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ITALIJOS VYRIAUSYBE NUSTEBUSI 
BRITANIJOS VEIKSMAIS

PRANCŪZAI MATO ARTIMA KRIZE 
TALKININKŲ IR ITALIJOS 

SANTYKIUOSE
LONDONAS, Anglija, kovo i riausybės sluoksniuose, išreik- 

5. — Ronald Cross, ekonomi- štas nusistebėjimas. Valdžios 
nis karo ministeris, parlamen-' atstovų pareiškimu, jie mane, 
to debatuose antradienį pareiš-.kad britai leis dešimčiai laivų
ke, kad Britanija suėmė pen
kis Italijos laivus, gabenusius 
anglis iš Vokietijos.

Pranešta taipgi, kad ateity 
britai konfiskuos visus laivus 
su Vokietijos anglimi ir skai
tys tuos laivus karo grobiu.

Italija pareiškė stiprų pro
testą Britanijai, kai ši pasekl- 
bė pradėsianti blokadą ang
lims. Atrodo, Britanija nepai
santi Mussolinio protesto.

ROMA, Italija, vas. 5.— Ry
šium su pareiškimu Britanijos 
parlamente, kad penki Italijos
laivai jau suimti, Romoje, vy- palydovus.

Sulaikė 5 Italijos lai- Vyriausybe paskirs- 
vus su anglimis to anglis Italijoj

LONDONAS, Anglija, kovo
4. — Dešimt Italijos laivų su 
anglimis išplaukė jjąjno Ho- 
landijos uosto Rotterdam. Bri
tanijos vyriausybe paskelbtu 
kad penki tų laivų sulaikyti. 
Italijos laivai, vežą Vokietijos 
anglis, bus sulaikomi jurose ir 
ateity, pareiškė vyriausybes 
atstovas antradienį parlamen
te.

Britanija užtrauks 
naują karo paskolą

LONDONAS, Anglija, kovo
5. — Britanijos iždo sekreto
rius Simon paskelbė antradie
nį, kad valdžia nutarė užtrauk
ti naują 300,000,000 svarų 
sterlingų (apie $1,200,000,000) 
karo paskolą. Laikas jai likvi
duoti numatomas į 15—19 me
tų. Paskola mokėsianti 3 nuo 
šimčius palankų.

PARYŽIUS, Francuzija, kovo 
5.—Trys nedideli karo laivai 
plaukia iš Anglijos x į Juodąją 
jurą. Jie tarnaus Rumunijos ka
ro laivyne.

Gelbės Lietuviams 
Pildyti Income 
Taksų Blankas

INTERNAI. REVENUE 
INSPEKTORIUS BUS 

“NAUJIENOSE” 
KOyO 4 IKI 9

-Kovo 4 iki 9 d, “Naujie
nose” kasdien nuo 9:30 
v. ryto iki 5:30 vai. po 
pietų bus U. S. inspekto
rius p. A. B. Walons\, kuris 
jums padės išpildyti 
1939 įplaukų blankas. Su
sikalbėsite su juo lietu- 

• viškai, nes jis yra geras 
lietuvis.

Už jo patarnavimą mokė
ti nereikia. —"N.” adm.

%

sugrįžti Italijon, nes tie laivai 
paėmė krovinius pirm negu 
blokada anglims tapo paskelb
ta.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 5. — Britanija nenuimsian- 
ti blokados Vokietijos anglims 
— tokia nuomone vyrauja val
džios sluoksniuose Paryžiuje. 
Francuzai mano, kad tenka 
laukti artimoj ateity talkinin
kų ir Italijos santykiuose kri
zės — ypatingai, jeigu Italija 
nutartų duoti prekybiniems sa
vo laivams karo laivus kaipo

ROMA, Italija, kovo 5. — 
Talkininkai, britai ir francu
zai, paskelbė blokadą anglims 
gabenamoms iš Vokietijos į 
Italiją. Italai numato," ' kad 
jiems neišteks anglių.

Taigi antradienį vyriausybė 
paskelbė kuro reguliavimą. 
Ateity chemikalų, mekanikos 
ir tekstilės pramonės gaus 
anglių tik 80 nuošimčių to kie
kio, kokį gavo 1939 metais 
Rūbų ir odų pramonės gaus 70 
nuošimčių pernykščių metų 
kiekio. Popieros ir maisto pra
monės gaus 60 nuošimčių. Sta
tybos ir medžio pramonės 5'J 
nuošimčių.

Anglių pardavėjams gresia 
sunkios bausmės, jeigu jie par
duos privatiems pirkėjams, na
mų ir biznio įstaigų savinin
kams daugiau anglių, negu 
leidžiama parduoti.

Britanija tyrinėja
• karo kontraktus

LONDONAS, Anglija, kovo 
5. — Scotland Yard (slaptoji 
Anglijos policija) pabaigė ty
rinėjusi kaltinimus, jogei siau
čia graftas ryšium su pirkimu 
karo reikmenų. Išėjo viešumon 
faktas, kad bent vienas stam
bus kontraktorių agentas, tū
las Scott, yra sėdėjęs kalėjime 
už suktybes. Trys reikmenų 
parupinimo ministerijos sam
diniai jau pavaryti iš darbo.

Slaptas teismas šiandien ty
rinėja kaltinimus, jogei reik
menų parupinimo operacijose 
suktybės susisukusios sau guš- 
tą.

Ryšium su tais kaltinimais 
.^eina gandas, kad artimoj atei
ty Chamberlaino kabinete įvyks 
pakeitimų. Busiąs pašalintas 
reikmenų parupinimo ministe
ris Burgin, oro ministeris 
Wood ir ministeris be portfe
lio, lordas Hankey.

LONDONAS, Anglija, kovo 
5. — Valdžios atstovas antra
dienį pareiškė, kad per pir
muosius šešis karo mėnesius 
Vokietija prarado 271,000 to
nų prekybinių laivų.

------ V

LIETUVOS LAISVOJI ZONA KLAIPĖDOS UOSTE.— 
Pietine zonos sritis: ji randasi prie,Žiemosuosto krantinės. 
Į šią zonos sritį įeina Lietuvos Banko sąųdėliai (kairėje)

dą atskiriant pastatyti. Be to, Lietuvos Laisvojoj Zonoj lieka 
10 kranų, kuriuos Lietuva buvo įsirengusi. Vaizde matomas 
vokiečių sargybinis, atidarantis įvažiavimą į Laisvąją Zo-

ir Lietūkio sandėliai ir elevatorius abudu dar prieš Klaipė-

RUSAI PASIEKĖ VIB^RGO ~ 
PRIEMIESČIUS7

ną. (“Elta”).

GANDAI APIE PLANUS BAIGTI KARĄ 
REIKŠMINGI

MIESTAS TEBĖRA SUOMIŲ RANKOSE

HELSINKIS, Suomija, kovo 5 
—Suomijos karo , komunikatas 
antradienį sako, kad visą dieną 
pirmadienį ėjo mušis su rusais, 
kurie veržiasi Viborgo link per 
salas Viborgo įlankoje. Rusų 
atakos atmuštos. Ir antradienį 
miestas dar buvo suomių ran
kose? ***: 7’■

Rusai, visgi pasistūmė pir
myn. Mūšiai dabar eina Vibor
go priemiesčiuose, bet į patį

Suomija prašo medi- 
kalės pagalbos 
pabėgėliams

HELSINKIS, Suomija, kovo 
5. — Suomijos valdžia išleido 
atsišaukimą, prašydama mais
to ir medikalių reikmenų pa
bėgėliams iš miestų į stovyk- 
as. Stovyklose susispietė seni 

žmonės, moters ir vaikai. Dėl 
sunkių sąlygų, sako atsišauki
mas, stovyklose mirtingumas 
yra .didesnis, negu kareivių 
tarpe frontuose, t

500 amerikiečių 
išvyks Suomijon

NEW YORK, N. Y., kovo 5. 
— Jallu Honkonen, suomių 
karo veteranų organizacijos 
sekretorius, praneša, kad šim
tai jaunų amerikiečių mėgina 
įstoti į savanorių burius ir 
vykti Suomijon su rusais ka
riauti. Dauguma jų negauna 
pasportų.

Bet 500 vyrų, daugumoj A- 
merikos suomių, išplauks arti
moje ateity laivu Drottinholm 
į Norvegiją. Iš Čia jie keliaus 
į Suomiją. Jų kelionės tikslas 
suprantamas: su rusais kariau
ti.

Rusijos laivai plau
kia karo reikmenų 

paimti
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, kovo 5. — Laukiama at
plaukiant į Meksikos uostą 
Manzanilo du Rusijos laivus — 
Engels ir Minks. šitie laivai 
paims Meksikos švino ir J. 
Valstijų vario krovinius. Lai
vai grį$ į Vladivostoką.

miestą raudonoji armija neį
stengia įeiti.

Pranešimas apie padėtį Kūli
mo fronte sako, kad rusų ata
kos atmuštos. Apie 500 raudon
armiečių žuvo. Suomiai paėmė 
kai kurias rusų pozicijas^

Švedų "bŠta’ijoiias,' “'Icariau jąs 
kartu su suomiair Petsamo 
fronte, užmušė 200 rusų karei
vių.

Rusija siunčia eko.- 
nominę komisiją 

į Berlyną
MASKVA, Rusija, kovo 5.— 

Artimoj ateityje sovietų eko
nominė komisija atvyks į Ber
lyną. Ji čia duos užsakymų 
.pagaminti sovietams įvairių 
produktų, kaip rusų-vokiečių 
neseniai padaryta sutartis nu
mato.

Rusijai naujas vargas.. Ji 
gavo Lenkijos aliejaus laukus 
Galicijoje. Produkcija aliejaus 
pradėjo žymiai mažėti. Reika
linga naujų investmentų gamy
bai padauginti.

Nauja priemonė nuo 
magnetinių minų 

apsisaugoti
NEW YORK, N. Y., kovo 5. 

— Iš Anglijos čia atplaukė pa- 
sažiedinis laivas Scythia. At
vežė 589 pasažierius, jų tarpe 
400 pabėgėlių iš Vokietijos.

Laivo viršininkai painfor
mavo, kad jis yra apsaugotas 
nauja priemone nuo magneti
nių minų. Laivas apšarvotas 
medžiaga, kuri atstumia mag
netinių minų veiklą, ažuot 
traukti ją savėp, kaip kad trau
kia paprastas plienas arba ge
ležis.

ai ir apieilnkei fede
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; truputį šilčiau; 
šaulė teka 6:18 v. r., leidžiasi 
5:45 v.- v.

LONDONAS, Anglija, kovo 
5. — (landai, kad neužilgo bus 
padarytos pastangos Suomijos 
ir Rusijos karui užbaigti, nesi
liauja. Kili gandai eina, kad 
tokios pastangos jau dabar da
romos.

Vieni gandai eina, kad rusus 
ir suomius ypač ragina .taiky
tis Vokietija. Kiti kalba, kad

Welles Į Vokietiją 
nebegrišiąs

LAUSANNE, Šveicarija, ko
vo 5. — Tuoj po to, kai įvyko 
prez. Roosevelto pasiuntinio, 
Sumner Welleso, pasikalbėji
mas su Hitleriu, Vokietijoje 
tapo išleistas pareiškimas, kad 
naciai tikisi, jogei p. Walles 
dar sugrįš į Berlyną.

Tačiau, kaip dabar sutvarky
ta p. Wellcso kelionė, jis vei
kiausia į Berlyną nebegrįš. 
Trečiadienį jis ketina būti Pa
ryžiuje. Iš Paryžiaus vyks į 
Londoną, o iš čia grįš Romon 
ir iš Romos keliaus į J. Vals
tijas.

Nauja partija 
Airijoje

DUBLINAS, Airija, kovo 5.— 
Įsteigta Konstitucine Republi- 
konų partija Airijoje. Praktiko
je ji kovos De Valera vyriausy
bę. Pagrindinis naujos partijos 
tikslas yra įjungti Ulsterį arba 
šiaurės Airiją į pietų Airiją.

- “
Gaisras New Yorko 

aerodrome
NEW YORK. N. Y., kovo 5. 

— Gaisras kilo antradienio va
kare New Yorko naujajame 
aerodrome. Daug žalos angarui 
padaryta.

Nauja Japonijos ka
riuomenė išlaipinta 

Kinijoj
HONG KONG, Kinija, kovo 

5. — Japonijos laivai išlaipino 
naują kariuomenę pietų Kini
joje, 20 myių atstumoje nuo 
sienos. Japonų kariuomenė mė
gins briautis pietų Kinijos gi- 
lumon.

J. Valstijos nori Suomijos ir 
Rusijos taikos. J. Valstijos no
rinčios išgelbėti Suomiją. Dar 
kalbama, kad pats Stalinas žiu
ri, kokie galimumai taikai yra.

Kai gandai plinta nepaliau
jamai, tai, nežiūrint oficialių 
paneigimų, yra pagrindas skai
tyti juos reikšmingais.
< A ♦ ...
..........................................................■■■„ ■

Išimti warantai De
troito valdininkams 

areštuoti
DETROIT, Mich., kovo 5.— 

Grand Jury išėmė warantus 
prieš šerifą Thomas C. Wil- 
cox, prokurorą McCrea, ketu
ris valdininkus ir prieš 45-kis 
kitus asmenis. Warantas kal
tina juos sąmokslu operuoti 
tvirkinimo ir gembleriavimo 
patalpas.

Sumner Welles pasi
matys su lenkų 

atstovais
LAUSANNE, Šveicarija, ko

vo 5. — Sumner Welles, prez. 
Roosevelto pasiuntinys, išvyks 
į Paryžių trečiadienį. Paryžiu
je jis išbus tris dienas. Tarpe 
kitų pasimatys su Lenkijos 
valdžios ištrėmime atstovais.

Wclles planuoja apleisti Ita
liją ir grįžti į J. Valstijas ko
vo 18 d.

Vokiečiai negauna 
tiek gasolino, 

kiek nori
BUCHAREST, Rumunija, ko

vo 5. — Rumunijoj lankėsi 
Vokietijos komisija. Ji norėjo, 
kad Rumunija siųstų jai dau
giau gasolino. Rumunijos vy 
riausybė atsisakė nacių reika
lavimą patenkinti.

COLUSA, Kalifornija, kovo 
5. — Pereitos savaitės potvy
nis Kalifornijoj padarė žalos 
turtui apie $15,000,000. Dešimt 
žmonių žuvo nelaimėse dėl pot
vynio.

Kai kuriuse miesteliuose po
tvynis užteršė vandenį. Prisi- 
bijoma tifo susirgimų. Pradė
tas vajus skiepyti žmones ap
saugai nuo tifo.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LONDONAS, Anglija, kovo 5. 
—Britanija sulaikė penkis lai
bus, gabenusius Vokietijos ang
lis iš Rotterdamo, Holandijoje, 
į Italiją.

—x—x—x—
ROMA, Italija, kovo 5.—Vy

riausybės atstovai Romoje pa
reiškė: sulaikymas Italijos lai
vų su anglimis apsunkino jau 
ir be to opius Britanijos ir Ita
lijos santykius.

—X—X—X—
ROMA, Italija, kovo 5.—Itali

jos ir talkininkų, britų ir fran- 
euzų, santykiuose krizė turės į- 
vykti artimoje ateityje, kalba
ma Romoje painformuotuose 
sluoksniuose. Krizė numatoma 
ryšium su talkininkų blokada 
gabenamom Italijon anglims iš 
Vokietijos.

--X-- X-- X--
LONDONAS, Anglija, kovo 5. 

-Sovietų rateliai Anglijoje sa
kosi nieko nežiną apie tarpinin- 
Kavimą Rusijos ir Suomijos ka
rui užbaigti. Tačiau, svetimša
lių karo stebėtojų manymu, 
Stalinas norėtų taikytis, nes Ru
sijos padėtis reikalaujanti tai
gos. Rusija šiandien turinti 
700,000 kareivių Suomijoj. Tai 

.dvigubai didesnis kariuomenės 
kiekis, negu iš karto buvo pa
siųsta rusų į Suomiją.

—x—X—x—
LONDONAS, Anglija, kovo 5. 

—Britanijos valdžia tyrinėja 
reikmenų parupinimo ministeri
jos veiklą. Gandai plinta, kad 
irys ministeriai gali būti paša
linti iš Chamberlaino kabineto.

--X-- X-- X--
LONDONAS, Anglija, kovo 5. 

—Britanija ruošiasi užtraukti 
karo paskolą suma $1,200,000,- 
300.

--X-- X-- X--
BUCHAREST, Rumunija, ko

vo 5.—Nacių komisija vedė de
rybas su Rumunijos vyriausy
be. Vokiečiai norėjo, kad Ru
munija siųstų daugiau aliejaus 
Vokietijai. Rumunija nesutiko 
jų reikalavimą išpildyti.

15 asmenų žuvo dėl 
sniego užgriuvimo
YAMAGATA, Japonija, ko

vo 5. — Mažiausia 15 asmenų 
žuvo, kai virsdamas nuo kalno 
sniegas numetė į Arawaka upę 
traukini. 33 kiti asfnens su- fe 
žeisti.

Viso pasigendama 27 asme
nų. Nelaimė traukinį ištiko 
prie Tamagaguchi miestelio.
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dievas yra Visuma, 
aš suprantu viską; 
saulę, planetas, taigi 
žemę, su visais jos

(Tęsinys)........... r--
Boko lupos susispaudė. Bet

SACRAMENTO, CAL. — Martya Nory su vaikais. 
Jie turėjo bėgti iš potvynio paliestos vietos.

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

SLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų’*}.

-ri drąsos prisipažinti, jog neži
nai. Bet sužinosi, jeigu tik no
rėsi. Kai perskaitysi tiek gerų

sū:
- Bet į dievą, Antanėli, tai 

tikrai tiki?
—Kaip gi netikėsiu!
Visas Koko veidas apsipylė 

džiaugsmo spinduliais.
—O, žinoma, aš netikiu į eb- 

rėjų Jehovą, kurį tiki krikščio
nys. Ne. Ir iš tiesų, Rokai, jeigu 
jau tikėli į ebrėjų dievą Jehovą, 
tai kodėl netikėti į lietuvių die
vą Perkūną? Juk dievas Perku- 
nas yra mums, lietuviams, sa
vas, ne svetimas, tai viena, o 
antra, musasis dievas Perkūnas 
rišusi su begaline, visai žmoni
jai labai naudinga energija — 
elektra. O kokia nauda mums 
ir visai žmonijai iš ebrėjų die
vo Jehovos? Kokia? Sakyk, Ro
kai.

—Aš nežinau. Čia, Antanėli, 
man per aukšta.

- Labai gerai, Rokai, kad tu-

tada žinosi. O dabar aš tau pa
sakysiu, į kokį dievų aš tikiu.

Rokas pastalė ausis ir visa 
gaiva, net ir kunti palinko ar- 
uau Antano.

—Mano 
O Visuma 
žvaigždes, 
it musų
vandenimis, kainais, oru ir visa 
augmenija bei gyvūnija. Visu
ma, Rokai, yra tokia didelė, 
kad net pati saulė joje yra tik
tai trupinėlis. Tai kų bešnekėti 
apie mus, vadinasi, žmones? Iš 
tiesų, mes esame labai smulkios 
ir menkos Visumos dalelės. Bet 
turėk galvoj, Rokai, kad ir sau
lė, ir mes, ir viskas, kas tik yra 
Visumoje, susideda dar iš ma
žesnių dalelių dalelyčių, papras
tai vadinamų atomais. Ir tos pa
čios rųšies atomų yra saulėje,

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

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

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD. 

