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r.Suomiai ir Rusai Pasirašė Sutartį&

MŪŠIAI SUSTOS TREČIADIENĮ PIETŲ 
METU 1 ,

Reikalauja užgrieb
ti Britanijos ir Fraii- 

cuzijos laivus
Kovo 15 d. rusų ir suomių kariuomenė už

ims vietas prie naujos sienos
MASKVA, sovietų Rusija, kovo 12.—Oficialiai pra

nešta, kad Rusijos ir Suomijos taikos sutartis pasirašyta.
Sutartis sako, suomių ir rusų mūšiai pasibaigs tre

čiadienį pietų metu.
Pagal sutartį kovo 15 dienų, 10 valandų ryto, Rusi

jos ir Suomijos kariuomenė užims vietas prie naujo Suo- 
mijos-Rusijos rubežiaus.

Rusijos ir Suomijos prekybos derybos prasidėsian
čios tuojau.

Sutartis atiduoda Rusijai visų Karelijos sųsmaugų ir 
visų Ladoga ežero pakraštį.

Kalhaiųa, rusai gaus Viborgo miestų. Jie taipgi gaus 
Hango pusiausali. Tačiau jį renduos, ir gavo teisę ren- 
duoti pusiausalį 30 metų.

Apie Petsamo uostų, Suomijos šiaurėje, kur randasi 
turtingos nikelio kasyklos, nekalbama.

Sutartį turės patvirtinti Suomijos parlamentas ir 
Rusijos vyriausias sovietas.

Suomijos delegacija pasiekė Maskvų pereitų ketvir
tadienį. Kuone savaitę laiko vestos derybos. Jos buvo ve
damos taip slaptai, kad net kai kurie diplomatai Mas
kvoje sužinojo apie jas tik vėliau.

J. Valstijų ambasadorius Maskvoje laike derybų kele
tu kartų tarėsi ^ų Molotovu ir pareiškė, kad J. Valstijos 
įdomauja derybomis. Tačiau jis nesikišo į jas ir Ameri
kos sugestijų nedhviJ* ;; r. j* '> '

Suomijos delegacija, manoma, apleis Maskvų ir iš
keliaus namo trečiadienį.

SUOMIJA DAR NEPASIUNTUSI ATSA-
I KYMO RUSIJAI

HELSINKIS, Suomija, kovo 12. — Nors Maskvoje ir Ber
lyne paskelbta, kad Suomija ir Rusija pasirašė taikos sutartį. 
ta,čiau Suomijos vyriausybės atstovai pareiškė, jogei Suomijos 
atsakymas dar nepasiųstas į Maskvą.

* Suomijos seimas posėdžiavo visą naktį į trečiadienį.

LONDONAS LAUKIA PATVIRTINIMO 
PRANEŠIMŲ APIE TAIKĄ

LONDONAS, Anglija, kovo 12. — Gautas Londone Berly
no pranešimas, kad Rusija ir Suomija pasirašė taikos sutartį, 
iššaukė Britanijos valdžios atstovų pareiškimą: esą negalima 
pasitikėti, jogei Vokietijos žinių agentūros pranešimas esąs tei
singas. Dar nėra įrodymų, kad Suomijos parlamentas priėmė 
Rusijos sąlygas. Tenka laukti žinios patvirtinimo.

,50,000 TALKININKŲ KAREIVIŲ PA
RUOŠTA SUOMIJON VYKTI

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 12. — Premjeras Daladier 
antradienį painformavo atsto
vų rumus, kad 50,000 Francu- 
zijos ir Britanijos kareivių yra 
paruoštų Suomi j on vykti, ši
tie kareiviai sukoncentruoti 
dviejuose punktuose, Jie išvyks 
kai tik talkininkai gaus viešą 
Suomijos prašymą pagalbos.

Suomijos užsienių reikalų 
ministeris Vaino Tanner pri
žadėjo duoti atsakymą į talki
ninkų pasiūlymą kai pasibaigs 
suomių parlamento posėdis.

Cbicagai ir apieiinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; tarpais pasnigs; 
temperatūra nedaug pasikeis; 
saulė teka 6:07 v. r., leidžiasi 
5:53 v. v.

600,000 vyru— rusų 
nuostoliai Suomijoj

BRUSSELS, Belgija, kovo 
12. — čia atvyko iš Suomijos! 
kunigaikštis Rene de Burbon- 
Parmą. Jisai keliaująs į kele
tą šalių kaipo Suomijos karo 
vado Mannerheimo pas'unti- 
nys. Kokia jo misija esanti, jis 
nepasako.

Burbonų kunigaikščio ap
skaičiavimu, *.rusų nuostoliai 
Suomijoj siekią 600,000 vyrų.

; * . ------ '/t

Britanija siulijo šuo-
miams didesnę 

pagalbą
LONDONAS, Anglija, kovo 

12. — Užsienių reikalų minis
terija antradienį paskelbė, kad 
Britanija yra pasiuntusi suo
miams keletą pasiūlymų dides
nės pagalbos, pirm negu rusų 
ir suomių taikos derybos pra
sidėjo. Valdžios atstovas pasa
kė, iš Suomijos pagalbos pra
šymo negauta;

Welles kalbėjosi su 
opozicijos vadais

LONDONAS, Anglija, kovo 
12. — Prez. Roosevelto pasiun
tinys Sumner Welles turėjo 
pasikalbėjimą pirmadienį su 
karalium Jurgiu, užsienių rei
kalų sekretorium Halifaxu ir 
premjeru Chamberlainu. Antra
dienį Amerikos ambasadoje 
įvyko jo pasikalbėjimas su opor 
zicijos — Darbo partijos — 
vadais, majoru Attlee ir Ar- 
thur Greenwoodu. Tuoj po ši
to pasikalbėjimo įyyko Welle- 
so ir liberalų partijos vado 
Sinclairo pasikalbėjimas.

.-- -- --

Daladier turėjo pa
sikalbėjimą su Suo

mijos atstovu
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 12. — Premjeras Daladier 
antradienį turėjo pasikalbėji
mą su Suomijos pasiuntiniu 
Dr-u Harri Holma. Francuzi- 
jos parlamentas ruošiasi klau
sti vyriausybę, ką ji daranti 
teikimo Suomijai pagalbos rei
kalu. Manoma, Daladier norė
jęs gauti informacijų iš Šuo* 
mijos pasiuntinio, tačiau tik
tai nežinoma, apie ką jiedu 
kalbėjosi.

Parlamentas svarsto Rusijos 
įteiktas taikos sąlygas.

Siuntimas pagalbos Suomi
jai priklauso nuo pačių suomių, 
pareiškė Daladier^

Hitleris gavo suo
mių atsišaukimą

HELSINKIS, Suomija, kovo 
12. — šimtas Suomijos pilie
čių vokiečių kilmes pasiuntė 
atsišaukimą Hitleriui, Goerin- 
gui, Vokietijos armijų vadui, 
generolui Brauchiischui, ir ad
mirolui Raederiui, Nacių vadai 
prašomi padėti suomiams ko
voje su rusais. . I \

Suomijos piliečiai gavo atsa
kymą, kad jų prašymas pasie
kęs asmenis, kuriems jis buvo 
adresuotas.

' ____________ f

VATIKANO MIESTAS, ko
vo 12.- — Antradienį sukakę, 
metai kai popiežius Pijus XII 
užėmė katalikų- bažnyčios gal
vos vietą.

Suomijos premjeras Risto Ryti, Juozas Stalinas ir Viačeslav Molotov, Rusijos užsie
nių reikalų komisaras. Vėlesnieji antradienio pranešimai sako, kad Suomija ir Rusija pa
sirašė taikos sutartį.

Atgabeno, vokiečių 
laivą į uostą

J______ -- ■

LONDONAjS, Anglija, kovo 
12. — Admiralitetas praneša, 
kad vokiečiai padegė savo pre
kybinį laivą Hanovėr, kai jam 
pastojo kelią Britanijos krei
seris. Bet laivas nepaskcndo. 
Britai atgabeno ji į uostą. Na
cių) laivą britai pagavo Puerto 
Rico apylinkėje.

1 "**/ "* ***'*" 111 "»

Italiją pasiliks ko] 
kas nekariaujanti
ROMA,. Italija, kovo 12. — 

Vokietijos užsienių reikalų mi
nisteris von Ribbentrop pirma
dienį išvyko namo. Jam išvy
kus Italijos spauda kalba, kad 
Italija pasiliks nekariaujanti 
— bent tol, kol Mussoliniui at
rodys geriau nekariauti./1

Iš kario pasklido gandas 
kad popiežius nepalankiai žiū
rįs j Hitlerio siūlomas taikos 
sąlygas ir taip pasakęs Rib- 
bentropui. Bet tai buvo gan
das, o tikrai publika nežino, 
apie ką Ribbentrop ir popie
žius kalbėjo. 

i

Nauja taryba tvar
kys geležinkelių 

reikalus
MEKSIKOSMIESTAS, Melo 

sika, kovo 12. — Meksikos ge
ležinkelius tvarko pačių dar
bininkų paskirta taryba iš 7 
asmenų.

Per paskutines tris savaites 
įvyko trys geležinkelių nelai
mės, kurise buvo užmušta 19 i 
žmonių, sužeista 60, o turtui 
žalos padaryta apie $30,000.

Dėl šitų nelaimių vyriausio
ji geležinkelių taryba rezigna
vo, o jos vieton paskirta ki
ta.

Kinijos frakcijos 
pešasi

SHANGHAI, Kinija, kovo 
12. — Kai prasidėjo Kinijos ir, 
Japonijos karas, tai aprimo 
Chiang Kai-sheko šalininkų ir 
Kinijos komunistų kova. Ki
nams teko visos pajėgos su
koncentruoti karui su įsiver
žėliais. Dabar gi, kai japonų 
kampanija pradeda silpnėti, 
vėl smarkiau ima veržtis pa
viršiu komunsitų ir Chiang 
Kai-sheko šalininkų savitarpė 
kova. Ji vis aštrėja, nors dar 
bendromis jėgomib kariaujama 
su japonais.

Turi rinkinių vajui 
apie $1,000,000

WASHINGTON, D. C., ko
vo 12. — Atstovų rūmų kler
ko ofise demokratų ir repub 
hkonų partijos užregistravo 
savo fondus. Pasirodo, dcmo 
kratų partija turinti $412,481, 
o republikonų partija — $506,- 
100.

Kuone visi demokratų pini
gai suplaukė iš Jackson die
nos parengimų. Tik vienas as
muo -— Wą^ne Palmerp iš Mo
bile, Ala. — paaukojo demo
kratų partijai $1,000 kaipo as
muo. Republikonai yra gavę 
sumų iš paskyrų asmenų, ku 
rios siekia iki $4,000.

Pataria apriboti pre
zidento politinę 

veiklą
5VASHINGTON, D. C., ko

vo 12. — Senatorius Smilh 
(demokratas iš South Caroli- 
na) pataria suvaržyti politinę 
veiklą ne tik mažesniųjų fede- 
ralių samdinių, bet ir prezi
dento ir jo kabineto narių. 
Smith yra žinomas prez. Roo
sevelto ir Naujosios Dalybos 
priešininkas.

Juokdariai kalba: jeisru no
rima apriboti Jungt. Valstijų 
prezidento ir ministerių poli
tinę veiklą, tai turėtų būti ap
ribota ir senatorių ir atstovu 
rūmų narių politinė veikla. 
Tuomet Jungt. Valstijos [gytų 
Rusijos ir Vokietijos režimų 
pobūdį.

Amerikos firma ve
da derybas Italijoje

PITTSBURGH, Pa., kovo 12.
— Pittsburgh Coal Company 
prezidentas Morrow pareiškė, 
kad kompanijos vice-preziden- 
tas Robertson Italijoje veda 
derybas. Pittsburgh Coal Com
pany nori siųsti Amerikos an
glis Italijon. Robertson taipgi 
ieškosiąs rinkos Amerikos an
glims Ispanijoje, Portugalijoje, 
Egipte ir Skandinavijos šaly
se.

500 pilgrimų pakly
do tyruose

BEIRUT, Syrija, kovo 12.
— IŠ Islamo šventojo miesto 
Mecca grįždami tyruose pakly
do 500 mosulmonų maldininkų. 
Bijoma, kad jie visai nepra
žūtų.

ALBANY, N. Y., kovo 12.
— New Yorke šiuo laiku yra 
du didžiausi pasažieriniai Bri
tanijos laivai — Queen Eliza- 
beth ir Queen Mary. Yra taip
gi New Yorke didžiausias Fran- 
cuzijos pasažierinis laivas Nor- 
mandie.

New Yorko legislaturos na
rys John A. Devaney įteikė le- 
gislaturai rezoliuciją, kuri rei
kalauja, kad Jungt. Valstijos 
užgriebtų tuos laivus, nes An
glija ir Francuzija yra skolin
gos Jungt. Valstijoms ir sko
lų nemoka.

Prohibicijos šali
ninkei juda

DĖS MOINES, Ia., kovo 12.
— John B. Ilammond, Dės 
Moines blaivininkų lyderis, an
tradienį paskelbė, kad susior
ganizavo draugija, kuri dar
buosis tikslu panaikinti 21-mą 
konstitucijos amendmcntą. Tas 
amendmentas panaikino prohi- 
biciją (blaivybės įstatymą) 
Jungi. Valstijose.

Mokytojai ir dženi- 
toriai reikalauja 

algų
SHAMOKIN, Pa., kovo 12. 

— Shamokin kauntės mokyto
jams ir mokyklų dženi toriams 
vra nemokėtos už kurį laiką 
algos. Taigi mokytojai ir dže
ni t oriai išleido pareiškimą, kad 
u e laikys mokyklas uždarytas 
iki taps sumokėtos jiems pri
klausomos algos.

Areštavę Rusijos 
šnipą

MIAMI, Fla., kovo 12. — 
Dienraštis “The Miami Herald” 
praneša, kad svarbus sovietų 
Rusijos šnipas tapo areštuotas 
Jungt. Valstijose. Jo vardas 
neskelbiamas. Jį tačiau ketina 
klausinėti atstovų rūmų Ne- 
amerikoniškai Veiklai Tyrinėti 
Komitetas.

Daktarai priešingi 
socializuotai 

medicinai
MINNEAPOLIS, Minn., ko

vo 12. — Modern Medical Ma
gazine kovo mėnesio laidoje 
sako, kad buvo atsiklausta 
Amerikos daktarų, kaip jie žiu
ri į socializuotą mediciną. Iš 
29,215 daktarų, davusių atsa
kymus, 85 nuošimčiai pareiš
kė neremsią jokios socializuo- 
tos medicinos programos.

Bomba sprogo ka
tedros salėje

ARMAGH, Airija, kovo 12. 
— Pirmadienį sprogo bomba 
St. Patrick’s Rymo katalikų 
katedros salėje ir padarė ne
mažai žalos. Manoma, eksplo- 
zijos kaltininkai yra airiai te
roristai, vadinamos republiko
nų armijos nariai.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

STOCKHOLM, Švedija, kovo 
12. — Svarbus Suomijos at
stovas Švedijoje pareiškė, kad 
Suomijos ir Rusijos susitari
mas bus pasirašytas antrcdic- 
nį popiet. Taikos sąlygos ne
paskelbtos.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 12. — Premjeras Daladier 
painformavo, kad 50,000 talki
ninkų kareivių laukia tik pa
liepimo vykti į Suomiją. Suo
mijos užsienių reikalų minis
teris kaip antradienį popiet tu
rėjo pasakyti, ar Suomija rei
kalauja šitos pagalbos.

LONDONAS, Anglija, kovo 
12. — Kalbama, didelių daly
kų tenka laukti šiaurės Euro
poje, jeigu suomiai nepriims 
Maskvos sąlygų.

LONDONAS, Anglija, kovo 
12. — Britanijos laivynas to
limuose rytuose ruošiasi vyk
dyti blokadą rusų uostui Vla- 
divcstokui, per kurį tam tik
ras kiekis rudos ir gumos plau
kia į Vokietiją.

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 12. — Artilerijos veiksmai 
vakarų fronte, Vosgesų kalnu 
srity. Nacių lėktuvai: skraidė 
žemai virš francuzų linijos. Vo
kiečiai sakosi nujovę francuzų 
lėktuvą.

LONDONAS, Anglija, kovo 
12. — Sakydamas prakalbą. 
Chamberlain pareiškė, kad tal
kininkai kariauja už savo ir 
už mažų tautų laisvę ir nepri
klausomybę, taipgi už atsteigi- 
mą lenkų ir čekų nepriklauso
mybės. Neminėjo Austrijos.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 12. — Susiorganizavo Fran- 
cuzijoje Nacionalinė Austrijos 
Taryba. Jos tikslas yra atgai
vinti nepriklausomą Austriją. 
Tarybai vadovauja prof. Was- 
sitzky.

HELSINKIS, Suomija, kovo 
12. — Suomijos karo vadovy
bė apskaičiuoja, kad rusai pra
žudo kasdien po šešis lėktuvus 
ir po 15-ką tankų.

8 sužeisti ligoninės 
eksplozijoje

CLEVELAND, Ohio, kovo 
12. — įvyko gaso eksplozija 
Booth Memorial ligoninėje. 
Astuoni ligoninės štabo nariai 
sužeisti, 80 pacijenlų išgąsdin
ta. Eksplozija išmušė 40 lan-
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ŠLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo 4arp “laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir kataliku (“kryžiakip.

Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui

(Tęsinys)
Parėjęs namo, sėdo prie sta

lo ir, rodos, degte degančiu hal-j 
su tarė:

— Bažnyčia jau nebe bažny
čia daugiau, o tik plūdimų ir

ten

no

ki-

malonių, lai gali tatai padaryti 
ir namie —-savo kambaryj, kur 
gali ■ geriau ąusikaupti ir visa 
savo siela jam atsiduoti, negu 
bažnyčioje.

