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No. 57

Britanijos Valdžia Ramiina Arabus
DARBO PARTIJA KRITIKUOJA PATVAR 

KYMUS PRIEŠ ŽYDUS PALESTINOJE
Valdžia aiškina: arabu neramumai graso 

Britanijai

Palestinos sri-1 nald valdžios 
žydams arabų 
pardavimą su-

iššaukė stip- 
Avi- 
įvy-

LONDONAS, Anglija, kovo Britanija atsisako nuo duotų 
6. — Vasario 28 d. valdžia pa- prižadų, pareiškė Noel-Baker. 
skelbė patvarkymus, kurie už 

’ draudžia tūlose 
tyse parduoti 
žemę, o kitose 
varžo.

Patvarkymai
rius žydų protestus. Tel 
ve, Haifoje ir Jeruzalėje 
ko žydų riaušės. Pora jaunų 
vyrų, sužeistų riaušėse, jau 
mirė.

Trečiadienį Palestinos klau
simu įvyko debatai Britanijos 
parlamente. Darbo Partijos at
stovas Noel-Baker argumenta
vo, kad valdžia apgavusį žy
dus. Pasaulinio karo metais, 
kai žydai buvo stiprus ir tal
kininkai ieškojo jų palankumo, 
Britanija prižadėjo jiems Pa
lestinoje koncesijų. Prižadai 
buvo duoti žinomoj Balfouro 
deklaracijoje, šiandien, kai žy
dai yra persekiojami, tai ir

Kolonijų ministeris MacDo- 
vardu atsakė ; 

kaltinimus. Esmėje jis paaiš
kino, kd valdžia turi informa
cijų, jogei arabų tarpe plėtėsi 
nerimas dėl Palestinos; baime 
kad žydai vis daugiau galios 
ten įgija.

Valdžia turinti informacijų, 
kad grėsė pavojus arabų judė
jimo prieš Britaniją ne tik Pa
lestinoje, bet 
ir Iraųue, ir 
ir Egyple.

Dabartinėje
Britanijai tenka kariauti, val
džia stengiasi naujų priešu 
nedaryti. O kai dėl Palestinos 
žydų, tai sakyti patvarkyma’ 
ne tiek atima jiems teises, kiel 
apsaugo arabų žemdirbių ir 
arabų darbininkų interesus, pa
sakė MacDonald.

ir Transjordane 
Saudi Arabijoje,

aplinkumoje, kai

Vėl laukia nacių 
atakos prieš Ho- 

landiją s

Saugo Britanijos 
ambasadą 

Romoje
LONDONAS,. Anglija, kovo 

6. — Angliją vėl pasiekia pra
nešimai, kad tenka laukti Vo
kietijos ofensyvo prieš Holan- 
diją. Vieni gandai sako, kad 
naciai planuoja invaziją Holan- 
dijon kovo 10 dieną, kiti pra
našauja ataką balandžio mėne
sį. Bet kuone

ekspertai mano, jogei na- 
ruošiasi užpulti Holandi-

visi talkininkuv

karo 
ciai

Švedijos ruda tebe- 
plaukia į Vokietiją

ROMA, Italija, kovo
Stiprus policijos kordonas tre
čiadienį saugojo Britanijos am
basadą.

Laukta studentų demonstra
cijos prieš britus. Tačiau de
monstracija neįvyko. Antradie
nį policija išvaikė demonstra
ciją surengtą ties Britanijos 
konsulatu Florencijoje.

Fašistų nusistatymas sukįlęs 
prieš Britaniją ryšium su su
laikymu laivų gabenusių anglis 
iš Vokietijos į Italiją.

6.

Surašo Britanijos 
vaikus

0

:w!

ir naujieji, dar Lietuvos pastatytieji. Zona,(kairėje)
vaizde matoma, yra aptverta aukšta tvora.

LIETUVOS LAISVOJI ZONA KLAIPĖDOS UOSTE. 
Šiaurinė zonos sritis: ji randasi prie uosto krantinės, locų 
bokšto rajone. J šią sritį zįeina senieji Muitinės sandėliai,

MM

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

(“I£lta”)

NACIAI ŽUDO LENKŲ VAIKUS
PARYŽIUS, Francuzija, ko- nia gyventojų. Visi jie sušau- 

zo G.—Naciai sušaudė mieste By- 
Igoszcz 136 vaikus amžiuje tarp 
12 ir 13 metų. Iki gruodžio mė
nesio tame pačiame mieste 
zokiečiai išžudė 6,000 lenkų, 
zyrų ir moterų.

Naciai suėmė 350 įžymesnių 
buvusio Lenkijos uosto Gdy-

dyti. Bet pirm negu sušaudė, 
naciai privertė juos išsikasti 
sau duobes. Iš Gdynios išga
benta 130,000 lenkų į centra
linę Lenkiją.

Ką tai reiškia “nacių kul
tūrai” išvaryti, kaip galvijus, 
130,000 lenkų!

Vokiečiai užmušė 20Į VĖLESNI PRANE-
5rįtų vakarą fronte

BERLYNAS, Vokietija^ ke
žo 6. — Staigi vokiečių ataka 
tžklupo priešakinį britų buri 
zak-arų fronte. 20 britų užmuš- 
.a, 16-ką vokiečiai paėmė ne- 
aisvėn.

rVelles pasieks Pa
ryžių ketvirtadienį

ŠIMAI

TARIASI SUOMIJOS IR RUSIJOS TAI
KOS REIKALU

HELSINKIS, Suomija, kovo 
6. — Tarp 44 ir 50 sunkiųjų 
sovietų lėktuvų mėtė bombas 
į didelę ligoninę centralinūs 
Suomijos miestely. Penkios de
šimtys žmonių užmušta, 40 su
žeista.

LONDONAS, Anglija, kovo 
6. — Laivyno ministeris Chur- 
chill paaiškino ' parlamentui, 
kad Švedijos geležies ruda te-16. — Surašomi vaikai Angli- 
beplaukia Vokietijon. Britani- jos miestuose. Numatomos pa
jos veiksmai plaukimui sulai- vasarį energingesnės nacių lėk- 
kyti, numatoma, iššauktų rim- tuvų atakos prieš britų mies
tų painiavų, pasakė Churchill. Įtus. Jeigu miestams pasidary

tų didelis pavojus, tai vaiku 
surašymas padėtų juos grei
čiau išgabenti į kaimus.

LONDONAS, Anglija, kovo

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 6. — Ketvirtadienį Pary
žiuje laukiama prez. Roosevei- 
to pasiuntinio, Sumner Welle- 
so. Jis užtruks Paryžiuje ket
virtadienį, penktadienį ir šeš
tadienį. Sekmadienį išvyks lėk
tuvu į Londoną.

Diplomatiniuose sluoksniuose 
reiškiama nuomonė, jogei prez. 
Roosevelto pasiuntinys jau spė
jęs įsitikinti, kad netenka lauk
ti artimos taikos.

Nutarė pašalinti iš 
parlamento Japoni

jos. atstovą
6. — 
nuta-

TOKIO, Japonija, kovo 
Atstovų rūmų komitetas 
rė pašalinti iš parlamento at
stovą Takao Saito, kurio kal
ba, pasakyta parlamente, įžei
dusi Japonijos armijos Kinijo
je garbę.

Pražuvo lėktuvas su
12 žmonių

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, kovo 6. — Pražuvo kal
nuose komercinės kompanijos 
lėktuvas, išskridęs antradien 
iš Vera C^uz į Meridą. Neži
noma koks likimas ištiko 7 pa- 

! sažierius ir 5 įgulos narius. 
Ivisi skridę yra meksikiečiai.

Rumunijos pr a m o- 
nei skiriama vyriau

sybės kontrolė
BUCHAREST, Rumunija, ko

vo 6. — Išleistas patvarkymas. 
pagal kurį nacionalinės ekono
mijos ministeris gali įsakyti 
šalies įmonėms, kokias reik- 
menas ir kokiu spartumu jos 
turi gaminti. Vyriausybės už
sakymams numatoma pirmeny
bė. Esmėje patvarkymas ski
ria Rumunijos pramonei vy
riausybės kontrolę.

Rusija pasirašys su
tartį su Rumunija
BUCHAREST, Rumunija, ko, 

vo 6. — Sovietų 
chareste praneša, 
ateity Rumunijon 
sijos premjeras 
reikalų komisaras
sai pasirašys sovietų Rusijos 
ir Rumunijos nepuolimo pak-

legacija Bu- 
kad artimoj 
atvyks Ru- 
ir užsienių 

Molotov. Ji-

—

— Paskelbta, 'sovietų Rusi
jos premjeras Molotov atvyks 
į BuchareStą nepuolimo paktą 
su Rumunija -pasirašyti. Ko
mentuoto j ai prisimena, kad ir 
Suomija turėjo nepuolimo pak
tą su Rusija.

■ — Pranešimas iš Maskvos 
sako, kad trečiadienį nieko 
svarbaus Suomijos frontuose 
neįvykę. Rusai nušovę tris suo
mių lėktuvus.

— Į New Yorką atplaukė 
didžiausias pasauly pasažieri- 
nis laivas. Tai yra naujas An
glijos laivas QueeA Elizabeth, 
85,000 tonų. Manoma, laivas 
pasiliks Amerikoje iki karo ga
lo.

T— Nuleistas vandenin 
jas didžiulis Francuzijos 
laivas, 35,000 tonų Jean 
Francuzija stato dar du 
liūs karo laivus.

— Sovietų gyvenimo

STOCKHOLM, Švedija, kovo 
6. — švedu laikraštis “Afton- 
baldet” praneša, kad trečiadie
nį Sven Hedin, pagarsėjęs Šve- 
dijds keliauninkas ir tyrinėto
jas, turėjo dviejų valandų pa
sitarimą su Vokietijos užsie
nių reikalų ministeriu von Rib- 
bentropu Berlyne. Manoma, jie 
svarstę Vokietijos ir Rusijos 
taikos galimumus.

LONDONAS, Anglija, kovo 
6. — Čia kalbama: galimas da
lykas, kad ir Suomijai artina
si Miunchenas. Tik šį kartą 
talkininkai’, britai ir franeuza*, 
neturės nieko bendra su dery-

bomis dėl Suomijos. •
Kitos šalys užinteresuotos 

Suomijos likimu. Gal būt Šuo 
mijos likimas bus išspręstas 
kai raudonoji armija paims Vi- 
borgą.

Suomiams siūlomos tokios 
sąlygos: atiduoti Rusijai teri
toriją iki Viborgo; pašalinti iš 
Suomijos gyvenimo Manner- 
heimą; dar pavesti Rusijos 
kontrolei ■ .Han^’o.

Šitos Kalbus *yra neoficialios. 
Vis gi jos esančios reikšmin
gos, nes, anot to posakio, jei
gu žmonės apie ką daug kal
ba, tai ir iškalba.

—X—X—X—
LONDONAS, Anglija, kovo 

6. — Londone kalbama, Suo
mija gal nupirksianti taiką, 
paaukavusi Mannerheimą ir 
atidavusi rytų Suomijos terito
riją sovietams. Derybos su ru
sais galinčios įvykti kai rau
donoji armija paims Viborgą. 
Britanija ir Francuzija nebus 
kviečiamos į taikos derybas.

--X-- X—X--
LONDONAS, Anglija, kovo 

6. — Britanija jau suėmė aš
tuonis Italijos laivus gabenu
sius anglis iš Vokietijos.

--X-- X--X--
ROMA, Italija, kovo 6. — 

Policijos kordonas saugo Bri
tanijos ambasadą Romoje. Nu
matomos demonstracijos prieš 
Britaniją ryšium. su blokada 
anglims gabenamoms iš Vokie
tijos į Italiją.

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 6. — Vokiečiai staigiai už
puolė priešakinį būrį britų ka
reivių. vakarų^fronte. 20U)ritų 
užmušta, 16 paimta nelaisvėn.

--X-- X-- X--
LONDONAS, Anglija, 

6. — Talkininkai suėmė 
prekybinį laivą Seattle,
nusį krovinį miško į Vokieti 
ją-

kovo 
nacių 
gabe-

RUSAI GALI PASIGIRTI LAIMĖJIMU
HELSINKIS, Suomija, kovo 

6. — Taip, komunistai gali pa
sigirti ir pasidžiaugti raudo
nosios armijos laimėjimu.

32 . sovietų lėktuvai antra
dienį atakavo miestelį Suomi
jos centralineje daly. Mieste
lio vardo
bet rusų ataką mate ir apra
šė penki 
pondentai.

Du šimtai bombų numesta 
į miestelį; Penkios bombos pa
taikė į ligoninę. Dar sovietų

cenzūra neskelbia,

užgavo punktą, kurin 
vyrai, moters ir vai- 
lėktuvų atakų pasislėp

nau- 
karo 
Bart, 
dide-

stan
dartai nupuolė 33 nuošimčius 
per paskutinius Šešis mėnesius, 
sako Spencer Williams, ką tik 
sugrįžęs iš Rusijos, kurioj jis 
išgyveno paskutinius dešimtį 
metų. Padėtis šiandien Rusijoj 
yra sunkesnė nei bet kuriuo 
laiku nuo 1933 metų bado, sa
ko Williams.

AMSTERDAM, Holandija, 
kovo 6. — Holandijos subma- 
rinas 0-11 trečiadienį susidau
žė su uosto < laivu (tugboat) 
Nieuw Diep. 32- submarino įgu
los nariu išgelbėta, du žuvo.

>ORRfe

. Chicagai ir apieiinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:1

Debesuota; truputį Šalčiau; 
šiaurės ir šiaurės vakarų ve- 
jai; saule teka 6:17 v. r., 
džiasi 5:46 v. v.

te!

svetimų šalių kores-

bomba 
subėga 
kai nuo 
ti. Čia 25 asmens užmušti. Dau
giausia žuvo moterų.

Kas kad užmuštos moters? 
Pasak komunistų, suomiai esą 
banditai, taigi nėra reikalo gai
lėti jų moterų.

Sovietų lėktuvai atakavo ir 
kitus neginkluotus Suomijos 
miestelius, bot neturėjo 
didelio pasisekimo, kaip 
tame augščiau miestely.

--X-- X-- X--
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 6. — Nacių lėktuvai atakuos 
ateity ne tik britų ir francu- 
zų, bet ir neutralių šalių 
kybinius laivus palydimus 
kininkų konvojų.

--X-- X--X--
BERLYNAS, Vokietija,

vo 6. — Hitleris turėjo pasi
kalbėjimą su. žymiais Japoni
jos pramonininkais. Japonija 
nori atgaivinti savo prekybą su 
Vokietija plačiu maštabu.

prė-
tal-

ko-

tokio 
šaky-

Krūvos rusu lavonų 158,000 darbininkų 
nuklojusios Manner- streikuoja Indijoje

heimo liniją
HELSINKIS, Suomija, kovo 

6. ■*—" Suomijos karo komuni
katas trečiadienį sako, kad krū
vos Rusijos kareivių lavonų 
yra nuklojusios Mannerheimo 
liniją..

Raudonoji armija mėgino 
pereiti Viborgo įlanką, kartu 
su savo artilerija ir lankais. 
Suomiai atmušė priešus. Rau
donarmiečių atakos tarp Vibor 
go įlankos ir Vdoksi ežero taip
gi atmuštos. Suomiai tebekon- 
troliuoja Viborgo įlankos 
karų krantą. ' 
t, -------------- —

WASHINGTON, D. C., 
vo 6. — Nepatvirtintas prane
šimas kalba, kad Vokietija su
grąžinsianti į Washingtoną 
ambasadorių Hans Dieckhoff, 
kuris buvo atšauktas į Vokie
tiją 1938 metais.

Prez. Rooseveltas, . užsienių 
reikalų departamentas ir Vo
kietijos ambasada Washingto- 
ne paaiškino nieko nežiną apie 
Dieckhoffo grįžimą.

BOMBA Y, Indija, kovo 6. — 
158,000 Bombay miesto darbi
ninkų, didelėj daugumoj tek
stilės įmonių samdinių, strei
kuoja trečiadienį jau antrą 
dieną. Darbininkai reikalauja 
15 nuošimčių algų pakėlimo. 
Samdytojai, raginami valdžios, 
sutinka pakelti algas dešimtį 
nuošimčių. i

Reikalauja Ang
lijos žemės

va

iko

WASHINGTON, D. C., ko
vo 6. — Senatorius Reynolds 
(iš North Caro’ina), įteikė se
natui rezoliuciją. Už nemokė
tas skolas jis reikalauja, kad 
Britanija duotų kai kurias te
ritorijas Jungt. Valstijoms.

Britanijos valdžios atstovas 
jau pareiškė, kad Britanijos 
imperija neparduodama. Prez. 
Rooseveltas pavadino Reynolds 
rezoliuciją <Asilly”.

Reynolds yra pasižymėjęs 
Hitlerio Šalininkas.

Republikonas laimė
jo rinkimus

DĖS MOINES, la., kovo 6. 
Antradieni įvyko papildo - 
rinkimai 6-me Iowa valsti- 

kongresiniame distrikte.
mi
jos
Laimėjo republikonas kandida
tas Robert K. Goodwin. Dis- 
triktą ir praeity atstovavo re
publikonas.

PILDOM
INCOME

TAX
BLANKAS
KASDIEN NUO 8 V.
RYTO IKI 8 VAL. 
VAKARO.

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSfED ST.
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SL1UPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptamių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

Altą tiesos ir kovos FOttjąną skiriu dr. Jopui šliupui

(Tęsiuys) ......
— Bet Kristų, Antanėli, tai 

tik vienui vieną visus pasaulis 
tegarbiną, — tarė Rokus su pįb 
nu veidų tikybinio išmanymo ir 
pasi lenk jpimo.

— Gana, jau gana, Rokai. Ke
lis kartus daugiau žmonių gar
bina Budą ir Mahometą, negu 
Kristų.

—Tai kas jie per vieni, kad 
tiek daug žmonių juos išpažįs
ta? — paklausė Rokas, kurio 
veidas dabar buvo ištįsęs, tarsi 
sena rankovė.

