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neturinti informacijų apie Mus
solinio ir Hitlerio pasitarimą 
pirmadienį. Britanijoj bendra 
nuomonė yra, kad netenka 
timoj ateity tikėtis mušiu 
•iaubu.
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HITLERIO GRŪMOJIMAI SKANDINAVIJAI 
SULAIKĖ PAGALBOS SIUNTIMĄ 

SUOMIAMS
Sumner Welles galėjo pastebėti sujungi 

ninku pasiryžimą kariauti — sako 
Chamberlain

LONDONAS, Anglija, kovo 
19. — Premjeras Chamberlain 
antradienį padarė pranešimą 
parlamentui apie karą.

Jisai pareiškė, kad Britani
ja ir Francuzija nesiduos stu
miamos į pavojingas4 militarias 
avantiūras. Jos pačios pasirinks 
momentą, kai jų atakos bus 
priešui skaudžiausios.

Kai kurie asmens kritikuo
ja talkininkus dėl to, kad Suo
mijai nesuteikta reikiamos pa
galbos, pasakė Chamberlain. 
Faktas yra, kad talkininkai 
buvo prisiruošę pasiųsti Suo- 
mijon 100,000 ar kiek reikės 
kareivių, bet Vokietijos grū
mojimai Skandinavijos šalims 
sudraskė šituos planus.

Neutralios šalys, jeigu jos 
nori išlaikyti savo nepriklauso
mybę, turi parodyti pasiryži
mą ginti ją ir* kooperuoti su

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Popiežius ir nariai 
veda derybas

VĖLESNI PRANE 
ŠIMAI

sąjungininkais.
Kai dėl HitlerioZ“ 

linio konferencijos, 
pereitą pirmadienį, 
berlain pasakė:
nutarti ką norėjo; sąjunginin
kai yra prisiruošę visus prie
šų veiksmus atremti.

Prisiminęs Jungt. Valstijų 
valstybę sekretoriaus asisten
to Sumner t Welleso kelionę. 
Chamberlain paaiškino: jis. 
Welles, galėjo pastebėti britų 
ir franeuzų pasiryžimą grumtis 
su naciais iki juos įveiks.

Bendrai Chamberlain^ kalba 
rodo, kad sąjungininkai nepri
ima Hitlerio taikos sąlygų ir 
yra pasiryžę kariauti net jei
gu naciams eitų pagalbon Mus 
solinis. Svarbiausias sąjungi
ninkų tikslas pasilieka kova su 
naciais, ir jie neketina nukrip- 
ti nuo šito tikslo.

LONDONAS, Anglija, kovo 
19. — Premjeras Čhamberlain 
antrad’enį atstovų rūmuose pa
sakė, kad Britanija yra prisi- 
ruošusi atremti bet kokį Hit
lerio užsimojimą ir kad jokie 
manievrai nenukreips valdžios 
pastangų nuo pagrindinio tik
slo sutriuškinti nacių agresiją. 
Britanija nepjįriduosiianti pa
bundamas įvelti ją į pavojin
gas avantiūras.

—X~-X—X—

PARYŽIUS, Francuzija, * ko
vo 19. — Francuzijos atstovų 
rūmai debatuoja slaptame po
sėdy karo vedimo klausinius.

—x—-
Anglija, kovo

Britanijos valdžia dar

VATIKANO MIESTAS, ko- 
vo 19. — Iš patikėtinų šalti
nių sužinota, kad popiežius ir 
nacių vyriausybė veda dery
bas. Popiežiaus- tikslas yra ap
saugoti bažnyčios interesus to
se teritorijose, kurias naciai 
užkariavo.

Derybų pasėkoje tikimasi 
nustatyti nacių ir katalikų baž
nyčios santykius. Jos liečia ti
kybinių apeigų laisvę, tikybos 
pamokas mokyklose, pripažini
mą seminarijų ir teologinių 
mokyklų, teologijos 'kursus ko
legijose ir universitetuose ir 
finansinę paramą parapijinėms 
mokykloms.

Popiežius jau seniai susitai
kė su fašistais. Dabar gal su
sitaikys su naciais. Vatikano 
interesuose derybas veda 
piežiaus nuncijas Berlyne, 
saro Orsenigo.

HITLERIS PASIŪLĘS 11 PUNKTU 
TAIKOS SĄLYGAS

VATIKANO, VOKIETIJOS IR ITALIJOS ATSTOVAI 
PANEIGIA PRANEŠIMĄ-

Namai, kuriuose buvo 
mybės aktas.

pasirašytas Lietuvos nepriklauso-

Tie hamai'^pandasi Didžioji gatvė Nr. /Ž, kur buvo Did
žiojo karo metu Nukentejųsiems niro karo šelpti komiteto 
patalpos. Prie to kambario, kuriame Nepriklausomybės aktas 
buvo pasirašytas, šio vasario 16 d. su iškilmėmis buvo prisegta 
paminklinė lenta (antrajame aukšte, iš dešinės nuo balkono.

ROMA, Italija, kovo 19. — 
Asmuo, turis artimų ryšių su 
Vatikanu, painformavo spaudą, 
kad Hitleris siūlo tokią taiką:

1 — Bendras ir vienu karta 
nusiginklavimas; 2 — Sudary
mas nepriklausomos Lenkijos 
su Varšuva kaipo sostine; Gdy- 
nia bus Lenkijos uostas, o Dan
cige lenkai gaus laisvas uosto 
teises; 3 — čekai, slovakai ir 
vengrai sudarys trilypę valsty
bę sąjungoje su Vokietija; 4 
— Austrija pasiliks Vokietijo
je; 5 — Vokietija turi gauti 
prarastas kolonijas 25 metų 
bėgiu; 6 — Dunojaus srities 
federaciją, kurią globos Vokie
tija ir Italija; 7 — Užtikrini
mas Balkanų šalių sienų; 8 — 
Absoliuti tikybos1* laisve, panai-* 
kinimas tarifų barjerų, 9 —

Laisva prekyba po karo; 10 — 
Specialios privilegijos Italijos 
prekybai Džibuti uoste, taipgi 
laisvas keliavimas Suez kana
lu; 11 — Nauji, palankus ita
lams įstatymai Tunisijoj.

Šitokį pasiūlymą, pasak Va
tikano atstovo, gavęs Sumner 
Welles, kai jis keliavo pasimaJ 
tyti su talkininkais. Sugrįžęs 
į Italiją, Welles paaiškinęs 
Mussoliniui, kad sąjungininką1’, 
britai ir franeuzai, Hitlerio pla
no nepriimsią. Tuomet įvykęs 
Mussolinio ir Hitlerio pasima
tymas Brennero perėjime pir
madienį. Mussolinis prašęs pa
keisti pasiūlymus.

Bet Vatikano, Mussolinio ir 
Hitlerio atstovai oficialiai pa
reiškė, kad jie nieko nežiną 
apie šituos pasiūlymus.

Britanija nega Įėjo 
išgelbėti Suomijos ■— 
sako Chamberlain
LONDONAS, Anglija, kovo 

19. — Pereitą savaitę aštriai 
kritikuojamas buvusio karo mi- 
nisterio Leslie Hore-Belisha, 
premjeras Chamberlain sutiko 
padaryti parlamentui platų pra
nešimą apie karo vedimą.

. Antradienį tuo reikalu jis 
kalbėjo parlamente. Prisiminęs 
Suomiją, Chamberlain pareiš
kė, kad Britanija negalėjo iš
gelbėti Suomijos. Tačiau, pasa
kė jis, britų pajėgos suomiams 
padėti dar neišsisėmusios.

Kalbos apie taiką 
tuščios - sako Bal

tasis Namas
WASHINGTON, D. C., ko

vo 19. •— Prez. Roosevelto se
kretorius Stephen Early antra
dienį pareiškė, kad laikraščių 
antraštės apie taiką yra visai 
tuščios. Jungt. Valstijų valdžia 
negavo jokių autoritetingų 
pranešimų, kurie kalbėtų už 
taiką’ Valdžia neturi nė pra
nešimų apie 11-ką sąlygų, ku
rias laikraščiai paduoda kaipo 
Hitlerio pasiūlymus.

Vokietijos submari- 
nai pašaukti į bazes

LONDONAS, Anglija, kovo 
19. — Admiralitetas^ paskelbė, 
kad pereitą savaitę, kuri pasi
baigė sekmadienio naktį, pa
skendo Britanijos ir neutralių 
šalių devyni laivai. Iš jų ke
turis paskandino submarinai, 
kiti gi žuvo nuo minų. Admi
raliteto pranešimas duoda su
prasti, kad vokiečiai atšaukė 
submarinus laikinai į jų ba
zes.

kad ateity 
interesų ne-

Europoje po

baigti šį karą kaipo pergalėto
jai ir užtikrinti, 
niekas Vokietijos 
aeužgautų.”

Pasak to nacio,
karo nauja tvarka bus įvyk
dyta. O kadangi primygusiai 
kalbama apie rusų, nacių ir fa
šistų bloką, tai matomai tą 
“naują tvarką” vykdyti planuo
ja visos trys diktatūros.

Vokietija tikisi nau
jos tvarkos Europoje

BERLYNAS, Vokietija, ko- 
vo 19. — Nesiliauja kalbos 
apie Rusijos-Vokietijos-Italijos 
bloką.

Hitleriui sugrįžus iš pasita
rimo su Muasoliniu, atsakingas 
nacių vyriausybės atstovas pa-

“Mes esame pasiryžę

Suomijos kabinetas 
rezignuos

Mėsa skirstoma por 
rijomis Suomijoj

HELSINKIS, Suomija, kovo 
19. — Pranešama, trečiadienį 
rezignuosiąs ‘ Suomi j os ministe- 
rių kabinetas, kuriam vadova
vo Risto Ryti. Rezignacija pa
grįsta tuo argumentu, kad ka
binetas buvo suorganizuotas 
karo reikalams. Karui pasibai
gus reikalinga jo rekonstruk
cija. Kas įeis į naują kabinetą, 
nepranešama.

Nestengia sulaikyti
aliejaus siuntimą i Gal leis suomiams 

nariams Kanadoje apsi-
LONDONAS, Anglija, kovo 

19. — R. H. Cross, Britanijos 
ekonominės kovos ministeris, j 
atstovų rūmuose antradienį pa
aiškino, kad pagal' Montreaux 
konvencijos nutarimus talki
ninkų karo laivai neleidžiami 
plaukti per Dardanelus į Juo
dąją jurą ir čia sulaikyti siun
timą aliejaus naciams iš Ru
sijos uostų.

Kanadoje apsi
gyventi

0TTAWA, Kanada, kovo 
— Imigracija į Kanadą yrą 
varžyta. Įstatymai reikalauja, 
kad atvyksiantifeji turėtų iš ko 
pragyventi. Bet Kanadoje ple
čiasi reikalavimas, kad suvar
žymai' butų palengvinti, kiek 
jie liečia suomių imigraciją, 

i šiuo laiku suomių Kanadoje 
įgyvena apie 48,000.

ii-.-#-

19. 
su-

-X---- X-----X-

BERLYNAS, Vokietija, 
vo 19. - 
metus naciai atakavo- bolševi
kus. Dabar, po Hitlerio ir Mus
solinio konferencijos pirmadie
nį, nacių sluogsniuose kalbama, 
Hitleris sutinka priiiuti Sta»; 
liną įjjtąlįjos įr Vokietijos blo
ką Europai dominuoti.

—x—x—x—
HELSINKIS, Suomija, kovo 

19. — Suomijos nuostoliai ka
re buvo 58,500 vyrų. Iš to skai
čiaus 29,700 buvo užmuštų ar
ba sunkiai sužeistų.

•x
NEW YORK, N. Y., kovo 19.

— Sąjungininkų laivai Quecn 
Mary ir Mauretania bus pa
skirti kariuomenei gabenti iš 
Australijos arba riš Kanados į 
karo zonas.

---- X-----X-----X----

ANKARA, Turkija, kovo
— Turkijoje įvedama 12 
landų darbo diena vietoj
vynių valandų. Darbo laikas 
pailginamas ryšium su karo pa
siruošimais. .

Rusija nepulsianti 
Norvegiios, nė 

Švedijos

— Antradienio vakare Bri
tanijos karo lėktuvai dviem at
vejais atskrido į Sylt salą, Vo
kietijos bazę. Vokiečiai sako, 
britai jiems mažai žalos pada
rę, o vienas britų lėktuvas nu
šautas. Britanijos gi praneši
mas kalba, kad Vokietijos ba
zei padaryta nemažai 

-----X-----X-----X----

— Jungt. Valstijų 
nys Kanadai, James
Cromwell, kalbėdamas 
dienį pareiškė, kad Europos 
kare pavojun statoma gyvybė, 
laisvė ir saugumas neutralių 
šalių, jeigu karą laimėtų Vo
kietija. Jungt. Valstijų politi
kieriai, izoliacijos šalininkai, 
pasipkitinę pasiuntinio kalba.

—x—x—x—
— Sumner Welles apleido 

Romą ir iškeliavo į Genoa, kur 
sės į laivą ir gr’š namo. Prieš 
išvykdamas, jis pareiškė 
vęs jokių taikos planų.

x—
— Tass, Rusijos žinių 

turą, antradienį aiškina, 
dinavijos šalių 
Norvegijos ir Švedijos —
junga butų atkreipta prieš 
siją._ Manoma, bijodamos 
sijos, Skandinavijos šalys 
beplanuos sąj ungos.

STOCKHOLM, Švedija, kovo 
19. — Švedijos užsienių reika
lų ministerijos atstovas pareiš
kė, kad Rusija prižadėjusi ne* 
reikalauti teritorijos nė iš Šve
dijos, ne iš Norvegijos. Rusija 
norinti juo greičiau atsteigti 
normalius, draugingus santy
kius su Skandinavijos šalimis.

agen-
Skan-

— Suomijos,
są-

Ru-
Ru- 
ne-

Tebevaro vajų prieš 
Bertrand Russelli

—x- X---- Riaušėse Indijoje 
žuvo 23 žmonės

City College of

19. 
va
de-

Priėmė federalių 
samdinių politinei 
veiklai apkarpy

ti bilių

LAHORE, Indija, kovo 19. 
— Policija paliepė išsiskirti 
skaitlingam t jaunuomenes bū
riui, kuris kariuomenes for
macija mėgino demonstruoti 
mieste. Demonstruotojams ne
paklausius, policija spėka iš
sklaidė demonstraciją. Įvyko 
šaudymas. 23 asmens nušauti, 
39 sunkiai sužeisti. Nušautųjų 
tarpe yra du policininkai, gi 
dešimt policininkų sužeista.

kovo 
Ne\v 
Rus- 

mate-
kaipo filosofijos pro- 
Protestonų episkopalų

LONDONAS, Anglija, kovo 
19. — Antradienį z prasidėjo 
skirstymas porcijomis (ration- 
ing) kiaulienos mėsos Suomi
joj. 

* -------------

Suomijos delegacija 
vyksta į Maskvą

STOCKHOLM, Švedija, kovo 
19. — Suomijos delegacija, va
dovaujama ministerio be port
felio Paasikivi, atlėkė < čia iš 
Suomijos. Toliau# ji keliauja Į 
Maskvą su parlamento užgirta 
taikos sutartimi.

■ ■ ——-——— -

Varpai bus liejami į 
kanuoles Vokietijoje 

■■ ri t «"1 ► ’ "• , -Y. L '■* ■ 'r, •' * ■ '•* .Ji!-?

WASHINGTON, D. C., ko- 
Vo 19. — 58 balsais prieš 28 
senatas pirmadienį priėmė se
natoriaus Hatch bilių, kuris už
draudžia politinę veiklą samdi
nių, gaunančių dalį algos iš 
valstijų,~ o kitą iš federalios 
valdžios. Bilius pasiųstas į at
stovų rumus. Jeigu kongresas 
jį priims, tai įstatymas palies 
apie 500,000 federalių ir val
stijų samdinių.

Debatuoja slaptame 
posėdy karo klau

simus
."T .1,'Ve. !'f ■■ • '

i.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 19. — Atstovų rūmų prezi- 

—-—— > Įdęntas davė įnešimą debatuo-
BERLYNAS, Vokietija, ko- ti slaptame posėdy karo vedi- 

vo 19. — Išleistas įsakymas kna klausimą* įnešimas perėjo, 
suregistruoti Visus vario Var- Debatai tęsis* iki iškelti klau
ptis Vokietijoje. Jeigu pasirodys simai bus nuosamiai išdisku- 
rėikalas, tai ir bažnyčių Var- sudti. Po to įvyks balsavimas 
pai bus paimti į kanuoles lie- pasitikėjimo vyriausybe klau- 

..... r .<

c
£4.'-

’kimu. L
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Rekomenduoja na- 
dauginti Darbo Ta
rybos narių skaičių

NEW YORK, N. Y 
19. 
York nasamdė Bertrand 
sellį, žinomą filosofą ir 
matika, * ■ 
fesorių.
vyskupas Wm. T. Manning, ki
ti kunigai ir davatkos sukėlė 
lermą, protestuodami Russellio 
pasamdymą. Dabar miesto ta
rybos narys Lj^ons sako, kad 
jis reikalausiąs miesto tarybo
je paimti algą skyriamą Rus- 
selliui.

Russellio kaltė esanti ta, 
kad jis turėjo trejas vedybas 
ir dvejas 
pažiūros 
neatitinka 
roms.

Russellio priešininkai ruošia
si iškelti bylą teismuose ir tuo 
budu mėgins sulaikyti jo pro
fesoriavimą sakytoj kolegijoj.

skyrybas ir kad jo 
dorovės klausimais 
bažnytininkų pažiu-

WASHiNGTON, D. C., ko
vo 19. — Atstovų rūmų dar
bo reikalais komitetas 14-ka 
balsų prieš 3 antradienį reko
mendavo kongresui skirti pen
kis narius į Darbo Santykiu 
Tarybą vietoj trijų, kaip kad 
iki šiol Taryboje buvo.

Manoma, kongresas reko
mendaciją priims dar /šitoje 
sesijoje.

Dviems Vokietijos 
šnipams paskirtos 
kalėjimo bausmės

Turkija norinti Ru
sijos draugingumo

ROTTERDAM, Holandija, ko
vo 19. — Holandijos teismas 
paskyrė bausmės šešis metus 
kalėti tūlam P. Bakeliui ir vo
kiečiui žurnalistui Drewesui, 
kurie iš slaptos radijo stoties 
siuntė pranešimus apie orą na
ciu karo lėktuvams, v

ANKARA, Turkija, kovo 19. 
— Turkijos vyriausybės atsto
vai duoda suprasti, kad jie no
rėtų atnaujinti seną su Rusija 
draugingumą.

Gaunami čia pranešimai iš 
Berlyno pataria: stebėkite Ru
siją. O stebėjimo Rusija verta 
ryšium su gandais apie planuo
jamą Berlyno, Romos ir Mask
vos bloką.

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

Debesuota; tarpais smulkus 
lietus; truputį šalčiau; saulė 
teka 6:55 v. r., leidžiasi 6:01 
vai. vak.
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Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių’O 
ir katalikų (“kryžiokų”).

1 " " ■».................. .. • -- ----------------------------------------------------------------- -

Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. J.omii Šliupui 
----------------------- AL. MARGERIS ------

(Tęsinys) ...
Molina nustūmė vaikutį nuo 

lango, bet jis tuoj ir vjei prili
po. -

— šalin, svirply tu! — barėsi 
ji. — Ten velnią® ajnt šėtono jo
ja. Nevalia tau žiūrėti. Taip ku
nigėlis įsakė. - <•-

—Vetniąs ant šėtono joja, vel
nias ant šėtono joja, — karto-; 
jo bloznas vaikeiaitis. — Aš no-į 
liti pamatyti velnių ant šėtono 
jojant. Aš uoliu pamatyti.....