SPENCERPORT, N. Y.

$1.

T aisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atni^e

Jeigu 
kis j 
gausi 
metų.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolų ant ilgų

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

se. Vadinasi, mes visi esame gi
minės, kitaip tariant, turime to 
pačio kraujo, — tų pačių ato
mų.

—Ir žiūrėk, Rokai, ar matai 
tą žvirblį, išdidžiai savo gies
mę čirškantį ir mėginantį su
mindžioti kietą uolą?

— Tai kad toks, kai]) ir Lie
tuvoje, Antanėli.

—Ne tai aš čia noriu pasaky
ti, Rokai. Man svarbu, kad tas 
mažutis žvirblelis turi savyje 
bilijonų bilijonus tos pačios rų
šies atomų, kaip ir didingoji, 
šviesioji musų saulė. Turime tų 
pačių atomų ir mes, žmones. 
Turi jų ir šitie kalnai ir po jais 
gii.inti anglis, kurią anudu ka
same. Išeina, Rokdį, kad nūs 
visi esame giminingi, visi vie
nos motinos — Visumos — vai
kai.

Rokas pasikrapštė pakaušį.
—Ret kitaip ir negali būti. 

Juk saulė susideda beveik iš tų 
pačių elementų, kaip ir žemė. 
Pavyzdžiui, saulėje yra atomų

ro, jodos, sieros, azoto ir kitų 
elementų. Bet jų juk yra ir mu
sų žemėje, ir mumyse, ir antai 
tame žvirblyje. Ir jeigu žinai, 
pasakyk sveikas, kodėl?

—Nežinau, nieko ‘ nežinau, 
Antanėli. Čia mano galvai per 
aukšta.

—Vai todėl, kad viskas pasi
darė iš Visumos, Visumoje ir 
dėl Visumos. Kitaip tariant, vis
kas pareina tik iš tų elementų, 
kurių yra Visumoje. Viskas, ži
noma, ir susideda tik iš tų ele
mentų, kurių yra Visumoje. Va
dinasi, visokių daiktų pagrindi
nė medžiaga yra labai giminin
ga, lik jau, žinoma, tų daiktų 
pavidalas, tai yra įvairių įvai
riausias.

—Dabar, Rokai, pavadinkime 
Visumų kitokiu vardu — tuo 
vardu, kuris žmonių lupose, ro
dos, jau per tūkstančius metų 
tebesi trina. O tas vardas — ži
nai dievas. Ką gi gausime? 
Nugi štai kų: Dievas yra viskas, 
o viskas yra Dievas. Viskas at
sirado 
Dievo, 
vui. Ir

iš Dievo, Dievuje ir dėl 
Viskas ir priklauso Die-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lbng Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ........ ................ ■
PETROLEUM CARBON COKE $7-75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

Visuma, o 
galėtų būti 
sumos, už

kas nors gali ką norint nuo 
Dievo atplėšti ir po Dievu, ant 
Dievo, už Dievo arba šalia Die
vo padėti? Ne. Juk Dievas yra 

tokios vielos, kuri 
po Visuma, ant Vi- 
Visumos arba šalia

Visumos nėra ir negali būti, ka
dangi Visuma apima viską, 
joje sutelpa viskas.

Rokas ir vėl pasikrapštė 
kaušį ir tylėjo, kaip žemė.

—Ir sakyk tu man dabar, 
kai, — kalbėjo Antanas su 
Čia šypsena veide, — kas į. 
tų mus, žmones, nuo tikrojo

nes

Ro-

— Žinoma, kad ne. Juk net 
Dovydo psalmėje yra pasakyta, 
kad “Ponas Dievas* yra didis 
Dievas ir karalius ant visų die
vų”. Vadinasi, dievų yra ir “di
džių” ir “mažų”, galingų ir 
menkų. Ir žinok, Roką5, kad 
daug daugiau žmonių garbina 
Alahą ir kitus dievus, negu Je
hovą.

Roko veidas gerokai patįso.
—ir atmink, Kokai, kad šian 

dien žmonės labai mažai dievų 
vCgarbina, palyginti, kiek jiq jų 
garbino gilioje senovėje. Tada 
jie jų garbino devynias galybes, 
fik paklausyk ir galvon susi
dėk, Kad nepamirštum: egiptie
čiai garbino dievą Osirį, babilo
niečiai — Marduką, persai

—O biblija^'/ kaip tu sakai, 
šventas raštas, niekas dau
giau, kaip tk įebrejų (žydų) 
tautos istorija, 1 kurioje labai 
miglotai, daugiausia poetiškai, 
tėra aprašyta ebrėjų tautos pra
eitis. Tiesa, šitame miglyne la
bai daug prirašyta -apie ebrėjų 
dievą Jehovą, kurį vėliau krikš
čionys nusisavino ir kaipo tikrą 
dievą garbino ir tebegarbina. 
Bet jis nėra tikras dievas—taip, 
kaip nėra tikras dievas maho
metonų garbinamas Alahas arba 
indų garbinanti 'dieVai: Brah
ma, ši va ir Višn u.

—Ar lai, Antanėli, ne vieną 
dievą visas pasaulis tegarbina? 
— klausė susirūpinęs Rokas.

po mirties. Juk ir maldoje pa
sakyta, kad “kaip danguj, taip 
ir žemėje’’. Taigi vadus ir vadu- 
<us, kurie valde žmones žemė- 

. e, pramanė dievais ir dievo
tais, kurie turi valdyti ‘anapus’ 
žemės ar kažko niekam nežino
mo. Už tai, Rokai, žiloje seno
vėje ir dygo dievai, tarytumei 
grybai po lietui. Bet ir dabar, 
Rokai, turime tautų, pavyzdžiui, 
Japonų tauta, kuri vyriausių sa
vo vadų, Mikado, dievu skaito.

(Bus daugiau)

menai — Jupiterį, indai—Brah
mą, Višnu ir Šivą, lietuviai — 
Perkūną, ir taip toliau, ir taip 
toliau. Bet čia tik patys vyriau
si dievai, o kiek jų buvo žemes
nės rangos? Et, Rokai, galima 
sakyti, kad dievų buvo, kaip 
pupų rėtyje.

—Ir kaip gi nebus, kad žmo
nės dievus pramanė (neminint 
čia kitų priežasčių) nusižiūrėję 
į savo vadus ir visokius vyres
niuosius. Įvairios tautos, pavyz
džiui, turėjo savo karalius, ku
nigaikščius » ir kitokius vyres
niuosius, kad valdytų čia, žemė
je. Aišku, jog tokia ponija tu
ri būti ir “ten”, kad “valdytų”

Mrs. A. K. JaRUSZI
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE
6630 S. VVestern av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 v. 
ryto iki 5:00 v. popiet 
Nuo 6:00 iki 0:00 vak.
Trcč. ir Penktad. nuo 
12:00 iki 5:00 Ir 6:00 

iki 9:00 vai. vakaro
Seštail. ir Sekin. pagal

sutarti.

4KIŲ SPECIALISTAI

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

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WEST 18th STREET
Tel. CANAL 3161

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
. dieną ir naktį

VisiTelefonaiYARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS 

645 So. Ashland Xvp 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

4
Kiti Lietuviai - Daktarai

Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

DR. VAITUSH, OPT. | 
LIETUVIS Bartkus

Mano 20 metų praktikavimas GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OptomeWcĮallyaAk‘ųVi Specialistas 2202 W. Cermak Road
Palengvina akių įtempimą, kuris Ofisas atdaras: 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Kreivos akysiOfi?° valandos: nuo 1-4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 

. Q Ofiso Tel. PROSPECT 6731
ryto iki 8 v. Namų Tel VIRGINIA 2421
sutartį 1 

akys atitaiso-

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 AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 
' Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

KITATAUČIAI

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
mečiais, 16:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

į su POVILU ŠALTIMIERU.

LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutart.į.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN 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. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

ADVOKATAI
*

No. 2497

r
I Vardas ir pavardė

Adresas
Garsinkitės “N-noseMiestas ir valstija.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 

| 1739 So. Halsted St, Chicago, UI. t

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Rrunswick S597

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-Tel. Central 4411-2COPft. I9*o, NECDLCCRAFT SERVICE, INC.

MARY’S LITTLE LAMB PATTERN 2497
No. 2497—Avinėliai—paduškaitei arba lovo užklodai

nytan pragaran nutrempti, ka
dangi mes esame neatplėšiami, 
esame visados Dievuje, vadina
si, Visumoje, kuri juk neturi 
ribų, už kurių galėtų kas nors 
būti; nes jei Visuma turėtų ri
bas, lai ji nebūtų Visuma, kai]), 
pavyzdžiui, negali 100 be 1 bū
ti 100, o liktai 99.

Rokas nusišypsojo.
—A, — atsiduso Antanas, — 

kai mes numirsime, Rokeli, ir 
musų lavonai sudulęs, vadinasi, 
į dulkes pavirs, tai mes ir tada 
busime tik Visumoje — Dievu
je, nes los dulkės juk susidės 
xš Visumos — Dievo — atomu.

—Tai matai dabar, Rokeli, 
kad tarp musų ir Dievo visados 
bus bendrumo, giminingumo ir 
panašumo.

—Ir šventas raštas „sako, jog 
žmogus yra sutvertas ant dievo 
paveikusio, — pradrąsėjo Rokas.

—Ne, Rokai. Ne tai aš čia no
rėjau pasakyti. Sutverti, reišk a 
padaryti ką nors iš nieko. Bet 
juk aišku iš to, ką neseniai sa
kiau, kad žmogus yra kilęs jš 
Visumos, arba Dievo, o ne iš 
nieko. Visuma yra medžiaga ir 
jėga: perdėm fizinė, ne dvasinė. 
Taigi ir Dievas yra medžiaginis, 
ne dvasinis. Į dvasias, Rokai, aš 
jau seniai nebetikiu. Jos bėra 
žmonių pramanytos baidyklės, 
lai ir viskas.

NARIAI - 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iiiiiiil nmniiiimiimiiiiimiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
iiBmiiiitiaatiiiiiimiiiaiiMaiiiaif

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

i Telefonas Republic 7868

i

ĄNTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

j: liulevičius
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

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

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

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

Valandos—9—10 A. M. 
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. Telephone PLAZA 3200

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

Telefonas YARDS 9818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room <1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395
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Ar viskas yra taip gera ir teisinga su Lietuvos finansais, 
kaip Lietuvos atstovas pulk. P. žadeikis pasakė 

savo kalboje vasario 18 d. Chicagoje?

(Tęsinys)
Kada visos trys pasaulio de

mokratijos nuėjo nuo aukso 
pagrindo, kuriose yra galybės 
aukso kasyklų, tai mažiukė Lie
tuva pasiliko ant auksinio pa
grindo, kurioje nėra visai auk
so nū jokio kito metalo. Jei jau 
sakyti, kad Lietuva negali bež
džioniauti, suprask, sekti kitas 
dideles valstybes, ką jos daro 
su savo finansais, tai Lietuvos 
ponai neturėtų sekti kitų dide
lių valstybių, sakysime, įvairių 
išradimų vartojime. Juk, saky
sime, ne Lietuva išrado geležin
kelius, o betgi juos vartoja. Ne 
Lietuva išrado elektrų, telefonų, 
telegrafų ir radijų, o betgi juos 
visus savo krašte vartoja. Ir 
šimtus kilų įvairių išradimų,

gali ir juos vartoja savo krašte. 
Juk, jei jau kų kitos valstybės 
padarė su savo finansais jų pa
sėkimas yra beždžionavimas, tai 
toks pat yra beždžionavimas į- 
sivedant ir vartojant kitų vals
tybių išradimus.

Suprantama, Lietuvos ūkio 
produktų kainos pradėjo pulti 
žemyn jau nuo to laiko, kaip 
tik Amerikoje įvyko krachas 
stakų ir bondsų 1929 metais. 
Tačiau, žemiausiai nupuolė Lie
tuvoje kainos, kai Amerika nu
vertino savo dolerį, o Lietuva 
pasiliko nenuvertinus.

Kad “Naujienų” skaitytojai 
suprastų, kaip iš tikrųjų kainos 
buvo Lietuvoje, tai čionai že
miau paduodu ištraukų iš “Lie
tuvos Telegrafų Agentūros EL
TA” Ekonominio Biuletino No.

kuriuos ne Lietuvos tautininkai 5, paskelbtų gegužės 1936 mc- 
išrado, tačiau be jų apseiti ne- tais London, England.

Metai 1926-29—100. 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
Javai, linai ir -
linų sėklos 95 62 17 40 40 40 39
Gyvuliai ir paukšč. 101 95 75 47 42 40 31
Kailiai ir odos 99 87 67 35 34 38 36
Gyvulių pašarai 103
Generalis agrikultūros ir

93 75 55 47 42 35

gyv-tės rodyklis 99 81 61 46 42 40 35
Generalis rodyklis visokių 
daiktų išdirbysčių 95 95 87 72 57 53 49

Dabar pažiūrėkime, kokis bu-1 Todėl tai Lietuvos ūkininkai 
vo skirtumas tarpe žemės ūkio turėjo daugiausia nukentėti, 
produktų kainų ir išdirbtų pro-! Nes ne lik jie buvo priversti sa- 
duktų kainų pradedant nuo vo produktus parduoti 15 ar 16
1928 metų, sulig to paties Elta procentų pigiau, negu jie turė
biuletiniu; štai jis.

> Ūkio Apdirbtų
produktų <> produktų 
Indeksas ‘ Indeksas

jo mokėti už apdirbtas prekes. 
Tačiau, dėl tos ūkininkų nelai
mės Lietuvos tautininkų, valdžia 
tame laike nieko kito nematė,

1928 m. 105 99 kaip tik areštus, kalėjimus ir
1929 m. 99 95 sušaudymus nesųmoningai pra
1930 m. 81 89 sikaltusius ūkininkus.
1931 m. 64 80 Jei Lietuvos tautininkų vadai
1932 m. 46 70 butų tuo laiku numušę valsty
1933 m. 42 58 binius mokesčius 40% Lietuvos
1934 m. 40 55 ūkininkams, ir numušę algas
1935 (1-IX) 35 51 visiems valdininkams 40% pro-

Taigi iš viršminėtų lentelių tai tada viskas butų iš- 
matome, kiek didelis skirtumas W £erai- Tada, jei jau jie taip 
buvo tarpe ūkio produktų kai- norči° Prirodyti mandresni ir 
nų, ir gatavų apdirbtų produk- išmintingesni finansininkai no
tų kainų. Kitaip sakant, Lietu- amcrik°naL anglai ir fran- 
vos ūkininkų produktų kainos cll^aL ta* negalėtumėme nieko 
nupuolė pirma, negu apdirbtų Pr^mes^« Bet kada jie paliko li- 
produktų kainos nuo 15 iki 16 40% brangesnį už Amerikos
procentų daugiau, negu apdirb- dolerį, ^a(ia ūkininkų kainos 
tų produktų kainos. .nupuolė tris sykius, o valdinin-
  i kų algas ir valstybinius mokės-

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

Taupykite pirkdami pas—
GOLDSTEIN

914 MAXWELL ST. 
Tel. CANAL 6114.

Kovo 31
ĮVYKS “““

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ 

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Garsinkitės “N-nose”

čius paliko tokius, kokie buvo 
pirm lito pabrangimo, tai jie 
tuo baisiausiai nuskriaudė Lie
tuvos ūkininkus. Tuo pasitarna
vo Lietuvos bankininkams,, pir
kliams ir valdininkams. Nes tie 
elementai kaip tik tuo laiku 
buvo priešingi litų nuvertinti, ir 
tie patys elementai yra priešin
gi ir šiandien lito sulyginimui 
su Amerikos dolerio verte.

Toliau gerb. pulk. P. žadeikis 
sako: “Pinigas yra socialės 
energijos gabalėlis.” čia aš no
riu pasakyti, kad nėra taip, 
kaip ponas Lietuvos Atstovas 
nori mus ekonomikos mokyti. 
Pinigas yra vertybės miera 
(measurp of value) ir būdas iš
mainymo vienų daiktų ant kito 
(means of exchange of one 
thing upon another.). Pinigų 
vertybė, kaip jau matėme, yra 
nustatoma valstybių parlamen
tų, kongresų arba diktatoriško
se valstybėse Ministrų Tarybų, 
arba tiesiog diktatoriaus. Todėl 
sakyti, kad pinigas yra socialės 
energijos gabalėlis yra neteisin
ga, be prasmės. Koki socialės 
energijos gabalėlį, daleiskime, 
gali turėti vokiškų markių iš
leisti bilijonai, už kuriuos nie
kas jokios energijos nedavė? 
Jokios. Tas pats galima pasaky
ti apie Sovietų rublius ir kitų

valstybių pinigus, kurių verte 
yra nustatoma arbitrariškai. To
dėl jokie pinigai, kaipo verty
bės miera — įpustas ir būdas 
išmainymo vieno daikto ant ki
to, nėra ir negali būti soc’alės 
energijos gabalėlis.

Galop Lietuvos Atstovas ban
dė teisinti Lietuvos tautininkų 
valdžios žemės reformos vyki- 
nimų. Kokia buvo Lietuvos že
mės reforma pravesta Lietuvos
Steigiamojo Seimo, tai tautinin
kai, užėmę valdžių, tų žemės 
reformų pataisė, O tų pataisy
mų Lietuvos atstovas apibudi
no šitaip: “Viename čionykštes 
spaudos laikrašty teko skaityti 
išmislų, buk Lietuvos vyriausy
bės žemės reforma pataikaujan
ti lenkuojantiems dvarinin
kams; kad tai yra liguistos par
tijos ambicijos šmeižtas yra ai
šku ir be aiškinimo; kokie tik 
nebuvo žemės reformos pakei
timai — jie buvo daromi gry
nais ekonominiais apsiskaifia- 
vimais ir viso krašto ūkinės po
litikos sumetimais. Juk ir Vil
niaus krašto dvarų nusavinimas 
ir parceliacija negi kenksmin
gam tikslui daroma.”

Taip labai gražus buvo tauti
ninkų valdžios žemes reformos

pat atsitiktų, kaip atsitiko su se priklausė prie Vokietijos. 
Klaipėda? Juk ir su Klaipėda Tas pat gali atsilikti ir dabar, 
buvo tas pat. Juk ir Klaipėdos Kai alijantai laimės karų, tai 
katalikų reikalų popiežius ne- gali kartais popiežius pasigeri n- 
buvo priskyręs prie Lietuvos damas lenkams, pareikalauti iš 
bažnytinės provincijos. Jie bu- ali jautų, kad Vilniaus kraštas
vo palikti prie Varmijos vysku- butų atgal grųžintas lenkams.
pijos. Ir kai Hitleris atsiėmė Ir jei Lietuvos valdžia taip nuo- 
Klaipėdų, tai tada popiežius ne- lankiauja popiežiui ir lenkams, 
sake nė žodžio prieš tai. Kų sa- tai lenkomanas Jalbzykowskis
kys, nes visų laikų Klaipėdos sudarys tokį lenkų lizdų, kad 
kraštas bažnytiniuose/rcikahio- Lietuva gali lengvai netekti Vil

niaus krašto.
Todėl dabar yra laikas tų vel

niškų sėklų išrauti laukan ir iš
naikinti, kad ten jos nė dvasios 
nebūtų. Jei Lietuvos valdžia pa
taikaus lenkams ir jų arkivys
kupui lietuvių nulautintojui ir į 
persekiotojui, tai ateityje dėl to 
turės labai skaudžiai nukentėti 
Lietuvos žmonės.

