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ŠVEDIJA TARPININKAUJA RUSU IR 
SUOMIU DERYBOSE

Sovietai reikalaują Karelijos su Viborgu, 
Ladoga, ežero Petsamo ir Hango uostų

>;'8>,ijtĮ

STOCKHOLM, Švedija, kovo 
7. — Iš patikimų šaltinių su
žinota ketvirtadieni, kad Šve
dija deda pastangas Rusiją ir 
Suomiją sutaikyti. Pranešta 
dar, Suomija neseniai gavusi 
Stalino sąlygas.

Kokios tos sąlygos yra, ne
paskelbta. Bet neoficialiai kal
bama, kad sovietai reikalauja 
Karelijos ir Viborgo, taipgi 
Ladoga ežero, Petsamo uosto 
ir srities šiaurėje ir Hango uo
sto bei pusiausalio Suomių Ma
rėje.

Helsinky, Suomijos sostinė
je, oficialaus spaudos biuro at
stovas pareiškė ketv. vak., kad 
rusai planuoja įteikti Suomijai 
daug didesnius reikalavimus, 
negu tie, kuriuos suomiai at
metė prieš karui prasidėsiant.

Pranešimai iš Stockholmo, 
pasiekę Francuzijos spaudą, 
.pasakoja: Stalino taikos sąly
gos esančios išdėstytos ultima
tumo formoje; Stalinas reika
laująs atsakymo -iki vidurnak
čio iŠ 8 į 9 dieną kovo.

Švedijos -valdžios atstovai 
nepatvirtina ir nepaneigia pra
nešimų apie sovietų sąlygas 
suomiams.

Derybas veda Stockholme 
sovietų legacija, su pasiuntine 
Aleksandra Kollontai priešaky. 
Stockholme šiuo laiku, tarpe 
kitų Suomijos atstovų, yra bu
vęs užsienių reikalų ministeris 
Errko ir Dr. Juho . Paaskivi, 
Vadovavęs suomių delegacijai, 
kuri vyko į Maskvą deryboms 
su Molotovu ir Stalinu dėl so
vietų reikalavimų.

Švedijos rolė derybose esan
ti tokia: valdžia jaučia, kad 
Švedijos, kaipo neutralios ša
lies, padėtis darosi kas kartas 
sunkesnė; Švedija ypatingai 
susirūpino, kai patyrė, kad 
Suomijos valdžia svarsto rei
kalą atsišaukti Į talkininkus 
prašymu tiesiogios ir pakanka
mai didelės pagalbos karui su 
Rusija.

Kiti pranešimai taipgi kalba 
apie Suomijos ir Rusijos mu-
■p • ■■

Gelbės Lietuviams 
Pildyti Income 
Taksų Blankas

INTERNAL REVENUE 
INSPEKTORIUS BUS 

“NAUJIENOSE” 
KOVO 9 D.

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

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

šių paliaubų galimumus. Pra
nešimas iš Brusselso, Belgijoj, 
pav. sako: prieš keturias die
nas talkininkai kreipėsi į Skan
dinavijos šalis prašymu duoti 
jų kariuomenei kelią j Suomi
ją; prašymas taip išgąsdinęs 
Švediją, kad valdžia suskubo 
veikti Rusijos—Suomijos tai
kos interesuose.

Talkininkai ruošiasi 
išlaipinti kariuome
nę Skandinavijoje
COPENHAGEN, Danija, ko- 

vo 7. — Skandinavijos spauda 
ketvirtadienį kalba, kad talki
ninkai planuoją išlaipinti Skan
dinavijoje savo kariuomenę 
Tikslas esąs juo greičiau ir 
juo daugiau pagalbos suomiam? 
suteikti.

Laikraščiai kalba, toks žy 
gis grūmojąs įvelti Skandina 
vijos šalis į karo verpetą.

[Tenka betgi pasakyti, kaz 
spaudoje šiais abejingais lai 
kais dažnai vįsai nepagrįst 
pranešimų ir. spėjimų pasiro 
do.]

Mannerheimas 
serga

• LONDONAS, Anglija, kovo 
7. — Reuters, Britanijos ži
nių agentūra, praneša, kad 
Suomijos kariuomenės vyriau 
sias vadas, 1 baronas Manner- 
icim, serga. Smulkmenų apie 
jo ligą nepaduodama. [Suo
miai nuginčijo šį pranešimą.]

Traukinio nelaimė
je Suomijoj žuvo 

21 asmuo
COPENHAGEN, Danija, ko

vo 7. — Dviems Suomijos trau
kiniams susidaužus, nelaimėje 
žuvo 21 asmuo — jų tarpe 16 
vaikų, važiavusių į Švediją.

Nuotaika prieš ko
munistus stiprėja
STOCKHOLM, Švedija, ko- 

vo 7. — Švedijos visuomenėje 
;r parlamento narių tarpe stip
rėja reikalavimas pašalinti iš 
narlamento svetimų valstybių 
agentus, kitaip tariant, komu
nistus. Švedijos parlamente yra 
nenki komunistai.

Britanija sulaikė dar 
6 Italijos laivus

LONDONAS, Angliją kovo 
7. — Pranešta, dar šeši Ita
lijos laivai su gabenamomis iš 
Vokietijos anglimis sulaikyti. 
Taigi dabar Britanija jau tu
ri sulaikiusi 14 Italijos laivų.

Talkininkų tarpe dėl konfis
kavimo Italijos laivų nemažas 

(įtempimas: laukiama Mussoli- 
nio reakcijos, nacių veiklos; 
laukiama talkininką ir Italijos 

’santykiuose krizės.
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SHENANDOAH, PA. —. Miesto dalis, kur įdubo šešiolika kvartalų.
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SUOMIJA PAŠAUKĖ KARIUOMENĖN
19 METŲ JAUNUOLIUS

HELSINKIS, Suomija, kovo 
7. — Suomijos valdžia pašau
kė į sveikatos patikrinimo 
sunktus vyrus gimusius 1920 
metais. Tai yra dauguma 19 
metų amžiaus jaunuolių. Jų 
sveikata tikrinama ryšium su 
mobilizacija.

Įsakyta j sveikatos patikri
nimo punktus atsilankyti tiems 
vyrams, kuriuos pirmesni pa
tikrinimai rado netinkamus ka
riuomenėje tarnauti.

Rusai Karelijos fronte ket

virtadienį tebėra praktiškai toj 
pačioje vietoje, kur jie buvo 
prieš savaitę laiko. , •

Karo stebėtojai mano, kad 
rusai nori pirma nustumti suo
mius atgal rytuose nuo Vibor
go ir pietų vakaruose. Nes jei
gu rusai įsiveržtų į Viborgą, 
neapsaugoję savo sparnų, tai 
atsirastų kaip kišenėje — ap
supti iš trijų pusių priešų. O 
sparnuose, būtent į rytus nuo 
Viborgo ir į pietų vakarus, jie 
iki šiol nestengia pasistumti 
pirmyn.

RUSAI SKAUDŽIAI NUKENTĖJO 
PRIE VIBORGO

HELSINKIS, Suomija, kovo 
7. — Suomijos komunikatas 
ketvirtadienį sako, kad rusai 
skaudžiai nukentėjo, mėginda
mi pereiti Viborgo įlanką. At
muštos ir kitos rusų atakos 
Karelijos fronte.

Bet rytų fronte, pagal Lado
ga ežero šiaurės dalį, rusai už
ėmė keletą salų ežero pakraš
čiuose.

Karo šalininkas lai
mėjo rinkimus

LONDONAS, Anglija, kovo 
7. — Papildomuose parlamen
to rinkimuose Kettering dis- 
trikte laimėjo konservatorius 
karo šalininkas J. D. Profumo. 
Taikos su Hitleriu šalininkas 
Rdss pralaimėjo rinkimus.

Pataria britams ir 
italams taikytis

ROMA, Italija, kovo 7. -r- 
Britanija paskutinėmis dieno
mis sulaikė 14 Italijos laivų 
su anglimis. Prisimenant fa
šistų triukšmą praeity dėl men
kesnių dalykų reiškiamas nu
sistebėjimas jų švelniu tonu 
dabar ginče su Britanija.

Fašistų dienraštis “H Picco 
to” net pataria Britanijai ir 
Italijai atnaujinti derybas, nu
trauktas prieš 2 savaites.

Naciu lėktuvas nu
muštas Škotijos 

pakrašty
LONDONAS, Anglija, kovo 

7. — Ketvirtadienį popiet Bri
tanijos lėktuvai nušovė Vokie
tijos karo lėktuvą Škotijos 
šiaurės rytų pakrašty.

Prancūzai paskandi
no 12 nacių sub- 

marinų
PARYŽIUS, Francuzija, ko- 

vo 7. — Nuo karo pradžios iki 
šiam laikui franeuzai paskan
dino 12 vokiečių submarinų, 
pareiškė laivyno ministeris 
Campinchi.

I

Britanijos karo vadovybės 
apskaičiavimu; viso britai ir 
franeuzai paskandino 50 nacių 
submarinų.

Chicagai ir apieilnkei fede 
ralio'Oro biuras šiai dienai pra
našauja:
•Debesuota; tarpais truputį 

pasnigs; temperatūra mažai pa
sikeis; saulė teka 6:15 v. r., 
leidžiasi 5:47 v. v.

Naciai pradėjo nak
timis atakuoti bri

tu laivus
LONDONAS, Anglija, kovo 

7. — Trečiadienio vakare ir 
naktį Vokietijos lėktuvai at
skrido į Anglijos pakraščius ir 
atakavo du britų laivu. Numa
toma, . vokiečiai ir ateity mė
gins daryti naktines atakas.

Kolonizuoja vokie
čius geriausiose Če- 
ko-Slovakijos apy

linkėse
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 7, — Naciai kolonizuojp 
50,000 vokiečių buvusioje če- 
ko-Slovakijoje. Tie kolonistai 
tai 'vokiečiai atgabenami .iš Pa
baltijo valstybių, iš Tyroliaus 
ir iš kitų sričių. Čeko-Slovaki- 
joje vokiečiams paskiriamos 
geriausios apygardos, o čekai 
ir slovakai iškeliami į kitas 
apylinkes.

Welles atvyko Į 
Paryžių

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 7. — Ketvirtadienį Pary
žiun atvyko Sumner Welles, 
prez. Roosevelto pasiuntinys 
patirti, kokie galimumai yra 
Europoje taiką atsteigti.

Franeuzai pasitiko p-ną Wel- 
’esą iškilmingai. Jis jau turė
jo pasikalbėjimą su spaudos at
stovais, kuriems nepasakė nie
ko. Kalbėjosi su prezidentu 
Lebrunu ir su premjeru Dala- 
dier. Padarė taipgi vizitą Fran
cuzijos užsienių reikalų sekre
toriui asistentui Champetier de 
Ribes.

Spaudos atstovus Welles pa
informavo, kad gautas savo 
kelionėje informacijas jis su
teiks tik prez. Rooseveltui.

Laukia smarkių lėk
tuvu atakų

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 7. — Oras vakarų fronte 
dvelkia pavasariu. Francuzijos 
ir Britanijos oro pajėgos įspė
tos, kad tenka laukti smarkių 
Vokietijos lėktuvų atakų.

VĖLESNI PRANE
ŠIMAI

— Ketvirtadienį paskelbta, 
kad tarp Stalino sąlygų Rusi
jos ir Suomijos taikai atsteig
ti esąs reikalavimas pašalinti 
iš Suomijos karo vadovybės 
Manncrheimą. Danijoj gauta 
žinia, jogei Mannerheim gra
sinąs rezignuoti, jeigu Suomi
jos valdžia neprašys Britani
jos ir Francuzijos intervenci
jos į Suomijos ir Rusijos ką
rą.

— Rusų pranešimas ketvir
tadienio vakare sako, kad so
vietų kariuomenė nušovusi 15 
rusų lėktuvų. Raudonoji armi
ja pasistumusi pirmyn Petsa
mo fronte 95 mylias.

— Turkijoj skrido Bulgari
jos karo lėktuvas. Turkai nu
šovė jį.

— Kilo gaisras Wcst End 
Furniture kompanijos įmonėje 
Rockforde. žalos turtui pada
ryta apie $400,000.

Karas pasibaigs Į 
metus laiko—Rib- 

bentrop
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 7. — Nacių dienraštis “Di- 
enst aus Deutsch’and” prane
ša, kad Vokietijos užsienių rei
kalų ministeris von Ribbentrop 
išreiškęs nuomonę, jogei karas 
uasibaigsiąs į metus laiko.

Nauji taksai Rumu
nijoj

BUCHAREST, Rumunija, ko
vo 7. — Ketvirtadieni susirin
ko Rumunijos parlamentas. 
Karalius Karolis, atidarydamas 
parlamentą pareiškė, kad visi 
šalies resursai turi būti kon
centruojami stipriai armiiai 
išlaikyti, nes armija esanti Ru
munijos neuriklausomybės sau
gotoja. Ryšium su mobilizacija 
ir nepaprasta Europos padėti
mi Rumunijai reikia daugiau 
taksų.

Manoma, nauji taksai bus 
uždėti gyventojams.

Planas Darbo San
tykių Aktui pataisy
ti Įteiktas kongresui

WASHINGTON, D. C., kovo 
7. — Ketvirtadienį atstovų rū
mų komitetas įteikė kongresui 
planą, kuris liečia Parbo San
tykių Aktą. Faktinai įteikti du 
raportai — vienas komiteto 
daugumos, kitas mažumos. 
Daugumos Įnešimą pasirašo ko
miteto pirmininkas Smith (de
mokratas iš Virginia) 'ir du 
nariai republikonai. Mažumos 
raportą pasirašo du nariai — 
demokratai, Naujosios Dalybos 
šalininkai.

Daugumos raportas pataria 
dabartinę Darbo Santykių Ta
rybą panaikinti, jos vietoj pa
skirti kitą tarybą iš trijų na
rių ir Darbo Santykių Akto 
administratorių.

ROMA, Italija, kovo 7. — 
Jau baigiamas pastatyti Vati
kane punktas nuo lėktuvų ata
kų pasislėpti. Vatikano gyven
tojams išdalintos kaukės nuo 
nuodingų dujų apsisaugoti.

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

STOCKHOLM, Švedija, kovo 
7. — Suomijos atstovai yra 
Švedijoje. Švedijos valdžia tar
pininkauja sovietų legacijos ir 
Suomijos atstovų deryboms tik
slu mušiu paliaubas įvykdyti. 
Sąlygos nepaskelbtos.

HELSINKIS, Suomija, kovo 
7. — Pranešama, rusų reika
lavimai esą kur kas didesni nri 
prieš karui prasidėsiant buvo. 
Bet kokie tie reikalavimai yra, 
nepasakoma.

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 7. — Dėl žinių, kad Suo
mija gavusi Rusijos reikalavi
mus, Berlyne reiškiama abejo
nė. Tuo pačiu tarpu naciai Įspė
ja Skandinavijos šalis: jeigu 
Švedija ar Norvegija leis tal
kininkų kariuomenei per sava 
žemę Į Suomiją keliauti, tai 
busią., nedraugingi ..Vokietijai 
žingsniai.

LONDONAS, Anglija, kovo 
7. — Britanija suėmė dar še
šis Italijos laivus. Viso jau su
imta keturiolika italu laivu. L *

LONDONAS, Anglija, kovo 
7. Nacių karo lėktuvas nu
šautas Škotijos šiaurės rytų 
pakrašty.
” NEW YORK, N. Y., kovo 7. 
— Britanijos naujas pasažie- 
rinis laivas, Queen Elizabeth, 
85,000 topų, sustojo New Yor- 
ko priep’aukoje. Queen Eliza- 
beth yra didžiausias pasauly 
laivas.

HELSINKIS, Suomija, kovo 
7. — Suomija pašaukė kariuo
menės tarnybon 20 ir 19 metų 
jaunuolius.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 7. — Vakarų fronte, arti 
Luxemboiu’go rubežiaus, fran
euzai atmušė nacių patrulio 
ataką.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
ve- 7. — Ryšium su Sumner 
Welleso vizitu Paryžiaus diplo
matiniuose sluoksniuose kalba
ma, kad Francuzija šiuo laiku 
neieškanti taikos ir nepagei
daujanti tarpininkavimo taikai 
atsteigti.

James Roosevelto 
žmona gavo ski- 

rybas
LOS ANGELES, Cal., kovo 

7. — P-nia Bettsy Cushing 
Roosevelt, James Roosevelt 
žmona, ketvirtadienį gavo sky
rybas.

PILDOM
INCOME

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

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED ST.
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ŠLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptamių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).
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Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui Šliupui 
----------------------------------  AL. MARGĖMIS ----- ,-------- „------ -----------

(Tęsinys)
Rokas truktelėjo pečius ir la

bai nedrąsiai, lyg ir prisibijoda
mas, kad Antanas kartais nepa
sakytų ką nors labai nepalan
kaus apie Jėzų, tarė:

—O ką tu, Antanėli, manai 
apie musų Jėzų Kristų?

—Kam sakai “musų”? Juk Ži
nai, kad Jėzus yra ebrėjų kil
mės žmogus ir mums, lietu
viams, visai svetimas. Bet tatai 
čia, sakysiu, ne taip jau svar
bu. Svarbiausia štai kas: niekas 
tikrai nežino, ar kada nors bu
vo musų žemėje toks žmogus, 
kaip Jėzus Krislus. Rimtose 
mokslo knygose sunku surasti 
net keletą eilučių apie tikrą Jė
zaus buvimą, istorijoje taip pat. 
O tais laikais jau buvo labai pa
tikėtinų ir kruopščių istoriką, 
kurie aprašė visus tuolaikinius 
atsitikimus ir žmones net ligi 
siųiflkmenų. štai: Flavijus, Pi
lonas, Justinas, Plutarchas, Ta-i 
cilus,\Svenlonijus ir kili tos ga
dynės istorikai labai daug rašė 
apie žylius, bet labai mažai ai*- 
ba visai nieko apie Jėzų. O, ro
dos, turėjo rašyti, jei iš tikrųjų 
toks žmogus buvo. Juk j.s, sa
ko, daręs stebuklus, vadines 
save žydų karalium ir sūnumi 
dievo. Tai kaip čia dabar, Ro
kai, apie tokį nepaprastą žmo
gų galėjo visi istorikai nutylėti?

