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ussolinis Vyksta S
PASIMATYMAS ĮVYKS PRIE ITALIJOS 

VOKIETIJOS SIENOS
Vokietijos ambasadorius Romoje taipgi 

keliaująs Hitlerio pasitikti
ROMA, Italija, kovo 17. — 

Premjeras Mussolini, palydimas 
užsienių reikalų ministerio Cia
no, sekmadienį išvyko į šiaurės 
Italiją. Jisai pasimatysiąs su 
Hitleriu p/ie Italijos ir Vokie
tijos sienos, Italijos pusėje, 
Brenner Perėjime, sako pati
kėtini pranešimai.

—X---- X---- X- •
ROMA, Italija, kovo 17. — 

Sekmadienį oficialiai paskelb
ta, kad Mussolinis išvyko į 
šiaurės Italiją. Klausinėjamas, 
ar Mussolinis išvyko pasima-1 matyti.

tyli su Hitleriu, augštas Itali
jos atstovas atsisakė paneigti 
arba patvirtinti, kad toks esąs 
fašistų vado kelionės tikslas.

—X—X---- X----
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 17. — Mussolinis išvykęs į 
šiaurės Italiją pasimatyti su 
Hitleriu, sako pranešimai gau
ti Francuzijoje sekmadienį. 
Dar pranešama, Vokietijos am
basadorius Mackensen apleido 
ambasadų Romoje ir išvyko ne
žinomon kelionėn. Spėjama, ir 
jis iškeliavęs su Hitleriu pasi-

CTAPJIENŲ-ACME Telephoto
Kada vėsulas užtiko šį namų Shrcveporte mieste, Louisianoje, laimingi jo 

gyventojai buvo išėję į teatrų. Nevisi betgi buvo tokie laimingi. Vėsulas pali
ko 13 žuvusių, 37 sužeistų, ir milijono dolerių žalos. <Italijos spauda pa

keitė tona Wellese 
atžvilgiu

Welles kalbėjosi su 
Mussoliniu

tleriu Pasimatyti
----------------------------------------------- --------- _______ _ 4...  ................... .—_________________ ___________

NORI TEISINGOS TAIKOS PASAULIUI

tautoms 
tenka gyventi bijant galingo 
kaimyno. Taika negali būti do
ra, jeigu tenka atsipirkti nuo 
užpuolimo. Taika negali būti iš*

WASHlGNTON, D. C., ko- stovyklų. Sveikos taikos negali 
vo 17. — Prezidentas Roose- būti, jeigu mažoms 
veltas šeštadienį kalbėjo per 
radiją. Tarp ko kita jis pasa
kė: •

“Šiandien mes ieškome doro
vės pagrindo taikai. Tikros'mintinga, jeigu ji uždraudžia 
taikos negali būti, jeigu nepri- laisvai plėstis idealams, kurie 
pažįstama brolybė. Taika ne- duoda galimumo žmonėms sa
gai! būti pastovi, jeigu jos pa- rasti
sekos yra priespauda, arba ba- negali būti teisinga, jeigu ji 
das, ar žiaurumas, ar gyveni- nesuteikia teises garbinti Die
nias dominuojamas ginkluotų vą.”

bendrus tikslus. Taiko

MANOMA, 44 ANGLIAKASIAI BUS 
ŽUVĘ OHlO KASYKLOJE

ROMA, Italija, kovo 17. — 
Kai prez. Roosevelto pasiunti
nys Sumner Welles atvyko į 
Europą, Italijos spauda apibu
dino jį kaipo antrą “pulkinin
ką House”. Pulk,-Hanse Pasau
linio karo metais buvo asme-i 
niškas prez. Wilaone pasiunti-! 
nys. y

Dabar maršalo Balbo laik
raštis Corriere Padano de Fer- 
rara kalba, kad p. Welles yra 
“bešalis, autoritetingas stebė • 
tojas”. Pasikeitė ir kitų Ita
lijos laikraščių tonas.

Balbo laikraštis kalba, taika 
dar esanti galima, nes karas 
tikrumoje neprasidėjęs.

Edit^ialas buvo išdalintas 
svetimų šalių spaudos atsto
vams. Matomai italai skaito jį 
svarbiu.

Stalino agentai re
gistruojasi Jungt.

Valstijose

Adolfas Hitleris
Lietuvos žydas

ir vėliau su Ita- 
reikalų ministe-

ir Jungt. Valsti-

ROMA, Italija, kovo 17. <— 
Pereitą šeštadienį prez. Roose- 
velto pasiuntinys Sumner Wel- 
les turėjo ilgą pasikalbėjima 
su Mussoliniu 
Ii jos užsienių 
riu Ciano.

Kai Welles
jų ambasadoriiw*William Phil
lips kalbėjosi Italijos užsieniu 
reikalų ministerijoje su Ciano, 
į jų konferenciją atsfankė Vo
kietijos ambasadorius Macken- 
sen.

Pirmadienį Welles turės pa
sikalbėjimų su popiežium ir su 
popiežiaus valstybės sekreto
rium. \

14 žuvo Italijos lėk 
tuvui sudužus

ROMA, Italija, kovo 17. —
—-------------  . I Italijos pasažierinis lėktuvas

Italijos — Vokietijosj J kalną Stromboli, Lapan salo-
draugingumas su- ' se. 14 žmonių, jų tarpe dešimt

StiprČjęS Įpasažietių, žuvo nelaimėje.

WASHINGTON, d. c., ko- 
vo 17. — Jungt. Valstijų įsta
tymas' reikalauja, kad svetimų 
šalių agentai, užsiima propa
ganda ir - dirbą -sVėtimų ša
lių interesuose,1' užsiregistruotų 
valstybes departamente.

. ’ . s ■ f *■■ •

Kai kurie agentai užsiregis
travo kai tik įstatymas įėjo 
galion. Tačiau kiti, ypatingai 
komunistąi^ besiregistravo. Bet 
šiomis Grand Jiiry
idaitino ■ąptiet’ų . kelionių agen
tuos atstovus, nes ir jie nesi- 
registravo kaipo Rusijos agen
tai. " '

Matorųki . indaitmentas pa
veikė kitus komunistus. Ir štai, 
kaipo sovietų agentai, užsire
gistravo Robert Minor, Wm. 
Weiner ir Wallace Douglas, 
taipgi A. A. Heller ir Alexan- 
der Trachtėnberg.

GĘNEVA, Šveicarija, kovo 
17. — Adolfas Hitleris, 76 me
tų Lietuvos žydas, viešėjo Len
kijos miestely Wloclawec 
naciai užpuolė Lenkiją. Jis 
sįliko Lenkijoj dabartinėje 
cių teritorijojepMki šiam 
kui.

kai 
pa- 
na- 
lai-

Bet Adolfas Hitleris nori 
grižti į Lietuvą c ir keliais at
vejais prašė mačius duoti jam 
vizą. Naciai jaučiasi nesma
giai: štai Adolfas Hitleris, o 
žydas! Antrų vertus: atvyks 
Adolfas Hitleris Lietuvos pa
sienin, sargyba gali juokus 
krėsti iš Hitlerio vardo. Taigi 
Hitleriui vizos neduoda.

žydų laikraštis Genėvoje pa
sakoja, kad Lenkijoje buvo žy
dų Hitlerio pavarde ir net 
Adolfo vardu. Dauguma jų 
bent Adolfo vardų pakeitė, o 
Lietuvos senis žydas pasilaikė 
ir varda. *■

Laukiama pakeitimų 
Francuzijos ministe

rių kabinete

ST. CLAIRSVILLE, O., ko
vo 17. — Willow Grove ang
lių kasykloje šeštadienį įvyko 
eksplozija. Kasykloje tuo lai
ku dirbo daugiau nei 200 da"- 
bininkų. Tuoj po eksplozijos 
kilo gaisras.

Keturioms valandoms 
slinkus po eksplozijos 68 
liakasiai išėjo j paviršių, 
mat, dirbo kitoj kasyklos
cijoje, atokiau nuo eksplozijos.
Kasykloje pasiliko dar 136 i ti. Jie žuvo.

pra-
ang-
Jie, 
sek-

darbininkai. 90 jų išsigelbėjo 
vėliau, nes ir jie buvo atokiai 
nuo nelaimės.

Bet 46 angliakasiai užklup
ti arti eksplozijos. Sekmadieni 
jau du lavonai išgabenti iš ši
tos srities. Reiškiama nuomo
nė, kad ir 44 kiti bus žuvę.

Kai sužinota apie - eksplozijų, 
du kasyklos viršininkai puolė 
į vidų. Jie nepasiėmė kaukių 
nuo nuodingų dujų apsisaugo-

ko
šių

PARYŽIUS, Francuzija, 
vo 17. — Laukiama, kad 
savaitę gali įvykti pakeitimų 
Francuzijos ministerių kabine
te.. Sakomą, kad ministerių bu
siąs paskirtas generolas Game- 
lin, talkininkų armijų vyriau
sias komanduotojas vakarų 
fronte. Bet tai yra neoficialios 
kalbos.

Bendrai Francuzijos visuo
menė reikalaujanti, kad talki
ninkai laikytųsi stipresnio nu
sistatymo, neutralių šalių at
žvilgiu ir kad pradėtų griež
tesnius karo veiksmus.

Francuzų ir vokiečių 
patruliai veikia

Parlamentas deba
tuos Chamberlaino 

. « politiką

700,000 WPA darbi- \ **■ ■ *
ninku paleis iš darbo

kovo

BERLYNAS, Vokietija, ko- Popiežius Vėl ragin 
vo 17. — Prieš savaitę Romo-I 
je lankėsi Vokietijos užsieniui , 
reikalų ministeri? von Ribben- 
trop. Nacių rateliuose kalbama 
jo vizito rezultatai esą tokie: 
— Italija ir Vokietija dar Ta- 
biau susiartino; 
ir Vokietija pradės gerintis 
Balkanų šalims; 3 — Padėtas 
pagrindas Rusijos ir Italijos. .
draugingumu; 4 — Ribbentro- ]45 katalikų kunigai 

koncentracijos sto
vyklose

Rusai ir Japonai sti- 
nrina savo vietas 
Mongolijos pasieny

Naciai atakavo Bri
tanijos karo laivus

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 17. — šeštadienį prasidėjo 
talkininkų ir vokiečių patrulių 
kautynės vakarų fronte į va
karus nuo Vosges kalnų. Pa
truliu veikla nesiliovė nė 
madienį.

• LONDONAS, Anglija, 
17. — Pirmadieni sukanka Bri
tanijos premjerui Chamberlai- 
nui 71 metai. O antradieni par
lamente įvyks svarbus debatai. 
Dalykas toks, kad laukiama aš
trios kritikos valdžios adresu. 
Anglijoje plačiai įsiūbavęs ne
pasitenkinimas, kad Britanija 
nesuteikė pakankamai dideles 
nagalbos Suomijai. Chamber- 
lain ruošiasi atsakyti į kriti
ka.

Kitas dalykas. Kaltinama, 
betvarkė įsigalėjusi reikmenų 
uarupinimo ministerijoje. Rei
kalaujama pašalinti Leslic Bur- 
ginų iš reikmenų parupinimo 
ministerio vietos.

KAnSAS CITY. Mo.. kove 
17. — Šiuo laiku 2.300,000 dar
bininkų dirba WPA darbus 
Jungt. Valstijose. Pereitos sa
vaitės gale Howard O. Hunter, 
WPA darbų komisionierius 
asistentas, pareiškė, kad 700,- 
000 WPA darbininkų bus 
keisti iš darbo iki birželio 
dienos š.m., nes kongresas 
naskyrė pakankamų fondų
siems dabar samdomiems dar
bininkams darbuose

Illinois valstijoje 
džio mėnesį bus 
WPA darbu 14,800 L •

pa-
30

ne-
vi-

palaikyti.
tik balan- 
paleista iš 
asmenų.

Mirė Samuel Unter
meyer

ko-, VATIKANO MIESTAS,
, I vo 17. — Kalbama, popiežius 

Pijus dar kartų atsišauksiąs 
Italija D kariaujančia? šalis pakvieti

mu 
bus

taikytis. Jo atsišaukimas 
paskelbtas prieš Velykas.

sek-

po pasikalbėjimas . su popie
žium iššaukęs palankių vokie
čiams nuotaikų Ispanijoje, ir 5 
— Ribbentorp paliko pas Mus- 
fcolinį t Hitlerio vėliausius pa 
r'Zikimus karo ir taikos klau
simais, kuriuos Mussolinis įtei
kė Sumner Wellesui.

Paleisti iš kalėjimo
100 Rumunijos nacių

VATIKANO MIESTAS,. kovo 
17. — Popiežius Pijus tapo pa
informuotas, kad 45 lenkų, če
kų ir austrų kunigai tapo pa
siųsti į nacių . koncentracijos 
stovyklas.

BUCHAREST, Rumunija, ko> 
vo 17. — Iš Rumunijos kalė
jimų paleista daugiau nei 100 
pliengvardiečių — Rumunijos 
nacių. Paleisti tie naciai, 
Tie davė priesaiką, jogei 
ištikimi karaliui Karoliui, 
paskutinius kelis mėnesius 
leisti iš kalėjimu apie 800 
munijos nacių.

25 žuvo Jugoslavijos 
traukinio nelaimėje

ku
bus 
Per 
pa- 
Ru-

BELGRADE, Jugoslavija, ko
vo 17. -— Siauroje Ozalji kal
nų sąsmaugoje žemė ir akmens 
nuvirto ant traukinio, kuriuo 
važiavo daug ūkininkų ir ka
reivių rezervistų. 25 asmens 
žuvo nelaimėje, 75 kitų sužei
sta.

PEIPING, Kinija, kovo 17. 
—- čia gauta pranešimų, kad 
rusų ir japonų kariuomenė sti
prina savo pozicijas'Mančuko 
ir Mongolijos, pasieny, kur pa
kartotini Susirėmimai įvyksta 
nuo 1935 metų. Pernai jie bu
vo išsivystę j 'smarkias kauty
nes. Tačiau karui . Europoje 
prasidėjusi iy Stalinui planuo
jant užpuolimą Suomijos buvo 
pasirašyta Japonijos ir Rusi
jos taikos sutartis, kuri pa
skelbė maišių >paliaubas.

Karui Suomijoje pasibaigus 
vėl prasideda susirėmimai tO- 
limuosę: rytdose,

,/• ' ••' •' /' • ' • ‘
■ . 4.iiį »■> ij.i. i ■

Įvyko rusų ir japo
nų susirėmimas

TOYOHARA, Japonija, ko
vo 17. — Įvyko japonų ir ru
sų patrulių susirėmimas Sacha
lino salojė, Rusijos ir Japoni
jos pasieny. Japonų praneši
mais rusai pirmi atidarė ugnį. 
Nukentėjo 12 rusų kareivių if 
2 japonai; Susirėmimo priežas
tis nepaaiškinta.

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 17. — 9:20 valandų šešta
dienio vakarė, Chicagos laiku, 
Vokietijos radijas paskelbė, 
kad nacių lėktuvai tą dieną ata
kavo Britanijos karo laivus 
Scapa Flow bazėje. Pasak na
cių, keletas laivų sužalota.

Nacių lėktuvai taipgi ataka
vę Anglijos aerodromus. Ne
žiūrint priešlėktuvinės • ugnies 
ir. nežiūrint bHtų lėktuvų kon
tratakų, Vokietijos lėktuvai 
sugrįžę namo visi sveiki.

Paskandino du vo 
kiečių submarinu
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 17. — Du nacių submarinai 
tapo paskandinti, praneša Pran
cūzijos laivyno komunikatas, 
išleistas pereitų šeštadienį. Vie
nų submariną paskandino ko
mercinis Britanijos laivas. Kur 
submarinai paskandinti ir ka
da, nepasakyta.

16 žmonių sušalo 
Meksikos Mieste

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, kovo 17. — Dėl šalto or) 
16 žmonių sušalo mieste per 
paskutines dvi dienas. Tikru
moje šitie žmonės sušalo ne 
dėl to, kad oras butų buvęs ne
pakenčiamai šaltas, bet grei
čiau todėl, kad mieste labai re
tai pasitaiko šaltas oras ir ypač 
biednuomenė nėra prisihuoŠusi 
šalčiams’.

Untermeyer, iš- 
Yorko advoka- 
82 metu senu- c

keleta metų ad-

11'-

Vokiečių ir britų ži
nios prieštarauja

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 17. — Nacių pranešimu 40 
vokiečių lėktuvų šeštadienį atrt- 
kayo Britanijos karo laivus 
Scapa Flow bazėje, šeši laivą! 
sužaloti sunkiai.

LONDONAS, Anglija, kovo 
17. — Admiralitetas praneša, 
kad šeštadienį 14 Vokietijos 
lėktuvų atakavo britų-karo 'lai
vus. Viena bombą pataikė į 1& 
vą ir lengvai jį sužalojo.

WASHINGTON, D. C., ko
- United States Hous-vb 17.

ing Administration paskelbė 
kad tapo numuštos rendos val
džios pastatytuose, namuose 
bendrai po $4.01 mėnesiui kiek
vienam butui. Dabar bendra tų 
butų renda siekia $19.45 mė
nesiui.
... ■ .V-,T '/-.t
• ■i:' SPRi & '' '

ROTTERDAM, Holandija, ko
vo 17. — Eksplozija įvyko pe
reito^ savaitės gale britų pre
kybiniame laive Melrose, 1,589 
tonų. 18-kos narių įgulos pa* 
sigendama.

šeštadienį paskandinti du ne
dideli britų prekybiniai laivai. 
Jie užgavo minas.

PALM SPRINGS. Cal., ko
vo 17. — Pereita šeštadienį čia 
mirė Samuel 
garsėjęs New 
tas. Jis buvo 
m o.

Paskutinius
vokaturos nebepraktikavo. Žie
mų praleisdavo Kalifornijoj.

Kaipo advokatas Untermeyer 
turėjo turtingą klijentėlę. Vi
suomenės klausimais ne kartą 
gynė darbininkų teises. Milio- 
nierius, jis mėgo plačiai gy
venti, tačiau socialiuose klau
simuose buvo pažangus as
muo.
L Kūną jo vaikai pargabens i 
New Yorką palaidoti.

kovo 
17. Illinois valstijos muni
cipalitetams paskirti $801,963 
iš surinktų gasolino taksų. U 
tos sumos Chicagai teko $427,- 
220. $180,000 šitų pinigų eis 
mokyklų, o $296,000 vieškelių 
reikalams.

