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DEVYNI NACIU KARINIAI LAIVAI 
PASKANDINTI

Nepranešta, kas atsitiko su 1,300 vokiečių 
okupavusių Narviką

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
14. — Britai dabar valdo Nar
viką, svarbų geležies uostą 
Norvegijoj, sako pranešimai 
pasiekią Švedijos sostinę iš 
iNorvegijos.

Pasak pranešimo iš Bodo, 
Norvegijos miesto 150 mylių 
atstumoje į pietus nuo Nar- 
viko, britai paskandino visus 
devynis Vokietijos karo laivus, 
užtiktus okupacijos uoste.

Vokietijos laivas Von Der 
Lippe, prikrautas geležies ru
dos, įvažiavo į krantą ir užsi- 
i'ege laike mūšio. Britanijos 
tkraidolis ir prekybinis laivas

Vokiečiai paskandi
no du britų sub- 

marinus
1LYNAS, Vokietija, bal.

14. (— šeštadienio vakare pa
skelbta, kad Vokietijos lėktu
vai vpaskandino du Britanijos 
submarinus. Kitas pranešimas 
sako, jogei Britanijos kreiseris 
York taipgi paskandintas. Vo
kietijos jūreiviai •padmė' visus 
norvegų karti ItUvus, užtiktus 
nacių okupuotuose uostuose. 
Vis daugiau ir daugiau Vokie
tijos kariuomenės pasiekia Nor
vegiją. Kai dėl Britanijos pa
sėtų Skagerrake minų, tai sako 
nacių vadovybė, jos visai ne
sulaiko Vokietijos kariuomenės 
ir provijanto gabenimo į Nor
vegiją. Britanijos atakos neat
siekiančios tikslo, kalba vokie
čiai.

Britai paskandino 7 
Vokietijos karo 

laivus
LONDONAS, Anglija, bal. 

14. — Pereitą šeštadienį pa
skelbta, kad stipri Britanijos 
karo laivų eskadra įsiveržė į 
Narviko įlanką ir paskandino 
septynis nacių skraidolius (de- 
stroyers), buvusius uoste. Bri
tų laivai nutildė nacių bata- 
reją įtvirtintą įlankos krante. 
Iš tolio, sako britų pranešimas, 
galima buvo matyti, kaip ka
reiviai bėga į kalnus. Manoma, 
tai bėgę vokiečiai kareiviai.

Bet Britanijos pranešimus 
ne visai aiškus. Nepasakyta, 
ar britų laivai išlaipino kariuo
menę Narvike. Pranešta, kad 
detalių dar neturima. Tačiau 
gauti iš Švedijos pranešimai 
teigia, kad Britanijos laivai iš
laipino kariuomenę Narvike.

Vokiečiai skelbia 
laimėjimus

BERLYNAS, Vokietija, bai. 
14. — šeštadienį nacių karo 
vadovybė išleido komunikatą. 
Jis sako, kad lėktuvų ir laivų 
mūšiuose pereitą savaitę są
jungininkai, britai ir franeuzai, 
pražudę 21 karinį laivą ir 2Z 
lėktuvus, tuo gi tarpu Vokie
tija netekusi tik dviejų karo 
laivų ir 13-kos lėktuvų.

Pasak vokiečių, sąjunginin
kų nuostoliai buvę kur kas di
desni, negu nacių.

taipgi paskandinti. Be to, žu
vo du Švedijos prekybiniai lai
vai.

Norvegijos pranešimas nesa
ko, kas atsitiko su l,30Q-s vo
kiečių, kurie buvo okupavę 
Narviką.

Aiškiai nepaskelbta, ar bri
tai išlaipino kariuomenę Narvi- 
ke. Bet^ reiškiama nuomone, 
kad vokiečiai ten pasidarė be
jėgiai, kai neteko savo karo 
laivų.

Vienok sekmadienį naciai 
Berlyne tebetvirtino, kad Nar- 
vik pasilieka vokiečių ranko
se.

Vokiečiai laimėjo 
dėka norvego iš

davystes
STOCKHOLM, Švedija, bal. 

14. — Vokietijos kariuomenė 
yra užėmusi Trondlieim uostą. 
Greta pėstininkų kariuomenės 
Trondheimą saugo 26 nacių 
sunkieji karo lėktuvai. Dar 22 
ėktuvai pasiųsti pirmajai gru
pei sustiprinti.

Prie įplaukimo į Trondheim 
:’ijordą yra norvegų tvirtovė 
Agdens. Keliamas klausimas, 
kaip ji leido Vokietijos laivams 
pasiekti Trondheimą. I

Pasirodo štai kas: Agdens 
tvirtovė buvo sulaikiusi nacių 
caro laivus, bet majoras Vik- 
dun, Norvegijos nacių vadas, 
per telefoną paHepė, valdžios 
vardu, nekliudyti vokiečių lai
vams plaukti. Garnizonas pa
klausė paliepimo, naciai okupa
vo uostą —\įėka norvego iš
davystės.

Norvegų pozicijos 
sulaužytos

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
14. — Kai vokiečiai okupavo 
Norvegijos sostinę Oslo, tai 
norvegai pusiauračiu užėmė po
zicijas pietuse nuo sostinės. Jų 
tikslas buvo neleisti daugiau 
vokiečių kariuomenės į Oslo.

Tačiau pereitą šeštadienį Vo
kietija išsodino naują kariuo
menę Oslo fijordo apylinkėje, 
šita kariuomenė sulaužė nor
vegų liniją tarp Holeno ir Moss 
ir žygiuoja šiaurės link, į Os
lo.

Be to, norvegai buvo suda
rę apsigynimų liniją šiaurėje 
nuo Oslo. Bet ir čia vokiečiai 
sulaužė norvegų eiles ir domi
nuoja ne tik Oslo, bet ir jo 
apylinkės visą sritį.

Sąjungininkai pasiu
sią kariuomenę Į 

Norvegiją
STOCKHOLM, Švedija, bal. 

14. — Reuters, Britanijos ži
nių agentūros, pranešimas sa
ko, kad Francuzija ir Britani
ja prižadėjo juo greičiau su
teikti Norvegijai stiprios pagal
bos. Reikalingi sąjungininkų 
kariuomenės kontingentai bus 
išlaipinti Norvegijoje.

, .’ NAUJIENŲ-ACM
VOKIETIJOS KARIUOMENĖ' OSLO MIESTE, NORVEGIJOJE

MINŲ SRITIS EINA IKI LIETUVOS 
VANDENŲ ■

LONDONAS, Anglija, bal. 
14. — Admiralitetas paskelbė, 
kad britai pascio minas nau
jose srityse, šį kartą pasėjo 
Baltijos juroje — net iki Lie
tuvos vandenų.

Jeigu tai yra teisybė, tenka 
daryti išvadas, kad Britanija 
įsiveržė ir į Baltijos jurą. Pa
saulinio karo metais ji nesten- 
gč Baltijos užimti. Baltijos ju
rą anuomet pasiliko vokiečių 
kontrolėje.

Geležies ruda iš Švedijos per 
žiemą buvo gabenama per Nar- 
'viko uostą ir Norvegijos teri
toriniais vandenimis. Dabar 
tas kelias naciams nukirstas.

Vokiečiai tikėjosi, kai ledas 
Baltijos juroje ištirps, gauti

Daug nacių lėktuvų 
kursuoja tarp Vo
kietijos ir Norve

gijoj
STROEMSTAD, Švedija, bal. 

14. — šiame Švedijos mieste 
pastebėta daug lėktuvų skren
dančių iš Vokietijos į Norve
giją ir atgal. Manoma, iš Vo
kietijos skrendu į Norvegiją 
lėktuvai gabena daugiau nacių 
kariuomenės ir karo reikmenų. 
Skrendą atgal grįžta daugiau 
kariuomenės paimti. Vokietijos 
lėktuvų kursavimas didėja.
/ ■'

Vokiečiai nieko ne
žino apie mūšį 

Narvike
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

14. — Po to, kai pereitą Šešta
dienį, Britanija paskelbė pa
skandinusi septynis nacių karo 
laivus, spaudos atstovai papra
šė Vokietijos propagandos mi
nis terį Cįpebbelsą pareiškimą 
padaryti. Goebbels atsakė, kad 
jis nieko nežinąs apie mūšį.

Atrodo pasikartojęs jau se
nai akcentuojamas neutralių 
šalių spaudos atstovų faktas, 
kad kariaujančios šalys Viielu 
noru paskelbia priešų nuosto
lius ir mėgina paslėpti savus.

Norvegų laivas su
laikytas Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, bal. 14. — Tampico uosto 
vyriausybe praneša, kad Nor
vegijos prekybinis laivas Wy- 
vem, 4,007^h>nų, prikrautas ge
ležies laužo, ruošėsi plaukti į 
Japoniją. Bet ryšium su Vo
kietijos užpuolimu Norvegijos 
laivui jo savininkai įsakė pasi
likti Tampico uoste neribotą 
laiką.

Savanoriai vyksta iš 
Suomijos Į Norvegiją

""F" 1 " -----

HELSINKIS, Suomija, bal. 
14. — Tarp 200 ir 300 vyrų iš 
Suomijos išvyko į Norvegiją. 
Tie vyrai esą Norvegijos sava
noriai, kariavę Suomijoj su ru
sais. Numatoma, artimoj atei
ty daugiau savanorių, išvyks j 
Norvegiją. Tai bus kitų šalių 
savanoriai, kariavę Suomijoje 
su rusais, ’

VĖLESNI PRANE
ŠIMAI

ROMA, Italija, bal. 14. — 
Autoritetingume Italijos sluog- 
sniuose kalbama, kad artimoje 
ateity visa Europa pateks į ka
ro sukurį. Italijos spauda kal
ba: neutralios šalys turėtų im
ti pavyzdį iš Danijos, kuri pa
sidavė Vokietijai.

.BERLYNAS, > Vokietija, bal., 
14. — Vokietijos pranešimai 
apie žygius žiemjury, išleisti 
sekmadieni, yra gan atsargus. 
Daromas išvadas, kad mūšiai 
jurose vis dar tebeina.

LONDONAS, Anglija, bal. 
14. — Britanijos radijas pa
skelbė, kad pagalba Norvegijai 
jau yra kely. Kiti pranešimai 
kalba, kad sąjungininkų kariuo
menė jau išlaipinama Norvegi
joje. Britanijos ir Norvegijos 
darbininkui vadai atsišaukė į 
norvegus, ragindami juos teik
ti visokią galimą pagalbą siv- 
jungininkų kariuomenei, kuri 
atvyks į Norvegiją.

Vokiečiai paėmė 
Norvegijos mie

stelį Halden
STRONSTAD, Švedija, )bal. 

14. — šeštadienio vakare Vo
kietijos kariuomenė • paėmė 
miestelį Halden, pietų rytų 
Norvegijoje. Halden randasi 
penkių mylių atstumoje nuo 
Švedijos sienos.

Paskandino Vokie
tijos transportą

LONDONAS, Anglija, bal. 
14. — Norvegijos skraidolis 
(destroyer) paskandino Vokie
tijos transportą arti Hague- 
sundo. Suėmė 67 vyrus, kurie 
keliavo nacių laivu ir atidavė 
juos britams. Nacių lėktuvas 
užpuolė norvegų karo laivą, 
bet jam žalos nepadarė.

Didelis gaisras Pa
nama kanalo zonoje

COLON, Canal Zone, bal. 14/ 
— Didelis gaisras kilo šiame 
mieste naktį į šeštadienį. Ke
letas tūkstančių gyventoji) ne
teko pastogės. Gaisras grumor 
jb pavojum . valdžios pasta
tams. 

• ■

Britų-francuzų ar
mija Turkijos 

pasieny
• •

ROMA, Italija, bal. 14. -- 
Pranešama, Francuzijos armi
ja, vadovaujama generolo Wcy- 
gand, pereitą pirmadienį pasi
traukusi iš Damasko ir sukon
centruota ties Aleppo, Syrijos 
ir Turkijos pasieny.

Britanijos armija, vadovau
jama gen. Archibald P. Wavel 
pasiųsta iš Egipto į Syriją.

Franeuzai atmušė 
ataką vakarų 

fronte
PARYŽIUS, Francuzija, bai. 

14. — šeštadienio vakare iš
leistas Francuzijos komunika
tas sako, kad franeuzai atmu
šė smarkias vokiečių atakas 
prie Luxembourgo. Kiek vokie
čių žuvo, nepaskelbta.

Vokiečiai pereitos savaitės 
gale išvystė atakas ir kitose 
vakarų fronto dalyse. Iš viso 
veiksmai vakarų fronte suju
do.

Luxembourgo gyventojai ne
ramus. Kai kurie jų prašė lei
dimo persikelti iš Luxembour- 
go į Francuzija, nes Luxem- 
bourge gyventi pasidarė ne
saugu.

11 1 ■ ■ ■ 1 ■ ' 1 ’ " ' —

Londono laikraščiai 
sumažinti

LONDONAS, Anglija, bal. 
14. — Londono laikraščiai pra
neša, kad jie ateity spausdins 
tik dešimtį puslapių, o gal būt 
ir mažesnes laidas. Dėl karo 
Britanijai pradėjo trukti popie- 
ros. Be to, spaudos kaštai pa
didėjo.

Po republikonų kon
vencijos pasakys ar 

kandidatuos
WASHINGTON, D. C., bal. 

14. — Prezidentas Rooseveltas 
paskelbsiąs, ar jis kandidatuos 
trečiam terminui, po to, kai 
wyks republikonų partijos kon
vencija birželio 24 d. Prez. 
Rooseveltas norįs sužinoti, ko
kie bus republikonų kandidatai 
ir išstudijuoti jų platformę, 
pirm negu paskelbs savo lai
kyseną. ; •

geležies rudą iš Švedijos per 
jos uostą Lulea, Boteno Ma
rėje.

Bet Britanijos pranešimas 
sako, kad jos minos pasėtos 
Kiel kanalo įlankoje, nuo čia 
minų laukas eina į rytus iki 
vidurio vandenų, skiriančių pie
tų Švediją nuo Vokietijos, gi 
nuo šito punkto dar toliau \ 
rytus — iki Lietuvos vande- 
nų.

Tatai reiškia, kad Britanijos 
minos uždarė arba bent didžia 
apsunkino atgabenimą geležies 
rudos iš Švedijos į Vokietiją, 
per Baltijos jurą.

Bet vokiečiai paneigia britų 
pranešimą. Naciai sakosi tėbe- 
kontroliuoją Baltijos jurą.

RUSIJA ĮTEIKUSI NOTĄ RUMUNIJAI

Pasiduokite — naciai 
įspėja norvegus

OSLO, Norvegija, bal. 14. — 
Generolas von Falkenhorst sek
madienį išleido proklamaciją į 
Norvegijos gyventojus. Jisai 
sako, kad keletas Vokietijos 
pastangų susitarti su Norvegi
jos valdžia nepavyko. Dabar 
jis, kaip Vokietijos ginkluotų 
jėgų komanduotojas Norvegijo
je, įspėjąs 'visus gyventojus: 
pasiduokite vokiečiams ir ko
operuokite su jais, kaip kad 
kooperuoja Danija, o jeigu ne
pasiduosite, tai vokiečiai bus 
priversti pavartoti griežčiausias 
priemones.

Įsakė amerikiečiams 
apleisti Daniją

C.OPENHACEN, Danija, ba- 
landžio 14. — Jungt. Valstijų 
konsulatas įspėjo amerikiečius, 
gyvenančius Danijoje, apleisti 
šalį. Danijoj priskaitoma apie 
500 amerikiečių. Be to, esama 
dar apie 500 danų, kurie turi 
Amerikos pilietybės ppoieras. 
Bet daugelio šitų danų piliety
bės popieros yra išsibaigusios) 
jų pilietybė prarasta.

Amerikos konsulatas gavo 
amerikiečiams leidimą pasiekti 
Viduržemio juros uostą.

Nacių lėktuvas su
dužo Švedijoje

STOCKHOLM, Švedija, bai. 
14. — Nacių karinis lėktuvas 
nukrito arti Uddevalla miesto, 
Švedijoj, ir užsidegė. Kitas vo
kiečių lėktuvas nusi’eido ties 
Grebbestadu — irgi Švedijoje. 
Trys vokiečiai aviatoriai inter
nuoti.

Islandija nutarė at
siskirti nuo Danijos

REYKJAVIK, Islandija, bal. 
14. — Islandijos parlamentas 
nubalsavo atsiskirti, bent lai
kinai, nuo Danijos, kurią oku
pavo Vokietija. Parlamentas 
paims pereigas, kurios iki šiol 
priklausė Danijos karaliui Chri- 
stian. Islandija pasiųs ir sa
vus atstovus užsieniuose ją re
prezentuoti.

BUCHAREST, Rumunija, ba
landžio 14. — Rumunijos san
tykiai su Vokietija įtempti. 
Rumunija praktiškai sulaikė 
reikmenų eksportą j Vokietiją. 
Jos spauda atakuoja nacius. 
Laukiama nacių — rumunų 
santykiuose krizės.

Vokietijos pranešimai kalba, 
kad Rusijos vyriausybė įteiku
si 'Komunijos pasiuntiniui Mas
kvoje notą. Notos turinys ne
paskelbtas. Buchareste prisibi- 
joma staigių Mu'ssolinio žygių 
Balkanų šalyse.

♦

Amerikos nacis 
nusižudė

NEW YORK, N. Y„ bal. 11.
Rastas pasikoręs Claus Gun- 

ther Ernecke, 36 metų Ameri
kos nacis, kurio bylą teismas 
nagrinėjo jau antrą savaitę. 
Jis ir 16 kitų asmenų yra kal
tinami sąmokslu nuversti Jungi. 
Valstijų valdžią.

Ernecke lavonas rastas Broo- 
klyno apartmentinio namo skie
pe.

Prieš porą dienų teismas pa
sigedo Ernecke. Jo $7,500 bond- 
sas paskelbtas sulaikytas. Po
licija ėmė jo ieškoti. Surastas 
lavonas.

Norvegai sulaikė 
vokiečių ofensyvą
NEW YORK, N. Y., bal. 14. 

— Britanijos radijo praneši
mas sekmadienį sako, kad nor
vegai sulaikė vokiečių ofensy
vą Oslo apylinkėje ir atsiėmė 
vieną fortą Oslo fijordo žio
tyse.

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
14. — Dienraštis Tidningen ap
skaičiuoja, kad Vokietija pra
žudė 25 transportus ir 5,000 
kareivių nuo to laiko, kai pe
reitą savaitę įsiveržė į Norve
gija. -

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

Debesuota; lengvi ir viduti
nio stiprumo pietų vėjai; sau
lė teka 5:11 v. r., leidžiasi 6:30 
vai. vak.
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SLIUPTARN1A1
Istorinis romanas įš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

šitą tiesos ir kotos romaną skiria dr. Jonui Šttapui 
------------------------ AL. MARGERIS -—— ---------- —

(Tęsinys)
- Aš dem fui? J Senoobičiau1 

tu! — niovė kietu kumščiu pa
rapijomis Mašiotas parapijom^ 
Juodikiui.
' —Gerai, kad Itloj sušoko vy
rai ir išskyrė. Butų susikruvb 
nę. ’ . .

O laisvamaniai visa laikų ty
lėjo, kuo ramiausiai laikėsi. Bu
kas, šeimininkas su šeimininke, 
Mikas su Kaziu ir kiti, kurie 
buvo apsupę Antanienę ir jos 
vaikus, iš dalies net džiaugėsi, 
kad katalikai taip aistringai, ro
dos pilname šventos dvasios pa
gavime, riša pagrindines tikėji
mo tiesas. Kitaip — butų tu-

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims 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

rėję progos niekinti nabasnin 
kų ir, veikiausiai, pasakyti jo 
tikrų vardų pavardę.