—Tai žinoma, kad taip, To- 
niūk, — pritarė jam šeiminin
kė. — Kristus net barė 
nes, kam jie bažnyčioje 
šiaipjau kur viešumoje 
džiasi. Jis sake, jog tie, 
viešumoje meldžiasi, yra
mainiai, nes jie, sako, ne tiek 
trokšta dievą garbinti, kiek 
žmonėms pasirodyti, kad, ve, 
ir jie yra labai dievobaimingi 
ir — supraskite! — aukštųjų 
dorybių pilni. Kristus liepė už
sidaryti savo kambarėlyje ir 
ten melsti savo dievą, arba “sa
vo tėvą”, kaip jis mėgdavo sa-

zino- 
arba 
mel- 

kurie 
veid-

keiksmų tvartas! Kojos 
daugiau nebekeisiu!

Visi sužiuro.
O jis pradėjo valgyti — 

persižegnojęs.
Visi pasižiurėjo į vienas

tą, truktelėjo pečius ir tylėjo, 
laukdami to, ko dar nesitikėjo. 
Juk jie žinojo, kad Roko sielo
je tikybiniai prietarai yra bai
siai j giliai įsišakniję ir su jo 
visa dvasine būtybe, tarytumei 
Siamo dvyniai, suaugę. Taigi 
nesitikėjo, kad jis taip greitai 
ims ir juos išraus — išraus su

- Viško gė-

nimis.
—Tai matai, Rokai, — pir 

miltinis pradėjo Antanas, — 
čia, juodų angliakasių namuo
se, niekados neišgirsi tokių že
mų, žmonėms garbę plėšiančių

tenai eiti? Juk jeigu jau taip 
baisiai trokšti dievą garbinti ir 
melsti bei prašyti iš jo visokių

Sveikata Ligoniams

—'Gerai sakai, misele, gerai, 
— atsiliepė įnamis Kazys, kuris 
jau seniai buvo nusipirkęs “Vi
są šventą Raštą Seno .ir Naujo 
testamento, į lietuvišką kalbą 
perstatyto, iš naujo perveizėto 
ir aštuntą kartą išleisto”. Ir jis 
jį pirko nuo kun. Mockaus, ir 
skaitė, labai nuoširdžiai skaitė, 
ieškodamas šventųjų liesų lie
sos. Bet besuki lydumas dieviš
kąją knygą, subedievėjo, o to-

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

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

M ZUKAITIS
. 334 DEAN BLVD.__

SPENCERPORT, N. Y.

PAMOKOS i
Anglų Kalbos, Lietuvių Kalbos,, 
Gramatikos. Aritmetikos, 
Stenografijos, Knygvedystės, 
Pilietybės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 v. ryto iki 3 po piet,

*kimi žmonių kimus ir nukloja 
dvokiančiais jų lavonais žemę, 
taip šliuptarbįški laikl’ašėiai Jr 
knygos naikiąją j ūsų; dūšias ir 
riškloja jortiis pragaro dugną!— 
Nelaikykite sąyo liamuose nė 
vieno, .'kuris priklauso Šliuptar- 
niškų žalčių šnibždynams a^ba 
skaito šėtono .tulžimi išdmkuo-^ 
tus jų laikraščius ‘ bei knygas! 
Vykite Jups laukan — vykite, 
nepaisydami, ar butų jūsų bro
lis, sesuo, motina, tėvas, vaikas 
-- vykite, nes žniogus, kuris 
tarnauja šėtono apsėstam šliu
pui, nėra daugiau žmogus, o tik 
galvijas, bestija, barškančioji 
iPelkiy gyvMe ! - ; Bęgmkile jų 
iiaikraščius ir knygas, kaip da
iginate baisia liga sfergančio li- 
igonio |iriškrepnuol.u.ą skudurus!
— Branėškile Mnąn kiekvieno 
vardų ir pavardėj kuris parina- 
;zonų piktiems Mibįdynams pri- 
iklauso ir jų rėštus skaito. — 
Kas šitų įsakymų^išpildys, ne
gaus išrišimo, ■i|ęjgaus šliub.o, 
negaus sąvo vailĮani^ kriketo, 
negaus kapinėse vietos! Negaus, 
nes tiems, kurie Ijdąuso ir (pade
da tšėtono henkartam®, uš netar
nausiu ir dievo iįalonių neteik- 

į siu!!” v
Čia Rokas stabtelėjo, nes ir 

i kunigas buvo toj vietoj stabte-

—Kiekvienas padorus žmogus 
ičgtų nuo tokios burnos, — pa
stebėjo šeimininkas. O Antanas 
tylėjo susimąstęs. Bet netrukus 
ir jis pradėjo:

—Tai matote dabar, kodėl 
Puodžius mums salę atsakė. Tai 
matote...

—Kunigas pafiksino, kuni
gas, — tvirtino šeimininkė, lin
guodama gražią savo galvą. — 
Vakar eidama iš bučernės ma
čiau, kaip išsivertė būrys para* 
pijonų,.su kunigu pryšakyje, iš 
Puodžiaus galiūno.

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

lo paleistuvio klausyti ! Nežiūrė
kite 4 jį. Nerodykite jo šėtoniš
ko veido savo vaikams. Aklinai 
užsitrenkite duris ir užsitrauki
te langus, kad šėtoniška sėkla į 
jūsų namus neįsibriautų, kad 
prakeiktas kvapas jūsų nosies 
šnervių nepasiektų! Saugokitės, 
nes jis raitas ant šėtono čia at
jos! O kurie nepildysite to, ką 
įsakau, kurie1 eisite klausyti to 
liuciferio tarno, — negausite iš
rišimo, šliitbo, vaikams krikšto 
ir vietos pašventintose kapinė
se! Negausite! Už tai dar kartą 
sakau jums: nesielkite kaip gal
vijai, kaip arkliavagiai, — nei
kite į jo prakalbas, nežiūrėkite 
į jo veidą, ant šėtono paveikslo 
sutvertą! Dar kartą perspėju 
jus: nematykite ir neklausykite 
jo, nes rusti dievo ranka pa
sieks jus ir aptemdins jum akis, 
apkurtins ausis, iškraipys jūsų 
veidą, o visą kūną susuks į gu
zą ir raičios gatvėmis, kaip su
kepusius purvo gniaužulius!

Rokas nutilo, aplinkui apsi
dairė, matyti, . žiūrėdamas, ar 
niekas, apart namiškių, negir
dėjo. Jis iš tikrųjų gėdinosi at
pasakoti tokį riebų kunigo bur
nojimą bažnyčioje.

—Ar lai viskas?—klausė šei
mininke.

—Nežinau, gaspadinėle. Aš

Visi buvo 
tik ant ko

jų tepaslovėjo.
—Už tai šiandien taip 

musų užkviestą kalbėtoją 
Šliupą. Matyt, dar nuo 
buvo neišsipagiriojęs, —

(Bus daugiau)

pi u do
— dr. 
vakar

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienj
4631 So. Ashland Avė.
S Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3050

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: VAROS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

įdomiavosi pamokslu ir šeimi
ninkė.

—Taigi, misele, jeigu mažų 
vaikų butų, lai kas jau čia ir 
prašytų tą pamokslą pasakoji,
— teisinosi Antanas, —bet čia 
juk visi dideli žmonės, pilnai' 
užaugę k, sakysiu, svieto matę.

—Nebijok, Rokai. Gal bui, 
kad ir Įneš esame kada nors 
panašų pamokslą girdėję. Tai 
turime atsparumo. Neapsikrėsi- 

>me, nesuširgsime, nebijok, —i 
tikrino Kazys.

—Sakyk, nesisarmatyk, — 
pagaliau ragino ir šeimininkas.
— Juk jeigu tuos “perlus” ga
lėjo .pakęsti .dievo narnai, lai, 
pakęs ir šita suodinų mainierių 
lūšna.

—A, musų Rokas, tai .'kaip 
koks taikė, — jau nebeiškentė 
ir ;pa!ti šeimininkė.
dįnasi, visko bykštauja.

Rokas pažiurėjo į šeiminiu-' 
k.ę, }>ask.ui pro langą, ar !kajr*į 
tais kas neateina, visus atsipra
šė miestišku mandagumu iir,i 
pagaliau, pradėjo atpasakoti 
tik ką girdėtą pamokslą. O ka-. 
daugi jo atmintis buvo ypatin
gai gera, tai, galima sakyti, pa-i 
taikė kuone žodis zžodin.

I
—Aš manau, kad kunigas 

šiandien buvo nusigėręs. Kitaip
— ar jis butų drįsęs tokį neva
lytą pamokslą sakyti. Ne. — 
Pradėjo Rokas. — Sako, “šian
dien aš sakysiu jums, galvijai, 
pamokslą apie šėtono išperas, 
benkarlus, kurie plakasi prie 
jūsų, kaip utėlės prie šilto kū
no.”

—Pradžia labai stipri, — ne
iškentė šeimininkė.

—Atsiprašau, gaspadinėle. Aš
— žodis žodin, — teisinosi įsi- 
rausvinusiu veidu Rokas. —Su
ko, “tie velnio išperos daužosi 
po miestus ir miestelius, kur 
tik yra musų brolių ir sesių ka
talikų, iš švento Belsčiaus čia 
atvažiavusių, ir sėja prakeiktą 
velnio sėklą! Vienas lokių vel
nio gizelių buvo atsibai^lojęs iį 
Frazerį, žinote, jnetol^ną mies
telį, kur aš, dieną naktį dirbda
mas — dirbdamas visai dykai, 
dirbdamas lik dėl aukščiausiojo 
garbės ir žmonių dusių išgany
mo, sutveriau naują parapiją,“ 
idant aprūpinus katalikus, iš 
katalikiško Polsčiaus čia atkly
dusius, šventais sakramentais, 
nes juk žinote, kad žmogus be 
išpažinties, išrišimo ir švento 
sakramento yra ne žmogus, bet 
galvijas! Ne, jis yra -bjauresnis 
už galviją, nes galvijas nepažįs
ta vieros šventos, o žmogus pa
žįsta! Jis ten suviliojo, sukvie
tė minkštakaulius, vieroje šven
toje nedrūtus musų brolius ka
talikus ir, šėtono liežuvį turėda
mas, pasakė jiems šėtonišką pa
mokslą. Paskui sutelkė juos iį 
cicilistų, parmazonų ir šliuptan- 
nių govėdą, kuri tuoj pradės 
žmones užpuldinėti, bažnyčias 
griauti-ir prišintis šito krašto 
valdžiai, nes tas velnio sekios 
nešiotojas padarė juos anarčhis • 
tais. Tas velnio išpera susuko 
švariame Frazorio miestelyje 
šlykščią votį, kuri bile dieną

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekni. pagal sutarti

DR. C. Z. VEZELTS
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—t 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadk 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

AKIU SPECIALISTAI—Sako, ‘‘geri, ištiUiiiii, tikrai 
dievobaimingi pal’apijonai man 
jau pranešė, kąd ir-'šito mies to 
šliuptarniai rengia prakalbas. 
Ir jie pasikvietė kalbėti tą šėto
no tarną šliupą, kurio pikti dar
bai net pragare jau nebesutel
pa! Įsakau jums prieš dievo 
mukų (aukštai pakėlė jis kry
žių}'': nebūkite! galvijai, neikite

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A~ JENKINS
(.Lietuvis?

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVėst 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731 
Namų Tel. VIRGIN 1A 242J

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

Laisniuotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

710 WEST 18tb STREET
Tel. CANAL 3161

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

P.lione YARDS 1373.

Rokas buvo labai susijaudi
nęs. Jis bijojo žodį tarti, kad 
kartais neišsišokus. Mat, jis vy
ras buvo iš tikrųjų labai rim
tas ir taktingas.

Bet visiems labai rūpėjo, tar
si panages niežėjo, tikrai suži
noti, kas ten per pamokslas bu- 

,<yo, kad taip baisiai, tiesiog iš 
pamatų, rimtąjį Roką sukrėtė.

t~O ką ten, Rokdli, ta^.-, kuni
gas sakė šiandien, kad tu taip 
drūčiai pasižeidei? — paklausė 
Antanas.

—Et, — ranka numojo Ro
kas, — gėda ir sakyti prie šva
rių žmonių.

•Kunigas - - dievo tarnas, 
kalbėjo bažnyčioje — dievo na- 

i muose, lai galima včia, juodų 
mainierių lindynėje, pakartoti, 
— nenusileido Antanas,

... Kad mažų vaikų butų, tai 
sakyčiau, kad ne, bet dabar...—

7

ir
nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių .
MOKYKLA 

816 VV. 33rd Place, 
CHICAGO. JLL.

COPR. NEEG&5CRAFT SERVICE, INC.

SNOVVFLAkES PATTERN 2295

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Sales Tax ekstra.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

čia įdedu <10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas i

N®. 2295

varde

Miestas ir valstija

Adresas.

ihhihhi^i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SLNlAęįJlA Ir didžiausia laidojimo įstaiga

DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite inusų radio programų Antradienio ir šeštadienio. ryt
mečiais, lt:00 vai. ryto iš VV. H. I. P. stoties (1489 K.) 

1 BU POVILU 8ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
PhoneYARDS 7299.

Tel. ųffice Wentworth 6330 «ų
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

a

išperėjo krūvą žalčių, -kurie da
bar maitosi,-.vyniojasi apie musų 
brolius katalikus, iš švento Poks- 
čiaus čia atkeliavusius, ir gun
do juos skaityti šliuplarniškus 
laikraščius bei knygas, kaip kar
du gundė šėtonas, žalčiu pasi^ 
vertęs, pirmutinę musų motiną 
— Ievą... Bet sakau jums, kad 
pasieks juos — pasieks kiekvier 
ną prakeiktą, cieilistą, parmazo^ 
ną arba -šliuplarnį rusti dievo 
ranka ir pavers į tikrus žalčius, 
kurie šliaužios po Frazerio mie
stelio gatves ir laižys savo lier- 
žuviais purvą bei mėšlą. Sakau 
jums, kad ir su jumis taip bus, 
jeigu jus pavirsite galvijais ir 
tų šėtono išperų klausysite. To/ 
dėl sakau jums -— paskutinį' 
kartą sakau: neprašykite į 
šliuptarnių draugystes, nes tai 
yra žalčių šnibždynai; neskaity-, 
kitę šliuptarniškų laikraščių ir 
knygų, nes tai yra raktai į pra
garą ir amžinąją ugnį! Ir sa
kau jums: kaip maras kad nai-

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

ADVOKATAI

st.
1824
3395

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

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

_.............. ., ..... ______

Ofiso Tel. Virgin ia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

Valandas—-9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

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

Telefonas YARDS 9818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

... ..................................................... 1111111,111111

NARIAI 
Chieagns, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Abociacijos

lllltIII, lllllII11IIIIIIIIIIIHI1111III

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

iililiiiiiUHiiiintniHiŲvųiiHti

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

aiiiiiimiiiH'iiiiimiiiaiiiiiiiiiiit

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.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

■m*

I. J. ZOTiP Phone Yards 0781
1646 West 4<>th Street

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue

, _ - - . - -e-—į ■

Yurds 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phoire Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ęast 108th Street Tpl. Pų|lwn 1270

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

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

2100 VyEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namu telefonas Brunswick 8597
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Lietuvos Padangėje

BUVUSIOJE ŽEMAIČIU SOSTINĖJE
Raseiniai Seniau ir Dabar

Raseiniai yra viena seniau
siųjų lietuvių gyvenamų vie
tų. Apie šios vietoves pavadi
nimą, Raseinių vardą, yra ši
taip pasakojama. Esą. prieš ke
letą šimtų metų dabartinių 
Raseinių vietoje buvusi pago
niška šventovė. Po didžiuliu 
ąžuolų kūrenta amžinoji ug
nis, kuri tik iškilmių ir šven
čių metu pilna liepsna degu
si, o šiaip vos rusenusi. Todėl 
šią vietą praminė Rusenęs var
du, kurs ilgainiui išvirto Ra- 
seine ir, pagaliau, Raseiniais. 
Yra ir kitoks, daug patikimes
nis miesto vardo kilmės aiš
kinimas. Per miesto vidurį te
ka upeliūkštis Raseika. Tad 
nuo upelio vardo kilęs Rasei
nių vardas. O upelio vardas 
kildinamas nuo žodžio rasoti, 
nes upelis prasideda netoliese 
miesto, iš šaltinių, kurie iš po 
žemių tarsi rasoja.

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

Taupykite pirkdami pas— 
GOLDSTEIN 

914 MAXWELL ST. 
Tel. CANAL 6114.

XIII ir XIV-tojo amžiaus is
toriniai Šaltiniai Raseinius va
dina Rossigen, Ruschigen ir, 
dažniausia, Rasseyne.

Rašytų žinių apie Raseinius 
randame tik iš XIII-jo am
žiaus vidurio. 1253 m. Lietuvos 
karalius Mindaugas, atsidėko
damas Livonijos ordinui už pa
galbą karuose ir tarpininkavi
mą pas popiežių karališkojo 
vainiko gavimo reikalu, užlei
do kalavijuočiams didelę že
maičių krašto dalį, kurion įė
jo ir pusė Raseinių srities. Ne
trukus prasidėjo tarp lietuvių 
ir kryžiuočių bei kalavijuočių 
ilgų karų laikotarpis, šio me
to įvairus istoriniai dokumen
tai. kronikos dažnai mini Ra
seinius. XIV-ojo amžiaus pa
baigoje Raseiniai jau buvo 
svarbiu žemaičių krašto cen
tru.

Oficialus suteikimas Rasei
niams pirmu miesto teisių pa
gal Magdeburgo įstatymus, 
manoma, galėjo įvykti Alek
sandro viešpatavimo laikais, 
būtent, 1492-1506 m. Vėliau 
naujų teisių ir privilegijų Ra
seiniams dar suteikė Zigman
tas Augustas, Steponas Bato
ras, Zigmantas III bei kiti di
dieji Lietuvos kunigaikščiai.

