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Laukia Britanijos Meisterių Pakeitimo
PAKEITIMAI NUMATOMI PO VELYKŲ 

ATOSTOGŲ
f

Ketina atakuoti submarinų bazes 
Baltijos juroje

LONDOANS, Anglija, kovo keisti oro ministerį Sir Kings- 
21. — Ketvirtadienį Britanijos ley Woodą ir reikmenų paru- 
parlamentas išsiskyrė Velykų pinimo ministerį Leslie Burgi- 
atostogų. Jis vėl susirinks ba- ną kitais asmenimis. Manoma, 
landžio 2 dieną. •

Ir kai susirinks, tai laukia
ma žymių į>akeitimų ministe
rių kabinete.

Prieš parlamentui išsiski
riant liberalų pąrtijos vadas 
Geoffrey Mander ruščiai kri
tikavo iždo ministerį Sir John 
Simoną ir didžiojo antspaudo 
lordą Sir Samuel Hoare. Man
der pareiškė, kad abu sakyti 
mlnisteriai daro nuostolius Bri
tanijai taip namie, kaip ir už
sieniuose.

Tai ne viskas. Parlamento____ _______  ___ ____
narių tarpe ir plačioje visuo- glų lėktuvų atakos bus atkreip- 
menėje kalbama, kad premje- tos prieš Vokietijos submarinų 
ras Chamberlain turėsiąs pa- bazes Baltijos juroje.

I Chamberlain įvykdys pakeiti
mus, pasiduodamas reikalavi
mui energingesnių karo veik
smų.

Paskutinėmis dienomis Bri
tanijos lėktuvai bombardavo 
Vokietijos bazę Sylt. Taip vi
suomenė, kaip Britanijos laku 
nai visiškai patenkinti atako
mis. Ypatingai lakūnai. Jie sa
ko: pagaliau padėtas į šalį mė
tymas propagandos lapelių ir 
imtasi tikrų karo žygių.

Britanijos aviacijos rateliuo 
se dabar kalbama: ateity an-

Rusija perka karo Karo veiksmuose ir 
reikmenas Jungt. kurjozų pasitaiko

Valstijose
LONDOANS, - Anglija, -kovo 

2’1. — Ekoaomįpio karo jnini- 
steris KoilSld Čross, kalbėda
mas parlamente ketvirtadienį 
pasakė: Yra įrodymų, kad Ru
sija perka Jungt. Valstijose 
daug karo reikmenų, ypatingai 
gi vario; Britanijos valdžia 
kreipia j tai rimtą dėmesį.

Kiti pranešimai sako, bent 
dalis superkamų Jungt. Valsti
jose reikmenų iš Rusijos pa
siunčiama Vokietijon.

LONDOANS, Anglija, kovo 
21. ■— Naktį į trečiadienį ir 
tręčiadienį Britanijos ylęktuvai 
stharkiąi atakstVo Vokietijos 
bazę Sylt. Vienas lakūnas, be 
numestų bombų, dar numetė 
vokiečiams porą batų. Prie ba
tų buvo raštelis, kad jie ski
riami Hitleriui, kai jam tek: 
nešdintis lauk iš Vokietijos.

Greta 
rią sėja 
nai, jie 
įvairinti 
humoru.

mirties ir ugnies, ku- 
karo lėktuvai ir lak ti
kai kada mėgina pa
savo žygius savotišku

Francuzija, ko-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Prancuzij os prem j eras.

du britu. Naciai 
Anglijos pakraš-

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

LONDONAS, Anglija, kovd 
21. — Per paskutines 48 va
landas nacių lėktuvai paskan
dino arba sužalojo 6 neutralių 
šalių laivus ir 
atakavo laivus 
čiuose.

PARYŽIUS,
vo 21. — Paul ileynaud suor
ganizavo naują ^Francuzijos mi
nisterių kabinėtą> Jte pats buš 
premjeras irF užsienių reikalų 
ministeris.

NEW YORK, N. Y., kovo 21. 
— Du didžiuliai Britanijos lai
vai —» Queen Mary ir Maure-

išplaukė iš New Yor- 
Jų kelione nežir/o-

NAUJIENU-ACME Telephoto 
jo. kabi tetas po įteikimo rezignacijos.

ŽINIOS Iš LIE
TUVOS

MASKVA, kovo 19 d. — Mo
lotovas priėmė Lietuvos pasiun
tinį L.. Natkevičių ir ilgesnia
me^ pasikalbėjime aptarė Lie
tuvą ir SSSR liečiančius reika
lus.

RUSIJA REIKALAUJA DAUGIAU 
SUOMIJOS TERITORIJOS

LONDONAS, Anglija, kovo 
21. — Kovo 12 dieną pasira
šyta Rusijos ir Suomijos su
tartis bendrais bruožais pami
nėjo, kokios Suomijos sritys

skvos, kad rusai nori nustaty
ti naują sieną toliau į vaka
rus, ne kad suomiai manė pa
sirašydami sutartį kovo 12 d. 
Reiškia, rusai reikalauja dau-

turi pereiti į sovietų rankas. gjau Suomijos teritorijos, ne
Detaliam naujos sienos nusta
tymui sutikta paskirti abiejų 
šalių - komisijas.

Komisijos jau turėjo posė
dį. Ir Stockholmo laikraščiui 
“Tidningen” pranešama iš Ma-

Suomijos ministerių 
kabinetas dar ne

rezignavęs
HELSINKIS, Suomija, kovo 

21. — Pirmesniais pranešimais 
Suomijos ministerių kabinetas 
ketino rezignuoti pereitą tre
čiadienį. Jis tačiau nerezignavo. 
Ketvirtadienį 
Suomi” sako, 
nuosiąs tuoj

Pranešama,
suomių iš Karelijos praktiškai 
užbaigtas. Tarp kitų 40,000 
ūkininkų paliko savo ukius ir 
išsikraustė į Suomijos gilu
ma. A-

dienraštis “Uusi 
kabinetas rczig- 

po Velykų.
pasitraukimas

kad reikalavo taikos derybų 
metu.

Švedijos laikraščio praneši
mas nepatvirtintas ne Helsin
ky, nė Maskvoje.

VĖLESNI PRANE 
ŠIMAI

— Berlyne tikimasi, kad Ru
sijos premjeras Molotov atlan
kys Vokietiją prieš Velykas.

— Penktadienį naujas Fran- 
cuzijos ministerių kabinetas 
bus rekomenduotas parlamen
tui. Tikimasi, parlamentas iš
reikš

Hitleris painforma
vęs Mussolinį apie 

ofensyvą
LONDOANS, Anglija, kovo 

21. — Apie ką tarėsi Hitleris 
ir Mussolinis šios savaitės pra
džioje? Įvairių gandų jau bu
vo paduotų spaudoje. Štai dar 
vienas.

Pasak laikraščio “Daily Mail” 
korespondento Wilson 
bent, kuris yra Romoje 
Romos praneša, Hitleris 
formavo Mussolinį, kad
jau pilnai prisiruošę ofensyvui 
prieš Maginot liniją ir kad 
ofensyvo pradžios galima lauk
ti bet kurį laiką.

Italija gaus Rumu 
nijos aliejaus

BUCHAREST, Rumunija, ko
vo 21. — Rumunija ir Italija 
pasirašė naują prekybos sutar
tį. Pagal ją abiejų šalių 
kybą padaugėsianti. Italija 
sianti apie 470,000 tonų 
munijos aliejaus.

pre- 
gau- 
Ru-

Brad- 
ir iš 
pain- 

naciai

Britanijos didžiuliai 
laivai apleido New 

Yorką

Pensijos našlėms 
Britanijoje

LONDOANS, Anglija, kovo 
21. — Pagal įstatymą, kuris 
veikė iki šiol, našlės sulauku
sios 65 metus, gaudavo pen 
siją Anglijoje. Ketvirtadieni 
karalius Jurgis pasirašė naują 
aktą. Ateity pensijos bus mo
kamos našlėms, kai jos išgy
vena 60 metų. Naujas įstaty
mas priimtas Darbo Partijai 
reikalaujant.

NEW YORK, N. Y., kovo 
21. — Du didžiuliai Britani
jos pasažieriniai laivai—Mau- 
retania 35,739 tonų ir Queen 
Mary 82,000 tonų — apleido 
New Yorko uostą ketvirtadie
nį. Kur jie plaukia, nepraneš
ta. Laivų komanduotojams įsa
kyta atidaryti užantspauduotus 
įsakymus kai jie jau bus ju
roje, tolokai nuo kranto.

Ispanija nori pirkti 
du Amerikos laivus

ania 
ko uosto, 
ma; kalbama betgi, kad jie ga
bens kareivius į karo zonas.

LONDONAS, Anglija, kovo 
21. — Britanijos oro laivynas 
planuojąs ateity atakuoti Vo
kietijos submarinų bazes Bal
tijos juroje.

BRUSSELS, Belgija, kovo 
21. — Parupinimą Italijai an
glių norima išrišti šitokiu bū
du: iBelgija gabensianti savo 
anglis Italijon, o pati' pirksian- 
ti Vokietijos anglis.

LONDONAS, Anglija, kovo 
21. — Anglija norinti nuomuo- 
ti tarp 30 ir 40 nuošimčių vi
sų tankų aliejui gabenti, kurie 
plaukia Dunojaus upe. Priemo
nės aliejui gabenti Vokietijon 
dėl to žymiai sumažėtų.

HELSINKIS, Suomija, kovo 
21. — Suomijos valdžia prašo 
Amerikos savanorius, taipgi 
kanadiečius ir australięčius pa
silikti kol kas Suomijoje. Kai 
kurie tų savanorių eina patru
lių pareigas, kiti dirba atsta
tymo darbą.

BUCHAREST, Rumunija, ko
vo 21. — Italija ir Rumunija 
pasirašė sutartį. Pagal ją Ru
munija šįmet pasiųs Italijon 
470,000 tonų aliejaus.

KAUNAS, kovo 19 d. — Lie
tuvos vokiečių repatriacija šie
met . neaktuali. — Įvykusioje 
Rygoje ĮĮaltros užsienių reika
lų ministrų konferencijoje už- 
girta'iki šiolinė neutralumo po
litika ir, vykdant praėjusios 
konferencijos Tallinne nutari
mą apie ūkišką trijų valstybių 
bendradarbiavimą, ir sudarytas 
konkretus planas glaudesniam 
veikimui.

Neklauso Rusijos 
Įspėjimo

ko-

Reynaud suorgani
zavo ministerių 

kabinetą
PARYŽIUS,' Francuzija

vo 21. — Buvęs finansų mini
steris Daladier kabinete, Paul 
Reynaud, suorganizavo naują 
ministerių kabinetą. Jin įeina 
kelių partijų, nuo socialistų iki 
dešiniųjų, atstovai.

Pats Reynaud eis premjero 
ir finansų ministerio pareigas. 
Karo ministerio vietą užims 
buvęs premjeras Daladier. So
cialistai, kurie sudaro atstovų 
rūmuose stipriausią partiją, 
gavo tris ministerių ir tris mi
nisterių pavaduotojų vietas.

BERLYNAS, kovo 19 d. — 
Lietuvos Vokietijos prekybos 
derybos sėkmingai tęsiasi. Ve
lykoms daroma pertrauka.

KAUNAS, kovo 19 d. — 
Priimtas naujas svarbus dar
bo rikiavimo įstatymas. Visi 
piliečiai bu$ aprūpinti naudin
gu darbu. — Vilniuje sulaiky
tas Plečkaitis.

STOCKHOLM, Švedija, kovo 
21. — Sovietų Rusija įspėjo 
Švediją, Norvegiją ir Suomiją, 
kad ji nepalankiai žiuri į pla
nuojamą Skandinavijos šalių 
sąjungą, nes tokia sąjunga bu
sianti atkreipta prieš ją, Ru
siją-

Vienok 
rateliuose 
dinavijos
galimumus, 
sijos įspėjimo.

Bešaliai stebėtojai mano, kad 
Rusijos įspėjimas vis gi neuž 
mirštamas.

jam pasitikėjimą.
Rusija paneigė praneši- 
buk ji reikalaujanti dau- 
Suomijos teritorijos.
Amerikos korespondentai 

atlankė Vokietijos bazę Sylt ir 
sako, kad, jų manymu, britų 
lėktuvų atakos padariusios vi
sai mažai žalos naciams.

. Valstybės sekretorius Hull 
nupeikė Jungt. Valstijų pasiun
tinį Kanadai Cromwellį, kuris 
viešoje kalboje pareiškė prita
rimo sąjungininkams, britams 
ir franeuzams.

mus, 
gi a u

Laukia kvintukų 
Floridoje

1940.III.40
New Yorkas

VILNIUS. —Susisiekimo mi
nisterija netrukus iš Kauno 
persikelia į Vilnių, kur jai yra 
dar iš rusų laikų didžiuliai rū
mai, pastatyti Vilniaus krašto 
geležinkelių direkcijai. Minis
terijos persikėlimas bus baig
tas vasario 15 d.

Švedijos politiniuose 
kalbama, jogei Skan- 
šalys tiria sąjungos 

nežiūrėdamos Ru-

ko- 
na- 
ge-

susidrau- 
apsikabi- 
to d ra ii-

Fla., kovo 21. — 
kvintukės Kanadoje 

pa- 
bu- 
pa-

MIAMI, 
Dionnc 
yra išgarsėjusios visame 
šauly. Per keletą metų jos 
vo vienas 
traukimų 

Miami 
Callahanų 
kvintukių
X-spinduliai 
laukti. Jau pasamdytos p-niai 
Callahan 
daktaras, 
normaliai 
gūžės 20
atsitikimuose gimdymas įvyk- 
stąs anksčiau, ir šių kvintukų 
laukiama anksčiau.

didžiųjų turistų 
į Kanadą.

mieste, Floridoje, 
šeima dabar laukia 
ar kvintukų taipgi.

duodą pagrindą

prižiureti slaugės ir 
Nors kūdikio gimimo 
tektų laukti apie ge- 
d., bet nepaprastuose

ko- 
ata- 
kaip

31 nuošimti daugiau 
taksų surinko nei 

pernai

Bocr-

ko-

SAN FRANCISCO, Cal., ko
vo 21. — Arthur B. Poole, vice
prezidentas kompanijos, kuriai 
priklauso laivai President Wil- 
son, President Lincoln ir Pre
sident Johnson, praneša, kad 
Ispanijos agentai veda dery
bas, norėdami nupirkti pirmuo
sius du laivus, o, Panamos

. Paskendo laivas 
krovęs karo reik

menas
VATIKANO MIESTAS, ko

vo 21. — Vatikanas pasiuntė 
Francuzijos ir Britanijos val
džioms notas. Painformavo jas, 
kad jis nedalyvavo Italijos ir 
Jungt. Valstijų ofensyve tai
kai atsteigti. Pasak Vatikano, kompanija planuoją pirkti lai- 
tokio ofensyvo visai nebuvę.

BALTIMORE, Md./kbvo 21.
■

— čia prieplaukoje nusėdo į 
vandenį Panamos laivas Pana- 
mian,’ 21,000 tonų, kai į jį 
krauta 15,000 tonų įvairių ka- 
ro reikmenų. Prekės, buvo ski4 
riamos gabenti į Britanijos uok 
stus.

Prancūzai mokosi 
iš suomių

PARYŽIUS?-Francuzija, 
vo 21. — Rusijos lėktuvų 
kos Suomijoje patodė,
daug žalos padaro padegančios 
bombos. Numatydami tokių 
pat bombų galimumą iš Vokie
tijos lėktuvų, franeuzai pradė
jo vajų obalsiu: “Kiekvienas 
pilietis turi būti ugniagesis!”