—Ekonomistas 
(GALAS)

AKINIAI Visokios 
MADOS

pakeitimai. Visi lenkiški išga
luos, kuriems pagal Steigiamo 
Seimo Žemės Reformos Įstaty
mus buvo palikta po 80 hekta
rų, tai tautininkų valdžia pridė
jo dar po 70 hektarų. Tut būt, 
vis tai buvo daroma grynai eko
nominiais apsiskaitliavimais? 
Tačiau, kaip tai įvyko pas tuos 
tautininkų valdžios žemes re
formos įstatymo pakeitimus, 
kad tik buvo pridėta po 70 hek
tarų tiems, kurie jau turėjo po 
80 hektarų. Bet niekur neteko 
girdėti, kad Lietuvos tautinin
kai kur nors ir kam nors butų 
pridėję tiems Lietuvos savano
riams kariams, kurie kariavo 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
po antrus 7 ar 8 hektarus že
mės. Mat, kiek mes atsimena
me, Lietuvos savanoriams bu
vo duodama po 7 ar 8V hektarus 
žemės. Tačiau, dėl grynai eko
nominių apskailliavimų ir viso 
krašto ūkinės politikos sumeti
mų niekur neteko girdėti, kad 
tiems savanoriams butų tauti
ninkai pridėję po kitus 7 ar 8 
hektarus žemės. Nėra abejonės, 
kad tie naujakuriai savanoriai 
irgi butų galėję geriau ekono
miškai įsikurti su pridėčku 7 ar 
8 hektarų žemės. O betgi tokių 
malonių Lietuvos prezidentas 
A. Smetona Lietuvos savano
riams nesuteikė. Kodėl Lietuvos 
tautininkų vadas Smetona buvo 
toks mielaširdingas įvairiems, 
dvarininkams, tai tas mums a- 
merikiečiams dar iki šiol nėra 
aišku?

Kaip bus įvykinta Vilniaus 
^rašto žemės reforma, tai dar 
peranksti yra spręsti. Ar tauti
ninkai pasielgs te.singai, ar 
.aip pat pataikaus lenkiškiems 
dvarininkams, tų tik ate.tis pa
rodys. Todėl apie tai nei nei
giamo, nei teigiamo šiuo tarpu 
negalima pasakyti.

Kas nebuvo padaryta.
Užsibaigus pulk. P. Žadeikio 

kalbai dr. Rakauskas pakvietė 
p. L. šimutį, “Draugo” redakto
rių, kuris paskaitė porų bepra
smių rezoliucijų. Nieko tose re
zoliucijose maudingo nebuvo ga
lima matyti.
. Aš maniau, kad ant tokio 
gausingo susirinkimo tikrai bus 
išnešta rezoliucija reikalaujanti, 
kad tuštuojau butų prašalintas 
Vilniaus arkivyskupas Jalbzy- 
kowskis. Tačiau apie tai daly
kas liko apeitas, kaip sakoma, 
diplomatiškai. Kokiam kipšui 
jis yra ten laikomas ir kodėl 
Lietuvos valdžia leidžia tam 
bjauriam lenkomanui dar ir da
bar Vilniaus lietuvius lenkinti, 
tai Chicagos lietuviams yra tie
siog nesuprantama.

Nejaugi šiandien Lietuvų val
do Romos popiežius, o ne vie
ningo darbo vyriausybė? Tad 
kokiems paibeliams yra tupčio- 
jama prieš tų lenkomanų. Ar 
Lietuvos valdžia nori, kad taip

Ii®*

Kainos Prasideda nuo

Vaizde BUICK SPE- 
C1AL 4-durų Touring 
sėdau

LJ ET aplenkim tą, aplenkim, dargi ir tą 
faktą, kad Buick kaina yra žemesnė ne
gu kai kurių iš šešių cilinderių, nes ga
na to, kad pasiųsti ką nors ant karštų 
pėdų pas Buick dylerį.

Aiškus dalykas, kad kaip eina Buick’as, 
taip eina ir šiandieninė industrija.
Taip daro visi aiškus daiktai. Eikite ir 
pamėginkite tą puikųjį keliauninką. Mes 
manome, kad jus nusispresite, kad jus 
be jo niekad nebusite laimingi.

Pavyzdžiui. Jus jau esate priversti su
tikti, kad^ jis jau daug atliko bulvarams 
pagražinti.

Jau vien tas žmonių pa.^pkimas prie 
Buick’o reiškia kad jis turi ką nors ver
tingo, kas taikrai taip yra svarbu.

Ką jus girdžiate apie jo quick-off-the- 
mark inžiną. ir tą/4z? švelnumą kaip šil
ko, kas gaunamas iš susibalansavimo po 
asamblio, tai tikrai vertas pažiūrėjimo 
daiktas.

To paties yra verti ir apie BuiCoil 
Springsųs žavus pastebėjimai ir tą kalbą 
kokią girdžiama apie penkių pėdų prie
šakines-sėdynės vietą.SUPER ir jo Foam- 
tex pasostę .^minkštą kaip puste išpustą.

★ Pristatytas Flint, 
Mich. Pristatymas pa
grįstas gelžkelio, val
stijos ir vietos valdž. 
mokesč. (jei yra), pa
sirinktini priedai ir 
dalys — extra. Kąinos 
gali pasikeisti be įspė
jimo.

and/^ZtobeTried!

s«95
už Business Coupe 

—Sedan Kainos Pra
deda nuo $955—

AM stebinančiam 1940 Buick’e yra 
daug dalykų, kas atkreipia jūsų dė

mesį, jeigu norite žinoti kas kame moto
riniuose karuose.

Milda Auto Sales
806 WEST 31st STREET CHICAGO, ILLINOIS

ČIA

J U SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
... ar manai pirkti namus, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 

ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk ... čia ap
sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulka moka palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslų, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomųjų sųskaitų dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

LITHUANIAN BUILDING,
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION 

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas, CANAL 8500

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ..

VISU INDĖLIAI APDRAUSTI IKI 5 I
$5,000.00

. $2-45uz ■■
oritaikyti akims su pilna ga- 
’antija. Ekzaminavimas akių 
/eltui. Sulaužytą lensą pada
rome už $1.00. Nauji tempeliai 
50c. Adjustinimas akinių veltui

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis 
andasi didžiulėje Joseph F. 

3udriko krautuvėj kožną die- 
ią ir nedėlioj iki 4 vai. popiet.

Joseph F. Budrik
Furniturė House

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

Sopinę
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

Iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus. '

Garsinkitės “N-nose”
MADOS

No. 4402—Išeiginė suknelė. Sukirp
tos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centą ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No—-------
Mieros ...... -..........—. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

. (Adresas)

(Miestas Ir valstija)
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Papildomieji rinkimai Londone
Šiomis dienomis Londono darbininkų gyvenamoje 

dalyje įvyko papildomieji rinkimai į parlamentą. Kandi
datus turėjo darbiečiai, komunistai ir fašistai.

Komunistų kandidatas buvo Harry Pollitt. Tai vie
nas stambiausių Anglijos komunistų vadų, kuris “per ne
apsižiūrėjimą” buvo nukrypęs nuo zigzagiškos Stalino li
nijos. Būtent, iki pat karo jis griežtai smerkė Hitlerį ir 
jo grobuoniškumą. Maža to, jis stojo už tai, kad Anglija 
pagaliau ai iai pasisakytų, jog ji daugiau nebetoleruos 
Hitlerio šeirriininkavimo ir grobimo svetimų žemių.

Net kada karas buvo prasidėjęs, tai Pollitt parašė 
labai karštą atsišaukimą į Anglijos darbininkus, ragin
damas juos remti karą.

Bet čia jis, kaip ir milžiniška dauguma užsienių ko
munistų, padarė didelę klaidą: neįspėjo, kad Stalinas 
rengiasi ragožium apsiversti ir susidraugauti su Hitle
riu, kurį jo sėbrai ir agentai visokiausiais budais nieki
no.

Prieš kiek laiko Maskvoje buvo atspausdinta Niko- 
lai španovo apysaka “Pęryyj udar” (“Pirmas smūgis”). 
Tuo metu bolševikai buvBį^abai karingai nusistatę prieš 
Hitlerį ir smerkė prancūzų vyriausybę už nuolaidumą. 
Apysaka vaizduoja, kaip prancūzų komunistai lėktuvais 
išmėto tokio turinio atsišaukimus:

“Prancūzai, jus nori nugąsdinti, kad dar kartą iš
duoti Prancūziją. Yra ruošiamas susitarimas su fašistine 
Vokietija, — daug biauresnis ir daug baisesnis, negu ka
da nors. Liaudie, stok ginti savo teises. Atsimink, kad 
su tavimi didžioji Sovietų Sąjunga...”

Bet tą baisų ir biaurų susitarimą su fašistine Vokie
tija padarė ne prancūzų vyriausybė, bet “neklaidingasis” 
Stalinas!

Taigi, kaip sakoma, Španovas taikė prancūzų vy
riausybei, o pataikė “visų tautų vadui” Stalinui.

Kol Stalinas nebuvo susitaręs su Hitleriu, tol kalba
moji apysaka buvo laisvai platinama. Bet kaip tik sutar
tis liko pasirašyta, tuoj bolševikų cenziira įsakė “Pasku
tinį smūgį” iš apyvartos išimti.

Kaip matote, sovietų rašytojams yra labai sunku pri
sitaikyti prie Stalino zigzaginės politikos, kuri kinta gal
vatrūkčiais. Ir vergiškai besilaikydami “tikrosios linijos”, 
jie vis dėlto cenzūros neišvengia.

Vilniaus vaizdų vaizdeliai
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Puošni ponia, aukšto pareigū

no žmona nurausta, lyg susigės
ta, nebežino ką sakyti. Greitai 
susimetus išeina, išeina nieko 
nepirkusi.

Krautuvninkas linguoja gaL 
va:

—Neįtiksi. Kiti pyksta, širsta, 
kad lenkiškai kalbi, o štai šilai 
poniai nepatiko, kad pasipiršau 
lietuviškai kalbėti. Juk žinau aš 
ją, kieno ji žmona, šitokios po
nios ir Lenkiją žudė. Vienos jų, 
vieton vaikus gimdžius ir juos 
auklėjus, šunyčius augino, o ki
tos, kitos tik užsieniuose važi
nėjo ir lenais tautos pinigus vė
jais leido. Moteris valstybės gy
venime yra jautrus krumpliu- 
kas. Jisai gali darniai dirbti, 
tautai padėti, ir jisai gali tram
dyti visą darbą!

Tasai krautuvninkas man vi-

visi dorelis ir
Buvo tokia

Vežikų visur pilna. Jie murzini, 
prastai apsirėdę. Arkliukai jų 
menki. Mėgsta 
daug užsiprašyti.
mada ir dabar ji staiga neding
sta.

Kalbuosi su vienu iš jų. Lie
tuvis, vežikų tarpe lietuvių 
daug:

[Kadangi šiandien viso pasaulio akys yra atkreiptos 
Į Suomi jų, kuri tikrai- karžygiškai gina savo nepri
klausomybę, tai, manome, skaitytojams bus įdomu 
daugiau patirti apie to krašto istorijų. Tuja proga čia 
iš “Minties” perspausdiname L. P. išsamų straipsnį 
apie Suomi jų ir jos praeitį. — Red.]

Kai Stalino “naujoji dalyba” visiškai paaiškėjo, tai 
Pollitt atliko “viešą išpažintį”, atseit, prisipažino klydęs, 
ir gavo nuodėmių atleidimą.

Pastaruoju laiku Pollitt buvo tiek jautrus Maskvos 
politikos posūkiams, kaip vėjarodis. Kai tik ten prasidė
jo smerkimas “Anglijos imperializmo”, tuoj, pasigavo tą 
Šukį ir Pollitt.

Jo rinkiminė kampanija irgi susidėjo iš smerkimo 
“imperialistinio” karo, kuri Anglijos darbiųinkai neturį 
remti. Mosley vadovaujama fašistų partija komunistams 
“turavojo”. Ir vis dėlto rinkimų rezultatai buvo tokie, 
kokių, tur būt, nei vjįeni, nei kiti nesitikėjo: darbietis su
rinko 14,343 balsus, komunistas Harry Pollitt — 966. ir 
fašistų kandidatas — 151.

Kaip minėjome, tie rinkimai įvyko darbininkų gyve
namoje Londono dalyje. Taigi, jie maždaug parodo dar
bininkų nusistatymą karo atžvilgiu. Anglijos darbinin
kai jaučia, kad Hitlerio laimėjimas butų didžiausia nelai
mė gal ne tik Europai, bet ir visam pasauliui. Štai kodėl 
jie nekreipia dėmesio į Maskvos užsuktus gramafonus, 
kurie vakar kalbėjo vienaip, šiandien kalba kitaip, o ry
toj... rytoj jie kalbės tai, ką jiems įsakys kalbėti Stali
nas.

kariuo-
Elžbie- 
dideles 

atitraukti

Anglijos darbiečių nusistatymas
Prieš kiek laiko Anglijos darbo partija paskelbė de

klaraciją apie karą ir taikos tikslus. Iš tos deklaracijos 
aišku, kad darbiečiai yra pasiryžę karą remti tol, kol hit- 
lerizmo pavojus bus sutriuškintas. Nacių laimėjimas, sa
ko jie, reikštų vergiją.

Darbiečiai yra priešingi tam, kad vokiečiai butų nu
bausti. Deklaracijoje, tarp kita ko, sakoma:

“Vokiečių tautai turi būti duoti patikrinimai, kad po 
karo bus atsižiūrėta į teisingus ir realius visų tautų in
teresus, sykiu ir vokiečių tautos interesus, šis karas til£ 
tada busz-paskutinis karas, jei karo pabaigoje mums pa
vyks sutaikinti prancūzų saugumo reikalavimą su vokie
čių lygybės reikalavimu. Mes esame priešingi bet kuriant 

iniam mėginimui sutriuškinti Vokietiją ir iš visos 
širdies trokštame jus kiek galima greičiau matyti taikin
gai bendradarbiaujant su civilizuotomis tautomis. Kol 
nelemtas nacių režimas nebus nuverstas, negali būti vil
ties, kad tarp musų butų sudaryta taika”.

Kiti laikai, kitos ir dainos
Komu-naciai labai “želabnu” tonu pasakoja apie tai, 

kad vis labiau pradeda įsigalėti cenzūra. Ne tik laikraš
čiai cenzūruojami, bet pradedama kabintis ir prie knygų. 
Štai Lietuvoje Meksikos rašytojo knyga likusi išimta iš 
apyvartos. Dėlei to leidėjas turėjęs daug nuostolių.

Kad cenzūra yra blogas dalykas, tai dėlei to, žinoma, 
negali būti dviejų nuomonių. Bet ar komu-naciai yra nuo
širdžiai prieš cenzūrą nusistatę?

Nieko panašaus.
Sovietų Rusijoje yra biauresnė cenzūra, negu kur ki

tur. Bet ar musų komu-naciai smerkia ją?
Niekuomet jie" apie tai neprisimena.

Svetimųjų valdžioje.
Pusseptinto šimtmečio Suomi

ja buvo Švedijos valdžioje. 1150 
metais švedai surengė pirmąjį 
kryžiaus karo žygį į Suomiją ir 
pradėjo ją krikštyti ir okupuo
ti. Tokie kryžiaus žygiai buvo 
pakartoti 1249 ir 1293 metais.

Švedams kariaujant su Rusi
ja, Suomija buvo vieta, kur 
daugiausiai vykdavo mūšiai 
tarp tų dviejų valstybių. Šiau
rės karo metu (1714—1721)
Petro Didžiojo kariuomenė bu
vo užėmusi visą Suomiją ir ją 
labai skaudžiai numerio j o. Pra
slinkus dvidešimčiai' 
Suomija vėl. buvo rusų 
menės užimta. Carienė 
ta, žadėdama Suomijai 
laisves, mėgino ją
nuo Švedų, bet tai nepavyko. 
Visuose karuose, kuriuos vedė 
Švedija su savo kaimynais, pri
versta buvo dalyvauti ir Suomi
ja.

1808 metų vasario 8 d., kai 
švedų karalius Gustavas IV su
darė sutartį su Anglija, rusų ca
ras Aleksandras I, visai neskelb
damas karo, pasiuntė savo ka
riuomenę į Suomiją. Suomiai 
gynėsi labai atkakliai, bet Šve
dų karinė vadovybė buvo silp
na ir pasidavė priešui.

1809 m. rugsėjo 17 d. buvo 
sudaryta taikos sutartis, pagal 
kurią visa Suomija atiteko Ru
sijai.

Dar prieš sudarant taikos su^ 
tartį Aleksandras I, norėdamas 
patraukti suomius, išleido 1808- 
VI.17 manifestą, kuriuo pažadė
jo Suomijai įvairias privilegijas 
ir leisti turėti savo seimą. Tą 
pažadą jis išpildė. Suomijos sei
mas buvo sušauktas 1808.11.27. 
Jį atidarė pats Aleksandras 1, 
kaip Suomijos didysis kunigaik
štis, savo kalboje pabrėždamas, 
kad jis gerbsiąs Suomijos auto
nomiją. Vėliau buvo sudarytas 
karališkasis Suomijos senatas ir 
paskirtas generalgubernatorius.

Nikalojus I įvedė Suomijoj 
griežtą cenzūrą ir pradėjo siau
rinti autonomiją. Suomijoj pra
sidėjo tautinis judėjimas, kuris 
ypač pagyvėjo paskelbus 1835 
metais liaudies epą, Kalevalą.

Aleksandras II 1863 m. rug
sėjo 18 dieną vėl sušaukė Suo
mijos seimą. Po to trisdešim
ties mėtų bėgyje suomių tauta 
augo ir klestėjo.

1878.XII.27 buvo įsteigta tau
tinė Suomijos armija. Bet greit 
prasidėjo Rusų spaudoje kova 
prieš Suomijos autonomiją, ku
ri neva esanti nesuderinama su 
Rusų imperijos interesais. Tie 
puolimai nebuvo bevaisiai.

1890.VI.1-2 buvo išleistas ma
nifestas; kuris vyriausią Suomi
jos pašto vadovavimą pavedė 
rusų atitinkamoms įstaigoms. 
Stipri suomių rusifikacija pra
sidėjo įžengus į rusų caro sostą 
Nikalojui II.

1899 m. sausio mėn. buvo 
sušauktas nepaprasto posėdžio 
suomių seimas, Suomijos ka
riuomenės suliejimo su rusų ka
riuomene klausimui išspręsti.

Vienas po kito sekė įsakymai 
ir paliepimai, siaurinantieji 
Suomijos tėises. Suomiai, surin
kę per pusę milijono parašų, 
pasiuntė carui prašymą atšauk
ti tuos visus suomių teises var
žančius įsakymus. Penkių šim
tų žmonių deputacija buvo pa
siųsta į Peterburghą, bet caras 
jos nepriėmė. Nepriėmė jis tai
pogi Suomijos senato ir seimo 
deputacijos, kuri savo rašte 
stengėsi įtikinti carą, kad tie šo
vinistiniai žygiai' nieko gera ca
ro Rusijai neduos.