—Nuštilk, snargly tu! 
riko pyktelėjus motina.

—Mama, papa, aš uoliu pa
matyti velnių ant šėtono jojant, 

- nenusileklo atkaklus 
Jis, mat,

su-

uitos lik vėliau įsigyja. Aišku, 
negimė su jais savo galvoje ir 
Jonukas. Ir jis dųr nieko neži
nojo, kaip bųiwu$ i;* galingus 
yru šėtonas. Baisiausias ‘‘sutvė
rimas”, kokį jo Jėvai jau buvo 
jam į galvų įkalę, tai — “bau
bas”.

O tuo tarpu, kai Jonukas pla
kėsi prie lango, tik žvangi? ir 
sužvai^gėjo didelis lango stiklas. 
Smarkiai gi mestas akmuo pa 
taikė vaikučiui į viršugalvį, nu
nešdamas dalį skalpos su plau
kais. Vargšelis, tartum buože

NĄUJ.IENV-A(JME Tpiephotv
Sylvia Ibitlaglia, Balliinore ^ųKtaro žxa<ma, kuri 

skaudžiai sužalojo kaklų. M >

vaikas, 
dar nežinojo šėtono, 

“galybės”. Ir iš kur gi jis ži
nos? Nei motina su tėvu, nei

išsitiesė asloje — be žado. Visi 
sumišo. O tėvas,* išbėgęs laukan,

klausti, kaip vaikutis, ar gyvas, 
ar pasveiks, bet nedrįso.

Jau buvo suvėlavę, lai itin 
spėriai paspaudė salėn, kuri b.u-

■ . ......  r .... . t—.—'""" . .................... . ........ R'

jiygų ^Įąliiilojjus ^ei skaityto
’• ’ » v « a —• a . . —

Daktarų, daktarų! 
užmušė, vaikų užmušė!

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 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD. 

SPENCERPORT, N. Y.

$1.

baten skubus būrys vyrų 
stabteleju. Dr. Šliupas šoko į 
namus, kur šaukėsi daktaro. Jis 
tuoj sugriebė vaikutį nuo aslos, 
padėjo ant stalo ir pradėjo žiū
rėti jo sveikatos, gyvybės. Ran
kų gyslos plazdėjo, širdis plakė. 
Jis buvo gyvas, tik be sųmonės. 
Gydytojas užspaudė rankšluoš- 
čiu žaizdų, iš kurios smarkiai 
tekėjo kraujas, suvilgė vaiko 
veidų šaltu vandeniu ir trynė 
rankas.

Vaikas atgavo sųmoiįę.
-"Mama, aš uoliu pamatyti 

velnių ant šėtono jojantį, ma
ma, leisk mane plie bango, aš 
uoliu pamatyti velnių ant šėto
no jojantį, — skambėjo gailus 
balselis šito bloznelio.

vėjo daug žmonių, laukdami 
kalbėtojo. Kąj visi sugriuvo vi
dun, tai sale buvo gr.ustinai pri
sigrūdusi žmonių.

Visi sužiuro į kalbėtojų — 
labai didele galva, degančiomis 
akimis barzdotų stambų vyrų, 
nepaisantį ir nebijantį kovos 
audrų.

Laisvamaniai sustoję plojo, 
rimtesnieji katalikai tylėjo, o 
visai dievobaimingai nusiteiku
sieji švilpė, trypė ir plūdosi. Bet 
kai pasirodo du policininkai su 
ponu Strindbergu pryšakyj.e, 
triukšmadariai pagniaužė kumš
čius, paraitė lupas ir nutilo.

Antanas pristatė susirinlai- 
siems kalbėtojų, tardamas šiuos

*>,ų broliui lietuviai sunkiausius 
darbus eia djrbo te dirba, o at- . 
lyginimų glumų menkiausia. 
Juk pilna musų brolių anglių 
kasyklose, daug jų dirba prie 
geįežjnkelių tiekimo, miškų kir
timo ir plieno fabrikuose,—pil
na jų visur, kur tik darbai yra 
sunkiausi ir pavojingiausi. Mu
sų broliai savo krauju ir pra
kaitu krauna šitam kraštui tūr
ius — kraunu už menkiausių 
ųįlygjiųmų jr sykiu paniekų, 
įjūrių jie kenčia nuo žiaurių bo
sų. Nlu$ų broliai gyvena men
kuose ųųmuose. vietomis stačiai 
lindynėse, kur ne šilo negyven
tų, valgo prastai, rengiasi pi- 
giąį Jkųd tjk sulaui?^ doleri 
kilų ir sušelpus sųyo gimines, 
pųjbklųs už jųrių-ųiarių. Taip, 
mieli klausytojui, musų brolių

4^ yra labai sun
ikus ir karlm,

“Bet čia yra laisvas kraštas, 
^įą gali mokylj^ sluiiiyii te ra
šytų x>ia galį pokylis visokių 
aniatų. Čia gali ejlį 'į biznį, Čia 
gali skaityti Itetuvjškus laikraš
čius ir knygas, ir niekas už Uu 
kalėjjman nekišę Sibiran ųe- 
(rems.

“Taip, mieli broliai ir sesės, 
ėja yga lųisva ^Vasbingtenu že- 
ųte, kur visjems yra progos 
Šviestis, lobujinlis, pirųjyn 
žengti jr aųl<štyn kdti. Tik rei

kia irnro ir ryžtinguųįo ta bran- 
< gla laisve ir tomis didelėmis 
^)-ogomjs ųaute.otis-

“$tai, įpieli baliai* ir sesės, 
kodėl ųš atekoj ų sa vo laikų> j ė-

mė į Sibiru ar kilus teibųus 
sjjųs kražtes> dažnai ’
steyėdayų net prie bažnyčtes 
durių jr įraukdavo žnionėms iš! 
iTinkų įųalda|ri)yg<^.

—M(atųj> jte teisybę sa
ko, — kųmšėjo luilali-
kas į pašonę kiflaių tekiui ka- 
tedkdb kdrijs ktau^^i daug ali- 
džinų, riegų paųr^kste.

baidos ę^t’o prtespųų4^? įte^a- 
vilkztebd sunkte^
bėgo į'Ąmerikų — liėgo šimtais,
tu^teųči^j^. Ręga jr 4?kdr- čia!
atbėgę, liesa, rado įa.i^y^ kraštų, 
bet sykiu jr labui sųųkų 4arĮ)U;
ir žteųrų bosų, kuris paprastai • ir sveikatų, ragindamas lie
b.cjųoiišlį ateivį nelaikę piyjĮi- 
zuęlu žji^ęgum iy ^jęuujžįft jį 
darbe l^ąįp įtik įmaųydaz»as. Mm

INSURANCE
(APDRAUDA)

veržėsi jam iš akių, žiūrint į ši
tų nekaltų kūdikį, prietarais, 
tamsybe ir neapykanta penima

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liahi- 
litles.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Motina sloyėjo pas i t raudus i 
kei ten. Ji drebėjo, žiui’ėdiilna, 
kaip “šėtono tarnas” gelbėjo 
jos kūdikio gyvybę... Artyn eiti 
bijojosi.

Rokas, septynclos vaikų tė
vas, pa<lėjo gydytojui, tarsi tik
ra gailestingoji seselė. Jis žino
jo, kaip su mažiukais šnekėti, 
kaip juos nuraminti, kad ne
skaudėtų net ir tada, kada lik-

—Pagaliau musų pastangos 
nenuėjo veltui. Per didelį vargų 
gavome salę. Ir šiai jums, ger
biamieji, musų didisai tėvynai
nis, Amerikos lietuvių švietėjas, 
organizuotojas ir kovotojas su 
tais, kurie musų brolius lejiki- 
ųą, tauisina ir. išnaudoju,— dr.

Suūžė salė, bet tuoj užviešpa
tavo nepaprasta tyla, o kalbėto-

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

“Broliai ir Sesės, Lietuviai jr 
Lietuvaitės!

“Aš atvažiavau pas jus ųe 
dėl to, kad sukelti brolį prieš 
brolį, sesę prieš sesę. Ne. Aš at- 
važiavnu, kad suvienyti, kad su
rišti jųą, mieli broliai ir seserys.

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

Visi išėjo.
Parapijomis Mašiotas stovėjo 

pijo n.amo vartelių apsigamlęs, 
nerimo ap’mlas. Sudrebėjo,

jog dievoJiaiminga j.o ranjva DU- 
kirto bc bedievį šliuiKj, bet var- 
goijjmnkjo mažų jį Jonukų. Jis 
lAorėjo pulti prie gydytojo ir

nybčs ryšiais.
Nuaidėjo per visų salę laisva

manių ir rimtesnių katalikų 
karšti aplodismentai.

“Jus atkeliavote čionais — at
keliavote daugiausia iš surnku-

moksįų ir vienybę susirasime 
geresųį ir pilriesnnį gyvenimų 
sau ir savo vaikams.

Karštai plojo laisvamaniai, 
bet, tįesų sakant, maža kiek te
atsiliko ir daugelis katalikų.

“Kąi aš čia atkeliavau, baimė 
mane paėmė pamačius, kaip 
niusų broliai ir sesės, gimę ir 
augę pačioje Lietuvos širdyje, 
vadina save ‘lenkais’ arba ‘ka- 
jalikais i$ J’olšcios’, arba vujga- 
l'iškai ‘paliokais’; kaip jie pri- 
klųųso lenkų parapijoms arba 
draugijoms; kaip jų kunigai, 
ąp lenkai ar iielųvjaj, užrašo 
juos valdiškose įstaigose arba 
vyskupų raštinėse liktai Tea- 
luijs’; kąip jie neskaito jokių 
laikraščių arba knygų; kaip jie, 
pagaliau, merdi neapsakomoje 
gėdoje ir tamsybėje!

(Bus daugiau)

tuvius bute lietuviais, raginda- 
mųs juos mokytes, Šviestis ir or
ganizuotis, nes lik nėr anšviela,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE -
1 ' ,'DIENA IR NAKTĮ ""■”i

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

. Telefonas LAIAJ’ĖTT'F. 0727

I~ • koplyčios visose
L—z JbCZ <E1 1 Chięagos dalyse

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
meėiais, 19:00 yal. ryto iš W. II. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILŲ SALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

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

4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais; 2 iki 4 ir 7 iki P 

Šventadieniais; 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo
J343 S, HALSTED ST

Mrs. A, K. JaRUSZ 
v į. PHYSICAL 

THERAPY 
and MIDWIFE 

6630 S. Westernav.
Telefonas*

HEMLOCK 9252
Valandos nuo 10:0( 
v> lki 5 v* popiet 
Nuo 6 jki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. šeštad.
Sekm. pagal sutartį

SK1U SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni 
4631 So. Ashland Avė 

Tel. YARDS 6S94 .
Ajtfrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So, Archer Aye.

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 

Namu Tel.: PROSPECT 1930

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių ' Specialistas
Palengvįna akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal

Kreivos akys

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.

ryto iki 8 v. 
sutartį.

Daųgelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be . akinių. Kainos pigiau kaip 

'■ pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tei* Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WESY 35th STREET 

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

Kedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
2808 West 63rd SL 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—f. 
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
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737 
Namų Tel. VIRGIN 1A 2421

nuo

Dr. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
f, Rez. Hyde Park 3395

Dr.'Susanna Siakis
Moterų jr vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

NIGMT

COPR. i<HO, NKEDIACRAFT SįERVICfc INC

NURSERY LINENS - PATTERN 2504
No. 2504 — Išsiuvinėjimai kūdikių lovelės bulti/iiams.

siškos šviesos labai mažųi arba 
visai neinatčle. Kai kurie prų- 
iiiokole nors maldaknygę pa
skaityti, kai kurie ir žodį dųlų 
liet.uviškai parašyti. Kurie bu
vote Uų’tiijgesiii, Aaimingesib. 
tie vaikščiojote į valdžios mo-

įsigijote. Bet lietuvių kalbos ir 
rašliavos ten nepramokote, nes 
ca|ro rųokyklose jos nemokino. 
Biieštegai, ne tjk nemo.kiiįo, bet 
kuo gi’iežčiausiaj draudė. ^etu- 
viškųjį mokymų net jūsų paeių> 
naųj-uosc. te jei kurie išmokote 
lįictųvjškai skaityti ir rašyti, tai 
išmokote pasislėpę, išmojote 
drebėdaųii nuo caro žųųdarų. 
Vargas jr skurdas 1$$^ jums 
progos mokytis savo tėvų kal
bos ir rašliavos, Jjel dar jąbių*i 
nedavė žiauri caro valdžia, kuri 
kiekvienų lietuviškų žodį gniau
žė, slopiyo visu savo pilrimuu ir 
žiaurumu.

U‘ųkų sukilimo uždrau
dė earo valdžia spausdinti lie 
luviškus laikraščius ir kn

NARIAI 
Chjęagęs, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

lllllllll 1111111911111111,4111111111111

Anibųlance 
Patarnavi
mas Dienų 

jr naktį
• * 
•

TURIME 
KOPLYČIAS 

VIJOSE MIESTO
DALYSE

GYDYTOJAI JR DENTJSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

TeL KeuwoQd 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
me,tus kaipo patyręs gydytojas chi- 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas jr Laboratoriją 
1034 W. 18tb St., netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

LĄCHAWIC? IR SŪNUS
2314 West 23rd Plące Phone CanaJ 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

- • * « « •

ALBERT V. PETKUS
47-04 So. Western Arenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

•»* <• V A r“* t .«■

ĄNTOONY B. PETKUS
4J$34 $o. "VVestejn Aye. Phone Grovehill 0142
1410 South 49tb Court, Cicero Phone Cicero 2109, ..... ...y *.U-, . , į, „ , . ;■■■;   į ■'»».< ■ m/

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
$eredomis ir pedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. CaĮiforpia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso <Tet Virginia 0036.
Ręsidence TeJ. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

I NAUJIENOS NJEEDLECRAFT ŲEPT., .
| 1739 So. Halsted S t, Chicago, HL

čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man

l Vardas ir pavardė.........................

No. 2504

No...

Adresas.

Miestas ir valstija

uždraudė lietuviškų ; uioUyma 
mokykloje,'uždraudė viskų., kas 
tik buvo miela ir kjinu lietuviu
kai širdžiai bei sielai. Rusų kųl- 
ba buvo brukte brukama yisur, ■ '■ * ■ 1 
o lietuviška spaudžiama, naiki
namą, ržąndara i Lc atlaidos tran
kosi po kaimus, darę krutai ieš- 
koęląmi lietuyiškų knygų. Kite 
surado, knygas sudegimo, o lų

P. J, RIDIKAS
,3354 So. Halsted SUeet

■ ’ :x i * .

TARPS 1419

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1046 W«į?t 46th Street '

. »» V'O1 .................................t'."I..  ........
■ S. P. MAŽEIKA ■ W 1139 

p 3319 Utuanica Ąvejuie V . , yaijds 1138

Dr, F. Rulsucki Le Van
ųYiryTOJAS IB CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. ^Hemlock €699

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

2400 ĮVEST MĄDISON STRĘET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

telefonas :8EELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvjlck MB7

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

10—J.2 vai. ryto; nuo 2 iki 
. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vąl. 
ro. Nedėliomis nuo 10 iki 12

Nuo 
4 vai 
vakaro. ___________________ _
valandai djeną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephonę PLĄZA 3200

ADVOKATAI
K. P. KŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-TeJ. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted S t 
yalaųdos vakarais nuo iki 8:30

Telefonas YARDS MU
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagąl sutartį

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn SL 

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų Te).—-Įlydė Pąrk 3395
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Kredit;

fROM HEA

Vėliausias

namų

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

GARSINKITES “NAUJIENOSE

3.95
2.95
1.95
1.00
3.00

KLAUSYKIME
iuti.00 RYTMETINIŲ

citiorr
$7.95
2.95
1.39
1.69
1.95

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI AL
KURTENUS SU/J8

ai $39.95
15.00

7.95
3.95
2.95
1.95
3.00

ĮSKAITANT 
Batelius

L

VELYKOMS 
IR DIRMAVONEI Jt»E.PasirinkiMAS

Lietuvos gyvenimo įvykiai

numerį pažymėti mierą ir aiš- 
ir adresą. _Kiekvieno_ pa
justi pinigus arba paš-

PETER SUDENT
Atidarė naują vieta ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

AKINIAI Visokios 
MADOS

Visos Marks Kredito Krautuvei bus atdaros vakarais iki 10 | 
______________________vai, vakaro iki Velykų.

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

IkA VAISTU IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, Hl.

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdj No-----------
Mieroi ___________  per krutinę

No. 4409 — Suknelė su švarkeliu 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE”

SUTAUPYSITE $25.00 PIRKDAMI BfcTKURI 
APRĖDĄ'

KAIP ANT PEČIAUS VIRŠAUS KEPTI IR 
BE VANDENS VIRTI

Visą Šitą: S (Jcmoit

Velykinį Siutą ............ 14.95
Tru-flt Batus ................ 3.50
Pre-Shrunk marškinius 1.00 
Four-in-hand kaklaryštį .50 

| Collegiate swederį .......  1.65
’ Papr. parsiduoda už $21.60

DABAR TIKTAI' $14.95 
_ Sutaupysite $6.66

keletą tūkstančių, 
ūkininkų ratelius.

ančių ir kalakutų 
bus duodama balty-

kiekvieną sekmadienį
' *

nuo 11:00 iki 11:30 vai. ryto, iš stoties
W.G.E.S„ 1360 kilocycles.

Devyniolika su kieminis, statybos srityje, ir 
norint negalimą daug padaryti. 
Tuo tarpu biis padedama tin
kamiau išsiplanuoti sodybas, 
bus ruošiami pavyzdingų tro
besių projektai, rodomas stogų 
ir sienų dažymas. Visiems Vil
niaus krašto žemes ūkio kultū
ros kė-imo darbams dar šiemet 
numatyta per 660,000 litų.

Be to, Vilniaus kr. ukinin 
kams ruošiamos paskaitos ir 
pranešimai, rodomos atatinka
mos filmos apie įvairius page
rinimus ūkyje. Ypatingo dome
sio kreipiama į Vilniaus kr 
ukininkų ‘ ekskursijų rengimą į 
kitas Lietuvos vietas, kad to 
kiu budu Vilniaus kr. ukinin 
kai ir praktiškai ga’ėtų susi 
pažinti su geresniu ūkininka
vimu. Vilniuje įrengiami spe
cialus namai ukininkų ekskur
sijoms sustoti. Ūkio .kultūrai 
kelti per jaunąją kartą, Vil
niaus srityje įsteigiama 30 jau
nųjų ukininkų ratelių (JUR).

FOOD KITCHENS 
‘SUMOM*

OVAPOiAM StRVICl;

VILNIUS 
viršum metų gyvendamas ne
laisvės gyvenimą Vilniaus kra
štas dauge’yje sričių yra ge
rokai atsilikęs nuo laisvosios 
Lietuvos gyvenimo, žemės ūkis 
visoje Lenkijoje, ką bekalbėti 
apie Vilniaus kraštą, buvo daug 
žemiau pastatytas, negu Lie
tuvoje. Kai Lietuvos Žemės 
Ūkio Rūmų metinė sąmata, 
skiriama konkretiems žemės 
ūkio kultūrinimo darbams, pa
skutiniaisiais metais siekia 7- 
8 milijonų litų, tai Vilniaus že
mės Ūkio Rūmų, kurie prie 
lenkų aptarnaudavo maždaug 
tokio pat didumo teritoriją, 
kaip visa laisvoji Lietuva, są 
mata 1939-1940 metams tebu
vo truputį daugiau už vieną 
milijoną zlotų (1,152,000 zl.). 
Tad nestebėtina, kad atgauta
me Vilniaus krašte dar rasta 
nemaža tokių vietų, kur žmo
nės nežino, kas yra .. . plūgas.

