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Laukia Naujo Submarinų OfensyvoNACIU SUBMARINAI VĖL SIUNČIAMI j JURAS
Churchill sako, Britanija prisiruošusi 

' atakas atmušti
LONDONAS, Anglija, kovo šalių ekspertai mano, kad na- 

24. - “ ‘
nijos 
kad į porą savaičių tenka lauk- miraliteto pirmas lordas, Win- 
ti naujų Vokietijos submarinų ston Churchill, pareiškė, kad 
atakų, šitas nacių submarinų Britanija turi pakankamai lai- 
ofensyvas busiąs kur kas di
desnis ir veiklesnis, negu buvo 
pirmesni.

Vokietijos submarinai jau 
dabar plaukia j Atlantą ir į 
šiaurės jurą. Prieš porą dienų 
nacių submarino komanduoto- 
jas painformavo Norvegijos 
žvejų laivo kapitoną, kad ne
užilgo Šiaurės juroje busią 
daugiau submarinų, negu žve
jų laivų.

Pasak neutralių šalių eks
pertų, daugiau nei pusė palei
stų į juras nacių submarinų 
buvo pastatyta šią žiemą. Pra
eity ne kartą išreikšta mintis, noma, Churchill ir turėjęs ome 
kad vokiečiai neturi pakanka- nėję šituos vandenis, kalbėda
ma! patyrusių jurininkų sub- mas apie pasilikusį dar atvi 
marinams operuoti. Neutralių rą į Vokietiją kelią.

Painformuotuose Britą - 
sluogsniuose kalbama,

ciai turi.
Antrą vertus, Britanijos ad-

Vų ir naują Vokietijos subma
rinų ofensyvą sulaikyti. Talki
ninkai turi laivų ne tik dabar
tinę blokadą prieš Vokietiją 
palaikyti, bet dar išvystyti blo
kadą tuose vandenyse, kuriais 
Vokietija iki šiol turėjo susi
siekimą su Skandinavijos šali
mis.

Pereitos savaitės gale britai 
paskandino Vokietijos laivą, 
gabenusi jai rudą.iš Skandina
vijos. Vokiečių laivas paskan
dintas vandenyse, kuriuos na
ciai iki šiol skaitė kaip nepri
einamus sąjungininkams. Ma-

NAOJIENŲ-ACME Telenhoto
NEW YORKAS. — Anglų laivas “Queecn Mary” pasirengęs išplaukti.

ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ SUTRUKDĖ SU 
SISIEKIMĄ KABELIAIS

NEW YORK, N. Y., kovo 24.
— Ncw Yorko telegrafo ir ka
belių kontoros sekmadienio ry
tą (9:38 valandą) pajuto, kad 
kokia tai jėga trukdo jų susi
siekimą su Europa, 
mis pasaulio dalimis 
Amerikos tolesniais
— su Montrealiu,
su Miami, su Meksikos Miestu

su kito- 
ir net su 
punktais 

Kanadoje,

Rusai paėmė Hango
HELSINKIS, Suomija, kovo 

2’4. — Pereitą šeštadienį rusai 
užėmė Suomijos uostą ir pu- 
siausalį Hango.

Hango pusiausaly praeity 
gyveno apie 10,000 žmonių. Da
bar suomių gyventojų čia ne
liko. Išvežta 'visa, kas galima 
išvežti. Atidavimo formalumus 
atliko Suomijos kariuomenės 
būrys ir pasitraukė.

3,766 žmonės žuvo i Vakarų fronte nie-
jurose

LONDONAS, Anglija, kovo 
24.^— Pereitą šeštadienį suka
ko 2’9 savaitės kai karas Eu
ropoje eina. Per tą laiką pa
skandinti 488 prekybiniai lai
vai. Jie priklausė 19-kai šalių. 
Paskandinta 1,638,376 tonų lai
vų.

Kartu su laivais žuvo 3,763 
žmonės. Dar 1,484 žmonių pa
sigendama.

PARYŽIUS, Francuzija, ko 
vo 24. — Sekmadienį išleista* 
karo komunikatas 
vakarų fronte 
neįvyko.

Sekmadienio 
nešimai kalba,
tarų fronte prasidėjo ramiai 
Kiek veiklesni buvo lėktuvai.

sako, kad 
nieko svarbaus

ankstyvieji pra- 
kad Velykos va-

Kanados balsavimai 
antradieni

0TTAWA, Kanada, kovo 24. 
— Ateinantį antradienį įvyks 
Kanados parlamento 'rinkimai. 
Dabar Kanados valdžia yra Ii- 
bera!ų---rftnkoserKen^?vAt’oriai 
mėgins ją liberalams paveržti. 
Rinkimai parodys, ar jiems tai 
navyks padaryti. Dar dabartį-, 
nė valdžia krtiikuojama kaipo 
nededanti pakankamai energ;- 
įos karo reikalams.

VĖLESNI PRANE
ŠIMAI

Kooperatyvų šuva 
žiavimas atmetė 
taikos rezoliuciją

Reynaud tarėsi su 
karo vadais

ko 
kad 
at

ir su Nashville, Tenn.
Kokios jėgos sutrukdė susi

siekimą telegrafu ir kabeliu, B 
karto tikrai nenustatyta. Vie
na nuomonė pareikšta, kad kak 
tos buvo 
lumbia 
nieriai 
šiaurės 
lights)

žemės srovės”. Co- 
Broadcasting Co. inži- 
išreiškė nuomonę, kad 

pašvaistės (northern 
buvo kaltos.

Dar tebeina ginčas 
dėl Cromwellio 

kalbos

LONDONAS, Anglija, kovo 
24.
suvažiavime Londone buvo pa
siūlyta rezoliucija, smerkianti 
Europos karą kaipo “imperia
listinį” ir reikalaujanti paskelb
ti tuojau mūšių paliaubas. Prieš 
rezoliuciją paduota tris kartus 
tiek balsų, kiek už rezoliuciją. 
Be to, suvažiavimas nutarė ne
turėti jokių ryšių- su komunis
tais.

Britanijos parlamente koope
ratyvų partiją reprezentuoja 
darbiečiai.

Kooperatyvų partijos

Sulaikė Italijos lai 
vą 13 valandų

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 24. — Naujas Francuzijos 
premjeras Reynaud ir karo va
dai turėjo konferenciją perciJ 
tą šeštadienį. Konferencijoj da
lyvavo generolas Gamelin ir 
admirolas Darlan. Iš ministerių 
dalyvavo pats Reynaud, vice
premjeras Chautemps, krašto 
apsaugos ministeris Daladier, 
laivyno ministeris Campinchi, 
oro ministeris Eynac, taipgi 
finansų, blokados ir kolonijų 
ministeriai.

Spaudoje reiškiama nuomo
nė, kad fronte sąjungininkai 
neparodys iŠ karto ypatingos 
veiklos. Jie tačiau dės daugiau 
pastangų atremti Hitlerio žy
gius diplomatijos srity ir stip
riau veržti blokadą prieš na
cius. -

Molotov nevyksiąs 
į Berlyną

BERLYNAS, Vokietija, 
vo 24. 4— Vokiečiai laukė, 
artimoje ateity į Berlyną
vyks sovietų Rusijos premje’ 
ras Molotov. Laukimas bent 
laikinai išsklaidytas. Sovietai 

kad Molotov neketi- 
j Berlyną vykti.

Ir karstams trūksta 
medžio

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 24. — Vokietijoje taupina- 
mas medis. Net karstams sten
giamasi nevartoti medžio. Ka
pinių užveizdos įspėti, kad 
rusius galima laidoti ir iš 
tokios nei medis medžiagos 
dirbtuose karstuose.

mi- 
ki- 
pa-

Nušovė franeuzų 
lėktuvą

LONDONAS, Anglija, kovo 
24. — Admiralitetas oficialiai 
pranešė, kad Britanijos patru
liai sulaikė Gibraltare 13 va
landų Italijos laivą Conte Di 
Savoia, kuriuo grįžta namo 
prez. Roosevelto pasiuntinys 
Sumner Welles.

Bet ne Welleso britų patru
liai ieškojo. Aiškinama, britai 
ieškojo laive asmenų vykstan
čių Amerikon svetimais pas- 
portais. Kokie, tie asmenys yra, 
kurių ieškota, nepaskelbta, bet 
manoma, kad ieškota vokiečių. 
Kiti pranešimai sako, kad ieš
kota Dr-o Schachto, buvusio kiaušiniams dažyti jų negai- 
Vokietijos banko prezidento. IŠinta.

Mažai kiaušiniu Ve
lykoms Vokietijoje

BERLYNAS, Vokietija, ko- 
vo 24. — Pagal maisto paskir
stymą Vokietijoje kovo mėne
sį leista pirkti vienam asme
niui septynis kiaušinius. Ta
čiau daugelis neturėjo laimės 
nė tų septynių nusipirkti. Tai
gi Velykoms vokiečiai turėjo 
mažai kiaušinių.

Be to, kiaušiniai dažyti ci
bulių lukštais ir kitomis na
minėmis priemonėmis. Bran
gesni ir prašmatnesni kemi-

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 24. — Vokietijos karo va
dovybes pranešimu,^ šeštadieni 
tapo nušautas Francuzijos ka
ro lėktuvas.

— Sekmadienį įvyko eksplo
zija Vokietijoj forte arti Lux- 
embourgo sienos. Eksplozija 
įvykusi atsitiktinai.

• ■ ■■ r *
— Britanijos^ užsienių reika

lų sekretorius Halifax pareiš
kė, kad ir Suomija turės nau
dos kai talkininkai laimės ka
rą.

— Sekmadienį; Britanijos sub
marinas paskandino dar vieną 
Vokietijos prekybinį laivą — 
Edmund Hugo Stinnes, 2,289 
tonų. Laivas gabeno anglis.

— Premjero Reynaud kabi
netas, kai tik tapo suorgani
zuotas, gavo- vieno balso dau
guma pasitikėjimą atstovų rū
muose. Dabar daugiau parla
mento narių pareiškė remsiu 
kabinetą. Valdžios šalininkų 
dauguma pasiekė jau 17.

Vokiečiai sustabdė 
britų filmos ro

dymą
LIMA, Peru, kovo 24. — 

Vietos teatras dvi dienas rodė 
Britanijos pagamintą filmą 
“The Lion Has Wings”. Fil
mą vaizduoja dabartinį karą 
iš britų taškareigio. Rodant fil
mą, teatre kelta tiek triukš
mo, kad teko jos rodymą su
stabdyti. Sakoma, triukšmą kė
lę gyveną Peru vokiečiai arba 
jų šalininkai.

Japonijos laivynas 
nebijo Jungt. VaL 

stijų laivyno
TOKIO, Japonija, kovo

— Premjeras Yonai ir laivyno 
ministeris Yoshida pereitą šeš
tadienį užtikrino parlamentą, 
ka<l Japonijos karo laivynas 
yra prisiruošęs bei kokiems 
įvykiams pasitikti. Šitą pareiš-

24.

Reikalauja stiprės 
nes armijos Ru

munijai
BUCHAREST, Rumunija, ko

vo 24, — Vokietijos atstovas 
Dr. Clodius reikalauja naujos 
prekybas sutarties su Rumuni
ja ir koncesijų iš jos. Kitoj pu 
sėje į Rumuniją spaudimą da 
ro sąjungininkai, britai ir fran- 
euzai.

Kalbėdamas pereitą šeštadie 
nį Rumunijos karalius Karo
lis pareiškė, kad Rumunija pa 
silieka neutrali, kaip buvo iki 
šiol, bet jai reikia dar stipres
nės armijos.

Vokietija reikalauja 
Rumunijoje kon

cesijų
BUCHAREST, Rumunija, ko

vo 24. — Vokietijos atstovas 
Dr. Clodius pereitos savaitės 
gale įteikė Rumunijos vyriau
sybei reikalavimus koncesijų. 
Vokietija nori, kad Rumunija 
vertintų augščiau jos markes, 
kad ji siųstų Vokietijon dau
giau aliejaus, kad bendrai Vo
kietijos ir Rumunijos prekyba 
butų padauginta ir kad Rumu
nija pagerintų transportacijos 
priemones siuntimui reikmenų 
į Vokietiją.

Clodiuso reikalavimai išdė
styti ultimatumo formoje. Ki
taip tariant, Vokietija reika
lauja Rumunijos atsakymo į 
tam tikrą laiką.

Kinai atėmė japo 
nams miestą

kovo 
gale 

Kinijos karo 'vadovybė paskel
bė, kad kinai atsiėmė iš japo
nų miestą Lingshan, Kwan- 
tung provincijoje, ir kad japo
nų nuostoliai kautynėse šita
me sektore užmuštais ir sužei
stais siekia 4,000 vyrų.

CHUNKING, Kinija, 
24. — Pereitos savaitės

COPENHAGEN, Danija, ko
vo 24. — Vokietijos laivo Ed- 
mund Hugo Stinnes IV - įgula 
valtese pasiekė Daniją. Jų lai
vą paskandino britų ar fran- 
cuzų submarinas. Sąjunginin
kai paėmė laivo kapitoną. Du

Vengrijos premje
ras Italijoje

ROMA, Italija, kovo 24. — 
Italijon atvyko Vengrijos prem
jeras Paul Teleki. Jis turės 
pasitarimų su Italijos užsienių 
reikalų ministerių čiano ir su 
Mussoliniu. Manoma, kalbų te
ma suksis labiausia apie Hit- kimą jie padarė ryšium su pra- 
lerio norus Balkanuose. Tuos nešimais apie Jungt. Valstijų 
norus Mussolinis sužinojo per- karo laivyno didinimą.
eitos savaitės' pradžioje pąsi-| Užsienių gi reikalų minlste- 

niai dažai reikalingi karui ir j tarime su Hitleriu Brennero ris Ari ta pareiškė, kad jis ma- 
’parėjitne, prie Vokietijos ir Ita- no, jogei Japonijai ir Jungt. 
iliios sienos. i Valstijoms .pavyks susitaikyti. įgulos nariai buvo sužeisti.

NEW YORK, N. Y., kovo 24.
— Pereitą savaitę Jungt. Val
stijų pasiuntinys Kanadai, 
James H. R. Cromwell, pasa
kė kalbą, kurioje išreiškė aiš
kų pritarimą dabartiniame Eu
ropos kare sąjungininkams. 
Dėl to kilo lermas. Valstybės 
departamento sekretorius Hull 
nupeikė Croimvellio kalbą.

Vėliau paleistas gandas, jo
gei prez. Rooseveltas skaitęs 
kalbą, pirm negu Croimvell pa
sakė ją. Baltasis Namas gan-

HELSINKIS, Suomija, kovo paneigė. Taipgi paneigė jį 
24, t— Oficialiai paskelbta, kad 'CromSvell. Kaip ten nebūtų, 
15,000 suomių žuvo mūšiuose het izoliacijos šalininkai netei
su rusais^ Jie paliko tarp 8,- 
000 ir 10,000 našlių ir tarp 
20,000 ir 30,000 našlaičių. Vi
so i’“" 
rių Suomijos dalių 525,000 suo
mių neteko namų.

Suomijos nuostoliai 
kare 15,000 užmuštų

džia Cromwellio incidentui nu
rimti.

dėl rusų okupacijos kai ><u - n f Xpmpanill ai- 
Siinmiins daliu 525.000 sun- H J V dL O (J ZiUIilvoIll U dl

350,000 amerikiečių 
gyvena užsieniuose

WASHINGTON, D. C., ko
vo 24. — Jungt. Valstijų val
stybės departamentas paskėlė 
skaitlines, kad sausio 1 d. 1940 
metų Europoje gyveno 63,235 
asmens, kurie turi Jungt. Val
stijų pilietybės popieras. Me
tus prieš tai Jungt. Valstiiu 
piliečių Europoje buvo 84,603. 
Taigi dėl karo pasišalino iš 
Europos 21,000 amerikiečių.

Sausio 1 d. 1940 metų viso 
Jungt. Valstijų piliečių 
niuose gyveno 350,797. 
prieš tai jų skaičius 
338,609.

Italijoj dabartiniu laiku gy
vena 19,561 amerikietis. Angli
joje 7,514. Bet daugiausia 
Jungt. Valstijų piliečių gyve
na Kanadoje — viso 181,172.

užsie- 
Metus 

siekė

gų klausimą sta
tyboje

WASHINGTON, D. C., ko
vo 24. — Dabartinė įvairių sta
tybos unijų algų skalė siekia 
nuo 12 iki 15 dolerių dienai. 
Mažesnieji kontraktoriai, ku
rie pildo smulkesnius kontrak
tus, sako, tokias algas jie ne
stengia darbininkams mokėti. 
Todėl kontraktoriai ir 19-kos 
unijų atstovai veda derybas 
darbininkų algoms sumažinti. 
Numatoma, algos gal būt bus 
nustatytos tarp devynių ir de
šimties dolerių dienai, o darbo 
savaitė businti 
— dirbant po 
landas kasdien, 
dar neišrištas.

penkių dienų 
astuonias va- 
Bet klausimas

Sutiko duoti pirme 
nybę franeuzams 

ir britams

WASHINGTON, D. C., ko
vo 24. — Algų ir darbo laiko 
administracija nustatė mini- 
mum algą batų siuvimo pra
monėje 35 centus valandoje. 
Dėka šito nuostato algos bus 
šiek tiek pakeltos 60,000 dar
bininkų ir darbininkių. Nauja 
algų skalė įeina galion balan
džio 29 dieną. Nustatymą pro
testuoja St. Louis srities sam
dytojai. Jie reikalauja tam 
triktui mažesnių algų 
tiems.

WASHINGTON, D. C., ko
vo 24. — Jungi. Valstijų armi
jos, laivyno ir valdžios atsto
vai, pranešama, sutikę leisti 
pirma dirbti lėktuvų įmonėse 
užsakymus sąjungininkams, bri
tams ir franeuzams. Esą, Ame
rikos armijos ir laivyno lėktu
vai galį palaukti. Palaukę, jie 
gausią naujesnius modelius ir 
pigiau. Bet tai yra neoficialus 
pranešimas.

nei
dis- 
ki-

WASHINGTON, D. 
vo 24. — čia gautas 
mas, kad admirolas Richard E. 
Byrd grįžta iš antarktiko į 
Jungt. Valstijas. Jis antarktį- 
ke įsteigė dvi Amerikos ba
zes. B

šiuo laiku aritarktike prasi
deda ruduo.

C., ko- 
prane’ši-

ORH 1)
Chicagai ir apieilnkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; truputį Šilčiau; 
vidutinio stiprumo šiaurės va
karų ir šiaurės vėjai; saulė te
ka 
vai.

5:46 v. r., leidžiasi 6:06 
vak.
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SLIUPTARN1A1
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarniu”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

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

(Tęsinys)
“Laikas, broliai ir sesės, mes

ti tamsybę ir prietarus iš savo 
galvos. Laikas išveisti tų šlamš
tų iš savo smegenų taip, kaip 
išveisia geras ūkininkas viso
kias piktžoles iš savo ūkio lau
kų. Laikas gyventi savo protu ir 
klausyti tiktai savo sąžinės bal
so ir už jį atsakyti, — atsakyti 
be išpažinties ir sakramentų 
magijos arba buitiškų galybių. 
Juk kada žmogus už savo nuo
dėmes ne patsai atsako, bet ku
nigas su savo poteriais ir sakra
mentais, tada jis pasidrąsina ir 
toliau nusidėti. Vadinasi, jo bū
das — siela — nepasitaiso, bet 
dar labiau sugenda.

