, su kli* 
rios pagclba butų galima vary
ti smarkesnė agitacija už pa
žangą, ir kad apšviesti tamses
niuosius bro’ius lietuvius. Try
nimas ėjo per keletą metų, kol 
pagaliau liko suorganizuotas 
1899 metais Susivienijimas Lie
tuvių Laisvamanių. Taigi tais 
laikais dar socialistų organiza
cijų nebuvo, o laisvamaniai la
bai artimi socialistams jau tu
rėjo savo organizaciją.

“Lietuvos” gegužio 13, 
m. randu, kad Lietuvių 
vamanių Susivienijimas
turės penktą seimą birželio 5 
d., 1904 m. Philadelphijoje, į 
kurį kviečia jau ir socialistus 
dalyvauti pareikšdami, 
laisvamaniai politikoje 
tokią pat vietą kaip ir 
listai.

Lietuvių Laisvamanių
vienijimo penktam seimui pa
sibaigus protokole randame už
rašyta, kad laisvamaniams su 
socialistais susivienyti negali
ma, kadangi socialistai pri
klauso prie Amerikoniškų so
cialistų. To pat seimo nutarta 
siųsti delegatą į Haagą į Tarp- 
tautišką Darbininkų Kongresą. 
Delegatu liko išrinktas Dr. J. 
šliupas, kuris į kongresą ne
važiavo dėl tam tikrų susida
riusių aplinkybių.

Lietuvių Laisvamanių Susi
vienijimui nutarus siųsti dele
gatą į Tarptautišką Darbinin
kų ir Socialistų Kongresą, Chi
cagos Jaunų Lietuvių Pasilink
sminimo Kliubas protestavo, 
kam L. L. Susivienijimas sa
vo vardu siunčia Dr. J. šliu
pą kaipo delegatą i Haagą.1 
Varde Kliubo pasirašo kaipo 
sekretorius Jonas Bagdžiunas. 
Ant šio protesto “Lietuvos” re
daktorius duoda sekantį prie
rašą: “Kadangi. Haagoje atsi
bus Tarptautiškas Darbininkų 
Socialistų Kongresas, kuriame 
gali dalyvauti tik delegatai 
darbininkiškų socialistiškų or
ganizacijų, o kadangi Ameri
koje atskirų lietuviškų socia
listiškų organizacijii nėra, tai 
jas turėjo kita organizacija, ar
čiausia prie socialistų stovinti 
užvaduoti. Tokia organizacija 
yra Lietuvių Laisvamanių Su
sivienijimas”.

Iš šių kelių ištraukų mato
te, kad socialistams dirvą pri
rengė laisvamaniai. Kada lais
vamaniai turėjo, apie 12 kuo
pų, tai socialistai turėjo 
apie 4 kuopos.

Dabar pakalbėsime apie 
džią socialistų darbuotės, 
dangi iš Lietuvos kasmet vis 
daugiau ir daugiau atvyko imi
grantų, tai smarkiau pradėjo 
dygti visokios organizacijos, 
tarp tų ir socialistų kuopos. 
Pradžioje socialistų kuopos su
siorganizuodavo didesniuose 
miestuose, kur atsirasdavo ke
letas smarkesnių darbuotojų, 
bet jos turėjo visai mažus ry
šius su kitoms kuopoms, ka
dangi dar nehirėjo centro. Tik 

vo 18 dieną, 1904 metais 
voje” tilpo atsišaukimas 

Fs Philadelphijos nuo Lietuvių 
Socialdemokratų Partijos Ame
rikoje, kuriame Povilas Dam
brauskas varde kuopos'kviečia 
visas kuopas susivienyti ir iš
rinkti centralinį komitetą, kad 
butų parankiau vesti socialis
tinę propagandą tarp lietuvių. 
Pradžiai šiam darbui kuopa 
paskyrė iš Rasos $5.00.

Veik visas metas ėmė, kol 
pagalios iš visų kuopų sujcuęė

— M

metais sueina lygiai 35 
Paminėjimui 35 metų 
lies Lietuvių Socialistų 
gos centralinė kuopa 
Jubiliejinį bankietą, sekmadie
nį, kovo 17 dieną, 7:30 vai. 
vakare, Marųuelte Hali, 6908 
So. Western Avė. Įžanga $1.00. 
Turėsime programą, prisimin
sime praėjusius laikus, skaniai 
pavakarieniausim, na ir turė
sim kuo troškulį užgesinti.