Nors Francuzijoje yra di
desnis nuošimtis muro namų, 
negu Suomijoje, vis gi kova 
su padegimais Francuzijoje. 
rimtai organizuojama pasi
remiant ' Suomijos ir Rusijos 
karo patyrimais.

KAUNAS. — Grupe koopera
tininkų steigia kooperatyvu, dur
pėms kasti ir gaminti. Koopera
tyvas bus pavadintas ■‘Kuru”.

WASHINGTON, D. C 
vo 21. — Iždo sekretorius Mor- 
genthau sako, kad iš praneši
mų apie pajamų taksų kolek- 
tavimą matyti tokie daviniai: 
šįmet s pajamų taksų sukolek- 
tuota 31.2 nuošimčio daugiau, 
negu pernai.

Per pirmąsias kovo mėnesiu 
20 dienų Šįmet sukolektuota 
$621,000,000 pajamų - (income) 
taksų, kuomet tą patį laiko
tarpį pernai buvo sukolektuo
ta $437,000,000.

Kovo menesio pradžioje vi
suomet taksų sukolektuojama 
daugiau, nes į tą laikotarpį 
'įeina pernykščių metų pajamų 
taksai, kurių mokėjimas užsi
baigia kovo 15 d.

Nacių laikraštis iš
leido bolševikišką 

laidą
’ BERLYN AŠT’Vokieti j a, 

vo 21. — Kiek čia seniai 
ciai, rodos, negalėjo žiūrėti
romis akimis j Rusiją. O štai 
prieš šešetą menesių 
gavo ir vis stipriau 
na. Ir ve dar vienas 
ginguino pavyzdys:

Dienraštis “Berliner 
sen-Zeitung” ketvirtadienio lai
doje skiria visus 32 savo pus
lapius Rusijos ir Vokietijoj 
ekonominiems santykiams, o 
šeši straipsniai patalpinti rusų 
kalba. Net skelbimai išversti 
rusu kalbon. L

Reikalauja $1,500, 
000,000 pašalpai 

z teikti

WASHINGTON, D. C., ko
vo 21. — Prez. Roosevclto biu
džeto sąmatas reikalauja asig
nuoti Nacionalinės Darbo San
tykių Tarybos darbui $3,180,- 
000, o darbo laiko ir algų įsta
tymui vykdyti $6,185,000.

Atstovų rūmų komitetas 
asignacijoms rekomenduoti pa
taria kongresui sumažinti Dar
bo Tarybai paskyrimus $337,- 
000, o algų-valandų įstatymo 
vykdymui $1,080,000, ne kad 
prez. Roosevelto sąmatas rei
kalauja.

WASHINGTON, D. C., ko
vo 21.
La Guardia ketvirtadienį ragi
no Jungt. Valstijų kongreso 
narius asignuoti $1,500,000,000 
pašalpai 'teikti biednuomenei 
1941 metais. Jisai paaiškino, 
kad vėlesnieji pranešimai rodo 
bedarbių skaičiaus didėjimą ir 
kad bedarbių skaičius gali pa
siekti 11,000,000.

New Yorko meras

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai 
našauja:

Daugiausia apsiniaukę; 
pais gal pasnigs; saulė 
5:52 v. r., leidžiasi 6:03 v.

pra-

tar- 
teka

vą President Johnson.
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Istorinis romanas iš Arąer*kQs lietuvių gyvenimo tais laikai?, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisVafriahių (‘‘šliuptamių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”). _______________________

Šitą tiesos ir kovos romaną sjkifiu 4r. Jęnui Šliupų;
---------------------- AL. MARGERIS-----------------------------

(Tęsinys)
“Ir štai kodėl jie taip baįąjai 

varosi, kad tik būti už mus vy- 
, išminti ilgesniais, k^da

NAUJIENOS, Chicago, Dl

NAUJIENŲ-ACMĘ Telephoto
Joe P^d>viCįk, išgarsėjęs beisboliuinkas, susiląukė 

7 svąrų dukters.

kad lietuvių tauta yna galinga, 
kieto sprandą jr puikiai išsila
vinąs,i kariavome. Graikų istori
kai Nikefoj-as Gyegor^s 1360 m. 
rašė, jog lietuvių tauta yra di
delė, laibai gąlįnga ir nenuvei
kiama. Ir is t esu, tais laikais, 
arba Algirdo laikais, milžiniški 
Lietuvos valstybės plotai tęsėsi 
nuo Baltijos jūrės ligi Juodo
sios, nuo Palangos ligi Odesos 
ir Možaisko, arti Maskvos. Bet 
dar didesnės galybės ir didybės 
L.$t.uv,a bųyo p.asiękusi Vytauto

nam vaikinui tiesiog į burną. Iš
mušė trejetą dantų ir biauriai perkirto apatinę lupą.

Dr. Šliupas nušoko nuo estra
dos ir pribėgęs prie sužeisto 
vaikiąo suteikė jam pirmąją 
pagalbų* Lupa buvo plačiai ir 
giliai perkirsta, ir todėl reikėjo 
vaikiną siųsti pas vietinį gydy
toją, kad susintų. Vaikiną išly
dėjo pora vyrų. Jis buvo lais
vamanis, tai vienam eiti pavo
jinga, kad fa nutikai visai neuž- 
n/uštų.

(Bus daugiau)

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

, Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiao
.t3>3 S HALSTED ST

r

Dr. V. E. S1EDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

bonavo Plymoutho mieste, kur 
yra daugiau lietuvių, negu len
kų. Kai prisiplėšė pinigų ligi so
čiai, tąį ^unigą.u(ti Rovėsi, pą-, 
*’* * -be kunigo.'
Po kięk jlįikę ,tąpo čia alkeltąs^ 
kun. Burba, šitam kunigui lie
tuvystė buvo labai brangi ir 
miela, o lenkystė — pigi, šlykš
ti. Vįs dėjto jis gorėję, kad ly
giomis teisėmis paudotųsi vis 
parapijonai: lietuviai ir lenkai. 
O todėl jis ir nusitarė sakyti pa
mokslą vieną kartą lietuvių kal
ba, kitą lenkų. Bet kai tik spėjo 
pirmą sekmadienį perskaityti 
evangeliją lietuviškai, visi len
kai, tarsi perkūno spirti, išlėkė 
iš bažnyčios. Nubėgę prie kle
bonijos užrakino duris, šaukda
mi, kad jiems litvino kunigo 
nereikia! Kun. Burba turėjo 
ieškotis buto kitur. Lietuviai pa-į 
rapijonai, negalėdami su lemi 
kais nei susikalbėti, nei susitar
ti, kreipėsi į vyskupą' teisybės 
ieškodami. Vyskupas bandė su- r tlaikyti, bet lenkai nė per nago 
juodymą nenusileido. Juk kad 
ir

rcsniąis, išni uiti ilgesniais, kadai r*’1’ P1 
mes sutjnkąme su jais beirai. . T: ~' " . . Po kiesk Įniko tnn<dirbti. Jie nori, ną#t, kąd myes,i 
lietuviai, jų klausytume, jiems 
aklai pasiduotume, juos savo 
darbu j r doleriais rėpi tume, bet 
nic nieko už tai nuo ją nereika
lautume! Sergėk viešpątie, rei
kalauti ką iš lenko! Jam tik 
duok. Ir tylėk!

“Ir jeigu tik mes, lietuviai, iš
drįstame pareikalauti iš lenkų 
nors lygių teisių ir kokio nors 
atpildo už savo triūsų, tai jie 
tuoj piestu prieš mus atsistoja 
ir parodo visų savo lenkiškąjį 
piktumų, žiaurumų ir ‘kultūra’.

“O kad taip is tikrųjų yra, aš 
jums, mieli broliai ir sesės, pa
pasakosiu labai budingą ir 
skaudų atsitikimų, gyvenimo ti
krove nuo A iki Zet pagrįstą.

Visų klausytojų kaklai išsitie
sė, visiems buvo be galo smalsu

ihji

kos lietuvių kunigai, išskiriant 
vienų ar du, yra vergiškai alsi-, 
davę lenkams. Jie lenkuose ir 
dangų, ir dievų, ir išganymą te
mato. Jiems lenkas yra viskas,' 
o lietuvis — niekas! Jie kiek-;

jo

įkliausiųi tikinčiam lenkui 
gi tereiškia vyskupas prieš 
‘šlėktiškąją’ didybę? Nieko.

kunigui grįžti klebonijoj), tai
icnkai, su šautuvais rankose, at-

padanges kelia, o lietuvio, kad 
ir didžiausia, kilniausia darba

guose ir keikdami šaukė, kad 
užmušiu kiekvienų ‘prakeiktų 
lilvinų’, kuris išdrįs artintis!

koja paspiria.
“Ir štai vienas iš tokių lenk- 

bernių kunigų, — pasakysiu at
virai — kun. Varnagiris, — kle-

luiną ir beprotišką saumeilę, 
patarė lietuviams atsiskirti. Bet 
kadangi bažnyčia buvo pastaty
ta daugiausia lietuvių, pinigais, 
tai vyskupas įsakė lenkams,

Sveikata Ligoniams
kuri aprašo apie 350 

žpliu, medžių Rievių, 
šaknių su nurodymais

Knygelė, 
visokių 
žiedų ir 

delko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir orlaivynų; kurie dabar da
lyvauja mūšiuose jų kelių toliai ir 
tt. Tas viskas parodama spąlvuotu 
žemlapiu. Kaina Š5c, 3 setai už $1.

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD. 

SPENCERPORT, N. Y.

idant jie atmokėtų lietuviams 
nors du tuksiančiu cĮoįerią. Len
kai tik nusispiovė į tokį vysku
po įsakymų ir lietuviams neda
vė nė cento! Tada lietuviai, jau
sdamiesi baisiai nuskriaustais, 
nusitarė ką nors ir kaip nors 
atgauti. Ir jie atgavo: pasiėmė• • » ' » * t • iš bažnyčios monstrancijų, kie- 
Jiką ir ketverius arnotus. Lėli

ukai už tai baisiai įniršo ir lietu
vius licson patraukė — - kaip ya-

1 gis! Tąi buvo djdeĮė, brangi ir

CI^ĄNE COAL COMPANY 
5332 So. Long1 Avenue 

yęlęfouas PORTSMOUTH 9022 
PO.CĄHQNTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimtą Perkant ‘ $7-65
5 tonus ar daugiau .......................... ,■ •
PETROLEUM CARBOU COKE $7-75
Perkant 5 tonus ar daujižu Tonas ■

Sąles Tax ekstrą.

labai skundalinga byla. Vis .dėl
to lietuviui Jaimiūj.ę, — teismas 
pripažino tuos ‘šv.ęnius daiktus5 
jiems. jąrda Jeijkai, žinoma, sta
čiai pasipilę. Ir kajp ir tyčią ne
trukus miyė vioiąjp beĮt,uyim 
dvi mąž.ųs dHkjV^ęą. L.eųkai kąo 
griežčiausiai ątsląąkė lulslj jąs 
į kapines laidoti, bd.rs b?.s lapi
nės bąvp pusją.u bpluvių, pu
siau lenkų pinigais įsstęjg,los. Bet 
lenkai, kaif ir visąda, pažiuo 
gerbė tiktai save iyi savo liesąs,

Jie užrakino kapinių vartus, g: 
jus — ‘prakeikti lilviiiąi’ — p.a-

jog kapinės priklauso lygiai lie
tuviams ir lenkams, įsakė spy
ną atplėšti ir mergaites palai
doti. Taip ir buvo padaryta. Bet 
n,c jlgai leijsęjosi šitose įęnk.ų- 
Ije,tuvių kapinėse mažutės pa- 
jąšninkės. Susirinko įnh'šųsių 
l.ępkŲ gaują, karstelius atkasė, 
kuolais sudaužė ir išmetė ,už 
tvoros!

“Ar girdėjote, ar malėte ką 
nors žiauresnio, nežmoniškesnio 
ir n ek u 11 u r i n ges n 10' ?

“Ar lai turi reikšti* lenką mei
lę, brolybę ir lygybę lictuvaims?

t ' • •

“Taip, nes tik tokia tebųvp ir 
tokiu tebėra lenkų meilė, broly
bė jr lygybė Jei tuviajns!

Sąlė ūžė. Vieni šiuostėsi ąš.a- 
rąs, kiti kumščius s.ųgniaužę 
drebėjo. “Lenkininkai”, kaip 
tuomet Amerikos tikrų lietuvių 
lenkberniai buvo vadinami, dai
rėsi į šonus, ar nevožia kas 
jiems kumščiu per galvą.

“Ir šitokių faktų akivaizdoje,

“Narsi lietuvių tauta apgynė 
Europa nuo mongolų bei toto
rių užplūdimo. Sulaikė narsus 
mušą protėviai tolimesnį verži
mąsi j rytus kryžiuočių, kurie 
— su juodais kryžiais ąąl kru
tinęs su Kristum veiduiainingo- 
se ksąvo lupoje — ėjo nę krikš
čionybės skęllyli, bet žmonių 
turtus ir laisvę grobti, jie nio
kojo, beveik per du šimtu metų 
kraugeringąj mąkojo, musų 
kraštą, koj 1416 m. Vytautas 
didysis amžinai nesu triuškino 
jų galybės garsiame Žalgirio 
mūšyje.

‘'Akivaizdoje šitų faktų, ku- 
pi.Uos prjpąžįsta viso pasaulio is- 
jęit’jją, kas gali sąj<yti, jog yra 
negąj’bė būti iy vą.dinli save lie
tą vj.u? Kas?! Nebent tik kuni
gai, o kartu jr jūsų kunigas!

Treukė kumščiu kalbėtojas į 
.S.t.ąJ.ą Ląip .suiąrkia.i, kąd nuo ga
lingo jo dūžio net uzbonas su 
vandeniu aukštai pašoko, o 
klausytojai kuone visi krūptelė
jo. Ęęt dar labiąu jie krūptelė
jo, kai — tik .džingt! pro langą 

Pųsbeygąs sako, plylgalis ir pataikė vienam jau-

i >')iii|-i.'iunw,n‘>..r*’.'iin uui.jt.'Įiivi*1-"......... . ■ .■—re—■

lenkų tU,MtU huvo Jąbai garbin
ga praęilyje. Tebūnie ir taip. 
Garbės, niekam nereikia pąvy- 
detįi. Bet - - bei, mieli broliai ir 
ses.ė.s, ar uęijuyD gąrbinga jr 
•uu.sų tąųlą, pi.Usą brangi Jėvy- 
jiė Lipiu va? kj.ausė kalbėjo- 
jąs ir ktuj kaip ąl.sąkė :

“BpuĮįąi ip sęsės ! JTąeš guls
iančius įmet.ų garbib^ lietuvių 
tautą, .ąlkeliąų.dumu Eurppoą,į 
nešė kartu ir civilizaciją ryti
nei ir šiaurinei Eur.o.p.ąi. Pra
džioje šilo (kuriąmęe mes dab.ar 
gyvename) tuksiančio metų 
Ileurikąs latvis rašė, jog lietu
vių tąutą yrą galingiausią tuo
se kraštuose tauta. Prusijęs kro- 
nikąs P.e.li’ąs

ta.rp musų brolių, ypač tarp 
musų kunigų, .tokių lietuvių, ku
rie šliaužiole šliaužioja apię 
lepku.s, vyniojasi jiems apie ko
jas, tarsi išalkę, visų apleisti 
šuneliai.

“Gėda tokiems! lęnldjerjiįąins* ■ 
Gėda tokiems išgamoms!! — 
šaukė užsidegęs kalbėtojas.

“Qįeda, gėda, gėdą!” skanibė- 
jo visoje galėję.