“Bažnyčias, maldaknyges ir 
visus šventuosius palikime ku
nigams, o patys skaitykime ge
ras, pamokinančias knygas ii 
laikraščius, klausykime laisvų, 
pažangių kalbėtojų ir preligen- 
lų. Mokykimės šito krašto kai 
bos. lai butinii, nes be valstybi
nės kalbos žmogus esi kaip ne 
bilis, kaip be galvos. Mokykimės 
amalų, kad daugiau uždirbti ga- 
lėtume ir musų gyvenimas šiek

kime pavyzdingais gyventojais 
šitame laisvės krašte, naujoje 
savo tėvynėje. Bet ir seno ne- 
užmirškime, ir visados bukime 
stipriais tėvynainiais, nepalau
žiamais laisvamaniais.”

Kalbėtojas baigė. Nuo griaus
mingų aplodismentų, rodos, sie
nos plyšo. Plojo daugelis ir ka
taliką, nors jr labai baiminda
miesi, kad patys karščiausieji 
Bepamatytų ir klebonui nepra
neštų.

Antanas padėkavojo kalbėto
jui, kaip jis sakė, “už tokių pa
mokinančių ir įsidėmėtinų pra
kalbų”, Padėkojo ir susirinku 
siems už gana ramų užsilaiky-

NAUJIENOS, Chicago, III,

NAUJIENŲ-ACME Photo
RIVERSIDE, ILL. — Athalie (po kairei) True Da- 

vis gražiausios dvynukės studentės.

-•z.-.-.-.v.

mane apžodžiauja, be jokios at- dėjeliams dažnai atleidžiame,- 
lydos meluodami, piešdami ina- *<stengdamiesi juos pamokyti, pa- 

hii’e/lnini mnnn \rovzlo ' . . ... . ? ... ....

t u viskas, į darbininkiškas drau
gijas. Juk jeigu mes patys ne- 
sivienysime ir savo reikalų ben 
(iromis jėgomis neginsime, ta. 
kas gi, pagaliau, juos gins. Bu-

bridgeport roofing and 
SHEET METAL CO.

3216 S, Halsted St. VICtory 4965
Roofs, Gutters, Skylights 

and Siding.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Dalbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

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 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD.

SPENCERPORT, N. Y.

$1.

damas, jog “gerbiamas dakta
ras mums dar apie sveikatą pa
kalbės.” Paskui paklausė, 
norite kas duoti kalbėtojui 
kį klausinių?”

Visi tylėjo. Rodeisi, jog

ar 
ko-

nie-

ninkėliai, daugiausia biednų ar
tojų vaikai, o čia toks mokytas 
ir paskilbęs žmogus. Vis dėlto 
atsirado drąsuolis, pusamžis, 
nukarusiais ūsais, iš pažiūros 
labai lėtas vyriškis, kuris ir pa
klausė kalbėtojų:

—Ąr tamsta tiki į dievų?
—Žinoma, kad tikiu, — alsa-

'Katalikų akys nušvito, tary
tumei laukai, kai saule iš po de
besų išlenda. Tik neilgam, nes

—Bet aš tikiu ne i žydų die-

gabeno į musų kraštų ir per 
prievartų, per kraujų įbruko 
musų pralėviams. Šitas dievas 
yra piešiamas krikščionių kny
gose senu, barzdotu vyru. Jis, 
vadinasi, turi žmogaus panašu
mų bei pavidalų. Į tokį dievų aš 
visai netikiu.

— Tai tamsta esi bedievis, an
archistas! — atkirto tas pats 
žmogus, kuris klausimų buvo

-—Ne. Aš nesu nei bedievis, 
nei anarchistas, nors kunigai 
mane tokiu ir pravardžiuoja. 
Jie sako apie mane netiesų. Jie

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
davg dulkių išimta Perkant $7,65
5 tonus ar daugiau .................... ..... ■
PETROLEUM CARBOP COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daujiau Tonas ■ 

šalęs Tax ekstra.

no garbę, teršdami mano vardų 
ir tuo pačiu kartu veidmainin
gai kartodami kreivose savo lu
pose tų gražų, kilnų dorovės 
dėsnį: “Nekalbėk neteisėtai 
prieš artimų savo”.

—Tai koks gi tamstos dievas 
yra ? nenusileido klausėjas.

—Mano dievas yra jėga gam
toje — Visumoje. Tai ne kokia 
antgamtinė, dvasinė jėga, bet

ri viskų tveria, keičia, valdo.
—O kaip ta jėga atrodo? —« 

kažkas paklausė įsidrąsinęs sa-

—Jokio pavidalo ji neturi, 
kaip neturi kiekviena jėga, — 
atsakė kalbėtojas.—Pavyzdžiui, 
elektra, vanduo, vėjas, anglis, 
aliejus duoda labai daug jėgos, 
bet niekas dar nepastebėjo, jog 
ta jėga turėtų pavidalų. Pavida
lų gali turėti tik medžiaga, bet 
ne jėga.

pavidalų! — smarkėjo pirmasai
klausėjas. * a.’k-.- y,*..,

—Iš kur gi, -tanis tauriu lai' ži
nai? — klausė šypsodamasis

—Iš Rašto švento! — atrėžė 
klausėjas. — Ten pasakyta yra, 
kad Mozė įkopė į Sinajaus kal
nų ir jo viršūnėje išgyveno ke
turiasdešimt dienų ir naktų, ir 
“dievas kalbėjo su Moze nuo- 
veido iki veido, kaip vyras su 
savo gentimi kalba”. Taigi jis 
ir galėjo gerai prisižiūrėti į die
vų ir, nukopęs nuo kalno, pasa
kyti žmonėms, kaip jis atrodo.

- - Šventas Raštas, arba Bibli
ja, — pradėjo aiškinti kalbėto-

parašyta žydų (aulos islor.ja. 
“Šventu raštu” jų vadinti yra ne 
tiktai ne išmintinga, bet ir juo
kinga. Juk ir mes, lietuviai, tu
rime savo tautos istorijų, savo

taisyti, kad jie liesą ir šviesų iš
vystų. O neklaidingasis ir mie- 
iaširdingasis dievas* tuoj ėmė jr 
visus — net ir nekaltus kūdi
kius — išnaikino! Bet dar di
desnį savo žiaurumų ir piktes
nes užgaidas dieVas parodė, kai 
jis užsiundė velniu Jobą ir su
naikino ne tiktai jų visą avių, 
galvijų ir kupranugarių bandą, 
bet ir namus su vaikais: septy
netu sūnų ir Jrimis dukterimis! 
O Jobas, sako, buvo vyras be 
galo kantrus ir neišpasakytai 
dicvębainiingas, toks kant? 
rus ir pamaldus, kad dievas, sa
ko., tyčia užkasęs jį velniu,

mielaširdingasis, išmintingasis 
dievas leido velniui sunaikinti 
viskų, ką tik dievobaimingasis 
Jobas turėjo!

—Ar matėte, ar girdėjote jus 
kur nors piktesnes užmačias ir 
kruvinesių žiaurumą?! Ilr ku
nigai nori, kad aš tokį piktą ir 
žiaruų dievą tikėčiau ir garbin
čiau. Niekados!!! — trenkė kal
bėtojas kumščiu į stalų taip 
smarkiai, kad uzbonas su van
deniu aukštai pašoko ir aslon 
nusirito. Katalikai sumišę tylė
jo. Tik pačių karščiausių jų gy
slose užvirė kraujas, nelyginant 
ava vulkano žiotyse,. Bet ir jie 

sumizgo ir liežuvio nebegalėjo 
pajudinti. O kalbėtojas aiškino 
tolau:

—Taip vadinamame šventa
me Rašte pasakyta, jog Mozė 
įkopęs į Sinajaus kalnų ir ga
vęs iš dievo rankų dvi akmeni
nes lentas, kurias, girdi, pats 
dievas iš akmens iškirtęs ir sa
vo dešimtį įsakymų į jas įrašęs. 
Bet kai Mozė sugrįžęs prie savo 
tautiečių, tai radęs juos aplink 
aukso veršį šokinėjančius ir tų 
veršį dievinančius bei garbinan
čius. Jis baisiai įniršęs ir metęs 
akmenines lentas taip smarkiai, 
kad jos trupiniais subyrėju
sios... Pamanykite, visagalio 
dievo rankomis padirbtos ak
meninės lentos, “griešno” žmo
gaus mestos, kaip stiklas sutru
pėjo ir niekais virto! Bet dar 
ne viskas. Šita dieviška komedi
ja baigėsi labai tragingai. Mo
zė, mat, baisiai įdūko ant maiš
tininkų, kam jie išdrįso pasi
priešinti jo valiai ir galiai, ka-

______ Pirmadienis, kovo 25, 1940 
tikimiemsiems “prisijuosti kar
dus ir vaikščioti vartai nuo var
tų per visų stovyklų ir žudyti 
savo brolį, gentį bei artimą”. Ir 
“vaikai Levi darė, ką jiems Mo
zė buvo įsakęs, ir puolė tų die
nų iš žmonių trys tūkstančiai 
vyrų”.

—žiauru! Ar ne? — klausė 
kalbėtojas. — Bet nemanykite, 
kad dievas už tai Mozę pabarė 
ir sudraudė daugiau taip nebe
daryti. Ne! Kai Mozė vėl įkopė 
į kalną Sinajaus ir papasakojo 
dievui apie neištikimųjų savo 
tautiečių sukilimų ir aukso ver
šio dievinimų bei garbinimų, tai 
dievas jam tarė: “Sakyk vai
kams Izraelio: jus esate kieta
sprandžiai žmones; aš vienų 
kartų urnai jus užklupsiu ir iš
gaišinsiu”.

(Bus daugiau)

jo patvaru- da jis svečiavosi pas dievų ant 
mų jam (dievui) tarnauti... Ir kalno Sinajaus, ir įsakė savo iš-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

■-AMBULANCE '
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite Inusų radio programų Antradienio Ir šeštadienio ryt
mečiais, 18:00 vai. ryto iš VV. H. L P. stoties (1480 K.) 

•u POVILU fiALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Tel, YARDS 31M 
VALANDOS. Nuo 11 iki 12. 2 ik 

4 ir 7 iki 
i'irmadieniaib. z aki h 

Šventadieniais. 11 iki

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IK CH1RLR<>Ae 

ir Akinius Fritaiau 
<343 S HALSTED SI

IK

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:0( 
v. r. iki 5 v. popie 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekin. pagal 'sutart

Dr. V. E. SIEDL1NSE,
DENTISTAS

Firm., Trečiadienį, šeštadieni 
i63J So. Ashland A v* 

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

AKIŲ SPECIALISTAI
Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaig.:mo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysrę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos aky*-

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

OiibAs ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

DR. BRUNO J.
ZU BRIČKA S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—V 
vakaro, trečiadieniais ir sekmaditr 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

: j

Dr. Margeris
3325 So. Halsied St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tek. 'Office Wentworth 6330 t 

‘ Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
69u0 So. Halsted St.

išskyrus seredomis u subatomis

KllA'l AUCIAi

39

t

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 vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

J

Phone CANAL 6122

T

ADVOKATAI

No. 2352

Vardas ir pavardė *

i

Yards 1139
Yards 1138

* »m»

L J. ZOLP Phonę Yards 0781
1640 Węst 46th Street

Dr. F.- Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir (L° vak.

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

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

įi i.i gw »        ■

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanięa Avenue

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Caiifornia Avenue Phone Lafayette 3572

I NAUJIENOS NEĘDLECRAFT DĘPT, 
| 1739 So. Halsted St, Chięago, IR.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį ĮSlo

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

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

(l

I

,- j' .Ą •. i įViLv , * J V .j , < • 4. .. _ s»

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

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

Telefonas YARDS 8818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

A. A. SLAKIS 
advokatas 

7 So. Dearborn St 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3895

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

COPR. i<HO. NEEOUCRAFT SERVICE, INC.

CREWEL EMBRO1DERY - PATTERN 2352
Xo. 2352 — Išsiuvinėjimas paduškailci.

Adreąa#

Miestas ir valstija

knygose, vis dėlto nevadiname 
tų knygų “šventais raštais”, ne
gi savo dievui Perkūnui duoda
me iškaršusio, barzdoto senio 
pavidalų, kaip tai daro krikščio
nys, piešdami savo dievų ne
kirptais plaukais ir neskustu 
veidu. Toks dievas, turįs žmo
gaus panašumų, be abejo, turi 
ir jo (žmogaus) silpnybes: pik
tumų, pavydų, garbės troškimų, 
savi naudų, užgaidas, savimeilę, 
nuožmumų ir keršių. Ir tatai j- 
rodo pati Biblija, arba Šventas 
Raštas, nes ten šimtais-tukslan- 
čiais kartų tėra minima baisį 
dievo rūstybė ir nepermaldau
jamas kerštas. Juk visi žinote 
tų Biblijos pasakėčių apie tva-» 
nų, kurį, sako, tyčia dievas ant 
žmonių užsiunlęs ir juos pri- 
girdęs -- kaip žiurkės... AtsR 
menate, manau, ir tų Biblijos 
pasakėčių apie Sodomą ir Go- 
mūrą. Sako, jog ant šitų miestą 
dievas užleidęs ugnies lietų ir 
išdeginęs-išnaikinęs ne liktai 
vyrus, moteris, bet ir mažus, 
dar niekam nenusikaltusius kū
dikius. Bet gal jus čia sakysite, 
kad žmonės buvo dievui misi* 
dėję, tai už tai jis juos tvanu 
arba ugnimi naikino/ Tebūnie 
ir taip. Vis dėlto mes, — klai* 
dingi ir silpni žmonės, I— nufli*

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių , 
Direktorių
Asociacijos

iiiiiiih hhiiiiiiiiihiiiiihiiihiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
_______ Draugijos Nariai.______

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICH1GAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd“ Plaęe Phone CanaI 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

~ ALBERT V. PETKUS
4704 So. Westerh Avenue Phone Lafayette 8024

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

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 CLAREMONT AVĖ. 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

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

2400 WEST MADI6ON STREET 
VaL 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 8597
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šlykšti Ir Pavojinga 
Agitacija Prieš SLA.

Turbut SLA istorijoj 
buvę tokios šlykščios ir taip pa
vojingos agitacijos prieš pačią 
organizaciją kokią dabar yra 
pradėjęs vesti taip vadinamas 
*\.LA. Gerovės Komitetas”, va
dovybėje J. J. Bačiuno, kad sa
ve ir visą savo šleitą įpiršus į 
Pi domąją Tarybą.

šiomis dienomis turbūt visi 
1 LA nariai ir “Tėvynės” skai
tytojai yra gavę iš Sodus. Mich. 
tam tikrus lapelius lietuvių ir 
anglų kalbomis. Lietuviškoje 
dalyje lapelių autoriai prana
šauja SLA mirtį, jei nariai ne

vislios už Bačiūnų ir visą jų 
komenduojamą Pildomą Ta

rybą. Angį škoje dalyje čia-gi- 
musiems jaunuoliams tasai Ba
čiuno Komitetas prižada visokių 
dalykų, jei tik jie balsuos už jų 
rekomenduojamą šleitą.

Reiškia, tasai “SLA Geroves 
Komitetas” pranašauja ŠIA 
mirtį, visai nepaisydami kad 
tai yra didžiausias kenkimas pa
čiai organizacijai, o ne tiems 
Pildomosios Tarybos nariams, 
katruos jie buk nori prašalinti. 
Ypatingai dabartiniu laiku, ka
da kuopų organizatoriai 
didžiausias pastang.

narių pritraukti prie organiza
cijos. Na, o tas “gerovės .komi
tetas” siūlinėja lapelius nariams 
gąsdindamas juos, kad organi
zacija mirs.

Praeityj visokie “sargybos 
bokštai” laike rinkimų kampa
nijos vesdavo šlykščią agitaciją, 
bet vistiek nebuvo tokia šlykšti 
kaip Bačiuno komiteto. Tais lai
kais būdavo šmeižiami asmens, 
bet pati organizacija vistiek bu
vo daugiau respektuojama. Ne
drįsdavo sakyti, kad organiza I 
cija “mirs” jei nariai nebalsuo 
už jų peršamą šleitą.

Bačiuno Komitetas Taip 
Kaip ta Ilgaveidė 
Po Ąžuolu.

Pasiskaičius Bačiuno komite
to prisiųstų lapelių gaunasi į 
spūdis, kad jiems tiek rupi Su 
si vienijimo gerovė, kiek tai 
kiaulei po ąžuolu, kuri suėdu 
giles pradėjo knisti medžio šak
nis. Varnai pastebėjus kam ji 
knisa medžio šaknis, juk medis 
nudžius, ilgaveidė drąsiai atsi
kirto, “tegul medžiai džiųsta bi- 
1c tik man gilių bus”.

Reiškia, ir p. Račiūnas visai 
nepaiso kiek jisai su tokia 
šlykščia ir pavojinga agitacija 
pakenks SLA bile tik jis ir jo 
visas šleitas bus išrinktas.

Mirė Kalnų Distrikto 
Varguolių “Angelas”

Klausydamas Bibli 
jos Mokinimų Nusi 
kirto Sau Ranką

Mike Koski Pasių
stas Į Beprotnamį

Nušovė Du “Daktarus”.

SLA nariai turėtų pasidar
buoti, ir aš esu įsitikinęs, jog 
pasidarbuos, kad ne SLA mirtų, 
bet Bačiuno komiteto peršamas 
šleitas ir SLA nariai geriausiai 
savo organizaciją sustiprins, jei 
savo balsus atiduos už Bagočių, 
Mažukna, Pilką, Gugį, Mikužiu- 
tę, Dargį ir Dr. Stanislovaitį, ir 
nei vieno balso neduotų Bačiu
no peršamiems kandidatams.

Ykiniai visokių madų,1 pritaikyti 
ikims su pilna garantija už 
>2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
nužeminta kainą, kaip, nauji 
tempeliai 50c, sulaužyti stiklai 
$1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri- 
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

Palaidota Labai Iškilmingai.
Kovo 19 d. buvo palaidota 

Miss Anna R. Heldman, kuri 
per 3$ metus darbavosi Irene 
Kaufmann Settlemente, kaipo 
“Sočiai Worker”, kalnų distrik- 
to varguolių tarpe ir nuošir
džiu darbu buvo įgijus “augę 
lo” vardą.

Laidotuvėse dalyvavo daugiau 
'kaip 3,000 publikos, daugumoje 
Lietui tingi žmones, atstovaujan
čių apie 20 tautų, visokias tiky
bas ir rases. Visi su ašaromis a- 
Kyse ėjo pro velionės grabą 

į kuris buvo padėtas didžiulėj 
brene Kaufmann auditorijoje.

Visiems kalnų dL.trikto gy 
'Tojams p-lė Heldman būvi 

i. kaipo asmuo, kuri 
t.cins to)lbėjo nelaimei ištikus 
..karo meni, kada baisiai siunti, 
miflucnza, buvo lokių atsitiki' 
rnų, kad p-les Heldman priežiu 
roję buvo daugiau kaip tikstan 

likti” už gerą atlyginimą — $2,- lis ligonių. Žinoma, tokių ligo 
00. nių, kurie neturėjo jokios kito-
Tačiau tas buvęs kalinys, vie- klos priežiūros, 

loj surasti žmogžudį, pranešė 
apie tai valstijos policijai ir 
vienas policistas civiliuose rū
buose tarpininkaujant ekskalį- 
niui, užvedė derybas su kunigu

CuAMPAIGN, ILL. — Harold E. Dahl, kurį pasitin
ka žmona. Tik dabar gen. Franco paleido Dahl iš kalė
jimo.