Visus socialistus, buvusius 
socialistus ir socialistų simpa- 
tizatorius kviečiu atsilankyti’ j 
šį bankietą.

A — Alex Ambrose.

Apie Apysaką “Paukščiai 
Negieda“

Vienas iš Chicagos populia
riausių radio rašytojų, Leąlie 
Edgley, neseniai parašė nau
ją novelę (apysaką), “No 
Birds Sing”, (“Paukščiai ne
gieda”), kurį atvaizduoja lie
tuvių ateivių gyvenimą Aw 
rikoje.

Ar ta knyga atneša lietu
viams garbę, ar gėdą, tai. net 
patys' lietuviai nesutinka. Jau 
keletas dienų kai angliškojo 
“Chicago Daily Ne\vs” skai
tytojų skiltyse telpa laiškai 
nuo lietuvių, kurie pasisako už 
ir prieš tą knygą.

Vieni mano, kad ji lietu
vius pažemina, kiti mano, kad 
autorius jokio įžeidimo nemė
gino padaryti, bet parašė i| 
geras ir blogas puses, geras 
ir blogas ypatybes, kurios ga
lėtų būti pritaikintos visoms 
ateivių tautoms.

> - “Raistas“ ’ <

Nelabai tankiai tenka lietu
viams paskaityti apie savo

Miesto Draiveriai
Susitarė su Taryba
Algų Klausimu

Gaus $44 į sava.tę
Pradedant vakar, Chicagos 

miesto trokų draiveriai gaus 
$44 į savaitę, ir atsisako teisės 

Reikalauti užmokesčio už “©ver
time” darbą.

šeši šimtai draiverių, nariai 
Municipal Truck privers* 
Union, Local 726; sekmadienį 
vienbalsiai sutiko tomis sąly
gomis, nors 3 mėnesių terminui. 
Draiveriai pirmiau gaudavo 
$192 į mėnesį, ir grąsino eiti 
ant streiko, kada miesto tary
ba pareiškė, kad norėtų jiems 
mokėti $8

Bus
Einant 

dirbs trumpesnes valandas — 
44 į savaitę vieton 48. Pamaži- 
nimas valandų suteiks darbus 
dar 125 vyrams Chicagos apy
linkėj.

Amerikos spaudoje, kaip laik
raščiuose, taip ir novelėse. 
Tiktai viena kita novelė, Up- 
ton Sinclair’© “Raistas” (Tite 
Jungle), sukėlė net audringas 
diskusijas lietuvių tarpe.

Ir tuomet buvo įrodinėta, 
kad Šinclair’as pažemina mu
su tautą. “Raistas”, vienok, pa
siliks svarbus veikalas, nes 
per jį buvo pradėti pagerini
mai darbo sąlygų Chicagos 
“stok jardose”, ši apysaka bu
vo išversta lietuvių kalbon 
1908 metais, įr. lietuviai išpir- 
k6 tūkstančiais kopijų. Vertė
jas buvo Jopąs Naujokas. ‘

Ar apysaka “No Rirdš Sing” 
atneš kokią naudą, ar ne, dar 
nežinia, bet pasilieka’ faktas, 
kad šiuo laiku lietuviai ja su
sidomėjo, ir ginčijasi dėl jos 

—Rp.turinio

tik

pra- 
Ka-

į dieną.
darbų kitiems 
sutartim, draiveriai

Jiems Ligonines 
Ir Operacijos 
Ne Naujenybes

Ryt Svarbus D-jos 
Palaimintos Lietu
vos Susirinkimas

Svarstys “Labai Svarbius 
Reikalus”

Draugijos Palaimintos Lie
tuvos mėnesinis susirinkimas 
įvyksta trečiadienį, Kovo- 
March 13 d., 8 v. v., Chicagos 
Liet. Audit., 3133 So. Halsted 
Street.

Labai geistinas skaitlingas 
narių atsilankymas, nes bus 
tartasi labai svarbiais draugi
jos reikalais. Prie progos pri
menama, kad ir mokesčius rei
kia būtinai mokėti, ypatingai 
tiems nariams, kurie šįmet dar 
nemokėjo, nes kitaip gręsia su
spendavimas.

Lai šis pranešimas būna ir 
paraginimas nariams pasirū
pinti naujų narių prirašymu, 
nes metiniam susirinkime buvo 
pareikštas pageidavimas, kad 
šįmet kiekvienas narys pasi
stengtų draugijai prirašyti 
bent po viehą nąujį narį.

Draug. Kpresp.