—Taigi, Rokeli, kas jie do 
vieni? Buda buvo gerai pamo
kytas, šviesus ir doras žmogus. 
Jis gimq Indijoje šeštame šimt
metyje prieš krikščionybės erą, 
o mirė penktame. Išgyveno, ro
dos, apie šešias dešimtis metų. 
Tai, palyginti, gyveno ne per il
giausiai, bet savo darbais pasi
liko įamžintas ne tiktai šaltuo
se istorijos lakštuose, bet ir 
karštose šimtų milijonų žmonių 
širdyse. Jo mokslas daugiausia 
susidėjo iš dorovės dėsnių. Jis 
mokina žmonos būti dorais, tei
singais ir mielaširdingaįs. O 
kad būti tokiais, reikia, sake 
jis: “tikro įtikėjimo, tikro daly
kų pažinimo, tikro žodžio, tikro 
tikslo, tikro darbo, tikro pasi
ryžimo pirmyn žengti ir tikro 
apsimąstymo bei į save įsigilini
mo”. Be to, jis atmetė kūno 
varginimą, kankinimą ir visokį 
nusižeminimą “po akių pono 
dievo”. -Jis taipgi atmetė viso
kias tikybines bei bažnytines 
apeigas, žodžiu, jis atmetė vi
sokius žmogaus kūno, sielos ir 
protų varžtus, kuriais varžė 
žmones tų laikų dvasininkai

(Uraminai), visaip juos tamsin
dami ir išnaudodami. Jis skelbė 
demokratiją, visuotiną vienybę 
U br°Iybę, Visi žmoųės jam bu
vo broliai. Galima drąsiai saky
ti* jog Buda buvo pjrmasai dva
sininkas, kuris labai aukštai iš
kėlė žmoniškumo arba meilės 
artimo bei kaimyno idėją. Pas
kui tą idėją pasiskolino krikš
čionys jr skelbė įmonėms, bu
sią tai esanti originali Kristaus 
idėją. Bet taip nėrą, Rokai-

—Matai dabar* Rokai, kokias 
gražias įr kilnias mintis bei idė
jas Buda skelbė.

—Bęt šiandien, Antanėli, tok j’ 
žmogų kunigai vadintų šliuptąr- 
niu, bedievių, pagedėliu ir dąr 
kitokiu, — rodos, visai nejučio
mis ištarė Rokas.

—Tai aišku, Bet vadino ir ta
da. O vis dėlto Budą nebuvo be
dievis. Jis tikėjo dievą, tik, ži
noma, ne ebrėjų Jehovą arba 
savo tautiečių dievinamą Brah
mą. Jis ir sielą tįkėjo; bet ne 
tokią, kuri po mirties “dangun 
ar pragaran eina”. Jis griežtai 
atmetė pragarą, velnius ir dan
gų-

- Atmetė pragarą, dangų ir 
velnius?! — labai nustebo Ro
kas.-

—Taip, Rokeli. Tada, mat, 
indų kunigai, vadinami brami- 
nai, baisiai buvo suniekšėję ir 
įsigalėję. Jie turėjo daugiau ga
lios ii* valios, negu kas nors ki
tas visoje indų žemėje. Jų ran
kose buvo žmonių kūnai ir sie
los. Jie jodinėjo ant žmonių 
sprando, tarytum pikčiausi rai
teliai. Jie gąsdino tamsius žmo
nes pragaro baisenybėmis, vel
nio galybėmis, dievų rūstybe-

tekti į pragarą, irgi turi užmo- L 
keti,

—Matai dabąr, Rokai, pri§S 
kokius galingus įr suktus dievų' 
ir velnių vertelgas tuiėjo kovo
ti Buda. Ir jis juos pąrološkė, į 
nugalėjo; žiųojną, su gijia savo 
išmintimi ir aukštomis dorybė
mis. O nugalėjęs, sukurė tikybą,1 
kuri tais laikais buvo švariau
sia ir geriausia tikyba. Ji ir 
šiandien užimtą pirmą vielą 
tarpe tikybų, jeigu dik butų to-' 
kia, Kokiu Buda sugalvojo. Nes 
jo tikyba susidėjo iš aukščiau
sių dorovės dėsnių, kaip antai:1

Sveikata Ligoniams
—111S ir kitokiais tikybiniais bur-

Knygelė, kuri aprašo ąpie 350 
visokių žo|ių, 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 parodomu spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD.

SPENCERPORT, N, Y.

$1.

tais, su kuriais galima lengva
tikiams baimės įvaryti ir juos 
išnaudoti. Jie pasakojo lengva
tikiams gražiausias ir labiausiai 
viliojančias pasakas apie dan
gaus linksmybes. Bet tuo pačiu 
kartu ir sake, kad visus kelius 
ir vieškelius į dangų tik jie, va
dinami, braminai, teturi. Jie sa
kėsi visus kelius valdą ir į pra
garą. Taigi, nori patekti į dan
gų, turi gęrai užmokėti kuni
gams už “bilietą”; nenori pa-

sąžines skaidrumo, meilės arti
mu ir ^aimynu, Urba hrųlybės, 
Vienybės ir Įygųj teisių visiems, j 
gerų tikslų bei darbų ir ne tiek 
sau, kiek visai žmonijai naudin
gų tų darbų vaisių.

—Bet kaip gaila, Rokai, kad 
Budai h* emmR metams 
pu metų, kunigai suskaldė Bu
dus tikybą ir sudarė iš jus įvai
rias sektas bei bažnyčias. O baž
nyčia, įųk žinai, Jiegali dj^įęįU 
be prietarų, dogmų* visokių ap
eigų beį kulto, Taigi, jie įterpė 
į Budos tikybą individualinę 
sielą, kurios Buda visai nepri
pažino, nes jis siela suprato ir 
laikė žmogaus būdą, arba cha
rakterį. Bet jie dar labiau iš
kraipė ir suteršė Budos tikybą, 
įbrukdami į ją dangų, pragarą 
ir velnią, ką Buda buvo visiš
kai atmetęs. Jie pradėjo skelbti 
žmonėms, jog dangų esą kele
tas tuzinų, o pragarų, tai net 
keletas šimtų. Per savo pamoks
lus ir raštus jie skelbė žmo
nėms net tokią beprotystę, kad 
pragare, girdi, reikėsią išbūti 
dešimtį milijonų metų, ir tenai 
kankinimai busią neapsakomi. 
Bet kas pateksiąs į dangų, lai 
ten gyvensiąs net dešimtį bilijo
nų metų!

—Juokingą ir kartu labai 
kvailą pasaką kunigai sudarė a- 
pic Budos gimimą. Busią jis gi
męs iš nekaltai pradėtos kąra 
lienės, kurios vyras buvęs jau 
iškaršęs senis — stalitiš/‘Baskui 
šilą pasaką pasiskolinot.krikš4 
čionybės lipdytojai, skelbdami, 
jog Kristus gimęs iš, nekaltai 
pradėtos mergeles, o jos vyras 
buvęs senas stalius. Bet iš tik
rųjų Buda gimė visai gamtiškai, 
vadinasi, taip, kaip ir visi kų-

iš šeimos,dildai. Ir jis gimė 
vardu Gautama. Jo 
das ir pavardė yra Siddhartha

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonu Avenue 

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

Sales Tax ekstra.

—Tai taip, Rukai, iškraipė 
kunigai Budos gimimą. Dar la
biau, kaip jau sakyta, jie iš
kraipė ir suniekino labai papra
stus, bet kilnius ir žmonijai la
bai naudingus dorovės dėsnius, 
kuriuos skelbė Buda. Visą jo

»«W—M >■ i ' 1 ■ ■ .—.I |‘ 1 J u.j 1.111^/
» - - . . • i «- ■ M* M ».

NAUJIENŲ”
Radio Programai 

DAINOS. VĖLIAUSIOS ŽINIOS ift 
JDOMŲS PASIKALBĖJIMAI.

kiekvieną sekmadieni
nuo 11:00 iki 11:80 vai. ryto, iš stoties 

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

kojomis apvertė, apkarstydami 
jį visokių sukčių pramanytu 
dangum, pragaru ir velniais. O 
Buda tokių nebūtų vietų, kaip 
dangus arba pragaras, ir tokių 
nebūtų “sutvėrimų”, kaip vel
nias, visai nepripažino.

—Tolydžio kunigai budizmą 
taip baisiai subiauriojo, kad net 
pa|ys indai pradėjo nuo jo at
šalti ir trauktis, vadinasi, jo ųo- 
bcišpažinti. Ir šiandien visoje 
milžiniškoje Indijoje Vos dešim
tis milijonų žmpnių tebeišpa- 
žįsta 'budizmą, nors patį Budą 
beveik visi indai dievina ir gar-

=
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ir suniekintas budizmas, kuris 
beveik visai nepanėši į tikrąjį 
budizmą, šiandien tėra labiau
siai paplitęs Kinijoje, Japonijo
je, Tibete, kur jis yra vadina
mas ląmaizmu, ir kitur. Ir ši
tam budizmui daugiau rupi 
prietarai, pinigai ir galia, negu 
(ubai kihįųs dorovės dėsniai, ku
riuos skelbę tikrojo budizmo į- 
kurčjąs —- Ruda, 
ma.

Rokas žiurėjo 
kraipė galvą.

—Dabar, Rokai 
metą. Jis yra
žmogus; Jis gyveno gale šešto 
ir pradžioje septinto šimtmečio 
po Kristui. Taigi jis gimė apie 
tūkstantį metų vėliau už Budą'

arba Gautą

į Antaną ir

apie Mąho- 
arabų ki’mės

Geresnis Budas 
JJžkietėjimui Gydyti
Vienas būdas gydyti užkietėjimą 
yrą iškentėti pirmą, o ^išgydyti*’ 
paskui. Kitas būdas yra išvengt 
jį surandant priežastį. Tad kode! 
neapsisaugoti nuo .tų tamsių gal- 
vagėlos dienų, plūs neišvengia
mų Žygių į yąistų leptynąs, ka
da tai galį padaryti, paprastu 
sveiku protu—“perspėjimo unci-

Jei jūsų negalė kaip ir tų mi- 
lionų paeina iš stokos “rupumo” 
dįęte, tai “gęresfiis kelias” yra 
valgyti Kellogg’s Alį-Bran. Tas 
trupus tostintas gatavąs valgyti 
javinis tupi kai tik “rupųrpą”, 
kurs jums reikąlingas. Jei jus 
valgysite reguliariai—ir gersite 
gana vandens—jus galite netik 
pasidaryti reguliariu bet ir būti 
reguliariu per dienas ir mėnesius! 
Aįl-Bran daromas Kellogg’s in 
Battlę Creek. Jei jūsų stovis 
kyoniškas, tai protingiau butų 
pasitarti su gydytoju.

jr ąpie šešis šimtus metų vėliau 
UŽ Jė#ų. Jis irgi išgyveno še- 
Šiąs dešimtis metų, rodos, ir du. 
Tai truputėlį daugiau nei Buda. 
Bet jis netmėjoihei mokslo, nei 
kultūros, nei to aukštojo doro
vingumo, kurį gurėjo Buda. Jis 
nemokėjo nė skaityti, nė rašyti, 
Atvirai tarianti buvo nemokša. 
Bęt už tąi baisus fanatikas, nuo 
ausų ligi kulnųfVisokių prieta
rų bei burtų pilnas. Jis tikėjo 
dangų, pragarą,? velnius ir die
vą Alahą, kuris, Sako, galįs ir 
mylėti ir baisiai keršinti, ir gla
monėti ir žudyti. Tai visai pa
našiai, kaip krikščionių garbi
namas ebrėjų dievas Jehova. 
Jis labai aukštino visokias baž
nytines apeigas, dogmas, kultą 
ir poterius. Todėl, jis ir įsakyda-

\'vo savo sekėjams poteriauti 
mažiausiai pepkis kartus per- 
dieną, labai žemai nusilenkus ir 
pryšakiu atsikreipus į rytus, 
kur stovi “šventas miestas” Me
ka. Jis buvo labai suktas ir 
žiaurus, ir todėl neskelbė savo 
mokslo bei tikybos priemonė
mis meilės ir brolybės, kaip tai 
darė kilnusis Buda, bet — kar
du, krauju ir žmonių lavonais! 
Tai yisai taip, kaip krikščionių 
kryžiuočiai, kardininkai ir in
kvizitoriai. Jis baisiai troško 
gapbes ir galios. Jis sakydavo 

• savo “avelėms”, kad žymiausi
pasaulyje pranašai yra: Ado- 

.mas, Nojus, Abraomas, Maižie- 
.sius, Jėzus ir Mahometas, kuris 
esąs už visus didžiausias, nes 
paskutinis visų pranašų, o todėl 

j ir tobuliausias dievo tvarinys..? 
JI Taigi, Rokai, šitas pranašas rie

tė savp nosį, tartum povas uo
degą... Jo tikyba yra išversta ir 
sulopyta, kaip senas, nusidėvė
jęs švarkas. Ir tas lopinys dau
giausia susideda iš ebrėjų ir 
krikščionių tikybos, na, ir iš 
viepo kilo paties pranašo pra
manyto dalykėlio. Ir stebėtina, 
kad Mahometas, dažnai kariau
damas su įvairiomis ebrėjų gen
timis, tuo pąčiu kartu skolino
si iš jų tikybos akmenis savo 
“paujos” tikybos pamatams tie
sti ir skolinosi plytas — sie
noms varyti! Toks jau, mat, vi-

sų “naujų” tikybų likimas: jos 
naujos tik iš vardo, o jų kūnas 
ir kraujas yra sulasytas, susko- 
intas iš senesniųjų tikybų.

—Tai matai dabar, Rokai, 
toks žmogus buvo Mahometas, 
r ar tikėsi man, kad šitą suk

tą, žiaurų ir baisiai prietaringą 
garbėtrošką dievina ir garbina 
apie du šimtai milijonų žmo
nių, ir tuo pačiu tarpu pasaulis 
didžiuojasi aukšta civilizacija, 
uiltura ir, bendrai, progresu!

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY

and MIDVVIFE
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

ValnniloR nuo 10:00 v. 
ryto iki 5:00 v. popiet 
Nuo 6:00 iki 0:00 vak. 
Treč. ir l’enktad. nuo 
12:00 iki 5:00 ir 6:00 
iki 9:00 vai. vakaro 

6e6tad, ir Sekm. pagal 
nutarti.

AKIŲ SPECIALISTĄ!

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

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WEST 18th STREET
Tel. CANAL 3161

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
< t. :'

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO f STAIGA

^jJ4BVLANCE‘
• A,- ■

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Dr. V. E. SIEDLINSK1
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 Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avc 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Pbone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

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.

LIETUVIAI
.... H' !■1 ' ’F ■1

KlaunyMte tausų radia programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryta iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

A

Yards 1139
Yards 1138

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ ĮR SŪNUS
J?314 Węąt ?3r«J Plące Phone Canal 2516
SKYRIUS: 42-44 F«^ 108th $treet Tel. Pullman 1270

iiiiiiiii|uuiiiii>'<iUH>Hi,nmui

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero' 
Lietuvių ( 
Direktorių 
Asociacijos

■ linui.i........ ........................... ....

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phope Cicero 2Į09

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1418.

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue Phone LafayeUe 8024

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—> 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadu 
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

Ofisas Canal 7329 Res. Seeley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2202 W. Cermak Road
Ofisas atdaras: 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

ir susitarus.

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

nuo

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motęrų ir, vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

8 KITATAUČIAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Drauguos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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

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.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

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. Tclephone PLAZA 3200
Dr. F. Pulsuoki Le Van

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

ADVOKATAI

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 Brunswick 8507

Tel. YARDS 8146
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 U. HALSTED ST.

f

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-TeI. Central 44U-2 

St

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

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 

Namų Tel.—Hyde Park

st,
1824
3395

.   - --------- —" ■ »r

Garsinkitės “N-nose



Ketvirtadienis, kovo 7, 1940

» '"'■■■■m............  i -i" i ................ ■■

Clevelando ir Ohio Žinios
Clevelandas laukia “Pirmyn” choro iš Chicagos. — Sta

tys operetę “Blossom Time”. — Jaunuoliai vėl ren
gia baseball turnyrą. — Barry vėl kandidatuoja. — 
Ateiviai rūpinasi pilietybe. — Maisto paroda. Ieško 
“gemblerių”.

"Lietuvių Kul. Darželio Sųjun-i Toliau buvo kalbėta ir apie 
ga laikė savo mėnesinį susi- ateinančios vasaros pikniką, 
rinkimų vasario 6 dienų pa- Komisija taipgi darbuojasi, kad 
prastoj vietoj. Susirinkimas bu- ir tas parengimas butų pasek- 
vo neskaitlingas, tačiau svar- mingas.
besni reikalai liko aptarti. Kitas atliktas svarbus daly-

Vienas iš svarbesniųjų reika-,kas> tai "«>•>»»«» konstitucijos 
lų buvo parengimas, kuris Punktai- Jie buvo priimti, ir ne
įvyks kovo 31 dienų miesto-ma-|i,8ai lrukus v,skas bus sutva‘- 
žanie teatre. Tą dieną pribus i k>',a- Iki sl°* s^un«a nc' 

turėjo, viskas ėjo pagal atsto
vų nutarimus. Bet nuo dabarchoras “Pirmyn” iš Chicagos!, ir 

perstatys operetę “Blossom 
Time” (“Kai Ge’ės žydėjo”).1 
Visi stengiasi, kad viskas išeitų 
kuo pasekmingiausiai, nes likęs 
pelnas eis darželio naudai, tai 
yra, baigimui mokėti užsiliku
sių skolų, kurių dar yra apie 
penkiolikų šimtų dolerių.

Kiek jau teko iš komisijos 
girdėti, tai daug bilietų jau par
duota. Kurie nori geras sėdy
nes gauti, tai turi laiku su bi- 

etais pasirūpinti.

ASTHMA
"tSFREl muloms.'

J-i kenti dnmilio antpuolius, kosulio, sunkiai 
kvėpuoji—raAyk greitai DYKAI BANDYMO 
PASIŪLOS——tikros pagelbės. Tokie. kurių 
r ••i’tis "bevilttes ’ ynaė pageidautini. RaAyti 
NACOft, 316-B State Life Building, 
Indianapolis, Ind.

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

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

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

NAMIE VENŽYTfn 
LAŠINIUKAI

(su Hickory medžio durnais) 
Galima valgyti žalius arba 
virtus. Labai tinka dėl už
kandos Tavernoms. Taipgi 
turime venzyto porčepso ir 
batsų. Musų pačiu išdirbi- 

mas.
J U S T I N ’ S 

Food Store
5519 S. Halsted St.

Tel. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 1080416 So.

Michigan Avenue)

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

Taupykite pirkdami pas—
GOLDSTEIN

914 MAXWELL ST. 
Tel. CANAL 6114.

jau turės elgtis pagal tam tik
rus įstatus, taip kaip ir kitos 
organizacijos. Įstatų klausime 
buvo* kilę kiek ginčų, bet vis
kas buvo sutvarkyta.

Susirinkimo nuotaika buvo 
gera. 

• • •
Lietuvių Sporto Klubas dirba 

pasiryžęs tinkamai prisiruošti 
trečiam lietuvių baseball turna- 
mentui, kuris įvyks balandžio 
13—14 dienomis. Sportininkai 
tikisi kad šimtai sportininkų ir 
svečių važiuos iš įvairių Ameri
kos kolonijų. Juos sutikti rei
kia tinkamai prisirengti. Bas- 
ketball lošimas yra labai popu
liarus amerikonų tarpe. Ir mu
sų čia augęs jaunimas yra tuo 
labai suinteresuotas. Tai todėl 
ir reikia jiems padėti, kad tur- 
namentas išeitų kuopasekmin- 
giausiai.