Varguolių “angelo” laido tu ve 
se teikė jai paskutinį patarna 

jvimą žydų rabinas, katalikų i. 
protestonų kunigai, nors velio 
nė Heldman buvo liuteronu ti-

tos žmogžudystės “papildymui”, kybos. Laidotuvių giesmes gie- 
ištikrųjų dojo negrų geriausios 

žmogžudyste, nmkės.

kol kas dar buvo

buvo rašyta, balau- 
Lietuvių Mokslo 

svetainėje Clevelan-

Norėjo Nuodėmę Nusivalyti.
PITTSBURGH, Pa. — Kovo 

21 d. Emmanuel Sbapiro, 21 
melų jaunuolis, buvo pametęs 
žydų tikybą ir įstojo į Jchova- 
lis NVitncsscs Sektą, kuri pas 
ietuvius yra žinoma kaipo “Bi
blijos Studentai”. Studijuoda- 
nas Bibliją, lapą po lapo, sky- 
aų po skyriui, jaunuolis atrado 
kur žodžius “jei papildei nuodė
mę su dešine ranka, nukirsk ją 
r išsaugok save nuo pragaro.”

ų negalėjo miegoti. Matomai 
įamišęs jaunuolis jautėsi, kad

jagabos nutarė pagal Biblijos 
noksią apsivalyti nuo jų.

Atėjęs j savo bažnyčią, kuri 
v ra žinoma vardu “Kingdom 
Hali”, 907 Middlc St., N. S. 
Pittsburgh, paėmė dideli peilį ir 
nusikirto sau ranką.

Namo prižiūrėtojas, pamatęs 
tą beprotišką žygį, bandė jau
nuoliui teikti pagalbą, bet jisai, 
kiek apsirišęs ranką, prasišalino 
iš tos Kingdom salės p 
pas motiną, ir čia labai 
dino namiškius.

Kovo 19 d., kriminaliam teis
ine, teisėjo \Villiam H. McNau- 
gher patvarkymu, Mike Koski 
juvo pasiųstas į Behaviour kli
niką proto ištyrimui.

Mike Koski tudėjo būti teisia
mas už nušovimą taip vadina 
mų “vyriškų ligų” ‘daktarus”: 
Dr. F. G. Lesiie, ir Joseph Cer- 
ra, praeitų metų rugsėjo 15 d

Kaip jau visiems žinoma, Mi 
<c Koski nušovęs tuos “vyrų” 
daktarus pats pasidavę policijai, 
lareikšdamas, kad tie daktara 
ištraukė iš jo paskutines s n • 
taupas gydymui nuo sifilio per 
15 metų jisai tos ligos visai ne
turėjo.

Teisme Mike Koski egzami
navo 4 daktarai ir pripažino 
kad jisai protiškai nėra sveikas

Einant teismo patvarkymu 
jei klinikoj Mike Koski bus at
rastas sveikas, tai jis bus teisia
mas už žmogžudystę, o jei bus 
aesveikats, tai bus pasiųstas į 
beprotnamį. —Koresp.

išgųs

Pittsburgho kuopų veikėjai 
ruošiasi viešai užkraus ti Dr. Vi- 
niko, kaipo SLA sekretoriaus, 
ir S. Mockaus, ar jie pritaria i 
tai Bačiuno agitacijai.

Tuose lapeliuose yra įdėti Dr. 
Viniko ir S. Mockaus vardai, to
dėl kuopų veikėjai tariasi viešai 
per spaudą padaryti viešą atsi- 
klausimą Dr. Vinikui ir Mockui. 
Ir bus reikalaujama, kad Moc-- 
kus ir Vinikas viešai pasisakytų 
ar jie pritaria tai Bačiuno “mir
ties agitacijai”.

—S. Bakanas

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

Ka Clevelandas 
Atveš Pittsbur- 
diiečiams o

Siunčia Visą Būrį Artistų.
Praeitam Pittsburgho Naujie

nų numeryje buvo rašyta, kad 
I “Clevelandas Atvažiuoja į Pitts- 
burghą”, bet nebuvo pasakyta 
ką Clevelandas atvažiuodamas 
atveš. Tai 
slaptybė.

Kaip jau 
džio 21 d. 
Draugystės
do lietuvių geriausi ir žymiausi 
menininkai linksmins pittsbur- 
ghiečius gražiausiomis dainomis 
ir muzika. Pittsburgho ir apy
linkės lietuviai iš anksto turi 
rengtis prie to didžiulio paren
gimo.

Dabar jau pati “slaptybe” 
pradeda išeiti į aikštę, ir jūsų 
Korespondentui jau pavyko šiek 
tiek sužinoti ką Clevelandas 
rengiasi atvežti pittsburghie- 
čiams ir pasidalinti ta gera nau
jiena su ‘‘Pittsburgho Naujie
nų” skaitytojais.

Teko sužinoti, kad atvažiuo
ja į Pittsburghą: Julius Kras- 
nickas — baritonas, Bronė Ra- 
siuliutė-Russel — kontralto; Pe
tras Akelis —• kokią jis progra- 
mo dalį pildys ir kaip, tai kol 
kas nežinau, nes turbūt tik pir 
mą kartą pasirodys prieš Pitts-

O kai pasirodė, kad 
yra planuojama 
tai kunigas ir saliunčiko žmona 1 
buvo uždaryti į kalėjimą.

Reiškia, “spiritai”^— dvasios 
nei kiek nepagelbėj(Į\spiritualis- 
tui ir nepranešė apie gręsiantį 
pavojų, nors jisai visados su' * ji t * dvasiomis kalbėdavosi.

-—Korespondentas

Paėmė Nagan 
Daugiau Namų 
Statybos Raketierių

Skriaudė Mažų Namų 
į Savininkus.

Kiek laiko atgal buvo rašyta 
“Pittsburgho Naujienose”, kad 
Federalė valdžia buvo patrau
kus atsakomybėn “elektrišinų 
unijos” ir kontraktorių sąjun
gos viršininkus už raketieriavi- 
mą namų statyboje.

Apkaltintieji prisipažino prie 
kaltės ir teismas juos nubaudė 
gana didele pinigine bausme. 
Po to kai kurios elektros reik-

giesmi-

Taip pat laidotuvėse dalyvavo 
kongresmonas, senatoriai ir 
Pittsburgho miesto mayoras

Reiškia, visi teikė paskutinį 
patarnavimą ir išreikšdami di
džiausią pagarbą velionei už jos 
ilgų metų sunkų darbą, kad pa
gelbėjus nelaimes ištiktiems 
žmonėms. —S. Bakanas

Po to pribuvo policija 
vežė jaunuolį į ligoninę,

ir iš- 
o kai 

pasveiks, tai jo protas bus ti
riamas ir greičiausiai bus ati
dus tas į beprotnamį. Korep. YRA VAISTŲ IR NUH1U..0 

KRAUTUVĖSE

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš $300,000.00
Dabar Mpkame 31/2% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

CHAKTEKED by u. s. 
•GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta 

Dienraštvje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apu Amerikos lietuvių ><• 
klą. kelia aikštėn T gina lietuvių reikalus plaimu 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 
) ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų

Pasaulį”
Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.

Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 
persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

burgho publiką. Atvyksta So
pina Kučinskaitė — supranas, 
ir Aldona Wilkelienė — žymiau-

menu firmos ir kontraktoriai 
gražino keletą desėtkų tukstan- 
Vu dolerių federalei valdžiai

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

KLAUSYKIME
SALTIMIERO RYTMETINIU

IJŪETUVIŠKŲ RADIO
VAL. RYTO 

1489 KC.
M STOTmPROGRAMŲ W.H.I.P.

šia Clevelando pianistė.
Visi viršmineti Clevelando lie

tuvių menininkai ‘šskiriant Pe
trą Akelį, jau pittsburghiečiams 
yra žinomi ir jų mėgiami iš 
pirmesnųjų jų pasirodymų 
prieš Pittsburgho lietuvių publi
ką. O kas daugiau bus iš Cle
velando ir kaip jie linksmins 
pittsburghiečius, tai apie tai pa
kalbėsime kitą kartą.

—Reporteris

Planavo Žudyti Savo 
Vyrą Už Apdraudą
Spiritualistų Kunigas ir Saliun

čiko žmona Papuolė į Poli
cijos Rankas.

UNIONTOVVN, Pa. — Kovo 
20 d. Spiritualistų kunigas C. 
R. Miller, 63 metųj ir saliuno 
savininko _ žmona, Mrs. Amelia 
Santilli, 31 metų, pakliuvo į po
licijos rankas ir yra kaltinami, 
kad juodu planavo nužudyti 
Mr. Santilli ir išsikolektuoti 
$10,000 apdraudos.

Mrs. Santilli su pagalba to 
spiritualistų kunigo prašė buvu
sio kalinio jiems surasti žiųog- 
žudį, kuris apsiimtų “darbą at-

kur’uos buvo paėmę imdanv 
valdž;os kontraktus » naujų na
mu statymui.

Kiek paskiau buvo darom1* 
tyrinėjimai “lumberio” (lentų 
ir medžio) reikmenų pramonėj 
ir čia vėl apkaltino keletą kom
panijų. Bet teismo dar nebuvo.

šiomis dienomis buvo apkal 
tinti “pleisterininkų” unijos vir
šininkai, taip pat ir kontrakto 
riai, taipgi už raketieriavimą 
namų statyboje.

Pasirodo, kad ir “pleisterinin 
kų” unija bendrai ir sutartinai 
veikė su kontraktoriais ir plė 
še be pasigailėjimo namų staty
tojus.

Namų statybos raketierianis 
tol gerai sekės, kol jie nesusi
dūrė su. federalės valdžios sta
tomų namų kontraktais. Maži 
namų savininkai tų raketierių 
buvo biauriai apiplėšiami per 
daugelį metų. Dabar namų sta
tyboje išeina į aikštę daug bai
sių dalykų. \

Federalė valdžia kovodama 
namų, statyboj raketierius, dau- 
Susiai remiasi antitrustiniais 

itymais ir dabar daug pasi
tarnauja visiems naujų namų 
statytojams.. u —S.B.

FEDERAL.S.^JNGS 
- and - --------------  

LOAN'ASSOClATIONof Chicago
1USTIN MACKIEVVTCH, Pres.

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

MŪRINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOmE SEx»US. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsit už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

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

Telefonai LAFAYETTE 5824

“NAUJIENŲ”
Radio Programai

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

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

PETER SUDENT
Atidarė na”.ią vieta ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

No, 4413 — Išeiginė suknelė su 
švarkeliu. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę.

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

“FOREKLOZUQTOS’?
FARMOS
-r---------r-

Sako, kad “didžiausias fąr- 
merys Jungtinėse Valstijose” 
yra viena apraudos kompani
ja — Metropolitan Life Insur
ance Company. Ji turi 7,000 
farmų, kurios yra vertos $79,- 
300,000.

Tos fanuos teko apdraudos 
kompanijai už duotas ant mort- 
gičių paskolas farmeriams.

nas, beje? smųąpfc pąt prh 
sid^j prįę tp spėkujfentų gjię- 
to. pgsgltojSf lm<l
noą" Ua tat paslėpusios apie ver 
liopto Vęncląuskio miflį. — 
kas, ŽtoiOTtoi/ yr« sižkl nesąmo
nė, mes juk už ve
lionį neatsako Ir uetorl jokio 
reikalo kg uors apie jį slėpti,

PREKYBA SU PRIEŠU
r

Parlamentinė politika JAM REIKIA MASKVOS, 
PAGALBOS

Vilniaus lietuviai ir lenkai. — Keistokas nusistatymas.
— Klaipėdos krašto būrai. — Vilniaus krašto vals-

tiįoe
Šoviniui,

Keistokas nusistatymas.

Pasigenda Lietuvos socialdemokratų par^ 
Vilniaus darbininkai. — Reikia nepasiduot 

Ii’ Ęyklių siautimas.
(Mysų spųglftiftus kprespbdento Lietuvoje)

Naująjį Francuzijos ministerių kabinetą parlamen
tas pasitiko labai šaltai. Balsuojant pasitikėjimo pareiš
kimą tik 268 atstovai padavė savo balsą už valdžią, 156 
balsavo prieš, o 111 nuo balsavimo susilaikė: Valdžia 
gavo tik vieno balso daugumą.

Naujasis premjeras Paul Reynaud (išt.: Pol Reino), 
tur būt, to nesitikėjo, nes jo kabinetą sudaro visų stam
biausiųjų parlamentinių grupių atstovai. Jame dalyvau
ja įr socialistai, kuriems premjeras davė tris ministeriii 
vietas ir tris ministerių padėjėjų vietas. Tik pačios de
šiniosios partijos valdžion neįėjo. Jų atstovai balsavo 
prieš valdžią. <■

Bet yra nepatenkinti ir radikalai. Nors jie gavo 
septynis ministerių portfelius, dauguma jų atstovų su- 
gįįįkę nuo balsavimo.. Radikalai pyksta, kad buvo nu
verstas Paladier kabinetas. O jįsai buvo nuverstas dau
giausia dėlto, kad už ji atsisakė balsuoti socialistai, ku
rie yra stipriausia partija Francuzijos parlamente. Ra
dikalai dabar “atsimokėjo”, nebalsuodami už pasitikė
jimą naujam premjerui, kuris pakvietė i kabinetą, socia
listus.

Tai smujkųs parlamentinės politikos kivirčai. Kraš
tui jie, žinoma, mažai rupi. Francuzijos žmonės reika
lauja, kad valdžia energingai vestų karą. Jeigu nauja
sis premjeras parodys savo gabumą vadovauti, tai žmo
nės jam pritars ir parlamentas ji rems.

-----  r—  ——

Bolševikųaviacija nebąisi

R. Mizara vis stengiasi “su- 
rokuoti”, kiek raudonarmiečių 
žuvo kare, “bevaduojant” Suo
mijos liaudį. Jisai pastebėjo, 
kad “Naujienose” buvo minėta, 
jogei kai kurie Amerikos ko
respondentai paduoda tokias 
skaitlines: užmuštų raudono
sios armijos kareįvitj buvo 
250,000, o sunkiai sužeistų taip 
pat apie 250,000.*

Antru kartu užsimindamos 
apie Stalino nenugalimos armi
jos nuostolius Suomijoje, 
“Naujienos’’ pasakė, kad ta ar
mija “pražudė pusę miliono ka
reivių”. Dabar Mizara negali 
suprasti, iš kur atsirado toks 
skaičius. Užmuštų 250,000, sun
kiai sužeistų tiek pat. Tai argi 
čia bus pusė miliono?

Be Stalino pagalbos komuna- 
ciai jau nepajėgia nė sudėti 
dviejų paprastų skaitlinių.

SPEKULIACIJA MIRU
SIOJO SĄŽINE

Neperseniai mirė Šiauliuose 
adv. Kazimieras Venclauskis, 
per ilgus metus fruyęs žymus

t a n rr............

Stąlino karas prješ suomius išblaškė daug klaidin
gų įsiyąizdavjmų apie Rusiją, kurie buvo pasklidę kitose 
šalyse, Buvo, pavyzdžiui, daug kalbama apie “galingą” 
sovietų oro laivyną.' Bet tas laivynąs Suomijoje pasiro
dė ęsųs žęmos rųšies.

Bolševikai nuo pirmos dienos karo iki paskutinės 
turėję bent 10 kąrtų daugiau lėktuvų Suomijoje, negu 
suomiai. Todėl supmiai negalėjo sulaikyti Stalino lėktu
vų nuo skraidimų į krašto gilumą ir mėtymo bombų, 
nuo kurių laba} nukentėjo Suomijos mięstąi, kątoąi ir 
keliai, gęt tose vietose, kur suomiai sugebėję rusų jė- 
gępis ore pasįprięšinti, ųžpųpjikai skąųdžiąį gąudąvp į 
kailį, Per tris sų puse mėnesius karo suomiai nukirto 
daugiau, kaip 600 sovietų lėktuvų.

Išvadą iš tę aiški, Jeigu'bolševikams tektų kariauti 
prieš valstybę, kuri turi pakankamai moderniškų lėktu
vų, tai Stalinę jėgos ęre nieko nereikštų. Patyrimas 
Suomijos kare patvirtino pulk. IJndberghp nuomonę, 
išreikštą 1938 m.

Chroniškas nedarbas
Per 7 metus Jungtinių Valstiją valdžią darę ką ga? 

ledainę kad pramonė pakiltų. Ji teikė paskolas didelėms 
korporacijoms, pirko iš jų medžiagų vieniems darbams, 
šelpė farmerius ir bedarbius, kad jie galėtų pirkti dau* 
giaų pramonės gaminių, Bet da ir šiandien Amerįkęje 
yra apie 11 iriilionų bedarbių.

Nedarbas pasidarė chroniškas, kaip liga, kurios 
žmogus negali nusikratyti, Turės būt surastas būdąs tai 
blogybei pašalinti, nes juk valdžia negali amžįnąi pįlti įr 
pilti biJinnys įęjęrių visokioms pašalpoms-

Nedarbo šaknys slepiasi ekonominėje sistemoje, Bę 
ęjsįęmos pakeitimo ųędąrbąs nebus pašalintas.

======........ I ■■■!■■> ..............į==^

Iš Lietuvos
■ . .............. ■?

KAUNAS. — Žemės Ūkio dn- 
pąrtamente pasitarus vietinių 
įąbąko auginimo reikąląis, rar 
pta, kad tabako kultūrai Lie? 
įuvojė plėstis sąlygos yra pa? 
įąnkios ir tabąko miginįma* 
|urį būti plečiamas, sudarant 
pu ūkininkais sutartis.

KAUNAS — šiuo metu Lie
tuvos įpJMęuęsę <įįrjw ąpie 25,- 
000 žmonių, kirtikų ir vežikų.

r!--------------------------------------------------------------

KAUNAS — Apskųįčiuota, 
į:ad praeitais metais Lietuvoje 
įsisteigė 31 pramones įmonės 
su maždaug 1,|8 ųiiillP11? htų 
į jas įdėto kapitalo. Daugiau
sia įsisteigė plytinių, s buteiiį 7 
Su 240,000 lt. kapiįyfcų toliąųr 
6 malūnai su per 100,000 lt. 
kapitalo, 3 pieninės su 270J)00 
lt. kapitalo, 2 grietinės nųglie*’’ 
bimo punktai su 60,000 litų, 2 
kepyklos su 140/100 lt., viniiį 
ir pasagų fabrikas su 200,000 
lt., vilnų verpykla su 30,000 
kypjtąĮo ir t. t.

žurnale MHarper’s Mągnriųę-* 
vienas rašytoja Frank fai- 
ghęm iškilę aikštėn sepsągmgą 
faktą, kad net karo metu ęiųį 
prekyba tąrpę kariaujančiųjų 
valstybių.

visiems buvo žinoma, kad 
prieš karą Vokietija pardavinė
jo Fyapcužijai koksų, p ši par
davinėjo Vokietijai geležies ru
dis. Kaip viena, taip ir antra ii- 
tų dviejų šalių tų prekybų vade 
dėlto, kad to reikalay.b jų pra
mone. Be rudžių, įmportuoją- 
mų iš Frpne.ųzij.os, vokiečiai 
neturėtų pakankamai geležies; 
o be importuojamo iš Vokieti
jos kokso, frančuzai negalėtų 
gaminti pliepo.

