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Francuzijos labinetas Rezignavo
VISUOMENE REIKALAUJA ENERGINGES-'

NIŲ KARO VEIKSMŲ
✓

Reynaud pakviestas naują kabinetą 
suorganizuoti

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 2*0. — Francuzijos atstovų 
rūmai daugiau nei 20 valandų 
debatavo karo klausimus. Ank
sti trečiadienio rytų priėjo bal
savimą pasitikėjimo Daladier 
vadovaujama vyriausybe.

Pasitikėjimas išreikštas 239 
balsais prieš 1. Aiški, didelė 
dauguma. Tačiau Daladier ir 
visas kabinetas paskaitė tai 
nepasitikėjimu ir rezignavo. O 
dalykas yra toks, kad apie 300 
atstovų riimų narių susilaikė 
nuo balsavimo — tuo išreikš
dami vyriausybei nepasitikėji
mą.

Trečiadienio ryte visas Fran
cuzijos ministerių kabinetas 
turėjo trumpą posėdį ir po po
sėdžio įteikė rezignaciją prezi
dentui Lebrunui.

Lebrun pakvietė finansų mi- 
nisterį Daladicro kabinete, Paul

PRASIDĖJO DIDELIS KOMUNISTŲ 
TEISMĄS PARYŽIUJE

PARYŽIUS, Francuzjja, ko
vo 20. — Trečiadienį Paryžiaus 
teisme prasidėjo nagrinėjimas 
bylos iškeltos 44-ms komunis
tams, buvusiems parlamento 
nariams.

35 kaltinamieji yra teisme. 
Kiti devyni pabėgę, kaip ma
noma, į Rusiją. Komunistai 
yra kaltinami tuo, kad jie mė
gino atgaivinti komunistų par

Vokietiios patruliai 
skaudžiai nuken

tėjo
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 20. — Francuzijos karo ko
munikatas sako, kad keletas 
vokiečių patrulių mėgino užim
ti franeuzų priešakines vieto
ves i vakarus nuo Saar upės 
ir nuo Vosges kalnų. Visi na
cių užsimojimai buvo atmušti. 
Naciai skaudžiai nukentėjo. 
Vienoje vietoje jie net savo 
ginklus palikę pasitraukė.

Atgabens augštą 
Rusijos atstovą 

į Berlyną
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 20. — Į Maskvą iš Berlyno 
išskrido grafas von der Schu- 
lenburg, Vokietijos ambasado
rius Rusijai. Jisai sugrįšiąs į 
Berlyną palydimas augšto Ru
sijos atstovo.

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

Niaukiasi; lietus arba snie
gas vakare; vidutinio stiprumo 
daugiausia Šiaurės vakarų vė
jai; saulė teka 5:53 v. r., lei
džiasi 6:02 v. v.

Reynaudą, suorganizuoti nau
ją kabinetą. Reynaud prižadė
jo duoti atsakymą ketvirtadie
nį.

Daladiero rezignacija aiški
nama taip: atstovų rūmai iš
reiškė nepasitenkinimą ne ku
riuo vienu ar kitu , kabineto 
nariu, bet visa vyriausybės po
litika; Francuzijos visuomenė 
norinti energingesnių karo žy
gių.

Pats Daladier, be premjere 
vietos, dar ėjo karo ministe- 
rio ir užsienių reikalų minįs- 
terio pareigas. Aiškinama, tiek 
daug pareigų apsunkino prem-v 
jerą perdaug.ir dėl to pasireiš
kęs valdžios veiksmuose kai 
kur lėtumas.

Tikimasi, nauja ministerija 
businti energingesne ir stipres
nė nei Daladiero.

tiją Francuzijoįe Hitleriui 
ir Stalinui pasirašius sutartį, 
partija buvo uždrausta.

Teismas eina atviromis du
rimis. Publikos prisigrūdusi 
pilna salė.

Kaltinamiesiems gresia bau
smė nuo 1 iki 5 metų kalėti. 
[Rusijoj, žinoma, jie butų7 su
šaudyti.]

Naciai laukia 
veiksmų

BERLYNAS, Vokietija, ko- 
vo 20. — Sugrįžęs iš konfe
rencijos su Mussoliniu, Hitle
ris tuojau sušaukė pasitarimui 
armijos, laivyno ir aviacijos 
vadus.

Nacių rateliuose Berlyno 
kalbama, kad tenka laukti en
ergingų Vokietijos veiksmų 
nes visuomet praeity po Hit
lerio pasikalbėjimų sų Musso • 
liniu įvykdavo rimtų žygių.

Hitleris ruošiasi pa
aukoti 1,000,000 

vokiečių
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 20. —/ Augštuosė nacių ra
teliuose kalbama, kad Vokie
tija ruošiasi sąjungininkus su
laužyti. Krizė galinti įvykti į 
keletą mėnesių.

Hitleris neslepiąs prisiruoši
mų. Faktinai jis rodo prisiruo
šimus sąjungininkams, norė
damas paveikti jų nervus, no
rėdamas įveikti juos be mū
šių.

Jeigu tačiau talkininkai be 
musių nepasiduos, tai Hitleris 
mėgins sulaužyti Maginot li
niją.

Tai gali kainuoti, naciams 
tarp 500,000 ir 1,000,000 vyrų. 
Bet Hitleris mano, kad karo 
laimėjimas esąs vertas Vokie
tijai tiek aukų.
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KARO ŽINIŲ 
ŠATRAIJKA

PARYŽIUS- Francuzija, ko
vo .20. — Premjero Daladier 
vadovaujamai Francuzijos mi
nisterių kabinetas rezignavo. 
Finansų meisteris Paul Rey
naud pakviestas sudaryti nau
ją Jt abpr i žadėjo „duo
ti atsakymą į pakvietimą ket
virtadienį. ;«■■•••

• ■—X—X—X—-
LONDONAS, Anglija, kovo 

20. — Britanijos lėktuvai ata
kavo vokiečių 'bazę Sylt. Ka
reivinės, lėktuvų angarai ir ki
tokie pastatai sunaikinti arba 
sudeginti... Eksplozijos įvyko 
amunicijos sandėliuose. [Vokie
čių aiškinimu viena bomba pa
taikė į trobesį, žalos- nepada
ryta, dauguma bombų nukrito 
Į vandenį.]

t—x—x—-x—
GENOA, Italija, kovo 20. — 

Prez. Roosevelto pasiuntinys 
Sumnfer Wellėš grįžta į JungL, 
Valstijas.

—X—X—X—
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 20. — Vokiečių patruliai 
vakarų fronte keliose vietose 
mėgino užimti franeuzų prie
šakines vietoves. Buvo atmuš
ti su gan / skaudžiais naciams 
nuostoliais.

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

20. — Kalbėdamas Londone 
Britanijos karo sekretorius kri
tikavo neutralias šalis ir davė 
suprasti, kad ateity sąjungi
ninkai gal būt laikysis griež
tesnio' nusistatymo neutralią 
šalių atžvilgiu. 

-x—x—•
MASKVA, Rusija, kovo 20. 

—- Per savo oficialią žinių 
agentūrą Tass sovietų Rusija 
pareiškė esanti priešinga Nor
vegijos, Švedijos ir Suomijos 
sąjungai.

——X—'X*—X—-•
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 20. — Sovietą ambasado
rius Vokietijoje skrenda į Ma
skvą. Manoma, jis gabenąs, 
svarbų Hitlerio pranešimą Sta
linui.

I ,

GHARLOTTESVILLE, Va., 
kovo 19. — Sunkiai sužeista7 
prez. Roosevelto sunauš, Franka 
lin D. Roosevelt Jr., žmonA, 
kai medžioklėje suklupo ark
lys, kurį J> jojo*

Lenkijai gresia li
gos pavasarį

GENEVA, Šveicarija, kovo 
20. — Taip naciai, kaip lenkai 
numato, kad pavasariui prasi
dėjus Lenkijoje gali kilti epi
deminės ligos. Daromi pasiruo
šimai j as ^kovoti .

Bet kovoti bus sunku. Karas 
suyąrgiiio5 šalyse?!' VaWdvbfe 
šiandien yra apie 1,800,000 gy
ventojų. Tai pusė miliono dau
giau, ne kad Varšuva turėda
vo gyventojų normaliais lai
kais. O tuo tarpu 20 nuošim
čių miesto pastatų sugriauta 
arba sužalota. Taigi susigrū
dimas -d^lįs;

Rusija isnėja Skan
dinavijos šalis

MASKVĄ, sovietų Rusija, 
kovo 20. ■-*— Rusijos oficiali ži
nių agentūra Tass išleido pa
reiškimą, kuris liečia Skandi
navijos šalis, Tass sakosi esan
ti įgaliota įspėti, kad diskusuo- 
jamą Švedijos, Norvegijos ir 
Suomijos sąjungą Rusija skai
tys atkreiptą prieš ją, jeigu 
sąjunga susiorganizuotų. Be to, 
tokia sąjunga butų priešinga 
Rusijos ir Suomijos sutarčiau 
užbaigusiai karą.

Milionas kiną karei
vių japoną užnu

gary
PEKING, šiaurės Kinija, ko

vo 20. — Japonijos karo va
dovybė išleido apskaičiavimus 
Japonijos armijos padėties Ki
nijoje. Šituose apskaičiavimuo
se yra įdomus pripažinimas, 
kad apie 1,000,000 kinų karei
vių pasiliko mūšių linijų už
nugary vien tik šiaurės Kini
joje. Ir tie kinai kareiviai ne
duoda ramumo japonams užka
riautose srityse. /

Jau pustrečių metų eina ka
ras Kinijoje, bet japonų lai
mėjimai tebėra neužtikrinti.

Suomiai pirks gink
las Jungt. Valstijose

WASHINGt6nT D. c., 'ko
vo 20. — Pulkininkas Per Zil- 
liacus, Suomijos legacijos .ka- 
ro atašė, sako, kad Suomija 
ir ateity pirks ginklus iš Jungt. 
Valstijų.

Farley bus kan
didatas

SPRINGFIELD, Mass., kovo 
20. — Trečiadienį čia atvyko 
generalus > pastorius Farley. 
Reporterių klausinėjamas, jis 
pareiškė, kad demokratų par
tijos nacionalėje konvencijoje 
Chicagojėtarpe" 'kan
didatų nominavimui į Jungt. 
Valstijų prezidentą ir vice-prc- 
zidentą.

- . - i-------------------- —------------ -A-

Edison statys kandi
datūrą į guber

natorius
WEST ORANGE, N. J., ko- 

vo 20. — Jungt. Valstijų lai
vyno sekretorius Edison tre
čiadienį pareiškė, kad jis sta
tys savo kandidatūrą New Jer- 
sey valstijos gubernatoriaus 
vietai.

Welles grįžta į Jungt.
Valstijas

t

GENOA, Italija, kovo 20. 
Prez. Roosevelto pasiuntinys, 
Sumner Welles, laivu Conte di 
Savoia grįžta namo, į Jungt. 
Valstijas, ■ padaryti pranešimą 
prez. Rooseveltui apie padėtį 
Europoje.

Areštavo Dahlį
NEW YORK, N. Y., kovo 20. 

— Sugrįžęs iš Ispanijos ne
laisvės, ayiatoris Harold E. 
Dahl naktį į trečiadienį pra
leido kalėjime New Yorke. Jis 
tapo areštuotas pagal Los An
gelės policijos reikalavimą. Ka
lifornijoje Dahl kaltinamas iš
rašęs čekius neturėdamas pini
gų banke. Tai padaręs prieš 
išvykdamas į Ispaniją.

Atidarys bažnyčią, 
parapijonys at

siprašė
CLEVELAND, O., kovo 20.

Katalikų vyriausybė ' atida
rys italų bažnyčią Clevelande, 
kurios parapijonys buvo suki
lę prieš kunigą. Parapijonys 
atsipfašė kunigų.

BRITAI ATAKUOJA VOKIETIJOS BAZĘ
PADEGĖ LĖKTUVŲ ANGARUS IR KAREIVINES

LONDONAS, Anglija, kovo 
20. — Nęmažai pranešimų bu
vo apie tai, kad Vokietijos lėk
tuvai skrido Anglijos ir Ško
tijos pakraščiuose ir atakavo 
britų laivus. Tik pereitą šešta
dienį vokiečiai užpuolė britų 
karo laivų bazę Scapa Flow ir 
sužalojo vieną laivą.

Britai, savo keliu, matomai 
nutarė atlyginti naciams. An
tradienio vakare 32 Britanijos 
lėktuvai užpuolė nacių bazę 
Sylt. Septynias valandas, nuo 
8 vakare iki 3 vai. trečiadienio 
ryto, jie atakavo tą bazę ir 
mėtė į ją bombas.

Tuo nepasitenkinę, britų lėk
tuvai atskrido į nacių bazę tre
čiadienį vėl. Ir vėl jie mėtė 
bombas ir net kulkosvydžiais 
apšaudė 'vokiečių stovyklas.

Britanijos pranešimu nacių 
kareivinės ir lėktuvų angarai 
sudeginti. Sunaikinta geležin
kelio stotis, padaryta kitokios 
žalos bazei.

Britams atrodo įdomus tas 
faktas, kad Vokietijos lėktuvai 
parode visai menką pasiprieši
nimą užpuolikams. Tačiau prieš
lėktuvinė Vokietijos artilerija 
veilčė smarkiai.

KRITIKUOJA NEUTRALIAS ŠALIS
LONDONAS, Anglija, kovo 

20. — Britanijos karo sekreto
rius Oliver Stanley trečiadie
nį aštriai kritikavo neutralias 
šalis, kurios smerkia Britani
jos karo metodas. Jisai įspėjo 
jas, kad Britanija gali būti 
priversta pavartoti prieš jas

Britai mažai žalos 
padarė — sako 

naciai
BERLYNAS,- Vokietija, ko

vo 20. — Vyriausybės atsto
vas pareiškė, kad britų lėktu
vų ataka prieš Svlt bazę visai 
mažai žalos tepadariusi antra
dienio vakare. Britų bomba pa
taikiusi tik į vieną namą.

Britai prarado lėktu
vą atakose prieš Sylt

LONDONAS, Anglija, kovo 
20. — Per paskutines 20 va
landų Britanijos lėktuvai pa
darė net tris atakas prieš Vo
kietijos bazę Sylt. Nors vokie
čiai iš karto kalbėjo, kad ata
kos nepadariusios žalos, tikres
ni pranešimai kalba ką kita. 
Britai ne tik padegė kareivi
nes ir lėktuvų angarus, bet 
taipgi padegė nacių aliejaus 
sandėlius ir išsprogdino kai ku
riuos amunicijos sandelius.

Atakose vienas britų lėktu
vas žuvo.

Naciu lėktuvai už
puolė Britanijos 

konvojų
LONDONAS, Anglija, kovo 

20. — Naktį į trečiadienį ir 
trečiadienį Britanijos karo lėk
tuvai mėtė bombas į Vokieti
jos bazę Sylt. Vokiečiai, ker
šydami britams, užpuolė Bri
tanijos laivų konvojų. Du ma
ži neutralių šalių laivai, plau
kę konvojuje, lengvai sužaloti.

Darbo partija paša
lino komunistą

LONDONAS, Anglija, kovo 
20. — Britanijos Darbo Par
tijos vykdomasis komitetas 17 
balsų prieš 3 nubalsavo išmes
ti iŠ darbiečių tarpo Denis N. 
Prittą, parlamentų narį.

Pritt atsisakė paremti Dar
bo Partijos protestą prieš ru
sų užpuoliipą Suomijos. Jis 
taipgi parašė knygą, kuri už
taria Rusijos žygius.

tokias pat priemones, kokias 
vartoja Hitleris — kitaip ta
riant, nepaisyti neutralių ša
lių teisių.

Stanley akcentavo, kad na
cių laimėjimas butų ne tik Bri
tanijos, bet ir neutralių šalių 
nelaimė.

VĖLESNI PRANE- 
.... ŠIMAI

- — Ryšium su Daladiero mi
nisterių kabineto rezignacija 
aiškinama: Daladiero vyriau
sybei buvo duota didele galia. 
Vadinta ji net “diktatoriška 
galia”. Bet parlamentas išreiš
kė valdžiai nepasitikėjimą ir ji 
rezignavo. Francuzija pasilie
ka, kaip buvusi, demokratija.

-— Vėlesni trečiadienio pra
nešimai kalba, kad Berlyne 
laukiama Rusijos premjero, Mo
lotovo. Pranešimai nepatvir
tinti.

Kongreso komitetas 
tirs eksnlo^ijos 

priežasti
CLAIRSVILLE. O., kovo 20.

— Pereita šeštadieni Willow 
Grove anglies kasykloie, šioje 
nnvlinkcie, įvyko eksnlozija. 
Sekcijoje, kur eksploziia įvy
ko, kasykla užgriuvo. Iki šiol 
18 užmuštų angliakasių iškel
ta paviršiun. Manoma, ir 53 
dar pasigendami kasėjai bus 
žuvę.

Atstovų rūmų kasyklų ko
mitetas ketina pasiųsti iš Wa- 
shingtono savo pakomitetą įvy
kio tirti. Washingtone kalba
ma apie reikalą išleisti įstaty
mą, kuris išakytų, kad valdžios 
ekspertai kas metai patikrin
tų kasyklų saugumą.

Pasibaigė Indijos 
Kongreso suva

žiavimas
RAMGARH, Indija, kovo 20.

— Trečiadienį Mahatma Gan- 
dhi uždarė Indijos Kongreso 
suvažiavimą. Jisai pareiškė: 
kongresas kovos už- Indijos ne
priklausomybę, bet laikas sa - 
botažuoti valdžią arba neklau
syti jos dar neatėjęs.

Kongrese laimėjo vidutinė 
srovė. Krašfutinieji elementai 
pasirodė mažumoje.
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Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui Šliupui 
-----------------------------AL. MARGERIS ------------------- --------

(Tęsinys)

“Aš tuoj šokau dirbti — ir 
žotlžitt ir raštu skelbti, jog mes 
esa*nie lietuviai, tikri širvo moli
uos Lietuvos stilius ir dukterys.

“Aš sakiau lietuviams kuni
gams — sakiau: ‘Atsibuskite; 
paktaiisykite savo sužinos balso 
ir nedarykite baisios gėdos sau, 
savo žmonėms ir savo tėvynei’!

“Aš sakiau jiems, kad nėra 
pasaulyje tautos, kurios tarpi 
atsirastų kunigų, taip žemai pa
niekinančių savo kraštų, savo 
molinių ir tėvų, kaip jus, sakau, 
lietuviški kunigai, paniekinate!

“Aš aiškinau jiems, jog nei 
vokiečių, nei italų,, nei francu- 
zų, nei airių, nei, pagaliau, kitų 
tautų kunigai taip išgamiškai 
savo brolius svetimiems nepar
davinėja — ‘lenkais’ ar kitokiais 
neužrašinėja, kaip lietuviai ku-

mis išgalėmis padeda.
“Bet, dejay atsiranda ir tokių 

kurie visomis savo užmačiomis. 
Įkeršlt? ir piktybe eina prieš mžp 
•rte, em® prieš mano darbus, pa- 
ĮŠvęstus lietuvybei ir musų fero 
lių gerovei.