1900 metais buvo išleistas įsa
kymas į tam tikras Suomijos 
autonomines įstaigas įvesti vie
ną valstybinę kalbą — rusų kal
bą. Rusų kalbai išmokti buvo 
duotas jvąldininkams labai 
trumpas laįkas. Suomiai tai su
prato: į Suomijos autonomines 
įstaigas buyo norima pasodinti 
rusus. Metams praslinkus, Ru
sijos senatas, visai nekreipda
mas dėmesio į lai, kad egzistuo
ja Suomijos seimas, sprendė 
suomių karo prievolės atlikimo 
klausimą. Suomių tautinė armi
ja buvo panaikinta, jų kareivi
nes ir turtą rusų karo vadovybė 
paėmė savo žinion, o suomiams 
įsakyta tarnauti rusų kariuo
menėje. Supini jo jei prisdėjo ne
ramumai. 1903 metais Suomi
jos generalgubernatoriui, visos 
suomių tautos neapkenčiamam 
Bobrikovui, buvo suteikti nepa
prasti įgaliojimai, kurių dėka 
jis tapo visagalis viešpats. Bet 
neilgai jam teko siausti. Jaunas 
Suomijos senato. tarnautojas 
Eugenijus šaumanas trimis re
volverio šųviais vietoje nudėjo 
Bobrikovą ir po to, paleidęs sau 
į širdį du šūvius, vietoje mirė. 
Po to atentato padėtis kiek pa
gerėjo, bet trys svarbiausieji 
1899, 1900 ir 1901 metų įstaty
mai, nukreipti prieš Suomijos 
autonomiją, pasiliko galioti. 
Suomijos seimas, susirinkęs
1904 m., pasiuntė carui peticiją.
1905 metų kovo men. caro įsa
kymu buvo atsakyta, kad tuo 
tarpu karo prievolės atlikimo 
įstatymas nebusiąs vykdomas, 
bet už tai kiekvienais metais 
Suomija turėsianti mokėti Ru-

sijai tam tikrą ir labai didelį 
metinį mokestį. Suomijos liau
dis mate, kad nieko gera iš ca
ro laukti negalima. Nelaimingas 
<arąs su Japonija ugdė suo
miuose viltį, kad gal netrukus 
subyrės caro rėžimas ir jie išsi
laisvins iš caro priespaudos. Kai 
prasidėjo rusų 1905 metų di
džioji revoliucija, suomiai ją su
tiko su dideliu džiaugsmu ir 
pritardami, patys aktingai joje 
dalyvaudami. Jie prisidėjo prie 
visuotinio gelžkeliečių streiko.
1905 metų lapkričio mėn. buvo 
išleistas manifestas, kuriuo ne 
tiktai buvo atšaukti visi anksty
vesni Suomijos autonomijos su
varžymai, bet toji autonomija 
buvo dar praplėsta. Buvo pra
plėstos Suomijos seimo teisės.
1906 m. liepos mėn. Suomija
gauta teise išrinko visuotiniu, 
lygiu, tiesiu, slaptu ir proporci
niu balsavimu, dalyvaujant a- 
biejų lyčių, vyrų ir moterų, pi
liečiams, savo seimą, kuriame 
buvo nemaža ir moterų. Apskri
tai, Suomijos moterys jau nuo
1906 metų turi lygias su vyrais įsa tai visai atvirai dėste. Jis pa
teisės ne tiktai popieriuje, bet ir tyręs žmogus, jo galvą puošia 
gyvenime. žili plaukai. Man įdomu, kokios

Užėjus Rusijoje reakcijai, jisai tautybės. Nesmagu klausti, 
prasidėjo vėl Suomijos rusini- Bet jis, tur būt, mano mintis 
mas, ir užviešpatavo, kaip ir vi- suprato.
soje Rusijoje, didelė reakcija. —Aš karaimas, totorius, ly

giai taip lenkiškai, kaip ir lie- 
Nepriklausomybę atgavus. luviškai kalbll> bel savo kalbos

Prasidėjus didžiajam karui, nemoku. Mus tiek čia maža, 
suomiai ėjo kovoti kartu su Vo- kad paskirai gyvendami visą 
kielija prieš caro Rusiją. Įvykus laiką tarp svetimų savąją pa- 
1917 m. Rusijoje revoliucijai, miršome, bet juk mes visi ka- 
Kerenskio vyriausybė išleido raimai laikėme ir . laikome Lic- 
kovo 20 d. manifestą, pagal ku- HUVQ musų tėvyne, o Vilnius ne 
rį Suomijai buvo grąžinama tik Lietuvos, bet ir musų ka- 
pilna autonomija ir praplėstos rainių sostinė!
Suomijos seimo ir senato te t- Skiriamės su tuo tikrai sim-
sės. Karo metu išrinktasis sci- patingu karaimu. Tikiu, kad ji- 
mas buvo sušauktas ir išrinkta Laį (jar ne vįenaj lietuvaitei pa
liauja vyriausybė iš 6 socialde- darys pastabas, kurios mėgsta 
mokratų ir 6 bužuazinių grupių svetimomis plunksnomis dangs- 
atslovų. lai vyriausybei teko lytis, kurių kilme bajoriška, bet 
greit susidurti su Kerenskio v y- lietuvių vyrų ištekėjo. Tokiu 
riausybe. Suomijos vyriausybė nemaža mes turime. Jos Vilniu- 
nutarė, kad caro teisė Suomijos je dabar visur zuja ir nori pa
statymams sankcionuoti tuojau sirodyti gerai moką lenkų kal- 
pereina Suomijos senatui, o tuo 
tarpu Kerenskio vyriausybė lai- * * *
kėši nuomonės, kad, kol tas Lėtai gatve žygiuoja aukštas, 
klausimas galutinai bus išspręs- augalotas, brandus policininkas, 
tas Rusijos steigiamojo seimo, Einu gatvčs pasiklausti. Jisai 
ta teise priklauso tik jo, Kercn- ajškiai mano klausinio nenugir- 
skio, vyriausybei. Naktį į liepos dęs atkerta man:
18 d., tuo pat metu, kai įvyko —Neponimaju, kalbėk lietu- 
pirmasis nepavykęs bolševikų viškai!
sukilimas, Suomijos seimas 136 __Ot jau dievo asilėlis, gi aš 
balsais prieš 55 priėmė įstaty- lietuviškai kalbu!
mQ> PaSal kurį visa Suomijos į- —Atleiskite, labai atsiprašau, 
statymdavystė pereina seimui: dabar jau ir sapne sapnuoju 
joks seimo priimtasis įstatymas vis ienkų kalbą. Nesuprantu 
nereikalingas rusų valdžios ir liek, žinau lik vieną žodį — 
sankcijos. Į tai. Kerenskio vy- neponimaju, bet, sako, ir tasai 
riausybė atsakė Suomijos sei- rusiškas.
mo paleidimu ir naujų rinkimų —Tai sakyk, jau taip niekas 
paskyrimu spalio 1 ir 2 dieno- lietuviškai ir nesupranta?
mis’ —Kur čia tau nesupras, kaip

Iki rinkimų pačioje Suomijoj b^da prispaudžia, tai mėgina 
je ėjo kova tarp kairiųjų ir de- kalbėli. Kai vienas nemoka, tai 
šiniųjų partijų. Socialdemokra- ni°kajdį atsiveda. Mes po- 
tai išėjo iš. koalicinės vyriausy- P^^11^^ ^1 ką jau patyrėme, 
bes. Rinkimai į seimą sustipri- kurie iš musų kalba rusiš- 
no buržuazines partijas. Lap-|į<a* ar lenkiškai žmonių tarpe, 
kričio 26 d., buržuazinės parti
jos sudarė naują vyriausybę su 
Svinhufvudu pryšakyje, kuri 
gruodžio 6 d. paskelbė Suomi
jos nepriklausomybę.

Jonas Jasinskas, 
Ch-gos Konsulato 
Atašė

Jau eina pareigas

Jonas Jasinskas paskirtas 
atašė * Lietu vos Konsulate Chi
cago j e nuo kovo mėnesio 1 d.

Jonas Jasinskas yra diplo
matas teisininkas ir Užsienių 
Reikalų Ministerijos pareigū
nas nuo 1931 m. Prieš Ameri
kon atvyksiant jis buvo atašė 
Lietuvos Pasiuntinybėje 
joje.

Lietuvos Konsulate
bus trys pilnai dirbantieji dar
bininkai: konsulas Daužvardis, 
atašė Jasinskas ir sekretorius 
Labanauskas.

Esti-

—Jei syki lietuvi veži — ne- 
sidėrėk. Lietuvis nemėgsta de
rėtis, ypač atvykusieji iš Kau
no. Lietuvis tau daug neduos, 
jisai kainą žino, bet nenu
skriaus. Lietuvis geras žmogus. 
Štai su jumis kalbuosi kaip ly
gus su lygiu.,LcnkajLniekuomct 
šito nedarys, jei bent girtas bus, 
tuomet kariais net išbučiuos. O 
šiaip lenko akyse vežikas, — 
tik “bidlo”, suprask gyvulys. 
Lenkas darbo žmogaus neverti
na, tik save aukština, todėl ir 
karą prakišo. Gerai jiems rupū
žėms, dabar gal daugiau 
telio įgis.

—Žinote, lenkas karys, 
buvo baisus žmogus. Jie
skriaudė kaip įmanydami. Mo
kėjo kiek norėjo, bet jei važia
vo su merga, tuomet buvo ge
rai, tuomet mokėjo švariai. Mat, 
prieš mergą pasirodyti norėjo, 
kad pinigų daug turi, ir su jais 
nesiskaito. Tai vis lenkiškos 
kvailybės! Tai vis lenkiškos fa
naberijos ! 
lenkai! — 
kalbą.

—Na, o 
dirbi, kaip

—Nė palyginti negalima. Lie
tuviai visur skuba ir vis važiuo
ja. O lenkas tik girias ėmė ve
žiką. Dabar kaip čia Lietuva tai 
gerai. Bet pasakyk man, ponas, 
ar ilgai čia Lietuva bus?

—Dėl ko taip klausi?
—Mat, lenkai vis tvirtina, 

kad visa tai laikina, kad visa

pro-

tai
mus

Čudnas narodas tie
Baigia vežikas savo

dabar ar geriau už- 
seniau ?

sysianli.
.—Spiauk jiems į tcrlę, taip 

nebus. Mes čia amžiams pasi
liksime.

—Taigi ir aš taip, ponas, ma-

sai jau pasaulyje teisybė nebū
tų. Negi tie suskiai lenkai gali 
Lietuvą valdyti, žinoma, aš tik 
vežikas, duonų turiu pelnytis, 
bet kaip pasitaiko toksai įkyrus 
lenkas, tai lauk iš savo rogių! 
O vienam tokiam nuobradai, 
kuris dergė Lietuvų, tai botagu 
užvažiavau. Pasikvietė šėtonas 
net policininkų. Bet tasai iš
klausinėjo, dėl ko aš jį aptva- 
nojau, pasisakiau. Policininkas, 
žinai, tik nusišypsojo ir sako, 
gerai tam rupūžei padarei ir 
paleido mane. Kų čia kalbėti, 
prie Lietuvos visai kas kita, ir 
as dabar žmogumi jaučiuosi!

Vežikas linksmai supliekė 
arklį ir mudu geru rogių keliu 
vikriai važiavova į stotį.

čia vietos žmonių tarpe neturi 
lokio pasitikėjimo. Kai lietuvis 

i | ir - tik lietuviškai kalbi, tai ta
vim labiau pasitiki. Juk žinai, 
kad penktas lenkas, tai tikras 
žulikas! Vagių niekur tiek nėra, 
kaip čia, ir dar iki šiol nei vie
no lietuvio vagies nesučiupome. 
Jei vagis, tai lenkas, arba žydas. 
Žydų tarpe šiaip jau visokių 
sukčių daugiau pasitaiko, o len
kų tarpe vagių.

—Bet lietuviai juk ir ne šven
tieji, — pastebiu policininkui.
—žinoma,, lietuvių tarpe pasi
taiko daug girtų, ypač iš Kau
no atvykusių. Geria, kaip kiau
lės, net gėda! Vis, girdi, Vil
niaus atgavimo proga. Šitų po
nų nesigailiu, kai reikia štai ši
tuo savo bananu pažiupinėju.—* 
Rodo policininkas į savo baltų 
guminę lazdelę.

—Na, o bendrai kaip?
—Jei nę vagystės, tai 

šventas gyvenimas!

Stotyje dar daug kas iš tar
nautojų liko iš lenkų. Klausiu 
jo vieno kelintų valandų išeina 
traukinys. Grabaliojame lenkiš
kai. Jisai patenkina mano klau
simų ir čia pat įspėjamai pri
duria :

—Susimildami tik nepavėluo
kite, nes traukinys eina sekun
de į sekundę punkt!

—Lietuva lekia sparčiai, kaip 
cholera! Lietuva nesivėluoja! 
Seniau taip nebuvo!

—Dabar viskas punkt! Pra
šau nepasivėluoti, dar kartų ma
ne įspėja lenka< tarnautojas, 
jau Lietuvos gelžkeliečių u n i-

dabar

butų

Vilnius garsus savo vežikais, 
čia auto visuomet buvo maža, o 
jų dabar veik nepaliko. Motorą 
čia visiškai arklys pavaduoja.

Nors traukiniai kartais ir vė
luoja, nes tarptautiniam susisie
kimui pusėtinai pakrikus, kar
tais priversti Lietuvos trauki
niai jų laukti, bet lenko galvo
je stipriai įstrigusi mintis, kad 
Lietuva nesivėluoja!

Gerai butų, jei taip butų!
ir tai gerai, jei jau kiti taip 

mano, kad Lietuva nesivėluoja!
—Vistaspats 

1—7—40. Kaunas.
(GALAS)
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CHICAGOS LIETUVIAI LAISVAMANIAI 
PAŠALINO SAVO “VADĄ” H. JAGMINĄ

“Pristeigė” kuopų, bet kaip pasirodo, jų nėra

Sakau tiesiog, tai buvo ne
paprastas įvykis: Chicagoje 
įvyko tarp Chicagos lietuvių 
laisvamanių “revoliucija” be 
kraujo praliejimo. Mat, jie tu- 
Lčjo savo susivažiavimą pas 
drg. J. Jukelį. Prieš šį laisva
manių mitingą gandai vaikščio
jo po Roselandą, kad jeigu šia
me susirinkimte atstatys H. Jag
miną nuo “ciecorystės”, o jo 
vieton išrinks T J. Kučinską, 
tai Jagmino gengė sudraskys 
Kučinską į drevezgus, sugriaus 
visą laisvamanių organizaciją, 
ir nedavę gyliuoti apleis susi
rinkimą šturmu.

Šiame • susirinkime buvo ir 
A. M. Metelionis iš Detroit, 
Mich. Jisai išdavė raportą apie 
II. Jagmino “nuveiktus” dar
bus, “sutvertas” kuopas, po 
kiek laisvamanių “kuopos” turi 
narių ir t. t.

“Kuopos nebuvėlės”
Jagminas giriasi, pareiškė 

Metelionis, kad sutvėrė 11, 13, 
ar 15 laisvamanių kuopų. Iš pa
ties Jagmino paduoto raporto 
randpm, kiek kuri kuopa įmo
kėjo-barinių mokesčių į centro 
iždą. Pasirodo, viena “kuopa” 
susideda iš vieno ir pusės nario, 
kita iš dviejų ir dviejų trečda
lių, kita iš trijų ir trijų ketvir
tadalių ir t. t. narių. Metelionis 
tęsė, Jagminas giriasi sutvėręs 
laisvamanių kuopą Saginavv, 
Mich., paduoda net sekreto
riaus vardą. Parašiau laišką 
draugui į Saginaw, Mieli., atsi- 
kiausdamas kiek yra narių ir 
kas j ra tokis tas sekretorius 
(rodo ’aišką). Gavau atsaky
mą, kad jokios laisvamanių 
kuopos nėra. Kad sekretorius 
yra 80 metų senelis, apsikabi
nėjęs rąžančiais ir škaplieriais, 
bijo laisvamanio vardo, kaip ir 
pats Jagminas.

Buk Zeigler, III., yra sutver
ta laisvamanių kuopa. Rašiau 
laišką pas draugą, tęsė Metelio
nis, atsiklausdamas ar yra lais
vamanių kuopa ir padaviau 
sekretoriaus pavardę. Atsakymą-

gavau, kad nėra jokios laisva 
manių kuopos. “Per dvidešim 
metų gyvendamas Zeigleryje 
negirdėjau tokia pavarde žino 
gaus, kuris buk esąs laisvama 
nių kuopos sekretorius”, atsa 
kė atsiklaustas zeiglerietis.

“Mokslus vyras”
Jagminas sako sutvėręs lais

vamanių kuopą Wilkes Barrc, 
Pa. Sekretorius esąs Kasparas. 
Rašiau laišką Kasparui, atsi
klausdamas kaip laisvamanių 
kuopa gyvuoja. Gaunu laišką 
nuo Kasparo, jog tenai nėra jo
kios laisvamanių kuopos, ir 
kad jisai nėra jokios laisvama
nių kuopos sekretorium; kad 
jisai p’rmą sykį išgirdo tokią 
naujieną apie laisvamanių kuo
pą ir sekretorių.

Kai Metelionis nurodė, jog 
Jagmino laisvamanių kuopų nė
ra, šalę manęs sėdintis sako: a, 
matai, Juknis sakė teisybę apie 
Jagmino mokslingumą, kad 
Jagminas ištrauksiąs iš savo 
rankovės stebuklingą zuikį. Su
tverti laisvamanių kuopas iš 
1^2, 2. 2/3 ir 3 % narių, tai aš 
tau sakysiu, Jagminas tikrai 
nepaprasto gabumo vyras!

Susirinkimas vienbalsiai pri
ėmė A. M. Metelionio pateiktą 
rezoliuciją ir panaikino buvu
sią “centro” valdybą, o visą 
darbą pavedė pirmąjai lietuvių 
laisvamanių kuopai, kuri savo 
iniciatyva buvo išsiėmusi čar
terį, kurį Jagminas panaikino 
gal norėdamas sugriauti laisva
manių organizaciją.

Išims naują čarterį
išrinko komisiją iš V. B. 

Ambrose, S. Dambrow ir T. J. 
ivučinsko išimti naują laisva
manių čarterį. Komisija pareiš
kė, kad už kelių dienų čarteris 
bus išimtas.

Reikia priminti, kad H. Jag
minas ir jo adjutantas Juknis 
nebuvo šiame susirinkime. Te
ko nugirsti, kad Jagminas pri
sakęs Jukniui nedalyvauti susi
rinkime. Jeigu liūs, tai Juknis

MASTER W1NDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

OAK LEAF TAVERN 
3428 SOUTH HALSTED STREET 

Savininkai Agnės Šidlauskas ir Steve Svilainis 
Užprašome savo draugus, pažįstamus ŠEŠTADIENIAIS paragauti kep
tų “BAR B. Q. SPARERIBS” kuriuos mes iškepam lauke išmūrytam 
“Bar B. Q.” pečiuje. Sendvičiai ir geriausi gėrimai kožną dieną.

STATOME NAUJUSi

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

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

Telefonas LAFAYETTE 5824

KLAUSYKIME 
sy-TimiERo RYTMETINIŲ

PROGRAMŲ "Z™™™

“PROTO DARBININKAI”

Juozas Žukas
Pirmą šių jaunuolių žinom 

kaipo gerą sportininką, antrą 
kaipo gabų dainininką, bet 
ateinantį sekmadienį abu bus 
“proto darbininkai” — “inte
ligentai.”

