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Tu ksta nčia
KELIAUJA Iš RUSU OKUPUOJAMOS 

TERITORIJOS

■ 
I a3 i ko Savo Namus

Pabėgėlių busią apie 500,000
HELSINKIS, Suomija, kovo 

15. — Sniego vėtrai siaučiant 
tūkstančiai suomių penktadie
nį apleido savo namus. Keliau
ja jie į . Suomijos gilumą iš 
apygardų Karelijoj, kurios per
eina į ĖSsijos rankas. Trau
kiasi į vakarus iš Salia srities. 
Vyksta iš Hango pusiausalio. 
Kartu su jais traukiasi atgal 
Suomijos kariuomenė. Pabėgė
lių busią apie 500,000.

Keliauja vyrai, moters ir vai
kai. Gabenami namų baldai, 
varomi gyvuliai, nešami smul
kesni daiktai. Trokai, automo
biliai ii* roges vartojamos.

Paskirų miestelių ir kaimų 
gyventojai stengiasi laikytis 
kartu, neišsiskirti. Jie tikisi ir 
naują gyvenimą kurti kartu, 
kaip gyveno praeity.

Suomijos valdžia atsišaukė į 
Helsinkio ir kitų centrų gy
ventojus, kurie buvo evakuoti 
kai karas prasidėjo, palaukti

dar, negrįžti į miestus, iki pa
bėgėlių iš Rusijos okupuojamų 
sričių reikalai bus nors pasku
bomis sutvarkyti.

Tuo tarpu penktadienį rusai 
okupavo Viborgą. Vos įėję į 
miestą, jie pradėjo prakalbas 
sakyti, tik, išėmus pačius rau
donarmiečius, niekas jų prakal
bų neklausė.

Prieš Suomiją stovi milži
niškas rekonstrukcijos darbas. 
Ryžtingumo darbui suomiams 
netrūksta. Kalbama, Skandina
vijos šalyse Suomija gausianti 
paskolą.

Bet kai dėl Suomijos, Šve
dijos ir Norvegijos karinės są
jungos, tai pradeda reikštis 
abejonių. Švedijoj ir Norvegi
joj kįlanti sąjungos idėjai opo
zicija, 
jungą 
rėsią. 
vegija
sąjungos galimumus.

Argumentuojama, į są- 
rusai nepalankiai pažiu- 
Vis gi Švedija ir Nor- 

sutikusios apsvarstyti

Naciai kvietė lenkus 
pulti Rusiją

Pataria nurašyti 
Suomijos skolą

Pašauks kariuome
nėn dar 600,000 vyrų

LONDONAS, Anglija, kovo 
15. — Darbo ministerija penk
tadienį davė įsakymą dar 600,- 
000 vyrų užsiregistruoti ka
riuomenės tarnybai. Kartu su 
šitais vyrais Britanijos armija 
jau turės daugiau nei 2,000,000 
kareivių.

Britai gaus daugiau 
sviesto

Anglija, kovo 
Paskelbta, ateity Bri- 
bus leidžiama pirkti 

vienam asmeniui per 
8 uncijas. Iki šiol por-

Valstijos milicija 
prieš federalios 
valdžios darbus

- NAUJIENU-ACME Tolephoto
N. Tovvne (kairėje), užveizda Okla’iomos valstijos Grand River Tvenkinio 

projekto, aiškina gubernatoriaus oficiozams kaip “dainas” bus’ užbaigtas ir 
prileistas vandeniu. . Gubernatorius Phillips davė savo kariams įgaliojimą su
stabdyti tvenkinio statymą tol kol federalČ valdžia nesutiks atsilyginti su Okla- 
homps valstiją už vieškelius ir tiltus, kurie bus tvenkinio užlieti.

LONDONAS, 
15. — 
tani jo j 
sviesto 
savaitę
cija buvo tik keturios uncijos. 
Kalbama, nacių submarinai ne
stengia užblokuoti maisto reik
menų gabenimo iš Danijos į 
Angliją.

DISNEY, Okla., kovo 15. — 
Grand River upėje šioje apy
linkėje statomas $20,000,000 
tvenkinys. Stato jį federale val
džia. Belieka paskutinį gran
dinį užbaigti.

Darbą tačiau sulaikė Okla- 
homos gubernatorius valstijos 
milicijos pagalba.

Neabejojama, kad projektas 
yra naudingas plačiai tos val
stijos apylinkei. Bet, sako gu
bernatorius, tvenkinys apsems 
kai kuriuos klonius, taigi fe- 
deralė valdžia turi atlyginti 
valstijai nuostolius suma $889,- 
000. Kitaip valstija neleis pro
jektą užbaigti. Gubernatoriui 
paremti valstijos teismas išlei
do specialų įgaliojimą.

Hacha - Hitlerio 
kalinys

KARO ŽINIŲ 
ŠATRAIKA

PARYŽIUS, Francužija, ko
vo 15. — Lenkijos valdžia iš
trėmime, Francuzijoj, išleido 
Baltą Knygą. Joje aiškinama 
ir dokumentai paduodami įro
dyti, kad nadių Vokietija ke
liais atvejais kvietė lenkus už
pulti Rusiją ir pasidalinti už
puolimo grobiu. Lenkai tačiau 
atsisakė pasiduoti nacių pagun- 
dui. [O Stalinas, kai tik Hit
leris jam pasiūlė planą Lenki
ja pasidalinti, tuojau puolė Į 
nacių glėbį.]

ko-
Senątoriu^y.. Norris

WASHINGTON, D. C., 
vo 15. — 
penktadienį da^č patarimą 
Jungt. Valstijoms nurašyti tą 
Suomijos skolos dalį iš Pasau
linio karo laikų, kurios ji ne
suspėjo užmokėti, kai ją išti
ko nelaimė — sovietų užpuo
limas. t >

Rusai minykai bėga 
kartu su suomiais

Rusai pasiūlysią ne 
puolimo paktą Ru

munijai

HELSINKIS, Suomija, kovo 
15. — Tūkstantį metų Lado
ga ežero saloje rusai minykai 
turėjo Valamo vienuolyną. Jie 
išsilaikė čia nežiūrėdami karų, 
nežiūrėdami kieno savastin sa
la perėjo. Tačiau dabar, Lado
ga ežerui tekus Stalinui, Va
lamo minykai išsikėlė į Suo
mijos gilumą ir apsistojo Jy- 
vaskyla apylinkėje.

PARYŽIUS, Francuzija, ko- 
vo 15. —- Ryšium su metine 
sukaktimi, kai Hitleris paėmė, 
Čekiją; •’*’ Čekų ptėride'ffta'š" pa
siuntė Hitleriui ^sveikinimą ir 
linkėjimą Vckjetijos armijai 
laimėti karą.

Kiti gi 'pranešimai kalba: 
VokietijosJ slaptoji policija nu* 
žudė, keletą tūkstančių čekų nuo 
to laikQ, .fkai pačiai uždėjo sa
vo protektoratą Čekijai. Į kon
centracijos stovyklas per ši • 
tuos okupacijos metus vokie
čiai pasiuntė? daugiau nei 70,- 
000 čekų. Pats Hacha yra fak- 
tinai Trilerio kalinys; jis ne
gali pasitraukti iš Lany pilies 
be Vokietijos slaptosios polici
jos leidimo. Vokietijos parei
gūnai leidžia čekams patvar
kymus nė neatsiklausę Hąchos, 
čekų prezidento.

HELSINKIS, . Suomija, kovo 
15. —- Rusijos kariuomenė penk
tadienį pradėjo okupavimą Suo
mijos teritorijos? kurią sovie
tai gavo pagal Suomijos ir Ru
sijos naują sutartį.,

HELSINKIS, Siiomija, kovo 
15. — Ketvirtadienio vakare ir 
naktį pirmą kartą į pusketvir
to menesio uždegtosįšviesos 
Helsinky ir kituose Suomijos 
miestuose ir miėsteiiuqse.:\>

LONDONAS, Anglija, kovo 
15. — Admiraliteto pranešimu 
naciai ■. paskandino savo preky
binį laivą La Coruna. Nacių 
laivo įgulą suėmė > britų karo 
laivas.

Britų prekybinis lai 
vas paskandino sub 

mariną

Išreiškė pasitikėji
mą Daladierui

Autorizavo pasko 
linti $2,522,000 ūki 

ninku namams

ir

LQNDONĄS, Anglija, kovo 
15. — Britariijos prekybinio 
laivo įgula,, šiomis dienomis pa
stebėjo vokiečių submariną pie
tų .Škotijos apylinkėje. Gilu
mos bombos privertė subma
riną -iškilti paviršiun. Britų lai
vas, nors prekybinis, buvo gin
kluotas. .

Prasidėjo submarino ir bri
tų laivo apšaudymas. Kova ėjo 
17 valandų. Galų gale britai 
paskandino submariną.

ypatingai rio-

kol Rumuni
jai tenka lai- 
didelę arini-

BUCHAREST, Rumunija, ko
vo 15. — Painformuotuose sluo- 
gsniuose kalbama, kad rusai 
artimoj ateity pasiūlysią Ru
munijai pasirašyti nepuolimo 
paktą. To pakto 
rinti Vokietija.

Dalykas toks: 
ja bijo Rusijos, 
kyti mobilizuotą
ją; Rumunija neturi pakanka
mai darbo pajėgų Vokietijos 
reikalavimams patenkinti; tai
gi naciai ir nori suraminti Ru
muniją sovietų prižadu nepulti 
jos, kad ji galėtų demobilizuo
ti savo kariuomenę ir sugrą
žintų 
ukius 
kybai

Rumunija nepriėmu 
si Vokietijos ga

rantijų

darbininkus į įmones ir 
reikmenų gaminti pre
su Vokietija.

Paskelbs amnestiją
Rumunijos naciams

BUCHAREST, Rumunija, ko
vo 15. — Hitleris pasiūlęs Ru
munijai jos rubežių neliečia
mybės garantiją. Garantija pa
sirodžiusi maloni karaliui Ka
roliui. Bet Hitleris pareikala
vęs, kad. Rumunijos ministo- 
rių kabinetan butų įleistas Vo
kietijos nacių šalininkas. Ka
rolis nesutikęs šitą sąlygą pri
imti, taigi ir Hitlerio garanti
jų negavęs.

Čekas “sveikina”
Hitlerį

PRAHA, čeko-Slovakija, ko
vo 15. — Penktadieni sukako 
metai kai Hitleris užėmė Če
kiją. Ryšium su sukaktimi če
kų prezidentas Emil Hacha pa
siuntė Hitleriui sveikinimą. Iš-, 
reiškė viltį, kad Vokietijos gin
kluotos jėgos išeis “garbingai 
pergalėtojos”. Hitleris gi atsa
kė, kad jis neketina “varginti 
čekų tokia našta, kuri grasin
tų pavojum jų tautiniam 
vavimui.”

Ką darys Hacha: tenka 
sveikinti savo gaspadorių.

ROMA, Italija, kovo 15. — 
Prez. Rccsevelto pasiuntinys 
Sumner Welles turės pasikal
bėjimą su popiežium. Jis taip
gi pasimatys su Mussoliniu, 
kuris įteiks jam Hitlerio pa
reiškimą.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 15,
žiuje žiniomis per pirmuosius 
Čekijos okupacijos metus na
ciai nužudė keletą tūkstančių 
čekų ir pasiuntė 70,000 kitų 
čekų į koncentracijos stovyk
las.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 15.

- Gaunamomis Pary-

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 15. — Po dviejų dienų de
batų karo vedimo klausimais 
Francuzijos senatas išreiškė

BUCHAREST, Rumunija, ko
vo 15. — Rumunijos vyriausy
bė ketina išleisti šeštadienį ma
nifestą, kuris suteiks amnesti
ją 800-ms nacių laikomų dabar 
kalėjimuose. Jie tačiau bus pa
leisti iš kalėjimų ta sąlyga, 
kad duotų ištikimumo karaliui 
Karoliui prisaiką ir įstotų j
Atgaivinimo Frontą —- vienin- nigais, 
telę legalizuotą Rumunijoj par- šimčių visų 
tiją.

60 nuošimčių Japo
nijos biudžeto karo 

reikalams
TOKIO, Japonija, kovo 15. 

— Japonijos parlamento, auk
štieji rūmai priėmė generalinį 
1940 metams šalies biudžetą. 
Biudžetas siekia, Amerikos pi- 

$2,427^)00,000.60 nuo
gumų numatoma 

reikalams.leisti karo

, . ■ . '■ '> r
Sekantis Hitlerio ir

Stalino žingsnis busiąs gauti 
išėjimą j Viduržeinio jurą •— 
kalbama painformuotuose Pa
ryžiaus rateliuose.

BUCHAREST, Rumunija, ko 
Vo 15, — Rumunijos diploma
tai tikisi, kad, Hitlerio prita
riama, Rusija pasiūlys Rumu
nijai nepuolimo paktą pasira
šyti.
‘ MASKVA, sovietų ? Rusija, 
kovo 15. Rusijos vyriausias 
sovietas susirinks kovo ^9 die- 

- šeštadienį kalbės per ną. Jisai paskelbs naują sovie-

gy-

jam

Britaniia nesitaikys 
Hitlerio sąlygomis
LONDONAS, Anglija, kovo 

15. — Rusijai įveikus Suomi
ją, vėl gaunama pranešimų, 
kad Hitleris, padedamas Mus- 
solinžo ir popiežiaus, siūlys tai
ką. Bet, kalba gerai painfor
muoti asmens, Britanija šian
dien negali priimti taikos.

Britanija nesilaikys su Hit
leriu, nepriims tokių taikos są
lygų, kurios duotų naciams ga
limumų iššaukti naują karą į 
šešis mėnesius. Kitą vertus, 
Vokietija šiandien dar nepri
gyvenusi stadiją, kurioj butų 
noras nusikratyti Hitleriu ir 
visu nacių režimu. Britų ma
nymu tenka kariauti toliau.

Ir Britanijoj reiškiama vil
tis, kad prez. Roosevelto pa
siuntinys, Sumner Welles, pa
informuos prez. Rooseveltą apie 
tikrą Britanijos nuotaiką, o 
prezidentas nemėginsiąs taiky
ti vokiečių ir talkininkų.

Prez. Rooseveltas 
kalbės per radiją 

šeštadienį 
■■ ■ —-----------------------------

> WASHINGTON, D. C., ko
vo 15. -
radiją prez. Rooseveltas ir Ho- 
landijos karalienė Wilhelmina. 
Programas, kuriame jie daly
vaus, prasidės z1 vai. popiet, 
Chicagos laiku, ir tęsis iki 2:30 
vai. Prezidentas kalbės 2:12 

. ..........o“
vai.
vai. popiet.

tų respubliką — tai tą dali Ka
relijos, kuri Rusijos ir Suomi
jos sutartimi teko sovietams^ 
Paskutinį kartą susirinkęs vy
riausias sovietas užgyrė įkbr- 
poravimą j Rusiją buvusių 
Lenkijos teritd^ijif?

JU. 7^ -'.a' 
fe-.. .

f X. r . -i -M .

/'?■

-

Naciai paskandino 
savo laivą .

LONDONAS? Anglija, kovo 
15. — Admiralitetas praneša, 
kad pereitą trečiadienį Brita- 
nijės karo laivas pastojo naciy 
prekybiniam 7,414 tonų laivui 
La Coruna kelią. Vokiečiai su
naikino savo laivą. Britanijos 
laivas suėmė nacių laivo įgu-

Nuo karo pradžios vokiečiai 
paskandino jau ,35 
vUs; r

savo lai-
/‘V •
■■‘.y • -1

WASHINGTON, D. C., ko
vo 15.
šiandien, autorizavo paskolą $2,- 
522,000 naujiems ūkininkų na- 

Viso numatyta
duoti paskolą 1,300-ms namų 
šešiose valstijose/*

Prez. Rooseveltas

vienbalsiai pasitikėjimą Dala-|mams stalyti, 
dier vyriausybei.

Nušovė 58 vokiečių 
lėktuvus

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 15. — Oficialiai pranešama, 
kad nuo karo pradžios, rugsė
jo 3 d. 1939 m., iki kovo 10 d. 
š.m. tapo nušauti 58 Vokieti
jos karo lėktuvai.

Pranašauja gėrės 
ni bizni

Prez. Roosevelto 
vardu gatvė pa

vadinta
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 15. — Paryžiaus priemiesty 
Sūresnes svarbioji gatvė pava
dinta prez. Roosevelto 
Sūresnes vyriausybę 
socialistai.

vardu, 
sudaro

Pirmas sniegas 
i 34 metus

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, kovo 15. — Nakli Į penk
tadienį Meksikos Mieste aps
čiai pasnigo. Gyventojai nuste
bę. Jie nemato sniego mieste 
daugiau nei 34 metus. Pirmiau 
yra snigę čia sausio 19 d. 1906 
m.

Laukiama daugiau 
karo užsakymų J.

Valstijose
WASHINGTON, D. C., ko

vo 15. — Britanija ir Francu
zija asignavo Atlas Powder Co. 
Wilmingtone x $1,427,000. šito
mis sumomis kompanija išplės 
savo įmonių gamybą. Numato
ma, talkininkai avansuos dau
giau pinigų amunicijos įmo
nėms Jungt. Valstijose. Neto
limoj ateity amunicijos įmo
nes Jungt. Valstijose tikisi to
kio pat darbų sujudimo, kokiu 
pasižymi, dėka talkininkų 
sakymų, lėktuvų statyba.

už

WASHJNGTON, D. C., ko
vo 15. — Valdžios atstovas 
Jesse Jonės spaudos reprezen
tuoto jus painformavo, kad, jo 
manymu, 1940-tieji melai bus 
itin geri biznio atžvilgiu. Jonės 
paaiškino, jis tikisi 1940 me
tus busint geresnius, nei 1939 
m. kad buvo.