Bet kai prasidėjo karas, šita 
prekyba turėjo, rodos, sustoli. 
Ne, ji nesustojo! Paminėtas ra
šytojas sako, kad geležies rū
dys tebebuvo siunčiamos iš 
Francuzijos į Vokietiją, o kok
sas iš Vokietijos į Prancūziją 
dar pereitą lapkričio mėnesį. 
Apsikeitimas tomis prekėmis 
buvo daromas neutralios Bei- 

f . . ■ •

gijos mieste Athus, kuris guli 
arti trijų špilių sienų — Vokieti
jos, Francuzijos ir Luksemhur-?

kėjas ir kdHfirlnihkas. Apie jo 
gyvenimą teisėjas Bugąiliškįs 
paraše įdomiu straipsnį, kuris 
buvo perspausdintas ir “Nau? 
j ienose”,

Kaip tas Lietuvos visuomenėj 
veteranus mirė ir kokiomis ap
eigomis buvo palaidotas, mes 
ikį šiol Žinių neturim®: Bet kai 
kurie Amerikos laikraščiai, kar- 
todami viepo Lietuvos klęrijcąlų 
orgąųo ppsteringayimųs, ėmę 
bųbnyti, kad velionis Vencįąusr 
kis prieš mirtį “susitaikė su 
Dievu”. Tai esą didelis džiaugs-? 
pias katalikams, “kad bent 
prieš mirtį paklydėlis pamatę 
savo klaidus ir susitaikė ,sų sa
vo Su tverto j u”,

Mrnns peątrodo, kąd katalU 
kams guli būti iš to džiaugs
mas. Nes jeigu žmogus savo 
nusistatymą, kurio jisai laikėsi 
per visą gyvenimą, pakeitė tik
tai tuomet, kai jp kppp įr pro
to jėgos buvo vijai spsjpnėjy- 
sipą prieš mirtį, tai šią faktus 
visai peįrpdp, kad tąs Smogus 
pirmiau^ klydo. Tokių mirštam 
čio žmogaus “atsivertimu” gu
lį džiaugtis ųegųt tįe, kurie įš 
to daro biznį.

Tie biznieriai tačiau J'pakly- 
dęlį^ atsivertimu^” prieš mjyįį 
neretai prasimano. Taigi ir ve
lionio Venglpuskio atsi tikim® 
sunku spręsti, ar jie skelbia įie- 
§3, ąr pminwy?FQ-

Bet, nežiūrint kokiomis apeį- 
ssmis 94vr S, bu-
vo palaidotas, savo gyvenime 
jisai atliko tiek daug gero lie
tuvių visuomenei, kad jo Var- 
das Lietuvoje bus visuomet mi
nimas su pagarba. Ir katalikų 
mokslas sako:, “Iš jų darbų pą- 
Žinsime jyos”. O velionio dar
bai rodo, kad jisai buvo švie
saus proto žmogus, kad jis'ąi 
visuomet stengėsi padėti be
turčiams ir kad jisai visa šir
dim buvo atsidavęs savo kra|t 
to laisvei.

Tie, kurie bando šiandien 
j spekuliuoti jo sąžine, kuomet 
jįsai jąu yra miręs ir nebegali 
jiems atsakyti, žemina save, o 
ne Ji-

“paugįau kaip 2,000 pre-? 
kinių vagonų su koksu atei
na čionai kasdįen”, sako 
Frank' tianighen. “Didesniojį 
šito kolito dalis ateina iš Vo-? 
kieti jos. Iš Rlifrro krosnių 
šiaurinėje Vokietijoje koksas 
yra gabenamas Reipo upe ię,

ną. išnAbiv£rpeno jisjd yra 
SUiųčiaipas gęležiukriių į 
Athus’ą. čia šita juoda srovę 
suskpg. Vį.eųa jo$ dalis plau? 
kia į nęuįralų Luksęnburgą, 
antra dalis į kariaujančią 
Francuziją.

“Iš priešingos pusės ateiną 
geležies rudžių srovė — ru-? 
džių, kurios yra maišomos 
su koksu, darant geležį. Ru? 
dys ateina iš Lotaringijęs 
rudžių kasyklų į Athus’ą.., 
Mano gautų apskaičiavimu, 
viduryje lapkričio 1939 m. 
bent 1,000 tonų rudžių šituo ' 'A
keliu buvo kasdien siunčia
ma į Vokietiją. Kiti spėja, 
kaip kad buvo rašyta žurna
le ‘Iron Age’, kad šitie rudžių 
transportai menesiu vėliau 
padidėjo dvidešimt kartų. 
‘Iron Age” praneša, kad tarp 
Vokietijos ir Francuzijos ei
na, per Belgiją, taip pat ne
menka prekyba mašinomis, 
įrankiais ir t. t.?’
Pąsirpdo, kąd didžiausia 

Spragą sąjųugininkų blokajoję 
prieš ypkietiją yrą Franęuzįjp- 
ję! Ęet įdomus fąkįąs, kad ši
tas blokados laužymas einą su 
Ąpgjijps žinią ir sutįkiiyiUf

Ar lai ne keista, kąd Frąn- 
euzija padeda vokiečiams ga
minti karo pabūklus, kubinis 
vokiečiai žudo Francuzijos ir 
Anglijos kareivius?

Pigu yra pasakyti, kad tai 
‘^kapitalistiškas biznis”. Bet ir 
“prieškapitalistiškaę biznis” nė
ra geresnis. Ar Rusija, pa v. 
nepardavinėjo gasoiino Italijos 
fašistams, kuomęt jie žudė 
Ėtiopijos gyventojus? O sovię^ 
tų atstovas Tautų Sąjungoje 
juk labai, karšiai protestuodavo 
prieš tas žudynes.

Ekonominiai ryšiai tarpe 
įvairių šalių šiandien yra taip 
susimezgę, kad ir karas negali 
jų visaįu nutraukti.

(Tęsinys)

Vilniaus miesto 4rabtoinkas, 
nors ir stipresnėje lenkt? kul‘u- 
rns itskoj® elsirfPFes. bet ir ji
sai palankus Lietuvos valstybės 
reikalams.. $a be Lietuvos isto
rinių valstybės Misijų tasai 
Vilniaus miesto darbininkas tu
vi dar ir kitas Misijas, jų 
tarpe dar gyvi atsiminimai « 
tų laikų, kada ėia Vilniaus mie- 
įfg buvo jtakinga Lietuvos so- 
plaldemukratų partija, kuri ne- 
dviprasmiai jau iš seno kovojo 
až Lietuvos nepriklausomybę, o 
tų darbininkų žymi dalis ėjo 
kartu tuomet su Lietuvos social
demokratų partija,-

Taigi, dar ne visai tolima 
praeitis lemia jo galvojimą. Jis 
nori tapti visai lojaLu Lietuvos 
valstybės piliečiu ir kartu sų 
visos Lietuvos darbininkija ko- 
ypĮtį ųž tP krašto geresnę, so- 
cesnę ateitį.

Vilniaus dąrbįnmka§ 
jau ir dabar ląbąi pasigenda 
Lietuvos sp.cįąJd.emokrątų parti
jos. Jisai nejaukiai jaučiasi ir 
desionentuotas, dėiko dabar ne
veikia Lietuvos socialdemokra
tų partija! Jo įsivaizdavimu, 
juk tai buvo vienintele lietuviu 
tarpę srovė, kuri ieškojo tikro 
ir nuoširdaus susipratimo su 
vietos darbininkais, kurie varto
ja kitą kalbą, bųtent, lenkų kai- 
bų-

Socialdemokratų tradicijos 
VJmaųs darbiųmkų tarpe labai 
gyvos įr lię darbininkai dabar 
skaudžiai atjaučią, cįėlko Lietu
vos' socįaldemokrątai negalį yįę- 
$ąį vęįkti.

Sųmunįngąį gąfvęjaučiam Vįį 
niaus darbininkui dabar nėra 
sų kuo ęitį, Lenkijos socialistų 
partija jąm nepakęhui, Net 
Lenkijai tą kraštą valdant ma‘ 
ainiai čia lenkų socialistai savo 
veikimų negalėjo išvystyti, nors 
įr dąrbininkai į ją orįęųtavosi, 
jąi ręikąhp ištikus, sumesdavo 
balsus, bet pačioje partijoje na
riais nedalyvavo, Iš Helerių de
šimčių tuksiančių Vilniaus mi®’ 
sto lenkiškai kąlbai)ėįų darbi
ninkų vos keletas dešimčių jų 
priklausė lenkų socialistų parti
jai, ir lai iš jaunimo, darbinin
kų senimas susįląįlm aktingai 
toje partijoje dalyvavęs, ųes sę- 
ųęs tradicijos sulaikė jį visa šir
dimi rišųs sayo likimą išimtinai 
$u Lenkijos valstybe.

—ęia buvo Lietuva, — sam
protavo lasai darbininkas, — ji 
dar ga|i ir boti, Čia veikė Lie
tuvos socialdemokratai, jie dar 
gąlį vęįkti.

—Todėl tasai Vilniaus mies’ 
tę darbininkas buyp labai šal
tokas įr abejingas Lenkijos vaN 
stybų? aspiracijoms. Ir dabar la
sai Vilniaus mia^tp darbininkas 
vįsai supranta ir tikrai pateisi
na, kad greta lęnky kalbos turi 
bųti įr lietuvių kalba. Jisai nė
ra visai priešingas lietuvių kal
bai, bet kol jisai, ar jo vaikai 
lietuvių kalbos nepramoko, ji- 
Sąį yį.saį tyįrlai ir nųęširdžiąi, 
sakysime, pet pagrįstai trokšta, 
kad įr lenką kalba uebųtų visu 
urmų ujamą įr kad nebūtų ty- 
čiojamąsį iš tų, kurie dar Sėtu
vių kalbos ųęmoką.

Tasai Vilniaus darbininkas 
puikiai supranta, kad Lenkijos 
yalstybe su panieka žiurėjo ) 
lietuvius ir’yisa, kas buvo lietu
viška, bet tasai darbininkas at
sikerta, kad tuęmet ir jįsai kai
po darbininkus buvo lenkų ba
jorų niekinamas. “Bidio’\ len
kų bajorų vartojamas žodis, gi
liai jo sąmonėje yra įstrigęs ir 
jįsai, iasaį'darbininkas,, tuomet 
tik ‘tbidlo” -rr gyvulio vieloje 
buvo.

Reiškia, su lietuviais jisai tuo-

met buvo lygioje padėtyje. Dar 
daugiau. Vienas tokių darbinin? 
ęų man pasakoja.

Buvę esą labai keista. Jie kal
bėję lenkiškai, skaitę lenkų 
spaudą, sekę lenkų kultūrą, jų 
vaikai lankę lenkų mokyklas, 
bet atėjūnai lenkai į juos žiurė
jo kaipo į lietuvius. Jisai kuri 
laiką net dirbęs Varšuvoje i? 
cia jo kitaip niekas nevadino, 
kaip lietuviu iš Vilniaus, nors 
jisai nė vieno žodžio lietuviškai 
nemoka.

—Koks gi aš lenkas, — paga
liau, jisai sako man, jej mane 
lenkąį lenku neskaitė.

—t-Aš lietuvis lenkiškai kal
bąs, noriu, kad čia Lietuva am
žiais paliktų, bęt Lietuva dėl to, 
kąd ąš nemuku Jietuyių kalbos, 
mane neprivalę skriausti, juą 
tai ųe mano kaltė, jej aš neturė
jau progos jos išmokti.

Paųąšiąi galvojančių darbi
ninkų Klaipėdos mieste, kurie 
vartojo vokiečių kalbą, nors jų 
pavardės buvo tikrai lietuvis- 
kos, man neteko aptkti! Vadi
nasi, Lietuvos valstybiškumas 
Vilniaus krašte žymiai ghiau y- 
ra įleidęs šaknis, negu, sakysi- 

’ mę, Klaipėdos krašte.
Tad atrodytų, kad Vilniaus 

miesto kai kuriems lietuviams 
netektų jau taip labai šnairomis 
žiūrėti į tuos, kurie nemoka lie
tuvių kalbos. Rodos, netektų 
smerkti dabar tuos, kurie yra 
atitrukę nuo lietuvių kultūros. 
Jie yra musų žmonės, jie nori 
būti nuoširdžiais Lietuvos vals
tybės piliečiais.

Juk štai dabar išduodami 
nauji pasai ir kiek daug žmo
nių visai nemokančių lietuvių 
kalbos užsirašo lietuviais! Juk 
jei jie rašosi lietuviais, tai jau 
turi daug pilietinės drąsos visai 
atsisakyti Lenkijos valstybės as- 
pįracįjų! Tie žmonės yra gerb- 
Imį, jie yra lietuvių šeimos 
žnjonės.

Vilnįaps krąšto Lietuvos val
stybės ąįsabingi pareigunaį nc- 
priyąlę pasiduoti šovįnistinįąi 
naęionalistiniaį įta^ąi.

Viena, dčl ko visai netenka 
ąbej.otį, tąi Vilniaus krašte be 
jokio pasigailėjimo turi būti pa
naikinti bajorų lizdai tiek mies
te, tiek kaime, Visi rykliai, tie 
ąkujęs, kųrįę tįį: iš svetimo dar
bo minta, turi būti be pasigai
lėjimo naikinami ir ne tik Vil
niaus srityje, bet visoje Lietu
voje, visai nepaisant, kokios 
tautybės jįe bųtų, — ar tai lie
tuviai, ar tai žydai, ar tai len
kai. šiokios politikos gairės tik 
stiprintų Lietuvos valstybės pa
grindus! Lietuva turi Jikti dar
bo žmonių respubliką be jokių 
įšnąudętęjų, kurįe dąbąp taip 
apniko Įjętųyą!

Pirmiausia reikia nusikratyti 
visų tų svetimšalių ryklių, ku
rie dabar taip tvirkina Lietuvą! 
Jų čia į Lietuvą atvyko iš visų 
prastų ir čia suka savo piktos 
sekios lizdus! <štai į ką turi bū
ti nukreiptas Lietuvos darbo 
Žmonių (įe/nesys. Lietuvoje turi 
pasireikšti visij valstybiškų sro
vių lajsva konkurencija. Negali
ni# į šį reikalą žiūrėti užmer
kus akis ir drebėti, ką pasakys 
didieji kaimynai.

T#į jyra niusų vąlslybęs vi
dun# reiktas. Jei ų>es vidaus 
gyyepW gpęięįąų sustprasjme, 
žymiai pajėgesniais tapsime, 
įiąžutč Suopiiją š|ąi pajėga 
grumtis sn žymią! įttoreępių 
pyiešu. Visos Skandinavijos val
stybės vidaus gyvenime tvarko
si įąįp kąip jp# tinfcąmps. Gra
žus visai Lietuvai pavyzdys!

Vjjntnu# ^ventojąį, 
pirmoje eilėje darbo žmonės, 
turi juste pajusti, kad Lietuvos

respublika tikra jiems tėvynė! * 
Jei ląis keliais Lietuvos gyveni- 
mąs pasuks, ir vėl mes visame 
savo pajūryje, kuris lųuins ir 
istoriniai ir ūkiškai priklauso, 
nisime tenais šeimininkais. Šito 
aųlpa visa Lietuva, šito trokš
ta visa lietuvių tauta, visi darbo 
žmonės. Gyvename tokius lai
kus, kuomet musų tautos troš
kimai, musų valstybės siekimai 
gali būti įkūnyti!

Taigi, Vilniaus krašto kreivų
jų reikia pasukti tiesiu keliu ir 
kartu tuo plačiu keliu turi žy
giuoti visa Lietuva!

—Homo Lituaniens
(GALAS)

ŽINIOS
ADV. JOKŪBAS 

GOLDBERGAS

Vilniaus
Komitete

V.K.R. Vyr. Komiteto narys
žydų visuomenei 

Kraštui Remti Vyr. 
atstovauja advokatas žymus tos
visuomenes veikėjas Jokūbas 
Goldbergas, gimęs 1898 m. Sim
no valsčiuje stambesnio ūkinin
ko šeimoje.

1919 metais J. Goldbergas 
baigė II-ją Karo Mokyklos lai
dą ir nuo to laiko aktyviai da
lyvauja Lietuvos gyvenime. Lie
tuvos kovų už nepriklausomybę 
laika jis buvo eilėse tų, kurie 
kariavo su lenkais.

1925 m. baigė Vytauto Di
džiojo Universitete teisių fakul
tetą. Kauno miesto darbais adv. 
J. Goldbergas gyvai domisi ir 
nuo 1934 metų yra miesto tary
bos nariu. Priklauso šaulių Są
jungai ir, kaipo atsargos kari* 
įlinkas, yra Ginkluotoms Krašx 
tui Remti Jogoms Sąjungos 
centro valdybos narys.

Kai Kauno visuomene ruošė 
Kipro Petrausko jubiliejų, p. 
Goldbergas, būdamas jubil. ko
miteto nariu, pasidarbavo žydų 
visuomenėje.

žydų karių, dalyvavusių Lie
tuvos nepriklausomybes atvada
vime, sąjungoje p. Goldbergas 
yra centro valdybos pirmininku. 
Be to, jis aktyviai dalyvauja į- 
vairiosc žydų visuomenės orga
nizacijose ir bendradabiauja žy
dų spaudoje.

Už savo nuopelnus Lietuvai 
buvo Lietuvos Respublikos Pre
zidento aktu apdovanotas Gedi-

*----------  —
VILNIUS. — Vilniaus mie.- 

sto šaulių būrys persikėlė į 
jam pavestus naudotis rumus, 
Didžiojoj gatvėj, 23 nr. Tai 
yra vieni iš žymiausių senojo 
Vilniaus rūmų. Kada jie pa
statyti, nėra žinių, šešiolikta
jame amžiuje šie rūmai pri
klausė didikui Grigaliui Asti- 
kųi, kurs už valstybes išdavi
mą buvo nusmerktas mirti, ir 
rumus karalius Steponas Bato
ras atidavė Gabrieliui Bekie- 
špi. Vėliau rūmai perėjo didi
kams Pacams, kurie juos per
statė, praplėtė įr prabangiai 
išpuošė. Būdami Vilniuje, šiuo
se rūmuose sustodavo įvairus 
valdovai, k.a. Did. Lietuvos 
kunigaikštis Jonas Sobieskis, 
rusų caras Petras Didysis ir 
kt.; čia 1812 mt. Lietuvos ba
jorai iškilmingai sutiko carą 
Aleksandrą I, o netrukus Nę- 
poleoną, traukiantį į Maskvą. 
Kurį laiką čia gyveno Neapo
lio karalius Joakimas M ura
tas. Apie 19 amžiaus vidurį rū
mai pepBjo rusų valdžios mao- 
pavyb£n ir buyp pavesti jų ka
riuomenės vądoyybei. Oaupa- 
cijos metu vokiečiai rumus 
gražiai atnaujino ir įrengė nuo
latinę ųama dąrbo parodą, ty
rioj didelį pasisekimą turėjo 
lietuvių tautiniai dirbiniai, ypač 
juostos. Lenkų valdymo metais 
šie rūmai buvo užimti jų ka
riuomenės. Dabar šis istoripjs 
pastatys pavestas atvaduotojo 
Vilniaus jaunimui, susibaru
siam į šaulius.

r
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Lawrence, Mass.
Prakalbos gerai pavyko.