Sujungtos Lietuvos-Lenkijos 
respublikos laikais Raseiniai 
buvo pačiu svarbiausiu žemai
čių miestu, sostine. 1585 m. 
Raseiniai paskirti vietos sei
melių suvažiavimo vieta, o taip 
pat bustino svarbiausių dide
lio žemaičių krašto teismo į-

staigų. Taip pat Rasei
niuose buvo sukoncentruo
tas visos srities archyve, s. 
Bajorų suvažiavimai įvykda^ 
vo karališkuose rūmuose ar* 
ba plačioj lygumoj, esančioj 
žiemos vakarų pusėje nuo 
miesto, ši lyguma dar iki šiol 
vadinama Stonais, nuo slavišJ 
ko žodžio ‘stan”, kurie reiškia 
stovyklą, rinkimosi vietą. To
je pačioje lygumoje • kasmet, 
per šv. Mykolą, buvo atlieka
mi žemaičių seniūnijos kariuo
menės pratimai, mankštos ir 
kariški žaidimai. Anuo metu 
Raseiniai taip pat jau buvo vi* 
strofinio žemaičių seniūno bu-i 
veine. Visuotinis seniūnas bu
vo aukščiausios administraci
nės srities valdininkas. Jo pa
skyrimas buvo lydimas dide
lių iškilmių ir apeigų. Kaip 
pavyzdys, • paminėtina naujai 
paskirto visuotiniu žemaičių 
seniūnu Jono Katkevičiaus at
vykimas į Raseinius (1766. V. 
15). Jam įvažiuojant miestan, 
čaudė iš patrankų, giedojo 
“Te Dėtim laudamus”, o mies
to aikštėje kepė veršius mi
nioms vaišinti.

1792 m. Stanislovas Augus
tas suteikė Raseiniams atnau
jinamąją privilegiją, kuria pa
tvirtinamos miestui Magdebur
go teises ir užtikrinama gyven
tojams nuosavybės teisė. Kartu 
buvo duotas Raseinių miestui 
herbas, vaizduojąs bėgantį, iš
sižiojusį lūšį. Rusų laikais šis 
herbas buvo pakeistas kitu 
herbu, sudarytu iš dviejų da
lių: viršuje bendras Kauno gu
bernijos herbas, o apačioje du 
ragai žaliame dugne. Atgavus 
nepriklausomybę, miešto herbo
emblema—vėl bėgantis lūšis.

Dabar AKINIAI Visokios 
MADOS

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 45«0

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

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

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

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

Ši pasiūla tinka iki kovo 25 d., 1940.
Rašykite:

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

Telefonas SUPERIOR 3391.

KLAUSYKIME 
SALTIMIERO RYTMETINIŲ 

mrruviSKV radio |Įj 13 | n 
PROGRAMŲB. H. .F.i

Rusų valdymo metais nete
kęs pirmykštės reikšmės Ra
seiniai eilinis apskrities mies
tas. Tik apie pusę pereitojo 
šimtmečio dėl žymiai išsiplc- 
atkuto, ir jo gyventojų skaičius 
tusios javų prekybos miestas 
viršijį) 10,000. Tuo'mietu • Ra
sei niams buvo progos išaugti 
dar didesniu miestu. Vedamas 
Liepojos-Romnų geležinkelis 
pirmykščiame projekte buvo 
numatytas pravesti pro Rasei
nius. Tačiau raseiniečiams pa- 
šykštėjus vedusioms geležin
kelį kyšio, geležinkelio kryp
tis buvo pakeista pro Šiaulių 
miesjtą, nes jo gyventojai su
meti net 6,000 rublių kyšiui 
geležinkelio tiesėjams. Taura
gės-Šiaulių geležinkelis taip 
pat aplenkė Raseinius. Nauji 
prekybos centrai augo prie ge
resnių kelių, kurių stoka su
žlugdė raseiniečių varytą pre
kybą, gerbūvį. Pereito šimtme
čio pabaigoje ir šio pradžioje 
miestą smarkiai nuniokojo di
leli gaisrai.

Nepriklausomybės pradžioje 
Raseiniai—vienas didžiausiu

■etuvos užkampių, kreivom 
gatvėm, nedidelis lūšnų mies
tas. Gyventojų teliko vos apie 
4,000. Tuokart dar nesant aiš
kesnių' Lietuvos socialinio ir 
politinio gyvenimo formų, Ra
seiniai pasiskelbia respublika! 
Miesto valdytojas vadinamas 
prezidentu. Trumpoj Raseinių 
respublikos istorijoje žymėti
nas įvykis—išleidimas savų
pašto ženklų, kurie buvo pir
mieji Lietuvos pašto ženklai, 
o šiandien yra didelė filateli- 
nė retenybė.

Tik antrajame nepriklauso
mybės dešimtmetyje Raseiniai 

radėjo žymiai augti, tvarkytis 
ir grožėti. Pastatyta daug nau
jų viešų pastatų: paštas, Lie
tuvos bankas, didžiuliai areš
to namai, kareivinės, smulkaus 
kredito bankas, Žemaičio pa
minklas ir kt. šiuo metu jau 
visiškai baigiamos apskr. s-bčs 
ligoninės ir valst. gimnazijos 
statybos. Pastaraisiais metais 
gretimai vyko ir vyksta gausi 
privatinė statyba, taip pat kei
čianti ir gražinanti miesto vai
zdą. Daugumas miesto gatvių 
naujai išgrįsta, ištiesinta, ap
sodinta medeliais. Naujasis 
Žemaičių plentas, perskrodęs

nebėra bereikalingo 
furnaso rūpesčio 
per nepastovius

i pavasario ir rudens
| orusl

<twl

■ 'įįl

Vk- x

Kereikį 

keisti

kii'A

NETRUGDO PAPRA
STO ŽIEMOS FUR- 
NASO PRIEŽIŪROS

Nuostabus Naujas Nešiojamas
G ASINIS DEGINTUVAS

Teikia pigią, vienodą šilumą... automatiniai!

TIKTAI ĮMOKĖTI—Po to tiktai po
M*$1-50 į mėnesį mokėtis per 36 

įtaisytas ■ V mėnesius, su palūkanomis.

Thermostato kontrolė 
įskaityta ir įstatyta 
...Be Extrą Išlaidų!

Tą automatinį thėrmo- 
stato kontrolę įstatysi- 
me kur norėsite. Patims 
reiks tik nUsfetątyti ko
kio karščio norite.

Skaitykit šiuos Davinius! 
PATOGUS! Puikus per o- 
ro atmainos. Daugumoj 
atsitikimų teikia šilumos 
daugiau negu pusę šil
dymo sezonui reikia.
AUTOMATINIS! Nereikia 
traukos dąboti. Nereikia 
kurti. Nereikia pelenų 
pešti. Tik pastatyti ther- 
.mostatą.
SVEIKAS! Teikia švaria, 

lygią šilumą—nešalti, nė

vėsus kambariai rytme
čiais.
LENGVUS! Sveria mažiau 
negu 12 svarų. Lengvas 
kraustyti, nereikia suktu
vų. Neturi muterkų, bol- 
cų, šrubų, nė vamzdžių.
EKONOMIŠKAS! Teikia 
specialų žemą namų šil
dymo mokesčių dydį. Nė
ra kuro naikinimo—šildo 
tiktai kada reikia.

GAUKITE PILNAS ŽI
NIAS DABAR!

Public Service Company of Northern Illinois

miestą, gyvina jo gyvenimą ir 
teikia greitesnį, patogesnį su
sisiekimą, Gyventojų skaičius, 
taip pat žymiaį padidėjęs ir 
nuolat augąs, jrftAsiekia 7,000. 
Ilgus melus skurdus! senoji že
maičių sostinė vėl atkunta ir 
kėsinasi prarastą garbę ir gar
są susigrąžinti.

VILNIUS. — Ateinantį ■ pava
sarį Vilniuje numatyta suruoš
ti dainų šventė, kuri turi įvyk
ti birželio 22—23 d. Ta proga * 
šiemet žymiai pagyvėja mimi
kos veikla visame kraš te ir vi -T 
soj eilėj Vilniaus krašto vietų 
numatyta surengti didesni gru- 
pių chorų koncertus.

Lietuvių Muzikų Draugija 
nuo vasario 1 d. persikelia į 
Vilnių; jos būstinė bus Gedimi- ; 
no g. 24 — 6. . ■ '

Dideliu kulturiųiu įvykiu lai- 
komas simfoninio orkestro Vil
niuje Įsisteigimas iš vietinių 
jėgų. Tai žada būti stiprus ir 
patvarus muzikos vienetas, pa
siryžęs koncertuoti visuose Lie
tuvos didesniuose centruose ir 
vasarvietėse. Orkestras įsteig
tas pritariant miesto vadovy
bei, ypač burmistrui Stasiui, iš 
didelio muzikų skaičiaus, esam 
čių Vilniuje.

LMD (Liet. Muzikų Dr-ja) 
pernai pirko du lietuvio Rasi
mo gamybos smuikus, kuriuos- 
padovanojo gabiausiems netur
tingiems Kauno konservatorijos 
mokiniams, šiuos smuikus bu
vo pirkę Amerikos lietuviai, 
bet dėl karo priežasčių nebega
lėjo jų išgabenti. Speciali tiems 
smuikams pirkti muzikų komi* 
sija rado, kad Rasimo smuikai 
yra gana aukštos vertės. Rasi
mas ligi šiol yra pagaminęs Ir 
pardavęs 27—29 smuikus, dalį 
į užsienius. Atatinkamos vietos 
yra susiinteresavusios gabųjį 
lietuvį smuikininką paremti, 
kad įgalėtų savo smuikų gamy
bos meną dar labiau ištobulinti 
ir išplėsti, kad nebereiktų smui
kus pirktis iš užsienių, ypač jei 
saviškis pagamina dar geres
nius.

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

JIE YRA ČIA
LABIAUSIAI ŽAVINTYS . . . NAUJI

Boston Bateliai
PAVASARIUI IR VELYKOMS

Nustebinančiai NAUJI!!!
Drąsiai ROMANTIŠKI!!!
BOSTON vėl!!!
Veda Visus!!!
I Stilių!!!
J Kokybę!!!
I Kainą!!!- '

Juodi
Mėlvni* *

Cognac
Two Tones

ŽVILGĄ PATENT...
. e ŠVELNUS GABARDINE..
• PUIKUS ’ALLIGATOR ...

o BUMP TOES111
• PERKY BOWS!!1

• PYRAMID KULNYS!!!
O NVEGGIES!!!

Nustebinančiai Žema Kaina

|.98
' ir aukšč.

Turime batų

*4

. $2-45
oritaikyti akims su pilna ga
rantija. Ekzaminavimas akių 
veltui. Sulaužytą lensą pada
rome už $1.00. Nauji tempeliai 
50c. Adjustinimas akinių veltui

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

Joseph F. Budrik
Furniture House

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

PETER SUDENT'
Midprė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

k—.................

Kovo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ 

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

SAPNAVAI?

VISI DYDŽIAI
VISŲ PLOČIŲ

MES 
PRITAIKINSIME 
EKSPERTIŠKAI

— ■ ■ ■ — r ---------------------- ------------------

vyrams, merginoms ir vaikams.

VERBŲ SEKMADIENIUI. .
Boston’s Balty Batelių 

PADIDINTAS PASIRINKIMAS STILIŲ 
ATEIKITE—KLAUSKITE JŲ—MES TURIME JŲ

BOSTON SHOE STORE
eto6iakas 3435 SOUTH HALSTED

( Pritaikome STREET

GARSINKITE “NAUJIENOSE

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.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ............ —....
Savaitei ....................... -....
Mėnesiui ....... ................ ....

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

Metams ................
Pusė! ihetų ........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ......... . ........ -..... .... $8.00
Pusei metų ..................  4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reįkia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

3ė 
18c 
75c

$5.00
2.75
1.50
1.00

.75

Bergždžia Ribbentropo kelione
Vokietijos užsienio reikalų ministeris, Joachim von 

Ribbentrop, su dideliu palydovų buriu nuvyko į Romų pa
sitarti su Italijos valdžia ir su Vatikanu. Apie ką jie ta
rėsi, nežinia, bet ir Italijos ir Vokietijos spauda praneša, 
kad Ribbentropas nepadarė jokių naujų sutarčių su Ita
lijos valdžia. Jo pasikalbėjimas su popiežium, matyt, irgi 
nebuvo vaisingas.

O atrodo, kad kelionės tikslas buvo svarbus, — ki
taip kam jisai butų vežęsis su savim palydovų štabą iš 
septynių dešimčių žmonių, kurių tarpe buvo ir įvairus 
ekspertai?

Hitleris pasiuntė savo užsienio reikalų ministeri j' 
Romą kaip tik tuo laiku, kai iškilo konfliktas tarpe Ang
lijos ir Italijos. Anglija buvo sulaikiusi 13 laivų, gabenu
sių iš Rotterdamo į Italiją vokiečių anglis. Naciai, tur 
būt, tikėjosi, kad jie galės sukurstyti Italiją prieš anglus 
ir prikalbinti ją teikti daugiaus pagalbos Vokietijai 
bartiniame jos kare prieš sąjungininkus.

Šito tikslo Ribbentropas nepasiekė. Mussolini, 
būt, ir norėtų padėti Vokietijai, bet Italijos žmonės 
nusistatę prieš Vokietiją. Jeigu Mussolini užsispirtų
į karą Vokietijos pusėje, tai jisai rizikuotų netekti val
džios.

Romos papa taip pat negali (veikiausia, ir nenori) 
duoti paramos Hitleriui, kuomet šis žiauriai persekioja 
katalikus okupuotoje Lenkijoje. Todėl Ribbentropui ten
ka grįžti namo tuščiomis rankomis. ' i \
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Derasi su “nesančia valdžia”
Taikos derybos Maskvoje tebeina. Suomių delegacija 

dar nesugrįžo j Elsinkį. Jeigu ji su Stalinu susiderės, tai 
ji turės raportuoti ministerių kabinetui Elsinkyje, o pas
kutinį žodį tars Suomijos seimas, nes Suomijos valdžia 
yra demokratinė.

Tuo gi tarpu Anglija ir Francuzija pareiškė viešai, 
kad jos yra pasiryžusios tuojaus pasiųsti Suomijon dide
lę ir pilnai apginkluotą armiją padėti suomiams gintis 
nuo rusų, jeigu Suomija atsisakys primti sovietų taikos 
sąlygas. Todėl suomiai dar turi pasirinkimą. Jie gali tai
kytis su rusais arba nesitaikyti, jeigu bolševikų sąlygos 
bus jiems per sunkios. Suomių padėtis nėra be vilties, t

Tačiau tas faktas, kad Stalinas pakvietė Suomijos 
atstovus į Maskvą derėtis dėl taikos, reiškia .stambų mo
ralinį laimėjimą suomiams. Juk sovietų liaudies komisa
rų pirmininkas ir užsienio reikalų komisaras Molotovas 
gruodžio mėnesį oficialiai pareiškė Tautų Sąjungai, kad 
SSRS “nekariauja su Suomija”. Jeigu nekariauja, tai ko
dėl dabar reikia, su ja vesti taikos derybas? Pakvipdama 
Suomijos atstovus į Maskvą; sovietų valdžia viešai pfL 
pažino, kad komisaras Molotovas melavo.

Molotovui tik-ką sukako 50 metų amžiaus, ir sovie
tų valdžia šita proga suteikė jam Lenino Ordiną. Vadi
nasi, Lenino Ordinu tapo papuoštas pačios sovietų val
džios numaskuotas melagis!

Ne gana to, kad melavo komisaras Molotovas, saky
damas, jogei Rusija “nekariauja” prieš Suomiją. Per tris 
su puse mėnesius diena iš dienos melavo visa sovietų val
džia, visas komunistų internacionalas ir visi to interna
cionalo skyriai, nes jie skelbė, kad Suomijos valdžios 
priešakyje stovi Otto Kuusinen, o ne Risto Ryti, Maskva 
ir jos pakalikai sakė, kad Suomijos ministerių kabinetas, 
kurį sudarė Risto Ryti ir kurį remia Suomijos seimas, 
susidedąs iš “uzurpatorių”, “baltagvardiečių” ir kitokių 
nenaudėlių, pavergusių Suomijos liaudį. Sovietų Rusija 
su tais “uzurpatoriais” nenorinti turėti nieko bendro.

O dabar pats Stalinas veda Maskvoje derybas su 
Risto Ryti! Pats Stalinas pakvietė į Maskvą atstovus tos 
valdžios, kurią bolševikai per pusketvirto mėnesio skelbė 
esant “uzurpatoriais”, o ne tikrąja Suomijos valdžia!

Taigi Stalinas šiandien derasi su “nesančia” valdžia 
dėk užbaigimo “nesančio” karo. Tuo budu jisai nusimas- 
kuėja prieš visą pasaulį, kaip didžiausias humhugierius 
ir melagis. . i *Ibi 1111®

, aišku, taip pat užsipelnė Leninu Ordiną.