■

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; šalčiau; viduti
nio stiprumo pietų vėjai, pasi-

COPENHAGEN, Danija, ko
vo 17. — Lolland saloje ras
tas nukritęs ir sudužęs Vokie
tijos kata lėktuvas. Netoliese 
rasti du parašiutai, bet avia
toriai nežinia kur dingo. Ma- keičią į šiaurės vakarų vėjus; 
noma, jie mėgins pavogti lai- saulė teka 5:58 v. r., leidžiasi 
velį ir nusiirti į Vokietijų. 5:58 v. v.5:58 v. v.
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SLIUPTARN1AI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“Šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”). ,

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

(Tęsinys)
—Taigi, gerbiamieji, — krei

pėsi viršininkas į kunigą ir 
Puodžių, — taigi, per daugelį 
hhflų aš tarnavau čia policinin
ku, paskui seržantu, kapitonu, 
o dabar, kaip matote, esu vy
riausia policijos galva. Per dam 
gelį metų girdėjau apie bedie
vius, socialistus, anarchistus ir 
dar kitokius. Per daugelį metų 
sakoma, jog jie naikina tikėji
mą, griauja bažnyčias, verčia 
valdžią... Bet, kaip patys mato
te, visokios tikybos' šitame kra-

fejonie ėiviliiiį karą; Bet tai bu
vo ne bedievių, socialistų ar a- 
narchistų iššauktas karas. Ne. 
Taį buvo labai tikinčiųjų Pieti
nių Valstybių dvarininkų ipaiš- 
tas prieš prezidentą Linkolną, 
kam jis įsigeidė išlaisvinti pa
vergtus negrus.

Viršininkas sustojo, pažiurė
jo pro 
mus ir

bus?

\
1

langą į snieguotus na- 
paklausė:
kur tas susirinkimas

saugą; bažnyčios dar niekas ne 
vienos nesugriovė ir ant val
džios neužpuolė, Tiesa, mes tu-

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

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

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD.

SPENCERPORT, N. Y.

|1.

—To bedievio, anarchisto 
Strindbergo salėje,—trenkė ku
nigas.

—Na, na, father. Aš niekados 
nesakyčiau, jei tamsta bučiau, 
kad ponas Strindbergas yra be
dievis, anarchistas. Ne. Aš jį 
dąug metų pažįstu ir žinau, kad 
jis yrą vienas pavyzdingiausių 
piliečių musų mieste.

Kunigas paraudo, rodos gele
žis ugnin mesta, o Puodžius 
paleido iš saujos pinigus, ku
riuos jau rengėsi duoti viršinin
kui už “pagalbą”.

—Be to, — tęsė viršininkas, 
—jus, father, per daug užsispi-

|iodos, visai pamiršdami, jog čia 
yra laisvas kraštas.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORT8MOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ........ ...... ..... •
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ '

' Sales Tąx ekstrą.

STATOME NAUJUS
NAMUS

—Bet ten jie skelbs bedievy
bę anarchizmą, sfrnirtą, —. va
rėsi kunigas./

—Jei tikrai numatote smurtą, 
tai aš atsiųsiu policininką. Bęt 
nemanau, kad reikėtų, nes kuj 
yra ponas Strindbergas, ten pa* 
prastai yra ir tvarka, — baigė 
^viršininkas, ištiesdamas kūnu 
gui ranką......... - • ■ .

Bet įš.rdęs kunigas jos neė
mė. Piktai nusisuko ir išėjo. O 
paskui, tarsi alkanas šunytis,

kartas, atskalūnas, — siaubė 
keistu permirkęs. kunigas, — 
Ciesoriaus pobpija kitaip 
elgtų su bedieviais ir ąnarchis’ 
Jais. Bet ČU masonų kraštas, tai 
nėra neį ctesorįauš, nei doros 
policijos, kaip Polsčiųj, —- verk
šleno kunigas Rusijos tironų.— 
Pasakyk JuodiŠiUi ir Mašiotai, 
kad būtinai ateitų šį vakarą kle- 
bonijon. Visi eįsiipe pas tą pra
keiktą bairtbižą. Tu? Puodžiau, 
jei turėtum žmogaus, ne asilo, 
galvą, tai butum pats tą namų 
paėmęs, ir dabar nebūtų jokių 
įrubeliyT Su šliuptarnių prakala 
bomis apsidirbtume, kaip apsi
dirbdavome visada. O paimi tą 
namą galėjai, nes pinigų turį 
daugiau, negu mėšlo savo dur
noje galvoje, — baigė kunigas 
ir nudūmė namo taip smarkiai, 
“kad net velniai iš jo padų ru
ko”.

Vakare nuėjo pas poną 
Strindbergą keturiese; mat, ir 
dudorius prisidėjo. Tai buvo la
bai menkas vyrukas ir iš stup-

NAUJIENOS, Chicago, m.
goję.
, - Labai atsiprašau, father,— 
vis>4 ramiai tirė
-L Tikėti vienaip ar kitaip, ar- 
bą jr visai netikėti dai* nereiš
kia būti blogu žmogbpi. Tomas 
Pąii) ir Robertas Ingersol) npti- 
Kėjo taip, kaip tamsta norėtum, 
bet vis dėlto jie yrą labai gar
bingi šio krašto didvyriai, — 
sakau, laisvos minties, toleran- 
Či|oą ir meilės artimo didvyriai.

Kunigo vpįdas traukėsi ir 
HUfešlėjosi iš plUlumo, nelygi- 
haiH pamačkės apdaras,

—-Beje, kokias tamsta tauty
bės? — paklausė kunigą šve
das.

—Aš esu katalikų kunigas įš 
Polsciaus! — atšovė kunigas.

S.
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LIETUVIŲ KALBOS
Pirmadienis, kovo 18, 1940

good-

v ienas

savamokslį dudorių šiek tiek 
prasimokinęs, keletą bloznų 
kaimo mergaičių — kaip “po
naitis” — prigavęs, Amerikon 
atbėgo. Gavo dudenanti pas šb 
tą šykštuolį kunigą ir dųdoria- 
vo, galima sakyti, už nieką. O

ėsi lendąs? — Rausiamai tarė 
'Švėdas. 4 V:; • ' Z

- It lehlms, ir lenkas — 
hm, hųi kunigas iš
Polsčia us^, • maišėsi ir ra i tesi 
nutautėjęs, sąvo .į krašto, savo 
motinos ir tėvo išsižadėjęs lenk 
hernis kunigas, <

—0, tai dabar aš matau, ko
dėl tamsta kunige - taip baisiai 
ųcapkeūli lietuvių įr nenori, 
kad jie galėtų laisvai susirinkti 
mano salėn ir pasiklausyti karš’ 
to savo fyatrįpti, šitaip!

Piktumu ir kerštu užviręs ku
nigas, rodos, staiga atšalo ir stu 
stingo, o jo palydovai Žiurėjo į 
vienas kitą ir kramtė lupas.

—-Tie fain lietuviai, — tęsė 
ramiai švedas,—pasakojo man, 
kad jų kalbėtojas yra gydyto
jas, rašytojas ir didelis savo 
tautos žmonių mylėtojas, švier| 
tėjas. Aš skaitau už garbę niaH 
tylį savo salėje tokį kilpų žmo-

r—r—f ,,»'w m1- in » i į'u'» .. i «v-  

gų. Aš tUriu didelio malonumo 
duoti progos žmonėms susirink
ti ir kalbėti, nes juk čia yra 
kraštas —- laisvės kraštas, ku
riame randa prieglaudą viso pa
saulio prispaustieji, persekioja
mi*# i

Kunigas ilgiau neištrivojo ir 
movė laukan, tartum į užpaka
lį spirtas,

O ponas Strindbergas nusi
šypsojo ir tarė:

—Goodby, genllemen, 
by.

Ret iš jų ketuirų nė 
nieko neatsakė.

Švedas stebėjosi jų storžieviš
kumu, nekulturinkumu. Bet jis 
palaikė juos ^lenkais iš Pols- 
i&aus”,. tai švarm lietuvių var
das nenukentėjo.

Tik išbėgęs laukan, kunigas 
atsipeikėjo ir tuoj išpylė:

—Prakeiktas bambizas! šven
tame Polsčiuje mes jam paro
dytume, kaip bedievius ir anar
chistus užtara voti. Parodytu
me... Dabar eikime pas mane, į 
kleboniją. įsakysiu, kas reikia 
toliau daryti.

įr nuėjo. Visi. Susisėdo mink
štose kėdėse. Kunigo šeiminin
kė tuoj atnešė algus ir degtinės. 
Išgėrę po vįeną, po antrą ir šiek 
tįeU aptarpinę, suminkštinę bai
sų piktumą ir nusivylimą, pra
dėjo apie reikalą, žinoma, visų

Pritaikyta Amerikos Lietuviams 
Sųtąisė Dr. D. Pilka

Lietuvių Kalbos Mokytojas Prie
Massachusetts Department of 

Education
Gramatika yra sutaisyta pagal ge
riausius lietuvių kalbos žinovus. Ji 
yra labiau pritaikyta Amerikos lie
tuviams, ypač jaunesniems, susipa
žinti su savo kalbos taisyklėmis. Ji 
turi pagrindinių žodžių paaiškini
mą angliškai. Ji taipgi turi arti pus
antro tūkstančio veiksmažodžių Žo
dynėlį su nurodymų jų asmenavi
mo iy anglišką definiciją.
x Kaina su Prisiuntimu $1.00

Tuojau gaukite “Naujienose’, 1739 
South Halsted St., Chicago, Iii, arba 
pas Dr. D. Pilka, 528 Columbus 
Avė., Boston, Mass.

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

T

anglį po žeme ne-

(Bus daugiau)

PETER SUDENT
Atidarė joauią vietą ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva- 
žįgvimas, grąži vieta piknikams.
6600 W. lllth St., Worth, III.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

T«L YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

9

Dr. V. E. SIEDLINSKl
DENTISTAS

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

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

Tei. LAFAYETTE 3050

Mrs. A. K. JaRUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekm. pagal sutartį

AKIU SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj paga) susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2808 West 6.3rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—ii 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

* • J

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYRAL

B. SHUKIS & CO.
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 5824

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _ . . ..

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio 
IR LIETUVOS.

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

4

Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 
ir Amerikos lietuvių moiertį reikalams “Moterų 

Pasaulį*’
Kaina melams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.

Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų

LITRUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. y,

■ - • » ’ ‘ l.
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KLAUSYKIME
SALTIMIEHO RYTMETINIŲ

ų.; III
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LIETUVIŠKŲ RADIO 
am a afc m m hm ■ ■ 10:00 V AL. RYTO PROGROMU -“SLS&.i
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kas?
* k * «

Nuėję visi pi’isisįatū, pasisvei- 
/..J'-. '

—Labai hihldiili' -tŽ/khis ’gai‘“ 
bingiis žmones sulikti, — kal
bėjo Strindbergas. — Kuo galių 
jums padėti?

Reikalas trumpas ir aiškus,— 
šaltai pradėjo kunigas. — Tam
sta leidai bedieviams, anarchis
tams, paleistuviams savo salę.

— Atsiprašau, palaukite, fa- 
ther. Aš nesuprantu, ką tamsta 
nori pasakyti?

—Aš noriu pasakyti, kad 
tamsia leidai savo salę labai pa-j 
vojingjerns maištininkams, ku
rie eina prieš tikėjimą ir val
džią, kurie kėsinasi sugriauti 
bažnyčias ir sunaikinti šito kra
što institucijas.

—Na, na, father. Tokių baL 
šių ir galingų žmonių, kurie gą- 
lėtų taip lengvai, kaip tamstą 
sakai, vįską griauti įr naikintų 
įneš neturime. Jų nėra ųe tiktai 
šitame mieste, bet ir visoje A- 
menkoje, — su šypsena veide

—Kaip gi nėra ? spyrėsi į- 
žulus kunigas. — Tie, kuriems 
salę tamsia išnuomojai, visi yra 
anarchistai.

—A, father. Dabar tokie ne
rimti laikai ir žmonės, sakysiu. 
Pyktelėjo kas ant savo kaimy? 
no, nori jam koją pakišti, norį 
atkeršyti, lai visų pirmiausia sa^ 
vo priešą anarchistu apšaukia, 
o paskui ne retai ir valdžiai p 
skundžia. Tai labai negražu, ne
padoru. Tie žmonės, kuriems 
salę išnuomojau, kai kurie man. 
jau seniai pažįstami. Tai puikus 
žmonės, ramus darbininkai. 
Jiems čia kalbos, kaip jie sake,, 
labai mokytas ir garsus jų tau
tietis, tai, be abejo, jie daug ko 
gero iš jo pasimokys. O mums 
juk taip baisiai reikia mokslo, 
apšvietus, kultūros. Tai kodėl 
aš turėčiau neleisti jiems sales?

--'Jie bedieviai! tikėjimo ir 
bažnyčios išsižadėję arkliava
giai! Jie gyvena kaip galvijui: 
be išpažinties ir šventų sakra
mentų, — maurojo perširdęs 
kunigas, matyti, jausdamasis ' 
savo bažnyčioje esąs, o ne šva-1 
r joj ė kultūringo žmogutis užei-

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. V1RG1N1A 2421

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 hietų 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 toliregysię. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su plektrą, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10

Nedėlioj ' pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų, akys atitaiso
mos be akinių. Kainos' pigiku kaip 

, pinna. , _ , .
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.Kreivos akys

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

r^MMBULANCE 
DIENA IR NAKTĮ

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

s 4447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAIETTE 0727

koplyčios visose

imat.

Klaipykite inusų rądio programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- 
meėiata, 14:00 vai. ryto Iš W. H. I. P. stotie* <1480 K.) 

tu POVILU ftALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI ‘ j 
Chicagos, J 
Cicero M
Lietuvių K
Direktorių
Asociacijos

•* I

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

ryto iki 8 v.
Tęl. Office Wentworth 6330 >»• 

\ Rez. Įlydė Park 3395 ,
Dr. Sušauna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų • gydytoja 
6900 So. Halsted St.

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

Rez.JUyde Park 3395

' V
t .

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iDiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiniii,

.W.- ,.............. ___

LACHAWICZ IR ŠŲNŲS
. 2314 WėSl 23rd Piace Phone Canal 2515

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street . Tel. Pullman 1270
•* . 1 »" -Y'-r

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024
J :......   • * * ;■ a <<■< u /; : ..• >• ■ v, *• t5-_-.v;?.?:* *■■■*”—"  ............. ....... ....................... .............—■■■■ ■

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B, PETKUS
6834 So. Wfestei’n''Avė. Phone Grovehill 0142
Į4ĮP South <49th Court, Cięero Phone Cicero 2109

J. LIULjEVIČIUS
4348 8. Chliforrtia Avenue Phone Lafayette 3572

' ■ ■ /' ... ' i
. Ą.   „rf ... >■ w.-.r■.T,/  , . ...u tf... „    ........................... ..... ..................................

v p. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street • YARDS 1419

I. j. ZOLP Phone Vardu 0781
1646 VVest 461 h Street

. i r. į.T-įiii'ūf1...... ,,,,,11, 4. Į^.

,. . . S. P. MAŽEIKA
$310 Lituanica Avenuę

■■■• /'v. < i-T-A-. L. ■ ' r

Yards 1139
Yards 1138

o

KITATAUČIAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 85th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosį. NąjUL
Ofiso Tel. YARDS 5021

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

Phone GAN AL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virgin ia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

2400 WE8T MADISON STREET 
Vai. 1 iki $ po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brjuurvrick >597

39

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nup 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880
. Telefonas YARDS 0994

Dh Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ne<j. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 4818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—įlydė Park 3395

k
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Smetonos Medaliai SLA ka» bet ir bendrais SLA reika
lais daugiau rūpinasi.

Susimildami, nepamanykit, 
aš pataikauju sekretoriui ar ko
munistams ar kam kitam. Sek
retoriaus darbai patys už save 
kalba. O apie komunistus — tai 
visi žino kaip jie mane “myli”.

Narių Nesužavės
Netikėtai ir aš gavau “Musų 

Balsą” per kurį J. J. Bačiunas 
perša pats save į SLA iždinin
kus. Kiek tenai visokių nesąmo
nių prirašyta neužsimoka nei 
kartoti. Aš per 33 metus seku 
SLA. reikalus, bet man neteko 
niekur matyti nė girdėti tokio 
SLA veikėjo kaip J. J. Bačiuno.

Bųtų gerui žinoti ar daug p. 
Bačiunas yra pasakęs prakalbi) 
SLA naudai ir ar daug yra na
rių prirašęs.

Dabar apie atsižymėjimą ar 
atsižytnėjimus, u$ kuriuos Lie
tuvos Smetonos valdžia yra p. 
Bačiūnų apdovanojus mcdali- 
kais, ir ką tas turi bendro su

Sakoma, kad p. Bačiunas esąs 
atsižymėjęs lietuvybei, bet kiu‘ 
ir kada jisai tokius nuopelnus 
padarė? Gal dienraščio “Lietu
vos” leidime? Bet ir aš esu pri
sidėjęs prie to amžinos atmin
ties dienraščio su $20. Už tai 
esu gavęs gražų šmotų popie- 
ros kaipo Šerų. Aš manau, kad 
p. J. J. Bačiunas daugiau pel
ne iš “Lietuvos” negu Tų gražų 
popierinį Šerų............ *

SLA nariai tur būt turi dau
giau supratimo, kad galėtų li- 

tokioms nesąmonėms, ko
tas “Musų Balsas” rašo, 
narių 95 nuošimčiai yra

demokratijos šalininkai ir Sme
tonos medalis jų nesužavės.

keti 
kias

Nuveikti Darbai Patys 
Už Save Kalba

SLA 40 kp. susirinkime, lai
kytame kovo 3 d., vienas narys 
žadėjo sekretoriui “dantis iš- •

•* « ’*" ■ Y T *?

barškinti” ir kai kurie to na
rio draugai, kurie pretenduoja 
būti SLA gerais veikėjais, net 
juokėsi lyg ir reikšdami pasi
tenkinimą savo draugo drąsiu 
“pareiškimu”. *

Tačfau aš tokiais “drąsiais” 
pareiškimais piktinuosi, ypač, 
kad viešame susirinkime tai į- 
vyko, nes susirinkime neturi 
būti nė komunistų ar kokių ki
tokių partijų. Visi lygus SLA 
nariai ir visi svarsto vien tik 
Susivienijimo reikalus, žinpmaį 

, jei atsirastų tokių, kurie pradč- 
.ų ka beli apie galingumą Rau-, 
donosios Armijos ir kitus pana
šiu^ dalykus, tai tokiame atsiti
kint'kuopos pirmininkas ture-, 
tų pasakyti, kad čia SLA 40 kp. 
susirinkimas, o ne Stalino ar
mijos manevrai.