Mes tankiai kalbame, kad 
reikia jaunimų prie savęs pri
traukti, ir kų reikėtų jiems su
teikti, kad jie pradėtų arčiau 
su mumis veikti visuose lietu
vių reikaluose. Tai čia ir yra 
proga mums su jais pasidar
buoti.

Jaunesnioji karta negali taip 
veikli, kaip veikia vieni atei
viai. Jaunimas nori ir pasilinks
minimo turėti, o ne vien atė
jus į susirinkimus įvairiais 
klausimais argumentuoti.

Tiesa, daugelis iš ateivių bo- 
lės lošime visai, nesiinteresuoja, 
ir jie nieko apie tokius lošimus 
pesupranta. Tokiu budu jie ir 
nenori paramos jaunimui duo
ti. Bet čia galima į tai greitai 
atsakyti. Musų jaunimas taip
gi nieko nesupranta apie Lie
tuvos padėtį, ir apie kitus mu
sų reikalus, bet mes juos vis 
barame, kad jie su mumis ne
sideda ir sykiu neveikia. Taigi, 
todėl ir reikia savo mintimis 
su jaunimu pasimainyti. Kvies
ti juos prie savų darbų ir jiems 
padėti jų darbus dirbti. Ir to
kiu budu abu darbai bus atlik
ti su geromis pasekmėmis.

Musų sporto klubas kviečia 
visus sau į talkų surengimui 
turnamento. Klubo pirmininku 
yra Jurgis Venslovas, kuris 
darbuojasi sykiu su visais vi
suose tautiniuose reikaluose.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”, kuris atvažiuoja Clevelandan kovo 31 <1., su niii 
zikaliu veikalu “Blossom Time”. Choras sta\) lų operetę Clevelando Miesto 
atre, Lietuvių Kultūros Darželio naudai. Vakarų rengia ir tvarko Kultūros 
junga. “Pirmyn” Choras “Blossom Time” Chicagoj stalo šį sekmadienį, kovo 10 d

“Amerikos Šviežiausi Cigaretei” 
DABAR IR LENGVIAUSI ATIDARYTI!

T SS

Pik nupieškite ta raudoną1 
ją juostelę viršuj nuo 

pakelio ...

Matykite OLD GOLD’S Nau
ją “ZIP-TOP” Pakeli!/,

IZ) ADVIGUBINKITE savo rūkymo smagumus tikrai 
* šviežiais cigaretais—tikrai patogiam pakely. Old 
Gold ne vien kad duoda jums puikiausi tabaką -kokį tik 
pinigai gali nupirkti, bet ir dvigubai užantspauduoja jų 
šviežų skonį ir kvapą su 2 eilėm Cellophane vietoj vie
no. Ir dabar tas išimtinas • dvigubas Cellophane atsidaro 
dvigubai greičiau! Pabandykite “Zip-Top” pakelį labiau 
sušvelnintų Old Golds šiandien—bet kurioj cigaretų 
krautuvėje. .1

Copyright, 1939. 
by P. LorllIaM C$,

Edwin D. Barry, keletu metų 
atgal buvęs miesto apsaugos 
direktorium ir šiaip lošęs poli- 
tikieriaus rolę, dabar vėl nori 
sugrįžti į politiškų darbų. Jis 
nori gauti nuominacijų į pa
vieto sherifo vietų republikonų 
jaliote. E. Barry yra senas ir 
nusidėvėjęs politikierius, taip 
taip ir daugelis kitų, kurie tu
rėtų greit jau pasitraukti iš vie
tų ir užleisti jaunesniems ir gą- 
jesnieips vyrams. Tokie politi
kieriai, būdami svarbiose vie
tose, per eilę metų pasidarė už
tektinai pinigų baigti savo die
nas ramiai. Jų senų laikų poli
tika jau šiandieniniam gyveni
mui nebepritaikoma. O savo 
savotiško nusistatymo jie ne
benori pakeisti. Taigi, nebūtų 
patartina tokius asmenis rinkti 
į atsakomingas vietas. 

• • •
Miesto trokų draiveriai stato 

reikalavimų, kad algos butų 
pakeltos. Dabar jie gauna 90c į 
valandų, bet reikalauja 95c. Ar 
miesto taryba su tuo sutiks, tai 
dar sunku spėti. 

• • •
Liet. Kul. Sųjunga piknikui 

paėmė liepos 28 “Camp By 
Heck”, vadinamųjų policmano 
farmų. Rengimų komisija pra
šo kitų draugijų, kad tų diena 
bandytų išvengti piknikų ren
gimo. •

• • •
Kas mėnesį šimtai clevelan- 

diečių ima pilietiškus popierius, 
šiomis dienomis juos gavo 287

■y-

Juostelė nusiaučia aplink 
viršų — perpiauna dvi 
eiles Cellophane..^ » .

ateiviai. Bedarbė ir šis naujas j 
įasaulio karas labai paskatino 
ateivius rupintisi pilietybe. Kon
grese yra visokių įnešimų prieš 
ateivius, ir nežinia kurie iš jų 
bus priimti ateivių suvaržymui. 
Taigi, dėlto visi ir skubina, 
kad tapti savo naujos tėvynės 
piliečiais.

• • •

Kovo 2 dienų SLA 136 kuo
pa buvo surengusi kortavimo 
vakarėlį Lietuvių salėje. Publi
kos susirinko nedaugiausia, bet 
kurie atėjo, visi turėjo gerus 
ir linksmus laikus. Po kortavi
mo turėjo ir muzikantų; kurie 
norėjo, tie galėjo ri pasišokti.

• • •.
Food show (maisto paroda) 

vyks nuo 7 dienos iki 15 kovo 
miesto auditorijoj. Maisto pa
rodoj galima matyti įvairių 
maisto produktų, ir gaspadi-

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GAU GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Mažajam ic-
Darželio Sų- 

t

ifT I I TiWi i i '' Tf™ 11
Viršus nusiima švarus! Da
bar Amerikos šviežiausi ciga- 

retai ir lengviausi atidaryti!

dabar
Dvigubas 

Cellophane 

atidaro

nems yra verta jų aplankyti ir 
susipažinti su produktais, kurių 
dar nevartoja.

Clevelando policija labai už
imta ieškojimu įvairių raketie- 
rių, kurįe užlaiko geinbleriavi- 
mo vietas. Labiausia dabar su
sirūpinę arklių belais ir ieško 
“bukių”, kurie tuos pinigus pri
ima, Tas miestui kaštuoja ga
na brangiai. Reikia daugiau 
policijos laikyti. Reikia policis- 
hiš patraukti nuo svarbesnių 
vietų, kur tikrai; yra reikalingi, 
o pastatomi tam, kad surasti 
vietas, kur žmonės nori savo 
dolerį ar kitų praleisti.

Dabar jau daug minčių pra
deda pasirodyti, kodėl steitas 
neįveda arklių lenktynių biznį 
po valstijos laisniu, taip kaip 
daro su degtine. Legalizuotos 
arklių lenktynių lažybos atneš
tų naudų valstijai ir miestams. 

Mes daug kalbame apie gra
žų gyvenimų, kalbame apie 
linksmybes ir visokius patogu
mus ir kalbame kiek Amerikoj 
yra kapitalo. Įvairus bankiniai 
raportai parodo, kokius pelnus 
kapitalistai padaro. Kiek jiems 
jų įnvestmentai atneša kas mė
tai. Į tai težiūri ir apie tai. kal
ba didžiuma Amerikos gyven
tojų. Apie tai kalba ir visas 
pasaulis, kokia turtinga šalis 
Amerika yra, ir kaip puikiai

* žmonės ten gyvena.
Mes kalbame Ir. apie biednuo* 

mėnę. Kalbame apie trukumus,

apie nedateklius. Kalbame apie 
darbo žmonių uždarbius. Kiek 
jie uždirba ir kiek jiems kai
nuoja pragyveni i šiais laikais.

Turčiai šaukia pilna gerkle, 
kad federalė valdžia turėtų vie
šus darbus panaikinti, kad fe
deralė valdžia neturėtų kištis Į 
darbininkų reikalus. Buk dar
bo žmogus turįs pats sau pra
gyvenimų susirasti privačiose 
industrijose. Bet ar jie nupiešė 
kiek tie WPA darbininkai teuž
dirba. Jeigu jie tik galėtų su
sirasti geriau apmokamus dar
bus, ar jie laikytųsi prie WPA 
darbų? Žinoma, kad ne. Jie im
tų geriau apmokamus darbus, 
iš ko galėtų geriau pragyventi. 
WPA darbai yra tik laikinas 
sušelpimas ir nėra pavydėtinas

Padalinkime WPA darbinin
ko pilno laiko uždarbį ir pa
matysime, ar tie darbai jau yra 
taip pavydėtini, kaip kad kapi
talistai juos nupiešia. WPA 
darbininkas uždirba per menes’ 
$57.20. Keturiasdešimts du nuo
šimčiai eina maistui, kas suda
ro $24.24; dvidešimts nuošim
čių eina nuomai užsimokėti, 
kas sudaro $11.44; dešimtas 
nuošimtis eina kurui ir šviesai, 
kas sudaro $5.72; devintas nuo 
šinitis eina rubams, kas suda
ro $5.38; penktas nuošimtis ei
na tfansportacijai — $2.86; ket
virtas nuošimtis eina mediką- 
Jiems reikalams — $2.28; de 
šimtas nuošimtis eina nami- 
nierns reikalams, kas sudaro 
$5.72. Iš tų reikia nusipirkti ko 
Lk namuose pritrūksta.

Taigi, pavarčius .tas sak’lli- 
nes, gailina suprasti, ar galima 
tinkamai gyventi iš nurodytos 
sumos. Su tiek tik pavienis ga
li šiaip taip apsiversti. Bet'ne 
šeimyna, susidedanti iš trijų ar 
keturių asmenų. O kapitalistai 
dar ir to pavydi.

Jonas Jarus.

Iš Lietuvos
. . , , ' Z

VILNIUS. — Vilniaus srities 
žemės tvarkytojas pareiškė, 
kad iki pavasario jau bus pa
ruošta parceliacijai per 100 
dvarų. Prie parceliacijos darbų 
dirba apie 50 matininkų ir ke
li kulturtechnikai. Žemės gaus 
pirmoj eilėj Lietuvos piliečiai: 
Mažažemiai, dvarų kumečiai, 
žemės darbininkai. Žemei gau
ti jau yra padavę prašymus ke
li šimtai žmonių. Vilniaus prie
miestyje, Neries upės vingyje, 
yra puikus pušynas, vadinamas 
universiteto botanikos parku, 
ir dvarelis su sodais, vištynu, 
avynu ir pavyzdiniais bando
maisiais daržais, viso 126 ha 
žemės. Kadangi Vilniaus uni
versitetas sau pasilaiko tik bo
tanikos sodų, tai dvaras mano
ma perleisti Vilniaus miesto 
savivaldybei, su sųlyga, kad pu- 
šynų-parkų paliktų vieša nemo
kama sveikatos ir poilsio vieta 
visiems Vilniaus gyventojams 
(Lenkai už įėjimų į parkų im
davo iš kiekvieno po 10 gra
šių mokesčio).

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

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

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

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

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street ? BrooHyn, N. Y.

Patarimas Žmonėms 
Greitai Pavarg- 

stantiems
Pas noRmncumaR. pavargimaR “iRBiRėmimas". 
<ur| daug žmonių kenčia. novisunmel parina 
A porsidirbimo arba miego trukumo.

’akartotina. tau galima Ruerkti iki neveik* 
’toR, ncpainomo8 — reikalingumo
‘iuonuotojo. Ir kada yra toks reikalas, jus 
urlte veikti tuojau*, nes vidurių netvarka 
mmažlna jūsų energijų ir atima daug ma
lonumo jūsų gyvenime.
Cai jūsų viduriai gerai neviHkina. paimk 
įlytelę ar dvi Ex-Lax pri<4> einant gulti. )r 
•amatysite, ar jus nei>A«ijauslte visai nauju 
tmogumi kitų dieną. Ex-Lax ėuoda rezul- 
atus paprastu, maloniu budu ... be Hs • 
empirrtų ar nesmagumų.

‘tas dar daugiau, Ex-Lax yrą lengvai pri- 
' mamas. Jis gardu*, kaip skanus feokoladas. 
Tiktai 10c. ir 26c. dėžutės bet kurioj vais
tinėje.

HM’GOKITES PAMfiODZIOJIMVl 
ATSIbAKVKIT PAKblClANCIl 1

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkite raides “E-X-L-A-X'' ant 
dėžutės ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautumėt' geras pasekmes, reikalau
kite originallo Ex-Lax.

AKINIAI Visokios 
MADOS

. $2-45
UZI

>ritaikyti akims su pilna ga
rantija. Ekzaminavimas akių 
’e’tui. Sulaužyta lensą pada

rome už $1.00. Nauji tempeliai 
50c. Adjustinimas akinių veltui

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis 
randasi didžiulėje Joseph F. 
Budriko krautuvėj kožną die
ną ir nedėlioj iki 4 vai. popiet.

Joseph F. Budrik
Furniture House

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

k

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

..
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Gyventojų surašinėjimas
Kas dešimt metų yra surašinėjami Jungtinių Valsti

jų gyventojai. Tūkstančiai surašinėtojų eina iš namų į 
namus ir tam tikrus lapus užpildo informacijomis apie 
gyventojus. Tai tokiu budu ir yra surandamas gyventojų 
skaičius.

Gyventojų surašinėjimas bus pravestas ir šiemet. Ki
tą mėnesį jis bus pačiame įkarštyje. Apskaičiuojama, kad 
apie 120,000 surašinėtojų rinks informacijas apie gyven
tojus.

Praeityje tie surašinėjimai praeidavo gana ramiai: 
be protestų ir be triukšmo. Visai kas kita yra šiemet. Net 
pačiame kongrese kilo judėjimas, kad iš cenzo biuro ap
klausinėjimo blankų butų išbraukti kai kurie klausimai.

Štai laikraščiai skelbia, kad Kenosha (Wis.) batų tai- 
simo dirbtuvėlės savininkas išvijęs lauk surašinėtoją. Pa
starasis pasiskundė, ir dabar reikalas gali atsidurti teis- 

ę. Už tokį nusikaltimą įstatymai numato bausmę: 500 
doljrių pinigais ir šešis mėnesius kalėjimo.
K Pažiūrėkime dabar, kodėl kyla protestų audra prieš 

tuos klausimus, kurie yra įtraukti į apklausinėjimo blan
kas?

Dalykas tokis, kad apklausinėjami gyventojai turi 
suteikti apie save tokių informacijų, kurių praeityje iš jų 
nebuvo reikalaujama. Kai kuriems labiausiai nepatinka 
klausimas, susijęs su pajamomis. Žmonės nenori pasisa
kyti, kiek jie uždirba ir kiek, aplamai, turi pajamų iš 
įvairių šaltinių.

Nepatinka jiems ir kiti klausimai apie įkaitus (mor- 
gičius), gyvenamus namus ir t.t. Žmonės sako, kad tie 
dalykai yra asmeninio pobūdžio ir todėl jie nenori jų pa
sakoti pašaliniam^ r <. 4 *

O vis dėlto tie klausimai yra pateisinami. Jeigu nori
ma sudaryti tikras vaizdas apie Jungtinių Valstijų gy
ventojus, tai reikalinga turėti ir tinkamų informacijų. 
Būtent, tokių informacijų, kurios tiksliai parodytų, kiek 
iš viso yra bedarbių, kokis yra žmonių gyvenimo lygis, 
kokiuose namuose jie gyvena, etc.

Tokias informacijas geriausiai galima surinkti gy
ventojų surašinėjimo metu. Kai tokios informacijos bu
tų surinktos ir paskelbtos, tai tąsyk nereikėtų vaduotis 
vien tik spėjimais, kaip dažnai yra dabar daroma.

Pinigai ir karas

kariaujančių pusių Amerikos žmčnss simpatizuoja. Dau
gelis jų net pinigais remtų sąjungininkus, kad tik tie ga
lėtų karą laimėti, žinoma,, įsivėlimui į karą amerikiečiai 
nepritaria. Bet to ir nereikės, — reikia tikėtis, kad są
jungininkai ir patys įstengs su Hitleriu apsidirbti.

Balsavimo privilegijos
Californijos valstija jau nuo kurio laiko pasižymi 

visokiomis prašmatnybėmis. Ten Dr. Townsend sugalvo
jo savo planą 65 metų amžiaus arba senesniems žmonėms 
mokėti po $200 per mėnesį. Ten rašytojas Upton Sinclair 
pasišovė su savo EPIC planu. Dabar atsirado naujų re
formatorių, kurie siūlo vadinamąjį “vienas-du” plan$ vi
sokioms negerovėms pašalinti. Tas planas susiveda štai 
prie ko: valstijos rinkimuose piliečiai, kurie moka paja
mų arba nejudinamo turto mokesčius, turėtų po du bal
sus, o kiti piliečiai — tik po vieną. Vadinasi, vieną balsą 
turėtų pats pilietis, o kitą balsą jo turtas. Na, o kas tur
to neturi, tai priverstas butų pasitenkinti tik vienu balsu.

Kita prašmatni valstija yra New Jersey, kur visai 
neseniai buvo labai pagarsėjęs Hague. Dabar ten yra pa
sišovęs į reformatorius pulkininkas G. Barrett Glover, 
kuris siūlo dar griežtesnį planą, negu jo kolegos Califor
ni j oje. Jis norėtų, kad iš visų piliečių, kurie, per trejus 
metus yra ėmę pašalpas, butų atimtos balsavimo teisės, 
o jie patys butų paskelbti pauperiais (biedniokais).

Vargu gali būti abejonės, kad tie planai bus atmesti. 
Tačiau jie vis dėlto yra budingi: jie rodo, kad Amerikoje 
esama tokių gaivalų, kurie iš neturčių norėtų net balsa
vimo teisę atimti.

LENKAI APIE LIE 
TUVIUS

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

(Tęsinys)
1918 metų sausio mėnesio 20 

dienos išvakarėse raudonoji ar
mija pradėjo karą prieš buržu
azinę vyriausybę. Sausio 28 d. 
ji užėmė Suomijos sostinę ir 
sudarė naują, komunistinę, vy
riausybę. Baltoji armija, kuri 
pasiliko ištikima Svinhufvudo 
vyriausybei, generolo Manner- 
neimo vadovaujama, pradėjo 
ofenzyvą prieš raudonąją armi
ją ir prieš naująją vyriausybę. 
Nepasitikėdami savo jėgomis 
“baltieji” kreipėsi į Vokietiją, 
prašydami pagalbos. Kovo mėn. 
Vokietija išlaipino savo kariuo
menę Alandų salose, o balan
džio 12 d. pasiekė Helsinkį. Po 
kruvinų Ir žiaurių mūšių gegu
žės mėn. visa Suomija jau bu
vo “baltųjų” rankose. To pilie
tinio karo metu tūkstančiai suo
mių žuvo ir daug buvo sužalo-

seime tik iki 1930 metų. Pro- 
gresistų ir valstiečių partijos 
laikomos centro partijomis. De- 
šiniausia visų partijų — suvie
nytoji partija.