“Ir tais mano asmens ir ma- 
ijio darbų priešais buvo ir tebė 
ra — kunigai!!!

Čia kalbėtojas taip smarkiai 
riktetėjo ir treptefėjo, kad visi 
nuo sėdynių, tarsi plunksnos,

į kas, nė žodžio lietuviškai nemo
kąs. O k&ctangi dauguina iš lie
tuvių parapijonų nemukėjo Iew- 
kiškah tai pradėjo prašyti, mal
dauti vyskupą, kad atkeltų lie
tuvį kunigą, iTes Šfto> visai nesu
pranta. Bet visi prašymai, bei 
maldavimai nuėjo niekais, nes 
bažnyčia ir parapija buvo- ūžre- 
korduota kaipo ‘lenkiška'’, ir to
dėl lenkas kunigas ir airis vys
kupas lik juokus darė iš ‘lauki 
iniųb ka p jie* sakė, k etinių. Tad 
Įsusiiarč’ moterys žr, vyrai kimi* 
■gi) Iki Ž4i y čion rfaugiaU nebeleis-'

r

Yra Du Badai Prie 
Užkietėjiittor Prieiti

Tatip, yra tik du budai—pirtn i# 
pd įvykio! Vietoj kętfti tamsias, 

i nuovargio*, * gaivagelos dienai’ ir 
, paskui ihiti bėdos linosintpjus— 
kodėl nebūti reguliariu su Kel- 

‘ logg’s All-Bran? Jus galit, jeigu 
užkietėjimas yra tos rūšies, ką 
keitfČfe milionai—nuo stokos “ru- 
puirio*’ dietoj i Nes* All-Bran eina’ 
tiesiai prie negalės, pateikdamas 

j reikalaujamą “rupuYh^”. '
‘ Valgykit tą pakepintą, mais
tingą javinį reg-ttliariai—su pie
nu ar grėtipe, arba kepta ban- 

: delese—gerkit gana* vandens ir
• fėmiikite ar sveikata1 negeresnė! 
į Keilbgg’s Battl'e Creek daromas;
— ----- " ------- - '* kreipkitės į gydytoją*.

I • yy?

!‘kaip fygųs sti lygiais’.
' brolkri it sesės!

‘‘Lenkai y t# Lenkijos sūnus, 
o mes esaitie LietiiVUs!

> “Ir mums- yra garbė būti sa
vo motinos Lietuvos sūnumis!

I Aukšta aplodismentų banga

su tokiu giliu atsidėjimu vi
si, kta ūseli. Matyli, kad datrge-

lietuvių,

kinių, pradėjo atsibusti lietuviš
koji sąmonė, ir jie pajuto savo 
molinos Lietuvos š llą kraujų

s, organizuoju lietuviškas 
i jas.

“Kunigai, aukštesnį mokslų 
išėję, daugiau pasaulio matę, į 
musų brolių' širdį bei sielų len
gvai įeiti gali, nes dėl jų ji yra 
atvira, turėtų, rodos, dažnai pa
kurstyti lietuviškų ugnelę musų 
'žmonių širityse, budinti užsnu* 
dusia lietuvybės sąmonę ir tė
vynės meilę jų sielose.

“Bet ne!
“Jie kaip tik priešingai!
“Jie aklių akTiausiai tarnauja 

svetimiems — jie tarnauja len
kams !

“Jie užrašo ‘lenkiškomis’’ jū
sų pinigais ir rūpesčiais pasta
tytas bažnyčias. Jie pa vadina 
lenkiškais vardais lietuvių drau
gijas. Jie valdiškose įstaigose ir 
vyskupų rūmuose visados u-žre'* 
korduoja jus tik ‘lenkais’!

—-pėda tiems išgamoms! — 
kažkas suriko salėje.

—Gėda lenkbcrniams ! — kaž-

visi, net su mažms vaikais, ap- 
slo-jo* bažnyčių saugoti- nuo len
ko* fcUiviigo'. TtfOji afjiryŠfeėjio' po* 
lirijiai, i4es* kun’ign-s- nwj,a’tvt!ė 
vovn^atų mjaištą” ir iš anfcslo jm 1 sveikatos stovfe užsisenėjęs, 
pirteika'favo. Pr^^iffejo' Inbun i 
žiaiurms vyn^ moterų fir vaikų Į 
gidvų skaidymas’. Liejosi’ nekab į 
ta» mcks-ų Įbrolių ir sesių kr&u* 
jaw... Kurie nescispėjo paspruk
ti,. tirois sumištus*, kruvinais vie
loje areštavo, o’ kurie paspruko^ 
tuos areštaavo jių pačių uamn’o^ 
se.. Paskui! iškėlė kunigas savo’ 
parapijonams bylų,, kuri tęsėsi' 
net trejetų savaičių iv lėšavo 
musų broliams,, ne turtingiems 
darbininkams, ne per seniausia?’' 
į svetimų žemę teatfeebavm 
siem«\ net keletą tiiksfanČių dfe1-- 
torių. Visi plikŠaTs paliko.

“Šita skaudi ir rusti tiagedi- 
ja, mieli klausytojai; įvyk® 18'77 
m,, liepos mėnesyj, kada P’entti* 
sytvanajos /kalnai Žaliavo* vasa
ros spalvomis, o Shenand'obriti* 
gatvės raudo,navo nuo musų

“Lenkai niekados lygiais su 
‘mumi-s nėBiskaitė, mėsiškai tp 
šiandien ir tiesiškai lys ryt ar 
pėfcyl. Jie Visados ftosĮ atilotai;

di'deBtiiaiSv* aukštesniais ir 
i kti’ltuiifigestii^iis tiiž tihulsi statėsk 
■ noYs vi’S'ii ptiil^mii žiitiOrrie', kad 

jie niekuo nėra mus pralenkę.

>; “Bet kada jiems musų pagal*- 
Hib&r reikalinga', tada jiie laižosi 
! httoim’S1. Mu-sų (Jarbas it pinigai, 
į irth-aL ir pbnarws tfŠ^ktoms’ yra

“Jie viil'ioj'a nvusų broihis ir 
5 seses* į savo čir angį jas ir parapi
jas.. Jfe norį kad rrieš- savo piu 
nii’gai’s jų dflaru>gi'jių tuščiais iž- 
chiiis* pri^i'ldytftm'i’e', jų menkas 
pmtapijaa ir nariais, ir pinigais 
įp’ragarisin'tLi’m^. Va,, ko* j'ise dau>- 
gaau-sia iŠ mwsų' nori: dolerių!

j

(' “Ir daug mtisų broiių bei se
sių, — per savo nestisipTatimą 
!ir sti'ksnkėjiU^ių bettivi^ų kunigų 

... , , s, . , . H ^'glindų Knkitrtsių. tikėti,, jog, leni-
Vi<są mvtsųi iss^rija^ddksr,. kac aTiifeštesni ir

: garbingesni žmones, — rašosi į 
jjių ^Uranigi'jaSį stloja į jų parapi- 
jiasv siato jiems bažnyčias ir 
mo&ytl!a>s, pats save užmiršda- 
mji<— nžinijršdam’i' savo kalbą, 
saVo iaulą ir garbingą jos pra<- 
eitlįi!’ Jie nepagalvojo, jie nepa1- 
mato, jie nesupranta, jog len!- 
fcattis lik j'ų pinigai tėra branu 
;gųs-, o- jie patys — tik ‘prakeik-

D&Ugeftš vyrų kandžiojo iš 
pikt!uiw sa!vo> ųsu^,. o> moterys 
nervingai guadO savo sijono 
pvafe$v W defe visi fy-

k< gi B tikrųjų mvirųsj 
lietiivramsy fenkai davė?’ &ą jiže 
mums gero padarė?’'’ klausė' 
kalbėtojas./

vienas sąmoningas lietuvis, jau
čiąs savo širdyje kraują savo 
tėvo ir molinos, savo tėvynės, 
privalo dirbti!

“fr aš, mieli broliai ir seses, 
gaunu prifalėjų, labai nuošir
džiu lietuviu, kurie man viso-

Sveikata Ligoniams
Knygelė,

žiedų ir

kuri aprašo apie 350 
žolių, medžių Žievfųi, 
šaknių su nurodymais 

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

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD.

SPENCERPORT, N. Y.

“Net pati pirmutinė Ameri
kos lietuvių bažnyčia, pastaty
ta vien tik lietuvių sunkiai už
dirbtais pinigais ir pastangomis, 
l<Su*vo valdžios įstaigose ir Vys
kupo raštinėje užrekorduota, 
kaip ‘polish’. Vadinasi, lenkų1, 
ne lietuvių Bažnyčia. Ir šitą iš- 
ganiišką darbą atliko lietuvis 
kunigas, Andrius Strupinskas, 
Marijampolės marijonų vienuo*- 
lyno auklėtinis. Matyti, kunigai 
marijonai* auklėjo jį labai stip
rioje lenkų ir Vatikano dvasio1- 
je, kad jis taip begėdiškai galė
jo ntisispiauli ant savo levų že
mės ir savo brolių lietuvių iš
eivių!’... Paskuų kai' jis nusidėjo 

i vyskupu i ir tapo* suspenduotas*, 
lai jo vieton buvo atkeltas ku
nigas Lcnarkewicz, tikras ten’

: Sudrėko klausytojų, ne f ir ka
talikų, akys, ir jie džiovino jas, 
kas nosinėle, kas tiktai — rair 
kove... i

“Aš papasakojau jums, mieJi 
klausytojai, šitą labai liūdną ir 
mums, lietuviams, skaudų įvy
kį/ — papasakojau tik todėl, 
kad jus tikrai žinotumėt, kaip' 
.elgėsi šitoj šalyj patys pirmieji! 
musų kunigai; ,r kiek ^rūpėjo 
jiems jų.kraštas; J^Jba ir gar
binga praeitis; kiek rūpėjo 
jiems žmoniškumas, brolybe, 
vienybė ir meile artimo, apie

jife viiš&dtes' iŠ-
i*’ d&flbo* Vafisd'uti»S' 

įdloj-osi',. bet! dtoot’i1 iTi’un^S' 
med^v^, padėti' mutiTs- niekados* 
' riepudejo. Ta'ip jfre d^re ana!pnsv 
' fedp> ji'e' darb’ ir 
į ‘“Jiie peršasi, ‘b’ro'lli'n^asi’' muonTSy 
sakydami, jog ‘lenkai ir lietu- 

*via«i yra vienos motinos Leil-ki-' 
:jos siTmyš ir todėl turi rištis vie
nais bendrais brolystės ryšiais, Ii Litvinai’!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Ketvirtadien., kovo 21, 1940

“Lenkai, amžinai sirgdami 
didybes manija, jau nuo amžių 
yra įsitikinę, kad jie mus, lie
tuvius, turi valdyti, mokyti ir 
kultūrinti. Jie visur ir visada 
nori būti ponais, vadovais, o 
mes turime būti jų tarnais, jų 
pastumdėliais.

(Bus daugiau)

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
3343 8. HALSTED ST

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

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tei. Yards 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadieni
414.3 So. Ardiet Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

Mrs. A K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

AKIU SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

H

GRANE COAL COMPANY
5.332 So. Long- Avenue 
Telefonas PORTSMOUT'H 9»22

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų’, 
daug dulkių išimta Perkant $’7.G5
5 tonus ar daugiau* ..... '..................... »
PETROLEUM CAĖBOl'T COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ "

Sales Taše, ekstra-.

o. 2.342.

Adresas.

CQPR. I9JV, N6E0LECRAFT SERVICE, INC.

BABY PANDA

Žaislas Kūdikiams.

l NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
į 1739 S<k IJalstad. St, ChicagOt DL

z [ Čia įdedu 10- centų ir prašau atsiųsti man- Pavyzdį No.

I Vardas ir pavarde

No. 2342

nusisukę, ant jos nusispifanja.
“Sakau, ‘pirmieji musų kunL 

gai’, bet iš teisybės beveik visi' 
lietuviai kunigai Amerikoje ir 
toliau tokie buvo,, kaip kui'Ą 
Slrupinskas. Btivo ir šiandien 
tebėra!

“Aš gaunu korespondencijų iš 
jūsų miesto, rašytų mano lei*- 
(fžianiam ir redaguojamam lai*- 
kraščini. Rašoma ir apie jūsų 
kunigą.

Pasakymas “rašoma ir apie1 
jūsų kunigą” iškišo į 
karšių katalikų galvas, 
želvių Itokių;

“Ten rašoma, — ir aš
pats iš gyvų lupų patyriau, jog-; 
teisybė rašoma, — kad jūsų ku»- 
nigas visus jus tevadiria tiktai 
‘katalikais iš l’olseiairs’, O’ vaiz
džios ir vyskupijos raštinėse už- 
rekoi’dtioja jus ‘lenkais’, ne lie
tuviais. Sakykit, mieli kiansyto*- 
jai, kiuriam liettivim* patriotui 
neužverda kraujas ir neplyšta 
širdis matant tokius ’ išgamiš” 
kus muisų kunigų darbus?! Man 
įiasakojo šitų prakalbų rengėjau,

tarsi

dabar

e

viskas draugijas, kad jūsų ku
nigas, baisiai užsispyręs manęs 
čia neįsileisti, bėgo pas šitos sa- 
Mtrz savininką ir, išvacliiięs šituos 
gerus lietuvius ‘bedieviais’, fa- 
nal'čtiistais’ ir dar kitokiais, sa
kėsi, jog jis esąs ‘katalikų ku
nigas iš Polsčiabs’1, -lenkas, o 
jus-, jo parapijonai, girdi, esate 
tik ‘katalikai iš Polščiaus’. Vai
dinasi, šit’o kunigo supratintu ii” 
sąžine, jus neturite savo tautos’, 
saVo krašCO, savo- tėvo it nniP 
tmos!

“Sakykite,, mieli broliai ir se^ 
sės, ar gali ramtis pasaulyje ki
tas toks nega-rbingas asmuo, ku
rte dvįstlų išsižadėti savo* tairtosj 
savo k rašto v sa-vo žnioiHų? ku
rte pr imes t rv savo ta^fečiuitts 
svetimų, neit kraujiov nei k-alboS 
it y šia fe rfajungiam'ėią ta^utįybę? 
Sakykite! /

SENlACSfA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA.

Ambulance '
DIEN^ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 26 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikirhų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys dtitaiso-

- Klauayklte tauių radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
mečlala, 16:00 vai. ryto iš W. H. L P. stotie* (1480 JL) 

*U POVILU 6ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
IIIIKIIIIIIIItlIltlIHIlIlIlIlIlIlIlIlI

NARIAI j
Chicagos, iflį 
Cicero VU
Lietuvių - Kv 
Direktorių W 
Asociacijos

(ataaaaa.aaaiiaalaka*aaiaiaaiaaaaaaaaai

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir naktį
' TURIM# 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

,■ . ■. I.y... . , __________ _________________

/ I>ACWAWICZ IR SUWS'
2314! 5Vesti Ž^rd5 Place Phone Ganai 251 &
SKYRIUS: 42-44 Lašt lOfctfc Street Tėf. Pullman 1270

, į ■ ■■■ JA . . ... L ... .

ALBERT V. PETKUS
4704 So. WeBtetW Arenas Phone tafayette 802'4

ANTANAS M. UHILLlPŠ
330!7 Litaanfca Avėrtuė Plione Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
5834 So. Westem Are. Pitone Grovehill 0142'
1410 South 49th Court, Citeero Phone Cicero 2109

■ ■ ■ ■ ■ L ■ —-į. . .......................................................  . . .

J. UULEVIČIUS
4348' S» California' AVenns Pitone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
ftafetcd Stfeet YaRDS 141<f

iMfrllĮ,!. it lULĮti na.tfr ■ |į , UM.1

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1616 Wesf 46th Street

■ L S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI Hi DENTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos NaflaL______
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. M4CHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valanaos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel'. Virginla 0036.
Residence Teli BEVERLY 8244:

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

Valandos—9^—10 A. M.
Nedėlioji pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
(JYUYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield Blvdi
Cor. Damen. Hemlock 6699

; A. Montvid, M. D.
West Tdwn State Bank Bldg. 

2*00 VTEST MADISON STREET 
Vali, f iki 3 po pietų, 6 iki: 8 Vak

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Btunswlck 0507

4'el. Office' Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 1(L-12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Siiperior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos* 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos.
Nuo 18 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P.GUGIS

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

Telefonas YARDS «818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS -

7 So. Dearborn St.
Rooni 123d

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

Miestas ir valstija-.------



Ketvirtadieni, kovo 21, 1940

pažy-

prlsirengęs

tas gaus

tauto 
kury-

Pirmyn choro belaukiant. — Atpigs pienas. — Komun’s- 
tų lapelio atstovas. — Bus didelės iškilmės. — Susi
vienijimo Pildomosios Tarybos rinkimai. — Atvyks
ta Metropolitan opera.

Clevelando pieninės 
kad pieno kvorta bus 
Vienu centu nuo kovo 18 dienos. 
Farmcriai gaus .$2.30 už š m'.ą

rek torius 
ateities kelias ne 
Aplinkui siaučia 

tačiau lietuviškas 
atgaivintąjį Vii

uždirbs liet

praneša, 
p’gesnė

nevirfikinb. Kada tas jus vargina, 
reikalingas liuoeuotoja*.

SAVGOKITRS TAMEGnZIOJIMV! 
ATSISAKYK IT J| PAKEIČIANTI V!

Gaminama tik vlčnas tikras Ex-Laxl 
IsidčmAkite raide* “E-X-L-A-X” ant 
dėžutes ir kiekvienos plyteles. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite originallo fcx-Lax.

išaiškino apie to parengimo 
svarbą, ir komitetas liko visai 
patenkintas. Dar išreiškė pade svarų pieno vieloj dabar moka- 
ką už tą chicaglečių pasišventi- mų $2.60 už šimtą svarų. Reiš- 
mą ir atsilankymą Liet. Kult, kia, kompanijos
Darželio reikala s. To parengi *pat pelno, kaip ir pirmiau. Skir- 
mo pelnas eis darželio naudai. | luinas bus lik tas, kad farme- 

riai gaus mažiau, o miestiečiai 
pirks pigiau.

Ar Nevirškinimas 
Sugadina Jūsų 

Linksmumą?
Jausti* reral. tai yra rakta* | tikra pa- 
«i tenkinimą gyvenimu. Bet jus negalite ti
kėti* jau*tl* rchauaiai. jei ju*ų vidurini 
gerai
|um* greičiausiai
Aluo atveju vartokite Ex-Lnx.
Ex-Lax yra viekas, kuo gera* !<uo*uotoja* 
‘určtų būti. Ji* yra malonu* priimti, turi 
rardau* šokolado Skonj. Ji* yra veklu*, 
bet Švelnu* veikime.
Ex-Lax nuteikia jum* gera vidurių ilvaly- 
tną nesukeldama* jokių akaudčjimų bei nu- 
«'lpimų.
Kada jum* reikč* liuoauotojo. paimkite Ex- 
Lax ir perai tikrinki to patys kaip geriau 
Jus jausitč*. EkonbmiSkos lOe. ir 25c. dč- 
Žutča kiekvienoje vaiątlnčje.