—Nepyk, Antanėli, bet tikrų 
žinių apie Jėzų Kristų reikia 
ieškoti šventose’ apaštalų evan-

Sveikata Ligoniams
Knygelė, kuri aprašo .api<£ 350 
visokių žolių, medžių*- Žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

delko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai JEuropos lai
vynų ir orlaivynų, kurie dabar da
lyvauja mūšiuose jų kelių toliai ir 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už $1.

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD.

SPENCERPORT, N. Y.

gėlijoše, — įšidrąsitięš kirto An
tanui Rokas,

—Taigi, Rokeli, taigi. Tik ieš
kant šventose, kaip tu sakai e- 
vangelijose tikrų žinių apie Jė
zaus buvimą, visų pirmiausia 
reikia žiūrėti, ar tos evangelijos 
yra tikros, ar ne.

—Kaip gi, Antanėli, negali 
būti tikros? Juk per šimtme
čius jas skaito kunigai bačny- 
čiose, lai turėjo patikrinti ir 
pripažinti jas geromis vyskupai, 
kardinolai ir patsai šventas tė
vas?

--Hm... Turėjo, sakai. Ir tu
rėjo, ir patikrino. Taip “patik
rino”, kad jos šiandien jau vi
sai nebe tos, kokios buvo ori
ginale, sakau, kokios jos buvo 
pirmą kartą parašytos.

Rokas išpūtė akis.
—Bet dar blogiau, Rokai, 

kad, kai keletą kartų perskai
tai žmogus seno ir naujo įstaty
mo istoriją, tai atrodo, kad nei 
tokių žmonių, kaip evangelistai, 
buvo, nei jie tas evangelijas ra
šė.

Roko plaukai pradėjo po ke
pure krutėti.

—Ne be priežasčių aš taip sa
kau, Rokai. O los priežastys 
štai kokios: Evangelistai bai
siai prieštarauja ne tiktai vieni 
kitiems, bet ir patys sau. Apie 
tą patį dalyką vienoje vietoje 
jie sako vienaip, o kitoje, žiū
rėk, jau visai kitaip. Arba ką 
vienas evangelistas pripažįsta, 
kitas visai nutyli arba atmeta. 
Aš net keletą kartų labai ati
džiai perskaičiau, evangelistų ra
štus ir atsistebėti negalėjau, 
koks baisus tenai siaučia logi
kos, takto, ir riiptie^ badas. O 
ryšio ir vibningtfnio* Akį papras
tai tenka matyti ir jausti rim
tuose', ypač moksliniuose, raš
tuose, ten nė kvapo nėra. Tą 
patį sako ir kiti, kurie yra rim
tai ir nuoširdžiai evangelijas- 
skaitę ir skaitydami galvoję. 
Sakysi ir tu, Rokai, kai keletą 
kartų jas perskaitysi, apsvarsty-

si ir pamatysi, kad tiį evangeli
stų — Mato, Morkaus, Luko ir 
Jono — rašymas, .tai tikras žir
nių su kopusiais virimas...

—Atsiprašau, Antanėli. Aš la
bai daug kartų girdėjau evan
gelijas šventas bažnyčioje skai
tant, bet kopūstų su žirniais nei 
mačiau, nei suuodžiau, — rėžė 
rausdamas Rokas.

—Nesisielok, Rokeli. Geriau 
turėk galvoje faktą, kad bažny
tines evangelijos visai nėra tik
ros evangelijos. Jos daug kartų 
perrašytos, genėtos, karpytos, 
lygintos, dailintus, vadinasi, iš
taisytos taip, kad nerėžtų pa
maldžių žmomų ausis ir nesu
keltų jų galvoje abejojimų. Bet 
vis tiek, Kokai, ir po šitų ope
racijų ir visokiausių apipjausty
mų jose prieštaravimų tiek ir 
tiek yra. Tik tu jų, žinoma, nie
kad nepastebėjai; tiesą sakant, 
ir nebandei pastebėti. Juk tokie 
pamaldus, kaip tu, Rokai, ligi 
šioliai buvai, žmonės nekvarši
na savo galvos evangelijų, mal
dų arba kunigų pamokslų turi
niu. Visai ne. Jie tiktai tiki, ir 
viskas. Jei galvotų, pradėtų ap- 
mąstinėti, savęs klausinėti, ko
dėl jie tiki, tai ne ilgai betikė
tų, nes surastų Tiesą. O jokia 
tiesa su tikėjimo dogmomis ne
sutinka, kaip nesutinka rimtas 
vyras su mažo vaiko švebelioji- 
mais.

—Tai apaštalai — liudytojai, 
— nenusileido Rokas.

—Manau, tu, Rokai, turi gal
voje apaštalus: Joną, Jokūbą, 
Petrą ir Povylą. Naujame įsta
tyme daug yra šitų vyrų rašy
tų laiškų. Bet istorikai netiki, 
kad tokie vyrai butų kada nors 
gyvenę ir tuos laiškūs rašę. O 
netiki todėl, kad tų laiškų turi
nys, kaip ir evangelijų, yra bai
siai susipainiojęs, sumizgęs, tar
si rezginės, ir kiekviename žing
snyje pats sau prieštaraująs.

Naujlenų-Actne Telephoto
DU QUOIN, ILL. — Her- 

bert Vau Hoorebeke, mo
kytojas, kuris liko areštuo
tas už dviejų ! margaičių iš
niekinimą. ;

—Tik paklausyk, Rokai. Pri- 
lenk savo ausį prię manęs, kad 
gerai išgirstum ir nepamirštum, 
— užsidegęs ir labai įtikinan
čiai kalbėjo Antanas. — Klau
syk. Krikščionių bažnyčia sako, 
jog mergėlė Marija buvusi pir
mutinė pasaulyje, kuri nekaltai 
pradėta pagimdė žmogų-dievą. 
Bet egiptėnų, graikų, indų, ba- 
bilioniečių ir kitokių tautybių 
žmonių padavimuose randame, 
jog jų beveik visi dievai yra gi
mę iš nekaltai pradėtų mergelių. 
Tai kas čia dabar, Rokai, nau
jo krikščionybėje?

Rokas tylėjo, tarytumei kie
tas ąžuolas, viesulai ateinant.

—Krikščionys baisiai didžiuo
jasi, kad jų žmogus-dievas, bu
sią, gimęs labai paprastoje vie
toje — kūtės kertelėje. Bet pa
davimai rodo, jog dievai — Osl- 
ris, Adonis ir Tamusas — yra 
gimę dfif paprastesnėse, skur
desnėse vietose, būtent, olose— 
kaip kurmiai, sakysiu. Krikščio
nių kunigai graudena žmones, 
pasakodami, kaip, girdi, baisu
sis Erodas (kuris, iš tikrųjų, 
buvo jau seniai miręs) tykojęs 
riugniaužti Marijos kūdikėlio 
gyvybę; ir liūdniausiais atvaiz
dais bei statulomis jie rodo, 
kaip Juozapas pėsčias, o Mari
ja su kūdikiu rankose raiti ant 
asiliuko bėga į Egiptą. Bet egip
tiečių deivė Izida irgi su savo 
stiliumi Horu bėga raiti ant asi
liuko. Krikščionys labai didelė
je pagarboje laiko kryžių. At
viresni bei nuoširdesni bažny
čios tėvai kartais išsiplepa, kad, 
girdi, išbrauk iš jų (krikščio
nių) tikybos kryžių ir ta tikyba 
tuoj subyrės, nelyginant mažo 
vaiko namelis, sudėliotas iš ši
puliukų. Už tai krikščionių ku
nigai labai aukštai laiko Jėzaus 
nukryžiavo j imą bei nukankini
mą. Atrodo, lyg žiaurumas bu
tų jų religijas kūnas ir krau
jas... Ir kad tą baisiai nežmo
nišką įvykį “pasudinti”, sustip-

rinti, jie pasakoja, buk Jėzui 
mirštant ant kryžiaus, “žemė 
drebėjo, uolos skeldėjo, kapai 
atsivėrė ir daug kūnų šventųjų, 
kurie buvo užmigę, kėlėsi”. Bet 
tuo tarpu romėnų kareiviai me
tė burtus (kauliukus), kuriam 
turi tekti Jėzaus rūbai! Ar ir 
tu, Rokai,—šypsodamasis klau
sė Antanas, — taip nieko 
paisytum ir nebijotum, jei 
mė drebėtų, uolos skilių ir 
mirėliai iš kapų keltųsi?

(Bus daugiau)

ne-
že-
nu-

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 

BTHERAPY
and MIDWIFE

6630 S. Westernav.
Telefonas:

HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 v. 
ryto iki 15:00 v. popiet 
Nuo 6:00 iki 0:00 vak. 
Treč. ir Penktad. nuo 
12:00 iki 6:00 ir 6:00 
iki 9:00 vai. vakaro 

fiežtad. ir Sektn. pagal 
Hiilurti.

AKIU SPECIALISTAI

OCH

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

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį 

710 WEST 18th STREET 
Tel. CANAL 3161

Dr. V. E SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—€ 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadic 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Sales Tax ekstra.

COPR 1900, N66DLECRAFT SERVICE. INC.

CROCHETED POTHOLDERS PATTERN 2500 
No. 2500—Mėgsti “Pot Holders”

I NAUJIENOS NEEDLĘCRAFT DEPT., No. 2500
| 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

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

I Vardas ir pavardė........................ ...........—........—............... ...............~.... ...

1 Adresas......-............................... ........ ——..... -......................................  —

—Tai kas, pagaliau, šventas 
evangelijas ir apaštalų laiškus 
yra parašęs? — jau dabar rim
tai 0akldUšč ftokararį—•;' 
r —Nugi, Rokai, tie, ktųric nau
dos iš tokių raštų turėjo. O jais 
buvo vyresnės, aukštesnės krik
ščionių bažnyčios galvos, ku
rioms rūpėjo krikščionybę pra
plėsti, parodant, ypač užsikirtė- 
lianis, kaip gera, naudinga ir 
stebuklinga yra šita “nauja”1 ti
kyba. Jie gttdravojo, mat, visą 
pasaulį prieš savo žmogų-dievą, 
vadinasi, Jėzų Kristų paklupdy
siu. Bet jau daug šimtmečių 
nuo to laiko praėjo, o vis dar 
lik kelinta pasaulio dalis prieš 
tą žmogų-dievą tesiklaupia, ir 
atrodo, kad toliau, dar mažiau 
tesiklaups, nes krikščionių eiles 
ne tirštėja, bet vienval retėja, 
skystėja.

—Tai manai, Antanėli, kad 
žmonės Vėl pagonimis virs? — 
nerimo Rokas.

—Rokai, nekrėsk juokų, ka
da aš visai rimtai kalbu. Jeigu 
vadinti žmones pagonimis, lai 
jie šiandien yra tokie jau pago
nys, kaip ir visada buvo, nepai
sant, ar jie vadinasi krikščioni
mis, ar budistais, ar musulmo
nais (mahometonais), ar žydais, 
ar kitokiais.

—Antanai?! f į
—Nesikarščiuok, Rokai. Pir

ma išklausyk manęs, ką turiu 
tau pasakyti. O pasakyti turiu 
štai ką:

—Visas krikščionių tikybos 
kūnas ir kraujas nėra vienos 
motinos bei tėvo. Ne, Rokai. Tai 
yra daugelio motinų bei tėvų 
kūnas ir kraujas. O tūQ noriu 
pasakyti, kad krikščionybe yra 
sudaryta, sulipdyta iš daugelio 
kilų tikj'bų, žinoma, šimtme
čiais už save senesnių. Gudrus 
krikščionybės kūrėjai ir skel
bėjai skolinosi, galima sakyti, 
visą savo “naujai” tikybai me* 
džiagą iš: babilionięčių, egiptie
čių, ebrėjų, graikų, romėnų, 
persų, asiriečių, finikiečių ir ki
tokiu tautybių žmonių. Skolino
si, Rokai, nuošimčių nemokėjo 
ir ačiū nepasakė! Priešingai} 
tuos žmones, iš kurių skolinosi, 
pašiepė ir niekino, vadindami 
juos netikėliais arba pagonimis!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

-■į-AMBULA^' , 
DIENĄ IR NAKTį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
: : '1.- . ■■ .... V . ■ • ■

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

.... ... Telefonas LAFAYETTE 0727
* . \ w I •• ' •• •

'■—■f • koplyčios visose

Klausykite tnusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

’ .< su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
lllllltlHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIItlIlIlU

NARIAI
Chicagos, 
Cicero ■ 
Lietuvių 
Direktorių 
Abociacijos

iiinin% iiiiiiniiiniiiiiiiiiaiiaaiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
• ‘

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

‘ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanicą Avenue Phone Yards 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1119

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
Yards 1138

SŪNUS
Phone Canal 2515 

Tel. Pullman 1270
2314 West 23jrd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

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

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. 
Valąndos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

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
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
LIETUVIAI DR. HERZMAN

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. 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 nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi. 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. 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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
Dr. F. Pulsucki Le Van

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

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

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Bmmnviek 6597

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

Tel. YARDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12.
! Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko

3343 & HALSTED ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

Garsinkitės “N-nose*Miestas ir valstija
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Laukiam garbingų 
svečių

Konsulas P. Daužvardis

Kovo 29 d- svarbus 
vakarėlis

Hamtramck’o majoras ĮSanskrit, cannot be sacrificed I Jack Sharkey of Boston, ance 
among the vvarring nations. 
Het cliltural institutions, the

(šią kalbą angliškai pasakė Uni versi ty a t Kaunas, her art bąli,

Užsirašė dienrašti 
Naujienas '

Kukšnių įstaigoje ‘ sutikau 
Mrs. O. šambuskienę. Besikal
bant apie įvairias žinias, jinai 
man sako, trupučiuką aš atsili
kus, nes dieninių laikraščių ne-

apie lietuvius

22
Lietuvos ne- 

proga

Kovo 10 dieną įvyksta 
metų minėjimas 
priklausomybės ir šia 
laukiam išgirsti kalbą Lietuvos turiu užsiprenumeravusi, tad ir
atstovo, konsulo P. Daužvar- ne taip lengva šių dienų klausi- 
džio. Gerbiamas P. Daužvardis mais orientuotis. Pirmiau, kol 
bus musų tuo brangiu svečiu, buvo mano vyras gyvas, skaity- 
nės tai detroitiečiams tik rele- davom “Naujienas”, ir “Kelei- 
nybč turėti savo tarpe svečius vį”, 
iš Lietuvos.

šalę P. Daužvardžio dar kal
bės profesorius Stanton iš Ann 
Ilarbor, Dr. J. Jonikaitis ir 
stambus veikėjas 
Frani, žydų rabinas.

į Vakarėlis rengiamas *Mariu- 
tės Jurgelionienės 1 metų ne- 

ilaimingos mirties paminėjimui. 
(Draugiškas vakarėlis įvyks ko
vo 29 d. Lietuvių svetainėje, 
7:30 vai. vakare. Rengia Mariu
tės Paminklo Statymo

Komitetas.

Naujienas”, ir “Kelei- 
bet mirus S. šamburskiui 

ku- 
turėjau auginti, tad ir

LSS susirinkimas

dar tikimės ir SLA centro iželi-

I likau su buriu vaikučių, 
riuos
laikraščių nebuvo įmanoma už
sirašyti. Dabar jau mano šei-,

E. Mikužiutes grįžtant iš SLA 
Pildomos Tarybos suvažiavimo. 
Abudu XSLA viršininkai pa
kviesti sustoti Detroite. Jei 
jiems bus patogu,* manom su
stos. P-ia Daužvardienė, kon
sulo žmona, bus musų garbės 
viešnia. j

šalia minėtų taip svarbių kai-Į 
betojų muzikalį programą pil
dys detroitiečių taip mėgiamas 
Dailės choras, kuriam vadovau
ja muzikas A. P. Kvederas. 
Šiuo \tarpu choras mums pa
teiks momentui pritaikytą pro
gramą. Daugiausia dainomis 
apibudins Vilnių, musų Lietu
vos sostinę. Nei vienas Detroi
to lietuvis neturėtų apleisti šios 
progos, nes bus gerų kalbėtojų 
ir graži programa. Įžangos ne
bus. Po programo šokiai.

Viskas įvyks kovo (Mareli) 
10 dieną, 5 vai. po pietų Lie
tuvių svetainėje, 25 ir Vernon 
Hy. Vakaro pelnas skiriamas 
vilniečių naudai.

Prašom visus detroitiečius ir 
apylinkės lietuvius atsilankyti.

Vilniaus Kraštui Gelbėti 
Komitetas.

Jonikaitis
Dr. Leo. M. įnyna išauginta, jau 4 vedę, tik 

dar Onutė ir Stella pas mane 
gyvena, tad ir aš galiu truputį, 
atsitiesti, ir prie pirmos progos 
pasiųsiu kokį 
noms”, 
dienraštį “Naujienas”.

Taja proga aš pasisiūliau p. skas, “L. B. 
O. šamburskienei patarnauti. Ji 
man davė penkinę, o aš jai pa
žadėjau “Naujienas” per visus

LSS 116 kuopos susirinki
mas įvyks kovo 9 d. 8 vai. vak.