SLA 226 Kuopos 
Labai Svarbus 
Susirinkimas

Šį Vakarą L. G. F.
Komiteto
Susirinkimas

S’/ Vakarą.
NORTHSIDE. — Kiekvieno 

šios kuopos nario bei narės 
yra pareiga būtinai dalyvauti 
šiame susirinkime šį vakarą, 
7:30 vai., Grigaičio svetainėje, 
3804 Armitage avė., nes bus 
patiekti įnešimai sekamam 
Seimui.

Todėl yra svarbu, kad kiek
vienas narys susipažintų su 
jais ir imtų dalyvumą jų apta
rime bei priėmimu. Kurių mo- 
kestys yra užsilikę, nepamir
škite užsimokėti.

—J. Naujalis, sekr.

Šį vakarą, 8-tą vai., Sanda
ros svetainėje, 814 West 33rd 
st., įvyks Lietuvai Gelbėti Fon
do Komiteto narių susirinki
mas. Naujas fondo komiteto 
pirmininkas, f. teisėjas John 
T. Zuris, turi pateikti veiklai 
naują planą ir, žinoma, tiki^j 
turėti skaitlingą susirinkimą. 
Kviečiami ir kiti veikėjai; įdo
maus darbo užteks visiems.

—Dr. K. Draugelis, sekr.

Chicagos Rotušė 
“Skęsta”

Remkite Lietuvišką 
žyduką

\ Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Whoiesale

4707 S. Halsted SL
Tel. Boulevard 0014

T YPEWRITER
Rentals

3 MONTHS$5
Rentai rxpplied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service

3712 So. Western Avė.
Phone LAFAYETTE 3534

Jie vaidins roles kompozito
riaus Franz Schuberto drau- Galima 
gų muzikaliam veikale “Blos- tinėj.

Jonas Rukštala 
som Time’’—“Kai Gėlės Žydė
jo”, į*;rį “Pirmyn” Choras sta
to Chicagos Sokolų salėje.

Veikalas yra nepaprastai 
gražus ir pasižymės geru vai
dinimu, nes rolėms yra sutrau
ktas bent 20 pasižymėjusių 
dainininkų ir vaidilų sąstatas. 
Muzikos atžvilgiu gražesnio 
muzikalio veikalo butų sunku 
rasti.

Vaidinimas prasidės 3. vai. 
po pietų. Bilietai po 75c., ir $1.

auti “Naujienų” raš-

Mirė Garsus
Rašytojas

Californijoj užvakar naktį 
mirė Hamlin Garland, garsus 
Chicagos rašytojas ir Pulitzer 
premijos laimėtojas 1921 me
tais.

Jisai daugiausia rase apie 
pionierių gyvenimą vidurva- 
karinių valstijų prerėse.

Hermai) Tavernier, miesto 
rotušės ir apskričio rūmų vy
riausias inžinierius, pranešė ap
skričio tarybai, kad tie rūmai 
pamažu “skęsta”, grimzdą že
mėn. Pirmoji triobesio rusis, 
kurioj randasi visos sunkios e- 
leveilerių ir kilos mašinos, iki 
šiol nugrizdo 6 colius, ir gris
ta po pusę colio kas menesį.

Greitas pavojus namui negrę- 
sia, bet inžinieriai ruošiasi ką 
nors daryli padėtį pataisyti.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

FOTOGRAFAS

negausiąs “Velykų išrišimo”.
Beje, Metelionis pareiškė, kad 

negali įsivaizduoti kaip komu
nistai gali būti priešingi laisva- 
manybei. Jie piauna tą šaką, 
ant kurios jie sėdi...

Susirinkime paaiškėjo, kad 
H. Jagminas neišduoda atskai
tų už “Laisvamanį”, kurio pa
siėmė virš devynis šimtus ko
pijų išplatinimui. ,

RoselandietiB.

Ar “Sušlebzdavosi”, 
Ar Ne, Nepraleisk 
Šios Operetės!

11 ■ ' ■' J

Mano “žemaitis” kaimynas apie 
“Kaip Gėlės žydėjo”.

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

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Kartą Jau Aukavo 
Bet Nutarė, Kad 
To Neužtenka
Marąuette Park SLA 260 kuopa 
Remia Vilniaus Kr. Gyventojus.

Kovo 3 d., š/m. SLA 260 kp. 
laikė mėli, susirinkimą, kuria
me dalyvavo gana gražus būrys 
narių. Liko aptaria daug bėgan
čių kuopos reikalų. Taipgi liko 
priimta 4 nauji nariai, iš kurių 
du jaunuoliai. Už tai priklauso 
daug kredito musų gabiems vei
kėjams, p-ai Pužauskienei ir p. 
Sabaliauskui.

ši kuopa jau yra iš pirmiau 
aukavusi iš savo iždo $10.00 
Komitetui Vilniaus Kraštui 
Šelpti. Bet kadangi šiam reika
lui esant taip opiam ir artinan
tis pavasariui kyla dar didesnis 
pareikalavimas pašalpos musų 
broliams vilniečiams dėlei sto
kos pasėlių, lai po p. Geo. J. 
Stungio plataus ir nuodugnaus 
paaiškinimo apie Vilniaus kra
što gyventojų kritišką padėlį li
ko vienbalsiai nutarta surengti 
kortų ir kailiukų “party” ir visą 
gautą pelną skirti Komitetui 
Vilniaus Kraštui Remti.

Tuojau vieloj liko išrinkta 
komisija iš septynių narių: p-la 
G. Zelniutė, p-as Pužauskas, 
P. Kairienė, pp. T. Aleksynas, 
Sabaliauskas ir Geo. J. Stungis. 
Po kuopos milingo ši komisija 
tuojau atliko posėdį ir nutarė 
surengti kortų ir kauliukų “par
ty” penktadienį, kovo 15 d., 
7:30 v.v. Marųuette Hali, 6908 
So. NVeslcrn.Ave. Kadangi lai
ko yra nedaug, tai komisija 
imasi už darbo tuojau.

—Vai, kun tin nerasi tusę 
Nujynuse šindyną! — sako ma
no žemaitis kaimynas vakar va
kare. — Pilna gazeta visuokių 
vardų! Kad aš jų visai “sušlebz- 
davoti” negaliu!....

—O kokie yra tie vardai, ku
riuos negali “sušlebzdavoti?” — 
paklausiau. '

—Nugi koki ten Mitzi, Kitzi, 
Fritzi, Vun švilpk, ir čiela ga
lybe kitun.

—Tai ar nežinai, kad tai yra 
vardai žmonių, kurių gyvenimą 
Pirmyn choras atvaizduos savo 
operetėje šį sekmadienį, Sokolų 
salėje?—

—Ar tai lap? Jeigu ištikrų 
lap, lai ir mun riek nusipirkti 
tikietą. Aš dar nepraleidau nei 
vynos tuo chuoro operetės! O 
apy kun bus ta opretė?—

—Operetė “Kai Gėlės Žydė
jo” atvaizdina tikrą gyvenimą 
ir meilę Franz Schuberto, ne
laimingo kompozitoriaus, kuris, 
nors ir jo pdties gyvenimas bu
vo biednas ir sielvartų pilnas, 
paliko pasauliui didelį muzikos 
turtą. Jo dainomis šiandien 
džiaugiasi visas pasaulis. Jis 
pats, vargšas, mirė sulaukęs vos 
31 melų. — paaiškinau savo že
maičiui bičiuliui.

—Kun tu saką! Mun jau ne- 
reik daugiau paragint. Aš da
bar einu tikielų pasislorot. Mun 
jau vistiek, ar aš galiu lūs var
dus “sušlebzdavoti”, ar ne. Ąš 
tin busiu!— B.R.M.

vieningas musų kuopos narių 
kaip ir musų kolonijos gyvento
jų kuoskaitlingiausias atsilan
kymas į šį parengimą, kuriam 
praleisime smagiai laiką ir lai
mingesni išlaimčsim gražių do
vanų. Bus įvairiausių prizų. Ga
lėsime lošti bridžių, pinaklį, na, 
ir’ bersim kauliukus.

Geo. J. Stungis

Kreipsis Prie Vietos Biznierių.
Butų pravartu pasakyti, kad 

šios komisijos narės-nariai vei
kiausia atsikreips prie vietinių 
biznierių dėlei paramos. Todėl,, 

‘varde šios kuopos* prašau vie
tos biznierių neatsisakyti ir su
teikti reikalingą paramą šiam 
prakilniam labdarybės darbui. 
Taipgi būtinai yra reikalinga

šešta Gaisro
Auka

Alexiaii brothers ligoninėj 
pasimirė 40 metų Michael 
Holtz, 839 N. Pamen ąvenuc. 
Jis yra: Šešta auka gaisro, ku
ris šcte/ienio naktį sunaiki
no paukštienos sandėlį Fulton 
street Markėte.

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

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

Ši pasiūla tinka iki kovo 25 d., 1910.
Rašykite:

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

Telefonas SUPERIOR 3391.

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00 

Atsargos fondas vir 
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

“NAUJIENŲ”

Radio Programai
i DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR

ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

W.G.E.S./1360 kilocycles.

- - $300,000.00

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVLNGS FEDERALLY 
TNSURED

4192 ARCHER AVENUE

INSURANCE"
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

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

N AUJIEN Ų
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

NAUJA
MA DŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, m.

Vardas

Adresas.

Miestą*



SI ( • rl.w.T............

6 */ NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, kovo 6, 1940
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IŠ TORONTO PADANGES
Ir vėl jie kalti

Kada musų senasis Vilnius, 
vargęs ir dejavęs net 19 metų 
po svetimu jungu, lengviau at
sikvėpė prisiglaudęs prie tikro
jo kamieno—Lietuvos neva iš 
“galingojo” kaimyno malonės, 
tai lietuviai vieni dėl to reiškė 
nepaprastą entuziazmą ir siun
tė net telegramas sveikindami 
Lietuvos—Rusijos pareigūnus, 
kiti labai abejingai žvelgė į 
panašų džiaugsmą, todėl nežiū
rėdami kas grąžino ir kokiomis 
sąlygomis, bet kuoskubiausiai 
ėmėsi darbo gelbėti vilniečiams, 
kuriems pagelba , buvo būtina 
ir skubi. Tai įvertino ir musų 
socialdemokratai, jie pirmi šiuo 
reikalu prabilo norėdami, kad 
šis darbas butų atliktas visuo
tina ir vieninga talka. Į tai jie 
sulaukė griežtoko ir neigiamo 
atsakymo. Ar dėl neganėtino 
įvertinimo šio darbo, ar dėl 
šiaip menkų kasdieninių nesu
sipratimų, išėjo taip, kas norė
sim surengsim atskirus paren
gimus ir be socialistų ir jų pel
ną skirsim vilniečiams.

Dėl 
bile tik
paskirai. 
Pirmieji turėjo pramogą para- 
pijonys, jie regis, jei neklystu, 
sukėlė apie 40 dol. Graži suma 
nuo vienos srovės žmonių! Ant
rieji tai SLA kuopos nariai, kū
ne nutarė turėti parengimą,

sai nevykęs. Argi draugams 
svarbiau, kad yra žmonių virš

neapykantą ar 
pagalvoti kas rengia 

parengimą ir kokiam 
o jau gerai sužinojus 
savo jausmus pagieža

netiksliais prasimany-

to nieks ir nesiginčijo, 
bus dirbama, kad ir 

Bet kas iš to išėjo?

Juk man rodos daug svarbiau, 
kad 33 žmonės suteiks virš 40 
dolerių aukų, ar ne?

Visų pirma, draugai, reikėtų 
pirm reiškiant 
pašaipą, 
remtiną 
tikslui, 
lenkinti 
kitiems.

Savo
mais jus klaidinate musų SLA 
kuopos narius, kurie susideda 
iš įvairių pažiūrų ir jokiai vie
nai srovei kuopos vardo naudo
ti nariai nepavelys. Parengimą 
vilniečių naudai turėjo ne so
cialistai, o SLA kuopa, todėl 
draugai atsiimkit savo neteisin
gą užmetimą. SLA kuopa nėra 
valdoma vienos srovės žmonių 
ir politiniai spekuliavimai kuo
poje netoleruojami. Musų na
riai niekuomet niekam su pa
rengimais už akių neužbėga. Ir 
šį peraugimą susirinkime svar
stė visaip, numatė, kad liuo- 
siausia diena nuo visokių pa
rengimų buvo 10 d. vasario, to
dėl ja ir pasinaudojo. Jei nėra 
galima bendram reikalui turėti 
vieną parengimą, tai kas gali 
drausti turėti atskirą, kad kam 
nors suteikti pagalbą?

štai žiūrėkim, draugai, jau 
sulaukėm 22 metų kaip esam 
laisvi ir nepriklausomi, per- tą 
laikotarpį daug pergyvenom 
įvairių
pereiti metai buvo vieni iš svar
biųjų ir reikšmingųjų pasaulio 
istorijoj. Jie negailestingai nu
šlavė nuo žemėlapio keLas val-

bė už jos gerus darbus, tai pa
lydėti į ligoninę per kelias die
nas lankė ją namuose žmenės, 
kad suraminti ją ir padrąsinti 
pasiduoti operacijoms, kurios 
jai nemalonios. Už vis malo
nesnis siurprizas buvo Mrs. 
Mankienei, kuomet ją suramina 
ti atvyko jos mylimas ir vienin
telis iš artimųjų sūnėnas Pra
nelis su žmona ir dukrele. Jų 
per 10 melų nemačiusi, ji leng
viau atsiduso ir tarė: “Dabar

daktaro peiliui pasiduodu su būt nei viena kita tauta Montre* 
ramia ir lengvesne abejone, ku- alyj savo žmonių taip neišnau- 
ri visą baimę man sumažino.

Linkime Mrs. Mankienei kuo- turos Draugija”, 
laimingiausią operaciją, greito ] 
ir sėkmingo pagijimo, o paskui ji rengia buk tai 
laimingo džiaugsmo ii’ ilgo gy- Užsimoki 
veninio mylimo vyro ir sūnėno žmogus ateini, t.kėdamas, kad 
su šeima globoje. Po operacijų tai ištikro parengimas. Juk taip 
lietuviai prašomi ligohę aplan- puvo gazietoj garsinta.
•kyti šv. Juozapo ligoninėje 
kuri randasi prie Sami Said.

O. I.

doja, kaip tai tariama “Litera-
KANADOS POLITIŠKOS PARTIJOS

KANADOS DOMINIJOS PARLAMENTO
RINKIMAMS BESIARTINANT •

(Tęsinys)
C. C. F. Partija

Pasukus Wdfrid Laurier Li- *
beralų Partiją į dešinę, kaip 
jau buvo minėta, įvairios refer- 
niistinės visuomenės grupės, 
kurios sudarė aktingiausį parti
jos e.emęatą, pradėjo g. vai 
kalbėti apie trečią partiją. Pir
mi ženklai nepasitikėjimo Li
beralų Partija pasireiškė pir- 

piršti alaus pirkti. Žmogus iš miausia vakarų aKnados far-

Kas šeštadienį ir sekmadienį 
parengimus, 

įžangoš 10 centų.

Bet, brolyti, nuėjęs, randi vi
sai ką kita. Jei nesėdi prie Loa- 
kos alaus, tai nereikalingas, ir 
atsisėsti nėra kur. Visi į tave 
žvairuoja ir nesisarmatija tau

šimtmečio pakeldamos narių 
skaičių 1920 m. iki 378,000 (da
bar tik 310,000). Artinantis fe- 
deraliains rinkimams sus.kūrė 
pirmą kartą Kanados Darbo 
Partija, o įvairios ūkininkų or
ganizacijos susimetė į bendrą 
nac.onalę partiją,
Progresyvę Partiją (National

Nac.onaię

PAREMKIM C. C. F. KANDIDATUS
VVINNIPEG, Mani lobą. — Movement”. Praeituose provin 

Karui prasidėjus Kanados re- cialiuose rinkimuose jisai kan- 
akcionieriai buvo pasimoję pa- didatavo nuo G. C. F. St. Aiv 
smaugti visą darbinink šką oi- drews distrikle. I
ganizacinį veikimą, norėjo nU Kalbant apie jaunojo kaųdi- 

laisvę dato uošvį, majorą (^ueen’ą, 
svarbu priminti, kad jisai savo 
laikais už darbinirikų organi
zavimą buvo areštuotas ir net 
kalėjimai! pasodintas. Jisai yra 
vyriausias socialistų vadas Ma- 
mtobos parlamento legislaturos 
rūmuose. W.nnipego milionie-

susirinkimų ir žodžio 
darbo žmonėms atimti. Jie pra-, 
dėjo ir ant demokratiškai nusi
stačiusių spaudos organų užsi
pulti. Jie matyt troško, kad ne 
tik kairiai darbininkiškoji, bet 
ir vidurinės klasės demokratiš
kai nusistačiusi spauda nerašy
tų neigiamai apie Europos ką- rių distriktas rėkia gvoltu, kad 
rą, kad nebaugintų žmonių ka
ro baisenybėmis, žodžiu, kad: 
neskelbtų tiesos.

Prieš tokius reakcionierių pa
siūloj imus tuoj sujudo veikli

namų ėjai į parengimą, o atsi
dūrei saliune. Tas saliunas neva 
sale vadinamas randasi t>cs 
0i2o4 Charievoix st.

Gėda lietuviams taip saviškius 
išnaudoti ir tuo pačiu dangsty- 

į lis kultūros vardais ir girtis ap
švietus skleidimu.

Montrealietis

Toronto, Kanada

lai-
1911

menuose Laurier režimo 
kais. Ten, tarpe 1900 ir 
m., prasidėjo kurtis ūkininkų 
organizacijos ir plėstis kopera- 
tyvų idėja. Netrukus šio judė
jimo banga užliejo ir ryt nę 
Kanadą, ypač On tari joj.

Visas vakarų ūkininkų suki
limas buvo vyriausiai atkreip-

Progressive Party). Ontarjos 
provincijoj 1919 metais Ln.ied 
rarmers of Ontario, po vado
vyste E. G. Drury, .šrenka p.r 
mą provmeijos istorijoj ūki 
ninku valdžią. Laike fe^er^Lų 
rmkrmų, įvykusių 1921 m.,
Progrešyve rartija pasiunčia t 
Dominijos parlamentą 65 aisto 
vus, darbiečiai — 3 ir išrinkta 
keletas nepriklausomų. Apie 
1922 metus progres.stai jau bū

Kur 
Gerbiamieji

yVinnipegas yra “raudonas”, 
bet iš jų to galima tikėtis. Prie
šingai, meras Queen yra “bal
tas”, ir labai pavyzdingas ir

darbo. Kaip atrodo, tai kuopos 
narių pastangomis bus priduo
ta vilniečių pagalbai nemažiau 
už parapijoms. Tretieji reiškė 
norą paremti vilniečius, tai mu
sų kraštutiniausia srovė — ko
munistai. Pasekmingumo dėlei 
pasikvietė net iš Amerikos kal
bėtoją šalomską. Na jau, ma
nau sau, dabar tai jau tikrai 
vilniečiai sulauks gražios para
mos, bet kaip reikia, tai. vos 
vos 6 doleriai teįplaukė, o žmo
nių, sakoma, buvo virš dviejų 
šimtų: Po šio parengimo
“Liaudies Balso” koresp. kalti-Į 
na Lietuvos valdžią, kuriai 
žmonės nepr.tarią, nepasltikį, 
todėl ir aukų nedavę vilnie
čiams. Kiek šis argumentas tu
ri rimties, ne man aiškinti...