Socialdemokratai dalyvavo 
valdžioje 1917 metais, sudary
dami su buržuazinėmis partijų- 4 
mis koalicinį kabinetą. .1926 
metais buvo sudarytas vien tik 

įsocialldemokratų kabinetas, ku
rio pryšaky buvo Vainno Tan- 
ner. Paskutinis kartas, kada so- 
soclaldemokratų kabinetas, ku- 
alicinį kabinetą, buvo 1937 me
tais. Tas kabinetas išsilaikė iki 
pat dabartinio karo su Sovietų 
sąjunga. Komunistai buvo suda
rę savo kabinetą tik 1918 inc- « 
tais ir buvo valdžioje nuo sati-

Viešosios opinijos institutas, kuriam vadovauja Dr. 
Gallup nuolat skelbia Amerikos žmonių nusistatymą vie
nokiu ar kitokiu klausimu. Tas institutas, palyginti, su
renka gana tikslias informacijas apie tai, kaip Amerikos 
žmonės žiuri į Europos karą.

Po pasaulinio karo Amerikos žmonėms teko labai nu
sivilti. Pirmiausia jiems teko nusivilti tąja taika, kuri li7 
ko antmesta nugalėtoms valstybėms, o vėliau daj* labiau 
nusivilti karo skolų nemokėjimu.

Europos valstybių karo skolos Amerikai siekia 11 bi
lijonų dolerių su viršum (įskaitant ir nuošimčius). Prieš 
kelis metus tos valstybės visiškai paliovė skolas Amerikai 
mokėjusios (išimtį sudarė tik Suomija).

Skolų nemokėjimas visą laiką buvo gana opus klau
simas. Ir kai kilo dabartinis karas, tai Amerikos žmonių 
nusistatymas buvo visai aiškus: nesikišti į tą karą ir lai
kytis neutraliteto. Vėliau vis dėlto simpatijos pakrypo į 
sąjungininkų pusę, ką parodė pritarimas embargo atšau
kimui. Vienok ir tada buvo pabrėžiama, kad niekam jo
kio kredito nebus. Vadinasi, už viską turės būti mokama 
grynais pinigais.

Kaip dabar Amerikos žmonės žiuri į pinigus ryšium 
su karu? Pasirodo, jog jų simpatijos dar labiau pakry
po į sąjungininkų pusę. Iš instituto apklaustų žmonių 
55% pasisakė už tai, kad Amerika turėtų teikti sąjungi
ninkams paskolas, jeigu nuo tų paskolų priklausytų karo 
laimėjimas. Tai reiškia, kad jie nesigailėtų pinigų tam, 
kad Hitleris ir jo klika butų sutriuškinti.

Maža to: institutas sako, jog žymiai yra pasikeitęs 
Amerikos žmonių nusistatymas ir bendrai į karą. Gero
kai esąs sumažėjęs skaičius oponentų Amerikos įsikiši
mui į karą, jei pasirodytų, kad sąjungininkai karą pra
laimi. •

Iš tų instituto patiektų davinių visai aišku, kuriai

Lenkijos bajorai, dargi prie
glaudą Lietuvoje susiradę^ pra
dėjo apie pučus galvoti. Saugu
mo organams teko juos izoliuo
ti, atseit, pasodinti į kalėjimą, 
kur jie turės progos įsitikinti, 
kad bajorų viešpatavimo laikai 
jau praėjo. Tokių bajorų ir jų 
sėbrų Vilniuje į kalėjimą pate
ko api(| šimtas. ?

» Tačiau negalimi • apie visus | 
lenkus spręsti iš tų bajorų ne
leistino elgesio. Musų specialus 
korespondentas pažymi, kad 
dauguma Vilniaus krašto gy
ventojų, neskiriant ir lenkų, tik
rai nuoširdžiai nori su Lietuva 
bendradarbiauti. Jie su didžiau
siu atsidėjimu mokosi lietuvių 
kalbos ir yra dėkingi Lietuvai 
už tikrai žmonišką su jais elgi
mąsi. ,

Ir tą dėkingumą jie reiškia 
ne iš prievartos, ne todėl, kad 
apsimoka butii dėkingiems, štai 
po Lenkijos subyrėjimo kai ku
rį laiką Lietuvoje gyveno St. 
Mackevičius-Cat, buvusiojo Vil
niaus “SloVvo” redaktoriuj ir j- 
žyihus lenkų rašytojas. Dabar 
jis yra Paryžiuje ir ten leidžia
mame lenkų laikraštyje “Glos 
Polski” atspausdino straipsnį a- 
pie širdingą lenkų priėmimą 
Lietuvoje, Tarp kita ko„ jis ra
šo: '

“Atvykome į Lietuvos terL 
toi’iją nusiminę, prislėgti, vi
siškoje neviltyje. Atvykome 
kaip atstovai valstybes, kuri 
dar vakar buvo keliolika kar
tų didesnė, turtingesnė, ga* 
tingesnė už Lietuvą... Visuo
menė, žmonės, tauta, kuri il
gus metus girdėjo tik apie 
Lenkijos politikos klaidas* 
neištarė nei vieno žodžio, ku
ris dar padidintų musų paže
minimą, neišgirdome nei juo
ko, nei ironijos, nei karčių 
užmetimų. Tai gali patvirtin
ti visi, kurie buvo priversti 
vykti į Lietuvą.

“Pas visus lietuvius, nuo 
ministerio iki senos kaimie
tės, radome tokias gražias, 
krikščioniškas ir giliai • žmo
nių nelaimės atjaučiančias, 
širdis. įsitikinome, kad tatai 
yra žmonės, kurie širdingai 
priima visus, o priimtuosius 
vaišina, nereikalaudami už 
tai jokio užmokesčio.” 
O štai internuoto lenkų^a- 

reivio atsiliepimas apie tai, kas 
jarii teko patirti Lietuvoje, Tą

atsiliepimą arba laišką išspaus
dino “Liet, žinios”. Pirmiausia 
kareivis tikrai vaizdžiai ir jaut
riai pasakoja apie perėjimą sie
nos ir susidūrimą su Lietuvos 
kareiviais:

“Lietuviai žiuri į mus aky
liai, bet be jokios pašaipos ar 
paniekos, nes, gerai supranta, 
ką tai reiškia kareiviui bu Ii 
priverstam atiduoti ginklą ir 
eiti paskui svetur bastytis.

“Pridengiu akis ir žiūriu į 
besileidžiančią saulę, kuri 
šviečia Jš) anapus sienos.

“Juntu, kad kas tai mane 
judina. Tai lietuvis kareivis, 
kuris neprašytas duoda man 
savo b^klągę su šaltu vande
niu. Išdžiuvusios lupos nega
li atsitraukti nuo gaivinančio 
gėralo.

“Tai buvo pirmas mostas 
Lietuvos žemėje. O kai žygia
vome per miestelį, gyventojai 
vaišino mus obuoliais ir pa
pirosais.”
Toliau jis pasakoja apie se

nos žydes parodytą širdingumą 
ir savo laišką baigia tokiais žo
džiais:

!

''Visa ta geros valios žmo
nių darbų grandinė tik išryš
kina tą didelę gyvenimo tiesą 
— kad nėra gerų lenką, blo
gų lietuvių ar pačių kalčiau
sių žydų — o yra blogi ir ge
ri žmoiiės.”

Iš Lietuvos
VILNIUS. — Vilniaus radio 

stoties galingumas nuolat di
dinamas. Jau dabar. Vilniaus 
siųstuvas yra galingesnis už 
Kauno. Po bombardavimo, Vil
niaus radiofono remonto dar
bai jau buvo pradėti dar prie 
bolševikų, o dabar jau veik 
baigti. Po dviejų-trijų savaičių 
jau bus pastatyti po 40 metrų 
aukščio radio stiebai. Vilniaus 
siųstuvas^su laiku numatyta iš
plėsti iki 50 kilovatų galingu
mo. Su laiku Vilniaus radio 
stotis bus viskuo pirmoji Lie
tuvoje, o Kauno stotis pasiliks 
antroji. Valstybės radiofono 
orkestras jau išsikėlė nuolati
niai gyventi į Vilnių ir dabar 
koncertuoja jau per Vilniaus 
radiofoną.

šventadieniais jau visoje Lie
tuvoje per radio girdimi Vil
niaus kelių dešimčių bažnyčių 
varpai ir pamaldos iš Katedros, 
Aušros Vartų, šv. Jono, Petro 
ir Povilo ar kt. istorinių švento
vių.

Paėmę valdžią, “baltieji” pra
dėjo svajoti apie sudarymą Suo
mijoje monarchištinio rėžimo. 
Birželio mėn, seimui buvo pa
teiktas monarchistinės santvar
kos įvedimo projektas. Į kara
lius buvo kviečiamas princas 
Fricdrichas Karolis iš Hesseno. 
Nors seimas spalio mėn. 75 bal
sais prieš 25 ir buvo nutaręs 
rinkti Suomijai karalių, bet įvy
kusios Vokietijoje revoliucijos 
dėka to sumanymo įgyvendinti 
dešiniesiems nepavyko ir Suo
mija, užuot virtusi monarchija, 
tapo respublika. Suomijos res
publikos konstitucija buvo sei
mo priimta 1919 metų liepos 
mėn. .17 d. Tos konstitucijos bu* 
,vo numatyti šie valstybiniai or
ganai :

Prezidentas. Jis renkamas šc- 
šeriems metams. Jį renka trys 
šimtai rinkikų, renkamų taip, 
kaip ir seimo nariai. Preziden
tui išrinkti reikalinga daugiau, 
kaip pusė rinkikų balsų. Jei tos 
daugumos kandidatas negauna, 
rinkimai pakartojami. Jei ir an- 
tią kartą kandidatas negauna 
absoliutinės daugumos, renka
ma trečią kartą. Dabar jau už
tenka išrinkimui paprastos bal
sų daugumos. Prezidentas: ati
daro seimą ir jį uždaro, šaukia 
nepaprastą seimo posėdį; turi 
teisę paleisti seimą ir skirti nau
jus rinkimus; tvirtina seimo 
priimtuosius įstatymus; turi ap
rėžtą pasigailėjimo teisę; yra 
kariuomenes ir apsaugos kor
puso galva. Spręsti karo ir tai
kos klausinius jis gali tik sei
mui sutinkant.

Valstybės Taryba (suom. — 
valtioneuvosto). Ypatingą pa
reigą valstybės taryboje užde
dama taip vadinamam teisių 
kancleriui (suom. — oikeuskan- 
sleri). Jis yra vyriausiasis įsta
tymų saugotojas. Jis turi žiūrė
ti, kad įstatymai nebūtų pažei
džiami ministrų, valdininkų ir 
įstaigų. Jis privalo kiekvienais 
metais daryti pranešimus apie 
savo veikimą prezidentui ir sei
mui.

Seimas. J seimą rinkimai yra 
visuotiniai, lygus, tiesus, slapti 
ir proporęingi. Jau nuo 1906 
metų Suomijos moterys turi ly* 
gią su vyrais tiek aktyvią, tiek 
ir pasyvią rinkimų teisę. Ren
kami gali būti visi piliečiai, tu* 
rintieji ne mažiau kaip 24 me
tus. Seimas renkamas trejiems 
metams. Rinkimų laisvė yra ga
rantuota įstatymais, Seimo na
riai naudojasi pilnu imunitetu. 
Svarbiausios pareigos: leisti į- 
statymus, priimti kasmet biu
džetą, vyriausioji valstybes ban
ko priežiūra ir valdžios darbų 
kontrolė.

Teismai. Teismų ir teisėjų ne
priklausomybė konstitucijos

nustatyta ir gyvenime griežtai 
palaikoma. Pirmoji teismo in
stancija kaime yra apylinkės 
teismai (suom. — kihlakunna 
oikeus). Apylinkės teisėjas ski
riamas valdžios, bet liaudies 
elementas teismuose (nuo 5 iki 
12 žmonių) — teismo posėdi- 
ninkai — renkami vietos gyven
tojų iš savo tarpo. Esantieji vai-|si° iki gegužės mėn. Visu kilu 
stybės tarnyboje negali būti Į laiku buvo sudaromi vien tik 
renkami vietos gyventojų iš sa
vo tarpo. Esantieji valstybės tar
nyboje negali būti renkami j 
teismo posėdi ninkus. Jei teismo 
posėdininkai vienbalsiai yra ki
tos nuomonės, negu teisėjas, tai 
jų sprendimas privalomas, jei
gu ne — tai teisėjas daro galu- kyla. Jie buvo kaltinami vals- 
tiną sprendimą. tybės išdavimu. Nelaukiant tei-

Miestuose pirmoji instancija smo sprendimo, valdžios įsaky- 
yra taip vadinamasis rotušės mu buvo areštuota visa komu- 
teismas (raastuvan oikeus), ku- nistU parlamento frakcija ir ko
ris susideda iš burmistro ir mie- munistų funkcionieriai. Jų or- 
sto tarybos narių, specialiai tam ganizacijos tapo uždarytos, lai- 
tikslui renkamų. Be šitų pirmos 
instancijos teismų yra dar auk
štesnieji ir aukštieji teismai.

Nors baudž. Suomijos statute 
yra mirties bausmė, bet nuo 
1826 metų (1918 metai čia iš
skiriami) iki pat paskutinio lai
ko nebuvo nė vienos mirties 
bausmės.

Mokesčiai. 1924 metų gruo
džio 5 d. įstatymu įvestas paja
mų ir turto progresyvus mokes
tis. Pajamų mokestis uždeda
mas įplaukoms, nemažesnėms 
kaip 6,000 suomių markių. Tur
tas, gautas įpėdinyste arba do
vanotas, irgi apdedamas progre
syviniu mokesčiu.

Suomijos konstitucijoje griež
tai pabrėžta, kad visi Suomijos 
piliečiai yra lygus prieš įstaty
mus. Kiekvienam yra garantuo
ta gyvybės, garbės globoje. 
Konstitucija garantuoja spau
dos, susirinkimų ir sąjungų lai
svę ir asmens, buto, korespon
dencijos ir kt. neliečiamybę. Pi
liečiui garantuojama taipogi ir 
sąžinės laisvė. 1911 metais sei
mas priėmė civilinės metrikaci
jos įstatymą.

Armija susideda iš trijų divi
zijų. 1925 metais taikos metu 
kariuomenės skaičius buvo 30,- 
000. 1922.XI.11 įstatymu buvo 
įvesta visuotinė karo prievolė. 
Greta kariuomenės yra dar t. v.

Apsaugos korpusas. To ap
saugos korpuso nariai, kurių 
skaičius yra 100,000, privalo da
ryti karinius pratimus ir pri
reikus padėti reguliariajai ar
mijai. Nariais gali būti ne jau
nesni, kaip 17 metij jaunuoliai. 
Pratimai daromi kariams vado
vaujant. Karo metu apsaugos 
korpusas susilieja su reguliarią
ja armija ir sudaro rezervistų 
formaciją. Moterų apsaugos 
korpusas “Lotta-Svard”. Tai sa
vanorių moterų kariuomenė. 
Pagal konstitucijos § 75, “Kiek
vienas Suomijos pilietis privalo 
dalyvauti savo tėvynės gynime 
arba nors tam gynimui padėti”. 
Tokiu konstitucijos paragr, re
miantis ir buvo sudaryta “Lot- 
ta-Svard” sąjunga. Jos narių 
skaičius 1927 metais buvo 50,- 
000, o dabar jau priskaitoma 
iki šimto tūkstančių.

Politinės partijos.
Svarbiausios politinės parti

jos yrą šios: 1. Socialdemokra
tų partija, įsteigta 1899 metais. 
2. Valstiečių partija (Maalaisli- 
Itto), įsteigia 1906 m. 3. Pro- 
gresistų partija, įsteigta 1918 
m. Anksčiau ji vadinosi Jaunų
jų suomių partija. 4. Suvienyto
ji partija, kuri anksčiau vadi
nosi senųjų suomių partija, ir 
5. švedų partija. Komunistų 
partija nuo. 1930 metų nelegali 
partija. Ji turėjo savo atstovus

buržuaziniai kabinetai, kurie la
bai dažnai keitėsi.

Reakcija.
1923 metų pabaigoje pakilo 

Suomijoje reakcijos banga. Ko
munistams buvo sudaryta poLt.

kraščiai uždrausti, spaustuvės 
uždarvtos. Socialdemokratai 
griežtai protestavo prieš tą val
džios smurtą ir privertė paleisti 
seimą. Nauji rinkimai įvyko 
1924 m. balandžio mėn. Tų per
sekiojimų dėka, komunistai, ku
rie į rinkimus ėjo “Darbininkų < 
ir smulkiųjų ūkininkų” vardu, 
neteku 9 vielų (vietoje 27 atsto
vų tepravedė tik 18). Nors so
cialdemokratai ir laimėjo 7 vie
tas (vieloj 53 gavo 60), bet de
šinysis sparnas vis dėlto sustip
rėjo. 1924 metais teismas nu
baudė komunistus ir padėjo 
juos kalėjimam

Bet nežiūrint į kairiųjų perse
kiojimus, dešiniesiems nevyko

vos ,išsilaikydavę po kelis, o 
daugiausia kęjioliką, mėnesių, 
griūdavo.

(Bus daugiau)

ŽINIOS
VILNIUS. — Paaiškėjo, kad 

buvusieji šalčiai Vilniuje parei
kalavo daug aukų. Gatvėse bu
vo rasti keli sušalę piliečiai, 
kurių dalis pavyko išgelbėti 
nuo mirties, o pora jų mirė. « 
Be to, gana daug vilniškių nu
šalo nosis, ausis ir veidus. Grei
tosios pagalbos tarnyba tokių 
sušalusių ir pagalbos reikalin
gų apie 50 nuvežė į ligonines.

Didžiųjų šalčių metu, pradė
jus daugiau kūrenti krosnis, 
mieste kilo nemaža gaisrų. Bu
vo dienų, kad miesto gaisrinin
kams teko po 4—5 kartus sku
bėti į vieną, tai į kitą miesto 
dalį gaisrų gesinti.

Nuo vasario 1 d. Vilniaus 
miesto savivaldybė atidaro 5 
valgyklas, kuriose varguome
nei bus duodami pigus pietus. 
Pietus iš 2 patiekalų (100 gra
mų mėsos, 250 gr. duonos) bus 
duodami už 35 centus. Be to, 
tos valgyklos kasdien išduos 
apie 2000 pietų visiškiems be
turčiams nemokamai. Keturios 
tų valgyklų bus priemiesčiuose, 
kur daugiausia gyvena pašal
pos reikalingos varguomenės, 
ir viena miesto centre.

Darbo inspekcijoje įregist
ruota apie 400 pramonės Įmo
nių, veikiančių vien tik Vil
niaus mieste.