Keturios Operacijos Vienoje 
Šeimoje.

Sako, kad kai atsitinka vie
na nelaimėj galima tikėtis ki
tų. Tai gerai žino Domurat 
Šeimyna, 4328 So. Sawyer avė.

Sausio 14 d., Florence Do
murat, 14 metų amžiaus, bu
vo nugabenta ligoninėn, kur 
jai buvo padaryta appcndicito 
operacija.

Vasario 21 d., Mrs, Floren
ce Lucarz, Doinuriatų 'gimi
naitė, irgi, pasidavė appendici- 
to operacijai, ;

Penkias dienas vėliau, vasa
rio 25 d., Florencijos dėdė, E. 
J. .Domurat, nenorėdamas at
silikti nuo kitų, irgi nuvažiavo 
ligoninėn tuo pačiu reikalu.

O dabar Florencija, kuri 
pradėjo tą madą 'Domurątų 
šeimynoje, mano ją ir užbaig
ti.. Ji yra Englewood ligoni
nėje antrai operacijai.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940

\ Z; . < a . VS -s“ -e • L**'

kas F. Lyriden Smitt 
Nusižudė _ _ ■
Ieško Politinės Kampanijos 

Piniginių Rekordų •’ • • .
Ruošiantis prie F. Lynden 

Smith’o laidotuvių šiandieną, 
daugumas mano, kad vėlioms, 
kuris buvo viešų darbų direk- 
lorius Illinois valstijoje, pasi
darė sau galą.

Stnįtli’as buvo atrastas nęgy* 
vas vanojo, šv. Jono ligoninė
je, / Springfielde, šeštadienio 
rytą. Jam bus fcuteikiamęs pil- 

militarines laidotuvės, 
kaip pridera valdžios žmogui. 

Grant C. Armstrong, >Pon- 
tiac, Smith’o advokatas,, parei
škė, kad, Riek jis žino, velionis 
nėra palikęs paskutinio testa
mento. > '•

Iki vasario mėnesio, šių me
tu, Smith’as buvo vienas i 
Gubernatoriaus Hornerio arti
miausių patarėjų ir jam buvo 
pavesta rinkimai partijos po- . 
litiškos kampanijos fondo. Jis 6809 So. 1■ etmilage, sešla-

- - dieni o Vakare, kųaa jis juodu
I užtiko ■ įkaitinamose aplinky
bėse. Jis teisinosi, jog manė, 
kad Dominick turėjo šautuvą. 
DeSpalto šeimoje yra keturi 
vaikai, Leo, 13 metų; Mary, 8 
metų ir Gerald, 5 metų, buvo 
pavesti Juvenile Detention Ho
me įstaigos globai, o Anthony, 
vieno mėnesio kūdikis, buvo 

[nuvežtas į Šv. Vincento prie
glaudą^

> f rus vyrai ir moteriškė, 
grąžindami revolverius, atė
mė $80. nuo Manuel DePra, 
savininko Jungle Tavernos, 
5728 West 87th st., Oak Park, 
pastarajam bepkaitliuojant ba
ro pajamas.

• šeši žmonės vakar rylą 
j buvo ugniagesių išlydėti iš 

Uiauja arba gfiįžinU jiems jų i44(i_.1448 E. 54 S| ; kada gaiL 
sraš prasidėjo beismonte. Ug-

nos

gaudavo daugiausiai aukų nuo 
valstybės- koh trak torių, ir įve
dė Sistemą sulig kuria, visi Il
linois valdžios darbininkai tu
rėjo atiduoti antrą nuošimtį 
savo algų kampanijų- reika
lams.
Neranda “ juodos" knygutės.”

KĄ RINKTI Į SLA. PILDOMĄ TARYBĄ

Mirė Darbininkas 
Sužeistas Prie 
Darbo

------— J 4.
Andrew J<ell, 48 metų, 2051 

W. Madison St., užvakar mirė 
Alexian Brothers ligoninėje. 
Keli buvo sužeistas kovo 5 d., 
prie darbo, kada šmočiukas ge
ležies įlėkė jam į akį.