1 adresu 2384 — 24th St.
Reporteris.

dolerį “Nau j ie
nos aš labai mėgstu

“L. B.” ant bankroto 
kranto

“Liaudies Balsas” Kanadoje

\pustule i
Hamtramck’o majoras, Walter schp°ls» and musėums have 
Kanar, per Dailės choro leidžia-Jusl place in the ^vorl’d 
mą radio valandą kovo 2 d. iŠ 
radio stoties WMBC Lietuvos |

proga.)
Diiring the phst 

weeks I have been afforded tlie 
fortunate and pleasant expei’i- 
ence of addressing both in per-

several

own country, only 
admiration can beof

for the Lithuanian Ame- 
who have taken their 

positions in industry,

son and over the radio, audien- Goif open Champion
ces of different nationalities. I 
darė say, that this experience 
of Corning in contact with 
people of the different nations 
has bėen the greatest cnjoy- 
ment that I have known fbV 
some

So

holder of the heavy-weight 
boxing title in 1932. In base- 

Krakauskas, ače piteher 
of Washington, Vito Tamulis 
of Brooklyn, Broaca of Clevc- 
land and from our o\vn roster 
of the Detroil Tigers Barney 
McCoskcy.

These are the men that have 
come from 
any nation
ants of this type necds not only 
preservation būt the strongest 
admiration.

In conclusion, I wan* to

thank you for this privilege of 
addressing you, and as your 
announccr would say “labai 
atehu”. Thank you.

M. J. Kemešienė.

AKINIAI Visokios 
MADOS

sUirdy slock and 
that has descend-

time.
vvben the occasion pre-

ant bankroto kranto. Z. Janau- sented itself to talk before ą 
redaktorius, bu- Lithuanian-American audience, 

vo į Detroitą atsilankęs ir vas. I felt that a great honor haš 
25 d. D. L. Klubo susirinkime come to me, because imvardly 
maldavo kliubiečių aukų arba I hold the highest regard and

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

Taupykite pirkdami pas— 
GOLDSTEIN 

914 MAXVVELL ST. 
Tel. CANAL 6114.

melus.
Ona šamburskienė Detroite 

Įgyvena jau nuo 1909 metų, tai 
į ir daug papasakojo iš praeities. 
Malonaus budo moteris. Kaipo 
motina gražiai išaugino 3 sū
nūs ir 3 dukteris. Dabar gyve
na nuosavam namelyje, 2413 
Clark St. Aš nuo savęs linkiu 
p-iai šamburskienei geros svei-, 
katos ir su pamėgimu skaityti 
dienraštį “Naujienas”.

M. J. Kemešienė.

Brangios Mariutės 
netekus*

Liūdnas metų prisiminimas 
įvyks kovo 29 d. š. m. Lietu
vių svetainėje. Skaudi trag’ška 
nelaimė jos gyvybės siūlą nu
kirto bevažiuojant į Detroitą 
dienraščiui “Naujienoms” ren
giamam koncerte kalbą pasa
kyti kovo 25 d. 1939 metais.

Mariutė Jurgelionienė buvo 
dienraščio “Naujienų” mena- 
džeris, buvo atsidavusi savo pa-

kad D. L. K. “Liaudies Balsą” 
užsiprenumeruotų.

Vienas klubo narys paklau
sė Z. Janausko, kiek “L. B.” 
turi sakitytojų. Janauskas atsa
kė, kad Kanadoj turi arti tūks
tančio, o Amerikoj
šimtus. Kanadoj lietuvių gyve
na apie 11,000, “Liaudies Bal
są” teima dešimta dalis. Sako, 
kanadiečiai neturi pinigų, ma
žai teuždirba ir “L. B.” nepre
numeruoja. Nepasakė, gal jie 
nenori “L. B.” skaityti. Z. J. 
pasakė, kad pirmiau ateidavo 
iš Amerikos laikraščiai “Lais
vė” ir “Vilnis”, bet kai Euro
poj karas prasidėjo, tai Kana' 
dos valdžia “Laisvės” ir “Vil
nies” nebeįsileidžia. ■ Jeigu “L. 
Balsas” 
lietuviai 
raščio, 
skaityti,
galėdami.

Vienas kliubietis, Stalino gar
bintojas, duoda įnešimą i$ iždo

užsidarys, tai "‘Kanados 
pasiliks be jokio laik- 
o angliškai nemoka 
Maldavo gelbėti kaip

lizino, OUTV pci | JJ1JUIVJUUUUd l/AR.

reigoms ir taip jos gyvybė bai- paskirti penkinę. Atsiranda pa
gosi bedirbant visuomenės dar- sipriešinimų.
bą. Lai būna garbinga jos a t- taisymą, kad tik 
mintis. Mariutė buvo visuome
nės darbuose pasinėrus, ji bu
vo vargdienių užtarėja. Ji juos 
paguosdavo, patardavo, reikale 
pagelbėdavo, tad ir jos taip 
skaudi mirtis mus labai pavei
kė ir neužmirština pasiliko.

Paminklo pastatymo ji pilnai 
iš visuomenės užsitarnavo, tad 
pagelbėkime tą paminklą jai 
pastatyti. —Mariutė.

Kitas duoda pa- 
“L. B.” užsi

prenumeruoti, o aukų kas kiek 
norės galės paaukoti iš savo ki
šenės. Nariai nubalsavo “L. B.” 
tik užsiprenumeruoti. Aukų su- 
rinta ^G.50. Pats įnešėjas vos 
10 centų teišvirpino. Matote,, 
kokie yra Stalino garbintojai. 
Tik organizacijų iždus tuštinti 
moka, o patys nenori duoti.

Kor.

respect for the Lithuahiah 
people and their heritage. Dur- 
ing my pųblic career, as a statė 
representativę, then as councij- 
man, and ląter as mayor of 
the City of Hamtramck, I have 

jie tris maf^e manY contacts and form- 
apie ris many friendships among 

our Lithuanian American ciįi- 
zens of our community. A t the 
present time, in the City of 
Hamtramck we have a number 
of Lithuanian-Americans hold- 
ing responsible Ifčy positions 
and I am miglily proiid of 
these people and admire the 
type of work that thėy produce. 
Thcy are certainly an assct to 
our community, both as puh- 
lic servanls and'hs good citi- 
zens of pūty city, statė and, 
country.

If I would have addressęd 
you twp weeks earlier, around 
February 16lh, it would have 
been in commeųioratlon of 
the 22nd anniversary of the 
Proclamation of Independence 
of your rnother country — 
Lithuania. Twenty two yearš 
ago, o n February .16, 1918 — 
Lithuania becamė an indepem* 
deni statė freed from the juris- 
dietion of the Russian empire. 
Since then, till the present 
time, Lithuanian hhs been te- 
cognized. by all the great por

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

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

MNGS
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

TNSURED
4192 ARCHER AVENUE

Vas. 27 d. Northwestern 
High School mokykloj pradėjo 
muštis baltieji mok. su judvei- 
džiais. Vienas baltas mokinys 
buvo sunkiai sužeistas ir vėliau 
vienas policistas. Vas. 28 d. pa
statė policiją mokyklą saugoti, 
įmonių prisirinko apie 5,000 
įvykio pasižiūrėti. Visą trafiką 
užblokavo. 23 asmenys buvo 
areštuoti. Muštynių priežastis 
ta: iš kitos mokyklos atsiuntė 
kelis šimtus juodukų mokinių 
į Northwestern mokyklą.

Kor..

we find this 
of Lithuania, 
sųuare mile»

MADOS

Food Store
5519 S. Halsted St.

Tel. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 10804^4 So.

Michigan Avenue)

Ashland Avė.

In our 
words 
stated 
Hcftns 
just
Science and sports. In the latter 
group, need I menlion Johnny 
Goodman of Omaha

MARKS 
į; 3119 Lincoln Avė. 6409 Š. Halsted ^$9..

pinigu stokos! 
Murks jum/ 

geras!

0fįll9 Lincoln Avė. -----.v ( z.
p OPFH TUĖS.? THURS.r^AT. EVENINGS ŪNTiL .10 6306 W. Cermok.

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI

(su Hickory medžio dūmais)
Galima 
virtus, 
kandos 
turime 
batsų.

valgyti žalius arba 
Labai tinka dėl už- 
Tavernoms. Taipgi 

venzyto porčepso ir 
Musų pačiu išdirbi- 

mas.

C REDtr 
jMAkEETNr 
' WOVLD 
*C'Ū'ROUND

• Tap, ar Overkautla .... $20.05
• Kont. Kokybės Siutas
• Juodi ar Rudi Batai  z
• “Shirt-Craft” Marškiniai
• Ranku darbo Kaklaryštls
• Diržas ar Petnešos .........
• *‘Lastingwear” Pančiakos
• Atletiniai Marškiniai ....
• Atletiniai apat. marškiniai .50

PAPR. PARDUODAMA už $74.35

VISI 10 ŠMOTAI
DABAR TIK $39.75

NeatldŠliokit dėl
Atminkit, pas 

kreditas

MARES
APRĖDO 

MANE nuo 
GALVOS 

IKI KOJŲ

VIENA ŽEMA 
KAINA!”

=1= Nuo Šio

10-ŠMOTŲ 
APRĖDO

CREDuS

29.05 
5.00 
1.05
1.00 
1.00

.50 

.50

Wabash, ’ 4th FlTK N 
1654 W. Chicago Avė

3356'^ We$t 26th Street

__  and
LOAN ASSOClATlONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

i

i

Visi šoka — niekas 
nemoką

STATOME NAUJUS
NAMUS

co.

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKALB. SHUKIS
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ 

Telefoną* LAFAYETTE 5824

. $2-45
pritaikyti akims su pilna ga- 
antija. Ekzaminavimas akių 
/eltui. Sulaužytą lensą pada
lome už $1.00.‘Nauji tempeliai 
50c. Adjustinimas akinių veltui

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis 
andasi didžiulėje Joseph F. 
Nudriko krautuvėj kožną die- 
ią ir nedėlioj iki 4 vai. popiet.

Joseph F. Budrik
Furniture House

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

Šitoj įstaigoj, John’s Cafe, 
penktadieniais ir šeštadieniai 
visuomet liūną šokiai prie ge-, 
ros muzikos. Už šokius nerei
kia mokėti — visiems dykai, 
čia šoka seniausius ir naujau
sius šokius. Visi šoka ir niekas 
nekainuoja, kaip jau daugumai 
lietuvių yra žinoma. Vieta ran
dasi po antrašu: 3570 W. Ver- 
non Highway ir kampas 25 St.

John’s Cafe yra didžiausia ir 
gražiausia West Apylinkėj. Sa
vininkai' yra “Naujienų” skai
tytojai ir rėmėjai;

this (įountry has been marked 
by deep tragedy ahd poignantį 
national sufferings. Once, a 
great country būt then se| 
back, down trodden, and boun- 
daries eut, after numerous 
wars, to find herself a football 
a t the mercy of the greater na
tions, Her sufferings and hurts 
štili exist in the “Dainos” that 
you sing and in the poemeš 
that you recite.

Again, today 
little country 
some 20,300
cradled in between two great 
warring nations, Germany on 
the south and Russia on the 
north, on the threšhold of ty- 
ranny and oppression. May thė 
favor of the divine right be on 
the side of this country. It iš 
an established fact that historb 
ans and statėsmen agree that 
under the leadership of presi- 
dent Antanas Smetona, Presi* 
dent of Lithuąnia, and his ca- 
binet, these diplomais will not 
allow their country to be toru 
apart again.

Lithuania mušt be preserved. 
Her tongue and language, the 
elosest resemblance to aneiėnį

KLAUSYKIME
SALTIHIEBO RYTMETINIŲ

LIETUVIŠKŲ RADIO 
■nAAnaaiii ii^valkyto PROGRAMŲ

No. 4403—Vasarinė Suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per, krutinę.

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

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

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No............
Mieros _______ ____ per krutinę

Naujienų ekaityta- 
joa ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tiu krautuite* kurine 
skelbiasi Naujienose.

“NAUJIENŲ”
Radio Programai

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

W.G.E.S., 1360 kilocycles.
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NAUJIENOS
The LithŲanian Daily News

Publiahed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Telephęnę OANąl 8500

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per yeąr outside of Chięągo
$8.00 per year ih Chicago
3c per copy.

$8.00 
>4.00 
2.00 
1.50 
.75

3c 
18c 
75c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
h^arch 3rd 1879.

Naujienoj kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St‘, 
Chicago, m. Telefonas Canal 8500

Užsakymo kaina
Chicago j e—paštu

Metams ...... . ............ .
Pusei metų ..................
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiams .......
Vienam mėnesiui .......

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Vieną kopija
Savaitei .......
Mėnesiui ....

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu; (Atpiginta):

Metams ............................... $5.00
Pusei metą .........   2.75
Trims mėnesiams .............. 1.50
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui ..................... 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .............   $8.00
Pusei metų ......................... 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Slaptoji policiją
Diktatorių valdomose šalyse slaptajai palicijai įsta

tymai nėra rašyti: ji turi teisę areštuoji žmogų, laikyti 
jį be teismo kalėjime ir nęt nubausti. Baisioji bolševikų 
sukurtą Č£ka be niekur nieko šaudė “buržujus”. Vėliau, 
kai ček£ persikrikštijo į G}PŲ, tai tūkstančiai žmonių 
buvo suimti ir pasiųsti kaųąlo kasti arba į Sibirą medžių 
kirsti. Ir tai buvo daroma be jokio teismo, be jokio vie
šo tardymo. GPU vadas tųq metu buvq liųdnps atminties 
Henrikas Jagoda.Už tai, kad labai uolia} gaudė kulokus 
ir siuntė juos kanalo kasti, jis liko apdovanotas Lenino 
ordenu.

Kai Hitleris įsteigė diktatūrą Vokietijoję, ta} jis irgi 
sukurė slaptąją policiją, kuri turi labai daug bendro su 
GPU. Nacių slaptoji policija yra žinoma kaipo Gestapą. 
Ji taip pat savivaliauja, kaip ir GPU. Gestapo gali areš
tuoti žmogų, be teismo laikyti jį kalėjime arba pasiųsti 
į koncentracijos stovyklą.

Kai slaptąjai policijai yra suteikiamos tokios teisės, 
tai apie piliečio saugumą negali būti jokios kalbos. Jis 
bet kuriuo laiku gali būti areštuotas ir be teismo išvež
tas į koncentracijos stovyklą arba laikomas kalėjime.

Totalinių arba diktatūrinių valstybių slaptosios poli
cijos veikla yra gerai žinoma Amerikos žmonėms, todėl 
jie ir yraygriežtai nusistatę prieš suteikimą daugiau tei 
sių FBI (Federal Bureau of Investigation). Tam biurui 
vadovauja J. Edgar Hoover, kuris pastaruoju laiku pa
sidarė labai aktyvus. Su savo, “G-Men” jis jau pradeda 
kištis ir į visai svetimas sritis.

Svarbiausias FĘįl‘tikslas yrą vesti kovą su šnipais 
ir su tais kriminalistais, kurie nusikalsta federališkiems 
įstatymams. Bet Hooveris savo, veiklą stęngiąsi praplėsti: 
jis yra pąsimojęs vesti kovą su “žalingu veikimu”.

Tuo, atveju pats biuras spręs, kas yra žalingą, o kas ne. 
O kai slaptajai policijai paliekama spręsti apie asmens 
žalingumą, tai įvyksta tikrų kurjpzų. Savo laikų net bu
vęs Jungtinių Valstijų prezidentės, Ęerbert Hooyeris, 
slaptosios policijos buvo įtrauktas į “pąvojingųjų radika
lų” sąyašą!

Be to, daugelis dar atsimena A. Mitchęll PaĮųąęrio. 
laikus, kada slaptajai policijai vadovavo pasklidęs "VViĮĮ- 
iaųi J. Burns. Tada piliečiui be jokių ceremonijų buvo 
areštuojami ir tiesiog terorizuojami. Kad tie laikai ne: 
grįžtų, tai pažangiosios organizacijos turi budėti įr bųti 
sargyboje.

Kąlbos apie taiką

NAUJIENOS, Chicago, UI Penktadienis, kovo 8, 1940

Panešimuose įg Europos vi§ labiau ir labiau kalba
ma ąpįę tai, kad bet kurią dieną Suomijoje galį įvykti 
musių pąlįaųbos. Esą, kaip netikėtai tas karas prasidėjo, 
taip ąętiįėtąi jis galįs ir bąigtįs.

' Įš $ vedi jo? įr kitur atęių^pęios žipįoą kąlbą ię apję 
tas sąlygas, -gurias busią pasiųįįusį l^ąękyą. Ąpįę ^Suo
mijos liaudies” išvądavimą vįsąį nekalbama. Stalinas ža
dąs pasitenkinti mažą Suorųijo^ “ękspropęiąęįją”,. ąt?eįt, 
apiplėšimu.

Tos taikos labiausiai npęiptį §yedi^ą, kųvįos bąįdę 
juo tolyn, juo darosi pavojingesnė. Ji esantį pą?iryžu§i> I 
kad ir čia dar kaip, išlaikyti sąyo ųęutyaįįtetą, £uriaip 
grūmoja sųomių-ruąų kąrąs. Jei sąjųngipinkaį sųęnanytų 

(P ąpfc tąi dąųg įcąlbama), 
tai tuo ątyeju Švedija irgi butų į kąrą įtrauktą, ko jį la- 

.........
Ta baimė įsivelti į karą ęįąugįąusįą ir akstinanti šve* 

diją tąrpininkąutį tarp sųpipių ir rusų.
. r Ęaįp iš tiesų reikalai yra su kalbama taiką, sunkų 

pasakyti. Tačiau įdomų pažymėti tas faktas, jpg nė vie
natie panešime nįeko, nesakoma apie “draugo” Kuuise- 
neno sudarytą “liaudies fyį-iausybę”, sų kurią J\Įolo,tovąs 
net įtarti \

Į£as sų “draugu” Kuuisenenu ir jo “liaudies vyriau
sybe” pasidavė ir kur ji dabar veikia?