Kiek Lietuva turės įdėti * 
Vilniaus kraštą, kol jis pasu 
vys visos Lietuvos ūkio lygį, 
matyti iš Lietuvos žemes Ūkio 
Rūmų direktoriaus S. Jokubau 
sko pranešimo. Kiekvienai Vil
niaus krašto apskričiai paskir
ta po apskrities agronomą ir 
iš karto kiekvieniems dviem 
valsčiams skiriama po rajono 
agronomą. Atskirai kiekviena 
apskritis gauna po namų ūkio 
instruktorę, po statybos tech
niką, vėliau po padėjėją, po 
smulkių ūkio šakų instrukto
rių ir padėjėją, po gyvulinin
kystės, pienininkystės, arkli- 
ninkystės, paukštininkystės, bi
tininkystės ir plytin rikystės 
instruktorių, JUR (jaun. uki
ninkų ratelių) instruktorių ir

•hTfApA ĮUĮ OJrąBA ’[BA
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KAUNĄS. — Visuose Lietu
vos vidaus Vandenyse paskuti
niais metais sugaunama apie 
890,000 kilogramų įvairių rųšių 
žuvų. Tvenkiniuose kasmet iš
auginama pardavimui apie 15,- 
000 kg. karpių, be to apie 460,- 
000 kg. žuvų kasmet sugauna
ma juroje,
Lietuvos žuvų produkcija siekia 
pusantro milijono kg. Kasmei 
sugaunamos žuvies vertė tiekia 
1 milijono litų.

VILNIUS. — Vyriausybė, at
sižvelgdama į Vilniaus krašto 
geografinę padėtį, susisiekimo 
ir patogumų reikalą, priėmė 
naują Vilniaus krašto admini
stracinio padalinimo suskirsty
mą, kuriuo Valkininkų apskri
tis panaikinama, Trakų apskri
tis žymiai padidinama ir ap
skrities centras iš Kaišiadorių 
perkeliamas į Trakus. Turgelių 
ir Šalčininkėlių valsčiai prijun
giami prie Vilniaus apskrities, 
o Varėnos II valsčius prie Aly
taus apskr. Švenčionėlių ap
skrities du valsčiai: Smalvų ir 
Dūkšto prijungiami prie Zara
sų apskr., o du Utenos apskr. 
Ligšiolinė Trakų apskr. žymiai 
padidinama, prie jos prijun
giant buvusios Valkininkų ap
skrities Rudiškių, Valkininku 
ir Eišiškių valsčius. Šias re
formas įvykdžius, dabar Lietu
voje bus 22 apskritys, 261 vals
čiai ir 35 miestai, kurių 12 pir
maeiliai ir 23 antraeiliai.

• ' t

Tuo pačiu vyriausybės nuta
rimu pakeisti sekamų valsčių 
pavadinimai: Šalčininkėlių vals
čius pavadintas Jašiūnų vals
čiumi, Medininkų — Šumsko 
vals., Naujosios Vlinios — 
Mickūnų valsčiumi ir Linkme
nų—Saldutiškio valsčiumi.

. $2-45 
UZ “

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

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis 
’-andasi didžiulėje Joseph F. 
’udriko krautuvėj kožną die- 
lą ir nedėlioj iki 4 vai. popiet. 

Joseph F. Budrik
Furniture House

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

JONIŠKIS. — Medžvalakio 
kaimo viena ūkininkė palipus’ 
ant savo trobos aukšto išgirdo 
viduje nepaprastą bildesį ir in
dų žvangėjimą. Išsigandusi 
pagaliu nešina nusi’eidusi že
myn ir įėjusi į trobą ji pama
tė didelį vanagą, besidaužant1’ 
Į sienas, išmuštą langą, sudau
žytus indus, nuo sienų numes
tus paveikslus ir tt. Užmiišusi 
vanagą šeimininkė pradėjo tir
ti nepaprasto įsibriovimo prie
žastis, ir štai ką patyrė. Prieš 
šalčiams užeinant, įdėdama an
truosius langus, ji į langų tar
pus papuošimui įdėjo iš popie
riaus padirbtus paukščiukus. 
Siaučiant dideliems speigams, 
kada ir girių žvėrys ir plėš
rieji paukščiai renkasi aplink 
žmonių gyvenimus, atskrido ir 
vanagas maisto, ir užvėjos pa
siieškoti ir pamatęs lange pauk
ščiukus, būdamas išalkęs, juos 
puolė ir su visais lango stik
lais įsimušė vidun. -

LIETUVIŠKŲ RADIO
BDACDANIIIFRuGnAMIf jg stotųsi

Šį išradimą mes jums parodysime jūsų namuose. Sukvies- 
kite pas save apie 10 svečių, o mes pagaminsime puikiausius 
pietus JŪSŲ VIRTUVĖJE visiškai veltui. Prie to dar 
šeimininkė gaus gražią dovaną.

Dėl susitarimo dienos ir laiko kreipkitės į

2 Odos Lapiniai Kalnieti 
Pavasar. siutas ar kautas 
Puiki pavasar. suknelė 
Puikus pavas. bateliai 
Graži pavasar. skrybėlė 
Pritaikintas paketbukas
3 poros pančiakų

VISI 10 PAPRASTAI $74.75 
DABAR TIK $49.75

Berniukų ir “Jaunų Vyrų
5 ŠMOTŲ APREDAS

Tai aprėdai kokių 
kitur nematai . . . 
ir tai jei nori nuo 

galvos iki kojų
Gausit Visą Šit

JAMES GODITUS
536 Lake Shore Drive, Room 304 Chicago, BĮ 

Telefonas SUPERIOR 3391.

Mergaitėms ir jaunoms panelėms

5 Šmotų Apfėdas
Nuo panelės iki 
mažytės .... gali S H 
apsirėdyti! Ir vi-. M 
siems patikti! —
Gausit visą šitą: *
Puikų pavasarinį kautą 
Velykinę sukenlę .........
Puikią Skrybėlę ..........
Collegiate Svederį ......
Labai gražu sijoną .....

F Paprastai parsiduoda už $15.1)3 
t i DABAR TIK $9.95 
B SUTAUPYSITE $5.98

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Sales Tax ekstra.

Daugelyje vietų Vilniaus 
krašte sėjamoji sėkla yra tiek 
menka, kad neverta suklos var
do. Teks parūpinti yiįniaų^ 
krašto ūkininkams tinkamos 
sėklos, jų blogąją sėklą dova
nai iškeičiant į tinkamą. Drau
ge su sėkla bus duodama už 
pusę kainos mineralinių trąšų, 
kurių vartojimas šiame krašte 
tebėra labai menkas. Pratinti 
ūkininkus vartoti geresnę sėk
lą bus siekiama per vadinamus 
propagandinius bandymus. To
kie bandymai bus daromi su 
avižomis, rugiais, miežiais, lu
binais, žirniais, dobilais, sera- 
dėle, linais, bulvėmis ir šaknia
vaisiais. Viso tokių bandymų 
dar šiemet numatyta įsteigti 
380 vietose. Dar šiemet bus 
duodamos didelės pašalpos ūki
ninkams įsigyti plūgų, drapa- 
kų, kaupikų, kuliamųjų maši
nų, arpų ir tt. Įpratinti ūkinin
kus gerinti pievas, prie kiek
vieno rajono agronomo bus 
įsteigti pievinių įrankių nau
dojimo ir pamokymo punktai, 
kokiose 10 vietose bus atlie
kami parodomieji bandymai. 
Be to, numatyta duoti iki 50 
htų pašalpos vienam hektarui 
už krūmų pašalinimą iš pievų 
ir pelkių, iki 30 liįų vienam ha 
už pelkių suarimą, iki 80 litų 
vienam ha pašarinių žolių sėk
loms įsigyti, iki 75 nuoš. sėk
los vertes pašalpų trąšoms, pie
voms tręšti, įsigyti. Gyvulių 
veislinei medžiagai gerinti bus 
siunčiami reproduktoriai bei ki
ta veisline medžiaga. Bus da
romi propagandiniai galvijų šė
rimo koncentruotais pašarais 
bandymai irjet.

Paukštininkystei pakelti bus 
išplatinta 
per jaun 
Viščiukų, 
kiaušinių, 
minių lesalų. Sodams skatinti 
bus užvesta kokia 10 propa
gandinių sodų, bus, su 2/3 ver
tės pašalpa, išplatinta apie 10,- 
000 vaisinių medelių, apie 1500 
vaisinių krūmų, bus propaguo
jama kova su sodų kenkėjais, 
platinami purkštuvai, skatina
mas daržų, bičių ūkis ir tt.

Kol kaimai išsiskirstys vien-

Brangųs Lapės Chubby .... $49.00
2 puikios pavasar. suknelės 12.90 
Puikus pavasar. bateliai 
Graži pavasar. skrybėlė 
Pritaikintas paketbukas 
šaunios pirštinaitės
3 poros pančiakų

VISI 10 PAPRASTAI $74.75 
DABAR TIK $49.75

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

ir Mėlynų Lapių.

NAUJIENŲ”
Radio Programai

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
{DOMUS PASIKALBĖJIMAI.

E£RU CURTAIN DY£

YnnVmovr 1S 500^21^

17 N- w<,bash' Ft- IRIM IK IK 5 -t s .g- 
3119 Lincoln Avė. . 6409 S. Halsted St. . 3356 Wešf 26thStrect 
OPEN. TUES., THURS., SATEVENINGS UNTIL 10- 6306 W. Cermak Road

nJI i® 17 N; Wabash, 4fh Fl.IWIM iK IK S/: > & t- :-
3119 Lincoln Avė. . 6409 S^ Halsted St, J 3356 West 26th Street 
OPEN TUES.. THURS.. SAT. EVENINGSy UNTIL i o 630*' W. Cermak' Road



NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Trečiadienis, kova 20, 1940

NAUJIENOS
The Litnuanian Daily News 

Pdblished Dajly ExCept Sunday by 
Thė Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephune CANal 8500

... Subscription Rates: 
$5.00 per year in Canąda. 
$5.00 per year outsidė oi Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March Jrd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

' .75

. 3c 
. 18c 
. 75c

ko mums didelį kulturinį pa- 
, likimį. z

-~—————— .
“GEROVĖS GYNĖJAI”

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

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu

Metams ........ -............
Pusei metų ....... ................
Trims mėnesiams .—..... —
Dviem mėnesiams ...........
Vienam mėnesiui.__ ........

Chicagoj per išsiuntinetojus 
Viena . kopija ________

Savaitei ..........  ....
MėnesiŪi ............................

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

Metams ............ .....
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiapis 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:.
Metams ____ _______ __ u.... $8.00
Pusei metų ........................  4.00
Trims mėnesiams _______ 2.50
Pinigus ręikja (siųsti pašto Mdney

Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00
2.75
1.50

Aukos kovoje dėl laisvės
i

Vyriausioji suomių karo vadovybė apskaičiuoja, kad 
per tris su puse mėnesius karo su rusais Suomijos ar
mija neteko 58,500 vyrų. Iš jų 15,700 užmuštų, 15,500 din
gusių (daugiausia, tur būt, pakliuvę nelaisvėn) ir 14,000 
sunkiai sužeistų.

Tai palyginti nedideli nuostoliai, kuomet rusų, sako
ma, yra žuvę keli šimtai tūkstančių: tarp 200,000 ir 250,- 
000 užmuštų ir apie tiek pat sužeistų. Bet mažai suomių 
tautai tai skaudi auka.

Visa Suomijos kariuomenė susidėjo iš trejeto šimtų 
tūkstančių. Beveik dešimts nuošimčių jos krito mušiu 
laukuose arba tapo sunkiai suMlota.

Šitą kruviną auką išplėšė Suomijai žiaurus Stalino 
despotizmas, melagingai skelbdamas savo krašto žmo
nėms ir užsieniams, kad jisai einąs “išvaduoti” Suomijos 
liaudį.

Suomija laisvę apgynė, nors dalis jos žemės pateko į 
priešo rankas. Reikia tikėtis, kad netolimoje ateityje už
puolikas bus iš tos teritorijos išvytas.

.....................................—. ■ /

Numatomos atmainos Anglijoje ir 
Prancūzijoje

Anglijos ir Francuzijos žmonės nepatenkinti savo 
valdžiomis. Laukiama, kad šiomis dienomis jose bus pa
daryta atmainų. Sakoma, kad iš Chamberlaino kabineto 
busią pašalinti kokie trys ar, gal būt, keturi ministeriai. 
Francuzijos ministerių kabinetas irgi ketinama pėrorga- 
nizuoti. A

Bet nėųumatomą, kad pasitrauktų bent vienos tų ša
lių premjeras: Taip Chamberlainas, kaip ir Daladier yra 
“Miuncheno herojai”. Kol juodu stovi sąjungininkų val
džių priešakyje, nepasitikėjimas tomis valdžiomis-nuola
tos kils visuomenėje, kai tik sąjungininkus ištiks stam
besnis nepasisekimas kovoje su diktatūromis.

. Dabartinę krizę Anglijoje ir Francūžijdje iššaukė 
bolševikų laimėjimas Suomijoje. Kaip iš Chamberlaino 
pareiškimo parlamente gūlima numanyti, anglai ir fran- 
euzai čia nebuvo tiek daug kalti, kiek jie yra kaltinami. 
Sątjungininkai, pasirodo, buvo pasiryžę pasiųsti Suomijon 
100,000 gerai apginkluotų kareivių, ir šita pagalba Suo
mijai buvo pasiūlyta. Bet ji jos neprašė, matyt, bijoda
mi įvelti į karą Skandinavijos šalis. Tačiau Anglijos Val
džia praeityje yra tiek kartų dariusi nuolaidas diktatū
roms, kad žmonės ir šiandien netiki jos pasiryžimu ko
voti iki galo prieš Hitlerį ir jo talkininkus.

pažangai bei jo kultūrai kel
ti. ■ . . .. j ė;

Vęnclauskis buvo ne tik 
aukštos kultūros žmogus as
mens bei visuomenės santy
kiuose, bet kartu ir aktingas 
kultūrininkas, kūriafn/rupėj oj 
kad darbo žmonės šviesiau ir 
gražiau gyventų, kad jie. pla
čiau naudotųsi gėrybėmis;

> kurių teikia kultūros laimėji
mai. .

Venclauškiui teko išeitį sto
vint jų. priešaky ir visi etapai 
musų kultūrinių kovų — ,nud 
draudžiamos lietuviškos kny
gos skleidimo bei mėgėjų te- 
atrp vaidybos iki savo lietu
viškos gimnazij os, sAvos kny
gų leidyklos, savų viešųjų bi
bliotekų, net savų teatro rū
mų statybos Šiauliuose.

Ir toje savo veikloje jis bu
vo ne tik člūosnus savo me
džiaginiais indėliais, bet ir 
nepamainomas organizato
rius, toli numatąs kųrejas.

Jo veikla ypač reikšminga 
musų dar perdaug anemiš
kam ir riėiiusištovėjušiam, į- 
vairių vejų blaškomam gyve
nimui, juoba, kad jis buvo' 
perdėm ištikimas pagrindi
niam pažangos veiksmui — 
plačiosios visuomenes ben
dradarbiavimo pradui, besi
tvarkant jai savo visuomenę, 
ypač ekonominę būklę.

Po rusų revoliūcinio šąju- .
džio, kiek palaisvėjus sąly- apmokės Tamstos apdraudą?” 
goms, Venclaūskiš kartu .su šitokią agitaciją, tarpe SLA. 
kitais steigia Šiauliuose sce- narių skleidžia iš Sodus, Mieli., 
uos—dainos—muzikos “tVar- kur gyvena p. J. J. Bachunas, 
po” draugiją — pirmąją vie- tie “s- L- A. gerovės gynėjai”! 
šą lietuviškos, kultūros plat- yrįl labai abejotina, kad žiiio-
formą, savo, laiku atlikusią ngs> sūriems fupį SLA. gerove, 
žymų vaidmenį Lietuvos vi- dr|stų pranašauti, jogei SLA.

‘‘mirs” ir kad pražus jo narių 
apdrauda.

t. u._ , ’ Ne gana to. Tie “S. L. A. ge-
dytį'.kada - sngHnutaine rovės gynėjai” prūnašauja dar 

apygardoje besiaučiant dar 
ginkluotoms svetimų kariuo- 
mehių jėgoms 5 bei plėšikų 
gaujomš, ’ ^grėŽe v visuotinas 
chaosas ir ūkiškoji suirute, 
jis savo tvirtu būdu,, organi
zaciniais gabumais ir laktu 
padėjo sukurti Šiauliuose vie
tos valdžią — savivaldybių 
branduolius ir jų centrą, ku
rie davė galimumo kraštui* 
tvarkytis ir kitus savo būk
les rėikalūs jų tarpe švieti
mą, pf. mokslą. Pačiuose 
Šiauliuose jis stoja priešaky 
pirmosios lietuvių gimnazi
jos kolektyvo “Jėga”.

Pagaliau Vęnclauskis sto
vėjo pirmose eilėse ir aktin-

Iš p. J. J. Bachuho farmdš, 
Sodus, Mich., tapo išsiuntinėti 
SLA. nariams pluoštai lapelių, 
agituojančių rinkti į Pildomą 
Tarybą p. p. Laukaitį, Kerševi- 
Čių, Bachuną, Brdžūuską ir Bie- 
žį į vietą pelikių dabartinių 
SLA. viršininkų. Tų lapelių au
toriai pasivadino “S. L. A. Gė
rovės Gynėjais’’. Jie turį sekre
torių V. Š. Jokubyng iš Chicą-

Tuos, kandidatus sėniaus pirš-

Komitetas”

Lietuvos žinių žiupsnelis
Vyriausias Komitetas Vilniaus Kraštui Remti rengiasi 

siųsti į Ameriką savo atstovą. — Numatomus ytff 
generolas Daukantas. — Kalbos apie delegacijos pa-

* * - : . . __ Traukiniu jii-
j. — Lenkų agi- 

Kaip karas veikia Lietuvą.

siuntimą. Ptagyveniftias brangsta. — 
dėjimas Vilniuje.—Trūksta mokytojų 
tačija. — '

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Lietuvoje šbsidąro toksai į- 

šįiudis, kad Artiėrikos katalikai 
lietuviai užsispyrusiai nori lai- 

> , ■......... .... . j kytiš tik šąvųjų tarpe ir tik ša-
davo SLA. nariams “Sargyboš vUošjus &lpti. Tuo pačiti melu 
Komitetas” (“Sargybos bokš- Lietuvoje katalikai, tikriau 
tas”) Brooklyrie. Naujos plunk-- tarus, krikščionys demokratai 
suos, bet paukštis tas pats. tampriai , bendradarbiauja", su 

Laukaičių, Kerševičiaus, Ba- liaudininkais. Jų tąsai *susitari- 
chuno ir Ko. piršliai sakosi gi- mas bent Šiuo metu atrodo la- 
ną SLA. gerovę. Bet štai ką jie bai širdingas ir glaudus. Betgi 
rašo viename tų lapelių: šiaurės Amerikos katalikų lietu,

“Kaš pirma riiirš? Ar. Su- organizacijos šiokio nuošir- 
šiv. Liet; Amerikoj—ai* Tam- durno visai nerodo ir su kitų 
gta?” pažiūrų žmonėmis atrodo lyg,

. • . nenori įeiti į kontaktą. Jau čia
l^loks yra uždėtas ant lapelioj nekalbančia apie socialistus, bet 
antgalvis. O kitoje lapelio pu- bent su kitomis srovėmis galė- 
sėje pasakojama, kad SLA. fi- Lų rasti bendrą kalbą. Juo la- 
nŪnsai esą tokiame blogame biaū, kad Lietuvoje štai su liau- 
stovyje*. jogei grasinąs “pavo- (liniukais jie visame išvien eina, 
jus”, organizacijos gyvavimui. |0 rodos, pačioje Lietuvoje tokiė 
Todėl, girdi, Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje galįs mirti 
pirm Tamstos — ir “kas tada 

į šitokią agitaciją tarpe SLA.

taip pat labai teigiamai* paveiks 
žemes ūkį.
' . !•<< K. I

Buvusi Lenkijoj valstybė bu
vo bent dvylika kartų didesnė 
už Lietuvą, o štai Vilniaus ge
ležinkelių stotis dabūr tik pusę 
tiek susilaukia traukinių. Juk 
Vilniauįs geležinkelių stotis a- 
nuomet aptarnavo visą Lenkiją, 
o dabar tik mažutę Lietuvos te
ritoriją. Iš čia jau numanu, kad 
Lietuvos ūkiškas pajėgumas žy
miai stipresnis ir atsparesnis už

žinoma, visa lai imant pro- 
porcionaliai žemės plotui ir gy
ventojų skaičiui. Juk Vilniaus 
geležinkelio stoties judėjimas 
dabar turėtų būti bent dvylika 
kartų būti mažesnis, o vienok 
sumažėjo tik pusiau!