• Kada kirs. įj elnią Jonės, 
30 metų, 1008 Oakivood, Wil- 
mette, atsilankė su savo vyru 
į meną Niles Center miestelio 
taverną, ji buvo prisirengus 
ten palikti dolerį ar kitą~4bet 
ne savo piršto galą. Vakar ėjo 
tyrinėjimai Ponios Jonės kal
tinimų, kad Della Stanuiood, 
48 metų, 564 Green Bay Road, 
Winnetka, taverhe fiukando 
jai galą viena jos pirštų.
O Vakar ryjtą ugniagesiai bu- 
vo pašaukti antram kartui 2) 
valandų bėgyje užgęsinti ugnį 
trijų augštų name adresu su 
1163-09 So. State St. šis namas 
yra tik už pusės bloko nuo 
policijos nuovados. Manoma, 
kad abu kartu namas buvo 
padegtas valkatų.

• Alėx DeSpalto, 53 melų, 
6937 So. Jusline Avė., vakar 
pareiškė policijai, kad jis pa
šovė savo žmoną . Genevieve, 
40 melų, ir savo draugą, Do- 
minick Lamandano, 47 me-

Dabar yra ieškoma Smith’o,/ 
“juoda knygutė”, kurioje jis 
laikydavo rekordus visų tų 
aukų. Iki šiol, betgi, niekas jos 
nesurado. < Kaikųrie’ tiki, kad 
Smith’as ją gal sudegino, sy
kiu 9,ų savo privališkomis po- 
pieromis, trečiadienio vakare, 
prieš išvykstanti'įrdigoninę.

. ? , Y 'f

VisL, iųteręsųpja^i tos kny
gutės atradimu, mes kai kurie 
nepatenkinti “aukotojai” rei-

e Prie 115-fos gatvės kryž
kelių Roch Island traukinys 
užmušė 67 metų Roy Gaskill, 
advokatą, nup 1952
st. Jis užėjo ant bėgių, nepa
stebėjęs, kad traukįnys^ateina.

Ii

i?/..’!.-

“aukas” arba parodyti .kaip fų 
4 j ■ ’ S • v

pinigai buvo suvartoti,

Jauni Pabėgėliai 
Ir Kriminalistai 
Dienos Žiniose 

>. ■' . . j

^Paliko Piktadariu Būdamas. 
• ą Tik 12 Mėtų.

John Brennan, Jr., 21 metų, 
vakar prisipažino policijai, 
kad jis pradėjo savo krimina- 
lę karjerą, būdamas vos 12 
metų amiažus. Brennan, kuris 
yra dabar policijos nuovado
je kaipo vadas septynių, jaunų 
plėšikų, gyvena adresu 2048> 
W. Madison st. Jis sako, kad 
kai jis buvo 12* metų, jis su 
kitu jaunų vyruku nuvyko 
Kalifornijon, - “hitchhike” ke
liu. Pinigams išsibaigus, jie 
apvogė aštuonis namus Los 
Angeles ir Hollywood apylin
kėse.
Pabėgo, nes nori buti daktaru

Gefald-Ąustįn, 13 metų, jau 
du kartų pabėgo iš savo namų 
dėl to, kad jo poĮėvis jam ne
leidžia mokytis į daktarus. Jis 
dabar randasi pataisos na
muose, už tai, kad pabėgęs, 
sustojo viename vidurmiesČio 
viešbutyje, ir negalėjo užsi
mokėti $7. už kambarį. <

Sdm Trabbo, Gerald’o potė- 
vis, buvo jaunuolį įrašęs į 
Glenwo6d Mąnual Training 
mokyklą rudenyje, iš kur jis 
pabėgo ir atsidūrė Indiana- 
polis mieste. Jo tėvai jį su
grąžino Chicagon kovo 2 d., ir 
dvi dieni vėliau jis vėl pabėgo, 
ų Suvartojo .groperią pinigus 

> ir pabėgo.
Kada lya Doris, 9 metų, 

Ų54 N. Wells st. šeštadienį 
buvo pasiųsta savo tėvo, Tlio- 
mas, į grosėrnę su 30. centų 
maisto pirkti, mažoji Iva nu
ėjo ne i grosėrnę, bet į “jdd- 

gaus į kailį, Iva nesugrįžo na
mo. Tėvas sd^Llęad jai dova
nosios, jei tik1 jt sugrįši

A'e ■ P'^> <■ .'i !'%• i

Spaudoje, laiškais, lapeliais ir kitokiais budais yra 
vedama tarp SLA. narių agitacija už įvairių grupių sta
tomus kandidatus į Pildomąją Tarybą. Viena grupė tai 
— komunistai. Ji pasivadino “SLA. Narių Komitetu”, 
kurios sekretorium paduotu kokia tai L. Kavaliauskaitė, 
iš Brooklyno. Galima drąsiai pasakyti, kad šitiems žmo
nėms SLA. gerovė nerupi. Jau vieną kartą jie SLA. su
skaldė ir įsteigė savo “darbininkų” susivienijimą. Tai ko 
jie dabar skverbiasi į SLA?