Jpi skelbiami prapęšunai iš esmės yra tikslus ir tarp 
Suomijos" ir Rusijos įvyks įaįka, tai ŠUlinas greičiausiai 
“draugą” Kuuiseueną ir jo visą vyriausybę “užmarina- 
vos” ir ant lentynos padės šalia kitų “konservuotų vy
riausybių”, kurios tam tikrais atvejais yra Maskvos per
šamos tai vienai, tai kitai yąlstybei.

KĘLNIŲ POLITIKA
--------

Musų šalis teisinga ar klai
dingą, bet ji pasilieka musų ša
lis.

• Tokią maždaug išmintimi 
prieš kiek laiko didžiąvosi vię- 
ųas stąniUiąusių Amerikos laik- 
raščiAįv

Prąsiųe įo posakip yra ta, kad 
piltis turi remti sayo šalį vi
sais atvejais: ir kada teisybę yrą 
jos. pųsęję, ir kada ji yrą klai- 
dįųga., , 4 .

Vądinasi, ryškiau kalbant, rei
kia sąyo šalį remti ir tuo atvę- 
ju, kada ji yra priešo puolama, 
ir tuo atveju, kada ji pati agre^ 
singais tikslais savo kaimyną 
puola.

SovįetiĮ Rusijos banditiškas 
užpuolimas Šųomijos įnešė di
džiausią suirutę užsieniuose gy
venančių rusų tarpe. Pikčiausi 
bolševiką priešai staiga prodė- 
jo pritarti Maskvos politikai. 
Pavyzdžiui, pionaręhistai visais 
budais stengiasi! pąteisinti Stali
nu žygius Suoiųijos atžvilgiu. 
Ir juo labiau Stalinas stengsis 
savo imperijos, sięnas praplėsti, 
juo labiau jį monųręhistai girs.

MonąrcĮiistai juk visą laiką 
stojo n| “gąlingą ir nedalomą” 
Rusiją. Vadinasi, jie buvo di
džiausi tautų apsisprendimo tei
sės priešai. Tautos, kurias Rusi
ja praeityje pavergė, monąrchį- 
stų manyinu, neturi tęisės ne
priklausomu gyvenjmų gyventų 
štai kodėl jie ėmė katutes plo
ti Stalinui, kąi pastąrasis pasi
ryžo Suomiją į Rusijos imperi
jos orbitą grąžinti.

Kitą rusų dalis, kuri šiaip įjol- 
ševikains nepritaria, vis dėlto 
bando Stalino Žygius prieš Suo
miją pateisinti. Jie dedasi pa- 
žųngiais? bet kai kalbą apie ru- 
sų-^ųpipm karą,.. tai griebiasi 
“kelnių politikos”.

Š.tąi tos “kelnių politikos” pa
vyzdy^ kuęį iniarpę iš vieno ra

išų dienraščio:
“Nežiūrint į mąsų gerus 

norus, gyvenimas pasilieka 
labai realus daiktas. Todėl ir 
visokiais klausimais prie jo 
tęnką ęįti iš ręalios puses,. tą£ 
yrą imti gąlvon neį svajones 
ir gerus nprus, bet musų? eg- 
zįstąyinm kląąsįmųs į>ęi su 
jais susijusius proząiškus ele
mentus, kaip ąhtąĮ: njalslą iį 
gyvenimui reikalingas prekes. 
Net labai abstraktiškai galvo
ją žmonės - ■- poetai, rašyto
jai ir fdpsąfąį — negali atsi
tolinti nuo būtiniausią ręik- 
rąęąų: jįe yra priversti val
gyti ię dęyčtį kelnęs, ir tilę 
tuos savo reikalavimus paten
kinę, jie gali abstraktiška į 
galvoti, svajoti ir dirbti savą 
kulturinį darbą.

aTąs pąt yrą ię valstybę 
gyvenime — iš prą^žių vąĮs-r 
tyl^ę ręikią ąprupiąįi ekpųo7 
miškui: pasotinti ją ir suteik; 
ti jai kelnes bei viską, kas 
yra ręikąlm^, p tik tądij 
žmonis gąį4s snkąupii savą 
dėmesį į kulturinius ir dva* 
sinius reikalus bei kurti savų 
gyyęniiųą.^

Taip tas ląikr^U? Į 
klausimą, kurį jis pats iškelia, 
būtent, kokią teisę Rusiją turė
jo atimti laisvę iŠ Latvijos, iSie? 
lųyps, Ęstijos, o dąbar iš Supr 
mijos? < .

Vadinusį, yisas reikalas čia 
susiveda prie kelnių. Kadangj 
bolševikai be kelnių negali ap
sieiti, tai jie turi teisę kelnes aį|; 
imli iš lietuvių, latvių, estų,

.kiais patęisipti plėšikiški Mas
kvos žygiai. Laikraštis atvirai 
§ako, kad Maskvai kelnės yra 
r.eikalingos, ir kadangi j j yrą 
pąkąnkamai pajėgi, tai turi tei
sę sayo kaimynus “nukelneti”.

O iš viso, to išvada tokia: kas

PRANCŪZIJOS DARBI 
NINKAI IR KARAS

Kąip daębiųiųkai
Žiuri į kąrą?- K°ks jų yra nusi- 
stątymąš į įtaiką b.ęt kokią kai-

Į tuos klausimus atsako “Liet. 
Žinių” korespondentas S: Dau
girdas, kuris įau kelinti metai 
gyvena Paryžiuje. Tarp kita ko, 
jis rašo:

“Bendrai paėmus, nežiū
riu pącifistinių neaiškumų, 
dąrbįnįųkų ipasės ir ypač pr- 
ganizuota darbininkija, da
bartiniame kare užėmę link 

,krąš.to gyųipy) pozįtįngą pp- 
. zįęiją įr aktingai tąiųę gyųi- 

mp įiendrądąrbįąųją. Nęapsi- 
t. riksim pasakę, kad ir komu

nistų pęę penkis metus skelb
tas kąringąs nacipnąlizmąs, 
nęžįųpnt į dąbąrtįpį kpjpp- 
piętų pasisukimą, irgi prisi
dėjo prįę darbininkų kjąęęs 
nusistatymo remti visomis iš
galėmis krašto gyijimą.”
Prancūzų darbininkų šūkis e- 

sąs: “Jei tu nori laisvės teisin
gume, dirbk pergalei”.

MEKSIKOJE NERAMU

poętąi, rašyto;

Netrukus Meksikoje bus ren
kamas prezidentas. Vienas kan
didatų į prezidentus yra genero
las Juan Andreu Almazan, kurį 
remia labiau konservatyvus 
Meksikos gyventojų sluogsnis. 
Jis yra laikomas stipriausiu vy
riausybės kandidato oponentu.

Račiau gen. Ąmązanp šalinin
kai vis dėlto nesitiki, kad jis 
gąlętų rinkinius įąimęti. Jie sa
ko, kad rinkimus kontroliuosią 
valdžios žmonės. O jie jau pa
sirūpinsią; ’kad balsavimus lai- 
inętų jų kandidatas.

.1'.

Nesitikėdami tad laimėjimo 
balsavimo dieną, gen. Almaza- 
noi šalininkai, kiek galima sprę
sti, rengiasi ginklų pagalba gin
čą spręsti.

Iš Meksikos ateina žinių, jog' 
tep politinis pupdas verdą ir 
konkyliupja. Štai Hpustohe (Tę- 
xas) Jungtinių Vąlstijų fędęrąlę 
valdžia apkaltino Remingtpų 
Anus kompaniją ryšium su 
šmugeliavimų gink Jų ir amuni
cijos į Meksiką. Tuo pat metu 
liko suimti ię kęli Meksikoj ką- 
rinipkai.

Tai vis tokie reiškiniai, kurie 
nieko gero nežada Meksikai. Bu
tų didžiausia nelaimė, jei ten ię 
vėl Įpilu tarpusavis karas.

imų iš lįętuviiį, iaĄvįų, estų, 
suomių ir kitų. O jei tos tautoj 
priešinasi ‘‘kelnių” operacijai, 

-r. “just tpo bąd”, — pažių-j 
rėkite, kas dabar vyksta SuomU
• • 'ijoje.

Tai gana ciniškai atviras tęį- 
sįnimas Maskvos žygių. Tačiąįj 

. bent tiek gerai, kad čia nėfą 
veidmainiavimo. Vadinasi, nę* 
bandoma visokiais, kilniais šų*

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Britąnyą ręjkąląąją 
dagiau Bumunijos 

aliejaus
BUCHAREST, Rumunija, ko

vo 6. —Britanija pareikąląyą 
iš Rumunijos 1 tiek ąliejaus, 
kieį gauna" Vokietiją.
? . Į f • . .. C I- V "
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Gaisras padare $25(U 
000 nuostolių 

amrai
NĘW YOĘK, N. Y., kovo 6.

pe f;
žaloą |25,Q,qQQ. dar
PW<1 ^sai taikąs sfeTO- 
Daromas gąįsro. prfcį&ątf^ ty-

viso pasaulio akys yrą atkreiptos 
į Suomiją, kuri tikrai kąęžygiškąį giųa sgvo nepri
klausomybę, tai, manome, skaitytojams bus įdomų 
daugiau patirti apie to krašto istoriją. Tąja proga čia

1 iš “Minties” perspaųsdinąipe L. P. išsamų straipsnį 
apie Suomiją ir jos PKąeitį- — Ęe<V]

’ , (Tęsinys) ,
19^6, ųietąis gruodžio mėn.

bųyp sųdąęyjąs socialdemokra
tų kabinętąs, PĄląikė so-
cįąįd£WŪ?^tai’ komunistai (jie 
į seimą įėjo. “Darbininkų ir 
smulkiųjų ukipįnkų” partijos 
vardu) ir Švedų partija. Minis- 
tęriu pirmininku buvo Vaįnno 
Tąnnęr. Toji vyriausybė tuoj iš
leido apanęstijos įstatymą ir ki
tus svąrbius' darbininkams ir 
smulkiesiems ūkininkams įsta
tymus. Socialdemokratų autori
tetas augo^ Dešiniosios grupės 
pradėjo tą vyriausybę pulti. 
1927 metų rudenį vyriausybė 
pateikė seimui biudžetą, kuris 
buvo labai radikaliai sudarytas: 
mokesčių našta buvo perkelia
ma ant turtingųjų pečių. Tą 
biudžetą, žinoma, dešiniosios 
partijos' atmetė. Jas tuo klausi
mu palaikė ir švedų partija. 
1927 metų gruodžio mėn. 17 d. 
Taimeris ąt^įstatydino.

Nors ir nepasisekusios, V. 
Tannerio pastangos, pertvarkyti 
mokesčių išdėstymą palankia 
darbininkijai ir smulkiesiems 
ūkininkams prasme suerzino 
buržuaziją, ypačiai stambes
niuosius žemės ūkio ir pramo
nes savininkus, ir jie griebėsi 
priemonių augančioms darbi
ninkų jėgoms pakirsti.

1930 metais Suomijoje prasi
dėjo buržuazijos palaikomas fa
šistinis Lappo sąjūdis.

Sąvo socialiųip gyventojų są
stato Ir deųipkratinių Jįaudįęs 
tradicijų dėką Supniiją negalė
jų įniti gera dįvva ąntideinokra- 
tipiaĮns ęlevąentąiųs. Bęt tie ele- 
męųtai, * pąsinąųdoję iškilusia 
1929 metais kęize ir smulkiųjų 
ūkininkų pablogėjusią būkle, 
pradėjo kurstyti ūkininkus prieš 
darbininkus ir kairiąsias parti
jas ir vykdyti smurto žygius. 
Lapuočiai, tylomis buržuazinių 
grupių laiminami, pradėjo nai
kinti darbininkiškas tipografi- 
jas, grobti darbininkų atstovus, 
jėga varyti per Rusijos sieną 
komunistus ir panašiai. Jie spy- 
re vyriausybę išleisti priešingus 
darbininkams ir valstiečiams ir 
bendrai socialinei pažangai įsta
tymus. Jie reikalavo seimo rin
kimų įstatymą pakeisti ta pra
sme, kad du trečdaliai visų gy
ventojų, ypač darbininkų ir 
smulkiųjų ūkininkų, netektų 
rinkimo teisių. •

Reakcinė vyriausybė įnešė į 
seimą įstatymus, kurių tikslas 
ąpražti svarbiausias politines ir 
pilietines liaudies teises. Bet tie 
įstatymai seimo negalėjo būtį 
priimti, nes prieš juos balsavo 
socialdemokratai ir komunistai. 
■ * ■ .... ** H C f * .. • • • •
Seimas buvo paleistas ir paskir
ti 1930 metų spalio 1 d. nauji 
rinkimai. Lapuečiąi ir visi deši
nieji elementai griebėsi smurto 
priemonių, kad darbininkų at
stovų patektų į seimą kiek gali
ma mažiau. Daugelyje yįctu 
šimtai darbininkų, priešinga] 
veikiantiems įstatymams, buvo 
tiesiog išbraukti iš rinkikų są
rašų, priešrinkiminiai susirinki
mai buvo piiplami. Lapuečiaj 
nesigailėjo darbininkams grąsi- 
niiuų, jei šie rinks kairiųjų 
partijų atstovus. Valdžia be *5o- 
itįo tekėto pagrindo uždraudė 
komunistams vesti rinkimų agi
taciją, ir todėl komunistų sąra
šai tegalėjo būti išstatyti tik še
šiose iŠ penkiolikos rinkimų a- 
pygardų.

Tokiai padėčiai esant, komu? 
nistinių rinkikų dauguma bal
savo už socialdemokratų sąra
šus. Ręzųltątę §. p. surinko 
lįųosę rjnbįinnpsę tiek bąisų, 
|ęįęl; Į^ętų rinldnįąose su
rinko. S' P. ir Ę. p. kartu. Bet, 

ir . i. ** ' a ? • • • • *. * '

žinoma, mąndątų ji gavo daug 
mažiau, negu praeitais rinki
mais gavo S. D. ir Ę. P., kartu. 
Socialdemokratų atstovų skai
čius padidėjo tik 7 mandatais, ir 
iš vijso jie gavo 6b atstovus 

: (aukščiau 59), o komunistų 
partija, kuri 1929 pietų rinki- 
įpuosę gavo 23 maudątus, 1930 
mętų rinkimuose nepravedė ne 
vieno. Tuo bųdu darbininkų at- 
sjoyąvimas seipie sumažęjo 16 
atstovų. Dabar jau, truko, vieno 
mandato pasipriešinti seimui 
prilipti piliečių teises varžan
čius įstatymus. Todėl tad 1930 
m. įapkr. 11 d. seimas 134 bal
sais prieš 66 socialdemokratų 
balsus priėmė taip vadinamąjį

Nors kumunistai ir buvo iš
stumti iš seimo, vienok lapuo
čiai nenusiramino. 1932 metų 
pradžioje jie pradėjo pulti dar-

je tuo metu buvo jau per tūks
tantį. Tie darbininkų namai vai
dino labai svarbų vaidmenį kaip 
darbininkų propagandos ir kul
tūrinio darbo centrai. Naktimis 
tie namai lapuečių būdavo už
kalami, langai ir rakandai iš-

nutarė eiti drauge su socialde
mokratais į valdžią.

Nors pagal Suomijos įstaty
mus- prezidentas turėjo pavesti 
sudaryti kabinetą socialdemo
kratų, kaip daugiausiai rinki
muose laimėjusiai, partijai, bet 
buvęs tuo njetu prezidentas, žy
mus konservatorius, Svinhufvu- 
das, pavedę kabinetą sudaryti 
valstiečių atstovams. O šėmio 
žymi dauguma į seimo pirmi
ninkus išrinko socialdemokratą 
Hakkilą. 1937 metų pradžioje, 
renkant prezidentą, buvo išrink
tas valstiečių atstovas Kalio. 
1937 metų kovo 12 d. buvo su
darytas kairysis kabinetas, kurį 
įėjo 5 socialdemokratai, 5 vals
tiečių partijos nariai ir 2 pro- 
gresistų partijos nariai. Miu. 
pirmininku išrinktas Kajande- 
ris.

Socialdemokratai, sutikdami 
sudaryti kabinetą, gerai žinojo, 
kad nelengva bus tokioje koali
cijoje įgyvendinti visus savo 

1 siekimus, juo labiau, kad atsa- 
kingiausios kabinete vietos ati
teko ne socialdemokratams. Bet 
iadangi tiek valstiečių, tiek ir 
irogresistų partijos žmonės da- 
yė pažadus griežtai laikytis de
mokratinio kurso, gerinti ir gi- 
inti socialinę įstatymdavystę, 

sutvirtinti demokratinį elemen
tą kariuomenėje, sumažinti mo
kesčių naštą nepajėgiantiems ir 
panašiai, o užsienių politikoje 
duota pažadas orientuotis į 
Skandinaviją, — S. D. rizikavo

siautimas buvo Mentselėje, į 
šiaurę nuo Helsinkio. Čia gink
luoti fašistai puldavo darbinin
kų susirinkimus ir išvaikydavo 
darbininkus. Mentselę jie pada
rė savo baze, kur surinkę kelis 
tuksiančius rengėsi eiti į Hel
sinkį. Jų vadai pareikalavo, kac 
vyriausybė atsistatydintų ir kad 
butų sudaryta jiems dar daiy 
gįau pįlan k i- vyriausybė, k uuį 
visai negintų įnąrRsįstų. Val
džia, kuri iki to laiko protega
vo lapuečįųs, dąbąr nutarė im
tis griežtų priemonių prieš jų 
žygius. Jiems buvo pritaikyta^ 
tas pats įstatymas “respublikai 
ginti”, kuris buvo priimtas 1930 
metais patiems lapuečiams rei
kalaujant. Jų vadai buvo suim
ti, laikraštis uždarytas. Tuo ir 
pasibaigė lapuečių karžygišku- 
mas.