Svarbu tai, kad buvę paren
gime žmonės labai gerai supra
to, kad aukos vilniečiams nei
na per Lietuvos valdžios ran
kas, tam yra specialus Vilu, 
gelb. kom., susidedąs iš rimtų 
ir įvairių įsitikinimų žmonių, 
kurie tikrai nuoširdžiai ir są
žiningai atlieka darbą. Be to, 
musų lietuviai jautriai žiuri ir 
į vilniečių vargus, jiems auko
ja kiek gali. Jei dabar draugai 
numato kaltę negausių aukų 
Lietuvos valdžioje, tai kodėl 
buvo taip labai raginama rem
ti ginklų fondą, kurs tikrai bu
vo valdžios globoje? šį kartą 
veikiausiai buvo priežastim ne 
Lietuvos valdžia, bet kalbėto
jas, kurs šavo kalboje, kiek to
ko patirti, reiškė norą, kad 
Lietuva taptų “galingojo” kai
myno autonomija. Po jo globa, 
esą, butų tikras rojus.

Žmonės girdėję visą kalbą, 
daugumoje liko nepatenkinti. Ji 
ištisai buvusi nepalanki Lietu
vos valstybei ir jos liaudžiai. 
Tam pilnai galima patikėti, nes 
nei žodelio iš jo kalbos L. B. 
nepaminėjo.

Dėl visų vilniečių naudai pa
rengimų butų galima tylėti, bet 
svarbiausia, kad draugai komu
nistai negali nutylėti neprimetę 
kam nors kaltės. Štai vienam 
iš paskutinių laidų “L. B.” vėl 
puola socialdemokratus, kad 
buk jie norėjo jų parengimui 
užbėgti už akių ir surengė sa
vo, į kurį atsilankė vos 33
žmonės ir parengimas išėjęs vi- daug pažįstamų, kurie ją ger-

sąžiningas valdininkas.
Reikia tikėtis, kad ir jo žen

tas p. Wise paseks majoro 
Queen pėdomis ir rinkimuose 
susilauks daug paramos balsais.

Toronto lietuviai>

Iš lietuvių organizacijų, esan
čių Kanadoj, C. C. F. pirmiau
sia įvertino Toronto Lietuvių

drauju ir ašaromis.
Jie supylė milijonus naujų 

kapų nekaltų žmonių. Jie pra
žudė bile kokį pasitikėjimą at
sakingais vadais, 
skausmo ir rūpesčio 
musų Lietuvai. Jos 
mums visiems, visai

Jie daug 
suteikė ir 
rūpesčiai 

tautai yra
artimi, todėl dėl jų mes priva
lome rūpintis, tartis ir ieškoti 
būdų jai gelbėti, šiandien, ma
no manymu, neužtenka džiaug
tis jos atgauta nepriklausomybe 
ir ramiai siekti tobulesnės atei
ties. Turint galvoje tą tikrovę, 
kuri šiandien gula musų kraš
tą ir yra daugiau pavojinges
nė, negu anais laikais, kai ėjo 
kova už laisvę, reiktų atdaro
mis akimis budėti ir labai ap
dairiai temyli rimtus įvykius. 
Neginčytina, kad visiems lietu
viams yra svarbu matyti laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. O 
juk tam darbui reikalinga ir 
būtina vienybė, paremta susita
rimu ir teisėtumu. Tuo tarpu 
mes šiais gražiais obalsiais ne
galime pasidžiaugti. Nei musų 
bendri vargai, nei 
neišmokė mus vieni 
prasti. Mes vis dar 
kankainai subrendę,
ieškome progų vieni kitus kai
tinti, užgaulioti ir net neapkęs
ti. O žmonės, žmonės, kada 
mes išmoksime būti žmonėmis!
Mrs. J. Mankienė turi pasiduoti 

operacijai
Jau trečias mėnuo kaip mu

sų Mankienė nesijaučia gerai. 
Jos namų daktaras nesurasda
mas tikrosios priežasties jos 
silpnėjimo, perdavė ją rimtes
nio daktaro globai. Skubiai ta
po padaryta rimta egzaminaci- 
ja ir rasta, kad reikalinga net 
dvi vidurių operacijos. Dakta
ro įtikinta, kad jos nepavojin
gos, bet būtinos, Mrs. Mankie
nė pasidavė operacijoms ir 3 
dieną kovo išvyko į šv. Juoza
po ligoninę; 4 d. kovo iš ryto 
buvo padaryta viena operacija. 
Kadangi Mrs. Mankus turėjo

skausmai 
kitus su- 
lyg nepa- 

ieškote

organizacijos vadai. Jie nurodė, 
kad Kanados dalyvavimą kare 
turi sekli visa Kanados liaudis, 
kad visiems turi būti leista la s- 
vai studijuoti ir nurodinėti, kad

Matom, kad k iras butų vedamas demokra
tijos naudai ir Kanados žmonių 
gerovei. 
__ , ,v. , .... OW1U1UC111VX\.1ČIIŲ IS. LIMIJU, 11CL »U-Valdžia C. C. F. balsą pa alke . . . £ .. .1 ,rH sivienydama su vietine loron- 

to G. G. F. organizacija. Tuo 
Toronto lietuviai socialistai at
liko garbingą žingsnį demokra
tijos palaikymui. Malonu ma
tyti, kad lorontiečiai savo pasi
šventimą demokratijai parody
dami pasistengė per “Naujie- 

nušviesti G. G. F. reikalą 
demokratijos šakn’n-

kai turėtų balsuoti už G. G. F. 
statomus akndidatus. Torontie- 
čių žodžiai yra paakstjiimas 
kitiems Kanados lietuviams, 
taipgi pasiliks liudymu, kad 
“Naujienos’ padėjo Kanados 
lietuviams demokratiją palaiky
ti, 
tas 
ir

atsisakė re-
pasiduoti.darbininkų

tik lengvo-

Kanados demokratiška 
diia tokį G. G. F. 
kė ir nors dalinai 
akcionierių įtakai 
Pradėtus areštuoti 
organizacijų vadus
mis bausmėmis tebaudė, ir gal 
laikinai šiek tiek paliovė toli- nas 
mesnį spaudos persekiojimą Į ir kodėl 
(Lengvatų nedarė tik komu- 
naciams, kurie atvirai vedė 
priešvalstybinį darbą Vok.eli- 
jos naudai. Kanada visgi yra 
kare ir to reikalauja karo dis
ciplina). Valdžia nebespaudė 
net ir komunistų ir tautų ma
žumų spaudos. To rezultate dar 
ir musų .kanadiečių komunistų 
“L. B.” gali egzistuoti. Tai įro
dymas, kad G. G. F. pakeltas 
balsas faktinai sulaikė reakcio
nierių kumštį nuo galutino ko
munistų partijos 
nimo.

G. C. F. su šiuo 
žodžio ir spaudos 
darė labai populiač.ška 
Kanados dominijoj. Net 
mažumų demokratiškai 
stačiusi liaudis po

Kas 
turi 
jose

Kovo 9 d.
busi kovo mėn. 9 d.? 

Toronto lietuv.ai, 
esate kviečiami ir prašomi ne
užmiršti, kad kovo 9 d. Toron
to Lietuvių Sočiai - Demokratų 
kuopa rengia žiemos sezono už- 
baigtuvių įspūdingą vakarą. 
Vakaras yra rengiamas pager
bimui Amerikos lietuvių didžio
jo švietėjo kun. M. G. Moc
kaus. Pelnas, koks jis susida
rys iš publikos atsilankymo, 
bus paskirtas to garbingo sene
lio akmens pastatymui ant jo 
kapo už jo didelius darbus 
Šiaurės Amerikos lietuvių išei
vijai. Kas buvo kun. M. X. 
Mockus? Jo biografiją ir visuo
meninius darbus Amerikos Lie
tuvių išeivijai pat.rsite ir išgir
site kovo 9 d. rengiamam va
kare, kuri yra gauta iš Detroi
to M. X. Mockaus art.mųjų. 
Tad, nelik nė vienas pažangus 
Toronto lietuvi namie kovo 9 
d. šeštadienį. Atmink, kad at
silankydamas į šį vakarą pa
remsi kilnų darbą. Tai nėra 
sunki pareiga, bet garbinga ir 
būtina kultūringam lietuviui.

Be to, yra verta atsilankyti į 
tą socialistų rengiamą vakarą 

Ikovo 9 d., nes kuopa stato sce
noje labai juokingą ir įdomų 
vaidinimą — komediją “Mirtą 
činčibiraitę”, arba “Penkiojiką 
Tuksiančių Litų”. Gyvenimo 
vaizdelis tiek įdomus, natūralūs, 
bet kartu ir labai juokingas

lą. Jie aiškino, kad “naujas fe
odalizmas” padarė juos vergais 
rytinių industrialistų; kad ry
tinės Kanados piniguočiai kon
troliuoja gelžkelius, javų eleva
torius ir bankus, ir kad .ūkinin
kai atsidūrė malonėje šių pini
guočių. Plačiai ūkininkuose pri
gijo įsitikinimas, kad didesnė 
dalis jų pelno nueina vidurio 
žmonėms, pirkliams, kurie kon
troliuoja supirkinėjimo įmones. 
Kuomet šis judėjimas augo ir 
stiprėjo, ūkininkuose plito įsiti
kinimas, kad muilai (tariff) 
padeda tik pramon’nkų grupei, 
Montreal ir Toronto, kur jau 
atsirado nemažas būrys millo- 
nerių, kurie negalėjo nieko ge
ro ūkininkams žadėti išskyrus 
pakėlimą kainos ant produktų, 
kuriuos ūkininkas turėjo pirk
ti.

Su tokiais įsitikinimais ūki
ninkai suskato organizuotis į 
savas organizacijas ir kovoti 
už savo interesus. Per deš ini 
metų (1900-11) tokio sąjūdžio 
iškilo net šešios Javų Auginto
jų Draugijos (Grain Growers 
Associations), kuriose būrėsi 
progresyviai ūkininkai kovoje 
prieš dvi senas partijas. Kai 
kurios iš šių draugijų pradėjo 
leisti laikraščius ir per spaudą 
kelti savo balsą, šios draugijos 
reikalavo, kad valdžia numuštų 
muilus, paimtų savo kontrolei! 
elevatorius (nusavintų), sker
dyklas ir maisto industriją

Bet dėl stokos 
organizuotumo.

jose valdžias.
centralizuoto 
nepatyrusis vadovybės ir ne
susi tarimo tarpe ūkininkų ir

pradėjo krikti. Įvykusiuose fe- 
deraliuose rinkimuose 1925 ir 
1930 m. progresyvių kandida
tai pralaimi liberalams ir kon
servatoriams, pirmuose rinki
muose progresyvių atstovybė 
sumažėjo iki 36 atstovų, o 1930 
m. — 20. šiame skaičiuje pri- 
skaitoma atstovai įvairių ūki
ninkų ir darbininkų organiza
cijų: United Farmers of Alber-

Manitoba,ta, Saskelchevvan,
Indepcndent labor ir t. p.

Pirma musų šimtmečio deka
da atžymėjo kylantį vakarų 
(prerijų) provincijų ūkinin
kuose nepasitikėjimą senomis 
partijomis ir pasiryžimą su
kurti savas organizacijas, kad 
tinkamiau butų galima privers
ti Liberalų Partiją prie agresi
nių koncesijų. Pabaigoje antros

sutriuškini-

žingsniu už 
pasi- 
visoj 
tautų 
nusn

Kanados 
miestus ir provincijose pradėjo 
palaikyti C. C. F. ir naujus 
skyrius organizuoti.

Pažymėtina, kad prie tos or
ganizacijos palaikymo ir ugdyj 
mo prisideda ir pažangesnioji 
inteligentija.

Kandidatas į parlamentą
Štai, Winnipego pašonėj, Wi- 

nnipego esančio nacionalio C. 
C. F. vado J. S, Woodswortho 
laikytam mitinge, West Kildo- 
ne, Selkirko distrikto kandida
tu ateinantiems; Dominijos par
lamento rinkimams, nominavo 
jauną, inteligentišką, tik 29 me
tų R. A. Wise, Winnipego mies
to majoro John Queen’o žentą.

Jaunasis kandidatas Wise yra 
C. C. F. Selkirko distrikto pir
mininkas ir organizatorius, ir 
pirmininkas Winnipego Jauni
mo Industrijos 
pat jis yra nar
kiančio komiteto 
sekcijoj ir buvęs vadas “Coope- j 
rative Gommonwealth Youth

brangina demokratiją, 
branginti “Naujienas” 
telpančius raštus, ir 
kad “Naujienos” eitų

į kiekvieno Kaųados lietuvio 
namus.

Mums kanadiečiams lietu
viams “Naujienos”, kaipo kas
dieninis laisvos ir pažangios 
minties laikraštis, tik už $5 me
tams, yra pigiausias ir paran
kiausias, ir tuo pačiu kartu 
tikriausias vadovas švieesnio 
rytojaus kūrimui.

Nauj’enietis.

Kaip “Protą Blaivi 
na” ir Kišenius 
Tuština

“Apšvietos” Skleidėjai 
Montrealyje.

MONTRĘAL, Que.—Pas mus 
yra tos garsios “apšviestųjų” 
draugijos skyrius. Tai “Litera
tūros Draugija”. Neleiskite or
ganizacijos vardui jus apgauti. 
Ji’ ne kultūros apšvietos drau
gija, bet organizuoto girtuoklia
vimo įstaigą. Su saliuno pagal
ba ji “šviečia” savo nariams 
protą ir kiŠenius tuština. Tur-

moteris

salėje, 
kampas

oiniteto. Taip 
C. F. vei- 
Manitobos

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

nuo pradžios iki galo. Nebūk 
nepamatęs — gailėtis nereikės. 
Atvirkščiai, gailėsies jei nepa
matysi tos juokingos “Mirtos 
činčiberahes”. Po vaidinimų 
bus linksmi šokiai prie gero 
Margelio erkestro, griežiant lie
tuviškus — angliškus šokius iki 
12 v. Kaip matote, kuopa deda 
daug rūpesčio ir pastangų va
karo pasėkmingumui ir publi
kos patenkinimui už taip mažą 
įžangą, bet kuri eis garbingam 
darbui. Prašome visus Toronto 
lietuvius senus ir jaunus, dide
lius ir mažus, vyrus ir 
skaitlingai atsilankyti.

Vakaras įvyks lenkų 
1034 Queen St., W.,
Brookfield. Pradžia 7 vai. 30 
min. vakare. Bilieto kaina tik 
25 c. Musų ateities busimieji 
kultūrinio darbo jauni piliečiai, 
turi privilegiją eiti veltui su tė
vų pirktu bilietu.‘Dar kartą pra
šome visus, be pažiūrų skirtu
mo, vietos visiems užteks. Tie
sa, politiniai skirtumai neleidžia 
kol kas veikti kartu, tai nors 
dirbkime kulturinį ir apšvietos 
darbą kartu.

Dirbdami kultuEnį darbą 
bendrai visi, mes pamatysime, 
džiuginančius musų darbo re
zultatus. Todėl į darbą. Lau
kiam visų atvykstant. Iki pasi
matymo kovo 9 d. šeštadienį.

Rengėjai

ležinkelių tranzito kainas, pa
dėtų plėstis koperatyvams ir 
siektų ekonominio susitarimo 
su Jungtinėmis Valstijomis. 
Kad parodžius ūkininkų nusi
statymo griežtumą šiais klausi
mais, 1910 m. pribuvo Ottavvo- 
je specialus traukinis su 800 
delegatų, kurie priminė Lau- 
rier, kad jie nori išsilaisvinti iš 
rytinių industrialistų. Tai buvo 
paskutiniai metai Laurier vieš
patavimo, nes 1911 metais rin
kimus laimėjo konservatoriai, 
kurie nemaža balsų pagavo iš 
ūkininkų.

Didžiojo 
kų sąjūdis 
po karo ir
labiau politika domėtis ir dar
bininkija, kurios amatų sąjun
gos padarė didžiausią pažangą 
per pirmą dešimt metų musų

karo metu ukinin- 
atslugo. Bet tuojau 
vėl atgijo. Pradėjo

sireiškė rinitas ūkininkų susi
domėjimas trečia partija ir 
prasidėjo mėginimas sukonsoli- 
duoti visas progresyves grupes 
į vieną nacionalę partiją. Šiuo 
laiku pasirodė ir pirma darbi
ninkų politinė partija. Bet tai 
nebuvo pastovios su aiškiomis 
programomis partijos. Jos kū
rėsi, ir po gabiu praktiškų po
litikierių kritikos smūgiu vėl 
pakrikdavo. Tik pradžioje ket
virtos dekados prasidėjo išsi
kristalizuoti progresyves jėgos 
į vieningą ūkininkų ir darbi
ninkų sąjūdį, pagrįstą aišk ais 
jų ekonominiais reikalais. Pa
sekmėje to susikūrė CCF (Co- 
operative Commonwealth Fe- 
deration — Kooperatyvės San
tvarkos Sąjunga), kurios spar
čiu augimu ir padaryta pasku
tiniais metais pažanga susirū
pino senų politiškų partijų va
dovybės. čia svarbu bus pažy
mėti, kaip ši K. S. Sąjunga su
sikūrė.

Prerijų provincijose ūkinin
kų padėtis žymiai pablogėjo 
1932 metais. Alberta provinci
joj, jau nuo seniai kūrėsi įvai
rus koperatyvai, iškilo gan ra
dikali politiška grupė, kuri 
tvirtino, kad prie dabartines 
lenktyniavimo sistemos koope
ratyvų išsilaikymas negalimas.

(Tęsinys 7-me pusi.)

KOVO-MARCH 9 D.
(ŠEŠTADIENI)

TORONTO LIETUVIŲ SOCIAL-DEMOKRATŲ KUOPA

Lenkų Salėje, 1034 Queen St, W. rengia
ĮSPŪDINGĄ VAKARĄ

Scenoje juokinga komedija

“MIRTA ČINČIBERAITĖ
• PO VAIDINIMO ŠOKIAI.

Pradžia: 7:30 vai. vakaro įžanga 25c.

Pelnas eis M. X. Mockaus pagerbimo naudai. Prašome visus. 
T. L. S. D. KUOPOS KOMITETAS.
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Kanados lietuvių žinios
(Tęsinys iš 6-to pusi.) 

United Farmers of Alberta at
stovas Dominijos parlamente j- 
reikalavo nacionalizuoti ban
kus, apdėti mokesčiais piniguo
čius taip, kad niekas negalėtų 
gauti daugiau įplaukų kaip 
$25,000. Mani lubos provincijoj, 
United Farmers of Manitoba, 
1931 m. paskelbė nusistatymą, 
kad jie stovi už nusavinimą vi
sų visuomenės aptarnavimo įs
taigų ir už įsteigimą koopera
tyvės santvarkos. Apie tą patį 
įaiką, Sasketchevvan provinci
joj susirinkę ūkininkų vadai 
paskelbė naują laisves deklara
ciją (Charter of Liberty), kurią 
pasiuntė ministeriui pirminin
kui R. B. Bennett grūmodami 
“užgrobti provinciją ir kartu 
su kitomis prerijų provincijo
mis sukurti nepriklausomai nuo 
Ottawa Kooperatyvę Santvarką 
Britanijos Imperijoj“. Greit po 
tam 1932 m. Manitoba provin
cijos ministeris pirmininkas 
John Bracken (pažangus libe
ralas) siūlė prerijų provinci
joms sukurti administracinę 
uniją, ką dauguma suprato al- 
siskirimu 
Kuomet 
įtempimo 
karų Kanadą, Dominijos parla
mente pirmą kartą pasirodė 
gyvas ir 
biavimas 
bininkų 
worth ir

nuo konfederacijos, 
nerimo ir politinio 
banga supo visą va-

nuoširdus bendradar- 
larpe ūkininkų ir dar- 
atstovų, J. Woods- 
McPhail.