Dabar apie sekretorius. Man 
būnant kuopos pirmininku per 
daugelį metų, su manim kartu 
darbavosi 4 ar 5 sekretoriai pa
mainomis. Visi buvo geri, jokių 
triubelių neturėjome, visi savo 

, pareigas atliko. Bet šis sekreto
rius kur kas geresnis už kitus 
visus buvusius, jis ne tik savo 
darbą geriau ir tvarkiau atlie-

Buk Esama ir Suomių 
Tokių Kaip Musų 
Komunistai

Man pateko į rankas Chica- 
gos komunacių organas “Vil
nis”. Rašoma, kad suomiai la
bai rūpinasi savo tėvyne, renka 
aukas jr taip toliau, bet aukas 
nesiunčia Helsinkio valdžiai. Tai 
kur jie siunčia? Gal atsirado ir 
pas suomius tokių “tėvynės gel
bėtojų’1 kaip ir pas lietuvius. 
Turbūt dar atsimenam kaip 
musų komunistai aukas rinko 
šiaurės Lietuvos, baduoliams, 
bet iš surinktų $35,000 nebuvo 
nei vienas centas pasiųstas į 
Lietuvą, bet visos surinktos au
kos buvo sudorotos Chieagos ir 
Broęl^Įyno bąduplių..

Tiek 1o. Komunacių organas 
sako, kad yra kokia ten liau
dies valdžia su Otto Kuusinenu 
priešakyje, bet ar komunacių 
organas negalėtų savo skaityto-' 
jains paaiškinti kada suomiai 
tų liaudies valdžių yra rinkę ir 
kiek kas balsų gavo.

Ne tik komunacių laikraščių 
skaitytojams butų įdomu tai ži
noti, bet ir visam plačiam pa
sauliui. Pasaulis mažai ką žino 
apie tų suomių liaud.es valdžių.

Wako up, Bpys.

_ naujieną-Acme TeJ<<puuto
Anglų laivas “Quecn Elizabeth” (po kairei) pasilįksNęw Yorke iki karo pabaigos,

draugo Stalino kur j'sai padėjo Kas nėra buvęs tame SLA 
lą “Liaudies valdžią”, jei jisai Seime ir nematė to viso įvykio, 
taiką darė su Helsinkio “balta- gal ir patikėtų tokiomis komu- v - « « J * J ’

jisai

Pruseikos 
Atsiklausinėjimas

L. Pruseika sako, kad 
kalbėjęs su 100 žmonių ir visi
linkėjo Raudonajai armijai pa
sisekimo užkariauti Suomiją. 
Bet aš netikiu, kad sveiko pro
to būdami, 100 žmonių galėtų 
linkėti pasisekimo tokiam ban
ditiškam užpuolimui ant nekal
tos suomių tautos.

Pruseikos a (klausinėti žmo
nės greičiausiai buvo tikri Sta
lino vieros parąpijonai ir seno
viški caro Mikės garbintojai 
tamsunėliai, nes suomių rusų 
karas suvienijo komiinačius su 
monarchistais. • f 

įį > ————■ . •
Kas Tvarkos Ne’silaiko, 
Tą Ir Iš Karčiamos : 
Meta- '■ \/

Komunacių organas rašo? kad 
bubnijo musų lietuviški sfalin- ąteinantis SLĄ .šeimas neblis 
čiaį? / ,T.^laikomas LietiiyiųU^šyet’ąihėje

Tikrai, komųiiacių arkanai dėlto, kad 1930 metais tenai, bu- 
“L.” ir “V.” turėtų pasiklausti vo muštynės ir SLA skilimas. ; 

>.• ... ................. . . ..............................................
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Turėtų Pasiklausti 
Draugo Stalino

Laikraščiai ir radio pranešė, 
kad draugas Stalinas padarė tai
kų su suomių Helsinkio valdžią. 
Na, o kur dingo ta^ “Liaudies 
valdžia”, apie kurių tiek daug 

.L ' VU •»

nacių pasakomis.
Reikia pasakyti, kąs negerai 

apseina —- tų ir iš karčiamos 
meta, ne vien iš svetainės. Visi 
atsimenam, kad komunistų sua
gituoti delegatai per 2 dienai 
darė betvarkę- ir kitokios išei* 
ties nebuvo kaip tik pašalinti 
juos iš svetainės.

O kas dėl teismo, tai ir ko
munistai neturėtų laistyti kro- 
kodiliaus ašarų, nes jie patys 
pirmieji bėgo į teisinu reikalau
dami, kad SLA jiems atiduotų 
turtą ir visų valdymą. Mat, jie 
“darbininkai” tųrL valdyti Susi
vienijimų. , - —A. V.

Šiais Metais Penn. 
Turės Dvi Padėkos 
Dienas

Gybfrnatorius James Kelia 
Maištų P:rieš Prezidentų'
-Rooseveltų.
; Prezidentas Rooseveltas per- 
nąi buvo pataręs Amerikos pi
liečiams švęsti Padėkos Diena 
trečių ketvirtadienį, lapkričio 
menesio, Penu, gubernatorius 
Jąmes irgi paskelbė; kad ta die
na butų švenčiama 3-čią ketvir
tadienį lapkričio menesio.

Lfei ,-.,

NAUJIENĮ)
- METINIS

KONCERTAS
■' — įvyks i—

Kovo 31 d.ul940
SOKOLI.T S A LU JE
333 ' ŠO. ’AŠIltjANP BI.VD.

liečiu taip ir šventė kaip prezi
dentas Roosevelt buvo pataręs 
ir giibernątorius James patvar
kęs, nors buvo ir tokių, kurie 
švįntf* paskutinį ląpkrįcio ket- 
vįrtadįęhj. . ’'' /

Bet šiomis dienomis guber- 
ųųtorius James paskelbė, kad 
šįmet ta diena bus švenčiama

įčio, kaip būdavo praeity.
į Kai kas įžiūri gubernatoriaus 
daines pasielgime partyviškuš 
Išskaičiavimus, kad pažeminus

diečiai, • žodžiu sakant, viskas 
bus “cleveląndiškai”.

Vardus tų Clevelando l'etuvių 
artistų, kurie ruošiasi atvažiuot 
ti j Pittsburghą kol kas palai
kysiu slaptybėje ir apie tai pa
kalbėsiu kitų kurtą.

Tik tiek reikia pasakyti, kad 
ir praeity keletu kartų Cleve
lando ^lietuviu rtiehininkai labai 
gražiai užsirekohiendavo Pitts- 
burghe ir nekurtą pittshurglne- 
čiai yra laukėsi iš Clevelando 
neninės pagalbos didesniems 
avo parengimams ir visada bo
lavo ko pasiklausyti.

Kitą kartą apie tai parašysiu 
į langiau, tik Pittsburgho ir apy- 

inkes lietuvių publika turėtų 
ruoštis iš anksto balandžio 21 
L, Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje tinkamai sutikti “Cle- 
velandų”. —S. Bakanas

I • • • ■

prezidentų Roosevellų.
Kas bus, kas nebus, 

melais Penu, piliečiai 
turės vėl dvi Padėkos 
vieni laikysis gubernatoriaus 
patvarkymo, o kiti prezidento 
Roosevclto patarimo.

—S. Bakanas

KORESPONDENCIJA
bet šiais 
tur būt . 

dicnas;; | Socialistu Konferen
cija So. Bostone

“Clevelandas 
Atvažiuoja į 
Pittsburgha”
Pittsburghiečiai Ruošiasi Prie 

Sutikimo Clevelando 
Dainininkų.

SO. BOSTON.—Lietuvių So- 
Icialistų Sąjungos kuopų nariai 
ir Lietuvių Darbininkų Draugi-r 
jos kuopų nariai yra kviečiami 
dalyvauti konferencijoj, kuri į- 
vyks kovo (March) 24 d. So. 
Bostone, “Keleivio” name, 253 

|Broadway, 11 valandų iš ryto.
Delegatai nesiveluokite visi 

pribukit paskirtu laiku, nes

visas Clevelandas atvažiuoja j 
Pittsburghą, bet tik Clevelando 
lietuvių 1 geriausi ' daininkai — 
dainininkės ijr pianistės. Balan
džio 21 dienų Lietijyių Mokslo

mins Pittsburgho lietuvius. Tai 
bus tikrai šauni piTlmoga ir 
Pittsburgho publika turės kuo
mi pasigerėti. • .

Visų vakaro programų pildys 
Clevelando geriausi 'artistai, va
karo tvarkų ves patys clevelan-

tvarkoj. Turėsim išrinkti komi
sija, kuri apžiurėjus tinkamą 
vietų, užims piknikui. Uždirbtas 
pelnas bus skiriamas socialisti
nės spaudos paramai. “Naująjai 
Gadynei*^ “Keleiviui’1 irx “Nau
jienoms”. Lietuvių Sopialistų 
Sų j Angos VI apskričio sekreto
rius, P. Kručas

21 St. George avė., 
Norwood, Mass.

\ci kliausias Cigarclas
nuo /iffow.scw akt/frAraščiocMiss ffazelJ3roois

• . . nufotografuota New Yorko naujame 
miestiniame orlaiviu-stotyje. MISS BROOKS 
yra vyriausia tarnautoju mokytoja prie 
American Airlines ir viena iš veikliausiu 
žmonių prie Amerikos veikliausios orlaiviu- 
stoties. Jos keleiviai visi žino, kad Chester
field yra cigaretas kuris patenkina

Iš Lietuvos
" KAUNAS. — Apskaičiuojama, 
kad po paskutinių teritorinių 
pakitimų, dabar Lietuvoje yra 
apie 91,000 ha vidaus vandenų.. 
Iš šio ploto apie 63,000 ha yra 
valstybės nuosavybė ir apie 27,- 
000 ha priklauso privatiems sa
vininkams. Lietuvoje yra apie

rengtų specialiai karpiams au
ginti. Pusė šio ploto priklauso 
valstybei, kita pusė privatiems 
asmenims.

r

arcus

ratiTffij irdiinMiįnH

— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto

AKINIAI Visokios 
MADOS

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

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaids 
randasi didžiulėje Joseph T& 
Budriko krautuvėj kožną die
ną ir nedėlioj iki 4 vai. popiet.

Joseph F. Budrik
Furniture House

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

Chesterfield yra šiandienos Aiškiai 
k Lengvesnis • • • Vėsesnio-Dumo 

Geresnio-Skonio Cigaretas
Skrendant į Rytus ar Vakarus, Šiau
rus ar Pietus, jūs visuomet rasite 
Chesterfields visų mėgiami ant or* 
laivių-kelių.

Jus niekad nenorėsit pabandyti 
kitą cigaretą kuomet syki apsi- 
pažinsit su Chesterfield9s tikra 
kombinacija pasaulio geriausią 
tabaką. Jūs negalit nupirkti ge
resnį cigaretą.

KRAŽIAI. — Kražių visuome
nė imasi iniciatyvos Kražiuose 
pastatyti paminklų, kurs pri
mintų visiems į Kražius atsilan
kiusiems, kad prieš keliasde- 
šimts metų čia įvyko žiaurus 
rusų caro žandarų smurtas 
prieš lietuvius. Paminklui pa
statyti kražiečiai tikisi pajėgsią 
patys surinkti lėšų.

RYTINE RADIO 
VALANDA

<ĮiMfiįį£H£i

. ŠIANDIENOSVĖSESNIO-DUMO 
v r ■ - ( •

GERESNIO-SKONIO... AIŠKIAI LENGVESNIS CIGARETAS

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus {domius 

pranešimos.

1

liaud.es
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Mirė garsi rašytoja
Pirmutinė moteris, gavusi Nobelio premiją už lite- 

raturą, buvo žvedą rašytoja, Seimą Lagerlof, apie ku
rios mirtį telegramos pranešė pereitą šeštadienį.

Jos apysakos buvo išverstos į daugelį kalbų. Popu- 
liariškiausias jos romanas angliškam vertime vadinasi 
“Saga of Goesta Berling”.

Seimą Lagerlof buvo typinga šiaurės poetė. Savo 
rąstuose ji puikiai atvaizdavo savo > krašto gamtą ir 
žipones. Nors švedų tautą nedidelė, bet ji davė Šeimos 
Lagerlof asmenyje tokį talentą literatūrai, kuris gali ly
gintis su didžiausiais pasaulio rašytojais.

Mažųjų tautų saugumas

P Ž V A L G A
įi< i iwin. ■'■■ im i i ui ....... ....Vm.jh ii '

mAI w*sro 1PATAIKĖ -

L*,' ‘ Išlindo yla iš maišo

Suomijos tragedija dar kartą pabrėžė tą faktą, kad 
pasaulyje nebus tikros taikos, kol nebus užtikrintas sau
gumas mažomsioms tautoms. Visai teisingai į tai at
kreipė pasaulio dėmesį prezidentas Rooseveltas savo’ 
kalboje, kuri buvo pasakyta tarptautiniame radio pro- 
grame, kovo 16 d.

Kuo tas mažųjų tautų saugumas turi būt parem
tas? Pirmiausia, žinoma, tam tikra moraline jėga. Stip
rus suaugęs žmogus, kuris turi normalų supratimą apie 
tai, kas gera, o kas ne — neužpuls mažo vaiko, nespar
dys jo, neplėš iš jo rankos žaislo arba saldainio. Ne po
licininkas su lazda sulaiko žmogų nuo tokio smurto, bet 
tam tikri jo protui įskiepyti dorovės “įstatymai”. Pana
šiai yra ir su tautomis,. Mažos ir silpnos tautos visai 
negalėtų gyventi, jeigu didžiosios ir galingosios, tautos 
joms tos teisės nepripažintų.

Tačiau santykiuose tarpe tautų dorovė yra atsiliku
si. Tautos dažnai viena su kita elgiasi taip, kaip žmogus 
su žmogumi elgtis sarmatytųsi. Banditas, kuris su re
volveriu rankoje plėšia ramius piliečius, yra visų smer
kiamas, ir jeigu vąldžia tokį piktadarį* sugauna, tai jisai 
būna skaudžiai nubaustas. Bet kuomet galinga' tauta, 
turinti milžinišką armiją, pradeda tokiu pat budu, kaip 
tas banditas, elgtis su savo kaimynais, tai ji ne tiktai 
nesisarmatija savo piktų darbų, bet dar jais didžiuoja
si! Ir daugelis žmonių tokį tarptautinį plėšiką garbina!! 
Dorovės įstatymai jam nieko nereiškia. Tai kas gali nuo' 
jo apsaugoti mažasias tautas, kurios neturi jėgų nuo 
užpuolikų apsiginti ?

Aišku, tiktai ginkluota jėga.
Šiandien, deja, dar nėra “tarptautinio policininko’^ 

kuris galėtų tuos didžiuosius gengsterius suvaldyti, šitą 
pareigą tenka dabar atlikti valstybėms, kurios gengste^ 
rizmui nepritaria. Jungtinės Valstijos čia galėtų irgi 
nemažai pasitarnauti žmonijai, jeigu Washirigtonas ne 
tiktai skelbtų gražius sentimentus, bet ir surastų budU9 
užpultoms mažoms tautoms padėti.

Rumunija dar nekapituliavo
Buvo galima numatyti, kad, pasibaigus karui šiau

rėje, Berlyno ir Maskvos diktatoriai ieškos naujų liaurų 
Balkanuose. Ir iš tiesų, pereitos savaitės gale buvo pa
skelbta, kad Hitleris ir Stalinas jau veikia Rvnmnųojėt 
Vienas jų sumanė, o antras pritarė, kad turi būt “ga
rantuota” Rumunijos nepriklausomybė.

Prašant Hitleriui, Stalinas sutiko, kol nepasibaigs 
Europos karas, nereikalauti iš Rumunijos Besarabijos. 
Už šitą pasiūlytą Rumunijai protekciją ji turėjo išpil
dyti keletą sąlygų. Viena — kad Rumunija demobilizuo
tų savo armiją; antra — kad ji duotų bent vieną vietą 
ministerių kabinete nacių šalininkui; trečia — kad ji su* 
tiktų pristatyt Vokietijai daugiaus alyvos ir gasolifiOj 
negu kad pristatinėjo iki šiol.

Jeigu Rumunija butų šitas sąlygas priėmusi, tai ji 
butų atidavusi savo likmą į Hitlerio (ir Stalino) rankąs* 
Bet Rumunija tuos pasiūlymus atmetė. .

Labiausia jai nepatiko Berlyno planas įsileisti 4 mi
nisterių kabinetą nacių šalininką. Ji atsiminė, kad šituo 
keliu Hitlers pavergė Austriją.

Savo nepriklausomybę Rumunija kol kas išsaugojo. 
Bet ar ligam? .

Rašydamas apie žiaurias Sta- ] lino sąlygas, padiktuotuš Suomijai, p. J. Valaitis ■^Vienybėje“ sako: ( .“Suomija Sovietams po karui buvo priversta diidil daugiau, negu Sovietai iš Suomių reikalavo prieš karą. Po karui pirmą' dieną visos Suomijos spauda išleista gedulo apvadais; Du UilhlšU rai rėžighavo. Anglui ir Prancūzai siūlė 100,600 tnd* darniai paruoštos kariUotne* nes, jei Suomiai dar kariautų. Bet jau „vėlu<k‘Tai pamoka tiems; kurte kritikavo Lietuvą Už sutarties pasirašymą be karu/*šita savo Mpatnoka” p. Valaitis, kaip toje rusų patarlėje sakoma, “pataikė pirštu į dangų”.Visų-pirma, niėkaš nereikalavo, kad Lietuva su Rusija kariautų; bent lietuvių spaudoje mums neteko matyti, kad kas nors butų išreiškęs tokią nuomonę. Visi lietuvių laikraščiai (kurie nepučia į Maskvos du- i^ą) Lietuvos sutartį su rusais kritikavo — viepi kritikavo aštriau, kiti ne taip aštriai; bet visi jie pripažino, kad Lietuvai nebuvo kitokios išeities, kaip pasirašyti.Antra, p. Valaičio Mpamoka’’j netiesioginiai nupeikia subniius, kad jie priešinosi Stalinui: jeigu nebūtų priešinęsi, tai Maskvos sąlygos nebūtų buvusios tokios žiaurios, šitaip rašyti apie tautą, kurį didvyriškai gynėsi nuo užpuoliko, yra mažų- mažįaųsia nepedoru, — ypač dabar, pačioje skaudžiausioje jos nelaimės valandoje, f Be to, nereikia užmiršti, kad gavo “pamoką”, ir dar kokią, ne tiktai Suomija, o ir jos užpuolikai.Stalinas manę, kad karas sų Suomija jam bus menkniekis. Pradžioje jisai pasiuntė į mūšius. pačius prasčiausius savo kareivius, kūrinęs suomiai įš-- blaškė ir išmušė, kaip avių bandą. Sovietų diktatorius tuomet buvo priverstas pavartoti geriausius raudonosios armijdą pulkus, begalę artilerijos, JalV kų Ir lėktuvų. Tacitų ir šitie Stalino pulkai nes t engė suomių sumušti, Raudonoji armija pražudė pttsę miliemu ka^ęi- vių! \Tąį yęg baisus smūgis Stalinui, nekalbant jau apie tai, kad tas karas su stiomiais iškėlė aikštėn daugybę ydų bolševikų režime, kųrips iki šiol pųva Uoliai slepiamos. Tas karūs pa* rodė, kad yra netikusi raudonosios armijos vadovybė, kad yta sitklertlsi sovietų Susisieki* mo sistemą, kad Rusijos mięs* tuose (tuteta maisto ir t> t.Taigi Stalinas laimėjo “pergalę” tokia brangia kainą, kad ji vargiai išeis jaiii į naudą.
---- 1.Č .-Į,- t ■ -• . • .

ycgijca užsienių reikalų minis- teris Kolįt griežtai Užąispyi’t i šąjunglhibklį kartudmenės ne- praleisti. Jisai įftahėŠė aii^* : lams ir franeuzams, kad Norvegija pavartos ginkluotą jėgą prieš sąjungininkų užsimojimą šųiabžMi Ntevteijdą neuiHĮlte lį ii? tet jfei 
kvies pagalbon Vokietiją.Novėtettii *li NbWąai« !os nusistatymą, rašo Willi ichlamm, anglai pasiuntė karo aivte į HoHcgiJcs vahdanh sUįmU vdKiečių laivą “A1L mark”, kuriuo buvo gabenami belaisviai anglai jurininkai. Tas k‘A|itnarfi’0’* incidentas iššaukė didelį trldteM Vbkteijoje lt dar didesni Norvegijoje. Anglai tupniet įsiUkino, kad midis- leris Koht gVąsihd ne juąkaist jeigu sąjungininkai bandytų iškelti ginkluotą jėgų Norvegijoje su tiksli! padėti suomiams, tai tas ministėris šauktųsi į talką Hitlerį. 