APZVALG
5 V » i 1 t !

Minė ŽYMUS LIETUVOS 
DARBUOTOJAS

K. VENCLAUSKIO 
DARBAI

Lietuvos- laikraŠČią kovo 25 
ir sekančių dienų numeriuose į- 
dėta skaitlingi liūdesio pareiški
mai dėl advokato Kazimiero 
Venclaiiskio mirties.

'lai buvo vicilas žjįipiaiišiųĮų 
Lietuvos visuomenihinkų — so- 
cial-deniokratų partijos narys 
ir buvęs jos pirmininkas, “Kul
tūros1” dūrbuotojas ir Šiaulių 
savivaldybės atstovas. z

Jisai mirė, sulaukęd 60 metų 
amžiaus. \

Pernai pažangioji Šiaulių vi
suomene neteko kito stambaus 
clarbuotojo — inžinieriaus Biel
skio. Adv. Vęnclauskis per ilgus 
įielus veikė kartu su inž. Biels
kio, ir daugiausia jų pastango
mis Šiaulių^ mieštas, kuris per
eitojo pasaulio karo metu buvd 
beveik visūi sūgriaūfeš, tapo ne 
liktai atstatytas, bet ir pasida
vė Lietuvoj kultūrinio judėjimo 
centras.

Apie velionio didelius nuopel
nus Lietuvai rašo buvęs artimas 
jo draugas, teisėjas P. Bugailiš- 
kis, kuris dabar yra apygardos 
teismo pirmininkas Vilniaus 
krašte. Jisai rašo “Lietuvos Ži
niose”:

Tautos gyvenimo ųkanoše? 
kada Lietuvos kraštą slėgė 
tamsos slogutis ir svetimas 
jungas, gi jo visuomeniško 
gaivumo pulsas vos tik plak- 
sėio neskaitingų šviesuoliu 
slrdyše, Velionis R. Venčfedš- 
kiš praiėjA savo žygį į liatrfdį, 
apsišarvojęs ne lik žiniomis, 
mokslu, bet it i«pglaffžWa 
energija, ihvečhiė ir aiškiu 
tikslų.

salia* ^plačios ir sekipingps 
poiitinės-socialinūs darbuotes^ 
kuri ypač aifeis žiūu^iųisiaįs 
rusų reakciją, pdskiau oku- 
paėijtj laikais, jis be įaliovos 
ieškojo kelių ir savo kramto

suomeniniame bei tautiniame 
sąjūdy.

Did. karo sukrėtimams gy-

Šiaulių mieste ir nualintoje'|lr daugįau nelaimių Susivieniji
mui, — nors, rodos, jeigu jisai 
“mirs”, tai jau pasibaigs visos 
jo bėdos. Pasirodė, ne. “Gėro
ves gynėjąiįVašo/ kad Susivie
nijimas prieš, savo iiiiltį dar pa
kels narių mokesčius — girdi, 
“noroms ar nėndrdms SLA. 
NARIŲ DUOKLĖS BUS NA 
RIAMS PAKį^TOŠ.”

Tai ve kp^ia į “Ii tėra'turai” ta
po išsiuntinėta 15-ai tūkstančių 
SLA. narių iš Sodus, Mieli. Dari 
sykį klausiame: Ar tai yra Šū- 
sivienijinio geroves gynimas?

Nė,' tai yra bjaurūs užšimoji- 
fiias Susivienijimui pdkėnkti! 
Tai yra pastangos Šūsivieniji- 
iną diškfedituoti jd narių aky
se;’ kdd’iiafidi liėbraiigintų savo 
br^nizačijos, nėmbkėtų savo 
duoklių ir hękalbintų kitų žmo
nių p'tiė organizacijos dėtis. Nės 
juk ne vienas narys f nendrės 
mokėti už apdraudą tokioje or
ganizacijoje, kuriai Jiesia “mir
tis”! Ne Vienas žmogus nenorės 
rūginti savo .draugų štotį j dr- 
ghhižaciją, abie kurią stelfcfe- 
ma, kad joje pražus sumokėtos 
duokleš arba bus uždėti dides
ni niblcėsčiaj'! \

Taigi tie neva “Š. L. A. gė
roves gynėjai”, kutie šitokius 
faštus sklėidzid, tikfųftiojė yra 
organizacijoj priekį, ŠLA. 
GRIOVĖJAI. Jie bando įpiršti į 
SLA. Pildolną Talybą p.p. Lau
kaitį, KėrŠėvičių, BačKudį, Bra- 
zduską ir Dr. Biėžį, begėdišku 
budu atakuodaiiii ir šmeiždami 
Susivienijimą.

Mėš hežinbmė, ač visi šitie 
kandidatai tokfei biauriai fi 
kenksmingai agitacijai pritaria. 
Jeigu taip, tai labai Ifudna. Ne- 

liidrčtūfne tikėti, R^d jie sąmo
ningai imasi šitokių Žėfhų priė; 
indniij š'avo tikslaftiš pašiekli. 
Bėt, deja, vienas tų kandidatą 
yrd aiškiai' šusirišęš su šita 

Ibidtiria kafirjidiiija prieš Shsi- 
______ ______ __  vienijinlą, fdi — p. L J. Bkėfiib 

no ren/alųfiie dėl sumanyto k’urfe yia įiefšaniak į iždi- 
. ._______________________fihikus. Ah’t fepėlid vffša'ūš, kur

ši$i- prdiKdŠdujAiAa “ihirtfš” Susiviė- 
koppęratiiiiu ftlj'hhuf, fidžymėfa, kūip š^kė- 
pastangomis me, Sodus, Mich., kaipo isšiūn- 

vlsgi realizuojama tėalfo Rų- ir dar pasakyta/ kad
mų statybi “Pa'slo^ė^’ tam lapeliui esąs galitas J. V. 
firina

Velionis Vęnclauskis pafiM randasi p. Bachuno fatifia, ku

e~ | santykiavimai yra žymiai sun
kesni, nes čia Lietuvos reikalai 
atsistoja visai konkrečioje for
moje, tuo metu, kaip tie Lie
tuvos reikalai Amerikos lietuviu 
tarpe turi daugiau teoretinio 
pobūdžio. O rodos, teoretinėje 
plotmėje visuomet lengviau, 
kad‘ir politikoje susitarti, negu 
tiios klausimus jau praktiškai 
rišant ir juos konkrečiai gyve
nimui taikant. Tai visai nenuo
stabu, kad Lietuvoje tam tikro
se politinėse sferoje visa tai la
bai apgailestaujama.

turos” b-ves ilgametis pirmi- 
ninkas, padėjęs jai ištverti 
sunkųjį' jos laikotarpį, kada 
buvo paskirtas b-vės ėgžišta- 
v ii no pagrindas, uždarant va- 
dih. Kultūros buiėliūš ii pa
čią b-vę pastatant prieš dide
lius materialinius sunkumus. 
Ir čia, taikant kooperatiškus 
metodus kultūros sąjūdžiui 
bei darbui, buvo plačiai iš
vystyta pirmoji knygų leidy
kla, paskleidusi į rinką kele
tą šimtų knygų, jų tarpe ne
mažą moderniškų vadovėlių, 
populiarios literatūros, “Kul
tūros” žurnalą ir Lt., išjudin
ta iš savo aplinkos siaurų in
teresų platesnė visuomenė, 
sudarant vietose kelis šimtus 
kulturoą centrų—- būrelių su 
jų skaityklom, kilnojamom 
bibliotekom, liaudies univer
sitetais, net liaudies namais.

Politinėm audrom savo lai
ku nušlavus “Kultūros” b-vės 
skaitlingas kult, šviet. įstai
gai, velionięs ypatingai rem
tieji Liąudies Narnai, kad ir 
nebe taip pfečiai, liet vISUO- 
meniškais pdgiindais ilgė lai-

Lietuvoje pragyvenimas vis 
tolydžiai brangsta. Nors tie pro
duktai, kurie Lietuvos rinkoje 
pagaminami nežymiai savo kai
ną pakilo, bet visa kas iŠ užsie
nių eksportuojama eina vis 
bfangyh. Tai skaudžiai atsilie
pia į žemes ūkį. Ūkininkai, ką 
parduoda, gauna žemas kainas, 
bet kas jiems tenka pirkti — 
ręikia brangiai mokėti. Geležis, 
žemes įdirbimo įrankiai, viso
kios žemei dirbti mašinos savo 
kaina žymiai pakilo. Susidaro 
labai nejauki padėtis. Nors už
sieniuose kainos ir labai nepa
kilo, bet tų prekių pargabeni
mas labai pabrango.

O kai kurios prekes pūrghbe- 
namdš į Lietuvą dabar aplinki
niais kėliais, taip ir Lietuvos 
eksportas eina tolimais aplinki
niais keliais. Visa dar laimė, 
kad Lietuvos ūkininkai labai 
daug pagamina, tai dai* verstis 
gali, štai mažutė Lielūvū perei
tais metais vien tik kiaušinių 
svetur eksportavo už aštuonis 
milijonus litų!

Tai tokia žymi suma, kuri 
ūkininkui daugelį spragų ųžkai- 
šioja., Šieųiėt tikimasi už ko
kius keletą dešimčių milijonų 
litų linų Svetur eksportuoti, tai

Kadangi Vilniaus .krašte jau 
įvestas privalomas mokslas, tai 
dabar tenais veikia veik dvigu
bai, tiek mokyklų ir niokytojų, 
kiek seniau lenkams valdant tą 
kraštą lenais buvo. Pradžios 
mokykloms Lietuvai dabar pri
truko cenzuolų mokytojų, lai 
laikinai leista maky toj auti ir 
tiems, kurie nėra baigę mokyto
jų seminarijų. Bet privalomo 
mokslo įvedimas Vilniaus kraš
te susidūrė su dideliais sunku
mais. Mokyklinio amžiaus vai
kai daug kur neturi drabužių 
ir apavynės, tai negali vis eiti 
į mokyklas.

Vyriausias Komitetas Vilniaus 
Kraštui Remti už keletas dešim
čių tūkstančių litų nupirko ba
tukų ir drabužių mokyklinio 
amžiaus vaikams, kad jie gale- 
tų visi mokyklas lankyti. Ar 
tenka kalbėti, kad šioji dovana 
Vilniaus krašto varguomenės 
tarpe padarė milžinišką įspūdį!

Dėl jų tai visai negirdėta nau
jiena. Daugelyje mokyklų vi
siems vaikams duodami šilti 
pusryčiai, lai taip pat jiems 
sunkiai suprantama naujienybė.

Varguomenės vaikai veik visi 
gauna nemokamai vadovėlius. 
Visos šitos naujfenybės labai 
erzina Lietuvos priešus. Iš kur, 
iš kur toji maža Lietuva turi 
tiek daug lėšų? Jiems atrodo, 
kad tai vis daroma politiniais 
sumetimais, t ka< 
savo pusę darbo
tiek neišmano ir nežino, 
Lietuvoje šiokios naujienybės 
jau iš seno buvo.

Žinoma Lietuvos valstybės 
priešai visa tai mėgina kitaip 
išaiškinti ir kaip įmanydami 
drųščia ^yvebimą.

Tiesa, Lietuvai tai naujos iš
laidos, nes Vilniaus kraštas kol 
kas dar nieko neduoda, o tik 
jau reikia duoti,

Bet dędąnibš visos pastangos, 
kad jr Vilriiauš kraštas pradėtų 
produkuoti, sįfei jau dabar šu- 
sirupinfe, kad pavasariui atėjus 
visa žemė Kutų įdirbta ir visi 
laukai užsėti. Jau dabaf daro- 
mi sąrūŠai kam reikalingi dač- 
bo gyvujfei, pffthdjė eileje ark-

šimt tuksiančių laukų darbiniu- 
tų.

Vilniaus krašte jų esama, bet 
vielos lenkai varo šėlusią agi 
taciją, kad iš lenais darbininkai 
neitų pas ūkininkus dirbti, šio
ji agitaacija, kaip kurių pasėkų 
turi. Visai galimas daiktas, kad 
teks pavartoti net prievarta, 
kad neturintieji darbo eitų pus 
ūkininkus dirbti.

Pavasariui išaušus bus daug 
kelių, plentų taisoma ir vedami 
nauji geležinkeliai, šiems dar
bams tur būt bus pavartoti ir 
internuoti lenkų kareiviai. Že
mes Ūkis vargu susilauks tiek 
darbininkų kiek jų reikės. Jau 
dabar stąmbesni ūkininkai sten
giasi lauko darbus motorizuoti, 
mechanizuoti, kad galėtų ma
žesniu darbininkų skaičiumi sa
vo laukus apdirbti.

liet yra sunkiai nugalima 
kliūtis, tai motorizuotam dar
bui kuro stoka. Benzinas Lietu
vai jau liko neišvengiamą būti
nybe, o dabar taip sunku jisai 
Įsigyti. Taigi, nors Lietuva ir 
nekariauja, bet ne tiesioginiai 
karas ją labai skaudžiai palic 
čia. Visai nenuostabu, kad Lie
tuvos žmonės trokšte trokšta, 
kad greičiau karas baigtųsi. O 
Vienok jo galo nematyti, nes 
tikroji karo pradžia dar tinka
mai neišsivystė.

pereitų 
kariuo- 
niobili-

o tai labai keista, kad pereitų 
metų naujokai nebuvo į kariuo
menę pašaukti, nors ir buvo at
sarginių mobilizacijos !

Štai lik šį pavasarį 
metų naujokai stoja į 
menę! Suprantama, dėl
zacijos ir kitų labai svarbių rei
kalų tie naujokai nebuvo pa
šaukti, nes nebūtų buvę kas 
juos tinkamai pamoko, štai da
bar kaip viskas lyg aprimo ir 
naujokai galės stoti kariuome
nėn ir bus kas juos moko.

Anuomet buvo imtasi tik at-
J 4 į ’ t . i . •

sarginių visokių priemonių, bu
vo tikėtasi, kad neteks kariauti, 

’4.

to dėl naujokai nebuvo šaukia
mi, o jų vietoje mobilizuoti at
sarginiai. Tuo budu buvo su
taupyta bent kiek lėšų.

kiaurai inilitarinis kraštas, lai 
štai geras įrodymas, kad taip 
nėra ir kad be reikalo nesišvais
toma. Vadinasi, butą labai at
sargiai ir apdairiai pasielgta. Lu
kiškam gyvenimui tai neabejo
tinai dideli pliusai.

—Jūsų Keistas 
(GALAS)

ŽINIOS
žmones. Jie 

kad

suomeninimo 
pagrindu,, jo

■

pašto “pfermit No. Į.” Tenai

rioje jisai turi ir šavo spaustu
vėlę.

z t’dfs p. Šaęiiunas, vadinasi, 
tį .biyiią iškepė ir jisai panau
doja J.. V. į)aš(ą SLA. narius 
"papenėti”. Vienoje vietoje, kur 
dtėiria puštužinis “Tėvynės” ko- 
įrjųfj. ėdciiūno makafeįųra biį- 
vd atsiųs ta kiek vienam r 
gano skaitytojui. JIei$qą ■ 
Baęhhnhs vartoja “Tėvynės” 
škaitytojų adresų sąrašą!

Kuomet šitokiais geliais tie 
asmens bando įsiskverbti į SLA. 
viršininkų vietas, tai jie labai 
prastąi save rekomeųdųoja. Nes 
kas šitaip organizaciją šniėižia, 
iŠ to negalima tikėtis, kpd jisai 
darbuosis jos labui. O kad po
nai “S, L. A. gerovės gynėjai”, 
iš tiesų, skleidžia apie Susivie- 
nijiiną niėlus ir šmeižtus, tai 
mes ryloj parodysim aiškiais 
faktais.

VILNIUS. — 1939 metų sau
sio 1 d. Vilniaus miestas turėjo 
34 milijonus zlotų įvairių skolų, 
iš jų 19 milijonų ilgalaikių ir

skolos buvo paimtos iš Lenkijos 
vaisi. banko, žemes banko ir k L 
kredito įstaigų. Daugiau kaip 70 
nuoš. visų Vilniaus miesto sko
lų tenka buvusiai Lenkijos val-

e
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Vilhfetls irfašfo ukinihkija tai 
febai .tėigfemai nuteikia. Buvę 
sustoję (vafrtįs Čid fabrikėliai, 
dirbtuves dabar stengiamasi 
juos pdleišll j darbą. Lenkų o- 
ktipdčijo$ inėhi Vilnius visup- 
iWef (ul^Jb žynių skaičių bedar
bių, o dabar jų veik nėra. Visi 
vietos gyventojai stengiamasi 
aprūpinti darbu, žinoma tai ne
siseka padaryti su inteligentais, 
kurių čia daug yra užsilikusių, 
•kaipd ne vietos gyventojų.

—— •«■■■
Lietuvos žemės ūkis šiuo. me

tu yra i'įiiiiihgas septyniasde-

šiemet Vilniaus miestas ieško 
5 milijonus litų paskolos, kuri 
bus sunaudota sekamai: naujai 
skerdyklai statyti 890,000 L|„ 
vandentiekio naujiems Šuli
niams įrengti ir tinklui praplės
ti 61)0,000 Lt., elektros stoties į- 
rengimams atnaujinti 1 milijo
ną Lt., miesto lombardo pagrin- 
diniafh k&pi t aluj sudaryti 300,- 
0'0b Lt., naujai slegiamai auto 
bušų įmonei autobusam^pirkti 
ir dirbtuves įrengi! 1,395,000 It., 
durpyno įmonei ir lentpjūvei į 
i engti 450,000 Lt., prekybos ha
lės, lombardo ir ugniagesių na
mams įrengti 255,000 Lt. Visą 
šią paskolą Vilniaus miesto sa
vivaldybe galės grąžinti per 6 
metus.

VILNIUS. — Lietuvai atga
vus Vilnių, čia buvo tik 450 
telefono abonentų. Dabar jų 
jau yra. 1,860, ir kasdien skai
čius didėja.



i

Trečiadienis, kovo 20, 1940

ŠI GABI JA JNUOLIU GRUPE LABAI 
NUSIVYLUSI LIETUVIAIS

grupių

dom ir visur veltui važinėjom, 
tai buvom kviečiami ir naudo
jami.

Bet tas nebūtų taip skaudu, 
jeigu atlyginimu paramos gau
tume. Bet, nei paramos nuo lie
tuvių niekad nesusilaukėm, ir

Svetimtaučiai, sako, ją gerbia, bet lietuviai ją Užmiršę

Jau dešimti metų kaip mu- nimą. Kol mes savo pinigus lei- 
sų grupė veikia. Per tą laiką 
grupė, kaipo šokikai, susilaukė 
daug pritarimo ir, bendrai, yra 
skaitoma kaipo viena iš geriau
sių tautiškųjų šokių 
Chicagoj.