Ėjo dtauge ir keletas ameri- 
kfečių. ‘ Jie lųbai stebėjosi iš 
“foriierių” (kaip jie sakė) ne 
kutturingumo ir klausė vienas 
kitų: “Kas čia per žmonės, ku
rios jie tatitos, kad net nabaš 
ninku palydėdami riejasi ir mu
šasi?”

Kažkas atsakė “polacks”.
Jau nebetoli buvo kapinės. 

Tai Juodišiui su Mašiotu ir za 
kiistijoniene nebebuvo kada gi
liau knistis į svarbias tikybinio 
mokslo paslaptis — velnio pro
blemas...

O ir dūdų orchestras iš naujo 
užgriežė ir sumaišė besiginči
jančių liežuvius, kaip tose žydų 
pasakose dievas Babelio bokšto 
mūrininkų.

sė katalikų sustojo. Baiminosi, 
mat, kelti katalikiškų kojų į po
piežiaus prakeiktų atskalūnų že
mę... Bet vis dėlto kai kurie iš
drįso ir nuėjo drauge su pro
cesija prie duobes.

DUobe buvo iškasta netoli 
tvoros, visai kitame kapinių ga
le. Katalikai ir pasileido ten, ap
link kapines^ beveik bėgte bėg
dami. Sustojo už tvoros, tiesiai 
ties duobe. Tvora buvo vielinė,

<•••

I ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Vkiečių kareiviai, vežami į Norvegiją ar Daniją, 

kalbasi su jurininkais.

kad pažintų 
savo širdį, 
savo kraujų, 
kursai dega, šildo 
ir tada, 
kai ji pati miega, 
kai jos spindulių nėra.

Statei savo petį 
prie rato pasaulinio, 
sukai jojo ašį 
Jėga darbo kasdieninio,— 
kad eitų ipašinos, 
kad dienos ir metai 
vis žengtų pirmyn, 
o žmonės — aukštyn; 
mokslan, 
švieson, 
vienybčn, 
ir 
laisvės giedron! '

Bet jėga — 
ne tavoji — 
o ponų piktų, 
sudraskė tau širdį, 
užmerkė akis; 
atskyrė nuo saulės, 
ir žemėms užpils.
Tavo gi motutė, 
tėvelis, sesutė, 
žmonele, vaikai 
ir broliai, draugai 
ahapus jurių-marių 
budi 
visi...

O mes gi čia, 
Šalyj svetimoj, 
nuo musų

1

3109-11 S. HALSTED ST.

k u budu neperlipsi drabužių 
nesusidrųskęs arba sprando ne- 
nusistikęs. Bet labai lengvai per
matoma. Aiškiai buvo matyti ir 
girdėti, kas dedasi viduje.

*

Tel. Yards 2151
■ ■II. I ll !l|'

CHANE COAL COMPANY 
15332'So. Long Avenue 
JjTefefonas PORTSMOUTH 902? Q ........

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ............................ ■
PETROLEUM CARBOU COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra

MADOS

4333

No. 4333 — Išeiginė suknelė. Sukirptos mieros 1-2, 14, 16, 18 ir

Norinl gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų bl a ti
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą. Gali
te pasiųsti pinigua arba paš* 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem D’ept, 173© 
S<» HalMpd St.. Chicago, III.i

Prie karsto griežė angliaka
sių dūdų orkestras, pripildyda
mas orų liūdnais garsais, o 
klausytojų akis ašaromis. 
Tik, žinoma, ne katalikų. Ne! 
Jų religinė neapykanta tvenkė
si galvoje, tarsi garai smarkiai 
kūrenamam garvežyje. Jų pik
tumas augo, kaip auga neatida
ryta votis.

Prie kapo šeimininkas pradė
jo skaityti Antano parašytas 
laisvas eiles.

Katalikai svaidė per tvorų 
šlykščiausius žodžius. Bet po

S!.' J '
O šeimininkas iš naujo pra

dėjo:
Prie angliakasio kapo.

jazminų, bijūnų, klevų
ir pilkų šiaudinių stogų 
tamsioje pirkelėje 
tu gimei
prieš dvidešimt šešerius metus.
Pro langų mažutį,
didumo gegelės akies, 
atėjo aušra rytmetinė

ir tamsioji požemių* naktis 
padare iš jų anglis.
Tu jas sprogdei,/ kasei,
į šviesų kėlei, .
iš naujo saulei parodei,—

laukų ir pievų, 
miškų ir upių, 
gėlių ir paukščių — 
tolimoj 
tariam

tau,
mielas drauge, 
ilsėkis ramiai 
motinos žemės 
globoj...

Parapijonai nuleido rankas. 
Vėjas, tarsi tyčia suglaudė spar
nus. Tyla stovėjo pilname sa
vo skaitume. liet ar ilgai?

Pradėjo kalbeli Rokas:
, —Broliai ir seserys, — sake 
jis, — perskaitytas rašinys yra 
velionies patašytas. Dabar aš 
paskaitysiu kitų jo rašinį, vardu 

A‘Paskutinė Kelionė”.
(Bus daugiau)

Telx YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A: Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 8. HALSTED ST

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

^ifm., Trečiadienj, šeštadieni 
4631 So. Ashland Avė.

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

Tel. LAFAYETTE 3650

Skelbimai .Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

acl pačios Naujienos 
m naudingos

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurca? 
Ofisas 4615 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki t 

vak. Nedėlioj oagal susitarimą 
Ofiso Tel.; VARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT I93<r

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

DR. C. Z. VEZEL k
DENT1STAS

645 So. /Ashland w< 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakar* 

^oredoi naga1 sutartį

AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai

i»k. BRIh\O J.
ZU BRIČKAS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—1 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadit 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTį

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

—x -i __ . • koplyčios visose
—1 Chicagos dalyse

Klaiugrklte tausų radi® programų Antradienio 1> šeštadienio ryt- 
meJlato, 10W0 vai. ryto iŠ W. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU 6ALTIMIERU.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

r*-•" a pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIV GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Tel. Office Wentworth 6330 , 
Rez. įlydė Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

L- r

20.

Bet duonų kasdieninę

vargams, skausmams netikėjai, 
nes žemė tau davė stiprybę, 
o saulė parode lakus.

ir molinų tavo, 
kuri gimdydama kentėjo.
Tu augai, klestėjai,

ir šviesų brolybės
pažinai;
ir to iiiekam neskupėjai — 
dalinai.

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Pitone Lafayėtte 3572

Yards 1139 
Yards 1138

LACHAWIČZ IR SŪNUS
2314 West 2$id Plaėe Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Wėstern Avenue Phone Lafayette 8024

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica AVenuė Phone Yafds 4908

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

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

viliojo tave ateitis,— 
jaunystes sapnai, 
rytojaus žiedai 
masino tave, 
kur temsta vargų naktis,— 
o teka, 
o šviečia, 
o šildo /
ateities viltis, — 
pilna gyvenimo audrų,

peršviesti pajėgiančių: 
ir širdį, 
ir sielų, 
ir protų, 
ir viską, . 
kas daro 
žmogų

LIETUVIAI

NARIAI | 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

I t 

liiiiaitiiiiiiaitiHiiiiiiiiiiiiiiiiiil

iininiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE 
ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiinifti

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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. MICIIIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. CaHfornia Avenue

Telefonas Rėpublic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephpne PLAZA 3260

ADVOKATAI

kur motina gamta
sukrovė saulės širdies turtus, 
o amžių amžiai,

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142

South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—12? N. Pearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
N Amų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonai Brumnviek 6M7

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų Tėl.—Hyde Park 3395
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DEL RINKIMO DELEGATU J SLA. SEIMĄ 
40-toj KUOPOJ

Iš SLA 40 Kuopos Susirinkimo
Balandžio 7, šių metų įvyko 

SLA 40 kuopos susirinkimas, 
kuriame buvo balsuojama Pil
domoji Taryba ir renkami Sei
mo delegatai.

• Nors iki šiol 40 kuopos susi
rinkimai būdavo gana rimti h 
tvarkus, bet nuo pradžios šių 
metų pradėjo eiti į atbulų pusę. 
Ir šis susirinkimas buvo tikrai 
paniekinantis SLA kontitucijų. 
To viso kaltininku buvo pats 
pirmininkas, kuris eina pirmi
ninko pareigas nuo pradžios šių 
metų.

Kadangi susirinkimas buvo 
atvirutėmis šauktas, tai nurody
tu laiku narių buvo jau pilna 
svetaine. Bet pagal savo papro-
tį, pirmininkas pavėlavo apie misijos narės, kurios daužė sta- 
valandą laiko. Bet narių ragina- lų kumščiu, kad net stiklai ir 
mas susirinkimų atidarė kuo- stikleliai skambėjo, šaukė: Visi; 
pos vice-pirmininkas, apie 20 baljotai tiktai Zdankienės ir Ko- 
minučių vėliau nurodyto laiko..ličienės rašyti! Klausiu, kas at- 
Atėjęs pirmininkas perėmė su- sitiko su mažiausia 50 susirin- 
s’rinkimą vesti. Ir priėjus prie kime dalyvavusių, mokančių ra- 
Seimo delegatų rinkimo, iš di- šyti, narių balintais, kuriuos jie 
delio ir gražaus, susirinkimo patys išpildė? Kas atsitiko su 
pasidarė žemos rųšies jomar- '■ Virbicko išpildytais baliotais? 
kas. Pirmininkas neleido per-i Ir kas atsitiko su pavyduolių 
skaityti Centro pranešimo dele- komiteto mokančių rašyti pil- 
gatų rinkimo klausimu, tiktai dytaįs baliotais pašaliniems? 
kuogreičiausiai paskyręs balsu Količienė ir Zdankicnė, kaipo 
skaitymo komisijų — paskelbė sekretorės, išpildė ne daugiau, 
balsavimus. Ir dėl savo greito 1—12 balintų nariams, kurie- 
išsišokimo su skyrimu komisi- kreipėsi prie jų kaipo beraščiai, 
jos pirma negu buvo nominuo- bet sąžiningi ir ištikimi SLA 
ti kandidatai, turėjo komisijų nariai.
skirti iš naujo, nes vienas ko
misijos narys buvo nominuotas 
j delegatus. O prasidėjus balsa
vimams, vice-pirmininkas ir kas? 
tiktai norėdamas griebėsi pitdyr 
ti kitiems balotus. AŠ padariau 
pastabų, kad SLA konstitucija 
tai draudžia, ir pareikalavau, 
kad pirmininkas sustabdytų. 
Tada vice-pirmininkas pasiaiš
kino. kad konstitucija draudžia 
pašaliniams pildyti balotus tik
tai Pildomos Tarybos balsavi
muose. O su Seimo delegatų ba
lotais gali dary ti kaip kas nori, 
ar kaip kain patinka. Tada pir
mininkas atsakė, Aš ne diktato
rius, gali daryti kas kų nori. 
Bet to dar neužteko... . Vienas 
narys pasiėmęs balintų, išėjo iš 
svetainės ieškoti kad kas išpil
dytų. Sugrįžęs už 5—10 minu
čių pridavė baliotų komisijai. 
Aš ir vėl padariau pastabų, kad 
tas neleistina. Į tai pirmininkas 
atšovė, “o, bus orait”.

Kadangi susirinkime su kons
titucijos mindžiotojais nebuvo 
galimybės susikalbėti, nes, ma
tyt, išanksto buvo nusistatę šia
me susirinkime laikyti konsti
tucijų po savo purvinu padu, 
tai aš pareiškiau, kad išeisiu a- 
pte jų purvinus darbus viešai. 
Ir klausiau vice-pirmininko, 
“Kur jisai gavo, ar kas jam su
teikė tokį autoritetų, kad su Sei
mo delegatų balsavimo baliotais 
gali daryti kų nori?”

O nuo savęs: tokiems juok
dariams, ar kitų mulkintojams, 
patariu pastudijuoti konstituci
jos skyrių XIX, kuopos viršinin
kų rinkimų paragrafų a) ir pa
lyginti su skyrium II, paragra
fu a) Seimo delegatų rinkimų 
patvarkymu.
Taip pat pareiškiu toms triuk

šmadarėms, kurios šaukė, kad 
sekretorės neturi teisės pildyti 
baliotus, nes jos kandidatuoja 
į delegatus, kad SLA Centro nei 
kuopų sekretoriams jokia kan
didatūra pareigų nesuvaržo. •

Komitetų pralaimėjimai.
Matyt, kad šiais laikais labai 

lengvai atsiranda įvairus komi
tetai. šiais metais pirmų kartų 
atsišaukė į visus SLA narius 
“gerovės gynėjų komitetas”, 

gąsdindamas narius mirtimi ir 
kitokiomis baisenybėmis. O 
SLA 40 kuopoj susitvėrė pavy
duolių Komitetas. Ir sukaitę dar
bavosi, kad mane neišrinktų į 
Seimo delegatus. Bet nei vienas 
virš minimų komitetų savo pur
vinais darbais 40 kuopos narių 
nesužavėjo, tik skaudžiai pra
laimėjo. 40 kuopos istorijoje 
pirmų kartų tokia didelė didžiu
ma narių atidavė balsus už pa
žangius Pildomos Tarybos kan
didatus. Seimo delegatais ir di
dele didžiuma susirinkime daly
vavusių narįų balsais išrinkti 
pažangus nariai.

O pavyduolių komisijos ini
ciatorės ir balsų skaitymo ko-

Nepasisekė Baliotų Užgrobimas.
Gal to paties pavyduolių ko

miteto sumoksiu — įsakymu, 
delegatų balsų skaitymo komi
sijos narė, valdybai nepastebė
jus, išsinešė iš svetainės balio
tus. Aišku, kad tas nebuvo da
roma be tikslo. Užbaigus susi
rinkimų, berinkdama nuo stalo 
knygas ir kitką, pastebėjau, kad 
baliotų nesiranda ne tik ant sta
lo, bet nei svetainėje. Susiradus 
vienų komisijos narę sužinojau, 
kad antroji pasiėmė. Nusiun
čiau pirmininkų, kad pareika
lautų grąžinti. Pirmininkas su
grįžęs pasakė, kad neduoda. Ta
da aš nuėjus paaiškinau, kad ji 
pati turėtų žinoti, jog komisija 
neturi teisės išnešti baliotus iš 
svetainės, nei šiaip juos savin
tis. Man atsakė, kad negražiu* 
sianti todėl, kad aš esu išrinkta 
delegate. Kadangi čia vaikiška 
priežastis, tai ir aš pavartojau 
vaikiškų priemonę. Ir baliotai 
liko atgauti per iždininkų. Bet 
kadangi musų kuopos archyvas 
yra mano užlaikomas, tai ir ba
liotai randasi pas mane taip 
saugiai, kaip ir visas kitas kuo
pos turtas. O visi komitetai ir 
sąmokslininkai liko nieko nelai
mėję. ,
Atsakymas Poniai šimkunienei.

Balandžio 7 dienų buvo ne
tiktai 40 kuopos svarbaus susi
rinkimų diena. Bet buvo ir sta
lų daužymo diena. P-ia šimku- 
uienė irgi labai skaudžiai kumš
čiu stulą daužydama šaukė; 
Kaip Kpjičienė galėjo mano Ma
rei uždrausti balsuoti, kuomet 
kažkas jai pasakęs, kad ji ga
linti balsuoti. Aš galėjau ateiti 
prie to paties stalo, kuri ponia 
šimkunienė daužė ir dalyką iš
aiškinti. Bet kadangi aš SLA 
reikalų nemaišau su stiklais ir 
stikleliais, taį “Tėvynėje” išaiš
kinsiu plačiai ir aiškiai. O šiuo- 
mi tamstai pasakau, kad SLA 
konstituciją, vaikų skyriaus na
riai nei aplik ai) tai neturi teisės 
balsuoti. Ir kada Marė Šimkū
naitė susirinkime atėjusi 7 pas 
mane paklausė ar ji gali'*bei
cuotu aš be jokių pastabų ir 
aiškinimų atsakiau, kad ne.

V. J. Količienė

S.LA. 40 Kuopos 
Pasekmės Ir 
Delegatų Rinkimas
Bagočius-Mažukna Laimėjo. 

Pažangus Delegatai Išrinkti.
SOLIO PITTSBURGH, Pa. — 

Balandžio 7 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje įvyko S. 
L.A. 40 kp. susirinkimas, kur 
buvo balsuojama Pildomoji Ta
ryba ir renkami SLA Seimo de
legatai.

Pildomosios Tarybos balsavi
mų pasekmės buvo sekamos:

Į Prez. — Bagočius 49; Lau
kaitis 20; Miliauskas 9.

Į Vice-prez. — Mažukna 69; 
KerŠevičius 9.

Į Sekr. — Vinikas 43; Pilka 
23; Michelsonas 13.

Į Iždinink. — (ingis 50; Ba- 
clninas 15; žebris 12.

V/SI PPAŠO JŲ

CHESTERFIELD 
MALONUMO LAIKO 
Pasiklausykite Penkis 

Vakarus j Savaitę Per 
89 N.B.C. Stotis

Copyright 1940, 
■iGCBVr * MybrS
Tobacco Co. .

Į Iždo Golb. — Mikuž’ulė 46; 
Dargis 39; Mockus 26; Brazaus
kas 14; Januškevičius 8; Urbo
nas 8;.

į Daktarus Kvotėjus — Sta- 
nislovaitis 39; Biežis 21; Grai- 
čunas 15.
šiš Tas Apie Delegatų Sąstatų.

Delegatų į SLA Seimų rinki
muose laimėjo: V. J. Količienė, 
Marijona Zdankicnė, Franas Sa
vickas, Julija Bikinaitė ir Sta
sys Rupšlaukis — visi pažangus 
ir nuoširdus SLA darbuotojai.

Gerb. V. J. Količienė ir M. 
Zdankicnė turbūt^ nereikalauja 
jokios introdukcijos. Jos SLA 
nariams yra žinomos ne tik 
Pittsburghe, bet plačioje Ame
rikoje iš jų darbų organizacijai , 
ir jau yra prityrusios SLA Šei
ni j delegates. Jei neklystu, lai 
šiodvi Susivienijimo darbuoto
jos dalyvaus 4-tam SLA Seime. 
Prie to gerb. Količienė jau an
trų “terminų” tarnauja Labda

Kuomet rūkytojai kreipiasi i 
Chesterfield jie mėgsta visas geras koky
bes kokias cigaretas gali suteikti. Chester
fields yra AIŠKIAI LENGVESNI».. Chesterfields 
VĖSESNIO-DUMO... Chesterfields geresnio 
SKONIO.

erfield

Šitie trys gerieji daiktai ir viskas apie. 
Chesterfields...jų didutnas, jorma, ir. 
kaip jie dega...padaro juos cigaretus, 
kurie PATENKINA.

iandienos Aiškiai Lengvesnis, Vėsesnio-Dumo
Gerę^pio Skonio Cigaretas

rybės Komisijoj.
Gerb. F. Savickas irgi yra 

prityręs ir nuoširdus SLA dar
buotojas, per eilę metų buvęs 
tos pačios kuopos sekretorium 
dalyvayęs kailio delegatas 4-ose 
SLA Sęimuosc. Prie Susivieniji
mo priklauso jau turbūt bene 
25 metai. ,
. žodžiu sakant, musų Savic
kas nėra “grinorius” SLA dar
buose. Jisai nebus “grinorius” 
nei šiame SLA Chicago^ seime.

Julija Bikinaitė (garsiojo 
plaukiko sesuo) ir Stasys Rupš
laukis, abudu jaunuoliai ir jau
nosios kartos atstovai, ir tik 
pirmų kartų dalyvaus SLA Sei
me, kaipo atstovai, arba, kaip 
paprastai yra sakoma, bus “gn 
noriai” SLA Seimo darbuose.