J » .Kodėl tas ministėris šitaip keistai elgėsi? Juk Norvegija turi demokratinę valdžią, kuri palaike draugiškus ryšius su Suomija. 4‘New Leader’io” bendradarbis nurodo, kad Norvegijos užsienių reikalų ministe- ris yra žinomas savo simpatijomis sovietų valdžiai ir net pačiam Stalinui. Jisai vieną kartą jau buvo atlikęs stambų patarnavimą Maskvoj diktatoriui, iš- tremdamas iš Norvegijos Trockį, kuriam Norvegijos valdžia buvo suteikusi prieglaudų. Savo pro-staliniškų simpatijų minis- teris Koht nėslėpė ir vėliaus.“Kai tik sovietų Rusija pradėjo puolimą prieš Suomiją, kurį yra kartu su Norvegija Skaųdinavįjos santarvės nai’yS” —- rašo Willi Schlaimųv—‘‘Norvegijos užsienių ministėris užkirto kelią bet kolįios stambesnės pa- už- vi- saį aiškia) davė suprasti, kad Norvegija, tiek tatai liečia jį, greičiau sutiks ‘gyventi taikoje’ po Hitlerio (naujojo Stalino draugo)i globa, negu . toleruos kokį nors sąjungi; pinkų veikimą, kuris galėtų įvelti Norvegiją.”Švedijos valdžia buvo nusistačiusi Visai kitaip.

naryls” —- rašo nmų7—- ‘‘Norvegijoslią bet kokios stąmbeShės galbos iš kitur teikimui1 pultai defnokratijai, Jisai

1 " / .■ . . .J./:

NOK
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V MINISTEIUS
K0HTVienas New Yprko jsavaitrąš* ęįo “New Leatfer” pęndradaiM bis, Wįlli Scljainm, sako, kad daugiausia pasitardavo Rusijai jos agresijoje prieš suoipius Norvegijos užsienių reikalų rnL 

nistoris Koht.tas ministėris ne tiktai atsisakė siųsti ginkluotą pagalbą suomiams, bet jisai griežtai pa- ąipriešiao |r sųjuųgmiukų ųiįjos siimUmal Suomy am U* imant tolidu šiaurės uostą šamo, per kurį butų buvę labai kefelu didelei kariuomenei pasiekti žiemos metu karo frontus Suomijoje, Anglija ir Ftąu* ęuaija butų luHiUsids siunti te* ro ekspediciją per Norvęgijęs 
vandenis ir teritorijų. Bet Nor-

stačiusi Visai kitaip. Ji norėjo padėti Mtiomiajns ir ji di*aiiešė ąngĮąins ir irftnotizanl8, kad ji sųjtmgininkų atmiją praleis į Suomiją, jeigu tik sąjungininką! pasiųs pakankamai dideię jėgą,, kurt galės šdtelkti suomiams tikrą pagalbą. Bet į Švediją sąjungininkų armiją butų galėjusi ateiti Uktei Narite-’ gi ją, šitą kelių šąjungiliinfcą armijai Norvegijos užsieniu reikalų mitiįstęrlš Koht Uždarė.Jisai suvaidino Suoinijos ah žvilgiu tokią Tat rolę} kaip Fraiicuzijos užsienių rrikalų ininiatcriš Bomtek link iw hijos demokratijos,Už tą ministetlo Kohto patąk kavinių diktatoriams Norvegė ja, ir visa Skandinavija, gali skaudžiai užmokėti,
Lietuvos Padangoje

C. .■VILNIUS, Vilnimi inuiiL ngjc darbo kasdien didėja, Nuo ninUinės įšteiginio jau apinul* luotą prekių per mll, įlt^ į msuHinę ateina prekės iŠ SSSR, Italijos, Latvijos, Vokietijos ir k t. kraštų. Taip pat per čią nemaža ekaboriąoj^Rk į SSSR, VdliUtij^ Latviją, Švediją it kbhl,.• r VILNIUS. — švietimo minis* tetijųj patiriama, v fcąd nuo al- ęimmįlą tfiokšlO nietų pradžios Vilniaus krašte steigiama viepa mokytojų ;semlnarija.

(Musų specialaus korėšpondento Lietuvoje)
..........  I arba aktyviai cįdyvavo darbininkų demokratinėse organizacijose, tai tokiems “veikėjams” trumpai apibudinti vokiečiai vartoja trumpą išsireiškimą: — “Maedchen fuer alles”, o romėnai savo Jaiku vagilius vieton “Fuer” vadino — “Homo trium Uterarum.”Aišku. Manau komentarų nereikia, jus tiek raštingi, kad visa tai gerai suprasite. Jus paklausiu, ar yra Lietuvoje nors Viena darbininkų, jų pačių pastangomis organizuota profesinė sąjunga?Ar gali darbininkai laisvai susirinkti ir savo profesijos reikalus aptarti? Jus visi bijotės ir dedate visokeriopas pastangas, kad tokios darbininkų profesinės sąjungos neįsikurtų, nes jos jus visus pasiųstų velniop! Jus darbininkų vardu dabar tik todėl galite kalbėti, kad darbininkai negali susiburti į savo profesijos sąjungas.Ir jei jus dabar socialistiniame dienraštyje radote reikalingu atsiliepti, tai tik todėl, kad Lietuvoje įsigalėjo vieningo darbo ministrų taryba, kuri jautriau prisiklauso darbo žmonių reikalų, lai jus ir neriatės iš kailio norėdami įrodyti, kad Lietuvoje darbo fronte viskas tvarkoje, kad tenais ramu, nes kitaip jūsų karjerai gresia ne-

Tikrai kinta laikai ir kartu Žrtibilių papročiai... Kas gi galėjo manyti, kad Lietuvos darbo rintių vadai atkreips į mano ko- respondėnciją dėmesį ir net so- ęįateiinėje dvasioje vedamame dięttraMyje duos atsakymą!Tik pamanykite koks apsuk- rumas.* šitas fhažas faktelis aiškiai į- tddd, kad Lietuvoje Vlsuomeni- UiŠ ŠyVėhihiaš giliai jau varo vagą ii* kad Lietuvoje darbo žmunėš Ieško išeities, kad darbo žmotUų judėjimas Lietuvoje yra gyvas ir gajus!Jei to nebūtų, Lietuvos darbo rūmų vadab tautininkų prieglobstyje išugdyti, nerastų reikalingu i tą mano korespondenciją atsiliepti j juo labiau, kad ji tilpo Naujienose.Bet dabar, dabar perkūnėlis dięvąitis žino, kaip čia ateityje bus, — reikia taikintis ir su pasaldyta veide šypsena ryžtasi atsakyti. Vistik sąžinei busią midų...Pirmiausiano.Jisai labai įsiklausykite:“Būdamas mįninkas, aš laikau pareigą sybės vardan” ir taip toliau. Panašu į tikro vado toną, kuris dabar Europoje daug kur yra į- prastas ir visokių pašauktų ir nepašauktų vadų vadelių pa- mėgdžiojamas.Nors tame atsakyme “Aš” vartojama, bet raštas pirmininko ir direktoriaus pasirašytas. Kuris iš jųdviejų “Aš” ir kuris to “Aš” pastumdėlis, — atsiprašau, šešėlis — sunku šusivaiky- ti. O dabar dėl to atsakymo turinio., Jis,, nbkaltąs, kaip nekaltas dievo avinėlis'. Tš esmės lygiai į pleką neatsakoma, o tik kazio- nu stilių pabrėžiama, kad viskas tvarkoje, jei, jei ne tie visokie “kurstytojai” ir korespondentai. O jei ji£ nebūtų, tai Lietuvos darbo rūmų pravady- riainš Lietuvoje tikras rojus butų. Valgytų sau lašinius su medumi ir saldžiai ant šilto pečiaus miegotų!Gerbiamieji darbo rūmų vadai! Sveikam Jigo8 neįkalbėsi! Jei yra kas, anot jus drumsčia darbjniiikUdi tai, yra jr priežda* tyš, dėl kurių galima j Uos sukurstyti! Jęį kyla streikui, jai reikia darbininkus siųsti į priverčiamojo darbo stovyklas, tai turi būti ir priežastys, dėl kurių tie streikai kyla!Rodos, aišku!Darbo rųmai ir socialinio draudimo įstaigos veik išiititmai darbininkų lėšomis yra išlaikomos, tos lėšos mokesčių pavi* dale Įš darbininkų algų priveVs- tihal įšskaitoirios. Butų ir čia Viskas tvarkoje, jei darbininkai demokratiniu budu galėtų toms įtaigoms išsirinkti valdomuosius ir kontrolės organus. Bet šitaip nėra!Darbldlukai ir tarnautojai gą.- |į balsuoti tik už tuos kandida* tuš, kuriutiu vidaus reikalų mi- hiatėrijoš valdininkai patvtel- ttd, Tai yru ne kas kita* kaip rinkimų komedija! sakykite, mieli ponai, vidaus reikalų ministerijos paskirti, ar dlrblhliu kai gali jums reikšu visišką pa- sltikljimą?,Kas kontroliuoja tas lėšas, kurias jus išleidžiate?Sakysite, rinktieji darbininkų Ir tarnautojų atstovai? Toje rinkimų komedijoje VOŠ kellm tas procentas darbo žmteįių dalyvauju} b jųš drįstate visų darbo žmonių vardu kaibSti!Tokius Vyrus darbo žmonas labai švelniai vadina jų teisių uzurpatoriais! Jei darHUfėsime galvoje, kad jūsų tarpevdaug v- ra išversIkailių, lai yra lokių vynb kurie seniau /sukinėjosi

dėl atsakymo
darbo tumų

ra-to-
pU’- tei-

Jus man asmeniniai tiek visi rūpite, kiek pernykštis sniegas. Tiek jus veido bruožai visus domina, kiek jus pasireiškiate drumstame Lietuvos visuomenės gyvenime. Jus tik ir galėjote iškilti tame drumstame visuomenės gyvenime, kitaip jūsų niekas nežinotų ir žinoti nenorėtų !Del įstatymų, tai ir geriausi įstatymai, jei jie nėra nuoširdžiai vykdomi, virsta tik sunkia našta tiems, kuriems tie įstatymai taikomi. Įstatymai yra tik firma, o jiems turinį duoda patsai gyvenimas.Kai patys Lietuvos darbo žmonės darbo apsaugos ir socialinio draudimo įstaigas tvarkys, tuomet ir los įstaigos jų tarpe turės didesnio pasitikėjimo ir geresnės naudos, nes jų pačių kontroliuojamos lėšos bus tiksliau ir naudingiau suvartojamos. Tik budu darbo rinkti toms ir kontrolėsjie reikš toms įstaigoms pasitikėjimą. O dabar į jus visus žiuri, kaip į darbo žmonių teisių uzurpatorius.Nors jus ir geriausiai norėtumėt patarnauti, nors jus ir pa- | saldinta veide šypsena kalbėsite . į darbo žmones — visvien . jums nepatikės. Tokia tai gyvenimo logika,Mes labai gerai žinome ir prantame, kad visi įsibrovi vadai, kurie demagogijos keliu įsibrovė į vadus, yra geriausios nuomonės apie save ir verčia visus juos garbinti ir kad visokie prisiplakėliai, karjeristai, visuomenės neūžaugos tuos vadus garbina, nes iš jų malonės

kaip demokratiniu žmonės galės pasi- įstaigoms valdonus organus tik tuomet

O taip, mes visi gerai žinome, kad jus patys apie save labai geros nuomonės, kad pas jus tarnybon priimami tik parinkti tautininkų pareigūnai.Šitai mes visi labai gerai žinome! Bet taip pat žinome, kad gyvenimo tikrumoje tarp darbo žmonių ir jūsų veikimo gludi gili praraja!Jus šita neišmanote ir išmanyti negalite, nes darbo žmonės jums jokio nuoširdumo ir atvirumo neparodo, nes dėl šilo atvirumo ir nuoširdumo jūsų suktais keliais darbininkai gali nukentėti. Todėl suprantama ir visai pateisinama, dėl ko darbo žmonės jums jokio atvirumo ir nuoširdumo neparodo.Jei kartais darbo žmonės j jus kreipiasi ir net ieško užtikrinimo, tai daro tik todėl, kad juos verčia jų kruvini reikalai. Bet iš čih nedera daryti bet kokią išvadų, kad darbo žmonės su jitmis nuoširdžiai bendradarbiauja.Ir žiauriausių mūšių melu sudaromos laikinos paliaubos, kad butų galima lavonus ir sužeistuosius surinkti, bet tai nėra taika!

jie yrasu-

Tai yra amatas, bet neįsitiki- nimas.Mes jums to amato nepavydime ir, perkūnėli tu mano, jokių sąskaitų su jumis turėti nenorime, nes nenorime iš jūsų nieko pirkti, nei jums parduoti!Bukite sveiki ir šliauškite visomis keturiomis iki šliaužti tesite IPriduriame, tik šiuo melu jus atsirado pilietine drąsa įcialistų vadovaujamą dienraštį savo atsakymą ’ parašyti, kai Lietuvoje susidarė vieningo darbo vyriausybė. Mat, ir jums parupo visuomenės nuomonė ir užjūrio broliai!Lietuvoje mes neturime progos su jumis viešai ir atvirai pasikalbėti, tai tenka net į anapus Atlanto vandenyną rašyti,

pas
so-

te sau į galvą!Ir jup greičiau vieningo darbo vyriausybė atkreips tinkamą sa'vo dėmesį į jūsų veiklą ir tinkamai sutvarkys darbo apsaugos it socialinio draudimo reikalus, juo daugiau ji įsigys darbo žmonių pasitikėjimo, ir visa tai išeis Lietuvai į naudą. Bet pabrėžiu jūsų rankomis tvarkomi tie darbai niekuomet darbo žmonių tarpe pasitikėjimo neturės IJus stipriai ginčijate, kad jūsų vienas tarnautojas, ar ben- dradąrbis nieko bendro neturi su reęidivistti kriminal’slu, bet daugelis darbininkų jūsų aiškinimu benori patikėti. O nenori Skatikėli tik todėl, kad iš viso ums betiki,Šia proga man lik malonu konstatuoti, kad tokio kriminalisto recldivisto jūsų bendradarbių tarpu nesama. Bet darbininkų masė šituo nelinkusi tikėti, o tik todėl, kad tarp jus ir darbininkijos esama didžiulės bedugnės!' / yDel asmeninių sąskaitų suvedimo, tai, mieli mano ponai, yra iš jūsų pusės tik Šlykšti demagogija, bet iš jus kito ir sunku laukti! *

Užtikrinu, kad man asmeniniai yra labai ir labai nemalonu rašyti apie Lietuvos visuomeninio gyvenimo tamsesnes puses. Vis norėčiau ką nors geresnio, šviesesnio parašyti ir su savo draugais, kurie kitoje pusėje Atlanto vandenyno gyvena, Lietuvos gyvenimo pažanga, jos laimėjimais pasidžiaugti, pasigirti, bet, deja, ne visuomet tai tenka padaryti.Štai ir jūsų visa yeikla trukdo man visa širdimi džiaugtis, kad Lietuvos ggyvenimas eina gražiais, skaisčiais keliais, šio dienraščio skaitytojai jau, turbūt,- yra įsitikinę, kad visomis savo išgalėmis stengiuos būti bešaliu, kiek tai žmogui yra galima bešaliu būti.
ŽINIOSVilnius. — Atgautame va- niaus krašte šauliams atsivėrė plati veikimo dirva. Šaulių bu riai organizuojami visame krašte. šiuo metu visoje Vilniausšaulių burių, iš kurių 25 vyru ir 5 moterų būriai. Pačiame Vilniaus mieste jau veikia 8 šaulių būriai — 5 vyrų, ir 3 moterų. Apie 25 nauji būriai šiuo metu dar yra organizuojami ir netrukus bus patvirtinti. Taigi, neužilgo Vilniaus kraštas turės 55 savų šaulių burius.
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[Na ŽINIOS
Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

ART INSTITUTAS RODO CHICAGOS IR 
APYLINKES DAILE

kovo

Premijas gavo naujokai; 
nepasitenkinimas 
dėl premijų.

•Praeitą ketvirtadienį,
14 d. Art Institutas atidarė 
savo duris 44 metinei Chica- 
gos ir jos apylinkės dailininkų 
darbų parodai. Ji 
balandžio 14 d.

truks ikį

nusivilti 
komisija,dėl to, kad džiuri 

kurios sąstatas buvo daugu
moje modernistai: Alexander 
Brooks, Morris Kantor, (Tik 
vienas realistas, Louis Bietts, ne
galėjo prieš du atsverti). Jie 
pasirinko ir eksponatus sulig 
savo “skoniu”. Premijų pasky
rimas daug ką stebina, 
jos buvo duotos ne tam, 
ištikrųjų jos priklausė.
Daug tikėtasi— 
mažai gauta.

Bendrai imant, 
deda iš mokinių
keletas geresnių darbų yra iš 
senesnės kartos dailininkų. Iš 
212 ai. tapybos ir 20 skulptū
ros darbų, bus koks pora tu
zinų tikrai geros dailės ekspo
natu,
vieni kitų

visus yra persisunkęs gižlio- 
mis spalvomis su aštriais kir
čiais—be tonų, mat, individu
alistų niūrumo “kultas” to 
reikalauja. Jie, girdi, atstovau
ją” šių dienų moralybei. Tri
būne meno kritike, Eleanor 
Jewett, ir sako:

“Paroda suruošė puikiausią 
pjūtį Art Instituto mokyklai 
ir WPA, bet toli gražu ne Chi- 
cagos dailininkams, nes jų čia 
nėra.”