KAUNAS. — Prieš kiek lai
ko buvo duotas leidimas .Vil
niaus pirklių grupei įrengti Vil
niuje elektros lempučių fabri
ką. Dabar duotas sutikimas,r, 
kad ir Kaune butų toks fabri
kas įrengtas. Kauno fabrikas * 
gamino ir ligi šiol daugelį ap
švietimo reikmenų.
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KORESPONDENCIJOS j
Kenosha, Wis

Įvairios žinutės
Vasario 25 d. atvažiavo 

mane du jauni “ponaičiai”, 
tent, F. Jankauskas ir J. Kas
paras. Kvietė važiuoti į Raciue, 
Wis., kur buvo rengiamas Lie
tuvos nepriklausomybės 22 me
tų sukaktuvių minėjimas. Bet 
kadangi panašus minėjimas bu
vo rengiamas ir vietos Šv. Pet
ro Lietuvių parapijoj, tai atsi
prašiau, sakydamas kad pasi
liksiu Kenoshoj.

Beje, F. Jankauskas yra ge
ras naujienietis, nusipirko au
tomobilį “šervelei”, kaip juo
kaudami sakom. Dabar, esą, 
galėsim važiuoti kur tik norė
sime.

pas 
bu-

Nepriklausomybės minėjimas
Šv. Petro salėj rengtam mi

nėjime žmonių nebuvo perdau- 
giausia, gal iki šimto. Aukų su
dėjo $48 Vilniaus reikalams. 
Dabar čia parapijoj nebėra tiek 
gyvumo, kiek būdavo kun. Ur
bonavičiaus laikais.

Minėjimo programas buvo 
gana įvairus. Dainavo choras,

Richard Strash, J. Bordenas ir 
P. Mondravickas. Kalbėjo J. 
Pihpauskas iš Chięagos ir ku
nigai Skrodenis ir Cinikas. 
Tvarką vedė A. Demenčius.

Lenkų minėjime irgi buvo. 
Vienas jų man sakė, kad “len
kai atsiims viską nuo rusų, ką 
tik jie paėmė nuo jų.”

Serga
Gerai žinomas naujienietią p. 

J. Pabarška serga. Linkiu jam 
greitai pasveikti ir vėl dalyvau
ti visuomenes darbe.

Rinkimai
jau rašiau1, artinasi 

• “primary” rinkimai.
Jonas Marti n-Marcin- 
vėl kandidatas balsavi- 
Jo vardas pirmas ba- 

kandidatuoja ketvir-

miesto 
Musų p. 
kevičius 
muose. 
lote, Jis
tam terminui. Tikiu, kad laimės 
ir raginu visus balsuoti 
Nežiūrėkime, ten tų “tu 
tu toks’’, o bukime visi 
broliai. —C. K. Braze.

Wilkes Barre,

Prakalbos

už jį. 
šioks,

Pa

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nelcentękite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

SLA 35 ir 115 kuopos rengia 
svarbias prakalbas sekmadienį, 
kovo 10 dienų, 2 vai. po pietų

svetainėj, 325 East Markei Si. 
Kalbės dienos klausimu ir SLA 
reikalais adv. F. J. Bagočius, 
SLA prezidentas.

Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. Įžanga veltui.

Komisija.

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

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

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY
/ 1NSUHE1)
4192 ARCHER AVENŲE

LOAN ASSOClATIONof Chicago

JU8TJN MACKIEVVICH, Prea.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 valu

iSTATOME NAUJUS

NAMUS
co

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

B. SHUKIS
4131 SO. FRANCISCO, A VE.

Telefonu LAFATETTE J824

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą)
TIK. TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vąl, pp pietų.

LIETUVOJE
80 metų sukaktį minint

Gruodžio 15 d. sueina 80 me- 
tų, kai buvo Įsteigta pirmoji 
Lietuvoje žemės ūkio mokykla 
su dėstomąja lietuvių kalba. 
Rodos, tai ne taip jau didelis 
laiko tarpas, tačiau musų tau
tos gyvenimo tas laikotarpis tu
ri labai gausingą įvykių raidą. 
Prisiminkime tik 1863-4 metų 
sukilimą, spaudos uždraudimą, 
“Aušros” ir “Varpo” laikotar
pį, leidimą vėl spausdinti lietu
vių kalba spausdinius, Vilniaus 
Seimą, Didįjį karą, valstybės 
atstatymą ir kt.

Visa tai turėjo milžiniškų pa
sekmių musų tautos gyvenime. 
Nebereikšmiu faktu reikėtų 
laikyti ir kalbamosios žemės 
ūkio mokyklos įsteigimą Rieta
ve. Su jos įsteigimu turėjo įsi
žiebti šviesa, kaip mes galime 
gauti geresnį derlių iš savo 
vargingos žemės ir įdėto pra
kaito, triūso. Tuo pačiu kaip 
palengvinti gyvenimo sąlygas, 
kad atsidėjus geresnei savo ir 
tautos ateities darbuotei.

Tiesa, ta žemės ūkio mokyk
la dėl 1863 m. sukilimo ir kilų 
nepalankių gyvavimo sąlygų 
nustojo egzistavusi. Tačiau ber
tas grūdas vis dėlto nepaliko be 
vaisių ir, nors po ilgo laikotar
pio, vėl ėmė plėstis Lietuvoje, 
o dabar, atgavus nepriklauso
mybę, suklestėjo ir sužydo vi
su savo didingumu.

Pravartu šia sukaktuvių pro
ga pažvelgti į to meto sąlygas, 
aplinkybes bei pačius steigėjus, 
organizatorius, kurių dėka ši 
mokykla atsirado.

Rietavas nedidelis, bet centri
nis žemaičių vidurio miestelis.

publikos gyvavimo metu buvo 
žinomas kaip storastijos būsti
nė. Turėjo ir savo miesto herbą 
(su užrašu: “Už tautą, karalių 
ir garbę”): bėgantį liūtą su 
kardu dantyse, turėjo turgus ir 
magdeburgiškių miestų teises. 
Ir kalvinai norėjo iš čia skleis
ti savo mokslą žemaičiams, už
tat turėjo įsteigę net savo spau
stuvę ir kt.

Tačiau tikra po klestėjimo, 
žydėjimo era prasidėjo XIX 
šimt. pradžioje, kai čia atsikė- 
lė ir įsikūrė kunigaikštis Ire- 
niejus Oginskis, save titulavęs 
ir vadinęs žemaičių kunigaikš* 
Čiu. Šis didikas, tik sutvarkęs 
savo didelius gražius dvarus, 
parkus, iškasęs Upes-kanalus, 
padaręs tvenkinius, perstatęs 
naujai miestą ir pradėjęs statys 
ti gražiausią žemaičiuose archi
tektūrinį pammklą — Rietavo 
bažnyčią, susirūpino ir savo 
valdinių — valstiečių švietimu.

Nors tuo metu dar tebebuvo 
baudžiava, tačiau jis, kad ge
riau valstiečiai tvarkytų ūkį, 
platino geresnių veislių gyvu
lius, tobulus žemės apdirbimo 
padargus, liepė užveisti sodus, 
prie gyvenaipųjų namų iškasti 
tvenkinius 
mos metu
vandens ir butų užveista pa
kankamai žuvies ilgiems pas
ninkams, Už gęręsnį ūkininku^ 
vlmą jis duodavo nęt dovanų.

Pamatęs geresnius arklius, kinių pagausėjimo

pakinkius, duodavo 5 rublius ir 
kibirą degtinės iš savo varyk* 
los. Kartais, susižavėjęs kokio 
valstiečio pažangumu, jam ne 
pašykštėdavo ir visos šimtinės 
rublių.

Ir tikrai pagal to meto ap* 
linkybes joJ valstiečiai buvo lai
komi pasiturinčiais ūkininkais. 
Jie sėdavo daug linų, o taip pat 
turėdavo neblogų pajamų ir iš 
kitų gaminių.

Jis suprato, kad geresnei val
stiečių? buičiai sukurti nepakan
ka vien materialinės pagalbos, 
bet reikia ir dvasinio peno. To
dėl jis mielai duodavo Daukan
tui, Valančiui, Laurynui Ivins
kiui ir kitiems lietuvių veikė* 
jams kartais ir stambias pini
gines sumas jų raštams išleisti. 
Jo paramos dėka juk ir Lau
rynas Ivinskis, kuris mokyto
javo čia buvusioje žemės ūkio 
mokykloje ir buvo taip pat 
Oginskių namų mokytoju, ga
vo lėšas leisti pirmiesiems lie
tuviškiems inetskailliams-kalen- 
doriams, L. Ivinskis kaip tik 
per savo* mbtskaitlius bei šiaip 
platino idėją,‘ kad reikia valstie
čiams šviestis ūkiškai ir kultū
riškai. *

TokiomįP1' tad aplinkybėms 
esant nestiilkU buvo L. Ivins
kiui ir kunig. Oginskiui susi
tarti ir įsteigti Va.kąrų Europos 
pavyzdžiu žemės ūkio mokyk
lą. Kadangi ši mokykla turėjo 
apimli valstiečių švietimą ir 
kadangi ir Oginskis ir L. Ivins
kis buvo nusistatę už žmonių 
švietimą gimtąja kalba, tad bu
vo nustatyta, kad šioje mokyk
loje ir bus mokoma tik žemai- 
tįškai-lietuviškai. Ivinskis suti
ko paruošti tos mokyklos tai
sykles — statutą, o vėliau turė
jo tapti ir jos direktorium—* 
vedėju, Oginskis tos mokyklos 
egzistencijai pažadėjo duoti lė
šas, mokslų priemone^ ir savo 
asmeninę globą. Užtat visai ne
nuostabu, kad ir pati mokykla 
buvo pavadinta kunigaikščio 
Ireniejaus Oginskio vardu.

Kaip matyti iš užsilikusios L, 
Ivinskio ranka rašytos mo
kyklos programos — statuto, 
ji buvo gana plati, čia buvo 
mokoma žemės dirbimas, pa
dargai, trąšos, dirvožemio su* 
dėtis, sėjomaina, q taip pat so
dininkyste, daržininkystė, sta
tyba, veterinarija, mįškinnkys* 
tė ir kt. Nebuvo pamiršta net 
buhalterijos, knygų vedimo ir

(pradus), kur žie* 
netruktų galvijams

Mokiniams pratiko,s darbams 
atlikti buvo paskirta fermi 
apie 350 dešimtinių ploto, Be to 
prie mokyklos buvo įsteigtas 
bendrabutis ir paties kunigaįkš* 
čię lėšomis laikyta didesnė da* 
lis auklėtinių (iš pradžių buvo 
numatyta, kad kunigaikštis iš* 
laikys tik nedidelį, ribotą ga. 
biųjų mokinių skaičių).

Pirmieji mokslo metai toj<* 
mokykloje prasidėjo 1859 m. 
gruodžio 15 d. Joje iš pradžių 
tebuvo tik keliolika mokinių^ 
Tačiau kunigaikščiui savo vals
tiečius “paspaudus” mokinių 
skaičius greitai augo. Prie |nor 

prisidėjo

dar ir ta aplinkybė, kad nors 
pirma buvo numatyta, jog į 
mokyklą bus priimami tik mo
ką jau skaityti, rašyti ir ketu
ris aritmetikos veiksmus, ta
čiau šalia tų vėliau buvo pri
tinami ir visai bemoksliai. Tos 
aplinkybės dėka ir mokykloje 
numatytas mokslas per 2 metus 
nebuvo baigiamas,

Šią mokyklą baigusių iš viso 
tebuvęs tik mažas skaičius. 
Mat, pasimokę metus, kitus, nu
stodavo ją lankę ir eidavo tar-* 
nauti arba grįždavo į namus 
ūkininkauti. Šią mokyklą baigę 
daugiausia vietas gaudavo pa
ties kun. Oginskio dvare. Tai 
buvo dvaro miškininkai, ūkve
džiai, muzikantai ir t. t.

žiemą šioje mokykloje mo
kiniai įgydavo teoretines žinias, 
o pavasario metu prasidėdavo 
praktikos darbai sode, žemės 
ūkyje, miškuose ir t. t.

buvusių Oginskių rūmų, kurie 
šiandien jau yra sunykę.

Gal dėl šios priežasties ir bu
tų gera, kad šią mokyklą šios 
sukakties proga ir pavadintų 
Lauryno Ivinskio ar kunigaikš
čio Ireniejaus Oginskio vardu. 
Tai kažkaip derintųsi ir su pa
veldėtomis tradicijomis bei ta 
sena, minėtina praeitimi.

Kusandra.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wbolesale 
4707 S. Halsted SL 

Tel. Boulevard 0014

TYPEWRITER
Rentals

3 MONTH8$5
Rentai n.pplied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service
3712 So. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

PASALINK
ši žemės ūkio mokykla vei* 

kė tik kelerius metus. Jos to
limesniam gyvavimui daugiau
sia, tur būt, pakenkė 1863 m. 
sukilimas ir tais pačiais metais 
kunigaikščio Ireniejaus Ogins
kio mirtis.

Būnant keletą kartų Rietave 
teko apie šią mokyklą daug ko 
išgirsti. Tačiau suprantama, 
kad gyvų liudytojų, kurie šią 
mokyklą butų lankę, jau nebe
randama.

Pokariniu melu čia vėl norė
ta sudaryti panašų kulturinį 
centrą. Tačiau iškilus kitiems 
miestams, kaip Telšiams, Kre
tingai, Raseiniams, Tauragei, 
Rietavas liovėsi buvęs tuo kul
tūrinių centru ir tuo pačiu ne
beteko savo svarbaus anksčiau 
turėto vaidmens. Seniau buvu
sios žemės ūkio mokyklos kad 
ir tam tikra, skirtinga prasme 
paveldėtas tradicijas čia tęsia 
esamoji mergaičių žemes ūkio 
mokykla. Ji kaip lik ir turi pa
tį ęentrą buvusių Oginskių že
mių ir pastatus greta kituomel

RAUMENŲ SKAUSMUS!
Johneon’s Red Cross Plaster yra 
vartojamas per 50 metų pagel- 
bai nuo raumenų skausmų, su- 
stipimų ir nikstelėjimų. Miliū
nai mėgsta jo raminantį, šildan
tį, paremiantį veikimą. Lengvas 
vartoti. Ekonomiškas.

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų ildirbėjų
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičlus, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kainą. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

. • FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sondvičįų 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon
Alus

Daržas Mažiems Piknikams 
(Visos Subatos neužimtos ir vi
sos dienos Aug. ir Sept. atdaros)

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.

INSURANCE
(APDRAUDA)

ĮSPĖJA PUBLIKĄ, KAD SLOGOS
GALI BŪTI PAVOJINGOS

Bet Yrą Gerų Gyduolių 
Nuo Slogų

Jei jus ar kas iš šeimos kenčia 
užsitęsusias slogas ir nežino prie
žasties; tai šaukite daktarą tuojau. 
Gali tai būtį rimtos ligos pradžia 
ir greitos priežiūros reikalas. ,

Net ir kosuliai ar bronchialiai 
įdegimai iš slogų ar atsišaldymų 
reikalingi tikros medicinos. Namų 
darbo vaistai ir švelnus kosuliui 
preparatai ne veikia įtakingai. Tai 
reikalauja tikros medicinos kosuliui

pašalinti. Mentho-Mulsion, kaip dak
taro receptas, turi tas skirtingas me- 
dikales dalis, kurios neša pagelbą 
nuo slogų, paeinančių įš atsišaldy- 
mo.

Pirkite butelį Mentho-Mulsion iš 
savo vaistininko. Pati pirmoji doza 
turi pradėti vesti jus į pagalbos 
kelią nuo kosulio, ar vaistininkas 
jums tuoj sugražins pinigus. Men- 
tho-Mulsiom rekomenduojamas, par
duodamas ir garantuojamas pas 
Rakštis Drug Co., 1900 So. Halsted 
Street.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.

l’» TAVERNŲ ir namų savi
ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo PubUo Liabl- 
II ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais •*— 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

■ ■ *■■ I ■—A .■■..R.. ■ ■■■■ ■       '■■■» ■ "■ ■■"■II ■ ■■■   ■!■■■■ 'UIMtl'

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

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., 1940.
Rašykite:

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

Telefonas SUPERIOB 3391.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
■zra naudingos

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

NAUJIENOS
1719 S. Halsted SL,cuicaro, nt
Vardas ’

Adresas.

Miestas

ValetH*
i
e ■J-”"' 1 . ................ 1,1 ----------
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Vaikas ir Mokykla |
Ražo L. NARMONTAITfi I

ĮSTEIGTAS* MARIJOS • JURGELIONIENES

ŽMONES, KURIE VISUOMET SAKO TIESĄ

ŠIOS SAVAITES SVARBIOS
ŽINIOS

1. Prisirengimas išduoti 
kvotimus

Dabar laįkas užsiregistruoti 
specialiuose kursuose, kurie 
yra laikomi keliose “rcview” 
mokyklose. Tikslas šių kursų 
yra prirengti kandidates laimin
gai išduoti kvotimus, kurie bus 
laikomi birželio menesį įstoji
mui į mokytojų kolegiją (Chi- 
cago Normai College) ir dėl 
mokytojų įvairių šakij Chica- 
gos viešose mokyklose.

Lankantieji šiuos “peržval
gų” kursus mokinasi kaip ir 
po spyrimu ir pasinaudoja eks
pertų patarimais apie tas moks
lo šakas, kurių mokinasi ir 
apie kvotimus. Kaina šiems 
kursams neperbrangi. Butų ver
ta, kam įdomu, kreipti atydą j 
šį dalyką ir apie jį pasitarti gi
liau.

Rašytoja šių žodžių suteiks 
žinias apie viršminėtas mokyk
las per laiškus.

2. žinios apie kvotimus
Kad surasti kur ir kada kvo

timai bus laikomi ir dažinoti
daugiau apie kandidačių kvali- ton

rašui savo korteles arba kny
gutes. Pradinėse mokyklose yra 
vartojama kortelės (“report 
card”), ant kurių yra užrašy
ta vaiko progresas mokykloj. 
0 aukštesnėse mokyklose dau
giausiai yra vartojama knygu
tės ‘“course book”), kuriose 
yra įrašyti vaikų laipsniai už 
visus keturis metus.

Jeigu laipsniai (“marks”) 
yra nepergeriausi, tai tėvai tu
rėtų kreipti atydą‘kaip nors 
pagelbėti savo vaikams, kad 
sekančios penkios savaitės pa
rodytų pagerinimą. Kooperaci
ja tarp tėvų, mokytojų ir mo
kinių gali daug atlikti. Dabar 
yra laikas ištirti dalykus, o ne 
vėliau ant pabaigos bertainio. 
Tada yra pervėlu.

‘‘Tarptautinė” 
Moterų “Šventė”

Kovo 10 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, 3133 S. Halst- 
ed st., įvyks “Tarptautinė Mote
rų šventės”. Pradžia 4 vai. p p. 
Įžanga 35c.