Keletą metų atgal 
lietuviškos draugijos
kvietė ir grupė visur dalyvavo, 
buk tai piknikas ar šiaip pa
rengimas. Tie kvietėjai retai 
kada grupę vaišino ar jų “kar
terius” atlygino, o viena poniš- 
kesnė grupė manė, kad mums 
garbė jai šokti ir užsispyrė, 
kad mes užsimokėtume už gar
derobą. Nei vienas net nepa
mano, kad šokikams drabužiai 
reikia valyti, ir kiekvieną kar
tų šokant drabužiai susitepa. 
Mes turėdavom kartais mokėti 
virš pusdolerio už kelionę pik
nikai! šokti dulkėse ir retai ka
da nors mes gaudavom atlygi-

ASTH MA
’^'FRCCmilL OFFfR!

Jei kenti dusulio antpuolius, kosulio, sunkiai 
kvėpuoji—raAyk greitai DYKAI BANDYMO 
t —hKi'oh pasrelb-s. Tokie, kurių
pa<lėti» “bevillies ’ ypač pageidautini. RaAytt 
NACOR. 836-B State Life Building, 
Indianapolis, Ind.
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visokios 
šokikus tas labai užgavo, ir nusistatėm, 

kad jeigu kas nori musų patar
navimo, lai užmoka. Bet kaip 
tik ųžsiminėm apie mokėjimą, 
tai ir pakvietimai sustojo.

. , I . . Ix . - r A I
Kiekvienais metais važiuoja

Washiriįftonan
Ši grupė yra žinoma kaipo 

lietuviška grupė, šokėjai veik 
visi lietuviai. Uzšipėlne garbin
go vardo ir gerbia lietuvių var
dą. Kur tik eina, svetimtaučių 
tarpe aukštai kelia lietuvišką 
vėliavą ir gal daūgiau ir pla
čiau reklamavo lietuvius, negu 
kokia kita grupe. Bet lietuviai 
to nepaiso.

Kiekvienais metais grupė ke
liauja Vašingtonan dalyvauti 
tautiškoj šventėj ir ten ši gru
pė išsidirbo labai gerą vardą. 
To festivalio vedėjai pripažino, 
kad be musų grupės neapsieitų 
ir kad mes esam festivalio pa-

NAUJIENOS, Chl<ago, Ak
I

Naujasis Vatikano Nuncijus 
Lietuvai monsijoras L u i g i 
Centozas.
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Užeikite Šiandien Pas

KOZ1CKTS
4178 ARCHER AVENUE

VELYKINĮ KUMPĮ
M

M

M

darytų kumpių ir importuo-

M 
H 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M

Turim visą eilę namų darbo cukrum
tų kumpių. Taipgi specialių velykinių dešrų, šviežių ir rūkytų, rū
kytų Būtis ir Lašinių. . < • ,

M 
H 
M

KUMPIUS IŠVER
DAME DYKAI

i ■ /■ ■

Kumpius Iškepame
Su visais trimin- 
gaiš Tiktai Extra

M 
M 
M 
M
M 
M 
M 
HTRĖČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ SPECIALAI

TIESIAI IŠ MUSŲ VIRTUVES
KEPTA ŽUVIS — KEPTI MAKARONAI — NAMŲ DARBO SPA- 
GETAI — Dideli įvairenybė gatavų gavėninių valgių.

s 12 rusių saladų — skoningų desertų,* čokoladinių 
■ kiaušinių duodame vaikams su kiekvienu pirkiniu.

KOZICKIS D ELIC ATESSEN
and HOME MADE SAUSAGE STORE

4178 ABCHER AVENUE LAF. 278J
<WbcK£bcfctxxxixxžžxtžxtixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
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H
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M
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• . . . .1 ■ t »
žiba. Mums šios kelionės kai- 
nupją $350 kiekvieną kartą, bet 
surinktieji pinigai yra ne iš 
lietuvių. Mes turėjom bunco 
party, garsinom ir prašėm at
silankyti, bet svečių tarpę buvo 
tik viena lietuvė. Visi kiti buvo 
airiai, amerikiečiai ir lenkai.

“Bandymas”
Per Velykų dieną Lietuvių 

Auditorijoj grupe ruošia margą 
ir turtingą programą. Sušoks 
trisdešimts šokių, reprezentuo
jančių daug tautų. Dešimts nu
merių bus lietuviški tautiški 
šokiai. Tikslas šio parengimo 
yra sukelti reikalingos paramos 
kelionei Vašingtonam Šie pini
gai neis nei man, nei kitam, o 
vien kelionei, kad ši paramos 
verta grupė toliau galėtų tęsti 
garsinimą lietuvių vardo. Šis 
Velykų parengimas bus išban
dymas. Jeigu lietuviai įvertina 
musų darbą, tai atsilankys, 
įžanga iš anksto tik trisdešimts 
penki centai (50c prie durų)< 
Tai labai maža suma. Išlaidos 
už salę ir orkestrą šokiams ga
na aukštos. Jeigu mums teks 
nuostolių turėti, tai lai reikš, 
kad lietuviai neįvertina musų 
darbo ir nepaiso ar riies dir
bam jų garbei ar ne. Jeigu taip 
pasirodys tame vakare, mes bu
sim labai nusivylę ir lietuvišką
ja grupė nebepasivadinsim. Mes 
dirbam savo darbą ir mes lau
kiam, kad ir jus prisidetumėt 
prie jo, parodydami mums 
nors truputį pritarimo.

. t i . V -4 . ,
Atsilankykite per Velykų 

ųą šeštą vakare į Lietuvių 
ditoriją, 3133 S. Halsted
Pamatysit vieną iš margiausių 
tautiškų šokių vakarą, praleisi! 
linksmai valandas ir prie pro
gos padėsi t su savo parama pil
nai tokios p1---- ---------------
vašiai grupei.

Budriko Radio 
, Programas i .. ' , 'I Budriko radio programas 
pereitą seplintaJichį bUvO pil
nas ^erų nuiTiėrių, kdriuOS tin- 

s kūmai išpildė fadio orkestrą, 
gėri daihibinkai duetai ir solo. 
Taipgi Makalų šeimos vaizde
lis buvo gyvas ir Įdomus.

1 * i t • W «• * \ * i ■ • i i i

| Kitas''Budriko, radio progra
mas bus ketvirtadienio vaka
re, nuo 7 iki , 8 vai., Chicūgos 
laiku iš stoties WHFC, 1426
4.

Kaip ir vis, programas bus 
įvairus Įr įctomuš. Bus gerą 
ąkordfeoiių t muzika, gražios 
liaudies daineles, svarbus aš
menų ir draugijų pranešimai, 
juokai ir svarbesnės tos die
nos pasaulio žinios. NepamirŠ- 
kitq pasiklausyti.

—Radio Mėgėjas
- ■ .. ■ u- - ■ ■ - - - ... I

R, .Šaltifnieraš Perkėlė 
Ofisą Marąuette 
Parkan

Povilas sajtimieraš, kasdie
ninių lietuviškų radio progra
mų leidėjas iš radio ų‘- J. 
5VHIP, perkėlė savo ofisą 
Ėridgeporto į Maręjuėtte Pa 
ką, ad. .6912 So. Weštęrn Avė. 
Telefonas Prošpect 4050.

Naujas ofisas yra moderniš
kai įrengtas; ruiminga raštine, 
2 privatiški ofisai, studija, iš 
kurios vėliau bus leidžiami 
programai ir maža sale radio 
narių susirinkimų, artistų pra-

k

Lik Sveika Ta “Kito Ypata PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

Rpmkite Lietuviška
Žyduką

Mathan Kantei 
. MUTUAL LIQUOK

CO. - Wholesale 
4707 S. Halsted Si 
Pęl Boulevard 0014

Victor Bagdonas
LOCA1 & LONG DISTANCF 

t MOVING
* ‘ęrkrausiom forniėiUb. pianus j 

įsakius. rakandus bei storus 
Vežam | farmas ii kitus miestus 
<ema kaina. Musų Darbas ga 
antuotas. Taipgi pristatom an 

•Jis j visas miesto dalis.
3406 So, Halsted St.

Saukit Tel. VARUS 340#

iii Čhicago, call OFFicial 9100

ILLINOIS BELL TELfeptfdNĖ COMPANY
V k J ‘....n- L,, I . . .

• Tai tikrai nepaprastas įvykis visoj šeimoj, kada galima 
pasikeisti bendrai naudojamą telefoną atskiros šeimos tele- 
fon9.J’nUa- Tada, mat, naudojatės visais linijos patogumais 
nepriklausomai nuo kitų,—visa linija jūsų kada panorite. 
Nebereikia laukti tos “kitos ypatos” kalbos galo. Nebereikia♦ ' 
ir draugams laukti, kada jie nori pasišaukti jūsų.

„ i ( x i i. • . Į T <į J. -*
Atskiros linijos pravedimo kaina taip nedidelė, o už pa- .bĄ k ,1 • X<*s1 k i | i

keitimus visai nieko neskaitoma. Tad, kodėl nepasišaukti 
Business Office ir neužsisakyti šiandien?

M H 
H 
M

H 
M 
H

—............... i tini i ii i ........................................................................ ..............................................

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00
(sargus fondas virš - - $06(1,(100.00

Dabar Mokame Už Pa- ,
dėtus Pinigus. Duodam Pasko-
las Ant Namų 1 iki 20 mt. ,, j •SSsl

i

CHA#TĖfcEt) IIY Ų. S.
GdVĘRNMENT

ŠaViNGŠ FEDERALLY’ 
... .JNŠŪRĖD .J  

4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOClATIONofChicago
JUSTIN MAcitE^lCBt, Pres.

Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

...... * . * " j rirrnM niū
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Jį'

dic-
Au-
St.

paramos uzšitarna-
•V. F. Beliajus.

Šaltimiero Org.
Auka Vilniečiams
$291.00

Pelnas Nepriklauso mijb e s

stoties

ar

Visi turintieji reikalus pra
šomi kreiptis į naują raštinę.

(Šp.)

be

Ktir Vėlykiriį 
Kumpi Pirkti 

-'<• -- -
Kas butų Velykų stalas

kumpio. Aisk’uš dalykas, kad 
nepilnas ir jaušlurnėiš kaip nė 
per Velykas? Taigi,' kufnpiš' 
;eks pirkti: ’didelis ar mažas 
— betgi, turės būti stale. Tad; 
<odėl dabar — išanksto nepa
sirūpinti, kada dar krautuvė
se nėra prieššventinių sprąs
čių.

.Štai Kbzi’cki’s Delicafesšen ir 
Home Made Sausage Krautu
ve, 4178 Archer Avenue —- 
krautuve, kuri f tiri geriausių 
namų darbo ir importuotų kum
pių. Beto/ prie kiekvieno pir
kinio dalina dovanas vaikams. 
Užeikite persitikrinti,' arba pa
šaukite telefonu LAFayette 
2783. (Sfcelb.)

. ■■■■■—y—■y——*■■■■■■■ ■■■i   ■  

MASTER WIND0W SHADE C0.
Š. Jį Vondrak Tel, Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET .... . _ (ARTI WOOD ST.)

PAVASARIUI IR

VELYKOMS!!!
BATELIŲ PIRKTI

Eik i BOSTON’S
Visi Naiijiėji Stiliai. Naujos Gamybos!!

PER PASIRINKIMAS!!!
Juodi

Navy Blue
O Kombinacijos

Tai yra Geriausi . ir Gražiausi 
Automobiliai • Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U VVJLL HKE US” 

4030 So. Ąrcher Avenue
Phone Virginia 1515

• 1FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS 

liudija įrengta pu 
inos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis.. Darba 
Eiarantuotas.

420 W. 63rd St. ... 
»el. ENG. 5883-5840

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

larcus
KAS

iš stoties

Prisitaikinkite

r-

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

NAUJI BATELIAI 
VAIKAMS!!!

Žymus Star B r and ir
Doll
Parrot
Bateliai

Apsiaukite geriausiais, bateliais 
žemiausiom kainom

KAINA 15 CENTŲ 
Ilk ką gavome naują madą 
knygą., kurią galite gauti paš 
ritus. Siųskite, savo orderius:

Kombinacijos ,; . 
, . .Raudono roberio 
pad^i.

Turime visą eilę MOTERIMS PANČIAKŲ

Gabardine 
Al liga to r 
Bump t Joes!!! 
New Weggies 98

ir aukse.
r ■ 1.111

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

-a naudingos

vėliausius!!
jus Džiaugsitės jais 

PAMATYK JUOS’! — ^E^KIS JAIS!!

Ateikit ir Pamatykit Naujus
RED CjtOŠŠ Bfitūlius 

Viši Naujų Stilių
VYRAI!!!

Labiausia . išjcjąusi vėrtybė
- Chicagp j. ...

Mes nepakęlčme kainų!!.

Juodi
kucU 
Nėw Tanš

| ’auji

PfdKfešiifiaŠ 
rims — Naujieną 
Skaitytojoms

Moterys, pašiiiąucl'bkite šia 
proga! Markš drabužių' krau
tuve, t kurios šiandien . Nau j ie
nose telpį du aideii skėlbimai, 
paskelbė trlj'ų dal'ių velykinių 
ąpredų išpardavimą. Tik paina- 
nykite, už. $9.^9 trys dalykai; 
išpardavimas eis visose Marks 
septyniose krautuvėse.

Drabužiai puikus, geros mė 
džidgoš, naujausios mactoį, d 
kas šva%iaųšia,' nubštą- 
biai žbjha kainą. Beio, 4r krė- 
cTitaš. Įnįokeęi' dolerį .— prista
tys’ drabužius, p, likusią dalį 
mbkekiš mčnešiniais įndšaiš, 
ar kaip susitarsi.

išpard^viinb faikas baigsis 
šjvdkar Iq valaMą. t’tiigĮ, 
1 ima tikėtis ir daug žmonių. 
Jei pasistengsi greičiau ateiti, 
lai tuf^š.i b&iftnkimo ptbg^š. 
Viš6$ krautuvės Btis ąt&a^bš 
iki 16 valaii'dbš.

MADŲ

Vas. 16 d. Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimas St. 
Agnės Auditorijoj, kuėį buvo 
surengęs Šaltimiero Radio Klu
bas, atnešė gryno pelno $201.00

Įgaliota šaltimiero Klubo 
komisija šią sumų įteikė kon
sului P. Daužvdrdžiūi, pereitą 
ketvirtadienį, kovo 14 d.

L ų > •* . I l \
P. šaltimieras (ir jo Radio 

Klubų nariai , dėkoja visiems 
tos dienos dalyviams, progra- 
mo dalyviams ir publikai už 
gausią paramą. S’.

Žuvo Belėkdindamas 
“Aitvtlfą’’

Prie 51-moš it Wallacė gat
vių Chicagp and Wcsterų In
diana traukinys užmušė 9 me
tų berniuką Rogef Rilėy, nuo 
560(1 Normai bavaro.

Berniukas užbėgo ant gėlž- 
kclio bėgių bėlėkdindamaš ait
varą, ir traukinio nepamule.

BOSTON SHŪE STORE
IjMiUJIENOS..., 

st’

Vardai--------- -------
kdreiai ------------
•U.4 D i
Miestai

j .. j

Telefonas LAFAYETTE 58

STATOME NAUJUS J
NAMUS
MURINTUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS, 
Parūpiname paskolas lengvoms išlygoms
♦ Mokėdami kaip rendą—išmok&sit už savo namą.
• Piną negu .duosit darbą, kreipkitės pas muš, gausit gerai 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS

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

jJLtAA

f-a'rtiiAkis
1

. 5 M |. ■■ ■

3435 SOUTH HALSTED 
ŠtREET

Atokia, Sek padieniais UU.^:0p jygl. pietų.

',4P£.W.

Skelbimai Naujienose 
duodą , naudą dėlto; 
kad pačios Naujienos 
yra TiatfdirifcoS
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS :-:
■ ' ■ . ■ . . ' - ' . ; • • ' ' • ': L

TRUMPAI APIE VISKĄ L. B.” peckelis, Stanley Allen, St? James dist.

Apie socialistų rengtų vakarą
TORONTO, Canada. — Kaip 

daugeliui yra žinoma, Toronto 
socialistų kuopa rengė vakarą 
kovo 9 d. kun. M. X. Mockaus 
naudai. Kuopos komitetas dėjo 
daug pastangų yakarų padaryti 
pasekmingu, todėl jų darbų rei
kia atatinkamai įvertinti.

Vakaras ebuvo pasekmin
gas tikra to Rodžio prasme, bet 

 

nebuvo jr nepųsekmingas. Pub
likos nebuvo pei ilgiausiai, to
dėl ir pelno daug nepadaryta 
minihiam reikalui. Tačiau rei
kia žymėti faktų, kad publika, 
kiek jos buvo, buvo rinktine, 
socialistinė ir kultūrinių darbų

dar keliolikų fantų ir išleidus i 
loteriją, gauta šiek tiek pelno. 
Laimėjimo numeriai buvo visi 
pilni, todėl už 10c daug kas tu
rėjo progos išlošti ir išlošė pui
kių rankų darbo mezginių.

Aukavusioms draugėms E. 
Stankienei, E. Sultonienei ir E. 
Frenzelienei, surengusioms lo
terijų ir tuo prisidėjus prie va
karo pasekmingumo, parengi
mo komiteto vardu tariu šir
dingų ačiū, širdingas ačiū V. 
Dagiliui ir St. Taurinškui už 
atliktų darbų laike parengimo, 
režisoriui, suflioriui, visiems 
artistams ir atsilankiusiai pub
likai.

kad prisivaikščiojęs žmogus ne j daugiausiai.
tik kad neateitų, bet kad dar ir buvęs ar nebuvęs, tų minėjimą Heetar Rochcn, St. Mary dist. 

mnnnnie \NTzrn nhninn^aRengė sočia-1T. Prežeau. Vfrčminėti kandi-keiktų rengėjus. Nėra abejonės,'štai kaip aprašė: Range sočia-1 T. Prezeau. Virčminėti kandi-* 
kad daugelis gal klaidžiojo ir listai, žmonių buvo nedaug, te- datai yra tinkamiausi, todėl pa

tartina visieiųs atiduoti savo 
balsus už juos. Bendrai visiems 
darbininkams nepakeLui remti 
buržuazines partijas bei kitas, 
kurios neva dangstosi gražia :s 
ūbaisiais, bet neiuri aiškios 
ideologijos: vieną dienų kovoja 
už demokratiją, o kitų jau vėl 
garbina Stalino bei Hitlerio!

K TORONTO PADANGES

tas, kad dalis Toronto 
būdami darbo klases 
lengvai pasiduoda ko- 

skleidžiamicms me-

nys. Antras apgai.ėlinas' reiški
nys yra 
lietuvių, 
žmonės, 
munistų
lams ir jų užgaidoms.

Kad ir šiuo kartu, komunis
tų didieji “vyrai”, norėdami 
pakenkti socialistų rengiamam 
vakarui, surengė antrų kontro- 
vakarą prisidengę “šuninės” ir 
lileraturkos” vardu. Nėra abe
jonės, kad toks nekultūringas

kaišiojinias daug pakenkė \ki- 
tai darbininkiškai organizacijai, 
rengusiai vakarą. Apie komu
nistų kenkimų kitoms organi-

grįš niekuomet, jam vis dar 
permaža, nuolatiniai žmonių 
varginimai aukomis dar vis tę
siasi, tuo tarpu šiais karo lai
kais jo tolimesnis ekzistavimas 
taipgi neužtikrintas, kaipo vie
nos ir pasauliui įkyrėjusios po
litinės sroves įrankis.

Butų tikrai jau laikas rimtai 
pradėti rūpintis salės įsigijimu.

“Rytų pilis” bus scenoje 
balandž o 6 d.

SLA 236 kuopos parengimų 
komitetas baigimui žiemos se
zono parinko gražų, bet sunkų 
veikalą “Rytų pilis”. Kadangi 
vaidintojai sukviesti ir gabus ir 
su noru dirba, tai nėra abejo
nės, kad veikalas išeis gerai. 