Daily News 
p. Bullict sako;

“Premijuoti 
nežymus, kaip
tie žmonės, kurie juos pada
rė. Np vienas eksponatas ne
įskila aukščiau tos lygumos, 
šio niūraus vidutiniškumo, ku
ris charakterizuoja šių metų 
parodą. Tik pora tapybos ir 
skulptūros darbų parodoje 
prašoka kiek aukščiau šios ly
gumos. Bet žmonės, kurie sky
rė premijas, negalėjo jų ne-

meno kritikas

paveikslai yra
nežymus yra

♦r

kad 
kam

paroda susi- 
darbų, o tik

Oi

“WEST SIDE ŽIEMĄ”—LavvTeįięe Adams tapyba^ UŽ šį peizažą jis laimėjo Mr. ir Mrs. Frank Logan medalį 
ir $500 premiją. Paveikslas rodomas Art Institute Chicagos ir jos apylinkių (100 mylių radijuse) dailininkų dar
bų parodoje.

DRAKE HOTEL
Viešbučio balkone dailinin

kė Lydia D. Pohi, rodo 50 
savo gražių eksponatų,

♦ * •
STEVENS VIEŠBUTYJE

Kovo 23 d. atsidarys All-Ill- 
inois Society of the Fine Arts 
pavasarinė vadens dažų dai
lės paroda.

♦ * ♦
NO-JURY PARODA

Kovo 23 d.
Rush 
dailės

adresu 830 N. 
st. atsidarys No-Jury 
paroda.

PASKAITA
Institute (Fullerton sa-Art

lėj) ketv., kovo 21 d., 6:30 v. 
vak., įvyks paskaita tema: 
‘'Kaip atsirado menas”. lį. 
Parker, prelegentė.

Įžanga nemokama. Instituto 
valdyba ragina lankytis į šias 
paskaitas, kol yra proga. Vieta 
randasi prie Michigan avė. ir 
Adams st.

Japonų Parodoj
(Art Institute)

Pilvoti, pusnuogiai kreivakiai 
(arba—perdaug jau apsivilkę)— 
tai spaudiniai garsaus Sharaku, 
spalvoti arba pilki...

Palitra Teptukaitė.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

Kitos Dailės Parodos
PARSASSVS GALERIJA—

817 N. Rush s t., rodo' 20-ies

‘naturalizmas’ buvo priešingas i upės apylinkę, kur 
svetimiems izmams, takiu ba
du padarytas lėtas žingsnis at
gal prie nekenksmingos dau- 
gumos paskirties.”

Šioj parodoj, kaip ir kitose 
Instituto paradose, realistai

išmesti į “dumpas”. Jų

laikraš
čiuose jąų daug kas yra matę/.

italų dailininkų kurinius, tarp 
kurių yra garsusis skulptorius 
Edgardo Simone.

* * *

nai yra Geriąusi ir Gražiausi 
automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
ainos. Lengvi išmokėjimai. Tei- 
ingas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 Šo. Archer Avenue
Phojie Virginia 1515

Apie apdovanotą didžąja 
premija paveikslą, Bulliet sa
ko:

“ ‘West Side Žiemą,’ kaip ir 
daugelis kitų premijų gavėjų, 
taip pat deviny iš dešimties 

parodoj p»*i-

Kiti—beveik visi tik
imitatoriai. Spėjus 
Picasso parodai, 

pasėkoje to, jau matome nau- j paveikslų šioj 
jus “pikasiilkus” išsiperėju-,klauso ‘Amerikos vaizdų natų 
sius, kurie rodo savo dvasinį ralizmo rųšiai’, i_„ 
nuskurdimą, imdamiesi vai- kai įėjo į madą ir 
kiško žaislo priemonių.

Niūrūs koloritas ]

Shermikas —“Sand.” 
nudrėbtas peizažas. 
Kgchergis'“Chicago 
cape.” šjs jaunuolis,
buvęs Instituto mokinys. 

' l * *

Peiliu 
George 
Ląnds- 
berods,

pn-i^ c ' x
atu- vteJ88 užima ‘meiliški” ir poli- Jdomi Lenki! 

___________
iralė vyriausybė ėmėsi gaminti duoJa esant “tikrąja daile”, Išdalinta &ąųg premijų.

kone pas dailę labai plačiu mastu. Šis atgrąsina publiką nuo dailės.

nuo to laiko tiški “izinai”. šitokia dailS,! 
kai fede- kokią individualistai įsivaiz-| 

: t

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 Už Fa-
dėtus Pinigus. Duodam Pasko-
las Ant Namų 1 iki 20 m t. ,

LOAN ASSOCIATlONof Chicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
Vai. 9 iki 8. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVLNGS FEDĘRALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Prie kaniĮio Division irMil- 
waukee gat.Gu lenkų banko rū
mų balkone “yra dailės paroda.

—lenkų hiepininkų klubas. 
Rodomą aliejinė įr vandens 
dažų > tapyba, taip pat — ir 
skulptūrą, RąskutĮnė meno 
šaka yra neturtingiausia. Bet 
bendrai imant, šiųmetė chica- 
giškio lenkų dailininkų klubo 
dailės paroda iš vi^o yra eks
ponatais skąitlingesnč ir jų 
kokybė nepalyginama su pra
eitais metais čia/pat buvusia

BUDRIKO

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

Čia rasite daug tokių paveiks
lų, kokius gali padaryti pra- 
džios mokyklos, vaikas. Meno Ją- sul.0(iK pbli8h Arts Club 
mokytis šiandien nereikia. | ”
Panorėjai būti dailininku— 
nudrėbei ką nors niūraus, 
biaurąus—jau ir genijušas! 
Tik ■ garsieji pasaulio talentai 
ir genijai mokėsi meno, šių. * 
dienų Amerikos jaunimas lik 
juokus iš to daro, nes retas 
kurs išmano apie estetiką. Juk! 
yra lęngviau “sabotažuoli” 
meno kultūrą, negu dirbti 
naudingą darbą. Nerami jau
nuomenė nepakenčia 
les, iš jos nesimoko, 

nieko gera neįstengia 

Premijos.

Lawrence Adams 
didžiąją pp. Loganų premiją— 
$500 ir niedalį už Chicagos 
vaizdą, pavadintą “Wcst Side

praei- 
o savo 
sukurti.

laimėjo.

Velykinis Išpardavimas
TIKĖTAI IKI VELYKŲ tokios žemos kainos geriausių elek 

( triniu ledąunių—Norge, Kelvinator, Westinghouse, 
; General Electric ir Kitų.

SHELVADOR

Remkjte Lietuviška 
Žyduką

Vathan Kantei
MUTUAL L1QUOK 
CO. — VVholesale 

4707 S- Halsted Si
Tel Boulevard 0014

<'''z <

įlflV FOOD KITChiCNS
art Jfttlofitd fttttd

M ^^eenvtor.

Ruth Wilber gavo $300 premi
ją už “Corrine” (mergaites 
pOrtrelukas); Julio De Diego 
latrų ėjo $300 premiją už komp. 
su figūra, pavadintą; “The 
Perplexily of Whal to Do”; 
Raymohd Breinin gavo $200 
premiją už stiljefą “Brdwn 
Hat”; Eugene Karlin — $100 
premiją ųž peizažą; Bfernard 
Simpson— $100 prem. už stil
jefą. Už geriausį portretą vh 
soj paradoj $100 premiją lai
mėjo realistas norvegas Chris- 
tian Abrahamsch. Jam prcpiB 
ją. davė Municipal Art League, 
kuri respektuoja tik, rimtąją

Kone visi parodai atstovau
ją lenkų dailininkai yra se
nesnės kartos realistai, tik 
viepas-kitas pasitaikęs iš W. 
P. A. lagerio individualistas. 
Be to viso, į talką atėjo Walt- 
er ir Harriet Krawiec’ai, at
seit: plačiai žinoma Chicago- 
je męnp mėgėjų tarpe šeima. 
W. Krawjcc nuo seno yra ži
nomas kaipo geras cirko sce
nų tapytojas. Praeitų metų ru-

Viętor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MO VING
Perkraustom forničius, pianus ii 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.
<3406 So. Halsted St

Saukit Tęl. YARDS 3408

• fotografas

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

Pademonstruosime, gardžius valgius pagaminsime ir pa
tieksime dykai. Jt^s suprašykite svečius, o mes atliksime visą 
kitą.

Ši pasiūla tinka iki kovo 25 d., 1940.

Rašykite:
JAMES GODITUS

536 Lake Shore Drive, Room 304 Chicago, III.
Telefonai SUPERIOR 3301.

gos skerdyklų vaizdų ir ne 
turėjo sjięėiąllą jų parodą. Jo 
žmona, tiarriet, yra kruopšti 
gėlių tapytoja.

Pravartu bus paminėti vi 
eilę dailininkų, kurie gavo 
premijas. Norįėrt Cbarnowski 
vandens dažų technikoj yra 
geresnis, negu aliejaus tapy
boje. Neveltui tat p-ia Frank 
Gi Logan suteikė jam premiją 
ir nupirko vieną jo. žvejų vai
zdelį. Kitas premijas, daugu
moje ųž akvarelės darbus, gA- 
vo sekami: St. Kwialkowski— 
Chicago Sodely purehase pri
ze (premijos davėjas pasiima 
kurinį); Felecia Tarasiuk 
Mick—ęhieago Society pur- 
chasa prize; Rųdolpii Pęn (ai. 
tap,) —- Chicago Society pur- 
chąse prize. J. Rusįecki už ai. 
tap. burinį, kuriame paVhiz- 
duota Lenkijos tragingas žuvi
mas, gavo premiją nuo Varšu
vos Moterų Drujos, kuri rūpi
nasi šelpipni ’skm'do ištiktų 
lenkų. A. 11. Rogalski gražią 
vAiĮdepM dažais pieštą Pade- 
revVškio karikatūrą padovano-

MW 9-60
• Electrojaver unit baclced by

5 year Profection Plan

V FOOT 
GENUINE 1940 
$ h e I va d o r

• WITH 5 YEAR WARRANTY

• 5 Patenfed EXTRA shelvM- 
in-+he-dpor

• Hermetically sealed Elec- 
trosaver unit

• Porcelain food compari- 
meni, Automatic light

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai- 
Jomis ir Hollywood 
šviesomis. Darbais 
garantuotas.

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

Penki lietuviai * 
atstovai!ja parodai.

PiViną kart vienu sykiu pen^ 
ki lietuviai (čiagimiai) daili-, 
ninkai pateko į parodą. Jie 
yra: Antanas Skapas su “Paul 
and Panda”, sūnaus portretas, 
Julius Alevcander PaskauSkas 
—skulptorius. Jis šiandien 
Chicagoję yra žinomas kaipo 
gabiausias lietuvis skulpto
riuj, turįs nę tik gabumų, bet 
ir talentą, Ji# atsiuntė slatu- 
laitę, pavadintą: “Vanity in 
įbohy”.1 Arįh Rądville, vaiz* v 
duoja potvynių ištikiu Ohiojo p-iai Logarfienei.

Eina išpardavimas rakandų—geriausių Parlcr Setų, Pečių, 
Lovų, Matracų, Skalbiamų Mašinų, Prosinamų Mašinų. 

Daug sutaupysite pirkdami naują 1940 metų Radiją.
Nuolaida nuo $30.000 iki $50.00

Jos. F.
FURNITURE HOUSE

Budrik,

BUDRIK’S ANNĘX
3417-21 So. Halsted SI. Tel. Yards 3088

'.... t, „.u.į;,.;, "įsifeig

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

/» APDRAUDĄ

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LĄNŲŲ.

r namų savi-
pinkų, kurioje randasi ta
verną! nuo Public Llabi- 
Utiee.

N AUJIĘN V
Raštinėje per 

4 RYPKEVICIV 
1739 S. Halsted St

Raštine atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniai® •* 
ąųp R ry|e iki 1 vaL popiet

MM 4««ja'>'lĄirĮr..
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Hoover’s men in the early 
Other prominent men at 

or another in the Bureau’s 
dangerous radicals, conti-

“Are We Building a Gestapo?

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

PUBLISHED EVERY MONDAY

NAUJIENOS ENGLISH SBCTION STAFF 
F. H. Sadauskas A. S. Vaivacb

Who, in Hoover’s opinion, are 
these undesirables, these people 
given over to “subversive activi
ties”, ,to undermining the federal 
government, to lessening the inter
nal security of this country? This 
šame Hoover was head of FBI’s Ge
neral Intelligence Division 
1919 to 1924, when it was 
away with by Harlan F. 
then Ąttorney General, now 
tice of the federal supreme < 

Former President Hoover, ; 
ing to Ray Tucker’s artiele : 
lier’s August 19, 1-933, was 
the dangerous radicals shadowed by 
J. Edgar 
twenties. 
one time 
files as 
nues Tucker, are Justice Stone, the 
Senators Thomas Borah, and Whee- 
ler, 
sors 
tice 
and 
P. Walsh, Jr., and John L. Lewis.

J. Edgar Hoover (with Himmler 
aspirations), when asking Congress 
for money lašt fall, explained that 
the “extensive indices” of the Ge
neral Intelligence Division of FBI 
are arranged “not only alphabeti- 
cally, būt also geographically, so 
that at any time, should we enter 
into a eonfliet abroad, we would 
be able to go into any of these 
communities and identify individu- 
als or groups who might be a source 
of grave danger to the security of 

000.000 from Congress, much ofj this country. These indexes will be 
' important and valuable 

in a grave emergency.”
What Hoover means, of course, is 

that he has used your money and 
mine to build up lists of persons 
that he, J. Edgar Hoover, consi- 
ders to be dangerous radicals. Since 
he helped to frame Sacco and Van- 
zetti, since he accepts the sočiai 
philosophy of red-baiter A. Mit
chell Palmer and ' witch-hunter 
Hearst. and since irT the early

Are we Americans building a 
Gestapo, whose Himmler will be 
J. EdgaF\ Hoover? So serious a 
ąuestion deserves thoughtful atten- 
tion by every American who loves 
life and freedom. For the record of 
today’s political pąlice, whether 
Hitler’s Gestapo, Stalin’s OGPU, or 
Mussolini’s OVRA, is one of 
blackest pages in history.

An outstanding earmark of 
Gestapo, OGPU, or OVRA is
their members are not restrained 
bv law when they want to investi- 
gnte, arrest, or imprison. Such po
litical police themselves decide 
what constitutes a crime. They are, 
in other vvords, above the law; or 
P^rhaps it is more true to sav that 
tbov are the law. A main featujre 
of Gestapo’s techniąue, for striking 
terror into the heart of the victim, 
is earlv morning raids.

Now these things — early morn- 
ing raids and being the law or 
b*»ing above the law—are already 
fo o turės nf the G-men (FBI) head- 
pd by J. Edgar Hoover. Just recent- 
ly, the new Himmler (Hoover) 
rave a dramatic demonstration of 
Gestapo methods when he sent his 
men at five o’clock in the morning 
to arouse from their beds twelve 
reputable cilizens of Detroit, and 
to bring them handcuffed into 
conrt. Some days later they were 
r-i-qc0d bv the Attornev General.

t net fnl] J. Edgar Hoover got

from 
! done 

Stone, 
a jus- 

court. 
accord- 
in Col- 
one of

Dean Roscoe Pound, Profes- 
Felix Frankfurter )now a jus- 
of the U. S. Supreme Court) 
Zechariah Chaffee, Jr., Frank
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SHELBYVILLE, MO. — 

Mokytoja Etliel Dingle, ku
ri liko nušauta prie moky
klos. ! 1 ®

birutė:

Well, weU, it’s almost time for 
the young malė -eligibles to con- 
form to convention for spring is 
just about here.,

By way of the very efficient 
grape-vine system came this choice 
little morsel: LUC men are deter- 
mined not to be caught off guard 
this season (it’s leap year). Believ- 
ing that in unity of numbers there 
is strength, they attended a stag 
party where they ęriginated their 
elaborate offensive campaign which 
\vas launched the very hext night 
at the Pirmyn affair, (the results 
were disastrous!)

A considerable number of Club 
members turned out to see a very 
fine performance of “Blossom 
Time” given by Pirmyn chorus lašt 
Sunday. Beautiful scenery, elabor- 
ate costuming, 
and acting 
show.

very fine singing 
contributed to the great

NAUJIENŲ-ACME Telcphoto
H u bert Spake, Missouri 

universiteto studentas, ku
ris buvo rastas nutroškęs.

at eight: at Gage Park 
club members will play 
those much talked of 
games—girls vs fellovvs.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

Tulia Sadulis, who was once very 
active among-the choruses as a 
member, apparently has not forgot- 
en her old friends . . . She can 
be seen at every major affair . . . 
Once a men^ber, always a loyal 
’upporter . . . The three Miller 
brothers and their spouscs, who 
'vere all Pirmyn members at one 
time, made a beautiful family 
group at Sokol hall . . . One of the 
taller young Liths is LUC’s new 
'ergeant at arms, Charles Rusackas 
. . . Most excited pcrson we ever 
saw was Jean Mankus after she 
■'owled a 204 game Friday night...

BOY SCOUTS: Probably the 
most active Chicago Lithuanian 
among the Boy Scouts is druggist 
and importer, Julius P. Rakštis . . . 
He is the chairman of two Boy 
Scout troops . . . Dr. John J. Šim
kus, the dentišt, and 18-Streeter 
Ben Cuprjskas are committcmen 
for one of the troops . . .

CONTRIBUTIONS: Contributions 
to Bric-A-Brac are ahvays \velcome, 
būt mušt bear the name and ad- 
dress of the sender . . . Address 
your Communications to this col
umn in care of Naujienos ..............

SCHUBERT: No matter how we 
compare the twenty odd slips of i 
naper which accumulate during the i 
course of, a week in our inside coat 
nocket, to which we likę to refer 
as our Bric-A-Brac “file”. a pale- 
green card on wbich is written on
ly one word, “Schubert”, always 
comes to the top . . . And that one 
word telis the story of the success 
of Pirmyn’s operetta a week ago 
yesterday . . . Adolph Casper, the 
young man, in the composing room 
who sets up this column, was un- 
doubtedly the star of the show . . . 
He lošt his individual self in his 
role of Franz Schubert so complete- 
ly that he overshadowed superior 
smging by superior acting . . . 
Mrs. Stephens, Onuks Skever, Al 
Brazis, John Rukstala, Joe Žukas, 
Joe -Tarnas and all the others were 
at their best ... It was Casper’s 
first leading role with Pirmyn and 
he, along with John Avelis, another 
first-timer, will be looked for by 
audiences in future presentations...