Chicagos choras Pirmyn jau vičiili už suteikimą progos iš 
visai 
čius palinksminti su operete 
“Kai Gėlės žydėjo“. ] 
įvyks kovo 31 dieną miesto au
ditorijos mažajame teatre.

Kovo 15 dieną vietos draugi
jų komitetas tuiėjo pilną susi
rinkimą, kuriame ir p. Stepona
vičius dalyvavo, šiame susirin
kime buvo aptarti visi svarbes
ni klausimai dėl šio pareng'mo.

clevelandic- girsti Pirmyn chorą.
; Taigi, kurie dar neturite bi- 

Ir viskas lietų, bandykite gauti kaip ga
lima greičiau, nes jau labai ma
žai likę. Galite gauti pas mane 
ir kitus komisijos narius. V sos 
sėdynės rezervuotos. Kas nusi
pirks bilietą iš ąnkslo, 
geresnę sėdynę.

Taipgi likos nutaria surengti 
pietus viešbutyj atvykstantiems 
\aidintojanis. Kas norės, tas gi
lės dalyvauti ir iš vietinių.

Šis parengimas skiriamas 
dviem tikslams: viena, -— tai 
sukėlimas kiek galima daugiau 
pinigų baigimui mokėti darželio 
.♦kolų, o antra — tai parodymas 
clevelandieeiams, ką Chicagos 
Pirmyn choras gali atlikti. Juo 
labiau, kad ne visuomet mes 
galime tokią operetę išgirsti lie
tuvių kalba. Turi būti pasišven
tusių žmonių, kurie gali tai lie
tuviams suteikti.

Taigi, mes clevelandiečiai c 
šame labai dėk’ngi p. Stepona-

PETER SUDENT
• nn'-In vip*n jr
"VCNTK5MS DARŽĄ 

stogus oriva
n-> eraž: vieta „piknikams. 

fifiOO W. lllth St.. Worth, III.

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
veikiančios komisijos susirinki
me buvo renkama vadovybė — |_2 
pirmininkas ir sekretorius. Miv 
sų Čalis niekieno neprašomas 
užlindo vakarą atidaryti, bijo
damas, kad kitas vietos neuž
imtų. Vėliau pats pareiškė, kad 
dabar rinksime pirmininką lyg 
pats save pasiūlydamas. Kai ku
rie iš komisijos nusijuokė ir pa
sakė: “Well, tamsta gali būti 
pirmininku“.

Sena patarlė sako, kad vi
siems žinomas sutvėrimas turi 
geras akis ir nieko nesisarmali- 
na.

NAUJIENOS, CHeago, TU.

Naujienų-Acine Telephoto
ST. CLAIRSVILLE, OHIO. — Angliakasiai, kurie li

ko išgelbėti iš užgriuvusios kasyklos.

Ijus nenuvargins skaitymu, nes 
jame mažai yra kas skaityti. E- 
są rasite daug paveikslų ir gar
sinimų pasižiūrėti ir rasite gra
žių pasakaičių pasiskaityti.

Publikos prisirinko kaip ir 
paprastai pas mus susirenka pa
rengimuose.

Lietuvos gyvenimo įvykiai
VILNIUS. Vasario 8 d.'tetas atstovavo tautinei lietu- 

’ Vilniaus Universiteto’ iškilmių vių nuotaikai ir dvasiai. Jis 
sukėlė žemaičių studentų judė 
jimą, kuris ryškiai atsispindė
jo ankstyvesniųjų musų 
darbuotojų darbuose ir 
boję. f 

Baigdamas 
mčjo, kad ir 
bus lengvas, 
karo audra, 
pasiryžimas 
niaus Universiteto mokslinį ir 
kulturinį darbą vos t kruoji. 
keliu. “Mes kovojome 20 me 
ų. Vyresnioji karta tose ko 
ose jau pradėjo senti. Tačiau 
nusų viltys ir ateitis — mok- 
,lo jaunimas. Jis vykdys tau- 
os idealus, atvers naują islo 
ijos lapą”.
Naująjį rektorių ir universi- 

etą sveik no Vyriausybės įga- 
iotinis K. Bizauskas, Vytauto 
). Universiteto p.orektorius i 
lėk anai- ir visa eilė kilų moli 
To ir visuomenės darbuotojų.

Nenamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon
Alus

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

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.

Lietuvių sporto klubas prane
ša, kad rengiamame krepšinio 
turnamente balandžio 13 dieną 
žada dalyvauti ir Lietuvos mi
nistras p. Žadeikis iš Washing- 
ton, D. C. Komisja-* rengiasi 
prie didelių iškilmių. <♦ , ,

j • , . ~ • - V • •

Balandžio mėnesį daugeli i 
SLA kuopų balsuos Pild. Tary •

gerovei. Ateinančiais meta’s Ta
ryba turės daug svarbių darbų 
atlikti. Todėl ir yra svarbu, kas 
liks išrinkti. CIevelando ir apy
linkes veikėjai stoja už vakarų 
komiteto sustatytą sąrašą ir jį 
pilnai užgiria. Taipgi'pataria ki
tiems už tą sąrašą balsudti: Į 
prez. Bagočių; į vice-prez. Ma- 
žukną; į ižd. Gugį; į iždo glo
bėjus p. Mikužiutę ir P. Dargi.

salėje įvyko pirmas iškilmin
gas Vilniaus Universiteto Ta
rybos posėdis, kuriame Univer
siteto rektorius prof. Mykolas 
Biržiška perėmė Universitetą, 
iš laikinojo valdytojo prof. Ig
no Končiaus. Posėdyje dalyva
vo Vyriausybes įgaliotinis Bi
zauskas, Vilniaus rinktinės va
das geri. Černius, fakultetų de
kanai ii* kt., studentų korpo
racijos su vėliavomis, kurių 
tarpe pirmoje vietoje Vilniau:- 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
senoji vėliava. Sugiedojus Tau
tos Himną, prof. Končius, per 
duodamas pareigas naujajam 
rektoriui, pasakė kalbą, primin 
damas, kad šis. universitetą? 
gyvuoja 362 metus su pertrau
komis ir savo istorijoje turė
jo šviesių laikų, kada skleidi 
pačias kilniausias ir aukščiau
sias mintis, bet pergyveno ir 
eilę aštrių kovų ir niūrių bei 
tamsių metų. 1918 metais Lie 
tuvos vyriausybė universitetą 
atgaivino, bet vėl sekė eilė įvy
kių, kol pagaliau lietuvių tau
tos sveika mintis ir pasiryži
mas laimėjo, šiandien Vilniaus 
Universitetas su munfs—lietu
viais. Atgijo, apsitvarkė, žada 
plėstis ir žengti į tikrąjį am
žino gyvenimo kelią.

Rektorius Biržiška, padėko
jęs valdytojui prof. Končiui už 
jo nuveiktus darbus, tvarkant 
universitetą, pabrėžė, kad jau 
nuo senų laikų Vilniaus uni
versitete vyravo lietuviška dva
sia, kuri dažnai nesulaikoma 
srove prasiverždavo į visą lie
tuvių tautą. Ne tik lietuviai 
kėlė ir ryškino tautinę mintį, 
bet universitetas savo praeity
je žino eilę faktų, kada net ki
tų tautybių klausytojai, litera- 

1 tai ar poetai Susižavėdavo lie
tuviu tautos dvasia ir visa tai ° . « ...

VILNIUS.
;ad Lietuvos Tautosakos Ar- 
•hyvas yra num itęs pakviesti is 
Vilniaus į Kauną liaudies daini 
ųinkus, kurie galėtų įdainuoti į 
plokšteles vilnietiškų liaudies 
dainų ir pasekti būdingesnių 
liaudies pasakų. Taip pat tiria
ma, kad Lietuvos Žemės Vardy
nas pradeda Vilniaus srityje nu
statinėti tikruosius vietovar
džius. Švenčionėlių ir Vilniaus 
apskrityse dalies ežerų ir upių 
vardai jau nustatyti. Tikslus 
vietovardžiai bus atstatomi. 
juos patikrinus oficialiuose do
kumentuose, senuose archyvuo
se ir, per mokyklas, pačių žmo
nių gyvojoje kalboje.

nudažyti 
KURTENUS ST’

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

YRA VAISTŲ IR NOTTIOinS 
KRAUTUVĖSE

Gypsy
EČRU CURTAIN DYE duz25c

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Kana- 
ir kiek 
gyvena.

si Ek tų gerai patj^ę žino nes at
likti didelius darbus ateinam 

< eiais metais. •
---  ® ----

. TUVIU lamus UVC131O. 11 V.OC4 ve*

Mębopohlau, spera lankys^ kuryboie. Vil-
ęievelancle nuo balandžio 8 iki‘h;aus universiteto mokslas se- 
13 dienos. Vaidinimai bus inie-'njau buvo skiriamas Lietuvai,

bos rinkimuose. Kiek matyli išėsto auditorijoje.-Sfykiu dalyvaus tikriau — Lietuvos kunigaik- 
askas,< kuriąraportų, tai kovo mėnesį maža ir lietuvaitė Ann štijai. Dar anais laikais Vii-

kuopų dalis balsavo; daugumas I vietos laikraŠčįąjlabai aukštai niaus Universitete greta dėsto-
balsuos kitą mėnesį, šiame klau
sime nariai turėtų rimtai pagal
voti. Labiausiai SLA veikėjai, 
kurie darbuojasi Susivienijimo

kelia. Daug apie ją kas dieną 
rašoma ir daug garbės jai sutei
kiama už jos puikius pasižymė
jimus operoje. Jonas Jarus

mosios lotynų kalbos buvo ir 
lietuvių kalbos katedra ir dė
stoma lietuvių tautos istorija, 
šis < faktas rodę, kad universi-

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI

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

J U S T Į N ’ S 
Food Store 

5519 S. Halsted St 
Tel. Englewood 9134 

Persikėlėm nuo 108041/? So.
Michigan Avenue)

Labai tinka dėl už- 
Tavernoms. Taipgi 

venzyto porčepso ir 
Musų pačiu išdirbi- 

mas.

Kovo 17 dieną Literatūros 
draugija surengė prakais. At
vyko kalbėti iš Kanados Liau
dies Balso. Tai komunistų laik
raščio štabo narys Janauskas. 
Kiek man buvo suprantama, lai 
jis važinėja savo laikraščio nau
dai, prašydamas aukų ir prenu
meratorių. Iš jo kalbos buvo 
galima suprasti, kad laikraštis 
labai skurdžiai gyvuoja. Esą, jei 
negaus finansinės paramos, tai 
vargu galės išsilaikyti.

Kalbėtojas apibudino 
dos lietuvių gyvenimą 
maždaug lietuvių ten
Nurodė jų padėtį ir aplamą gy
venimą, daugiausia paliesdamas 
kunigus ir tikinčius lietuvius.

Toliau jis savo kalboje bandė 
įtikinti, kad Kanados lietuvius 
pastatė ant apšvietus kelio A- 
merikoje leidžiami laikraščiai 
“Vilnis” ir “Laisvė“. Apgailes
tavo, kad dabartiniu karo laiku 
nei “Vilnis“, nei “Laisvė“ nėra 
į Kanadą įleidžiami. Vadinasi, 
Kanados valdžiai nepatinka tų 
dviejų laikraščių nusistatymas.

Toliau kalbėtojas uždrožė ir 
“Naujienoms“. Sako, kad tas 
laikraštis einąs atbulai: nemo
kinąs jokios pažangos bei kul
tūros, o vien tik mulkinąs žmo
nes. Priminė, kad Kanados lie
tuvių skyrius esąs tik kūmučių 
lizdas, o Liaudies Balsas, — tai 
tikras darbininkų draugas ir 
gynėjas.

Tai tiek apie gerbiamo svečio 
kalbą. Man rodos, kad jei žmo
gus perdaug savo tavorą giria, 
tai tas tavoras yra pigios rųšies. 
Gerai savo tavoras girti, bet ne
reikia nei kito per daug peikti. 
Laikraščio gerumą geriausiai 
palikti patiems Skaitytojams 
spręsti, — jie geriau gali apie 
tai pasakyti.

Anot kalbėtojo, jeigu Kana
doje yra apie dešimt tūkstan
čių lietuvių ir negali išlaikyti 
vienintelio laikraščio, tai čia jau 
kas nors kaltas.

Jis dar pridūrė, kad mes tu
rime daugumų. Tai kur čia jau 

'ta daugumai Klausytojus dau
giausia prajuokino kalbėtojo 
pasakymas, kad Liaudies Balsas

Naujas “ZIP-TOP” Pakelis 
Saugoja Aukščiausia Šviežumą!

KAUNAS. — šiemetine val
stybinė literatures premija pa- 

i skirta poetui Bernardui Braz
džioniui už giesmių knygą apie 
Vilnių “Kunigaikščių Miestas”, 
Spaudos Fondo premija paskir
ta rašytojui dramaturgui prof. 
Krėvei Mickevičiui už apysaką 
apie vieną Dainavos šalies kai
mą Ramūnus, kuriame gyveno 
Jonas Kusaka pavadinta “Ra
ganius”. KVC (Katalikų Veiki
mo Centro) premija paskirta 
poetui dramaturgui Petrui Vai
čiūnui už jo veikalą “Varpų 
Giesmę”, kuriame vaizduoja
mas XIV amžius Lietuvoje, 
pradėjus katalikybei sklisti.

MADOS
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VILNIUS. — Vyriausybei įve
dus darbo prievolę Vilniaus, 
Švenčionėlių ir Trakų apskričių 
miškų darbams, miesto savival
dybėje įvyko pasitarimas darbo 
prievolės reikalu, kurią norima 
Vilniaus krašte pradėti tuojau 
vykdyti. Darbo birža jau pradė
jo ruošti sąrašus tų, kurie ne
turi nuolatinio darbo ir tinka 
miškų darbams. Dėl darbavie
čių Vilniaus savivaldybė taria
si su miškų administracija.

Tik patraukit raudonąją 
kaspinėlį pakelio viršuj . . .

Kaspinėlis čirkštelės ap
link viršų—kiaurai perplaus 
dvi Celophane eiles . . .

Viršus nusiims, švarus!.. »Da- 
įdaryti!

KAUNAS1. — šį pavasarį Kau
no pradžios mokyklos ruošia di
delę sporto ir dainų šventę Kau
no ir Vilniaus miestų pradžios 
mokyklų mokiniams. Pirmiau
sia ta šventė įvyks Kaune, iš 
Kauno bus perkelta į Vilnių. Į 
Vilnių iš Kauno bus nuvežta a- 
pie 2,000 mokinių žaidikų, spor
tininkų ir dainininkų.

4411No. 
mergaitėms. Sukirptos mieros 2, 4, 
6, 8 ir 10 metų.

Suknelės mažutėms

OLD GOLD'S Daubas IMopbm Alsi 
daro | Žibterojimą 

' ' • .. ................. ;

D* ABAR yra lengviau ib greičiau atidary
ti Old Gold’s apviniojimo dvi eiles, ne
gu paprasto vieną. Old Gold duoda jurfis 

geriausį tabaką koki tik pinigai gali nupirkti, 
pačioj šviežumo, švelnumo aukštumoj, pakelis 
dvigubai apsaugotas nub “sugedimo”, ’ kuris 
atsidaro į žibterėjimą! Padvigubinkite savo rū
kymo smagumus tikrai šviežiais cigaretais— 
tikrai / patogiuose pakeliuose.

. “Zip-Top” labiau sušvelnintų O. 
šiandien.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti 

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais 
stų, pagal 
visus karo

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

Kaina 15c.

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

spal-

11.4B.4K/
pusėje

Atsidaro

(Vardas ir jjavardS)
pakelį

(Adresas)

(MiartM Ir valstija)
p. Lorillard Co,ht, 1’939, by

visų didesnių mie- 
kur) galėsite -sekti 
veiksmus.

žemėlapio

Pabandykite 
G.’s

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted SL, Chlcago,* ITL

Čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No-----
Mieros -----____  per krutinę

r •

' /V.-

/ 2 B“ŠrN. Venu Ydų!
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Naujienoš eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Demokratija Francuzijoje
Francuzijos demokratija demonstravo savo jėgą. 

Parlamentas , pareikalavo, kad vyriausybė pasiaiškintų 
dėl kai kurių dalykų karo vedime, ir kai daugumos atsto
vų Daladier savo paaiškinimais nepatenkino, tai kabine
tas buvo priverstas atsistatydinti.

Parlamentas netgi nebalsavo prieš valdžią. Forma
liai Daladier gavo atstovų buto pasitikėjimą. Už pasiti- 

. kėjimą balsavo 239 atstovai, o prieš — tiktai 1. Bet 311 
atstovų nuo balsavimo susilaikė. Premjeras suprato, kad 
dauguma parlamento jam nepritaria, ir įteikė rezignacF

Daladier turėjo diktatorišką galią. Bet diktatūra šia
me atsitikime buvo nepriešinga demokratijai. Nepapra
stą galią Daladier buvo gavęs iš parlamento, o ne pats 
pasigrobęs. Jam buvo suteikta teisė laikinai valdyti kraš
tą dekretais, nesiklausiant parlamento pritarimo. Bet 
laiks nuo laiko jisai turėjo sušaukti parlamentą ir duoti 
atskaitą iš savo darbų, patiekiant atstovų patvirtinimui 
savo i istus dekretus.

itokios rųšies diktatūra buvo praktikuojama seno
vės Romos respublikoje. Ta respublika turėjo ne vieną 
vyriausią valdininką (kaip dabar' kad respublikos turi 
prezidentą), bet du, ir jie vadinosi konsulais. Abiejų kon
sulų teisės buvo lygios, ir nė vienas jų negalėjo daryti to, 
kam nepritarė antras. Tokiu budu Romos respublika ti
kėjosi apsisaugoti nuo pavojaus grįžimo į monarchiją. 
Bet karo ar kitokios bėdos metu tokia dvigalvė valstybės 
administracija nesugebėjo sparčiai ir energingai veikti. 
Todėl šitokiems atsitikimams būdavo skiriamas diktato
rius.

Diktatūros metu, kuris paprastai būdavo apribotas 
šešiais mėnesiais arba iki to laiko, kol tęsis bėdos padė
tis, tas nepaprastas valdininkas turėjo teisę elgtis kaip 
jisai geriausiai išmano. Visi kiti valdininkai, neišimant 
ir konsulų, turėjo klausyti jo įsakymų. Jo žodis (“dik- 
tum”) buvo įsakymas. Tačiau senatas, kuris diktatorių 
paskirdavo, nepaleidavo iš savo rankų finansinės kontro
lės. Ir senatui diktatorius turėdavo, pabaigęs savo tarny
bą, duoti atskaitą iš savo darbų. Atleistas iš savo parei
gų, jisai vėl grįždavo prie savo užsiėmimo, kaip papras
tas pilietis.