■M H* St. Miščikas-žiemys
Padarykime atatinkamas Išvadas

NEPASISEKĖRrooklyno komunistai ir jų “bendrakeleiviai”, galų gale, suprato, kad toliau mulkinti publiką “Amerikos Lietuvių Kongreso” vardu nebėra prasmės, ir nutarė likviduoti to negyvuo- jaučio “Kongreso” skyrių. “Laisvėje” įdėtas pranešimas, su K.- Michelsono, K. Grabausko, J. Kuodžio vardais, ma” pasisakė už skyriaus likvidavimą.Už likvidavimą pasisakė: Liet. Amerikos Piliečių Kliubas, Kriaučių lokalas, ALDLD 1 kuopa, komunistų kuopa, LDS 159 kuopa, Aido choras, A.L.D. L.D. 185 kuopa, LDS 200 kuopa ir Moterų Apšvietos Kliubas. O prieš likvidavimą tik dvi LDS kuopos: 1 ir 13. Skyriaus valdyba sako:“Taigi, sulig organizacijų skaičiaus, už likvidavimą pasisakė didžiuma. O jeigu atsi- žvclgt į Skyriuj priklausančių organizacijų įtarių didžiumą, tai Piliečių Kliubas ir Kriaučių Lokalas nusveria visas kitas organizacijas. Todėl šiuomi skelbiame ALK Brooklyno Skyrių likviduo^ tu.”Reikėjo tai padaryti metai laiko atgal, kuomet ALK centras pasiūlė Kongresą likviduoti, nes socialistai jau buvo nutarę nedalyvauti bendrame veikime su komunistais, kurie Vis aiškiau ir aiškiau krypo nuo demokratinių principų. Tačiau Antanas Bimba tuomet užsispyrė Kongreso vardą naudoti savo politikos tikslams ir užko- mandavojo savo “partijai” nepaisyt sočiausių nusistatymo;. Pagal Bimbos komandą, komunistai bandė palaikyti ALK skyrius net ir po to, kai ALK centro komitetas padarė formali nutarimą ALK likviduoti. Komunistai atsisakė tą centro komiteto nutarimą pripažinti ir skelbė, kad ALK dar “gyvuoja”. Jo vardu jie renge prakalbas ir rinko pinigus. Tai buvo aiškus žmonių mulkinimas.Bet publika nėra tokia žiopla, kaip komunistai įsivaizduoja. Ji seniai suprato, kad “Amerikos Lietuvių Kongreso” vardas yra vartojamas apgavingai, ir šito komunistų veikimo nerėmė. Todėl ir patys komunistai buvo priversti šitą “monkey biznį” sustabdyti.

Kreivėno, P Bernotos ir J kad “didžiu-

ATMAINOS RUSIJOS 
SOCIAL-DEMOKRA- 
TŲ VADOVYBĖJE

Rusijos darbininkai ir valstie-. čiai panaudos suteiktą jiems > Zigzagai,balsavimo teisę diktatūros nit-- Vertiniui. Tikrumoje pasirodė Kuriems komunistų visai kas kita: po “demokrati- yra viena iš daugelio nes konstitucijos” priedanga partijų, ir kurie nieko Stalinas sustiprino saVo dikta- bai mažai žino apie jos vidaus forišką galią dar labiau ir pasl- struktūrą, gali labai keistai išdarė aršesnis despotas, negu bu- rodyti tie nepaprasti siurprizai, Vęs Caras Nikalojus Antrasis, kurie atsirado reiškiant savo nusistatymą vienu ar kitu klausimu dėl paskutinių pašauto į- | vykių.Ir iŠtiesų, ar ne keista, kad partijos, kuri save skaito vadove tautos į geresnę ateitį, vadas, staiga vienu klausimu šiandien kalba vienaip, o ryt kitaip? Nenoromis kyla klausimas: ar jis ant tiek nesiorientuoja, nesupranta pačio klausimo, ar čia yra kita priežastis?Diplomatų kalba.Jei diplomatai šiandien sako,

ga viena iš jų, norėdama būtinai susitaikinti jr parodyti savo abai didelį taikingumų deniu- jilizuoja savo kariuomenę. Ir staiga antra pusė, matydama irogų, staiga puola ir orlaiviais bei kitom priemonėm tiek smarkiai puola, jog dargi nėra laiko sušaukti paleistus kareivius. Krašte kyla panika ir ik t susigriebs, visos strateginės vietos arba bent jų dauguma gaii būti priešo užimtos ir karas pralaimėtas.O juk vienai valstybei pasitikėti kita jokiu budu negalima, tuo labiau šiais laikais, kuomet viena valstybė užpuola kitų ir drįsta tvirtinti, jog jos nekariauja. Taip pasielgė japonai su kiniečiais, italai su vokiečiais Ispanijos pilietiniame kare, taip daro rusai šiandien Suomijoje.Kada vadai sprendžiaO komunistų partija paskutiniu laiku pasaulyje smarkiai ta įkurtaMiuncheno sutarties ir nepasi-

(Musų specialaus korespondento)jog pav. Anglijos komunistų partijos pirmininkas ar sekretorius j’ tikrai nei nežinau jo laipsnį, iš karto užgyre šį karą it ragino žmones padėti, remti valdžią, bet vėliau apsisuko ir pradėjo tvirtinti ką kitą. Panašių ir dar keistesnių nesusigaudymų’ paskutiniu laiku komunistų partijoje pastebėjome labai daug.Kodėl?Jei kuri nors partija, ypač kuri siekia ne tik valdžios rinkimais, bet ir jėga, paskiria vieną ar kitą žmogų ar ji visa, tvirtina šiandien vieną, ryt negali tvirtinti visai priešingą dalyką, nes nuo to ne tik gausis Chaosas, bet ji pati neteks pa- istikėjiino: nieks pagaliau nežinos ką ji skelbia ir ar tai ką šiandien skelbia — ryt dar prisimins ar jau visai pasmerks?Kiekviena partija turi princi- . pus, turi savo platformą, kurią kiekvienas žino ir yra tikras, jog iki nebus visuotino partijos suvažiavimo, negalės būt pakeista.Maža to, visose partijose yra nusistatymas, kad narys gali kritikuoti savo partijos nusistatymą, dargi skelbti ką nors naujo ar kitoniško iki suvažiavimo, bet po suvažiavimo, apsvarsčius tą klausimą ir partijai nutarus vienaip ar kitaip, partijos nariui privalomas ši* nutarimas ir jis turi pasirinkti vieną iš dviejų: arba pasitraukti iš partijos, arba palaikyti partijos daugumos nusistatymą paskutinėje konferencijoje priimtą.

partijaarba la-
Jugov gyrė bolševikų “socialistinę” ekonomiją, aiškindamas, kad staliniški “kolchozai” (kolektyviai ūkiai) reiškią didelę pažangą, Rusijos Žemes ūkyje. Jisai iiuolatos rašė ir apie “progresą” suvalstybintoje sovietų pramonėje. O tuo tarpti Rusija už tuos Stalino eksperimentus užmokėjo pasibaisėtinu 1933 metų badu ir neapsakomu darbininkų ir valstiečių būklės pablogėjimu.Užsienio Delegacijos dauguma daug blaiviau žiurėjo į vi-1 jog gerbs savo kaimyno neutrū- dujinę Rusijos padėtį, ir savo lumą, o ryt jį puola dar nepa- riuomones ji pareikšdavo laik- sakę už ką ir vėliau aiškinasi, raštyje “Socialističeski Vestnik” jog užpultasis kraštas nesupra- (eina du kartu per mėnesį), po- to jų žodžių, mums jau papras- lemizuodarnd’ su Danu ir Jugo- tas dalykas, nes vienas senas VU. Bet nuo to laiko, kai prasi- diplomątas mokydamas' jauną dėjo Europos karas, ir ypalin- savo kolegą, pasakė: gai, kai' Stalinas nusiėmė savo —Diplomatija — kalba, kuri“socialistinę” kaukę ir susi- niekam nesuprantama ir vi- draugavo su Hitleriu, tie nuo- įsiems labai aiški, tai senovės monių skirtumai Užsienio Dele- Graikijos Delvų pitijų (vaidelū gacijos viduje paaštrėjo dar lą- čių) pranašavimai, nes jos pir- biau. Delegacijos dauguma pa- mos surado diplomatinę kalbą reikalavo, kad visas partijos nu- pranašaudamos tokiais žodžiais, sistatymas butų peržiūrėtas, nes jvisuomet galėjo pasiteisiil- jokioms viltims apie “demokra- ti, kad įvyko taip, kaip prana- tinę evoliuciją” Rusijos bolše- savo, nes pitijų pranašystė apie vizme nebėra pagrindo. Bolšc- būdavo tokia gudri, jog vizmas po Stalino vadovybe ga- abi pusės galėjo laimėti ir ta lutinai išsigimė į kontr-revoliu-1 pranašyste vėliau remtis. Ir kuo- cinį despotizmą.Rusijos socialdemokratai, ku- rie manė, kad Stalino diktatu- . B v. v - jra geruoju grąžins žmonėms pilietines teisęs ir a įsteigs demokratinę tvarką, dabar yra įsitikinę, kad ta diktatūra galės butLaiilSįa tinkamai suprastumėt pašalinta liktai perversmo ko- svetim0 diplomato kalbą. Juk liu. O kad perversmas galėtų į- antrus diplomatas taip pat kal- vykti, Stalinas (kartu su Hitlc- Kgg pitijų. žodžiais, ot, ir svarbu riti) turi būt sumuštas karo diplomatui suprasti ką diploma- lauke, —- kaip kad buvo sumuš- (a<į ištiest] norėjo pasakyti. O tas pereitame pasaulio kare Ru- šitam reikalinga bėnt pradžiai sijos carizmas. Į šįai ką žinoti: jei diplomatas sa-. “ 1 “ ko “Gali būtį”, žinok, jog taipI T P* T I T O vargu bus, bet jei jis sako “Nc- gali būti”, suprask, kad gali vis- Žinios gi butt..... —O kuomet reikia tikėti, jogKAUNAS. — Vasario 16 d. Itikral <aiP bus ar liebusLietuvos nepriklausomybės sukakčiai minėti sudaromi specia-

met tamsta išmoksi taip kalbėti, galėsi pasakyti, jog jau pusiau diplomatas...—rTik pusiau? O antra puse? —užklausė diplomatas savo mokytojo.—Antra pusė reikalauja, kad

karo mašinų visame nepaprastai kūrė ir užsirūstino, kuomet mašina sustojo prie

Rusijos Social-Demokrafų Darbininkų Partijos (RSDDP) Užsienio Delegacijoje, kuri gyvena Paryžiuje, įvyko aštrus nuomonių susikirtimas, ir to pasėkoje pasitraukė iš pirmi*-- ninko vietos F. I. Dan, o iš sekretoriaus vietos A. A. Jugov. Be to, Dan pasitraukė iš laikraščio “Socialističeskl Vestnik” redakcijos.Kiti šeši Užsienio Delegacijos nariai R. Abramovič, G. A- ronson, B. Dvinov, M. Kefali ir B. Nikolaevski — išsirinko pirmininku R. Abramovičių, kUH riam pavesta taip pat organo- redagavimas, ir sekretorium — B. DvinOvų.Buvęs RSDDP Užsienio Delegacijos pirmininkas Dan ir sekretorius Jugov vadovavo vadinamam “kairiajam” Rusijos socialdemokratų sparnui. Juodu’ tikėjosi, kad sovietų valdžia* evoliucijos keliu išsivystys į demokratinę valdžių, tuo* tarpu kai praktika rodė, kad bolščvifc? mas laipsniškai darosi vis Itv- biau ir labiau, despotiškas. Dan 
sveikinoMalino konstituciją” Ir pranašavo, kad“dertiokratine**

užklausė kandidatas į diplomatus?—•Taip niekad diplomatas nc- lųs švenčių komitetai Kaune ir I kalba, nes jei jis ką nors tvir- Vihiiuje, kurie iškilmės praves tintų tikrai, jis niekad nebūtų suderintai, kad per radio būtų diplomatas, nes diplomatas turi galima transliuoti iš vieno ir visuomet pasilikti sau kelią pakito miesto pakaitomis. Bendra sprukti...nepriklausomybės šventės ruo- Ir iš; tiesų, diplomatas niekuo- šhno iniciatyva ir priežiūra pa- met griežtai nesako nei taip, nei likta šaulių Sąjungai. ūe, visuomet pasilieka abejone, . . . . .... s , ir gali visko tikėtis ateityje.Bus kreipiamasi į arkivysku-pą ir visus vyskupus, kad viso- , Partijos.se bažnyčiose po maldos už I r. ... . . . . ai u, i . . £ ' Toki yra diplomatai, bet par-Respubliką butų sugiedotas politinės nartiios'’ Tautos himnas ir kad iškilmin* ■’„ / , . p ,UJO,’ , .... u x v u i Partijos taip pat mėgsta di- gose pamaldose bažnyčiose da- plomatiją? bet kadangi minia, fyvautų organizacijos su velia*felekvfcna partija tui..remtiSj diplbmatihių gudrybių < Kur jau bus paruoštos, VasaH nesuprastų, o partija užintere- rio 16 d. po pamaldų bažnyčiom suoth, kad gautų rėmėjų, daž>- ;se bus iškabintos paminklinės niausią, griebiasi savotiškos dii- lentos su žuvusiųjų dėl Lietu- plomatijos, taip Vadinamos je- vos laisvės pavardėmis ir var- zūilinės, kurios dėsnis sako, jog dais. Į šventės iškilmės kvie- gali pažadėti1, bet neištesėti ir čiami žuvusiųjų karių, šaulių neištesėtą dalyką Įrodyti įvyklm jr partizanų tėvus, Vyčio kry- tu. Paprastų Žmonių kalba kaitinus kavalierius, Nepriklauso- bant, Šitokia diplomatija vadi- mybės kovų dalyvius ir iškili- naši “Melavimas per akis”.mių metu jie bus atatinkamai Iš partinės kovos butų galt- įpagerbiami. Bus pasirūpinta, ma labai daug gražių, juokin- kad šių< metų įiepriklaųsomy- gų, tragikomediškų dalykėlių bes šventė, Vilnių atgavus, bu? papasakoti ir žmonės turėtų 4ų ypatingai iškilmingai atšvęs smagaus juoko, bet tai palikinta. Vilniaus krašte iškilmingus me kitam kartui, kuomet busi1- nepriklausomybės minėjimus me linksmesneje nuotaikoje ir organizuos vilniečių šaulių bu- linksmesnius laikus gyvensime, riai. Šauliai bus ir kitiems pavyzdžiu ir . pirmieji prie savoj namų miuosfe
Nesusigaudo.kaimuose . ir vienkiemi Grįžkime prie temos, iškels' vėliavas. Taigi, skaitytojai pastebėjo,

jos payra

Iš viršausBet mes puikiai žinome, jog nei * Anglijoje, nei kur kitur komunistai savo partijos konvencijos nešaukė ir karo klausimo nesvarstė. Kažkas kitas, kažkokia paslaptinga pajėga privertė trumpai prieš karų tvirtinti, jog reikia palaikyti savo krašto valdžių, jei anai tektų prieš vokiečius kariauti ir vėliau ta pati jėga liepė staiga nusistatymų pakeisti ir tvirtinti visai priešingų nusistatymų, t. y. atsistoti griežton opo- zicijon ir visa daryti, kad tas karas neturėtų pasisekimo, nors dėl to tektų patekti vokiečiams.Čia ir kyla klausimas: kas ta paslaptinga jėga ir koki tikslai ir kokioje padėtyje galiau atsiduria tie, kurie komunistų partijoje?Kuriomis akimis bepažiurč- tume į karų, turime pripažinti, jog tai labai baisus ir pavojingas žaislas, kad galėtum juo operuoti paprastoje demagoginėje politikoje. Tai mašina, kurių kartų užvedus, nėra kas jų sulaiko.Garvežį mes galime užkurti, bet iki nepaleidžiame, jis stovi vietoje, bet karas, karo mašina tokia mašina, kurių užkurus negali mašinistas žinoti kada ji pradės veikti.Kai per toli nueinamaTie, kurie bent kiek susipažinę su istorija, puikiai žino, jog daugelį kartų karas buvo neišvengiamas ne todėl, kad jo viena kuri puse būtinai norėjo, bet todėl, kad grųsinimuose, karo pasiruošimuose buvo per toli nueita ir kiekvienas grįžimas atgal, atsisakymas nuo karo veiksmų ne tik nebūtų sulaikęs pačio karo, bet butų tik pasitraukusį. mėginusį tų karų sustabdyti pastačius blogesnėje padėtyje.Įsivaizduokite tokį dalykų: dvi valstybės nutraukė diplomatinius ryšius arba jei dar turi juos, padėtis liek įsitempus, kad abi mobilizuoja kariuomenę ir siunčiu į pasienį. Ir štai-

Kas tuomet smarkiausiai rūkė, kad anglai ir prancūzai pardavė, išsigando? Komunistai.Ir visai trumpai prieš karą tą patį1 tvirtino, tik jau karui kilus, staiga pakeitė savo nusistatymą.Tuo aš noriu pasakyti, jog toks nusistatymo pakeitimas negalimas. Viskas galima, bet jis turi būti pamatuotas, nariai turi žinoti kodėl taip, o ne kitaip, maža to, juk šiame nusistatymo pakeitime pirmas balsas ir tik vienintelis balsas - tenka partijos nariams, o ne kažkam kitam.Paimkime paprastą pavyzdį iš musų kasdieninio gyvenimo, kad ir streikų kovos.Visi turime pripažinti, jog streiką^ tai dar ne karas, bet ir fetčėiko skelbti neturi teisūs unijos vadas ar vadai, jei pirmiau unijos nariai nebuvo nutarę, jog tas ar kitas sąlygas nepriėmus arba toms ar kitoms aplinkybėms susidėjus, unijos vadovybe gali skelbti streiką. Bet karo klausimas ne streikas ir partijos susirinkimuose dargi buvusiuose suvažiavimuose tokioje plotmėje karo klausimas nebuvo svarstomas, priešingai: buvo aiškus visų nusistatymas, jog teks Hitlerį karo pajėga valdyti ir visi tame reikale savo valdžią parems.Taigi, žmoniškoje partijoje, kur kiekvienas narys gali galvoti ir reikšti savo nusistatymą, negalėjo įvykti tai, kas įvyko komunistų partijoje. Tik partijoje, kuri vaduojasi ne principais, ne nusistatymu, bet vadų kaprizais, galimas šitoks dalykas. Stalinas neklysta.Žmones be valios, be proto, be savo nusistatymo gali pasiduoti vadų valiai, aklam pasitikėjimui. Tuomet tie nariai turėtų priimti už tiesą, kaip katalikų bažnyčia, jog jų vadai neklystai! tieji popiežiai ir gauna protą iš kur kitur, juos įkvepia kažkokia šventa valdžia esanti danguose ar šventa dvasia.(Bus daugiau)
Iš LietuvosVILNIUS. — Lietuvai atitekusiame Vilniaus krašte sergantiems džiova ir kitomisra, nors tinkamų vietų tokioms sanatorijoms yra labai daug. Kadangi Varėnos sanatorijoje vietų nėra, tad numatyta Vilniaus krašte Įrengti dar vienų sanatorijų.
Skelbimai Naujienose- 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.