Didele dauguma pri
taria 3-m terminui

CHATTANOOGA, Tenn.. ko
vo 15. — Hamilton kalintoje 
i vyko šiaudiniai balsavimai. 
Balsuotas klausimas: Ar prita
riate prez. Roosevelto trečiam 
terminui ?

Už trečią terminą paduoti 
8,438 balsai, prieš 1,635. Pri
tariančių trečiam terminui pa
sirodė keturis kartus tiek, kiek 
priešininkų.

Teisiamas Jungt 
Valstijų žurnalis

tas Japonijoj
TOKIO, Japonija, kovo 15. 

— International News Service 
korespondento James R. Youn- 
go byla Japonijos teisme tebe- 
nagrinėjama. Teismas eina už
darytomis durimis.

ir apieilnkei fede- 
oro biuras Šiai dienai pra

našauja:
Debesuota; šilčiau; saulė te

ka 6:02 v. r., leidžiasi 5:56 v. 
v. Sekmadienį giedra ir šil
čiau.
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ŠLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iŠ Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių ("šliuptarnių’U 
ir katalikų (“kryžiokų”).

šitą tiesos ir kųvos rojpaną skiriu dr. Jpnųl Šliupų!
AL. MARGERIS ~ -

iii

(Tęsinys)
—Fain. Aš tik ir noriu, kad 

tokie garsus žmonės mano salo
je kalbėtų. Mums visiems reikia 
lokių žmonių. Mums reikia 
mokslo, apšvietus, drųugišku- 
mo, vienybės. Aš trokštu su to
kiais šviesiais, kaip jūsų tautie 
lis, žmonėmis susipažinti, susi
draugauti. Tikiu, kad nepašykš- 
(ėsite mane su juo supažindinti. 
Tik gaila, kad jtisų Raibos ne
moku. Bet esu skaitęs apie jūsų 
tautos garbingų praeių, apie 
Vytautų ir jo narsius žygius.

—Mes, lietuviai, irgi žinome 
jūsų tautos garbingų praeitį, jū
sų didvyrius ir labai drąsias, au
dringas vikingų keliones per 
plačias marias.

Taip gražiai susipažino, susi
draugavo šitas būrelis lietuvių 
laisvamanių su gana inteligen
tišku, tolerantingu ir galima sa
kyti, pusiau laisvamaniu švedų 
tautybes biznierių.

— lai štai, mister Slrindberg, 
rankpinigiai. Prašau kokį nors 
kontraktų, — tarė Antanas, pa
liesdamas penkinę ant stalo.

—A, kokiu jau ėia kontrakto 
tarp gerų žmonių. Bet jei abe
jojate, tai tuoj parašysiu.

Atsiprašau, inister Str.nd- 
berg. Mes ir be to apsieittimėm,

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

delko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir orlaivynų, kurie dabar da
lyvauja mūšiuose jų kelių toliai ir 
lt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai ųž $L

M ZUKAITIS/ 
334 DEAN BLVD. ~ 

SPENCERPORT, N. Y.

Jjet turima parodyti kitiems ko
miteto nariams, — teisinosi An
tanas.

—Gerai, viskųą gerai. Dabar 
dųr po vienų ųųo manęs, — 
linksmai tarė švedas.

—Skal!
—Sveiki I
Paskui visi atsisveikino ir na- 

pio išėję.
Kai tik atsidūrė už durų, pir

mutinis spriRo Rokas:
—Salę gavome, salę gavome!
—Salę gąvome, salę gavome!

— pakartojo visi.
—To heĮĮ. Puodžius! — numo

jo ranka Puodžiaus pusėn Mi
kas.

—To heli Puodžius! — pa
kartojo visi.

Visų širdyje—sieloje triumfa
vo nugalėjimo džiaugsmas. Vi
si šokinėjo po sniegų ir mėtėsi 
baltomis jo gniūžtėmis, tarytu
mei maži, jokių rūpesčių dar 
nepažinę vaikai.

Seniai, seniai Pennsylvanijos 
kalnai ir šilas aprūkęs angliaka
sių miestelis buvo tematęs tokį 
linksmų ateivių būrelį.

Net patsai mėnulis padangėje 
džiaugėsi, šypsojosi, matyti, no
rėdamas nusileisti žemėn ir 
pasivolioti po minkštų sniegų 
drauge su šitais labai pradžiu
gusiais lietuviais, nugalėjusiais 
turtingų ir labai veidmaininga 
biznierių ir beprotišku gobšu
mu ir netujerancija apsirijusi 
Romos katalikų kunigų.

4* 4*
Po kelių dienų kunigas suuo

dė, kad šlmptarniai tikrai gavo 
salę, ir prakalbos įvyks — įvyks 
prieš kunigo norų, valių, ir pik
tas užmačias! Jis siuvo ir siu
vo iš vieno klebonijos galo į ki
tų, dažnai užgerdamas nesuval
domų savo piktumų degtine ir

—JJet teveli, 
minti, kad aš nedaviau tiems

■ > .4 ' ' ’

bedieviams sales, — rodė savo 
klusnutnų ir nuopęjnus Puo
džius.

—Ta| kitas dayė, asilo galva 
— tu!

- Puodžius išgležo. Nukaro 
jo lupa ir, kaip kiekvieno bai
lio, varvėjo seilės. O kunigas

—E.name pas pąĮipįjos virši
ninkų! xTik pasiimk pinigų ge- 
p|i. Žinai, nčšjperupsi — neva
žiuosi.

—Bet — tėveli — ir tamsia■ ‘ ‘ < ■» prisidėsi, — hukčiojo šykštuo
lis Puodžius.

—Tylėk! Iš kunigo reikalau
si! Kunigui ir bažnyčiai šventai 
reik jų duoti, o ne imti, — mo
vė kunigas Puodžiui per burna

turėtumėt at- nuskubėjo pas policijos virbi- Tei/ YARDS 314« 
ninku.

—Sveikas gyvas, father; alio 
mister Puodžius! — sveikino 
, uodu, dąr nė žodžio neprataru
siu, rpiklus policijos viršininkas.

—Mes čia su labai svarbiu 
reikalu, — šiurkščiai išvarė ku
nigas. — Bedieviai, anarchistai 
ląri musų švarų miestų subiau-

rioti.
—A, father, — pradėjo su su

varžyta šypsena viršininkas, —• 
spėju, ta pati istorija: “bedie
viai, socialistai anarchistai ren
gia prakalbas’’?

—Taip, taip, ponas viršinin
ke: bedieviai, socialistai, anar
chistai rengia prakalbas, ir jie

dievį ir anarchistų dr. Šliupų.
(Bus daugiau)

NAUJlENfl-ACME Telephoto
25 metų, dešinėje,Mrs. Aido Orgo Tossavainen, 

kuri, mėgindama atgauti savo dukterį, 
kairėj, nuo prięmotes, Mrs. W. W. Buchąnap, jų 
ve ir sunkiai sužeidė, prie Chicagos JuV.enįle t 
rūmų. v

paso

VALANDOS.- Nuo 11 iki 12, 2 iki- 
4 ir 7 iki 9.

Pirmadieniais. 2 iki 4 ir 7 iki t 
Šventadieniais: Ii iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo 
3343 S. HALSTED ST

Dr. V. E. SIEDUNSK,
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių iąimta Perkant
5 tonus ar daugiau ........................... * •
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * ■ ’

Sales Tax ekstra.

[Tnel aukite—

vienas sau kalbėdamas: “Tai 
prakeiktas liuteronas, tųi pasiu
tęs mųkęris! Pamanyk, davė 
šliuptarniąms, bedieviams, an
archistams salę. Per keletą me
tų tiems velnio gizeliams pakib
davau kojų, ir jie sales negau
davo. O dabar gavo. Atsirado, 
matai, atskalūnas, tikrų tikėji
mų paniekinęs bambizas, nusi
pirko namų su sale ir dabai' pa
dės bedieviams, šliuptarniam^ 
anarchistams. Hm. . . kas čia da-

• » . • ' - . ...

Dar po velniais daryti? Negali
ma laukt ir tylėt? Ne! Reikia 
eit pas gerus parapijonus pasi
tart. Ale ką tie galvijai žino. 
Gal būt, pas Puodžių. Ale kad 
ir tas mulas nei skaityt, nei ra
šyt nemoka. Bet pinigų aruodus 
turi, tai su kišeniniu turės padė
ti. Juk ir jam velnias bus, kai 
čia anarchistai įsigalės. O pas
kui gal būt verta pas policijos 
viršininkų užsukti. Ale kad ir 
tas dabar protestonas — bam- 
bižas. Kol buvo katalikas, tai 
galėjai teisybę surasti, šėtono 
išperas pamokyti, o dabar — 
prakeiktas atskalūnas bene da
rys kų? Vis tiek reikia eit. Ar 
dabar jau ir įkels čia kojų tas 
viso pragaro tarnas — paleistu
vis šliupas? Ne! Tegu mane 
perkūnas trenkia, — ne! Aš pa
žiūrėsiu, aš pasirūpinsiu. Pama
tysime, kas čia šitų lietuviškų 
galvijų bandų ganys ir — melš 
(savo širdyje ištarė kunigas),— 
ar aš, ar šliuptarhiai? Pąmaty-

============
ta n) šėtoniškos s.ėklos sėjikui,

—žinau, tėveli, žinau.
—Tai pasiimk pinigų ir eina

me. Tas prakeiktas bambizas 
kęnks bažnyčiai, bet tavo biz
niui kenks dar daugiau. Tai už
tat ir nesigailėk pinigų, kol dar 
ne per vėlu jį pamokinti, prie 
žemės prilenkti, kad šliaužiotų,

—Ketinau, (eveji, bet...
—šaukštai po pietų, durniau, 

kam reikalingi?
—Atsiprašųu, teveli, švedas

—Ir nupirko, jauti tu! Dabar 
visi bedieviai rinksis ten ir plio- 
vos prieš kunigus, priešu dievų, 
prieš vųldžią.

—Bet aš — aš, teveli...
—Tu — tu kvailas, kaip bato 

aulas! '

—Bet teveli, kad dabar yra 
naujas policijos viršininkas — 
protestonas, liutęronas, žmonės 
čia atėję sako.

—A, atskalūnas, mukeris! Aš 
tatai žinau. Vis tiek einame. 
Pažiūrėsime, J<as yra galinges
nis šitame mieste, ar Rymo ka
talikų kunigas, ar atskalūnas
bambizas.

Puodžius pasiėmė gerų puok 
štę popierinių dolerių ir abudu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

I . DIENA IR naktį ,

4605?(l7 So. Hermitage Avė. 
,,4447 South Fąirfięld Avenue

, • ' "i Telefonas LAFAYETTE 0727

t ą -i • koplyčios visose

Mrs. A. K. JARUSZ 
_____________ PHYSICAL 

therapy 
and MIDVVIFE

1 6G30 S. VVestcrn av.
Telefonas: 

HEMLOCK 9252
Valandos nuo 10:0( 
v. r. iki 5 v. popie 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekm. pagal sutari

YKŪTSPECIALISTSl

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 toliregysrę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
j

z- >lrma 
4712 South Ashland A v 

Phone YARDS 1373,

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

..... _ akys atitaiso
mos bė akinių. Kainos pigiau kaip

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
■ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—ii 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737 
Namų Tel. VIRGIN 1A 242J

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. įlydė Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moierų ir' vaikų ligų gydytoja- 1
69o0 So. Halsted St.

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

t

Ry toįGali Būti Per vėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies napaųs, baldus, automobilius, ar ' 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite ągento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų juips polisą per ipųsų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1517,1519,1521

Telefonas CENTRAL 5208 • telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY C0MPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINĘ INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING fic INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Svarbus Pranešimas
Artinasi pavasaris ir žmones mąsto kokias drapanas reikes pirk
ti. idant apsirengus sulyg valiausio? mados. Draugai ir draugės, 
pa m išlykit— perskaitykit šį pranešiipėlį ij sutaupysite daug pi
nigų ir galėsite apsirengti ąulyg mados. Dabar yra geriausias 

peržiūrėti jūsų senus drabužius ir pamąstyti ko jums 
trūksta. Drapanas, kurios sunešiotos, nešvarios, galima išvalyti; 
suplyšusias galiniu sulopyti ir sutaisyti’; nublukusius galima nu
dažyti kokia tik *nalva ius reikalausite ir vėl atrodys kaip 
naujos. Galima viską išvalyti ir pataisyti, ka’R tai: vyriškas, mo
teriškas ir vaikų drapanas, karpėtas, dreiperys, kepures, skry
bėles ir visokius dėvėjimui ir stubat dalykus.
Darbas bus atliktas kuogeriausiai, gražią! ir greitai ųž mažesne 
kainą negu kitur. Turiu daug metų patyrimo ir todėl gailu dar
bą atlikt! atsakančiai. *
Kurie neturite laiko atnešti drapanas pas mane, ąyba toli gyve
nate—patelefonuokit man, o aš pribusiu pasiimti darbą ir kuo
met darbas bus atliktas, atvešiu j namus už tą pačią kainą.

TONY THE CLEANER ANp DYER

Tony Lukošius 
2555 We»t 43rd Street

fhope Lafayatte 1310

sime...”
Ir tuoj jis išėjo.
Visų pirmiausia nulėkę pas 

smuklininkų Puodžių.
—Asile tu, trumparegi! Kodėl 

nepamatei, kad tau ant kaklo 
virvę neria mukeris?

—Mukeris! Koks mukeris?—- 
klausė apstulbęs Puodžius.

—Gyvuly tu! Nepažįsti atska
lūno, šventų tįkėjimų panįęki- 
nųsio į bambizų įšvirtusio mu- 
kerio? sapaliojo kunigas,

—Tėveli dvasiškas, ųš nesu
prantu, — teisinosi bailio lupo
mis Puodžius.

—Nesupranti! Tai pabučiuoji 
^aų į... — dręj^ė ppsiaųsvyrps 
nebetekęs kunigas.

—Atsiprašau, lųbai žemai at- 
sįprųšau, bet aš —< ąš.,.

—Tu — tu mulkį nežinojai, 
kad -------- -

—Aš niękad, — perkirtą ku
nigui kajbų Puodžius, — neži
nojau tįęk, kiek gerbiamas tė
velis;..

—Tylęk, snargly! ĘpdęJ ne- 
nuplrkai tą namo? ,

—Kokią namą? — balo bai
lys Puądžiuą. Jis, ipųt, afclaį ti
kėjo ir kupigo bijojo labiąp, 
negu pačią velnio. /

—Kąkįo namo? Dar klausi, 
gyvuly tu! Juk žinai, ka<| to, 
kurjaine salėje yrą.

—O, to ant MeinstryČio, kurį 
Strindbergas nupifką, — pagų- 
Hnti prakuto Puodžius.

—Jo, to, ąliuptarni tu. Tijkrai 
dipvobaimipgas žpiogu^ butuni, 
tai butum tų namų nupirkęs ir

Klausykite inusų radiO programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
mečiais, 10:00 vąl. ryto iš VV. II. I. P. stoties (1480 K.) 

? SU POVILU SALTIMIERU.

Laidotuvių Direktorįąi

4704 So. Wes.tern Ayenue Phone Lafayette 8024

Yards 1139
Yards 1188

SKYRIUS: 42-44 East IO8th Street
• . ' . . .S'"1 • - k ‘ ■. A . ’r ji ' r ■' ’

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Ayenue Phone Yards 4908

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

■ IIIIIILHlllllllillIlIlIlIlIilIlIlIlf

Ambulance 
Patarnavi
mas Diejią 

ir naktį
turime 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
nu nu niniifiiiiiii iiiiiiifuiii iir

IR SŪNUS
Phone Canal 2515 

Tek Eullman 1270

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Ayenue Phone Lafayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sg. Western Avė. PJipne Grovehill 0142
1410 South 49th pourt, Cicero Phone Cicero 2109

iiMiiiihniiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiii

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

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

LIETUVIAI
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.

KITATAUČIAI

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 yal. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7404

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomiš ir nėdėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Ofiso Tel. 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.

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tclephone PLAZA 3200 t * ‘

ADVOKATAI
* V V '

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield Bivd. 
Cor. Dameh. Hemlock 6699 
v »**•<■ /• ’ • « n * .*• i J j t • * r r r • T *

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

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

Telefonas SEELEY 7SM 
Namų telefoną# Bnnunrick

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N, Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakartis nuo 6 iki 830 

Telefonas YARDS 1818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tek CENTRAL 1824
' Namų Tel.—Įlydė Park 3395



šeštadienis, kovą 16, 1940
■

KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa

SLA. Pild. Tarybos rinkimai.
Pereitą sekmadienį, kovo 10 

d., SLA. 353 kuopoje buvo bal
savimai. Pasekmės tokios: į 
prezidentus — Bagočius, 12.; į 
vice-prez. — Mažukna, 12 b.; 
į sekretorius — Vinikas 1 m., 
Pilka 9 b., Michelsonas 2; į iž
dininkus — Gugis 12 b.; į dak- 
tarus-k volėj us — Staneslow 12; 
į iždo globėjus — Mikužiutė 12 
b., Dargis 12 b. Koresp.

“Negaliu Praeiti 
Tylomis”

LIETUVIŲ KALBOS

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

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

Sėdymos Žarnos Ligą— 
KYLOS IŠGYDYMAS 

GARANTUOTAS
Prašykite knygelės DYKAI 

Konsultacija DYKAI.
Dr. DON C. McC0WAN
N. 1517 25 E. Jackson Boul.