Tikri, ęloyi lietuviai, mylį są-i 
y o ,tęvynę, net ąfsįstpję plojp-
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LAIDOTIJVIV DIREKTORIUS

Jolm F»E u dsiki s
SEMĄLS1A JLR piDŽIAUSlA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE.....
■ J' PHSIU JR NAKTĮ . . ■

Vįsi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 Sę. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfięld Avenue 

Telefonas I.AlĄi'UTTE 0727

koplyčios visose

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAI
Kovo 31 d., 1940

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nėdėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: VARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo lQ: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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

<•

AKlįJ SPECIALISTAS

DU. BRUNO J.
ZU BRIČKA S 

GYDYTOJAS IR CUIRDRGAŠ 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS; 2—4 popiet ir 7—> 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadic 

niais pagal susitarimą.
" Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai r

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
ju$ų garantavimas. 

Pptopietrięally Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akjų 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 .

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 24?J

Kreivos akys

ryto iki 8 v.

Klausykite iniuų radio programų Antrajlieąię 1» šeštadienio ryt
mečiai*, 19:00 vai. ryto iš ‘W..H. 1 P. stotieji (1*89 K.) 

•U POVILU ŠALTIMIERU.
• J r ' V ‘ » . •.

- -F-

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVOS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone VAROS 7299.

*

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde I’ark 3395

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

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

KITATAUČIAI
> • > y t * .• r *

~ DIt HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

ADVOKATAI

No. 2443I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĘPJ
| 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti mąn Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė
ADVOKATAS 

7 So. Pearborn St
Room 1230

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

A. Montvid, M. D.
JWęst ?o.wn Statę Bank BĮdg.

.JTO
Telefonas SEELEY 7339 

Namų telęfojųw 9597

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
<į GYDYT^OJĄS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir Q-° vak. 
1957 W GurfMd Blvd. 
Cor. Dajnęn. Repilock 6699

Adresas.....................

Miestąs u vąlątiją

COPR. i^io. HiąpL^CBAPT SCRVIČE. INC.;

CROCHETED MEDAL.L1ON PAfTJER.N 2443
No. 2143 — Mėgsti medąlionai lovo.s kąpai.

L < * ■-, » . . »w ■ jAUrv ■ ' •' .L <* w-

K.P.GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn S t 
Kąpib. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—>3323 3q. Halstęd St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 9818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

" pagąl sutartį

? v
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KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
iiiiiiiHtianiiitimiiiiiiaiiiiiiiiii

NARIAI

ANTBONY b. PETKUS
6834 We^erą Ayę.
Į41Q 4^h ^ouri, Cįcero

LACHĄWĮCZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Pląče Phone Canal 2515

Tel. JPųllmap l?70

p. J. RIDIKAS
3354 $o. Halsted Street yards 1419

laaaaaiaaaaaaaaaaaaųaaiaaaaiaaaaiiaaaai

jChięagos, j
Cicero
Lietuvių
Direktorių ’
Ą^opiacįjos
liaąaaaaaa^iaaauiaiaaaaaiaaaaaųaaaaai

niekinę savo ląiitą, sayp .moliną 
ir tėvą, raukęsi, įjosį pa,ko.rę> U4 
kis panarinę kvaukšojo. Kurių 
gėdps jausmus atbudo, tie degė, 
kaip ugnyje, kurių ne, tie rau
kėsi, kraipėsi, lenkišku žargonu 
savo panosėje kažką bumbėjo.

O daktaras kalbėjo toliau:
“Kuo, sakykite, mieli Uruliai 

ir sesės, lenkai yra iiusipplnę,, 
kad mes, lietuviai, .turime jienjs. 
I/a^us laižyti? Kuo? Ar tuo, kad, 
jiems pirmiau už mūs buvo į- 
l)i,ūktas žydų dievas Jehovą ir 
jų pranašas Jėzus? Bet šitie 
nauji 'dievai nei lęnkains, nęi 
jie tuviams jokios naudos neat
nešė, — kaip tik priešingai: di- 
džiausiąs skriaudas pącJajTė, bai
sia tusias nelaimes užtraukę, y- 
pąč ąjit musų tėvynės Lietuyęs!

“Tai lipdei mps Ipripję lęn- 
jkams tarnauti, kaip vergai prieš 
iuop šliaužioti? Kodėl?! Sakyki
te! < > ‘

Niekas ne žodžio.
“Tylite. Tai ąš pasakysiu.
“Aš žinau, jąs jpanote, kad

SKYRIUS: 42-44 East 108th Streęt

AmbĮjląpce 
Patįirii;iyj 
mąs Dien^ 

ir ąąktį
TURIME

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai._
’ Ofiso Tel. YARDS 5921 

DR. ĘERTASH 
756 West 35th St. 

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

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

Tel. Kenwood 5107.

ALĘERT V. PETKŪS
4704 JV<ę0erjri Avenue BbPjnę Lafayętte 80^4

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 S o. California Avenue

Telefonas Rcpublic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

ANTANAS M. PHILLIPS
33(17 įlanką 4y^tje Phone Yards 4908

Phone Grovehill D142
Phone Cicero 21jQ9

J. LIUŪEVIČIUS
4348 S. Californią Avenue Phone Lafayette 3572

1646 West 46th Street
I. j. žpįp Fhęne Yar^s ^7^1

3319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA Yards 1139

Yards 1138

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Resideące Tel. BEVERLY 824|

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietį, 7 iki 8 yal- Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLĄZA 3200



Penktadienis, kovo 22, 1940

—— 1
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“BUNCO” IR KORTŲ 
VA RAS

Kovo 29 d. Lietuvių svetainė
je įvyksta “bunco” ir kortų va
karas Marijos Jurgelionienes 
vienų melų tragingo žuvimo 
paminėjimui. Bus kalbos ir mu
zikalia programas. Kalbas pasa
kys Dr. J. Jonikaitis, Stefani
ja Čurlioniutė (Douvan) ir kili.

Vertingas dovanas gausite už 
pasižymėjimų vienam ar kitam 
lošime.

Vakarėlio pelnas eis Mariutės 
Jurgelionienes paminklo staty
mo fondui. Vadinasi, atliksime 
gražų darbų ir dar laimėsimo 
geras dovanas.

Tad nepamirškite, kad kovo 
29 d., 7:30 vai. vakaro Lietuvių 
svetainėje įvyks parengimas.

Rengirtio komitetas

PANELE MIKUŽ1UTĖ 
APLANKĖ DETROI- 

T1EČIUS

Lietuvių sveta nėję. Apie šitą 
parengimą plačiau bus pranešta 
kitą kaitą. Lakštutė

NAUJIENOS, Chicago, UI.
1 manas, K. Dainušis, F. Virbic 
kas, J. Pelrauska . Su smulkiais

1 iŠ viso $29.75.
Pirmadienio vakare Detroito 

Lietuvių Moterų, klubas suren 
gė -p-iai Daužvardienei pagerbi-

Sienų Popierius 
Walyk Su Absorene

KAINUOJA
MAŽIAU ■ |/L į
PORA

\GypsiI
OCRU CURTAIN DYĖ

4

nudažyti 
KURTENUS SU

10c
3uz25c

VAISIŲ IR NOTTIUNS 
KRAUTUVĖSE

t NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI

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

Labai tinka dėl už- 
Tavernoms. Taipgi 

venzyto porčepso ir 
Musų pačiu išdirbi

ni as.

Food Store
.-■r.-!- S. Halsted St.

Englev/ood 9134
4 rsikelem nuo 10804te So. 

iviicmgan AvenuėJ
., ,—.... .

Kovo 17 dienų pane’e E. Mi
kužiu tė, kuri dalyvavo SLA Pil
domos 
New YorI 
New Yorko Chicagon sustojo 
kelioms valandoms Detroite, 
kur pasimatė su SLA 352 ir 200 
kuopų darbuotojais, nuoširdžiai 
pasikalbėjus apie SLA reikalus 
taipgi dalyvavo SLA jaunuolių 
susirinkime, kuris buvo ta (liū
lia sušaukiąs reikale organiza
vimo beisbolo komandos. P-lė 
E. Mikužiutė iš jaunuolių susi-

Tarybos suvažiavime 
k, N. Y., grįždama iš

Detroit, Mich

ir net dėl supirkimo siutų ir ki
lų icikmenų komandai p-lė Mi- 
kuž ulė įteikė Ch. Martinui $5.j a.enė, 
Po širdingų vaišių pas p. Mo
lius dar aplankėme Daiė; cho
ro draugišką vakarė į. Tenai 
p-lė Mikužiule pasako ai liuką 
mą kalbą, nes Da lės choras 
veik visas priklauso^ prie SLA. 
Tada ir choras SLA P. Tarybos 
iždo globėją suliko labai cntu-

P-Ic Mikužiutė apleido De
troitą tą pačių dieną.

—M. Kemešiene

MUSŲ PARENGIMAI
Dailės choras stato scenoje o- 

peretę “Sylvia” sekmadienį, ba
landžio 11 d., Finų svetainėje 
5969 1-lth Si. Pradžia 6 va1, va
karo. Įžanga $1 00; sėdynės re
zervuotos, tad visi įsigykite bi 
lietus iš anksto. Pigesnių bič
ių sėdynes nebus rezervuotos.

SLA Jaunuolių parengimas.
Pavasarinis jaunuolių šokis

su-SLA 203 ir 352 kuopų 
rengtame Lietuvos Nepriklauso
mybes minėjime surinkta aukų 
vilniečių pagalbai $335.03. Pa
rengimas įvyko Lietuvių Svetai
nėje kovo 10 d. Aukotojų sąra
šas:

Dr. J. Jonikaitis — $45.00, J. 
Smailis — $10.00, J. Tamošiū
nas—$10.00, J. Ambros—$5.00.

Po $5.00 aukojo J. Rlis, A. 
Milės, Adv. J. Sturonis, Dr. E. 
Butrimas, A. šatulaitienė, A. 
Rudžius, Marcelė Martin, T. Ju
rėnas, W. Bukš.iis, V. Kriauči i-

Adv. A.

cijoje, 1381 W. Grand Bvd., ęia 
.rgi sudėta $50.00, aukojo se
kančiai: J. Homchis $15.03, Mr. 
ir Mrs. Anthony Aukšlaka ni. 
-r-$10.00. Po $5.03—Mr. ir Mrs. 
Walter Kutz, M. Smail ene, Dr. 
J. Jonikaitis. Mr. ir Mrs. W. 
Krembbeso $3.00. Po $2.00 — 
A. Hill, Mr. ir Mrs. A. Stotzkus, 
Mr. ir Mrs. Brachiu is. Brone

Lietuvos Nepriklausomybės 
proga ir proga Lietuvos Konsu
lo P. Daužvardžio lankymosi 
Detroite; viso aukų surinkta 
,<335.00 ir perduota konsulai, 
kad persiųstų Vilniaus gelbėji
mo komitetui.

—M. J. Kemešiene

Gausi Dvigubų Naudų
Visi sienų popieriams valyti 

valy kliu gamintojai' stengiasi 
padaryti “netrupantį” daiktų. 
H. R. Henderson, Absorene Co. 
prezidentas St. Ląuis, skelbia, 
kad valyklio “nckimbumas“ 
turi labai didelės reikšmės. To
liau,' kad labai nekimbąs va
lyklis gali pasidaryti daugiau 
ar mažiau kimbančiu, kas bū
na tam tikrų kliūčių priežas
timi.

Tačiau Absorene yra tiksliai 
subalansuotas sieniniams popie
riams valyti valyklis ir gali 
teisingai' vadintis nekimbančiu. 
Visu šimtu nuošimčiu netrli
pančiu nė vienas valykbs ne
gali būti, nes į juos veikia nau
jo popieriaus finišas, lygiai 
kaip ir nusidėvėjęs popierius.

Tad, nepamirškite, kad Ab
sorene produktai nuvalo viską 
— tik ne kaminus. Pirkdami 
Absorene produktus negailėsi 
tčs, kad šiais metais tie pro
duktai dar ir pagerinti, šių 
metų H R H maleva ir valyk
lis jus tikrai patenkins. Juo 
valydami medžio darbus džiau
gsitės medžio žibėjimu. Jis 
putoja šiltam vandeny, bet ne 
Šaltam. II R H visuomet buvo 
geras
medžio valyklis.

Nuo šiol Naujienose tilps vi
sa eilė Absorene bendrovė? 
skelbimų. Tad, pasekite.

(Skelb.)

HRH MAŽINA NAMŲ 
RUOŠOS DARBĄ

HRH z^ĄVORK

HOUSB&i! D

malevos produktas i ’

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
— ĮVYKS —

Kovo 31 d., 1940

HAVE TO 
NESOHMD

MAKES 
5P0TLESS: 

PAIMT 
MODMOPK 
VENETIAN 
BUNDS 

et c.

0RDERA5UPPLY FROM YOUR DEALER 

Orify 10*o pac/ta(j£

i

MADOS

i

B balansą

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

16.63

$9.95
$6.68

1$ 
f 
fe

SLA 200 kuopa iš iždo 15.00 
Nariai sudėjo: F. Karpšlis $3.50. 
Po $2.00 sudėjo: S. Laukon’c- 
n: J. P. Vaitkus. Po $1.00: M. 
Morkus, A. Aleksynas, P. Lai-

|||
®Įi?

Pirkite tose krautuvėse, kil
ios garsinasi “NAUJIENOSE

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon
Alus

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

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas Ir ralstija)

$21.63
$14.95
($6.68

$15.95
... 3.50
... 1.00
...... 49
... 1.69

skelbimas, 
'velykinių 
Pamany-

Tai nepa-

No. 4305 — Praktiška suknelė su 
papuošančiu kalneriuku. Sukirptos 
mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 
colių per krutinę.

Listen fo and Advertise over 

PALANDECH’S YUGOSLAV RADIO 
F t.-* Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No-----------

Mieros ----- per krutinę

OP? N TU ES.. THURŠ.. ŠAT.' E.VĖNINČS..(lWfl L- (ii)'

A. Mi.ius, S. C. Douvan.
M. J. Kemešiene $3.f 

Kriaučiūnas — $3.00.
Po $2.00 aukojo: F. Mosteiko, 

M. Naruševičius, J. Sakalauskas,
B. Smaily te, D. Brazis, J. .Lau
koms, C. Uznis.

B. Auksei imas — $1.25.
Po $1.00 aukojo: E: Kazlaus

kienė, Ramanauskas, K. Katar-

Pužauskas, A. Radzevičienė, P. 
Maselskis, O. Varneckicne, I. 
Kairienė, P. Milerenka, A. Be- 
linskas, A. Stankus T. Stankus, 
J. Butkus, F. Motuzas, J. Vait
kus, A. Aleksynas, A. Petkevi
čius, Pr. Joči 
nas,, J. Wcss,

Pilnas Klazetas Dra
bužių ir Dar $6.68 Vaikų 

Sąskaitoje Banke
GioU S’Piece Oulfit
Nuo panelės iki mažy
tės ....
Ir visiems patikti!

neies iki mazy- 
gali apsirėdyti!

Dainis, Mrs. Ruodolff, A. K’zii, 
P. Ramkela, J. žJrinas, P. Ku 
činskas, L. širvaitis, L. Palionis, 

'bus rengiamas per Motinų die- K. Valužis, W. (iollnit, W. Mitj- 
r.o.) minėjimą, gegužės 12 d.,'kus, K. Banionis. J. Jočicn.s,

fe

CĄSH IN Wdl6$AVWGS.'
•/ ' Westin$>house refrigerators

f

kus, K.. Banionis, J. Jočio ms, <* .t» ■
Susąli Glinska, P. Kazlauskas, 
A. Kazlauskienė, A. Balionis, J. 
Krivickas, J. Johnson, J. Kla- 
merauskas, A. Cibulskis.