Socialdemokratai, valstiečių 
partiją ir švedų partija 

sudąrp vyriąąsybę.
Eidama į 1936 metų liepos 

mėn. rinkimus, S. D. partija iš
dirbo plačią savo rinkiminę 
platformą. Be socialinio drau
dimo pagilinimo ir kitų sociali
nių reformų, ji ręikąląyo vals
tybinės kreditų kontrolės, svar
biausiųjų įmpąįų, buįcnt; me
džio ir popieriaus, socializaci- 
jos. Pastarose dviejose įmonėse 
dirbo du trečdaliai visų krašto 
darbininkų. Tas reikalavimas 
buvo grįų^įąmas ir politiniais 
sųinejįipąį§, nę§ los įmonės yra 
svąrbįąų§įąs ^ųoąiijo^ fašistinio 
jlĮęĮėjimo'rąmsti?. Ąps^itąi jie 

ęMsrapjfr .?<>- 
cįąlįpg dgfliplęytitijį įgyvendinti. 
Rinkimai į seimą buvo vedami 
Šukiu: vięningas frontas su so
cialistinę Skandinavija. Laimė
jimas buvo didelis: socialdemo
kratai gavo net 83 mandatus. 
Jie pasidavė stipriausia partija 
seimą. Antrąją vietą užėmė val
stiečių partija, kuęi gavo, 53 
niandąįų^.

Va|sĮ^čių pąrtįją pradžioje 
buvo ę^ngiąi nusistačiusi, įjęt 
vėliau, pplitjąių įvy
kių gį|įį$, ji prądęjp tolintis nuo 
dąrbipinkų ir artintis prię bur- 
žuazįąįų pArUjų, kol pagaliau 
tapo reakciųga ir darbininkams 
priešingą. Bet lapuečių sąjūdis 
parodė valstiečiams, kad jiems 
artimesni yrą darbininkų, ųęgu 
bųržuazipių partijų, siekimai ir 
kęliai. Nors valstiečių tąvpę 
yo dar nemažas ręąkcingy ele
mentų skaičius, bet dauguma jų

Paėmus naująjai vyriausybei 
valdžią į savo rankas, Suomijo
je įsiviešpatavo nauja dvasia. 
Buvo priimti nauji, labai palan
kus darbininkams, senatvės ir 
invalidumo įstatymai, fašistinė 
“patriotinė lyga”, kuri buvo la
puečių įpėdinė, tapo uždaryta; 
uždaryta ir 18 jos laikraščių ir 
imtasi griežtų priemonių prieš 
reakcinius gaivalus. Užsienių 
politikoj žymiai sustiprėjo sai
tai sl& Skandinavija: Suomija 
yriškai. aiškiai ‘Susiorientavo į 
Skanuinaviją.

Danijos, Švedijos, Norvegijos 
ir Suomijos S. D. ir profesinės 
organizacijos daro konferenci
jas, kuriose dalyvauja tų kraš
tų ministrai pirmininkai ir mi
nistrai, ir čia keliami ir apta
riami ne tik tų kraštų darbinin
kams rūpimi klausimai, bet ir 
vienodinama visų tų kraštų vei
kimo linija. Tose konferencijo
se griežtai pabrėžiama, kad dar
bininkų sąjūdis tuose kraštuose 
griežtai stovi ant demokratinio 
pagrindo. Tikslas to darbininkų 
sąjūdžio: demokratiniu pagrin
du ir demokratinėmis priemo
nėmis kovoti už tokį visuome
nės pertvarkymą, kuris panai
kintų išnaudojimą žmogaus 
žmogumi ir garantuotų visiems 
visuomenės nariams ekonomini 
aprūpinimą ir vienodą visų 
naudojimąsi kultūros laimėji
mais. Buvo pabrėžiama taipogi, 
kad visų šių kraštų darbininkų 
sąjūdis vieningai dės visų pa
stangų užtikrinti tarptautinėje 
arenoje taiką ir laisvę, demo
kratiniu tarptautiniu bendra
darbiavimu remiamą.

Pačios suomių koalicinės vy
riausybės viduje buvo nemaži 
skirtumų ir ne kartą įvykdavo 
karštų diskusijų, bet linija iki 
pat karo su Sovietais pradžios 
liko ta, kuri buvo nustatyta S.

(GALAS)

KAUNAS. — Kauno vartoto
jų Jicudrpvė “pąraina” praėju
siais ipeįąįs padarė apie 8 rąi- 
lijpnų litų ąpyvarlą arba pus
trečio milijono litų daugiau, 
kaip lt}38 m.

Shenandoali vėl 
grimsta

SHENANDOAH, Pa., kovo 5.

vėl ūmų grimsti. žemės piyšjiii 
padidėjo. Dapgiau namų snža- 
Ipla. Kai kur žemė įdubo 20 co
lių.
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Kas tuos ĮHtjrtgiejus 
įavę?

•*—I----------f—
nebetaisė, taksų ir nuošimčiu 
nemokėjo ir nesijautė nu
skriaustas, kąclą Susivienijimas 
nuo jo namą atėmė. Kelį ne į 
gerokai pasipelnė.

Ir šitą buvusiųjų viršininkų, 
taip sakant, kiaulystę arba ne
sugebėjimą tautininkai dabar 
prikaišioja dabarUmems virši
ninkams. Sąvp melų, šmeižtų 
ir gąsdinimų pilnuose lapeliuos 
se, kuriuos jų vienas kandida
tas savo farmoj spausdina ir 
l^įti jo sjeito sėbraį nąyįąmi| 
siuntinėja, jie kalba apie 4^7 
liūs nuostolius Susivienijimui 
dėl paskolų ant nuosavybių. 
Argi ne tamstų bičiuliai, kurie 
dabar prašo narių, kad rinktu 
Laukaitį, Kerševičių, Viniką, 
Bačiuną, Mockų, Brazauską ię 
Dr. Biežį, Susivienijimo virši
ninkais, padarė tas neišmintin
gas paskolas? Tamstų grupės 
žmonės prakišo bent ketvirtą 
milįoųo dąlį dolerių ant tų pa
skolų. Prįdąpė ir kitokių nuo
stoliu ię skandalų. NĮąnę|e, į$d 
po 6 metų nariai tai užmiršo?

Tikrasis (ąutipinkų grupės 
žmogus p. Vinikas tapo prileis
tas prie f “Vienybės” nąmp rę- 
monto ir kas išėjo? Viptop 
$25,000, kaip Piki. Taryba bu
vo nutarusi 
$43,000.

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

1707 S. Halstęd St
Tel. Boulevard 0014

Susivienijimas Liet. Ameri
koj jau turi forklozavęs ir pa
ėmęs į savo rankas apie už pu
sę miliopo dolerių įvairių nuo
savybių. Jeigu jas dabar par
duoti, negalima butų gauti nė 
pusės tos suirtos. Prisieina jas 
tvarkyti, taisyti, renduoti. Daug 
rupesįįo, darbo ir vargo.

Kaip Susivienijimas tas nuo
savybes įsigijo?

Davę paskolas. Davė neat
sargiai, nerūpestingai, kartais 
įtartinai. Pav., davė Deveųiui, 
dideliam patriotui, $25,000 ant 
jau įskolinto namo. Dąvė ir 
kai kuriems kitiems po $25,000, 
po $23,000, po $8,000 ir $10,- 
000, ųors namų vertė nesiekė 
ir pusės tų sumų.

Kas gi tokias paskolas davė? 
Kada?

Tai |nivo tautininkų valdy
mų laikais. Tais laikais, kąda 
p. Gegužis buvo prezidentu.

Pažvelkite į seimų protoko
lus, į viršininkų raportus įr at
rasite datąs, kada tos paskolos 
buvo (įuotos. Jei norėsite, aš 
galėsiu jas suminėti. Iš kelių 
dešimčių nuosavybių, kurias

* .'.»>* C • ♦ • • » , i • ’ ,

prisiėjo forklozuoti ir pasiimti, 
nerandu nė vienos, ant kurios 
dabartinė valdyba butų davusi 
paskolą. Dabartinė valdyba ir
gi duoda paskolas. Butų įdomu 
žinoti, ar daug forklozavįmų 
jai reikėjo daryti ant savo duo
tų paskolų. Ant senosios valdy
bos duotųjų paskolų didžiumą 
mortgičių reikėjo forklozuoti.

Didžiumoj atsitikimų pasko
los buvo duodamos tokios di-

< t į t » p. . r p , , j z«- a.

dėlės, kad namo savininkas kurnu tautininkai neturėtų gir- 
šypsojosi, rinko rendas, nieko tis. —Bostppieiis.

jis išleido, vir|

Prileisti buvo tautinipkų 
žmoųės ir prie albumo leidimo. 
Tąįp sakant, netoli išimtinai 
jieiiįs tas darbas buvo paves
tas. Yįętop puinatytų $5,000, 
tam reikalui jįę Išleido virš 
$13,000. Ir netoli visi albumai 
guli centro skiepe. Tur būt, ne
įdomi knyga, kad nariai jos ne
perka.

Kuo jau kuo,, o ekonomiš- • . . i ••• * »'• / f «••».* Z •• 4>
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NORTH BEACH, N. Y. — Gaisras sį.uiaikinp statomą 
angarą. •

NAUJIENŲ- ACME Ofelephoto
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Lįętuvoą gyvenimo įvykiai
.« —— — —^——11 —'

Gaukit p augiau! Gyvenkit geriau!
Pirkit “MIDWEST ‘ STORĖŠV
''.I I ■ ■' .—..-...

IŠPARDĄYIMAS! Penkt. ir šešt., Kovo 8 ir 9
“MID.iyEST’ Puikiausios Ko^y|>|s'rt?rynok Šmėtonor‘ Ir/

SVIESTAS WoT
U. S. Valdžios Ceytifikugtą KpĮcybe 92 Skaičiaus ar Daugiau 
IDAHCį ĮTUSSET Rinktos II. ‘ 1 Rūšies ~ ••• •

mvis ilwoi
“TASTBWgĮjp 14 unc. bųt. 2 už

29c
Z ken. 25c

Rentals
3 MONTHŠ

Rentai Applied on PurcJtiase

WAGNER 
^ypewriter Salės and Service 
3712 So. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

Wm-?ĄW’ fro
S®.

‘‘ĘLMDĄLE” CaUtornia

12 kene
4 kene---- 4, ?l .

1 ar puses 
fiųkš. ken. 2 už 19c
ĄglKtU 89, - Į^en, Ž >įž 19^
acarftni 7 uąc. pąk. 3 už X3ę

j OyeciĮ 17 unc. ken. 2 29*
2 už 23£ 

___ ’ V *
“MIĮj^ąST” Apvąl. dėžės

Vįctor Bagdonas
VQCAL & LONG DISTANCE

■ IMJOVTNG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei šuorus. 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žėma kaina’. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi prostatom an
glis f visas miešto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit TeL. VAROS 3408

SAVĘS ON ELECTRICITY1
10 hours out of 12 the thrifty \ 4 '' .-Į
ECONOMIZER Mechanikai
uaea no eurrent at all. Į*—

SURER, STEADIER FOOD ------- A?
FROTĖCTIOHI Nęw TRU- II 1 p
ZONE Cold gives ‘ you the | į I
‘‘right” cold for eąch food ... I I >L
holds food temperatures trua. L J |

EXT^Ą ęOFįVENIENCE
FEĄTURESI M ode! for model
... prič6 for price! Come in 
and comparo before you buy 
any refrigeratorl __?
Be tha new
WESTINGHOUSE "K0N0MY-$IX'n

511A 75 $14.75
■ I 24 MEN- IšUQĘ^JmUI

DANFEL

KAUNAS. — Sausio 27 d. vy< 
kusiapię apskričių ir sveikatos 
punktų gydytojų suvažiavime 
Vidaus reikalų ministras Sku- .4 K ’ » • * • ’ **%, f

čąs padarė pranešimų apie svei
katos ir medicinos tiekimo pa
dėtį Lietuvoje.

Prieš didįjį karų Lietuvos te
ritorijos ribose buvo tik 230 
gydytojų ir 912 lovų ligoninė
se. Vienas gydytojas turėjo ap
tarnauti 10 tūkstančių gyvento
jų. Karas tų padėtį dar pablo
gino ir atsikūrus nepriklauso
mai Lietuvai viską teko iš nau
jo kurti. Per pirmąjį dešimt
metį buvo, liek padaryta, kad 
jau turej.pme apie 500 gyvento
jų. Tačiau jų apie 32 nuošim
čiai gyveno Kaune ir čia 650 
gyventojų teko vienas gydyto
jas, o provincijoje šešiems 
tūkstančiams ir pepkiems šim
tams gyventojų vienas gydyto
jas.

Medicinos fakultetas įsistei
gė tik 1922 m. įy per pirmąjį 
nepriklausomos Lietuvos de
šimtmetį paruošė dar tik 10 
gydytojų, o daugumas gydyto
jų mokslus buvo baigę Rusijo
je. Ligoninės per pirmų j į de- 
šim^ųetį įsisteigė apie 2,300 lo
vų, tuo, budu įvęną lova teko 
jau 930 gyventojų.

Per antrąjį nepriklausomybes 
dešimtmetį buvo jau paruošia 
apie 250 pąųjų gydytojų įr apie 
2,000 naujų lovų ilgoųįųėse. 
Gale 1938 metų jau tųręjomę 
apie 900 gydytojų iy apie 4,300 
lovų ligoninėse. Vieną Ipya jau 
teko 600 gyventojams. Ręi vis 
dar gydytojai gy-
venti didesniuose miestuose, p 
mažiems miesteliams ir kai- 
Įp<Įms J M HjSfi- Učl |o. jjuvo iš
leistas Ėąįtuo gyyęnįojų sveį- 
katos reikalams rūpinti įstaty
mas, kuriuo steigiami kraštą 
sveikatos punktai ir subsidijuo
jami tų punktų gydytojai,

visi gyventojai medicinos pa
galbą butų teisingiąu aprūpinti.

Siekįąme, kad neužilgo Įdek- 
vieniems 4,000 gyventojų butų 
sveikatos punktas su gydytoju, 
akušere ir gailestinga ja seseri
mi (slauge).

Šiemet iš valstybės iždo svei
katos reikalams numatoma pa
skirti apie 4.5 milijonų litų. 
Sąvivąldy|jės ligoninėms, ąinbu- 
latorijoius ir beturčiams gydy
ti numato išleisti apie 5 milijo
nus litų, kilos ministerijos apie 
2 mik litų.

— --------T^r------------ :—-
Smulkių Krautuvių 
Naudą Visuomenei 
Didesnė

Krašto 1 ekonominis gyven
siąs ir pažangą yra tampriai 
susiję su fb’d, kaip vartotojai 
reųiią smulkiųjų prekybų. 
Stambiosios . krautuvės, t. y. 
grandininės, $ tiek naudos visuo
menei neatnęša. * t • ■•j i '

Taįgi, apylinkes kaip ir viso 
krašto visuomenės gyvenimas 
ląbąi priklauso nuo smulkiųjų 
krautuvninkų veikimo, nuo jų 
įvairumo, jeigu jos priklausė 
atskiriems savininkams ir jų 
pąčjų vedamos. Todėl ir los or
ganizacijos, kurios stengiasi 
palaikyti tų krautuvninkų veik
lų, padėti jiems išlaikyti pre
kybų, neša krautuvėms tokių 
naudų, iš kurios vėliau ir var
totojai susilaukia atitinkamo 
di vi denio.

Ghicągojc tokią organizacija
‘ ‘ ' • i v H *

yra Mi{lwcst Stores.. Jos» veik
los plotmė yrą valgomųjų daik
tų krautuvių organizavimas ir 
jų palaiky ipas bei rėmimas. 
Prie los organizacijos jau pri
klauso virš 500 atskirų krau- 
tĮivninkų, kurių veįkimas pla
čiai apima visų Chįcago ir prie
miesčius, o rėmėjų skaičius sie-

“BLAVEp"BRANDH Lobster ' % šv. ken ' Į70 
“SALĄ|p>Ą” JjiočĮą Ą’r^ata 9 mals. pak. ' 3 pak. 25c
“SALADA” Juoda. Arbata  P^k.19c
“HĘĘSHĘY’S” Cocoą 1/^ sv. ken. 9c sv. ken 17ę

4 Pak. 19^
^ar.______ 9ę

ę FOTOGRAFAS

KOSTO Banana, Chocolątę, Vanilla 
Būttęr-Scdtch, Lernori

“FRENCH’S" Muštarda
. ; ■ • • . * i )________

“LIBBY’S”
CHILI CON CARNE No. 1 ken- 2 u? 19F
“SPECIAL’

l/> sv. cello pak.

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5833-5840

FLEECY-WHITE” Blęach
“WINDEX” Langams 
“PRANO.” Valo Drąins 
“PURQX’ 
“OXYDOL”

kvt. būt.
6 unc. bu t

I . i ' *

12 unc. ken
2 10c pak. 10c 

maži gc

9^

Zhš

jio^
2 25c pak.~25^
2 did. pak. 390

INSURANCE
(APDRĄUDA)

I VOK Y MUILAS Svečių Mieroš
Vidut. šmotas

Did. Šmotas

2
2

už 9c 
už 11c 

2 už 19c
“RED HEART”
ŠUNŲ MAISTAS ^Diets ’kln. 3 už 25*

$100 DYKAI Kas
v •» »

Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
llties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

iMUO MiDVVESTj NES PIGIAU

500 NAUJIENŲ
Raštinėje per 

Ą. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

NŲ

OAK I.EAF TAVERN
3428 SOUTH HĄLSTEŲ STREET 

Savininkai Agnės Šidlauskąš ir Stove Svilaiąis
Užprašome feavo* draugus? pažįŠtamUs ŠEŠTADIENIAIS paragauti kep- 
tų “‘BAR SPARERIBS”5'kūrinos mes iškepam lauke'išmūrytam

‘.‘Ęar B. Q.” pečiuję, SęnęĮvičiąi ir geriausi gėrimai kožną dieną. ' 
i .(** *'.» ■ rv • ____ >%‘l> 4 * -1 — ------------------------------ --------------------- -- - * - - -

“GUARDIAN SERVICE” - AMERIKOS 
VĖLIAUSIAS išradimas ant pečiaus 
VIRŠAUS KEPTI IR VALGIUS GAMINTI

Raštine atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais —• 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

"Li .. r-n .! , j **

Skelbimai Naujienqge 
duocįą naudą cįelto, 
kad pačios Naujienos 
yra naiidinefos

MADŲ

2602 W. 69th St
’ ’«* * •rt'*:kTTnVTT

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant VĮlnjaus kfg^lųį 

TIK TELEGRAMOMIS.