• YOUTH ACTIVITY: The Chicago 
Lithuanian Society has created a 
youth group which will plan 
broader activities for the some 
twelve hundred youths, between 
the ages of 16 and 35, in the fu
ture . . . The first affair will be 
a “Curiosity” dance at the end of 
April, at which admission will be 
free for members 
tee is headed by 
the directors of 
includes Beatriče
vhine Miller, Valeria Ladiga, Paul 
Ridikas, Charles Matekunas, Al

Pcter Kitchas, and

Air Corps Units 
To Train 13,289 
Mechanics In 1940

Saturday
Fieldhouse, 
another of 
volley bąli
If the men’s team hasn’t improved 
much since lašt year, the girls have 
more than a fighting chance for the 
victory of the evening. After the 
game, losers and spectators will help 
the victors make merry for there 
will be refreshments, etc.

Pirmyn has done it again! It has 
present-ed “Blossom Time’’ in such 
glory and success that the praises 
are štili ringing in Lithuanian 
cirples. Each principle was very 
well east, and they undertook their 
parts remarkably well. When a 
play can actually make an audi- 
enc-e feel the emotions of the plot, Mickevičius, 
and also make the audience shed|y°urs trulv . . 
tears, then you can know that the. LAW: Whitney Tarutis has been 
nlavers have done a very good job. j notified that he has passed the bar 
That is exactly what happened in 
“Blossom Time”. The audience was 
very appreciative, and that helped 
the chorus and the east to give 
their “all”.

. . . The commit- 
A1 Rulis, one of 
the Society, and

Mockus, Jose-
Two Schools in Illinois and One in 

Colorado Expand for VVork
The Air Corps Technical School, 

government training unit for air- 
plane mechanics, will meet the 
cballenge of the expansion pro- 
gram, which calls for the gradua- 
tion of 13,289 students during 1940, 
according to an announcement 

! from the Office of Maj. Oliver K. 
Robbins at Chanute Field, Rantoul, 
Illinois. į «

Extensive rehabilitation and' thė 
enlargement of staff will enable 

i the school’s branches at Chanute 
Field, at Lowry Field, Denver, and 
at Scott Field, Belleville, III., to 

,; operate on a mass covered i , , , , A , •schedule by April 1.
graduated 
year.

Entrance 
Air Corps 
lates that the applicant mušt be an 
American Citizen betvveen the ages 
of 18 and 35, unmarried, a high 
school graduate, physically and 
mentally fit.

The Chanute Field branch trains 
seleeted young men as airplane 
mechanics. aireraft machinists, 
welders, aireraft metai workers, 
parachute riggers, carburetor spe- 
cialists, instrument specialists, elec- 
trical specialists, propeller special
ists, radio repairers and- operators, 
and link-trainer specialists. Appli
cation for entrance in the school 
may be made to the personnel of- 
ficer, Chanute Field.

It looks likę other groups are 
giving us some very stiff competi- 
tion, so if we have any pride in our 
own organization, we member had 
better get down to, work seriously. 
A week from Sunday Birutė will 
participate in the program of the 
annual Naujienos concert at the 
Sokol Hall, 2343 So. Kedzie Avė.

Our own concert and operetta 
will be presented at the Lithuanian 
auditorium on April 21. The con
cert will include many new songs 
which have not been sung by any 
other Lithuanian-American chorus, 
so the audience will be sure to be 
pleased. • The operetta, “Viengun
giai”, will also be presented to a 
Chicago audience for the first time.

Two nights a week, Mondays and 
Fridays, are not too much to give 
to the chorus, particularly at this 
busy season. Birutė is determined 

and “Any acti- we should not be surprised, now|to make a big hit with all of its 
.ui., -e,.., j_- appearances this year, and the of-

ficers are glad that the members 
are cooperating.

After its own concert on April 
21, Birutė will have štili one more 
program to fulfill before relaxing. 
That will be the 
April 28, when the chorus has been 
invited to provide' the program for 
the affair of the Gary Lithuanian 
Cultural Club, in Gary. Though 
Gary is not far from Chicago, ma
ny Gary Lithuanians never have 
the opportunity to attend our Chi
cago affairs. That is why Birutė has 
received the invitation.

A Chicago audience is hard t<? 
please, būt a small town audience 
is very particular. They expect only 
the best from Chicago, and we can- 
not disappoint them. Therefore, 
your attendance at rehearsals is 
necessary. See you at Sandara 
tonight! E. P.

De Paul to Hold 
Contest For Violin 
Scholarship 

■ ■ ......
A contest for the Richard Czer- 

vvonky violin scholarship at De 
Paul University for the academic 
year 140-41 will be held at 4 p. m. 
Thursday at the university’s school 
of music. The scholarship 
fered by Phi Mu Gamma, 
arts fraternity.

The contest is open to 
school graduates who cannot 
to study at the university, and the 
contestantš may play any Standard 
concėrto or concert piece of not 
more than 10 minutes in lenght. 
The judges will be Leon Sameti- . , . , , . ■
ni of the Chicago Musical College, 
-Johp Weicher of the ------ -
Conservatoy and Richard Czėr 
wonky. r

5»nwu,uuu irom congress, mucn oi j this count 
'vhich monev will go to revive tbeĮ extremely
Olegai nract'ce cnrried on bv FBI 
during the davs of A. Mitchell Pal
mer and William J. Burns. Tn seek- 
ing this apnronriation for his new- 
h' organized “General Intelligence 
Division”. our aspiring Himmler 
tnld the House Approrpiations Cęm- 
mittee that that new division had 
“comoiled extensive indices of in- 
dividuals. grouos, and organiza- 
tions engaged in these subversive

Speaking of Saturday night dates: 
May we remind you to put a dark 
red circle around April 6? An an- 
nual Varsity dance is being given 
by the LUC at Darius-Gįrenas Hali 
—everyone is invited. Dancing rhy- 
thms will be provided by the Col- 
legians who have played at numer- 
ous fraternity dances in Chicago 
and Evanston. f

activities. in esoionage activities, or,1920’s he listed three U. S. senators 
any activities that are possibly de-'and two justices of the supreme 
trimental to the internal security of.court as “dangerous radicals”, we 
the United States.” While the de->can safely assume that most of the 
teetion of espionage is rightly and liberals and New^ Dealers are on 
legally a part of FBI’s duties, “sub- Hoovetfs “extensive indices.” So, 
versive activities” i
vfties thaii are possibly determintal that the European war is on, if 
to the internal security of the Uni- about five o’clock one of these 
ted States” are so vague that Hoo- mornings we are roused out of bed, 
ver can interpret them as he choo- 
ses, This would-be-Himmler 
since asked co-operation of 
right-minded citizens in “ridding 
America of those who desire to un- 
dermine the federal government.”

has
all

handcuffed. and hustled irito court.
For this would-be Himler, with 

the support of a careless or reac- 
tionary House of representatives, is 
trying to build an American Gesta
po.

next Sunday,

CHANCE OF CENTURIES! A W0NDER 
0F W0NDERS!

Unless you take a look at the 
heavens some night sodn, ,you’ll 
miss something nobody has 
for csnturies.

—And since there won’t be 
ther chance for centuries to 
don’t muff this one!

Five planets are now visible to 
the naked eye (if your eye can 
pierce thę murky pall that has gi
ven Chicago a dismal ceiling late- 
ly). Būt on any day,—clear or not 
—you can see these planets go 
through their movements at the 
Adler Planetarium, where the 
schedule for the first half of 
March deals particularly with 
these planets.

They are Mercury, Venus, Marš, 
Jupiter, and Satum. It seldom hąp- 
pens that as many as three of 
them can be seen on the šame 
night, būt just now all five' are 
east of the Sun, in a fine line that 
extends about 75 degrees from the 
sunset point 
top.

Venus is 
February 20 
of Jupiter, 
Above them 
Marš. with the separation inereą- 
sing, as Marš is speedier than Sa
tum. It takes Satum 30 years to 
go around the Sun.

These four planets have been 
viiible for Severai weeks on 
regretably few clear evenings, 
for the past week Mercųry

New members ai^0 štili ivelcome 
to join the Lithuanian classes which 
are. held every Friday night at 
Fellowship House, 833 W. 33rd PI.

—S. B.
-----------------------—4-----------

Lithuanian Charity 
Rinfir Tournament 
Sėt For April 3, 5

Pirmyn wants to thank the 
“LKM”, “Birutė”, Men’s Chorus and 
“N. G.” choruses for their coopera- 
tion and 
members 
includes
than glad 
newspape.rs 
others we 
thanks for
vertising “Blossom Time.

representation of their 
at our affair. This also 
“LUC”. We’ll be more 

to reciprocate. To the 
“Naujienos” and the 
extend our 
their assistance

examinations and is now a lawyer 
. . . That’s fate . . . They take you 
from behind one bar, to put you 
in front of another . . . VVhitney 
did not wait for his own license, 
however, before becoming involved 
in a law suit . . He and Eva Šir-Į 
vas brought suit against one Lith- 
vanian show producer for alleged 
failure to live up to the terms of a 
written contract which 
Eva’s and Whitney’s participation 
in the production . . . The hearing 
was to be held March 15 būt, ac- 
cording to the singer, the producer’s

production 
The school 

only 900 students lašt

Will Take Place 
Artillery

at 124th Field 
Armory

of Lithuanian
being signed up

and 
sincerest 

acj_. lavvyer was offering terms for a 
settlement out of court . . .

EDUCATION: The Maritime Com- I 'mission has announced that two 
Lithuanians, Algird Kazlauskas of 
Chicago, and John P. Yuškis of 
Spring Valley, have passed exam- 
m^tions making them eligible to 
fili vacancies in the cadet training 
program of the American Merchant 
Marine . . . Edgar Firant is not 
seen so often at Birutė and LUC 
affairs these days because he is de- 
voting all of his time preparing 
himself for graduation this June... 
He is studying architecture at Ar- 
mour . . . Other Liths at Armour 
are ąuite prominent 
There’s Adolph Pocius, a 
student, who broke his 
coach’s rib . . . What 
has to do with vvrestling, we don’t 
know, būt another chem student, 
Al Sanauskas, is 
team and in the 
Of course, some 
erude enough to 
vvrestling and dramaties have much 
in common, though .... Two more 
whom we can recall (and whose 
narnės we can štili make out on the 
blue slip of paper before us) are 
Birutės Zen Prane,. who yas Zenon 
Praminskas before a major opera- 
tion, and a mechanical engineering 
student named Butkus . . .

DISSENSION: Barbara Darlys, 
who is planning to return to Lith- 
uania in the near future, to partici
pate in the opera there, cannot 
agree with Akvilė Ančiutė on con- 
ditions in Lithuania . . . Akvilė, 
who returned compėratively re- 
cently, .paints a somewhat dark 
pieture of living conditions, sanita- 
tion in the country distriets. etc... 
Whoever is correėt, it is an appar- 
ent fact that Akvilė is glad to be 
back in Chicago, and plans to re- 
join Birutė when she feels she is 
sufficiently rested from the excite- 
ment of her return ...

KNICKKNACKS: Carles Šimkus, 
the kankler, kanklist, or whatever 

': you call a person who plays the 
Lithuanian kanklės, has recovered John Peter Yuskis, Spring Valley;

' jthe Seventh Civil Servto 'įtofriet h’
is. Postoffice Building, Chicago. Ihad a m,nor throat °Peration * * * M- Batchelder, Warrensburg.

in

to pre-

requirements of the 
Technical School stipu- 1

Pirmyn’s next venture is 
sent “Blossom Time” in Cleveland, 
March 31. We have been informed 
that all their tickets have already 
been sold—a complete sell-out. It 
is safe to say that they’ll receive 
a great treat.

A great array 
amateur talent is 
to take part in the first Lithuanian 
Amateur Boxing show to be staged 
on - Wednesday, April 3rd and Fri- 
day, April 5th, at the 124th Field 
Artillery Armory, 52nd and Cot- 
tage Grove Avenue. This ,tourna- 
ment is being staged by the Lith
uanian Leader Newšpaper and the 
proceeds will be turned over to 
the Lithuanian Old Peoples’ Build
ing fynd for the erection of an 
Old Peoples’ Home.

The Tournament is sanctioned 
by the Athletic Amateur Union 
and will be handled by former 
prominent Lithuanian boxers, in- 
clųding Jack 
heavy-weight
world as honorary chairman, Char
les Shedwell, former University of 
Illinois feather-weight Champion as 
matchmaker, Edward Martinaitis a 
semi-finalist in the Golden Gloves 
of 140, Anthony Šūsnis, former 
Golden Glove Star, Frank Alberts 
and Vincent Satkoff.

The following physicians and

THIS N’ THAT:
Overheard in the audience after 

the presentation of “Blossom Time”. 
—“I wish I could see it agaiin to 
get all the points that T may have 
missed.”

• “Pirmyn’s biggest triumph, can 
hardly wait for their next affair.”

• The most repeated phrase! 
Congratulations, Mr. Stephens.
< • The most popular man: Wal- 
ter Kuchin—the whole chorus was 
looking for him—the only differ- 
ence, they asked for money in- 
stead of an autograph.

Pirmyn’s “Oscar” to — Adolph 
Casper. March 9th unknown—after 
March lOth known as Franz 
bert’s double.

also . . . 
chemistry 
wrestling 
chemistry Two Lithuanians 

pass Exams For 
Maritime Posts 

------------
Washington, March 15. — 

Maritime 
that 16 young men in 
among them two Lithuanians. had 
oassed the scholastic examination 
for deck and engineer cadets in 
the American 

They mušt 
examinations 
United States 
ce. Those finally successful will be 
placed on an eligible list from 
which appointments will be made 
as vacancies occur in the commis- 
sion’s cadet training program.

Those who have passed the 
scholastic examination included:

Kenneth 
Champaign; 
Brookfield; Mitchell Stanley Kat- 
nik, Chicago; Ąlgird Kazlauskas, 
Chicago; Walter Niland Larkin, 
Chicago; Robert Thomas Lundy, 
Chicago; Chester A. Maciorowski, 
Chicago; Raymond Joseph Mor- 
man, Chicago; Delmar Lewis Oaks 
Jr., Chicago; Dennis C. O’Brien, 
Chicago; Leroy William Kernan, 
Elgin; Richard B. Cushman, Glen- 
coe; Howard M. Ferguson, Joliet;

TO THE ADLER PLANETARIUM been in position to be seen, būt 
YOU SHOULD GO. will remain thus for only another

• vveek, as Mercury soon will arrive 
at a point betvveen Earth and the 
Sun.

seen This little planet will reapear 
during the middle of April, how- 
ever, as a morning star,' and for 
the two weeks marking spring’s 
ęnd and the beginning of summer, 
will return in the evening.

Miss Maude Bennot, direčtor of 
the Adler Planetarium, said today, 
in announcing a change of sche
dule:

“Many ancient astronomers, even 
the great Copernicus, lived and 
died without seeing Mercury, 
which is visible rarely, and then 
for a few days only. This planet 
goes around the Sun in 88 days 
an orbit so small that Mercury 
cannot be seen when more than 28 
degrees from the Sun as viewed 
from Earth.

“Nobody should miss this opfror- 
tunity to see the planets in a po
sition that will not reoccur for cen
turies. Lectures at the Planetatium 
for the first half of March will 
concern the planets, the second 
half, embradėng Easteii—the ad- 
vent of spring, and other remind- 
ers of 
voted 
dar.’ ” 

The 
lows:

Daily leeture demonstrations —— ------ —
------- Sun- charged. Children less than five 

and 2:30 p. m. and 3:30 p. m.; years old are not admitted to the 
hw1 addltjonal lectures Tuesdays and Planetarium chamber. —W. R*

ano* 
come,

is of- 
allied

to red Marš, at the

brightest, and since 
has been pulling east 
the second brightest.

come Satum and seasonal change, will be dė
to lectures on “The Calen-

Planetarium schedule fol-

the 11:00 a* m* and 3:00 P* m-

Sharkey, former 
Champion of the

on the vvrestling 
dramatic group...

people will be 
point out that

The
Commission announced 

young men in Illinois

Schu-

l šurgeons will handle the physical 
' examinations and will be at the 
I /

iring-side during the bouts as a pre-
I caųtion for any emergeheies: Dr.
John P. Poška, Dr. Peter Beinar,

. Dr. Vincent Nares, Dr. Stanley Pa- 
' lutisis and Dr. Walter Eisen.afford

Will Award Trophies.

NEW DISCOVERIES:
Vito P. as a waiter
Josephine as a bartender
Walter S as a prop man
Punchy and assistants (should 

we tell—or are youse guys bash- 
ful?) as adept in the artistry 
cųllinary laundering. Kazys

of

Merchant Marine.
next take physical 

to be given by the 
Public Health Servi-

The champions and runner-ups 
of this tournament will all be pre- 
sented with trophies on the cham- 

l 5th, which 
American wil1 include col^rfyi ėererhonięs by 

the Amęrican jLegion Drum and 
(Bugle Corps and other vaudeville 
■ acts. ■

' ........ —— ---- ----------- Those interested in entering this
Fridays at 8:00 p. m. c \ tournament are ųrged to gęt in 

Admission is free on Wednes- touch with the/ Sports Editor, Jack 
days, on other days, a 25c fee is Juozaitis, at 6825 South Western

Civil Service Com 
mission To Hold 
Typist Exams

Keįth Halberstadt,
Robert G. Braun,

Vacancies in government posi- 
tions, including junior and senior 
stenographers and junior and se
nior iypists, will be filled through 
nompetitive examinations, the 
United States Civil Service Com- 
misslon announced today. Applica
tions, to be filed not later than 

Avenue or call Republic 2742 for. March 25, should be addressed to 
dėtais of the tournament.

—Al. G. Kumskis. 1 Postoffice Building, Chicago.
V../
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NAUJIENOS, Chicago, m.

Diena Iš Dienos
SVEIKINIMAI
JUOZAMS

Reikalauja 
’erskirų <

Anthony Walukonis nuo He
len Walukonis

Walter L. Redwick nuo Rose
Redwick

KAROLIS POŽĖLA CHICAGOJE

Kaip visiems žinoma, rytoj, 
kovo 19 d., yra Juozų Diena. 
Taigi, bukit pasveikinti visi 
Juozai: Indriliunas, 3348 West 
38th Place; Gabalas, 3548 So. 
Union Avė.; Gust, 3535 South 
Emerald Avė.; Balčiūnas, 3200 
Lowe Avė.; Gagte, 3219 South 
Union Avė.; Budrik, 3409 So. 
Halsted St.; Slakis, 3303 So. 
Halsted St.; Jurevich, 3254 S. 
Morgan St., ir Chrastka, 3366 
S. Parnell Avė.

Visiems linkim kuodaugiau- 
siai laimės.