Taigi panašią diktatūrą, prasidėjus karui su Vokie* 
tija, buvo įsteigęs FrancUzijos parlamentas. Ji neturi nie
ko bendro su naciška, bolševikiška arba fašistiška dikta
tūra. Šios diktatūros yra nesutaikomos su demokratija. 
Hitleris, Stalinas ir Mussolini pasigrobė valdžią smurto 
ir apgaulės keliu. Jie niekam atskaitos neduoda, ir nie
kas negali jų balsavimu arba kitokiu taikiu budu paša
linti* Juos nuversti gali tiktai jėga.

Bet Francuzijoje yra demokratija. Ji veikia ir karo 
metu. Atsistatydinus Daladier kabinetui, bus sudaryta 
nauja vyriausybė (šiuos žodžius rašant, gal būt, ji jau 
sudaryta), kuri ne lėčiau, bet smarkiau ves kovą prieš 
hitlerišką Vokietiją. Daladier kabinetas dėl to ir buvo 
priverstas pasitraukti, kad Francuzijos žmonės manė, jo- 
gei jisai yra nepakankamai energingas.

Mokslas ir pagalba biednuomenei
LietUVa,.kaip vakar skaitėme musų specialaus kores

pondento pranešime, įvedė privalomą mokslą Vilniaus 
srityje, kuri neseniai buvo prijungta prie Lietuvos. Ne 
gana to* Lietuvos vyriausybė ir visuomenė stengiasi su
teikti pagalbą beturčių vaikams, kurie neturi kuo apsi
rėdyti, eidami į mokyklą* “Naujienų” korespondentas ra- 
šo:♦ W ■ > 1 . .

APią SLA. STOVĮ
Šioje vietoje vakar buvo nu

rodyta, kaip negražiai šmeižia. 
Susivienijimą Lietuvių Ameri 
koje grupė Smetonos ordinais 
papuoštų vyrų, pasivadinusių

S. L- A. Gerovės Gynėjais”. 
Lapeliuose, kuriuos jie išsiunti
nėjo iš p. J. J. Bachunti farmos 
(Sodus, Mich.), jie gąsdina 
SLA. narius, kad Susivieniji
mas gali greitai “mirti”, ir klau
sia: “Kas tada apmokės Tams
tos apdraudą?”

šitaip biauriai atakuodami 
SLA., tie tariamieji “S. L. A. 
gerovės gynėjai” savo lapeliuo
se pasakoja, kad prie tokio “pa
vojingo” stovio Susivienijimą 
privedė dabartinė Pildomoji Ta
ryba, kurią, girdi, ‘reikia “iš
šluoti lauk”, ir jos vieton išrink
ti Laukaitį, Kėrševičių, Bachu-, 
ną, Brazauską ir Dr. Biežį.

Pažiūrėkime gi, kiek tiesos 
yra šituose “gerovės gynėjų” 
užsipuolimuose.

Ką sako Apdraudos 
departamentas.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje yra po įvairių valstijų 
Apdratidoš (departamentų prie
žiūra. Svarbiausias jų Susivie
nijimui yra Pennsylvanijos val
stijos departamentas, kadangi 
toji valstija yra davusi Susivie
nijimui čarterį* Jokių pakeiti
mų savo čarteryje arba konsti
tucijoje SLA. negali padaryti be 
Pennsylvanijos Apdraudos ko- 
misionieriaus pritarimo; jokių 
naujų apdraudos skyrių, jokių 
naujų mokesčių už apdraudą 
SLA. negali įvesti nariams be 
to valdžios departamento žinios 
ir sutikimo.

Kasmet Susivienijimas turi 
pagaminti smulkią atskaitą iš 
savo finansiųįp; stovio ir įteikti 
visų valstijų Apdraudos depar
tamentams, kuriose SLA. yra į- 
registruotas. Jeigu kurios nors 
valstijos departamentas iš tų 
atskaitų pastebi* kad Susivieni
jimo finansinis stovis yra blo
gas* tai tas departamentas tuo- 
jaus daro įspėjimą Pild* Tary* 
bai arba net atsisako duoti lei
dimą toje valstijoje “daryti biz
nį”. Be to, laiks nuo laiko 
(daug-maž kartą per trejus me
tus) Pennsylvanijos Apdraudos 
departamentas atsiunčia į SLA. 
centrą ekzaminilOtojus pažiū
rėti ir patikrinti organizacijos 
knygas, rekordus ir turtą.

Paskutinis šitokių patikrini* 
mų buvo atliktas apiė pabaigą 
1938 m. Ir ką gi tie valdiški ek- 
zOntinuotojai surado: ar kad 
Susivienijimui gręsia pavojus 
“mirti”? ar kad Pildomoji Ta
ryba nėra Kompetentiška arba 
apsileidusi it veda Susivieniji
mą į pragaištį, kaip kad paskel
bė “S. L.- A. gerovės gynėjų” la
peliai? Nieko panašaus!

Pennsylvahijbs Apdraudos de
partamento ekzaminuotojai sa
vo raporte to departamento ko- 
misionieriui, Matthew H. Tag- 
gart, pranešė, kad finansinis 
SLA. stovis yra geras ir kad 
Pildomoji, Taryba veda organi
zacijos reikalus rūpestingai ir 
sumaniai. Iš io raporto (datuo
to 1939.m. balandžio 24 d.) pa
duosime čia tik keletą paragra
fų, kuriuose kalbama apiė pa* 
skolas, UŽtikriiitaS nekilnojamų 
turtu (“mortgičius”), ir apie 
investmentus j bond’us. Vieno
je vietoje “raporte ^akoma: 

' ‘t l

“Your examiners were im* 
pfessed with thė method. erti* 
plOyeėd by the AlliaftCė in 
granting mortgage loans and 
direct your espėcial attejition 
theteto.

tokiais dalykais nesirūpindavo.
Lietuvių tauta savo milžiniškoje daugumoje suside

da iš darbo žmonių, kurie supranta kitų tokių pat darbo 
žmonių (kad ir kitokių kalbą vartojančių) reikalus.

“Vyriausias Komitetas Vilniaus Kraštui Remti 
už kelias dešimtis tūkstančių litų nupirko batukų ir 
.drabužių mokyklinio amžiaus vaikams,, kad jie galė
tų visi mokyklas lankyti. Ar tenka kalbėti, kad šioji 
dovana Vilniaus krašto varguomenės tarpe padarė 
milžinišką įspūdį!” z
Be to, daugelyje mokyklų visiems vaikams duodami 

šilti pusryčiai, ir veik visi Varguomenės vaikai gauna ne
mokamai vadovėlius. /

šitokiomis žiniomis iš Vilniaus mes galime ne tiktai 
pasidžiaugti, bet ir pasididžiuoti. Poniškoji lenkų valdžia

J ■ : ...

While no ftfced for detail- ( 
ėd description of this method 
is a necessary part of this ex- 
artiination, it does appear 
froni an examin&tion and 
comparison wiih prior ineth- 
odš that the ęurrent method 
if putsued for a fėasonable 
perlod will shdw constantly 
irtcreasing beneficial resultš*”
Tai reiškia, kad mortgičių 

davimo tvarka Susivienijime 
padarė tokį gerą įspūdį į Ap
draudos komisionieriaits paskir
tus ėkžaininUptojus,1 jogei jie* 
nors neturėdami tiesioginės pa
reigos į šitą dalyką smulkiai gi* 
lintis*. rado reikalinga savo pra
nešime pabrėžti, jogei mortgi* 
čių davimo tvarka yra gera ir 
naudinga Susivienijimui*

O vė ką departamento ekza- 
mlnuotojai sako apie kitokius 
SLA. pinigų investavimus:

“Purchase or sale of sėčUr- 
itiės is made only upon auth* 
orization of the investment 
Committee Which is guided 
by the advice of an outštand- 

< ing investment service which 
cOtporatioin Serves irt an 
advisory capacity...

“Present and future invest- 
ments are being confined to 
such securities as are recogn- 
ized legal for investment of 
reserves.”
Kaip matome, Susivienijimas 

gavo pagyrimą ir už sumanų 
tvarkymąsi, investuojant ŠLA. 
pinigus į asekuracijas (bond’us 
etė.). Departamentas pažymi tą 
faktą, kad SLA. perka tiktai į- 
štatymų pripažintas, teisėtas 
asekurącijas'L’ir jisai įsakmiai

kad ji iš saVo narių yra suda
riusi ‘investmentų komitetą” ši
tam reikalui,’ ir kad tas komite
tas itaudojaslįatariiilaiš žymios 
finansinių* pktUrėjų firmos (“an 
outstanding ! investinent service 
Corporation”) ! šitą finansinių 
patarėjų firųją, beje, paskutiniu 
laiku smalkiai akėjo “Tėvynė
je” redaktorius Kl. Jurgelionis, 
vadindamas ją “tipstoriais”. Bet 
Pennsylvanijos Apdraudos de
partamentas žiuri į tai visai ki
taip. ,

žodžiu, akyse Pennsylvanijos 
Apdraudos departamento Susi
vienijimas stovi visai gerai* Dar 
Vienas faktas, liudijantis apie 
SLA. gerų stovį, yra tas, kad 
dabar Susivienijimas nebeturi 
jokių keblumų, kai reikia gauti 
leidinių (kuris privalo bUt at
naujinamas kasmet) “daryti

Koks Susivienijimo 
kreditas*

Girdėjome oficialią Apdrau
dos departamento nuomonę a- 
pie finansinę tvarką Susivieniji
me. Dabar paklausykime, ką 
sako apie lietuvių fraternakh 
organizacijos stovį labai didėlė 
privatinė firma, “Dunn’s Insur
ance Report”, kuri analizuoja į- 
vairių apdraudos kompanijų 
stovį ir savo pranešimus skel
bia publikos informacijai.

Peržiūrėjusi SLA. atskaitai ir 
palyginusi jas su pirmesnėmis 
atskaitomis, ta firma padarė iš
vadą, kad Susivienijimas daro 
progresą —* ir tai, pasidėkojant 
“aukštos rųšies” jo reikalų ve
dimui (“dUė to Ule superior 
type of management”). Toliaus, 
ta firma sako:

* • ' i

“From the forėgoing attal- 
yste of Lithuaniian Alliance 
of America, Wi|keš*Barte, 
Penhsylvania, we conclude it 
is entirely vvofthy <OF THE 
HIGHEST PUBLIC CONFf 
bKNlE, AND ŠO RECOM<

..............t......... .............. ................................................. ...

MEND IT.
“CĖRTIFICATĖ Mold 

DENČE, ANDV SO RECOM- 
1939, A-f- (Excellent).”
Taigi ta milžiniška apdraudos 

ekspertų firma, išnagrinėjus. 
SLA. finansinį stovį, priėjo iš 
vadą, kad Susivienijimas Lietu-' 
vių Amerikoje yra vertas “aukš 
čiausio publikos pasitikėjimo”, 
o SLA. apdraudos paliudymų 
vertė yra “excellent” (nepapras
tai aukšta, puiki)!

Tilo gi tarpu ponai “S. L. A. 
gerovės gynėjai“ savo lapeliuo 
se skelbia, kad Susivienijimui 
gręsia pavojus “mirti” ir SLA. 
narių hpdraudos bus neužmokė- 
toSi Ar jiėrtis negėda šitaip savo 
lietuvišką fraternalę. otganizaci 
ją purvinti* kuomet įtakinga ne 
tik Amerikoje, bet ir užsieniuo
se ekspertų firma duoda tokius 
puikius paliudymus apie Susi
vienijimą? Patarlė sako: “Pras
tas yra tas paukštis, kuris savo 
lizdą dergia!”

SLA. progresas*
Kuo tie šmeižikai remia savo 

biaurias atakas prieš SLA. ir jo 
viršininkus? Jie remia jas tuo, 
kad dėl įvairių praeities klaidų 
Ir aplinkybių Susivienijimas tu
rėjo nuostolių su investinei!tais. 
Tačiau jie užtyli tą faktą, kad 
nuo to laiko, kai dabartinė Pil
domoji Tatyba pradėjo vesti 
SLA. reikalus, ji visą laiką tai
sė ir gerino Susivienijimo fi
nansinį stovį ir finansų tvarky
mo budus, šitos SLA. viršinin
kų pastangos davė teigiamų re
zultatų, kuriuos šiandien pripa
žįsta ir valdžios įstaigos, ir au
toritetingi privatiniai šaltiniai.

Kuomet dabartine Pildomoji 
Taryba perėmė, Detroito seime, 
SLA. reikalų vedimą, ji pavel
dėjo iš p. S. Gegužio adminis
tracijos laikų bond’us, kurių 
vertė jau buvo nukritus $386,- 
87L00. Ji paveldėjo didelę krū
vą blogų mortgičių, kuriuos rei
kėjo forklozuoti* Ji rado tik 
mažą dalį ,.SLAn pinigų, įdėtų į 
tikrai saugius inves (mentus. Tą 
sunkų praeities' palikimą nau
jieji viršininkai turėjo tvarkyti, 
kaip geriausiai išmanydami, ir 
turėjo rūpintis, kad SLA. nebū
tų atiduotas į resyverio rankas 
arba kad nebūtų valdžios įsaky
ta uždėti nariams specialius 
asesmentus.

Tuomet Susivienijimui, iš tie
sų, gręsė pavojus. Bet dabarti
nė Pildomoji Taryba nerėkė, 
kad Susivienijimas “mirs” ir 
nariams nebus išmokėtos ap- 
draudoš. Ji nekėlė triukšmo, su 
tiksli! diškrėditiloli savo “poli
tiškus priešus”. Vietoje to, ji 
stengėsi išvesti organizaciją iš 
keblumų if raportavo seimams 
apie savo pastangų vaisius. O 
kad tos pastangos davė gerų 
rezultatų, matėme iš aukščiaiis 
paminėtų atsiliepimų apie SLA. 
Bet štai dar keletas faktų:

Iš ŠLA. investmentų J. V. 
valdžios bond’ai šiandien suda- 

. ro 24.9 nuošimčius, o 1934 m. 
buvo liktsti 13.4 nuoš.; miestų 
boild’ai šiandien sudaro 15.2 
nuošimčius, o 1934 m. buvo 
15.0 nuoš.; aukščiausios rųšies 
kitokie bond’ai šiandien sudaro 
24.9 nuošimčius, o 1934 m. bu* 
vo 4*5 nuoš. Vfeų geriausios rų* 
Šiėš bortd’ų Šiandien SLA. turi 
65.0 nuošimčius* d 1934 m. tu* 
f ėjo tik 3?.9 nuoš.

Vadinasi, Susivienijimo in
vestmentų saugumas tapo dvi* 
gubai padidintas.

MdftgiČių prie dabartinės Pil* 
domos Tarybos nebuvo duota 
nė vieho, kuris reikėtų forklo* 
jžiidfi.

Akivaizdoje šitą Visų faktų, 
atakuoti dabartinius SLA. virši* 
(linkus ir patį Susivienijimą, 
skelbiant, kad SLA. nariai 
“mirs” ir pražus jų apdraudos. 
gali tiktai žmonės, kurie nepai* 
so tiesos žiilonės, kurie savo 
egoistiškiems tikslams vartoja 
žemiausios rųšies priemones!

Vienas iš tų žmonių, kurie 
gąmino ir siuntinėjo tuos ėmei* 
žiančius lapelius, skverbiasi į 
SLĄ. iždininkus. Tai p. J. J. Ba-

Taip šią žiemą atrodė Palangos juros tiltas.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Lietuvos vaizdų vaizdeliai
Abudu jauni, dar nepatyrę tis, nežinomas likimas laukia, 

mokytojai. Vienas jų moka len-| Važiuoja ir tyli. Nejauku tą 
kiškai, o antras vos supranta ir 
abudu paskirti į Vilniaus ap
skritį, tai yra lenais, kur tik 
lenkiškai kalba.

Nejauku ir nesmagu. Kaip 
čia bus su mokiniais susikalbė
ta, kaip bus lietuvių kalbos pa
mokos pradėtos. O čia Vilniuje 
iš lenkų tarpo nugirsta, kad len
kais apgyventose srityse lietu
viai mokytojai gyventojų tie- 
siok išvaikomi, o kaip kur net 
apmušti!

Prisideda dar baimės jaus
mas. Atsargumo dėl ar netektų 
ginklas nusipirkti? Juk karo iš
judinti žmonės, jausmai siau
čia, kerštas, neapykanta bujoja. 
Bet mokytojui ginkluotis? Ge
naus mokyklos išsižadėti, negu 
ginkluotu mokytoju tapti! O jei 
pagaliaus visi kaip vienas gy
ventojų nenori lietuviškai savo 
vaikus mokyti, tai kam toksai 
darbas pradėti? Auklėjimo po
žiūriu lik bergždžių vaisių susi
lauksi !

Aibės visokių abejonių lydi
mi, baimės kamuojami tuodu 1 
ųiokytpjąi išvyksta į paskirimo 
vietą.

Nuo gelžkelio stoties koks 
dvidešimts kilometrų mokyklos 
esama. Teks žiemos melu per 
sniegą pėsčiomis keliauti. Negi 
kas nors arklius duos? Juk vyk
sta du mokytojai lietuviai į len
kišką apylinkę darbuotis!

Tiesa, vienas jų lenkų kalbą! 
dėstys, o kitas lietuvių kalbos 
dalykams skirtas dėstyti, štai ir 
paskutinė gelžkelio stotis. Šala, 
sniego pusnys, pavakarė, nejau
ku ir baugu! Negi eisi pėsčias 
nakties metu tarp svetimų ne
palankiai į lietuvius žiūrinčius?

Dairosi stotyje, vaikštinėja po 
kiemą* ieško gal rasią kur nak
vynę? . . >

Stoties kieme stovi menkutės 
rogės. Prakaulis arklys įkinky
tas ir čia pat tuno valstietis se
na senute* miline vilkinąs. Gal 
pasiteirauti, gal nuveš?

Lenkiškai jį užkalbina. Vals
tietis nusiima kiškio kailio ke
purę ir žemai nusilenkia.

—Gal busite musų mokytojai, 
jau mes jus seniai laukiame! 
Atvažiavau jus parsivežti.

—Taip, atsako jam vienas

Kalba lenkiškai, negi drįsi iš 
karto lietuviškai prabilti.

Valstiečio raginami sėda mo
kytojai į roges ir važiuoja.

Važiuoja į nežinomą kraštą, 
tarp svetimų žmonių lietuvišką 
kultuvą skelbti. Nežinoma atei-

chunas. Jo tikslas yra aiškus, ir 
yra aiški jo atsakomybė prieš 
organizaciją, kurią jisai teršia.