Tačiau reikia pasakyti, kad 
Julija jau yra dalyvavus Cleve 
lando SLA Seime kaipo viešnia. 
Ji jau turi šiokių tokių nuovo
kų apie Seimų. Musų Stasiui

SLA Seimas bus naujienybė. 
nes jis pirmų kartų dalyvaus. 
Bet šis jaunuolis, nors dar nė
ra labai senas SLA narys ir pe 
taip labai seniai iš Lietuvos, ta
čiau organizacijos reikalais tu
ri gana gera nuovokų, tai jis 
“nepaklys” nei SLA Seime.

Prie to, Stasys yra “Piltsbur- 
gho Naujienų” bendradarbis, 
tad nėra abejones, kad jisai sa
vo plunksnai neduos rudyti Chi-

MIRĖ SENAS PITTSBURGHO VEIKĖJAS 
JONAS AMBRAZAITIS

Lietuvių Mokslo Draugijos Čarterio Narys Ir 
Vienas iš Senųjų Vietinių Draugijų Darbuotojų

SOUO PITTSBURGH, Pa. — 
balandžio 7 d. pasimirė plačiai 
anomas šios apyl.’nkes vietinių 
draugijų darbuotojas ir vienas 
.š senųjų Pittsburgho lietuvių 
pionierių, Jonas Ambrazaitis, 
sulaukęs 67 metų amžiaus, at
vykęs iš Lietuvos į Pittsburglri 
virš 45 metai atgal.

Vasario 18 d. šiais metais mi- 
č Jono Ambrazaičio žmona, 
. 1 ’ Bi g'o’.yte. suliuku-. 5 j 
i. u,, amžiaus ir išgyvenus šio 

j e šalyje taipgi virš 45 metų. 
Laike Lydijos Ambrazaitienės 
mirties (ji neilgai sirgus mirė), 
jau Ambrazaitis sirgo ir gulėjo 
;ovoje, matomai žmonos mirtis 

dp i;.; sveikatai dar daugia i 
pakenkė ir nuvarė jį į kapus.

Ambrazaičiai p.J.ko didžiau
siam nubudime sūnų Jonų, ku 
r;s yra baigęs advokatūros 
mokslų, ir dukterį, EFbietų. A 
budu yra dar nevedę ir gyveno 
kartu su tėvais. Abudu Ambra
zaičiai yra palaidoti šv. Kaži 
miero kapinėse. Laidotuvėse tei
kė paskutinį patarnavimų šv. 
Kazimiero parapijos* klebonas, 
kun. Kazėnas.

Daug žmonių Laidotuvėse.
Jonas Ambrazaitis buvo pa

laidotas balandžio 10 d. Laido
tuvėse dalyvavo gana daug ve
lionio Ambrazaičio draugų ir 
pažįstamų iš visų dalių Pitts
burgho. Garbės grabnešiais bu
vo Lietuvių Mokslo Draugijos 
čarterio nariai, kurių tik ketu
ri dar yra išlikę nuo negailes
tingos mirties (mat, jau visi 
yra seno amžiaus sulaukę) bū
tent: Juozas Moskeliunas, Jonas 
Balčius, Domininkas Janušionis 
ir Antanas Palūpis.

Kalbant apie Lietuvių Mokslo 
Draugystes čarterio narius, tik 
apie mėnesis laiko atgal Lietu
vių Mokslo Draugija iškilmin
gai minėjo savo 40 metų jubi
liejų ir visi čarterio nariai da
lyvavo iškilmėse. Ambrazaitis 
jau lovoje gulėjo. Tie senieji 
čarterio nariai buvo apdovano
ti dovanomis ir paliuosuoti nuo 
mėnesinių mokesčių, įteikiant 
jiems amžinas narystes korteles. 
Velionis Ambrazaitis irgi priė
mė narystės kortų, bet jau ja 
nesinaudojo ir ji jam buvo ne
reikalinga.

Ambrazaičiai paėjo iš Lietu
vos: Jonas iš Rotulių kaimo 
Jurbarko parapijos, o Lydija iš 
Naujokų kaimo, Skirsnemunės 
parapijos. Abudu atvyko į šia 
šalį, kaip ir daugumas musų 
būdami jauni, laimės ieškoti. 
Pirmiausiai apsigyveno Pitts
burghe. Čionai kure šeimyninį 
gyveninių, čionai auklėjo savu 
šeimų, dalyvavo lietuviškame 
veikime, o ypatingai Jonas veik
damas draugijose, dažnai būda
vo aktyviškas ir vis būdavo iš
renkamas į valdybas, tai sekre
toriaus pareigoms tai kitokioms. 
Kiek aš pažinau Joną Ambra
zaitį, tai jisai Mokslo Draugijoj 
per daugelį metų ėjo direkto
riaus pareigas, tik praeituose 
rinkimuose atsisakė palaikyti 
kandidatūrą, tur būt nujausda
mas kad jo sveikata jau nėra 
stipri.

cagos Seime.
^Baigiant reikia pasakyti, kad 

SLA 40 kp. darbuotojai ir na
riai tikrai išmint’.ngai pasielgė 
išrinkdami į SLA Seimų ir po
rų jaunuolių delegatais prie pa
tyrusių SLA darbuotojų, tuomi 
duoda progų jaunąja i kartai su
sipažinti su tvarkymu organiza 
ei jos reikalų. Iš jų galės išaug
ti geri ir energingi SLA darbuo
tojai. —SLA Narys

Įdėjo Daug Darbo į Mokslo 
Draugijų.

Lietuvių Mokslo Draugija tur 
būt buvo vienintelė draugija, 
kurioje Jonas Ambrazaitis dau
giausiai yra įdėjęs darbo nuo 
pat jos susitvėriino prieš 40 me
tų. Visados jisai šioje draugi
joje buvo kaip koks sargas ir, 
jei velionis Ambrazaitis kadi 
kur kų pamatė negero, tai jisai 
? "m mr iai hel t"vo protesto 
„auų, badr.a. pri-.iu. ėdavo na
mų, draugijos turtą ir saugoda
vo, kad draugijos turtas nebū
tų eikvojamas.

Velionis Ambrazaitis buvo 
katalikas, taip kaip ir visa jo 
šen .a. Vaikai buvo auklėjami 
i<ata.ik‘škai, tačiau jisai nebuvo 
aklas kunigų sekėjas. Jisai mo
kėjo savo tikėjimų atskirti nuo 
savo politikiškų įsit kinimų. Ji
sai dalyvavo bažnytinėse ir lais
vose draugijose, mėgo skaityti 
“Keleivį”, “Naujienas” ir kitus 
pažangius laikraščius.

Baigiant, reikia pasakyti, kad 
ačiū tokių Ambrazaičių, Moske- 
iiunų;-Balčių, Palūpių, Janui jo- 
nių ir kitų tų musų senųjų dar
buotojų pastangoms, Lietuvių 
Mokslo Draugija ne tik gražia 
gyvuoja, turi savo gražų namų 
su gražia svetaine, turi gražų 
knygynų, į klubų ateina visi lie
tuviški laikraščiai, yra pris dė
jus finansiškai su didele para
ma prie visų lietuviškų kultūri
nių darbų, bet yra išlaikius iki 
šių dienų visas tas gražiausias 
kultūrines tradicijas. ....

Atsilaikė Prieš Audras.
Tik tokių musų draugijų 

darbuotojų pastangomis Lietu
vių Mokslo Draugija yra atsi
laikius prieš visokias politikiš 
kas audras, kurios yra siautu* 
sios Pittsburgho lietuviškoje pa
dangėje, o ypatingai prieš bol
ševikiška audrą, ir nesulaukė 
tokio likimo kaip Wilmerdingo 
Lietuvos Sūnų Klubas, McKees 
Rocko Aukščiausios Prieglau
dos Klubas. Ta garsioji bolševi
kiška audra pirmiausiai iš tų 
klubu išmetė visus kitus lietu
viškus laikraščius ir knygas, 
paliko tik taip vadinamą “dar
bininkiška” spaudų. Laikui bė
gant tie klubai nusigyveno dva
siškai ir ekonomiškai. Dabarti
niu laiku į tuos klubus jau tur
būt nepareina nei bolševikiški 
laikraščiai. Reiškia, bolševikai, 
naikindami kitų idėjas, sunaiki 
no ir patys save.

Wilmerdingo klubas, būda 
mas bolševikų kontrolėje įsivč 
lė į Real Estate spekuliacijų, 
norėdamas pralobti ir pražudė 
visų savo turtų, o McKees Roc
ko klubas įsivėlė į bylas, kurio
se buvo daug turto sunaikinta.

Drųsiai galima .tvirtinti, kad 
Lietuvių Mokslo Draugystė; 
Klubas tai turbut vienintelė vie
ša užeiga Pittsburghe, kur prie 
pasilinksminimo randasi laik
raščiai ir knygos ir tai yra vai
siai tų musų senų darbuotojų, 
kurie jau vienas po kitam ap 
leidžia musų tarpą. Bet jų ilgų 
metų gražus darbas Lietuvių 
Mokslo Draugijęj bus tęsiamas 
toliau. -—S. Bakanas
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Lemiamieji žygiai
Dabartinė sąjungininkų kova su Vokietija dėl Skan

dinavijos gali nulemti visą Europos karą. Jeigu Hitle
riui pasiseks įsitvirtinti Norvegijoje, tai netrukus jisai 
pasiims ir Švediją. Tuomet jo frontas iki Arktiko juros 
bus apsaugotas. Jo susisiekimas su sovietų Rusija Šiau
rėje bus užtikrintas. Ne Britanija jam bus iš tos pusės 
pavojinga, bet jisai Britanijai. Nacių lėktuvai iš Nor
vegijos ir Danijos galės nuolatos bombarduoti Škotijos 
ir Anglijos uostus ir krantus ir galės atakuoti kiekvie
ną laivą Šiaurės Juroje.

To ne gana. Šis nacių laimėjimas Skandinavijoje 
įtikintų Balkanų šalis, kad anglai ir franeuzai jų apgin
ti nestengs, — jeigu jie nestengia apginti Skandinavijos 
šalių. Tos Šalys skubintųsi pasiduoti nacių “protekcijai”. 
Hitleris tuomet pasidarytų taip galingas, kad jam butų 
visai nesunku priversti Italiją stoti į karą jo pusėje; o 
Rusija, kuri jau ir dabar nuolankiai tarnauja naciams, 
pavirstų Trečiojo Reicho kolonija.

Antra vertus, vokiečių pralaimėjimas Skandinavi
joje reikštų jiems katastrofą. Naciai stato paskutinąją, 
kad įsilaikytų Norvegijoje. Jie čia gali pražudyti visą 
savo laivyną; gali pražudyti didelį skaičių kareivių, ku
rie buvo išlaipinti Norvegijoje. Ir jeigu iš Skandinavi
jos pusiausalio naciai butų išmušti, tai jie nebegautų 
daugiau Švedijos geležies rudžių. Blokados siena Šiau
rėje butų aklinai uždaryta.

Paėmę savo kontrolėn Skandinaviją, sąjungininkai 
galėtų pradėti veiksmus Pietuose su tikslu nukirsti ga
zolino ir ūkio produktų pristatymą Vokietijon iš Rumu
nijos, Jugoslavijos ir pietinės Rusijos. Netekę Šiaurėje 
medžiagos savo plieno pramonei ir netekę Pietuose kuro 
lėktuvų ir tankų motorams, vokiečiai nebeturėtų jėgų 
tęsti karą.

Šitas desperatiškas Hitlerio žygis Skandinavijoje, 
todėl, gali labai sutrumpinti karą.

Karo ekspertai laikosi ne vienodos nuomonės. Vie
ni mano, kad Hitleris padarė nepataisomą klaidą, įsi
verždamas Norvegijon. Jisai metė savo jėgas į tokią vie
tą, kurioje Anglija gali geriausiai suvartoti savo milži
niško laivyno galybę. Daugelis spėja net, kad anglai įvi
liojo nacius į spąstus, tyčia atidarydami kelią jų lai
vams ir leisdami jiems įeiti į Norvegijos uostus, kad 
Anglija paskui galėtų juos išgaudyti arba paskandinti.

Kiti mano, kad naciai pasinaudojo Anglijos neapsi
žiūrėjimu ir lėtumu, pagrobdami naujas pozicijas Šiau
rėje, iš kur jų niekas nebegalės iškrapštyti.

Kuri šitų nuomonių yra teisingesnė, parodys atei
tis. Bet dabartinės kovos Skandinavijos vandenyse ir že
mėje turi daug daugiau svarbos karo ii* Europos ateities 
likimui, negu visa, kas iki šiol tame kare buvo įvykę.

POEZIJA IR AIŠKUMAS
Vienas “Vienybės” bendra

darbis buvo prisiskaitęs tiek 
daug “poezijos” apie SLA. cen
tro kėlimą, kad jisai nebegali 
suprasti paprastų prozaiškų 
faktų, iš kurių susideda tas 
klausimas. Jisai rašo:

“Neperseniai Susivieniji
mas (SLA.) perleido net dvi
lypiams balsavimus dėl or
ganizacijos centro perkėlimo 
į Pittsburghą. Organizacijos 
laikraštyje buvo net poetiški 
apipasakojimai, kaip bus 
gražu tame centre, kuomet 
delegatai, važiuodami į Chi- 
cagos seimą, sustos Pitts- 
burghe pasilsėti. Čia bus ir 
skaitykla, ir muziejus, ir re-

ir dar kitokie malonumai, 
žodžiu — sviestas šviestu pa
teptas !

“Tik ve, dabar laikraštis

NAUJIEN0Š, Chicago, UI.

likti “oficialią rezidenciją” toje 
pačioje vietoje (t. Wilkes- 
Barre’je), ar kelti ją kitur (t. 
y. į Pittsburghą). Tik šitą da-! 
iyką išsprendus, galima jau bus 
pradėti diskusUOti klaušilrią, ką 
daryti su “biznio raštine” (t. y. 
su sekretoriaus ofisu, organo, 
redakcija ir spaustuve). Tuo
met, žinoma, kils ir įvairios 
kraustymo problemos.

Kad šitaip reikia suprasti da
lyką, parodo ir balsavimai, ku
rie buvo pravesti Penna. kuo
pose. Pildomos Tarybos suva
žiavimo protokole (“Tėvynės” 
15 num.) paskelbti tų balsavi
mų rezultatai. Tarp kitko tenai 
pažymėta: t

“Už perkėlimą į Pitts
burghą balsavo 57 kuopos

“Už palikimą Wilkes Barre 
balsavo 41 kuopa.”

neaišku, kad balsavi- 
tiktai apie pėrkėlimą 

dabar yra Wilkes 
O Wilkes Barre’je

Pirmad-j balandžio 15, 1940

Ar čia 
maš ėjo 
to, kas 
Barte’je?
juk nėra nei sekretoriaus rašti
nės, nei “Tėvynės” redakcijos^ 
nei SLA. spaustuvės. Tenai yra 
tiktai SLA. iškaba vieno advo
kato ofise (ir, gal būt, čarterio 
<opija). Bet tam tikroje spau
doje vis šūkaujama apįe dide- 
es “kraustymo” išlaidas ir pa
našias baubus.

Kai kurie žirioliės visuoniet 
bando dalykus supainioti, kad 
SLA. nariai besusivoktų, apie 
ką eina ginčas. Drumstame 
vandenyje, sako, yra lengviau

Naūjienos apsuko j ienas ir 
sako, kad ‘kraustyti nėra kas, 
tik SLA. iškaba’. ”
Jeigu p. P. Bukšhaitis butų 

atidžiai sekęs diskusijas tuo 
reikalu, tai jisai butų pastebė
jęs, kad “Naujienos” ne dabar, 
o jau labai seniai nurodė, jogei 
reikia atskirti du dalykus: ofi
cialios rezidencijos klausimą 
nuo biznio raštinės klausimo. 
Paprastoje Įkalboje abi Vietos 
yra vadinamos “centru”, bet 
įstatymo atžvilgiu kiekvienas 
tų centrų turi kitokią reikšmę.

Poetiški apipasakojimai, de
ja, to neišaiškino. Daugelis 
žmonių, skaitydami apie “poil
sį” Pitlsburghe, apie skaityklas 
ir muziejus — ir apie “flapab-

ko, visai užmiršo, ,kad oficiali 
S LA. ^rezidencija yra Wilk.es- 
Barre*je. Svarstant sumanymą 
apie centro kėlimą, reikia juk 
pirmu išspręsti klausimą, ar pa-

BUSIĄS DARBININKŲ 
streikas prieš 

HITLERĮ
Iš Washingtono pranešama:

“Matthėw Woll, .pirmasis 
Amerikos Darbo Federacijos 
vice-ptezidentas, šią savaitę 
pareiškė, kad organizuotieji 
darbininkai gali atsisakyti 
gdminti ir gąjjęnti karo me
džiagas, kurias Ariierikos 
eksportieriai siunčia į Vokie
tiją per neutralias šalis.

“To talitarizmo klausimas 
yra aiškus, pasakė Woll, ir 
jeigu buš leista laisvoms ša
lims pralaimėti (karą), tai 
demokratija nebegalės gy
vuoti niekur. Visokia pagaL 
ba^ išimant stojimą į karą, 
privalo būti teikiama šąj'ūri- 
ginirikamš, pridūrė jisai.”
Tai yra daug p roti ilgesį! is 

nusistatymas, negu Socialistų 
Partijos vado, Noi’iriano Tho- 
maso, kuris šėko, kad Jūh-gti
nęs Valstijos turi jokios para
mos demokratijoms neduoti.

KAIP IŠSIGELBĖTI NUO 
KARO

ginusia karų iškyla kaip tik to
se pasaulio dalyse, kur krikš
čionybė yra labiausia įsigalėju
si!

Beveik visa Europa nuo se
niai yra krikščioniška, o betgi 
ji nuolatos kariauja. Kai pa
žvelgi į žmonijos praeitį, tai 
pastebi, kad krikščionybė net 
nesumažino, bet padaugino ka
rus. Pats pirmas stambus krikš
čionybės laimėjimas Romos im
perijoje yra susijęs su karu. 
Krikščionybę paskelbė (4 šimt
metyje) valstybine religija im
peratorius Konstantinas, jr pa
davimas ^sako, jogei tas impera
torius dėlto pakrypo į krikščiol 
nių pušę, kad, bekariaudamas, 
su kitais pretendentais į impe
ratoriaus sostą, jisai pamatė 
danguje ugninį kryžiaus ženk
lą su žodžiais “šiūomi pergalė
si”. Jeigu tas padavimas ir yra 
prasimanytas, tai visgi ^krikš
čionybės istorikai jį labai iš
reklamavo, ir tokiu budu krikš
čionių mintyse susidarė vaiz
das kariuomenės vado, paėmu
siu savo globoti krikščionių 
bažnyčią. Ar tai galėjo prisidė
ti prie karo pašalinimo?

Vėliaū, krikščionių bažnyčiai 
įgijus didelę galią, ji pati skel
bė karus — pav. vadinamuo
sius Kryžiaus Karus šv. žemės 
išvėdavimui nuo turkų. Kuo
met ‘tie Kryžiaus Karai nepasi
sekė, tai Romos popiežius at
siuntė kYyžiuočiūs užkariauti 

; Pabaltijo kraštus ir per šimt
mečius tie “DieVo riteriai” te- 
riojo prusus, žemaičius ir lietu
vius, iki vieni jų buvo visai iš? 
naikinti, o kiti buvd priversti 
dėtis su lenkais, kad atsiginti.