Programą pildys Moterų Kul
tūros choras, Roselando Brigh- 

Parko Kaimiečių grupė
šokikės E. Miščikailytė, R. S. 
Schulz. Kalbės p. Mikužiu'.ė ir 
Abekienė taipgi brooklynietė, p 
Sasna. šok ams gros Leščausko 
orkestrą.

Rengia Vidur-Vakarinių Val
stijų lietuvių Moterų Sąryšis, 
kuris judina moteris prie veiki
mo ir dalyvauja kovoj už že
mesnes maisto kainas, demons
tracijose, etc. Visos moterys 
kviečiamos atsilankyti.

Rengėjos

Netrukus iš spaudos išeis ra
šytojos Nelės Mazalaitės nove- 

Pajurio Moterys” ir
Pelėdos mėnesienoje”.

fikacijas, reikia ypatiškai nu
važiuoti į mokyklų tarybos 
kambarius į miestą, tai yra po 
šiuo vardu ir antrašu: Chicago 
Board of Education, 228 N. 
LaSalle St. Skvrius — Board of 
Examiners. Tenai bus suteik
tos visos žinios ir bus išduota 
aplikacijos kvotimams.

3. Mokinių pažymėjimai
šį bertainį vaikai lankys mo

kyklas vieną savaitę ilgiau, tai 
yra dvidešimts savaičių iš viso. 
Mokiniams laipsniai bus duo
dami keturis sykius vietoj tri
jų, kaip pereitą semestrą. Vai- lės 
kai parsiveš šią savaitę tėvų pa-

COPR. NEEDUCRAFT SERVICE. ING

CROCHETED HAT PATTERN 2508
No. 2508 — Pradėk dabar mėgsti šias gėles dėl kepurai

tės ir suknelės. Mezginys greitai vyksta. Pavyzdys susideda 
iŠ nurodymų, kaip padaryti kepuraitę ir gėles ir kokia med
žiaga reikalinga.

Rašo Ona B. Kubilius
Kažin kodėl tie žmonės, ku 

rie visuomet giriasi, kad sako 
tiesą, niekuomet nepasako nie
ko gero apie kitą žmogų ar 
bile kokį dalyką.

Daugiausia tokie žmonės, 
kurie “bažijasi”, kad jie nieko 
daugiau nesako kaip tik tiesą
— jie visuomet ką nors kriti
kuoja. Pavyzdžiui, tie “tiesos” 
žmonės sutikę tave kur nors 
pagirs, kad tu labai gražiai at
rodai, bet esi perstora; arba jie 
tau pasakys, kad tavo plaukai 
yra labai gražiai sušukuoti, bet 
gaila, kad tu turi tiek daug ži
lų plaukų. Sako: “Regis, esi 
dar nesena, o jau pražilai”, ir 
taip toliau.

Tu tiems žmonėms, kurie vi
suomet sako “liesą”, parodyk 
savo naują butą, kuris tau at
rodo kuo puikiausias — tie 
“tiesos” žmones pereina per ta
vo gražius, šviesius, didelius 
kambarius visai nieko nesaky
dami, bet už kiek laiko jie tau 
pasakys: “Ale jau ta tavo vir
tuvė, — tai baisi — maža, tam
si, tikra skylė”.

• Tokie asmenys su savo tiesa 
labai yra žmonijai įkyrus. To
kie žmonės per savo tiesos akis 
n’eko gero nemato pasaulyje. 
Jie užmiršta, kad šiame pasau
lyje yra gėlių ir žolių, saulėtų 
ir lietingų dienų, ir kad beveik 
kiekvienas blogas dalykas turi 
savyje ką nors gero...

. Aš nesakau, kądjtaš nemyliu 
tiesą, kad aš myliu melagius. 
Anaiptol ne! Aš labai gerbiu 
teisingus žmones, bet liesa, ta’]) 
kaip viskas gyvenime, turi tu
rėti pusiausvyrą, saiką. Mano 
protestas nėra prieš tiesą, bet 
yra prieš sakymą nereikalingos 
tiesos. Kam reikia skaudinti 
žmogaus jausmus su tiesa? Ko
dėl mes negalime pasakyti to
kiam žmogui tiesą, kuri jį pa
linksmins, pakels jo viltį siek
ti ko nors kilnesnio gyvenime.

Kam sakyti: “Tik tu žiūrėk,
— ta moteris pasenusi, praži
lusi, o vis dar bėgioja po drau
gijas dėdamosi esanti didelė 
veikėja; ar negali namie sėdė
ti?”

Gal toks pasakymas yra tie
sa,, bet- kodėl mes negalime 
apie tą moterį pasakyti gražią
ją tiesos pusę. Pavyzdžiui, kad 
ta moteris yra ištverminga, pa
garbos verta už savo nenuils
tamą draugijinį veikimą. Kad 
ji nors nejauna būdama veikia, 
dirba, kad galėtų pagerinti ki
tų žmonių gyvenimą. Toks pa
sakymas taip pat yra tiesa. Bet 
ta tiesa turi savyje ką nors ge
ro ir garbingo.

Reikia neužmiršti, mieli skai
tytojai, kad tiesa irgi turi sa
vyje dvi puses — gerą ir blo
gą pusę. Ir aš esu tikra, kad tie 
žmonės, kurie nesigiria, kad 
vis sako “tiesą”, bet yra tei
singi ir mato gerąją tiesos pu
sę taip, * kaip ir blogąją pusę, 
yra daug pasekmingesni savo 
gyvenime. Ir juos žmonės daug 
daugiau myli ir gerbia, negu 
tuos, kurie tik kitus kritikuoja 
ir vis giriasi, kad sako “tiesą”.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 

| 1739 8o. Halsted St, Chicago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

No. 2508

I Vardas ir pavardė

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

Niekuomet nereikia vartoti 
drėgną arba šlapią medžiagą, 
kuomet imi karštą puodą arba 
indą nuo viršaus arba vidaus 
pečiaus. Sausas’ dalykas sulaiko 
karštį nuo perėjimo ir nuo nu
deginimo pirštų.

Veda—NINA
Rengiantis Naujai Pėrmanent 

Wave.
Prieš gaunant sekančio “P. 

W”. — atsiminkite, kad grožis 
jūsų plaukų šukuosenos pri
klauso labai daug nuo padėties 
jūsų plaukų. Būtinai prižiūrė
kite, kad jūsų plaukai butų ge
riausiam stovyje. Imkite bent 
du alyvos ir masažo “sham- 
poos” prieš garbinavimą, duoki
te sau bent' tris savaites laiko 
nutarti, kaip norite dėvėti savo 
plaukus, taip kad butų galima 
nukirpti ir sutraukyti stilių. Ži
nokite, kad negalimą taip at
naujinti stilių kada plaukai yra 
per ilgą laiką pripratinti vie
naip gulėti.

IŠTVERME
Rašo O. B. Kubilius

Jei žmogus nori būti sėk
mingas savo darbe arba bile 
kokiame užsiėmipię, jis visų 
pirma turi turėti tvirtą valią ir 
ištvermę. T \ >

Jei žmogus turi kokį tikslą 
gyvenime ir jis nori tą savo 
liksią atsiekti laimhngai, jis tu
ri eiti prie to tikslo-su pasi
šventimu ir ištverme, nežiūrint, 
kaip jam sunku'butų ir kiek 
jis turėtų nukent,ęli dėl savo 
tikslo.

Tik tas žmogus yra sėkmin
gas gyvenime, kuris negrįžta 
atgal iš pusiau kęlio, bet veža 
savo sunkų gyvenimo vežimą 
prie kelio galo, nežiūrint kiek 
jis nukenčia nuo savo triūso. 
Tik tie žmonės ir yra laimingi 
gyvenime, kurie negrįžta atga
lios iš pusiaukelio, ir tik jų pa
stangos ir pasišventimas juos 
apvainikuoja laimėjimo vaini
ku.

Žinoma,, kad žmogui yra 
daug lengviau mesti viską į ša
lį, kai jam pradeda nesisekti 
jo užbrėžtą tikslą atsiekti, bet 
mes šiandien nerasime pasau
lyje jokio gero darbo padaryto 
be pasišventimo ir ištvermės. 
Tik tuos žmones mes šiandien 
gerbiam, kurie su savo pasi
šventimu padarė savo darbą 
pilnai ir teisingai ne tik dėl 
savęs, bet ir dėl pasaulio.

Retai žmogus savo gyvenime 
susiranda sau tokį kelią, kuris 
jį be kliūčių nuvestų į laimin
gą gyvenimą; nes beveik kiek
vienas kelias turi kur nors 
kryžkelį, pilną abejonės, apsi
vylimo ir taip toliau. Bet kai 
žmogus pradeda savo tikimu 
abejoti, kai jį nepasitikėjimas 
savimi pradeda kankinti, tada 
žmogui reikia ištvermės, tada 
jam reikia tvirtos valios savo 
priešą-abejonę nugalėti. Abejo
nė yra žmogaus. didžiausias 
priešas, ir ji turi būti nugalėta 
su ištverme ir sunkiu darbu.

Kai pradedi jausti, kad esi 
“licked”, bet dar turi savo kū
ne jėgų eiti toliau, sustiprink 
savo jėgas sau pakartodamas, 
“kad aš galiu tą padaryti ir pa
dalysiu”, nežiūrint kada, bet aš 
rasiu sau išeigą. Neužmiršk, 
kad pasiryžimas yra simbolis 
pergalėjimo visų sunkumų.

Dirbk dėl savo tikslo tol, kol 
tavo geras darbas taps gereš-
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Palace teatras šį kartą sujun
gė du sensacingas, mislėrij.s 
kupinus veikalus, kurie per ilgą 
laiką jums virpins nugarkaulį, 
ypač jeigu juos pamatytumėt 
vieną po kito.

Patarčiau geriau pašaukti te
lefonu prieš nuvyksianl kad su
žinojus kokiu laiku kiekvienas 
prasideda, ir tada pataikyti už
eiti tik vieną, kurį išsiskirtumėt. 
Tad palikit kitą kitam kartui— 
busit už sa.vo pinigus užtektinai 
baidyklių pamatę.

Man ypatingai rūpėjo pama
tyti “House of Seven Gables”, 
nes aš maža būdama šią Haw- 
ihorne parašytą misteriją daž
nai pakišdavau po pagalve vi
durnaktyj, dar kartą žingeidžiai 
perskaičius tą dalį kur pinigai 
iš sienos išbyra ir tuos punktus 
kurie nupiešia kaip tas senis 
namas turėjo kerštingą atmintį 
ir rimtus pasikęsiniinus. Taip 
pat bijodavau ir šviesą užgesin
ti ir užsimerkti. Tas namas, su 
slaptingu šuliniu kieme, ypatin
gom, pasenusiom panelėm vi
duj, turėjo man neįveikiamą pa
traukimą.

Veikale jis mane ta.’p pat ža 
vėjo. Patiks ir jums ir tvarkiai 
surišta misterija ir lošėjai — 
tarp kurių pamatysit Geoig: 
Sanders, Margaret Lindsay, Nan 
Grey, Vincei!t Price, Diek Fo
ram

Antras “baisusis” paveikslas 
yra “Black Fridą#” su Belą Lu- 
gosi, Boris Karloff, Anne Nage!, 
Stanley Ridges. šį kartą “Dra- 
cula” ir “Frankensteino baise
nybė” nėra pusiau žvėrys, bet 
įrankiai išsitobulinusio mokslo, 
įžymus chirurgas “persodina” 
dalį smegenų kriminalisto į tūlo 
malonaus profesoriaus kaukolę.

Budas to profesoriaus persi
maino, taip kad ir jis tampa 
piktadariu ir iš to išsivysto pa
sibaisėtini įvykiai.

Norint ką “sveikesnio” pa
matyti pamėginkit užeiti šian
dien (ar šį vakarą) į neseniai 
baigtą Times teatrą (4847 Mil- 
vvaukee Avė.) kur rodoma trys 
muzikaliai kuriniai — “100 Men 
and a GirF’ su Deanna Durbin. 
“1’11 Take Romance” su Grace 
Moore, ir “Give us This Night” 
su Jan Kiepura, lenku tenoru.

Arba, jeigu graži gamta pa
tenkina jūsų jausmus — užeikit 
į “Apollo”, kur pamatysit Do- 
lore’s Del Rio (kurią atsiminsi! 
kaipo dangišką Ramona gražioj 
indėnų pasakoj) ir Wallace 
Berry su John Howard filme 
“The Man From Dakota”.

Suzanna Viliutė

Maistas
j Veda MORTA RUGIENI j

Mėgiamas Jugoslavų 
Patiekalas

2 sVaru maltos mėsos, (pusė jau
tienos ir kiaulienos) apie puoduką 
virtų ryžių, vidutinį, svogūną ir 
tiek pat salerų, supiaustyk smul
kučiai pakepink, sykiu sudėk prie 
mėsos 2 kiaušinius, druskos, pipirų, 
truputį < česnako ir paprikos. Viską 
gerai išmaišyk ir įvyniok į lapus 
raugintų galvomis kopūstų, užpilk 
vandens (ne per daug) ir virink 
valandą laiko. Baigiant pridėk ruk- 
ščios grietinės su trupučiuku mil
tų, kad butų dažalas. Raugintus 
galvoms kopūstus, kiek žinau, ga- 
galvomis kopūstus, kiek žinau, ga- 
avenue. —O. V-nė.

niu, o geresnis geriausiu. Tada 
nėra abejonės, kad tu busi lai
mėtojas.

MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

—Prie ko mes vakar apsisto- kenčia savyj ir dažnai net pa- 
jom, Elenut? siūlytą pagelbą atmeta; tuo-

—'Prie žmonių, kurie užsi- met būna skaudu ir tam, kas
spyrę neprašyti ir nesinaudoti turi širdingą norą jam pagel-
kito pagelba. j heli. Prašymas kito pagelbos,

—O, taip. Taigi, dukrele, yra nusižeminimas savęs ir 
žmonėse galima užtikti įvai- * suteikimas galios kitam, bet
rių charakterių ir kartais taip Į 
kietai nusistačiusių, kad ir! 
blogiausiu atsitikimu, jie ne

toks nusižeminimas nereiškia 
paniekos. Jis tik priduoda pra
šančiam žmoniškumo jausmų,

sinaudos kito patarnavimu, 
sušelpimu ar patarimu. Man 
teko pažinti vieną inteligen
tišką ir išmokslintą vyrą. Jis 
buvo nevedęs ir sulaukęs apie 
60 metų amžiaus, kuomet jam 
atėjo sunkios gyvenimo valan
dos. Nustojęs pragyvenimo 
šaltinio, jis mirė badu, nors 
patikrintas po jo mirties in
ventorius (didžiumoje vertin
gos moksliškos knygos), siekė 
nemažas sumas pinigų. Kitas 
io vieloje butų pasitaręs su 
draugais ir radęs išeitį, kad 
nedasileidus prie tragingos sa
vo gyvenimo užbaigos; bet jis 
buvo tos rūšies žmogus, kuris 
negali kitiems savo gyvenimo 
sunkumais skustis, ieškoti sau 
užjautimo, ar pagalbos iš kilų. 
Tai žmonės didelio nepriklau
somybes ir savygarbos masto.

Bet dukrele, manau ir tu 
su tuo sutiksi, kad toks žmo
gaus nusistatymas ar geriau 
pasakius būdas, nėra geras 
ne lik jo savininkui, bet daž
nai nemalonus ir jo arti
miems, nes jie matydami savo 
draugą ar šeimos narį kokia
me nors trukuine, norėtų jam 
pagelbėti, patarti, laukia iš jo 
kokio nors padėties paaiškini
mo, nusiskundimo, bet šis, tik

lygiai kaip ir prašomajam, jei
gu antrasis pirmojo išklausys. 
Žmogus, kuris nusistatęs ne
prašyti ir nesiguosti, nežino 
ką reiškia būti neišklausytam 
ir nepaguostam, o jeigu jis tą 
išmėgintų, t. y. prašytų ir gau
tu neigiamą atsakymą—jis ir
gi nieko nepraloštų, bet išmo
ktų atjausti kitą, pats tą ne
smagumą pergyvendamas. Tai 
yra labai geras ir sveikas savo 
jausmų ir proto treniravimas. 
Mes, dukrele, gyvenam ne 
tam, kad apsitvertum aukšta 
tvora nuo kitų žmonių, kad jie 
nematytų musų, o mes jų, ne. 
Mes turim leisti jiems pažvel
gti į musų pasaulį, o ryt gal 
mums reikės pažvelgti į jų.

Br. Parko Moterų 
Kl. Susirinkimas

Brighton Parko Moterų Klu
bo susirinkimas įvyksta šį va
karą, kovo 7 d., 7:30 vai. vak., 
Zabukų namuose, 2605 W. 43 
st. Narės malonėkite skaitlingai 
susirinkti, neš turimi ' Svarbių 
reikalų klubo gerovei aptarti. 
Kurios brightonparkietės nepri
klauso!, malonėkite prisirašyti. 
Lauksime jūsų atsilankant.

Valdyba

MERGAITĖMS SUKNELĖS. 4277—Suknelė. Sukirptos mieros 2, 4, 
6, 8 ir 10 metų.

4320—Kostiumas. Susideda iš švarkelio, suknelės ir kepuraitės. Su
kirptos mieros 3, 4, 6 ir 8 metų.

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

Halsted SU Chicago. III.

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted St, Chicago, I1L 
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Ketvirtadienis, kovo 7, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.

KELIOLIKA METŲ ATGAL PUBLIKA RINK
DAVOSI GREAT NORTHERN TEATRE

Dabar ten nereikės eiti; tą veikalą matysim savo scenoj 
kovo 10

Kelioliką metų atgal, kuo
met dar nebuvo kalbančių fil
mų, tai chicagiečiai, mylėtojai 
gražių scenos veikalų rinkda
vosi į “Great Northern” tea
trų. Ten buvo statomi gražiau
si pasaulinio gražumo veika
lai. Tarpe grąžiausių, tai bu
vo operetės “Desert Song”, 
—“Tyrų Daina” ir “Blossom 
Time”—“žydėjimo Laikas”, ar
ba kaip dabar lietuviškam ver
time užvardinta, “Kai Gėlės 
žydėjo”.

Pradėjus veikti kalbančioms 
filmoms, scena neteko milionų 
lankytojų ir dąuge’.is gana ge
rų teatrų turėjo užsidaryti. 
“Desert Song” apie prieš de- 
setką metų buvo nufilmuota ir 
rodoma kalbančiuose paveiks
luose.

Teatrus Buvo Apgulu 
Tūkstančiai

Kuomet ta filmą pasirodė 
Chicagos vidurmieščio teatruo
se, tai per kelis mėnesius tuos 
teatrus buvo apgulę desėtkai 
tūkstančių žmonių, norinčių tų 
gražią, operetę pamatyti. *Ar 
“Blossom Time” buvo nufil
muota, neteko girdėti, bet kaip 
viena, taip ir kita iš tų pasau
liniai gražių operečių lietu
viams scenoje mažai kam te
ko matyti.