Bet SLA. nariai turi teisę pa* 
tirti ir apie kitus asmenis, ku* 
riuos tie “S. L. A. gerovės gy* 
nėjai” perša į Susivienijimo vi r* 
šiilinkus: apie p. p. Laukaitį, 
KctšeVičių, Viniką, Mockų, Bra
zauską ir l)r. Biežį. Ar jie au
torizavo tuos “gerovės gynėjus”, 
kad jų Vardai butų vartojami 
šitokiems šmeižtams prieš S.L. 
A*? Jeigu neautorizavo, tai ką antklode uždengti, 
jie ketina daryti, kad jų vardai net ir Šito nelaukė! 
į tuos pUrvus nebūtų veliami?

kaimietį kalbinti. O tasai kai
mietis nerimsta. Kalba, šneka:

—Jau mes mokytojams ir 
pirkią prikūrenome, kad tik ne
būtų šalta. Mokyklai patalpą 
suradome, vieno pasiturinčio 
valstiečio grįčioje. Seniau čia 
mokyklos nebuvo. O dabar 
džiaugiamės ją sulaukę. Lietu
voje turi būti visi raštingi, tai 
mes gerai žinome. Ir musų vai
kai mokslo trokšta, bet buvo 
tokia tvarka, kad seniau musų 
valstiečių norų niekas nepaisė!

Mokytojai tyli. Dedas, kad 

kaip jis išgirsiąs, kad jų vaikai, 
be lenkų kalbos, turės būtinai ir 
lietuviškai mokytis.

Valstietis savo prakaulį ark
liuką ragindamas sparčiau bėg
ti vis kalba ir kalba ir mokyto
jų net atsakymo nereikalauja.

—Beda, beda, kad musų vai- 

bar toki šalčiai! Reikia jiems 
vadovėlius pirkti, o mes pinigų 
neturim! Nėra dar kaip jų pra
simanyti. lenais pas jus gerai, 
šUii karvės ir žiemą pieno duo
da, o pas mus žiemos metu jas 
kilnoti tenka, nėra pašaro. Jau 
turime pieninę, bet nėra kas į 
ją vežti. Galime, kiaušinius par
duoti, bet žiemą vištos nededa, 
nėra grudų. Pas jus kitaip, le
nais ir žiemą višta grynu grū
du lesinama. Pas mus tik bajo
rai geriau gyveno, o jau valstie
tis, žiemos metu tik duona mi
to. Žiemą visa pramoga, lai 
miško darbai. Ir dabar lenais 
dirbame, darbo daug, bet nors 
pinigų kiek prasimanai, tai sau 
duoną tenka pirkti, o be to ir 
arklių mažai turime, tai daug 
uždirbti netenka. Musų šeimos 
visų didelės, vaikų daug turime, 
lai visiems pramisti sunku. Ne
žinau, kaip jus pas mus susi
tvarkysite. Vaikai musų kaip 
laukiniai, išdykę! Sunkus jus 
darbas laukia!

Mokytojai vis tyli ir kiekvie
nas sau galvoja, štai dar n a u- 

maistu rūpintis ir dar vadovė
lius pirkti! O čia dar vargas 
bus su ta lietuvių kalba! Liūd
nos mintys skverbiasi, nors imk

Bet šhii jau ir paskirimo vie
ta. Mažutė ūkininko pirkelė. A- 
pytikriai švari, tamsoka. Mažu- 

žmonių pilna prisirinkusi. Pa
matę mokytojus visi . sustoja, 
nusilenkia. Vienas jų išeina pir
myn ir labai darkyta lietuvių 
kalba sveikina. Sveikina ir 
džiaugiasi mokj’tojų susilaukę, 
bus kas jų vaikus moko, bus 
kas Kaimui šviesą neša.

Mokytojams pasidarė jaukiau 
ir vienas jų, niokos lenkų kal
bą pasako kaimiečiams keletą 
šiltų žodžių. Visi ploja, šaukia:

—l^ai gyvuoja Lietuva !
Mokytojai šito nesitikėjo. Pa-

Mokytojams specialiai mažu
čiukas kambariukas paruoštas. 
Medinė lova, šiaudai, šiaudai

Mokytojai

(Bus daugiau)
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Laiškas iš Vilniaus
Rašo Karolis Vairas

PIRMAS APSILANKYMAS 
PO 17-OS METŲ.

Privažiuojame Vilniaus prie
miesčius jau išaušus. Įdomus ir 
nepaprastas jausmas. Pirmą 
kartą buvau Vilniuje 1898 m., 
o paskutinį 1922 hiėteis. Daiig 
prabėgo laiko, daug pasikeitė ir 
piliečių ir valstybių gyven.me.

Per vagonus eina valiutos 
kontrolė.

—Svetimos valiutos turite?^ 
Klausia apskritburnis valdinin
kas.

—Neturime, — atsako kelei
viai. — Tiktai litais*..

—Ir zlotų neturime, — vie
nas musų pasako, šypsodama
sis.

Valdininkas nusišypso, kilste
li ranką prie kėpltres ir eiha to
liau.

Vilniaus stotis. Einame iš an
tro perono žemyn į tunelį. Mu
myse kaž koks kauniečių pa
triotiškas jausmas.

—Musų stoties laiptai plates
ni, — sako vienas.

—Bet, žiūrėk, čia tunelis il
gesnis.

—Taip, bet mūsiškis Kaune 
švaresnis...

Stotyje dairomėš. Virš kėlei-

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

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

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

V1U bprelio pažįstama žalia ge
ležinkelininkų policininko kepu
rė. Stotyje daug suskurusių 
žmonių.

Imame vežiką. Nepasiklausę 
kainos, susėdome, važiuojame.

—Į Mickfevičidlis gatvę. Į Ge
orge viešbutį. — Sakome veži
kui.

—Jo kumelaitė maža, šon
kauliai rodo, kad ir ji, kartu sU 
savo šeimininku, petgyverio ku
ro ir okupačijus mėnesius. Ir 
kitų vežikų arklių nesulyginsi 
su kauniškiais. Tik vežimai sti 
storais guminiais fa tais ir ve
žikų apsiaustai ne kUo tesiski
ria.

—Nemušk arklio, užmuši. — 
šaukia Vienas musų.

—Ale iiiebiję. Tylko tak sobie 
(iiemušu, tik Šiaip sau), — at
sako pasipiktinusiu balsu veži
kas. — Kas tiems ponams dar
bo, — jis satt galvoja, — juk 
čia mano kumelė, ne jų.

Pravažiavome viena gatvelė, 
pasukome į mitrą'. Prie krautu
vių — ilgiausios eilės žmonių. 
Kitur krautuvių langai lentomis 
užkalinėti. Langai popieriaus 
juostelėmis aplipirtėti, nuo bom
bų sprogimų apsisaugoti.

—Stok! Atgal! —■ Sušuko ka
reivis. Rankoje šautuvas. Artt 
šautuvo durtuvas.

•—Kas atsitiko? — Klausiame.
—Negalima čia važiuoti! —• 

Jis dar kartą šuktelėjo.
Šaligatviuose daugybė žmo

nių, nors dar ir anksti. Ties 
kampu, kur sustojome, kelias
dešimt. Sukinėjasi, lyg kur ei
na, lyg iš kur grįžta. Rodos, be 
tikslo.

Vežikas pasuko į kitą gatve-
• * **** —1 '*• • * * *' ■ t —• ...... . ••■f

Istoriškas Hitlerio susitikimas su Mussoliniu.

lę. Išlenkta, netiesi. Ir čia eiles sais šaligatviais žmonių daug, 
žmonių. Pavažiavome, ir vėl: [Jauste jauti, kad jų tarpe yra

—Stok! Negalima!—Čia taip lokių, kurie ,čia rado prieglau- 
pat musų kareivis su šautuvu, idą, pabėgę iš karo audros ver-

Išlipu. Ties kampu aUkštas pelų; O šių pabėgėlių tarpe yra

M ilUlO S
----------- ...J:, .. . A- , M.,

PIRKIT NAUJA BUICK 
MILDA

AUTO SALES
.x' ' i

Pirmas ir vienintėlis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviečia jtintis dėl apžiūrėjimo ir detliUhstravi- 
mo naujų 1940 metų modelių automobilių.

806 WEST 31sl STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

ATSTOVAI: KASTAS SABONIS, CHARLES STEPKeNB, 
JUOZAS ŽUKAS. ROBIN & SHOlttt.

i.................  vagį ------- - ;.i» , įigūi

b ..................................................... ■■■■■■■ . i ...........-......  ,, t,

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 41 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virs - - $300,000.00
Dabar Mokame 3^/o% Vi Pa
dėtus Pinigus. Duodam Paslčd3 

Ids Ant Namų 1 iki 20 nit.

LOAN ASSOCUttlOU df Chicago 

JUHTIN MACKIEWIOHj Pres, 
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

. Sub. 9 iki 8 Tak.

ČHAitTĖttED by u. S. 
GOVERNMENT 

SAVINOS FEBEHAtLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

iSTATOME NAUJUS

MŪRINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išniokėstt už teto namą.
• Pina negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI

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

T«tef«uu LAFAYETTE MM

musų policininkas.
—Kas atsitiko? — Klausiu, 

priėjęs.
—Neleidžiama važiuoti. So

vietai kraustosi iš Vilniaus. —
—Ar ilgai neleis?
—Nežinau.
—O kas mum'Si daryti? Atva

žiavome iš Kauno, musų laukia 
George viešbutyje.

—Nežinau. Reikia laukti.
—Ir pėstiems neįeisite?
—Negalima, sakau, kad ne

galima, ryžtingesnių tonu ir 
garsiau pasako.

Nusprendžiame grįžti į gele
žinkelio stotį palauktu ir pasiin- 
'ormuoti. Su vežiku derybos.

—Penki litai. — Mums sako; 
atkišęs kietą ir sausą ranką.

O mes — kaimiškai: iš sto
ties į miestą, iš miesto į stotį, 
)O du litus. Duodame keturis.

— Penia... penki litai, ponai, 
viskas pabrango^.avižos pabran- . 
go... penki litai.

Pagaliau, likvidavome ginčus 
su vežiku, sumokėję keturius. 
Vėliau mums aiškino viešbuty
je, kad reikėję mokėti tiktai du.

—Lupikas, — sako. — Veži
kai visur lupa. Toks jau “naro- 
das”.

* $ *
Stotyje—pilna mokinių. Mei'- 

giličių, berniukų. Kitų ir kepu
raitės — konfederdtkos, ketu
riais kampais — ragučiais.

—Tur biiti, važiuoja į mokyk
las 'priemiesčiuose, — vienas 
iliusų pastebi.

Bet jų vis daugiau prisirenka, 
naujų ateina. Pasienių suolus 
apsėda, jaunu' ir nerūpestingu 
juoku aidina didžiulę bufeto 
salę, kurios priešakinėje dalyje 
stalų nėra.

Mes šaltą tylą pusryčiaujame 
if šildomės. Ant kiekvieno sta
lo žydinčių gėlių krūmeliai mo- 
lihiikūose. Ir varge skęstąs Vil
nius neprarado estetinių jaus
mų.

Išėję į priekį, dairomės auto
busų. Ir čia pfiėš įeinamąsias 
duris mokinių būrys. Klausiu 
vieną:

—O dėl ko ne mokykloje?
-—Neleidžia praeiti. Ir čia 

bandžiau, ir ten, niekur nepra
leidžia.

—Ar ne linksma, kad išsisau
gojai dvejetuku? — Klausia vie
nas mano kelionės draugų.

Mokinio gražios mėlynos a- 
kys žybtelėjo, nusišypsojo ir sa
ko:

—Šiandien nebūčiau gavęs*
—O gal gailies, kad penketu

ko neužsidirbsi? — Aš jį erzi
nu. <

—-Penketukų Visai negaunu; 
;— atsako jaunomis lupomis ne* 
bojame veide.

Kalbamės lietuviškai* Jis iŠ 
bendrabučio; pabėgėlis. Giriasi/ 
gavęs drabužių ir knygą iš Vil
niaus Kraštui Remti Komiteto 
Skyriaus Vilniuje. Z

Nebelaukdami autobuso/ eb 
name pėsti Aušros Vartų Imkit i, 
su portfeliais ir čemodanais. VI-

ir btivę žmones, kuriems jau 
nebeliko nė tėvynes, nė šeimos 
židinio. Sutruko visi saitai, ne
beliko gyvenimo, nebėra ryto
jaus.

Susirūpinę veidai. Vienas tik 
gyvuliškas noras — pavalgyti. 
Ir to negauni be pinigų, šių gi 
— nėra. Ir maisto stinga, dėl 
to it ilgos žmonių eilės- prie 
krautuvių. .1

Ties vienu kampu būrelis 
žmonių. Jų tarpe nebejauna žy
de parduoda išneštus į gdtvę 
kaliošus.

—-Dwieš'čie Ii laso w, ■ — ji pra
šo už kaliošus du šimtų litų. 
Atrodo, kad ji beprote.

Čia pat — apdriskęs vyriškis 
laiko rankoje, atkišdamas, ke
lis padų odos šmotelius ir gero
kai apdėvėtų, vasarinių sandalų 
porą. Gatvės viduryje sukinėja
si vyriškis su dviem kėdėmis, 
kurioms dairosi pirkėjo, Žmo-, 
nes valgo bąįųs ir kėdes. Ir ko 
nedarytum,gorėdamas gyvulio 
pilvą patenkinti?

Pilki žmonės, buvę žmonės. 
Visokeriopaiš kostiumais, ir be 
kostiumų, ^tdapsiauslais, ir be 
apsiaustų, Prieš mus eina trys 
gimnazistes — lenkaites. Girdi 
mus kalbant lietuviškai. Vieni 
jų garsiai lenkiškai sako savo 
draugei, kad mes girdytumėme:

—Neužmiršk, Halina, kad da- 
bar gyvename sostinėj c.

Ji lai sako ne pasididžiuoda* 
iria, bei pašiepdama. Jos užau
go toje atmosferoje, kada Vil
nius buvo laikomas lenkų kul
tūros pažiba, lik ne lietuvių so
stine.

Klausiame aukštą policininką 
kelio į Ostrobrainską gatvę. Jis 
mandagiai lietuviškai atsako:

—Pasukite ten... bus Velka — 
o paskui, vėl pasukus ir bus 
Osluinbarska..

Pravažiuoja keliasdešimt ve
žimų su išsikrausiančių iš Vil
niaus bolševikų turtu. Brezen
tais uždangstyti, vienur kitur iš 
po jų kyšo maišai su bulvėmis, 
rašomieji stalai, kėdės; kopūstų 
galvos, ropes, runkeliai... Ark
liukai nedideli, kaip ožiai, uo- 
degose prisagstyti popieriukai 
su numeriais; pakinktai — pra
sti) kitur virvutėmis paraišioti.

Ratai, žalsvai nudažyti) dun
da Vilniaus gatve, prasuka pro 
Vokiečių gatvės kampą ir rie* 
da pro iiius, pro kitus, pro Ru* 
dzinsklo kavinės dtiris, pro 
Ti’Uckio krautuvės langus.

Vežimuose po du, po du -- 
bolševikai kareivėliai, smailio- 
mls kepurėmis, vifvilkėmis per* 
sijuosę, odinių diržų nesimato; 
Ne išteklių uniformos, ne nuliu 
ūkusių žirgų saugotojai, rylų Eu
ropos naujųjų idėjų gynėjai..

Ir mes nuėjome savo- keliais; 
akimis nulydėję raudonarmie* 
čius.

(Bus daugiau)
-----------——------ i---------- ■............................'—l.—

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

^NAUJIENOSE”
■ ■

«Y«VS AttTiStAl SALtlMlĖ- 
KO i»AL. 7 d. SUKI M KŪ
MOM PAREN'GlME

šaltimiėfu kasmetinis “Sū
rimi ftufiiiti*’ persla tymas yra 
tikrai grynai lietuviškas pareh- 
gintas; kuflaHie dalyvauja Chi- 
eagos geriausi dainininkai-ės, 
lošėjai; tniižikdhtai.

Šių inetų vakaras įvyks 
sekin. bal. 7 d., Ashland Bou3 
levafd Atiditbfijojė) prie Ash
land ir Van BUfen gatvių.

iprogtambj dalyvauja Anta
nas Kaminskas, Jonaš Rukšta- 
la, Mikas Overllhgis, Algirdas 
Brazis, Ann Jonikas^ Albina 
Kaspėf, Florencija Balsiutė, 
Juozapina Stanaitis, juokdarys 
Brunu Brttknis, art. Ruby 
DerS) šurum Burum dainuo
jančios sesutės, akordeonistas 
Juozas VVarpulas, šokėjos Ge
novaitė Brazaitis, Ėinik sesu
tes ir daugelis kitų.

Muzikalė direktorė yra p-le 
Eleha Pečiukaiiė.

Įsigykite tikietus dabar. Gc- 
neralė įžanga 75 centai, o re- 
zervtiotus vietds—doleris.

Tikietiį platintoj ai randasi 
visose kolonijose, arba pa
skambinkite Prospect 4050 ir 
tikietai bus pristatyti. (Sp.)

e $50,000 nmmdMų padaręs 
gaisras vakar sunaikino didžiu
lę Nelson Brothers skalbykla 
ĖVanstone, adresu 1012 Davis 
stfėėt. Sudegė labai daug skal
bimą.

PAGELBAI NUO 
RAUMENŲ SKAUSMO 
Johnson s Red Cross Plaster 
šildo, ramina ir paremia. Pade
da nugaros ir strėnų skausmus 
pašalinti, pasireiškusius nuo 
raumenų skausmų, raumehų su- 
stipimo, sukimo, niksterėjimp, 
pasitempimų ir paprastų kruti
nės slogų. Lengvas vartoti. 
Ekonomiškas.

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų

RED CROSS
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

DAKTARAS JSPE.JA PRIEŠ KOSULIUS 
KAS NUMUŠA ATSPARUMA 

C

Smarkus. Kosėjimas Iš Persišaldymo 
Neša Pavojingą Ligą

Daktarai susitikę su baisiais 
faktais, įspėja, kad kosulys iš per
sišaldymo, kurs taip numuša at
sparumą su savo nuolatiniai, smar
kiu kosėjimu dažnai atneša pavo
jingas ligas. Kodėl rizikuoti, kada 
Mentho-Mulsion yra kai tik pada
ryta^ tokiems kosuliams?

Mentho-Mulšion yra specialė as
tuonių dalyklį kombinacija per me

tus vartota, gydant kosulius iš per
sišaldymų ir paprastų bronchialių 
uždegimų.

Pašaukit savo vaistininką tuojau! 
Pastebėkite kaip Mentho-Mulsion 
pirmoji doza išvalo nosių užsikim
šimus ir padeda gamtai pašalinti 
flegmą iš gerklės ir įdegimą iš kru
tinės.

Mentho-Mulsion, dabar kainuojąs 
7.5c, rekomenduojamas ir garantuo
jamas pas Rakštis Drug Co., 1900 
So. Halsted Street.