(Lietuvių Socialistų Sąjungos 
61 kuopa buvo surengusi pra
kalbas kovo 17 d. L. U. Kliubo 
svetainėj. Kalbėtojai buvo kvie
sti: “Keleivio** red. S. Michelso- 
nas, dė| jam neleidžiamų aplin
kybių negalėjo pribut, ir “Nau
josios Gadynės” red. J. V. Stil- 
sonaą. Temos buvo skirtos kal
bėti: Ajvie Sovietų Rusijos ir 
Vokietijos susidraugavimą ir 
kaip budąmas dar komunistu 
ruošė su Angariečiu revoliuci
ją Lietuvoje. Kada drg. Michei- 
sonąs negalėjų ątvykti, tai drg. 
Stilsoųas kąlbejo abejose virš- 
minėtose temose. Pirmiausia jis 
kalbėjo apie Rusijos ir Vokie
tijos susidraugavimą. Plačiai ir 
nuosekliai nurodinėjo, kaip se
niau Stalinas smerkė fašizmą 
diktatūros veikimą ir lėmė mir
tiną kovą, net sekamai pareiškė 
6 Komunistų Internacionalo 
Kongrese: “Fašizmas valdžioj 
įra, draugai, kaip teisingai jį 
apibrėžė Komunistų Internacio
nalo Pildkomo XIII plenumas, 
atvira, teroristine diktatūra la
biausiai reakcinių, labiausiai šq- 
vinistinįų, labiausiai imperialis
tinių finansinio kapitalo elemen
tų. Pati reakcingiausią fašizmo 
forma — tai vokiško tipo fašiz 
mąs. Jis akiplėšiškai vadina sa
ve nacięnąhocializniu, nieko 
bednro neturėdamas su socialu
mu. Hitlerinis fašizmas — tai 
ne tik buržuazinis nacionaliz
mas. Tai politinio banditizmo

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos Lietuviams 
Sutaisė Dr. D. Pįlka

Lietuvių, Kalbos Mokytojas Prie 
Massachusetts Department of 

Education
Gramatika yra sutaisyta pagal ge
riausius lietuvių kalbos žinovus. Ji 
yrą labiau pritaikytą 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 nurodymu jų asmenavi
mo ir anglišką definiciją.

Kainą su Prjsluntiipu $1.9.0
Tuojau gaukite “Naujienose’, 1739 
South Halsted St., Chicago, III, arbė 
pas Dr. D. Pilka, 528 Columbus 
Avė., Boston, Mass.

JU|»|'MĮ|1|WI m .1 j! . J.H'.-IIJ > ,.J!in i

PASKOLOS

GREITA VĘIKLA—GERI 
TERMINAI 

PĘTERS BROS.& CO 
1647 WEST 47th STREET 

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gt.)

valdžios sistema, darbininkų 
klesęs if yęvoljucinių valstiečių 
smulkiosios buržuazijos ir inte
ligentijos elementų provokavi
mo ir kankiųimų sistema. Taį 
viduramžiškas bąrbąriŠkumas 
įr žvėriškumas. Tai nepažabota 
agresija kitų tautų ir šalių at
žvilgiu.**

Tai taip kalbėjo Stalinas tik 
19.36 jp., pareiškė kalbėtojas. 
Kas atsitiko šiandien, ar neat
ėjo pats Stalinas Hitlerio barba
riškumu, ir šiandien geriausi 
draugai pasaulyj Stalinas su 
HjtĮerių jr dar Mųssolini, jĄąžų 
tautų pavergėjai agresoriai. Tai 
mažų tautų “liuosuptojąi”: Hit
leris “išliuosavo” Austriją, Če
koslovakiją, lietuvių Klaipėdą 
ir Lenkiją. Mųssolini etiopje- 
čius. O dabar Sovietų Rusija 
kaip darbininkų užtarėja Stali
no vadovaujama “išliuosavo“: 
Lenkijos pusę, Lietuvą, Latviją, 
Ęstoniją ir dabar “liųpsayp“ 
suomius. Kacįą tie neporėjo pa
siduoti vergijai kaipo demokra
tiško krašto žmonės, tai darbi
ninkų “liuosuotojai liuosavo’’ 
ginklų pagalba. Tai matome, 
kokie yra darbininkų užtarėjai.

Kalbėtojas papasakojo, kaip 
mes su Angariečiu organizavom 
revoliuciją Lietuvoj (taipgi ir 
kituos kraštuos). Nenusisekus 
revoliuciją sukelti, pasigriebę 
baksiukus patys pirmutiniai iš 
dūmė atgal į Rusiją. Taipgi ai
škino, kodėl Spvjetų Rusija pa
silaikė lietuviškas dalis Lietuvos 
su tikslu, kad ten įsteigti lietu
vių sovjejųs ir, pasitaikius pro
gą, pųjti Lietuvą, jaip kaip kad 
padaryta su Finlja. Tai todėl 
pasilaikė Lietuvos dalį.

Kaip praeities, taip jr $įo§e 
prąkajbose komunistams—bim- 
bukams buyo krėsluose adatų 
prikalta, —negalėjomusėdėti ir 
per visas prakalbas zuyzėję, 
net ir iš HaverhiĮIio buvo įsijm- 
portavę viępą kitą. Pasibaigus 
prakalboms, $įątc klausimus ir 
darė visokius užmetimus. Vie
nas bimbukas biauriai pareiškė 
sekamai: “tani bepročiui vjeta 
tik Dąnvery“,

Vyručiai, tuos linkėjimus pa- 
siląjkykil sau.

Matote iš piktumo - netvėrė 
kailyje. Mat, kai jie surengia 
prakalbas, tai didžiojoj ąyefai? 
ųėj nė neįvyksta, — nueipa sų 
savo publiką į skiepą (žemutinį 
kambarį), krėslams nenorėda? 
mi kalbėti. O į L.S.S. 61 kuopos 
prakalbas susirinko publikps 
gal per 250. Dėl pąd.ępginjQ Jg? 
Šų surinktų $4.30.

Baltimore, Md.
Salės bendrovei gerai sekasi

Čia ąųgęs lietuvių jaunimas 
pradėjo seniams padėti darbuo
tis. Daug jie prisideda pagerini
mui salės biznio. Per pereitus 
trejus metus bendrovės pirmi
ninku buvo adv. V. Laukaitis, 
bet jis aktyviai neveikė, į ben
drovės direktorių susirinkimus 
ateidavo du-tris kartus per me
tus. Pirmininko pagelbinįnkas 
turėdavo visas piimininkui pri 
klausančias pareigas atjikti. Dė| 
pirmininko nedalyvavimo būda
vo apsunkinta visa bendrovės 
valdyba. Su Matuliąųsku, salės 
gaspadorium,. irgi buvęs salės 
bendrovės pirmininkas kaip ka
da aštriai susikirsdavo. Bet rei
kia pripažinti, |<ad Laukaitis 
pirmininkaudamas per trejus 
metus yra ir gero bendrovei pa
daręs, Už gerus jo darbus pieš 
jam duodame kreditą, bet) daug 
atsitikimų buvo, kad jam rei
kėjo duoti ir papeikimų.

Šių metų vasario mėnesį bu
vo bendrovės valdybos rinki
mai. Buvęs pirmininko pagelbi- 
ninkas. N. česna tapo išrinktas 
bendrovės pirmininku, o jo pa- 
gelbininku išrinktas adv. Tho- 
mas Grajauskas. Abudu čia au
gę jauni vyrai. Manoma, kad 
dabar bus tarpe valdybos sklan- 
desnis ir sutartinesnjs veikimas. 
Tik reikėtų, kad Baltiniorčs vi
suomenė padėtų tiems jaunuo
liams dirbti ir remtų savo salę. 
Iš valdybos tai daugiausia dar
bo turį fipansų raštininkas. Jis 
aprašo vjsąs įplaukas ir išlaidas. 
Tą supkų dąrbą atlj.eka nenu
ilstantis draugijų darbuotojas 
V. Lukoševičius. Jis jau treti 
metai kaip sekretoriauja ben- 
droyiei. Mikptckis iždininku 
lygį tiek pat laiko jau tarnaują. 
J. Milunaitis keletą metų buvo 
nutarimų raštininku ir aktyviai 
veikė, bet daugiau nekąndidata- 
yo,. ląi jo >yie£un liko iįfcipktas 
Z, Rupšys, ' '

lipoma, pors valdybą Jj.uįų ii’ 
gana darbšti, bet be visuomenės 
paramos viena nieko nenuveiks. 
Iš pereitų metų atskaitos ma
tome, kad bendrovė pajamų 
tųpųjo $36,7334 L Taigi visi Bal- 
įimųrėg lįepiviai remkime savų* 
kooperatyvo biznį, kad pajamos 
viršytų nors 10-tiniį tūkstančių 
pereitų metų įplaukas.

Dabar mes bendrovės ųarįaį 
turime pasigirti lietuvių visuo
menei, kad musų ką tik išrink
tas pirmininko pagelbininkas 
Jhomąs Gfąja.uskąs gavo fedę- 
ĮrąlČĮj valdžios darbą, būtent, 
įLąnds Diyision of the Depart
ment of Justice. Linkime Tho-

Įvairios Žinios iš Lietuvos
KUN. VINCENTAS 

MIELEŠKA
V.K.R. Vyr. Komiteto narys

žymus katalikų vįsiiompnč^ 
veikėjas Kaune, Karmelitų pa
rapijos klebonas, kun. V. Mie- 
leška gimė 1893 m. sausio m- 
8 d./20 d. Paliepių bažnytkai
myje (Airįogalos v.). Mokėsi 
Petrapilio gimnazijoje prie šv. 
Kotrynos bažnyčiom, Mohilevo 
arkivyskupijos dvas. Seminarį 
joje į r Petrapilio dvasiu. Akade
mijoje, kur gavo Bažnyčios Tei
sių Kandidato laipsnį. Į kunigus 
įšventintas 1915 m-

Dąp būdamas Akademijos 
studentu, kun. Mieleška 1916 m. 
pradėjo visuomenės darbą tarpe 
karo pabėgėlių Rusijoje.

Grįžęs į Lietuvą 1918 m., ar
kly. Karevičiaus buvo paskirtas 
į Panevėžį vikaru ir gimnazijos

Re$pub|ikos Prezidentus apdo
vanojo Latvijos Trijų žvaigž
džių IV ląĮpspip ordinų.

Nuo 1915 m. kun. Mieleška 
nuolatos bendradarbiauja pe
riodinėje lietuvių spaudoje.

KAUNAS — Kauno vyskupir 
joje yra parapijinių bažnyčių 
—91, kįtokių bažnyčių ir kop
lyčių—149, Telšių vyskupijoje 
parapijiųių bažnyčių—112, ki
tokių—30, Panevėžio vyskupi
joj parapijinių—91, kitokių 
bažnyčių ir koplyčių 116; Vii-
kaviškio vyskupijoj parap. 
bažnyčių 94, kitokių 5; Kaišia- 
d orio vyskupijoje parap. baž. 
66, kitokių 2. Viso Lietuvoje 
katalikų parapijinių ir kit. baž

Senatvės Polisai 
Išmoka Iki $50 

Į Mėnesį
Nuo 65 iki 85 metų amžiaus taip 

reikalinga apsauga tekainuoja 
po 1 centą į djeną.

Postai Life & Casųalty Insurance 
Co.--------Postai Life pųilding, Kan?
sas City, Mo., turi naują nuo nelai
mės apdraudos polisą vyrams ir 
moterims nųą 65 iki 85 metų am- 
^šmoka itęi $500 jei užmuštų, iki 
$60 į mėnesį sunegalėjus, iki $25 į 
mėnesį už ligoninės priežįurą ir 
daug kitokių seniems žmpnėms bū
tinų reikalų.

Ir tai tekainuoja po 1 centą į 
dieną—$3.Q5 į mėtos.

Pareikalavimus Postai apmoka 
tuojau. Jau daugiau kaip ketvirtis 
milijono yra pirkę postai polisų. 
Tas seniems žmonėms apdrausti po
lisas turi tikrai patrauklią naudą. 
Nereikia medikalės ekzaminacijos 
—np agentai kreipsis į jus.

NEHEIKALpfGĄ' IĘ PINIGŲ 
SIŲSTI DAĘAFt. Užtenka parašyti 
mums* savo vardą, antrašą ir amžių 
—paskui, vardą, antrašą ir gymi- 
nystę kam polisą užrašai, o' mes

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymputh

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BAtZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis g a 1i1 e 
gauti už $1.00. Per paštą 
siunčiant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted SI.

CHICĄGO, ILL.

Ljetuvių Draugijų Sąryšio 
y.eikiųiąs.

Jau geras laikas kaip gyy.ųo? 
ją šis Drąugijų sąryšis,. 
miausia jis buvo suorganizuotas 
tam, kad visas draugijas suvie
nytų I vieną savišelpimo drau
giją. biskųsuętą apįe per porą 
jn.etų tas klausinius, bul vĮeppp 
neprieita prie susivienijimo, dėį 
finansinio stovio nesusitaikyta.. 
Bet pats sąryšis vienok pepą? 
krjkp ir jis veikią, $iarn 
šių j priklauso šios drąugjjos, 
ĮŲįpjtųyjų Ukėsų Klubas, Aušros 
Vartų, Šv. Onos, Lietuvių Sūnų 
ir Šv. Laurino draugijos. Mitiip 
gus laiko kas mėnuo. Dabar y? 
rą ųptarp ir jau rengiąsi piknir 
kui, kuris įvyks birželio 9 die
ną Tautiškame Parke.
Dietuvos šelpimo Fondo Sąryšis

Šis fondas taip pat jau nuų 
šiepiau smorgąpįzuoltas, — iaj 
kai Lenkija kėsinosi užpulti 
Lietuvą. Tai ir dabar veikta ir 
rųpin.ąsi gelbėjimu Lietuyos: 
pirmiau Klaipėdos pabėgėlių 
šelpimų, o dabar Vilniaus nu? 
kentėjusių nuo karo šelpimu. 
Iš viso į Lietuvą jau yra pusių? 
sja $300,.00 ir dąbąy girdeji, J<a,d 
rengiąsi pasiųsti $100.1)0. Veiki
mo centras yrą Lietuvių Ukėsų 
Klubo name, 41 Berkeley St.

—M. B—tis

kapelionu. Čia pląčiai dirbo po
etinėje ir visuomeninėje srityje. 
1920 m. panevėžiečiai jį išrinko 
atstovu į Steigiamąjį Seimą ir 
buvo nariu I-me ir H-me Sei
muose. 1922 m. buvo paskirtas 
Karmelitų parapijos klebonu ir 
tose pareigose kyn. Mieleška 
yra ir dabar.

Kaune gyvendamas, greta sa
vo parapijos pareigų, dirba įvai
riose organizacijose. Dviem at
vejais buvo Katalikų Veikimo 
Centro Vyr. valdybos pirminin
ku. šiuo melu kun. Mieleška y- 
ra K.V.C. Kauno rajonouvaldy- 
b.Q,s pirmininku. Nuo 1928 m. į- 
sikurus katalikų labdaros drau
gijų sąjungai “Lietuvos Kan
tas“, kun,. Mieleška yra tos są- 
jųngQs centro valdybos pirmi
ninku.

Jis aktyviausiai dirba ir kito- 
fse labdaros'organizacijose. Nuo 

pat. šv. Vincento a Paulo Drau-! 
^gijųg isik.ųępno Lieluvųję, t. y, 
nuo 1925 111. yra Centro valdy
bos paryš. V,

Veikiant ^labdaros srityje, ku
nigui Mięi^š)<ai ne k.artą teko 
ąt^.toyąiiti ’y^įuvjos labdaros rei
kalus la^jja^tįnįųos,e kongre
suose. Nuo 1629 m. jis yra nuo
latinis Pabaltijo Valstybių Mo
tinoms ir Vaikams Globoti Biu-
r o narys. u

Už nenuilstantį darbą Labda
ros srityje Lietuvos Respublikos 
Prezidento aktu kun. Mieleška 
buvo apdovanotas Gedimino or
dinu III Jąipsn.io, Latvijos

nyčių ir koplyčių esama 756.
Klierikų Kauno tarpdicccz- prisiusime polisą dešimts dienų lai

mėj seminarijoj esama 152, kįąi susipažinti.
Telšių- kun. seminarijoj 83,JNSPEKcIJA DYKAI. Nėra jo- 
xr-H ■ -vi • T* • T - t iku* prievolių, šj pasiūla yra apn-VilkavisklO 62. Is viso Lietu- bota, tad rašykite šiandien.
voje esama 294 klierikų. ——-— ------

Vėliausias
IŠRADIMAS

KAIP ANT PEČIAUS VIRŠAUS KEPTI IR 
BE VANDENS VIRTI

r Šį išradimą mes jums parodysime jūsų namuose. Sukvies- 
kitę pas save apie 10 svečių, o mes pagaiųipsime puikiausius 
pįietus JŪSŲ VIRTUVĖJE visiškai veltui. Prie to dar namų 
šeimininkė gaus gražią dovaną.

Dėl susitarimo dienos ir laiko kreipkitės į

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

TeĮęf.onas SUPĘRIOJ4 3391.

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — VVholesak 
4707 S. Halsted St

Tel. Boulevard 0014

i,...........................-..... .. i

Vietor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
V.ežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
TeL ENP. 5883-584(1

Sopinę 
Barčus
RYTINE RA 1)10 

VALANDA

— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

mui geriausio pasisekimo nau
jame darbe- Tl)omo Kėvąs V, 
Grajauskas sęniąu bųdayo rūbų 
siuvimo konlrąktorįus ir po vie? 
ną iš Lietuvos ką tik atvykusį 
išmokino siuvėju. Dabar dirbą 
jau pps kitus. Nors jau metų 
įurj p.er .60, bęt dar aktyvią! 
dalyvaują veikiine ir dabar dar 
yrą bendroves direktorium, 
Garbė tėvui, kad sūnų išmoki
no advokatų. Mes tikimės, kacj 
T^omąs nępąsjtyąuks iš bendro
vės darbuotės.

Kas bus lietuvių salėje kovę 
31 d.? Tai bus įdomus paren
gimas, kukio dar Ęąltimpreje 
niekad nebuvo- Bus? yąidinamąs 
‘lietuviškas kabaretas“. Yra už

kviesti čekoslovakų artistai, 
baltgpdžių merginos šoks, lietu
vių Dainos Draugijos cliorąs 
dainuos; dainuos ir,solistai. Jo
nas Atkočius iš Brooklyn, N. Y., 
padainuos keletą dainuškų. Čia 
negi yiską gąlį sprąšytj, kiek 
ten įdomybių. Kurie nebu
site, tai dąugiau lokio parengi
mo neregėsite. Dar tik tūrių 
pasakyt), kad bus parduodąma 
ir valgių. Visas tas šunim bu? 
rum prasidės 5 y,v. Nepavėluo
ki tp, ptfųo pąreugįnio kįek bu& 
pelno, tai bus pusiau pasidalin
ta. Salės Bendrovė ir Dainos 
draugijos choras yra rengėjai.

—Baltimorietis

šiandien

JJOĮte

SAVING8 ASSOCIATION

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TI^RĄ 
AĘSĄU/ąĄ |R F^LNĄ.

ČIA VISŲ INDĖLIAI APDRĄUSJI

$5,000.00

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

J
EI SPAUDŽIA reikalai... jei ręįkia pinigų 
... ar manai pirkti namus, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turį pinigų 
ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk... čia ap

saugą tikra ir dar pųo'šipitip gęras. Dabar Nau
jienų Spulka moka 314% palūkanų. Jaunuoli!... 
tavų tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikią taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

LITHUANIAN BUILDING,
LOAN AN

1739 SOUTH HALSTED STKECT 
Telefonas, CANAL 8500

SkelJoijnaį Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Tik ką gayęitte naują maita 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

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

TO HELP AND ENCOURAGE CHIDREN 0F 
IMMIGRANT PARENTS

encouraging Lithuanian youth in 
the very vital and essential prob
lem of Americanization.

That this problem is a 
cant one is self-evident. It 
en more implications than 
sitive, constructive. or educational 
one—and that is the unsocial, des- 
tructive or criminal behavior often 
referred to as juvenile delinquency.

Obviously enough, the šame so
čiai forces that stimulate one per- 
son to pursue an ambitious legiti- 
mate career, can cause another 
oerson living in a poorer section 
of the city to undertake a notorious 
cr’minal career.