Tel. IVebster 3043

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

NASHUA, N. H. — Ameriko. 
mastu nedidelis miestas. Ne tiek 
daug tenai ir lietuvių. Bet ma 
žos kolonijos kaip tik įrodo sa
vo prisirišimą prie tėvų žemė 
ne žodžiais, skambiomis rezo 
liucijomis ir reikalavimais, bet 
darbais. Nashila lietuviai, jau 
nekartą įrodę savo duosnumą, 
ir dabar, be išimties visos drau 
gijos susitarusios, susijungė ir 
išrinko bendrą komitetą iš pir
mininko — Simano Ulcicko, 
pagelb. — Ievos Glaveckienės. 
sekret. — Felikso Busią vičiaus 
ir St. Radzevičiaus ir iždin. —

✓ ■ 

Kazimiero Nadzeikos.
Tokio bendro darbo ir rezul

tatai gražus — iš Nashua gau
tas čekis sumoje $555.55 su se
kančiais žodžiais: “Mes, Nash
ua, N. II., lietuviai, sveikiname 
Lietuvius vilniečius, atjausdami 
sunkią padėtį, siunčiam $555.55 
čekį ir linkime kelti lietuvybę 
Vilnijos krašte ir kad trispalve 
Lietuvos vėliava plevėsuotų Ge
dimino kalne per amžius.”

Ačiū, Jums, Nashua lietuviai, 
dirbkite ir toliau ranka rankon, 
petis į petį.

Jonas Budrys, 
Lietuvos Gen. Konsulas 

1940.III.12 
New Yorkas

NAUJIENOS, ČMcago, III.

*
Naujienų-Acrne Telephoto 

.Circuit Teisėjas Thomas J. Rowc, (kairėj), parei
kalavo, kad St. Louis laikraščio, Post-Dispalch, vyriau- 
sis redaktorius, Ben H. Reese (dešinėj) ir du kitu štabo 
nariai, butų apkaltinti teismo paniekinimu savo cdilo- 
rialuosc ir piešiniuose apie panaikinimą kyšių gavimo 
bylos preš Valstybės Atstovą' Edward M. Brady.

COOK COŲNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS į 20 METŲ

350 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235: 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1939, 1938, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 visi naujų karų sąlygose, 
pigiai kaip $125; 12 PACKARDS nuo 1939 Iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CIIEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 1£T STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195,
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš visų gamybų ir modelių 
npp 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

jums metu patarnavimą ir patenkinimą.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo (mokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.

Atdara kasdien iki 10 v. v. ir visą dieną sekmadienį,

COOK COUNTY FINANCE CO.
1340 W. 63rd STREET (Prie Loomis)

AKINIAI Visokios 
MADOS

. $2-45
■iritaikyti akims su pilna ga
rantija. EkzaminSvimas akių 
eltui. Sulaužytą lensą pada

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

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

Joseph F. Budrik 
Furniture House 

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

A Z

Ką Žmonės Mano
KOMUNISTIŠKA JOVALA PAMAIŠIUS

Atleiskite. Neišdrįsčiau pri-į drąsino Staliną prie tų brutališ- 
mesti jovalo nė vienai lietuvių' kų avantiūrų, ne Stalinas kal- 
irovei, kaip tai primetu bro
liams komunistams, nes jų pro-

f

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. .1. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 WE$T 47th ŠTREET (ARTI WOOD ST.)

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00 
atsargos fondas virš $300,000.00
Dabar Mokame 3'4^ Lž Pa 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

P

[EDUPAL
GHAKTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
. V H’EDEKALl.Y 

INtjURED 
JUHER AVENUE.

'•t JI Sub U /iki H

LOAN ASSOClATIONof Chicago 

o S . MM’KIEWICH Pres 
- Vai 9 »ki 5. Ser. 9 ik/ 12

STATOME NAUJUS

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAJL

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

8
bėgsiu; mačiau 
marškinių, kak- 
visokių vyrams

Juozai, kur bėgi?
BEGU PAS

MICKĄ!
Mano kelnės paseno, 
nusipirkti naujas. Na, 
ir aš sykiu 
kad jis turi 
laraiščių ir

jjj Valymas ir Prosinimas už Mažą Kainą

4146 ARCHER AVENUE SIUVĖJAS

PEOPLES KRAUTUVĖJE 
<>■ / 

Didis prieš-velykinis

IŠPARDAVIMAS
Tik už $59.50 labai gražiai papuošite

savo Seklyčią ar Miegamąjį Kambarį

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

lui.
Taupydamas dienraščio vie

tą, neminėsiu to, kas pas komu
nistus surugo, sugedo ir ką j e 
patys ištrenkė į svilų bačką. 
Pakaks prisiminus dabartinį 
dvasišką maistą, kuriuo jie 
maitinasi ir peni sekėjus. O kad 
gvildenami dalykai nebūtų iš
laužti, taip sakant, iš piršto, čia 
vaduosiuos vien tiktai komunis-

Skaitykite. “Salzburg, Austrių 
ja. Berlyno naziai iš kapucinų 
kloštoriaus padare -viešbutį na- 
ziam naktimis kelti orgijas. O 
pranciškonų klioštorių tie palys 
mažiai pavertė į ištvirkimo liz
dą.” Šią žinią imu iš “Vilnies” 
birželio (June) 21 dienos 1939 
•m.

Tai matote, kokie žiaurus lie 
naciai. Net šventoves paverčia į 
ištvirkimo orgijų vielas. Na, o 
dabar jus vargiai rasite “Vilny
je” lokį nacių pasmerkimą. Tai 
kas čia pasidarė? Ar naciai su
rimtėjo, ar komunistai užmigo?

O štai ką pašvokščia Prusel- 
ka krisluose toje pačioje “Vil
nyje”: “Esą popiežius nori su
taikinti, Varšuvą su Berlynu, bet 
Lenkija neišliks čiela, jeigu bus 
pasotintas vokiškas vilkas”.

Reikia pripažinti, kad Prusei- 
kos pranašavimas teisingas, tik
tai dėl jo perankstyva. Jisai 
matė vokišką vilką, bet nepa
stebėjo rusiško lokio. O juk sa
koma, kad vilkas su lokiu abu
du tokiu. Vilkas sudraskė Len- ♦ 
kiją, o lokis pasinaudojo jos 
griaučiais. Lokis, pasistiprinu, 
Lenkijos griaučiais, viena lete
na prispaudė Pabalti jos valsty
bėles, o ant Suomijos puolė vi
su glėbįu. •

Tai štai kas faktų šviesoje; 
tai ve kur Pruseikos pražiopso
ta. Kad taip yra, tai patvirtina 
ir “Vilnis” sausio (Jau.) 16 d. 
1940 m. Klausykite.

“Sovietų orlaiviai bombarda
vo daugelį Suomijos miestų. Bi
jomasi didesnių atakų. Finai 
ore silpni.” Tai matote. Tiktai 
pereito birželio mėnesio, komu 
nistai jau nesusikalba su sausio 
mėnesio komunistais. Ar tai ne 
jovalas?

O štai kokį anekdotą patei
kia V. Andriulis savo krisluose: 
“Princas Rene, Burbonų lieka
na, irgi stoja gelbėti Suomijų. 
Burbonai valdė Franci ją pir
miau 1879 metų revoliucijom 
Jie buvo žiaurus, bet revoliuci
ja Burbonus nuš’avusi.” Reiš
kia, ne Hitleris kaltas

tas, kad susibičiuliavo su di
džiausiu pasaulyj galvoreža 
Hitleriu, bet kaltas princas, ku
rio padermės Burbonai daugiau 
60 melų tam atgal netikusiai 
valde Franci ją.

Tai lygiai toks pa t nusidėji
mas to princo, kaip kad anais 
metais “Laisve” pasmerkė Prū
sei ką už tai, kad jįo.. tėvas turi 
didelį malūną ir kad Brookly- 
no tautininkas, Ambraziejus, iš 
tos malunuotos tėvynes parvežė 
Pruscikai didelį kumpį. Kaip 
jau pradžioje minėjau, nė vie
nai lietuvių srovei negalima pri
mesti tokios ipokomolės jų pre- 
gramuose, kaip kad komunis
tams. - 1

Štai iš tarptautinio proleta
riato revoliucijotuerių matome 
patriotus, ir dar net stebėt nu j. 
Jie dedasi patriotais ir Ameri 
kos ir Lietuvos, o labiausia., ž • 
neina, Rusijos. Tai kurgi beras
ti kitą lokį žmogų, su trįmis 
patriotizmais? Jie garbina de 
mokraliją, bet ir dievina Sovie 
tų diktatūrą. O , kuomet SLli i 
nas susidraugavo /.u Hite; iii. 
tai tuo pačiu komunizmas liko ' 
pasaldintas nacizmu - ir, vięton 
buvusių komunistų, pat ko tik
tai komu-riaciai.

Baigdamas pareiškiu, kad as
meniškai komunisitai, kaip ir 
visi žmonės, gali būti geri ir 
negeri: tas priklauso, kaip kas 
ir su kuo susitaiko ir susidrau
gauja asmeniškais sumetimais. 
Bet komunistų principai ir visa 
jų ideologija bei pažiūros į vi
siems'žinomus įvykius — tai, 
-.įsiprašant, tikras jovalas.

-r-Liukšių Juozas

Labai tinka dėl už- 
Tavernoms. Taipgi 

venzyto porčepso ir 
Musų pačiu išdirbi- 

, mas.

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI 

(su Uickory medžio durnais) 
Galima valgyti žalius arba 
virtus, 
kandos 
turime 
batsų.

Šis vienas iš puikiausios 
mo seklyčiai setas, 1940 
tvirtumą, madą ir grožį, 
Krautuvėje prieš-Velykiniąm išpardavime įmirksite lik

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Nors Lietuvo

je jau yra apie 1300 gydyto
jai, per 200s sveikatos punktų, 
ligonių kasos, tačiau sveikatos 
būklei, ypač kaime*- dar daur 
reikia daryti. Vyriausybe svei
katos ir sanitarijos propagan
dai skiria kasmet daug’ lėšų. 
Iš žemės mokesčių 6 nuošim
čiai yra skiriami Sveikatos 
Fondui. Nuo vasario mėn. pra
dedamas leisti populiarus, Vi
siems suprantamai rašomas mė
nesinis laikraštis “Sveikatos 
Patarėjau”, kurio 340 tūkstan
čių ekzempliorių bus nemoka
mai siuntinėjama per ištisus 
metus visiems Lietuvos kaimo 
gyventojams. t

Rėmkite tuos, kurie 
. garsinasi 

“NAUJIENOSE”kad pa-

medžiagos ir geriausio padary- 
metų mados, turintis visa ką: 
lengvai vertas $110.00, Peoples 

už

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon 
Alus

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

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.

Food Store
5519 S. Halsted St.

Tel. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 10804*4 So.

Mtchigąn Avenųe)

i

List e n fo and Advertise over

PALANOECH’S YUGOSLAV RADIO
Fu* Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

JStation \VWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

arcus

— iš stoties
3 ŠMOTAI

W.G.E.S

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

Moterų ir jaunų panelių džiaugsmas bus neišmatuojamas, 
‘ jei dabar prieš Veykas nusipirks šį gražiausią miegamo 
kambario setą, naujausio stiliaus, geriausio padarymo, iš 
parinktos medžiagos. 3 šmotai: lova, komode ir šaforetas 
už tik ...... .. .... ...................... ...................... v ----- “ *
$60.00 vertės parlor setai, po ....................
$68.00 vertes miegamo kambario setai, po 
$38.00 vertės 
$49.50 vertės 
$55.00 vertės 
$15.00 vertės 
$8.00 vertės lovom springsai ...............
$6.00—9x12 naujos maclos klijonkės

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

9x12 kaurai, po .....
naujausi radios, po 
gasiniai pečiai, po .. 
springsiniai matracai

*59.50
*32.50
*34.50
*22.75
*27.50
*32.50

*8.75 
*3.98 
*3.48

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus.

Kovo 31
ĮVYKS

PEOPLEC 
rįiJRH ITURb J

NAUJIENŲ

KONCERTAS
4179 Archer Avė., kampas Richmond St

Vedėjai ir pardavėjai t M. T. Kezes\, broliai Juozas ir 
Stasys Krukaif K. Lesmkas visiems pialoniai patarnaus. 
; L . ii . i •' ■ ‘ .

^r-r—"1 ..... . ....111

GARSINKI® “NAUJIENOSE’

SOKOLŲ 
SVETAINĖJE

. 2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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3c 
18c 
75c

$5.00 
2.75 
1.50 
1.00

.75

VĖL APIE “TIPSTER1US” 
IR SPEKULIACIJĄ

$8.00 
4.00 
fc.oo 
1.50 
.75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie-

. nų Bendrovė, 1739 So. Halsted Si.,!
Chicago, III. Telefonas Canal 8500. Orderiu kartu su užsakymu.

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 ........... ........
Pusei metų ............
Trims .mėnesiams .*
Dviem mėnesiams ..
Vienam mėnesiui ...
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ........................  $8.00
Pusei metų ..... «... 4.00
Trims mėnesiams   .....«... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500 x

Subscription Ra tęs: 
$5.00 per year in Canadą 
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 pet 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.

šeštadienis, kova 16, 1940

Baltijos Santarvės konferencija
Šiandien Rygoje baigiasi Baltijos Santarvės konfe

rencija, kuri prasidėjo ketvirtadienį, kovo 14 d. Baltijos 
Santarvė susideda iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Telegrama iš Kauno apie tą konferenciją nepasako, 
koks jos tikslas, bet Amerikos spaudoje buvo pranešta, 
kad Baltijos valstybės suskubo tartis, kai tiktai jos iš
girdo, kad pasirašyta taika tarpe Suomijos ir Rusijos. 
Po sovietų-suomių karo padėtis prie Baltijos juros bus 
kitokia.

Sovietų valdžia, “apsidirbusi” su Suomija, stengsis 
įsitvirtinti visose naujai įgytose pozicijose prie Baltijos 
jurefer Iki šiol ji kiek galėdama slėpė savo imperialisti
nius tikslus, nes ji bijojo, kad Suomijos kaimynai griebs 
ginklą ir šoks į pagalbą suomiams, kuomet jie pamatys, 
ko Stalinas siekia. Bet dabar, kai karas Suomijoje susto
jo ir Stalinas laimėjo “pergalę”, tai jam ilgiau dangsty
tis “liaudies vaduotojo” skraiste nebėra reikalo.

Jtijos valstybės, tur būt, jaučia, kad netrukus Mas- 
adės ir joms statyti reikalavimus.kva

Išvaduoti” suomiai
Sovietų armija jau maršuoja į Suomijos teritorijos 

dalis, kurias Suomija atidavė rusams pagal sutartį, pasi
rašytą Maskvoje, kad ir ta sutartis dar nėra ratifikuota 
nei vienos šalies, nei antros. Bolševikų diktatorius bijo, 
kad jam neišsprūstų iš nagų laimėtas grobis.

Suomiai iš tų sričių traukiasi. Traukiasi ne tiktai ar
mija, bet ir civiliniai gyventojai. Karelijos sąsmaukoje 
kartu su Viipuri (Viborgo) distriktu, prie Ladoga ežero 
ir Salia srityje gyveno, apie 460,000 žmonių. Dalis* jų bu
vo evakuota, einant Karui. Tie žmonės daugiaus į savo 
namus nebegrįš. Kiti tų sričių gyventojai, kurie nebuvo 
evakuoti karo metu, dabar turi keliauti į Suomijos gilu
mą ir ieškoti naujų vietų gyvenimui, nes po Stalino jun
gu jie nenori būti.

Tokiu budu netoli pusės miliono žmonių paliko be 
namų, be ūkių, be turto. Milžiniška dauguma tų žmonių 
ne kokie ten dvarininkai arba kapitalistai, b.et smulkus 
ūkininkai ir neturtingi miestelėnai.

Tai šitaip Stalinas “išvadavo” Suomijos liaudį!,
Suomijos valdžia, žinoma, stengsis suteikti pagalbą 

tiems šimtams tūkstančių žmonių, netekusių pastogės. 
Bet tautai, kuri susideda viso iš pusketvirto rųįliono žmo
nių, tai bus nelengva.. Be to, jai tenka aprūpinti kelias 
dešimtis tūkstančių našlių ir našlaičių, kurių penėtojai 
krito mūšių laukuose, begindami savo kraštą nuo bolše
vikų banditų; tenka gydyti ir slauginti kita tiek arba 
daugiau sužeistų, ir kartu tenka atstatyti Stalino bom
bonešių sugriautas trobas miestuose ir kaimuose. i

Je, tai iš tiesų buvo liaųdięs “vadavimas” ! Kartų 
kartos Suomijoje neužmirš, ką bolševikiškas žvėris pa
darė jų kraštui.

Kalbos apie taiką

“Tėvynėje” vėl įdėtas ilgas 
straipsnis apie SLĄ. iiivestmeų- 
tus. Redaktorius jame ginčijami 
su p. A. Oliu, kuris pirmesni:!* 
me “Tėv.” straipsnyje (G-amė 
num.) buvo apkaltintas panie
kinęs SLA. konstitucijos v pa
tvarkymą apie pinigų investavp 
mą j valdiškus bpnduš ir plą^ 
čiai atidaręs SLA. iždų dupis vį- 
sokiausiems bondams rpirkinetį.