Trečiadienis, kovo 13, 1940

Mergaitėms if jaunoms panelėms
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Berniukų ir “Jaunų Vyrų”
5 ŠMOTU APREDAS

Tai aprėdai kokių — jį 
kitur nematai . . . į V Q h
ir tai jei nori nuo w <***

galvos iki kojų! B BnH on
Gausit Visą Šitą: B ’ ■ ««'T

Velykini Siutą ........... 14.95
TrU-fit Batus ............... 3.50
Ere-Shrunk marškinius 1.00 
Fouf-in-hand kaklaryštį .50 
Collegiate sweder| ...... 1.65

Pąpr. parsiduoda už $21.60 
DABAR TIKTAI $14.95 

Sutaupysite $6.66

■ — ,, rnnn and &00U XOUR
15 • •on--------------------

* Nuo panelės iki 
mažytės .... gali

> apsirėdyti! Ir vi
siems patikti!

• Gausit visą šitą:
Puikų pavasarinį kautą .... $7.95
Velykinę sukenlę .............. 2.95

\ Puikią Skrybėlę .............. 1.39
Collegiate Svederį ........... 1.69
Labai gražu sijoną ..........  1.95
Paprastai parsiduoda už $15.93

DABAR TIK $9.95
SUTAUPYSITE $5.98
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3119 Lln’coln Avė.- 6409 S. Halsted St. 3356 West 26th Street 
OPEN TUES.. THURV SAT FVENINGS UNTIL 10 6306 W. Cermak Road
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Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 31/27< Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 m t.

$4,000,000.00
$300,000.00

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSUĖED4192 ARCHER AVENUE

NAUJIENOS, Chicago, ffl

“VIENĄ GRAŽIĄ DIENA LIETIMAI GALI’ 
NETEKTI SI0 CHORO” 

* X * . •

Jaunuolis iš Publikos apie Sekmadienio 
Veikalą

Stovėdami pereitą sekmadienį 
^okol auditorijoj, per “Pirmyą’ 
Jioro statomą operetę “Kai gė- 
cs žydėjo”, (salėj esančios 1/ 
-00 sėdynių buvo užpildytos ir 
įneš, kaip ir apie du šimtai ki
nį kiek pasivėlavusių, turėjome 
džiaugtis gavę nors vietos sto
vėti.) galvojom sau, kad jei pir- 
myniėčiai nenustos davę pana
šaus kalibro pastatymų, tai Vie
ną gražią dieną Chicagos lietu
viai neteks to choro. Atsiras 
koks nors apsukrus “producc- 
ris” ir pavers šią dainos orga
nizaciją profesionale trupe, ku
ri paskui maršrutuos po visą 
šalį tiekdama meniško pas-st p- 
rininio išlepintai amerikiečių 
publikai.

Tokios pat mintys gal būt lin
do daug kam toje skaitlingoje 
ir entuziazmo pilnoj publikoj. 
Žmonės susirinko pamatyti a- 
matorių chorą, pasirengė atleis
ti tokioms organizacijoms neiš
vengiamus trukumus — ir ką 
jie gavo buvo pastatymas pasie
kęs profesionalio lygio, kuriam 
ir kritiškiausias žiūrovas nega
lėjo nieko primesti.
Įspūdingas, Jaudinantis Finalas.

Niekad pirmiau nėra tekę 
mums “Pirmyn” choras girdė
ti tokiam sudainavime, kokį jis 
išpildė sekmadienį. Niekad pir
miau to choro solistai taip ge
rai neatsirekomendavo, kaip 
sekmadienį, Sokol salės scenoje, 
lai buvo “Pirmyn” choro 
triumfas, nuo pirmojo uždan
gos pakilimo iki paskutinio jos 
nusileidimo. Tai žinojo publika, 
tai greičiausiai jautė ir daini- 
ninkai-artistai scenoje, nes su 
Kiekviena scena jie žavėte ža
vėjo iki pagaliau sukūrė tokį į-

finaią, 
lietuvių

Mitai Kranz, antroji BėllabfU- 
hos rolėje, sukurė įtikinančius 
personažus. 6 dėl dainavimo, 
jos niekad pirmiau nėra gėriau 
atsirėkomendaVę.

“Turi Būti Pakartotas”.

Mažesnėse rolėse “gerą at
skaitą” išdavė Ona Dovgin kaip 
motina Kranz, p-lės Chrislinė 
Krisčiunas ir Estelle Rimkus 
(Kitzi ir Frilzi), Jonas RukŠta- 
a, Juozas Žtikas, Jonas Avelis 
(Schuberto draugai), Juozas 
Tarnas (Grafas šarntovas) ir vi
sa eilė kitų sąstato narių inci- 
dentalese rolėse-

Veikalas, originaliai Roniber- 
g’o parašytas anglų kalba (Blos- 
som Time), lietuvių kalbuii bu
vo sklandžiai išverstas Antano 
Vaivados.

Publikos, kaip minėjome, bu-

po. Bet veikalus turėtų būti dar

tas ir dar daugelio tūkstančių 
lietuvių pamatytas. Mes žinome 
ir galini užtikrinti, kad' geres
nio lietuvių tarpe jie nėra ftia-

. r. ". .
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LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 Vale.
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MURINTUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsit už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausiUferas 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS
4131 SO. FRANCISCO, A VĖL

Telefoną# LAFAYETTE 5824

STATOME NAUJUS

NAMUS
A

spudingą ir jaudinantį 
Kokio bent mes iki šiol 
tarpe nesame matę.

Pirma negu imsime 
atskirus artistus ir girti jų pa
stangas, turime pasakyti, kad 
didžiausias bukietas tenka skir
ti choro direktoriui, Kaziui Ste
ponavičiui. šis žmogus, jau še-* 
niai pripažintas menininkas, į* 
aejo visą savo sielą į šį pasta
tymą ir publika tai jaute. Jis, 
uingento pulpite stovėdamas, 
tarsi koks manjonečių meiste
ris, taip pilnai visą situaciją 
Kontroliavo, kad ir orkestrą, ir 
choras ir pagaliau solistai tarsi 
į vieną neatskiriamą kūną bu
vo supinti. Ir tas kūnas reaga
vo kiekvienam savo meisterio 
gestui, kiekvienam piršto pamo
jimui.

~ Schubertas.
Pasakyti kuris iš solistų buvo 

geresnis už kitą yra negalima. 
Nuo mažiausios iki svarbiausios 
rolės, kiekvienas Savo užduotį 
scenoje atliko taip kaip ji turė
jo būti atlikta.

Adolfas Gasper, Franz. Schu- 
berto rolėje, buvo ne “Adolfas 
Čarper Schuberto rolėje”, bet, 
nei mažiau, nei daugiau-r-Schu- 
bertas. Jo role turėjo mažai dai
navimo, bet daug labai sunkios 
vaidybos reikalavo, ir publikai 
jis tai davė-

minėti

SUDRIKO RADIO
VALANDA

Budrike radio programas 
pereitą septintadienį buvo ga
na įvairus ir buvo getai išpil
dytas. Be simfonijos orkestro 
progtame dalyvavo Jaunuome
nės Kultūros Ratelio Choras, 
p-lė Jadvyga^ Gricaitė, Solo, 
moterų dųetkš, merginų Cho
ras, vyrų choras, mišrus cho
ras ir valdytų grupė-Makalai. 
Du orkestfos .išpildyti nume
riai buvo gana geri- Taip pat 
gražiai skambėjo gerai išlavin
ti ir suderinti chorų, duetų ir 
solo balsai. Makalai po visokių 
.ikėtų ir netikėtų atsitikimų 
javo gyvenime galia# pasiekė 
.aimę meilėj ir tą savo, žygį 
-išbaigė saldžiais bučkiais. Kut 
jie tolinus atsidurs, pamatysi- 
le kitą septintadienį.
Kitas Budriko radio progra

mas bus ketvirtadienį vakare, 
įuo 7 iki 8 vai-, Chicagos lai
vu, iš Stoties WHFC, 1420 kil. 
Bus graži akordeonų muzika1, 
gražios dainos, svarbus ašmen
ių ir draugijų pranešimai, juo* 
kai ir svarbesnės tos dienos 
pasaulinės žinios. Pasiklausy
kite.

b
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INSURANCE
(APDRAUDA)

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5340
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JŪSŲ PASIRINKIMAS Iš «nt'

ratuos IAPES w
10 ŠM. APREDAS

.n,,- -ra=< Rpmkitfc Lietuviška 
Žyduką

vathan Kantei 
vlUTUAL LKJttOh 

♦ CO. - VVbolesalr 
(707 S. Halsted St 
Tel Bdulevard 001
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Rentals
3 MOWHS

2

Kreditą

J^^kjjus $1 už Pristatymą

• Radio Mėgėjas.

Pure 
kad 
Chb

Kiek Chicago 
IšgeriaPieno

Ūkininkų kooperatyvas 
Milk Association skelbia, 
jo nariai pernai pristatė
eagon pieno už $20,000,000, 
apie 160,000,000 svarų kas mė^ 
nesį-

Pieną Chicagon taipgi pri
stato nepriklausomi ūkininkai, 
bet jų skaičius mažas.

zz 
XX. c°

(ROM HEAtr
Iškaitant
Batelius

V^-VS*

Rentai .ppiied on Purcnase

WAGNER 
Typetfritėr Sales and Service 

3712 So. Western Avė, 
Phone LAFAYETTE 3«34

HiiA.u i.iilim .........  ii i ii i fl

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVINg
Perkraustom fomičius, planus ir 
visokius rakandus bei Štorus 
Vežam j farmaš ir kitus mieštus 
Žema kaina. Musų Ddrbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408
■*-" ........... 1 ' —

Odos Lapiniai Kalnieriai $39.95 
Pavasar. siutas ar kautas 15.00 
Puiki pavasar. suknele . .. 195 
Puikus pavas. bateliui ..... . 3.95
Graži pavaskr. skrybėlė .... 2.95 
pritaikintas pakabukas .... 1.95 
3 poros pančiakų ................ 3.00

VISI 10 PAPRASTAI $74.75 
DABAR TIK $49.75

Draugus Lapės Chubby .... $49.00
2 puikios pavasar. suknelės 12.90
Puikųš pavasar- bateliai.... 
Graži pavasar. skrybėlė 
Pritaikintas paketbukas 
Šaunios pirštinaitės ...........
3 poros paftčiakų

VISI 10 PAPRASTAI $74.75 
DA6AR TIK $49.75

Įtakingi fasonai! žibą brangus kailiai! Platus pasirinkimas 
iš Raudonų Lapių—Cross Fox—Sidabrinių Lapių 

ir Mėlynų Lapių.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų; kurioje randasi ta
vernai nfld Public Liabl- 
11 ties.

3.95
2.95
1.95
1.00
3.00

SUTAUPYSITE $25.00 PIRKDAMI BETKURI 
APRĖDĄ

ĮMAIRIKS
3119 Lincoln Avė.

17 N. Waba<ch, 4th FL 
1654 W. Chicago Avė. 
4736 s. Ashland Aye.

6409 S. Halsted-St. 3356 Wesf 26th Street
OPĖN TUES.. įkurs., sat. EVENINGS UNTIL n 6306 W. Cermak Rocd

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 VAI. Sekmadieniais — 
huo 9 ryto iki 1 vai. popiet

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
’ta naudingos

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Spausdinam

ĖllUi

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

vo Algirdas Brazis, barono 
Schoberio rolėj. Jei šis vyras 
nesieks sau vietos operos pasau
ly, tai jis padarys didelę skriau
dų ir sau ir publikai. Jonas 
Dambrauskas, vienas iš senosios 
kartos atstovų pirmyniečių or
ganizacijoje, buvo nepavaduo
jamas tėvas Kranzas. Vienas 
jaunas vaikinas, netoli musų 
stovėjęs,, sekdamas Dambrausku 
scenoje, savo draugui sušnibž
dėjo: “Gee, this fellow belongs 
in Hollywood”.

J. Grigaičio Ai>
Šiųšklfu Mto ordentn:

^M*9O0IMMMKa»QWQMMra«MaKOCKM6_«SMii*.

■ « -vi turu*n>>« i'M

nuks SkėVCritttČ it p-ia Anelė tūzai.
Steponavičiene. Pirmoji, kaip

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 850&

aittfi!iNNW

GARSINKI® “NAUJIENOSE"

“NAUJIENŲ”

Radio Programai
DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 

(DOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

W.G.E.S., 1360 kilocyctes.

Lietuvos Kariuome
nes Įžengimas Vil
niun Filiuose

Kovo 14 d. Marąuctte Parlc 
Hali, 6908 So* Western Avę.

Kovo 15 d.
mitage llall, 3800 W. ArmK 
tage Avė.

KoVO 16 d. Lietuvių Audįto^ 
rijoj, 901 Lipčolri Avė. (Watl‘ 
kegah, 111.)

Rodynio pradžia visur 7:30 
'vai. vakaro. Kiekvieilo tautie- 

Gražiosios lyties sekcijoj ypajčfo pareiga pamatyti Šiuos is* 
t i ngd išskyrimo vertos p-lė O-1 to r inius vaizdus. Rodys br. Mo- 

Kviečia Visus,
LietūVai Gelbėti Fondas
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KANADOS POLITIŠKOS PARTIJOS ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
N

pasirodė antras 
asmenyje Wdliam 
kurio vardas nu-

(Tęsinys)
Sočiai Kreditorių Partija
Prieš šešetą metų Alberti 

provincijoj 
Maižėšius 
Aberhart,
skambėjo toli net už Kanados 
rubežių kaipo naujos socialio 
kredito evangelijos apaštalo. 
Savo radijo prakalbų tonu, 
propagandos įkaičiu ir atako
mis prieš kai kuriuos izmus, 
Aberhat lyginosi pagarsėjusiam 
Detroito kunigui Coughlin. Vi
sa jo propaganda sukosi apie 
C. H. Douglas teoriją, kurią jis 
siūlė priimti Alberta gyvento- 
ja^ns, kaipo vienintelė priemo
nė panaikinimui nedarbo ir 
kartu visų socialių nelaimių.

Federalių ir provincialių rin
kimų metų 1935 m. šis viduri
nės mokyklos vedėjas ir bažny
tinės sekmadienio mokyklos 
mokytojas žadėjo visiems gy
ventojams išmokėti, pagal 
Douglas mokymą, po $25 “di
videndų” kiekvieną mėnesį. Jis 
aiškino, kad visos šių dienų 
ekonominės nelaimės išplauki j 
iš nepajėgumo sunaudoti viską, 
ką pagaminama, dėl stokos pas 
žmones pinigų ir netikusios fi
nansų sistemos. Kad pašalinus 
skurdą, kreditoriai nurodinėjo, 
jog pakanka pravesti dabartinė
je valiutoje reformą atimant 
bankams galią kontroliuoti pi
li.gų išleid mą; ir duodant pro- 
v.ncijai teisę išleisti vartotojų 
(consumer.s) naudai daugiau 
pinigų.

Nežiūrint ekonomistų, kurie 
įrodė, jog Douglas teorija ne
įvykdoma gyvenime, A berta 
balsuotojai 1935 m. išrinko pir-

skutinius penkis metus susipa
žino su sociali kreditorių moky
mu.

čia įdomu bus paminėti, kaip 
kitos partijos žiurėjo ir žiuri į 
Sočiai Kreditorių sąjūdį. Pasi
rodžius Aberhart veiklai musų 
komunistai pirmiausia paskel
bė “kreditorius” didžiausiu Ka
nados fašistu. Apsidairę kiek 
plačiau, už kokių metų, pasi
reiškė klaidą darę. Ir kiek vė
liau jie pradėjo nuoširdžiai su 
fašistuojančiu Aberhart ben
dradarbiauti, ypač rėmė spau
dos cenzūros įstatymą. CCF 
spauda iš pat pradžių ir dabar 
žiuri į sočiai kreditorių sąjūdį 
kaipo fašistuojantį ir laikiną

Naujos demokratijos 
partija

Artinantis šiems federaliams 
rinkimams pasirodė Naujos De
mokratijos Partija, kuriai va
dovauja p. Herridge, buvusio 
konservatorių ministro pirmi
ninko R. B. Bennett svainis ir 
buvęs konsulas Jungtinėse Val
stijose.

Tai partija be jokios aiškios

tijos vardas, New Democracy, 
labai sužavėjo komunistų “sme
genis”. Tik per juos mes išgir
dome, kad p. Herridge, buvęs 
atkakliausias konservatorius, 
pradėjo “tikrą liaudies” judėji
mą. Komunistų spauda šoko 
populiarizuoti Herridge ir 
‘naują demokratiją
skleidė net biošimą ir lapelius 
apie šią partiją, ir buvo pasi- 
moję kurti jos skyrius. Tik ant 
nelaimės p. Herridge atmetė jų ' 
talką pareikšdamas, kad Nau
ja Demokratija kovos prieš ko
munizmą ir fašizmą. Pasirodė, 
komunistų “smegenys” ir vėl

viešpa tavi-[suklydo.
Herridge partijos tikslai pra- 

aiškėti. Prince Albert, 
jo partija susijungė su 

ančiais sočiai kredito-

NAUJIENU-ACME Telenho”
Richard Allen Knight, kuris Metropolitan operos sezoną atidarant stovėjo 

“ant galvos”. Jis susitaiko su savo žmona.

riausias konservatorių šulas. 
Jis yra artimiausias Herridge 
prototipas.