For example, a studv was made 
of prisoners admitted to nr?son« 
and reform schools on the basis of 
their having had native-born par
ents, foreign-bom parents, or of 
being foreign-born themselves. It 
was found that for every 100,000 
population there were 120 penai 
cases who had native-born parents. 
226 cases who had foreign-born 
parents, and 143 cases who were 
immigrants.

Conseąuently then, such studies 
indicate the seriousness of the prob
lems of a person who is changing 
rapidly from a European culture 
to a n American one. It is on this 
very basis that America has be- 
come a leader among nations and 
the most energetic exponent of wes- 
tern civilization.

Yet, the situation 
generation is not 
problems and grave

One of the most characteristic 
and valuable traits of children of 
immigrant parents is their ambi- 
tion to achieve a certain standing 
in the community. To help 
courage these needs and 
the Lithuanian University 
granting a scholarship of
some youth of Lithuanian descent 
who perhaps otherwise could not 
continue to execute in a practical 
wav his lofty aims.

Studies by socialogists through- 
out America indicate that the se- 
cond generation, i. e., the children 
of immigrants, are very energetic 
and strive vigorously to better their 
status in life. According to one 
studv made in Chicago, it was 
found that children of native-born 
parents going into professional and 
clerical work
Children of foreign-bom 
12%; and 
about 4%. 
* Thus it 
the second
very likelv to need help to conti
nue a higher education. It is pre- 
cisely to answer this need that the 
Lithuanian University Club has sėt 
up its Scholarship Fund.

However, the scholarship is even 
more significant than the mere eco- 
nomic aspects. The scholarship ex- 
ists because there is more demand 
for higher education in the se
cond generation than i n any other 
gmup’. Evidently then, there is a 
basic soc;al condition vvhich prompts 
these young neople onward and 
uoward. Brieflv, the sočiai condi-' this realization fully appreciated. 
tion consists of the process of A-J the Lithuanian University Club is 
mericanization which the children forging to the front in encouraging. 
nf immigrants are necessarily for- stimulating. and assisting, by all 
ced to make. j mean possible, that generation that

From this broad viewpoint . the makes America’s greatness possible. 
Lithuanian University Club does For further Information and ap- 
more than give away money when plication blanks, please communi- 
it grants a scholarship. The club cate with S. Drigot, Jr.. 114 So. 
at the šame time recognizes the so- Knox Avė., Chicago, III. The dead- 
cio-economic condition, and fur- line for all applications is May 1, 
thur, is very definitely helping and 1940.

of the secdnd 
without acute 
dangers. With

Joseph Janis

A VERY FINE ORGANIZATION

left—what can

can

can 
can

can

I

I
I

find

make 
do

a place

friends?” 
about my

spend my vaca-

mere half-dozen of 
which 33,000 girls 

asked of the

“Where can I find a job?
“I’ve only $3 

do?”
“Where 

live?”
“Where
“What‘ 

health?”
“Where 

tion?”
These are a 

the questions 
and young women 
Chicago Young Women’s Christian
Assoc’ation the past year, accord
ing to Miss Lilace Reid Barnes, 
president of the YWCA, which is 
conducting an educational program 
rnd survey throughout the city and 
suburban communities.

That the Chicago organization has 
the answers to these vital ques- 
tions is evident from a glimpse at 
’ts record for 1939 in its twelve 
branches and centers, Miss Bames 
said.

“In the Service department alone. 
nearly 11,000 young women recei
ved help in meeting situations of 
personai emergency which ranged 
from the desperate need of a job 
to finding a room for the night”, 
she continued.

“For 64 years the Chicago YWCA 
has performed this unique Service 
to the community in its work with 
young women, many of whom have 
had no other place to turn for aid. 
It has found jobs, provided health- 
ful recreation, 
and a chance 
arte”.

Miss Bames 
tice school at 
East Monroe
standing example of the way the 
YWCA helps to meet the needs of 
self-supporting young women. She 
said that more than 2,000 steno- 
graphers and typists had made ūse 
of these facilities the past year to 
maintain their skills.

“Established to meet a depres-

informal education 
to develop Creative

cited the free prac- 
Central Branch, 59 
Street, as one out-

NAUJIENOS, Chicago, III.

AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS

MONDAY, MARCH 25, 1940

By MRS. KENNETH F. RICH, 
Director Immigrant Protective 

League, Chicago.

Marie Jurgelonis belonged to the 
group of women leaders in Chicago, 
who have developed the art and 
profession of personai human Ser
vice to fellow męn and 
She in herself, 
“good will to men 
to everyone with whom she came 
in contact,—encouragement, 
fulness, generosity and

MARIE JURGELONIS
and children from the Central 
Southern countries of Europe. 
was a linguist, greeting and

men 
and 
She 
Nvelcoming many of them in their
own tongues in that rich, warm, 
vibrant voice which no one who 
ever heard it will ever forget.

e.3 .•B-RAjrtvator:

HISTORY: J. J. Hertmanavičius 
has recently completed a Lithuani
an history in the English language 
which at least differs from all other 
histories in one respact ... It takes 
the Lithuanians to the years even 
before Christ . . . Joseph Pentis, 
who is at present reading the ma- 
nuscript, reports that it is very in- 
trresting . . . We had a glance at 
t ourselves, and the only criticism 
that can be made is in regards to 
Hertmanavičius’ inclination toward 
fV,e Polish spelling of Lithuanian 
narnės . . . Pentis feels that, other- 
’vise, the work will be a most valu- 
*ble addition to literature on the 
T’thuani^ns m English . . . Another 
tolume on l ithuanians, written bv

T/fUvan’^n. is b^ing onb- 
u*, fu,. Pr'aęs in

t f. i<s “Tha Ėcnnomic 
-onstr^cUon of Lithuania After 

Subscriptions 
accepted

could always return, to share with 
her the events of their lite in this 
country; upon whose wise advice 
they could implicitly rely. For any- 
one who appealed to her in anxie- 
ty or trouble, she was likę a rock 
of safety and security. When the 
problems of the foreign born be-

ęn and women. Mrs. Jurgelonis , and the other came more complicated after the 
was a center of members of that iniernational staff World War, by technical matters

radiating out were registering the' ' newcomers 
1 and their Chicago friends, super- 

help- vising the cab, expressmen, and 
kindness. messenger boys who accompanied 

And on beyond the individual. went them to their 
her interest in public affairę and pr^,Y.en^ng 
in questions of International im
portance.

local destinations, 
exploitation, locating 

Ibs^ • relatives’'. For problems of 
immigrants at that time arose part- 
ly out of the hardships of the jour- 

When I first met her in Chicago, ney itself, and espęcially out of the 
she was one of Grace Abbott’s confusion of mass „ arrival in a 
staff of sočiai workers at the Im-'strange city.
migrants’ Protective League, then j Her interėst in thėrn continued 
located acposs from the Dearborn through all the stages’of their ex- 
Station at Polk Street. Into its re-Įperience in the New World. They 
ception room there were pouringjfelt quit£ rightly that they had met 
then out of the immigrant trains, a personai friend to whom they 
from the Ports, a wave of men, w.o-lwere of importance; to whom they

FISHERMAN’S DAUGHTER
By MORKUS JAMEIKIS

1 Wabash Avenue, 800 applicants 
I were placed in jobs. carefully in- 
|vestigated rooms were found for 

to, 2 0000, while 468 girls <who were 
in serious difficulties of a finan- 
cial, physical or emotional nature,
received personai help with their (From Lithuanian Fishermen’s Publication “Pajūris”. Translated 
nroblems. No fee is charged for any 
of these Services which are avail
able to all girls, regardless of race, 
creed or class.

“Our four attractive residences 
p.olved the housing question hap- 
nily for 10,962 girls, and 2,421 were 
members of the business and in- 
dustrial clubs in the branches.

“Making friends in Chicago isn’t 
nearly as much of a problem as it 
^av seem to the
doesn’t know about the 
Through clubs, classes and 
groups one is constantly 
new peonle—young men as
other girls. With its many co-ed 
activities the YWCA recognizes and 
tries to meet this normai and im- 
nortant need in every girl’s life”.

Miss Barnes also called attention 
to the health and recreation pro
gram which starts sensibly with a 
nrotective examination by a woman 
nhysician. It continues with a va- 
riety of exerciscs and sports that 
refresh tired minds. Through its 
three summer 
girls a holiday 
ings of woods, 
with a lot of 
process.

“No accounting of the Chicago 
YWCA’s stewardship would be 
complete without a reference to an
other situation which is troubling 
many a modern giri”, Miss Barnes 
concluded. “Today many old ideals 
have seemed to totter, old faiths 
have seemed to crumble. Many 
young people are frankly skepti- 
cal of both democracy and religlon. 
In her YWCA a giri renews her 
faith in both. Instead of giving way 
to a note of despair, she feels a new

sion need”, she went on, “the free sense of self-confidence, develops 
practice school is only one phase her powers of leadership and de- 
of the work of the Service depart- cision as she leams to assume both 
ment. At its headquarters in the the privileges and responsibilities 
metropolitan offices at 203 North of citizenship”.

Fred E. Truman (Vytautas Braževičius)

You have left the seaside and its fish nets drying,
For the city lured you with her songs and dances.

Did you want to do this? Don’t you find
Did you learn from mother to pursue

it trying?
romances?

by

whonewcomer
YWCA. 
interest 
meeting 
well as

camps it gives city 
in restful surround- 
lakes, and sunshine, 
good times in the

played host to even several Chicą- 
go Lithuanian girls, is badly in 
need of a job . . . Dr. A. Montvid 
"evealed at the Socialist banąuet 
ast week that he was, at one time, 
^ga?ded as too handsome-to belong 
o a Socialist chapter ... It was a 

boon to the chapter when he did 
'O'n, however, for they soon had

I vost th:rty new feminine mėnr 
•. rs . . . Al Pruris is said to have 
'•d the most stories at the recent 
TT stag vvhich was held at Al 
i litis* home . . . That’s the man 

‘o see if you are looking for some 
good gags . . .

World War” . . . 
+hiq volume are 
now . . .

EDUCATION:
of Cicero graduated from 
nois Outometrical college lašt week 
. . . Estelle Skud^š, former Pir^yn- 
:te, is working for and studying at 
an advertising agency . . . Her 
will be mail order advertising 
Since her mother’s death lašt 
the Lithuanians have seen

CONTRIBUTIONS: Thanks to all 
''f you who are cooperating by send- 

g 'te* s of interest to this column 
. Witbout your help, we mušt 

‘r the Bric-A-Brac would not 
’ ? possible . . . And to all of you 
whose contribs have not appeared, 
may we again mention that offered 
nformation mušt be signed by you, 

and mušt include your addresses 
. . . Anonymous contributions mušt 
be ignored . . .

field

year 
very 

little of Estelle . . . She is deter- 
mined to make her way in the 
world, and that’s the reason . . .

irutė

of Immigratidn and Naturalization 
and Deportation, Mrs. Jurgelonis 
continued to help them through her 
newspaper and other wide influ- 
ential contacts in the community 
and in the cbUntry at large.

For more than tvventy **re years, 
whether actuhlly a staff members 
or not, ■/ e Immigrant’s Protective 
League has been proud to regard 
her as its representative or spokes- 
man. For, to every organization 
with which she was connected, 
Marie Jurgelonis brought not only 
quick sympathy in human needs, 
būt an independent Courageous 
point of view; and a gift of fine 
Service and distinction.

i Flying Cadet Exams 
Advanced to 
April 16

Birutė will fili a 
of the “Naujienos” 
program, and will 
against Naujos Ga-

This Sunday 
major portion 
annual concert 
vie for honors
dynės. Personally, we have nothing 
against N. G. or its director, Geo. 
Stephens, būt we certainly are go- 
ing to do our best to outdo them, 
under the direction of our Mr. By- 
anskas. And if our girls will 
finally decide what kind of 
tumes they want to wear, we 
be able to get down to some 
serious

things are 
in this department, or 
becoming to secretive 
have to offer you this 
impending marriage of

Rupslauskas 
is the rumor 
John Banky 
Monica, būt

work.

ever
cos-
will
real

operetta, “Viengungiai”, 
we are to present on April

The 
which 
21 at the Lithuanian Auditorium, is 
an original \vork, recently vvritten 
in Lithuania. It will be the first 
time a Lithuanian audience will see 
and hear it. For that reason, it 
has to be tops. It should not be dif- 
ficult for Birutė to do, after all, 
when one recalls with what perfec- 
tion the really heavy opera, 
\vas presented not 
ago.

Eglė”,
so many years

SPORTS: Bridgeporter Lou Rym- 
kus lašt week woh the boxing 
championship title at Notre Dame 
. . . Lou, who is 20 years old, Was 
seconded by another prominent 
Lithuanian, Ed Riska, who also 
gained nrominence during the week 
when he was elected to captain 
the Notre Dame cage squad next 
season . . . Ed played on the Lithu
anian team which played an exhi- 
bitioil against the European champs,
in Chicago several years ago . . . ) 

ROMANCE: Either 
slowing up 
.people are 
. . . All we 
week is the
Ed Lapinskas and Anna Marcinkus, 
and the nuptials of Raymond Bu
rokas and Josephine 
. . . Of course, there 
about auto salesman 
and somebody named
as far as we’re concerned, that is 
štili hearsay . . .

YOUTH: Charles Rusackas in- 
forms a penitent “slacker” that the 
LUC will soon create an <6uxiliary 
consisting of high school juniors, 
seniors and first semester college 
freshmen . . . Among the objects of 
the auxiliary will be the enlight- 
ment of young Liths on the means 
of getting through college without, 
we presume, the benefit of “po- 
nies”, etc. . . . Just as a matter of 
form, we predict that the first ap- 
nl’cant for membership in the auxi- 
h'arv will be a young chan named 
Leo Lochner ... A tabulation by 
the Youth committee of the Chicago 
Lithuanian Society reveated that 
there are nearly 900 members in, 
the organization between the ages 
of 16 and 35—in Chicago alone! . . . 
qomething will be done about 
that ...
’ INFA^TIDE: Bridgeport’s An- 
*hony Gudaitis’ welcomed a son at 
the Holy Cross hospital on March 
14 . . . In Marquette Dr. and Mrs. 
E C. Thomas added a boy to the 
fa-mily, as did the Vincent Rutkaus
kas’ . . .

KNICKKNACKS: Harriet Moc
kus ended up sixth in that Bridge- 
port popularity contest we have 
been following . . . She finished 
with 55,225 votes, while the win- 
ner had 70,480 . . . Severai more 
Lith girls trailed behind her . . . 
It seema that Pirmyn will have to 
hold a tournament of its own in 
the near future, considering the 
fact that so many sportsmen have 
been associated with it during the 
lašt several months . . . There was, 
and iA some cases, is, Frank Alis, 
Phil Krause, et ai . . . “Punchy’’ 
likęs to be regarded as Onuks Ske- 
ver’s brother . . . She is called “Sis” 
by many of jthe members . . . How 
the might have fallen! . . . King 
Levinsky, erstwhile fish peddler 
and heavyweight headliner, hit 
Kari Pojello for a touch Wednes- 
day night at the public shovving 
of Pojello’s wrestling find, The An-1
gel . . . The King, who at one time yY&

in Gary have 
talk about the

The Lithuanians 
already begun to 
expected visit of Birutė there on 
April 28. They have never had a 
visit from Birutė there, and are 
therefore looking forvvard to it. 
That affair will be sponsored by 
the Gary Lithuanian Cultural So- 
ciety.

Lt. Gen. Stanley H. Ford, com- 
mander of the 6th Corps Area, an- 
nounced that the written examina- 
tion of candidates for army fly- 
ing cadetships, originally scheduled 
for May 14, will be held April 16 
so that the maximum number of 
ąualified candidates will be avail- 
able for the May, 1940, class.

This training is available' to men 
.between the ages of 21 and 26 years 
'who have at least two years of, 
college. education or are able to pass 

!an examination demonstrating the 
eąuivalent. and who can pass the 
physical examination for flying.

I
Written inquiries may be 

, by applicants from Illinois, 
consin and Michigan to the 
manding general, 6th Corps 
the New Post Office Building, Chi
cago. 

o
SO IT IS, USUALLY

V

is foaming,high surf 
the sea returning:
speed the fishtrs’ homing—

Don’t your pulses tremble with nostalgic yearning?

You forgot the seavzays, where
And your aged father from 

With the north wind howls to

I know how you loved them—those white dunes and beaches, 
When you walked in twilight where the waves were singing:

Now it seems that no one climbs up those white reaches ....
And you hear no longer copper fish bells ringing.

Leave the beer and dance holls. Have you not beeri sated?
Walk again the sand dunes near the člean blue waters.

Here they loved you dearly. Was there one who hated?
Here the pal sea’s vvitchcraft purifies our daughters.

You’ll return, I know it. Tired of grime and hurry:
Resting on the headland, you will dream, forgetting . . 

While the misty sea winds cleanse you of each worry:
Here among your loved ones, stay without rėgretting.

Come back to the seashore when the sun is shining—
All for you the seagulls spread white wings in pity: .

On the sea of Kurland a lone. boat is pining
For a girl’s returning from the distant city.

Applications for CCC 
Being Taken by 
IERC

in 
are

Applications for enrollment 
the Civilian Conservation Corps 
being received by the Illinois Em- 
ergency Relief Commission, which 
has been authorized to refer 3,234 
young men to the CCC for enroll
ment during April. ,

The applications are being accep- 
ted at the commission’s office, 1257 
No. Paulina St. Applicants mušt be 
between the ages of 17 and 23^,

lunmarried, citizens of the United ployment.

Lithuanian Democrats 
Pląn Mass Meeting ..

The Lithuanian Democratic Lea
gue of Cook County recently for- 
mulated finai plans for a Commu
nity Festival and Mass Meeting to 
be held for the regular democra
tic organization candidates on Sun
day, March 31št, 7:00 p. m. at the 
Lithuanian Auditorium, 3133' So. 
Halsted Street.

States, in good physical and mental 
health, not 
unemployed

attending any schoo 
and in need of em-

made
Wis- 
com- 
Area,

The many new members who 
have joined the chorus in recent 
months are proving to be a valu
able asset to the chorus, and we 
mušt admit that we are mighty 
nroud to have them with us. They 
are hard workers and their regular 
°ttendance can put many older 
members to shame.

For the time being, two rehear- 
sals each week will be held, at the 
usual meeting place, the Sandara 
hall, 814 W. 33 St. Promptness will 
be appreciated by all. E. r.

M

’Tvvas the night before payday 
and all thru my 
I hunted in vain 
some beans,

jeans,'
for the price of

UIMIUIS
THEY ADE 900,000 
STDONG OVED HEDE

forvvard,Forward, turn 
in thy flight,
Make it tomorrow, just 
nite.

O time

for to-

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
— ĮVYKS —

Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALEJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Are They Eafing Food, Wearing 
Clothes, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
------------uu n noi nsoni n------------ 

NAUJIENOS] 
■—UINUMU DJULT ?ffWS-------- -«

The WorW» Greated Lathuanaan D*iy

M MLSIEJ SIBtEI. lO ILL

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

naudingos.
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Ką Veikia Žemaičių 
Kultūros Kliubas
Rengiasi prie lemaičių geguži- 
nes-pikmko gegužes 19 dieną
Kovo 14 d. įvyko žemaičių 

Kultūros Kliubo mėnesinis susi* 
rinkimas Hollywood Inn svetai
nėje, 2417 W. 43rd St.

Namų atsilankė daug. Susi
rinkimas ėjo sklandžiai ir pra
vesta \įaug tarimų. Prisirašė 
daug naujų narių.

Iš biznio komisijos raporto 
paaiškėjo, kad nuo parengimo

ŠĮVAKAR
KALBĖS

BENJAMIN S.
ADAMOWSKI

PER RADIJĄ Iš STOTIES

WENR
ŠĮVAKAR 8:30 VALANDĄ.