šituos kaltinimus p. Olis už
ginčija, parodydamas, kad Chi- 
chgos seime 1930 in. jisai pasiu
te įnešimą, kuris skambėjo:

“Finansų Komisijos priva
lumu yra daboti, kad įvairių 
Sus. fondų pjnigai butų i^ 
skolinti ant jiejudinamo tur
to užstatų ir valstijų bondsų. 
Tokius užstatus ištiria Finan
sų Komisija ir sdvo rekomep- 
daciją praneša Pild. Tary
bai.”
SLA. organo redaktorius sųr 

tinka, kad jo kaltinimas p. Q- 
liui “formaliai nebuvp tikslu^”, 
bet jisai tvirtina, kad “esmėje” 
jo priekaištai esą teisingi. Yieųą, 
girdi, p. Olio rezoliucija Chicą- 
gos seime “tyliai užgyrė” kons
titucijos Įąų^ymą, kaip jisai bu
vo praktikuojamas ahų laikų 
Pildomosios Tarybos ir iždinin
ko 'Paukščio. Antra, pas p. Olis, 
išrinktas Finansų Komisijos 
pirmininku, davinėjo patarimus 
Pildomąją! Tarybai “ir ‘tips to
rius’ samdyti ir surasti »budųš 
‘greitai pasinaudoti tiilkanta 
bondsų rinka’.” Tokiu budė, 
girdi, p. Olis įvedė Susivieniji
me paprotį spekuliuoti. -

Toliaus “Tėvynės” redakcijos 
straipsnyje parodoma “lazdoni” 
ir “kvadratais”, kokiomis pro
porcijomis SLA. pinigai buyp 
investuoti į valdiškus bondus ir 
į kitokįus bondus 1’ pradžioje 
1934 m. 0— ir 1938 m. Pasirodo, 
kad prieš Detroito seimą val
diškų bondų buvo, trečdaliu ma
žiau, o visokiu bondų buvo 

prieš
žiau, o visokių bolidų 
trečdaliu daugiau, negu 
Scrantono seimą.

Išvada iš to yra tokia,

Sako, kad Hitleris su Mussoliniu ir Stalinu pradėsią 
naują “taikos ofensyvą”. Jie tikisi, kad jiems pritars ma
žosios neutralios valstybės, /kurias nugąsdino skaudus 
Suomijos likimas. Spėjama, kad į tą diktatorių “taikos 
ofensyvą” busią įtraukti Vatikanas ir Jungtinių Valsti
jų valdžia.

Bet tos kalbos* veikiausia, kalbomis ir pasiliks. Jeigu 
prezidento Roosevelto specialus pasiuntinys, Sumner 
Welles, kuris dabar baigia savo “informacijų rinkimo” 
kelionę Europoje, ir parvežtų į Washingtoną kokį nors 
taikos planą, tai nėra jokios vilties, kad jį artimoje atei
tyje priimtų Vakarų Europos valstybės.

Anglija ir Francuzija aiškiai pasakė ir kelis sykius 
pakartojo, kad diktatorių sąlygomis jos tąįkos. nedarys. 
O kokiomis kitomis sąlygotais sutiktų taikytis Hitleris, 
kol jo karo mašina nėra sudaužyta? Žiaurūs apiūĮėgįmąs 
Suomijos rado, kad ir su Stalinu negali būti tokios tai
kos, kokios nori demokratija.

Visai klaidingas yra įsivaizdavimas tų, kurie mano, 
kad diktąturų laimėjimai tai argumentas už taiką. Kaip 
tik priešingai. Juo daugiau jos laimi, juo aiškiau jos pa
rodo savo grobuoniškus apetitus, — juo labiau neišven
giamas darosi karo tęsimas. Stalino “pergalė” Suomijo
je karą ne sutrumpino, bet prailgino. ?

kad 
nuo to laiko, kai p, Olis paliovę 
buvęs Finansų Komisijos pirmi
ninku, SLA. investmentai sau? 
gurno atžvilgiu žymiai pagerė
jo.

“Tėv.” redaktorius rąšo:
'■ • 1 • .. -i, ■■ ,

. ; “Savo patarimąis seimui 
(Detroite) brolis p|į$ visai 
nei neminėjo vdldišktf bdnd- 
sų, bet įąĮjąi gniapkiai reko
mendavo pirkti ihdustrijiniųs 
ir geležinkeli ų bondsus, už
tikrindamas, kad ‘SLA gąįi 
investuoti savo atliekamhš 
pinigus į geležinkelių bond
sus ... be jokįos baimės’.”
Nors “Tėv.” redaktoriaus 

straipsnis labai ilgas ir jdipė, bę 
'abejonės, yra pasakyta teisingi 
dalykų, bet visgi reikia paste
bėti, kdd jisai pradėjo ginčą 
apie SLA. investmentus jš dt- 
bulo galo. Jisai pats sako, kad 
SLA. dėjimas į ^pektiliatyvlus 
bondus prasidėjo labai seniai ~ 
dar iždįnįnko vęjjonio Paukščio 
laikais. Jisai taip pat pripažįstd, 
kad per paskutinius dešįnįĮi 
metų, o ypač nuo Detroito sei
mo, kai pradėjo eiti savo parei
gas dabartinė įšildomoji Tar-y? 
ba, pinigai buvo investuojami 
vis didesiyejp proporcįjpje į sa|L 
giiiS, valdiklis bondus. Pastan
gos į gerąją pusę prasidėjo 
Chicagos šeipio ir ląipsnlškdi 
ėjo ikį ^iųl, (taip kdd šiandiėįi 
idyeątiĮįęųių “Aaį^daš” jau yf’į 
žymiai geresnis, negu kad bu|d 
prieš dešimtį metų.

O jeigu taip, tai SLA. orgaiįR 
redaktorius turėjo pirmiausia 
tąi ir pabrėžti, atidalydamas 
diskusijas apie investmentus. 
Bet, vietoje to, jisai pradėjo tas 
diskusijas piksjnu, kąd SLA. f ir 
nansdi ėšą baisiausiame pavb

juje! Tartum organizacija im 
tuojaus ir pražus, jeigu kuo I 
greičiausiai nebus imtasi griež
tų priemonių,
7 Tuo gi tarpų yra faktas, kad 
finansinę SLA. padėtis šiandien 
yra visai saugi. Pennsylvanijos 
apdraudjdš departamentai išty
ręs §LA turto stoVį, davė apie 
jį labai palankų rajiorlą. Tai 
kanf gi “Tėvynės” redaktoriui 
reikėjo narius gąsdinti it 
duoįi įrįešąiiįs fhęįžiagą SLĄ. 
diskredituoti ? SLA. organas, 
rodos, yra leidžiamas tam, kąd 
jisai organizaciją gintų ir rek
lamuotu.

Jeigu buvo reikalas rėkti,i kad 
SLA. brenda į “spekuliaciją”, 
tai reikėjo lai daryti dar Paukš
čio laikais, kuomet į valdiškus 
bondus pinigai beveik visai ne
buvo dedami; — nors to reika
lavo konstitucija. Užėjus depre
sijai, kai investmentų vertė stai
giai nusmuko,v jau buvo sunku 
atitaisyti pasidariusius nuosto
lius. Jeigu SLA. butų tuomet 
visus “defaultuotus” ir atpigu
sius bondus susyk išparp
davęs, $u tikslu, perkeljti pinigus 
į valdiškus bbųduš, tai SLA. Iž
de butų pasidarius didelė sty-l 
lė — ir Susivienijimas gal butui 
gavęs “resyverį” arba butų tu
rėjęs uždėti nariams specialius I 
ąsesmentus. Susivienijimas to 
išvengė, nes jo viršininkai sten
gėsi laipsniškai pagerinti finan
sinį organizacijos stovį.

Pradžioje jie bandė tuos pa
gerinimus įvykinti sayo jėgo
mis, ir Pildomai Tarybai buvo 
pakviesta į talką Finansinė Ko
misija. Bet kadangi savo tarpe 
SLA. neturėjo finansinių eks
pertų, tai yiršininkai pradėjo 
samdyti fin^fsiniuš patarėjus iš 
šalies. O per paskutinius trejus 
metus Pildomai Tarybai pade
da stambi; finansinių patarėjų 
tirma Standard Statiątics.

‘•‘Tėvy nės” redaktorius tas vi
sas SLA. viršininkų pastangas 
akių plotu )smerkia, o finanši- 
nius patarėjus išjuokia, kaipo 
“lipsleriųs”b kurie mokina spe? 
kulitioti biržoje, — kas visiškai 
neatitinka tiesos-

Grand River tvenkinys, kuris yra statomas WPA administracijos Disney 
mieste, Oklahoinoj. Gubernatorius C. Ph ilips iššaukė valstijos kareivius neleisti 
toliau jį statytį tol; kol federalė valdžia neatsilygins valstijai už vieškelius ir 
tiltus, kurie bus užpilti.

St. Miščikas-žiemys

Padarykime atatinkamas Išvadas
(Musų specialaus korespondento)

X ' --------
(Tęsinys)

Rusijos imperijos interesai.
Bet Čia ir gražiausias nume- 

^"|ris gaunasi visos šios gužpete- 
iės- Jau anksčiau 
butų kvaila, jei mes tvirtintu
me, kad užsienio komunistų va
dai kvaili, nieko nenumatą, nie
ko nesuprantą, o visgi niekuo
met nepataiko pasakyti taip 
kaip to reikalauja Maskva. Ko
dėl? Ar jie nežino partijos prin
cipų, nusistatymo, tikslo, pačios 
idėjos nesupranta?

Nieko panašaus, teoretinių 
atžvilgiu daugelis užsienio ko
munistų vadų suvarytų į batą 
daugumą rusų komunistų vadų, 
nes užsienio komunistų tarpe 
buvo (Šiandien jau apleido) 
daugiau inteligentijos, negu pa
čioje rilšij komunistų partijoje, 
kur tik visai neseniai mesta o- 

inteligentus 
visgi toks 

nesusiprati-

ŽINIOS
KAUNAS. — Lietuvos val

stybinių ir privatinių miškų 
bendras plotas apima 1 milijo
ną ir 40 tūkstančių ha. 1 ure 
dama 18,5 nuošimčių miškin
gumo, Lietuva yra 17 vietoje 
Europoje. — Vaislybiniuose mi-krašto, 

kiti tik'skuose 1938/193U m. buvo iš
gėriau kirsta 3,445,528 kietmetrių,

riau?\ Patys faktai rodo, jog tos 
gėrybės ten išgaravo.

Priešingumas.
Maža to, negali būti

sakiau, kad kuriam tarnautų visi, o 
tikėtis galėtų ko nors 
tam kraštui okupavus. Tai ne- kurių 72 nuošimčiai parduota 
sąmonė. Toks daleidimas prive- gyventojų reikalams, 13 nuoš. 
da prie dar didesnių nesąmonių, perleista 
nes tuomet noroms nenoroms 
reikia paremti kuo nors šį tar
navimą ir svarbiausia išsižadė
ti savo proto, savo sugebėjimo 
valdytis savistoviai ir nuo to 
netoli labai moderniškas šiais 
laikais daleidimas, jog yra kaž
kokios kilnios, nepaprastos ra
sės. Toks aklas tikėjimas, pasi
tikėjimas tik vienos valstybės 
vadais ir vienos valstybės pilie
čiais, turi privesti prie šitokių 
samprotavimų, o mes puikiai ži
nome, kad to pasaulyje nėra ir 
negali būti. Pirmenybės išmin
tyje pasaulyje nei vienam nega
lima duoti ypatingų nuopelnų, 
nes puikiai žinome ką šiandien 
turime mokslinėje, kultūringo
je Vokietijoje, kur viešpatauja 
didžiausias regresas.

Antra, kaip marksistai, mes 
taip pat puikiai žinome, kad gy
venimas, socialiai santykiai nu
stato kelius kovos ar taikos, to
kia ar kitokia linkme.

Ir tuo pačiu dėsniu vaduoda- 
piiesi neklysįmc, jog Rusijos ir 
musų keliai sutaps ateityje, bet 
tik tuomet, kuomet pas mus ir 
pačioje Rusijoje įvyks pagrin
diniai pasikeitimai, kuomet pas 
abejus pasikęis diktatūra, tei
singiau pasakius ji bus pašalin
ta. Tik laisvas su laisvu gali su
sikalbėti, gi vergai gali laukti 
tik įsakymo.

Įsakymais gyvenimas nere
formuojamas ir seniai jau pra
žuvo tie laikai kuomet vadai ar 
pranašai (vardas nesvarbu) ti
kėjosi išliuosuoti žmoniją, šian
dien kaip ir visuomet, ne va
dai, bet patys žmonės gali išsi- 
Įiuosuoti ir siekti geresnio to
bulesnio gyvenimo.

Bendrai keista, kaip toki ko
munistai gali garbinti, vos ne 
dievinti vieną žmogų, kuomet 
jų oficialus himnas (Internacio
nalas) aiškiausiai sako, kad 
nieks, ngi caras, nei dievas, nei 
didvmįf (suprask vadas) nega
li i^iųosuoti, kaip tik patys 
mes. Bet matyti šis internacio
nalas pedantas šiandfėn taip, 
kaip pąpĮaldus žinogus kalba 
poteriuš: pįąšįi)aliąi, rtėsigilin- 
damas į žodžius.

O mes paviršiumi nenorime 
šliaužioti ir todėl mums su lė
lėmis,. automatais nepakeliui. 
Męs norime protauti ir savo 
galvom gyventi, taųi ją turime, 
o ne laukti dįdvyrių, pranašų, 
kurie tik į naują vergiją nuve
da.

Asuncion, 
1939^X11—14 d.

žiuri ne iš

balsis šaukiantis 
partijon, tad kodėl 
ųesųsiklausymas, * 
mas?

Todėl, kad abeji
vienodo taškaregio! Jei užsienio 
komunistai norėtų savo veiklo
je Visuomet pataikyti į tą tašką, 
į kurį taiko jų Maskvos vadai, 
turėtų prieš darydami nutarimą 
atsižvelgti ne į savo krašto in
teresus, dargi ne į saVp krašto 
proletariato reikalus bei intere
sus, bet į RUSIJOS IMPERIJOS.

Čia ir užkastas šuo, čia ir vi
so ko nelaįmė, čia ir visa ko
munistų partijos tragedija, čia 
jos pražūties kėlias, čia jos ne- 
atitijkįmas šių dienų pasaulio 

džiaugsmu vykome I proletariato tikslams! , x
į Rųsįjos komunistų partija 

žinios pranešti. Ižįųri savęs, o anglų, prancūzų
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Lietuvos Padangėje
KAUNAS. — Išeivis A. Bau

ža atsiuntė iš Australijos į 
Kauną laišką, kuriame aprašo, 
kaip ten • buvo sutikta žinia 
apie Vilniaus grįžimą Lietuvai:

“Mes, Sydney lietuviai, iš
girdę iš vietinės spaudos, kad 
Lietuva atgavo Vilnių, su di
džiausiu < 
vienas pas kitą tos linksmos 
ir svarbios
Spalių 14 dieną daug lietuvių ąr kitos valstybes komunistu 
susirinko į šeimyninį butą pas pąrįįjos vadam pažiurėjus taip 
pp. Augustaičius, nes klubą pa- pat savo krašto reikalų, negali 
imti nebuvo laiko, kadangi vi- tikslai sutapti, turi viens kitam 
si norėjo kuoskubiaus’iai suši- priešintis ir todęl gaųpąsi tie 
rinkti ir dalintis džiaugsmu, prieštaravimai, todėl Maskva 
Sugiedojo Lietuvos ir Anglijos verčia užsienio komunistų va- 
himnus. Tai buvo tikras džiąų- dus ryt tvirtinti priešingą nuo-

moųę, negu Šiandįęų, nes šian- 
dien paskelbta nuo m o nė prieš i- 

ąšarų. Kiekvienas sVėikinosi;* naši RUSIJOS IMPERIJOS in- 
jtęręsams, nors laj?ai atitinka to 
krašto, kur paskelbta, rejkąla-

Iš to nesunkų padaryti išva
dą, jog šiandieų komunistų par
tiją galuUfiai pąrode, jog ji yra 
svėtųnęs, vienos valstybes (Ru
sijos) interesų sargyboje ir rei- 
Jęąįų gynėja, lodei inums ųžsįe- 
uįq žmonėms negali būti pake
liui ?u jais, kąįp lygiai su na
cistais, kurie taip pat ątstovau- 
ja {r gina vienos valstybės ių-^ 
1(erę§ujį, yienų imperįaiizmo fėi- 
įąįus, o męs neųorųnę tarnauti 

nęį vieųąm imperializmui, gi 
jeigu komuijisl.ai Šiandien atsi
stojo aut nacionalistinio i>ama- 
,to? tad kędel turi visų kitų krą^ 
kliį žų)ohęs tarnauti vien rusų 
nąęįonalį^nĮ.ui, p ne savam? Ar 
todėl, kad ten kas nors yra ge-

ggmo' mėtas. Iš džiaugsmo su
sijaudinimo neapsiėjom ir bė

b.učiąvpsi, dainavo x daigeles. 
Pasakyta daug^ kalbų kalbėlių. 
Ypatingai džiaugėsi Sydney lie4 
tuyiai kareiviai, anuomet buvę 
Vilniaus dalyse ir lenkamš 
spaudžiant turėję jį apleisti: 
Visi ląbai džiaugėsi .atgautoj 
Vilnium ir savo širdyje giltai 
prisiminė ginklo draugus, dėl 
Vilniaus nustojusius gyvybės. 
— Plačiai apkalbėta Respubli
kos Prezidento Antano Smeto
nos nuveikti darbai lietuvių 
tautai ir įvertinta didžiai pui4 
ki Lietuvos politika. Lietuvoj 
Respublikos Prezidentui ir vy
riausybei susirinkusieji sugier 
dojo ilgiausių metų”.

Šis laiškas iš Australijos 
buyo išsiųstas 1939 m. spalių 
15 d 
1940

,, o Kaune buvo gautaš 
m. sausio 29 d (GALAS)

įstaigoms, mokyk
loms, pieninėms, platinoms ir 
15 nuoš. — pramonei, preky
bai ir eksportui. L’ž miškų ūkio 
gaminius užsienyje paskuti • 
niuo j u laiku gaunama apie 30 
milijonų litų per metus.