KOKIUS 
PINIGUS 

SUTAUPO
JUMS 

MARKS 
APRĖDAI!

FRIENDLY

v/l r H

SAVf ON OPERAT1NG GOST

. . . with thrifty ECONO- 
MIZER Mcchanism — 10 
hours out of 12, it uses no 
eurrent at all.

SAVE ON FOOD SPOILAGE!

. . . with ncw TRU-ZONE 
COLD—gi ves you steady low 
temperatures, the “right” 
cold for each food.

SAVE ON UPKEEP, ALSO!

. . . with FIBERGLAS, the 
“lifetime” insulation. Adds 
yeara to the efficient life of 
your refrigerator.

Puiki Vertybe — 
Nebrangia Kaina

I Štai tokie pinigai, ku- JJ 
| rie sudaro tų didelį 
| skirtumų, ką paside- | 
| date banke “juodoms j| 
| dienoms”. Tai yra tik- jį 
| ros santaupos, kas pa- Įf 
| daro Marks aprėdus j 
| pųpuliariais visoj šei-1 
M moj.
B 1

GAUSIT VISĄ ŠITĄ: 
Puikų pavasarinį kautą . 
Velykinę suknelę ...........
Puikią Skrybėlę ............
Collegiate Svederį ........
Labai gražų sijoną ........

Paprastai parsiduoda už
DABAR TIK

SUTAUYSITE

... $7.95'
.... 2.95
.... 1.39
.... 1.69
.... 2.65

M14”
MODEL A 6

$14.75 ĮMOKĖTI
24 MĖN. IŠMOKĖJIMUI

ir aukšč. (

DANFEL
FVKNITVRE CO.

2602 W. 69th St. Phone Hemlock 4747
DANIELIUS T. KEZES, Savininkas

iSTATOME NAUJUS

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

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

Telefonas LAFAYETTE 5824

'V-

Moterys, nepraleiskite šios 
progos! Marks drabužių krau
tuvė, kurios šiandien Naujie
nose telpa didelis 
skelbia trijų dalių 
aprėdų išpardavimą, 
kitę 3 už tik $9.95.
prastas pigumas, šis išparda
vimas eina Marks visose sep
tyniose krautuvėse.

Drabužiai puikus, geros me
džiagos, naujausios mados ir 
dar — nuostabiai didelia tau
pos kaina. Beto, ir kreditas. 
Tik ,pažiūrėkite, velykinis ap
daras už $9.95. Arba, pavasa
rinis paletas už $14.95, toliau 
— pavasarinė suknelė už $3.95, 
vis tai nepaprasta prekė — 
nepaprasta kaina, štai jum ir 
puiki velykinė skrybėlė už 
$2.95. Vis tai švenčių dovanų 
prekės. Dabar, jei paimti visą 
tatai sava tikrąja kaina, tai 
tektų sumokėti nei mažiau, nei 
daugiau kaip $21.25... o da
bar tik $9.95. Tokiu budu su
taupysite $11.86.

Pas Marks geras ir jūsų 
kreditas, čia nereikia pinigu. 
Įmokėkite 50c prekes pristatys 
į namus, o visą kitą mokėk i- 
tės po 50 centų į savaitę.

Krautuvė bus atdara šiandien 
iki 10 valandos vakaro ir taip 
iki Velykų. Tad, pasinaudokite 
šio išpardavimo proga. Visi 
antrašai skelbime.

(Skelb.)

Naudokis Marks 1 
Draugišku 

Kreditu

TAI APRĖDAI KOKIŲ 
KITUR NEMATAI!

Viskas nuo kojy iki galvos!

| I H

Vos tik 50 c. > 
pristatys 

50 c. j savaitę iš- > 
mokės

4495
■ n cred,t

Velykinis Siutas .............
Tru-fit Batai ...................
Pre-Shrunk marškiniai ... 
Four-in-hand kaklaraištis 
Collegiate swederis .......
Paprastai parsiduoda už 
DABAR TIKTAI 
Sutaupysite ......

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. 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.

t&Ljj t U/, I

bash 4th Fl
„r^y-ft>. '<*■ .'f'"?'

Ashlahd Avė
. ................. ...........
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily 
The Lithuajjkm

1739 South
Telephone

Except Sunday b 
News Pub. Co. Įp<
Halsted Street
CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

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

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

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

i Užsakymo kalina:
Chicago j e—paštu

Metams .... ............ ..........
I Pusei metų ......................

Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams ...____
Vienam mėnesiui ......... .

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija _________   3c
Savaitei ___________   18c
Mėnesiui ..........     75c
Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,

paštu: (Atpiginta):
Metams .................     $5.00
Pusei metų ......................... 2.75
Trims mėnesiams ............. 1.50
Dviem mėnesiams ______  1.00
Vienam mėnesiui ..L___  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ...----- ..----..-----$8.00
Pusei metų ....................  4.00
Trims mėnesiams ..........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

. Orderiu kartu su užsakymu.

Pusmetis karo

O šiandien Balkanų šalys yra neutralios; net Ven
grija nekariauja Vokietijoj, pusėje. Turkija yra atvirai 
nusistačiusi prieš Vokietiją? Daug žemių Azijoje, kurias 
prieš 25 metus valdė Turkija (Palestina, Irakas, Arabi
ja) dabar yra susijungusios su Britanija ir Francuzija.

Italija, kaip tuomet, taip ir šiandien, “tupi ant tvo
ros”; bet fašistų “imperiją” anglai ir franeuzai kaip be
matant sudaužytų f skeveldras, jeigu ji drįstų prieš juos 
pakelti ginklą. /

Tačiau, gal būt, tuos talkininkus, kuriuos turėjo kai- 
zeriškoji Vokietija, o kurių neteko Hitleris, dabar atsve
ria sovietų Rusija? Prieš 25 metus rusai padėjo Anglį* t
jai ir Francuzijai; dabar jie padeda naciams. Bet Stali- mokyklą! 0 vaikų, vaikų, bū
nąs daugiaus užsiima plėšikavimu savo naudai, negu Vo- sįamų mokinių šimtas kitas ša
kieti jos rėmimu. Suomiai taip apdraskė bolševikiško lo- sirinkusių kieme laukia. Moky- 
kio kaili, kad jisai turės ilgą laiką tas žaizdas laižyti, iki tojus pamatę visi suguža į bu
jos užgis. siamą mokyklą. Kamšatis,

t» • * x T7 i • ... i x • v v triukšmas, nėra kur sėstis, nėraPrieš 25 metus Vokietija buvo turtingiausia salis d-tis
Europos kontinente. O šiandien ji yra sugargusi. Hitlerio 
kariuomenė, veikiausia, nėra geresnė, kaip kad buvo kai
zerio. O franeuzų kariuomenė šiandien yra nepalyginti 
stipresnė, negu prieš 25 metus. Karo pradžioje 1914 m. 
vokiečiai įsiveržė į Francuzijos teritoriją- ir 11 jos de-|io priemonių! Tik viena kas Į visi turi mokytis, mes tai žino- 
partamentų buvo okupuoti. Tuose departamentuose bu- yra, tai didžiulis vaikų noras me. Mes norime, kad musų vai- 
vo didesnė dalis Francuzijos metalo* ir audimo pramonių, mokytis. Nuskurę jų apdarai, kai lietuviškai mokėtų!
80 nuošimčių anglių' ir visos rudžių kasyklos. susalę dreba, bet visų akys žiba, _jųs mokysite ir lenkiškai,

Šiandien nė vienas sprindis Francuzijos žemės nėra ,tr? ,ta’ . . x . tai gerai, bet mes pageidauja- 
vokiečių rankose. Visos jos pramones gah veikti, a<pšau- n.1TYlnka kas ’ ų vaikai gerai lie-gotos Maginot tvirtovėmis. Be to, Francuzija yra atga- L jų lietuviškai’moka. Tokiu lsniol|lų s1“11*’*1 ir ra‘ 

VUS1 1S Vokietijos Elzasą ir Lotaringiją. nesą, bet visr kietai tvirtina, kad venti!
i Anglijos laivynas Šiandien turi’ daug žymesnę per- jie nori lietuviškai išmokti. Juk Ilgai mokytojai tariasi mo- 
svarą ant Vokietijos laivyno. Anglija jau turį ir nemen- JlLkaiP kuiau tėvai dar lietuvlš“ kyklos reikalais. Tėvai išėjo ir 
ką armiją, nes privalomas kareiviavimas (konskripčija) 0 .senJĮ- štai nauja-delegacija. Atėjo apy-
dabar buvo įvesta Anglijoje dar prieš prasidedant ka-J.^1 linkės Jaunimo alstovai- Jie n°-
rui; o pirmam Pasaulio kare Anglija tenkinosi, bene per kas buvo lietuviška, tai buvo1 'aKaimių nerimų Ramos 
'trejetą metų, savanoriais. Anglijos ir Francuzijos karo niekinama. Dabar, dabar jie no- 
vadovybių suvienijimas tuomet buvo įvykintas tiktai ket-1 ri lietuviškai išmokti, 
virtuose karo metuose.

Tokiu budu, atsižvelgiant į visus fakius, nėra jokio 
pagrindo manyti, kad Hitleriui pasiseks geriau, negu 
kaizeriui.

Lietuvos vaizdų vaizdeliai
. (Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

(Tęsinys) i
Visi skirstosi, mokytojai šal

čio nukamuoti sugula ir kietai 
sumiega.

Rytojaus metą eina į mokyk
lą. Mokykla? Tai didžiulė ūki
ninko pirkios ąsla. Negrįsta. 
Medinis ilgas stalas ir lentų su
kalti suolai. Nieko panašaus į

Pilkos sermėgos. Nudėvėti dra
bužiai, didžio vargo tikri liudi
ninkai. Veidai neryškus, skurdo 
ir rūpėščių vagomis išvadžioti. 
Visi mokytojams žemai lenkia
si. Nedrįsta mokytojams rankų 
paduoti. Ir kaip mokytojai juos 
sveikina ir nedrąsiai atsako. Jie 
atėjo mokyklos reikalais pasi
tarti. Ką tik galėjo jie geresnio 
davė. Kur gauti suolus, kur 
gauti mokyklai lentų? Pinigų 
nėra, štai keletas dešimčių litų 
tarp savęs surinko, bet daugiau 
negali, bet tik mokyklos neuž
darykite, mes viską padarysime, 
ką tik galime, kad tik mokykla

I Kaip skyrius suskirstysi, jei gyvuotų!
Jviena tik patalpa. Tariasi paei- —Mes daugumoje bemoksliai, 

1 nu! pamokas dėstyti. Nei len- bet norime, kad musų vaika 
' | tos, nei kreidos, nei kitų moks- butų šviesesni! Juk Lietuvoje

ve šaukę, kąd Suomija esantiVALSČIŲ TARYBŲ RIN
KIMAI LIETUVOJE

—O dėl ko?
—Taip tėvai nori!
—Tėvai sako bus geriau gy

venti, kaip vaikai lietuviškai 
mokės!

diktatorių rankose.

Kuri puse dabartiniame Europos kare stipresnė?
Po to, kai Maskva privertė suomius pasirašyti labai 

žiaurias taikos sąlygas, spaudoje pasigirdo balsai, kad 
Vokietija gali laimėti karą. Daugelis net aiškių Anglijos 
ir Francuzijos simpatizatorių pareiškė, kad sąjunginin
kų šansai sumušti Hitlerį esą tiktai “50-50”,

Tokia išvada buvo padaryta dėlto, kad rusų-suomių 
karo metu Skandinavijos šalys nedrįso suteikti pagalbos 
savo kaimynui, bijodamos Hitlerio. Jeigu Švedija ir Nor
vegija iki šiol drebėjo« prieš Hitlerį, tai Hitlerio talkinin
kui Stalinui išplėšus suomiams stipriausias apginkluotas 
pozicijas, tos šalys turės dar labiau pataikauti Vokieti
jos diktatoriui.

Vadinasi, Skandinavija jau kaip ir užkariauta nacių. 
O kas juos dabar gali sulaikyti nuo pavergimo Balkanų, 
jeigu Stalinas ir toliaus kooperuos su ruduoju vokiečių1 
Reichu? Mussolini nėra atsimetęs nuo “ašies”, ir jeigu 
jisai pamatys, kad naciai stiprėja, tai jisai gali atvirai 
stoti y karą Vokietijos pusėje. Turint prieš save šias tris 
galingas diktatūras, Vakarų Europos demokratijoms pa
sidarytų riesta.

Šita pesimistiška nuomonė remiasi dar ir tuo, kad 
per pirmąjį pusmetį karo demokratijos neturėjo ne vieno 
stambesnio laimėjimo. O Vokietija “žaibo greitumu” su
triuškino Lenkiją. Rusija beveik be kovos pagrobė puse 
Lenkijos teritorijos, paėmė savo “globon” Pabaltijo kraš
tus ir įsiveržė Suomijon. Iniciatyva visą laiką buvo — ir 
šiandien dar tebėra

Todėl daugelis žmonių neutraliose šalyse jau pradė
jo manyti, kad, gal/butų geriau, jeigu demokratijos ban
dytų susitaikyti su Hitleriu, išsiderėdamos kaip galint 
geresnes sąlygas, nelaukiant, iki Europa bus paversta 
griuvėsiais. Šitą sentimentą stiprino ir spaudos praneši
mai apie Roosevelto pasiuntinio keliones Europoje. At
rodė, kad Sumner Welles, aplankęs svarbiausias kariau
jančiųjų valstybių sostines ir pasikalbėjęs su Mussoliniu 
ir popierium Romoje, pasiųs į Washingtoną taikos planą, 

 

kurį prezidęntas Rooseveltas tuojaus ir pasiūlys abiem 

 

kariaujančidip pusėm, dar prieš Velykų šventes.

Sąjungininkų šalyse to, matyt, bijota, nes jų spauda 
ir žymių visuomenės veikėjų pareiškimai pereitą savaitę 
buvo labai griežtai atkreipti prieš “neprašytas” Ameri
kos taikos piršlybas. Bet jei ir buvo kokie nors prospek
tai tokiai taikos akcijai iš Jungtinių Valstijų pusės, šiaiR 
dien jų nebėra. Rooseveltas žino, kad nei Anglija, nei 
Francuzija su Hitleriu nesitaikys, ir, žinodamas tai; ji
sai, aišku, nesikiš kur jisai nėra pageidaujamas.

Per paskutines kelias dienas Anglija ir Francuzija 
visai aiškiai pasisakė ne už taiką, bet už griežtesnį karo 
tęsimą. Francuzijos "parlamentas net privertė atsistaty
dinti ministerių kabinetą, kuris visuomenei atrodė nepa
kankamai energingai vedąs karą. Anglijos vyriausybė 
taip pat susilaukė aštrios kritikos už nerangumų karo 
vedime, ir Chamberlaino kabinetas bus irgi perorgani
zuotas. ?

Demokratijų santarvė ne tiktai nesirengia prieš Hit
lerį kapituliuoti. Jos neketina su juo nė lygiomis taiky
tis. Pirmieji šeši ar septyni mėnesiai karo buvo tiktai 
įžanga į tikrąją kovą.

Kažin kodėl Lietuvos valdžia 
staigiai paskelbė rinkimus į 
valsčių tarybas,, ir, nedavus 
žrtionėms laiko nė pasiruošti, 
rinkimai už kelių dienų po to 
paskelbimo įvyko (vasario 22- 
23-24- d. <!;).<, Tokio skubaus 
rinkimų vykinimo Lietuvoje 
dar nėra buvę. .

Suprantama, kad taip trum
pu laiku balsuotojai nesuspėjo 
nė pasitarti apie kandidatus; To
dėl į valsčių tarybas praėjo kas 
pasitaikė.