O šiais laikais, ar Romos pa
pą nelaimino Muššdli'riio armi
jų, kuomet jos ėjo užkariauti 
Etiopiją? Ar kiekvienos šalies 
kunigai neprašo “DieVo pagal
bos” savo valdžiai ir kariuome
nei, kuomet ji įsivelia į karą?

Tokiu budu faktai rodo, kad 
patys krikščionys ir net krikš
čionybės vadai arba nežino to 
taikos kelio, apie kurį kalba 
“Amerika”, arba jo nepaiso. 
Bet atrodo, kad ir ji pati jo ne
žino, kadangi nieko apie jį ne
paaiškina.

Yra daug visokių riŪomOriiųį 
kaip išvengti karų, kuriė nuo
latos pasikartoja, .atnešdami; 
žmonijai baisias Melainiės. Vie-į 
ną nuomonę išreiškia BroOkty- 
no “Amerika”:

“Atsakymas į Šitą idausrU 
mą”, rašo ji, “kurs amžinai 
kartojamas, aiškiausiai sūtei
kė prieš 1940 metų gimęs se
niai Lauktasis Asmuo, kur 
tikint i'ej i krikščionys teisėj ai 
ir teisingai pripažįsta Diėvo 
Sununii, pasaulio Išfeariyibjuk

“Daugeliui šis parėiškimas 
atrodys labai naiviu, bet ar 
kas nors sŪgaiVojO ir ’patėikč 
žmonijai - .gėrėsuį brikos re? 
ceptą, kaip Kristus? Ar kas 
nors surado tikresnį Kelią, 
šviesesnę liesą, patėauktesft 
Gyveninių?”
Bet tai tik foėhdrl p’osAkįak 

kurie nieko nepaaiškina. Koks 
gi yra tasai kelias, kurį, anot 
“Amerikos”, nUrodč krikščio
nybės slėgėjas? Kodėl ji nepa
sako? .

Paskui /anties klausimas. Jei
gu atsakomas į LiausiŪi^, kaip 
išsigelbėti rilio karo, jau yra ži* 
nomas per į, 9 .šimtmečių su yir- 
šum, tai kodėl karas vjšličlį

KLAIDOŠ PATAISYMAS

Lietuvos gyvenimo margumynai
Netikėti savivaldybių rinkimai. — Kas dalyvauja tuose 

rinkimuose? — Valsčių savivaldybių rinkimuose tau
tininkai prakišo. — Manoma, kad taūiitiiilkai savi
valdybių VihkiriHis visiškai prakiš. — Kooperatyvas 
“Rūta” 
vedama .prekyba.

■(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

- Nėutralilj valstybių padėtis. — Kaip yra 
Lietuva steigia fabrikus.

Pereito šeštadienio “Naujie
nų^’ numeryje, Apžvalgos 
šttaįp'sriyje po antrašte: “TIK 
TA^KUbNINKAI’ NORI TAI
KOS W HITLERIU” cituojamą 
vienas cliicagiškio komii-nacių 
orgū'no editorialas, iŠ gegužės 
kftėn. 6 d. 1939 m. Bėt tenai 
>pašakyta “1640 m.”, — kas, su
prantama, yra kiaidinga. Tų 
editorialą apie “paŠkudliinkus” 
komunistai įdėjo pereitais įlie
tais, kuomfet Maskva viešai dar 
šaukė demokratijas į kovą 
prieš Hitlerį, bėt slaptai jau ve
dė su naciais derybas.

Iš Lietuvos
VILNIUS. — Vidaus reika

lų ministėriijos patvirtintos ir 
leista Veikti šioms draugijoms 
Vilniuje: Vilniaus Lietuvių 
Labdaros Dr-ja, Lietuvių švie
timo Dr-ja “Rytas” ir Vilniaus 
žydų “Gmilus Chmesed”. Nau
dai steigiama Vilniaus kr. me
džiotojų dr-ja, o kitos yra vtę- 
širiys šėhiari Veikusių, tik da
bar pataikiusių *savo įstatus 
Lietąros įstatymams.

Vilniaus Lietuvių Labdaros 
It Li'etiTviU švietimo ‘<ifty4o” 
draugijų įstatus pasiYašė vilnie
čiai kim.\ Čibiras,' V. Biidrevi- 
čius,. A. Masiulirinis, Š. Urbo
nas, krin. IMėliattekas, 1. 
Badrėika, kan. V. Taškunas, 
burm; K. S tašys, adv. A Juk
nevičius, red. R. MaėkevičiusM 
kun. K. Pukčnas, mok. Br. Un
tulis, V. Martinkėnas, prof. V. 
Narbutas, J. Stankevičius', M. 
Šlėpoti'ėnč, K. Blažys ir dr. Le- 
•£eika. Abidvi šios dfaugij’ds 
yla £aria sėriris if labai daug’ 
nusipelniusios švietimo ir šal
nos darbe, ir abįdVr dėrik hiVo 

įvyksta? h- kas nriošlabri riakėrilėjbši'os.

Visieihš netikėtai ir nelauktai 
Vidaus reikalų ministras paskel
to rinkimus į savivaldybes. Vi
sa taip skubiai buvo sudaryta, 
<ad prasidėjo anksčiau, negu a-; 
pie juos spauda spėjo sužinoti. 
Net nė visi ministrai iš anksto 
nebuvo painformuoti, kad rin
kimai į savivaldybes jau pa
skelbti ! f

Kaip žinote, savivaldybių rin
kimai yra cenziniai, kas turi 
turtą, kas turi mokslo cenzą, 
kas moka valstybės mokesčius. 
— tik tas teisę turi rinkti ir. 
būti renkamas, o be to, tie rin
kimai nėra tiesioginiai.

Į valsčių savivaldybes tie rin
kimai dar paprastesni. Valsčiuo
se jau turimomis žiniomis rin
kimai užsibaigė. Nors formaliai 
Lietuvoje veikia tik viena poli
tinė srovė, būtent, tautininkai, 
bet gi žmonės iš seno savo pa
žiūromis sroviniai skirstosi. Tai
gi sroviniu požiūriu kiek tenka 
patirti šiuos rinkimus tautinin
kai veik visur prakišo.

Daugumoje išrinkti į savival
dybes liaudininkai ir krikščio- 

‘ nys demokratai.
Kadangi rinkimai į pirmaei- : 

lių miestų savivaldybes dar ne
paskelbti ir šie rinkimai jau su
dėtingesni ir, be to, sakysime 
demokratiškesni, tai iš anksto 
galima spėlioti, kad ir tuos rin
kimus tautininkai prakiš.

Socialdemokratai valsčių rin
kimuose retai kur pasirodė. Bet 
tenka laukti, kad miestuose ir 
jie savų atstovus kaip kur mė
gins pravesti ir neabejotinai kai 
kur laimės. Pagal veikiančius į- 
šlatymus savivaldybių veidmuo 
yra Reikšmingas politiniame gy- 
veriime, nes savivaldybės rinki
muose į seimą stato savo kan-t 
didelius, ir tik tie savivaldybių 
išstatyti sąrašai balsuojami.

Tai jei kitais metais butų sei
mo linkimai, tai jau iš anksto 
galima tvirtinti, kad į busimą 
Šeimą nepatektų nei vienas tau
tininkas.

Tai kaip matote, Lietuvos vi-' 
šuomėninis gyveriimas pamaži! 
pradeda rituliuotis visai kita vi
suomenine ir politine kryptimi.

Pro visus įslatyinų varžtus 
veržiasi j gyvėiiiriią kiti žmonės, 
žmonės naujos fotmacijos ir 
stiunia tautininkus iš jų pozici
jų. Metai kiti ir iš Lietuvos iš
girsite riaujus balsus! Jau ir da
bar Liūtu Vos visuomepiniame 
gyvcniirie tautininkai labai pa-1 
šlijo. Visur, kur tik pasirodo 
laisvesnės visuomeniniame gy
venime rungtynės, tautininkai 
šluote jnušluojami.

Mažas, bet įdomus visais po
žiūriais įvykis. Vilniuje neseniai 
įsikūrė kooperatyvės, vartotojų 
bendrovė RŪTA. Ėuta Vilniuje 
atidarė jau daugiau kaip dvi
dešimts krautuvių. Neseniai tos 
Rūtos buvo rinkimai į valdo
muosius ir priežiūros organus. 
Daugumoje į tuos orgėnus na
riais buvb iŠririkti pažangų^ 
žmonės, socialdemokratai ir; 
liaudininkai.

Finansų ministerijos Valdiniu-, 
kui tokie rinkimai labai nepa-( 
tiko. Kadangi kooperatyvai yia 
Finansų ministerijos priežiūrom4 
je, tai tasai valdininkas tuos 
rinkimus panaikino ir naujus, 
.paskyrė.

Per riaujus rinkimus nariais 
į priežiūros ir valdomus orga-. 
nūs išrinkti tik liaudininkai ir 
socialdemokratai. Tautininkai,, 
kad'ir iriėgino rinkimuose da
lyvauti, bet vos keletą balsų su
rinko, o seniau pora atstovų tu
rėjo.

Tai labai įGriiriU it rilusų gy-

venimo sąlygose budinga. Ten
ka pažymėti, kad rinkimuose į 
valsčių savivaldybes policija la- ’ 
bai bešaliai laikėsi ir tik ste-. 
bėjo, kad tie rinkimai nenu
kryptų nuo įstatymų nustatytos 
tvarkos. Bet gi tautininkai dar 
vis .užsispyrę laikėsi tenai, kur 
laikytis dar galima, štai ofic;o-i 
zo .Lietuvos Aido bendradarbiai 
išimtinai tik tautininkai. Kaip 
jau žinote, dabar vyriausybėj y- 
ra dr pora liaudininkų ir krikš
čionių deųiokratų. Taip jau yra 
įprasta, kad oficiozas ir kiti 
dienraščiai deda ištisai pasaky
tas kuria nors proga ministrų 
kalbas.

Oficiozas, LiėtuVos Aidas, Že
mės Ūkio ministro Audėno duo
tą spaudai pranešimą apie būti
ną žemės Ūkio Lunių reformą" 
neįdėjo. Mat, žemės Ūkio mi
nistras yra lidūdininkas, o Že- 
ihės Ūkio Rūniai tvarkomi veik 
išimtinai valdininkų tautininkų.

Tai dėl šio atsilikimo kilo 
riidžds nesusipratimas, kurio pa
sėkoje vis tik oficiozas tūrėjo 
žemės ūkio ministro duotą pra
nešimą atspausdinti. Tiesa ir 
šiuo atsitikimu oficiozas mėgi
no atsikirsti, tą pranešimą įdė
jo kaipo savo informacinę me
džiagą...

Truputuką keistoka, kad val
stybės oficiozas taip gali sava
rankiai elgtis. Bet tas tik įrodo 
ir pakartotinai pasako, kad tau
tininkai iki šiam laikui susida-

dar pavyksta saro monopolinė
se pozicijose išsilaikyti. Bet dar 
metai — ir viskas virs kitaip.

Šiuo metu Vokietijoje eina 
Lietuvos ūkiškos derybos su 
Vokietija. Iš tų derybų nfekas 
gero nelaukia. Yra susidariusi 
labai klaidinga pažiūra, kad ka
ro metu neutraliosios valstybės 
gerai pasipelno. Ano didžiojo 
karo metu kaž kas panašauj 
buvo, bet dabar atrodo, kad ne* 
utraliosios valstybės Europoje 
nuo šio karo ūkiškai lik turi lai
bai nukentėti. O Lietuvai šis ka- 
ras užgulė labai sunkia naštą.

Turėkime galvoje, kad šio 
karo metu valstybe su valstybe 
■prekiauja. Tarpininkų, privačių 
pirklių, jau kaip ir nėra.

Kariaujančios valstybes yra 
užinterešuotos maisto produktų 
■kainų nekelti, o net kartais de
da pastangas tas kainas dar su
mažinti. Jurų blokada savaip 
veikia ir veik padarė, kad lais
va prekyba su visais kraštais 
yra tiesiog neįmanoma.

Karo dėka kai kurios Euro
poje nekariaujančios valstybės 
savo eksportą gali siųsti tik .i 
tam tikras valstybes. £tai Lie
tuvai šiuo metu pasiliko rinkos 
-tik su savo kaimynais. Aišku, 
tie kaimynai susidariusią padė
ty išnaudoja kaip tinkami. Jie 
už importuotas pas save prekes 
•grynais pinigais nemoka, o rei
kalauja, kad mainais imtų iš jų 
pramonės gaminių.

ries valstybės už jos maisto pro
duktus jau ne keletą, bet kele
tu dešimčių milijonų litų sko
lingos. Lietuva sutinka atsiimti 
savo skolą pramones gaminiais. 
Bet gi ir tų negauna! štai Lie
tuva į Vokietiją net pasiuntė

parsivežti. Pirmoje eitoje Lietu-

kitaip tarus, jie sabaluoja vie
ningo darbo fronto vyriausybės 
darbus.

Aišku, kad visa tai Į sveikatą’ 
tautininkams neina. Visuomenė 
patyrusi tokius tautininkų dar
bus dar labiau tautininkų ne
kenčia. Kitaip tarus, tautininkai 
patys prieš save agituoja.

Kitaip veik ir būti negali. 
Tautininkų žymi dauguma tai 
stambesni valdininkai. O tų val
dininkų .tarpe daugelis jaunų, 
kurie ne pagal savo nuopelnus 
ir sugebėjimus atsidūrė atsako- 
mingesnėse valstybes pareigose.- 
Štai jie'tai ir labiausiai visokiais 
budais stengiasi, kad tik tauti
ninkai dar kaip nors savo įta
ką valstybės aparate išlaikytų.

Tai jau eina kova ne dėl ide
ologijos, bet dėl karjeros.

Savotiškai susidėjusiame Lie-; 
tuvos vidaus .politiniame gyve
nime tautininkams iki šiol vis

parsivežti dar vasario mėnesio 
traukiniai tenai pasiųsti ir štai 
jau kovo mėnesio vidurys, o nei 
trąpkinių, nei anglies iš tenai 
negauna.

SSSR iš viso nerodo didelio 
noro su Lietuva laiku už gau
tus maisto produktus atsiskaity
ti- /

Daug maisto produktų dar 
pereitais metais iš Lietuvos bu
vo išvežta į Angliją. Tie pro
duktai buvo gabenami labai pa
vojingais keliais ir, kaip žinote, 
net paskandinti trys Lietuvos 
prekybos laivai, bet Anglija iki 
šiai dienai dar už gautus pro
duktus su Lietuva riea įsiskaitė.r

Kaip kas neturėdamas tiksles
nių informacijų iš Lietuvos u- 
kiško gyvenimo mėgina visą 
kaltę suversti litui, esą dėl lito 
aukšto pariteto Lietuvai tenka 
ūkiškai nukentėti. Visa tai toli 
gražu neatitinka tikrenybei. c< 

(Bus daugiau)

Milės 
0 iro

A7L4N r/C 
GCfAN

Two British dcstroycrs 
lošt report Gcrman 

cruiscr sunk.

British claim 
plartes damoge I 
enemy cruiscr. j

NORTH SEA

German eruisers— 
JOįOOO-ton Bluechcr, 

6000-ton Karlsruhe- sunk 
>F - ir ■» ¥ w • z.

Narvik

Trondheim

SVVEDEN
NlORWAY

Hamare 

Bergen OSLO

Sttivangcr 
fe KrishartSand

DENMARK
NAŪJIENV-ACME Štefephbft '

Žemėlapis parodo įėjimą į Baltike jurą (Skager- 
rak), kur dabar vyksta didžiausias juros mušis tarp 
anglų iii vokiečių.
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LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS
Siunčiant pinigus ir siuntinius | Lietuvą

Visi Amerikos paštai dabar paštas (Post Office) turi sąra-
prihūa pinigus it siuntinius šą Lietuvos pašto agentūrų; 
persiuntimui į visas Lietuvos prie to sąrašo dabar prijungia- 
pašto agentūras, neišskiriant mos žemiau išvardytos Vilniaus 
Vilniaus miesto ir pašto agen- Krašto pašto stotys. Štai kas
turų visame Vilniaus krašte paskelbta 1940 m. vasario mėn.
Kas dėl siuntinių (iki 44 sva
rų), tai nuo vasario (February) 
1 d. 1940 m. čionykštis paštas 
priima vietoje registruotų (re- 
gistered) tik apdraustus (in
sured) pašto siuntinius.

Siuntėjas tatai turi žinoti, 
kad pašto santykiai tarpe Lie
tuvos ir U. S. A. veikia pilnoje 
tvarkoje. Kiekvienas Amerikos

U. S. Official Postai Guide:
Post Offices ih the region of 
Wilno (Vilnius) on which In
ternational Money Orders may 

be drawn

Supplemenling the Informa
tion given in the January Sup- 
ptement, this office has receiv- 
ed from the International 
Ėureau of the Universal Postai

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsHų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams ............ $15
UŽAUGUSIEMS .................... $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
ligonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

3l> South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

' Union a lišt of the post offices 
jin the Wilno (Vilnius) region 
at which International money 
otder service is available 
through thė Repūhlic Of Lith- 
uahia. The lis t is printed be- 
low.

Postmasters are reųuesled to 
bring the list to the attention 
of all cmployees assigned to the 
issue of International money 
orders and to give it as much 
publicity as possible without 
expense to the Department.

New Name Old Name 
Baltoji VokeBiala Waka 
Barčiai

M AU.I1EN Ų-ACME T'elephoto
George Powers, komunis

tas, atsisakė atsakyti į kai 
kuriuos Dies komiteto 'klau
simus. Už tai jis gali būti 
nubaustas.

PASTABOS
Vienas veidmainis “Laisvės” 

nr. 58 rašo: “Mums gaila dar
bo žmonių l.kimo Austrijos, 
Lenkijos, Abisinijos, Albanijos,
Gechoslovakijos, Ispanijos, Chi- 
nijos ir Ind jos gyventojų, kiir 
rie per du šiihtu metų hfe^a 
jungą Anglijos imperializmo.”

IšskyrlVs Indiją, ką su viso
mis kitoiiiis aukščiau sumiUū- 
vomis šalimis Anglijos iihpetia- 
lizmas tūri? Daug protihgiau 
išeitų, jeigu “Laisves” pišatedai 
daugiau kalbėtų apie tiit.eTib ir 
Staliho vedamą impėridlislihę 
politiką.

a » •# .
Vienas labai taiką “myiihUs” 

ir biėdnųjų žmonių ‘užtarėjas” 
“Laisvės ’ ni*. 63 ’aįiraŠo, kaip 
nenugalimoji laudohoji armija 
Lenkijos kareivius darbininkus 
taškė po to, kai ijitleris jau bu
vo parbloškęs lenkus. Sako: 
“Tada rusai Atidengė tokią pra
garišką ugnį, kad iš lenkų apie 
10,00l) kūreivių liko tik masė 
mėsos į kelias sekundes laiko.”

Save pasivadinęs darbiu lukiš
ku laikrašciū hėtūretl) didžiuo
tis tokiu šlykščių darbu, kur į 
keletą sekundų iš Lenkijos ka-

KAINUOJA
MAŽIAU ■ !/L

PORA
NUDAŽYTI 
KURTENUS SU

Sorcie 
Bezdftny

Butrymance

Dukszty

10c •
3už25c

YRA VAISTU IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Buivydžiai 
Butrimonys 
Dūkštas 
Dūkštas
prie Vilniaus Pijarskie 
Eišiškės 
Jašiūnai 
Juodšiliai 
Kalesninkai 
Kaltinėnai 
Kalveliai 
Kiemeliškės 
Kirtimai 
Lavariškės 
Lentvaris 
Maišiogala 
Medininkai 
Mickūnai
Nauj. Vilnia Nowa Wilejka 
Nė ni enči ne Niemeh cz y n

Kolesniki 
Koltyniany 
Kowalszuki 
Kiemelyszki 
Porubanek 
Lawaryszki 
Landwarow
Mejszagola 
M i cd niki 
Mickuny

Paberže 
Paneriai 
Pabradė 
Pažeimenė 
Palūkhė 
Palūše

nad Wilija 
Podbrzezic

nių liko be pastogės, be duonos 
^kąsnio, bėga Suomijos gilunjon. 
■Kitos dešimtys -tūkstančių už
muštų ir sužeistų, kurie pasi
liks visą gyvenimą invalidais. 
Ve kėip Stalinas “išlaisvino” 
suomius.