Hemlock 4747
Savininkas

sumą dešimtmeti, nusistatyta 
per jį (tai yra ligi 1948 m.) tu- 
ęėti apie 1500 gydytojų ir 13,: 
°QS! Wljn6S.c’ !><»<1 vįęna 
lqyą įektų 1^0 gyveųtojųms K 
vienas gydytojas 1,660 gyven
tojams.

Atgavus Vilnių, sveikatos yei-

k f !

Siuntimo Skyrius 450 gydytojų, kurie, atrodo, tu
rės teisę į Lietuvos pilietybe ir 
pxaį;(ikps teisę. Į bendrų įovų

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STRĘĘT

rČĖldAG0, ILLINOIS
Ofisas atidąras kasdieų ijpo 8 ryto iki 8 v^fcąro 
Sekmadieniais nuo 9 rytp iki 1 vai. po pietų.

»■ i

. jp ąpįe 2,000 lovų Vilniaus li- 
gppipėsę. Dabar Lietuvoje turi
me apie 1,350 gydytojų. Vie: 

jiyip^ gydytojui tenka apie 2,J0(Į 
gyventojų, tačiau vis dar tębė- 
ra taip, kad miestuose su dau
giau kaip 10,000 gyventojų 
vienas gydytojas turi tik 48/ 
gydytojų, o kaimuose ir mies
teliuose vienas gydytojas turi 
4,B56 gyyeiYojus. Taigi, įęks 
d$į- pącjėįi pastangų, kad gydy
tųjų paskirstymas tarp gyyen- 
tojų butų teisingesnis ir kad

Tą organizaciją stengiasi są- 
yd vęįkiųių paremti tikru, na-, 
šių, modernu patarnavimu, vir
šijančiu visais atvejais grandi
nių krautuvių patarnavimų. 
Kadangi jos nariai yra išimti
nai atskiri krąutuvjų savinin
kai, vietos žiųoiipms gerai ži
nomu įsai ir jų veiklų nešą nąu- 
dą tai pačiai apylinkei. Tad, 
randami’ Miitaal Stores, iw?- 
miate savo apylinkės reikalus, 
vięųkarl iš to įr ^rąšįųi naudą’

Šiandien telpa jįjąųjįeųose 
Midwest Stores didelis prekįų 
išpardavimo skelbimas. Per- 
sjcąįtę įsi|įkinsi|e, kųd įia prę- 
kės geriausios kokybės parduo
damos įįepųąusiai galima kaj; 
na. Norėdami apsipirkti prekįų 
ekoi}oniįšk9į|ii% kąiąopįjs, aę-

(Skelb.)

Reipkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

tfrUrft*.

LO ***

FOOD KITCHSNS
d.r.'SMM/M JTf*WC£’/w<>*.

«** itnUptį «»y itttti

Kepkite duoną, pyragus įę pajus, kepkite ir mėsą stačiai 
ant pečiaus viršaus. Pečiaus ų.ebevartokite. Taupykite vietą, 
gąsą ir pinigus. Vąlgiai į.us skojiingesni. įrankius galima pir
kti peniai''iš dirbtuvės. 'Į'ąįgi ir čia dar sutaupysite.

Radeiuoiistęuosime, gardžius valgius pagaminsime ir pa- 
tieksiuĮe dykai. Jus suprašykite svečius, o mes atliksime visą 
kitą, z

ši pasiūla tinka iki kovo 25 d., 1940.i
Rašykite: '

JAMES ęODITUS
536 Lakę Sj|orę D^ivę, Rpom 304 Chicago, IH.

r/r ^Tr'T • Teleloųns SUPERIOR 3391.

KAINA 15 CENTU 
Tik Ua gavpiuę ąąpją madų 
kW89- !W*8 SalHe gauti pąs 
ųius. Siųskite sųvo prderiup:

1739 S. Halsted St. 
Chicago, IIL

A(|reMĮ>

iiKiiflHKMHBMHHHHiHHfiiiHiiHnii



NAUJIENOS, Chicago, III.
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Penktadienis, kovo 8, 1940 m ■ > į ift Ui ' t» _____________ - - .  -

PAGERINIMU NENORĖJO, TAD JUOS 
GAVO KITOS KOLONIJOS

Žinutes Iš Cicero Namų Savininkų 
Veikimo

“Pirmyn” Choro 
Jaunimas Pina Gelių 
Meniška Vainiką

t C

CICERO. — Kas sutvėrė Ci- 
ceros trečiąją partiją, kuri 
vadinasi Better Government? 
Ar demokratai ar republikonai? 
šis klausimas buvo diskusuo- 
tas praeito mėnesio Ciccros 
Namų Savininkų ir Politikos 
kliubo susirinkime, kuris įvy* 
ko vasario mėn., Liuosybės sa
lėje.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas ir tvarkus, nežiūrint kad 
tą dieną musų miestelyje įvy
ko nominacijos. Taksų mokė 
tojai kreipė mažai atydos į tuos 

G balsavimus, nes nebuvo už ką 
balsuoti. Kaip demokratai, taip 
ir republikonai sudarė tikietus 
be opozicijos. ,

Rūpinasi Ir Politika
Kaip žinoma, šis kliubas yra 

ir politiškas. Politiką svarstant, 
ir iškilo klausimas apie trečią
ją partiją. Vieni įrodinėjo, kad 
nereik žiūrėti kas tą partiją 
sutvėrė, bet reik balsuoti už 
lietuvį Walter Babitz, kuris 
yra ant to tikieto. Taip dary- 
dami parodysime, kad mes rei
kalaujame savo atstovo mie
stelio valdyboje. Diskusijos li
ko nutrauktos ir tas klausy
mas paliktas ateinančiam susi
rinkimui, kovo 12 d.

Susirinkime tolinus buvo 
svarstyta apie mokyklos page
rinimą ir par\*ų įsteigimą mu
sų * kolonijoje. Praeityj musu 
kolonijoje buvo sumanymas 
įsteigti parkutes su svetaine ir 
maudyne,- ir taipogi sutvarky
ti musų mokyk’as. Taksų mo-

Nepamirškit Užeiti Ęas
JOSEPH LEPPjf

Visados tyiri skanių sendvičių 
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.

kėtojai tam pasipriešino, buk 
esą, tai padarytų perdaug iš
laidų.

Nei Parkučlų, Nei —
O dabar, pamatė, kad, ka

dangi mes nenorėjom, tokie 
pagerinimai yra vykdomi kito
se kolonijose. Tai reiškia, kad 
mes nieko • nesutadpėm, o tik 
apsivylėme. Neturime nė par- 
kučių, nei mokyklų pagerini
mo, o mokesčius vistiek turi
me mokėti. Dėl kitų patogumų 
patartina ateityj tiek reikalau
ti, kiek tik yra galima dėl mu
sų kolonijos pagerinimo. Mo
kesčius vistiek turime mokėti 
už kitų pagerinimus, o sau nie
ko neturime.

Vasario 25 d. Liuosybės sa
lėje įvyko kliubo kauliukų ir 
kortų lošimo vakaras. Pažymė
tina, kad Raudonos Rožės kliu
bas ir Kareivių Draugija buvo 
nutarusi oficiališkai dalyvauti 
šiame vakare. Kitaip ir nega
li būti. Narni) savininkų kliu
bas visur dalyvauja, paremia 
kaip ir organizacijas, taip ir 
laikraščius. Jis energingai dar
buojasi savo kolonijos pageri
nimui, tai ir užsipelno paramos 
nuo visų. Šis vakaras buvo 
kliubui reikalingas, nes pereitą 
metą buvo daug išlaidų, ypač 
labdaringiems reikalams, ir iž
das buvo labai sumažėjęs.

Reikia Geresnių šviesu
Kliube yra svarstoma taipgi 

apie įgyjimą geresnio apšvie 
timo kai kuriose musų kolon - 
jos gatvėse, kaip tai prie 14- 
tos ir Cicero galvių, prie 16- 
tos ir 52 gatvių, ir ant 12-tos 
gatvės. Visi Ciceros namų sa
vininkai gerai žino, kad v;sos 
kitos musų miestelio kolonijos 
turi kur kas geresnes šviesas 
už mus.

Musų centras, 14-ta gatvė, 
turi apšvietimą tiktai nuo biz
nierių langų, o mes tuo tarpu 
turime mokėti už kitų koloni
jų šviesas.

Kliubictis.

Jis Kviečia Mus Būti Jo 
Svečiais

K. SiEPON^VIčiUS, 
Choro Vedėjas

Sopinę 
Barčus
RYTINE RADI0 

VALANDA

— iŠ stoties —

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

iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus.

“Bunco” Vakarėlis 
Ciceroj

CICERO. — Jaunų Lietuvių 
Regularis Republikonų Kliubas 
rengia šaunią, nepaprastą su
eigą — kauliukų ir kortų lo
šimą, šį šeštadieni, 9 dieną, 
Liuosybės Svetainėj. Pradžia 
8 vai. vak. Naudokitės proga, 
ateikite, o nesigailėsite. Dova
nų yra kelių šimtų dolerių ver
tės. Be-to, bus ir kilokių pa- 
marginimų. Įžanga veltui. At
eikit laiku. (Skejb.)

D.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

Šį sekmadienį, kovo 10 d , 
kaip 3:15 po pietų SOKOLŲ 
SVETAINĖJ, 2345 S. Kedzie 
Avė., turėsim džiugaus malonu
mo gėrėtis dar viena muzikos 
ir dainos puota, trijų aktų ope
rete “BLOSSOM TIME”— 
“KAI GĖLĖS ŽYDĖJO”, kurią 
garsus kompozitorius Sigmund 
Romberg apfėdęs puikiausioms 
muzikos meliodijomis.

Prisiminkite, kad kiekviena 
žmogaus gyveninio praleista 
valanda ir diena daugiaiis ne
begrįš, Turint galvoj musų gy
venimo valandų svarbumą, mes 
turim rūpintis, kad kiekviena 
valanda butų t ksliai, su malo
numu kultūringai sunaudota. 
Kad neaikvojus tuščiai gyve
nimo valandas, mus kviečia 
PIRMYN CHORQ jaunimas 
sekmadienį į SOKOLŲ SVE
TAINĘ ir ten jis mus žada 
pavaišinti su muzikos kaip ge
lių išpintu vainiku.

Nėra reikalo čia rašyti ko
mentarus apie “PIRMYN” 
CHORĄ. Jis savo meno ir kul
tūros darbais per daugelį me
tų yra save puikiausiai užsi
rekomendavęs. Jis aplankė Lie
tuvos šalį ir ten paliko gra 
žiausius apie save prisimini
mus. Dabar “Pirmyn” Choro 
jaunimas dirba sunkiai, moki
nasi tariamą trijų aktų opere
tę “BLOSSOM TIME” ir sek
madienį linksmins atvykusią 
publiką.

“Pirmyn” Choro jaunimas 
kviečia tave ir mane,- ateiti, 
pasiklausyti, pasigerėti jų kul
tūrinio darbo 'vaisiu. Jei pats 
brolau ar sesute, neturi pro
gos vykti sekmadienį į tą mu
zikos puotą, tad patark savo 
artimiems draugams, kad jie 
ten nuvyktų ir pamatytų tą 
gražų, žavingą muzikos kurinį, 
“BLOSSOM TIME”, žinok, kad 
“PIRMYN” CHORO jaunimas 
tavęs lauks, tave palinksmina 
ir dar širdingai padėkos už at
silankymą. K. L.

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.” <

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susi pažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Vilkas Nukando 
Mergaitei Pirštą; 
Miestas Kaltinamas

Dr. L. W. Corbett, PHfsbur- 
ghe užvedė bylą prieš miestą, 
reikalaudamas $25,000 atlygi
nimo už tai, kad vilkas nukan
do jo dukters pirštą miesto 
žvėryne.

Dr. Corbett savo kaltinime 
įrodinėja, kad miestas turi at
sakyti už žalą mergaitei, nes’ 
neparupino jokių grotų, kurie 
neprileistų publikos prie žvt- 
rio narvo.

i

Jis reikalauja $10,000 sau, 
o $15,000 mergaitei.

Naujos Gadynes 
Choro Naritį Rėmėjų 
Metinis Banketas

. - - ... •
Rytoj, Sokol Salėj

Taip, romios dar nepamirštas 
praeitų metų linksma vakarie
nė, gražus programas ir sma
gus pasilinksminimas NAUJOS 
GADYNĖS CHORO banketo. O 
šta;, musų darbštusis, gerasis 
jaunimėlis ir vėl mifš kviečia 
atvykti į jų parengtą banketą 
.y to j, kovo 9 d,, kaip 8 va1, 
vakare, SOKOLŲ Svetainėj, 
2345 S. Kedzie Avė.

Mes daug esame pratę ka1- 
bėti apie musų jaunimą, kad 
jis nutolęs nuo savo tautos 
kultūros, meno, tradicijų ir net 
kalbos. Mes gan tankiai prisi
menam, kad reikia traukti mu
sų jaunimą kiek galint arčiaus 
prie savęs, arčiaus prie lietu
vybės. Tai obakįai, kuriuos me? 
kas kartas pratę kartoti. Bet 
ve, šiuom žygiu, musų jauni
mas PRAŠO, KAD MES PAS 
JUOS ATVYKTUM Į SVEČIUS 
PASILINKSMINTI, PASISVE
ČIUOTI, PASIKLAUSYTI jų 
gražių dainų, kurias jie pasi
rengę mums padainuoti.

Taigi, tu ir aš, ir visi, ry
toj, kaip 8 vai. vakaro, vykim 
Į Sokolų svetainę pasilinksmin
ti tarp musų jaunimo Naujus 
Gadynės Choro draugų.

Jaunimo kultūrinis darbas 
turi būt vieningai remiamas 
visų lietuvių. K. L.

Amerikos lietuviai 
laisvamaniai, mel

džiu dėmesio 
I <

Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugija paskelbė trimetį 
veikimo planą kūrybinės kuKli
ros dirvoje. •>

Su pradžia 1940 metų darbas 
prasideda ir baigsis gruodžio 
31 d. 1942 metais. Per tą laiko
tarpį Amerikos lietuviai turi 
atsiraityti rankoves iki alkūnių 
ir padirbėti iš pe.tięs ir nuo šir
dies. Visų pirma reikia parink
ti naujų prenumeratorių “Lais
vąja! Minčiai”. Kaina tik vie
nas doleris metams. Užprenu
meruokime “Laisvąją Mintį” 
savo bičiuliams, gyvenantiems 
Lietuvoje. Amerikos lietuviai 
turi surengti pramogą, prelek- 
ciją ar prakalbas savo kolonL 
joj ir visą pelną paskirti Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gijai Kauno centrui. Iš aplaiky- 
tų iš Amerikos aukų Kauno 
Centras steigs savo skyriams 
knygynus, pagelbės skyriams 
surengti prelekcijas iš sveika
tos srities ir kitais socialio gy
venimo klausimais.

Kad tarp Amerikos lietuvių 
darbas kūrybinės kultūros dir
voje sklandžiau sektųsi per šį 
trimetį, žemiau pasirašęs yra 
pasiryžęs patarnauti lietuviais 
apgyventoms kolonijoms su 
prakalbomis bei paskaitomis iš 
sveikatos srities ir t. t. sau jo
kio atlyginimo nereikalauda
mas, tik būtinas išlaidas .pa
dengti, kaip tai; kelionės lėšas.

♦

Dr. A. L. Graičunas, 
3312 S. Halsted St., Chicago.

Oak Foresto 
Seneliai Dėkoja 
Visiems už Dovanas
Dėkoja “Naujienoms” Už Dien

raštį Ir Kalendorius
Oak Forest, Illinois, prie

glaudos lietuviai seneliai svei
kiname dienraštį Naujienos, 
redakciją ir administraciją, 
skaitytojus ir rėmėjus, ir vi
sus bendradarbius.

Musų visų sene’ių vardu ta
riu nuoširdžiai ačių jums ge- 
raširdž ams, kurie mums pri- 
siunčiate dvyliką kopijų laik
raščio kasdien. Ačiū ir už ka
lendorius. Tai mums yra dide- 
ės ir brangios dovanos už ku
rias “Naujienų” administraci
jai sakome ačiū ir .linkime kuo- 
geriausio pasisekimo savo dar
buose šiais 1940 metais, tarpe 
musų tautiečių. ' Senelis.

/ ............ . ............