' Kita grupė yra prisidengusi “SLA. 42 Kuopos Val
dybos” (iš Grand Rapids, Mich.) vardu. Bet tikri jos di
rigentai yra dešinieji tautininkai. Jie siuntinėja lapelį su 
antrašte “Rekomendacija” ir neseniai jie išleido keturių 
puslapių laikraštuką “Musų Balsas”. Jie daug kartų ban
dę Susivienijimui įpiršti “smetoninę” politiką (už tai jie 
yra ir medaliais apkaišyti), ir dabar jie nori paversti 
SLA. Lietuvos tautininkų politikos įnagiu.

“Naujienos” negali pritarti nei vienai, nei antrai tų 
grupių, nes jų politika yra priešinga SLA. tikslams ir 
principams. Susivienijimas stengiasi sujungti kaip galint 
didesnį skaičių lietuvių broliškumo ir savitarpes pagal
bos ryšiais. O tai yra galima pasiekti, tiktai einant demo
kratijos keliu, auklėjant narius tolerancijos ir sutikimo 
dvasioje. SLA. veikėjai, kurie gina organizacijoje pažan
gos ir demokratijos principus, susiorganizavo į Vakarų 
Komitetą. Su juo veikia išvien SLA. darbuotojai visose 
žymesnėse lietuvių kolonijose — Bostone, New Yorke, 
Pittsburghe, Detroite, Clevelande ir kitur. /

Taigi “Naujienos” patdria visiems SLA. nariams bal
suoti už Vakarų Komiteto siūlomus kandidatus, kaip yra 
parodyta žemiaus atspausdintame Baloto pavyzdyje, bū
tent :

BALOTAS
įrašyk kryželį (X) ties vartau to kandidato, už 

kurį atiduodi savo balsą.
Balsuoti galima tik už vieną kandidatą į kiekvieną 

urėdą, išskiriant Iždo Globėjų urėdą, į kurį reikia bal
suoti už du kandidatus.

$2,350.

paties
auto-

ieŠko 
užva- 
kam-

No. 1
Ant Pre
zidento
____ z______

F. J. BagoČius, So. Boston, Mass.
W. F. Laukaitis, Baltimore, Md. —
J. Miliauskas, McKees, Rocks, Pa.

..x.-

No. 2 
Ant Vicc 

Prez.

J. K. Mažukna, Pittsburgh. Pa.
V. A. Kerševičius, Scranton, Pa....

.....X....

No. 3
Ant Sek. 
rotoriaus

M. J. Vinikas, New Yirk, N. Y.....
D. Pilka, Boston, Mass.............. .
K. Michelsonas, Brooklyn, N. Y........

.....X-..

No. 4
Ant Iždi
ninko

K. P. Gugis, Chicago, III..............
J. J. Bachunas, Sodus, Mich. . .....
J. Žebris, Cleveland, Ohio..............

.-...X.-
•••••••••••••

No. 5-6
Ant 
Iždo 

Globėjų
Balsuok 
už du .

S. Mockus, So. Boston, Mass..........
E. Mikužiutė, Chicago, III..............

,P. Dargis, Pittsburgh, Pa..............
J. Brazauskas, Cleveland, Ohio.......
J. Januškevičius Jr., Hartford, Conn. 
J. K. Urbonas, Shenandoah. Pa....

....X-

.....X-..

No. 7 
Ant Dr.- 
Kvot.

Dr. J. Staneslow, Waterbury, Conn.
Dr. S. Biežis, Chicago, III..............
Dr. A. L. Graičunas, Chicago, III....

dus keltą šūvių, pasidavė.
• Policija vakar ieškojo va

gies, kuris sekmadienį, grąžin
damas revolveriu, atėmė $140. 
ir kiekį narkotikų nuo Henri] 
R. Herzberg, 62 meta, jojo vai
stinėje, 3949 W. -Monroe st.

• Helen Anderson, 21 metų 
amžiaus, 6441 Kimbark avė., 
mirė užvakar Woodlawn ligo
ninėje. Ji prarado dvi kojas 
ketvirtadienį, kai “elevated” 
traukinys ją suvažinėjo prie 
63 ir Dorchester gatvių.