A. ir J. Marųuardt.

Netaktas Ir Mėgėjai 
Šmeižtų

Gavo
Perskiras

Pauline Pasventis nuo Joseph 
Pasventis

Anna Yeskes nuo Stanley 
Y esfces

— Skaitytojų Balsai —
18 APYLINKĖ. — Tūla vie

tos draugija buvo parengusi 
vakarėlį. Viskas praėjo sklan
džiai ir draugijai dar gerokai 
liko pelno iš parengimo. Rapor
tas komiteto išduotas ir drau
gijos priimtas su padėka.

Bet kai jau viskas ėjo prie 
pabaigos, nei iš šen nei iš ten, 
lyg koks “Pilypas iš kanapių”, 
tūla moteriškė pradėjo užkabi
nėti vieną komiteto narę, buk 
pastaroji pasiėmusi sau kokių 
gėrimų.

Kilo užmetimai, bet tuo lai
ku urnai tapo 
sirinkimas ir 
leido toliau 
svarstyti.
,Ir prie ko

žuvis gali privesti? Per akis 
meluoti, ir dar publikoje, yra 
gėda ir labai žema.

Gaila, kad Teikia laikrašty
je vietą užimti, bet yra reika
linga perspėti tokias ypatas 
kitą kartą elgtis žmoniškiau.

Ten Buvęs.

sustabdytas su 
pirmininkas ne- 
jokių klausimų

tas kvailas lie-

HELEN VEBELL 
(VEBLAUSKAS), 

po tėvais Rubikaitė.
Gyveno 6447 S. Emerald Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 17 d., 1:10 vai. po pietų, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj, Kražių par., 
Popėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Juozapą, dvi dukteris: 
Virginia ir Diane, sūnų Ed- 
wardą, 3 brolius: Albiną Ru- 
biką, jo šeimą; Omaha, Neb.; 
Stanislovą ir Aleksandrą Van- 
couver, Wash., U., S. Armijoj; 
5 dėdes: Kajetoną, Simoną ir 
Zigmontą Bružus, jų šeimas, 
Antaną Gudauską, jcT^šeimą 
ir Vaitkų, jo šeimą St. Jo- 
seph Missouri; pusbrolį Kazi
mierą Miliauską ir šeimą, 4" 
pusseseres: Adolfiną Petraus
kienę, Michaliną Stigy, Bro- 
nislavą Blažis. Josephiną . 
Raųbą, jų šeimas ir gimines. 

4 Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj, 3354 So. Halš^' 
ted St. Laidotuvės įvyks tre-n 
čiadienį, 'kovo 20 d., 9 vai. 
ryto iš koplyčios į St. Agnės 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi-

• nes.
Visi a. a. Helen Vebell gi

minės, draugai ir pažįstami, 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, Dukterys, Broliai, Dė

dės, Pusssererės ir kitos 
Giminės.

Laid. Dir. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

'■ i

Duselę . ;
Nėra abejonės, kad daugelis 

nortes paihatyti tą vadinamąjį 
“angelą”, Kadangi juo ne tik 
paprasti piliečiai, bet ir moks
lininkai yra susidomėję.

/s Politikos 
Lauko

A. D. F. Rekomenda
cijos Valstijinėms 
Vietoms
Indorsuoja reguliarį demokratų 

sąrašą

The Joint Labor Legislative 
Board, kurią sudaro Amerikos 
Darbo Federacijos unijos ir 
gelžkelio brolijos, paskelbė 
indorsavimus kandidatų, kurte 
kandidatuoja valstijinėms vie-
toms.

■' - ■■ ■ -   ■      —■ ■ n.    ■ ,
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RE AL ESTATE FOR SALESITUATION WANTEU 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO už'penterį, ir 
dekoruotoją. . Moku ir kitus visus 
darbus apie namus. Kadangi jau 
ilgas laikas be darbo, tai atliksiu 
darbą gerai ir pigiai. Kreipkitės į 
Stephen Misevich, 2518 So. West- 
ern Avė. North Riverside, III.

te

JUOZAPAS KALVAITIS, 
mirė kovo 15 d., 9 vai. vak., 
sulaukęs pusės amž. Gimęs 
Lietuvoje—Andrejavo 
Žemgulių kaime, 
apskrity. Amerikoj 
32 metus.

Paliko liūdinčius: 
zimierą, marčią 
dukterį Frances ir žentą Po
vilą Viršilus, 3 anukus--Povi
lą, Mary ir Frances Viršulus; 
švogerj Pranciškų Žemgulį 
ir jo 
draugus ir pažįstamus. Lietu
voje paliko sūnų Petrą ir jo 
šeimą ir dukterį Oną, ir ki
tas gimines.

' 11 ■'Kūnaspašarvotas'?SKUDO' 
koplyčioj, 718 * W. 18th St.

Laidotuvės įvyks antrad.. 
kovo 19 d., 8:30 vai. ryto iš 
koplyios į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o po pamaldų 
bus nulydėtas ir palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Juozapo Kalvai
čio giminės, draugai ir visi 
pažįstami esate nuoširdžiai 
prašomi atsilankyti į šerme
nis ir dalyvauti laidotuvėse 
suteikiant paskutinį patarna
vimą.

Laidotuvėse patarnauja laid. 
dir. S. M. Skudas. Tel. dėl 
informacijų Monroe 3377.

parap., 
Kretingos 
išgyveno

sunų Ka- 
Margaretą,

Žemgulį 
eimą ir kitas gimines,

Vakar atvyko į Chicago Ka
rolis Požėla, išgarsėjęs ristikas, 
kuris per trejus metus su vir
šum išbuvo Europoje ir teii lai
mėjo čempionatą.

Karolis Požėla chicagiečiams 
yra plačiai žinomas. Tačiau per 
paskutinius kelis metus jis čia 
buvo labai retas svečias. Pa
skutinį kartą Chicagoje buvo 
sustojęs bene prieš septynis me
tus.

Ir dabar Požėlai Chicagoj 
teks tik labai trumpą laiką pra
leisti. Faktiškai jam nuolat ten
ka iš vietos į vietą keliauti. Da
lykas, mat, lokis, kad grįžda
mas iš Europos jis su savim at
sigabeno nepaprastą žmogų.

kuriuo dabar yra susidomėjusi 
visa Amerika. Kalbu čia apie 
vadinamąjį “Angelą” (The An-

!Nėra abejonės, kad daugelis 
tą “angelą” jau matė kino te
atruose, kadangi jis visur buvo 
rodomas. Jo paveikslą buvo ga
lima pastebėti žurnaluose ir 
laikraščiuose.

Taryba pasisakė už beveik 
visus demokratų “reguliario” 
sąrašo kandidatus, taipgi kelis 
republikonus, kandidatuojan
čius valstijos vietoms.

štai indorsuotieji kandidatai:
Į U. S. senatorius: Demokra-

MOTIEJUS PETKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 16 d., 12:00 vai. ryto, 

1940 m., sulaukęs pusės amž., gimęs Lietuvoje — Mariampolės 
apskr., Prienų parap., Dumiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime moterį Magdaleną, sūnų Dr. 

Franciškų Petkevičių, dukterį Ievą Kasparienę ir žentą Klemen
są ir jų šeimą, 3 švogerius; Antaną, Juozapą ir Pranciškų Yuš- 
kie’s ir jų šeimynas, švogerką Marijoną Ploplienę ir švogerį Jo
ną jr jų šeimynas, 2 pusbrolius — Jurgį Petkevičių ir Stanislo
vą Zenkus ir jo šeimyną; 2 pusseseres —< Kazimierą Zelnjenę ir 
ir Elzbietą Grudienę ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4503 So. VVhipple St. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, kovo 20 d., 8:30 vai. ryto iš namų į.Nekalto Pras. 
Pan. šv. parap. bažnyčią, kurioje atsibus geduįingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. ”

Visi a. a. Motiejaus Petkevičiaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su- 

i teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuludę liekame:

MOTERIS, SŪNŪS, DUKTĖ ir KITOS GIMINĖS.
Laid. Dir. Lachawicz ir Sunai, Tel. CANAL 2515.

T i’

f
X NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI >1I
S PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA I

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

8ARSKIS FURNiTURE HOUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FURNTTURE" SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yardtf 5069

dideliame nuliudime 
Miką

d., 10:45 vai. ryto, 
sulaukęs 47 metų 

gimęs Lietuvoj, Pa- 
apskr., Pažalvaičių

can, Ralph E7 Ghurch.
Į gubernatorius: Democratic, 

Harry B. Hershey; Republican, 
Dwight H. Green.'

Į leitenanl gubernatorius: 
Democratic, Louie E. Lcwis.

Į secretary of statė urėdą: 
Democratic, Edward J. Hu-

Į stale atiditor urėdą: Demo- 
cralic, John C. Martin; Repub
lican, Edvvard T. O’Co'nnor, 
Peoria.

Į altorney general urėdą: 
mocratic, Harold G. Ward.

Į congressman-al-largc urė
dą; Democratic, T. V. Smilh; 
Republican, AVilliain J. Baker; 
Stepliėn A.VD&57.

Už Rooseveltą

Dc-

JOHN KAZLAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 17 
1940 m., 
amžiaus, 
nevėžio 
kaime.

Paliko
tris brolius: Juozapą, 
ir Petrą su jo šeima Kazlaus
kus, pusseserę Oną Kazlaus
ką, tetą Agniešką Kazlauskas 
ir kitas gimines, o Lietuvoje 
—2 brolius; Miką ir Matėušą, 
seserį ir vieną seserį Kana
doj.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj, 3354 So. Hal
sted St. Laidotuvęs įvyks tre
čiadienį, kovo 20 d., 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios į Šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. John Kazlausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Pusbroliai, Pusseserės ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.
I

ridentą. Rooseveltą kandidatuoti 
trečfam terminui.

Zogus Muzikos 
kyklų Studentų 
Koncertas

Mo

50. 
in- 
bei 
or-

MARTINAS ŠUNCKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 16 d., 10:30 vai. vak., 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Marijampo
lės apskr., Krasnos par., Nau- 
javalakių kaime. Amerikoj iš
gyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dvi seseris: Marijoną Savic
kienę, jos šeimą ir Oną Niu- 
ter; brolį Vincentą Millaucką 
jo šeimą; tetą Prancišką Rad- 
žiunienę, jos šeimą; pusbrolį 
Andriejų Dereškevičių, jo 
moterį Marijoną ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas- Lacha- 
wicz’aus koplyčioj, 2314 West 
23rd Place. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, kovo 20 d., 1:30 
vai. po pietų. Iš kopi, bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi ą. a. Martino šunėko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Seserys, Brolis, Teta, Pusbro

lis ir kitos Giminės.
Laid. Dir. Lachavyicz ir Su

nai. Tel. CANAL 2515.

Vądinamasis 
tikroji pavardė yra Maurice 
Tillet) pasižymi ne tiktai nepąę 
prasta išvaizda, bet ir tiesiog 
nežmoniška jėga. Požėlos ištre
niruotas ir išmokytas imtynių,

mas ristikas. Tiek Europoje, 
tiek dabar Amerikoje jis be. di
delio vargo įveikia savo opo
nentus.

IEŠKAU MALEVOJIMO ir de
koravimo darbo, arba bet kokio 
darbo. Esu handy man. Kreiptis 
laišku į Stephen Mesewicz, 2518 
So. Western Avė., Riverside, III.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

SUKNELĖS ANT < KONSAIN- 
MENTO. Visiškai nauja pavasari-, 
nių suknelių linija Velykų ’šven- 
tėmę. Puiki komisija. Nereikia in- 
vestrnento. Mrs. Adams, 126 North 
Wells.

REIKALINGA KELETĄ JAUNŲ 
merginų mokintis rankom užtaisy
ti sugadintus drabužius. Reikia 
mokėti rankom nerti. Adams Wea- 
ving Co., 209 So. State.

REIKALINGA MOTERIS BEND- 
ram ruošoj darbui, 25 iki 35, sin- 
gelė, 1 vaikas pageidaujamas — 
padėti vesti didelį rooming house. 
Geras mokestis atsakančiam asme
niui. Praneškite telefono numerį. 
Box 2314. 1739 So. Halsted St.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ ma
žai šeimai. Skalbimo nėra, moder
nas kaimo namas. Pranešti amžių, 
ir algą. B. J. JŪRON, 210 Wash- 
ington St. Waukegan, III.

REIKALINGA MERGINA už
kandų. ir saldainių krautuvei, pati
kima. 66 W. Harrison St.

liELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS SENYVAS blai
vus žmogus indų plovimo ir abel- 
nam darbui restaurante ir taverne. 

666 West 14th St.

iMOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baidai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALISAŪSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect 8742

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA GREITAI kampi
nis tavernas, geras biznis ir vieta. 
Priežastis apleidžiu Chicago.

6600 So. Morgan St,
PARDAVIMUI RESTAURAN- 

TAS stokjardų apylinkėje. 747 W. 
Root St.

SUSIRINKIMAI
D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 

narių mėn. susirinkimas įvyks an
tradienį, kovo 19 d. 7:30 vai. vak. 
Chic. Lietuvių Auditorijos svet.j 
3133 So.. Halsted St. Kiekvienas 
privalo būtinai atvykti, turime 
svarbių reikalų aptarti. P. K. sekr.

LIKVIDUOJA NUOSAVYBĘ
7 kambarių • freimas geram stovy, 

2 karų garažas, naujas furnasas, 
elektrikinis refrigeratorius, salas, 
Got, (lovelė), pėčius, arti mokykla, 
krautuvė, suiisiekimas, pinigais — 
terminais. Savininkas vietoje. KAI
NA TIKTAI $4250.

7205 LANGEEY/AVENUE 
Pasitarimui Saukti dcliffe 2768.

MŪRINIS NA S, STEAMheat. 
5 kambariai ir štdras ant pirmo 
aukšto ir 8 kambariai ant antro. 
Parduosim arba ma im ant dve
jų arba trijų fiiatų. Kreipkitės: 
3364 So. Halsted St. 
-------------------- 1------------------------

PARSIDUODA TAVERNAS su 
namu šnt gero kampo arba mainy
siu ant didesnio namo. 

8258 Emerald Avenue, . 
Tel. Vincennes 8427. <

10% ĮMOKĖTI, LIKUSIĄ kaip 
rendą, 6 kambariai, karštu vande
niu šildomi, 55 ir Washtenaw $5,- 
250. 5 kambarių fu sas, arti 59 
ir St. Louis $5,250, 5 kambarių fur
nasas, arti 65 ir drie $5,000. 6 
kambariai karštu anaeniu šildomi 
64 Maplewood. $5'200. 5 kambariai 
56 ir Albany $5,200., Jilek. 5348 So. 
Kedzie. Prospect 6818.

PARSIDUODA 52 KAMBARIŲ 
furnished rooms namas, ant South 
Sides arti ežero. Pragyvenimas už
tikrintas. Reikia įnešti apie. 3 ar 4 
tūkstančius, likusius kaip ręndą. 
Kreipkitės laišku tuojaus jeigu no
rite gauti bargeną. 1739 So. Hals
ted St., Box 1183.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

T1KRAS bar-PARDAVIMUI
genas, farmos ir farmų žemės Lin
coln kauntej, Wisc. Rašyti ar krei
ptis. H. Al. MORGAN, Peterson 
Building. Mėrrill, Wisconsin.

TURTINGA JUODA TRUCK far- 
mą, veik 5 akrai prie grįsto kauntės 
žemės kelib, patogiai į Lawrence 
Avenue ir River Road. Kaina $975, 
$200 pinigais, $15 į mėn. Box A-3, 
1739 So. Halsted St.

VIŠTININKYSTĖS AR SODNŲ 
truck iarma, keletas minučių piet- 
vaKanuose nuo miesto ribų, tuoj 
uz Archer Avenue. Prieš grįstą ke
lią; eieKtnka; arti mokykla ir bu- 
sas į vidmiestį. Kaina $675, $150 
pinigais, $10 į mėn. Box A-5, 1739 
So. Halsted St.

‘d&AŽI AUKŠTOS KLASĖS nuo
savybe su mišku prie privačio grį
sto kelio, keletas minučių iki gra
žaus Palos miestelio, virš 45,000 
ketv. pėdų nuosavybė ant kalvos. 
Pasiūlo $375, $75 pinigais, $5 į
mėnesį. Box A-6, 1739 So. Halsted.

PUIKI PAUKŠTININKYSTĖS, 
daržovių ar vaisių farma, apie 2 
anrai prie kieto kelio tarpe Law- 
rence ir irving Park, keletas minu
čių į vakarus nuo miesto ribų, 
elektriką, turtinga, gerai nusau
sinta žemė. Kaina $y60, $150 pi
nigais $10 į mėn. Box A-2, 1739 S. 
naisted.

Lietuvos Kariuome 
nes Įžengimas Vil
niun Filmose

Ind.) 
Darbinin- 
Miehigan

$100 PINIGAIS NUPIRKSI SOD
NŲ iarmą, 22,500 Jcetv. pėdų prie 
irving Park, elektriką, tuoj rytuos 
nuo Bensenville, labai aukšta nuo
savybe. Kama $500, $8 į mėn. Box 
A-l, 1739 So. • Halsted.
-------- ---- ------- - - -- ....... t

PRIE IRVING PARK KELIO, 
grįsto vieškelio, 12 minučių iki 
ęicero Avenue apie 25,000 ketv. 
pėdų, visa turtinga žemė. Kaina

— $100 pinigais, $7 į mėnesį. 
(Ekstra nėra;. Box A-7, 1739 So. 
Halsted.

Kovo *29, Masonic Temple 
Salėj

Kovo 29 d., yra rengiama di
delė Zogus Muzikos mokyklos
studentų “recitalė”-koncertas. 
Programą išpildys mokyklos 
studentai ir jų bus virš 
Apart įvairiausių muzikos 
strumentų solo, duetų, trio 
kvartetų, bus ir studentų 
kestra, kurią sudaro virš
studentų. Šis koncertas bus iš 
gražiausių ir pirmas šiais me
lais Chicagoje. Jį rengia lietik- 
viška muzikos mokykla, vado
vaujant lietuvaitei, Elenai žo- 
gus. žogūs Muzikos mokykla 
randasi gražiausiame lietuvių 
kolonijos biznio centre, 2448 
W. 63rd St.

Šis muzikos vakaras įvyks 
Penktadienio vakkre, Kovo 29 
d., 8 vai. vakare, West Engle- 
wood Masonic Temple, prie 64- 
tos ir'South'Loomis Street.

Kviečiame visų muzikofe my
lėtojų, ypatingai prašome tė
velių atsivesti savo vaikučius 
pasigerėti gražiu' studentų pro
gramų. L»

Kovo 18 d. Saxon Hali, 162’5 
W. 15th Avė. (Gary,

Kovo 19 d. Liet, 
kų Salė, 10413 So. 
Avė. (Roselande).