Kadangi miško ištekliai Lie
tuvoje nėra dideli, o pareika
lavimai dideli, tai žemės Ūkio 
ministerija nusistatė ieškoti 
priemonių krašto miškingumui 
padidinti ir miško medžiagos 
suvartojimui sumažinti. Nuo 
ateinančio pavasario visi ūki
ninkai bus paskatinti apsodin
ti mišku žemės ukiui netinka 
mus plotus, šlaitus, kelius, so
dybas ir tt. Ministerijos in
struktoriai duos patarimų, kaip 
tai atlikti. Didesnius žemės 
ukiui netinkamus plotus Žemes 
Ūkio ministerija iš ūkininkų 
atpirks ir pati apsodins miš
kais. Kurui sutaupyti žemės 
Ūkio Rūmai skatins gyvento
jus statytis tinkamesnes kros
nis.

KAUNAS. — Vasario 1 d. 
vienoje Vilniaus ligoninėje mi
rė džiova vienas seniausių Lie
tuvos žurnalistų, Pranas Kli- 
maitis, sulaukęs 57 metus am
žiaus. Klimaitis, kilimo suval
kietis, jau 1905 metais aktin
gai dalyvavo tautiniame lietu
vių judėjime ir sekretariavp 
Didžiajam Vilniaus Seimui. Di
džiojo karo metu buvo rusų 
kariuomenėj karininku, aktin
gai organizavo lietuvių dali
nius rusų -kariuomenėje ir bu
vo vienas iš Sibiro lietuvių ba
taliono kūrėjų, vėliau buvo Ma
skvoj 
metų 
kaip 
dirbo
šaulių Sąjungos viršininku, ak
tingai dalyvavo Klaipėdos at
vadavime ir keletą metų dirbo 
Klaipėdos lietuvių organizuci- • 
jose. Buvo gabus publicistas. 
Prieš porą metų gavęs pensi
ją grįžo į Kauną gyventi. Pa
skutiniu melu smarkiai pasun
kėjusi džiovos liga, kuria jis 
negalavo keletą metų, privertė 
gydytis ligoninėje.

aršetuotas ir tik 1920 
rudenį grižo į Lietuvą 
buvęs įkaitas. Lietuvoje 
kariuomenes štabe, buvo

VILNIUS. — Pralvalkių kai
me, Nemokšų valsčiuje, mirė 
seniausia Vilniaus krašto mote
ris — Murauskienė, sulaukusi 
115 metų. Tame pačiame kai- . 
mc gyvena ir kita Murauskų ** 
šeima, kur vyras turi 105 me
tus, o žmona 103 metus am- i- 
žiai®.
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AlexLoeffler
KANDIDATAS į 

KONGRESĄ

Šokių Koncertas 
Velykų Dienoje 
Liet. Auditorijoje

Švedų Lygos Sukaktuvių Pąreugimąs
• ( I *■ i • ............ .. v- .*u ; Ai • ,

Pranešam, kad Alex Loef- 
fler> 9VV- 41.07 North Hard
ing Ane. paskelbė savo kan
didatūrą į kongresą. Jis kan
didatuoja Re publikom} par
tijos tikietu iŠ 1 Kongresinio .

Distrikto
Alex Loeffler yra gerai ži

nomas savo apylinkėje ne- ; 
kilnojamo turto biznierius. ; 
Raštinė yra prie 1624 N. Ca- 
lifornia Avė. Jis toje apylin
kėj veikia per dvyliką me
tų ir pasižymėjo savo gar
bingu pareigų atlikimu ir įsi
gijo visų apylinkės žmonių 
bei biznierių pagarbą. Jis 
yra vedęs ir gyvena su šei- Į 
ma. Ką galima pasakyti iš 
prekybinio taškaregio, tą 
galima pasakyti ir apie vi
suomeninį jo gyvenimą. Jis 
visuomet buvo ir tebėra 
drąugišku darbininkiškoms 
organizacijoms ir pats pri
klauso prie A. F. & A. M. ir 
I. O. O. F.

Todėl ir Kongresipėms pa
reigoms jis pilnai atsako ir tar
naus žmonių reikalams. Arti
miausiom dienom jis rengiasi 
paskelbti ir savo platformą, ku
rioj stengsis nurodyti kas, jo 
nuomone, taisytina.

Taigi, Republikonų partijai rei
kalinga nąujų vyrų, ir naujos 
gyvybės. įkyrėjo jau senosios li
nijos ir profesionalių politikie- ' 
rių kandidatūrų statymai bei jų 
?ralaimėjimai. Dabar proga apy
linkės žmonėms išrinkti aukštos 
klasės biznierių į Kongresą. Mr. 
Loeffler stovi už taiką, gerbūvį 
Ir pažangią įstatymdavystę.

Jauni šokėjai Rengiasi Važiuo
ti Washingtonan

Tautiškų šokių šveptė įvyk
sta Lietuvių Auditorijoje Ve- 
ykų dieną, kovo 24 d., 6 vai. 
/akare. Tai bus j tisų proga tuo 
:ačiu laiku pamatyti nė tik 
ietuvių, bet ir visų kitų tau- 
ų šokius, taipgi ir padėti V. 
>eliajaus jaunų lietuvių šokė- 
ų grupei nuvykti į Washing- 
oną, kur jie yra kv'ečiami da 
yvauti visos Amerikos Tau- 
iškoj šventėj, Jr ten prideran

čiai atstovauti lietuvius.
Koncertas susidės iš trisdo- 

,imts šokių, paskirstytų į tris 
.alis./ Trečioji dalis susidės iš 
,ien lietuviškų šokių. ‘

Po programui bus publika, 
šokiai, prie geros orkestros. 
Jinetai, perkant iš anksto — 
35c, o pr.e durų — 50c.

Kandidatas Į Kon
gresą Pasisako 
prieš Karą

Stato savo kandidatūrą į 
kongresą ir vienas žymus 
North Sidės biznierius, būtent, 
Alex Loeffler, gyv. 4107 North 
Harding Avė. Jis kandidatuoja 
iš septinto Kongresinio Distriį<- 
to Kepublikonų tikietu.

Kandidatas savo platformos 
dar nepaskelbė, ką mano pada
ryti artimiausiom dienom. Bet

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth

^ai yra Geriausi ir Gražiausi 
automobiliai Amerikoj; moder

niškai ištobulinti. Nužemintos 
ainoš. Lengvi išmokėjimai. Tei- 
ingaš patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
VU WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Daugiau negu 2,000 delegatų iš įyąįrįų $ųl|,e$ (<JųlįU 
dalyvavo John Erickšon Lygos & ųlHų šųkąktųyjį| įįą- 
reųgime Palmer Housc viešbutyje įPFeįtą ąUy$ig, 
lyga buvo Amerikos šfedų sutverta tuoj aus po civįlio 
karo, pagerbti Ericksopą, kuris buvo išradėjas plieninių 
karo laivo, kuris vadinusi “Monitor”.

Susirinkimui kalbėjo Senatorius Roberti Taft. Jo te? 
ma buvo “Liberalizmas ir Reakcija.”

švedų šventės dalyviai: (iš kaires): aldermtmąs 
Roy Olin, Oliver H. Bovikį gubernatorius II. J. Bųsh- 
field, George W. Hausen, Lloyd C. Larsen ir William 
Erickšon. ' /

■>

Maino- TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

PIRKIT HAUJA BUICK
MILDA

AUTO SALES
pirĮŪąą jr Chicagoj lietuvis Buick pardavė
ją dėl ąpži'tirėjimo ir demonstravi
mo iįąmy BliD ^elįį modelių automobilių.

m ii O
DOOmAS RūkAiTis, sav.

Telephbne Victory 1696
i ATSTOVAI

VELYKOM
Užsisakykite Naują Virtuvei

PEČIŲ — RADIO — RĘFRIGERATORIŲ
ir kitas namų reikmenis iš

ADVANCE FURNITURE CO
— — w « A •• . ,W . , » * •

Per didį pavasarių sezono atidarymo

”’Kiu Lietnviikh 
tvdukfc

'athan Kamei 
MUTUAL LIOUOK 
CO. - Wholesak 

1707 $. Halsted Si 
rel Boulevard 00

Victor Bagdonas
LOCAf & LONG DISTANCI 

MOVING
Perftrąustom forniėįus, pianus u 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žema kąmą. Musų Darbas ga 
antuotas. Taipgi pristatom an- 
;lis j visas miesto dalis.
3406 Šo. Ūalsted St.

Sauk U Tel. YARDS 34(18

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvęod 
Šviesomis. Darba- 
garantuotas.

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

Budriko Radio 
Valanda

Budriko radio programas ir 
Oro teatras įvyks , septintadic- 
pio vakare, iš stoties WCFL, 
970 k.? nuo 5:30 įkį 6:30 Clįi- 
cagos laiku. Programe dalyvaus 
simfonijos orkestrą iš 15 in
strumentų ir geri dainininkai— 
sopranas, tenorai, ir baritonui. 
Dainuos lietuviškas liaudies 
daineles pritariant orkestrai. 
Makalų dramoje bus atidengta 
daug paslapčių.

Šituos programus leidžia J.ps. 
F. Budriko rakandų ir radijų 
krautuve. —Radio Mylėtojas.

Gražios Dainos, 
ąa, Naudingi I’ataH- 
nįai, Pranešimai |f t|.

Ir vėl Progre^s baldų krau
tuvė prįmena radio kiaušy to
jams nepąnįiršti pasiklausyti 
gražaus ir įdomaus radio pro- 
gramo, kuris bus Iraustiuoja- 
mas reguliariu įąikU rytoj, sek
madienį, 11:30 valandą prieš 
piėjt iš Stoties WGES.

įyųiąs daįnmįnąąl padainjuos 
grąžįų d.ą|oelįų, bus spiągios 
muzikos. 'I(j’sių p’alarčjas ądv. 
'<• Gugis patieks naudingų pa
tarimų? p programa tu
ri svarbių pranešimų apie vi- 

1 ^uomeniškus parengimus, ir 
naudingų patarimų iš Progrpss 
Krautuvės apie didį priešvelyki- 
nį išpardavimą, kame yra ge
ros progos pasipirkti visokių 

1 .amams reįkmeųų sųmp^mtą- 
.lis kainomis. Malonėkite pasi-

Klaųsyti. >

Operuoja Du
Biznius

BRIDGEPORT. — Jau kuri, 
laikas, kaip Bill ir Stella Jučus, 
3241-43 So. Halsted St., operuo
ja du biznius, būtent, restoraną 
su tavernų. Ypač žyinėtina, kad 
Bill Juciu jau eina 25-ti metai 
tėstorano bizny. Už tai jis ne 
veltui yra vadinamas liėtiiviškų 
valgyklų pifmtakunu.

’ kdstumeris.

IŠPARDAVIMĄ
Sutaupysite nuo 25 iki 45%!!

rą ir s osios partijos liniją- 
asižada remti pažangius 

įstatymus, gins darbininkiškų 
org'anizacijų ir apylinkės žmo

 

nių reikalus. Jo šūkis yra: Tai- 

 

kąf, gerbūvis, pažanga.

(Skelbimas)

Jis I

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

Vaf^adielAis su 
MuziRa

T0WN .OFi LAKE. — Biznio- 
rė Pranciška uKasperiepč ir j oš 
duktė Pranciška, 1714 W. 46 
St., veik kasmet šauniai mini 
savo vardines. O šiemet per 
Pranciškos ‘Vardadienį apart 
kostumerių, draugų bei giminių 
jas pasveikinb ir F. S. Kuz- 
marskio orkestrą, kuri nešykš
tėjo patiekti šaunios muzikos 
to vakaro dalyviams ir namiš
kiams.

Pranciška ir jos vyras Wil- 
liam KaSperai čia yra žinomi 
kaip žymus biznieriai.

Kaimynas.

šis naujas 1940 metų mado§ 
.gesinis pečius turintis visus 
pagerinimus dėl davimo ge
riausio patarnavimo, vertas 
$75.00, IcAina numažinta tik,

*47.50

Negirdėtas pargenąs naujau
sios mados, visur pagarsė
jęs Ęjefrigeratųriųs,
di(LMis, pHpąi 6 kp. .pėd0$; 
Adyąpc.e Krautuvą pasiuįo «k .... HiOi

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES,

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TĄVERNŲ Ir namų savi-

ąlnkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A RYPpEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

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 dirbtuv.es. Taigi ir čia dar sutaupysite.

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

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

Parengimas

JAMES GOD1TUS
536 Lake Shore Drive, Room 304 Chicago, I|1

Telefonas SUPĘRIOR 3391.

KLAUSYKIME
RYTMETINIŲ

Ęer Velykas visi į 
sąlę!

p-a Barčus yrą UĮ,ąjpUi pib- 
teįrįs, JcųrJą rpės girdime Įdek- 
vįeną (dfeną įš stoties W-XG.Ę.S. 
Ji mus palinksmina su dajpiu- 
kčm, įr štų
Jkom! Ji mums papas. ' ‘ 
šokių vėliausių žinių, 
kad neatsisako, ’ 
šom, pagarsinti, ir tai atlieką 
be jokio aHyginifno. Jos pare
gimas įvyks per Velykas Sa
kalų salėje, 2339 So. Kedzip 
avė., 4 vai. popiet.

Labiausiai piąn rupi , pamą- 
Įyti tą gyvą mešką, kuri tytlš 
atvesta lošti ant scenos. Be tp/ 
bus visokių komedijų, juokią? 
gų ir nustebinančių, ir laime- 
jirnąi. šokiams gros dvi prkįeš- 
trąs, viena viršuj, kita apA? 
Čidj. .

Pasimatysime per Velykų#

SąĮęalų

$ Vi
nie- 

kada užįj-ą •

Kur Dingo
Juozas Evinskis

BhlGHTON BARK. — Kas 
gėrai pažinojote biznierių Juo
zą Evinskį ir dabar norite su
žinoti,* kur jisai randasi, tai jus 
visi esate užkviesti atsilankyt' 
i Juozapines ir gimtadienio pa- 
rę, kurią Juozas Evinskis ren
gia kovo 16—-17 d. 1940, Antra
šu 3965 SO. Archer Avė.; Ėri- 
ghttfn Inn tavernoje. Bus ska
nių užkandžių visiems.’ Nepa
mirškit Juozapą. (Skalb.)

Radijo Valanda
-.1 '

šeštadieny, kovo 16 d., nuo 
1:3Q ilęi .4:44 po pietų, bus pe 
paprastai įdpąii pąjlijp yal. i V 
stoties W M B J. Kąlbes 
įij< iŠ Lietuvos sugrąžęs čįką- 
giętįs, p. J. Tąmošiųpąs. Jo 
kąihos turinys bus apie Lietu
vą, ir apie šv. Rbš ą. įrašome 
paąikląusyti.

.......... ...........i; i

Sąkąlų salėje; pėl? Sbphie Bar
čus parengimą.

V. Faiž^.

Skelbimai Naujienose 
4iĮoaa; nątiga 4eitbr 

aujįėngš-

Didi riuoldida už senus (jąjykus mainant ąiit ųaūjų

Raštinė atdarą kas vakaras 
Iki 8 yal. Sekmadieniais 
nuo 9 ryto iki i vai. popiet

M 4.95

Pa^iįpšk sąyo 
tiaįijiU pfpakfasl 
kolų. Vjeųi iš 
jŠrėąkfasl Sptai iš pąripkto 
niedžĮp verti $4p.00, 
parsiduoda tik po

LENGVUS IŠMORĖHMAi

Bargeno kainus jr didelė 
nuolaida ant geriausių 1940 
m. mados radios, Philco, 
RCĄ Victor, Zenilh, West- _ . ' . * ** ' f
ipgjioųse, Enuperspų iy kitų.

PASIRINKIMAS:
Midgets nuo ..
Console nuo ..
Portable nuo ..

——

MBS. ® 
2536-40 WEST 63rd StREĘT j.~. » ■ _ • i ,

Prie Maplewpod Avon tie

KAtNA 15 CENTŲ 
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią gplįte gputi pas 
muši. §iųskitp shvb orderius: 
**žSžy**-^?*T—- w i«.
Naujienos

St>
Vardas. ____ _ _____

L®

‘«fcvWfcW»j|

<stl

GARSlNKitĖS “NAUJIENOSE”

■

VEDĖJAI IR PARDAVĖJAI
J. KALEDINSKAS, A. LAPĘNAS, J. MISKUS ir kiti 
maloniai' tamstoms pat.arpdus ir pilnai užganėdiųs.

dirbtuv.es


....... .......................  _ miiiiiii

Diena Iš Dienos
——— -------------------- — _ ■ ■ _—

Tik 25
Metai

Adomas ir Marcelė Zubavl- 
čiams, 2888 Archer Avė., va
sario 14 — suėjo 25 metai ve
dybinio gyvenimo. Jie iš savo 
draugų ir pažįstamų susilaukė 
daug širdingų pasveikinimų ir 
visi jiems linkėjo ilgiausių me
tų, gausos, laimės ir sekm’n- 
gumo. Per tą laiką jie užau
gino gražią dukrelę Aldona, 
kuri šį pavasarį baigs aukštą

GRAND OPENING

ZALGA LIQUOR
STORE

ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ,

KOVO 16 ir 17 d.
Mes pristatysime pigiomis kai
nomis visokių gėrimų, pavyzd.

2 M? metų senumo
KENTYCKY BOURBON

99^ Kvorta

89*VYNO
Galionas

6 Buteliai geriausios rųšies
GINGER ALE DRČ

Tiktai ................................
ir daug visokių BARGENŲ.