Komunistų Partija
Komunistų partija yra viena 

iš m zerniausių Kanados parti
jų. Ji pasilaiko lik dėka stokos 
darbininkuose* politiškos apšvies
tos. Ji gimė ir užaugo tarpe 
ateivių, kurie mažiausiai su
pranta šį kraštą, jo demokrati
nę santvarką ir darbininkų pra
eities kovas. Tikrų kanadiečių, 
amalų unijų judėjimo veteranų 

jo'ir daug praeityje dirbusių vei- 
, išleido ir kėjų joje nesimato.

Kaipo suklaidintų tamsesnių 
ateivių grupė, atsidavusi dikta
tūrų garbinimui, komunistų 

.partija nepraplėtė savo įtakos 
tarpe tikrų kanadiečių ir la
biau politiškai apsitrinusių atei
vių. Kur lik jų kandidatai tu
rėjo didesnio pasisekimo, tai 
vis buvo ateivių gyvenamuose 
rajonuose. Dėl to komunistai

unų dar tik 3 metelių. Buvo 
asitaupęs $4,000.

Ant rytojaus 
, mainose vienam 

ulaužė koją.
Iš RED LAKE 

ten pradžioje vasario naktį apk

tose pačiose
darbininkui

pranešė, kad

Gražus Aukos choro 
vakaras

TORONTO, Ont. — Kovo 2 
d. Toronto lietuvių parapijos 
svetainėje įvyko choro parengi
mas. Buvo suvaidinta trijų 
veiksmų komedija “Teta iš A- 
merikos”, ir po to sudainuota 
keletas linksmų dainelių. Veika
lo pasisekimu choro nariai tik
rai gali pasidžiaugti, nes tiek 
pati komedija, tiek vaidinimas 
davė publikai daug sveiko ir 
malonaus juoko. Rolės paskir
stytos sekamai: Vincas Kairys
— advokatas — Pr. Kundrotas; 
Jonas — adv. tarnas — Jonas 
Samulevičius; Marytė — Jono 
žmona — p-lė Blažaitytė; Ant. 
Kairienė — Teta iš Amerikos
— Helen Kazlauskas; Petras 
Lukošius — artintas — Ant. 
Batkus; Liucija Puzinaitė —

J šokėja — p-lė Marcinkevičiūte; 
\ Valerija Valiunaitė — tetos au

gintinė — G. Yokubynailė; Rie
kus— valkata-aferistas — Sta
sys Balčiūnas; Dr. J. Drozdas
— gydytojas — A. Augutis;: 
policininkas — A. čirunas.

no darbininko šeka-grįtelė. Ry
to metą tam darbininkui neat
vykus j darbą liko nueita pasi
žiūrėti, kas su juo atsitiko, —

vyriausybę, ir pasiuntė j Domi
nijos parlamentą 17 atstovų. 

Per penkių meių 
mą sočiai kreditoriai ne:špild3 
nė vieno savo pažado, ypač tų' deda
$25, kurie rinkimuose buvo vy-|SaSk 
riaušių Šukiu. Tiesa, jie mėgi-jfašistuojanč 

i visus riais ir išstatė vieną kandidatą 
atsisakė prieš Mackenzie King; Bigger, 

mokėti bankams palakius dau- Sask., susivienijo su kitomis 
giau kaip pusę nuošimčio, ir partijomis prieš CCF kandida- 
išleido spaudos cenzūros įstaty-tą J. Coldwell; ir Alberta pro- 
mą. Bet Dominijos vyriausybė, vincijoj laiko vieną frontą su 
vėliau Privy Council paskelbė sočiai kreditoriais. Panaši par- 
suminėtus patvarkymus 
tatymus neteisėtais.

Šio mėnesio 21 dieną 
ta Alberta provincialiai 
mai. šiuose rinkimuose 
kės, kiek albertiečiai

no išvyti iš provincijos 
priva tiškus bankus,

anglo-saksų neapykantos prieš 
ateivius.

ir įs- tija, tuomet vadinosi Recon- 
Įstruction Party, pasirodė ir pe- 

įvyks- reitais 1935 rinkimais po vado- 
rinki- vyste vieno iš žymiausių kon- 
paaiŠ- servą torių vadų, H. Stevens,

per pa- kuris šiandien ir vėl yra stip-

DETROIT, MICH. — Majoras Edward J. Jeffries 
atidaro bolinimo kongresą.

Paskutiniais pora melų parti
jos vadovyve buvo sumanius 
“įpilietinti” partiją, šis nutari
mas buvo svarbiausias dienos 
klausimas. Paleidus “įsipilieL- 
niino” šūkį partijos nariai, ne
laimingi ateiviai, nežinojo, ką 
tas viskas reiškia. Net po ilgų 
antro kalibro vadukų paaiški
nimo jie prašydavo klausimą 
pakartoti. Įsipilietinimas labiau 
paaiškėjo pradėjus giedoti “O 
Canada” ir kitas patriotines 
giesmes. Bet partija kaip buvo, 
taip ir pasiliko ateivių grupė: 
tie musų veidai, kalba, pasiliks 
“neįpilietinti”.

Pastaruoju laiku komunistų 
partijai pradėjus remti Stalino 
r Hitlerio agresiją, pradeda iš 

jos bėgti ir ateiviai. Partija vis 
aiškiau virsta senos Rusijos im
perialistinės politikos agentūra. 
Kaipo darbininkų organizacija 
ji jau seniai negyvuoja.

K. Bure.

Iš Lietuvos

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
INDIANAPOLIS, IND. — 

Palty ApsinvalI, 13 melų, 
kuri Floridoj laimėjo plau
kimo čempionatą.

vo 38 metu amžiaus.
IŠ CENTRAL PATRICIA 

mainų draugas man rašo, kad 
ten pastaruoju laiku įvykusi 
meilės tragedija tarp vieno 
mainerio anglo vaikino ir 
Prancūzės merginos. Dėl ko, — 
nežinia. Naktį tas vaikinas nu
ėjęs pas savo mylimąją francu- 
zę merginą ir jos akivaizdoje 
užsikišęs sau už anelo du (iš 
Kasyklų pasiimtus) dinamito 
kapselius ir abiejų knatus užde
gęs. Tada.savo mylimajai pasa
kęs “goodbye” ir tuoj likęs į 
kavalkus sudraskytas.

Mergina, nors ir ten pat sto
vėjusi, bet išlikus nė nesužeista 
— tikrai stebuklingai! Ant ry
tojaus mergina išgėrus kokių 
lai “proškų ’ norėdama nusi
nuodyti, bet laiku pribuvęs gy
dytojas — išpumpavęs “nuo
dus”. ir taip mergina likusi svei-

NELAIMES
Šia proga noriu priminti, kad 

dabar visi mano draugai nebe- 
apkenčia “Liaudies Balso”, kam 
leido Maigiui ar jo kamarotui 
komūnaciui per jų sapnininką 
apšmeižti mane. Jie džiaugiasi, 
kad “Naujienos” davė man vie
los pasiteisinti. Taigi ačiū “Nau
jienoms”, kad man laisvo žo
džio nevaržė.

Kai aš. pasiteisinau, tai dabar 
čia vietos lietuviai visi labai

atatiko savo rolėms, bet ir pa
sistengė jas atlikti gerai. Ilgiau
sios ir atsakomingiausios rolės 
teko vaidinti: Pr. Kundrotui, 
Helen Kazlauskas (Teta iš A- 
merikos), Ant. Balkui, kuriam 
didesnę dalį laiko scenoje teko 
vaidinti pramanytos adv. Kai
rio žmonos rolę. Ta “žmonelė” 
nrijuokino publiką iki ašarų. 
Ypač kada jos sueidavo į krū
vą su Teta iš Amerikos — mu
sų Helen Kazlauskas, tai savo 
džiaugsmu ir verksmu vesdavo 
stebėtojus į besaikį juoką.

St. Balčiūnas savo ilgoje val
katos aferisto ir girtuoklio ro
lėje — buvo tikrai nepamaino
mas. Kili visi turėjo trumpes
nes roles, bet kaip jau minėjau, 
visi atliko savo užduotį puikiai. 
Publikoje lik ir girdėjosi: 
“Daugiau tokių veikalų. Turė
site tą veikalą pakartoti; ach, 
tai gerai vaidino!”

Taip visi dalinosi maloniais 
įspūdžiais. Malonu dar pažy
mėti, kad Vaidintojų sąstate tu
rėjome dvi lietuvaites — vieš
nias iš Lietuvos — tai p lės 
Blažaitytė ir Marcinkevičiūtė, 
kurios mielai sutiko roles pa-

imti ir tikrai gražiai jas all ko. 
Galima butų apie kiekviena 
vaidintoją atskirai daug ką gra
žaus pasakyti, bet tai užimtų 
daug vietos. Bet tikėkite, ger
biami vaidintojai, kad jūsų pa
stangos nenuėjo veltui; visi jų; 
buvote geri ir visiems lygiui 
choras yra labai dėkingas. Taip
gi ačiū priklauso* Stasei Balkio- 
nei kaipo sufleriui ir Jonui Yo- 
kubynui kaipo veikalo režisie
riui, o choro mokytojams, Pr. 
Motiejūnui ir Liudui Pociui už 
paruošimą choro dainavimui.

Teko nugirsti, kad choras 
rengia šokius šeštadienį prieš 
ilvelykį parapijos svetainėje.

Nelaimė ištiko pp. Darvinų 
šeimą

Kovo 1 dieną pp. Dervinų sū
nūs Broniukas, 10 melų am 
žiaus, besivažinėdamas rogelė
mis nuo kalno įvažiavo į ce
mentini stulpą, pataikydamas į 
jį galva. Vargšas berniuką; 
smarkiai susitrenkė ir reikėjo 
vežti į ligoninę. Buvo daug iš
gąsčio ir baimės tėvams, o 
Broniukui nemalonaus skaus
mo, bet viskas baigsis laimin
gai, nes jis jau dabar jaučiasi 
neblogiausia, o už savaitės ga
lės grįžti namo prie savo tėve
lių, 
dar

sesutės ir draugų; tik 
ne prie rogelių.

Jadvygą Mankienę 
aplankius

po 
ser- 

Ncžiu-
vidurių operacijos, sunkiai 
ga ponia J. Mankienė.
rint sunkios ligos sapudimo, li
gonė jaučiasi optimistiškai —■ 
kiekvienu atveju stengiasi save 
raminti ir tas, be abejo, yra 
labai teigiamas reiškinys, žmo
gus, kuris kovoja savo pajėgo
mis su liga, dažniausiai ją nu
gali greičiau, už tuos, kurie pa
siduoda ligos valiai be pasiprie
šinimo.

Aš širdingai linkiu poniai 
Mankienei greitai sveikti ir dar 
ilgai džiaugtis savo maloniu 
šeimyniniu gyvenimu.

Frances.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
wa naudingos

VILNIUS. — Lenkams bešei
mininkaujant Vilniuje, visa ko 
respondencija į Vilnių turėda
vo būti adresuojama iš užsie
nių “Polonia, Wilno”, bet kai 
tik Lietuva Vilnių atgavo, tokių 
siuntinių nė nebepasitaiko. Jau 
iš viso pasaulio, net iš tolimų
jų Amerikos valstybių, gauna
mieji įvairiomis kalbomis laik
raščiai ir kitataučių laiškai ad
resuojami “Lietuva, Vilnius”. 
Firmos, kurios adresus turėjo 
atspausdintus, jau perspausdi
nusios ir naujose etiketėse įra
šytas tikras adresas: “Vilnius,’ 
Lietuva”.

McKENZIE ISLAND, Ont. —
Po Naujų Metų Red Lake 

apylinkėje mainų distrikte įvy
ko kelios nelaimės, būtent: 
Kušnierio mainose 0ėr Naujus 
Metus nulūžo keltuvo ašies rė
mas, tai vienas keltuvas visu 
markumu nukrito į “štampą”
kasyklų dugną), o kitas kel- džiaugiasi, kad aš rašęs į “Nau- 
uvas buvo pakabintas ant len- jienas” pasiteisinimą. O iš Mai- 

ciugų. Laimė, kad tuo kartu gio tai visi juokiasi, kad j.s lu 
tik vapną—“maką” tetraukė, tai “Liaudies Balsą” bekovodamas 
žmonės nenukentėjo, bet šiur- * tik “ypatingo kolektoriaus” “či 
pas vistiek visur darbininkus ną” teužsitarnavęs. Ir dar tu; į 
sukrėtė, nes visi gerai prisime- baimę kentėti, nes kaip dabar 
na, kaip seniau šioje apylinkė- Kanados valdžia pradėjo arcš 
jo vienoje mamoje tokiam ak-' tuoti komunistinės literaturo.. 
sidentui atsitikus daug žmonių'platintojus, tai “Ypatingas Ko- 
nukentėjo (liko sužaloti ir kai 
kurie net gyvybes prarado. Mes 
lietuviai dažnai prisimename ir 
apgailestaujame, apie naujienie- 
čio draugo Stasio Vaitekūno 
(Stanley White) nelaimę, kada 
jis kojos beteko.

McKENZIE mainose vienas 
ukrainietis, kuris jau buvo iš
dirbęs 4 metus ir gavęs leng
vesnį darbą už “geištenderį”, 
pirmoje savo lengvesnės tarny
bos pamainoje bevažiuojant 
eleveitorium kažkaip liko už
mestas (ar užkrito) už keltu
vo. Kadangi niekas nė nepaste
bėjo, tai liko taip sutrintas, kad 
niekaip nebebuvo galima jo 

4pažinti. Paliko žmoną ir vieną

lektorius” Maigis iš savo “čino’ 
nebesidžiaugiąs, bet lyg kok> 
kiškis tik ausis sklaido ir klau
sosi, ar tik kada negaus “invi- 
teišiną” išduoti raportą Kana
dos valdžiai, kiek jis aukų su
rinko komunistinės propagan
dos skleidimui.

Kad kokios, dar gali pareika
lauti visų pavardes išduoti, kas 
tik yra aukoję. Todėl dabarti
niu karo laiku visiems Kanados 
lietuviams butų sveikiau bet 
nuo kokio komunistinio veiki
mo pasišalinti. —J, Dudėnas

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
NEW YORK. — Automobilio nelaimė, kurioje žu 

vd 6 asmenys.
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SMAGIOS ATOSTOGOS 
ĮR LIGA .

Sausio pradžioje' bridgepor- 
tietė Auna Ačienė, žmona 
Charles Ača, 2900 So. Poplar 
Avė., išvyko į Hot Springs, 
Ark., trijų mėnesių atosto
goms.

Reikalauja
Perskirtu

Gertrude Masilunas nuo Mike 
Masilunas

Barbora Semett nuo Frank 
Semett

Inez Kikas nuo Thomas Ki- 
kas

Gavo
Pergkiras

Jessie Masilunas nuo Peter 
Masilunas

neturėjoKadangi A. Ačienė 
pažįstamų Hot Springsuose, ji 
per “Naujienas” surado kelio
nei draugę, Mrs. K. Tamošiū
nienę, 6136 Archer Avė. Jos 
nuvažiavusios ir į Miami, Flo
ridą, pasimaudyti vandenyne ir 
kartu draugiškai laiką praleido. 
Už tai ji “Naujienoms” labai 
dėkinga.

Suėjo atostogose ir Mrs. 
Stanikienė ir jos dukrelė Vir- 
ginia iš Bridgeporto, 3126 Eme- 
rald Avė. Jos 'visos turėjusios 
gerą “kvatierą” pas vietinį lie
tuvį, Mr. Toleikį.

įpusėjus jų atostogoms, ko
vo 2 d. Mrs. A. Ačienė gavo 
telegramą iš savo vyro, kad 
jis sunkiai apsirgęs, todėl ji 
pasiskubino parvažiuoti namo, 
nebaigus numatyto atostogų 
laiko. I

Kazys^ Ačas staiga apsirgo 
plaučių uždegimu, kovo 1 die
ną prie darbo šapo j e. Dabar 
jis žymiai sveiksta ir guli na
mie Dr. J. Poškos priežiūro
je.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

J

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Melvin Snedden, 24, su

thryn Stephens, 20
Bernardas Juschinsky, 

su Evelyn Weinstein, 19

Ka

ži,

REMKITE GERĄ
NAUJTENIETJ

Tony Lukošius Drabužių 
Valytojas

Kaip jau matėte iš praeito 
šeštadienio skelbimo “N-se”, 
Tony Lukošius, Brighton Par
ko drabužių 'valytojas, 2555 W. 
43rd St., pasižadėjo jums duo
ti speciali patarnavimą. Kurie 
negalite pristatyti drabužius į 
jo įstaigą, pašaukite telefonu 
Lafayette 1310. Jis jūsų dra
bužius pasiims ir atgal prista
tys už tą pačią kainą.

Jo sekantis skelbimas tilps 
šeštadienį, kovo 16-tą d. Tėmy- 
kite. ’ (Skl.i)

— Steponas.

Bridgeporto Nuova
doj Mirė Nežinomas 
Žmogus

Pereitą sekmadienį Bridge- 
porto Deering nuovados polici
ja areštavo girtą apie 60 me
tų amžiaus vyrą. Uždarytas 
nuovados kalėjime nežinomasis 
gavo ataką ir mirė nespėjus 
jį nuvežti apskričio ligoninėj. 
Velionio pavardės policijai ne
teko sužinoti.