Vėliausias
IŠ RA IMAS

KAIP ANT PEČIAUS VIRŠAUS KEPTI IR 
BE VANDENS VIRTI

Šį išradimą mes jitiiis parūdysime jūsų namuose. Sukvies- 
kile pas save apie 10 svečių, u niės' pagaminsime puikiausius
pietus JŪSŲ VIRTUVĖJE visiškai veltui. Prie to dar namų
šeimininkė gaus gražią dovaną.

Dėl susitarimo dienos ir laiko kreipkitės į

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

Telefonas SUPERIOR 31191.

KLAUSYKIME
S.LT1MIEB0 RYTMETINIŲ

LIETUVIŠKŲ RADIO

. Pirkit naują
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
\. Žyduką
Nathan Kanter 

MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale

4701 S. Halsted St
Tėl Bdulevard 0014
■ • ii.,, ,

................ ......................... ■ r, ■ ■

Victor Bagdonas
LOCAL Si LONG DtStANCE

MOVING
Perkraustom forniėius, pianus ir 
Visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dslis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDS 340R
- —X.—... . -

— *' ........■■II I ■ • ... • I ,

, * fotografas

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

42d W. 63rd Št.
Tel. ENG. 5883-5840

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
na naudinguos

KAINA 15 CENTŲ 
Tik ką gftVUtnė hfcują madų 
knygą, kurią galite gauti ptfs 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St., 
Chicago, m,

VardM_i^-_^_____________...... .....
I<

Adresai t.------------------------------------------------------------------------------------

Miestu ____________
/ •

ValetNb ___ j
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įvairios Žinutės 
Iš Cicero Lietuvių 
Gyvenimo
Kareivių Veikimas — Paren

gimai — Velykų šokiai
CICERO — Draugystė Lie

tuvos Kareivių turėjo savo mė
nesinį susirinkimą 17 dieną šio 
mėnesio, Liuosybės Svetainėj. 
Narių atsilankė nemažai. Įsto
jo vienas naujas. Sergančiu 
randasi du, J. Petraitis ir P. 
Kočiunas. Priimti du užkvic- 
timai į parengimus — Dainos 
Mylėtojų choro ir Žagaricčių 
Kliubo. Apie Žagariečius- ir jų 
veiklumą plačiai yra žinoma 
ir tuo savo parengimu visus 

Taip TeVas Nore 
veikalas.

ir
glėbis. O

įdomiha. “ 
jo”—naujas 
Raseinių Magde 
Pluinpis tai juokų 
juokus visi mėgsta.

Komisijos narys 
sako, “Dar tokio 
cicericčiai nematė, 
rėsim argi taip bus. Jau neto
li, 30 dieną šio mėnesio Liuo
sybės Svetainėj.

Daimj Mylėtojų choras tu
rės vien tik šokių vakarą 27 d. 
balandžio, Shameto Svetainėj. 
Tai pirmas parengimas. Visgi, 
moterys turi drąsos ne vien 
dainavime, bet ir parengimų 
rengime. Kviesti kitas drau
gijas puiku, labai puiku, ir ne
pasiduokite vyrams, bet turi
te plėsti savo dainininkų skai
čių. Kaip dabar stovit, tai ne
išpuola choĘii vadintis, bet 
kvartetu arba sekstetu ar tam 
panašiai.

Velykos jau čia pat, o Vely
kų vakare, kaip ir kas metai, 
Raudonos Rožes Kliubas duo
da šokių vakarą Liuosybės Sve-

Nagi, 
Telšių

J. Balakas 
parengimo 
tad pažiu-

o®

r» AUJ1EN V-ACAl Jd l'elHpbdK.
HITLERIS IR MUSSOI.INI KONFERUOJA ' i

bus rodomi kalbami paveiks
lai. Tai bus gerai tiems, kurie 
neina šokti—galės porą valan
dų smagiai praleisti. Ateikite 
kas tik galite—bilietai 25c.

400,000 
Lankytojų

Šitam Vakare 
Apsuksim Lietuva, 
Europa, Amerika

Pašovė Lietuvi 
Janitorių

Nenori liuli "Cielium

Stanley Kasinauškis. 52 me
tų janitorius, sukinėjosi apie 
namą, kurį jis prižiūri, ad. 324 
Normai Parkway. Staiga, paju
to, kad vienas kojos pirštas 
ištriai suskaudo.

“Praeis”, Kasmauskas pa
galvojo, bet kai skausmas* ne
praėjo, jis nuėjo į artimą No. 
Chiėago ligoninę. Ten dakta
rai atrado tarp kojų pirštų į- 
drigusią 22 kalibro kulką.

Matyt, kas tai apylinkėj mo
kinosi 
nieko
1 v-> 9
čius”

šaudyti. Kasfnauskis 
prieš tai neturi, bet no- 
kad kitą kartą “striel- 
ką kitą .0 ne j j varto- 
“cielių”.

Apkraustė Mokyklą

Velykines Skrybėlės Ir 
KORSETUS

PIRKITE

SALLY ANN’S KRAUTUVĖJE

U J * ^lendeptze
vuith lite tnayic neiu

tire

"DIA-trol

feoturing th» «xclu.<ve

VEST-ALLastic* 
DIAPHRAGM- 

CONTROL

Taip nusprendė 12 vyrų ir 
moterų džiurė, kuri klausėsi 
bylos teisėjo Luther B. Brat- 
ton teisme, apskričio rūmuo
se.

44 metų Mrs. Ivy West, 3917 
N. Seeley avenue skundėsi, 
kad Mrs. Anna Schupmann, 
1304 N. Western avė., ją skau
džiai sumušė su botagu, suži
nojusi, kad ji, Mrs. West, pa
viliojo jos vyrą, Paul Schup- 
nlann’ą.

Mrs. Schupmann prisipažino, 
ir už konkurentės sumušimą 
dabar turi jai užmokėti $3,500.

Gražus Padengimas Jaunuolių 
Kelionei W anhingtonan

Vagys įsigavo į Ross pradi
nės mokyklos tumus, ad. 6059 
S. Wabash Avenue, ir pasivo
gė: radio aparatą, krutamu 
paveikslų prožektorių, rašomą 
mašinėlę ir pluoštą popierių.

*Reg.U.S. Pat.Off.

M.95
ir aukšč.

S I Z E S 34-44

Užeikite Šiandien Pas

KOZICKI’S
4178 ARCHER AVENUE

Užsisakykite

VELYKINI KUMPI

Commonwealth Edison ben
drovė užlaiko pavyzdingius ru
mus, adresu 3305 North Marsh- 
field avenue, kur parodo kaip 
patogiai žmonės gali gyventi su 
elektros pagalba. Viskas trįo- 
besyj elektra operuojama. Na
mas atdaras lankytojams nuo 
pietų iki 10-tos vakare, papra
stomis dienomis, ir iki 6-tos 
sekmadieniais.

Pave kslas parodo northsi- 
diečius Leoną Zeck ir jo bu
simą žmoną Dorothy Budzyn, 
kuriems Edison bendravo pa
dovanojo elektriškus virtuves 
įrengimus. Mat, jie buvo 400,- 
000—ir400,001 namo lankyto
jai. (Sk.)

Turim visą eilę namų darbo cukrum 
tų kumpių. Taipgi specialių velyk’nių 
kytų Butts ir Lašinių.*

darytų kumpių ir importuo- 
dcšrų, šviežiij ir rūkytų, ru-

KUMPIUS IŠVER
DAME DYKAI

Kumpius Iškepame
Su visais trimiri- OEč 
gaiš Tiktai vO Extra

TREČIADIENI IR PENKTADIENI SPECIALAI
TIESIAI IŠ MUSŲ VIRTUVĖS

KEPTA ŽUVIS — KEPTI MAKARONAI — NAMŲ DARBO 
GETAI — Dideli įvairenybė gatavų gavėninių valgių.

12 rūšių saladų — skoningų desertų, čokoladinių 
kiaušinių duodame vaikams su kiekvienu pirkiniu.

SPA-

PATINKA 
“ŠLIUPTARNIAI”

Ačiū Dr. Margeriui už rašinį 
“Šliuptarniai”. Skaitom ji kas
dieną ir mums labai įdomu sek
ti angliakasio Rokelio patyri
mus. Iš 
kinam, 
prašom

“šliup'Zirnių” pasimo- 
širdingai dėkojam ir 
toliau rašyti.

V. Faiza.

KOZICKI’S DELICATESSEN
and HOME MADE SAUSAGE STORE

4178 ARCHER AVENUE LAF. 2783
xxxxxxxxxtxxxxxxyxxxxxxxxxxxxxxxkxzxxxxxxxxxxx

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE

Išsiėmė Leidimus
"'^boms
(Chicagoj)
Charles Halec, 3Q, su

Milus, 23
Raymond Burokas, 21, su

Josephine Rupslauskas, 23
Peter Struzas, 38, su

Karambelas, 25* 7

niau ja

Anna

Vienas margiausių progra
mų, margas kai Velykų mar
gutis, bus paruoštas per Vely
kas, šeštą po pietų, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Aplankysimi visą Europą, 
bet daugiausia viešėsiin Lie
tuvoj. Dalyvių bus gana dide
lis būrys, net trisdešimts, jų 
tarpe daugelis žymiai išsila
vinusių šokikų, štai vardai šių 
jaunų artistų:

Alfas Lankus, geriausias mu- 
Įsų “kazokas”, Kazys Dūlys. 
Helena Kunges, Birutė Kremi
nius, Feliksas ir Aureliu To
mas, Lillian činskas, Julia 
Katkus, Jane Matbčunas, Julia 
Rakštis, Joe Lankus, Joe Sim- 
balas, Eddy Wolodas, Priscilla 
Kcmpski, Doris Rose, Char- 
lotte Sarett, Rūta Bružas, Ma- 
rie Sala, Helen l Aniszeyvska, 
Miriam Rosenbloom, Patricia 
McNamara, B iii Brilliant, Irv- 
ing Lev, Robert Keller, Mike 
Levandowski, James Carrol 
ir Dorothy Kelly. Gana didelis 
būrys su visokių tautų repre
zentacija.

Įdomus Šokiai

šokiai bus* šie: Pirmoj daly
je; Besėda—Čekų tautiškas šo
kis; Tango—Argentinos; Qua- 
driglia—italų; czardas—veng
rų; Kanafaska—čekų; Koivis- 
ten—suomių, Frailach—žydų; 
Ipdėnų—Amerikos; Krakowiak 
—lenku. >c ,

Antra dalis: Jarabe Tlax- 
calteca—meksikiečių; Jarabe
Tapatio—meksikiečių; Las Es- 
puclas ir La Palomita—taip 
pat meksikiečių; Gražus Val- 
cas, Apache—franeuzų; ir dar 
keturi Ukrainietiški “Kazokai”, 
vienas iš jųjų 
ka.”

Boston Parankumai
— Ragina Pirkti 
Anksti

Boston Shoe krautuvės, 3435 
S. Halsted st., savininkes ir 
vedėjas Harry Paticha, pažy
mėdamas krautuvės naujojo 
;rengimo metines praneša, kad 
dabar krautuvė taip aprūpinta 
prekėmis ir sėdynių patogu
mais, kad nežiūrint koks butų 
nirkėjų užėjimas, visuomet bus 
galima visus patenkinti. O prieš 
šventes, kad didesniam pirkė
jui skaičiui geriau pasitarnau
ti nusamdyta ir daugiau par
davėjų.
' \ ■. > .. v - ■ i • ■< ■ .•

Tad, savininkas,' khip maty- 
ti, yra pasirengęs savo pirkė- 
’us pilnai patenkinti. Bet, vien
kart, jis 'ragina ir pirkėjus ap
sipirkti anksčiau, nelaukiant 
paskutinių dienų kamšaties. Be 
to. Kviečia visus Naujienų 
skaitytojus peržiūrėti šiand’en 
jo skelbimą ir apsilankyti į 
krautuvę bei apžiūrėti išpuoš
tus langus naujų apavų stiliaus 
gausa, šiais metais, — sako 
jis, —: esąs apsirūpinęs stilių 

galima 
skonį.
(Skelb.)

tokia gausa, kad bus 
patenkinti ir labinusį

Kad Velykoms 
Nebūtų Daug 
Darbo —

bus “Kolomej-

Mary Lietuviški Numeriai
(vien lietuviš-

Flattens diaphragm-bulges, 
nips in waist, chisels your en- 
tire flgure to heaveniy perfec- 
tion, correcti posture—all with 
comfortable ęontrol! Finest 
pre-shrunk batiste, elastic side- 
vvebbing, Alencon tace uplift, 
Talon elosure, "Dart-snap" 
vestee fastening. For average 
as well as medium large figures.

Jums patarnaus ekspertė korsetų prilaikintoja

SALLY ANN’S SHOP
3438 SOUTH HALSTED STREET

Th« FUtT TH fbiffi

RED CROSS

Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 
Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio 

IR LIETUVOS.
VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuviu) vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį*’

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

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street ' Brooklyn, N. Y.

ite(taM%!uasl

Constance Pecelunas
Anthony Pecelunas

Julia Yurchas nuo
Yurchas

John Mitchell nuo
Mitchėll

tvo 
^*^skiras

Pearl Giryotas nuo 
Giryotas.

nuo

Joseph

Grače

Walter

• Vakar rytą ugniagesių 
komisionierius Michaelį J. CorL 
gan raštinėj, miesto rotušėj, 
užsidegą Už radiatoriaus su
mesti skudurai. Gaisrą savo 
“boso” pastogėj gęsinti suva
žiavo kelios ugniagesių koman-

Trečia dalis:
ki šokiai)—Sukčius, Kepurinė, 
Mikita, Kalvelis, Kubilas, Ves
tuvės, Lengvos Kojos, Suktu- 
tė, Jonkelis ir Dzūkai.

šia vakaro įplaukos yra ski
riamos šios grupės kelionei 
Wasliingtonan. Įžanga 50 cen- 
tų‘—prie durų, iš anksto—35c. 
Po programo bus šokiai prie 
Savulskio orkestros. V.
-------1  .............................. . .............. ................................. *. ,

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
T--------------- —“ ‘
— ĮVYKS —

Kovo 31 d., 1940
CpKOLU SALĖJE
S3S SO. ASHLAND BfcVD.
———   i ■  *.»! ■■—«■' ■

Štai žmones, kurie 
si, kad šeimininkės 
perdaug • darbo Velykų stalą 
ruošdamos. Tai yra savininkai 
ir tarnautojai Neiv Life Delica- 
tessen krautuves, Bridgeporte, 
adresu 3331 South Halsted St., 
telefonas YARds 5742^

Ten gausite viską, kas tik 
reikalinga šventėms: labai gra
žiai dažytų margučių, ir neda
žytų kiaušinių žemomis kaino
mis; įvairaus pyrago, pagal už
sakymus paruoštų kumpių, 
mažų Velykinių “hamių”, švie
žios mėsos, iš Lietuvos impor
tuotų grybų, saldainių, etcl

Jeigu pasnikaujate — New 
Life Delicatessen krautuvėj, 
kurią užlaiko geri lietuviai, 
gausite rūkytos žuvies, silkių, 
kastinio, “nalesnikų”, “pirož- 
kų” su suriu ir t. t. Viskas švie
žiai paruošiama kiekvieną die
ną, tad pirkėjos gali būti tik
ros, kad gaus skanų, gerą mai
stą, nežiūrint kuomet užeis. 
Tai krautuvė, kurią kiekvienai 
šeimininkei apsimoka aplan
kyti. Ji atdara kiekvieną die
ną nuo 8 ryto iki 9-ių vakare; 
šeštadieniais iki 10-tos, o sek
madieniais nuo 8-tos ryto iki 
Irinos p. p., ir nuo 5:30 p. p. iki 
9-tos vakare.

rupina- 
neturėtų

SHOES

Gay, youthfu! patenf i;; it’$ hera at 
Ifi smartest in beautiful Red Crosf 
Shoes. And just in time to sparkle 
up your new Spring costume, too. 
Come in. See them. Just $6.50.

’650

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

“NAUJIENŲ”
Radio Programai

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

W.G.E.S., 1360 kilocycles.

GARSINKI® “NAUJIENOSE”



Ketvfrtadien., kovo 21, l$40 ........... NAUJIENOS, Chicago, III, 7
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Pristato Bedarbiams 
Pieną į Namus 
18-toj Apylinkėj

Nebereikia Eiti Į Tolimas
Stotis

namu?, 
pie-

pa
tam

šią savaitę l&tos apylinkės 
bedarbiams, kurie ima pieną iš 
šelpimo administracijos, jis bus 
pristatomas tiesiai j
Pieną pristatys- tegaliariai 
ninių iš vežioto jai.

Ikišiol bedarbiai turėjo 
tys eiti pieną pasiimti į
tikras stotis, kurios kartais bū
davo gana toli nuo tirščiau ap
gyventų vietų. Tas sudarydavo 
apsunkinimų — ne vien reikė
davo toli eiti, bet stotin nu
ėjus reikėdavo kartais ilgokai 
Jaukti, stumdytis ir laiką gai
šinti.

18-tos Apylinkės distriktas, 
kuriame pienas bus pristato
mas bedarbiams į' namus ram 
dasi tarp 16*-tos gatvės šiau
rėj, Chicagos upės rytuose ir 
pietuose, ir Paulina Street va
karuose.

Kas Reikalą Tvarkė

ONA MAČIULIENĖ 
(po tėvais Valačiukė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo- 18 d.. 4:30 vai. vak. 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Suvalkų gub., Taba
kinių kaime,. Jankų parap.

Amerikoj išgyveno 30 metų 
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Kazimierą, sūnų Ka
zimierą, 5 švogerius: Juozapą 
Mačiulį ' ir jo žmoną Olesę ir 
jų šeimyną, Antaną Mačiulį ir 
jo žmoną Viktoria, Stanislo*- 
vą Mačiulį ir žmoną Oną ir 
šeimyną Stanislovą Kurauskį 
jr švogerką Petronėlę ir šei- 

Vaišvilą ir 
į ir šeimy-

Keistučio

myną, Antaną 
švogerką Antaniną 
ną ir gimines.

Priklausė pri*e 
Paš. Klubo.
i Kunas pašarvotas 
diko koply&oj,/ 3354 S. Hals< 
ted Št:į Laidottfvėl* įvyks Šeš-' 
tadienį, kovo 23 d. 1:00 vai. 
po pietų. Iš kop. bus nulydė
ta į Lietuvių Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Onos Mačiulienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Yyras, Sūnūs, švogeriai, švo- 

gerkos ir Gimines.
Laid. Dir. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

P. J. Ri-

1500 NAUJŲ 
. KAURŲ 
į 500 NEATSIIMTŲ 
B KAINOS Sumažintos AO% 

Numirštos Iki
DIDELIU KAURŲ

I BARGENAI
Neatsiimta 6x0, 8x10, 0x12, 0x15,11x10 
Vert^ nuo 86 iki *60. Dabar 83 iki 820 
Nauji 6x0. 8x10. 0x12, 12x18, 10^x15 
Vert* 820 iki 833- Dabar 810 iki 812 

ir auk**.
15 0x12 tikrtf orlentailii, 50* kitoldų- 

Vfltros 2x4 Iki 11*48, 40% nuolaidos 
1000 Jardu karpety po lk)e jkrd* ir auk**.