Nepraleiskite progos. Atsilanky
kite į

ZALGA LIQUOR STORE 
6637 S. Ashland Avė. 
Arba Pašaukite REPUBLIC 3728

BUDRIKO
Velykinis Išpardavimas

TIKTAI IKI VELYKŲ tokios žemos kainos geriausių elek
triniu ledaunių—Norge, Kelvinator, Westinghouse, 

General Electric ir Kitu, 
v

C-R'O’S'L'iErY 
/^^SHELVADOR

MW 9-60
• Electrojavar unit backed by

5 year Proieclion Plan 

D 0 W N 
15c A DAY!

Eina išpardavimas rakandų—geriausių Parlor Setų, Pečių, 
Lovų, Matracų, Skalbiamų Mašinų, ‘Prosinamų Mašinų.

Daug sutaupysite pirkdami naują 1940 metų Radiją.
Nuolaida nuo $30;000 iki $50.00 .

Jos. F. Sudrik
FURNITURE HOUSE 
3409-21 So. Halsted St

BUDRIK’S ANNEX 
3417-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088

ją mokyklą, bet apart to, ji 
yra gera šokėja, baletistė ir 
akrobatė.

Pp. Zubavičiai yra mano tal
kininkai, tat ir patys ką tik 
dabar atsinaujino “Naujienas”. 
Aš jiems šia vedybinio gyve
nimo proga linkiu visko gero.

O. D.

Jau Susižiedavu'si
BRIGHTON PARK. — šios 

kolonijos gyventojų, Stanislovo 
ir Petronėlės Martinkų, dukre
lė Albina, 2513 W. 43rd St., 
jau yra susižiedavusi su mar- 
ąuetteparkiečiu Antanu Vebstu. 
Vestuvių data ir vieta bus pa
minėta kitu atveju.

Prie šios progos tenka pri
durti tai, kad S. ir P. Martin- 
kains neseniai sukako 25 me
tai kai vedę. Turi gerai išauk
lėtas dvi dukras ir sūnų.

Frentas.

Nepamiršo Pasveikinti 
Su Vardo Diena

BRIGHTON PARK. — Mote- 
rų ar merginų, kurios turi 
Pranciškos vardą, yra neper- 
daugiausia. Viena tokių yra 
duonkepio V. Prcikšos žmona, 
2157 W. 16 placc. Ji per Pran- 

1 ciškos vardadienį nuo draugų 
ir kostumerių susilaukė daug 
širdingų sveikinimų ir linkėji
mų.

Biznieriai Preikšai yra sąmo
ningi lietuviai. Už tai juos ger
bia kaimynai, kastumeriai ir 
šiaip pažįstami. —Kaimynas.

GENUINE 1940

Shelvador

WITH 5 YEAR WARRANTY

• 5 Patented EXTRA shelves- 
in-the-door

• Hermetically sealed Elec- 
irosaver unit

• Porcelain food comparl* 
meni, au+omatic light

l'elHUUUlO

Fordo anūkas, Henry Ford 2-ras, vakar viėšai pa
skelbė savo susižiedavimą su Ann McDonnell iš South-

Suvalkiečių 
Draugijos 
Veikimas

Kukliai Atžymėta 
Gimtadienis

BRIGHTON PARK. — Andai 
p-le Josephine Gudas, 4601 So. 
Rockwcll St., minėjo savo gi
mimo dieną, kurios išvakarėse 
Gudų geri draugai ir giminės 
suteikė panelei savo širdingus 
inkėj imtis.

Minint šį gimtadienį buvo at
sižvelgta į amžiną atilsį Jose
phine Gudienės vienų metų 
mirties sukaktį, kuri buvo tik 
ką praėjus. Tai tuo budu Jose- 
phinos gimtadienis atžymėta 
draugingai ir kukliai.

Frentas.

Sveikinimai Juozams 
Ir Juzefams

Vardadienio proga širdingai 
sve kinu Juozus ir Juzefas ir 
inkiu visiems gausos, laimes ir 
sėkmingumo: Petrauskienei,
Mockienei, Rašinskienei, Drulu
tėms, Kiaudai, Jacikui, Star- 
kučiui, Stradumskiui, Bialek, 
Bartkui, Sliažui, Jurciui, Stri
ką,ičiui, Milleriui, Valužiui:, 
Spaičiui, Pr.čkotiui, žvirbliui, 
Zalatoriui, Tamsiui. Matkui, 
Perminui, Kiseliui Borinskui, 
Laurin, Sakalauskui, DeKalb, 
11. Sandargai, Cicero, 11., Mxk- 
siunui, Cicero, III. ir Petraus
kui.

— žemaičių Duktė.

šsiėmė Leidimus 
'• bems

(Chicagoj)
Edvvard Jant’s, 28, su LucTe 

'umputis, 23
George Bartulis, 44, su Maly 

teginta, 31
Michael Redvvick, 36, su Ma

ry Sullivan, 32

< ^alauja
skini

Lucille M. Kurkat nuo Ar- 
;hur G. Kurkat.

lavo
’erskiras
Roy Bartels nuo Mary Bar- 

tels
Imogėne Lipinski nuo Louis 

Llpinski.

Lietuvos Kariuome
nės Įžengimas Vil
niun Filmose

Kovo 16 d. Lietuvių Audito
rijoj, 901 Lincoln Avė. (Wau- 
kegan, III.)

Kovo 17’ d. Davis Sq. Park 
Auditorium, 45th ir Marsh
field (Town of Lake).

Kovo 18 d. Saxon Hali, 162*5 
W. 15th Avė. (Gary, Ind.)

Kovo 19 d. Liet. Darbinin
kų Salė, 10413 So. Michigan 
Avė. (Roselande).

Kovo 20 d. Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

Rodymo pradžia visur 7:30 
vai. vakaro. Kiekvieno tautie
čio pareiga pamatyti šiuos is
torinius vaizdus. Rodys br. Mo
tuzai. Kviečia visus,

Lietuvai Gelbėti Fondas.

Ir ši D-ja Turi Chorą
Suvalkiečių draugijos susi

rinkimas įvyko Eollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd Št., vasa
rio 29 d.

Pirmininkas A. K. Valiukai 
išreiškė padėką visiems na
riams už prisidėjimą prie pa 
sėkmingo metinio draugijos pa 
rengimo.

Draugijos nariai priėmė cho 
o sumanymą ir sutiko, kr d 

jis vadinsis Suvalkiečių Drau 
įijos chcru. Repeticijos yra 
laikomos, po panelės Želniutė 
vadovystę, kas trečiadienio va
karą, Mačiukų užeigoje, 2346 
W. 69th St.

Susirinkime kalbėjo p. Pru- 
seika ir svečias iš Kanados.

Juozai, Bukite 
Pasveikinti!

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami, žinokite ir nepamirš
kite, kad Kovo 19 dieną yra 
Juozapų Diena. Tai bus antra
dienis, Kovo 19 d. Nėra reika
lo laukti iki antradienio. Jus 
galite pradėti, kad ir šiandie
ną ir eiti visus musų gerus 
Juozapus sveikinti. Už atsilan
kymą ir pasveikinimą jie nie
ko nesakys. Todėl eikit drą
siai.

Štai keletas Juozapų, kuriuos 
aš pažinau.

Bridgeportc randasi net du 
Juozapai-Juozai kartu. Juozas 
Rachunas ir jo sūnūs Jr. Ra- 
chimas, savininkai Auditorium 
taverno, 3137 S. Halsted St. 
Taipgi ten Juozas Rūta, 3141 
S. Halsted St. ir Juozas La 
pinskaš/ 3111 S; Halsted St. 
Beje, jus visi žinote-gerai, kad 
aš apie Juozus rašau, tai aš 
pirmų vardų daugiaus neminė
siu, nes lai bus i bereikalo už
imta vieta. Daį>ąr paminėsiu 
keletą Juozų iš eilės kaip man 
juos pateko sužinoti: pp. Me 
reckis, mažai apie jį girdėtis: 
Ažukas, 3301 S. J ituanica av., 
dar v.‘s tebesvajpja apie meš
kų medžioklę, Kanadoje; Smil 
gis, 45th ir S, lĮalsted St. te 
bėra toj pačioj vietoj; Budri 
kas, šalę Radio programų už
laiko dvi rakandų krautuves.: 
Leppa, Willow Springs, pusę 
parduoda, pusę atiduoda sav 
kostumeriams; Spaitis, mėsą ir 
dar mėsą parduoda; Balšaitis. 
6600 S. Morgan St.; Strigęs 
3530 S. Damen Ąve,—“aš vi 
są amž-ų buvau ir busiu Juo 
zas”; Ežerskis, 4600 S. Pau
lina; Molis, 30th ir Union avė.; 
Dargužis, 1606 S. Halsted St. 
—“mano viešbuty j tik Juozai 
gali gyventi”; Radžius, — “aš 
Juozais pigiaus laidoj u Mž ki
tus” ; Lapaitis,—“aš nenoriu, 
kad manę Juozu vadintų, nes 
aš esu Juzaps”; šmotelis; Gied
raitis,—“mano vardas man ge
rai patinka ir aš jo nemainy
siu”; Bereckas; Balčiūnas, ir 
Pučkorius,—“aš gyvenu x Rožių 
Žemėj”. —VfeA.

JERRY J 
VITERNA

FOR COLLECTOR 
TOWN OF CICERO

1940 Metų “Stako” 
Išpardavimas

Jos. F. Budrik, Ine., 3409-21 
So. Halsted St., rakandų, radi
jų ir elektrikinių šaldytuvų 
krautuvė, yra prisirengusi pa
vasariniam išpardavimui naujo 
1940 metų milžiniško devynių 
dešimtų tūkstančių vertės “sta- 
ko”.

Pirkėjai sutaupys daug pirk
dami dabar. Pirkimo išlygos ir 
taipgi geri lengvi išmokėjimai 
yra pritaikomi visiems, pagal 
reikalavimus.

Yra didelis pasirinkimas ge
riausių išdirbysčių karpetų, 
parlor setų, valgomo kambario 
setų, radijų, pečių, skalbiamų 
mašinų, rašomų mašinėlių ir 
Elgin bei Ęulova laikrodėlių. 
Pirkėjai gauna dovanas. '

Birznio Žva’gas.

ANTON J. 
KRUPICKA

FOR LLERK 
TOWN OF CICERO

Viena draugijos narė, Brightbn 
Papkės biznierė, kuri užlaiko 
grosernę tidr. 2500 W. 45 st., 
prižadėjo iškepti paršą paren
gimui.

Ona Svirmickienė.

O Detektyvai vakar kaman
tinėjo Cliff Baum, 55 metų, 
5618 S. Halsted st., kuris prieš 
tris metus pabėgo iš Indiana
valstijos kalėjimo, kur jis bu-|___ __________________ _
vo išsėdėjęs 22 metus už nu “N_n> cp”
žudymą savo žmonos, Nonos. (Uul olllIllvvD lik>ov

» 1 ... . ....... ....... ............... .......

Istorinis Lietuvių Tautos Troškinio Išsipildamas

Liet. Kariuomenės Įžengimas Vilniun
SEKMAD., KOVO 17,1940—7:30 VAL. V AK.
Davis Sq. Park Auditorium 45 ir Marshfield Avė.

(Town of Lave Kolonijoj) 
įžanga 35c, Vaikams 15c

Liet, kariuomenė peržengia buv. demarkacijos liniją, graudus gy
ventojų pasitikimas, kariuomenė Maišogaloj, t įžengimas Vilniaus 
miestan, pamaldos Aušros Vartuose, vėliavos iškėlimas Gedimino 
kalne ir t.t. Rodys br. Motuzai. Visus širdingai kviečia, 

LIETUVAI GELBĖTI FONDAS

Komitetas buvo išrinktas su
rengti povelykinį vakarą, kuris 
įvyks balandžio 28 d., 3:30 vai. 
popiet, Hollywood salėje, 6908 
S. Western ■' avė. Į komitetą 
Įėjo A. K. Valiukas, ponia Kri- 
cinienė, ponia Bennett, O. Svir- 
mickienč, ir J. Geraltauskas.

0AK LEAF TAVERN
3428 SOUTH HALSTED STREET

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

/ . • .

CICEROS PILIEČIAI
(X) BALSUOKIT UŽ STREIT

Demokratų. Sąrašą
DEL TAUPOS, PAŽANGOS IR PILIEČIU GERBŪVIO

GEORGE 
STEDRONSKY 
FOR PRESIDENT 
TOWN OF CICERO

LEO KASPERSKI EDWARD GRISKO
FOR SUPERVISOR
TOWN OF CICERO

Ir vėl pasiųskite šituos Demokratų Partijos Pažangius Žmones
I MUSU NAUJĄJA T0WN HALL

Balsavimas Balanilžio-April 2 d., 1940

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI. Sav.

HENRY R. 
SCHWARZEL 
FOR ASSESSOR 

TOWN OF CICERO

,/w

FOR TRUSTEE 
TOWN OF CICERO

’ 'Hyifštfi # ♦’T- 'ii. ■.o xU<
'^^glįįįj^jiįg^ ■

* V *' < <3 £ Į ' J-
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šeštadienis, kovo 16, 1940

Mirė Kovo 8 d

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PERSONAL 
Asmenų Ieško

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA GREITAI kampi
nis tavernas, geras bižnis ir Vieta. 
Priežastis apleidžiu Chicago.

6600 So. Morgan St.
PARDAVIMUI BIZNIS laukuose. 

Geras biznis, priežastį sužinosite 
ant vietos. Helen’s Tavern, 7850 
Archer Avenue.

80 AKRŲ NAMAS, 30 AKRŲ 
miško, lygumos, puiki vieta Wis. 
Ieško greito pirkėjo. Mrs. S. K. 
1437 So. 49th Avė., Cicero, III. 
Barbernė.

Gražios Stanislovo
Yuškos Laidotuvės

Daug kam žinomas biznie
rius Stanislovas Yuška, 6241 
S. State St., kovo 8, 7 ;30 vaL 
vakare, mirė ir iš koplyčioje, 
415 W. 63rd St., p. L J. Zolp’io, 
antradienį virš šimtas automo-

KASTANCIJA $TRQMSKIE- 
NĘ, po tėvais Gervaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 14 d.. 5:55 vai. popiet, 
1940 m., sulaukus 42 m. ąmž., 
gimus Biržų apskr., Kupreliš- 
kių parap., Cekiškio kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Augustą, 2 sūnūs: Kazi
mierą ir Jurgį, 3 seseris: El
zbietą ir švogerį Antaną Kal- 
denius, Adelę Kairienę, jų 
šeimyną ir kitas gimines.

Kunąs pašaryotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., kovo 18 d., 8 vai. 
ryto iš kopi. į šv. Jurgio 
parap. bažriyčią, kurioje atši- ‘ 
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Kastancijos Strom- 
skienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą 
mą.
Vyras, Sunąi, Seserys, švoge- 

ris Įr Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil

lips. Tel. YARDS 4908.

ir ^tsisveikini-
Nuliudę liekame:

Giminaitis.

m.,

s- 1

padėkavone

•'F'

1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažintos 50% 

NutnuStos'iki % 
DIDELIŲ KAURŲ

BARGENAI
Neatsiimta <1x9, 8x10, 9x18, 9x15,11x19 
Vertė nuo 80 iki 8OO. Dabar $3 iki f29 
Nauji 0x9, 8x10, 9x12, 12x18. 10%xl5 
Vertė S20 iki $85. Dabar $10 iki $42 

Ir aukėė.
15 9x12 tikrų orlentallŲ, 50 kitokių 

MleroH 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
lOOO jardų karpetų po 50c jard ir aukfiė.

CHECKER CLEANERS 
1 SANDELIAI

6208-16 S. KALINE-—Dienomis, 3 vakarus

STANISLOVAS YUŠKA
Kuris mirė kovo 8 dieną, 1940 metais ir palaidotas tapo ko

vo 12 dieną, o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo jį i tą neišvengiamą amžiny
bės vietą. ' ■5’. ‘

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mųsų 
tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojapie musų 
dvasiškam tėvui, kun. Eckers ir jo 2 asistentams, kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą; dėkavęjamę graboriui t. J. 
Zolp, kuris savu geru ir mandagiu pąiarnavimu garbingai nu
lydėjo jį į amžinastį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame šventų Mišių aukautojams, gėlių aukau
tojams ir pagalios dėkavojame visippis dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų mylimas vyre ir tėveli sakome: Ilsė
kis šaltoj žemėje.

Nuliūdę liekame: MOTERIS JR DUKTĖ.

Angeline Kanapąękaitė 
(KANAPACKIS)

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 13 d., 10:50 vai. ryto, 
sulaukus 32 metų amž., gimus East Hammond, Ind.
Paliko dideliame nuliudime motiną Oną, po tėvais Macaitę, 

tėvą Stanislovą, 2 brolius: Stanislovą ir Bronislovą, 2 seseris: 
Rozaliją Christian ir Stefaniją, 2 brolienes: Oną ir Marijoną, 
švogerį Bronislovą Christian, brolių dukteris: Oną ir Frances, 
sesers sūnų Ronald Christian ir brolio sjiąus ^avięr ir Sta
nislovą, tetą Johanną VVilhelm gyvenančią Vokietijoj ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas 6401 So. Mozart St. Prospect 8583. Lai
dotuvės įvyks pirmad., kovo 18 d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Gimimo Pan. šv. parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš ten biis nulydėta į šv. Kazi
miero kapines. . v

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

Nuliūdę liekame:
Motina, Tėvas. Broliai, Seserys, Brolienės it kitos Giminės.

Lad. Dir. Albert V. Petkus, Tel. Lafayette 8024.

1940

RŪGS.

NAUJAUSI m GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS .

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

6 N.

morgičius. gęras inves 
Šaukite CANAL 2183.Garsinkites “N-nose”

REIKALINGA $2500.00 1-MAS 
;ęras investmentas; pa-

bilių ir apie 400 žmonių paly
dėjo jį'į Kazimierines kapines. 
Žmoną Marie, duktė Elenora ir 
brolis Bolislovas pasilikę liūdi. 
Laidotuvių iškilmės buvo gra
žios ir jaukios. Vien tik gyvų 
gėlių vainikų puo giminės ir 
draugų buvo padėta prie kar
sto virs dvidešimts.