NArJIBNŲ-ACME Telepboto
MT. PULASKI, ILL.— Paslėpta .kamera sugavo vagį. Mike Lutzyn (po deši

nei) prisipažino vogęs vario vielą.

* • -
t

Nušveista Pašto 
Dėže Išdavė 
Piktadarį
Areštavo

Viena 
što dėžė,

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE

RŲ KLUBO narių susirinkimas 
įvyks kovo 13 d.. 7:30 vai. vakaro, 
10413 So. Michigan avė. Prašomos 
visos atykti, turėsime Šurum-bu- 
rum. —Sekr.

LIET. TEATRALIŠKOS DRAU
GIJOS RŪTA. No. 1 narių susirin
kimas įvyks trečiadienį, kovo 13 d. 
Hollywood svet., 2417 W. 
Kviečia valdyba.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS 
narių susirinkimas įvyks

43rd st.

KLUBO 
ketvirta

dienį, kovo 14 d., Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43 St. 8 vai. vak. 
Visi klubo nariai malonėkite atsi
lankyti į susirinkimą. — Rast.

/s Politikos 
Lauko

Įdomus Debatai 
Apie Gelžkelius 
Ir Valdžią

11-to Wardo 
Susirinkime

CLASSIHED ADS
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA MERGINA ar mo

teris namų darbui. 4248 So. Arte- 
sian Avė., Mrs. Smilgis.

REIKALINGA VEITERKŲ lunch- 
ruimiui. Tel. Boulevard 8723.

REIKALINGA 2 MERGINOS 
bendram ruošos darbui, lengvam 
skalbimui, virimo nėra, savas kam
barys. Tel. Mansfield 4208.

REIKALINGA TIKTAI patyrusių 
operatorių viena adata mašina siū
ti plaunamas sukneles, šviesi, orin- 
ga, maloni aplinkuma, nuolat.

404 So. Racine. 2-ras aukštas.

helŲ yvAnted—malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS ŽMOGUS dirbti 
farmoje, mokantis draivyti troką 
ar traktorių. Gyvenimas ir alga.

3658 West 111 St.

JONAS OVERLINGAS
Persiskyrė su šiuti pasauliu 

kovo 8 d., 10:00 vai. vak., 1940 
m., slaukęs pusės drnžj, ^gi
męs Liet.: Tauragės aįjskr., 
Vainuto par., Padamių kaime.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolius Vincentą ir Juozapą 
<ir jų šeimas; pusseseres: A. 
fNausiedienę ir Amelią Jucie
nę, pusbrolius Antaną Katau- 
ską ir Pranciškų Overlingą, 
gimines Juzefiną Petrulienę, 
Anelę Snenienę, Nikodemo 
Overlingo šeimyną ir Juoza
pą Mikšį ir šeimyną.
Kūnas pašarvotas Lachawicz 

kopi., 44 E. 108th St. Laidotu
vės įvyks treč., kovo 13 d., 
1:30 vai. popiet. Iš kopi, bus 
nulydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Jono’ Overlingo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- ' 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti I 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Broliai, Pusbroliai, Pusseserės 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su

nai. Tel. Pullman 1270 arba 
CANAL 2515.

Negrą, Kuris Pašovė 
Seržantą

naujai nušveista pa- 
kuri žibėjo kaip auk

sas anglyse, sekmadienio rytą 
privedė policiją prie areštavi
mo negro, kuris penkiadienio 
vakare pašovė seržantą Michael 
J. Curtin, buvusį Mero Kelly, 
ypatišką sargą, mėgindamas jį: 
apvogti.

Policijai buvo pranešta, kad 
viena pašto dėžė apartamentų 
name, adresu 4545 Evans gat
vėje, buvo sukruvinta. Atvykę 
policistai rado dėžę ką tik nu
šveistą, kas jiems atrodė įtar-

•. . (į.'t.i’ /, 11» ■ !,1-

Paaiškėjo, kad piktadaris, 
Andrew Foster, 26 metų, buvo 
irgi Curtin’o pašautas ir, su
žeistas, atbėgo pas savo gimi
naitę, kuri užlaikė šį aparta
mentą. Per Fosler’i'o draugus, 
tpolicija galėjo susekti Foster’į, 
ir jį suareštavo jo draugės, 
Ella Mac LaCroix, 4227 Cahi- 
met Avė., kambariuose.

SS®-*?

NAUJIENŲ'-ACME Telonhoto
Jloy Cpęh- 

ra vęiš Indj|m universiteto, 
kuris ldįmė|t) bėgimo lenk
tynes

Dėl Melrose Parko 
Lietuvių Vizito 
Oak Foreste

vakare, Lie-

Osmanskis Kalbės 
Veteranams Apie 
“Football”

REIKALINGAS ANTRARANKIS 
BAKERIS. 3548 So. Emerald Avė. 
Tel. YARDS 3094.

LOVEIKISŽS
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

ANTANAS F. PRABISH 
gyveno 2201 Lake St. 

Melrosc Park, III.
Persiskyrė su šiuo pasauliu

kovo 11 d., 7:45 vai. vak. 1940 
m., sulaukęs pusės amž„ gi
męs Kvėdarnos parap. Saųs- 
laukių kaime, Tauragės apskr.-

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną, po tėvais 
Loveikiutę, 2 sūnūs Antaną 
ir Benediktą, marčią Elinore 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos, Šv. Jono Dr- 
stės ir Proviso Draugystės.

Kūnas pašarvotas 2201 Lake 
St., Melrose Park, III. Laido
tuvės įvyks ketvirtad., kovo 
14 d., 10:00 vai. ryto iš namų 
į Mount Carmel, Melrose Par
ke, III.

Visi a. a. Antano F. Pra- 
bish giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar

navimą ir atsisveikinimą.
Nubudę liekame,

Moteris, Sunai, Marti ir gim.
Laid. Dir. Edw. Prignano, 

Tel. Melrose Park 635.

Foster pasirašė 39 puslapių 
prisipažinimą prie kaltes. Pa
šautas seržantas Curtin laiko
si gerai, kol kas, ir guli Chi- 
cago ligoninėje.

Knox Mano, Kad 
Kulį Bus Demokra
tų Nominuotas

Lietuvis Bill Osmanski, vie
nas iš geriausių futbalininkų 
Amerikoje, ir žvaigžde Chica
go Bears komandos, ketvirta
dienį pasirodys ir kalbėtoju.

Jis yra pakviestas dalyvau
ti Illinois Chapter of the Rain- 
bow Division v veteranų sueigo-

i *. V

j e. Osmanskis kalbės tema, 
“Koleginis ir Profcsionalis 
Football’as.”

i B B Ffe Gėlės Mylintiems 
j l ’ M M II Vestuvėms, Ban- 

Į j į I [j >4 k ie tams, Laidotų
jų w 1 * vėms, Papuoši- 
f GĖLININKAS mams 
| 1180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 neatsiimtų
KAINOS Sumažintos 50% j 

NumuStos iki % į 
DIDELIŲ KAUKŲ

BARGENAI
Neatsiimta 6x0, 8x10, 0x1*4, 0x15,11x10 
Vert# nuo *6 Iki $60. Dabar 83 iki 820 
Nauji 6x0, 8x10, 0x12, 12x18, 1016x15 
Vertė 820 iki 885. Dabar 810 iki >42 

ir uukžč.
15 0x12 tikru orientali.il,. 50 kitokią 

MI e ros 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 jardu karpetu po 50c jard ir aukfič.

CHECKER CLEANJERS 
SANDELIAI

6208*16 S. RA0IN&-—Dienomis, 3 vakarus

RUGS

Col. Frank Knox, repubilko- 
nų kandidatas į vice-pirminin- 
kus 1936 metais, ir leidėjas 
laikraščio, Chicago Daily News, 
vakar Washingtone pareiškė, 
kad jis yra tikras, jog demo
kratų kandidatas šįmet bus ne 
Rooseveltas, bet Cordell Hull, 
valstybės sekretorius.

Col. Knox mano, kad Roo
seveltas kandiduotų liktai jei
gu karas Europoje pasidarytų 
aršesnis, ir demokratinėms ša
lims gręstų pralaimėjimas.
“Streikas” Šelpimo 
Stotyj

Tolimi Svečiai 
Chicagoj, Iš St.
Louis, CIevelando
Lankėsi Bulotai, Kassly, žičkus, 

Vilkeliene.
Šią savaitę Chicagoj lankėsi 

gana didelis būrys tolimų sve-

— Prisiųsta Redakcijai -—
MELROSE PARKAS. — Va

sario 25 d., visi Melrose Par
ko lietuviai prisidėjo aukomis 
ir ypatiškai, ir surengė pietus 
•ir programelį Oak Forest Se
nelių Prieglaudos lie tuviams. 
Pereitais metais irgi toks pat 
programas buvo surengtas, ir 
po visko atliko dar $34.09. Tai 
turėdami liek pinigų, melrose- 
parkiečiai vėl nutarė ir šiais 
metais parinkti aukų ir pini
gų, ir Vėl paruošti lokius pa
čius pietus. Prie šio tikslo pri
sidėjo Melrosc Parko Mergai- 
čiųKliųhą^t.po vadovybe pir
mininkes p. Sofijos Wells, ir 
paaukavo $35.00. Taip pat ir 
kiti Melrose' Parko žmonės ir
gi davę aukas, ypatingai se
kanti asmenys, kurie aukavo 
po kartūną cigaretų: ponai 
Kazlauskas, Mikalauskas, An
drėj auskas, Zauba, Prabasčius, 
Urbonas, Gedžius ir Kuslis. 
Taip pat ir ta komisija, kuri 
pietus gamino, būtent, ponios 
černauskiene, Martinkicnė, Sta- 
rienc ir Januškienė, pinigiškai 
prisidėjo prie aukų.

“Naujienose” neseniai buvo 
įdėtas straipsnelis apie pietus, 
ir iš to straipsnio išrodė, kad 
visas šis parengimas buvo su
rengtas pp. Misaliunų. Bet 
kaip matyti iš to kas anksčiau 
pasakyta, straipsnelio autorius 
iš prieglaudos nežinojo visų 
aplinkybių. Prie pietų prisidė
jo daugelis melroseparkiečių.

Žinoma, pp. Misaliunai irgi 
prisidėjo, nes iš jų krautuvės 
valgis buvo nupirktas, ir jie 
šiek tiek nuleido kainą, o p. 
J. Misaliunienė, tai dirigavo ir 
'vedė muzikali programą.

“Korespondentė.”

Įvyks Kovo 14 d., 
Liet. Demokratų

Kovo 14, 8 vai.
tuvių Auditorijoje, 3133 South
Halsted St., įvyks labai svar
bus 11-to Wardo lietuvių De
mokratų Organizacijos susirin
kimas. Tame susirinkime, be 
politikos dalykų, bus įdomus 
debatai sekančioje temoje: Nu
tarta, kad geležinkeliai turi bū
ti valdomi ir operuojami Su
vienytų Valstijų 
patarnavimui,
gins A. Gudaitis 
Negatyvę pusę - 
E. Jesen. /

Tema yra labai 
daugybėje
mokyklų ir kolegijų yra dis- 
kusuojamas. Todėl bus įdomu 

šį klausimą lie- 
rišti.
kaip nariai šios 
taip ir nenariai,

norėtumėt

visuomenės
Teigiamą pusę

ir Smardak.
p. Stulis ir

ir
Amerikos aukštų

priklausyti

išgirsti, kaip 
tuviai bandys

Todėl, visi, 
organizacijos, 
kurie
prie šios Demokratų Organiza
cijos ir išgirsti įdomius deba
tus, esate kviečiami ateiti ko
vo 14, 8 vai. vakare j Lietu
vių Auditorijos žemutinę sve
tainę.

V. M. Stulpinas.

Šįvakar Republiko 
nu Filmu Vakaras 
Ciceroj

REIKALINGAS BARTENDERIS 
Blaivus ir gerai angliškai kalbantis 
—taipgi reikia porterio rytais ir 
moters prie namų darbo. v6637 So. 
Ashland Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI KOTELIS, 32 
kambarių, rendos $75 į mėn., lysas, 
garu šildymas—siūlome 2 mėnesius 
dykai. 7U4 W. Madison St.

Rodys “Metai Lietuvoj”
Ciceros Reguliarės Republi- 

konų partijos lietuviai pre
cinct kapitonai rengia įvairų 
perstatymą, “Melai Lietuvoje”, 
gražius slapvotus filmus iš da
bartinio Lietuvos gyvenimo. 
Filmos pergabentos iš Lietu
vos. Keturiose dalyse pamaty 
šit šiandieninę Lietuvą, jos 
gyventojus ir jos jaunimą, žai
dimuose, sporte, ir gyvenime.

Filmai bus rodomi šįvakar, 
kovo 13 d., Lietuvių Liuosy- 
bės Svetainėj, 14th Street ir 
49th Coųrt, Cicero, III. Pradžia 
8-tą valandą vakare.

Įžąnga Nemokama

gali-

PARSIDUODA TAVERNAS kam
pinis namas prie bizniavos gatvės. 
o566 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS. 2259 
West 23rd ,Place. CANAL 5976.

iss 1A1E EUR SALE 
Namai-Zeme Pardavimui

MARQUETTE PARKE 2 aukštų 
plytinis namas, 2—5 kambarių lie
tai, 3 miegkambanai, kąrstu van
deniu šildymas abiejų fiatų, 30 pe- 
uų lotas. 13. PJ.EJLisa.EWlCZ, 26U8 
Vv. 47tn St.

LIKVIDUOJA NUOSAVYBĘ
7 kambarių ireimas geram stovy, 
karų garažas, naujas furnasas, 

rerrigeraiorius, stalas,
2
elėkiriKims 
cot, (lovelė), pečius, arti mokykla, 
Krautuve, susisieKimas, pinigais — 
terminais. Savininkas vietoje. KAI
NA TIKTAI $4250.

7205 ANGLEY AVENUE 
Pasitarimui šaukti Radcliffe 2768.

FAKMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

FINANCE AND LOANS

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

2202 W. Cermak Road
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.

-

z > NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI I 
t PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 Ayest 47th St Phone Yards 5069

Protestuoja Prieš Trugdymą 
Ir Formalumus

Protestuodami prieš bereika
lingus formalumus ir pašalpos 
trugdymą apie 200 bedarbių 
užvakar surengė protesto de
monstraciją prie centralinės pa
šalpos stoties, 180 W. Polk 
street. Po deiponstracijos apie, 
50 bedarbių suėjo raštinėn ir 
paskelbė “sėdėjimo streiką”.

Stotin 
policija, 
metė ir 
ja.

Demonstraciją surengė Wor 
kers Alliance of America. B.end, In<į.

Iš Saint Louis, ir East St. 
Louis buvo grupė vietos veikė
jų, pp. J. Bulotai, laid. direkto
rius p. J. Kassly su p-ia Kassly, 
taipgi jaunuolis, p. žičkus.

Iš Clevelando buvo atvykusi 
p. N. Vilkeliene, gąbi vietos

Svečiai lankėsi “Naujienose” 
ir praleido kelias dienas lanky
dami savo pąžįstaiuus. Jie at
vyko Chicagon pamatyti “Pir
myn” choro veikalą, pastatytą

Mirė Senas Chica 
gietis Petras 
Lipavieius

Laidotuvės šiandien.

‘‘sėdėjimo streiką”.
tada buvo pašaukta 
Ji demonstrantus iš- 
dabar raštinę saugo-

Kaip girdėtis, St. Louis’iečiai ža
da operetę “jmportuotis” savo 
kolonijom Clevelandas jau yra 
susitaręs su choru atkartoti vei
kalą kovo 31 d., savo Kultūros 
Darželio naudai.■ . ' < . /

Tarp svečių iš tolimesnių vie
tų sekmadienį ;buvo ir Dr. A. 
®iWis 8U p. 'Einoriene iš South

BIUDGĘPORT.—šįryt, 10:30, 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse 
bus palaidotas senas chicagie- 
tis, Petras Lipavičius. .Jisai mi
rė kovo 7 <1., Apskričio ligoni
nėje, po sunkios ir ilgos ligos.

Velionis išgyveno arlųnoj 
Westsidej apie 20 metų, adr. 
306 S. Halsted -Street. Giminių 
Chicagoj nepaliko, bet Scranto- 
nc, Pa., turėjo du brolius,. Sta
sį ir Joną. Laidotuvėmis rūpi
nasi p. Domim’kas Chepelal

Velionio kūnas yra paširvo- 
las laid. direktoriaus P. J. Ridi
ko koplyčioj, adr. 3354 S. Hals- 
tpd street. P. Ridikas laidotuves 
Įvurfio

Įžanga veltui. Tikietus 
te gauti veltui nuo savo Re- 
publikonų partijos precinct ka
pitono. Arba dėl parankumo, 
tikietus galima gauti nuo p. 
Frank J. Christenson, Repub- 
likonu partijos kandidato į 
Miesto Assessoriaus pareigas, 
ad. 4917 W. 14th Street, Ci
cero.

Atsišaukite kada jums bus 
paranku ir pasiimkite savo ti
kietus. Nepamirškit šių filmų! 
Gera proga pamatyti savo tė
vų kraštą. Paraginkite ir jau 
nimą ateiti! (Skelbimas)

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, Sū
nūs, 6343 S. Westem Avė., Chicago. 
III. Phone Republic 6051.

Tūkstantinės pirkėjų armijos Į 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir L t

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

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

SKAITYKITE kas dienų Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose į 
naudokitės Naujienų > aukštos 
vertybės dassified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaaV 
veždami:

CANal 8500

(SpJ

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UL

orientali.il
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SENELI VILNIAU! MES TAVO PAGALBOS 
ŠAUKSMĄ IŠGIRDOME!