KOMINTĖRNAS APIE 
SUOMIJĄ

Dabar ir prieš 25 metus
Tiems žmonėms kurie abejoja, ar yra vilties sąjun

gininkams nugalėti Vokietiją, butų pravartu palygint da
bartinę padėtį su ta, kuri buvo prieš 25 metus.

Pirmasis Pasaulio karas prasidėjo vienu mėnesiu 
aukščiau, negu antrasis. Sausio pabaigoje 1915 m. Vokie
tija jau buvo laimėjusi didelę pergalę rytų fronte. Tan- 
nenbergo mūšyje ji davė tokį smūgį rusams, kad šie nuo 
jo niekuomet pilnai neatsigavo. Vokiečiai buvo užėmę 
pusę Lenkijos.

Su Vokietija ėjo išvien Austro-Vengrija, kuri valdė 
ne tiktai Austrijos ir Čekoslovakijos žemes, dabar Hit
lerio prijungtas prie Trečiojo Reicho, bet ir žymius Ju
goslavijos ir Rumunijos plotus. Vokietijos sąjungininkai 
buvo bulgarai ir turkai. Kaizerio generalinio štabo kon
trolė siekė nuo Berlyno iki Bagdado.

4
Ir taip diena iš dienos, vis tie 

patys klausimai!
Mokykla jau šiaip taip tvar

dosi. Vadovėliai gauti nemoka
mai: Visų Lietuvos mokyklų jie 
suaukoti. Jie įvairus, mišrus, 
iet darbo pradžiai ir tai gerai. 
Suolai kėdės iš visos gyventojų 
apylinkės sunešti. Bet viena bė
da, bėda ir vargas, tai mokinių 
aprėdas. Jų nėra, jų niekur ne
galima gauti! šalčiai, mokiniai 
per pusnis eina veik basnirčiai 
į mokyklų. Serga ir eina, o kiti 
miršta!

Auga nauji kapai! Švieži ka
pai, tylus didelio vargo liudinin
kai! Tai jaunučiai šviesos kan
kiniai !

O mokyklos sienos jau skam
ba lietuvių dainos, jau Lietuvos 
himnas sutartinai traukiamas!

Spindi tose pirkelėse šviesa! 
O kad jie visi, visi neapsiviltų! 
O kad jie visi, visi gautų že
mes ir amžiams bajorų valdžios 
nors ir šešėlių nusikratytų! Tuo
met Lietuva bus stipri! Tuomet 
Lietuva liks nepriklausoma!

Kiek vilčių, kiek kilnių norų 
dabar tie bajorų valstiečiai nu
kamuoti deda j Lietuvą! Gerės- 

. nio gyvenimo viltys jiems da- 

. bar tik Lietuva!
Kaip butų gera, gražu ir kil

nu, kad Lietuva jų neapviltų! 
Lietuvos mokytojas, tasai darbo 
kurmis, tasai kultūros ir švie
sos nešėjas, jau savo daro, jisai 
verčia sunkią įžėlusio dirvono 
pirmą vagą!

- Žemės, žemės!
—Vistaspats

(GALAS)

—Ar daug tokių norinčių lie 
tuvių kalbos mokytis?

—Bus apie penkis šimtus! 
Trumpas tvirtas atsakymas.

—Bet kur mos visus sutalpy- 
sime?

—Kam kartu visus! Galima 
skyriais išdalinti!

Tariasi. Išeina, kad į dieną 
tektų bent dešimtis valandų už
siimti. O dar mokykloje šešios! 
Viso šešiolika valandų* darbo!

Ar pajėgsime? Žiuri vienas 
mokytojas į kitą

Reikia važiuoti į mįnisteriją! 
Reikia kąs/jiors daryti. Reikia 
tų žiiiojdų norus patenkinti.

Bet lėšos, lėšos, lėšos! Iš kur 
jų gauti? Juk visi baldai mo
kyklai reikalingi. Vadovėlių nė
ra! Patalpa mokyklai niekam ti
kusi. Maža, šalta, žema, nejau
ki !

Švaros, švaros ir šviesos!
Sunki darbo diena baigta. Sė

di mokytojai ir liūdi. Kas dary
ti?

Štai tau ir lenkų kietas nusi
statymas prieš lietuvius! 
tau ir toji neapykanta! 
las!

—Meldžiamasis! Juk

ŽINIOS
kinasi vaikai. Jau ryšiai, širdin
gi ryšiai mokytojų su vaikais 
sumegsti. Vieni kitus greitai su
prato, pažino ir pamilo.

O kur tie išdykusieji, lauki
niai vaikai? Jų nebėra. Jie bii- 

Anglijos ipijžrializmo įrankis J v®» het mokyklai įsisteigus jie 
iaid per Sii^iįiją Anglijos im,- raukytis, no-
Sėrialistai’ pl^įuoją pulti Stevic- ri dirbti. •
tų Sąjungą, kad šitam agre- Ateina vaikų tėvų atstovai, 
singam tikslui buvusios pastaly- '/■. ".t1

tos Manrierhėimo linijos tvirto- skelbtas ir diskusuojamas spau- 
vės. Bet pereitą vasarą Komu- do j e. žinomas amerikiečiams 
nistų Internacionalas ragino Dr. Jonas šliupas tą projektą 
Suomijos valdžią priimti Ang- kritikuoja: 
Ii jos, Francuzijos ir Rusijos ga
rantiją savo nepriklausomybei.

“Dirbančioji Hiiudis fteika- 
laiųa^, sake Komintėrnas, 
“kad ji (Suomijos valdžia) 
galutinai pasuktų į tikro Suo
mijos nepriklausomybes ap
saugojimo kelią ir stotų į tai
kos gynėjų fronto eiles. An
tra vertus,! į valdžią nuolatos 
daro spaudimą Vokietijos fa
šizmas ir Suomijos reąkcinin - 
kai, kurią reikalauju kad 
Suomija laikytųsi Neutralu
mo politikos’, kari yra taip* 
palanki agresingoms valsty
bėms — kitaip sakant, kad! 
Suomija butų palikta likimo 
valiai, 4. y. kad ji butų ati
duota į Vokietijos rankas.”

, Kaip matome,- tik prieš keletą1 
mėnesių laiko Maskva skelbė, 
kad Suomi jos reakcininkai’ no-1 
į.rix astidtioti Suomiją “į Vokieti-* 
Jos rankas”. Maskva tuomet rei
kalavo, kad Suomijos valdžia' 
atsisakytų nuo neutraliteto ir 
ieškotų Anglijos ir

i pro lekcijos. O duBar jf sugalvo
jo, kad1 Suomijos reakcininkai 

jos valdžia jau seniai paįrsi- 
efavę “Anglijos imi>erialistams”, 
tfr lite imperiąjistiai; girdi, pasta
lę Suomijoje' Mhnnterhehno'’ lini-

" Taip' begėdiškai' Stalino' dik- 
•tatura fabrikuoja melus su tik< 
$lu pateisinti savo grobuoniškus 
Žygius^ 0'komunistai' visose ša
lyse tuos melus aklui kartoja.

SANTUOKOS ĮSTATYMO 
: PROJEKTAS

lff-1 I,

!

Per tris su puse mėnesius 
Rusijos bolševikai ne tiktai ve
dė žiaurų karą prieš Suomiją, 
bet ir purvais drapstė demokra
tinę Suomijos valdžią, skelbda
mi, kad ji esanti “baltUgvardic- 
tiška”. Maskvos melus karto jo 
ir komunistų spauda užsieniuos 
še.

Bet visai kitaip apie Suomiją 
kalbėjo Komintėrnas pereitų 
.metų liepos mėnesį; To mėnesio 
1 d. įvyko Suomijos seimo rin
kimai, kuriuo® laimėjo socialde
mokratai, pravesdami 85 alstb* 
vys (vietoje 83, buvusių fkt to 
laiko) ir kitos partijos, priklau
sančios valdžios Blokui; Tuomet 
Komunistų Internacionalas savo 
organe rašė, kad Suomijos rin
kimai — ■

“įrodė, kad Suomijos žmonos 
stoja už -laisvę ir demokratu 
ją ir prieš fašizmą.”
Toliaus, Komintėrnas aiškino; 

kad tų rinkimų rezultatai yra 
“aiškus demokratinis liaudies 
mandatas” ir kad' jie skatina 
•Suomijos valdžią apsvarstyti, 
^kuriomis priemonėmis

: į “butų geriausia sumobilizuoti 
liaudį Suomijos nepriklauso
mybes gynimui.” v
Nuo to laiko, kai Stalino rau

donoji armija užpuolė Suomi jį,' 
Maskva ir jos pakalikai nesilio-

!

Neilgai tl’Ujkus, lur būt, bus 
įleistas Lietuvoje naujas san
tuokos (šliuBų) įstatymas, nes 
.įstatymo projektas jau yra pa*

“Imant metrikacijos klau
simą”, rašo jisai, “juk tai 
grynai vajstybinis reikalas. 
Kodėl čia bažnyčia lygiomis 
pastatoma su valstybe? Gy
vas anachronizmas!

“Valstybė, o ne bažnyčia, 
privalo reguliuoti šeimos san
tykius. Tam, reikalui valstybė 
leidžia įstatymus ir nustato 
tvarką bei santuokos sąlygas 
visiems krašto gyventojams.

“O čia Šalia valstybes stovi 
jai lygus agentas — bažnyčia 
stt savo kanonais! Bene mes, 
lietuviai, į viduramžius grįžti 
ketiname, kada pasaulis ver
žiasi pirmyn?..”
Dr. J. šliupas peikia įstatymą 

ir už tai, kad jisai neapsaugoja 
tautos sveikatos, leisdamas 
tuoktis be gydytojo paliudymo 
,ir nedrausdamas steigti šeimas 
nepagydomiems proto ligo
niams. Jo nuomone, yra nege
rai, kąd pavedama bažnyčių 
teismams spręsti apie “ištuoki- 
mus” (dovorsus). Pagaliau, ji
sai pastebi:

“Apie santuokų lėšas pa
jėkite nėra' nė žodžio, nors lar 

1 butų svarbu® nuostatas var
gingiems gyventojams. Yra* 
ir datig daugiau smulkmenų 
negirtinų, bet pakaks bendrų 
nurodmų.

“Viskas, ką mes, laisvama
niai, laimime tokiu įstatymu, 
tai galimybę susituokiant iš
vengti bažnyčios įsikišimo.”
Klausime įstatymų apie šei

mas Lietuva yra toli atsilikusi1 
nuo visų savo kaimynų; šituo 
atžvilgiu ji dar tebegyVtena vi
duramžiuose. Tai — pasidėko- 
jant įsigalėjusiam Lietuvos kle
rikalizmui.

Štai
Išmis-

kokie 
čia lenkai? Tai sulenkinti lietu
viai !

Nespėjo mokytojai dienos į- 
spudžiaiš pasidalinti ir vėl nau
ji svečiai. Durys neužsidaro. 
Kaimiečiai vienas po kitam juo
du lanko. Ir visų vienas ir tas 
pats varginantis klausimas!

—Ar bus žemė išdalinta? Ar 
gaus jie daugiau žemės? Juk 
tarp musų turtingiausias turi 
šešis ha žemės! Visą kitą valdo 
bajorai! Mes pelkynuose suva
ryti, o jie aukštumą, derlingą 
žemę valdo! Jų miškai, jų eže
rai, jų upės! Mes vargą brenda
me! Jie mokyti, o mes tamsuo
liai. Jie musų vaikus atkalbinė
ja į lietuvišką mokyklą leisti 
mokytis. Jie tvirtina, kad pava
saryje grįšianti Lenkija! Tuo
met mums busią blogai. Saky
kite ar fai teisybė? Mes visi 
kaip vienas norime lietuviškai 
išmokti; gal tuomet ir žemės 
gausime! Mes norime, mes 
trokštame, kad čia amžiais Lie
tuva liktų! Gal tuomet musų li
kimas bus geresnis. Kokie čia 
mes lenkai? Juk ponai bajorai 
mus kitaip nevadino, kaip pra
keiktais lietuviais gyvuliais, 
nors me® visi lenkiškai kalbėjo
me!

—Sakykite, ar tie čia bajorai 
pasiliks, ar jie ir toliau sava že
mes valdys ir mus kamuos? Ar 
teisybe, kad jau pavasaryje mu
sų žemes išdalys?

Vilniuje atidaroma valgykla 
biednuomenei, kuri veiks savi
valdybes globuojamuose namuo
se ir išduos kasdien po 1,000 
pigių ir visai nemokamų pietų.

Vasario 16 d. proga Vilniaus 
krašto lietuviškos organizacijos 
gavo labai daug sveikinimų iš 
įvairių Lietuvos sričių ir užsie
nių lietuvių. Vilniečiai buvo

kovos už bendrus lietuvių tau
tos idealus.

Šią žiemų vien tik Vilniaus 
mieste lietuvių kalbos mokosi 
apie 11 tuksiančių žmonių. Tai 
prie pradžios mokyklų ir Dar
bo rūmų įsteigtuose kursuose. 
Dar nemažai lietuvių kalbos 
mokosi pavieniai, privačiai.

Vilniaus žydų spauda skelbia, 
esu šiais metais bus leista įva
žiuoti 10,000 žydų į Palestinų, 
iš to skaičiaus 5,000 Lenkijos

Gavęs Lietuvos pilietybę iš 
Rygos persikelia į Vilnių žymus 
istorikas profesorius Dubnovas, 
daug rašęs apie Lietuvos praci-

Vilniaus krašte nusavinama 
dar 11 dvarų, viso 3,271 ha že
mės. Iš viso Vilniaus kr. jau 
nusavinta 76 dvarai 18,911 ha 
ploto.

Šiomis dienomis grįžo iš Vo
kietijos pirmieji asmenys, turi 
teisę gauti Lietuvos pilietybę. 
Iki kovo pradžios, numatoma, 
grįš apie 1,500 žmonių.

Vilniaus krašte yra gana iš
bujojusi pintų baldų dirbimo 
pramonė. Šiai privačiai verslo 
sričiai skatinti ir palaikyti že
mės Ūkio Rūmai rengiasi pa
remti karklynų ūkį. Anksčiau 
Vilniaus srityje buvo auginama 
karklynų apie 800 ha plote. Iš 
tų karklų ir buvo pinami bal
dai, kurių nemaža eksportuoda
vo daugiausia net į Ameriką.

■ KAUNAS. — Švietimo minis
terija artimiausiu laiku steigs 
dar 51 naujas valstybines bib-t 
liotekas, iš kurių 32 Vilniaus 
krašte, o kitas 22 įvairiose kito
se vietose.

Šančiuose švietimo ministeri
ja perima bibliotekų iš Kauno 
miesto savivaldybės ir jos vie
loje įkuria valstybinę bibliote
kų.
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Laiškas išVilniaus
Rašo Karolis Vairas

(Tęsinys)

Pro Aušros Vartus eina žmo
nės ir buvę žmonės, tikrieji šei
mininkai ir svečiai.

Kelia kepures, keliame ir 
mes.

Prie sienos stovi aukštas pla
čiapetis raudonu veidu vyras, 
žiuri galvą pakėlęs, į paveikslą, 
judina lupas, skundžiasi ir pra
šo.

Pasieniais šaligatvyje klupoja 
moterys ir vaikai. Ir tokių 
daug. Lengviau kelti gyvenimo 
naštą, sielos jėgos stiprėja. Ro
dos, gaila, kad negali įsitraukti 
į tų klupojančiųjų minią ir su 
jos malda amžiams išnykti?

Prie Aušros Vartų krautuvė
le su mažmožiais ir suvenirais. 
Sutariame lauktuvių namiš 
kiams Kaune parvežti.

Trys litai, — aiškina mums 
nebejauna krautuvėlės savinin
kė, rodydama iš eglės skujų pa
darytą lėliukę, kurios kojoms 
įsmeigti du degtukai, skarutė 
ant galvos.