Kovo 20 d. • Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

Rodymo pradžia visur 7:30 
vai. vakaro. Kiekvieno tautie
čio pareiga pamatyti šiuos is
torinius vaizdus. Rodys br. Mo
tuzai. Kviečia visus,

Lietuvai Gelbėti Fondas.

ĮKAINUOTA, KAD PARDUOTI 
nauja P/fc aukšto katedŽė, vyrui 
apdirbama sodno farma, lengvai 
padaromi 6 kambariai, arti moky
kla, busas, grįstas kelias, gasas, 
elektriką, asesmentų nėra, apie 8 
minutes iki Harlem ir North Avė. 
Kaina $1475, $225 pinigais, $18 į 
menesį (Pradėti gegužės 1), tuojau 
nuosavybė. Box A-4, 1739 Šo. Hal
sted. St.

Filmai Iš Lietuvos 
Labai Įdomus

Skaitytojų Balsai —

Ilk Phone Republic 6051.

RŪGS

—

REIKALINGA $2500.00 I-MAS 
morgičius, geras investmentas; pa
šaukite CANAL 2183.

tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dei daugiau informacijų. Vien- 
tik Racionaliai žinomi daiktai ran-

Angel” risis trečiadienį, kovo 
20 d., Coliscumc (15 ir Wabash 
Avė.). Jo oponentas bus Budy

R m n * Gėlės MyĮinĮiems 
E B M M Vestuvėms, Ban- 

f ^>4kietams, Laidotu- v h s v ■ ■ vėms, Papuoši-, 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

i nvnKrcLU w LiliIU Visas Pasaulio 
c / Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankiėtams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

1500 NAUJU 
KAURU

600 NEATSIIMTŲ
KAINOS SumaUntOB SO% 

Numušto* iki % 
DIDKIAU KALBU

BARGENAI
Neatsiimta <ixt>. 8*10. 0x13, 0x115,11x10 
VertB nuo $6 iki H«0. Dabar 83 iki 
Nauji «xt>, 8x10, 0x1%, 154x18, lO^rlS 
Verti $»O Iki 885. Dabar 810 iki 84g 

ir aukM.
15 0x1» tikru orientallŲ, 50 kitokio 

Miero|> !4x4 Iki 11x18, 40% lujolaldo# 
LOOO jardu kąrpetu po 50b jard ir aukfid.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

0208*16 s. KACINlc—Dlenoinlti, 3 vakaran

Girdėjau nuo žmonių, kurie 
matė filmus iš Lietuvos apie 
Lietuvos kariuomenės įžygia- 
vimą j Vilnių, kad jie yra la
bai 'gražus ir žingeidus ir ver
ti pamatyti porą sykių. Pagal
vojau sau, jeigu taip, zman nors 
sykį reikėtų pamatyti.

Taigi ir pamačiau, ir turiu 
pasakyti, kad ištikrųjų buvau 
užganėdinta. Man taip patiko, 
kad kovo 20tą dieną, kaip f ik 
mai bus Lietuvių Auditorijoj, 
aš juos antrą kartą matysiu. 
Ačiū broliams Motuzams ir 
Lietuvai Gelbėti Fondui už pro
gą pamatyti šį istorišką “mov
int pieture.”

M. Mockienė, Chicago.

FINANCE AND LOAN8 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
ASjŠOCIATlON OF CHICAGO 

2202 W. Ūermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, RašL ‘

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE k t -• *
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$52,000,000 JAU TURI, DAR REIKIA ATI 
DARYTI 175,000 LAIŠKU

Vakar Ir Užvakar
Income Taksų Mokėjimas Chicagoj 

Žymiai Pakilo

Chicagoje
Turėjo 109 Laipsnių 
Karštį, Bet 
Išliko Gyvas

Aukos Kunigo
M. X. Mockaus

Chicagos ir apylinkės gyven
tojai šįmet pasirodė duosrtų’i 
Dėdei Šamui.

* Pernai income taksais iš Chi* 
dagos federale valdžia gavo 
$50,636,270. .

šįmet jau gavo $52,258,842* 
beveik 2 milijonais, daugiau hė* 
gu pernai, o dar 175,000 laiškų 
mokesčių biuras turi atidaryti 
ir suskaičiuoti.
. Mokesčių kolektorius Chica
gos distriktui, Carter Harristin 
apskaičiuoja, kad šįmet chica- 
gieČiai bus sumokėję apie 30% 
daugiau negu pernai, gal iki 
$65,000,000 arba net daugiau.

Income taksų mokėjimas pa
sibaigė kovo 15 d., ir blankas 
pildė apie 400,000 firmų, 
nierių ir darbininkų.

Laikai geresni
Faktas, kad Chicagos distrik- 

1° gyventojai sumokėjo kur 
kas daugiau faksų negu pernai, 
parodo, kad 1939 metais bus 
geresni už 1938-tus, ir kad kaip 
biznieriai, taip ir darbininkai 
turėjo daugiau įplaukų.

MLionieriai
Chicagoj, matyt, yra nema

žai žmonių, kurie pernai uždir
bo gana didelius pinigus. Vie
nas žmogus, kurio vardas laiko
mas paslaptyj, sumokėjo tak
sais $500,000, . kitas sumokėjo 
— $450,000, o du sumokėjo po 
$400,000. Viena korporacija 
prisiuntė $2,000,000, o 1,700 ki
tų Chicagos korporacijų sumo
kėjo- po $25,000 arba daugiau.

Mažiausia suma, kurią sumo
kėjo raštinei vienas West Sidės 
darbininkas, buvo 4 centai.

30,000 Illinois 
WPA Darbininkų 
Bus Atleisti

biz-

25,000 ČhicAfcos Apylinkėje
Iki birželio 30 d. trečia da

lis 179,800 žmonių, kurie da
bar dirba WPA darbus Illinois 
valstijoje, bus paleisti iš dar
bų. Tai reiškia, kad apie 60,000 
darbininkų, apie 25,000 Cook 
ftpskrityj, 'pasiliks be darbo. 
Visoj šalyj atleistų bus apie 
700,000.

WPA administracija aiškina, 
kad ji turi taip daryti dėl su
mažintų apropriacijų WPA 
reikalams šiems metams. Per
nai kongresas paskyrė $2,22’5,* 
000,000, o metams, 
sis birželio 30 d., 
477,000,000.

Pradedant po
balsavimų balandžio 
WPA administracija 
mažinti darbininkų skaičių ant 
įvairių projektų. Atleidimai iš 
darbų bus laipsniški ir, admi
nistracijos nariai pareiškė, kad 
jie prasidės su nesvarbesniais 
projektais.

Dabartiniu laiku apie 2,300,- 
000 turi darbus prie WPA pro
jektų visoj šalyj. Pirmuose at
leidimuose, • balandžio menesį, 
apie 200,000 praras darbus.

kurie baig-
tiktai $1,-

nominacijų 
mėnesį, 
prade j

Ar Šiame Miestely 
Lietuviu Yra? J

Cicėriečiai Reikalau 
ja Grąžinti Jiems 
Dalį 1932 Mokesčių

ir

J,. . . > . Užvedė Bylą
• .CICERO. ~ 2,900 namų sa

vininkų vardu Cicero mieste
lis užvedė bylą-Cook apskričio 
Cirčųit teisme, reikalaudamas 
grąžinti > jiems dalį 1932 mo
kesčių. ,

Miestelis skunde pasiremiu 
Mokesčių Ąpeįiacinėš Tarybos 
nuosprendžiu, kad 1932' metų 
ašesmentai buvo perdięleli-

r Jeigu miestelis ‘bylą laimės, 
tai ciceriečiai namų -savininkai 
atgaus apie 10 ar 15% savo 
pinigų.

— Iš Praeities —

“Coalgate, Oklahoma: 
“Lietuvių yra 12 šeimynų 

apie 9 pavieniai. Iš lietuvių veik
visi turi nuosavus namelius.”

Taip rašė S. Balandis, “Lie
tuvos” No. 36, Rugsėjo 6, 1913 
metais.

JdomU butų žinoti, ar šiuo- 
mi laiku lietuvių randasi tame 
miestelyje, ar ne?

“Žmogaus Galva 
Vištos Viduriuose”

> •

Thomas Allen Boys, 28 
metų, laukia teismo už nu
žudymų 12 metų mergaitės 
Indianoj. Paveikslas parodo 
Boys Crawfordsville kalėji
me, iš kur jis pabėgo, bet 
po keturių valandų vėl pa* 
si d avė policijai.

— Iš Chicagos Lietuvių 
Praeities —

“Marijona Tarienė, 3417 W. 
37th Place, pereitą subatą ^pir
ko vištą K. Ūselio grosernėje, 
3824 So. Kedzie Avė. Parnešus 
namo ir pradėjus pjaustyti, ra a 

do viduriuose plėvę apaugusį 
sukretėjusį trynį, apie didelio 
kumščio didumo,4 kurį sunku 
buvo ir ranka apimti (apie 2 
svarų sunkumo).
, “Šis nepaprastas trynis turė

jo pilną pavidalą žmogaus gal
vos : ausis, akis, nosis ir bur
na buvo gana aiškiai apsibrė- 
žusios. /'

“Moterys, subėgusios nepa
prasto dalyko pažiūrėti, dikto- 
kai išsigando ir galų-gale, ka 
Ja būriai žmonių pradėjo eiti 
žiūrėt, pašaukė policiją. Polič- 
monas, pamatęs tai, pats iš
vertė akis ir viskas, ką jisai 
ralej o pasakyti, buvo tik nU- 
ūs tekėjimo šauksmas: ‘DŽyzus 
Kraist!’ — savo gyvenime to
kio dalyko neesu matęs!

“Palaikius tr.s dienas šita -•5 r 
jalvą, ji pradėjo gęsti ir pe
reitą panedėlį ji pagalios išmes
ta. Gaila, kad tuom laiku ne
duota žinios kuriam iš dakta
rų, kuris butų ga’ėjęs tokio 
nepaprasto apsireiškimo prie
žastį ištirti.”

Taip Benediktas Andriugų- 
nas rašė ‘ “Lietuvos” Np. 80, 
rugsėjo 5, 1913.

• New Lenox miestelyj, 
prie Jolieto, užsidegė legislatu- 
ros sehatoriaus Richard J. Barr 
namai. Senatoriaus sūnūs WiL 
liam Barr, nuskubėjo į ugnia
gesių stotį Jolietan prašydamas 
atvažiuoti gaisrą gęsihti, bet 
ugniagesiai parodė į vėliausią 
miesto įstatymų knygas parei
škė, kad jie negali važiuoti — 
tai už Jolieto ribų ir įstatymai 
gaisrus gęsinti už miesto ribų 
draudžia.
pamatų, o jaunasis Barr buvo 
uždarytai
valandoms kai | pasakė, ugniage
siams gana aiškiais žodžiais ką 
iis apie juos mano. Nuostoliai 
$75,000. f

• Eric Swansonas, Fox 
Lake, Ilk, gyventojas* apsivedė 
ir atvažiavo Clfcagon su savo 
iauna žmona “hohėymoonuP’. 
Automobilį pastatė prie Mon- 
roe gatvės, vidurmiestyj. čia 
jo žmona pasiėmė Swansono 
pinigus, numovė jam i kelnes, 
avalinę, viską pasiėmė su sa
vim ir dingo. Svvanson išsiblai- 
vino po 30 valandų — polici • 
jos rankose. Jo žmonos “nei 
dūko”.

• 10 metų berniukai Jack 
Lane, 5511 S. Green skaudžiai 
apdegė bežaizdamas prie laužo 
tuščiame lote, Šalę savo namų.

• East Side policija areš
tavo 30 metų John Harring- 
ton’ą, nuo 10547 Avenue F., ir 
apkaltino jį pabėgimu* iš nelai
mės vietos. Prie 99th ir Ewing 
jisai x suvažinėjęs 65 metų Ja
mes McDonough, nuo 11019 
Avenue L.

• Jerry Casselli, langų plo
vėjas Carson Pine departa- 
mentinei krautuvei užsimušė 
nukritęs nuo 12-to aukšto. Be
plaunant langu^ truko jo dir
žas, su kuriuo buyp užsikabi
nęs į namo sieną. Buvo 32 me
tų amžiaus ir gyveno ad. 1113 
S. Wood st.

• Juodveidis, piktadaris api
plėšė ir sunkiai pašovė John 
Kocher, 2918 43rd st., konduk
torių 47-tos gatves gatvekaryj. 
Apiplėšimas įvyko, prie St. Law- 
rence avenue, • kur gatvekaris 
buvo sustojęs pasąžierių paim
ti. A"

• • Bute, tiės 7833 Union 
avenue, vakar buvo rasta ne
gyva Miss Seimą DahĮstrdm, 
Chicagos viešų mokyklų moky-, 
toja. / ’

• Louis J. Link Jr., savi
ninkas rūbų krautuvės adresu 
1824 Blue Islanc* avenue, šian
dien krautuvės neatidarys. Va
kar ar užvakar vidun įsigavo 
plėšikai ir pasivogė visą pava
sarinių rūbų “staką”, kurį Link 
tik šiomis dienomis supirko. 
Nuostoliai

Chester Lewandowski, 25 
metų, 4549 S. Sacramento avė, 
užvakar buvo paliuosuotas kai 
džiurė, po šešių ir pusės valan
dų negalėjo sutikti ar - jis kal
tas dėl mirties vieno John Mė- 
higan, 72 metų, 628 Madison 
□treet. Lewandowski buvo kal
tinamas Mehigan’o užmušimu 
iu automobiliu lapkričio mene 
?į. Lewandowski teisinosi, ne 
pinojęs, kad jis pervažiavo Mt 
higaną, ir kad Mehigan’o mir 
>ies priežastis buvo plaučių už 
degimas.

Namas sudegė iki

kalėjime dviejoim

Lietuvis Pakeltas 
Į Seržantus

Paaugštinimai Policijos 
Departamente

i -Policijos Jęomisionierius, Ja
mes P. Allman šeštadienį pra
nešė, kad keturi seržantai ga
vo paaugštinimus j leitenantus, 
ir trys pątrolistai į seržantus.

Jų tarpe yra ir Edvvard R. 
Satunas, iš Hyde Park distrik- 
to. Jis dabar palieka seržam

I

Reikia kraujo

’ Motin t Sinai ligoninėj^ guli 
12 metų berniukas, Shėldon Be- 
laffsky, 2867 N. Rimbai! avė. 
Jisai serga reta ir sunkia liga, 
“Staphylococcus septicėhia”.

Užvakar berniukas turėjo 
109 laipsnių kaiščio, ir dakta
rai nebeteko viltlėš, k^d jis pa
sveiks. Vienok jatitiasis 1‘gonU 
atsilaikė ir gahd gerui laikosi.

Jam vienok nebus lemta pa
sveikti, jeigu neatsiras gerašir
dis žmogus, kitris sirgo ta pa
čia ligo ir kuris sutiks jam 
duoti sdvo kraujo.

0 Pavasaris nebetoli.
Chičagą užvakar priplaukė pir
mas šių metų laivas, vežantis 
rudį iš šiaurinio MichigAno j 
Gary, Ind., liejyklas^ Tai pir
mas laivas, atplaukęs Chicagos 
apylinkėn nuo gruodžio 20 d.
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Pro

Paminklui
Detroitiečiai Prisiuntė

Puikus paminklas bus pasta
tytas ant velionio kapo, Lietu
vių Tautiškose Kapinėse. Ati
dengimo iškilmes įvyks, gegu
žes 26 d. Dabar jau pradėjo 
ateit aukų /š kolonijų. Kiek 
ankščiau chicagietis J. Griškė- 
has surinkęs pridavė sekamas 
aukas: A. Andrijauskas $1.00;

Pavilionis 50c; -J. Tilba 25c, 
J. Griškėnas 25c, viso $2.00.

Aukos Iš Detroito •
Šiomis dienomis, aplaikiau 

stambią auką, kurią prisiuntė 
M. J. Masis, 5808 Lemay avė., 
Detroit, Mich.

Aukavo Detroito Lietuvių 
kliubas—$5.00; Chas. Martin 
(Markūnas)—$5.00; M. Juška 
-42.00; A. Miller—$1.05; po 
dolerį aukavo—J. Valiukas, R. 
Beggis, D. Grina, M. Masys,

$.32.00

ir

S. Tverijonas, Chas. Masys, J. 
Mickevičius, W. Gillis, , Anua 
George, J. Pilka ir A. Levulis.

Po 50c aukavo: J.* Galinskas, 
L. Valaika, A. Straigis, M. L. 
Balčiūnas, K. šalayėjus, Alt. 
Kupris, F. Thompson, Johr^ 
Adams, A. Gaižutis ir Wm. Sta- 
niškis. Smulkių surinkta—10c. 
Nuo kliubo surengtų diskusijų 
liko—$1.20, viso $32.00. 
' Visiems aukavusiems, vardu 
velionio kunigo M. X. Mockaus 
ir jo paminklo statymo komi
teto, tariu širdingiausį ačiū.

Komitetas Netrukus 
Likviduc-sis

Draugai kitų kolonijų, 
kitę pavyzdį iš draugo 
Masio. Pasidarbuokite
kiek, o kiekvienas centas la
bai aukštai įvertinamas, nes pa
minklo statymo komitetas de
da visas pastangas, kad viską 
butų galima pilnai apmokėti, o 
po ' papuošimo velionio antka
pio, komitetas žada likviduotis, 
ir jokių aukų tam tikslui skir
tų nepriiminės.

Money orderius, čekius, pra
šomi išrašyti vardu iždininko rios garsinasi /‘NAUJIENOSE’

Stepono Dambrausko, o pasių
sti sekretoriui. Taipgi, kam pa
rankiau, galima priduoti šio 
laikraščio raštinėm

Antanas Pocius, Pam. Sta’. 
Kom. sekretorius, 135 E. 
114th Pi., Chicago, III.
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Statys $60,000 
Nartią Town of Lake 
Apylinkėje

GoMbek-g

paim-
M. J.

nors

Krautuvė Statys 
Priedą

rūbų krautuvės
4756 So. Ashland 

neužilgo statyti tri- 
prieda savo dabar-

Goldberg 
kompanija, 
avė., mano 
jų augštų
tiniam namui. Statymas ir re
montai kainuos apie $60,000. 
Priešokis naujo ir seno namo 
bus sutvarkytas, kad atrodytų 
kaip vienas didelis namas.

žemės plotas ant kurios 
Goldberg statys priedą buvo 
nuomuotas 25 metams. Nuoma 
bus $300 į mėnesį.

Pirkite tose krautuvėse, ku-

Jau arti — tik už dviejų savaičių 
senai lauktas ir žadėtas

4
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NAUJIENŲ
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KONCERTAS
n

>$2,391.

2343 South Kedzie Avenue

Įžanga 75c

Kovo 31 dieną 1940

SOKOLŲ SVETAINĖJE

Programos pradžia 4:00 p. p

Užprašom visus!