P-a Yuškięnė, jos dukrelė 
Elenora ir Bolislovas Yušką,

padeKAvone
ONA (RUMŽIENĖ) 

VAITEKAITIENE,
kuri mirė kovo 8 d. 1940 m. 
ir palaidota tapo kovo 13-, d., 
1940 m., d dabar ilsis šv.' 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atsidė
koti tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patatnavimą ir pa
lydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė
kavojame mūšų dasiškam tė
vams, kun. Vaitekaičiui, kun. 
Gasiunui, kun. Kvečinskui, 
kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už jos sielą. Dėkoja
me kun. Kvečinskui už pri
taikintą pamokslą; dėkojame 
graboriui John F. Eudeikiuj, 
kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly- 

t dėjo ją į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nubudi
mą ir rūpesčius, dėkojame 
gėlių ir šv. Mišių aukotojams, 
grabnešiams ir pagaliau dė
kojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; 
o tau musų mylima sakomu: 
ilsėkis Šaltoj žemėje.

Vaitkevičių ir Rumžių 
Šeimynos

širdingai dėkoja už gėles ir da- 
lyvumą laidotuvėse. Aš jiems 
širdingai reiškiu savo užuojau
tą šioje liūdesio valandoje. s

Ona Dovgin.

Savaip Minės 
‘Nepriklausomybę”

Atvąžiuęs Telšių Pliumpis 
Ir Raseinių Magdė

Daugelis šįmet įvaįpąi mi
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės šventę, tai iy žagariečiai 
minės, nors ir savotiškai.

Kaip žinpte, I<jetųvąi neuž
teko vien tik pasiskelbti nepri
klausoma; ji ir kovoti turėjo. 
Kad prisimint tas kovas, žaga
riečiai rengs vakarą, kuriame 
bus suvaidinta drama paimta 
iš tos kovos laiką. Veikale, 
“Taip Tėvas Norėjo”, pamaty
site kaip Lietuva turėjo prie
šų ne tik lauke, bet ne dar pa
vojingesnių viduje.

Bet tai dar neviskas: Bus 
ir gardžių juokų. Kaip tik pa
sklido žinia, kad žagariečiai 
rengia tokį įspūdingą vakarą, 
mums buvo pranešta, kad į tą 
jų vakarą “atvažiuoja” ir Tel
šių Pliumpis ir Raseinių Mag
dė. Turbut nėra ne vieno lie-< 
tuvio, kuris jų neminėtų, bet 
ir mažai yra tokių, kurie juos 
butų matę.

Taigi, čia bus proga, ne tik 
juos pamatyti, bet išgirsti iš 
jų pačių lupų, apie savo gyve
nimą, vargus ir bėdas, apie sa
vo džiaugsmus ir

Kur ir kada
Naujienas”.

Pliumpio

linksmybes.
bus, šekit

PADĖKAVONE

ANTANAS UŽEMECKIS t L ' MKuris mirė 8 d. kovo ir pa
laidotas tapo kovo 11 d. o da
bar ilsis Šv. Kazimiero kapi-- 
nės-e, amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsidėkavot tiems, ku- ’ 
fciė šuteikė zjam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą < 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir Suteikusiems 
Vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Valančiui, Kun. Vitkui ir 
Run. Leopold, C. P., kurie at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą; dėkavojame graboriui 
I. J. Zolp, kuris savų geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinastį, 
o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėka
vojame gėlių ir mišių aukau
tojams, grabnešiams ir paga
lios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; b tau musų mylimas 
Vytė ir tėveli sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Nuliude lieka,
Moteris Alice, sunai Ed- 

vvardas ir Antanas ir gint.

LuVLll\ld Visas Pasaulio- 
Dalis z 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

■ m R A Gėlės Mylintiems 11< K A Vestuvėms, Ban- 
jlfalkietams, Laidotu- 

1 vėms, Papuoši-
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 ,

Prakalbos

NAUJIENOS, Chicago, III.

PAIEŠKAU SESERŲ Agotos Lin- 
kiutės po vyru Plušciausklenės. Pa
eina iš. Raseinių apskr., Viduklės 
miestelio. Gyveno Scranton, Pa. 
aht Providence gatvės. Prašau ją 
pačią ar žinančius apie ją atsišauk-, 
ti. Busiu dėkingas. Juozas Linkus, 
1635 So. Washtėnaw, Chicago, III.

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

C J I h iV

pinger Rogęrs, mėgiama 
“judžių” žvaigždė, atvaiz
duojama teisme, kur ji rei
kalavo divorso nuo 
vyro, Lew A yrės.

savo

SUSIRINKIMAI
? . . . t ’ f * t

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE
ČIŲ POLITIKOS IR PAŠ. KLUBO 
12 Wardo narių? mėn. susirinkimas 
įvyks, sekmad.,'„kovo 17 ,d. 1 vai. 
oo pietų. Hollywood Švet., 2417 W. 
43rd St. —Paul J. Petraitis, rast.

DR-JOS “LIETUVOS ŪKININ
KO” svarbus susirinkimas rytoj, 
<ovo 17 d., 1 vai. popiet, paprastoj 
vietoj. Visus narius prašome su
sirinkti, bus daug reikalų sarstyti.

—J. Žurkauskas, pirm.

Jvairios žinutės . 
Iš Cicero Lietuvių 
Gyvenimo .
Lietuvos filmai, repuhlikonai, 

ctc.
CICERO. — Kaip jau buvo 

rašyta, praeitą trečiadienį/ ko
vo 13 dieną, Liuosybės svetai
nėj buvo rodomi Lietuvos pa
veikslai. Sale buvo užpildyta su 
kaupu ne vien lietuvių, bet ir 

publikonai. Kiek po 8-tai .Jo
nas Pocius (atidarė vakarą su 
kalba apie ^balsavimus balan
džio 2 dieną.- Patarė visiems 
gerai aphią'st^ti už ką balsuoti! 
Na, ir prasideda laukti paveiks
lai. Brolis Motuzas aiškia savo 
kalba daro ” pranešimus apie 
vieną kitą lietuvišką biznio vie
tą. Pagaliau’-prieita prie Lietu
vos į r taip nejučiomis prabėgi

dai. Visi jautėsi, jog palyš a p

valandą visi išsiskirsto pilnai 
patenkinti. Garbė rengėjams.

Daug žmonių
Labai retai Liuosybės svetai

nė susilaukia tiek ir tokios pub
likos. Tiesa, R. R. Kliubas su
traukia, bet ten jaunimas-šokė- 
jai, o čia buvo visai kitas vaiz
das, ir jeigu ta skaitlinga ir 
rimta dalis piliečių balandžio 2 
dieną laikysis vieningai, lai 
rinkinius gali laimėti Frank 
Cliristensonas ir jo kainpanijo- 
pai.

, Grįžo iš keliones

Miliauckai, 1837 S. 49įh Cl. 
sveiki ir linksmi grįžo iš savo 
žiemos atostogų, kurios tęsėsi 
beveik du menesiu. Jeigu ne 
namų reikalai, lai dar butų bu
vę gražioj Kalifornijoj ir šiltoj 
Meksikoj, bet tie namai ir jvąi- 
rys reikalai privertė grįžįi. Grį
žę namuose rado viską tvarkoj, 
nes jaunoji šeimininkė Aldona 
viską tinkamai tvarkė. rpk visa 
bėda grįžusioms, 
nemalonus oras, 
atgal nebėgsi, o 
mai, čia viskas 
Taip, namuose 
riaiįsia. —D.

tai tas žiemos 
Bet ką dąrysi, 
be to, čia na- 
ir gerai taip, 
visuomet ge-

Sekmadienį, kovo (Mąrch) 
17 d., lygiai 2:00 vai. popiet Mil- 
doš svet. 3132 S. Halsted" St. 
Chicagoje. Kalbės F. Jayifilas 
temoje “Šveistame” (čyščius).

Kviečiame visus Biblijos Ty
rinėtojai. Įžanga veltui. Rinklia
vos nejius. (Škėlbj

IŠ PIETŲ AMERIKOS paieško 
savo giminaičių dėdžių: Petro, Jo
no ir Motiejaus Benevičių Pane
vėžio apskr., motinos, brolių, kurie 
gyvena Chicagoje apie 40 metų ir 
tėvuko brolio Stasio Malkevičiaus, 
Šiaulių apskričio, Šiaulėnų valse. 
Novocibės vienkiemio. Visi gyvena 
Chicagoj. Malonėkite atsišaukti.

MARIJONA MALKEVIČIUTĖ 
4735 So. Honofe St., Chicago, III.

PAIEŠKAU BROLIO PETRO 
Venckutėnio ar Venckaus, paeinan-i 
čio iš Moskunų kaimo, Semeliškių 
parap., Trakų. apskr. Svarbus rei
kalas. Jis pats ar kas žinote, pra
šau pranešti. Marijona Kazlauskie
nė, 5715 So. Trumbull Avė., .Chica
go, III.

PAIEŠKAU DĖDĖS STANISLO
VO Jokubausko iš Juckių kaimo, 
Platelių parap., Kretingos apskr., 
Prašau jį patį ar žinančius atsiliep
ti. Busiu dėkinga. Sofija Bagožaitė. 
2212 So. Sacramento Avė., Chicago, 
Illinois.

SITUATIO^ VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO už penterį, ir 
dekoruotoją. Moku ir kitus visus 
darbus apie namus. Kadangi jau 
ilgas laikas be darbo, tai atliksiu 
darbą gerai ir pigiai. Kreipkitės į 
Stephen Misevich, 2518 So. West- 
ern Avė. North Riverside, III.

partNeės vvanted 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PARTNERIO 
taverno biznį, be skirtumo 
ras ar moteris. Turiu visus 
niekus taverno .fikčerius. 
6941 S. Claremont. 1 lubos

eiti į 
ar vy- 
moder-

prieky

HELP vvanted—female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA VEITERKA ' —į 
Restaurantą. 4916 So. Halsted St.

SUKNELĖS ANT KONSAIN- 
MENTO. Visiškai nauja pavasari
nių suknelių linija Velykų šven
tėms. Puiki komisija. Nereikia in- 
vestmento. Mrs. Adams, 126 North 
Węlls.

REIKALINGA KELETĄ JAUNŲ 
merginų mokintis rankom užtaisy
ti ■ sugadintus , drabužius. Reikia 
mokėti rankom nerti. Adams Wea- 
ying Co., 209 So. State. .

hel^ vvanted—malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA LIKIERIAMS par
davinėtojų su patyrimu tavernams 
pardavinėti—turime visas svarbią
sias vietas—geriausia propozicija.

CORNELL DISTRIBUTING CO.
5648 So. Kedzie Avė.

REIKALINGA GĖRIMŲ SEILS- 
MANŲ arba jobbers. Gera komisi
ja. 2632 So. Cicero Avė., Cicero, III.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON ŠVIESUS KAMBARYS 
vyrui su ai' be valgio — prie ma
žos šeimynos — pigiai. A. POCIUS 
836 West Cullerton St. (krautuvė).

RENDAI KAMBARYS prie ma
žos šeimynos bungalov/ — valgį 
galima pačiam pasigaminti. 7042 
South Campbell Avenue.

KAMBARYS APŠILDOMAS —- 
prie mažos šeimynos, vaikinui, 
merginai arba vedusiai porai. Gera 
transportacija. 7034 So. R0ckwell 
Street.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA PIGIAI mašinis
to įrankiai (tools) visos kartu — 
baksas ir kiti dalykai reikalingi 
prie toth hand mašinšapėj. Kreip
tis subatoj nuo 6 ligi 9 ir nedėlioj 
visą dieną po antrašu 3431 South 
Lowe Avenue.

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

PARSIDUODA BEIVEIK naujas 
gražus radio, tik vienus metus var
totas už pusę kainos kiek buvo 
mokėta. Kreipkitės subatoj 6 ligi 
9 ir nedelioj visą dieną po antra
šu 3431 So. Lowe Avė.

FURNITUBE-FIXTURE FOR-$ALE 
ĮtakandaiirftąisąiPatdaviniųi
5 KAMBARIŲ RAKANDAI ir su 

flatu, antras aukštas labai puikiai 
įrėngta už pirmą pasiūlymą. 1814 
N. Burling Street.

PARDUOSIU GROSERNĖS fik- 
čerius po vieną at visus kartu. 
Kreiptis 4451 So. Halsted $t.

BUČERIŲ ATYDAI!
NORIU PIRKTI counterį su šal

dytuvu. Turi būt nemažesnis kaip 
10 ar 12 pėdų. Nežiūrint kokios 
išdirbystės. Atsišaukite: 711 West 
34 St. YARDS 3558.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai
symo mašinos — 2754 W. 43rd St. 
arba renduosiu—savininką matyki
te dienos laiku — įėjimas per šo
nines duris. z

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
Grosernė. Biznis išdirbtas. Nauji 
fikčeriai ir šaldytuvai. Canal 7184.

PARSIDUODA ROAD HOUSE, 
Willow Springs, III. su arba 'be 
nąjno, savininkas turi 2 bizniu. 
Šaukite Telefonas Willow Springs 
926 W.

PARDAVIMUI DRABUŽIŲ va
lymo ir taisymo biznis. Pardavimo 
priežastį patirsite vietoj. WEST- 
WOOD TA1LORS, 2412 West 71 St.

itJLAL, liblAJrĖ FUR SALĖ 
N amai-Žeme Pardavimui

LIKVIDUOJA NUOSAVYBE
7 kambarių freimas geram stovy, 

2 karų garažas, naujas furnasas, 
elektriKims refrigeratorius, salas, 
cot, (lovele), pečius, arti mokykla, 
Krautuve, susisiekimas, pinigais .— 
terminais. Savininkas vietoje. KAI- 
inA TIKTAI $4250.

72U5 LANGLEY AVENUE 
Pasitarimui šaukti Radcliffe 2768.

MŪRINIS NAMAS, STEAM heat. 
5 kamoariai ir štoras ant pirmo 
aukšto ir 8 kambariai ant antro. 
Parduosim arba mainysimi ant dve- 

4 i jų arba trijų Hiatų. Kreipkitės: 
<5364 So. Halsted St.

PARSIDUODA 6 KAMBARIŲ 
plytinis bungalow, uždari porčiai, 
garažas, karsto vandens šildymas, 
su aliejum, visur nauji papuoši
mai, Venetian Blinds, $675U. Savi
ninkas 4839 No. Lowell Avė. Tel. 
Avenue 8900.

MARQUETTE PARKE parsiduo
da 7 kambarių mūrinis bungalow 
už pusę kainos kiek kainavo pabu- 
aavoti, aukštas beismentas, lotas 
371/2x125, karštu vandeniu šildy
mas, visi langai turi weather-stnps. 
7004 So. Fairfield Avė.

GERA NAUJIENA
ARGO ir CLEARING darbinin

kams. Parsiduoda už labai pigią 
kainą naujas medinis cottage, 4 
kambariai ir vieta dėl 2 -kamoarių 
ant viršaus su puse akro dydžio 
lotu. Už miesto rubežiaus, kur pi
gus taksai. 7 centai gatvekariai. 
Kaina $3950.00; įmokėti $500.00. 
Likusius apie $30.00 per mėnesį. 
Randasi grdžioj Archer Avenue ir 
Roberts Road apylinkėj. Lietuviai, 
kurių uždarbis neperdidelis, nau
dokitės šia proga, nes iš pusės ak
ro žemės, galima užauginti daug 
maisto ir sumažinti gyvenimo iš
laidas. Rašykite arba atsilankykite.

MARQUETTE GENERAL 
CONTRACTORS,

6800 So. Maplewood Avenue

$3200 NUPIRKS 2 AUKŠTŲ na
mą ir gretimais lotą. 2' po šešis. 
Furnasas ir blokų beismentas, auk
štas viškus, 3 karų garažas. Savi
ninkas 7212 N. Western Avė.

PARDAVIMUI KATEDŽĖ pigiai, 
2 karų garažas. 4240 So. Artesian.

6 KAMBARIŲ BUNGALOW, 5 
kambarių Bungalow, 2 po penkis, 
karštu vandeniu šild. ūkė 120 akrų 
su gyvuliais, be skolos, parsiduoda 
pigiai arba mainysiu kas ką turite. 
Kreipkitės 3553 So. Halsted Street, 
YARDS 5118.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
namu ant gero kampo arba mainy
siu ant didesnio namo.

8258 Emerald Avenue, 
Tel. Vincennes 8427.

10% ĮMOKĖTI, LIKUSIĄ kaip 
rendą, 6 kambariai, karštu vande
niu šildomi, 55 ir Washtenaw $5,- 
250. 5 kambarių furnasas, arti 59 
ir St. Louis $5,250, 5 kambarių fur
nasas, arti 65 ir Kedzie $5,000. 6 
kambariai karštu vandeniu šildomi 
64 Maplewood. $5,200. 5 kambariai 
56 ir Albany $5,200. Jilek. 5348 So. 
Kedzie. Prospect 6818.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS DĖL NAMŲ
SIMAN0 DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
AąSOClATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road
CANAL 8887

BEN. J. RAZANAUSKAS, Rašt

DUODAME PIRMUOSIUS mor- 
gičius iš 4% palūkanų be komisijos. 
Perkame motgičitis išsimokamus ir 
defaultuotus aukščiausią kainą. 
ATLAS INVESTMENT CO.
Clark St, Tel. State 7653.

PARDUOSIU ARBA . MAINYSIU 
į Chicagos prapertę, 60 akrų farmą, 
Wisconsine, arti miesto, prie upės. 
Savininkąs važiuoja į farmą. Atsi- 

I šaukite greitai. 634 W. 35th St.