» » »
“Vilnis” nr. 31 persispausdi

no straipsnį iš Maskvos “iPrav- 
dos” grUodžio 14 dienūs 1933 
m., kuriame sekamai rašoma: 
“^OViėtų Sąjunga neveda, karo 
Sū SUomija ir jai h'egrąsd karu. 
Siivi'etų Sąjunga sudūrę savi
tarpio paramos Ir draUg;šku- 
ino paktą su dėihokmtiiiė suo
mių respublika. Tuo pdktu suo
mių tautai garantuojama vi iš- 
ka nepriklausomybė, žymiai 
padidinama jūs teritorija ir 
įvykdoma brangiausia svajone

— Karelijos sritis grąžinama 
prie visos suomių tautos.”

šituos žodžius perskaičius 
reikia giliai pagalvoti apie tai, 
kaip Stalino valdžia slepia tei
sybę nuo Rusijos nelaimingos 
prispaustos liaudies. Kada Ru
sijos valstiečiai ir darbininkai 
apvilkti pilkais šineliais tūks
tančiais krito Suomijos pusny
nuose, tai valdžios kontroliuo
jama spauda mulkino visos ša
lies gyventojus • sakydama: 
“Mes karo neveda m ir jai karu 
hegrąsinam; sudarėm paramos 
ir draugiškumo paktą. Suomių 
tautai žymiai padidinoih terito
riją.”

Melavimo srityje Stalino- ne- 
šūkirs ir Vbkietijds rudųjų 
gaUjų-Uacių lyderis Hitleris.

P. Kručas.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

PAULINA
; ja > < <

i ........  11

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted St.
Tel Boūievard 0014

KLSŠiAN-TURKlSH BATHS
Ai'LANkVKlT SVEIKATOS PIRTĮ

pirtis naujai pertaisyta su akmenų krosnim, čia gausite Elektros 
Trytme’ntUs, Ultra Violet Sunshine ir Infra Red Light Radiations.

A: CZĖSNA, Savininkas
1657 VV; 45th St. kamp. So. Paulina Street
Mot'etimš Seredortiis — Phone BOULEVARD 4552

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ
Vynai-LikieYiai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd,
CICERO, ILL.

500
Elektrikinių

LEDAUNIU
Turi Būti Išparduota. Visų Gerų
jų Isdirbysčių: Norge, Crosley 
Shejvador, Kelvinator, Westing- 

house, General Electric.

6 cubic didumo nupiginti po 
$89 ^ $114.50, $149.50 

Lengvus Išmokėjimai. Nuolaida 
Už Seną Ledaunę

Jos. F. Budrik
RAKANDŲ IR RA- 

DtO KRAUTUVE

3409-11 Ir 3417-21
So. Halsted St
Tel. YARDS 3088.

SUDRIKO PROGRAMAI: Nau
jas laikas iš WCFL, 970 k. Radio 
Stoties nedėlios vakarais 9-tą 
valandą. WAAF 920 k. naujas 
programas 5:30 v. nedėlios vak.

Pūnžėrtai
Riešė
Rykantai
Rimše
Rudamina

Rūdiškės 
Rukainiai 
Smalva
Stasytei
Sudervė

Podbrodzie
Pohulanka
Polūknia
Ignalino
Kolonia Wilenska
Punžany

Rykonty
Rymszany
Rudamino
Rudhiki k Jaszūn
Rudzisžki
Pilkoj ne

Sildėr'vva

Šalčininkėliai Malė Soleczniki 
Šumskas
Švenčionėliai 
Ta var iškęs 
Trakai

Szumsk k Wiina
No\ve Swęciany
Taborysžki
Tvoki

Turmantas 
Valkininkai 
Vūreha R 
Vareitei

Vilnius
Vilnius-
Jeruzalė

Tunnont 
OIkieiliki 
Orany 
Orniany 
VViciūny 
Wilno ' 
VVilno-
Jeruzolinka

reivių padarė didelę krūvą mė
sos! Ar iš Lenkijos pusės Ru
sijai gręsė pavojus? Negręse. 
Komunistai, nepavirskite lauki
niais žvėrimis, trokštančiais ne
kalto žmonių kraujo.

& o a

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš tl d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienosin the abscnce of current price, 
the ordinary estimated value) 
at the time and place of mail- 
ing the parcel; būt no t excced- 
ing $200 when mailed in the* 
United States (including Alas- 
ka, Puerto Rico, Virgin Is-lands,; 
Guam, Samoa, and Hawaii); 
provided in any case tbat the 
indenmity skali not exceed the 
amount for which the reąuired 
Insurance fee was paid.

Accordingly, the July 1939 
Postai Guide, Parį II, shouid 
be amended as indicated on 
page 39 of this supplement.

Insured (including insured 
collect-on-delivery) parceis for 
and from Lithuania will be 
handled in transit between the 
United States Įlosi office of 
origin or delivery and the 
authorized United States cx- 
change office of dispateh or 
receipt without bcing recorded 
or rcccipted for in transit be- 
tvvecn such offices and, except 
as may be otherwise stated 
herein, will be treated in other 
respects in the šame nianner as 
has been prescribed for in- 
šūrėd parceis cxchanged with 
other foreign countries as sel 
forth in the Postai Guide.

INSURANCE. — Parcel-post 
packages may be insured sub- 
ject to the following limits of 
indenmity when prepaid ai the 
postage rate applicable in addi- 
tion to the insurance fees inen- 
tion’ėd hereunder:

Fee , 
Limits of indenmity: (cents)

Not over $10 .................. 20
From $10.01 to $25 ....... 25
From $25.01 to $50 .......  35
From $50.01 to $100 ....... 55
From $100.01 to $200 60
INSURANCE RETURN RE-;

CEIPT. — Rcųucsled a t iime 
of mailing, 5 cents; after mail
ing, 1’0 cents. (Sec sec. 107, 
par. 4.)

Parceis continiiig coin, bank 
il'otes, pėpe’r money, bullion, 
jetvelry, or other precious art- 
icles mušt not be accepted for 
mainling unless they are insur
ed.

VVashington, D. C.
191() m. vasario 27 d.

Kai Stalino valdžia užpuūlė 
mažiukę Suomiją, tuojūu Mask
vos dėdės paskyrė suomiams ir 
savo valdžią. Gruodžio 1 d. pe
reitų metų pasivadinęs save už
sienio reikalų hiinisteriu Otto 
Kuusinen Terioki mieste išlei
do pareiškimą į visą pasaulį. 
Pareiškime vienoje vietoje sa
koma: “įvairiuose krašto kam
puose liaudis jau sukilo ir pa
skelbė demokratinę respubliką. 
Dalis Suomijos armijos karei
vių
mos

jau perČIo 
naujosios

Turtas -. . . . . . . . . . . . . . . . $4,500,000.00
Atsargos fondas virš $325,000.00
Dabar Mokame 3^/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

UHARTEREb BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOClATIONoFChicago

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

Sūb. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom lorničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas Taipgi pristaiom an
glis j visas miesto dalis

8212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

liaudies remia- 
vyriausybės pu-1

sėli. Sovietų sąjunga, kuri Suo
mijai niekada negrąsino ir ne
kėlė nerimo, kuri visada gerbė
Suomijos nepriklausomybę ir, 
per 20 metų kentė niekšiškas 
avantiūristinių baltosios Suo
mijos valdovų karines provo
kacijas, dabar tapo priversta 
raudonosios armijos jėgomis 
padaryti galą šiems savo saugu
mo gtąsinimams. Dėl to Suo
mijos liaudies masės su di
džiausiu entuziazmu sutinka ir 
sveikina didvyrišką, nenugali
mą raudonąją armiją, žinoda
mos, kad ji į* Suomiją žygiuo
ja ne kaip užkariautoja, o kaip 
mūšų liaudies bičiule ir išlais
vintoja.”

Kas žodis, tai melas ir veid- 
mainybė. Kada Suomijos liau
dis buvo sukilus? kas tokį 
Kuusineną išrinko liaudies vy~ 
riausybės pirmininku ir užsie
nio reikalų .ministru? Ogi nie
kas. Stalinas taiką padarė su 
Suomijos senąja demokratine
liaudies išrinkta valdžia. Kur

STATOME NAUJUS

NAMUS
J

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS
4131 SOe FRANCISCO, AVĖ. 

Telefonas LAFAYETTE 5B24

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

L__________________________ /

CO SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už ,.............
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ..............

$13.50
$50.00

RAUDONGYSLIŲ Hf)
Išėmimas ir Ligon. fcU.VU

$2.00REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGASSENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 

i LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus, pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautiniu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

Kalina inelams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

Ekzaininacija 
ir vaistai .................. $1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN, Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET 

Chicago, III. 
k--------------------—-------------------- /

dabar Stalinas padėjo Kuusine
ną, tai niekas nežino, 

o a a
Kada budelio Stalino valdžia 

grąsino karu suomiams, tai ta 
proga “Laisvė” lapkričio 22, 
1939 rašė: “Juk kiekvienas sih’ 
pranta, kad Sovietų Sąjungos 
raudonoji armija, oriai vynas ir 
laivynas -į kelias dienas ištašky
tų Suomijos fašistines karo jė
gas, kurios prie visų pastangų 
nq)crviršytų 300)000 žmonių ir 
Suomijos liaudį išlaisvintų iš 
po žiūurauš išnaudojimo.”

Šita lietuviškų kernu nacių! 
prahašystė visai neišsipddc.; 
Stalino militarinė jėga pasirodė; 
visai prasta, — nė į kelias die-I 
ilAš, bet ėmė veik pusketvirto: 
mėnesio ir tai dar Suomijos 
armijos nesunaikino. Kada Sta
linas iš suomių atplėšė keletą 
sklypų žemės, tada susitaikė. O 
kaip tą Suomijos liaudį išlais
vino iš “po žiauraus išnaudoji
mo” Stalino klika? Puikus lais-

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

collect-on-dėliveryIrisuted 
parcėl post šerviėe' with Lith

uania eitfective Feb. 1, 1940

ahd

Effeclivė on the data named, 
insured and insured collect-on- 
delivery as Vvell as ordinaryi 
parceis up to the makiinhm 
weight Of 44 pounds per parcel 
ihay be accepted for mailing 
to Lithuania. On the šame date, 
the exchange of regištėred 
parceis Vvill be dišcontinued.

In casc of loss, rifling, or 
damagc of insured (including 
insured collect-on-dėlivery) par
ceis; indėihhity will be paid uu- 
der thė usual conditiohs in the 

| delnai amount based on the 
aclual value (current price or,

BRlbGfcpORT fcOOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. barbąs užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Į !■ Į ■!!■■■ '• "Tl 1^/

vinimas, kad apie 500,000 žino- - •

KLAUSYKIME
šaltimieroi Rytmetiniu
W L1 | • O ' UETUVISKŲ 

«ilH 1. r ■ RADl6 ■ • -, 
® m ■ PROGRAMŲ

1480 jfcYLOCICLES VALANDĄ .RYTO
RAŠTINE:

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S

Garsinkites “N-nose”ėjttunii i i ■■ a.



NAUJIENOS, Chicago, III.

AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS

PUBLISHED EVERY MONDAY THE LITHUANIAN DAILY NEWS

The World at a Glance
Dr. E. G. Punkay

Poisoning Education
that is

they deem to

of Information 
this column... We hope you 
continue to do so by dropping 
line regularly, care of Nauj.'e- 
1739 S.'Halsted St.

If you’re curįous, we can tell you 
vhcre your friends will be this 
rriday night. At the Darius-Girėnas 

‘■'all, of course, dancing to the music 
of Mickey Linon and his orchestra!

mušt be more 
speech. if

English composi- 
will be added to
Symeta Zimmer-
Wilkinson, pia-

MONDAY, APRIL 15, 1940
NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF

F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

Poisoning education 
whaf those bigots who would keep 
the City College of New York City 
from engaging Bertrand Russell 
would wittingly or unvvittingly do. 
For when any pressure group de- 
nies freedom of expression—in this 
instance academic freedom to a 
teacher—then they are not only 
stopping him from expressing what 
his study and thinking have taught 
him to be true. Būt through the 
ūse of fear and intimidation they 
are keeping many other pedagogues 
from teaching what 
be true.

Academic freedom 
than a figure of
people of a nation are to be 
or are long to remain free. 
with changing times, new ideas 
new theories of economics, mora-
litv, and religion are bound to ap- 
pear. Such has been the case in 
the past; such will alvvays be the 
case where society is not to die of 
tb-3 dry rot of stagnation. Because 
of human inertia and the self-in- 
terest of established or entrenched 
proups and organizations, new 
that eonfliet with old ones are 
ly to be fought bitterly.

In the ante-bellum South in
for instance, slaves constituted pro- 
perty valued at about a billion dol- 
lars, and slave labor was the foun- 
dation of a culture and a \vay of 
life. Consequently, the beneficiari's 
of a slave cconomy silenced or 
drove out anybody who dared to 
proclaim the evil of holding another 
human being in bondage. Even Bos
ton of 1830, which profited greatly 
by trade with Southern slavehold- 
f rs, mobbed and nearly lynehed 
V/iHiam Lloyd Garrison boCauseį

the 
free 
For 
and

ideas 
like-

1860,

hemlock. More recently Galileo, fa- 
mous Italian scientist, was impri- 
soned and his disciple, Bruno, was 
burned to death, because they pro- 
claimed that the earth revolves 
around the sun. Yet today the 
churchmen, intellectual descendants 
of those who persecuted those 
great thinkers, accept the hclio- 
centric theory of the universe.

Though we moderns likę to con- 
sider oursclves enlightened com- 
nared with the persecutors of old, 
we have merely refined our tech- 
niquc. For we silence undesirable 
views bv one means or another. as 
Bertrand Russell himself aptly puts 
’t in his book, “Free Thought and 
Official Propaganda.”

“The habit of considering a man’s 
religious, moral, and political opi- 
nions before appointing him to a 
oost or giving him a job is the 
mo^rn form of persccution, and it. 
:s likely to become quite as effi- 
cient as the Inauisition ever was.”

How pronhetie were those words 
of the preat English nhilosonher 
and mathematician of what is hap- 
nening to himself tocįlay! Because 
certain powerful bigots in New 
York Citv dislike Russell’s views on 
life, particularly on the sex rela- 
tion. they have got a complaisant 
magistrate, Justice McGeehan ot 
the N-ew York Supreme Court, to 
forbid the noted scholar to teacb 
»t the City College. Then Mayor 
T.aGuardia.- with the fortitude of 
the ballot-box, has eut the vacant 
nost at that college out of the bud- 
"et for 
courage 
ing in

itext year. Annarentlv. the 
of the LittleFlower is wilt- 
the heat of bigotry.

With 
as Bertrand Russell’s so rare in the 
rold today, only the. foolish and 

Fe dared tot publish his anti-slavery j the bigoted would want to deprive 
(America’s youth of associating with 
such unique intellects. So lovers of 
truth, lovers of freedom, and lovers 
of genuine culture will join in la- 
boring to prevent the poisoning of

mirds as honest and rich

“Liberator”.
In ancient 

taught ideas 
cepted. Yet those who disliked his 
teachings charged him with cor- 
rupting the youth of the city, tried education as typified by the per- 
him, and forced him to drink the secution of Bertrand Russell.

Athens. Socrates 
now commonly ac-

Plan Tour To 
Lane Tech High

Chicago Tours for the Week

| Announce 72 New 
Civil Service Jobs

Jobs for 72 persons will be open 
under statė civil Service within the 
next few months, it was announced 
Positions to .be filFed include those 
of fireman,
master mechanic, carpenter 

. įmason.according to an an-
I Applications should be filed 
the Civil Service Commission, 
tennial building, Springfield,

stationary engineer, 
and

Civil Service An 
nounces Exams 
for 16 Posts

Fulerton

An opportunity to visit Lane 
Technical High School, Chicago’s 
largest publie technical high school, 
is presented by the WPA Free Chi
cago Tours during the week of Ap
ril 14 to 20,
nouncement from the tours division. 
Tours for the week include:

Monday, April 15. “Lane Techni
cal ’High School.” Visit Chicago’s 
largest public technical high school. 
Meet at 2:30 p. m. at auditorium. 
2441 W. Addison St. (3600 north).

Tuesday, April 16. “Coin Control- 
l 'd Devices.” Visit the largest ma- 
nufacturer of coin controlled devi- 
ces and music machines. Meet at 
2:30 p. m. at 4100 W. 
Avė.

Wednesday, April 17. “A Little 
Theatre for Children”.
dramatic workshop and the techni- 
que of preparing plays for children. 
Enjoy a play in produetion. Meet 
at 2:30 p. m. at 820 N. Michigan 
Aventie.

Wednesday, April 17. “Haiti and 
Her Neighbors”. (Negro Traditions 
Lecture) Learn something about 
the settlement of Haiti and neigh- 
boring islands. Meet at 7:30 p. m. at 
4703 South Parkway„ 2nd fl.

Thursday, April 18. “Stage and 
Radio Schools”. Visit studios where 
performers are professionally train- 
ed for stage and radio. Meet at 2:30 
p. m. at 14 W. Lake St.

Friday, April 19. “Municipal Tu- 
berculosis Sanitarium”. 
world famous institution 
its eurative work. Meet 
m. at Bryn Mawr Avė.
and Pulaski Rr. (4000 west).

Friday, April 19. “Armenians in 
Chicago”. Visit St. Gregory’s Ar
menian Church and Onward Neigh- 
borhood House. Meet at 8 p. m. at 
600 N. Leavitt St.

Saturday, April 20. “Psychology 
Museum”. Exhibitts of apparatus 
used in testing vision, hearing, taste 
and smėli. See a film depieting psy-
chological problema. Meet at 2:36 ing tours call Monroe 9674.

Study a

Visit a 
noted for 
at 2:30 p. 
(5600 no.)

with 
Cen- 
111.

The United States Civil Service 
Commission today announced that 
examinations will be held during 
April and May for 16 civil Service 
nositions. Applications may be ob- 
tained at first class post offices.

The positions, and yearly sala- 
ries, are: Associate coal price ana- 
lyst, $3.200; investigator, $3,200, 
assistant cdaj price analyst, $2,600; 
investigator, $2,600; senior animal 
geneticist, $4,600; 
$3,800; associate 
$3.200; assistant 
$2,600; associate
200; assistant entomologist, $2,600; 
senior inspector, engineering mate
liai, $2,600; senior inspector, en
gineering materials (hulls), $2,600; 
inspector, engineering materials, $2,- 
000; inspector, engineering mate
rials (hulls), $2,000; cook, $1,500; 
and diet cook, $1,320.

animal geneticist, 
animal geneticist, 
animal geneticist, 
entomologist, $3,-

Platak Seeks Sixth
U. S. Handball Title

Joe Platak, Lake Shore Athletic 
Club national handball Champion, 
entered the 1940 AAU tournament 
at Detroit lašt Saturday, seeking 
his sixth consecutive U. S. crown.

Naujienų Acme Telephoto
Clark Griffith, owner of VVashington Senators, Presidcnts 

bill-fold witb« annaul season baseball pass to President Roosevelt 
ind shows him purse containing pass to be given to Mrs. Roose- 
zelt. , ,

CONFUCIUS REALE Y 
DID SAY -

B. C. 551-479

From Gems of Chinese Litėrature

should be 
He should 
būt culti- 
the good.