Jį taip gal butų neišvydus 
“lietuviškos scenos”, jei Ame
rikos lietuvių tarpe butų ne- 
atsiradęs gabus muzikas, cho
rų vedėjas, p. K. Steponavi
čius, kuris nuoširdžiai dirbda
mas Chicagos jaunų lietuvių 
tarpe sugebėjo tiek juos išla
vinti, kad šiandie su ta gru
pe jau p. Steponavičius drą
siai imasi už šio didelio ir gra
žaus darbo.

... Keikia J)aųg^ Jėgų......
šį veikalą pastatyti scenoje 

yra reikalinga daug ir gerų 
muzikalių jėgų, kurios gali ra
stis tik tokiame mėgėjų cho
re, kaip Chicagos jaunuome
nes “Pirmyn” choras.

Choro vedėjas p. K. Stepo
navičius ir visas choras “Pir
myn” imdamasis šio darbo ži
nojo, kokią didelę naštų užsi
dėjo ant savo pečių. Jau ke-

lintas mėnuo kaip visas cho
ras praktikuojasi po 2—3 kar
tus į savaitę, o solistai ir at
skiros lošėjų grupės kuone 
kasdieną.
šį Sekmadienį, Sokolų Salėj •
Ir šj sekmadienį, kovo-March 

10 d., Chicagos lietuviai pą- 
piątys tą- operetę Sokolų sve
tainės scenoj ir galės spręsti 
ar “Pirmyn” choras dar vis 
užima Vieną pirmųjų vietą, 
Amerikos lietuvių mėgėjų cho
rų tarpe. Tie kurie iš arti tė- 
mijo choro prisirengimą, šiam 
dideliam darbui, sako, kad 
“Pirmyn” ne tik yra geras 
kaip ir buvo, bet dar geres
nis? O dar šį kartų chorui pa
gelbės didžiulė orchestra, ku
rios trukumas taip labai jau
tėsi jau pirmiau statytų cho
rų, operetėse.

Taigi, Chicagos lietuviai, su 
didžiausiu nekantrumu laukia 
šio sekmadienio. Laukia jo ir 
“Pirmyn” choras, o labiausia 
choro vedėjas, p. K. Stepona
vičius.

Jie žino, kad choras, orches
tra ir lošėjai yra pilnai prisi
rengę ir didžiausias jų visų 
pageidavimas, kad kuo didžiau
sias skaičius lietuvių tų ope
retę pamatytų, nes yra perdaug 
darbo ir išlaidų tokius veika
lus dažnai scenoj pastatyti.

Sokolų svetainė randasi ad. 
2343 So. Kedzie Avė.

Pradžia 3:00 vai. po pietų. 
Bilietų kainos $1.00 ir 75 cen
tai. Po veikalo įvyks šokiai.

Bilietus galima gauti “Nau
jienose” J. L. A.

MITZI IR FRITZI IR KUZI RRANZL VI SO JE VIE-NNO-JE, 
NĖRA TRIJŲ GRAŽESNIŲ MERGELIŲ!

Taip šios trys mergelės dai
nuos, kai jos pasirodys scenoje 
“Pirmyn” operetėj, “Blossom 
Time” — “Kai Gėlės žydėjo”, 
ir į jas pažiurėjus reikia pri
pažinti, kad jos bene teisybę 
dainuoja.

♦‘Pirmyn” Choras stato 
“Blosom Time” —“Kai Gėlės 
Žydėjo” šį sekmadienį, Chica
gos Sokolų Svetainėje. Neabe
jojamai, tai bus bene gražiau
sias šių metų vakaras, nes vei
kalas yra labai gražaus ir jau
traus turinio, taipgi gali pasi

nių trijų gražuolių roles (jai- girti žavėtina muzika. Veika-
nuos (iš kairės) Stasė Rimkai-
tė (Fritzi), Onuks Skevęriute 
(Mitzi) ir Kristina Kriščiūnai
tė (Kitzi). Čia jos pasirėdžiu
sios kostiumais, kuriuos dėvės 
scenoj.

lo vardas, “Blossom Time”,
yra žinomas kiekvienam did
miesčio teatrų lankytojui. Sek
madienį bus jo “premjera” 
liętuvjškoj scenoj ir lietuvių 
kalboj,

"---------- - ; ------ -----

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

•1940 Metams

L. ŽAGARIEčIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
4015 W. 13th st.; J. Keturakis— 
Nut. raštininkas, 1525 So. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rąšt., 113 W. Germania 
plące; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rast., 1218 S. Independenęe 
blvd.? St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, Įll.

12 WARDQ AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METALS: J. Svitorius—Pirm.

4000 So. Talman avė.; F. žiekus 
—Pirmin. Pagelb., 2554 W. 40th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rast., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė —Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis—Dr.~kvotėjas, 8939 So. 
Claremont avė.; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollyvvood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

r"""*“"“ ............—■     1

Į CLASSIFIED APS.
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
PUSAMŽIS VYRAS ieško darbo 

už dženitorių arba janitoriaus pa- 
gelbininką, unijistas. T. Smith, Tel. 
Wentworth 1202.

HELP VVANTED—MALĖ
. Darblninkų Reikia

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

REIKALINGAS VIENGUNGIS 
viduramžis vyras ukėj. šaukti tar
pe 9 vai. vakaro ir 6 vai. vakaro. 
Crawford 1959.

SUSIRINKIMAI
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.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia
OPERATORIŲ 200

Single needle ir special 4 prie 
plaunamų suknelių, ypatingas auk
štos pušies 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.
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.

REIKALINGA PATYRUSI MER- 
GINA bendram ruošos darbui, ma
ža šeima, atskiras kambarys, sava 
vana. NEVADA 2739.

ROSELANDO LIETUVIŲ KUL
TŪROS DRAUGIJOS mėnesinis 
narių susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, kovo 7 d. 7:30 vakare Liet. 
Darbininkų svet., 10413 So. Michi- 
gan Avė. —S. Dilis, rašt.

KRIAUČIŲ LOKALO 269 A. C. 
W. of A. narių susirinkimas įvyks 
penktadienį, kovo 8 d., Amalga- 
mated Centro Name, 333 South 
Ashland Blvd. 7:30 vai. vakaro.

— Valdyba.

PATYRUSI MERGINA bendros 
ruošos darbui, savas kambarys, 
liudymas, $8.00. Hyde Park 7970.

REIKALINGA JAUNŲ MOTERŲ 
ir merginų, veiklių visuomenės pa
rapijos veikloj, šis įdomus, malo-‘ 
nūs darbas nesutrugdys jūsų nuo: 
užimamo darbo. Komisija. Box 2004 
1739 So. Halsted St.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA

REIKALINGA MERGINA 18 ikL 
35 bendram ruošos darbui, virimo 
nėra, būti, 2 vaikai. $6.00.

Fairfax 2823. -

RŪGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
KAINUS Sumažintos 

NumuštoH iki H 
DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI
NeatHilmta 6x9. 8x19, 9x19, 9x13,11x19 
Vertė nuo «(l iki Dabar >3 iki 
Nauji 6x9, 8x19. 9x19, 19x18, 10^x13 
Vertė ^90 iki 083. Dabar <10 iki W 

ir aukA6.
13 9x19 tikrų oflentaliij, 30 kitokių 

MieroH 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1900 Jardų karpe tų po 50e jard ir uukfid. 

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

6208'16 S. RAC1NE—Dienomis, 3 vakarus

........... i.............................. ,,R

Diena Iš Dienos
>- ■ _ . ■ —t

t1' _ ». f

Pagerbė
Varduvėmis

Kovo 3-čią ir 4-tą pas Alex 
ir Kazimierą Millerius buvo 
“šunim burum”. Kaip vieną 
dienų, taip ir kitą susirinko 
pas juos, 4258 So. Western 
Avė., draugai ir pažįstami pa
gerbti p. Kazimierą Millerienę 
jos varduvių proga.

Tarp svečių malėsi Ona Dov- 
gin, K. Steponavičius, Mr. ir 
Mrs. Jacikai, jaunasis Nukin
kąs ir daug kitų.

Beje, buvo ir kapelija susi
dedanti iš Frank Kuzmarskio 
ir J. Žuko.

Draugai Milleriai visus sve
čius maloniai priėmė ir pavai
šino. — Steponas.

11 n n | Gėlės Mylintiems 11 M U A Vestuvėms, Ban- II II 11Mkietams, Laidotu- 
*”■*■*" B vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS “ams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Cįieagaj)
Petęr Miller, 23, su Georgia

Vrana
Reikalauja
’f-’-skiru
Josephine Brankis nuo Lep

įrankis
Alfred Dutkus nuo Jęanette 

Dutkus
Mąrcella Kaminski nuo* Ed- 

ward Kaminski
Gavo /
Perskiras

Bertha Warsaski nuo Her- 
mna Warsaski

Henry Savage nuo Gertrud 
Savage

i

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI 1 k PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA . 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ‘ 

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
•"THE HOME OP FINE FURNITURE” SINCE 1904

-1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Iš Politikos 
Lauko

Cicero Demokratai 
Jaučiasi Tikri, Kad 
Laimes Rinkimus
•

“Parblokš \Rė publikomis”
CICERO. — Ciceros demo

kratų kandidatai, perbloškę 
republi’konų kandidatus pir
muose rinkimuose, rengiasi 
užduoti republikonams galuti
nų smūgį balandžio 2 d. rin
kimuose. Vedami Anton Ma- 
ciejewskio, demokratai jaučia
si, kad jie tikrai laimės.

George Stcdronsky, kuris 
stengiasi įgyti Cicero “majo
ro” kėdę, mėgsta smarkų susi
rėmimų, ir nėra abejonės kad 
jis savo tikietų nuves laimė
jimo pusėn. Po jo eina kitas 
smarkus demokratų kariauto
jas, jaunas, energingas, pasi
ryžęs Anton J. Krupicka, kuris 
prašo piliečių balsų j Town 
Clerk urėdų.

Jcrry J. Vitcrna yra kitas 
demokratas, kuris yra gana 
patyręs parodyti republiko
nams dar keletu gerų “tri’ksų”, 
kuriuos jis pavartos kad pa
siekti Collector’s vietų.

Henry R. Schzwarel, kandi
datas į assessorius, irgi turi 
daug patyrimo, kuris jam pa
gelbės laimėti siekiamų vielų.

Ędward Grisfco turėjo pir
miau nukovoti dų kitu aspi
rantu, bet pagaliaųs pasisekė 
jam gauti jSemocrątic Trustee 
titulu. Jam tame daug padėję 
sumanus manadžeriavimas.

Hawthorne sekcijoje demo
kratai mano, kad Leo Kasper- 
skio kandidatūra į Supervisor 
padės jiems padaryti daug ža
los republikonų ir trečios par
tijos ambicijoms.

A. R. (skl.)

LL7l.„;

Maria Kurenko 
Dainuosi “Concert 
Re vie w’*; Progr ame

Girdėsįiųe, t Ją šįvakar
Maria KtlVefiko, gerai lietu

viams žinoma “Rusiška lak
štingala” dalyvaus “Concert 
Rėview” programe, kuris bus 
transliuojamas iš stoties WGN 
šiądien, 9:30 v. v.

Maria Kurenko, kuri y^a be 
abejones viena iš geriausių ko
loratūra sopranų pasaulyje, 
pasirinks savo dainas iš sekan
čių: aria iš “Manon”, aria iš 
Tschaikowskio operos, Madu- 
ros “Tango Classiųue”, Strą- 
vinskio “Pastorale”, Verdi’o 
“Vesper Siciliane” ir Gretcha- 
ninovo “Berceuse”.

Ji gimė Tomske, Sibire, ir 
prieš atvykstant j Ameriką, 
buvo Maskvos operos žvaigždė, 
šiuo laiku ir keletas lietuvai
čių mokinasi dainavimo pas ją.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Koyo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE 

2343 SO. KEDZIE AVŲ,

... ..................... m ■■■ iww*h»i> . M .................-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

VT.—H«,|I|||I H iiiiį  į

Namų Biznis 
Žymiai Pagerėjo

Namų pardavimo ir statybos 
biznis žymiai pagerėjo 1939 
metais, praneša BcrwymCice- 
ro Real Estate Board, tad nar
nai tikisi, kad šie metai bus 
dar geresni.

Berwyn ir Ciceros nejudina?- 
mo turto organizacija neseniai 
įvesdinof naujų valdybų 1940 
metams. Į valdybą. įeina: Tho- 
mas J. Stob — pirmininkas, 
Anton Janura — vice-pirminin- 
kas dėl Berwyn, George A. Ja
ros — vice-pirmininkas dėl Ci
cero, Ąpthony Rądous — iždi? 
ninkas, John O. Sykora — sek
retorius. (Sp.)
...............................    . ■ ■■■>,.,, ,..............................  —R

Remkite tuos, kurie j 
garsinasi ' '* 

“NAUJIENOSE”

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

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

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

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M, Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. —

1 rChas."Katilo, 4676 W.'End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springf ield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W.. 5th Avė.

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

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

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

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Mąplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas, 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėiiesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGUOS VALDYBĄ 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockvvell St., tel. Rep. 7929; Ą. 
Subaitis-rVice-pirm., 1947 Des- 
plaines St.; A. Tumavičius—Nu), 
rašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 
4017 Carpenskey Avė., Ląf. 1152; 
F. /Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. šerpi- 
tįs—Kasos glob.. 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janųlįs—Jžcį. 3430 
So. Morgan St., Varas 4863; Ą. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Uniop 

*Aye.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir kėrešp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių ppžiur., 656 W. 3£th St., 
Yards 6701; Trustistai-r-Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitisj K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teį£. 
rąštiniukąs,. ... < }

1940 METAMS: Pirmininkas —M. 
Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir
mininkas — Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KNIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
m. Kaverauskienė — Nut. rašt., 
1U320 So. VVallace St.; Anna Dar
giene—r’in. rast., 1U520 So. State 
bt.; Paulina Stasiuiis — Kasos 
gioD.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
Ka^p.0835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 

‘ menesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michįgaa 
Avenue.

FURNISHED ROOMS — TO RENT
----- ;

KAMBARYS RENDAI dėl ženo- 
tos poros, vaikino ar merginos, ne- 
girtuoklių. Atsišaukite laišku. 1739: 
So. Halsted St. Box 2002.

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.

PARSIDUODA TAVERNAS — > 
Greitu laiku — išvyksta iš miesto..

2259 W. 23 PI. CANAL 5976

REAL ESTATE FOR SALE

PARDAVIMUI freiminė katedžė, 
geram stovy, 37pėdų lotas, ne
brangiai. 5706 S. Trumbull.

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

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rast., 3220 
So. Omon Avė.; Domininkas Gul
binas—hin. rast., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., 3400 So. Onion Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

MARQUETTE PARKE
Pardavimui arba mainymui bun- 

galovv, perdirbta į 2 flatųs 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. I

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

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

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rast., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Punis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme
rald Avė.; Kazimieras Valaitis^— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St.

SAVININKAS PARDUODA 2 
flatų freimą prie 86 ir Carpenter, 
lotą 75x125, 5x6 kambarius. Mo
kykla, bažnyčios gera transportaci- 
ja. Dieną telefonuoti Hyde Park 
0091, Vakarais — Midvvay 0953.

TRUSTISAI PRIVERSTI parduo
ti prie 1322 So. Fairfield avė. apart, 
budinką, 13—4 kambarių. Pajamų 
$5200 į metus, nauji pečiai ir šal
dytuvai. Kreiptis. S. J. JOHNSON, 
1Ū5 W. Madison St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS; Pirmi

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

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. Halsted.

332 AKRŲ INDIANOJ, yra bu- 
dinkąi, $8,000, $750.00 pinigais, li
kusią ilgu tęrminu. COMBS, 544 
State, Hammond, Indiana.

LIETUVIŠKOS TEATRALĮ S K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm.

Frank; Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mu
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
Sp. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josęphine Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenąs — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskai ; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J, Smith—korespond., 
2449 Fullerton . Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno ‘mėnesio Hollywood 
svet., 2417 W. 43 St.

FARMS—TO RENT 
Ūkiai Rendai

RENDAI 20 AKRŲ GRAŽI vai
sių ŪKĖ Sodus,' Mirhigah. Gra
žus namas, penkių kambarių bun- 
galow, elektrikos šviesa ir visi įren
gimai. Arba mainyti į namą arba 
parduoti. Kam reikalinga tokia 
ūkė, atsišaukite šiuo antrašu: 666 
Węst 14th St. arba šaukite telefo
nu Canal 9248. Klauskite Mrs. Mar- 
tha.

VVHOLESALE FURNIWIW^ 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite deĮ daugiau informacijų. Vien- 
tik nacipnaliai žinomi daiktai ran- • 
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su- 
r6343 S. Western Aviu. Chicago, 

Phone Republic 6051.
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Ryan Car Kompanija 
Gavo Paliepimą 
Nevaržyt Unijistus!
Turi Atsiteisti Su Prašalintais 

Darbininkais.

' Kada Ryan Car kompanija, 
kuri gaminai geležinkeliams 
tavorinius vagonus, kiek laiko 
atgal paskelbė algų sumažini
mų, darbininkai išėjo ant strei-
ko. Streikui pasibaigus, aštuo- 
ni darbininkai buvo pašalinti 
iš darbo.

G. L. Patterson, Chicagos 
distrikto National Labor Refa- 
tions Board direktorius Chica- 
goj vakar pranešė, kad1 ši val
džios komisija, padarius išty
rinėjimus, nusprendė, kad 
Ryan Car kompanija buvo 
kalta varžymu savo darbinin
kų organizavimo ir nelegaliai 
prašalino tuos aštuonis minė
tus darbininkus.

Ryan Car kompanijai buvo 
paliepta nesikišti į darbinin
kų organizavimų ir atsilyginti 
prašalintiems streikieriams už
silikusias algas.

Jau Ruošiasi 1940 
Metų Namų-Daržų 
Parodai
Parodys Vėliausius Išradimus 

Namų Įrengimui.

Chicagos penkta metinė Na
mu Paroda įvyks didžiulėje 
Coliseum' salėje gegužės 4—12. 
ši paroda yra rengiama kad 
suteikti namų savininkams 
supratimų apie naujus išradi
mus savo kambarių ir daržų 
pagražinimui ir pagerinimui.

Didžiausioji salės dalis bus 
paversta tikru daržų rojumi, o 
kitose dalyse matysite vėliau
sias madas statybos, baldų ir 
įvairių įrengimų bei prigtąj^ų 

šių parodų rengia National 
House and Gardeli Exposition 
associacija, kooperuojant įvai
rioms įstaigoms ir prekybinin
kams, kurie gamina namams 
ir daržams reikalingus daly
kus. Kadangi 1940 metai žada 
būti labai geri statybai, tai 
parodos rengėjai tikisi, kad 
lankytojų skaičius bus labai 
didelis.