A. + A.
MARTHA MALECK1ENĖ 
(po tėvais Valinteliutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 21 d. 8:30 v. vak., 1940 
n., sulaukus pusės amž., gi
mus Mikalaitiškių kaime, 
Kupreliškių parap., Biržų ap
skrity. Amerikoj išgyveno 36 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, 3 sūnūs Joną, 
marčią Oną, Povilą ir Alfre
dą, 3 anukus, brolį Antaną 
Valintėlis, sesers dukteris: — 
Pauliną Urbonienę ir Valiusę 
RadaviČienę ir jų šeimynas; 

12 pusseseres: Stepunę Savic
kienę ir Magdaleną Pašakar- 
nienę, Cedar Rapids, lovva, ir 
gimines. Lietuvoj —2 seseris: 
veroniką Latvėnienę ir . Oną . 
Urbonienę ir gimines.

Priklausė prie Liet. Brolių 
ir Seserų Dr-jos, Tretininkų, 
Šv. Onos, Amž. Rožančiaus ir 
Šv. Kaz. ^Rėmėjų Apaštalys
čių Draugystės.

Kūnas pašarvotas namuose, 
732 W. 19th St. Laidotuvės 
(vyks antrad., kovo 26 d., 8:00 
vai. ryto iš namų į Dievo Ap- 
veizdos parap. bažnyčioje, ku-. 
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines. *

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

kovo 9 d. Hollywood Inn sve
tainėje pelno liko $27.20. Pri
dėjus narines mokestis, visų 
{plaukų buvo $39.70. Dabar 
kliubas turi apie $259.27 kasoj 
ir 351 narių.

Šiame susirinkime kalbėjo 
musų kliubo narys, Dr. Šimkus, 
apie žmogaus kūno sudėtį- Pra
kalba buvo žingeidi ir visi buvo 
patenkinti.

Beje, musų kliubo veiklioj* 
biznio komisija pranešė, kad 
jie smarkiai veikia prisirengi
mui prie pikniko, žemaičių ge
gužines, kuris įvyks gegužes 19 
d. Vinco Kubaičio darže, Sun- 
set Park, prie 135-tos ir Archer 
Avė. Pikniko serijos yra spar
čiai platinamos ir numatoma, 
kad šitas piknikas bus sėkmin
gas. Kurie kliubo nariai dar ne
turite serijų, urnai kreipkitės 
prie valdybos arba pas komisi
jos narius, Auna Jacobs, 4409 
S. Artesian Avė.; Paulina Nor
kus, 4060 S. Francisco Avė., ar
ba į žemaičių “stolyčią”, Holly- 
wood Inn, 2417 W. 43rd St.

Kiekvienas žemaitis skaityki
te sau už pareigų išplatinti nors 
po vieną seriją. Jei jus tai pa
darysite, visa Chicaga “sudar
dės” žemaičių piknikai!.
Susirinkimų diena permainyta

Visi žemaičių Kultūros Kliu
bo nariai-ės būtinai įsitėmykite 
ir užsižymėkite, kad musų kliu
bo susirinkimų diena tapo per
mainyta. Kliubo susirinkimai 
būdavo kas 2-ras ketvirtadienis

kiekvięuo mėnesio. Dabar bus 
kas 3-tį trečiadienį kiekvieno 
mėnesio toj pačioj Hollywood 
Inn svetainėje. Sekanti^ kliubo 
susirinkimas įvyks balandžio 17 
d. 7:30 vai. vak.

Apie Roselandę žemaičių 
Kultūros Kliubą.

Yra neužginčijamas faktas, 
kad Roselande yrą keli šimtą 
žemaičių. Bet yra faktas ir tas, 
kad jų mažas skaičius tapo mu
sų kliubo nariais, Ir tie patys 
musų kliubo nariai roselandie- 
čįai vis reiškia nepasitenkinimą, 
kad jiems yra per toli veikti su 
mumis. Jie reikalavo, kad me.-, 
įsteigtume Roselande skyrių 
Vadovaujantis taisyklėmis niu 
sų čarteris tai neleidžia daryti 
Mes darėme daug kompromisų. 
Įsteigėme Roselande biznio ko 
misiją. Turėjome Roselande 2 
parengimu. Ir ką mes pelne 
ine? Nedaugiau nemažinus per 
2 parengimu 0 (zero). Ir dar 
apart to, tuose parengimuose 
pusė publikos susidėjo iš chica- 
giečių, musų kliubo narių.

Dabar, kada aiškiai pasirodė, 
kad roselandiečiai veikla be 
musų kliubo autoriteto ir neva 
turi savo valdybą, Žemaičių 
Kultūros Kliubas praeitame sa
vo susirinkime atšaukė Rose- 
lando veikiančiąją komisiją ir 
nieko neatsako už jų tolimesne 
veiklą.

Aš kaipo sumanytojas ir or
ganizatorius žemaičių Kultūros 
Kliubo, nieko blogo tame ne
matau. Jeigu roselandiečiai pa
geidauja veikti atskirai — kuo 
geriausių pasekmių!

56-TI METAI

Jonas ir O:ia DomikaiČiai
Pereito šeštadienio “Naujienų” numery j, po šiuo paveik

slu buvo klaidingai pažymėta, kad pp. Jonas ir Ona Domikai 
ėiai yra vedę 46 melus. Turėjo būti 56 metai, nes jie apsivedė 
1884 metais, gegužės 10 d.,

šie du seneliai yra viena seniausių lietuviškų šeimynų Chi- 
cagoj ii’ vakar p. S. Barčus Radio vakare, jie buvo gražiai pa
gerbti ir apdovanoti. Už klaidą atsiprašome.

se Jungtinių Valstijų miestuose 
ir net užsieniuose.

Žemaičių Kultūros Kliubo 
prezidentas Steponas Narkis.

SLA 238 Sekmadienį 
Rinks P. Tarybą

KRITIKA IR
POLEMIKA

Ar Tiesa?

CLASSIFIED ADS. !
LEGAL NOTICEg 

Legalus Pranešimai.
PĄRTNERS vvanted 

Reikia Partnerių

KAUNTĖS KLERKO RAŠTINĖ 
COOK KAUNTĖ. ILLINOIS

SKUBIAI REIKALINGAS part
neris į roadhouse biznį su 15 ake- 
rįų fąrma. Priežastis—liga. Hilltop 
Inn, 85 ir Roberts Road.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Seserys, Bro

liai ir kitos Giminės.
Laid. Dir. S. M. Skudas, 

Tel. MONROE 3377.

A. -j- A.
AGOTA RAUBA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 22 d., 1:30 vai. popiet, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Valenkiškių kaime, 
Prienų parap., Mariampolės 
apskr. Amerikoj išgyveno 26 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, sūnų Edwardą, 
dukteris Domicėlę, seserį Ka
zimierą Misiūnienę, brolį 
Juoząpą Puplauskį, švogerką 
Marijoną; pusbrolį Kazimierą 
Pupląuskį ir jų šeimynas, 2 
pusseseres. Oną Lašauskien^ 
ir Sanduskienę ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų. Lietu
voj—motiną Marijoną Pap
lauskienę, 3 seseris: Antosę 
Agniešką ir Marijoną ir jų 
šeimynas; 2 brolius Povilą ir 
Kazimierą.

Kūnas pašarvotas namuose 
4449 S. Fairfield Avė. Tel. 
Virginia 0030. Laidotuvės į- 
vyks antrad., kovo 26 d. 8:00 
v. ryto iš namų į Nekalto 
Pras. Pan. šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agotos Raubienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nubudę lie
ka: Vyras, Sūnūs, Duktė, Se
serys, Broliai ir Giminės.

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

Jie musų žemaičių Kultūros 
Kliubui nieko nepakenks. Aš 
norėčiau, kad panašus žemaičių 
kultūros kliubai butų tveriami 
ne vien Roselande, bet ir vistio-

BRIGHTON PARK. — rt'SLA 
238 kuopos susirinkimas Įvyks 
kovo 31 d., K. Gramonto sve
tainėje, 4535 So. Rockwell St.r 
2 valandą po pietų. Visi nariai- 
rės atsilankykite, nes bus bal
savimų diejips ir rinkimas sei
mo delegatui

Frank T. Puleikis, Sekr.

ILLINOJAUS VALSTIJA 
COOK KAUNTĖ

Pasiremdamas Illinojaus Rinkimų 
statymų 34 dalimi, šiuo liudiju, 

kad primary rinkimuose balįotų po
pieriaus spalvos, kurios bus varto
jamos Primary Rinkimuose atitin
kamų partijų Cook Kauntė j e už 
šių miestų Bęrwyn, Chicągp, Chięa- 
go Heights ir Harvey, Cicero mies
telio ir Elmwood Park, Morton 
Grove, Niles Center, Sumpiit ir 
Stickney kaimų ribų, antradienį, 
balandžio 9 d., 194Q metąis, turi bu- 
i kaip seka:

SS ta i .. i i»'«. i *• i * i • 1......... . i i“ r1, ..............
AUTOS—TRUCKS WANTED 
Automobiliu ir Trokų Reikia

MAŽAS ĮMOKĖJIMAS AR SENA
SIS KARAS 

BE ĮMOKĖJIMO 
jei turi darbą

DAVIES FINANCE 'CORP.
Valstijos—nuėsto laisnė dykai 

Parduodam už morgičius 
266 KaRŲ PAS1R11NK1MAS 

jš 19«j2 iki 1940 visų išdirbysčių— 
beetan, Coupe ir Convertabie.

Buick, Chevrolet, Chrysler, Dodge, 
Ford, Lincoln, Zep., Nash, Oldsmo- 
bile, Plymouth, Packards, Pontiac, 
oiuaeoa^er. .Diduma turi radijus, 
&nayiuvus, 90 dienų garantija, 7 

I dienų bandymo laiKą. pats termi-
šio patvirtinimui pasirašau ir nūs pasiuaryK. Pinigais ar mainyti.

pridedu Cook Kauntės antspau- I 
dą, šią Kovo 25 dieną, 1940 
metais.

M1CHAEL J. FLYNN

Demokratų Partijos ..
Republikonų ..Partijos

Rožava
Rausva

iv/\nxA $6U iki $795. 
DAVIES FIinANCE CORP. 

22U9 IVHCniGAN AVĖ. 
Visada atdara.

Kauntės Klerkas
(SEAL) Cook Kauntė, Illinois

T

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA ar 
MOTERIS bendram ruošos darbui, 
skalbimo nėra, būti ar eiti. 
MELLS, 2735 N. Francisco. Tel. 
Brunswick 5536.

i,, ii»i n m m ■ n1" iu ■» * n *' 1 r ‘

SUSIRINKIMAI

The Lilhuanian Leader”, 
Kovo 16 d., aprašydamas

pra-

visi
ne-

BUblAEbb LUAACtS 
Bizniu Progos

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

660U So. Morgan St.
"pardavimui TAVERNAS,' gė- 

ra kampinė vieta, nebrangiai. — 
Kreiptis vakąrais. 1800 W. 63rd St.

| PARSIDUODA T A VERNO fik- 
čeriai, “Direct draw”—Stalai ir 
visi kiti tavernai reikalingi daik
tai. Labai pigiai. Anna Mitchell, 
3300 Archer Avenue.

TOWN OF LAKE NAMŲ SAV. 
ir PILIEČIŲ KLUBO susirinkimas 
įvyks antradienį, kovo 26 dieną, 8 
vai. vakaro šv. Kryžiaus parap. 
svet., prie 46 ir Wood gatvių. 
Turime daug svarbių reikalų ap
tarti, —Kviečia Valdyba.

3

.i ... Ji i
talAlt tuk fe* ALE 

r*amai-zeme Pardavimui
GERIAUSIAS PIRKINYS 

BR1DGEPORTE
po 5 Ramo., plytinis, viškus 

beismentas, mauaykie, pečiumir
šildomas, kaina $36bu.00.

GOKDON REALTY
809 Vvęst 35tn btreet.

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

BOLESLOVAS JANKAUSKAS
Persiskyrė su-šiuo pasauliu kovo 26 d., 1939 m. Palaidotas 

kovo 29 d. šv. Kazimiero kapinėse. Sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Kauno rėdyboj, Kėdainių apskr., Krakių parap., Sulai- 
čių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime pusbrolį Stanislovą Kunevičių, 
jo žmoną Antaniną, jo dukterį Oną Piliponis jr jos vyrą Kazi
mierą; pusbrolius—Vincentą Jankauską, ir Pranciškų Kunevi
čių ir jo šeimyną ir daug kitų giminių Amerikoje. Lietuvoje— 
brolį Motiejų ir jo šeimyną, vieną seserį ir kitas gimines.

Liūdnai atminčiai musų brangaus pusbrolio bus laikomos 
ŠV, Mišios šv. Jurgio parap. bažnyčioje, kovo 26 d. 1940 m., 8 
vai. ryto iw kovo 29 d., 1940 m., 8 vai. ryto. Kviečiame visas gi
mines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas.

Mes tavęs musų brangus pusbroli niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiaus ar vėliaus pas 
tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nubudę liekame: PUSBROLIAI, JŲ ŠEIMYNOS IR 
KITI GIMINĖS.

.hJ

RŪGS i

ANTANAS GUDELIS
Persiskyrė su šiuo pasąųliu 

kovo 23 d., 5:37 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs 54 m. arųž., 
gimęs Lietuvoj, Utenos aps
krity, Užpalių par., Ilčiunų 
kaime. Amerikoj išgyveno 28 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
du broliu: Joną ir Jurgį ir ki
tas gimines ir draugus, o. 

• Lietuvoj—brolį Povilą ir jo 
šeimyną.

Priklausė prie Disafoled 
American Veterans of the 
World War.

Kūnas pašarvotas J. Liulę- 
vičiaus kopi., 4348 S. Calį- 
fornia avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, kovo 27 d.. 10 v. 
ryto. Iš kopi, bus nulydėtas 
į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Gudelio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Broliai, Gi
mines ir Draugai.

Ląid. Dir. J. Liulevičius, 
Tel. ’CLAFAYETT.E 3572.

Laidotuvėmis rūpinasi Pa- 
lioniją Kulikauskienė.

LAWRENCE RASIIINSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 d., 8:45 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukęs 22 metų 
amž., gimęs Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Juzę^ pų tėvais Jane- 
liunaitę, dvi seseris—Reginą 
ir Lorettą, dėdę Julijoną Ja- 
neliuną ir dėdienę Olgą, dėdę 
Juozapą Rashinskį ir diedie- 
nę Marijoną ir jų šeimą, dėdę 
Juozapą Rashinski ir jo šei
mą, dėdienę Jevą Rashinski 
Milwaukee, Wis. ir jos šeimą 
ir daug kitų giminių ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 So. Lituanica 
Ąve. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, kovo 27 d., 8:30 vai. ry
to iš kopi. į St. Basil parap. 
bažnyčią, 66 ir Wollcott, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Lawrence Rahhin- 
ski giminės, draugai ir pažįs- 
ta.mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Motina, 
Seserys, Dėdės, Dėdienės ir 
kitos Giminės.

Laid. Dir. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138.

• v 1S 
Lietuvių Demokratų Lygos sus., 
kuris įvyko Vasario 27 d., 
silenkė su teisybe, “The L. 
tarp kitko sako: “Be to, 
įjutarč, kad jokis lietuvis
turės teises statyti savo kan
didatūros į kurią nors CRica- 
gOS miesto ar apskričio valdiš
ką vietą be atsiklausimo speci- 
jalaus Lietuvių Demokratų ko- 
mįtetp’\■

Lietuvių Demokratų Lygos 
sus., Vasario 27 d. tokio nu
tarimo nepadarė, ir abejoju ar 
kada nors norėtų tokių puta’- 
rimų daryti, nes kalbama org. 
suorganizuota tam, kad gelbė
ti rimtam lietuviui demokratui 
būti kandidatu ir būti išrink
tam į bile kurią valdvietę, ir 
tik dėl to ta org. ir yra Chi- 
cagos lietuvių remiama.

Aiškumo dėlei, noriu pažy
mėti, kad Lietuvių Demokratų 
Lyga savo sus. Vasario 27 d. 
nutarė drausti bile kuriam Lie
tuvių Demokratų Lygos valdi
ninkui statyti savo kandidatū
rą, kalbamos org. vardu, be at
siklausimo Lietuvių Demokratų 
Lygos egzekutyvio komiteto, j 
kurį įeina visų 
sančių politinių 
kai ir oficialus 
vai.

į Diena Iš Dienos
N J Į II ■filiui., ■ 1,1 II I UI II, I I.,—<1

Išsiėmė Leidimus 
rėdyboms
(Chicago j)
George Satikis, 30, su Vera 

Waitkus, 30
Joseph Burk, 29, su Eleancr

Kaminski, 22
Herman Knop,

Paulauski, 29
Joseph Bejda,

Pūkas, 23

36,

27,

su

su

Helen

Grace

6412 SO. KILDARE— 5 Kamba
riai, angliško tipo plytinė reziden
cija. Tiaras pirainys. $b,250. Priva
čias savininaas.

11008 SOUTH SAWYER AVĖ., 4 
kamoarių medinis, atdaras pasižiū
rėti, kontraKtoriaus arba pastatys 
koKio norima—arti mokyKios ir 
susiekimo F. H. A. Planas. Tel. 
Beverly 0131 arba 2481.

mUVlAG A1NJL) EAPilEbSlftG 
ręrKiausiynias ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY- 
MAb anglių, juodžemio pristaty
mas. Geniausias lietuvis bąidų 
Kraus rytojas Cnicagoje. Visi baldai 
nesami su ypatinga atsarga, darbas 
uztiKnnias. AKib-aUbK/iS SOinS, 
7iuu So. 1 aiman Avė. Prospect8742

org. pirminin- 
tų org. atsto- 

Lygietis.

nuo John Re-

Reikalauja
Perskyrų

Madeline Reda 
da

Helen Chap nuo Steve Chap
Evelyn Stanlik nuo Joseph

Stanlik
Bertha Petrickas nuo Anton 

petrickas

FLNANUE AND loans 
Finansai ir Paskolos 

<v*Rr>**v^‘**>rr^*>**-****^~>rv><»^*^ -

PASKOLOS DSL NAMŲ 
SIMANU DAUKANTO 
rEDLKAL SAVIN GS & LQĄN 
AbSUClATlON OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Koad 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAŲSKAS, Rašt.

Gavo 
Perskiras

Annie Sprindis nuo Anthony 
Sprindis

- NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

IRENE MAR1E TUCKER 
((Talkevičiutė) 

Gyv. 7205 S. Maplewood Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 d., 6:50 v. v. 1940 m., 
sulaukus 13 metų amž., gimus 
Chicago, III. vas. 27, 1927.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Marijoną (po tėvais 
Niemeyer), tėvą Juozapą, dvi 
seseris: Gene ir Dolores, du 
brolius—Juozapą ir Thomas; 
senukus Augustą ir Krist. Tu
naitis ir jų šeimyną; Oną Tal- 
kevičienę ir jos šeimyną ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiad., kovo 27 d., 9 
vai. ryto iš kopi. į St. Ad- 
rian baž., (70 ir Washtenaw), 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines. ’ .

Visi a. a. Irene Marie Tuck- 
er giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Motina, 
Tėvas, Seserys, Broliai ir ki
los Giminės.

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

5

JONAS SAJPITAVIČIŲjS 
gyv. 1814 Wilmot Av.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 23 d., 9 vai. vakaro, 1940 
m., sulaukęs 70 metų ąmž., 
gimęs Lietuvoj, Ukmergėę ap
skrity, Čiopiškių kaimę.