The Master Said—
A plausible tongue and a, fascin- 

ating expression are seldom asso- 
cicted with true virtue.

A youth should be filiai at home, 
rospectful abroad. He 
earnest and truthful. 
overf!ow in love to all, 
vate zhe friendship of
Then, v/hatsoever of energy may 
be left him, he should devot-e to 
the improvement of his mind.

Let loyalty and truth be para- 
mount with you. Have no friends 
not equal to yourself. If you have 
faults.shiink not from correcting 
them.

Learning without thought is la- 
bour lošt. Thought vvithout learning 
is intellectual death.

The study of the supernatural is 
injurious indeed.

Yu! shall I teach you in what 
true knowledge consists? To know 
what you do know, 
what you do not 
true knowledge.

and to know 
know—that is

In mourning, 
sincere than to

He who offends against God has 
none to whom he can pr'ay.

Riches and honours are what 
men desire; yet except in accord- 
ance with right these should no1 
not be enjoyed. Poverty and de- 
gradation are what men dread; yet 
except in accordance with right 
these should not be avoided.

The faults of men are character 
istic of themselves. By observing 
a man’s faults you may infer what 
his virtues aro.

Chi Wen thought thrice and then 
acted. The Master said, Twice will 
do.

Man is born to be upright. If he 
b-e not so, and yet live, he is lucky 
to have escaped.

Those who know the Truth 
not equal to thosė who love it; 
those who love it to those who 
light in it.

A disciple having asked for a 
finition of charity, the Master said 
LOVE ONE ANOTHER! Having 
further asked for a definition of 
knovvledge, the Master said, KNOW 
ONE ANOTHER!

it 
be

is better to be 
punctilious. .

are 
nor 
de-

de-

p. m. at 1951 W. Madison St.
• For further Information concem-

njir. A Ų-zkUivlh. Telcuhou.
Mrs. Ruth Zimmerman, of Al- 

len, Ne b rask a, 22-year-old 
VVayne State Teachers’ Collegc 
student, won nomi .0tion and 
hopes to be the First Woman 
eleeted to States Unicameral 
Legislature.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

Swect memories only are left to 
[remind one of the collegiate frolic 
į given by the LUC a week ago Sat- 
! urday night. In a gaily decorated 
ballroom a very enthusiastic crowd 
danced to 
piayed by 
the greater 
vvorkcd all 
joy being hosts and hostesses at 
this very successful $ffair., 

—x—
In one of our Lithuanian papers 

there recently appeaVed*-an artiele 
in which it was s.tated that the 
Lithuanian University Club is par- ' I .ticipating in a campaign sponsored 
bv the American Youth Congress. 
While it may be that some one or 
two individuals who belong tot the 
LUC are participating in this cam- 
naign it does not hold true that the 

, LUC as an organization is involved 
in an^ way. On March 31, 1940, the 
members of the LUC by a majority 
vote, took a very definite stand ag
ainst affiliation or cooperation with 
the A. Y. C. or any of its program.

—x—
Hence, any LUC member taking 

part in such a prograhi is doing so 
as an individual, not 'as an official 
representative of the, LUC.

—x—
Friday night at 7:30 p. m. at 

Gage Park Field House, 55th and 
Western Avė. the first meeting bf 
the LUC Auxiliary will be held. 
Membership in this newly organ- 
ized group is open to high school 
students in their sophomore, junior, 
and senior years and to those who 
have already graduated būt have 
not as yet completed at least one 
semester of college work. All mem- 
bars mušt be of Lithuanian descent.

—x—
A fundamentas purpose for initia- 

ting such an organization is to help 
these young people look forvvard 

’ to planning their future education. 
Further details as to specific acti
vities and opportunities offered to 
the members 

. this meeting.

really smooth music
Al Masyck. Although 

numbėr of members 
evening, they did en-

will be explained at

Lašt Sunday Pirmyn turned out 
en masse to witness LKM present 
‘Vagabond King” for the first time 
in Lithuanian. A trcfnendous crowd 
sat more than four hours listening 
to the popular songs that 
made it a top notch favorite 
many years.

have 
these

Those Easter bonn-ets are finally 
making their appearance after a 
short stay in the elosets during the 
inclement weather wc’ve been 
having this early Spring. H-are’s 
wherę tjne boys start heekling the 
eontraptions that the girls 
sedly call hats. Christine 
white birdie to hold her 
place: Onuks Skever has
rose for a hat probably to mateh 
her rosy cheeks, and the others too 
numerous to mention here have 
their own individual idea of what 
a hat is for.

disgui- 
has a 

hat in 
a pink

SINGERS: We prediet that Kim
ball Hall will have a packed house 
an May 5 when Onuks Skever, 
vouthful singing star of Pirmyn 
chorus, 
Onuks, 
(vinner 
:n the 
Tribūne Chicagoland Music Festi- 
val... Her recital program will 
’onsists of French, German, Italian, 
Lithuanian and 
tions... Variety 
the program by 
man and Grace 
nists... Harriet Gricius is not only 
t commendable coloratura, būt an 
'uitboress as well... She has been 
”rrlting the script for the “Makalai 
^amily” šeriai, heard on Budrik’s 
Sundav hour, for some time... It 
;s said that John Daučkus, ..who 
will be F.-card in Birutė chorus’ 
oneretta, “Viengungiai”, this Sun
day. > a new tenor find among the 
Chicago Lithuanians... John hails 
from Snring Valley... That is good 
news for, while sopranos, mezzos 
alfos et ai. are plentiful, good men 
singers are scare... You can count 
them on the fingers of your two 
hands without discarding your ci- 
garet...

ROMANCE: Connie Pauga now 
h aš a song she can call all her 
own... It was written especially for 
her 
ter > 

i our 
ski 
cently announced 
ments... Bernice, who is a Wauke- 
?an giri, a singer and a former 
LUC member, discloses that she 
and her fiance, Joseph Lima, who 
is of Italian 
exchange in 
Al Prusis is 
Gricius, a Humboldt Park 
No wedding plans are being made

Al is at present more 
with preparations for 
from a dental college 
He expects to work for

i Onuks
singing star

presents hor first recital... 
a mezzo-soprano, was the 
in the West Side division 

eliminations for lašt year’s

CONTRIBUTIONS: Our sincere 
hanks to all of you who have sup- 
ilied us with bits 
or 
vili 
is a 
108,

Chicago Youth 
Dances at Darius
Girėnas Friday

by a German admirer, a wri- 
who is known only as CarI to 
informants... Catherine Kle,wet- 
and Bernice Malela have re- 

their engagc-

extraction, 
the near 
engaged to

plan to 
future...

Agnės
beauty...

And if you’re štili eurious—you 
Tiould be! For this will be a "Cu
riosity” dance, sponsored by the 
youth committee of the Chicago 
Lithuanian Society.

How many beans in a quart jar? 
(There’s a cash prize for ans\vering 
fhat one correctly). What can be 
found in four gross ballons? What 
vili all the roses be doing there? 
These and other ąucries vvilktickle 
your fancy.

The dance will be the first af- 
fair sponsored by the youth com
mittee of the largest local Lithua- • 
nian organization in Amęrica. Būt 
it will certainly not be the lašt, as 
you will discover upon examining 
the Darius-Girėnas hall Friday.

The 
men t 
cents. 
jei ved 
mails.

vvhole evening of entertain- 
will cost non-members 25 
Members have already re- 
their tickets through the

BRM

TJark District Hikers 
To Explore Desplaines
Valley

Zimmy in ac- 
5 at Kimball 
is presenting 
are informed

as yet, for 
concerned 
jrraduation 
this June...
a salary for about a year before 
going into private practice... Paul 
Tunkis et d Esther Eikel put one 
over on their friends a week ago 
Friday by getting married very 
ouietly and slipping away on a 
honeymoon before their 
tances had realized what 
pened...

acquain- 
had hap-

McElroy

The Chorus will have a chance 
to; see “Grandmaw” 
tion come this May 
Hall. Onuks Skever 
a Concert and we
that a variety of songs are on the 
program to please everybody. Tick
ets can be had from 
Chorus members.

Onuks or other

you notice by 
column on the

By the way, did 
now that there is a 
Edittorial page of the Daily News 
entitled “Sharps and Flats”, by Do- 
nald Douglas.

The Chicago Park District Out- 
ing Club has planned an excursion 
through Dės Plaines Valley, Sun- 
day, April 12. „

The group will leave from bus 
station, 20 E. Randolph Street at 
9.00 A. M., arrive at Lemont at 
10:09 A. M. Returning, leave Wil- 
low Springs 5:40 P. M. and arrive 
in Loop at 6:35 P. M. Round trip 
farc is 85 cents. Length of hike is 
12 miles.

The 
leader 
Frank 
yar.

The
thes healthful and enjoyable week- 
end outings.

group vvill be in charge of 
John Hansen and guides 
Stegenga and Joseph Bab-

public is invited to join

concerts before

Clayton F. Sun- 
publish a volumė

Shall we ‘sue’ him?

That new
Norman boys
usually with a few d-eicers, is cer
tainly depleting their ‘sočiai re- 
serve’ fun.

“Special Job” the 
are toting around,

, Pirmyn’s sponsored basketball 
team left for Cleveland Friday 
night to engage in an all Lith 
Basketball Tournament. We’re all 
hoping that they bring home the 
bacon.

r*

The Master said—
The commander-in-chief of an 

army may be carried captive, būt 
the eonvietions even of the meanest 
man cannot be tšken from him.

Some one asked Confucius, say- 
:ng, Master, what think you ,con- 
jerning 
should 
Master 
return 
GOOD
JUSTICE.

When his stable' burnt down, 
Confucius left the Court and said, 
“Has any man been hurt?” He did 
not ask about the horses.

A feudal noble said to Confucius, 
“The villagers of my State are up
right men.' If a father steals a

| sheep, his son will give evidence, dens.

This is an 
voung people 
requirements are heartily invited to 
attend and to bring their friends.

—S. B.

open meeting. Ali 
meeting the above

The finai big splurge of Pirmyn’s, 
in the sočiai world, will be a sum- 
mer dance as concocted by Estelle 
Pūkis. Tentatively, the date sėt is 
in early June on a Saturday night. 
More details will be furnished^at a 
future date.

INFANTILE: Sylvia
(nee Sabonis) will introduce hef 
two year old son to a new brothar 
of organist, singer and auto sales- 
man, Kastas Sabonis, is a brilliant 
pianist who figured prominently in 
many Lithuanian 
her marriage...

AUTHOR: The 
ny Co. will soon
called “Dance and Be Merry”, con
taining descriptions of thirty folk 
dances, among the Lithuanian, Ara- 
bic, Armenian, Latvian, Croation, 
Russian and others. . The author 
is Vytautas F. Beliajus ...

YOUTH: A very ambitious eonu 
mittee, representing the youth of 
the Chicago Lithuanian Society, is 
impatiently avvaiting Friday night 
to witness the reactjion of the young 
members of the organization to the 
beginning of youth activity... If 
Friday night’s “Curiosity Dance” 
at the Darius-Girėnas hall is a suc- 
cess, the committee, which is head- 
ed by Al Rulis, will feel free to 
oroceed with further plans for 
broader, mord varied and more fre- 
quent activities ...

irutė

the principle that good 
be returned for evil? The 
replied, What then will you 
for good? No: RETURN 
FOR GOOD; FOR EVIL,

against him.” Confucius replied, 
“The uprightness of the villagers 
my Statė i s different from 
father will shield his son, 
son will shield his father. 
what I call uprightness.”
Translations by Hon. Herbert
Giles, ProfesSor of Chinese in Cam- 
bridge University.

that. 
and 

This

in 
A 
a 
is

A

A new soprano, Helen Shebelski, 
has joined the Chorus. This column 
oxtends its 
hppe to see 
time.

heartiest vvelcome 
you around for a

and 
long

for an immedia'te 
“Blossom Time” 
have been abondoned.

All plans 
sentation of 
this season 
The prospects of having it next
fall are very good.

per- 
again

The chorus has begun to rehearse 
a new song of our repertoire, “TheA special contest for amateur. . , - .

photographers will be held, in con- BeUs St. Miehae ’ is a difficult 
neetion with the National House P'“e but ‘he novelty the “7 
and Garden exposition in the Coli-' W.‘U m°re ‘han repay thc member s
soum May 4 to 12. Contestants were 
invited to submit pictures- of home 
exteriors, horpe interiors and gar-

1 sore throats.
★

See- you next Friday members— 
also the alto?

KNICKKNACKS: All speeches at 
the banquet for Hon. Peter Dauž- 
vardis, Chicago’s Lithuanian consul, 
held at the Shoreland hotel a week 
ago were in English, with the ex- 
ception of one of two made by the 
consul himself... Ad Lidy is prov- 
ing that a woman can be a good 
mother and a good lawyer at the 
šame time... The Lidys, Albert and 
Ad, compose the law firm of Lidy 
and Lidy ... They reside in Mar- 
ąuette Park ... Their son and heir 
will be two soon... Our apologies 
to Milwaukee’s Bill VVaitkus who, 
it has been pointed out to us,- was 
an innocent bystander and should 
not have been mentioned in lašt 
weeks reference to the 
vvorking at Bernard’s on 
this space ... Lfl Stupar 
working at Bernard’s on 
after May 1... Bruno

This being Leap year, it seems 
quite right that Birutė should 
stage the American premiere of the 
operetta, “Viengungiai” (The Bach- 
elors) at the Lithuanian auditorium, 
3133 S. Halsted St., this Sunday.

Th operetta is the work of ^Li- 
thuania’s contemporary composer, 
Andriulis. It has been given a 
vvarm reception in Kaunas and the 
provinces.

The plot is a very simple one, 
and takes into consideration the 
Cact that there are more women of 
marriageable age in Lithuania than 
men. Naturally, the bachelors are 
very concerned about proposals for 
raising the taxes of the' “lucky” 
men, etc., būt they don’t care to 
give up their freedom.

The operetta proves that men 
are only men, after all, and are 
altogether human, and two 
live happily ever after.

people

of the 
chorus

Following the presentation 
operetta, a concert by the 
will follow. Birutė has added Se
verai new Lithuanian compositions 
to its repertoire, and they will be 
heard for the first time by many. 
Dancing will follow.

in
St. 
be . -
StJwant to miss the annual concert
jg Sunday.' Refreshing entertainment

AYC 
63rd 
will 
63rd 

" 21 . ~___ • Brooks _
now a route man with the Archer yours. Admission will be
Laundry.., 65c.

If you have ever attended any 
of Birutės affaire, you will not
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“Weddings Shmvers”
P-ūų Trakselių namuose, 

4641 S. MarshfieM Avė., kovo 
30 — įvyko jų dukters* Evelyn 
vestuvių lauktuves. Ji netrū
kus apsives su Stanley Kar
pius.

P-lė Evelyn Trakselis yra 
graži ir išmintinga lietuvaite. 
Turi įsigijusi mokslų ir yra ga
bi šeimininkė. P-nas Stanley 
Karpius yra Town of Lake gy
ventojų p-nų Stanley ir Sofijos 
VVelichkų sūnūs, 4119 S. Ash
land Avė. Jie turi tayemo biz
nį ir yra visiems žinomi kaip 
mandagus ir širdingi lietuviai.

Jaunųjų vestuvės įvyks ba
landžio 20—ir po vestuvių jau
navedžiai ketina apsigyventi 
Clearfng, III., 5746 W. 65th St.

Tėveliai ir jaunavedžiai sve
čiams ir draugams širdingai 
dėkoja už atsilankymų ir už 
gausias dovanas.

Jūsų Ona.

Išsiėmė Leidinius 
Vedyboms 

(Chicagoj)
Matthew Pratapas, 26, su

Helen Varkalis, 19
John Jargielo, 59, su Eliza- 

beth Pikus, 50
Edwin Pouška, 23, su Helen

Walsh, 21
Browne Yucus, 27, su Fran- 

ces Bauža, 24

^Irikaiauja
r Vrsfcfru

Thelma Butkus nuo Francis
Butkus

Gavo
Perskiras

.1 » t • 1. o
Stanley Kammski nuo Mary

Kaminski
Mary Gorski nuo Anthony 

Gorski
Mary Ktipreckis nuo Charles 

Kupreckis

BENEDIKTAS MINEIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 12 d., 10:30 valandą 
ryto, 1940 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Purvaičių kaime, 
KuntauČių parap., Telšių ap
skrity. Amerikoj išgyveno 35 
metus.

Paliko1 dideliame nuliudime 
brolį Petrą, brolienę Magda
leną, jų dukteris: Josephine 
Simonek. jos vyrą George, ir 
Oną Szrulovv, jos vyrą Joną, 
draugus rr pažįstamus. Lietu
voje pahko daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas 1742 So. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., balandžio 16 d., 8:30 
vai. ryto, iš namų į Dievo 
Apveizdos parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už Velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Benedikto Minei- 
kos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Brolis, 
Brolienė ir Giminės.

Laid. Direkt. S. M. Skudas, 
Tel. MONROE 3377.

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažintos 50% 

Nuinultos Iki 
DIDELIŲ KAUKU 

BARGENAI
NeatMImta 6x9. 8x10, 9x12, Qxl6,11*19 
Verti nuo 86 Ik! $60. Dabar $3 Iki $29 
Nauji 6x9, 8x10. 9x12. 12$ 18, 1054x13 
Verti $20 iki $83. Dabar $10 iki $42 

ir auklė.
15 0x12 tikru orientallų, 50 kitokių 

Mieros 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
LOOO Jardų karpetų po 50e Jard ir auklė.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

6208-10 S. HAt'lNE—DleaomU, 3 vakarui

II Fl H i Gėlės Mylintiems I I U |J A Vestuvėms, Ban- 
lUkietams, Laidotu- 

**■•■*■ • vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Pilone LAFAYETTE 5800

Kaip Komunistai 
Šeimininkauja Be- 
partyviškam Kliube

Kas "Šnipas,” o Kas Ne?
ROSELAND. — Suvienytas 

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Politiškas Klubas 9 wardoj 
yra Jbepartyvė organizacija, 
kuri gyvuoja jau per daugelį 
metų ir aktyviai dalyvauja po
litiškame darbe.

Prisiartinus rinkimams klu-
4

bas savo susirinkimuose svar
stė kokius kandidatus rinkti.

SLAPP Klubas 9 wardos 
kažkodėl sužavėjo komunis
tus, jie nužiūrėjo, kad klube 
geriausia dirva komunisti
niam veikimui, geirriau sa
kant, triukšmaviinūi.

Pradėjo komunistai rašytis 
prie klubo ir jie pilnai savo 
tikslų atsiekė. Povilas Petro
nis jau antri metai klube pir
mininkauja, ir panaudodamas 
bendro fronto ir “New Deal” 
□balsius prisitaikė prie ikai 
kurių demokratų lyderių klu
be, kurie nesipriešina komu
nistų visokiems sumanymams.