Svarbus Ciceros 
Liet. Namų Savi
ninkų Susirinkimas

pOs raštinės gaisro tyrinėtojai 
vakar toliau klausinėjo Euge
ne Broivn, negrą raštinė# dar
bininką, norėdami daugiau ži
noti kaip pastarasis galėdavo 
nusipirkti dolerio ųertės pa
šalpos cerlifikatus raštinėje už 
75 centus. Broivn paskui par
duodavo tuos certifikatus už 
pilną vertę. Patirta, kad rašti
nės auditorius, James Bennet- 
le,, pardavė Broum’ui $3,200. 
vertės certif i katu
Bennette yra ieškomas ant va- 
ranto, kuri# jį kaltina dvipa
tyste, nešeipimu šeimos, ir 
suokalbiu neteisingai pasipini
gauti.

• Dvi jaunos moteriškės' iĮr
vyras buvo sužeisti anksti va
kar rytą, kai automobilis, ku
riame jie važiavo, sudavė į 
šviesos stulpą prie Norlh 
Beach ir Annitage gat. Anot 
policijos, automobilis labai 
smarkiai važiavo ir mėgino 
pralenkti kitą mašiną, kai va
žiavo į stulpą. Sužeistieji buvo 
Elliot A. Crooks, 34 metų, 70 
E. Walton><Marie Handler, 29 
metų, 946 Cuyler, ir Ddrothy 
Brenneke, 29 metų, to 
adreso. Crooks vairavo 
mobilu y 7

• Policija šiandien 
vagies, kuris jie mano, 
kar padegė gyvenamus
barius Leon WalthePio, adr. 
210 No. Marion st., Oak Park. 
Waltheriai, kurie ketino krau
stytis į kitus kambariu# vakar, 
buvo jdų viską priruošę kraus
tymui.' Gaisras padarė apie. 
$2;000 žalos.

• Johrt Basalan, 22 metų, 
4754 So. A vers st., vakar sėdė
jo pplicijos nuovadoje, džiau
gdamasis, kad jis nors nesu
žeistas. Basalan buvo pasivo
gęs taxi automobilį ir su juo 
važinėjosi sekmadienio vaka
re ir įvažiavo į trafiko šviesų tas išduos rapor

žilis.” Pabūgus, kad nuo tęvo stulpą prie Schiller ir Damen rčs, kuri įv^X<>
gatvių. Jis pradėjo bėgti, bet o jeigu bus gęraa ūpas, tai dar 
policįstams seržantui Thomąs: gąh būti “kitko”.

AK'',

Kelly ir Raymond Cbyle palei
l . f ik ■.

Bridgeportietis
Areštuotas Už
Apgavystę

Šiandien policijos nuovadoje 
sėdi bridgeportietis, John Ro- 
gers, 43 metų amžiaus, 3253 
So. Morgan St. Jis yra kalti
namas $25.00 apgavystėje. Vir- 
ginia Jensen, 23 metų, 7428 
Perry Avė., baltina, kad Ro- 
gers ją apgavęs kepykloje, ad
resu 17421/2 W. 95th St., mai
nydamas pinigus.

Lietuvos Karinome 
nes Įžengimas Vil
niun Filmose

Ciceros Lietuvių Namų Sa
vininkų Politikos Kliubo susi
rinkimas įvyks šiandieną, 8-tą 
vai. vak., Liuosybės svetainėj. 
Šis susirinkimas bus svarbus 
visiems kliubiečiams. Bus svar
stomi musų miestelio rinki
mai, kurie įvyks balandžio 2 d. 
Mokyklų Tarybos atstovų rin
kimai įvyks balandžio 13 d. 
Rinkimams turime būti prisi
rengę.

SušiVinkime taipgi komite
tas išduos raportą iš Bunco pa- 

► vasario 2’5 d.,

d. J. Gaidelio Salėj 
Halsted S t. (West

d. Marguelte Park

Valdyba.

Kovo 12 
12304 So. 
Pullmane).

Kovo 14
Hali, 6908 So. Westcrn Avc.

Kovo 15 d. J. Grigaičio Arini- 
tage Hali, 3800 W. Armiladgc 
Avė.

Kovo 16 d. Lietuvių Auditori
joj, 901 Lincoln Avė. (Wauke-. 
gan, Iii.)

Rodymo pradžia visur 7:30 
vai. vakaro. Kiekvieno tautiečio 
pareiga pamatyti šiuos istori
nius vaizdus. Rodys br. Motu
zai. Kviečia visus,

Lietuvai Gelbėti Fondas 
t ■ ’
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