Toks vieningas įvairiose pro
vincijose reikalavimų supuoli
mas privedė prie organizavi
mo stiprios darbininkų-ukinin- 
kų partijos. Pirmiausia United 
Farmers of Canada, Sasketche- 
wan sekcija susitaria su Inde- 
pendent Labor Tarty of the Do-

VVILL1AM RAKAUSKAS, 
4321 So. Halsted St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 4 d., 1940 m., sulaukęs 
pusės amž., gimęs Alytaus 
apskr., Mardosų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m. 
Zeigler, III. išgyveno 10 m.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Liepaitę, 2 posūnius: Liudvi
ką ir Pranciškų. 2 podukras: 
Juzefą Bukauskienę ir Oną 
Savickienę, o Danville paliko 
brolį Simaną ir jo šeimą ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj— 
brolį Juozapą.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, kovo 7 d., 1:30 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Liet. Tautiškas kapines

Visi a. a. Williėm Rakausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kiečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Broliai ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

iminion, kurią atstovavo fede- 
I raliniam parlamente J. Woods- 
iworth, kurti federalę politišką 
partiją paremtą kooperatyvės 
santvarkos pagrindais, už ką 
jau buvo pasisakę anksčiau ūki
ninkai Alberta, Manitoba ir 
Šašketchevvan provincijose. Pir
mas tokios partijos steigiama
sis seimas įvyko anksti vasarą 
1933 m., o liepos mėnesyje tais 
pačiais metais įvyko pirmas 
Cooperative Commonwealth Fe- 
deration suvažiavimas, kuris 
savo programoje įtraukė se
kančius punktus: suvisuome
ninti (socializuoti) visą finan
sų aparatą, pramonės ir aptar
navimo įstaigas reikalingas so
cialistinės santvarkos ekonomi
jai; užtikrinti ūkininkų nuosa
vybės nepaliečiamybę ir laips
niškai likviduoti jų skolas; re
guliavimas importo ir eksporto 
per tam tikrą nacionalę tarybą; 
nacionalis darbininkų kodek
sas, visomeniškais pagrindais 
suorgahizuotas ligoninių ir me- 
dikalis aptarnavimas, ir nauja 
mokesčių programa sukėlimui 
fondų reikalingų socializavimui 
industrijos, šis suvažiavimas, 
nacionaliu plotinu, buvo pirmu
tinis, kuris pasisakė už pagrin
dinį dabartinės ekonominės si
stemos pakeitimą Kanados Do
minijoj.

VVoodsvvorth 
priemiestyj,

vadaš James Shavei 
gimė Toronto 

Etobicoke, Ont., 
1874 m. iš vadina- 
Empire Loyalistsmų United 

šeimos, kurie pirmiausia apgy
veno Ontario provinciją. Baigęs 
mokslus Victoria College of 
Toronto su laipsniu B. D. Vė
liau įsigijo B. A. laipsnį iš 
University of Manitoba, ir ėjo 
“post-graduate” kursą pagarsė
jusiame Oxford universitete 
Anglijoje. Apie 10 metų kuni
gavo įvairiose vietose irjapie 
tris metus mokytojavo prerijų 
provincijose, kur praktikoje su
sipažino su ūkininkų gyveni
mu. 1916—17 m. dirba kaipo 
direktorius Manitoba, Šaškei- 
chewan‘ ir Alberta valdiškoje 
Bureau of Sočiai Research. Vė
liau redaguoja VVinnipege “La-

bour News’’, ir dalyvauja pa
garsėjusiam Winnipeg genera- 
liam streike 1919, už ką liko 
suareštuotas, bet greit paleistas. 
Bebūdamas Vancouvcr, B. C., 
kandidatavo ant Federated La
bor tikieto į provincialį seimą, 
bet pralaimėjo (1920); 1921 
m. Winnipeg North Centre 
konstitueiicija išrenka jį Inde 
pendent Labor Tarty vardu į 
Dominijos parlamentą, kur jis 
be pertraukos atstovauja tą 
konstituenciją iki šiai dienai. 
Buvo vyriausiu CCF įkūrėju, ir 
dabar, rodos, yra pirmin nkii 
CCF Nacionalės Tarybos. Auto
rius “Svetimi Musų Variuose“ 

I (Slrangers Within Our Galės) 
ir “Mano . Kaimynas“ (My 
Neighbor). Gyvenimo vieta 
\Vinnipege, Manitoba. Mėgsta 
daug važinėtis. —K. Bure.

(Bus daugiau)

VVinnipeg, Man.
Iš Winnipego Lietuvių Klu

bo metinio koncertų ir 
metinio susirinkimo ra
portai.

Vasario 4 d. Winnipėgo Lie
tuvių Klubas paminėjimui me
tinių sukaktuvių nuosvetainės 
įsigijimo suruošė puikų koncer
tą, kuriame dalyvavo nemažas 
skaičius vietinių lietuvių ir sve
timtaučių svečių.

Koncerto programos pildyto
jai atliko savo užduotį, galima 
sakyti, labai puikiai. Taipgi bu
vo ir kalbėtojų nuo įvairių or
ganizacijų ir sveikinimų, čia 
ir pažymėsiu tuos, kurie prisi
dėjo prie musų darbo ir su fi
nansine parama. Pagal klubo 
finansų sekretoriaus pranešimą 
aukojo sekamai sveikintojai 
per koncertą:

“Kvintų” Daktaras Chicagoje

Kanados garsiųjų “penkti- 
nukių’’ daktaras, Dr. Allcn Da- 
foe (kairėje), Chicagoje ap
lankė savo kolegą, Chicagos

Bundeson, kuris jam perstato 
Robert J. Dunham, Parkų Dis- 
trikto prezidentą, ir George T. 
Donohue, vyriausiąjį iužveiz-

sveikatos globėją, Dr. Herman dą.
________ . - i. .................... - - - --A

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪ

ROS RATELIO mėn. narių susi
rinkimas kovo 6 d. 8 vai. vak. Hol- 
lywood svet., 2317 W. 43 st. Prašo
me atvykti, nes turime daug svar
bių reikalų svarstyti. —Raštininkas.

MORNING STAR KLUBO narių 
mėn. susirinkimas įvyks kovo 7 d. 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
avė. 8 vai. vak. Prašome atsilan
kyti, bus daug naujų dalykų svar
styti. —M. Chepul, sekr.

BRIDGEPORTO NAMŲ SAVI
NINKŲ narių mėnesinis susirinki
mas įvyks tręčiad., kovo 6 d. 7:30 
vai. vakaro Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted st. Visi 
atsilankykite, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti.

—S. Kunevičius, rast.

CLASSIHEDADS
HELP WANTED—FEMALE 

^arbininkių Reikia 
OPERATORIŲ 200

Single needle ir special 4 prie 
plaunamų suknelių, ypatingas auk
štos rųšies darbo mokestis. Turi 
būti patyrusios. Merginos gali už
dirbti toli daugiau negu minimu
mą. Geroms operatorėms ekstra 
kompensacija. SMOLER BROS., 
2300 Wabansia.

OPERATORKŲ PATYRUSIŲ — 
Single needle mašina siūti. Prie 
skalbiamų dresių. 404 So. Racine 
Avė., 2 lubos.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus

REIKALINGA PATYRUSIŲ straw 
operatorių. Ateikite pasirengę dir
bti. VICTORIA HOT FRAMES 
MANUFACTURING CO., 65 East 
South Water St. Room 1602.

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA bendram ruošos darbui, būti, 
virimo nėra, nė sunkaus skalbimo 
—geri namai. MONROE 4320.

i Siunčiam GėlesI IIi/kIkIn Telegramų įL.UVLII1IO Visas Pasaulio
Dalis

KV1ETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tet YARDS 7308

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

JULIJONAS JONUŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 4 d., 1:30 valandą popiet 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Barborą po tėvais Juš
kaitę, 2 podukres: Agniešką 
ir Marijoną, ir posūnį Andrių 
—ir gimines, draugus ir pažįs
tamus. Lietuvoj—motinėlę ir 
brolį Joną.

Priklausė prie Chicagos 
Liet. Draugijos ir Keistučio 
Pas. Kliubo.

Kūnas pašarvotas S. M. Sku- 
do koplyčioj. 718 W. 18 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
kovo 7 d., 1:30 vai. popiet. Iš 
kopi, bus nulydėtas į' Lietu
vių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Julijono Jonuš- 
ka giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Podukres, Posūnis, 

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

Tel. MONROJJ 3377.

Kalbėtojas Madreika sveiki
no nuo St. Boniface Turdim 
organizacijos įteikdamas auką 
$2; T. Baryla kalbėjo nuo len
kų organizacijos su pasveikini
mu $1; J. Baronovich kalbėjo 
'nuo slovakų organizaęijos, atU 
ka $1; J. Sharinsky kalbėjo 
nuo rusų W. F. F. Klubo, au
kojo $5; J. Samerfeld kalbėjo 
nuo latvių darbininkų organiz., 
auka $1; Mrs. Bridge nuo mo
terų skyriaus, aukojo $2.00; B. 
Tkachiuk kalbėjo nuo ukrainų 
masinės organ. — $4; M. Vid- 
ruk kalbėjo nuo Simų ir Duk
terų K. L. S. P. Dr-jos — SI. 
Boniface ir Winnipego 7 tos 
kuopos, aukojo $5; P. Gutaus
kas kalbėjo nuo A. L. D. L. 
Dr-jos 217 kuopos, auka $5; O. 
Urboniene nuo Winnipego Mo
terų skyriaus, aukojo- $9.30; J. 
G. Paliliunas kalbėjo nuo Win- 
nipego Lietuvių Lietuvos Liau
džiai Ginti Komiteto; su pasvei
kinimu aukojo $5; pavieniai 
aukotojai: A. Barnatonis auko
jo $5, Kazys Beniusis $2; A. 
Stanchiuk nuo Ukrainų Masi
nes organizacijos Winnipeg $5. 
Po dolerį davė šie asmenys: P. 
Gudžiūnas, J. G. Paliliunas, L. 
Burba, P. Gutauskas, J. Karoli, 
A. T. Pauplis, P. Sadonis, W. 
P. Staponavičiai, A. Norris, M. 
Kyzas, W. Karosas, J. Garliau- 
skas, Mrs. Guziunas, J. Radze
vičius, W. P. G. Pipiras, A. J. 
Rimkus, P. Pūras; po 50 centų 
aukojo: L. Bartninkas, S. Kvie
čius, O. Urboniene, A. Marcin
kevičius, M. Daubarienė, A. 
Paliuliunicnė, J. Kiselius, F. 
Kuostinas; po 25 centus aukų 
jo: M. Bukauskas, S. Paknys, 
K. G. J. Grcuzdin, M. Purienc, 
M. Radzevičienėj Raide, Z. (20

. NAUJAUSI m GERIAUSI - h
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. PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARŠKIS FURMtTURE HOUSE, Ine. 
—THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

•4

RŪGS

Verti? nuo $6 Iki >00. Dabar $3 iki $20 
Nauji 0x0. 8x10, Oxl», 1*4x18. 10%xl5 
Vertė $!!O iki $80. Dabar $10 iki $4S 

Ir aukėė.
15 Dxl» tikrų orlentaliu, 50 kitokių 

Mitros 2x4 Iki J 1x18, 40% nuolaidos 
1000 jardų karpetų po 50c Jurd ir aukžč.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

centų aukojo C. Žali). Po 10c 
aukojo J. S. V. Lepeska, S. Ja- 
silionis, L. Jasilionis. Nepadavė 
vardų smulkiais suaukojo ben
drai $2.92.

Klubo komiteto vardu vi
siems delegatams, aukotojams, 
koncerto programos pildy to
jams, taipgi visiems į koncer
tą atsilankiusiems tariu širdin
gą ačiū. —J'.' G. Paliliunas,

W. L. Khibo finansų sekr.

W. L. Klubot metinio susi
rinkimo raportas

Klubo komiteto sušauktas vi
suotinis Winnipego lietuvių su
sirinkimas įvyko sausio mėnesį 
1940 metais, kuriame klubo ko
miteto valdybos nariai išdavė 
apie klubo nuveiktus dd'HAis 
raportus. Juos aš čia pažymė
siu žymiai sutrumpintai.

Komiteto pirmininkas M; 
Vidrukas savo raporte plačiai 
paaiškino susirinkimui visų 
metų nuveiktus klubo darbus 
bei kas nunŲitoma šiems Juc
iams atlikti;^vętainūs pagerini
mui. -• ICtjf <<r -• . > <i> -v r!

F'inansų sekr.'J. G. Paliliunas 
išdavė platų finansinį raportą 
net nuo pirmos dienos svetaines 
įsikūrimo. Aš čia pažymėsiu 
tik trumpai.

Nuo spalio 23 d. 1938 lučių 
iki gruodžio 31 d. 1939 melų 
sukelta bendrai svetainės pirki 
mui fondas $4,128.22. Iš los su
mos nupirktas svetainės namas, 
sumokėta $1,900. Paskolos grą
žinta $600. Svetainės remontas, 
jos užlaikymas, prie namo pir
kimo padarytos išlaidos, sve
tainei įsigyti rėikalingi rakan
dai ir šiaip* uvisos padarytos 
svetainės Reikalais įvairios 
smulkios išlaidos, apmokėti 
taksai už nam6 apdraudą, ben
drai paminėtais reikalais pada
ryta išlaidų $1,428.06; ant 1940 
melų kasoje liko $190.16. Dar 
liko skolos 1940 melams grą
žinti $600.

Iždininkas A. Urbonas iš visų 
finansų apyvartos išdavė smul
kų ir platų raportą, nurodė, 
kur ir už ką buvo padarytos 
išlaidos.

Bufelininkas M. Bukauskas 
išdavė raportą iš bufeto ir 
“cheking room“. Jis per tą lai
kotarpį yra gavęs pajamų arti 
šimto dolerių. Už savo gerą pa
sidarbavimą nuo susirinkimo 
gavo didelį kreditą rankų plo 
jimu.

Klubo kontrolieriai K. Beniu- 
šis ir P. Pūras, patikrinę visus 
išduotus raportus, patvirtino, ir 
susirinkimas išklausęs visus iš
duotus raportus priėmė vien
balsiai.

Ruošimo bazaro komitetas 
atsišaukė į susirinkusius ir 
kvietė, kad visi, kiek gali pri
sidėtų prie ruošiamo bazaro 
klubo naudai, pareikšdami pa- 
istikėjimą, kad ir toliau su 
bendru lietttvių kooperavimu ir 
su visų draugų ir .draugių pa
galba padarys tą darbą sekmin-

■ į' Dar kiek gautą aukų „svetai
nei 1939 metais. Jos dar nebu

vo paskelbtos spaudoje. Daba# 
turiu paminėti, kad per klaidą 
buvo praleista ir nepaduota į 
spaudą, už ką labai atsiprašo
me. Buvo gauta aukų iš Ed- 
monton, surinkta per draugus 
J. Nekroshį, J. Viskuną, ’J. 
Kuklarą ant blankų. Prisiuntė 
J. Nakroshas $16.50. Aukotojų 
vardus praleisiu; manau, kad 
draugai už lai neužsigaus, nes 
paduodu bendrą sumą, kurią 
minėti draugai surinko; ačiū 
draugams rinkėjams ir aukoto 
janis.

Prieš lai pirmiau gautos au
kos iš Edmonlon per draugą J. 
Nakroshį ir Karvelį buvo skelb
tos spaudoje, todėl dabar ir ne
beminėsiu, kiek jų buvo.

Dar gauta aukų iš Valcri Si- 
bulskio $1 ir nuo draugo Ma- 
karavičiaus, Rovei Stok B. C., 
$1; aukojusiems ir rėmėjams 
klubo komiteto vardu sakau 
nuoširdų ačiū. J. G. Paliliunas, 

W. L. Klubo fin. sekr.

Vedyboms
(Chicagoj)
Julian Matuszeyvski, 51, su 

Kazimiera Czinauskas, 34.
John Schultz, 45, su Anna 

Yonaitis, 46.
Reikalauja
Perskyrų

Monica Talkus nuo Stanley 
Talkus.

Pcarl E. Giryotas nuo Wal- 
ter J. Girijolas.
Gavo
Perskiras

Velnią Kavaliauskis nuo J<\- 
seph Kavaliauskis.

Dorothy Demski nuo Stan
ley Demski.

Beliajus Atkartoja 
Du Baletus
Chi. Universitete
Vėl šoks baletus “Aušros Var

tai” ir “Kiduš Ašem”

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA bendram ruošos darbui, ma
ža šeima, atskiras kambarys, sava 
vana. NEVADA 27&9-

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA LIKIERAMS par
davinėtojų turintys ryšių su ta- 
vernais visoms žinomoms bran
doms pardavinėti. Komisija arba 
alga, jei atsakąs. Prospect 6300.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

REIKALINGAS PARTNERIS 
jaunas vyras su $500. Biznis užtik
rintas. Nėra skirtumo, kur gyven- 
tute. Plačiau paaiškinsiu laišku. 
Atsiliepkite iki kovo 15.

Naujienos, Box 2003.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BET KOKIA ĮMANOMA pasiūla 
paims kampinį taverną, gerai staku 
prikrautą, 6 kambarių flatą. 1501 
48th Ct., Cicero.

PADRAVIMUI MĖSOS MAR- 
KETAS, padaro $600 į savaitę biz
nio, kreiptis. 8553 So. Ashland Avė.

“Aldiečių” 137 Kp.
i < • i»t t ’ t f i < * . (

Vakaras
Iš Montrealo.

MONTREAI., Que. — Montre
alo Aldiečių 137 kuopos paren
gimas įvyko vas. 25 d., 01234 
Chaflevoix si., salėj. Programo 
svarbiausias numeris buvo sa
votiškas monologas, kurį pasa
kė viena moteris.

Dievaž, jos šlykščių žodžių 
klausantis reikėjo rausti. Reikė
jo dvigubai rausti, nes čia pat 
sėdėjo ir visokio amžiaus vai
kai, ir to purvo klausėsi.

Galima priminti, kad tą mo
nologą sakė tos garsios ne.va 
“Literatūros“ draugijos nare. 
Tikrai, su tuo monologu ir jo 
pasakotoja ir vakaru reigėjai 
praskleidė publikai “apšvietą“ 
vienos didelės purvo gniūžtės 
pavidale. Drėbtelėjo ją ir, sako, 
štai klausykit ir mokinkitės...

Senmergė

=<aiJio
Budriko Radio
Valanda

Budriko radio teatras įspū
dingai skambėjo oro bangomis 
iš stoties WCFL sekmadienio 
vakare. Lietuvių liaudies me
lodijos žavėjo klausytojus. Ge
ras vyrų kvartetas labai gerai 
išpildė naujas daineles. Maka
lų dramoje išėjo į aikštę nau
ja paslaptis. Gal neužilgo Ma
kalų šeima bus labai turtin
ga, kaip peržiūrėjimas knygų 
parodys. Girdėsite kitą sek
madienį.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketverge, kaip 7 vai. 
vakare iš stoties WHFC, 1420 
k. Bus moterų choras, prane
šimai ir juokdarys su mįslė
mis ir juokais.