Diena Iš Dienos
. .......................... .... ..................... .... ■ ■■ I ............. Į . I..l<^

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicago  j)
Peter Barkulis, 26, su Anne 

Macares, 25
Ralph Zvvick, 30, su Elea- 

nore Manewith, 22

teikalauja
v kiru

Anna P. Dcbilat nuo Josep’i 
Dobilat

Anna Yurgus nuo Michae 
Yurgus

1 ’avo
rskiras

May Gedmin nuo Felix Ged 
min

NĖRA GERESNES
ELEKTRIKINĖS

LEDAUNES KAIP
NORGE

6 pėdų dideles mieros su 
pilna 5 metų garantija, tik-
tai *114.50

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Kovo 3 1
ĮVYKS *

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ 

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

# JIE YRA ČIA
LABIAUSIAI ŽAVINTYS . . . NAUJI

Boston Bateliai
PAVASARIUI IR VELYKOMS

Nustebinančiai NAUJI!!!
Drąsiai ROMANTIŠKI!!!
BOSTON vėl!!!
Veda Visus!!!
Į Stilių!!!
Į Kokybę!!! i
Į Kainą!!! e ŽVILGĄ PATENT

e ŠVELNUS GABARDINU 
o PUIKUS ALLIGATOR ...

o BUMP TOESII!
e PERKY BOWS11!

O PYRAMID KULNYS!!!
o WEGGIES!!!

VISI DYDŽIAI
VISŲ. PLOČIŲ

Nustebinančiai Žema Kaina

• Mėlyni
© Cognac
• Two To nes

98
ir aukšč.

Turime batų

MES 
PRITAIKINSIME 
EKSPERTIŠKAI

vyrams, merginoms ir vaikams.

BOSTON SHOE STORE
Pančiakas

Pritaikome
3435 SOUTH HALSTED 

STREET

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

Lengvais išmokejimais.

Jus nerasite niekur geres
nės vietos refrigeratoriui nu
sipirkti kaip pas Budriką. 
Refrigcratoriai visų išdirby- 
sčių, 1910 metų. Kainos nuo 

*89.50 ir a,,kščiau-

Jos. F. Budrik
FURNITURE 

HOUSE
3409 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3088.

žymus radio programas iš W. C. 
F. L..—970 k. nedėlios vakare 
5:30 iki 6 :30..

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00. Per paštą 
siunčiant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

•

Pelnas eina
LIETUVOS AERO KLIUBO

NAUDAI.

I Garsinki t ės “N-nose”
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ČIA RINKS AUKAS VILNIEČIAMS PER 
ŠEŠIS SUSIRINKIMUS

Simono Daukanto Draugijos Veikla Ir 
Planai 1940 Metams

Simono Daukanto draugijos 
nariai nutarė 1940 metais su
rengti draugišką išvažiavimą 
vasaros metu, ir metinį balių 
rudenyje, spalių mėnesį. Ba
liui išrinkta ir nunuomuota 
Chicagos Lietuvių Auditorija.

Pirmame šių metų susirin
kime, sausio 7 d., buvo pakel
tas Vilniaus krašto lietuvių su- 
šelpimo klausimas, šiame su
sirinkime nariai suaukavo $10.- 
20 ir nutarė rinkti aukas per 
kiekvieną susirinkimą per še
šis mėnesius. Aukos bus per
duotos Simono Daukanto Drau
gijos vardu.

Metiniame susirinkime buvo 
pagerbti visi nariai, kurie mi
rė pereitais metais, visiems na
riams atsistojus ir, tyloje, pra
leidus liūdesio minutę.

Garbės Nariai
Buvo nutarta tęsti naujų na

rių įrašymo vajų dar per šiuos 
metus, ir numažinti įstojimo 
mokesčius.

Pereitais metais draugija 
pagerbė 17 narių, kadangi jie 
per 12*, 24 ir 36 metus neėmė 
pašalpos. Po pirmą dovaną ga
vo K. Augustenaviče, J. Caru- 
pas, A. Junieviče, J. Kasaitis, 
T. Rakštis, A. Zebraitis, M. 
Amošius, ir P. Katelevas. Po 
antrą gavo A. J. Zalatoris, A.

Gudinskas, M. Paul, P. Grigo- 
laitis, J. Kiaunis, J. Rudakas, 
V. Račkauskas ir S. Gelažius. 
K. Žuraitis gavo trečią dova
ną.

Gera Valdyba
Valdybos rinkimuose, kurie 

įvyko prieŠmetiniame susirin
kime, senoji valdyba buvo už- 
girta ir patvirtinta vienbalsiai, 
ir pasilieka šiems metams. Val- 
dybon įeina V. Kriščiūnas — 
pirmininkas,. J. Raceviče — 
vice-pirmininkas, P. Killis — 
protokolo raštininkas, A. J. Za- 
latoris — iždininkas, A. Kau- 
lakis — finansų raštininkas, 
Iz. Masaitis — kontrolės rašti
ninkas, J. Malinauskas — iždo 
globėjas, A. Vilkis -r- knygų 
peržiūrėtojas, K. Valaitis — 
maršalka ir ligonių globėjas, 
Dr. J. P. Poška — sveikatos 
kvotėjas, P. Killis — atstovas 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je.

Globoja Ligonis
Pažymėtina, kad valdyboje 

nariai gerai ir sutartinai dar
buojasi ir atlieka savo parei
gas. Susirinkimų tvarka gerai 
vedama, ir finansų įeigos ir iš
mokėjimai irgi yra gerai tvar
komi. Ligonių globėjas K. Va
laitis aplanko sergančius drau-

Schubertas Ir Jo Kolegos
i

Iš kairės į dešin: Von Schwind—J. Žukas; Baronas Schobe- 
ris—Algird Brazis; Franz Schubertas—Adolph, Casper; Johan 
Vogi—Jonas Rukštela; Kuppelweise—Jonas Avelis, šie artistai 
drauge su kitais vaidins veikale “Kai Gėlės Žydėjo (“Blossorti 
Time”)" operetėje, kurią stato “Pirmyn” choras, šį sekmadienį, 
Sokolų Salėje. Pradžia lygiai 3 vai. po pietų.

sime ir nebesutiksime. Tai 
skaudi nelaimė motinai, kuri 
tikėjosi daug iš sunaus. Petras 
buvo jos visa gyvenimo viltis. 
Dabar mes, tavo motina, se
suo ir giminės, liekame liūdė
ti tavęs. Ilsėkis amžinai. Ir 
mes kada nors busim su ta
vim. —Dėdė M. Bajorūnas.

Northsidiečiai 
Tai Vis Yra 
Northsidiečiai
Ir Vytai Veikiąs ir “Leidės” 

Gabios.
NORTHSIDE. — Užvakar va

kare įvyko SLA 226 kuopos re- 
guliaris susirinkimas, kuriame 
aptarta daug svarbių kuopos

CLASSIFIED APS.
SITŲATION VVANTED 

Ieško Darbo
PUSAMŽIS VYRAS ieško darbo 

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

HELp VVANTED—FEMAL^ 
DarbininkiųReikia

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

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

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

REIKALINGA PA T Y R U S I Ų 
STRAW operatorių. Ateikite pasi
rengę ‘ dirbti. VICTORIA HAT 
FRAMES MANUFACTURING CO., 
65 East South Water St. Room 
1602.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partneri ų .

PAIEŠKAU PUSININKO taver- 
no bizniui: vyro ar moters, vienai 
persunku užlaikyti biznį, arba par
duosiu visą. Randasi gražioj apy
linkėj. Vietoj gyvenimas. Box 2005, 
1739 So. Halsted St.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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.

A. +A.
GEORGE SNYDER

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 6 kovo 5:05 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs 26 metų 
amž., gimęs Waterbury, Conn.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Anną, po tėvais Kas- 
paraičikę, seserį Editfl, ' cfėdę 
Andrių Kasparaitį ir šeimyną, 
tetas: Oną Borchertienę, Jevą 
Frankienę, Jevą švarcienę ir 
Mary Kondrotienę ir jų šei
mynas ir gimines. Kanadoj 
dėdę Petrą, Argentinoj tetą 
Elzbietą Turava, dėdę Andrių 
Detroit, Mich, dėdę Jurgį Lie
tuvoj, tetą Jevą, dėdes Andrių, 
Augustą, Adomą ir Joną ir 
senelį Danys.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko. kopi., 3354 So. Halsted 
St. Laidotuvės įvyks šeštad., 
kovo 9 d., 1:30 vai. popiet iš 
koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. CFeorge Snyder gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę- lieka:
Motina, Sesuo, Dėdės, Tetos 

ir Giminės.
Laid. Dir. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

a i^Siunčiam Gėles nvcikiQTciegran,u 1 L U 1 Lili 10 Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankletams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

n Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS “““ 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

, yra naudingos.

gijos narius. Dr. J. P. Poška 
irgi aplanko kiekvieną sergan
tį narį ir pataria kaip reikia 
užsilaikyti laike ligos, kad 
greičiau atgauti sveikatą. Pa
tartina ligoje arba susižeidus 
visuomet kreiptis prie draugi
jos gydytojo.

P. K. Sek.
ų 1 '• t : . : * - • ** i * • .1 >

FELIMINA KIBARTIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 8 d., 1932 m., sulaukus 
45 metų amž., gimus Lietuvoj 
Telšių mieste.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Justiną Kibartą, sūnų 
Walterį, 3 dukteris: Jadvygą, 
Chrystyną ir Feliminą, anūką 
motiną Kibartą ir gimines.

Mes Tave musų brangioji 
moteris ir motinėle, niekuo
met neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes anks- 
čiaus ar vėliaus pas tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka:
Vyras, Sūnūs, Dukterys, Anū

kas ir gimines.

RŪGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 neatsiimtų 
KAINOS Sumažintos

NiimnStos iki Vį 
DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI
NeutHiiint* 6x9. 8x10, OxI2. 9x15,11x19 
Vertė nuo »O Iki $«6. Dabar $3 iki 
Nauji <1x9, 8x10. 0x18. 12x18. 10^x15 
Vertė 820 iki 885. Dabar $10 iki $42 

Ir atiktt. • . / .
15 9x12 tikro orlentallq, 50 kitokiu 

Mleros 2x1 Iki 11x18, (0% nuolaidos 
tOOO jardu karpetų po 50c Jard ir aukfič.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

6208-10 S. RACINE—Dienomis, 3 vakarus

> NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI i
. PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA )

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS '

RSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
-THE HOME OF FINE FUBNITUBE- SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Sergantis Eks-karei- 
vis Džiaugiasi Savo 
Draugų Nuopelnais 

• \

Laiškas iš Arizonos
Dariaus-Girėno Posto narys, 

Steponas Meižis, negalėjo ypa- 
tiškai iki šiol aplankyti legi- 
jonierių pastatyto namo Da
riaus ir Girėno atminimui, nes 
jo sveikata reikalauja, kad jis 
pasiliktų Arizonos klimate. 
Meižis, visgi, įdomavosi planu 
pustyti tą namą nuo pat pra
džios, ir net prisidėjo su dvi- 
dešimts-penkių dolerių auka.

Kad jis didžiuojasi savo 
draugų darbu, yra aišku iš jo 
laiško, rašyto iš Tucson, Ari
zona. Jis sako:

“Aš stebėjausr* juitf* ^ma
nymu, kada jis buvo pirmą 
kartą paskelbtas. Man rodėsi, 
kad tas sumanymas butų labai 
gražus ir geras musų lietu
viams parodyti svetimtau
čiams, kad ir mes galime nu
veikti tokius pat darbus, kaip 
ir kiti. • z

* , I

“Turėjot Gerų Draugų“
“Aš nemanau, kad jūsų tas 

sumanymas išsipildys prieš to
kias dideles kliūtis šitokiam 
darbui. Bet pamačiau', kad jū
sų darbas eina visu smarku
mu. Man buvo ir yra linksma 
skaityti, kad jūsų toks mažas 
būrelis narių galėjote tokį di
delį darbą atlikti. Bet, kaip 
matytis, per ‘Naujienas’, jus 
turėjote gerų pritarėjų: visuo
menę ir ‘Naujienas.’

“Todėl ir aš prisidėjau prie 
jūsų tokio gražaus darbo sii 
dvidešimts-penkių dolerių au
ka. Kada aš parvažiuosiu į 
Chicagą, aš pirmiausiai norė
siu pamatyti tą jūsų nuveiktą 
darbą. Man yra dabar labai 
nemalonu būti vienam, atsi
skyrusiam nuo jūsų. Mylėčiau 
būti su jumis, bet dėl sveika
tos, negaliu. Likit sveiki, ma
no aplankyti. —Steponas Mei- 
žis.”

“Baliavuosma Kiek 
Nuoriesma”
šeštadienį Žemaičių Vakaras.

Linksma bus visiems, kas 
atsilankys į žemaičių . Kultū
ros Klubo rengiamą “šurum- 
burum” balių, šeštadienį, ko
vo 9 d., Hollywood Inu svet., 
2417 W. 43 Street.

Šiam vakatui programą iš
pildyti yra pakviestas Lietu
vių Jaunimo Kultūros Ratelio 
choras, kuris svečius palinks
mins str gražiomis lietuviško
mis dainomis. Be to, šokiams 
grieš gera orkestrą, o jau mo
terys žemaitės, kaip ir visada, 
pavaišins skaniais lietuvių, 
mėgiamais valgiais. 0 tikietai

tik 25c porai. Juos galima iŠ 
anksto gauti pas Ž. K. K. na
rius. Pradžia 8 vai. vak.

Nu ta, kuntata, sakaii, pa- 
simatisma subalo ir baliavuos
ma kiek nuoriesma.

—Vytautas Uzmjs, s e kr.

Prisiminus Neseniai 
Mirusį Jaunuolį 
Petrą Einorį
Mirė Sulaukęs Vos 27 Metų 

Amžiaus. <
' • < Vr / - •

ST. CHARLES. — Čia nese- 
niai staiga mirė Petras Eino
ris, dagyvenęs lik 27 metų 
amžiaus. Priežastis mirties bu
vo širdies plėtojimas. Susirgo 
ir į keturias, dienas, užgęso 
gyvybė. Jis .Jjuvb palaidotas 
St. Charles Upinėse, šalia sa- 
( -I »• • • 1 • • imi • ; t f t < •

vo tėvelio, kuris irgi buvo ne
perseniai miręs po sunkios li
gos. ’ ;

Gyvybė taip kaip gėlės žie
das: truputį užgaidas krinta 
ir daugiau jau jo nėra. Saky
damas pamokslą vielinis kuni
gas padarė šPtokį prilyginimą: 
buk tai Dievas, kauk) gėlių au
gintojas, 'pasirenka gražinusį 
žiedą ir jį nuskina juomi pa
sigėrėti.

Saii tegul būna ir taip, bet 
Dievas galėjo pasirinkti ir ki
tą žiedą, o ne skinti paskutinį, 
kuris yra dar labai reikalin
gas. Petras buvo vienintelis 
sūnūs, doras, blaivas, augštas, 
gražus vyras. Retai tokių ir 
auga. Rodos kad lyg žinoda
mas, kad jis ilgai negyvens, 
jis buvo visiems geras ir visus 
mylintis, kaimynus ir drau- 
gus.' . _• .

Susirinkę jo draugai verkė, 
lydėdami į amžiną atilsį, kur 
velionio daugiau nebesimaty-

reikalų.
Išdavus komitetui raportą 

nuo bunco ir kdrtų vakaro, ku
ris buvo surengtas vasario 4 d. 
paaiškėjo, kad Šitas parengimas,
surengtas Vilniaus naudai, bu- ; 
vo iš visų pusių pasekmingas. 
Publikos buvo pilnutėlė Grigai
čio svetainė. Pelno liko daugiau 
kaip $55.

Northsidiečiai tai northsidie
čiai: visados draugiški vieni ki
tiems, vieningi savo • parengi
muose, smagus ir tolerantiški 
sueigose, jautrus savo organiza
cijoms ir geriems tikslams.

Didžiausia ir Veikliausia.
Tatai, ir į šį parengimą susi

rinko skaitlinga publika, kad 
paremti geram tikslui surengtą 
pramogą, ir pasiviešėti, pasibo- 
vyti smagioje draugijoje. Visi 
buvo smagus, ir džiaugėsi čia 
dalyvaudami.

Ši SLA 226 kuopa dabar yra 
didžiausia ir veikliausia organi
zacija Norlhsidėje (žinoma, taip 
pt|t’ yra veiklų ir kliubai, kaip 
Mėrning Slar, Humboldt, ir ki- 
Ii.). ■■

Šitoje broliškoje kuopoje yra 
sušispietę stambesni šios kolo
nijos darbuotojai, ir visi nariai 
yra nuoširdus, tatai ir parengi
mai esti pasekmingi.

Du Geri Parengimai.
Šį sezoną šita kuopa parengė 

jau du ir nepaprastai gražiu 
parengimu. Rudenyje, t. y. lap
kričio 12 d., t surengė puošnų 
bankietą, prie kurio prisidėjo ir 
kita SLA kuopa, jaunuoliui 313. 
Tasai bankietas irgi buvo labai 
pasekmingas, tad .šita kuopa ga
li pasigirti savo gražiais ir pa
sekmingais parengimais.

Bet kuopai lengva yra pasi
girti kada kuopos narių tarpe 
yra tokių sumanių ir darbščių 
darbuotojų, kurios įėjusios į ko
misiją gražiai moka vakarus 
surengti.

Rengėjos.
Bunco ir kortavimo vakarą 

surengė išrinkta komisija iš še
šių kuopos narių: pp. Feizienė, 
Grigaitiene, Kungienė, Aleknie-

SUSIRINKIMAI
PADRAVIMUI MĖSOS MAR- 

KETAS, padaro $600 į savaitę biz
nio, kreiptis. 8553 So. Ashland AVe.

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.
JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 

KULTŪROS KLUBO reguliaris mė
nesinis narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 10 d. 1:30 vai. po 
pietų Hollywood Inn svet., 2417 W. 
43rd St. Atsilankykite laiku.

—B. Vaitekūnas, rast.
GARFIELD PARK LIETUVIŲ 

VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ. KLUBO 
narių mėn. susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, kovo (March) 10, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th avė. 1-ma valan
dą popiet. Prašome būtinai atsilan
kyti, yra daug naujo aptarti.