Naujas Bravoras 
Suorganizuotas 
Gilmer Mieste
Turi Daug Lietuvių Šėrininkų

Naujai suorganizuotas bra
voras, Zeman Brewing compa- 
ny, pradės neužilgo operuoji 
Gilmer miestelyje, 20 mylių 
nuo Chicagos. i

šios naujos organizacijos 
šėrininkų tarpe randasi dauge
lis lietuvių, lenkų ir čekų ta
vernų savininkų Chicagos 
apielinkėje. Prezidentas kor
poracijos, Emil O. Zeman, per 
pastaruosius 30 metų užėmė 
administracines vietas prie ke
lių didžiausių Chicagos bravo
rų, tad šį biznį labai gerai ži
no. Vyriausias šio bravoro 
alaus gamintojas, p. Sobotka, 
dirba toje srityje jau 45 metus.

Gilmer miestelis buvo pa
rinktas Zeman Brewing kom
panijos bravorui todėl, kaį 
chemikai pripažino, kad van
duo toje apylinkėje yra ge
riausias alaus gamybai.

Šis bravoras pagamins Pil- 
sen tipo alų, kuris, sakoma, 
bus lygus geriausiam Europos 
alui, ir gal net geresnis už 
bile kokį amerikoniškų. Da
bartiniai šėrininkai suvartos 
apie septynias dešimtų nuo
šimtį bravoro gamybos, šėri
ninkai randasi visose Chicagos 
ir apylinkės dalyse, tad Ze
man Brewing kompanijos alus 
bus neužilgo beveik visur gau
namas/ (sp.)

Naujas Chicagos 
Arkivyskupas 
Jau Atvyko
Sutiko Jį Labai Iškilmingai

Vakar po pietų Chicagon at 
vyko naujas Chicagos diocezi 
jos arkivyskupas, Sainuel Al 
phonsus Stritch — su didele 
pompa, ceremonijomis ii 
triukšmu, derančiu karaliams

Uniofi stoty, kur atėjo jc 
specialus traukinys, lydima? 
kelių kitų traukinių su paly
dovais, buvo didžiausia spųs- 
tis. Suėjo ten naujų Chicagos 
katalikų kunigaikštį sveikinti 
tūkstančiai parapijinių moky
klų vaikų, dainininkų, dūdų 
orkestru ir šiaip dievobaimin
gų katalikų, ir minia žiopso- 
tojų. Stotis buvo papuošta į- 
vairiomis bažnytinių spalvų 
vėliavomis, herbais ir vaini
kais.

Ark. Stritch atvyko Chica
gon iš Milwaukee, kur ikišiol 
ėjo tos diecezijos viršininko 
pareigas. Naujoms pareigoms 
jis bus įšventintas rytoj.

Tarp palydovų buvo visa 
eilė dvasiškijos, valdininkų su 
meru Kelly priekyj, ir atsto
vai nuo bene visų katalikiškų 
įstaigų Chicagoj. Taipgi tarp 
palydovų buvo kelį lietuviai 
ir dvi lietuvaitės, Harriet Bau
bimas iš Šv. Kazimiero Akade
mijos ir Alice Liepa, nuo 
Lourdes High School.

Iš stoties ark. Strich’ą il
ga procesija nulydėjo į Holy 
Name katedrų prie State ir Su- 
perior, kur įvyko pamaldos.

Reikia “Grįžti Prie 
Demokratijos”

I ■

Buvusio Komiteto “Išpažintis”
Young People’s Keenan kliu- 

be, 6443 Sheridan Road, vakar 
vakare • kalbėjo Edgar Leh
man n, buvęs Amerikos ko
munistų partijos veikėjas. Jis 
variavo Ispanijos civiliam ka
re, kaipo savanoris lojalistų 
msėje.

Lehmann pareiškė, kad ga- 
iau supratęs jų politikų, jis 

nuo komunistų atsimetė ir grį
žo prie “demokratijos”. Taip 
turėtų padaryti ir visi kiti jų 
simpatizatoriai, akyvaizdoj 
komunistų parsidavimo fa
šistams, prieš kuriuos jie taip 
neseniai skelbė “kryžiaus ka- 
rų .

“Aš pats todėl tik ir karia
vau su fašistais Ispanijoj, kad 
komunistai skelbė obalsį, jog 
‘fašizmų reikia nušluoti nuo 
žemės paviršiaus.* O dabar jų 
melodija jau visai kitokia. 
Taigi, aš grįžtu prie demokra
tijos,” baigė Lehmann.

Lietuvis Išrinktas 
Vadu Industrinės 
Organizacijos
Prezidentas Michigan Farm 

Eąuipment Ass’n.
Kada lietuvis politikierius 

nori pasiekti kokios nors val
diškos vietos, jis pirmiau turi 
įtikinti politikos svetimtau
čiams bosams, paskui jeigu jie 
jam leidžia, tai turi per keletu 
mėnesių galvų sukti su įvairio
mis prakalbomis, ir turi var
ginti save ir savo šeimų besi
trankydamas po visokius pa
rengimus balsų gaudyti.

Bet yra ir svarbių, neval- 
diškų vietų, šias pasiekti rei
kia tiktai (gabumo ir pasiruo
šimo.

šitokių yietų neseniai pasie
kė lietuvis G. D. Milius, kai jis 
tapo išrinktas prezidentu did
žios Michigan Farm Equip- 
ment orgąnizacijos laike jos 
paskutinio* seimo. G. D. Milius 
yra gerai pažįstamas chica- 
giečiams. H. R.
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< NA d.IJKNŲ-aCM E Teirtmyio
WASHINGTON, D. C. —Prezidcnt'.s Frahklin D. Rooscveltas aplanko epi- 

skopalų bažnyčią. . t

NAUJIENŲ-ACME THepholu
Herbert Hoover kongreso komitetui pasakoja tragingą Lenkijos gyventojų 

būklę. <

Vagonas Užmušė
Darbininką

Tarrant Foundry Company 
deme, 1338 Cortland * Street, 
vagonas užmušė 53 metų dar
bininkų, Dominick Farella, nuo 
72'2 Blackhawk avenue. Jisai 
dirbo fabrike apie 15 metų lai
to.

90 Dienų Už Sales 
Taksus

Robert Player, pienininkas 
DuPage apskrity j, vakar pra
dėjo 90 dienų kalėjimo baus
mę. Jisai atsisakė mokėti vals
tijai sales taksus. Tvirtina, 
kad jie nėra, konstituciniai.

Šeštadienį Žemaičių 
Vakaras

Jaunimo Ratelio Choras 
Programe

Sekantį šeštadienį, kovo 9- 
tą d., 8-tą valandų vakare, Že- 
maičių Kultūros Kliubas renr 
gia šaunų vakarų, Hollyvvood 
Inn svetainėje, 2417 W. 43rd 
Street.

Programų pildys Jaunimo 
Kultūros Ratelio Choras. Kad 
programas bus gražus, komen
tarų nereikia, nes. J. K. R. chor 
ras publikos niekada dar ne
suvytę. Šokiams gros Žemaičių 
Kultūros kliubo orkestrą, susi
dedanti išimtinai iš musų kliu^ 
bo narių. Įžanga tik 25c po
rai.

Komisijos gaspadinės yra 
pilnai prisirengusios pagamin
ti tikrus žemaitiškus valgius. 
O kad tie valgiai bus gardus, 
tai jau visi žino, kurie, pir- 
miaus yra dalyvavę musų kliu
bo parengimuose.

Tadgi, sekantį subatvakarį 
prašau visus pas žemaičius. 
Dzūkai,, zanavykai, kapsai ir 
“zaniemunčikai”, visi busite 
maloniai priimti. Iki pasimaty
mui. j

— Steponas Narkis. ,

AUTOMOBKflJ 
NELAIME?

— Užmušė, Bargų —
© Koronerio džiurė išteisino 

ir paliuosavo . ~ •TOD' atsakomy
bės Dr. Wi!liam M. O’Connell, 
Marųuette Parko gydytoją, ku
ris pereitą penktadienį su au
tomobiliu užmušė 77 metų se
neli Thomas Simpson. Nelai- 
mėyyko prie Marųuette Road 
ir Kedzie avenue.

Pasirodė, kad Dr. O’Connell 
senelio nematė ir nežinojo, kad 
jį Suvažinėjo.

© LorettO ligoninėj pasimi
rė sargas Henry Ludwig, nuo 
1908 S. Homan avenue. Jis bu
vo mirtinai sužeistas automo
bilio, prie 4700 Roosevelt Road. 
Mašiną vairavo Dr. J. K. Mey- 
ers, nuo 5307 Dpuglas bulva
ras. - ,,, ■ 
Biliardistai* Rengia
si 1940 Turnyrui; 
$20,000 Prizais

Vienuolika geriausių pasau
lio , biliardistų šiuo laiku ren
giasi šių metų čampionų tur- 
namentui, kuriame prizai sie
kia $20,000. Turnamentas įvyks 
Bensinger’s salėje, 131 South 
Wabash Avė. Jis prasidės ko
vo 11 d. ir baigsis balandžio 
4 d.

Išviso 110 lošimų bus suloš
ta šiame turnamente, kuris pa
rodys kas gaus čampiono ti
tulą trikampinių biliardų šiems 
metams. Favoritas yra dabar
tinis čampionas, Wąlker Coch- 
ran. Tikimasi, kad Willie Hop- 
pe, Jay Bozeman ir kitos bi
liardų garsenybės gana stipriai 
pasirodys. v /

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLU SALfiJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Gavo $52,000
Už Koją

f_________________

Wabash traukinio nelaimėj, 
prie Lafayette, ind., 1937 me
tais, gelžkehetis Ory Driim- 
mond, nuo 6341 S. Troy st., 
prarado koją. Jis užvedė bylą 
prieš gelžkelį ir vakar laimėjo 
$52,00Q. . Skunde Drummond 
reikalavo $100,0,00. '

Jaunuolis Remia
Jaunuoli,

Neseniai rašėm, kad sporti
ninkas J. J. Žukas nutarė duo
ną pelnytis pardavinėdamas 
naujus Buick automobilius D. 
Kuraičio Milda Auto Sales 
agentūroj.

Per keliolika dienų “sales- 
manas” žukutis mokinosi “sales- 
mano” “triksų”, žiūrinėjo iš ko 
automobiliai susideda, kodėl 
bėga ir kodėl kartais nebėga — 
ir išėjo į nedraugingą konku
rencijos pasaulį Buickų dory
bes kelti į padanges, ir ieško
ti pirkėjų.

Tuoj vieną susirado — Al 
G. Kumskio, Chicagos South 
Parkų viršininko asmenyje. 
“Aš dar, taip sakant, jaunuo
lis, tu irgi jaunuolis, reikia 
mums remti viens kitą! Duok 
šen kontraktų,” tarė Kumskis 
“salesmanui” Žukui — ir jo 
pirmas “dylas” buvo padary
tas.

Tai taip sportininkas, dabar 
“salesmanas” Žukas pradėjo 
savo naują karjerų. Lai jis lai
mingai joj darbuojasi.

■ ; Ir Aktorius —
Beje, ar žinojot, kad jis yra 

dar ir aktorius ir dainininkas. 
Sekmadienį jis vaidins ir dai
nuos operetėj “Blossom Time” 
Sokolų svetainėj. Jo rolė bus 
dailininko, kurio kišeniai vi
suomet tušti, kaip jau papras
tai ir būna su dailininkais. 
(Sp.) Draugas.

Labai Įdomus 
“Liuoso Laiko” 
Vadovėlis

Lietuviai Turėtų Įsigyti

Nėra jokia paslaptis, kad 
Chicagos gyventojai, praleidę 
čia beveik visų savo gyveni
mų, mažai težino apie savo 
miestų ir apie progas, kurios 
jame randasi. Tai gerai su
prasdama, Chicago Reercation 
komisija, jau šešti metai iš
leidžia “liuoso laiko” vadovė
lį, kuriame telpa informacijos 
apie progas linksmai ir nau
dingai praleisti liuosų laikų 
Chicagoje.

Šis vadovėlis yra paprastai 
vadinamas ‘‘rekreacijos bibli
ja”, nes jų vartodamas gali 
tuojau surasti kiekvienų liuos- 
laikio punktų mieste. Vadovė
lis paduoda informacijas apie 
atletikų, mokyklas jauniems ir 
suaugusiems, knygynus, baž
nyčias ir t. t.
Galima Gauti Nemokamai.
Ji turėtų suįdominti ypatin

gai musų organizacijas ir kliu- 
bus, kurie turi bile kokius 
susinėsimus su musų jaunimu. 
Tas vadovėlis padės organiza
cijų vadams planuoti įvairias 
ir įdomias ekskursijas, vaka
rėlius ir kitokias pramogas.

Šį vadovėlį, kuris angliškai 
vadinasi “Leisure Time Dircc- 
tory”, galite įsigyti Municipal 
knygyne, City Hali name, už 
dešimtukų. Moterų kliubai ir 
veteranų organizacijos gali jį 
gauti dykai, rašydami į Chica
go Reercation Commission, 
1634 Rumbam Building, Chi
cago. Br.

Lietuvos Likimas 
Kai Lenkija Bus 
Atsteigta

—Skaityto jų Balsai—

Kadangi šiuo klausimu “N.” 
ėjo kalba tarp p. Pečiuko ir 
“Naujienų” redakcijos, tai ir 
aš norėčiau, jei man bus leis
ta, išreikšti šavo nuomonę.

Man taip pat išrodo, kad 
Lietuvos nepriklausomybės li
kimas vien tiktai priklauso 
nuo demokratinių valstybių 
laimėjimo karo.

Tačiau užsibaigus karui, 
kuomet Lenkija bus atstaty
ta, nežiūrint ar ji bus totalita
rinė ar demokratinė, vargiai 
galima tikėtis, kad ir po tos 
šiurpios ir apgailėtinos nelai
mės Lenkijoje bus didelių pa
kaitų. Dėlto aš esu tvirtos nuo
monės, kad Lietuvai bus sun
ku su Lenkija susikalbėti.

Demokratiška tvarka yra 
tokia, iš kurios galima pasa
kyti, kaip augštos kultūros 
liaudis yra toje valstybėje. Ki
tais žodžiais tariant, kokia 
liaudis, tokia ir valdžia.

Gi Lenkijos liaudis didelėje 
didžiumoje labai stiprioje ku
nigų įtakoje išauklėta, su au
kštais obalsiais ir dideliais no
rais keršto neapykantos prieš 
kitaip kalbančius žmones. Ka
da tokia liaudis, kad ir de
mokratiniu budu išrinks sau 
valdžių, Lietuva tikrai gali ti
kėtis, kad lenkai ne tik parei
kalaus grųžinti ar atiduoti Vil
nių, bet ir dar daugiau visokių 
reikalavimų gali pastatyti.

Man rodos, kad dar ims 
dviejų gentkarčių laiko iki 
lenkai susipras parodyti pirštu 
į Romų savo jėgamasčiams, 
kad jie Lenkijos tautinius rei
kalus bei žmoniškumo princi
pus tik apteršia ir; kaipo blė- 
dį nešanti tautai, turi kraus
tytis iš Lenkijos į Romų. Tuo
met ir Lietuva su Lenkija su
sikalbėtų.

—J. B. Aglys.

Ketvirtadienis, kovo 7, 1940

VAKAR CHICAGOJE
• Kriminalio teismo džiurė 

vakar išteisino penkis jaunuo
lius, kurie buvo kaltinami ne
padoriu elgesiu su 19 metų 
mergina: Steve Gosciej, 1244.7 
Winchester; Stanley Grzegor- 
zek, 12601 Horone; Clemens 
Siniawski, 12530 Honore; John 
Rusnak, ir jo brolis Frank, 
12537 Honore.

• Kiti trys jaunuoliai va
kar atsidūrė detektyvų biure 
už apiplėšimus. Visi trys prisi
pažino. Jie yra: 21 metų Ro
bert Hancock, 21 metų Robert 
Borcherding, ir 25 metų George 
Tiscouris. Vienu laiku visi trys 
sėdėjo St. Charles pataisos na
muose.

© Delegacija Chicagos čekų 
ir vietos valdininkų vakar pa
dėjo vainikų prie buvusio me
ro Anton J. Cermako pamin
klo.

Miami Bayfront parke, Flo
ridoj, septyni metai atgal Cer- 
mak ten buvo nušautas laike 
pasikėsinimo prieš prezidento 
Boosevelto gyvybė.

© Chicagos Tuberkuliozo 
Institutas vakar pradėjo egza
minuoti vaikus Chicagos ir 
priemiesčių mokyklose, tikslu 
nustatyti kuris nuošimtis jų 
ligą turi.

• Miesto taryba nutarė nu
griauti istoriškus Desplajnes 
gatvės policijos nuovados ra
mus, kurie buvo pastatyti še
šias dešimt metų atgal. Nuo
vada buvo “namai” bedar
biams* “haboefi”, valkatoms, 
suvargusieins seneliams ir — 
girtuokliams. Ten visus pri
glausdavo. Šios nuovados po
li ei štai dalyvavo garsios Hay- 
market skertdynėse, kurios į- 
vyko 1886 metais. Nuovados 
poli cistai duodavo guolį ir pa
valgydindavo apie šimtų su- 
vargėlių kasdien.

• Valdininkų organizacija, 
American Federation of Go
vernment Employees išsirinko 
savo Chicagos skyriaus virši
ninku, \Villiam J. Connors. Ji
sai tarnauja už investigatorių 
alkoholio biure. Prieš tai sky
riaus viršininko pareigas ėjo 
Barratt O’Hara, dabar taipgi 
tarnaujantis alkoholio biure.

• Engleivood nuovadoj yra 
įkalintas 59 metų chicagietis, 
Henry Scovell, nuo 1707 Wa- 
singlon bulvaro. Jis yra kalti
namas viliojimu pinigų iš 
žmonių po pretekstu, kad par
duoda žurnalų prenumeratas.

• Anton ir Christinc Pokcr- 
shing’ai turi namą Woodstock. 
Nutarė jį remontuoti. Žmona 
norėjo remontą daryti vienaip, 
vyras kitaip. Kilo ginčas ir An
ton Pokershing žmoną pašo
vė. Ji guli Woodstock ligoni
nėj, jis sėdi McHenry apskri
čio kalėjime.

• Matomai nuo sugedusio 
maisto susirgo ir pasimirė 
25 metų Grace B. Wilson, iš 
Wilmington, Delaivare valsti
jos. Policija atrado jos kūnų 
ties 1801 Dempster Boad, 
Evanstone. Velionės 2 metų 
duktė, Barbara, irgi yra sun
kiai susirgusi.

Crane Co. Padarė 
$4,600,000 Pelno

Crane Bendrovės preziden
tas Charles B. Nolle paskelbė, 
kad pereitais metais firma pa
darė $4,612,254 pelno.

Jis aiškina, kad šjmet sta
tyba žymiai padidės, tad atei
nantiems metams įplaukos bus 
dar didesnės. 1938 metais ben
drovė pelnė $380,697.

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