Pardavėjos panages juodos, 
rankos purvinos. Sakome, kad 
brangiai ji užsiprašo.

- O tai kaip? Kas užsiprašo? 
Musų kainos be derybų. Dabar 
viskas pabrango, ir darbininkas, 
ir dažai... — Skundžiasi parda
vėja. — žvakės antai, buvo po 
šešiasdešimt grošų viena, trys 
zlotai už kilogramą, o vakar vos 
gavau tris kilogramus po aš
tuonis zlotus... Žadėjo atvežti iš 
Kauno vaško, o ar atveš, kas 
juos žino?

Atveš, — sakau, — mačiau, 
kaip Kaune krovė vašką į va
gonus, — pridedu, šypsodamos.

Pardavėja sąmojaus nepaste
bi.

—Visada kas nors ką noris 
prižada. Nesunku prižadėti, ė 
čia reikia gyventi...

Lėliukės nepirkome. Ties š<L 
Jono bažnyčia kitoje mažmerių 
krautuvėlėje tokios pat skujinės 
lėliukės po litą.

Pinigų vertės dar niekas ne
žino, ar bent parodo, kad neži
no. Moki, sakysime, iš lito sep
tyniasdešimt centų, o grąžos tau 
duoda šešiasdešimt centų; arba 
perki už 20 cėntų “Vilniaus Ba4- 
są” ir gauni ne vieną, bet peft- 
kius numerius. Vilniuje dar ou 
delis finansinis išsiblaškymas. 
Zlotais moki už “Kurjer Wile&- 
ski” ažūriniame popieriuje, o 
centais moki už tą patį numeri 
baltame ar mėlyname popieriu
je.

Krautuvių languose maisto 
prekių jau yra. Kitur matai iš
verstą lange iš statinaitės mūšų 
Pienocentro sviestą — 4 litai 
kilogramas. Prie krautuvių pri
kalinėti pieštuku parašyti po
pierėliai “Sprzedajemy za lity”, 
kitur — “Sprzedajamy na kar
ty” — jau kortelių sistema vei
kia.

Ligi naujo parėdymo vienam 
žmogui galima nusipirkti liek 
maisto dalykų: pusę kilogramo 
duonos dviem dienom, 1 kilo 
kvietinių miltų dviem savaitėm, 
1 kg. riebalų 2 sav., ketvirtį kg. 
sviesto 2 savaitėms, pusę kg. 
druskos dviem savaitėms, pusę 
kg. cukraus ir pusę kg. kruo
pų dviem savaitėms. Homeopa
tinės dozos, bet ir jos geriau, 
negu niekas.

Tik kas daryti tiems, kas ne
turi nė skatiko ir toms homeo
patinėms dozoms, o juk atėję 
lietuviai į Vilnių atvežė maisto, 
kurio jau nebebuvo.

—A, Wojna. Kiedy woyna, to 
j už wojna. — Karas, kai karas, 
tai jau karas. — Prisiminė man1 
kareivių dainelė, kurią rugpiu-s 
čio mėn. girdėjau Varšuvos gat
vėse.

Toks buvo mano įvažiavimas1 
į Vilnių prieš Kalėdas 1939 m. 
gruodžio men. 12 dieną.

* * *
SU V.K.R. KOMITETO PtRMl- 

NINKU VILNIUJE.

i

BUDRIKO

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.01
Atsargos fondas virš - - $300,000.00
Dabar Mokame 3l/2^° ^2 Ua- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

STANDARD 
FEDERU.SAVINGS 

—r and__ __________
LOAN ASSOClAllONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDĘRALLY 
INSURED , 

4192 ARCHER AVENUĖ

Vėliausias

KAIP ANT PEČIAUS VIRŠAUS KEPTI IR
BE VANDENS VIRTI

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

Kelioms savaitėms pfašlinkus 
1940.1.16 d. ir vėl vykome į Vil
nių, su Vilniaus Kraštui Remti 
Komiteto Pirmininku’ Dr. Jomt 
Navaku, kurs ir mane pasikvie
tė:

—Pasižiūrėsite — sako, pirmi
ninkas — prieglaudų, turėsite 
aiškesnį vaizdą to, ką veikia; 
musų komitetas... ir amerikie
čius painformuosite... Į

Ir pasitaikė važiubfi tokiu i 
metu, kada visą Lietu’Vą šu- 
gnihtfžė didėlis speigas. Saūsio 
penkioliktą Kaune ftirėjomė iš 
ryto 2 laipsniu šiltintos, vakare 
buvo 12 laipsnių šalčio',- o an
tradienį sausio 16 d. ryto Kau
ne buvo 34 laipsniai šalčio. Vii- / 
niiijc — dar blogiau: 38 laips
niai.

Ponas pirmininkas, keliau
jant į Vilnių plačiau supažindi
no mane su tais’ darbais, kurie 
Vilniaus Kraštui Remti Komite
to yra numatyti ir dirbami Vil
niuje. Didelio administracinio 
prityrimo žmogus, praktiškų 
pažiūrų į šelpimo darbą, aiš
kina nuosekliai vieną po kito 
komiteto sumanymus ir darbus. 
Ir visur jis žiuri tvarkos, rūpes
tingo atsiskaitymo, ir to, kad 
iš šalpai skiriamų lėšų kuo dau
giausia butų naudos' šelpia
miems žmonėms.

Vilniuje — George viešbutyje. 
Buvusioji1 Mickevičiaus gatvė 
jau turi savo naują vardą: ji1 
dabar Gedimino Gatvė, Vilniaus 
įsteigėjo D.L.K. Gedimino gar
bei.

Gatvėse žmonių nedaug. Kas 
gyvas bėga, skuba, apsirai- . 
šioję, apsisagstę. Dabar bendras 
miesto vaizdas jau ne la^ koks 
buvo prieš keletą savaičių. Jis 
keisis, kilęs, lietuviškesnis dary
sis, bus toks, koks turi būti. Ir 
čia bus didelė Vilniaus Kraštui 
Remti Komiteto darbo nuopel
nų dalis.

Laiko negaišiname. Vyksta
me, kartu su V.K.R. Komiteto 
reikalų vedėju p. Rudzinsku į 
Komiteto Skyriaus Vilniuje raš
tinę, kur darbuojasi p. Baltru
šaitis.

Raštinėje — dideliame kam
baryje — prie sienos sukrauti 
didžiuliai audeklų pundai. Tai 
yra komiteto skyriui iš Kauno 
atsiųstoji medžiaga mergaičių 
ir berniukų apsiaustams, žiurs
teliams, suknelėms, švarku- . 
čiams...

Čia pat po Kalėdų atsiųstos iš 
įvairių Lietuvos vietų dovanelės 
Vilniaus vaikučiams: megs linu
kai, marškiniai, nosinės, piršti
nės, batukai. Prie vienų, prie 
kilų ir laiškeliai:

“Brangi Senule ... Brangus 
Broliukai . . .

“Sveikinu Jus, Vilniečius, 
džiaugiuos, kad po 19 melų ver
gijos nitisų sostine jau grįžo 
prie Lietuvos valstybės...

“Parašykite man,- ar ir Jus 
taip pat džiaugiatės, kaip te 
mes...

“Bučiuoju... Jūsų...”
Gražus jaunučių vaikų bend1 

radarbiavimas ir domėjimasis. 
Tas pasikeitimas jausmais ir 
dbvartomis cinu Vilniaus Kraš
tui Remti Komiteto globoje.

P-tfs Battrušaitiš supažindina 
mane su V.K.R. K-to skyriaus 
Vilniuje veikla. Ligi Naujų Me
tų skyrius suteikė pašalpų i c 
paskolų 5001 žmonių, viso sumo
je 140,000 Htų.

—Bet tai tik lašas jūroje, — 
sako p. Baltrušaitis. — Vargo

Velykinis Išpardavimas
Laikas jau įsigyti Elektrinę Ledaunę* naują modernišką 
pečiu, Parlor Setą, Karpetą, dabar einančiame BUDRIKO 
Velykiniame Išpardavime.

PlftKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 S<y. Archer Avenue
Phone Virginta 1515

A Ui

1946 metą Radiją, tokia

gRima gerai visas sto-

tis, tiktai už

50

AMERICAN CLIPPER — a 
17 jewel Bulovą with th'e 
modom black dial.

A .11*11. t

arcus

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

KROEHLFRil

$
kaip paveiksle, 8 tabu, 

nereikalauja vielų, pa-

ir jūsų seną radiją

Įmokėti tik $2.00

Dėl susitarimo dienos ir laiko kreipkitės į /

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

Telefonas SUPERIOR 3391.

yra taip daug, kad net nežinia1, 
kur ir kas turėtų būti sušelptas 
pirmoje eilėje.

(Bus daugiau)
: 'i vk

Garsinkite “N-nose’

BULOVĄ IR ELGIN 
Rankiniai Laikrodėliai 
parduodama su nuolai

da po

ir lengvais išmokeji 
mais, po 50 centų 

į savaitė

J)viejų šmotų Prlor Sėtai, pa
dirbti geriausių išdarby šefų 
užsakyman, garantuojami 10 
metų, tikroji vertė $135, tik 

ir jūsų senas setas.
— ' • > - ' —......... ----- “

$74
9x12 mieros karpetai, pritaikyti prie setą, po $29.50 
Geriausia maleva $L95 gal., paprasta mąleva 97 centai gal. 
Siuvamos mašinos Singer ir tįrt

Wostinghoase po $29.50 ir po «pOX>.Q V

JOS. F. SUDRIK
FURKITURE HOUSE

3417-21 & Halsted Street
Tel. Yarrfs 3088

3409-21 S. Halsted Street

•Žymus Radio Programas Yra Leidžiamas Budriko Krautuvės iš Stoties WCĘL—97^ iC. scpfiiltodienių 
Vakarais nuo, 5:30 iki 6:30'VAI.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. halsted St
Tel Boulevard 0014

Victor Bagdonas 
l LOOAL & L0»NG DfSri/tNCE 
1
Perkraustotri fofriičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 

[Vežam j farmas ir kitus miestus 
'žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis 

: 3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

..... ........ ~ — ..................
• fotografas

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

tV. 63rd St.
f ei. ĖNG. 5883-5*40

RYTINĖ RAIBO 
VALANDA

— iš stoties —

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

MADŲ

KAINA 15 CENTU
Tik ką gavome naują madų 
kwyg^» galite gauti pas
jnas. Siųskite 9avo ordčrias:

NAUJIENOS 
1739 HMsted Stų 
Chicarfš, 111

* Vardas^, ................................................
t B •
i, jAdreatn . —._i---- 8„r, ...
I Mfrttrfrr-r y ---7

1 ____________ ____ _______

-i.



NAUJIENOS, Chicago, III.
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Užeikite Šiandien Pas
H

• Penktadienis, kovp 22, 1940 ■,

M 
M

M

M

M

KOZICKI’S 
4178 ARCHER AVENUE 

Užsisakykite 

VELYKINI KUMPI
darytų kumpių ir importuo-

M

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

KUMPIUS IŠVER- ' Kumpius Iškepame 
D AME DYKAI Su visais trimin- OE0 

gaiš Tiktai vU* Extra

TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ SPECIALAI
TIESIAI IŠ MUSŲ VIRTUVĖS

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

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

H 
H

M
M
M

KŪZICKI'S DELICATESSEN
and HOME MADE SAUSAGE STORE

4178 ARCHER AVENUE LAF. 2783
kXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXl

H

H

LIETUVOJE MIRĖ CHICAGIECIU RIMKŲ 
GIMINAITIS K0MP0ZIT1RIUS GUDAVIČIUS
Laiškai iš Lietuvos ir prisiminimai apie 

velionį

Velykinis Prekių 
Išpardavimas

PAVASARIUI IR

VELYKOMS!!!
BATELIŲ PIRKTI

EikįBOSTON’S
Visi Naujieji Stiliai. Naujos Gamybos!!

PER PASIRINKIMAS!!!KAS
lodi
Navy Bltie

i.98
ir aukšč.

• Patents...
• Cabardine
• Alligator
• Bump Toes!!!
• New Weggies

Prisitaikinkite vėliausius!!
JUS DŽIAUGSITĖS JAIS.

PAMATYK JUOS!! — STEBĖKIS JAIS!!

Doll
Parrot
Bateliai

NAUJI RATELIAI 
VAIKAMS!!!

Žymus Star Brand ir
vertybė

kainų!! 
ir 

aukšč.
Juodi 
Rudi
New Tans

t k. Nauji

VYRAI!!!
Labiausia iškilsi

Chicagoj.
Mes nepakėlėme

$2.98

Turime visą eilę MOTERIMS PANČIAKŲ

Apsiaukite geriausiais bateliais 
žemiausiom kainom

Naujos Kombinacijos
Crepe padai... Raudono roberio 

padai.

Ateikit ir Pamatykit Naujus
RED CROSS Batelius 

Visi Naujų Stilių

šiomis dienomis 18 Apylin
kės gyventojai,0 pp. Nikodemas 
ir Petronėlė Rimkai, nuo 2031 
Cjmalport Avė., gavo iš Lietu
vos nuo ponios Rimkienės bro
lio (mokytojaus) sekamo turi
nio laišką:
Brangi giminėle!

Seniai besusirašėm su jumis. 
Pereitą rudenį, esant broliui 
pas mane, rašiau jums laišką ir 
įvairių naujienėlių, tik nežinia 
ar gavot. Dabar vėl rašau, bet 
be didelės vilties, kad šis laiš
kas pasieks Ameriką. Nepraėjo 
daug laiko nuo didžiojo karo, 
ir vėl Europą ištiko baisi ka
tastrofa, kurios pasekmes šian
dien dar sunku numatyti. Mu
sų laiškai bei siuntiniai, sprogi
nėjant minoms vandenynuose, 
gali lengvai pasiekti ne adresa
tą, bet Atlanto dugną.

Bobutė dėkoja jums už suk
nias ir 5 dol. Už tuos pinigus 
bobutė užpirko mišias už Mag
daleną, o už likusius nusipirko 
avį.

Bobutė jums atsidėkodama 
už brangias dovanėles išsiuntė 
Šidlavinės Motinos paveiksliu- 
kę.

Geresnių dovanų ir negalėjo 
išsiųsti, nes pati ne ką teturi. 
Užėjo senatvė, sveikata jau 
menkesnė, negu pernai.

šiais metais musų giminę už
klupo vėl nelaimė. Tur būt, jau 
girdėjote, kad lapkričio mėn. 
14 d. mirė dėdė Juozas Guda
vičius (bobutės brolis). Palai
dotas Panevėžio kapinėse. Te- 
sirgęs 3—4 d. ir lengvai miręs. 
Paliko dar apyjaunę žmoną ir 
6 m. dukrytę. Gaila dėdės ne 
tik kaipo giminaičio, bet ir kai
po kompozitoriaus. Nerašys 
daugiau maršų ijei dainelių. 
Žinoma, likusi šeima, vargo ne
va rgs, nes- paliko nemaža tur
to. !’ ’ į

Šiaip daugiau nieko naujo. 
Visi kiti giminaičiai bei namiš
kiai sveiki ir gyvi. Dabar pas 
mus Lietuvoje užstojo sibiriški 
šalčiai. Tokių stiprių šalčių ne
buvo. Temperatūra siekia 
30Q—35° C.

Istoriški įvykiai
šiais metais Lietuvą ištiko du

istoriški įvykiai. Netekome 
Klaipėdos, bet susigrąžinome 
sostinę Vilnių. Visos musų il
gų metų svajonės išsipildė. Da 
bar Lietuva yra didžiausia Pa
baltos valstybė. Jau dabar šim 
tais ekskursijų iš įvairių Lie 
tuvos kampelių lanko Vilnių ir 
/•ytinęs sritis.