CHEEKKR CEEANERS 
SrfNDBMAI

6208-10 S. RzlClNE—Dienomis, 3 vakarus
■ m .................................

RL'GS

iašfoas Valdo

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

Pf&kttratttfa Daro 
‘‘Ttjrinįjimą”

N A UJiriNri-ACMtB ’lMlehhrtt.O1
STP. CLAfF^SVff^LĖ, O’. — Ištraukė ket’uri's užgriuvusius angliakasių lavonus1

I .-r. ■ *-i 1 .-■> T ............ ...
I , • ■

Išvežkyjimo reikalu daugiau^ 
teta fYarfcė!, kaip rmitnš 
girdėti, Mr. Matt Franz, 172^ 
'South Halsted streetj. vietinio 
distrifcto seriatOYiUs frriYiods* 16- 
gislaturoj, pagalba Chiea- 
gos šelpimo Administracijos ir 
WashirigtoiK> ūkio departameii'-

Tie “Kaketieriai 
Jie ir Muzikos

i

Chica'goj vėl frinkšmas. 
fieija pe/ aKnes 

muzikos* a<i-
defmaftati sako 
kalbas prieš aludininkus, kiti 
juos gina, prokuratūra skelbia, 
kad “daro (yriuėjinią”-—sujudo 
sitferuto visi. Viso triukšmo 

J

priežastis—tai tos muzikos ma
šinos alinėse ir kitur—į kurias 
įmeti nikelį ir klausaisi vė
liausios muzikos.

Triukšmas prasidėjo, kai kas 
tai pasiūlė miesto tarybai tas 
mašinas aptaksuoti po $50 
kiekvieną metainis. Mašinų sa
vininkai ’ sujudo pro-tesfiroti. 
Jeigu jiems reikėtų mokėti to
kius taksus, juk jie į vieną 
dieną šubarikrofuolų.

Gal bv«<iĮ gerai, kad jie su- 
bankrotuotų, atsake taksų su
manytojai. Maginas visfiek 
kontroliuoja no padotųs biz
nieriai, bet raketieriai, ir kar
tais aludininkai, ar nori ar 
nenori, turi tas masinas laiky
ti. Kai kur jos neša pelno, bet 
vietomis ir nuostolius.

Kas Mašinas Kontroliuoja
Muzikos nmšimj Chicagoš* 

alinėse yra apie 10',000, ir jas* 
koųtrolhioja šęŠį- iTsmieųys, su-* 
siorgaftizavę į įųjįVn'gą Asso
ciated Plionograph Ovvners,* 
Ine. Ta sąjunga Varu verčianti 
aludininkus užlaikyti ar vie
nos ar kitos firmos mašinas, 
būtent mašinas iš Ccntury Mu- 
si*e korporacijos, 2134* S. Wa- 
bash, arba iš Apex Cigaret 
bendrovės, 4220 Lineohr Avė.

CLASSIFIED ADS.
■ II.T....... r-i i i 4iiii4Ti < f! -uraar ~II~ I , ,

RUSINĖSI CHANCfcS 
Biznio Progos

SUKNELĖS ANT KONSAIN- . PARSIDUODA TAVERNAS — 
MENTO. Visiškai nauja pavasari- moderniški įrengimai. Geras biznis, 
nių suknelių linija Velykų šveh- Kdirifc $825.00— 2904 W. Armitage 
tems. Puiki komisija. Nereikia1 iri- AvehUe. -
vestmento. Mrs. Adams, 126 North* 
Wells , BET KOKS TINKAMAS pasiu- 

’ lyrhas pairhs kampinį taverną, 6 
REIKALINGA ŠEIMININKĖ,* pa- kambarių flatą. 1501 So. 48th St. 

gelbėti , invalidą prižiūrėti, vaikų  -----«—  --------;------■:-----
nėra, šaukti po 5 valandos Yardš 
4444

REIKALINGA OPERATORIŲ — 
MOTERŲ apatiniams siūti su Zig- 
Zag viena adata, pinkyti herti bot- 
tom. NATIONAL, 1022 Vf. Roose- 
velt Road.

i PARDAVIMUI TAVERNO, boW- 
’ ling alleys ir užkandų kombinacija, 
i 21 if Leavift st, trisdešimts metų 
kai įsteigta, puiki proga labai gy- , 
vam pirkėjui. Pinigais. Kreiptis 
7310 W. Grand Avė., Tel. River 
Grove 878.

i|t *

Reikalinga MERGINA ben
dram ruošos darbui mažoj Šeimoj1 
—nėra skalbimo, būti. Regent 4530.

ntrtL ESTA1E FOR SALE 
Namai-Zcmė Pardavimui

Aukos Marijos 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

Visi Marš Pas 
Žagariečius!
Renyia Vakarą Ciceras Apyl.

M
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams,' Laidotu
vėms, Papuoši-

GALININKAS mam* ' 
4180 Archer A v ertu e

Phone LAfATETTE 5800

llftVFIkl^'sSiI LU f L liti O Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams

ir
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

v

Dr. C. J. ir Mrs. M. Mi- 
kolaitis, St. Lawrence, 
Mass...................  $5.00

Mrs. Anna J. Marąuardt 2.00
Mr. ir Mrs. J. ir ■ T. Ri

kai .....*............   2.00
Alphones Kaulakis ....... 1.00
Adolph Kaulakis ........... 1.00
Air. ir Mrs. J. ir O. Viš- 

niauskai —.............  1.00
Smulkiais .............  25

Ruvo paskelbta Kovo' 9'
$449.16

VISO
Julia

Fondo

12.255
$461.41

August, 
Iždininkė.

Svyruojanti Nariai 
Grįžta Atgal Prie 
Organizacijos

Iš Ciceras Lietuvių Namų
S avi n i n kų Dar buo tės

Cicerus Lietuviu Namu Sa- c v
vihinkų Politikos Kliubo susi
rinkimas įvyks kovo 12 d.,

*iwas brivo nepaprastai skaitline 
gasy taippat buvo tvaikus, ir 
daug narių n-usi mokėjo savo 
metines duokles.

ANTANINA SKIRKA, 
po levais Kafėckaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
• kovo 19* d. 4*:30 v. po- pietų1, 
■ 1940 m1., sulaukus 39 m. amž.,1 

gimus Panevėžio apskr., Nau
jamiesčio parap. Amerikoj iš
gyveno 18 metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Povilą, sūnų Joną, 2 

I dukteris Oną ir Marijoną, 2 
seseris—Rozaliją Tamkevičie- 
nę ir Karoliną Urbienę ir jų 
šeimynas, 2 dėdes: Juozapą 
ZigmorifaVi ’čių- ib jo- šeiihyną, 
Vincentu žigmdnt'aviČių ir gi
mines, Lietuvoje — 2 brolius 
Stanislovą ir Antaną ir jų 
šeimyną, 4 seseris: Oną Bart
kienę, Juzefą Juogaitienę ir 
jų šeimyną, Francišk^ ir Ma
rijoną, tetą Agniešką Čekai- 
tienę, dėdę Ignacą, Mūza ir 
jų šeimyną ir gimines.

Kunąy pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioj’, 14’1'0 South 
49th Ct., Cicero. jLaidbtuvės 
įvyks penktadienį, kovo d. 
10 vai. ryto iš kopi, bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a-, a*. Antaninos Skir- 
kienės gimiriės; draugai ir pa*- 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Sūnūs, Dukterys, Se- 

- serys, Dėdės; Broliai- ir Gim.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

Tel. CICERO 2109.

Neprošalį bus paminėti1, kad 
užsimokėjo duokles daugelis 

įl’okity, kurie per keletą metų' 
po “Improvemento Kliubo” su
draskymo,. buvo svyruojanti. 
'Ėlabar vėl sugrįžo į “Improve
mento” Kliubo atžalą, kitaip 
ir būti negali, visiems yra aiš
ku, kad be organizacijos nėra 
galima nieko nuveikti.

• Vakaras Pasisekė 
l • ;

Ro įvairių ko’mi'S’ijų raportų1 
likos prieita i*r ftunteo Komi-fe- 
to raporto. Iš jo pasirodė, kad 
bunco vakaras buvo pasek
mingas. Publikos buvo tiek,

Žagariečių Klubas, kuris pa
laiko draugiškumą ir lietuviš
kumą ir taippat rūpinasi ir ki
tais gerais darbais, kiekvieną 
žieminį sezoną, be kitų pasi
linksminimo vakarėlių ir pra
mogų, surengia ir rimtą, vaka
rą su perstatymu.

į šįmet, baigiantis žiemai ir 
prasidėjus pavasariui, Žaga- 
riečiai duos teatrą, muzikalį 
ipl’Ogramą, prie to, pilną juokų 
dialogą, kurį išpildys dėdė 
Vaitekūnas ir p-ia čelienė. 
Muzika, kai]) visados žagarie- 
čių vakaruose bus sinaįi ir 
šauni, ir šiame parengime 
mylinti šokti, galės Ciceros pa
dangės crdyįoj Liuosybcs sve
tainėj paskrajoti.

Aktoriai '■ Lenktijniuoja
! ■ ..v.- .11; : - į . •

< Musų akiniai Marijona Ste- 
.ponass Aldona, Aleksis/ Jonas, 
IVincas,* Obap Benedikta's ir ki
ti net lenktyniuoja savo rolė- 
įse, vienas kiltą nori “subylyti” 
ir geriau padaryti. O AUiilija 
juos seks,: jei'ftik katros lysda- 
mos prd garadtis bei lipdomos 
per tvorą užklius, tai stengsis 
juos paliuosuoli. Balakas, Ado- 
miaitfe ir Dogas visą bizn:į va- 
^ys, neskaitant daugelio'‘kilų 
-d'arbinin'kiį.

Tą Visą1 puikų darbelį at- 
I il'iks* patfreS’ klubo nariai, iš ki- 
itui4 pagelios ' herėikalau'dami.

• Taigi1, atsiminkite šeštadienio 
vakarą, kovo 30 dieną, ir at
silankykite. O patenkinimą tik
rai turėsite. R. S\

Organizuoja
H.O.L.C.
Skolininkus •

zmo- 
rtamų1

!■ , , A. ■ 'i , .1 t Į,M,

> NAUJAUSI IR GERIAUSI 1 IRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA |

LENGVAIS BMOKEJIMAIS ’

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

M *

ir k liti b ur tas* parengimas pel
no duos apie $50.00’ kai būs 
visi bilietai sugrąžinti*.

žinoma, kliubiečiai komite
tui' už tokį pasidarbavimą ne
pasigailėjo įr katučių, .o ko
mitetas nuo savęs paačiavo 
visiems rėmėjams, kaipo laik
raščiams ir radio leidėjams už 
.garsinimus, ir biznieriams už 
dovanas. Reikia tikėtis, H<ad 
toksai publikos rėmimas kliu- 
bUi1 priduoda daogiaus efiergL 
jtos ateityj' veikti sa*vo koloni
jos pagerinimui, 

t /• ■

Po susirinkimo buvo ir sta- 
tinukė gardaus alučio ir prie 
jos į^ko draugiški pasikalbė
jimai. Po “ištuštinimo visi iš- 
•sisk-irstė gerame upe, apie 11

’ Chicagoj viena grupė 
riių nori * suorganizuoti! 
savininkus, kurie turi išsiėmę' 
valdiškas Home Owners Loani 
Corporation paskolas Arit savo 
nuosavybių. Grupe vadinasi’ 
“Home Owners of America, 
Ine.,” ir kovo 22 d., šaukia mi
lingą Midland viešbuty j, 172? 
W. Adams Street.

Iniciatoriai sako, kdd 6rga- 
nizacijos tikslas yra pagėlbėd 
tiems savininkams, kurijų) nuo
savybes H.O.L.C. norį1 Įdėklo-’ 
zuoti už paskolų nembkėj!imą.i 
Jie siūlo H.O.L.C. viršimrikams’ 
tokius atsitikimus bandyti3 su-, 
tvarkyti atbitraejios bi!idA>» bet 
ne tuo'jau griebtis forlltbzavi-' 
•md. Jie taipgi siūlys riumuštii 
nuošimčius už paskolas*
............................   A .t; .t i,_______ >

■.................. .... ...............—. ..............■.*.'■

Gražiai Palaidojo 
EI. Bačkauskienę- 
Šniukaitę
Viltys ir Svajonės Neišsipildė

K0v6 16 d., šeštadienį,- Cice^ 
roję iš Ą. Petkaus koplyčios 
apie šimtas automobilių nuly
dėjo’ į' šv. Kazimiero kapines 
Elžbietą Bačkauskicnę. Ji sir
go tik dvyliką dienų ir per tą 
visą laiką buvo suparalizuota, 
be' kalbos. Mat, truko galvoj 
gysla ir užliejo krauju smege
nis. Saviškių ir gydytojų dė
tos* pastangos nuėjo veltui.

Buvo 48 Melų
LiTidYra ir skaudu' buvo žiūrėti 
kaip dar palyginamai jauna, 
apie 48 metų amžiaus mote
riškė, užauklėjus sūnelį lek^ 
sį, ir dukrelę Adelę, ir ilgą ei
lę metų išgyvenus sU' savo vy
ru Vincentu, gulėjo pašarvota 
gėlių- papuoštam amžinosios 
tėvynės namelyj-grabe.

'Rodos, kelsis' ir prašnekės į 
visus 'phs susirinkusius gi
mines, draugus ir pažįstamus. 
Bet gamta, nėrs yra šposininke’, 
bet syki ii ir labai rimta ir pat
vari. Kada ji prispaudžia savo 
žiauria ranka, lai nebėra1 jau 
daugiau galimybės iš jos iš
sprukti.

Norėjo' Lietuvą Aplankyti
Elžbieta, šniūkaitė-BačkaUs- 

kičrie buvo labai' malonaus bu
do, gerbs širdies ir pilna di'aU- 
giškumo. Karštai mylėjo savė 
brangins vaikus ir vyrą. Elž
bieta! svajojo-,1 jei aplinkybės 
būtų leidusios, Vykti Lietu
von apsilankyti, pamatyti savo 
gimtinį kaimelį- VaišnoriUS; 
-kurį* dar jaunutė, graži, daug 
melų atgal, paliko, taippat* pa
sikalbėti šu myliniu broleliu 
Aleksandru ir mylima sesutę, 

J Eleną* ir paieškoti vaikystės 
:takų tėviškės* laukuose,- kur 
bėgiojo,- laukuose gėles,- pele-* 
nijas ir burbulus skynė, puP 
kų darželį dabino ir malonias 

’!dain‘elw dainavo.
Likimas nulėmė kitaip. Visos 

'vilgys’ ir svajonės žūvo aYnži- 
ūai’, fik liko šibs svetimos ša
lies r’anlų8:—šalti kapai, kur 
pilka- žemele Elžbietą prlglla*u- 
de, Užbaigusią gyvenimo rūJ 
pėsčius ir’ Vargus.

Giminaitis* R. S.

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

404 Su. Racine, 2-ras aukštas.

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

8258 Emerald Avenue,
' Tel. Vincennes 8427.

: REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie slacks ir marškinių, 
viena adata mašina šiūti.

VIVI SPORTSWEAR
229 Šo. Market St. -lOth floor.

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

REIKALINGA MERGINA 
raih ruošorri darbui, būti, 
apartmentas, dirbanti porą, 
po 8 vai. vak. Irving 0187.

i ' ' i 7 f •ii.ii ■ i., „i....a.............. . i i

HELP VVANTED—MALĖ 
_______Darbininkų Reikia

JAUNAS VYRAS, 20 METŲ 
amžiaus ieško darbo. Turi patyri
mą prie Low Pressure boilers, die
nos ir nakties draivinimo, patyrus 
kaipo gasblino stoties pagelbinin- 
kas, taipgi moka vartoti’ typewriter 
—Jam darbas* labai reikalingas. 
Kreiptis laišku: Box 2317, 1739 So. 
Halsted St.

■ i'i o*./H i* >i*rif.i .ę. rtoMUfc.

bend- 
mažas 
šaukti

FARMS FOR SALE 
Ūktai Pardavimui

PARDAVIMUI — TIKRAS bar- 
gefias, farmos ir farmų žemėš Lin
coln kauntej, Wisc. Rašyti ar krei
ptis. H. A. MORGAN, Peterman 
tJuildingv Merrill, Wisconsin.

įMOVING ANI1 EXPRES8lNG 
„ Perkraustymas ir Važma

BALDŲ — 
MfAS anglių, 
mas. Seniausias 
kraustyto]aš Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALISAŪSKAŠ SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospėčt 8*742

PIANŲ KRAUSTY- 
juodžemio pristaty- 

lietuvis baldų

FARMOS DEL PARDAVIMO
20 akrų žemės, pusė farmos, so

drias, geri pastatai, parsiduoda su 
furničeriais (baldais), gyvuliais ir 
visais įrankiais už tik $2200.00 prie 
grįsto kelio.

KITA FARM A, 40 akrų, geri' pa
statai arti prie Hart miestelio; so
dnas ir gera žemė, parsiduoda už 
tik $2700. ant lengvų išmokėjimų.

YRA ir daugiau farmų pardavi
mui. Atvažiuokite pirkti ir augin
kite sau tinkamus javus, daržoves, 
nelaukite ilgiau; jau pavasaris, rei
kia žemę arti.

EVA HANSON OSBORN 
Hart, Michigan.

SUSIRINKIMAI
HUMBOtDT ĖARK ' LIETUVIŲ, 

-Politikos tolubo i t 
rinkimas įvyks kovo 2-1 d. • 3600 W. 
North A?tfe. svetainėje, 8 vąl. vak. 
Bus sarbių reikalų. — Vladyba.

PARDAVIMUI 27 AKERIŲ ge
ros žemės farma, 5 mylios nuo 
Rockford, III. su moderniškai. į- 
rengtais namais, netoli Forest Pre
serve. Labai pigiai ir gerom sąly
gom. Kreipkitės L. SRoGIS, 134Į3 
So. Indiana Avė., Iliverside, III. 
Tel. Int. 9723. - >

narių su5i-4*»mL— —

Lietuvos Karinome 
nes Įžengimas Vil
niun Filmose

Kovo 24 d., Šv. P. Marijos 
Gim. Par. Salėj, 68th ir Wash- 
tenaw (7 vai. vak.)

Kovo 25 d., Šv. Antano Par- 
’SAlėj, Court ir W. 15th (Cice
ro)'. .

Rovo* 26’ d., šv. Mykolo Par. 
Salėj, 1644 W. Wabansia Avė.