•—Radio Mėgėjas.

Beliajus su savo grupe at
kartos du įspūdingus baletus, 
“Aušros Vartai“ ir “Kiduš 
Ašem”, gražioje International 
House salėje, 1114 E. 59 St., 
šeštadienio vakare, kovo 9 <1.

Todėl tie, kurie negalėjote 
pamatyti šiuodu įdomius bale
tus, kada jie buvo rodomi Chi- 
cago W.omen’s Club teatro, 
nepraleiskite šios progos šešta
dienį. Vieta yra viena iš gra
žiausių Chicagos mieste, ir ran
dasi Chicagos Universiteto 
apylinkėje. Šie rūmai buvo pa
dovanoti Roęjkefellerio, kad 
svetimtaučiai studentai, atke* 
liavę iš visų pasaulio dalių mo
kintis šiame univeristete, ga
lėtų draugiškai su savaisiais 
sueiti ir gražioje apylinkėje 
apsigyventi. Kas dar negavo 
progos šiuos rumus pamatyti, 
galės juos šeštadienį apžiūrėti,
Anglų spauda prielankiai rašo

Abu minimi baletai buvo la
bai gražiai aprašyti Chicagos 
angliškoje spaudoje. Labai pa
lankiai atsiliepė Chicago Daily 
News, Herald-American ir ki
ti. Kritiškas “Music News“ 
žurnalas taipgi su komplimen
tais juos aprašė savo pusla
piuose.

“Aušros Variai” supažindins 
jumis su dįomia, grynai lietu
viška legenda. Dabar. Vilniaus 
atgavimo laiku, vertėtų susi
pažinti su viskuo, kas tik su
rišta su Vilnium. ’ ak tai isto
riška ar legendos i asakė r.

{domi legenda
“Aušros Vartai” yra gana 

pagarsėję lietuvių tarpe. Bet 
legenda, kuri atpasakoja kodėl 
ši “Panelė švenčiausia“ yra 
vienintele katah'ku pasaulyj, 
apvainikuota net dvejom ka
rūnom, yra tiktai mažam skai
čiui žmonių žinoma. Apie tą 
legendą sužinosite atsilankę į 
International House salę šio 
šeštadienio vakare.

Įžanga bus tiktai 50 centų. 
Po programui bus šokiai. Ba
letams akompanuos pianiste 
Pečiukaite, kuri prie progos 
ir dainuos su baritonu, Jonu 
Ilukštala. —V.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
Greitu laiku — išvyksta iš miesto.

2259 W. 23 PI. CANAL 5976

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-^

PARDAVIMUI freiminė katedžė, 
geram stovy, 3716 pėdų lotas, ne
brangiai. 5706 S. Trumbull.

MARQUETTE PARKE
Pardavimui arba mainymui bun- 

galovv, perdirbta į 2 flatus 5 ir 3 
kambariai, karštu vandeniu apšil
domas, 2 karų garažas, Rendos į 
mėnesį $73.00. Kaina $5900.00. Ma
žas įmokėjimas. Randasi ant 68th ir 
Maplevvood Avė. Netoli 69th. Tel. 
vakarais — Prospect 0176.

C. P. SUROMSKIS, 
2041 West 63rd St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimni

TURI PARDUOTI 60 AKRŲ far- 
mą, l1/^ mylios nuo North Judson, 
geri budinkai, gera žemė, $4,000, 
Frank Jachim, North Judson, Ind.

PAKILUSIAI ŠEIMAI nuosavybė 
pasekmingų vyrų ir moterų, veik 
5 akrai, 1005 aukštų medžių, krū
mų, krūmokšlių prie grįsto skubos 
kelio, Naujas Palos miestelis, retas 
bargenas, $1500, $300 pinigais, li
kusią $18 į mėn. Box 2000, 1739 
So. Hajsted.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai irįtaisaiPardAvimni

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pąs mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago. 
III. Phone Republic 6051.

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

• • •
Todėl jeigu turite kg par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Cla»- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1735 8. HALSTED STREET 
Chieago, m.

6208-16 8. KACINE—Dienomis, 3 vakarus
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SUNKIAI SUŽEIDĖ REPORTERIO E. H.
UZEMACKO TĖVĄ

4*

AUTOMOBILIU NELAIMĖS CHICAgOJ
r

Vakar vakare trokas sunkiai 
sužeidė Antanę Uzemack-Uzė- 
meckį, “Daily Times” reporte
rio, p. Edward H. Uzcmacko, 
tėvą.

Nelaimė įvyko prie Ogden ir 
St. Louis gatvių. Nespėjo K. 
Uzemack nulipti nuo gatveka- 
rių stotelės, kai staiga pasiro
dė greitai važiuojantis sunkus 
trailerin s trokas ir jį parmu
šė. Trokas nestojo, bet ėmė 
dar greičiau važiuoti, negu 
prieš nelaimę, ir dingo.

Daktarai spęja^ kad sužeis
tajam buvo perskelta galva. 
Jis y a 48 metų amž'aus ir gy
vena Town cf Lake, adresu 
4602 S. Paulina street.

Troko ir šoferio ieško Lawn- 
dale nuovados policija.

Sužeistojo sūnus Edvardas 
yra vienas jauniausių reporte
rių “Daily Times” redakcijoj 
ir nekartą, pasižymėjo savo 
įdomiais straipsniais ir žinio
mis ka.’p apie lietuvius, taip ir 
apie įvairius įdomesnius Chi- 
cagos gyvenimo apsireiškimus

Kitos nelaimės
Warren avenue policijos nuo

vadai 54 metų “bučeris” iš 
Rockfordo Henry Lawson, pri
sipažino, kad sekmadienio va
kare jisai suvažinėjo žmogų, 
bet pabėgo baimės apimtas. 
Prie Albany ir Washington 
avenue jisai parmušė ir sun
kiai sužeidė 39 metų chicagie- 
tį, Henry Niedhauer, nuo 3247 
W. Madison Street. Liudinin
kai paėmė La\vsono automobi
lio numerį ir su jo pagalba po
licija kaltininką susekė.

Berwyn ligoninėj pasimirė 
automobilio nelaimėj sunkiai 
sužeistas 59 metų Robert C. 
Baer, VVestern Springs, III., 
priemiesčio gyventojas. Jis bu
vo suvažinėtas prie 47th ir 
Raymond avenue, Brrokfielde.

5 metų berniukas Arnold
McCamey, 11413 Throop St.,

turą per kurią Illinois Darbo 
Federacijos Pildomoji Taryba 
susisiekia su įvairių kitų vals
tijų darbininkų unijomis, ko
vai už įstatymus darbininkų 
naudai.

Ar Manote, Kad 
Mokate Vaidinti?

Šiai Proga Persitikrinti.
BRIGHTON PARK. — Ar 

jus manote kad turite gabu
mų lošti? štai gera proga per
sitikrinti. Pradedant šią sa
vaitę, McKinley Parko salėje 
kas penktadienio vakarą bus 
rengiama “amateur” lošimai.

šeši plačiai žinomi veikalai 
bus suvaidinti, o po tąm įvyks 
finalai, kur trofėjos bus pa
dovanotos laimėtojams.

Dėl tolimesnių informacijų, 
šaukite Lafayette 3811.

Naujienti>Acme Teiennoto
CHICAGO. — Walter H. Bradshaw, kuris mirtinai 

suvažinėjo penkių metų mergaitę, o paskui ją paslėpė 
savo garaže.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Gloria Dickson, kino artistė, kuri nežinia kur dingo.

buvo mirtinai sutriuškintas, 
kai nukrito nuo anglių troko 
ir pakliuvo po jo užpakaliniais 
ratais. Nelaimė įvyko prie 113 
ir Ada gatvių.

Chicagos Darbo 
Federacija Stoja 
Už Roose veltą
Ragina Už Jį Balsuoti Baland

žio Nominacijose.
Illinois Valstybės Darbo Fe

deracijos sekretorius, Victor 
A. Olander, vakar pranešė* 
kad Illinois Valstijos Bendra 
Darbo Žmonių Legislatyvė Ta
ryba savo reguliariame susi
rinkime, šeštadienį, priėmė re* 
zoliuciją, kurioj ragina savo 
narius demokratų “primary” 
rinkimuose balandžio menesį 
atiduoti savo balsus Rooscvcl- 
tui, o ne Garneriui. Rooscvel- 
to ir Garnerio vardai bus ant 
bąlotų Illinois valstijoj.
Legislatyvė Taryba yra agen-

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
drabužiais, kurie busiąPrezidento Roosevelto žmona su naujos mados 

populiarus per Velykas.

Prašo Sumažinti 
Jai Mokamą 
Alimoniją

Vietoj $7 gaus $5.
Su keistu prašymu pas ap

skričio teisėją, Cornelius J. Har- 
rington kreipėsi 21 metų Flo- 
rence Gečas, nuo 8053 S. Her
mi tage avenue. Paprastai, kai 
eina kalba apie alimoniją, mo
terys nori, kad ji butų padidin
ta. Bet ne Mrs. Gečas.

Ji paprašė teisėjo jai moka
mą alimoniją sumažinti. Ji per
siskyrė su vyru Stanley pereito 
gruodžio mėnesį, ir teismas ta
da jam įsakė mokėti $7 kas sa
vaitę žmonos ir dukters užlai
kymui.

“Bet,” aiškino teisėjui Gečie
nės advokatas, “ji turi praleisti 
net iki $2.00 telefonais bandy
dama pinigus iškolektuoti”. Lai 
jos vyras moka mažiau, bet lai 
moka reguliariai”.

Teisėjas su tuo sutiko ir su
mažino alimoniją nuo $7 iki 
$5.00 savaitei.

Pirmos Pagelbos 
Stotys Cook Apskr.
Miškuose

Chicagos skyriaus Raudona
sis Kryžius planuoja šią vasa
rą įrengti pirmos pagelbos sto
tis visose Cook County miškų 
dalyse, ir kad tam prisirengti, 
ateinančią savaitę pradės kla
ses ne tik 25 girininkams, ku
rie šiuo laiku eina pareigas 
Cook County miškuose, bet ir 
visus Cook County Miškų Dis- 
trikto darbininkus.

Tai bus darma, kad pada
rius miškus saugesnius visiems 
jų lankytojams.

Po 90 Dienų už 
Neatsargumą

Nubaudė Chas. Taipkų
26 metų jaunuolis Charles 

Zupkus, 2414 W. 45tli Place, 
buvo nuteistas už neatsargų 
važiayimą su automobiliu, už 
pravažiavimą raudonos švie
sos prie 55th ir Ashland, ir 
neturėjimą nei miesto nei val
stijos laisnių.

Zupkus baudžiamas antru 
kartu kelių mėnesių bėgyje. 
Gruodžio 26 d., jis buvo nutei
stas 6 mėnesiams probacijos, 
taipgi už neastargumą.

9Q dienų kalėti buvo nuteis
tas ir Francisco Segura, nuo 
504 Lake street, iš Maywoodo| 
Neseniai jisai atsėdėjo 72 die
nas už panašų nusikaltimą.

CHICAGO. — WilliamR.
< « b

Johnson, pasižymėjęs geiri- 
bleris, kuris yra kaltinamas 
nesumokėjimu valdžiai $1,- 
000,060 mokesčių.

Berniukas Žuvo 
Beimituodamas' 
Banditą

Tragingas Vaidinimas”
D u j a u n i -^rfekslei v i a i, 17 

metų Doyle Gtfacey, iš Oak 
Parko ir 19 incfij Glenn Mur
phy iš Downcrs Grove, atrado 
du revolverius valgykloj, ku
rią Murphy tėvai užlaiko prie 
Ogden avenue.

Jaunuoliai nutarė “suvaidin
ti” apiplėšimą. Gracey buvo 
“užpultasis”, o Murphy —“už
puolikas—banditas. ’

Beimituodami apiplėšimą, 
jaunuoliai pradėjo neatsargiai 
švaistytis revolveriais, ir Gra
cey netikėtai patraukė gaidu
ką, suvarydamas savo draugo 
Murphy širdin. Jį užmušė vie
toj- J

l 
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Bandė Užpulti 
Slaugę

Prie Cullerton ir Albany gat
vių nežinomas piktadaris ban
dė užpulti 26 metų slaugę, Mil- 
dred Barth. Ji ėjo namo užbai
gusi valandas šv. Antano ligo- 
n’nėj. Merginai pasisekė iš
trukti. Ji gyvena adresu 3048 
Cullerton avė.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
v

SOKOLŲ SALĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Chicagos Katalikai 
Šiandien Sveikina 
Naują Arkivyskupą
Atvyksta Iš Mihvaukee, Wis, 

Pareigas Perimti.

Su palydovų buriu, kuris 
siekia daugiau kaip 1,000 žmo
nių, arkivyskupas Samuel Al- 
phonsus Stritch šiandien ap
leidžia Milwaukce ir atvažiuo
ja į Chicagą, kur rytoj su di
delėmis iškilmėmis perims sa
vo įpėdinio, Kardinolo Mundc- 
lein, pareigas kaipo arkivys
kupas CĮiicagos diecezijos, ku
rioje randasi apie pusantro 
milijono katalikų.

Palydovų tarpe yra žymiau
sieji katalikų vadai, ne tik 
Amerikos, bet ir Kanados. Da
lyvauja ir atstovai iš didžiau
sių lietuviškų katalikų orga
nizacijų Chicagoje, jų tarpe ir 
A. L. R. K. Susivienijimo de
legatai.

Nauji Lietuviai Kunigai
Tarp atvykusių Chicagon 

katalikų bažnyčios valdovų 
yra ir pralotas Am lėto Gio- 
vanni Cicognani, apaštališko 
sosto delegatas Washingtone, 
kuris ryloj rytą vadovaus ce
remonijose. švento Vardo Ka
tedroje, kur jau 52 metų am
žiaus ark. Stritch bus įvesdin
tas pareigoms.

Vakar vakare pralotas Cico
gnani buvo nuvykęs į lietuvių 
Marijonų Kolegiją, Hinsdale, 
Illinois miestelyje, ir Kolegijos 
koplyčioje šįryt įšventino į ku
nigus keturis lietuvius, Juozą 
J. Kuprevičių, Pranciškų Auk
štakalnį, Andriejų Naudžiuną 
ir Mykolą Smigelskį. Taipgi 
pakėlė į diakonus Joną Dalru- 
saitį. Visi yra nariai Marijonų 
vienuolijos.

Nors Stritch perims savo 
pareigas ryto, formalės priė
mimo ceremonijos įvyks sek
madienį, Auditorium teatre, 
kur yra rengiamas vakaras jo 
pagerbimui.

Šiame vakare dalyvaus mie
sto ir bažnyčių vadai, ir atsto
vai kitų religijų. Tarpe kalbė
tojų bus ir rabinas Louis L. 
Man n nuo žydų. Programą iš7 
pildys Chicagos operos teno
rai, George Czaplicki ir John 
Pane-Gasser, akompąnuojartf 
Katedros Simfonijos Orkestrai, 
Dainuos ir poras chorų.

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

VAKAR CHICAGOJE
• Prie 8-tos ir Michigan 

policija suėmė 43 metų Albert 
L. Cookley, Jisai ten bandė 
įsibriauti į svetimą užrakintą 
automobilį. Valdžios agentai 
jį kamantinėja apie garsų 10 
metų berniuko Charles Matt- 
sono pagrobimą Tacomoj, Wa- 
shingtone, 1936 metais. Coak- 
ley esąs labai panašus “kid- 
naperiui,” kuris berniuką pa
grobė ir vėliau nužudė.

• Namo tarpduryje pikta
dariai užklupo turtingą chica- 
gietį J. Shaff ir jo žmoną. At
ėmė apie $500 brangenybėmis 
ir pinigais. Shaff'ai gyvena 
adresu 7725 A7. Paulina st.

• Beskalbdama baltinius 
širdies ataką gavo ir mirė 27 
metu Katherine Mevers, 2703 
N. Halsted street. Namiškiai 
atrado jos kūną pusiau įkritu
si vandens kubilamc

• Du įsibrovėliai pasivogė 
125 siutus, 10 švarkų, 15 paltų 
ir 67 poras kelnių iš Mutual 
Clothers, Ine., krautuvės, 5536 
Beimant avenue. Grobis vertas 
apie $3,000.
• Vakar paaiškėjo, kad gaisras, 
kuris kilo mediniam name, ties 
4801 S. Paulina st., Town of 
Lake, prasidėjo iš cigareto. Na
mo gyventojas, Eugene Barto- 
sik, kuris skaudžiai apdegė, už
migo berūkydamas cigaretą.
O Vakar Chicagoj lankėsi Ja
mes Rooscvcltas, prezidento vy
riausias suims. Jis dabar yra 
Hollywoodo filmų bizny j. Čia 
lankėsi biznio reikalais. Veda
derybas su Mills Novelty bend
rove apie gaminimą “nikelinių” 
mašinų, su kurių pagalba busi 
galima rodyti filmus vaistinėse, 
alinėse ir kitose viešose vietose. Į

O Kriminalio teismo viršinin- į 
kas, teisėjas Prystalski vakar 
paskelbė, kad svarstymo laukia; 
303 bylos. Kad kalendorių su-’ 
mažinti, prie kriminalio teismo 
buvo priskirtas teisėjas G. F.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
PINOLE, CAL. — Po didelės liūties gatves liko van

dens apsemtos.

Philadelphijos majoras Frank Lamberton (po de
šinei) paduoda $200,000 Čekį republikonų partijos ko
miteto pirmininkui John D. M, Hamiltonui. Republiko- 
nai pasirinko Phiiadelphiją savo konvencijai.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Trečiadienis, kovo 6, 1940

Rush, taipgi advokatai bus spi
riami bylų nevilkinti ir neatidū- 
lioti.
• 18 metų jaunuolis John 
Frjclich vakar buvo nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos. Jis ir 
25 metų Anton Kaufman, kuris 
irgi buvo panašiai nubaustas, 
Cahimct City alinėj nušovė po
licijos leitenantą Gene laikini.
• Federalė grand džiurė vakar 
patraukė atsakomybėn tris Jo
nės brolius Edward, McKissick 
ir George, už loterijos operavi- 
mą ir nesumokėjimą valdžiai a- 
pie milijono dolerių “income” 
taksais. Jie operuoja Chicagoj 
taip vadinamą “numerių loteri
ją” ir turi apie $15,000 įplaukų 
kasdieną.

Stato Paminklą 
Čekoslovakų Pir
mam Prezidentui
Pagerbs Thomas G. Masaryką

Piliečių Paminklų Komite
tas šią savaitę padarė reko
mendaciją Chicagos Parkų 
Komisijai, kad rengiamas pa- 
minkslas Čekoslovakijos pir
mo prezidento, Tarnui Masa- 
rykui atminimui, butų pasta
tytas prie Midway bulvaro, ar
ti Chicagos Universiteto namų.

ši vieta, sako komitetas, bus 
tinkamiausia, nes Masaryk du 
kartu profesoriavo Chicagos 
Universitete.

Komitetas taipgi pareiškė 
kad ateityj planuojant statyti 
paminklus, Chicago parkuose, 
paminklų statytojai rūpintųsi 
jo užlaikymu, nes kitaip jie 
yra apsunkinimas taksų mo
kėtojams.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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