Išaušus pavasariui ir 
skaudviliečiai, ‘ važiuosime 
sve.kinti Vilniaus žemę.”

, Cenzūra
(Šioje vietoje Lietuvos cenzo

rius išbraukė net penkias eiles 
— keturių spalvų ^lašalu, raša
lu ir paišeliu.) >,/

mes
pa

pa iš Lietuvos laikraščio (man 
.odos “Kario”):

, Mirė Juozas Gudavičius
Paystryje staigiai mirė, su

laukęs 67 m. pmžiaus, ‘muzi
kas Juozas Gudavičius. Prieš 
karą velionis buvo rusų kariuo
menės kapelmeistru ir kurį lai
ką lektoriavo Kaune buv. var
gonininkų kursuose. Didžiojo 
karo melu grįžo į Lietuvą. Pra

Boston Patogumai ■ 
Ragina Pirkti 
Anksti

BOSTON SHOE STORE
Pančiakas 

Pritaikome
3435 SOUTH HALSTED 

STREET

Velykinis Išpardavimas
VISOSE “MIDWEST STORES” 

PUIKIAUSIOS KOKYBĖS VALGIAI . . .
. . . GALIMAI ŽEMIAUSIOS KAINOS!

Pilnai įsitikinę tvirtiname 
kad šiandien Midwest Stores 
skelbimas Naujienų puslap? 
tikrai atkreips kiekvienos šei
mininkės— Naujienų skaityto 
jos dėmesį. Mat, Velykų šven 
tės jau čia, o Midwest Stores 
organizacija pas šeimininkes ii 
su velykiniu išpardavimu.

šis išpardavimas neša jom 
keleriopą naudą. Kaip ir prie? 
visas metines šventes kiekvie 
nos šeimos išlaidos padidėja, < 
pajamos ir algos retai kur, — 
jie liekasi nepajudinami vietoj 
stovėti. Tai viena priežastis 
kuri verčia šeimininkes ieško
ti ekonomiškesnių kainų — 
Midwest Stores skelbimuose 
Kita, tai geros kokybės pro 
dūktai ir našus patarnavimas.

Šiuo tarpu Midwest Stores 
lentynos ir barai apkrauti pre
kėmis, pasirinkiipas pilniau
sias. Krautuvių savininkai pa 
sistengė išanksto pasirūpinti 
prekėmis, viena, kad tai pato 
giau šeimininkėms, 
toks pirkimo būdas yra 
miškesnis. Tas ir jų 
pirkti stambmenomis 
juos pirkti tiesiai iš 
tojų ir dirbtuvių, o santaupas 
kokias jie padaro tokiu budi 
pirkdami, perleidžia pirkėjams 
ekonomiškų kainų formoje?

Tad, nepraleiskite šios pro
gos. Peržiūrėję skelbimą susi
žymėkite reikalaujamas 
ir atsilankykite Midwest 
krautuvėje. Nes taupa, 
patarnavimas ir prekių 
bė čia užtikrinta.

kita — 
ekono- 
pajėga 
leidžia 

gamin

IŠPARDAVIMAS PENKT. IR ŠEŠT., KOVO 22 ir 23
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Gryno Smetono

SVIESTAS sv. 292c
“CERESOTA” Nebaltinti Gryni

MILTAI r
šviežųą No. 1 Kokybės
KIAUŠINIAI

24^2 sv. U O A 
maiš. UUU

tuz. 18'/^
“MIDWEST”
PUIKIAUSI SKIRTINI KIAUŠINIAI kartom tuz. 241/20. . _ 14*“SNIDER’S Catsup 14 unc. būt
“MIDWEST” Tomatų ar Daržovių
SRIUBA reg. ken. 50
“LIBBY’S” Temato Sunka No. 2 ken. 2 už 190 
“EUROPA” Tikri Importuoti Virti
Kumpiai 10-12 sv. skard- Visas tik sv. 43* 
“GREEN GIANT” did. minkšti žirniai 17 unc. ken. 2 už 29c 
“NIBLET-EARS” Komai ant Varpos 12 varpų kene 29c
KARO SYRUP Mėlynas Leibelis lį/G sv. ken. 2 už 210
MAZOLA Virimui ir Salad Alyva pain t ken. 230
“SUNSAVEET” Slyvai Dideli-Minkšti sv. pak. 2 už 230 
“DROMEDARY” Dalės pittcd 7’/t unč pak. 2 už 250
“CRISCO” Shortening 3 sv. ken. 49c 1 sv. ken. 190
“DAVIES” Rūkyti Calas Kumpiai 4-6 sv. sv. 1414c 
PUIKUS-CALIFORNIA
GRANDŽIAI did. 176 mieros tuz- 25f

4-6 sv.

»

F

TEXAS BESĖKI J AI
GRAPEFRUITAI 64-70 mieros__3 10*
“BRtLLO” Rand ar žalias *»ak. 2 nmi _17c d’d nak. 17c
“Sofwash” Vandens Minkštytojas ir Valytojas did. 32 unc. pak. 19c 
*DVK~AT~ MTTTT'.o“ZT TIKUTIS
“OLIV-ILO” Muilas 3 šmot. 150
“KITCHEN KLENZER” ken. 50
“AUTOMATIC” Muilo Trupiniai 2 pak. 290
“AMERICAN FAMILY” MUILAS Did. šmot 5c
“AMERICAN-F AMU, V” Trupiniai 2 maži 17c 2 did 39c
“PALMOLIVE” MUILAS 3 už 170
“IDEAL” šunų Maistas sv. ken. 3 už 250

T6TD Ar>^ A 57-TA/rA c; pATHROOM TT^^1^ -
NORTHERN Visos 5 rolės

je, vėliau lektoriavo buv. Pane
vėžio muz. mokykloje. Nuvy
kęs į Alytų suorganizavo 1 p. 
p. D. L. K. Gedimino pulko or
kestrą. Išėjęs į dimisiją maž
daug iki š. m. gegužės m. var- 
goninkavo Paysteryje. Velionis 
palaidotas Panevėžio senuosiuo
se kapuose.

k '"'V

Prisiminus muz ką Juozą 
Gudavičių

Man dar bebunan Kaune, lie
tuviškas veikimas buvo pasie
kęs aukštumos. Tai buvo 1907- 
1908 ir pradžioje 1909 metų. } 
Kauną privažiuodavo 'daug stu
dentų lietuvių, kurie kiek įma
nydami skleidė lietuvybę. Dau
giausia tai buvo Dorpato Uni
versiteto studentai. Jie spietėsi 
į “Dainos” draugiją, kuriai tuo 
laiku vadovavo Kostantas Ol
šauskas ir profesorius Leonas. 
Jaunieji studentai negalėjo pa
kęsti tuolaikinio rėžimo ir pra
dėjo kelti bruzdėjimą, reika- 
la'udami demokratiškesnės tvar
kos. ‘ Dainos” draugija augo 
kaip ant mielių narių skaičiu
mi. Kad turėti geresnes pasek
mes, “Daina” pasikvietė Kau
nan A. A. Gabrielių Landsber 
gį-Žemkalnį, “Blindos” veikalo 
autorių, kaipo savo režisorių. 
Gabrielius Landsbergis gi iš sa
vo pusės pasikvietė muziką 
Juozą Gudavičių mokyti “Blin
dos” veikale vyrų chorą. O .rei
kia atminti, kad tuomet tuo 
laiku Kaunas jau turėjo Juozą

preke
Stores 
našus 
koky-

(Skelb.)

dainelės girdėti, nes “ačiū’’ 
Kosi. Olšausko (tuomet Karme
litų bažnyčios klebono ir visų 
vielos gyventojų vadinamo, “o- 
ber-policmeistenu”) “pasidarba
vimu” — Kauno valdžia neda 
ve leidimo vedcalo statyti sce, 
noje. Beje, “razbaininkėliai” tu
ri dar kitą melodiją parašymą 
a. a. Miko Petrausko, kuri dau
geliui žii.oma “Mes razbai-n n 
Kėėliai Byvainių rmškuų, d d. 
vargdenėJiai Lietuvos ladcųų.1 
O Gudavičius parašė šitaip: 
“Mes raz-baininkė.iai Byvainių 
miškų, — didi — vargdienė.ia 
— Lietuvos laikuuuuuuuuuuuų. 
Kad mintims ponai — skriaudą 
daro — mes užpuolę — ant jų 
dvarooooooo — sunaikiiiisim 
juooooooos—sunaikinsim juos.”

Tais laikais A. A. Gudavičius 
jau turėjo “Kalvelį,” “Lakštuię” 
ir kelis maršus.

Vėlesniam laike dar daugiau 
rašė naujos kompozicijos. Nors 
būdamas rusų armijos kapel
meistru jis niekad nesidrovėjo 
būti LIETUVIU.

Butų galima daugiau rašyti, 
bet gal vėlesniu laiku ir jo nuo
pelnų žinovai tai padarys.

Juozas Kuzmickas-Uktveris

___ L—L!_,l. 1  12_L1LJ2J?1!!!!!;_ "" J."  ------------------ ---------- ------------ -----

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO

MIDIFSK
500

IDWE NES PIGIAU

STORES
«

ss

m

Juozai, kur bėgi?
BĖGU PAS

MICKĄ!
noriu 
gerai, 

mačiau

Mano kelnes paseno, 
nusipirkti naujas. Na, 
ir 
kad jis turi marškinių, kak
laraiščių ir visokių vyramsBoston Shoe krautuvės, 3435 

S. Halsted st., savininkas ir 
vedėjas Harry Paticha, pažy
mėdamas krautuvės naujojo 
Įrengimo metines praneša, kad 
dabar krautuvė taip aprūpinta 
prekėmis ir sėdynių patogu
mais, bet nežiūrint koks butų 
pirkėjų užėjimas, visuomet Jjus 
galima visus patenkinti. O prieš 
šventes, kad didesniam pirkė
jų skaičiui geriau pasitarnau
ti nusamdyta ir daugiau par
davėjų.

Tad, savininkas, kaip maty
ti, yra pasirengęs savo pirkė
jus pilnai patenkinti. Bet, vien
kart, jis ragina ir pirkėjus ap
sipirkti anksčiau, nelaukiant 
paskutinių dienų kamšaties. Be 
to. Kviečia visus Naujienų 
skaitytojus peržiūrėti šiandien 
jo skelbimą ir apsilankyti į 
krautuvę bei apžiūrėti išpuoš
tus langus naujų apavų stiliaus 
gausa, šiais 
jis, — esąs 
tokia gausa, 
patenkinti ir

reikmenų.t.

Valymas ir Prosinimas už Mažą Kainą
:X: Frank Mickas

4146 ARCHER AVENUE — SIUVĖJAS g
laiku vargonininkavo Karmeli
tų — šv,. Kryžiaus bažnyčioje, 
čia, žinoma, prasidėjo nesutiki
mai ir kiek pavydo.

Praėjus Naujiems Metams, 
1909, “Dainos” draugija pasta
tė “Pilėnų Kunigaikštį” Liau
dies Name — Kaune ir to va
karo pelną paskyrė Dorpato U- 
niversiteto studentų naudai. To 
veikalo režisierius buvo pats 
Landsbergis-Žemkalnis, o vaka
re grojo-dudavo Kauno 3-čiojo 
pėstininkų apsaugos pulko dū
dų orkestras, vadovaujant ka
pelmeisteriui Juozui Gudavičiui. 
Jis jau tada turėjo kelis savo 
kurinius sukūręs ir pasirodė su 
jais virš minėtame vakare.

“Blinda”
Kiek laiko prieš tai buvo ren

giamasi statyti scenoje Žemkal
nio “Blindą” ir, kaip jau dau
geliui yra žinoma, to veikalo 
dainelė yra “Razha.’ninke iai *. 
Autorius paprašė Juozo Gudi- 
vičiaus parašyti “Razbaininkė- 
liamš” melodiją ir Juozas Gu
davičius parašė, tik, deja, nete

į Diena Iš Dienos
▲Lietuvaitė Baigė 

Optometrijos 
Mokyklą

Šią savaitę jauna Cicero lie
tuvaitė baigia optometrijos 
mokslus — su pasižymėjimu, 
ir netrukus ruošiasi įstoti prak
tikom Tai Thelma £udeikis, 22 
metų amž., nuo 1441 S. 50th 
avenue. Ji lankė Illinois Opto- 
metrical kolegiją, 42nd ir Dre- 
xel, ir už pasižymėjimą “hu
manitariniais darbais”, gavo 
$50 premiją. Ji buvo vienin
telė mergina visoj kliasoj.

Laikinai darbuosis optomet- 
rijoj su Dr. H. V. Pribyl’u, 
3845 W. 26th st., Chicagoj.

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

Atdara Sekmadieniais iki 2:00 vai. po pietų

GARSINEOTES “NAUJIENOSEko nei “Blindos” matyti, nei tosjAnna Marcinkus, 19

metais, — sako 
apsirūpinęs stilių 
kad bus galima 
lepiausjc skonį.

(Skelb.)

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kraštą) 

TIK TELEGRAMOMIS.

\ssieme Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Edward Lapinskas,

PETER SUDENT
Atidarė naują vieta ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams.
6600 W. Ulth St., Wortb, IH.

PROGRAMŲ

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai po pietų

■■■I

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO RYTMETINIU

SU



NAUJIENOS, CHicago, III.
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Penktadienis, kovo 22, 1940

Iš Politikos 
Lauko

Atsišaukimas 
j Cicero Miestelio 
Lietuvius

Nuo “Bettęr Government” 
Partijos.

Nors kuo širdingiausias ma
nę pageidavimas yra asmeniš
kai apsilankyti kiekvieno na
muose, kiekvienų Cicero mies
telio lietuvį-ę, pįĮietį-ę, kad ar
čiau susipažinčiau su kiekvienu 
ir draugiškai pasidalinčiau min
timis dabartiniu klausimu poli
tikos srityje, kandidatūros pa
reigų pildymas neprileidžia ,Uu 
padaryti.

Nuo pat pradžios naujos, De
pai tyv^s “BeUer Government” 
partijos įsikūrimo, demokratų 
ir respublikonų partijų “bosai”, 
išsigandę pradėjo per savo tar
nus skleisti durnus melagingos 
propagapdęs, kad apdumti bal
suotojų akis. Laikas tuos durnus 
prašalinti, ne su propaganda,

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 
ir švogerką Petronėlę ir šei- 

Vaišvilą ir 
ir šeimy-

bet su tikrais faktais — tieses 
žodžiais.

“Bętter Governnięnt” partiją, 
kurios pagrindinis tikslas z-yra 
tas ką jos vardas žymi — “ge
resnės valdžios” partija, yra ju-; 
sų piliečių pąrtįja ! žymus pilje-i 
čių veikėjai iš visų miestelio 
Kraštų, dauguma Kurių huvo 
stambus rėmėjai vienos ar kitos 
įšuyjy partijų, neapkęsdami’ 
diktatoriškos ‘‘geležinės rankos-” 
tvaikas politinių “bosų” ir ne
matydami 1 vilties pagerinimo 
miestelio valdyme, susirinkę į- 
sleigė ir tvaiko naujų “Be.U^r 
Goverppient” parijų.