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

$2000 NUPIRKS 120 AKRŲ geros 
žemės ir gerus budinkus: 80 akrų 
dirbamos, kita—ganyklos. Nė mai
nyti. CHARLES RUKŠĖNAS, 

White Cloud, Michigan.

PARSIDUODA PIGIAI 1 akras 
žemės. Tinka daržovių ir paukščių 
ukiui. UOth i¥ Cicero Avė. Telefo
nas YARDS 3690.

PARDAVIMUI FARMA ARBA 
mainys į nuosavybę Chicagoj, 120 
akrų, 85 akrai ariamos, 3 arkliai, 
13 galvų gyvulių, kiaulių, vištų, ir 
visos ūkės mašinos, 5 kambarių 
namas, didelė barnė ir didelė viš- 
tydė. George Dumikas, R. 1, Mon- 
terey, Indiana.

MAINYSIU FARMĄ Į NAMĄ 
Chicagoj. Budinkai geri, 11 karvių, 
vištų. Priežastis—senatvė. Rašyki
te Box 2314, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI MAŽA ŪKĖ pi
giai. Eau Claire, Wis. iki 120 ak
rų. Kreiptis ar rašyti R. J. Mc
Donald, Milner Hotcl, Chicago, III.

PARDAVIMUI — TIKRAS bar- 
genas, farmos ir farmų žemės Lin
coln kauntėj, Wisc. Rašyti ar krei
ptis. H. Al. MORGAN, Peterson 
Building. Merrill, Wisconsin.

---- ■--- --------------------------- —
TURTINGA JUODA TRUCK far

ma, veik 5 akrai prie grįsto kauntės 
žemės kelio, patogiai į Lavvrence 
Avenue ir River Road. Kaina $975, 
$200 pinigais, $15 į mėn. Box A-3, 
1739 So. Halsted St.

VIETININKYSTĖS ar sodnų 
truck farma, keletas minučių piet
vakariuose nuo miesto ribų, tuoj 
už Archer Avenue. Prieš grįstą ke
lią; elektriką; arti mokykla ir bu- 
sas į vidmiestį. Kaina $675, $150 
pinigais, $10 į mėn. Box A-5, 1739 
So. Halsted St.

GRAŽI AUKŠTOS KLASĖS nuo
savybė su mišku prie privačio grį
sto kelio, keletas minučių iki gra
žaus Palos miestelio, virš 45,000 
ketv. pėdų nuosavybė ant kalvos. 
Pasiūlo $375, $75 pinigais, $5 į 
mėnesį. Box A-6, 1739 So. Halsted.

PUIKI PAUKŠTININKYSTĖS, 
daržovių ar vaisių farma, apie 2 
akrai prie kieto kelio tarpe Law- 
rcnce ir Irving Park, keletas minu
čių į vakarus nuo miesto ribų, 
elektriką, turtinga, gerai nusau
sinta žemė. Kaina $750, $150 pi
nigais $10 į mėn. Box A-2, 1739 S. 
Halsted.

$100 PINIGAIS NUPIRKSI SOD
NŲ farmą, 22,500 kėtv. pėdų prie 
Irving Park, elektriką, tuoj rytuos 
nuo Bcnsenville, labai aukšta nuo
savybė. Kaina’ $500, $8 į men. Box 
A-l, 1739 So. Halsted.

PRIE IRVING PARK KELIO, 
grįsto vieškelio, 12 mihučių iki 
Cicero Avenue apie 25,000 ketv. 
pėdų, visa turtinga žemė. Kaina 
$500— $100 pinigais, $7 į mėnesį. 
(Ekstra nėra). Box A-7, 1739 So. 
Halsted.

ĮKAINUOTA, KAD' PARDUOTI 
nauja P/z aukšto katedžė, vyrui 
apdirbama sodno farma, lengvai 
padaromi 6 kambariai, arti moky- 
Kla, btisas, grįstas kelias, gasas, 
elektriką, asesmentų nėra, apie 8 
minutes iki Hartem ir North Avė. 
Kaina $1475, $225 pinigais, $18 į 
mėnesį (Pradėti gegužės 1), tuojau 
nuosavybė. Box A-4, 1739 So. Hal
sted.’ S t.

VVJROLESALE FURNITIHUK

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 pa§ mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Westem Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE



RYTOJ IŠKILMINGAS L.S.S. 35 METŲ
JUBILIEJAUS BANKIETAS

# J-

— Ar Žinot? —

Dr. P. Grigaitis, 
Kalbės Jubiliejiniame 

Bankete.
• AR ŽINOT, kad Lietuvių 

Socailistų Sąjunga įsikūrė 
35 metai atgal?

AR ŽINOT, kad L. S. S. 
yra turėjus apie 7,C09 na
riu?

AR ŽINOT, kad L. S. S. 
turėjo Chicagoje apie 800 
narių?

AR ŽINOT, kad L. S. S. 
savo laiku buvo viena iš 
veikliausių organizacijų 
Chicagoje?

AR ŽINOT, kad Lietuvių 
Socialistų Sąjungos paminė
jimui 35 metų sukakties į- 
vyks jubiliejinis banketas, 
rytoj, kovo 17 dieną, 7:30 
vai. vakare, Marąuette Hali, 
6908 So. Western Avė?

Į ši banketą kviečiami at
silankyti socialistai, buvu
sieji socialistai ir socialistų 
pritarėjai, nes susirinkę tu
rėsim progą pasidalyti min
timis kokią žymią L. S. S. 
paliko tarp lietuviškos vi
suomenes, gyvuodama per 
35 metus. KVIESLYS

Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Jubilieji
nio Bankieto Reikalu

Kaip pastebėjote “Naujieno
se” L.S.S. Jubiliejinis bankietas 
įvyks kovo 17 dieną, prašom 
visų draugų, kurie dar neturite 
tikietų nusipirkę, o manote da
lyvauti bankiete,'pašaukite tele
fonu | “Naujienas” ne vėliau 
pėtnyčios vakaro, kad dalyvau
si! bankine. Jūsų pranešimas 
mums palengvins nuspręsti dėl 
kiek asmenų pagaminti vakarie
nę. KOMITETAS

Darbininkai 
Balsuos Unijos 
Klausimu
Rinkimai Illinois Tool Works 

Dirbtuvėj
Už 30 dienų darbininkai Illi

nois Tool Works kompanijos 
Elgin’e laikys balsavimus, ku
riuose nutars ar jie nori ar ne
nori prigulėti prie Amerikos 
Darbo Federacijos Metai Tra- 
des departamento. Teisę bal
suoti turės visi darbinihkai, iš
skyrus ofiso klerkus ir darbo 
prižiūrėtojus.

Balsavimai bus laikomi pa
gal įsakymą iš National Labor 
Relations ^Tarybos. Illinois Tool 
Works užlaiko dirbtuvę ir Chi
cagoje.

Du Lietuviu 
Išlaikė Jurininkų 
Kvotimus
Gaus Tarnybas U. S. Prekybos 

Laivyne
Du jaunu lietuviu, Algirdas 

Kazlauskas iš Chicagos, ir John 
Peter Yuškis iš Spring Valley, 
išlaikė valdiškus jūrininkystės 
kvotimus ir bus priimti į Ame
rikos prekybinį laivyną tarny
bai kaipo kadetai-inžinieriai.

Iš viso, 16 Illinois valstijos 
berniukų išlaikė kvotimus. Da
bar, visi, kurie tinka fiziniams 
reikalavimams, gaus pirmeny
bę paskyrimuose į neužimtas 
vietas' prekybiniame laivyne.

Townsend Grupė 
Persikėlė Į
Chicagą
Nebereikalauja $200 Pensijų
R. C. Tovvnssnd, sekretorius 

ir iždininkas Townsend’o orga
nizacijos, praneša, kad organi
zacijos cetras yra perkeliamas 
iš Washington’o į Chicagą, kur 
raštinė buvo atidaryta adresu 
450 E. Ohio st.

Perkėlimas suteiks daugiau 
darbų chicagiečiams ir, tiki
masi, išleis daugiau pinigų Chi
cagos apylinkėje. Townsend 
praneša, kad tiktai gruodžio 
mėnesį, 400 naujų Townsend 
kliubų susitvėrė.

Beje, organizacija yra pa
keitusi savo programų ir ne
bereikalauja $200 mėnesinių 
pensijų seneliams.

Turi $30,000, Bet 
Gyveno Kaip Elgeta
Pasirodo, kad jis ir nebuvo iš 

proto išėjęs
Daktarai apskrities ligoninė

je manė, kad George Hurley, 
73 metų, tikrai ėjo iš proto, 
kai jis ligoninėje, pradėjo gir
tis, kad jis savo kambaryje tu
ri “tūkstančius dolerių”. Hur
ley buvo policijos atvežtas į li
goninę kovo 5 <1., kai jis pasi
skundė, kad sirgo ir negalėjo 
paeiti gatve.

Užvakar teismas nutarė, kad 
Hurley yra menko proto, ir jį 
nugabeno į Dunning ligoninę. 
Policija, kuri buvo pasiųsta pa
imti Hurley’io drabužius iš jo 
kambario, adr. 436 N. State 
St., kur jis mokėdavo $1.50 į 
savaitę nuomos, ten rado dvi 
geležines dėžes, kurios parodė, 
kad Hurley nekledėjo kalbėda
mas apie savo turtą. Dėžėse bu
vo bankų knygutės, kuriose pa
žymėta $9,000 depozitai Chica
gos ir Kanados bankuose, ir 
daugiau kaip $20,000 vertės 
įvairių bondsų, kurie yra visi 
geri.

Kas dabar reikia daryti su 
Hurley, tai net geriausieji tei
sių ekspertai negali nuspręsti.

Reikalauja 
$2,296 Algos 
Iš Miesto

John E. Ptacek, 1053 North 
VValler avė., vakar užvedė by
lą prieš miestą Circuit teisme, 
reikalaudamas, kad miestas jam 
atmokėtų $2,296. Tai yra su 
ma, kurią jis butų gavęs algo
mis, jeigu nebūtų buvęs atlei
stas iš policijos departamento 
tarnybos, kur jis buvo kapi
tonas.

Ptacek sako, kad ta suma 
jam priklauso, nes paleidimas 
iŠ tarnybos jam būnant 74 me
tų amžiaus, buvo nelegališkas.

VAKAR CHICAGOJE
11 .... 11

• Trys ginkluoti vyrai,anks
ti vakar rytą įėjo į Saxon’s ga
ražą, 2534 Lavvrence avė., ir 
pareikalavo pinigų nuo nakti
nio sargo, Otto Gildhorn, 37 
metų. .Pastarajam pasakius, kad 
pinigų garaže nšra, vagys pri
rišo Gildhorną prie kedėi, išsi
rinko automobilį, kurio savi
ninkas yra A. H. Windham, 
2526 Argyle, nukirpo telefono 
vielas ir, įsėdę į mašiną, išva
žiavo. - •.

O Policija praneša, kad John 
Karbutowski, 20 metų amž’aus, 
9220 University avė.,* bedarbis, 
Užvakar vakare mėgino pada
ryti sau galą, perslk’rsdamas 
rankų riešus.

Trafiko Mirtys 
Žymiai Pakilo 
Vasario Mėnesį

žuvo 55 žmonės

šių metų vasario mėnesis tu
rėjo liktai vieną dieną daugiau 
negu 1939 m., bet trafiko mir
tys pašoko 83 nuošimčiais, va
kar pareiškė George G. Traver, 
užveizda Chicagos Saugumo 
Koleto.

•A

Jo raportas parodė, kdd šį 
vasarį 55 y pa to.s žuvo gatvių 
nelaimėse, o pernai 30. Polici
jos rekorduose yra pažymėtos 
1,268 automobilių nelaimės, ku
riose 1,543 buvo sužeisti. Su
žeistųjų tarpe buvo 616 pėksti 
ir iš 55 užmuštų, 41 buvo pyks
ti.

Policijos rekorduose pažymė
ta 112 girtų draiverių, iš kurių 
1 žuvo. 

• i

Ir Vyrams, Juos 
Pamačius, Buvo 
Ašarų

\ " -- - ■'—NU,------ --

Nauji Viln’aus filmai
Ar nori verkti? Verkti iš 

džiaugsmo? Pamatykite filmus, 
kuriuos rodo broliai Motuzai ir 
Lietuvai Gelbėti Fondas. Pa
matykite kaip Lietuvos kariuo
menė su tankais ir šautuvais 
perėjo per demarkacijos liniją 
ir buvo su džiaugsmu priimta 
sostinėj Vilniuj. Kad ir vyrams, 
turiu pripažinti, pamačius fil
mą buvo ašarų. Bus galima šią 
filmą matyti:

Kovo 16-tą dieną — L‘eluvių 
Auditorijoj, Waukegane (Wau- 
kegane irgi kalbės konsulas P. 
Daužvardis).

Kovo 17-tą dieną — Davis 
Square svetainėje, .45 th ir 
Marshfield Avė. —J.

Simfonijos Grupė 
Ieško Muzikantų

Lietuvė čelistė Grupėj
Chicagos .Philharmonic Sim

fonijos orkestras’ ieško naujų 
narių, kad padidinti savo są
statą iki 95. Šis orkestras yra 
grupė profesionališkų ir nepro- 
fesionališkų muzikantų.

šiuo laiku lietuvė, Marie 
Butkus, yra čelistė šioje gru
pėje, kuri laiko repeticijas kas 
penktadienį, Sherman Park sa- 
ėje, prie 53 ir Loomis gatvių, 

8 v. v. Muzikantai turį 1.8 ar 
daugiau metų yra kviečiami 
atsilankyti su sayo instrumen
tais ir prisidėti prie orkestros;

Orkestros dirigentas yra Al- 
ęred Schade. Valdybon įeina 
Mrs. Eva Percira; pirmininkė; 
James Mattelino, vice-pirmi 
nihkas; Mrs. Estelle McCalip, 
iždininke ir Edward Miller, se 
kretorius. M.

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

NAUJIENOS, CMcagB, UI

Siuvėjų Unija 
Laikys Diskusijas 
Šiandien, Rytoj

/ . 
r——- t ’ .V

Amalgąmated Clothing Wor- 
kers. of America, drabužių dar
bininkų unija, aptars svarbius 
bėgančius reikalus diskusijose, 
kurios tęsis šiandien ir rytoj, 
Amalgamated Center salėje, 
333 S. Ashland avė. Diskusi
jos prasideda šįryt. <

Apvogė Tris 
Stotis Į 20 Minučių

Policija vakar ieškdjo trijų 
greitų vagių, kurie, bėgyje 20 
minučių, apvogė tris R. G. Ly
dy “parking” stotis.

Pirmoje vagystėje, piktada
riai atėmė $8 nuo stoties tar
no, Wiliam Campbell, lote prie 
301 W. Madison, ir išsirinko 
automobilį, kuriame pabėgo.

Į keletą minučių jie pribuvo 
prie 329 S. Wabąsh, kur ga
vo $15 nuo Jhck Dutton. Tre
čioje' stotyje, 68 E. Hairišon, 
jie atėmė $16 nuo Glen Joy.

Jau arti — tik už dviejų savaičių 
senai lauktas ir žadėtas

KONCERTAS

“Kenuota” Muzika NAUJAS DUETAS, JAUNA SOLISTE 
“NAUJIENŲ” PROGRAMEJ. dKSllOS

$50 į metus 
! f '•

Chicagos mieste randasi apie 
10,000 automatinių muzikos 
mašinų, kurios, kai įdedi penk
tuką, duoda užeigų, lankyto
jams progą pasiklausyti vėliau
sios muzikos draugiškoje suei
goje. • Bet šiandien . visos tos 
“kenuotos” muzikos mašinos 
Englevvoodc distrikte tyli.

Keturi aldermonai, Frank1 
Keenan (49 wardo), Frank O. 
Hilburn (47)h B. J. O’Lalleren 
(18), ir Benjamin Grant (3), 
pakėlė miesto taryboje sumany
mą laisniuoti visas muzikos 
mašinas miesto tavernuose. Jų 
manymu, mokestis $50 į melus, 
sukeltų miestui apie $500,000 
daugiau įeigų kas melai. Maši-

CHRISTINE MILLĘRIUTĖ

Rytoj “Naujienų” Radio
programe dainuos naujas 

nų savininkai protestuoja, nes, duetas, Leo Namavičius ir 
sako, jeigu jie turėtų mokėti juozas žukas __ du jauni daugiau negu porą dolerių į . , , , ,
metus ant mašinos, jie turėtų įdainininkai, kur.e gražiai 
išeiti iš biznio. pasirodė pereito sekmadie
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Kovo 31 dieną 1940

SOKOLŲ SVETAINĖJE
2343 South Kedzie Avenue

Programos pradžia 4:00 p. p. įžanga 75c

šeštadienis, kovo, 16, 1940
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nio operetėj, “Kai Gėlės žy
dėjo”, kuriį statė “Pirmyn” 
choras. Taipgi programe 
dalyvaus jauna solistė, p-lė 
Christine Milleriutė. Apart 
žitiiiį, kaip paprastai, bus 
vėliausios žinios ir praneši
mai iš “Naujienų” pastogė?.

Programų transliuoja W. 
G.E.S. stotis, nuo 11-tos iki 
ll:30-tds ryto, kas sekma
dienį.

• James McDovvell, 17 me
tų, 1313 Barry avė., mėgino pa
bėgti nUo policijos vogtame au
tomobilyje .vakar, bet turėjo 
pasiduoti, kai įvažiavo* į kitą 
mašiną.

• Robert Maynard Hutchins, 
prezidentas Chicagos universi
teto, yakar suteikė 181 įvairius 
laipsnius universiteto moki
niams.