. Veikalo turinys labai jausmin- Mat, tie vafgsai vi-

parengimo nesurado, čia jau priskaitė 33 žmones.
dviguba niekšyslė. Aklas fana • į Tiesą, žmonių buvo nedaug, 
tikas darys skriaudą ir biau- bet jei tas peckelis tik tiek nu- 
riausių suktybę niekam neliūsi- simano aritmetiko 
kaitusiam žmogui, jei tik galės 
savo purvinu darbu kilos idėjos 
žmones apteršti ir keršyti ne 
žiūrint kokiomis priemonėmis. 
Kas tą darbą pabarė, Maskvo i 
ar Romos “pilietis”, nėra žino- 33. Seniau, 
ma. Viena yra aišku 
sielgta labai negražiai ir 
faktas rodo, kokio išauklėjimo lyti “L 
žmonių dar randasi Toronte.
“Liaudies Balsas” meluoją ir 

džiaugiasi
Tas laikraštis labai mėgsta 

demonstruoti savo teisingumą 
ir kilų “melagystes”. Daugelis 
“L. B.” skaitytojų skundžiasi,1 
kad tas laikraštis meluoja, ir ten ar kur kitur dalyvavo 33 
meluoja per akis. Tiesa, kad žmones, 
meluoja. Bet melas melui nėra1 šiai pridėl 
lygus. Kai meluojama juokais1 tada faktai bus arčiau
— nieko blogo, bet kai meluo- Komunistai bando SLA-kuopų 
jama įkąsti -— negražu.

‘L. B.” dažnai užsiima ant- girnų jie bando pakenkti SLA 
ros rūšies melu. Štai jis. Vasa
rio 10 d. Toronto SLA 236 
kuopa rengė 16 vasario minėji
mų. Gautas iš parengimo paja
mas paskyrė vilniečiams. Tie
sa, vakaras nebuvo pasekmin
gas, nes publikos buvo neper-

kaičiavi- 
me, tai daugiau iš “L. B.” ga- 
zietelės negalima ir norėti.

B.” štabe randasi nors toks re
porteris, mokąs suskaityti iki 

sakoma, tik gerai diktatūrą. llc vaigsa. daugeliui iš musų jis pri- Gražu buių, kad šio darbo iin-
kad pa- atminčiai esant, 12 cifra gau- saip turi vartytis pagal komiu-rn 

tas davosi. Jei kam yra mielą skai- terno
reporterių plepa-1Kokia kryptim pasuks komu- 

nežino.

tusi visi lietuviai, o ne viena 
kuri nors draugija ar srovė. 
Tuo tarpu dar visuotina inicia
tyva nesireiŠkia, visi vieni ki
tus šiam darbui kviesti lyg ne
drįsta. Kadangi pas mus yra 
dvi stambios pašaipiuos drau
gijos, būtent S. ir D. D-ja ir 
SLA 236 kuopa, abi susirūpino 
salės reikalu, be abejo, dviejų 
salių ir nereikalinga ir beviltin- 
ga. Ar negeriau susitarus vi
siems vieną gerą įsigyti, kurio
je visiems lietuviams butų erd
vu, iš kurios joks svetimtautis 
gaspadorius nemėtytų lauk lic 
tuvio, kurioje visos draugijos 
ir mokyklėlė turčių saugią vie
tą, iš jos nebūtų gujami lauk 
lietuviai su susirink:mais ir mo
kyklėlėmis. Gana glaustytis žy
dų pastogėse! Tikrai linkėtina 
visiems taikiu keliu prieiti prie 
šio klausimo ir paėmus iš \vi- 
nipegiečių lietuvių pavyzdį rizi
kuoti įgyvendinti šį tikrai įma
nomų salės įsigijimą.

S. ir D. Dr-jos parengimas
Kovo 16 d. unijos salėje bu

vo “šuninės” didelis ir skaitlin
gas vakaras. Buvo suvaidintas 

(Veikalas “Išdykusi pati”. Išdy- 
J kėlės rolę turėjo M. Kubiliu- 
kienė, kuri gana vykusiai išdy
kėlę vaizdavo, visas trukumas 
buvo tame, kad griežtumo ir 
pykčio, kur reikėjo, nepilnai

.. mins ką nors, todėl pamatyti 
nujos. vertas jr })Utinas, nes jame 

rasime daug ko ir pamokinau- v • CIO.
Visi torontiečiai, hamiltonie- 

čiai, delhiečiai ir westoniečiai 
lietuviai yra maloniai kviečia
mi šį gražų veikalų pamatyti, 
nes toks gražus ir reikšmingas 
ve.kalas bus paskutinis šį sezo
nų. Vaidinimas įvyks 404 Bal- 
iiursl str., gražioj ukrainų sa
lėj, po vaidinimo bus smagus 
šokiai, įžanga tik 25 centai. Ki
tos draugijos tų dienų prašo- 
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lai — jų dalykas. Bet jei kas iš nacių politika, jie patys 
“L. B.” skaitytojų norėtų tei
singų žinių, tai “L. B.” gazietą 
reikėtų skaityti atvirkščiai; jei 
sakoma, kad socialistai rengė 
tų ar kitką, tai faktas bus tik
resnis, jei manysi apie kitų or
ganizacijų, o jei sakoma, kad

Apgailėtinas jų likimas.
S. Eglaitis.

Montreal.
Kenkėjai z

Toronte organizacijų yra 
daug. Kiekviena organizacija, 
draugija ar choras, kurių yra 
Toronte net du, nori surengti 
pramogų. Žinoma, ir v rengia. 
Beda yra ne tame, kad rengia, 
bet lame, kad tūlos organizaci
jos kitoms organizacijoms kai
šioja koja, t. y. deda pastan
gas pakenkti, rengdamos kon- 
iro-parengimus, gerai žinoda
mi, kad tų dienų rengia kiti. 
Pasekmės to būna, kad abu pa
rengimai būna ne tokie pasek
mingi, kokie galėtų būti. Kas 
gi tie kenkėjai yra? Gaila, kad 
taip daro komunistai, ir ne sa
vo vardu, bet prisidengdami 

ir “literaturkos” 
vardais. Kitos organizacijos to 
nedaro. Atbulai, jos stengiasi 
rasti dienų, kada niekas neren
gia. Pavyzdžiui, “Aušros” cho
ras net du karius atidėjo savo 
parengimų, kad nedaryti dvie
jų parengimų. Tyčia ar netyčia, 
bet musų ‘ ščyrieji” darbininkai 
rengė šokius. Kadangi Torontas 
ne Chicaga, tai galima įsivaiz
duoti parengimų pasekmingu- 
mų. Bet ir Chicagoje, kad iš
vengti tokios konkurenc’jos net 
nformacijų biurai yra įsteigt .

T. L. S. D. kuopa kovo 9 d. 
turėjo parengimų. Nors jis vi
siems buvo žinomas, tačiau, 
kad pakenkti tam socialistų pa
rengimui, “apsišvietę” literatlir- 

ir vėl surengė šokius, 
“šuninė” su literatui-

KANADOS DIRVO
NAIS

zacijoms kalbesiu vėliau, o da- ^amį-dukterų i
bar einu prie lemos — socialis
tu vakaro. f

kų supažindinus su velionies M. 
X. Mockaus asmeniniu gyveni
mu ir kultūrinių jo darbu 
i iaurės Amerikos išeivijoje au
tobiografija, publika neprašo
ma plojo. Tas parodo, kad To
ronto lietuvių tarpe yra nema
ža lietuvių užjaučiančių tiems, 
kurie dirbo sau ir mums žmo
niškai kultūringų darbų. Kas 
moka užjausti tuos, kurie dir
bo, tas, be abejo, yra ir pats 
pasiryžęs kultūros darbams. 
Tad dirbkime.

Po to seki} vaidinimas links
mos komedijos “Mirtos činči- 
beraitės”. Kaip buvo garsinta, 
kad komedija bus juokinga, to
kia ji ir buvo. Kas geriausiai 
vaidino, nesiimu spręsti. Vai
dintojai nebuvo kokio tai vals
tybinio teatro artistai, bet me* 
no mėgėjai, darbo žmonės, ku
rie nuo darbo kuosomis valan
domis mokosi vaidybos. Kad 
musų meno mėgėjai-artistai su
lošė (gal su mažais trukumais) 
veikalą gerai, liudytojais yra 
publikos plojimas. Ji plojo ir 
tas duoda suprasti, kad pat.ko 
\eikalas ir lošėjų vaidyba. Ne
teko nugirsti, kad vaidin mas 
butų kam nepatikęs, bet kai 
kurie vakaro dalyviai sutikę 
lošėjus sveikino, gyrė ir džiau
gėsi lokio veikalo pastatymu ir 
suvaidinimu. Tie, kurie žinojo, 
kad bus vaidinamas juokingas 
veikalas ir neatvyko, be abejo, 
gailisi. Bet nesigailėkite per 
daug, socialistų kuopa jei ne šį 
sezonų, tai rudenį surengs jr 
vėl kų nors juokingo ir gra
žaus, nes kuopos nariai ir sim 
patikai — meno mėgėjai, Hti 
kiekvienu vaidinimu daro pro
gresą vaidybos srityje.

Po vaidinimo sekė linksmi 
šokiai iki 12 nakties. Padidini
mui vakaro pelno, musų kuo
pos narės E. Frenzelienės dėka, 
buvo maža loterija aukotiems 
daiktams išleisti. Loterijai fan
tus aukavo sekančios musą 
darbininkiško judėjimo nuų* 
širdžios rėmėjos: Drg. E. Stąn* 
kienė aukavo 10 savo darbo 
stebėtinai gražiai numegstų 
rankdarbių. Drg. E. Sultonienė 
aukavo 2 fantus ir musų kuo
pos aktyvi, visuomet darbšti ir 
duosni narė, 
nė, 4 fantus.

drg. Ę. Frenzelie- 
Kuopai dapirkus

tai visuomet mažiau- 
< antrų tokį skaičių, 

i tiesos.

jungti prie socialistų ir tuo jun-

antradie- 
Kanados 
kuriuose

kuopai. Vargu ar rasi šiandien 
tokį neišmanėlį Toronte, kuris 
tikėtų, kad SLA kuopa ir socia
listų organizacija butų tas pats. 
“L. B.” turėtų suprasti, kad jo
teorijas ne visi praktikuoja.

J. N.

UŽ KA KANADOS LIETUVIAI TURĖTU 
BALSUOTI?

ninkai 
Kadangi 
ka turėjo praeitų šeštadienį šo
kius, todėl tas jų parengimas 
neabejotinai buvo kontra-pa- 
rengimas. Rezultatai buvo to
kie, kad socialistų parengtinas 
buvo skaitlingesnis nei komu
nistų. Sakoma, publikos buvę 
ne daugiau, ne mažiau kaip 52 
asmenys, nežiūrint, kad mote
rys buvo leidžiamos veltui. Tai

tas, kuriam rimtesnieji komu
nistai nepritaria, todėl kalbant 
apie komunistų nekultūringu
mų, aš turiu omenyje ne visus 
komunistus, o tik tuos, kurie 
kenkia, nedarbininkiškai elgiasi 
ir ardo darbininkiškų vienybę.

Protaujančius lietuvius ko
munistus gerbiame kaip ir kiek
vienų kultūringų žmogų. Bet' 
nekaišiokime kojos vieni ki
liems.

Kitas nekultūringas elgesys
Socialistų-' kuopos rėngėjai, 

garsinimui vakaro, įstatė lietu
viškose krautu • ėse garsinimo 
plakatus. Kad pakenkti socialisi 
tų rengiamam vakarui, buvo 
mėginta suklaidinti publiką. 
Tūloje krautuvėje išstatytą pla
katą net per du ‘atveju nekul
tūringa ranka plakatą ištaisė 
taip, kad einantieji į vakarą 
nueitų ne ten, kur vakaras yra. 
Vakaras buvo rengiamas 1034 
Queen St., W., o keršto ir pą- 
Vydo didvyris žodį west ištry
nė, o jo vietoje išdrukavo East. 
Kada tas buvo ištaisyta, antru 
kartu plakatas buvo ištaisytas 
iš -1034 Queen St. į 2031. Reiš
kia norėta publiką nusiųsti ieš
koti 'salės ten, kur jos nėra,

Artėjant federaliams p iri i-i Be . abejo, bus lefpta daug nau- 
mento rinkimams, kurie įvyks jų vietų laimėti.
kovo 26 d., visos partijos varo 
kuo smarkiausių 
savo kandidatus, kad laimėjus' 
kuo daugiausia vietų parlamen
te. Tarpe dviejų stambiųjų 
Kanados partijų eina kuo di
džiausios varžytinės, būtent, li
beralų ir konservatorių už vals
tybinį vairų, 

Viršminėlos 
naujo nežada 
pinkams, jokio 
darys vidujinėj 
dvi partijos yra stambiojo ka
pitalo ramsčiai. Todėl jos pil
nai jų reikalus ir gina. Daugu
mas Kanados darbininkų yra 
visai nusivylę ir nenori daly
vauti nė balsavime, nes nemato 
didelio skirtumo jų vedamo j 
politikoj.

Tiesa, prieš rinkimus daug 
prižada naujų reformų daryti, 
bet patekę prie valdžios vairo 
viską kuoveikiausiai papiršta 
ir tuo pačiu viskas pasilieka ne
pakeista po senovei. x

Darbininkų sluoksniuose ma
tomas didelis 'nepasitenkinimas 
ir anksčiau ar vėliau buržuazi- 

I 

nių partijų blofinimui niekas 
nebetikės, nes jau kantrybė bai
gia išsisemti. Neveltui Kanados 
darbininkai smarkiai krypsta į 
kairiųjų pusę prie įkūrimo pa
žangesnės valdžios.

Pirmu sykiu taip skaitlingai 
pasirodė Kanados darbininkų 
partija, pastatydama net 95 
ant balsavimo savo kandidatus, 
tai kiekvienas galės persi tikrin
ti nepaprastu CCF (Gooperat- 
ive Commonwealth Federation) 
augimu. Tai vienintelė CCF 
piartija, kuri pilnai yra pasibrė- 
žus išrišti nepakenčiamą bedar
bės problemą kuoveikiausiai.

Ir daug kitų darbininkams 
naudingų įstatymų butų pra-. 
vesta. CCF yrP plačiai įsigalė
jus ypač vakarų Kanadoj.

Dabar nors trumpai pažvel
kime į kandidatų skaičių, ku
rie yra nominuoti B. C. pro
vincijoj net 16; Alberta 15; 
Saskatchewan 17; Mahitoba 13; 
Ontario 23; Nova Scotia 6; 
Quebec 4, ir New Briinswick 1. 
Kaip matome, šiuose parlamen
to rinkimuose CCF yra plačiai 
išsišakojus po visas provincijas.
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Sočiai Credit ir New Demo- 
agitaciją už cracy yra susilieję į vieną par

tijų. ši. nauja partija, kiek teko 
patirti, nieko nežada darbinin
kų klasei be tuščios vertės pa
žadų. Komunistų partija irgi fi
gūruoja su keletą savo nomi
nuotų kandidatų, bet pastaroji 
partija yra visai .silpna, bejėge 
ir tarpe Kanados darbininkų 
jokios įtakos neturi.

Nors trumpai peržvelgę par
tijų reikšmę 1 turėsime geresnį 
supratimų, kad nepatekus į 
smarkiai vedamą propagandos 
sūkurį, kurie dangstosi įvairio
mis skraistėmis nešdami pražū
tį darbo klasei. Tikras ešu, kad 
lietuviai darbininkai pajėgs iš
skirti pelus nuo grudų ir pa
duos savo i balsus už tinkamiau
sius kandidatus.

Nors lietuviai yra išsiskirstę 
po plačiąją Kanadą, bet balsa
vimuose sudaro svarbią reikš
mę, ypač didesnės kolonijos tu
rėtų atkreipti daugiau atidos.

Montrealas kaipo skaitlin
giausia lietuvių kolonija, ma
nau, turės progą tinkamai pa
sirodyti savo balsų skaičiumi. 
Ne pro šalį bus suminėti nors 
keletą distriktų ir kur randasi 
tinkamiausi kandidatai. Vienas 
iš svarbiausių bene bus Verdu- 
nas. Čia ypač dabartiniu laiku 
gana daug lietuvių įsigijo savo 
nuosavybes. Verdune yra nomi
nuoti net aštuoni kandidatai, 
bet vienas iš tinkamiausių be
ne bus CCF kandidatas R. L. 
Calder, kuris yra plačiai tarpe 
lietuvių pasižymėjęs savo pro
fesija. Visi gerai pamenam, 
kuomet buvo užvesta byla prieš 
M. S. ir D. Pašalpinę D-ją. Dė
ka advokato R. L. Calder ga
bumui byla buvo ląimęta.

Praeituose provincijos rinki
muose jis gavo virš dviejų tūk
stančių balsų. Tai nemažas 
skaičius. Mes lietuviai darbinin
kai turėtume paremti visais ga
limais budais CCF kąndidatą 
R. L. Calder, neš jis, pikiai sto
vi už visus darbo liaudies rei
kalus.

Bė. to, ir kituose Montrealo 
distriktuose taip pat CCF par
tija turi savo kandidatus, bū
tent, Mount

partijos nieko 
Kanados darbi- 
skirtumo nesu- 
eigoj, nes šios

Royal Dist. Dr.

Sekančios savaitėj 
n į, kovo 26, įvyksta 
federaliai rinkimai, 
dalyvauja apie 7 partijos, išsta-
tydamos 672 kandidatus. Iš šio 
skaičiaus kanadiečiai turės iš
rinkti tik 245 parlamento atsto
vus, kurie per sekančius pen
kis metus, vadovaus visam 
kraštui. . s

Beveik po dviejų mėnesių 
rinkiminės propagandos, paaiš
kėjo, kad vyriausias šių rinki
mų šūkis yra, kaip Kanada tu
rėtų vesti šį karų. Liberalų ir 
konservatorių partijos pasisakei 
prieš konskripcįjų, bet stoja už 
mobilizavimų savanorių ir visų 
ekonominių krašto pajėgų san
tarvininkų pergalei. CCF parti
ja stoja ne tik prieš konskrip- 
cijų, bet ir prieš siuntimų į už
jūrį savanorių, už nacionaliza
vimų vįpos karo pramonės, ir 
už rėmimų karo lik ekonomi
niai.

Naujos. Demokratjos ir So
čiai Kreditorių partijos stoja už 
konskripcijų. Rinkimuose taip
gi dalyvauja ir Hitlerio-Stalino 
ašies blokas, kuris, kaip buvo 
numatoma, stoja už visiškų Ka
nados pasitraukimų, iš karo. 
Komunacių blokas nori, kad vį- 
si Hitlerio ir Stalino užgrobi
mai,— Čekoslovakija, Austri
ja, Lenkija ir Baltijos kraštai, 

pasiliktų diktatorių naguose.
Atrodo, kad šiais rinkimais 

Liberalų Partija lajinės. CCF, 
pasak dabartinio nacionalio 
pirmininko M. J. Cokhvell, tu
ri gerų progų šiais rinkimais 
sustiprinti parlamentarinę at
stovybę. Reikia pripažinti, kad 
laike rinkiminės agitacijos CCF 
pozicija žymiai sustiprėjo.