Surengia “Pirtį”!
Bet jeigu kas pasipriešina, 

arba išsitaria nepalankiai ko
munistų kokiam nebūtų suma
nymui, tai jau tokį norį kad

AMELIA KĄCHINSKIENĖ
po tėvais Kvecaitė 

ęyv. 4028 S. Campbell Avė. 
Mirė 8053 S. Hermitage A ve.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bal. 12 d., 5:40 Vai. po piet, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Telšių apskr., Navarė- 
nų, miestely. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Zigmontą, 5 dukteris: 
LoUise, Bernice, Helen, Flo- 
rence ir Genevieve, 2 žentus, 
A. Baness ir W. Pauldon, 3 
sūnūs Stanley, Paul ir Euge
ne, 2 marčias Anna ir Norma, 
2 seseris: Sophie Nausėdas, 
Detroit, Mich. irA Modesta 
Kvecaitę, Boston, Mass. ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė prie Chic. Lietu
vių Draugijos.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4447 S. Fairfield 
Avė. Laidotuvės įvyks antra
dienį, balandžio 16 d., 8:30 v. 
ryto, iš kopi. į Saint Anne’s 
parap. bažnyčią, 38th PI. ir 
California, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi ą. a. Amelijos Kachins-. 
kiepės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą įr atsisveikinimą

Nuliūdę liekame: Vyras, 
Dukterys,* Sunai, Žentai, Mar
čios, Seserys ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Ėudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

LOVEIKISSS
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street-

Tel. YARDS 7308 
*111 1

MORTA KRAUJAMS
PO TĖVAIS VE2!i>ZUNAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 14 d., 4:17 vai. popiet, 
1940 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Pilučių kaime, 
Biržų apskrity.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame rtuliūdime vyrą Adolfą. 2 sūnus: Edvardą 

ir Adolfą ir kitas gimines , ir draugus.
Kūnas pašarvotas S. M. Skudo koplyčioje, 718 West 18th 

Street.
Laidotuvės įvyks balandžio 18 dieną, 8:30 vai. ryto iš kop

lyčios į Dieto Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. MORTOS KRAUJALĮS giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
VYRAS, SUNAI, GIMINĖS IR DRAUGAI.

Laidotuvėse patarnauja Laid. Direkt. S. M. Skildas, Telefo
nas MONROE 3377.

jau plaka liežuviais, tai plaka. 
Tokis narys paskui, pagal pa* 
čių komunistų sakymų, jaučia* 
si kaip pirtyje buvęs.

Pavyzdžiui, neseniai klubo 
susirinkime vienas klubo įtek
mingas veikėjas, S. Misiūnas, 
kuris užlaiko valgomų daiktų 
krautuvę, neprielankiai išsi
tarė prieš susirinkimui siūlo
mą rezoHueijų. P. Petronis, 
kaipo pirmininkas, užatakavo 
S. Misiūnų, primesdamas jam, 
kad jis yra biznierius ir iš 
klubiečių bitfnį darąs ir kaip 
dabar drįsta taip kalbėti.

Akipl&ša Veikime.
S. Misiūnas mandagiai at* 

sakė P. Petroniu!,- kad tu neži
nai kas aš esu ir tu man ne
uždės] Stalino raudonos kepu
rės. Tokis S. Misiūno pasaky
mas labai nepatiko komunis
tams. A. Petronis, irgi biznie
rius alaus biznyje, pašokęs su
šuko, kad toks pareiškimas ro
do, kad S. Misiūnas yra šni
pas.

P. Petronis veikime yra 
smarkus akiplėša, jei ką tik 
prisirašęs prie klubo, tebėra 
“naujokas” klube, o jau senus 
klube narius krikštija šnipais. 
Tokiu A. Petronio išsireiškimu 
apie S. Misiūną komunistų 
“Vilnis” labai džiaugiasi.

Komunistų tokiu elgesiu 
klubiečiai nepatenkinti ir tas 
klubui nežada nieko gera. 
Klubas buvo bepartyviškas, te
gul jisai ir pasilieka toks.

—Klubietis.

Ekspresai Douglas 
Eleveiterių Linijoj

Chieagos eleveiterių bend
rovė paskelbė, kad pradedant 
šiandien Douglas eleveiterių 
linijoj pradės kursuoti ne vien 
lokaliai, bet ir ekspresiniai 
traukiniai.

JURGIS DAUGIRDAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 11 d., 8:30 vai. va
kare 1940 m., sulaukęs 38 m. 
amž., gimęs Braceville, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Mary, po tėvais Kise- 
lius, dukterį Glorią, 2 seseris 
Margaret Antonovich ir Ellą 
Dambrauskas, 3 brolius Joną, 
Aleksandrą ir Adomą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų-

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
1735 Wabansia Avė. Laido
tuvės įvyks antradienį, ba
landžio 16 d.,* 8:30 vai. ryto 
iš kopi., į šv. Mykolo parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Daugirdo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat, nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Moteris, Duktė. Seserys, 
Broliai ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

Sekmadienį Birutės 
Choras Stato 
Oper. “Viengungiai”

Naujai atvežta iŠ Lietuvos
Nežinau kaip kitjems, bęt 

man Birutės vardas yra žavėti
nus. Man prisimena tie laimin
gieji laikai, kada, su savo 
dviem Simais, Vytautu ir Algir
du, dar Miko Petrausko laikais, 
eidavom į pamokas Birutės 
chot’O1.

Kiek klegesio! Kiek klausy
mų turėdavau atsakinėti savo 
vaikams. Po pamokų, lietuviški 
šokiai. Po šokių, namoiT ir, lo
von atsigulę, dainuodavom “Ei
na garsas nuo rubežiaus”... kol 
neužmigdavom!

Šiandien’ vaikai išaugę ir, iŠ 
namų išskridę, savo gyvenimą 
gyvena. Bet aš esu tikras, kad 
jie neužmiršo Birutės choro ir 
tebedainuoja ‘'Eina garsas nuo 
rubežiaus”... nors toli, toli nuo 
Birutės chord gyvena. Aš tik 
vienas neapleidžiu Birutės cho
ro ir’, nors prie choro daugiau 
nebepriklausau, į jo parengi
mus lankausi atsidėjusiai.

jaunimas
Štai, ir dabar įsigijau tikieta 

sekmadieniui, kada Birutės 
choras statys operetę, “Vien
gungiai”, Lietuvių Auditorijo
je. Senieji Birulės choro na
riai eina prie ^šutomos. Jų vie
tas pavaduoja čia gimęs ir au
gęs jaunimas — tobulesnis, su 
melodingesniai-s balsais. Tai ne 
paprastas kaimo jaunimas, ku
ris prieš 30 metų musų j^fdis 
ir jausmus gaivino. Tai “high 
school ir collegc “boys and 
girls” jaunimas. Tai lietuvių 
tautos druska, kuri neleidžia 
mums seniams trunėli. Kuris 
tėvas ar motina butų tokios 
širdies, kad nėnudžiugtų maty
dami savo vaikus ant estrados, 
žavinančiai, pieĮodingai, dai
nuojant Birutės chore.

Taip, tėvai,'aš neabejoju, kad 
jus ateisite pamatyti Birutės 
choro operetės perstatymo. Bei 
tas manęs nepatenkins. Jus tu
rite prikalbinti ir atvesti kitus 
tėvus, kurie augina vaikus. Lai 
pamato musų jaunimo garbin
gą kulturinį darbą. Lai pasi
klauso jų dainų ir, vėliau, lai 
savo vaikus prirašo prie Biru
tės choro.

Lai gyvuoja nemirštantis Bi
rulės choras po vadovybe p. 
Jono Byanskę,, lietuvybės gai
vintojo. Reikia nepamiršti, kad 
Jonas Byanskas čia gimęs ir au
gęs, lygiai taip ir jo žmona, p. 
Byanskienė, neilstanti darbuo
toja lietuvybės dirvoje.

Nepamiršk, balandžio 21 d., 
Lietuvių Auditorijoj Birutė sta
to operetę, “Viengungiai”!

Dr. A. L. GraiČunas.

Klaidos Atitaisymas
šeštadienio- “Naujienose” per 

klaidą tilpo žinutė apie pavapi- 
jūrių chorų rengiamą “Dainų 
Šventę”, žinutėj taipgi kelios 
eilutės buvo sumaišytos su ki
ta žinia apie “Vilnies” Jubilie
jinį koncertą,-' kuri per klaidą 
bu*vo palikta iki kito šeštadie
nio. Taigi, eilutės buvo sumai
šytos, ir žinia, kuri turėjo tilp
ti pereitą šeštadienį buvo pa
likta kitam šeštadieniui, o žinia, 
kurį turėjo būti palikta — bu
vo įdėta. Už šią. nemalonią klai
dą rengėjų atsiprašom.

Viet. žinių Vedėjas,

Griauna Dar Vieną 
Viešbutį

Chieagos vidurmiestyj prasi
dėjo tikra senesnių viešbučių 
ir kitų senų dangoraižių grio
vimo epidemija.

šiandien prie Madison ir 
Dearborn gatvių pradės griau
ti Grant viešbutį. Jo vietoj pa
statys naujus rumus, kuriuose 
bus įrengtas teatras, alinė ir 
kelios krautuvės bei rastinės.

Chieagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
L. ŽAGARIEČlŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—-Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.? St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bojai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, Ilk; K. 
Balčiūnas-—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

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

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rast., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rast., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rast., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė — Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis—Dr.-kvotėjas, 8939 So. 
Claremont avė.; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

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

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rast. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 

’ Maršalka—A. Babus; Reporteris
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kaš antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th ‘ Avė.

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

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nica Avė., A. Kaulakis — Nut. 
rast., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 

> per—Fin. rašt., 3534 S. • Lowe 
Avė.;' Z. Grigonis,—Kontr. rast., 
P. Juozapavįče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis^—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

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

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
2427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prošpeet 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Sąmoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz-
nio Komisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. 'Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

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

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Sųbaitis—Vice-pirm., 1947 Des-
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 

4917 Komensky Avė., Laf. 5211
F. Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. šerpy
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Sųbaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

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

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 8534 Sp. Lowe Avė.; 
Walter Ųulęvich — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Punis — 
Apiekūnas kasos, 3202 S. Ęme- 
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekūnas ligonių, 7104 S. Eme
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chieagos Lietuvhi Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St.

CLASSIFIED ADS. ]
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
PAIEšKAU DARBO. Penteris ir 

poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas užtik
rintas. Jos. Augaitis, 1608 S. 50th 
Avė. Cicero, III.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUODU DUONOS KEPYK
LĄ su namu arba ir vieną biznį, 
biznis įgyventas per ilgus metus; 
pardavimo priežastis — senatvė. 
Noriu poilsio. Biznio vieta ir savi
ninko antrašas 2803 Emerald Avė. 
Chicago, III. Tel. Calumet 4959.

HELP VVANTED—FEMALE 
DarbininkiųReikia

REIKALINGA STIPRI JAUNA 
moteris namų ruošai, virti, kiek 
apiplovimui, $10 pradžiai, daugiau 
jei verta, užlaikymas, referencas. 
Kreiptis Henke, 5662 N. Neva Avė.

PARDAVIMUI AR RENDAI TA
VERNAS, 2 aukštų plytinis budin- 
kas, garu Šildymas, 5 kambariai 
užpakalyje, gerai įrengta ruiming- 
auzė ant antro aukšto. Pardavimo 
priežastis—liga. 4642 Wentworth 
Avė. Boulevard 0230.

REIKALINGA SENYVA moteris 
prie namų darbo mažai dirbti, va
karais gali eiti namo: 3231 South 
Emerald Avė., Tel. Victory 6146.

REIKIA PATYRUSIOS mergi
nos, 20—35, bendram ruošos darbui, 
būti, 6 dienų savaitė, 2 vaikai, su
gebanti atsakinėti telefonu. Leng
vas skalbimas, virimo nėra. Van 
Buren 8825.

REIKIA MERGINOS bendram 
ruošos darbui, gera virėja, 5 suau
gę. 4836 Dorchester Avenue.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA VYRO DIRBTI farmoj. 
Kreiptis 3108 So. Halsted, 3 aukštas 
užpakaly, $25 į mėnesį.

REIKALINGAS UNIJISTAS Ja- 
nitorius, atsilankykite tarpe 6—9 
vai. vakaro. Bron Tamulion, 3945 
West Congress St.

REIKALINGAS patyręs BARBE- 
RYS, darbas nuolatinis, atsišaukite 
tuojau 1950 W. 69th St., Grovehill 
2274.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista 
tome bile kur. Pašaukite ar rašy 
kitę dėl daugiau informacijų. Vien 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran 
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su 
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago 
III. Fhone Republię 6051.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI 
Congoleum ketv. pėd.............. 33c
Inlaid Linoleum ketv. pėd...... 69c
Armstrong Inlaid Linoleum k. p. 98c 
Linoleunl Rūgs 9x12 .............. $2.88
BLETSTEIN LINOLEUM STORE

4957 So. Ashland Avė. 
Tel. YARDS 5015.

PARSIDUODA 6 KAMBARIŲ 
rakandai combination radio, Vict- 
rola, pianai, typevvriter. Visus sy
kiu ar atskirai. Apleidžiu miestą. 
3826 So. Emerald Avė.

SOIL—FOR SALĖ 
J uodžemis—Pardavimui

Tel. OAK LAWN 193—J-l. 
STANLEY GAVCUS 

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2.50. Kreipkitės dėl kainų, 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome 
nebrangia kaina. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH RIDGELAND 
AVĖ., WORTH, ILL.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS su hu- 
mus ir Peat Moss — įtręštas—par
duodamas bušeliais ir važmomis—■ 
5 bušeliai už $1.00—10 bušelių už 
$1.50. Pristatom visur.

CHARLES GAVCUS, 
6100 S. State. Tel. Wentworth 7942

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius,, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rast., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua
nica avė. Chicago, 111.

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

Grakauskas, 3939, N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike ČepuIeviČius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Ąve.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1946 METAMS: Pirmi

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

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį. Kampinis na
mas ant bizniavos gatvės. 3566 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS, su 
ar be namų—6 kambariai gyveni
mui. Karštu vandeniu Šildomi.

5642 West 65th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
lunčruimiu, nuosavybė ir gyveni
mui butas, prie vieškelio, arti Elm- 
hurst, elektriką, Šaldytuvas, moder
ni fikčeriai. Dabartinis savininkas 
gyvena 12 metų, kauntės laisnė, 
terminai, W. S. Weller, 186 N. York 
St., Elmhurst, III.

PARDAVIMUI GERAI APSIMO
KĄS modernas tavernas, priežastis 
—'kitas biznis. 434 West 31 St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis išdirbtas per daug metų. Rašy
kite laišką 1739 So. Halsted St. 
Box 2333.

PARDAVIMUI KAMPINIS ta
vernas, gera vieta, pigi renda, garu 
šildymas ir 4 kambariai užpakaly, 
1301 West 51st Street.

PARDAVIMUI GERAI APSIMO
KĄS tavernas, priežastis—kitas biz
nis, 343 West 31st St.

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
roje vietoje. Biznis seniai išdirbtas. 
6 kamb. gyvenimui užpakaly. 3932 
So. California Avė. Lafayette 7966.

SHOE REPA1RING SHOP par
davimui. Teisingas kainos pasiūly
mas bus priimtas. Dėl platesnių ži
nių kreipkitės į 10703 So. State 
St., Chicago, III.

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-žemė Pardavimui

PRIE EŽERO KATEDŽĖ
$1500.00 — PASIŪLO PUIKIĄ 

KATEDŽĖ izoliuota su celo- 
paks, prie gražaus, Šaltiningo, smė
lio dugnu ežero. Lotas 78 pėdų, 
priešakis prieina prie vandens. 
Mažas įmokėjimas, likusią termi
nais. Box D-6—1739 S. Halsted St.

PARDUOS PIGIAI ARBA mai
nys į lotą 4 kambarių medinį na
mą, furnasu Šildomą, 3 kambarių 
katedžį užpakaly. 4220 Home Avė. 
Stickney, III. . ' •

8030 LA SALLE, 6 KAMBARIŲ 
plytinis, gasu šildomas, automati
nis vandens šildytuvas, tile maudy
klė, extra toiletas ir išeinamoji, 
žaismių kambarys, daug extra. Dis
kontas už pinigus. Savininkas 
Triangle 8030.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

NEBRANGIAI Indianoj, savi
ninkas parduoda gerą 80 akrų far- 
mą, didelę vištydę, 5 akrus miško, 
irgi gerą 20 akrų farmą, 7 kamba
rių namą, elektriką, 2 valandas 
važiuoti iš Chieagos. Tel. Indepen- 
denoe 7218 ar rašyti A. Browstein, 
Ober, Indiana.

MOVING AND EXPRESSING
. . , ,^5rkraugtym^ ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALISAUSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect8742

FINANCE AND LOANS 
Finansaiir^ Paskolos

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINOS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt

PASKOLOS
Ant 1-mu ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

PETERS BROS. & CO.
1647 W. 47th Street

2-ras aukštas.
(Tarpe Marslifield ir Paulina gat.)
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NORBERTAS TUMAVICK PRALAIMĖJO 
(TITRO MOKYKLŲ TARYBOS RINKIMUS
Gavo 4,393 balsus; Demokratai “Atkeršijo”

šeštadienj Cicero lietuviai 
prarado vienintelę vietą, ku
rią turėjo vietos vald
žioj, tai yra, apšvietos taryboj.

/Pereito šeštadienio tos tary
bos rinkimuose advokatas 
Norbcrt Tumavick’as pralai
mėjo, tegaudamas 4,393 bal
sus, truputi daugiau kaip pu
sę tiek, kiek gavo aukščiau* 
sias laimėjęs kandidatas.

Laimėtojai.
Rinkimus laimėjo sekami

District 170—Reuben R. George, 
president, and Henry F. Wilkening, 
Michael J. Prisco. and Androw 
Hammond, board members.

Evanston Grade schools, District 
75—W. McCulloch, president, and 
Mrs. Alfred Bates, Mrs. Clyde 
Horn, and Maurice Webster, board 
members.

Glencoe Grade school, District 35 
-—Mrs. George E. Schumacher and 
Phįl C. Barber, board members.

VVifttaetka Grade school. District
— John Montgomery Jr. and 

Kiddoo. bo*rd members.
Kenihvorth Grade school, District 

38—Harry Williams, president, and 
Thompson Wakeley, Mrs. George 
Vaught, and Dr. Howard Good- 
smith, board members. VOKIEČIŲ IR DANŲ KARININKAI

Pirmad., balandžio 15, 1940
—  Į 1 ,------------------- ———    1 . T _r _ — _ ■ _   ....  »

SLA Pildomosios Tarybos 
f Rinkimų Rezultatai

Naujos kuopos: 14, 42,89, 152 ir 217 
(Buvo paskelbta 226, 263, 265, 212, 139, 238, 36, 353, 289, 
30, 63, 104, 109, 129, 11, 60, 64, 188, 260, 16 , 40 , 68 , 77, 
100,136, 200, -284, 352, 41,101, 242, 262, 342, 301, 313 , 341,

kandidatai:
Frederick Wiel — 8,464 bal* 

sus;
Edivard Ce.pak — 7,752, ir
Ednard F. Hruby — 7,723.
Tarvbos prezidento rinki-

ris pereitus rinkimus pralai- 
mėio—tai Frank J. Petru. Ji
sai gavo 7,918 balsus, prieš 
4.210, kuriuos gavo jo arti
miausias oponentas, Joseph S. 
Kral.

Norberto Tumavick’o pra
laimėjimu daugiausia pasirū
pino vietos demokratai, kurie 
buvo pasižadėję jo kandidatu- 

_  __  ____ i paskuti- 
atsime-

Des Plaines Grade school, Dist
rict 62—R. D. Duthie, presidentt, 
ar»d George Eck an dOscar Blume, 
board m o™ bers.

Park Ridge Grade school, Dist
rict 64—Mrs. Edna Swezey and C. 
A. Partenhirr'sr, board members.

Evanston Township High school, 
District 202 —John J. Louis and 
PhHlip P. Pa^e,, board members.

New Tier Townshin High school, 
Winnetka, district 203—Mrs. Sher- 
~>an Aldrich and John P. Ballman, 
^nord members.

I Maine Townshin High school, 
District 207—Dr. Walter T. Poyer, 
board mmbers.