_ ...._ r- f

Mes Dedame Savo Centus Tavo Gyveni
mo Gaivinimui

_ 1 .Buvo tai seniai, seniai, virš, iš musų jau esame atidavę sa- 
penki /šimtai metų atgal, kuo- vo dalį jūsų sušelpimui, bet yra 
inet musų protėviai apsistojo dar didelė musų dalis, kurie 
gyventi Vilniaus krašte, pasista-[dar laukia prisidėti centu — lu
tė ten savo pirmas bakūžes ir tu jūsų gyvenimo gaivinimui.

NAUJIENOS, ChleagS, DL ■ Trečiadienis, kovo 18, 1940

kaimelį pavadino VILNIUM. 
Kunigaikštis Gediminas, katula
masis su anų laikų priešais, į*> 
steigė apisgynimui tvirtovę — 
pilį, ir ten sėkmingai gynėsi nuo 
užpuolikų^ Musų senelis Vilnius 
iškentėjo daug įvairių, gyveni
mo audrų. Daug ašarų, daug 
vargų, daug kraujo ir gyvybių 
buvo paaukauta už Vilnių, uz

# e ILietuvos laisvę.
Vilnius ir visa Lietuva per 

šimtmečius kentėjo, nešdama 
svetimų priespaudą iki sugriuvo 
carizmas dar netolimoj praeityj. 
Bet čia vėl musų senelis Vilnius 
pakliuvo į amžinų lietuvių tau
tos skriaudėju — lenkų rankas. 
Per arti dvidešimts metų len
kai išnaudojo visą Vilnijos kra
štą ir musų senutį Vilnių dras
kė ir alino iki nuskurimo. Bet 
iškilus pragariškai nacizmo au
drai, nekultūringas lenkų bajo
ras liko sunaikintas ir nuo mu
sų senučio Vilniaus despotiški 
lenkų retežiai nukrito. , Senutis 
Vilnius metėsi bėgti su savo vi
sa skaitlinga šeima prie savo ti
krojo šeimininko Lietuvos. Bet 
čia jam pastojo kelią senas Lie
tuvių tautos išnaudotojas bur
liokas rusas.

Kaip Beširdis Plėšikas . . .
Pasivadinęs save “geradėju 

komunistu” iškratė musų sene
lio VILNIAUS ir jo visos šei
mos aruodus ir kišenius. Trum
pai tariant, apiplėšė kaip anas 
beširdis plėšikas, palikdamas sa
vo auką, be duonos kąsnio, ne
laimingam likimui. Seneliu' 
Vilniui ir visai jo šeimai alkis 
ir šaltis mirtinai žiuri į akis. 
Vilniaus kraštas šaukiasi į lietu
vių širdis, prašydamas pagal
bos.

Seneli Vilniau, tavo ir tayo 
sūnų ir .dukterų šauksmas pa
siekė tavo brolio ir sesers aufeį 
užmaryje ir palietė jo širdį. 
Tiesa, daugelis iš musų tavęs, 
seuėli Vilniau, ir tavo sūnų ir 
dukterų neturėjom laimės pa
žinti. : Mes \jaurii būdami atvy
kom į šią laimės ir demokrati
joj šalį, čia mes pripratom prie 
laisvės, kultūros ir progreso. 
Mes palikom kultūringais žmo
nėmis ir todėl mums lengva yra 
suprasti, atjausti kitų žmonių 
nelaimes, o ypatingai savo bro
lių ir seserų lietuvių.

Tavo Balsą Išgirdo —
Seneli VILNIAU, tavo ir tavo 

alkanos šeimos balsą išgirdo ir 
SLA 260-tos kuopos broliai ir 
seserys. Jie sukruto darban, 
kad surinkus “našlės centelį” ir 
jus nors maža auka sušelpti, ši
ta mtaip žmoniškam labdary
bės tikslui nutarė surengti va
karėlį. Vakarėlis bus linksmo 
pobūdžio pasilinksminimas, kur 
bus kortuojama ir kauliukais 
lošiama. Bus laimėjimas gražių 
dovanų, kurias geros širdies 
priėteliai suaukavo.

Todėl, mielasai skaitytojau, 
pasižymėk penktadienio vakarą, 
kovo 15 d., kaip 7:30 ir ateik į 
Marųuette Svetainę, 6908 South 
VVestern Avė. čia turėsi gražią 
progą pasilinksminti tarp savų
jų ir tuom pat paduosi pagal
bos ranką savo broliams ir se
serims, nelaimės prislėgtiems 
vilniečiams. SLA 260-tos kuo
pos darbuotojai ir draugai 
lauks tavęs ir tave draugiškai ir 
širdingai sutiks ir pavaišins. 
NEPAMIRŠK PRIBŪTI.

Liutkų Kazys

Pasmerkė General 
Electric Garsinimų 
TaktikaV

“Bargenai” Ne Visuomet 
Bargenai”

Federal Trade Komisija va
kar paskelbė, kad ji įsakiusi 
General Electric kompanijai 
nevartoti klaidinančių pagarsi
nimų savo reklamoje. General 
Ęlectric yra prižadėjusi ateity
je prisilaikyti komisijos nusta
tymais. 1 ■ :

Komisija pranešė, kad kom
panija prisipažino, jog ji da
vus patarimą VimElectric 
Kompanijai, Brooklyne, garsin
ti, kad radio setai, kurie yra 
siūlomi už $39.95, reguliariai 
kainuoja $69.95. Reguliare 
kaina tų setų, anot Federal 
Trade Komisijos, yra $39.95.

Reiškia, reikia atsargumo 
kada kai kurie pardavėjai siū
lo bargėnus mažiau negu “re- 

kaniomis.Daugelis guliarėmis

Anglijai priklausąs didžiausias pasaulio laivas 
“Queen Elizabeth” pasiekė New Yorką.

' # NAUJIENŲ-ACME TnlnphotO
Joachim von Ribbentrop, vokiečių užsienių reikalų ministras, kurį Romoje 

pasitinka Ciano, italų užsienių reikalų ministras.

W:. 3;
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Naujų Vilniaus
Filmų “Maršrutas”
Chicagoj, Apylinkėj

VAKAR CHICAGOJE

Bus Rodomi šią ir Ateinančią

Pirmas rodymas judamųjų 
paveikslų iš Lietuvos, kuriose 
buvo matoma Lietuvos karino? 
menę žengiant į Vilnių, įvyks 
Hollywood salėj ir atsilankė 
tiek skaitlingai publikos, kad 
minia nesutilpo į salę. Kad 
lietuviai šitoj kolonijoj turėtų 
progą pamatyti šitą įspūdingą 
rodymą, paveikslai bus 
pakartoti Dariaus Girėno

vėl
sa-

• Apskričio iždo departamen
tas suspendavo iš pareigų ir Ža
da traukti atsakomybėn klerką 
Frank DeSalvia, 1125 N. Lawn- 
dale avenue. Jis yra kaltinamas 
išeikvojimu $400, kuriuos vie
na moteriškė jam įteikė taksų 
sumokėjimui.
• Elgino Sherman ligoninėje 
vakar įvyko keistos iškilmės. 
Ligoninės daktarai ir slauges 
surengė puotą pagerbimui ligo
nio Francis J. Pask. Vakar su
ėjo lygiai 27 metai kaip jis gu
li toj ligoninėj, ir vakar jis bu
vo 80 metų amžiaus. Kai Pask 
susirgo, daktarai pranašavo, 
kad jam reikės išgulėti ligoni
nėj tik apie 27 dienas.
• 16 metų mergaitė ir trys jau
ni vaikinai vakar prisipažino, 
kad papildė apie 30 apiplėšimų 
ir pavogė septynis automobilius. 
Visi buvo suimti. Jie yra: Ma- 
rie Francowski, 1417 N. Leavitt 
st.; 17 metų Frank Cebulski, 
1214 N. Claremont avenue; 19 
m. Wilbur Toffel, 2050 N. Ken- 
neth avė., ir 19 m. Andrew El- 
ler, 1249 N. Claremont avenue.

$

NAU.TIENU-ACME Tolephoto
CHARLESTON, ILL. -L Traukinys nušoko nuo bėgių. Liko sužeisti penki 

žmonės.

Visi, kurie matė šituos pa
veikslus, buvo sujaudinti. Nė
ra galima čia juos išaiškinti 
ir išdėstyti, bet galima teisin
gai sakyt, kad jie yra didžiau
si ir įspūdingiausi paveikslai 
rodomi Cbicagoje, Jus netik 
matysit gražius paveikslus, 
lankydami šituos “Moving 
Pictures”, bet prisidėsit prie 
kilnaus darbo—šelpimo Vil-

Dr. Šimkus Skaitys 
Paskaitą Žemaičių 
Susirinkime

Lietuvių Socialistų
Sąjungos Jubilieji-

'•n.< .

nio Bankieto Reikalu

Sudarė Jaunų 
Lietuvių “Busimų 
Lakūnų Grupe”

Klubo Vakaras Nusisekė
Praeitą šeštadienį, kovo 9-tą 

d., Žemaičių Kultūros Klubas 
surengė šauni] vakarą Holly- 
wood Inu svet., 2417 W. 43 st.

Labai vykusiai programą iš
pildė Lietuvių Jaunimo Kul
tūros Ratelio choras. Šis cho
ras musų parengimuose jau ne 
pirmą sykį dalyvauja ir visuo
met publiką patenkina.

Laike programos trumpai 
kalbėjo svečias iš Kanados 
Zigmas . Janauskas, “Liaudies 
Balso” redaktorius, kuris svei
kino Chicagoš žemaičius ir 
pagyrė juos už solidarų vie
ningumą ir apgailestavo, kad 
Kanados žemaičiai dar nepajė
gė panašių organizacijų įstei-

Kaip pastebėjote “Naujieno
se” L.S.S. Jubiliejinis bahkietas 
įvyks kovo 17 ^ieną, prašom 
visų draugų, kurie dar neturite 
tikietų nusipirk^, 6 manote da
lyvauti bankietė, pašaukite tele
fonu į “Naujienas” ne vėliau 
pėtnyčios vakaro, kad dalyvau
si! bankiete. Jūsų pranešimas 
mums palengvins nuspręsti dėl 
kiek asmenų pagaminti vakarie
nę. KOMITETAS

Valdžiai Reikia
“Typisčių’-

Bendrai imant, šis Žemaičių 
Kultūros Klubo vakaras visais 
atžvilgiais gerai nusisekė. Pub
likos atsilankė daug ir visi 
buvo patenkinti. Už šias geras 
pasekmes reikia kredituoti 
musų klubo biznio komisiją, 
kuri susideda iš labai veiklių 
narių, būtent, Frank Jakavi- 
Čiaus, Paulinos Norkienės, Ma
rijonos Adomaitienės, Onos 
Jokubauskienes ir Stukienės.

Ir Suvalkiečiai Gyrė,
Jie visą biznį tvarkiai vedė. 

Valgiai buvo taip gardus, kad i 
net suvalkiečiai komplimcnta- 
vo žemaičių gaspadines. Aš, 
varde komisijos ir valdybos, 
išreiškiu širdingiausią padėką 
publikai už tokį skaitlingą at- 1 
silankymą. Ačiū ir “Naujie-,5 
noms,” kurios

Federalei valdžiai reikia jau
nų merginų ir- vaikinų, mokan
čių operuoti rašančias mašinė
les (typewritefs). Kandidatai 
privalo priduoti aplikacijas 
tarnybai nevėliau kovo 25 d., 
Civil Service Commisšion raš
tinėj, Naujo Pašto ’ rūmuose.

jau

Chicagoš Bendrovių 
Pelnas

Kelios stambios Chicagoš 
firmos džiaugiasi, kad pernyk- 
štieji metai buvo labai pelnin
gi. Stewart-Warner korporaci
ja pelne $553,000, o užpernai 
turėjo $300,000 nuostolių; Cu- 
neo spaustuvės uždirbo $1,- 
330,000, o VVrįgley kramtomos 

- $8,650,-gumos korporacija 
į 976, beveik milionu daugiau

negu užpernai. Cunėo bendro? 
vė 1938 metais įplaukų turė
jo $1,025,000.

į davė mums atsilankykite visi, 
tiek daug vietos pasigarsini- 
rriui.

Prie progos lai būna vi-
“Gegužinė ”

Musu Sparnai Auga.

bo pastangomis neseniai bu 
vo sudaryta pirmoji “busimų 
jų lakūnų” grupe. Busimieji 
lakūnai visi geros sveikatos ir 
su pasiryžimu bei energija 
dirba musų jaunai aviacijai.

Aviacija šiandieną sudaro 
svarbų vaidmenį bendrame 
gyvenime. Karo metu, ji neša 
didelius nuostolius priešui, o 
taikos laiku sugretina toli
miausius atstumus. -Be to, 
aviacija tinka ir. sportui, stip
rindama ir žmogaus mechani
nį supratimą.

Klubo tikslas yra ne tik už
auginti didelę lakūnų šeimą, 
bet visapusiškai ją lavinti, ne
žiūrint pažiūrų skirtumų, skel
bti pasauliui, kad lietuvių tau
ta, nors ir nedidelė, bet dva
sioje galinga ir moka įvertinti 
šių dienų sparnus.

Pradėtas darbas mums lie
tuviams prakilnus ir vertin
gas. Tik prisiminkime savo bo
čių garsią praeitį. Kodėl mums 
nesukurti galingus lietuviškus 
sparnus, kurie raižytų pasau
lio erdves nešdami mums gar-

gydoma liga vakar nusišovė 51 
metų Mrs. Margarct Bo\vman, 
2801 La\vrcncc avenue.
• Doltone, III., trokas užmušė 
23 metu jaunuolį, Walter Ku- 
lasa, ir sudaužė jo keleivinį au
tomobilį. Velionis gyveno East 
Chicagoj, adr. 4810 Walsh avė.
• Du ginkluoti vagys vakar 
anksti rytą įsigavo į Best Foods, 
Ine., įstaigą, adr. 3101 XV. Ccr- 
mak Road, supančiojo sargą 
Arnoldą Wasscll ir pasivogė iš 
seifo $1,500 čekiais ir pinigais.
• Prie 30-tos ir Vernon gatvių 
kovo 7 d., pasiutęs šuo apkan
džiojo kelis žmones. Chicagoš 
sveikatos departamentas prašo 
visų tų žmonių tuojau kreiptis 
prie artimiausio daktaro.
• Policijos “darbo skyrius” iš
davė varantus areštavimui pen
kių viršininkų Rclail Clerks In
ternational Protectivc Associa- 
tion unijos. Jie yra kaltinami 
‘‘terorizmu”.
• Albert Verley, Ine., chemika
lų dirbtuvėj, 1621 Carroll Avė., 
vakar įvyko sprogimas. Chemi-

pelnas yra skiriamas tieths,>kas Adam T. Krall buvo skau- 
kuriemš yra reikalinga pagel- džiai apdegintas. Visi kiti dar
bą. Atsilankykite ir raginkite bininkai išsigelbėjo, 
savo draugus ir pažįstamus . 
lanktyis.

Neužmirškite lankyti rody
mus, kurie įvyks 
joj:

Ketvirtadienį, 
New Marąuctle 
6908 So. Western

jūsų koloni-

kovo
Hali,

Penktadienį, kovo 15 d., Ar- 
mitage Hali, 3800 W. Armitage 
avenue;

šeštadienį, kovo 16 d. \Vau- 
kegano Lietuvių salėje;

Antradienį, kovo 19 d., Lith- 
uanian Worker’s Hali, 10413 
So. Michigan avė.;

Trečiadienį, kovo 20 d., Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal- 
stccj st.;

Sekmadienį, kovo 21 d., Gi
mimo Parapijos Salėj, 68tb ir 
Washtenaw;

Ketvirtadienį, kovo 28 
Dariaus-Girėno salėj, 44th 
Western avė. ir

Penktadienį, kovu 29 
Meldažio < , 
2244 W. 23rd PI.

Įžanga tiktai 35c ir visas l •* • - *

d., 
ir

(West Sį'de) Hali,

Čikagos Aero Klubas jūsų 
laukia, tad seni ir jauni išties
kime jai savo pagelbos ranka 
įstodimi į šio klubo narių ei
les. Norintieji platesnių infor
macijų, atrašykite laišką į C. 
A. K., p. Antanas Kiela, 3613 
So. Halsted st., čikago, arba 
telefonu: YARDS 4834.

—Stasys,

Suėmė Čigonę Už 
‘‘Stebuklingusm i kjLVUimiiiiguoTaip jau 4ai bume visiems . ,,

siems žemaičiams žinoma,.kad ■ žemaičiams žinbiha, kad Že- VftlStllS 
sekantis Žemaičių Kultūros maičių Kultiirps Klubas rengia —----- -
Klubo susirinkimas įvyks še- milžinišką pikniką — Žemai- 
kantį ketvirtadienį, kovo 14 d.Jčiy Gegužinę; gėgužes 19-tą ta 34 metų čigonė, Daina Geor- 
Hollywood Inn svet., 2417 W.’ Vinco Kųbaičip darže, prie geviteh. Ji yra kaltinama išvi- 
43 st., 7:30 vai. vakaro. - Di> jurtos ir Atchęr avė? Vis);ie-4iojimu $1,500 iš vieno Bata- 
šimkus musų klubo narys, marčiai pasižymėkite tą dieną ^<via, N. Y., biznieriaus. Ju 
duos askaitą apie žmogaus ku- ant savo kalendoriaus. j pardavė už tokią sumą kokius 
no sudėjimą. Į susirinkimą bus 
įleidžiami ir nenariai. ‘

v.

Vakar Chicagoj buvo suim-

Jam 
| pardavė už tokią sumą kokius 

Žemaičių Kultūros Klubo .tai beverčius “stebuklingus vai-

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
—John T*. Zum,’ Chairman. rioš garsinasi “NAUJIENOSE

K»uiiooų*Acine
Naujasis Chicagoš arkivyskupas Samuel A. Stritch 

katedroje.Todėl pirmininkas Steponus N ar kis.\ stns”.