8 » »
Toronto lietuviai neturi pro

gos paremti CCF kandidatus. 
Musų Ridinge kažkodėl CCF 
kandidato neišstatė, čia kandi
datuoja konservatorių ir libe
ralų žmonės. Neužmiršo musų 
apylinkės ir Hitlerio-Stalino pa
stumdėliai išstatydami dabar 
kalėjime sėdintį už Hitlerio tai
kos propagandą Slewart Deng
ias. ;

Kadangi lietuviai vistiek da
lyvaus rinkimuose ir turės pa
sirinkti vieną iš šių trijų parti
jų kandidatą, tai patartina vi 
siems paduoti balsą už progre- 
syvį liberalą Arthur W. Roe
buck, kuris plačiai lietuviams 
žinomas kaipo kovotojas prieš 
Hepburn diktatorinę politiką. 
Taipgi per eilę metų stojo už 
ateivių teises, už teises 
ninku priklausyti CIO 
ir kitas reformas/

darbi- 
unijai

neš eLietuviški komunaciai 
niąi rinko $1,000 aukų savo lai
kraščiui. Jie aiškino, kad tokia 
suma užtikrins jų laikraščio iš
silaikymą. Jiems pasisekė su
rinkti apie $1,500, reiškia, dau
giau, negu reikėjo. Bet tai bu-

mos parengimų neturėti. 
f

Savo svetainę įsigyti 
sujudome nejuokais

Jau keli metai kaip musų 
1‘eluviai karts nuo karto iške
lia klausimų apie salės įsigiji
mų, bet vis taip ir likdavo lik 
žodžiais, nebuvo bandoma rim
čiau imtis realizuoti šį taip 
svarbų darbų. Be abejo, kuo
met nėra tikro noro, lai ir pa- 

|stangos nededamos. O juk kad 
butų imtasi rimtai gvildenti sa
lės reikalingumų, kad jų įsigyti 
butų buvę rodoma tiek entu
ziazmo, kiek “Liaud. Balsui”, 
tai salę jau senai turėtume, jo
je veikiausiai sutilptume visi, o 
L. B. tik viena srove turi prie
glaudą. Jei butų visi iki šiol 
laikraščio palaikymui sudėti pi
nigai į salę, lai žinotumėm, kad 
turime savo nuosavų pastogę, 
kuriosOiieks iš musų neatims, 
o į laikraštį sudėti pinigai ne-

vo gryna melagystė, nes dabar
tiniu laiku Sapnininko agentas 
važinėja po Jungi. Valstijas ko- 
lektuodamas daugiau i 
Žmonės sako: “ubago maišo 
niekad neprikaišo”. Mums ne 
liek stebėtina, kad jie randa 
žioplių, kurie sudeda tokias 
krūvas pinigų, kiek nesupran
tama, kur 
kemša.

m i kas visai vykusiai vaidino 
svetimų žmonų viliotoją. Ge
riausia šiame veikale buvo 
Onytė, išdykusios pačios duktė; 
ją vaidino Aldona Sarapaitė. 

I Pastebėtina, kad Aldona šį kar
tą suteikė žiūrovams siurprizą, 

aukų, labai gražiai ir švelniai skam-

jie tuos pinigus su

» » » 
užsibaigti Sapninin-

kad 
viso- 

piano

bindama piano. Smagu, 
tau, Aldona, taip sekasi 
kioje meno srityje, 
skambinime esi tiek pat 

vaidinime ir dainavime, 
nemesk pradėto darbo, 
busi nepavaduojama pia- 

Dar vienas labai gražus

kaip 
todėl 
greit 
nisle.
vaizdas šiame parengime buvo 
džiuginantis, tai musų jaunuo
liai, kurie per šokius liko salė
je vieni (nes senesni išsiskubi
no į apatinę salę, kur juos be 
galo viliojo alutis) ir pavyzdin
gai tarp savęs leido laika. Vie
nas malonumas buvo grožėtis 
jaunos energ.jos kupinais jau
nuoliais, o jų pasirodo nema
žai mes turime. Bravo, jaunuo
liai, kad taip gražiai elgiatės ir 
be skirtumų vieni kitiems ma
loniai leidote laikų! Mielu noru 
vėl kai kada norėčiau jus maty
ti tokiais, kokiais jus buvote 
šiame parengime.

Ankstyvojo pavasario 
švenčių proga

šiemet Velykų nepuoš mels
va žibutė, linksmai iškišusi 
melsvų žiedelį iš po samanų. 
Šiemet Velykas puoš ledų ir 
sniego padengta žemė! Taip, 
pas mus tik ledų ir sniego, o 
ten toli anapus vandenyno Ve- 

llykas puoš kraujo ir lavonų pa- 
' dengta žemė; tėn vietoje links- 

: maus ir laukiamo pavasario 
dainininko-viturėlio, 

kerštingai dundės patrankų šū
viai, versdami viską į griuvė-

Nespėjo 
ko vajus, kaip prasidėjo dar du 
— organizacinio fondo ir Ispa
nijos kovotojų parėmimo vajai. 
Kanadiečiai surinko' tuksiančius 
Ispanijos kovotojams. Vienas iš 
komunistų gyrėsi, kad apie $3,- 
000 buvo surinkta. Ar nors vie
nas paklausė, kas tuos pinigas 
surijo? Pagal Liaudies Balso 
pranešimus mes matėme Zda- 
nauską, kuris dar negrįžo, ga
vusį tik $2. Kuomet komunistai 
surenka šimtais tūkstančių au
kų Ispanijos “kovotojų” reika
lams ir Stalinas išsivežė į Mas
kvą pusę bilijono vertės lojalis- 
tų aukso, eiliniai kariai už “de
mokratijų” apdovanojami dole
rinėmis ir dvidolerinėmis. Ko
kia biauri prigavystė! 

» » »
Žiopliausias iš visų lietuviškų 

aikšraščių pasaulyje bene bus 
Liaudies Balsas. Paskutiniu lai
ku jis aiškino, kad Hore-BeK- 
sha buvo Rusijos šalininkas, o 
Chamberlain ruošėsi pulti kc- 
munacių tėvynę. Jis liejo kro
kodilo ašaras dėl Hore-Belisha, . .... skelbeio pašalinimo. Ir visi jo rėmėjai ir . 
skaitytojai tuo tikėjo. Kažin ką .

’ sius!
r’r i. 1 Nors mes čia ramus nuo pa- Hore-Behshi’ x. . . ... . .mašių įvykių, vienok įsivaizduo- 

I darni tenykštį baisumą, prie to
(Tęsinys 7-me pusi.)

Liaudies Balsas dabar pasakys, 
kuomet paaiškėjo, kad ne 

Chamberlain, o Ė_________
stoja už karą prieš Hitlerio 
sahtarvininkę Rusiją?

—Br. Vanta
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Diena Iš Dienos
Kad Ir
Vėlai

silaujkė sunąus įr vįy$prinętų 
diejių įvyko krikštynų poki- 
lis. 'Pokiliš buvo didelis ir da
lyvavo daug svečių. Kūmai bu- 
yo Virginia Balię ir Joe Žeb
rauskas. Jųunųjam Baliukui 
vųrdųs duotas Thęmąs Joseph.

—Steponus

SPORTAS!
1 Ji..-lw—"T-; ........  •' - g

ŠIANDIEN RITASI “ANGE-
jLAS” IR PO^LA

KANADOS LIETU
VIŲ ŽINIOS

Nors suvėlintai sveikinu sa
vo drųugus Juozus varduvė
mis: Juozų Bagočenskų, Juo
zų Blouzdį, Juozų Drbutį, Juo
zu Rūtų, Juozų Štulgaitį, Juo
zų Bendokaitį, Juozų Račiūnų, 
Juozų Leppų ir Juozą Bartkų.

—Steponas

Mini Gimimo
Dienų

BIUDG^EPORT — šiandie- 
nų, kovo 20-tų, biznįerė Opa 
Kirienė, 3251 &o. Halsted S_t., 
mini savo gipiįino dienų 
(birthday). P,p. Ona ir Myko
las J. Kirai yra populiarus, 
turi begales draugų ir šiaip 
pažįstamų, ir, be abejo, šia 
proga daugelis jų pasveikins 
ir palinkės jai laimes ir il
giausių metų.

Pravartu pasakyti tai, kad 
biznieriai Kirai yra uolus vi
suomenės veikėjai, ypač daž
nai matom ponių Kirienę kai
po, žymių figūrų veikime.

—Kaimynas

Grįžta Namo 
Velykoms

Aldona Maldo, Illinois Uni
versiteto studentė, gabi akro
bate ir baletistė parvyksta į 
Chicagų, kad linksmai šeimy
niškame sų būryj e praleisti Ve
lykas pas savo mylimus tėve
lius, 3336 So. Halsted^ S t.

Po švenčių vėl grįš į mokyk
lų, kad baigti šį semestrų.

Širdingai linkiu jai links
miausių Velykų švenčių.

—Raij

B. Balis Jau 
Pasveiko

Barbora Balis, žmona T)o- 
miniko Balio, 6558 So. Morgan 
J>t., šiomis dienomis pilnai pa
sveiko. Ji yra dėkinga visiems 
draugams ir pažįstamiems, ku
rie jų aplankė.

Mrs. Balis turėjo didelį ne
smagumų, kad negalėjo daly
vauti savo anūko krikštynose, 
kurios įvyko kovo 3-čių d. Ba
lių namuose. Mat, jos sūnūs 
Dominikas ir marti Anna su-

1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažintos 50% 

Nuniurtos iki 
DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI
6x0, 8x10, 0x12,0x15,11x10 

nuo $6 iki 860. Dabar >3 iki >20 
6x0, 8x10, 0x12, 12x18, 10V£xl5 
>20 Iki 865. Dabar 810 iki 842 

ir auklf.
15 9x12 tikrų orlentallų, 50 kitokių 

Mieros 2x4 iki llx|8, 40% nuolaidos 
lOOO Jardų karpetų po flOc Jani aųkIČ.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

6298-10 S. RACINE—Dienomis, 3 vakarus

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

1 Al I f" 1I o Siunčiam Gėles!LOVEIKIS Dalis
KVIETKININKAS

Gėlčs Vestuvėms, Bankietams L 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street I
Tel. YARDS 7308 I

Išsiėmė Lejdijmjs 
edyboins 
(Chicagoj)
John Miller, 33, su Elizabeth

Staligo, 20
Edward Juskewitz,

Ressie Matis, 27

teikąlapja
’erskirų
Antoiųette ViĮįckas 

dolph Vilickas
Alice Reipsa

Reipsa
nuo

34,

PUO

Frank
Colįęeume risis 
AngeĮas” su Rudy

Gavo
Perskiras

Theodora Ruback nuo 
Ruback

Gal Tas Senas 
Ubagėlis Buvo 
Labai Drūtas?

Geo.

Ir Gal Labai Valgyti Norėjo?

— Skaitytojų Balsai —
Aną vakarą valgykloje buvo 

sekamas “pripotkas”: Besėdint 
prie stalo, atėjo trys pažįsta
mi vyrai įr atsisėdo prie to pa
ties stalo, šalę manęs. Vienas 

iš kišeniaus 
skaityti ir

iš jų išsitraukė 
“Laisvę”, pradėjo 
labai juoktis.

— Ve, žiūrėk, 
melas,

kariuomenė yra 
ir išbadėjusi. .. 
rašo “Laisvė”... 
paskąįtyčįau ?

man rodo, 
kad Lietu-

Šiandien
garsėjęs
Duseku,

Taip pat risis ir Karolis Po
žėla su Rudy Kay.

kai. Ištikrųjų gal Mizara 
per gudriai pamelavo...

“Durniai”

čia

kitą kartą 
kad Stalino

(Tęsinys iš 6-to pu#l.) 
dar ir savo asmeninių rūpesčių 
slegiami, neturime to linksmu^ 
m.9, kukį turėjome Imda lai...

Todėl nors ir Įiųdęsįo ar’nu- 
lietuvius sveikinu visus, visus 
lietuvius seyikinu visus, visus 
su ankstyvojo pavasario šventė
mis ir linkiu visko tę, kas kil
nu, teisinga ir dora. —O. I.

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

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pjtm.—Benis Lėkšna, 
3427 Slo. LiĮtuanįca Avė; Iždin.—r 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Ąve. Prospect 6249; Fin. Rąšt.— 
Petras Sąmoška, 515 W. 81st St.; 
Nųt. raštininkas—Kasparas Dan- 
tą, 3314 So. Litųąnįca Ąve.; Biz- 

. nio Komisija: Jonąs Pilitauskąs, 
4415 So. Francisco Avė.; Bronę 
Ląuciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. .Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8374). Susirinkimai 
įyykgta jnėnesio pirmą tre- 

, čiadienį, Hollywdod svet., 2417 
W. 43rd Sf. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
HELP VVANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia

PRANEŠIMAS TORONTO 
MOTERIMS

Gerbiamos moterys, šiuo pra- 
ijcšauje, k^d renkame aukas 
iiiipjrkipHii vainiko atidarymui

JjęrgeJipuienės pauiinklo. 
Pas visas atsilankyti neįmano
ma, todėl norinčias prisidėti 
maloniai prašome užnešti že- 
m/au nurodytu antrašu, arba 
praneškite ir mes užeisime su 
malonumu jūsų aukas paimti.

B. Kavoliunięnė, <
S. Bartkienė,

577 Queen str., W. 3 aukštas

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

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

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS 
—20, turįs patyrimą prie Low 
Pressure .boilerių, dienos ir nak
ties draivinimo gesolino stoty pa
gelbėti ir yra tikrai reikalingas 
darbo, kreiptis laišku Box 2316 — 
1739 So. Halsted St.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ, pa
gelbėti invalidą prižiūrėti, vaj^ų RČIKALINGAS VYRAS NAMUI
nėrą. Šaukti po 5 valandos Yards valyti, kurs žino kaip sienas popie- '
4444. riuoti, njąlęvęti ir kalcimuoti. Nor- »
---------------------------------------------- mal 6902.

— Komunistams nereikia ži
noti, jie turi tikėti, — atsilie
pė ^.vyras prie kito stalo sėdė
damas,.

— z Pamatysit, 
Mizara parašys,
kareiviai išdalino po pusę slo- 
niaus Lietuvos vaikams, ir jie 
susidėję į kišenius parsinešė 
namo savo tėvams parodyti. ..

Vienas komunisto draugų 
staigiąi atsistojo.

,— Einam lauk vyrai! Ką čia 
su durniais kalbėtis.

Ir nedabaigę valgyti greitai’ 
išėjo. Proletaras.

juk lai yra 
voje Stalino 
nudriskusi 
Skajtyk ką 
ar nori kad

— Gerai,. skaityk./t ....
— Aš geriau papasakosiu. 

Rašo, kad bolševikų kareiviai 
buvo labai nustebinti, kai jie 
pamatė Lietuvoje seną, vos pa
einantį ubagų. Kareiviai neži
nojo kodėl jisai nešioja krep
šius. Kai dažinojo, kad tai uba
gas, tai Stalino kareiviai ne
galėjo suprasti ką reiškia ųba* 
gas. Kai dažinojo, kad žmogus 
renka maistą iš neturto, dar’ 
labiau nustebo. Tai boljševikii 
kareiviai pasišaukė tų ubagė
lį, atpiovė pusę karves, sakų 
neškis, tėvai. Ir ubagėlis įsidė
jo į krepšį pusę karvės ir link
smas miėjo savo keliais.:. V$, 
žiūrėk, “Laisvė” kovo 14 die
ną taip rašo. ’..

Didelės Mandrybės Reikėjo
— Ištikrųjų svarbi žinia pa

duota. Išrodo, kad paties Mi- 
zaros parašyta!, Reikėjo dide
lės mandrybės tokį ęįal^ų 
syti.

— Kaip tai?
Sakai rašo, jog senam, 

paeinančiam ubagui davė ; 
karvės ir tas senelis tą pusę 
karvės nusinešė. Ar galimas 
daiktas, kad senas, «vos paei
nantis ubagas galėtų 
pusę karvės?

— Tai tu netiki 
“Laisvė”?

— žinoma, kad ne.

ra-

VOS 
pusę

panešti

ką rašo

Čia ne 
tikėjimo klausimas. Atsakyk, 
ar gali 
ubagas 
Turėjo 
karvės.

— (Susimaišęs) Teisybę sa-

senas, vos . paeinantis 
panešti pusę karves ? 
būti puse kalės, o ne

NAUJAUSI IR GERIAUSI.

RAKANDAI
J. PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA A

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FURNITURE’* SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Lietuvos Karinome 
nes Įžengimas Vil
niun Filiuose

. t •

Kovo 20 . d. , Lietuvių • Ąud,is
torijoj, 3133 So. Ųalsted St.

Rodymo pradžia visur 7:3Ų 
vai. ,vakaro. Kiekvieno tautie
čio pareiga pamatyti šiuos is
torinius vaizdus. Rodys br. Mo
tuzai. Kviečia visus,

Lietuvai Gelbėti Fondas.

Kąro. Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

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

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

.Kaina 15c.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Bjurą.

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

NAUJIENŲ
" METINIS

KONCERTAS
— ĮVYKS —

Kovo 31 d., 1940

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockwejl St., tej. Rep. 7929; A. 
šubaitią—Vįce-pirm., 1947 Des- 
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 So. 50th .Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 
4917 Camenskey Avė., Laf. 1152; 
F. Margėvičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. Šerpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI.. Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistąi—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Clęveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Puląski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W?y46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S! La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnęsį, kas ketvirtą 
sekmadienį girnių valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd s t?, Chicago, III.

Ju.

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS,. J. Svitorius—Pirm.

4000 So. Taltnain avė.; F. .Žiekus. 
—-Pirjnm. Pągęlb., 2554 W. 40th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
752 W. 33rd si.; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rašt., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian ąve.; - K. Šova—-Kasos 
globėjas, £001,($,,Maplewo.od av.; 
Helen Gramantienė —Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis—Dr.-kvotėjas, 8939 So. 
.CĮąr.ęmont .avė.; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkijnai h įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek- 
jnądienį, 1 vai. .popiet, Hollywood 
svęt., Ž417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm.,’ 4548 . So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Ųou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Josepį Gru- 
shas —Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
.3 vai. Shemett svet., 333Ų Litua- 
nica avė. Chicago. III.

ŽEIKALINGA OPERATORIŲ — 
TĘRŲ apatiniams siūtį su Zig- 

Zag viena adata, pinkyti hem bot- 
tom. NATIONAL, 1022 W. Roose- 
velt Road.

REIKALINGAS JANITORIAUS > 
pagelbinijikas — kad butų patyręs 
janitoriaus darbą. Gyvenimas, mo- • 
kestis pagal susitarimą. 3935 Roose- ' 
velt Road.

RĘIKALINGA MERGINA BEN
DRAM ruošos darbui mažoj šeimoj 
—nėra skalbimo, būti. Regent 4530.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie slacks ir marškinių, 
viepa adata mašina siųti.

BIVI SPORTSMEN
2^9 So. Market St. lOth floor.

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

404 So. Racine, 2-ras aukštas.

REIKALINGA RESTAURANTUI 
patyręs antrasis virėjas, geras mo
kestis, nuolatiniam, sekmadieniais 
nedirbti. Klein’s Restaurąnt, 304 S. 
Wells St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

MŪRINIS NAMAS, STEAM heat. 
5 kambariai ir štoras ant pirmo 
aukšto ir 8 kambariai ant antro. 
Parduosim arba jnainysim ant dve
jų arba trijų fliatų. Kreipkitės: 
3364 So. Halsted St.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939
Avė
mininkas
3327 Le Moyne St.;
sekr. — Anton
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

N. Christiana 
tel. Juniper 5936; Vice-pir- 

Mike čepulevičius, 
Protokolų 

Lungevicz, 1814 
tel.

rast.

RGSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauškienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Naverauskienė — Nut.
10320 So. Wallace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rašt., 10520 So. State 
Si;.; Paulina Stasiulis
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigąn 
Avenue.

Kasos

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNAS t— 
moderniški įrengimai. Geras biznis. 
Kaina $825.00— 2904 W. Armitage 
Avenue. <

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

8258 Emerald Avenue, 
Tel. Vincennes 8427.

SUSIRINKIMAI
NORTH WEST LIET. MOTERŲ 

KLUBO narių susirinkimąs įvyks 
trečiadienį, kovo 20 d., dr-gės Va
liulienės namuose 3247 W. Beach 
Avė., 7:30 vai. vakaro. Prašome 
atsilankyti ir atsivesti naujų narių.