Kovo’ 27 d., Dievo Apvaizdos 
Par. Salėj, 18th ir Union Avė.

/Kovo 28 d., D'arius-Girėria’s 
Memoriril Hali, 4414 So. Wes- 
fern Avė.

Kovo* 29 d., \Vest Side llAll 
(buv. MeldažiaiTSj, 2^ Wešt 
23rd PI.

Rodymo pradžia visur 7:30 
vai. vakaro. Kiekvieno tautie

čio* pareiga pamatyti šiuos is
torinius vaizdus. Rodys br. Mo
tuzai. Kviečia visus,

Lietuvai Gelbėti' Fondas.
11 _ —i"*- ■ ”

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

’ Teiki# ŽCffias Apie PctteH-"
» ffinVuV.‘ į-

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų! 
Faren’gimų Biurą.

draugijos, Kliybai ir viso^ 
klos įstaigos prašomos praneš
ti’ “Naujienoms”' • dienas savo1

SIC

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
■ ’ * •• '

Kovo 31 d., 1940•—Buvęs

■ ‘-'-A

Pirkite tose krautuvėse, 
‘ribs garsinasi “NAUJlĖK

Tori Mokėti 
Tėvams $1.50 
Kas Savaitę 

----  J 
' Alffėd MilTer, 2'74‘4‘ Norfli 
Talhian Avenūe, spyrėsi ir ais^ 
kilio teisėjui, kad tėvai jo ne-r 
užlai’kė kai jis buvo jaunas iT

feiJ|;parengimlį-. Taipgi ir rengtai, 
sėjas Gullett a^i&o. „rn_.
nuspreildė kitaip. Tėvai \ visgi1 
yra tėvai ir Millefis turės mo-/ 
kčfi $1.50‘ kas savaitę jų už-' 
laikymui.

Bylą? prieš suolų užvecPČ Louis 
ir Mary MilieTiai, n»nor 63131 N. 
Mėrrim^e Avenue. Jie yra* 80- 
85 įlietų a’n'ižl'ausi. o* sūnūs AP 
fred apie 51. t

pirm šariitfyfrio' svetainių* pra
šėme kreiptis į ^Naujienas*',' 
kad nesūsTdtarti spėtais pa-* 
rengimais ir išvengti nepagoL 
:<faū'jamoš konkurencijos, šį' 
lpat6i‘navimą# “Naujienos” tei
kia nčmojlamal.
-.... "■ " . — — 1 .....

Gar sinkitės u N-nose*

■ ** 
ruKi\lTUKC-F>XTURE FOR-SALE

IR^kandai irPar^v^
KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
Čohgolėum kėtv. pėd.............. 33c
Irilaid Linbleurti kefv. pėd...... 69c
Armstrong Inlaid Linoleum k. p. 98c 
Liholeum Rūgs 9x12 .............  $2.88
BLETSTEIN LINOLEUM STOfcE

4957 So. Ashland Ave.< 
Tel. YARDS 5015.

LIKVIDUOJA NUOSAVYBĘ
T kambarių fremas geram štovy, 

2 karų garažas, naujas furnasąs, 
elektfikims refrigeratorius, salas, 
Cot, (lovelė), pečius, arti mokykla, 
krautuvė, susisiekimas, pinigais — 
ferihinais. Savininkas vietoje. KAI
NA TIKTAI $4250.

7205 LANGLEY AVENUE 
Pasitarimui šaukti Radcliffe 2768.

I i i. ■ f

tfTNANCfc AND ĖOANS

; PASKOLOS D£Ė NAMŲ
SIMANO DAUKANTO

. FEDERAL SAVINGS & LOAN
ASSOCIATION OF CHICAGO ,

’Ž!202 W.* Cei-mak Road
ČANAL 8887

I BEtįT. J. KAZANAUSKAS, Rast.
I .... i. ) - - į"

VVHOLESALE FURNžTtKE

Mokėdamas cash už rakandus* su
taupiusi nuri’ 4ti iki 60%. Mes prista- 

itčriie bile kur. Pašaukite ar rąžy
kite dėl dmigiaū informačijų.* Vieri- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran- 
dasi pas ihūs. ALIŠAUSKAS, Sū
nus, 6343- S. Westėrn Avę„ Chicago. 
III. Čhorie Republic 6051.

< • ■ • - - - r >■ . , t į,-, u „ į
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Tūkstantinės pirkėjų a trini jos 
ieško Visokhį pirkinių, biz
nio progų ir L L

‘todėl Jelffu turite k< par
duoti, nfefoyti, išnuomoti, 
šAmdyfis f* fa tiy netauttte,

fąft kortnmeSrį, bet g«rsinfcf- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“ėūsstfied”' įkyrioj*.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Clasš-

■ aied*r įkyrią; kikr rffcloitafr && 
įvairių gerų bargfem*
TISUOS* BtZNfo MfMludM

UrnMvimtt pfcšMukdttfitf MM4U

CANal 85«0 
''NAUJIENOS^ 

HM & ^ALSTED^ ŠTKĖET

MM



NAniTETOS, ūhteagB, UI, v Ketvirtadieii., kovo 2t, 1940

NAUJIENŲ” KONCERTAS, TAI DIDŽIOJI
MENO MĖGĖJŲ ŠVENTE

Nėra abejonės, kad mes turėjome daug gražių ir meniškai 
išpildytų koncertų, operečių ir kitokių parengimų, bet “Nau
jienų” koncertas skirsis nuo visų, čia tai ne vieno choro, ne
vienos grupės parengimas, bet visų kas musų laisvoje visuo
menėje yra geriausio ir tobuliausio.

Visi juk pažįsta “BIRUTĖS” chorą. Juk tai tikrai meniš
ka grupė musų draugų ir draugių, kuri per 30 metų teikė mums 
pasigerėjimą ir pasididžiavimą. Daug kartų keitėsi jos mo
kytojai, keitėsi jos nariai, bet ji, toji “Birutė”, pasiliko ištiki
ma menui. Niekas nepajėgė nuvesti ją į balaganą, nors ir ban
dė. Ir todėl “Birutė” mums yra makji ir brangi.

O štai “NAUJOS GADYNĖS” choras: tai skaisti grupė mu
sų laisvojo jaunimo, tai grupe, naujos gentkartės, kuri pasi
ėmė sau už pereigą darbuotis kultūros dirvoje. Per dauge'į m - 
tų vargino mus mintis, kaip palaikyti jaunimą musų viešam v 
gyvenime ir kultūros darbe, kada mes patys neb:pajėg£im vis 
ko aprėpti. Bet, štai, toksai “Naujcfl Gadynės” choras mus su
ramino. Jis parodo, kad ir jaunimui rupi tie patys rūpesčiai 
ir tie patys dalbai. Ir muma yra malonu pasidžiaugti ir pasi
gerėti “Naujos Gadynės” choro darbais ir kiekvienu viešu pa
sirėdymu.

Mes jokiu budu neprivalome ir negalime užmiršti nė sa* 
vęs. Kiekvienas žilaplaukis ar baltagalvė, pastebėją CHICĄGOS 
LIET. VYRŲ CHORĄ ant pagrindų nejusčiomis prataria sau: 
“čia mes!” Iš ttesų, ši mėgėjų grupė primena “mes” dauge
liui tūkstančių Chicagco lietuvių, primena mums jaunystę ir 
dar vaizdžiai atmenamą praeitį. Ir tie “Mes” mums yra ma 
lonu matyti ir girdėti. *

ministras Audėnas, vidaus reikalų ministras gen. Skučas,LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE pirmų
kartą laisvai švenčiama sostinėje Vilniuje. Vasario 16 dienos 
iškilmingojo akto Vilniaus miesto teatre prezidiumas: Iš 
kaires j dešinę,: žydų ir stačiatikių rusų vyriausieji dvasinin
kai,, 1. c. p. Vilniaus rinktinės vadas gen. Černius, žęmėą ūkio

So-Tai, vot, kas dalyvaus “Naujienų” koncerto programe, 
kolų salėje, kovo 31 dieną, ir čia niekas nebus suviltas ar su
erzintas, bet kiekvienas išsineš skaisčių ir malonių atsiminimų.

— Juozas.

VAKAR CHICAGOJE
LAIŠKAI IŠ ŠVENČIONIŲ APYLINKĖS (PO 

RUSAIS) IR ZARASU
“Tik Mirusiems Laisvė”

savo 3-5
Indianatėnas, 10530 

šią savaitę gavo du 
laiškus iš Lietuvos —

Lauru- mažą kainą, o už 
avenue kartus brangiau nei prieš ka- 

įdomius rą. Bet, kągi darysi, reikia 
vieną iš šiaip-taip verstis, be to, dar 
iš Vii- mums daug sunkumų sudaro

nijos. nuo žmogaus, kuris bu- ir lenkai. Jie irgi dirbti nemė- 
vo slaptai nuvažiavęs į šven-lgsta, o reikalauja, kad juos 
čionių apylinkę, kuri dabar šelptum arba algas mokėtum 
yra po bolševikais. Žemiau 
paduodam įdomesnes abiejų 
laišku ištraukas: «•

ir dar triukšmauja.
Dideli, Šalčiai. 

' . i ■ 1
“Žiema šįmet t labai šalta, 

lokių šalčių, hiekas neatmena. 
Buvo iki 40 laipsnių ‘Celsijaus, 

“Tavo laišką rašytą gruod-'ir visą laiką nuo ' Kalėdų 
žio 17 gavau tik 3 vasario, mažiau 15C. nebuvo, tad -malkų 
Klausi, kas musų krašto deda- pradėjo trukti. Prieš karą 
si ir kaip bolševikai šeiminiu- daug anglies 
kavo, ir manai, kad bolševi- vom, o dabar negalima pirk- 
kai gal buvo geresni už len-,ti nei Vokietijoje, nei pas bol- 
kus. Turiu tau pasakyti, kad ševikus, 
tu labai klysti, apsirinki.

“Musų kraštui prie bolševi
kų gyvenimas buvo labai sun
kus, daug sunkesnis nei did
žiojo karo metu. Bolševikai ne 
tik iš Vilniaus, bet tik kur ga
lėjo ką paimti, viską su sa
vim išsivežė, net ir žmones. 
Ūkininkus veže irgi gilumon 
Rusijos, kad čia turėti dau
giau ramybės. Atėmė ne tik 
duoną, bet ir gyvulius ir dra
bužius, o jei kas prieš ką pa-

Pricš karą 
kurui pirkda-

kuinų, 
vienus 
tuose.’'

tat ir čia turime sun- 
Bet tas ne pas mus 
o ir kituose kraš-

PRIEDAS:

Šis laiškas aukščiau 
to vilniečio, kuris buvo 
kęs rusų pusėn. Laiškas 
kaus rašto, tad paduodam 
tik kelias aiškesnes ištraukas:

“Buvau nuvykęs namo slap
tai pasižiūrėki kas ten dedasi.

Į pačius namus negalėjau 
nuvykti, pas Bolesių pribuvau.

mine- 
nuvy- 
neaiš-

sakė, tai rytojaus diena jo_ja\ Cia’atsjo namiSkiai pasikalbę-
namie nerado—naktyj šuėmė 
ir nežinia kur išvežė ir niekas 
. . • |XaUUUl SU1IKLIN JŲ UK1JI1US. ANJŲ-I

jau “p,e zmo8a,!9 ko neturi... Sako, kad po di-
džiojo karo nebuvo to kas da- 
bar. Tverečiaus valsčius turė
jo supilti 90 tonų rugių. Neva 
mokėjo po 1 rublį 89 skatikus 
už pūdą rusiškais, o ūkininkai 
pinigų turėjo laukti po pen
kias dienas, “kaleikoj” stovėti. 
—Jei ko reikia, tai gaspado- 
riai visai "nenori kalbėti. Sako, 

I pasidalinkit ką turit, o kai

i join ir vėl 'sugrįžau slaptai.^ 
į Labai sunkus jų likimas. Nie- 

. Sako, kad po di-nesužino. Taigi, j 
tikras pragaras. Dėl visko aš 
Tau ir vieną laišką pridedu. 
(Telpa žemiau —Red.), kad 
tu daugiau manim tikėtum.

“Bolševikams ir su suomiais 
nesiseka: tokia valstybė, 180 
milionų gyventojų ir niekaip 
negali nugalėti 3 milidnų! Tai 
reiškia, kad tenz tvarkos tik
rumoje jokios, o tik ant Po-Į^jgaį nieko neturėsit, tuomet 

‘bus visko*. Leonas buvo iš 
pradžių- prisidėjęs prie ‘vrė- 

•*. bet metė, nes

pieriaus. Žmonės kaip badu-L 
vo, taip ir badauja. Yra aKV , 
tikimų, kad jų kareiviai per- ^“no’komitetoV U. .... 
bėga musų pusėn, ir km juo. ir <ako vienaip> o da ti 
alga grųzma, čia pat nusižu- l.k}a visai kitaj 
do, kuo tik galėdami, bet kad| 
tik negrįžti bolševikų rojun., 

“Žinoma, ir pas i
bolševikų, daugiausia tie, ku-Įunia. Vidžiuose negalima. Adu 
rie tingi dirbti, bet šiaip dar-ltiŠkin irgi. Tik 
bininkui pas mus nėra jau 
taip bloga, kaip rašo laikraš
čiai. Kas netingi dirbti, turi 
duonos, mėsos ir apsivilkti.
Žinoma, Čia ^ie Amerika, mu
sų kraštas neturtingas, o da-

“Niefcur važiuoti ‘negalima, 
mus yra toliau eiti 2 kilometrų negali-

- i Švenčionis 
galima. Turgaus jokio nėra.— 
Jei reikia ka^ parduoti, tai 
turi iš komiteto gauti leidimą. 
Piaųti Ipippat reikia leidimo. 
į—Buvo jiems palankių, bet 
dabar visi jau nenori. Sakė,

— -ę- - - -- - ——r — —- —• * w

bar dar karas, tiri ypač mums kai kas, kad kai jie ateis, tai 
sunku gyventi. Prekiauti gali- nors laisvę žmogus pamatys, 
me tik su bolševikais ir vo- Bet visi apsiriko, nes tik mi- 
Vto/Unta. o tie vipni ir kiti nžiFUSiems laisve, O Jtusiems laisvė, o gyvenime

• Max McDaniel, matyt, ne
skaito laikraščių ir nežino, kad 
einant gultų cigaretą užsideg
ti yra labai pavojinga. Jis taip 
padare užvakar vakare, ir, kaip 
dažnai atsitinka — užmigo. Mc 
Dantei vos nesudegė ir trys 
žmonės gyveną jo namo tre
čiam aukšte, turėjo bėgti lau
kan ugniagesių kopėčiomis, nes 
laiptus buvo apėmusi ugnis. 
McDaniel gyvena ad. 927 Da- 
kin st. Nuostoliai $1,000.

• Philip Pignato, 19 metų 
jaunuolis, 6733 S. Honore st., 
sumanė gudrų ' būdą žiurkėms 
naikinti. Jas šaudys šrotais. 
Jis susirado šautuvą,, bet žiur
kių medžioti negavo. Atsidūrė 
ligoninėj, žinote, pamiršo, kad 
nelaiko traukti gaidukas pavo
jinga.

• Du žmonės buvo sunko
kai sužeisti laike gaisro Gar- 
land rūmuose, ad. 58 East Wa-

Y. • ‘shington Street: Miss Kathryii 
I • • • , * ■ C ' * ‘' 1 ‘

Simmens, 362 Pine Grove avė., 
viešojo knygyno tarnautoja, ir 
John A. Fąrley, krautuvihiiv 
kas degusiam triobesyj.
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• Northwestern universite
to studentų, tarpe buvo pra
verta įdomi ankiėta. Universi
teto laikraštis atsiklausė, ku
ris' kandidatas į prezidentus 
jiems mažiausiai patinka. Eąrl 
Browderis, komunistų lyderis 
gavo 357 balsus ar užėmė an- 
kieto abejotiną < t>irmą vietą. 

iRooseveltas buvo antras su 192 
balsais. Mažiausiai balsų gavo 
NormAn Thomaš, vienos socia
listų frakcijos lyderis.- Jam te
ko 10.

Už dalyvavimą loterijoje! 
Bostono fedėralis teismas nu-i I 
teise metams kalėjimo Ernest 

1 Deliege, buvusį Chicągos poli- 
cistą. Jis dalyvavo taip vadi- 

| narnoj “Will Rogers” loterijo
je, kurios promųteriai bandė 
sukelti apie $20,000,000.

• Englewood baptistų bąž-j 
nyčioj z beklausydama pamaldų 
širdies ataką gavo ir pasimirė, 
70 metų Miss Susan McVickęr, 
124 W. Marąuette Roa.d/ • f
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• Iš lovos iškrito Ir mirti
nai susižeidė Miss Anna Burke, 
80 metų senelė, kuri per \ 45 
metus mokytojavo Chicągos 
pradinėse mokyklose. GyveiiO 
adresu 2214 Kehmore ąvenue.l 
Porą savaičių atgal nariiie par
krito ir mirtinai susižeidė VC-; 
lionės sesuo, Mary Burke, 91 
metų amžiaus senelė,.. . taipgi 
mokytoja.*

• ■

• Iš Kankakee ligoninės vą-i 
kar pabėgo “Madame” Mary 
Bimbo, apysenė nioteriškė, > ku
ri tituluojasi “čigonų Kara

:--j
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Sužeidė Tris 
Gatvekario 
Keleivius

— Nelaime Chicagoj —
.............—

Prie Wabash Avenue tilto ir 
Chicągos upės vakar rytą su
sikalė • keleivinis automobilis 
ir gatvekarįs, pilnas tarnautojų 
važiuojančių į darbą vidur
iu iesty j.

Trys iš jų buvo sunkokai su
žeisti: Betty La Vergne, 677 
N. Clark St., Jack Aikens, 14 
W. Superior St., ir Frank Mo- 
nett, iš Chaffee, Missouri.

Kitas Nelaimes

• Sivedish Covenant ligoni
nėj pasimirė 5 metų berniukas 
John Schumacher, nuo 4325 
N. Winchester Avenue. Jis bu
vo mirtinai sužeistas automo*- 
bilio nelaimėj.

švietimo ministras dr. Jokantas, ministras pirmininkas A. • Prie. Fullerton ir North 
Merkys, Vilniaus miesto burmistras Stasys, vyriausybės įga- Clark gatvių gatvekaris užmu- 
liotinis ministras Bizauskas, vyskupas Matulionis, krašto ap- še 64 metų chicagietę, Mrs. 
saugos ministras gen. Musteikis, totorių vyriausias dvasiniu- Bessie Holtzman, nuo 1454 Ar
kas—muftis. * gyle Street.

7ikrai Gražus
Tikrai Įspūdingas
Tikrai Malonus

Kovo 31 dieną 1940

SOKOLŲ SVETAINĖJE
2343 South Kedzie Avenue

Programos pradžia 4:00 p. p.

rasom visus

Įžanga 75c