Oa|c Lawn Grade school, District 
123—Roy G. Wohlgemuth, pn?si- 
dent, and Byron G. Houston, John 
Fraspr and Mrs. Ruth Linhart, 
board members.

Thornton Townshin Grade school, 
^isfriet C^’nmet City, district 215 
. .Aih-rt W. Wahlgren, board mem
bers.

Thornton Township Grade school 
District 155—Anton Sczypior, pre
sident, and A. F. Siegrist, and Ro
bert W. Clark, board members.

Wl!mette Grade school, District 
39— Staver Moulding, president, 
and Harry B. Johnston, J. M. Bow- 
’py and Robert J. Lascelles, board 
members.

j Franklin Park High school, Dist-
I riet 212—Frank W. Case, and Frank

Thornton Tovvnship High school, 
Halvev District 205—A. H. Mc-

TRYS JAUNUOLIAI ŽUVO BĖGDAMI SU 
AUTOMOBILIU NUO POLICIJOS

Valiavo 70 Mylių Greitumu

Naujas Lenkų
Fondas Pradeda
Rinkti Pinigus

ra remti, bet beveik 
nėj valandoj prižado 
te ir išėjo prieš jį.

Vietiniai lietuviu
daro išvadą, kad tai buvo de
mokratu kerštas Tumavick’ui, 
už tai, kad jis buvo sumanęs 
kandidatuoti į asesorius.

Su Chicagos demokratų p3-!Shonnon, board members. 
galba. Cicero partijos lyderiui,- 
kongresmanui Maciejewskiui, Dougall, board members.

ti kandidatūrą ištraukti, ir čia 
jis prižadėjo jį vėl remti į 
apšvietos tarybą.

Bet kai pasirodė, kad de
mokratų kandidatas, Henry 
Sclnvarzcl pralaimėjo rinki
mus tik pora šimtų balsų, tai 
iie. matyt, bėdą suvertė ant 
Tumavick’o, ir nutarė jį “pa- 
fiksinti”—kalbant politikierių 
žargonu.

Kaip atrodo iš rezultatu, lie
tuviški precinktai šeštadienį 
balsavo vieningai už Tuma- 
vick’ą, ir tuose precinktudse 
jis gavo daugiausiai balsų. Če
ku ir kitu tautų precinktuose 
varėsi silpnai.

Žukauskas gavo 445 balsus ’and

Aftras lietuvis, kandidatuo- Gordon H. Hamilton, board 
jantis į tarybą, Louis J. Zuke-> 
Žukauskas, gavo 945 balsus. 1

Apšvietos tarybų rinkimai į- 
vyko ir daugelyj kitų Chica-, 
gos priemiesčių. Juos daugu
moj laimėjo esantieji nariai, 
kuriu beveik visi kandidatavę 
naujiems terminams.

Waukegane.
Waukegane, distrikte 119, 

laimėjo Minard E. Hulse-pre- 
zidentas; Henrv Fisher, Cas- 
per Apeland, Joseph Boak, 
Kenneth Rychman, Stanley 
Symųsiak, Mary Whyte ir 
Frances Foley—nariai.
Rezultatai Kituose Mokyklų 

Distriktuose.
Elmwood Park Grade school, Dis

trict 85—OlHe E. Peter, president;
t.a Rochelle and Minard 

o’-enpe, board members.
Elmwood Park Nonhlgh school, 

District 216—Dalias R. Puffer,b’rd 
member.

Lyons Grade school, District 103 
—Leo Meyer, president, and Ernest 
A. Master and Frank E. Kohout. 
board members.

Proviso Township High school, 
District 209—Harry W. Ewert, board 
member.

Blue tsland Grade school, District 
130— Dr. Leslie O. Damm, presi
dent, and Perry F. Hoag and. Wil- 
liam G. Schimmel, board members.

Blue Island Community High 
school Distrit 218—Louis Bieden- 
kopf and Dr. Frank W. Tracy* 
board members.

Norwood Park Township Grade 
school, District 80—Lawrence John
son, president, and Hans Hanner. 
and Charles Bruce, board members.

Bloom Townshin High school, 
Chicago Heights, District 206 — 
Carlton T. Bindley 
Engelhardt, board 

Chicago Heights

— Automobi’ių Nelaimės 
Chicagoj —

i

Prie Main ir Fairview avė., 
Glen Ellyn priemieštyj auto
mobilio nelaimėje žuvo trys 
jauni žmones.

Jie važiavo virš 70 myliu 
^n^«-t^bė4o užsr” 

kimo vieškelyje, nusirito i grio
vį ir žuvo atsimušę į medį. Jie 
bčgo nuo polici’os' skvadkario 
kuris juos vijosi, greičiausiai 
tam, kad duoti jiems tikietą 
už pergreitą važiavimą.

žuvę jaunuoliai buvo:
24 metų Robert McDonald, 

224 West Blair strcet, West 
Chicago, automobilio savinin
kas;

19 metų Philip Geasey, nuo 
733 Prairie avenue, 
lyn, ir

17 metų Wesley 
Park Boulevard,

Suėmė Politikierių 
Už Townoflakiečio

Kalbės Paderewski

iisovima
Politinis Kerštas

New

R YtmmmernKčeY s o oo
Harvey Grade school. District 152 

—J. D. Coale, president, and Mrs. 
Claude Miller and Mrs. Earl De-

• lano, board members.
1 J. Sterlinsr Morton Hięht school, 
Cicero, District 201 —Edward W. 
Cbodl, board member.

Lemont Tovmship Hi?h school,
DMrict 210—Walter Buszkiewicz, 
and Morrel Kiest, board members.

Sonunith Community High school
OMrict 217—Herbert C. Swanson, 
board member.

Oak Park-River Forest High
r/'boni <lis*rict 201—Dr. T. T. Job mobilis, kuriame

! and Ralph W. Wescott, board mbrs. apvirto netoli !
Berwyn Grade school. District 98 ‘ ,
•WiUiam J. Kalal, president, and IR. K tos dvi keleives buvo sun-

J. Kanak, Riai

Berwyn Grade school. District 98

Frnest Holub and B. 
board members.

Rarvvyn Grade (school, District 100 
—John J. Henja, president, and 
James J. Havlįk, Michael G. Hef- 
*>nr. and John N. Holmann, board 
members.

j Oak Park Grade schools, District 
197—Raloh B. Langley, president

Harrold Stati, William J. 
ILong, Mrs. Mildred H. Morrell, and

Stall,
mem-

bers.

| Lietuvis Butkus 
Butų Kooperatyvo 
Viršininkas
Projektą Organizuoja 

Darbininkai.
Pašto

su-
ir jam

sudarę

Glen EI-

645 
lyn.

Heglund,
Glen EI-

Kitos Nelaimės
O Chicagielč Mrs. Harold 

Dalcy nuo £.'160 North Albanv 
avenue buvo užmušta kai auto- 

i ji važiavo, 
Spring Valley,

135 Chicagos pašto tarnau
tojų yra pasiruošę įvykinti į- 
domų, ir Chicagai naują 
manymą butų reikalu, 
vykinti turi pasirinkę 
p. Edward A. Butkų.

Paštininkai turi
branduolį kooperatyvui, kurio 
tikslas yra pastatyti didžiulį 
apartamentinių namų projek
tą netoli centralinių pašto rū
mų, vidurmiesčio pakraštyj.

Butai priklausys kooperaty
vui, kurio nariais bus tų butų 
gyventojai —paštininkai. Na
riai į kooperatyvo iždą yra pa
siryžę įdėti rankpinigių tarp 
$20Q ir $300 ir po to per kurį 
laiką mokės po $33 ar $38.01 
kas mėnesį “nuomos** kol na
mas bus išmokėtas. Jeigu liks 
pelno, tai jis bus padalintas 
tarp gyventojų.

Butkus ir jo keli pagelbinin- 
kai dabar studijuoja kelis pa
našius projektus kituose mies- 

1 tuose ir ieško praktiškų būdų 
• ii ivvkinti C.hirnrfni

sužeistos, būtent, - Mrs. 
Mary Swiezy, ir Mrs. Cathėrine 
McLearn. Automobilio vairuo
tojas, Anthony Swiezy, išliks 
sveikas.

• Nuo gatvekario stoties 
nulipęs po automobiliu pakliu
vo ir žuvo 75 metų senelis. 
William Kleinert, nuo 2145 
North Claremont avenue. Au
tomobilio vairuotojas 
Joseph Salinger, nuo 4429 N. 
Damen avenue.

e Prie Richmc-nd ir Armi- 
tage gatvių trok°s parmušė ir 
nrrtinai sužeidė 49 metu Ru- 
bin Rushakovą, nuo 2201 Po- 
tomac avenue. Trokas, kuris ji 
užmušė, priklausė Rushakovui.

Užmušė Du Ir Pabėgo
• DesPlaines priemiestyje 

nežinomas automobilistas už
mušė du žmones ir net nesu
stojęs pažiūrėti ką suvažinėjo, 
skubiai nuvažiavo. Nelaimė 
ivyko prie Van Buren ir Dės 
Plaines gatvių kryžkelio. Už
muštieji buvo William Elhvitz, 
52 metų amžiaus, W.P.A. dar- 
binmkas ir jo 55 metų žmo
na Eva. J s gyveno adresu 1177 
DesPlaines avenue. Ėjo namo 
iš krautuvės, kur pasipirko 
maisto sekmadieniui.

buvo

“Mokinys” Žuvo 
Lėktuvo Nelaimėj

and Robert G. 
members. .Grade school,1 ji įvykinti Chicagoj.

T0WN OF LAKE
Cityt policija kamantinėjimui 
suėmė Town of Lake politi
kierių James Keska, nuo 4805 
So. Pūsline si.

Jis yra traukiamas atstako- 
mybėn už tariamą nušovimą 
viefos aludininko, Vincento 
Sniegowskio.

Sniegovvski buvo sunkiai pa
šautas pereitą antradienį, o 
penktadienį pasimirė, šv. Kry
žiaus ligoninėje. Keska buk 
grąsinęs Sniegowskiui balsuoti 
už demokratus,arbą... sako, 
“busią blogai”.

Gatvių Darbininkų
Streikas

Rytoj naujas lenkų fondas 
pradės rinkti pinigus Lenkijos 
gyventojams šelpti ir krašto 
nepriklausomybei atsteigti. 
Fondas vadinasi Paderewski 
Fund for Po’ish Relief, ir Chi
cagoj tikisi surinkti $100,000.

Pinigų kėlimo vajui atidary
ti Lenkijos “prezidentas” gy
venantis Franci joj, Ignacy Jan 
Paderewski, pasakys kalbą. 
Chicagoj ją perduos stotis 
W.E.N.R. 8:30 vai. vakare, t.y. 
rytoj.

Suspendavo Bridge 
porto Policistą
Areštavo Penkis Politikierius

Policijos komisionierius Ali
niai! suspendavo iš pareigų 
policistą Louis Augus- iš Decr- 
ingo (Bridgeporto) nuovados. 
Agnus kaltinamas nepaklus
numu ir pareigų nepildymu.

Pereitos savaites pabaigoj. Pareigų metu jis apleido 11 
sustreikavo' 60 Chicagos “bal- wardp 49-to precinkto balsa- 
tasparnių”, darbininkų dir-'vimo stotį pereitą antradienį, 
b a ličių Chicagos gatvėse. Su- ir rezultate ten tarp republi- 
streikavę darbininkai buvo konų ir demokratų įvyko muš- 
priskirti prie miesto asfalto tynęs.
dirbtuvių. Jie protestuoja prieš 
nusamdymą 150 ne-unijistų.

Buvo pasklidę gandai, kad už betvarkes kėlimą, 
viso apie 1,600 miesto gatvių —-------------
darbininkų išeifr 1 
streikan, bet Street Laborcrs 
unija vakar pareiškė, kad lai .
netiesa. -----------

Penki politikai, susikibę 
balsavimo stotyj, buvo suimti

užuojautos )rganfzuoja Fondą
Norvegijai Šelpti

Trys Kalbos į 
Viena Vakara

Rcoseveltienė Chicagoj
Prezidento Roosevelto žmo

na, Eleanor Roosevęlt, atvyko 
Chicagon pereitąs savaites pa
baigoj ir turėjo Hęmažai darbo, 
šeštadienį popiet ir vakare ji 
pasakė net tris kalbas: vieną 
C.I.O. telegrafistų unijos kon
vencijoj, vieną bankete, La 
Šalie viešbutyj ir vieną Or
chestrą salėj, Youth Congresso 
masiniam mitinge.

Telegrafistams ji pareiškė, 
kad kolektyvės derybos pramo
nėj uždeda atsakomybę ne vien 
ant darbdavių, bet ir ant dar
bininkų. Tą tvarką pramonėj 
reikia ugdyti ir tobulinti viso
kiais budais, nes kolektyvės de
rybos yra dar vienas teigiamas 
Amerikos demokratijos 
reiškimas.

Norvegų organizacijos Chi
cagoj, pasikvietusios į talką 
simpatizuojančius amerikiečių 
lyderius, vakar pradėjo orga
nizuoti Fondą Norvegijai Šelp
ti.

Fondas veiks ne
goj, bet steigs skyrius po 
Ameriką.

Chica- 
visa v

$42,000 Kovai Su 
japonų įsteigta 
Kinijos Valdžia

js-Japonai neseniai Kinijoj 
teigė naują “valdžią,” kurios 
priekyje pastatė parsidavėlį 
kinietį, Wang Ching-Wei.

Kaip dauguma kiniečių pa
čioj Kinijoj, taip ir kiniečiai 
Amerikoj Wang Ching-Wei’- 
aus valdžios nepripažįsta. Chi
cagoj kiniečiai sudėjo $42,000 
fondą kovai su ja.

apsi-

Prie Addison priemiesčio 
vakar vakare nukritcį mažas 
lėktuvas naudojamas naujiems 
lakūnams lavinti, žuvo 33 me
tų Robert Muir, nuo 1013 Elm- 
wood avenue, “mokinys”, o jo

už-

Apiplėšė Alines 
Savininką į

Ark. Stritch’ą Pa 
kels Į Kardinolus

Iš Vatikano Chicagoj buvo 
gauta žinia, kad popiežius 

' Pius XII ruošiasi pakelti į kar-■H

Du ginkluoti ^anditai atėmė dinolus naują Chicagos arki- 
instruktorius, James McKenna, $150 nuo Staplejy .Ymich, savi- vyskupą, Samuel A. Stritch’ą. 
35, nuo 703 S. Oakland st., iš'ninko alines adresu 2101 Ali- *-------- —----------------------------
Vilią Park, buvo sunkiai su- port avenue.. Apiplėšimas 
žeistas. ko alinėje.

įvy- Pirkite tose krautuvėse, ku- 
Irios garsinasi “NAUJIENOSE'
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Vakar ir UžvaKar Chicag'oje
• Bedirbdamas savo namui e U. S. armija vakar galu- 

kięme širdies ataką gavo- ir mi- tinai priėmė karo aviacijos tar- 
rė marųuetteparkietis Pontius nybai 52 jaunuolius iš Chica- 
Anderson. Jis gyveno ad. 6448 gos ir apylinkes. Jaunuoliai tu- 
S. Francisco avenue ir buvo įėjo išlaikyti labai aštrius kvo- 
69 metų amžiaus. Tarnavo už timus, turėjo pereiti sunkų 
superintendentą Mather Stock sveikatos egzaminą ir, bendrai, 
Car bendrovė. parodyti ypatingus gabumus ir

tinkamumą karo aviacijai. Jie 
bus lavinami per kelioliką sa
vaičių. Per tą laiką gaus užlai
kymą ir $75 kas mėnesį. Tarp

e Žinokite, kad pavasaris 
jau tikrai čia. Penktadienį Chi
cagon atvažiuoja cirkas. Tai 
bus Greater Olympic cirkas ir 
vaidins per savaitę-daugiau 
Chicagos Stadijone.

• Tendercni, * Incorporated, 
makaronų firma Jo’iete užvedė 
bylą prieš Western Union tele
gramų agentūrą ir reikalauja 
$1,500 nuostolių. Persiųsdama 
firmai telegramą iš North Da- 
kota, Western Union joje su
mainė vieną žodį. Telegramos 
siuntėjas prašė atsiųsti jam 
3,000 dėžes makaronų firmos 
vardu, “Minec-pa”, o Western 
Union tą žodį telegramoj pa
keitė, “Minnesota’*. Tenderoni 
firma išsiuntė užsakymą į 
North Dakota, bet gavo jį at
gal ir turėjo makaronus perpa- 
kuoti į dėžes su nauju vardu.

• Apsukrus, ginkluotas ban
ditas vakar rytą apiplėšė tris 
viešbučius Chicagoj. Windsor 
viešbutyj, 4820 Chicago avenue 
pasigrobė $6 ir laikrodėlį; Nor- 
ford viešbutyj, 1508 N. Pulaski 
—$8, ir $30 Parkgate viešbu
tyj, adresu 1535 N. California 
avenue.

e Vidurmiestyj, prie Wa- 
shington ir Dearborn policija 
suėmė 20 metų jaunuolį Wal- 
ter Noble, kuris ketvirtadienį 
pabėgo iš Bridewell kalėjimo 
17 metų James McDowell, ku
ris taipgi pabėgo, tebėra lais
vėj.

• DuPage apskričio šerifas 
ir policija padarė kratas 40 ap
skričio alinių ir konfiskavo 50 
“punchboards”.

e Prie 8000 Langley avenue 
du nežinomi vyrai pagrobė Roc- 
co DeStefano, prezidentą Unit
ed Liųuor Stores, Ine. Nusive
žė jį prie 74-tos ir SL Lawrence 
avenue, atėmė $700 pinigais 
apie tiek pat brangenybėmis ir 
tada išmetė iš automobilio. De 
Stefano gyvena aukščiau paduo
tu adresu.

priimtųjų jaunuolių yra Frank 
T. Waskowitz, nuo 4813 South 
Marshfield avenue, ir Gus As- 
kaunis, nuo 3839 W. 63rd PI.

• Miškų prezerve, prie Mil- 
waukee ir Devon buvo atras
tas pasikoręs nežinomas apie 
60 metų vyras. Policija spėja, 
kad jis buvo lenkas, nes švar
ko sparne turėjo lenkų Tau
tiško Susivienijimo ženklą.

e Už balsavimų netikslumus 
39-tam precinkte, 27-tam war- 
de apskričio teismas atsakomy
bėn traukia 30 metų republiko- 
na Theodore Me1ko, alias John 
Wa.vne. Jis suklastavęs apie 70 
baliotų.

O Kai spalių mėnesį Harvey 
Holz, Park Ridge gyventojas, 
pastebėjo, kad garnys ruošiasi 
aplankyti jo šeimyną, jis pra
dėto taupyti pinigus daktarui 
ir ligoninei, šiomis dienomis 
garnys vizitą padarė ir užvakar 
Holz nusinešė didelę dėžę pi
nigų į Wc-men*s and Children’s 
Hospital, 1600 May pole avenue, 
garnio padarytas sąskaitas ap
mokėti. Jis paliko ligoninei 
$200 — visus pinigus centais. 
Jų buvo 20,000.

• Momewoodo apskrič’o po
licijos nuovada areštavo ir pi
nigų pasisavinimu apkaltino Al
bertą Stolz’ą, turtingą B’.ue 
Islando anglių pirklį. Jis yra 
kaltinamas iŠviliojimu pinigų iš 
Illinois šelpimo administracijos, 
kuriai parduodavo anglis.

e Gary, Indianoj, adresu 
1128 Jefferson Street, policija 
užtiko slaptą degtinės varykit 
ir marihuanos sandėlį. Jį už
laikė meksikietis, Frank Cam- 
pos. Buvo areštuotas.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"