—M. Medalinskas.
ZARASIŠKIŲ KLUBO narių su

sirinkimas įvyks sekmadienį, kovo 
10 d., 2 vai. popiet, Sandaros sa
lėje, 814 W. 33rd st. Chicagoje.

—“Z. KL.” sekt.
TEISYBĖS. MYLĖTOJŲ DR-TĖS 

narių mėn. susirinkimas įvyks sek- 
madiehį, kovo 10 d., Ųhicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 So. Halstęd st. 12 
vai. d. Visi kviečiami dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų.

—A. Kaulakis, rast.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
Greitu laiku — išvyksta iš miešto. 

2259 W. 23 PI. CANAL 5976
MAINUI SALDAINIŲ KRAU- 

TUVĖ ir namas į farmą ar privatų 
namą. STANLEY, 1617 N. Ash
land Avenue.

PARSIDUODA KAMPINIS TA
VERNAS, nėra kompeticijos, parsi
duoda už pusę kainos, kiek buvo 
mokėta; penki kambariai gyveni
mui. $3500 rendos. Spaulding 2614.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

£

NAUJIENŲ-ACME Tėlephoto
PALATKA, FLA. — Babe- Ruth dabar yra instruk

torius beisbolo mokykloje.

nė, Rypkevičienė ir Čepukienė. 
Jos už tai užsipelnė labai daug 
pagyrimų ir padėkos.

Leidės tai mat ne vyrai! Jos 
mokėjo surinkti daug įvairių 
dovanų, jos mokėjo padaryti iš 
jų įvairiaspalvę, kaip ir atlošą 
ant estrados, šis vaizdas puošė 
svetainę, šis vaizdas viliojo ir 
skatino lošejus'prie didesnės pa
stangos lošime, kad laimėtų 
gražiausią dovaną.

Reikia tikėtis, kad visi buvo 
patenkinti, kaip laimėjimais, 
taip ir pačiu vakaru. K* č.

Atsiprašymas.
Padčkavojime už prisidėjimą 

prie SLA kuopos bunco vakarė
lio, kuris įvyko vasario 4 d., už
miršome padėkavoti p. Gabrie- 
nei ir p. Cereckienci už suteik
tas dovanas. Už tą neapsižiūrė
jimą, prašome atleisti. V. F.

Pirkite Velykų Žen
klus Paliegėliams 
Padėti

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, 
lu5 W. Madison St.
I

LIKVIDUOJA NUOSAVYBĘ
| 7 kambarių Greimas geram stovy, 

2 karų garažas, naujas furnasas, 
elektrikinis refrigeratorius, stalas, 
Cot, (lovelė), pčius, arti mokykla, 
krautuvė, susisiekimas, pinigais — 
terminais. Savininkas vietoje. Kai
na tiktai $4250, 7285 Langley Avė. 
Pasitarimui šaukti Radcliffe 2768.

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI Brighton Parke 3 pagyveni
mų, po 4 kambarius, visi įtaisy
mai, prie Western Avė. karų linijos, 
Rendos j mėnesį $57.00. Kaina 
$3700.00. Mažas įmokėjimas. Mai
nys ant brangesnio namo arba loto.

C. P. SUROMSKIS 
2041 W. 63 St. Prospect 0176.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 40 AKERIŲ far- 
ma Michigan lietuvių kolonijoj, ge
ra žemė, geri budinkai, 35 skėriai 
dirbamos. Likusi ganykla. Parsi
duoda pigiai. Kreiptis J. GUDELIS, 
3341 Evergreen Avė.

40 AKRŲ ŽEMĖS, geras 6 kam
barių namas, barnė, vėjo malūnas, 
obuolių sodnas, avėtės, nuosavybė, 
pigiai greitam pardavimui. Rašyti 
George Grasneyer R 1, New Era, 
Michigan.

200 AKRŲ ŽEMĖS mylios 
šiaurės vakaruos, Genoa, III., prie 
grįsto kelio, elektriką, geri page
rinimai. Dėl informacijų rašyti R. 
L. Hill, Turpin, Oklahoma.

Pelnas Eina Ligoniams šelpti.
Šį mėnesį, iki kovo 24 d., ei

na kampanija parduoti 20 mi
lijonų “Velykinių ženklų” (Eas- 
tef Seals) laiškams, kurių paja
mos bus suvartotos niedika- 
liam patarnavimui Illinois vals
tijos paliegėliams vaikams.

Kampaniją veda Illinois Aso- 
sijacija Paliegėlių Globai koope
ruojant šios valstijos didžiau
sioms organizacijoms.

šias štampas galima prilygin
ti kalėdinėms, kurių pelnas yra 
vartojamas džiovininkų naudai. 
Tūkstančiams vaikų, raišų ir 
šlubų, yra reikalinga pagelba. 
Tai yra pagerbtinas reikalas 
prie kurio reikėtų prisidėti kiek 
galima.

štampų kaina, doleris už šim
tų. Jas galite gauti šiuo adresu: 
Illinois Association for thc 
Crippled, Ine., 35 East Wacker 
Di4ve/ Čhicago.

900 AKRŲ FARMA, vienas blo
kas nuo didelio ežero, prie miesto 
ribų, gražaus pietų Wisconsin mie
stelio, tinka žemių pardavinėjimo 
farmai, vištininkystei, sodnams ir 
uogynams, didelė barnė, 2 karų 
garažas, 10 kambarių modernas na
mas, stokeris, bėgąs karštas ir šal
tas vanduo, elektriką, moderni 
plumbingai, visi naujai sudėti, pa
darome virš 7% ant investfnento. 
Pellage, 2959 Lincoln Avė., Grace- 
land 9672.

FARMS—TO RENT
J Ūkiai Rendai

RENDAI 20 AKRŲ GRAŽI vai
sių ŪKĖ Sodus, Mirhigan. 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 
West 14th St. arba šaukite telefo
nu Canal 9248. Klauskite Mrs. Mar- 
tha.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
IU. Phone Republic 605L
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Iškilmingai Sutiko 
Ir Jau Ir 
įšventino

LSS. Jubiliejinis 
Bankietas

1905—1940

!>•<!>>

Norman Thomas
Kalbės Neutralumo
Susirinkime

VAKAR CHICAGOJE

Chicagos Katalikų N aujan Vir
šininkas Jau Eina Pareigas.

Naujasis Chicagos diocezijos 
arkiyyskupas, Samuel Alphon- 
sus Stritch, su didelėmis iškil
mėmis vakar ryta simboliškai 
buvo pasodintas ant Chicagos 
arkivyskupo sosto iš kurio 
mirtis prašalino Kardinolų 
Mundelein. spalių 2 d.

Daugiau kaip šimtas arki- 
kivyskupų, vyskupų, iF pralotų 
asistavo ceremonijose Švento 
Vardo katedroje, kur įvesdini
mas įvyko. Jų purpuriniai dra
bužiai, įvairiu rusių uniformos 
ir juodi aprėdytai kunigų ir 
vienuolių, kur išbuvo susigrū
dę katedron. darė savotiškų 
įspūdį į žiūrėtojus.

Visos iškilmės turėjo vidur
amžiškų puikumų. Būrys ku
nigų ir įvairių vienuolių na
rių vedė procesijų nuo kated
ros mokyklos, prie Wabash ir 
Chicago gatvių, į Superior 
gatvę ir paskui prie katedros 
klebonijos durų ant State gat
ves. Ten pasitiko vyskupus ir 
kitus bažnyčios žymesnybes, 
ir trauke katedros vidun, var
pams skambinant.

Prie Mišių, kurias atlaikė 
Springfieldo Vyskupas James 
A. Griffin, asistavo 35 kuni
gai. Po ceremonijų Vyskupas 
Bernard Shcil, kuris nuo se
nojo arkivyskupo mirties iki 
įvesdinimo naujojo, vedė ad
ministratoriaus pareigas die
cezijoje, pasveikino savo nau
jų vyriausijį. Arkivyskupas 
Cicognani, apaštališko sosto 
delegatas, pasakė pamokslų, 
po kurio sekė ir Askivyskupas 
Stritch su savo įvesdinimo pa
mokslu.

Draugai, LSS. 35 metų JU
BILIEJINIS BANKETAS įvyks 
sekmadienį, kovo 17 d., kaip 7 
vai. vakare, MARQUETTE 
Svetainėj, 6908 So. Western 
Avė. 

1

Visi draugai ir pritarėjai so- 
cialistiškai idėjai prašomi ti- 
kietils įsigyti iš anksto. Juos 
galite gauti NAUJIENŲ rašti
nėj arba pas LSS. narius.

Nuo draugų rūpestingumo 
priklausys ir musų banketo ge
rumas ir įspūdingumas. Todėl, 
draugai, pasižymėkite dieną ir 
visi kaip vienas pasipirkite ti
kintą iš anksto.

Rengia ir kviečia
LSS. Centralinė Kuopa.

Mėgins Sparčiau 
Rinkti Nuosavybių 
Taksus Chicagoje

County Assessor John S. 
Clark vakar pareiškė, kad jis 
šiandien kalbėsis su prokuroru 
Thomas J. Courtney, ir teisėjais 
Jarecki ir Sonsjeby, apie teis
mų sprendimus bylose, kurio
se piliečiai yra kaltinami ne
mokėjimu privatiškų nuosavy
bių taksus.

I

Asesorius varosi, kad pri
versti miestą sparčiau rinkti ir 
nejudinamo turto ir asmeniu 
turto mokesčius.

Prieš Amerikos Įsivėlimą 
Karan

**w

EVANSVILLE, IND

KENOSHA, WIS. — James Rossėllį^Luris išvijo cenzo biuro surašinėtojų.

Ar Norite Savo
Vaikus Pralavinti
Muzikoj

Štai Draugija, Kuri Tuo 
Užsiima.

Chicago j yra organizacija, 
kuri vadinasi Civic Music As- 
sociation. Jos raštinė randasi 
Fine Arts name, yidurmiestyj.

Sakote, tame nieko nepap
rasto kad yra dar viena muzi- 
kalė organizacija? Taip tai 
jau ne naujiena, bet kuomi ji 
užsiima—tai jau kitas dalykas.

Civic Music Association 
stengiasi įkvėpti jauniems vai
kučiams meilę muzikos ir kul
tūros. Tai pasiekti ji yra jau 
įsteigusi dešimtis muzikos 
kliasų Chicagoje, kur lankosi 
keletas šimtų jaunų vaikučių, 
šios kliasės yra chorai, ku
riuose jauniausioji karta mo
kosi pasaulio gražiausių muzi
kos kurinių.

Kartų į metus šie studentai 
išpildo savo “didelį” koncertą 
vidurmiestyje. šįmet tai įvyks 
Orkestrą Hali salėje, gegužės 
5 d. Tiktai tie, kurie moka 
dainas atmintinai, yra leidžia
mi šiame koncerte dalyvauti, 
šių metų programe bus dainos 
tokių žymių kompozitorių 
kaip Schubert, Franck, Franz, 
Rimsky-Korsakovv ir kitų.

Klasės Lietuviškose Apy
linkėse.

Lietuviškose kolonijose klia
sės yra vedamos Marąuette 
Park salėje ir Gage -Park sa
lėje. Jeigu norėtumėte įrašyti 
savo vaikučius į šiuos chorus, 
galite gauti pilnas informaci
jas ant vietos.

•š •*
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CHICAGIEČIAI PASITINKA ARKIVYSKUPĄ SAMUEL A. STRITCH.
NAiJJIENŲ-aCME Teiepnoco

GERB. Naujienų skaityto* 
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti f 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Kviečia Prof. Mer- 
riam Pirmininkauti 
Miesto Komisijoj

Siūlo $50. Algos į Dieną.
Vakar buvo pranešta, kad 

Profesorius Charles E. Mer- 
riam, visam pasauliui žino
mas mokslininkas ir pirminin
kas Chicagos Universiteto po
litikos mokslo departamento, 
yra kviečiamas pirmininkauti 
Chicago Plan Komisijoj.

Kadangi Mcrriam šįmet ža
da rezignuoti iš aktyvios ro
lės Universitete, jis šiuo laiku 
turi tiek daug naujų pasiūly
mų, kad jam butų beveik ne
galima atiduoti visą savo laiką 
šiai komisijai. Dėl tos priežas
ties Meras Kelly patarė mies
to tarybai, kad Merriam’ui 
butų pasiūlyta po $50.00 al
gos už kiekvieną dieną, kurią 
jis praleistų komisijos rei-
kalains.

Chicago Plan Komisija rū
pinasi planais Chicagos parkų, 
gatvių, residencinių apylinkių 
pagražinimu, ir tt. •Dega britų laivas “Domala*. Laivą uždegė nacių lėktuvai.

Norman Thomas, socialistų 
vadas Amerikoje, rašytojas ir 
kalbėtojas, bus kalbėtojų tar
pe pirmadienio vakare, Medical 
and Dental Arts Auditorijoje, 
185 N. Wabash Avė., kur Ko
mitetas Išlaikymui Amerikos 
Iš Karo rengs neutralumo su
sirinkimų.

Antroji kalbėtoja bus ponia 
Kamaladevi, narė Visos-Indijos 
Tautinio Kongreso vidaus ta
rybos. Jos tema bus “Indijos 
Pozicija Kare”. Bus taipgi ir 
muzikališkas programas. Susi
rinkimas prasidės 7:45 v. v.

Komitetas Išlaikymui Ame
rikos Iš Karo yra tautinė orga
nizacija su centru Ncw Yorke. 
Ji veda legisliatyvę kova pa
laikymui Amerikos neutralumo 
ir ragina išrišimą ekonominių 
problemų kaipo geriausią prie
monę išvengimui karų.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kuri galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

Antroje žemėlapio pusėje 
yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičius.

Kaina 15c.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
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“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurų.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. Šį 
patarnavimų “Naujienos” tei
kia nemokamai.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
— ĮVYKS —

Kovo 31 d., 1940
SOKOLIT SALfiTE
333 SO. ASHLAND BLVD.

• Frank Schleiden, 44 metu, 
1804 North Whipple St., užsi
mušė vakar kai, užsilipęs ant 
kopėčių pataisyti savo radio an
teną užpakalyje savo namo, pa
slydo' ir nukrito.
• Ugniagesiai turėjo būti pa
šaukti vakar kada Frank I). 
Curran, 426 So. Taylor Avė., 
Oak Park, užmigo berūkydamas 
cigaretų atsigulęs ant divono. 
Cigaretas iškrito iš pirštų, už
degė divoną — ir Prano nakti
nius.
• Dubanditu parmušė E. H. 
Hurt, 639 So. Elmvvood Avė., 
Oak Park, vakar kai pastarasis 
atidarė duris jiems paskambi
nus. Nekviesti svečiai išsinešė 
$4,000 vertės brangakmenių ir 
ponios Hurt kailinį overkautą.
• Aštuonių metų Gcorgiana 
Matejcek, 5.310 \Vest 25 Placc, 
Cicero, buvo 'mirtinai sužeista 
kai jos šešių metų broliukas, 
Donakl, jų parvertė bežaidžial 
gatvėje. Ji mirė gydytojaus raš
tinėje, kur ji bwvo nunešta pir
mai pagalbai.
• Peter Stepanor, 40 metų, 
mirtinai susižeidė vakar, kada 
jis nuvirto nuo stogo Ilume 
Pipe kompanijos namo, arti Ar- 
lington Heights, kur jis ėjo sa
vo karpenterystės pareigas.
O John Norman, 39 melų, «-j:>31 
West 38th St., užvakar pasakė 
savo žmonai, Ella, kad jis eina 
į beismontą jį apvalyti. Kuri 
laikų palaukus, ir vyrui negrįž
tant į viršų vakarienei, Ella nu
žengusi į beismontą rado Nor
mai! pasikorusį. Ji pasakė poli
cijai kad jis buvo nulindęs, nes 
per dvi savaites laiko negalėjo 
rasti daibo.
• James Rosselli, Kenoshos 
batsiuvis, kuris šią savaitę tu
rėjo truputį “trubelio” su cenzo 
enumerątorium, šiandien džiau
giasi gavęs žinią, . kad valdžia 
nekels jam bylos. Rosselli buk 
nenorėjo atsakyti klausimams 
ir net kėsinimais išvarė val
džios darbininką laukan iŠ sa
vo krautuvės. Rosselli teisinosi, 
kad jis noriai atsakysiąs klausi
mus, kada jie jam bus užduoti 
“mandagiai”.
@ Vedėjai 56 privatinių mokyk
lų ir akademijų dalyvaus me
tiniame Privatinių Mokyklų Sei
me, kuris prasidės šiandien Uni
versiteto Klube, ir tęsis iki šeš
tadienio.

NACJIENV-ACME Telephoto

Du Negru Nužudė 
Groserninką, 
Pabėgo
Policistas pašovė 1G metų vagį.

Policija šiandien ieško dvie
jų negrų, kurie trešiadienio 
naktį nušovė groserninką, Ste- 
phen Broscoe, 39 melų, kuris 
buvo manadžerius grosernės ad
resu 3654 So. Wentwortli Avė.

Broscoe buvo krautuvėje su 
kitu darbininku, Vincent Ar- 

. gento, 211 Wcst 37 St., kada 
negrai įėjo. Kai Broscoe pasi
priešino negrams, jam įsakiu- 
;ienis eiti į užpakalinį kambarį, 
vienas iš jų paleido du šūvio. 
Broscoe buvo nuvežtas į ligoni
nę jau negyvas.

Kitoje vagystėje ^trečiadienio 
vakare, poliemonas Lawrence 
J’Keefe pašovė ir sunkiai sužei
dė 16 metų amžiaus Denius 
Brennan, 2048 Madison St. 
Brennan mėgino apvogti “clc- 
vated” stotį, prie Ogden ir Vau 
Burcn gatvių, nežinodamas, kad 
jau kuris laikas kai policija da
boji šią stotį, nes ji buvo du 
kartu piktadarių aplankyta nuo 
pirmos šių metų.

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