Amerikoj išgyveno 43 H-
Paliko dideliame nulįudįme 

moterį Sofiją po tėvais Ęęcfc- 
er, sūnų Joną, anūkes pną ir 
Ellą Kaušhila ir daug kitų 
giminių, o Lietuvoj— bręlį 
Vincentą,. seserį Jevą Rągdp- 
pąvičienę ir jos šeimą ir kįtąs 
gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčipj, 
1735 Wabansia Avė. Laido
tuvės įvyks ketvirtad., ko.vo 
28 d., 8:30 vai. ryto iš kopi, 
į Š. Mykolo parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Sapitąvi- 
čiaus giminės, draugai |r pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse įr 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę lieka: Moteris, Sū
nūs ir įeitos Giminės.

Lhid. Dir, Ląchawicz' įr Su- 
Paį. Tel. CAHAL 2.515.

1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažintos 50% 

Numuštos iki
DIDELIŲ KADRŲ

BARGENAI
Neatsiimta 6x9, 8x10, 9x12, 9x15,14x19 
VertS nuo $6 Iki <60. Dabar $8 iki 
Nauji 6x9, 8x10, 9x12, 12x18, 10^x15 
Vertė $20 iki $85. Dabar $1Q Hd $42 

ir aukfič.
15 0x12 tikrų orlentąlių, 50 kitokiu 

Mieros 2x4 iki 11x18, 40% nuojuįdoB 
1000 Jurtlų karpetų po PQc jard Jr pukėč, 

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

6293-16 S. KABINK—Dienomis, 3 vakarus

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
Uietams, Laidotu* 
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Lietuvos Karinome 
nes Įžengimas Vil
niun Filmose

Kovo 25 d., šv. Antano Pąr- 
Salėj, Court ir W. Į5th (Cice
ro).

d., Šv, Mykolo Par, 
W, Wabansia Avė. 
d., Dievo Apvaizdos 
X$th ir Union Avę.

Kovo 26
Salėj, 1644

Kovo 27 
Par. Salėj,

Kovo 28 d., Darius-Girėnas 
Memorial Hali, 4414 So. Wes- 
tęrn Avė.

Kovo 29 d., West Side Hali' 
(bny. Meldžiaus), 22'44 West 
23rd PI.

LOVEIKISvMU 
Dalia kvietkjninkas

Gėlės Vestuvėms, Bąnkietams 
ir Pagrabams 

33X6 So, Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

Rodymo pradžia visur 7:30 
vai. vakaro. Kiekvieno tautie
čio pareiga pamatyti Šiuos is- 
tpnųĮu§ yaUdus, Rodys br. Mo
tuzai- Kviečia visus,

Lietuvai Gęlbętį Fpodaa*

Pirkile tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 

va nandlneroe

r Liveri uhė-FULTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

KLEJONKES JDEDAME DYKAI! 
Congoleum ketv. ped........... . 33e
Inlaid Linoleum ketv. pėd. .... 69ę 
Armstrong Inlaid Linoleum k. p. 98c 
Linoleum Rūgs 9x12 .............  $2.88
BLETSTE1N LINOLEUM STORE 

4957 So. /Ishland Avė. 
Tel. YARDS 5015.

IVHOLESALE 1UkK1£ŲBK 
Rakandai ir | taisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista-’ 
tome bbe kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien, 
Lik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nus, 6343 S. Westem Ąve., Chicago 
111. Fhone Republic 6051.

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokią pirkinių, biz 
nio progų ir L t

Todėl Jeigu NHtę Ju 
duoti, maįnytj, išnuomoti, 
samdytis Ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės 4IĄNDIRN NAUJIENŲ 
“Ųląsaified” fkygiuj*.

4KAI7YKJTR KM dieną Nau 
įienų 7-me puslapyje “Clase 
tfied’’ skyrių, kur siūloma daug 
■vairiu geru bargenų.
VISUOSE BOSNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classifiecį skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba ai-

CANaJ'8500
“NAUJIENOS” 

im S- BAMTED pntEJCT 
Chicago, m.
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KODĖL ŽMONES MYLI “NAUJIENŲ” 
KONCERTUS?

Šaltos, Niūrios Velykos Chicagoj

Todėl, kad jie būna skaitlingi-----------
Todėl, kad jie būna įdomus.
Todėl, kad | “Naujienų” koncertą suvažiuoja naujieniečiai, 

kurie jaučiasi kaip namie, kaip vienos šeimos nariai.
Jie visi turi bendrą kalbą, yra draugiški vieni su kitais.
‘Naujienų” koncertuose suvažiuoja ir iš tolimesnių apie- 

linkių tokių draugų, kuriuos tik “Naujienų” parengimuose ga
lima sueiti. /

O svarbiausia, tai “Naujienų” programai atsižymi savo ori
ginališkumu, jie gyvi, nenuobodus ir kultūringi.

Užtikriname, kad kovo 31 d., Sokclų svetainėj, “Naujienos’ 
pateiks tokį programą, kuris ilgai pasi iks atsilankiusių atmin
tyje.

Ten suvažiuos visi “Naujienų” skaityto jai ir rėmėjai, Irai, 
į metines savo dienraščio “Naujienų” šventes.

TAI GRAŽUOLĖS VAKAR IR NEGAVO 
PROGOS PASIRODYTI SAVO 

SUKNIOMIS

Chicagos gražuoles vakar 
negavo progos pasirodyti sa
vo naujomis velykinėmis suk
niomis. Visos jas dėvėjo, bet 
visos turėjo tas suknias paslė
pusios po sunkiais žieminiais 
paltais, nes su pavasariniu 
paltuku pasirodyti gatvėj va
kar reikėjo didelės drąsos.

12 valandą dieną “Naujie
nų” termometras rodė 23 laip
snių virš zero, o Chicagos pa
kraščiuose, kur vėjas daugiau 
siautė, buvo dar šalčiau, šian
dien vėl bus šaltoka ir snigsią.

Vienok visur buvo galimą 
jausti šventadienišką ūpą. Vi
sur stalus ir krautuvių langus 
puošė gražus ir mandriai pą- 
daryti margučiai. Radio per 
visą rytmetį nešė į namus tik
tai velykinę muziką, o Chica
gos stadione, nežiūrint šalčių, 
įvyko aušrinės Velykų pamal
dos, kuriose dalyvavo visos 
Chicagos sektos, išėmus kata
likus. i
Kodėl Ne Kaip Verbų Diena?

Vidurmiestyj įvyko ir para
dai, bot kaip maršuotojų, taip 
ir žiūrėtojų nebuvo perdaug, i

Ir visi kalbėjo, ypač gra
žuolės, kodėl vakar nebuvo 
toks gražus oras kaip Verbų 
dieną? Tada jų gražios suk
nios ir jų didelės pastangos 
jaunuolius savo grožiu suža
vėti nebūtų nuėję niekais. Gal 
teisingas yrą tas musų senelių 
pranašavimas, kad Velykoms 
oras visuomet netikęs, jei Ver
bų diena yra graži.

Lietuviški Vakarai.
Lietuviai praleido Velykas 

gana ramiai, daugiausia na
mie. Vakarėlių nebuvo daug, 
bet visi sutraukė nemažai pu
blikos. Skaitlingiausias buvo 
gyvas ir linksmas Sophic Bar
čus Radio valandos Velykų 
Vakaras, Sokolų svetainėje.

Lietuvių Auditorijoj įvyko 
Vytauto Beliajaus šokėjų gru
pės rengiamas šokių vakaras. 
Čia publikos buvo vidutiniai. 
Jaunuoliai rengė vakarą su
kelti pinigų savo kelionei į 
VVashinglone rengiamą Ame
rikos Liaudies Meno šventę.

Ciceroj įvyko tradiciniai 
Raudonos Rožės Klubo Velyki
niai šokiai, taipgi šokių suren
gė ir kelios katalikų organiza
cijos parapijų salėse.

Lietuvoj Geriau—
Šventėms praėjus šiandien 

ne vienas galvoja, kad Lietu
voj visgi geriau Velykas švęs
ti. • *,

Ten ir antra Velykų diena 
švenčiama, o Čia—turi anksti 
iš lovos ristis ir į darbą sku
bėti. O po švenčių akys sunku 
atmerkti ir galva kartais jau
čias lyg švino pripilta.

Garfield ir Lincoln parki, 
konservatorijose vakar buvo 
atidaryta didelė velykinių gė
lių paroda. .Toje išstatyta apie 
90,000 gėlių, daugiau įvairių 
rųšių lelijos, rožės ir azalejos. 
įžanga nemokama.

V akai ir Užvakar 
Chicagoje

• Iš Californijos po dviejų 
mėnesių atostogų grįžta fede- 
ralis teisėjas James H. Wilke - 
son. Jisai ten buvo nuvažiavęs 
gydytis. Dėl ligos kelioms sa
vaitėms užsivilko income tak
sų byla iškelta milionieriui, Moe 
Annenbergui. š‘ą savaitę tei
sėjas ją pradės nagrinėti.

• Du ginkluoti banditai pa
bėgo su $764, pinigais ir če
kiais, iš Leed’s moteriškų rū
bų krautuvės prie 222 North 
Michigan avenue. Banditai pa
bėgo automobilyj, prie kurio 
vairo buvo jauna ir graži švie
siaplaukė mergina.

• National BroądCastįng 
Company kreipėsi prie federa- 
lės valdžios su prašymu duoti 
jai leidimą įsteigti televizijos 
stotį Chicagoj.

• Matrasų dirbėjas Robert 
Reilly sustojo alinėj ties 1754 
West Madison street. Su juo 
buvo ir žmona. Begurkšnojant 
alų pasirodė du gerai apsigink
lavę jaunuoliai ir ėmė alines 
klijentų kišenius tuštinti. Rei
lly prarado $500. Bet jis ne- 
aimanavo ir nenuėjo policijai 
skųstis. Susiradęs didelį kūjį,
isai įsėdo j automobilį ir iš

važiavo piktadarių ieškoti. Su 
juom buvo ir šoferis Charles 
Jickman. Jie atrado jaunuolius 
bevalgant “hamburgerius” ma
žoj valgykloj prie 833 West 
Madison street. Reilly paleido 
kūjį į darbą ir tuojau abu iš
tiesė ant grindų. Atgavo be
veik visus savo pinigus.

• Skerdyklų Darling and 
Company bendrovės trokas prie 
Western ir Taylor suvažinėjo 
64 metų senelę, Louise C. Die- 
ner, ir jos 18 metų anūkę Lou 
Toomey, nuo 1026 S. Ashland 
avenue. Abi buvo sunkiai su
žeistos.

• Prie 24-tos ir Princeton 
avenue į namą įvažiavo kelei
vinis automobilis. Mike Gulich, 
44 metų automobilio vairuoto
jas, nuo 140 W. 23rd street, 
tiek nusigando, kad gavo šir
dies ataką ir mirė, šiaip išli
ko nesužeistas.

• Sherwin-Williams bendro
vės maliavų dirbtuvėj, 1115th 
Ir Champlain avenue užsidegė 
500 galionų kubilas “varnišo”. 
Netoliese buvo triobesys pil
nas sprogstamosios medžiagos, 
bet gaisrą pasisekė suvaldyti.

• Nesimuškit su oponentu, 
kuris turi netikrus dantis. Au
gustas Kopsian, 838 Grand 
avenue, ir Victor Gazzard'o. 
510 Aberdeen st., tą klaidą pa
darė ir turėjoP užsimokėti 
$15.00. Tiek kainavę netikri 
dantys, kuriuos turėjo Thad- 
deus Chabewski, nuo 2815 Lo-

GERĄJA! MARIUTEI
(šiandien, kovo 25 d., suei

na vieneri metai nuo Marijos 
Jurgelionienės mirties. Jos at
minčiai įdedam šį gražų straip* 
jnelį, kurį 16 metų atgal para
šė drg. Juozas šmotelis (Pupa), 
velionės artimas draugas ir 
bendradarbis.)

Mariute! Tu su savo auk
sine širdimi pilna pajautos, 
draugingumo ir meiles, man 
atrodai lyg geriausias ange
las, kokių labai mažai tesu 
•anda čia, ant mu:ų žemės, 
r kokie yra žinomi tik sap

nų ir svajonių karalijoje.
Tu moki kalbėti akimis^ 

rankomis ir veido išraiška 5 
r aš ai kiai suprantu tokią 
tavo kalbą, it bučiau vienoj 
mokykloje su tavimi studi
javęs.

Tu moki matyt žmonių 
vargus, jų ken* ėjimus ir at
jausti juos. Tu moki kiek
vienam meih žodi tarti, pa-
guost ir pagelbsti.

1 ikrai Gražus 
Tikrai Įspūdingas 
Tikrai Malonus

Kovo 31 dieną 1940

SOKOLŲ SVETAINĖJE
< 2343 South Kedzie Avenue

Programos pradžia 4:00 p. p. įžanga 75c

Aš norėčiau būt taip geru 
ir tiek meilės turėti. Aš no
gėčiau, kad mano širdis bu
tų panaši į tavąją ir tavo 
Jausmas manyje įsikūnytų.

Aš norėliau visados matyt 
tave ir džiaugtis, ar tu bū
tumei gera ar supykusi.

Užtai aš tau puikų vaini
ką pinu iš raudonų ir baltų 
'‘•ožiu ir vožėčiau, kad j tas 
rožes, nežinomos ir nemato- 
~*o* dvasios maloniausi kva- 

’detu, —i toki malonų, ko- 
’-n niekas čia ant žemės ne
žino.

JUOZAS PUPA 
f t- “N-’”iicnu” 1924 metų 

Kalėdinio Numerjp.)

gan bulvaras. Kopsian ir Gaz- 
zardo turėjo užmokėti už dan
tis, nors Chabewski, o ne jie, 
muštynes pradėjo. Toks buvo 
nuosprendis teisėjo Wm. V. 
Daly, South State st., teisme.

O Nežinomas jaunas pikta- 
daris pasivogė $160 iš John L. < 
Sheridan real-estate . raštines, 
adresu 5943 S. Kedzie avenue.

• Darbininkai pradėjo pi- 
kietuoti Dearborn Plaza vieš
butį, adresu 1030 N. Dearborn 
street, už dviejų darbininkų 
prašalinimą. Viešbučio savinin
kas Max Stein juos atleido, nes 
norėjo atiduoti darbus dviems 
savo giminaičiams, kuriuos jis 
užlaiko.

• Nuo barkos Dės Plaine? 
upėj į vandenį įkrito ir pri
gėrė laivo įgulos virėjas, 54 
metų Herman Luches, iš Mar- 
seilles, III.

• Ties 1511 14th Place, du 
ginkluoti užpuolikai privarė au
tomobilį prie šaligatvio ir at
ėmė nuo jo keleivių $936. Au
tomobilyj buvo du Harris and 
Reid firmos tarnautojai, 1510 
W. 15th street. Jie važiavo iš 
banko su pinigais dirbtuvės 
darbininkų algoms išmokėti.

• Už neatsargų važiavimą 
saugumo teismo teisėjas Pad- 
den kalėjimu nubaudė penkis 
chicagiečius: Albert J. Harris, 
2831 Prairie avenue, Williaiu 
Schultz, 5622 S. Seeley avenue 
— abu po 10 dienų; Nathaniel 
Black, 2962 Ellis avenue, Ha- 
rold And'erson, 3449 N. Osage 
avenue, ir Charlence Masten- 
breok, 309 W. 113th st., — po 
5 dienas.

• “Aš sveiko proto ir ži
nau ką darau. Noriu nusižudy
ti”. Tokį turinio laišką paliko 
Mrs. Loretta M. Foster, 6315 
Harper avenue, kuri užvakar 
nusižudė iššokdama iš ketvirto 
aukšto lango ties aukščiau pad. 
adresu. Ji vos nežeidė kelis 
praeivius.

v »

Chicagos Skerdyklų 
Darbininkams
Gauna Apmokamas Atostogas

C.I.O. Packinghouse Work- 
ers unija skelbia, kad pasira
šė naują sutartį su Chicagos 
skerdyklų bendrovę, Union 
Stock Yards and Transit Com
pany. Ji paliečia 650 darbi
ninkų, dirbančių skerdyklų gar
duose.

Sutartis veiks iki kovo 1, 
1941, ir nustato 40 valandų 
savaitę, praplatimą senioriteto 
teises, taipgi užtikrinimą dar
bininkams atostogas.

Chicagos prekiniam tunely, 
po South Water gatve,^netoli 
Michigan avenue, trauk’nys 
prie sienos priveržė ir sunkiai 
sužeidė 49 metų darbininką 
Edward Whaleh, nuo 6411 
Kenwood avenue.

Tunelį operuoja Chicago 
Tunnel Transit Company, 754 
West Jackson bulvaras..

Du Žmonės Žuvo 
Susikulime su 
Autobusu
Automobilių Nelaimės Chica

goj ir Apylinkėj
O 17 metų mergaitė ir jos 

tėvų draugas žuvo prie Cent
ral ir Wcst End avenue, kai 
jų automobilį sudaužė Chica
gos gatvekarių linijos autobu
sas.

Užmuštieji yra Virginia Per- 
ry, ir 56 metų Fred Holbrdok, 
nuo 215 North Central avė.

Robert McShane, 150 West 
Cicero avė., autobuso šoferis, 
buvo suimtas kamantinėjimui. 
Dvi autobuso keleives buvo 
smarkiai sukrėstos, bet kiti iš
liko sveiki.

Kilos Nelaimės*.
O Hammonde, Ind., prie 

State Line kryžkelio Michigan 
Central traukinys užmušė 19 
metų jaunuolį Dale Hastings, 
iš Bloomington, McLane aps
kričio, III.

• Southtoįvn ligoninėje pa
simirė 22 metų jaunuolis Law* 
rence Rachinski, nuo 5614 So. 
Winchester avenue. Jis buvo 
mirtinai sužeistas automobilių 
nelaimėj prie 51-mos ir Wol- 
ęott gatvių.

• North Shore traukinys 
prie Argonne gatves, Wauke- 
gane, sudaužė troką ir sunkiai 
sužeidė jo vairuotoją, wauke7 
ganietį Louis Andromidas, 
nuo 912 South Utico street.

Nušovė
Dainininką
Bandė Pabėgti Nuo Policijos.

Bridewell ligoninėj pasimi
rė 40 metų dainininkas Ray 
Drumgoole, 800 East 63rd St. 
Pereitą ketvirtadienį policija 
bandė jį suimti kamantinėji
mui, bet Drumgoole pasileido 
bėgli. Policistas Emmctt Mur- 
phy iš Woodlawn nuovados 
paleido šūvį ir dainininką 
mirtina^ sužeidė. Jis uždarbia
vo dainuodamas įvairiose ali
nėse.

Atėmė $194 Nuo 
Brightonparkiecio

Skaudžiai Sumušė
BRIGHTON PARK. — Prie 

Archer ir Sacrameto gatvių, 
judėjimas yra visuomet dide
lis, net ir naktį. Bet du jauni 
ir ginkluoti piktadariai nelabai 
bijojo, kad juos gali sugauti.

Prie pat tų gatvių kampo jie 
užklupo brightonparkietį Ed- 
wardą Algrimą, nuo 2745 West 
36th street, jį labai skaudžiai 
sumušė ir atėmė $194 pini
gais. (

BRIGHTON PARK. — Visi 
Brightonparkiečiai išliko svei
ki, ir visi jų namai kol kas te
bestovi, bet užvakar vakare 
ton visgi įvyko sprogimas, ku
ris galėjo būti labai pavojin
gas.

47-los ir Western apylinkėje 
po žeme ekspliodavo srutų 
kanale susirinkusios dujos i* 
išmetė į orą visus tunelio dan
gčius gatvėj į orą.