—O. Aliknienė, sekr.
LIETUVIŲ 

narių susi- 
d. 3600 W. 

8 vai. vak. 
— Vladyba.

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ ply
tinis namas, 6—4 kambarių flatai 

pigiai—$2500. 1625 S. Jefferson.

PATOGUS-MAŽAS, 5 ŠVIESIŲ 
kambarių freimas arti 63 ir West- 
ern, labai geram stovy, modernas, 
furnasu šildomas— garažas. Siūlo 
savininkes. Tel. Stewart 2205.

HUMBOLDT PARK 
POLITIKOS KLUBO 
rinkimas įvyks kovo 21 
North Avė. svetainėje, 
Bus sarbių reikalų.

RENDON ARBA PARDUOSIU 
namą su tavernų ir 5 kambarių 
flatas viršuj. 6230 So. Racine Avė. 
Tel. YARDS 0164.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: .John Begen — 
i Pirmi’ninkas',' 3442 S. Union Avė.;

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

rašt.-r—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Ąve.; Kasos globėjai: M. Dantie.-i 
ri'ę, 4535 S. California Avė., iv 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek-Į 
madienį kiekvieną menes, 1_._2 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

rįjKi\l'lURE-FlXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMAS: Pirm.

—Geo. Medalihtekas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagejb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskąs, 233 
$o.' Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. Ęnd Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gundersoą Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Brųchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporieris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margęris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, ' įNapęleon 
Hali, 3958 W. 5tfh Avė.

TEISYBĖS MYLĖTOJV DRAU
GYSTĖS VALDYBA 19£Q ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm.. 3200

So: Lowe Avė.; P. P. Killjs-T-Pir- 
mįninko pagelb., 3347 įLjtua- 
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. įKas- 
per—Fin. rąšt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Mąrš.ąlka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Hąlsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonįų pri
žiūrėtojas. Šusirinkimai atsįbuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. I drau- 

' gystę priimami vyrai ir ųioterys 
nuo 18 iki 45 niejų aniž.

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

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

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Ąve., tel. Hum
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI!
1:301 Congoleum ketv. pėd.............. 33c

Inlaid Linoleum ketv. pėd...... 69c
Armitage Inlaid Linoleum k. p. 98c 
Linoleum Rūgs 9x12 ..1..........  $2.88
BLETSTEIN LINOLEUM STORE 

495? So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 5015.

MOV1NG AND EXPRESS1NG 
Perkraustymas ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. AL1SAUSKAS SONS, . 
7100 §o. Talman Avė. Prospect8742

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

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

LIETUVIŠKOS TEATRAŲI § K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBĄ 1940 METAMS: Pirm. — 

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigąn Ąve.; 
Thomas Ąušra—Nut. rašt., 3949 

Ąve.; Fįn. rast. —So. Ąrtesį;
Anna Allen,x3£29 S. Union Avė.; 
Jo.sęphine Yushkenąs, 2547 We^t 
45Uh St.; justinas Yuskenas —• 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
let Kąpis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Ąl- 
len; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kųuąs. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dari. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Węr- 
riis; Dan J. Smith—kčrespond., 
2449 Fulleilon Avė. Susįrinki- 
pnąį laikojrni kas .antrą seredą 
Kiękvieno mėnesio Hollywood 
svet., 2417 W. 43 St.^________

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nės Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai-

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA . 1940 METAMS: 

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8.835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb.r 3326 S. 
Union -Ąve.; P. Kiltis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rašt., 3842 So. 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr.
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas, 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Ave.;Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—JLįgoniųC prižiur. Susi
rinkimai įvykstą kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai * ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

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

2202 W. Cermak Road ’ 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKA8, Rašt.
Union 

rašt.,

South

W HOLE S ALE F U RN IT ŪKE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prįsta- 
tome bile kur. Pašaukite ar rašy- < 
kitę dėl daugiau infonnacjįų. Vien- 
tik naęionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su-- 
nūs, 6343 S'. Western Ąve., Chįcago 
UI. Phone Republic 6051.

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

Jeigu jie turi pinigų, kreip
ki# į Naujienų spulkų,— 
gausi7 paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted SL 
GHICAGO, ILL,

.y. 1 IL' '-=:________ —— ........ i.l. i l.>.< ■!■■■■ 

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Bei-

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

• • >
Todėl Jeigu turite ka par
duoti, mainyti, Išnuomoti, 
samdytis ir t. L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostųmer|, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-zne puslapyje “Class- 
ified’’ skyrių, kur piulomą daug 
įvairių gerų batgenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa- 
tąrnąvimu pašaukdami arbaat* 
veždami:

CANal 8500 ,
“NAUJIENOS” 

1739 S. HAI.STED STREET 
Chloro, DL

SOKOLU SALĖJE
333 SO. ASHLAND BLVD.
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Trečiadienis, kovo 20, 1940NAUJIENOS, Chicago, m.

VAKAR CHICAGOJEJAU NEBETOLI, JAU NEBETOLI “NAU 
JIENŲ” KONCERTAS

Šįmet Bus Labai Iškilmingas, Gražus
Jau nebetoli tas METINIS “NAUJIENŲ” KONCER

TAS. Kaip matėt is skelbimo žemiau, jis įvyksta vos už 
vienuolikos dienų — sekmadienį, kovo 31, Chicagos SO
KOLŲ SVETAINĖJ, adr. 2343 South Kedzie Avė.

Tai bus tikrai graži ir iškilminga “Naujienų” ir Nau- 
jieniečių Metinė šventė.

Koncerto komitetas dirba visu smarkumu, kad pa
rengimas butų iš visų atžvilgių kuopasekmingiausias."

Chorai bene kasdieną praktikuojasi, solistai irgi ren
giasi pateikti ką nors naujo, nepaprasto.

Naujieniečiai iš kitų kolonijų jau rengiasi atvažiuo
ti — vieni automobiliais, kiti busais, nes jie žino, kad 
“Naujienų” Koncerte jie galės pasimatyti su savo drau
gais, kurių nebuvo matę per keletą metų.

Atrodo, kad Sakalų svetainė bus pilnutėlė. Progra
mas prasidės 4 vai. po pietų. T. R.

Ar Girdėjot?
Šiądien Pavasaris!

šiandien Pavasaris!

Chicagos oro pranašas sako 
kad šiandien bus ir šaltoka ir 
lis, ir, bendrai, nebus laba’ 
smagi diena, bet ar žinote, kad 
šiandien pasibaigia žiema ir 
prasideda pavasaris?

Taip šiandien pavasaris
naujasis skaisčių dienų ir žy
dėjimo sezonas prasidės lygiai 
12:24 po pietų.

Parodo Lietuvos
Karius Žygiuojant
I Vilnių

• Pavasaris tikrai netoli, 
George Sprawka, 6600 Law- 
rence avenue raportuoja poli
cijai, kad kas tai pasivogė jo 
golfo lazdas, $75 vertės.

• Viešbųtyj, ties 905 Belle 
Plaine avenue nusinuodijo ar
ba per klaidą perdidelę dožą 
miego miltelių paeinė ir mirė 
50 metų Edward McNellis, ke
liaujantis agentas.

• Du nežinomi vyrai atėjo 
į Mrs. Frank Kapuska alinę 
adr. 4258 West Chicago avė. 
Prie baro išsėdėjo apie pus
valandį, gerdami alų. Kai Mrs. 
Kapuska atidarė registerį,' jmuš- 
dama jų pinigų, nepažįstamie
ji pasiėmė iš jo $46. Savinin
kę ir kitus žmones užrakino 
užpakalyj.

• Du ginkluoti piktadariai 
prie garažo, kuriam jis laikė 
automobilį, užpuolė Eduardą 
Meycrs, ir atėmė nuo jo $6,- 
000. Jis važiavo namo, 3348 N. 
Hamlin avenue, su St. Wen- 
ceslaus
dienos įplaukomis. Meyers yra 
bendrovės iždininkas.

Sears & Roebuck 
Pelnas 1939 Metais

Apyvartos Padarė $617,000,000

Didžiulė Sears and Roebuck 
Co., firma, kuriai dirba tūk
stančiai Chicagos ir kitų kolo
nijų lietuvių, skelbia, kad pe
reiti metai buvo pelningiausi 
bendrovės istorijoje.

Ji padare pernai $37,255,274 
gryno pelno, po $6.00 kiekvie
nam serui. Užpernai pelnė $4.18 
jėrui, viso $23,353,000.

Sunkiai Pašovė 18 
Metų Jaunuolį

ir

Dar Tris Kaltina 
Income Taksų 
Nemokėjimu
Artimi Skid’more Sėbrai

Federalė grand džiurė vakar 
apkaltino “income taksų” ne
mokėjimu dar tris chicagie- 
čius. Jie yra artimi bendradar
biai Chicagos “gemblerių ka
raliaus” William R. Skidmore, 
kuris taipgi neseniai buvo pa
našiai patrauktas atsakomy
bėn.

šį kartą kaltinamieji yra, 
Jack Sommers, Horseshoe kliu- 
bo savininkas, 4721 N. Kedzie; 
William P. Kelley, D. & D. 
Kliubo sav 
avenue, 
Harlem 
Harlem 
valdžiai

1205 N. Harlem 
ir James A. Hartigan, 
Stables sav., 4301 N. 
avenue. Jie skolingi 
apie 2 milionus dol.

kuriuos

18 melu Vernon Crandall 
su draugu bandė įsibrauti Gel
iąs maisto. krautuvėm ad. 945 
Garfield bulvaras. Juos užklu
po sargas Alcx Sinctos, ir 
Crandall’ą pašovė, pažeizda- 
mas jo nugarkaulį, žaizdai 
berniuką vakar suparaližavo, 
kaip daktarai sako—visam am
žiui. Crandall’as gyvena ad. 
6417 S. Abcrdeen. Jisai dabar 
guli Bridewell kalėjimo ligo
ninėj. Jo draugifc pabėgo.

miesto valdybos departamen
tus, ir kai bus perėjusi visus 
departamentus — paruoš ra
portą miesto tarybai.

Tyrinėjimą dalinai finan
suos Chicagos Prekybos Butas 
(Association of Commerce.)

Draugas Atsisakė 
Gerti, Jį Pašovė

skolinimo bendrovės

Rengia ‘ Tautų 
Šventę”

Neseniai lietuviams nežino
mas žmogus, E. F. Kendziora 
suorganizavo komitetą iš įvai
rių ateivių grupių žmonių ir 
nutarė rengti “Tautų šventę”, 
gegužės 12 d., 108th Engineers 
Ramovėje. * /

Bus renkamos gražuolės, bus 
muzikalis programas, etc. Pel
nas skiriamas, anot p. Kendzi- 
oros, lenkų, suomių ir čeko- 
slovakų, taipgi kiniečių šelpi
mui.

Komitete yra keli lietuviai, 
tarp jų jaunuolis dainininkas 
Jona's Rukštala.

šį Mėnesį Baigs Rodyti Naujus 
Filmus Iš L’etuvos

Chicagos Lietuvių Prekybos 
Butas (Chamber of Commerce), 
norėdamas padidinti Vilniaus 
Fondą, pakvietė brolius Motu
zus su vėliausiais paveikslais 
iš Lietuvos. Šie paveikslai yra 
rodomi pirmą kartą Ameriko
je, yra naturale spalva, labai 
įdomus ir visi, kurie lig šiolei 
matė juos, labai giria ir sako, 
kad tai gražiausi paveikslai ko
kie lig šiol buvo rodomi.

šie paveikslai ypatingai gra
žiai atvaizduoja Vilniaus lietu
vių gyvenimą ir ypatingai pa
rodo Lietuvos kariuomenę žy
giuojant į Vilnių užimti tą kra
štą nuo rusų.

Lietuviai,' nepraleiskite šios 
progos. Pamatykite šituos pa
veikslus ir tuo pačiu laiku pa- 
gelbėkite savo tautiečiams, Vil
niaus krašto lietuviams, nes vi
sas pelnas eis šitam tikslui.

Maršruto Planas
Chicagoje paskutinį kartą 

šie paveikslai bus rodomi se
kančiose vietose. Po to bus ro
domi rytų valstybėse.

Trečiadienį, kovo 20 d., Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted;

Velykų vakarą, kovo 24 d., 
Marųuette Parko parap. salėj, 
68th ir Washtenaw;

Pirmadienį, kovo 25 d., Ci
cero šv. Antano parap., 49th 
Ct. ir 14th St.;

Trečiadienį, kovo 27 d., Die
vo Apv. Parap. salėj,’18th ir 
Union;

Ketvirtadienį, kovo 28 d., Da
riaus-Girėno salėj, 44th 
stern Avė.;

Penktadienį,
West 
?3rd ir

John

® Hazelcrest priemiesčio mo
kytoja Miss Elizabeth Weilan'? 
užvedė by'ą prieš Mrs. Eelen 
Vieš, 16808 J. Avenue. Skun
dėja sako, kad Mrs. Vieš atėjo 
į mokyklą, pamokų metu, ir 
drožė jai per veidą, visų mo
kinių akyvaizdoj. Už tai, kad 
ji, kaipo mokytoja, subarė Mrs. 
Vieš 8 metų dukterį.

® Prie 91-mos ir Conimer- 
cial avenue gatyekaryj "pasimi
rė 50 metų chicagietis, Charles 
Dougherty, 7503 S. Morgan st; 
Jisai gavo širdies ataką.

O Balandžio 21, 1936, Chi
cagoj pasimirė žymus advoka
tas Arthur F. Towne. Galuti
nai sutvarkius jo palikimą, va
kar pasirodė, kad jis paliko 
$775,000 pinigais"ir nejudina
mu turtu.

® Du nežinomi jaunuoliai — 
vaikinas ir mergina, vakar ank
sti rytą pasivogė automobilį, jį 
sudaužė įvažiavę į medį prie 
6701 North Oketo avenue — 
ir pabėgo.

e šuo prie Grand ir Morgan 
gatvių apkandžiojo penkis ma
žus vaikus, einančius namo iš 
Washington pradinės mokyk
los. šuo buvo suimtas ir svei
katos departamentas jį egza
minavo, bet neatrodo, kad jis 
yra pasiutęs.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

ir We-'

29 d., 
salėj,

kovo 
Side—Meldažio 
Oakley.
T. Zuris, Chairman.

Sunkiai Sužeidė 
Žmogų Bridgeporte

Atėmė $26

Bedarbis Bandė 
Nusižudyti

Nedrįso Pašalpos Prašyti
Apskričio ligoninėj guli 

pamažu sveiksta 37 metų be
darbis Clarence Giltzow, nuo 
1653 North Tripp avenue. Ne
turėjo darbo. Užvakar pasibai
gė anglys. Pašalpos prašyti sau 
ir šeimynai nedrįso. Taigi, Gilt- 
zow sumanė . užbaigti sunkią 
gyvenimo kelionę — nusižudy
ti.

Atsuko gasą savo namuose, 
bet kaimynai pašaukė ugnia
gesius ir tie Giltzową nuo mir
ties išgelbėjo.

ir

apylinkėj užmušė

autom, nelaimių 
sekami asmenys:

Autobusai Cicero j, 
Berwyne, Oak Park 
Priemiesčiuose

Gatvekarius Panaikins
Cicero, Berwyno ir Oak Par

ko, gyventojai galiau laimėjo 
ilgai nusitęsusią kovą su savo 
susisiekimo bendrove. Ji tuose 
miesteliuose operuoja senovės 
mados gatvekarius,
juokdariai vadino “priešpatapi- 
niais”, ir dar turbut niekad 
netaisė suklerusių bėgių, ku
riais tie gatvekariai vaikščio
ja. Taigi, važiavimas nepasi
žymėjo dideliu patogumu.

Bet tie “priešpatapiniai” gat-
Apyvartos pereitais metais vekariai netrukus išnyks iš Ci-

bendrovė padarė už $617,414.- cero Berwyno ir Oak Parko 
266, šimtą1 milionų dolerių dau- priemiesčių. Illinois Commerce 
gihu negu užpernai.

Statys Sandėlį Bridgeporte
Sears-Roebuck bendrovė ne

trukus rengiasi statyti dideli 
sandėlį ir krautuvę Bridgepor- 
to apylinkėje, prie 35-tos ir
Iron gatvių, prie Chicagos $200,000. Jie pradės kursuoti 
upės. už 60-90 dienų.

Commission įsakymu, West 
Suburban ir Chicago and West 
Town Railvvays bendrovė turi 
gatvekarius panaikinti ir jų 
vieton įvesti busus.

Bendrovė tam jau rengiasi 
ir lyra užpirkusi autobusų už

Tikrai

t

Į

Žiūrės Kur Galima 
Apkarpyti Miesto 
Išlaidas

Speciali Komisija Studijuos
Miesto Valdžią

Miesto tarybos Finansų Ko
mitetas 
žmonių 
miesto 
galima

Komisija studijuos atskirus

“Jei Ne Romo, Tai Kulką”
Steve Mamich, 45 metų, at

sisakė priimti stikliuką, kai jo 
draugas, 58 metų Michael Gris- 
kovlch pasiūlė jam išsigerti 
romo. Griskovich labai supyko, 
pasigriebė revolveri ir Mami
ch’ą sunkiai pašovė.

Incidentas įvyko adresu 3256 
W. 136th st., kur abu nuomuo 
ja po kambarį. Mamich guli 
South Chicago ligoninėj, o Gris
kovich blaivosi Kast Side nuo
vados kalėjime.

vakar paskyrė keturių 
komisiją išstudijuoti 

valdžią ir surasti kur 
sumažinti išlaidas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos. < •

urazus
Tikrai įspūdingas
7 ikrai MalonusNAUJIENŲKONCERTAS

BRIDGEPORT — Deering 
nuovados policija suėmė 33 
metų dailidę, Joseph Czėbo- 
rowski-Barth ir apkaltino jį 
apiplėšimu ir sužeidimu žmo
gaus Bridgeporte, prie 35-tos 
ir Halsted gatvių. Apiplėšimas 
įvykęs ieloj, netoli tų gatvių 
kryžkelio.

Užpultasis ir sužeistasis bu
vo Louis Harmon, 40 pietų dar
bininkas, gyv. ad. 420 Wolcott 
Street. Czeborowski-Barth gy
vena ad. 930 W. 37th Street. 
Atėmęs nuo Harmono $26.

Harmon guli apskričio, ligo
ninėj. Jo gyv/be pavojuj, nes 
Czeborowskį jį buk skaudžiai 
subadė peiliu.

—Į Dvi Dienas — 12 žmonių—
Nuo pereito sekmadienio iki 

vakar po pietų automobiliai 
Chicagoj ir 
12 žmonių.

Vėliausios 
aukos buvo

Mrs. Bertha C. Burns, 53, 
10432 Claremont avenue, dvie
jų vaikų motina. Automobilis 
ją suvažinėjo prie 105-tos ir 
Western;

John Blaha, 26, nuo 3002 W. 
26th Street, prie 26th ir Oak
ley avė.;

Joseph G. Streivich, 34~ 7942 
Rhodes avenue, prie 107th ir 
Doty avenue, (įgriuvo į grio 
vį);

Earl E. 'Peck, 33, 1773 N. 
Map!ewood avenue, prie River 
Road, River Grove priemies
ty j J

Salvatore Fogaretto, 35, prie 
Berkeley, III., ir -

Hubert E. Hitzeman, 76 S. 
Union avenue, prie Ęlmhurst, 
III. • ‘

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Kovo 31 dieną 1940

SOKOLŲ SVETAINĖJE
2343 South Kedzie Avenue

Įžanga 75cProgramos pradžia 4:00 p. p.

Užprašom visus!