Anų politikieriai leidžia gan
dus, kad “Be,tter Government” 
partija neturi progos laimėti 
rinkinių. Tai ne tjesą! Tuksian
čiai Ciceros piliečių džiaugiasi 
įsteigimų naujos partijos ir šim
tai remia jų aukomis ir darbais. 
Ar jus žinote/kad ir 90 mieste
lių Cook County apskrityje 87 
miesteliai yra valdomi vietinių 
piliečių partijų (po įvairiais 
vardais) o tik trys miesteliai 
yra valdomi demokratų ar re- 
publikonų partijų. Ciceros mies
telis yra vienas tų trijų! Tuose 
87 miesteliuose taksai yra žemi 
ir tvarka gera. Musų kaimynas, 
panašaus didumo kaip Cicero,t 
Oak Park miestelis, valdomas 
Citizcns Home Bule partijos, 
kur miestelio taksų rąta (Iax 
rate) $1.51 anj kiekvieno $100 
»ertybės, o Cicero miestelio tak
sų ra ta yra $2.85 ant kiekvieno 
šimto.

partija yra vienatinė, kuri įver- 
.tįųa jbįęįųviųs. i

Baigdamas šį yąšinėlį širdin^ 
gąi (jlčikoju j.ių.i^ |jž jūsų malo
nų lįeįųvjšlią .atjautimą. Asme
niškai jkvįęėįų jus atsilankyti j 
JAUKU jGpv.ęrnment” par
tijoj ;flieadquarters)
kada j,UĄx» patogu pasikal- 
bcjįiD.uį b jtŲ!bįkiW,i musii kaii" 
rdį^ą,tų b Bukite užtik-
yųbį, $Ujųi,0 pagrindinis pa- 
sįryžįlb^ W gerinimas lie
tuviu bųlbs ,Qęę|os politikom 
srbyįę. Tįįiįųojl, k,ad galiu pasi- 
.tį^tį jjpjų ateinančiuo
se ^įęs.bbo rįpkįpiuose, balan- 
bžįo 1940-

^Vąlter Babitz,
Ji^lley fGovernment partijos 

kąpdį4ąAas i asesorius.
.(^KelĮbpiąs)

ir padės, šiai šękėjų grupei w 
vykti ir i
Washingtone, Amerikos .Tr.;
nėj šventėj. '■: tV.I :

Elena Rimkiutė 
fiavo Tarnybą 
Apskričio Ligoninėj 

/ r-... .
Įvairios žinios Iš 18-tos

Apylinkės
• 4

“Remia Lietuvius.

sutrinkimai
ŽAGARIEčlŲ KLUBO narių su

sirinkimas įvyks sekmadienį, kovo 
24 d., 1 vai. popiet Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Prašom laiku su
sirinkti, nes l?us renkami darbi
ninkai klubo koncertui, kuris įvyks 
kovo £1) d. ir kiti svarbus reika
lai. —J. Keturakis, rast.

CLASSIFIE.D APS. ]
PERSONAL SERVICE R£AL ESTAJE ROR SALE ’ 

Namai-žemė Pardavimui

Jfosifflimįįt, 
Ne Visi Musų 
Šokiai skolinti

Ir

Naujas Lietuvis 
Profesionalas - 
Advokatas

Elena Rimkaitė

myną, Antaną 
švogerką Antaniną 
ną ir gimines.

Priklausė prie 
Pas. Klubo.

Kūnas pašarvotas 
diko koplyčioj, 3354 S. Hals
ted St. Laidotuvės įvyks šešc 
tadienk kavo 23 _d. l:00-.vaL- 
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.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs, švogeriai, švo- 

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

Tel. YARDS 1419.

Keistučio
P. J. Ri-

Ateinu miestelio rinkimai yra 
labai svarbus, ypatingai mums 
lietuviams. Laikas jau mums 
gauti atstovybę miestelio val
džioje. Demokratų ir republiko- 
nų partijų “bosai” neįvertini 
musų tautos, nepaskyrė nė ant 
vienos ar kitos partijos lietuvio 
kandidate. Jų paleistas melas, 
kad aš skaldau lietuvių baisus 
yra be pamato. Aš laukiau iki 
paskutinės valandos prieš pri
imdamas kandjdaturų į aseso
rius, kad nepastočiau kelio ki
tam lietuviui, jeigu butų gavęs, 
paskyrimų. Aišku yra, kad aš 
lietuvių balsų neskaldau, bet iš
liktųjų bandau sutraukti į vie
ningų stambių jėgų. Nauja, be- 
partyve “Bctter Government”

Yra Daug Tikrai Lietuviškų 
Tikrai Gražių

Gal nežinojote, bet musų 
.antiškas šokis, suktinis, yra 
paimtas iš čekų šokio pava
dinto “Vrta”, kuris ' taip pat 
reiškia “Suktinį”, ’o “Klumpa
kojis” tai galas ilgo ir gra
žaus čekų tautiško šokio, “Be
sėda”.

“Beseda” atidarys programą 
Lietuviii Auditorijoj, per Vely
kas, 6 valandą vakare, kur 
įvyksta BeJiajaus grupes šo
kių vakaras. Galėsit pasitikrin
ti, kad ištikrųjų “Klumpako
jis” pasisavintas iš čekų. Taip 
pat “Kokietka”—slavų šokis. 
Kai kurie šoka “Krakovjaka” 
ir vadina jį lietuvišku šokiu, 
bet tai lenku tautiškas šokis. 
“Vengierka” — 'vengrų šokis, 
taip ir pavadintas, “Padesp^a- 
n^is” — Įspanųrrusų šokis.

Gaį pamanysi.t, kad iš liet.u- 
vįškų šokių yra-.tik “Noriu.Mie
go” ir “Aguonėlė”. Bet i^ čia 
klystat. Lietuviąi turi ganą 
daug grynai lietuviškų šokių 
ir gana gražių. Jie savo mar
gumu ir įvairumu žavi žiūrė
tojus.

Yra daug tautiškų šokių iš 
yįsų Lietuvos dalią, iš Kupiš
kio ir Prienų, iš ^e^aitijos ir 
Dzūkijos. Yra mergaičių šękįaj 
ir bernaičių šokiai, su laidom 
ar su kepurėm.

18 APYLINKĖ. — P-įę Rim
kaitė jau darbuojasi kaipo 
slaugė-nursė apskričio ligoni
nėje—Cook County Hospital.

Retai kam tenka pakliūti į 
šią įstaigą, kaip gydytojams, 
taip ir slaugėms. Didele ir įvai
ri praktika. P-lė Elena yra se
suo dainininkes Estellos Rim- 
kaitės iš “Pirmyn” choro. Šiuo 
laiku visa pp. Rimkų šeima 
liūdi savo dėdės A.A. Juozo 
Gudavičiaus, kuris mirė lapkri
čio 14 d., 1939, Lietuvoje.

RŪGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ
KAINOS SumaZIntog 50% 

N u m u S t os iki 44 
DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI
NeatMinnta BxD. 8x10, 9x12, 9x10,11x10 
Vertė nuo iki $60. Dabar S3 iki 829 
Nauji Hx9, 8x10. 9x12. 12x18. lOH^in 
Verti 820 iki 885. Dabar 810 iki 84^ 

Ir aukSČ.
1.5 0x12 tikrų orlentalių, 50 kitokių 

Mleroa 2x4 iki 11X18, 40% nuolaidos 
1090 jardų karpetų po 50c jard ir auklČ.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

6208-10 S. RACiNE—Dienomis, 3 vakarus

Į Washing-

3 
ir 
ir 
ir

kuriais susi- 
Ąuditorįjo; 

Sukčius”, “Ke- 
Kalvelis”, 

Leng- 
“Jon-

i m PI A Gėlės Mylintiems 
I ! M U fl Vestuvėms, Ban-

I |J iAkietams, Laidotu-
■ * bv ■ vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

ROZALIJA MACKEVIČIENĖ 
po tėvaįs GaSjiunąitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 21 d., 8:30 yal. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Panevėžio apskr., Pa- 
giegalio parap. Amerikoj iš
gyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliudimei 
vyrą Joną, dukterį Elsie, 
sūnūs: Kazimierą, Joną 
WAlter; marčias: Bronisę 
Julia, 2 anūkes: Gęrąldine
Elsie Mae; pusseserę Gracia 
Strigįepę, sesers sūnų Joną 
Nakvosą, sesers duk.terį Oną 
Kriščiunienę, švogerį Kazi
mierą Daraškevičią. jų šei
mynas ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 3119 W. 
39th St., Tel. Lafayette 2697.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
kovo 25 d., 8:30 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje ątsibųš gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Rozalijos Mocke
vičienės giminės, draugai ir A 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę lieka:
Vyras, Duktė, Sunai, ir Kitos 

Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, ' 

Tel. YARDS 1741.

Paremsit Kelionę 
toną

Štai šokiai, su 
pažinsit atsilankę 
per Velykas
purinė”, “Mikita 
“Kubilas”, “Vestuvės”, 
vos Kojos”, “Suktutė”, 
kelis” ir dzūkų.

Įžanga tik 50c prie durų, po 
programo šokiai prie Savulskio 
■orke.stros. Jūsų ąlsįląnkyjnas 
ne vien bus malonus jums, bet

I A i f r 11/ I ri siunčiam Gėlės 
I IIV Hk I X Telegramų į LU B LIMO Visas Pasaulio 

Dalis 
KVIETKININKAS

Gė|ės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street |
Tel. YARDS 7308

PARSIDUODA TAVERNAS $u 
;namu ant gėrę kampo arba mainy
siu ant didesnio namo.

8258 Emęrąld Avenue, 
Tel. Vinjpennęs 8427.

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

LIKVIDUOJA NUOSAVYBE 
7 kambarių fremąs geram stovy, 

2 karų garažas, naujas furnasas, 
, salas, 

Cot> (lovelė), pečius, arti mokykla, 
krautuvė, susisiekimas, pinigais — 
terminais. Savininkas vietoje. KAI
NA TIKTAI $4250.‘ ‘

7205 LANGŲEY AVENUE 
Pasitarimui šaukti Radcliffe 2768.

MARQUETTE PARKE parsiduo- 
da 7 kambarių mūrinis bųngalow 
už pusę kainos kiek kainavo pabū
davote aukštas beismentąs, lotas 

KONSAIN- 37^x125, karštu vandeniu šilęty- 
MENTO. Visiškai nauja pavasari- mas, visi langai turi weather-strips.

SENYVAS, BLAIVAS ŽMOGUS, 
nori apsigyventi ant burdo ukėje 
pastoviai, pas laisvų minčių žmo
nes ir švariai gyvenančius, Illino- 
jaųs valstijoj, apie 40 mylių ar ar
čiau nuo Chicagos. Juozas Butkus, 
639 W. 18th St., Tel. CANAL 1133, 
.Chicago,'III. '

Vytautas Tarutis
BRIDGEPORT. — Plačiai ži-, 

nomas dainininkas ir s,cepos 
mėgėjas, Vytautas Tarųtįs, sū
nus Mrs. Tina ir JMykųlo Ta
ručių, 3149 S. HaĮstcd 3_t., ne
seniai bąi^e teisių skyrių, Kent 
College of Law, gaudamas ad
vokatūros laipsnį, LLB.

Kovo 5, 7 d. sėkmingai
išlaikė valdiškus kvotimus, ku
riuos turėjo laikyti Spring
ti eld, III. Kovo 14 d. jau gavo 
iš kvotimų biuro pranešimą, 
kad juos sėkmingai išlaikė. 
Taigi netrukus Vytautas Ta
rutis gaus formąlį “laisnį” pra
dėti advokatūros praktiką.

Tai didelis džiaugsmas ne tik 
pačiam Vytautui, bet kartu ir 
jo tėvams, kurie dėjo visas 
pastangas savo sūnų išiųoks- 
iin,ti.

Ta proga reikia pasveikinti 
Vytautą įr jo tėvelius.

— VBA.

Dėkoja *
. ' 'n.-'

Kazimieras Mikulckis, dėkoja 
Naujienoms ir radio stotims, 
kurios jį sveikino Kazimiero 
vardadieniu. Sako: “Niekad ne
pamiršiu tų, kurie mane nepa
miršo įr maų suteikė daug ma
lonumo. Turėjau daug svečių, 
įr smagumo.,. Visiems svečiams, 
draugams, ir ‘įSTau j ienoms’ ačiū, 
nuoširdus .ačinJ”;'-'•"••••r n.<),(<>{'

Likvidaciją!11 Laimas Baigiasi ■ '■ 'n-
Musų vietinė—buvusi spulka 

(dabar užsidarius, eina prie 
likvidavimo),) dar nieko nemo
ka—dividendų, žmonės begalo 
žingeidauja<t;Ją;u baigiasi duo
tas laikas—2 metai, baląpdžio 
mėnesyje, užbaigai reikalus. 
Atrodo, kad dar reįkąlinga bus 
prašyti valdžios pratęsimo.

“Naujicnų” šeimynėlė auga, 
šiomis dienomis “Naujienų” iš
nešiotojas Juozukas Kuzmickil
tis gavo keturis nuolatinius 
skaitytojus, kuriems “Naujie
nos” yra pristatomos į namus 
iš vakaro. Tarpe jų reikia pa
žymėti : pp. Aulilą ir Gotautą, 
kaip gerus mušti “gubernijos” 
gyventojus; o p. Dobiįlas<- “Pa- 
lące” garažo, 19lh prie Halsted, 
gęras mekanikas, ir p. Jankus, 
2107 S. Halsted St., pirmos 
kliasos batsiuvys.

Jeigu ir tamstos bor^c 
vakaro gauti “Na|ujie^ias”, 
kreipkitės pas Kuzųiickutį, 
1817 So. Union Avė., pirmos 
lubos. Mokestis kaip norite, 
kasdien, kas savaitę, Ąr kas 
mėnesį. Bynsas.

SĮTUATION WANTED ' 
______ Ieško Darbo___________

JAUNAS VYRAS, 20 METŲjauinao vinna, zu ivir-rų; 2 karų garažas, naujas 1 
amžiaus ieško darbo. Turi patyri- elektrikinis refrigeratorius, 
mą prie Low Pressure boilers, die
nos ir nakties draivinimo, patyręs 
kaipo gąsdino stoties pagelbinin-' 
kas, taipgi moka vartoti' ,typewrįter 
—Jam darbas labai reikalingas. 
Kreiptis laišku: Box 2317, 1739 So. 
Halsted St. ’ '

JIĘLP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

suknelės ANT

nių suknelių linija Velykų šven
tėms. Puiki komisija. Nereikia in- 
vestmento. Mrs. Adams, 126 North 
Wells'

7004 So. Fairfield Avė.
"PATOGUS-MAŽAS, 5 ŠVIESIŲ 

kambarių freimas arti 63 ir West- 
ern, labai geram stovy, modernas, 
furnasu šildomas— garažas. Siūlo 
savininkas. Tel. Stęwart 2205.REIKALINGA OPERATORIŲ -- .oaviiimp.cio. 4-ci.

MOTERŲ apatiniams siūti su Zig- ( ’ ______ 2_____
Zag viena adata, pinkyti hem bot- p. rdavtmttt ^9^7 crv^tat tom. NATIONAL, 1022 W. Roose- PARDAVIMUI 3257 CRYSTAL ST.
velt Road. 2 aukštų plytinis, 2—4 kambarių 

apartmentai, pečiais šildomi. Pa
siūlo už $2000.

3255-57 EVERGREEN AVĖ.REIKALINGA MERGINA BEN- _____ _______________
DRAM ruošos darbui mažoj šeimoj Aukštos pušies 2 flatų plytinis, 2-6 

‘ kambarius, garu šildomi, 2 karų 
plytinis garąžas, 50 pėdų lotas. Kai
na tik $5900. Terminais.

CARL M. PEDERSEN and CO. 
3136 W. NORTH AVENUE, 

Tel. Belmont 1235.,

—nėra skalbimo, būti. Regent 4530.

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

404 So. Racine, 2-ras aukštas.

Kad Velykoms 
Nebūtų Daug 
Darbo —

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie slacks ir marškinių, 
Viena adata mašina siūti.

VIVI SPQRTSWEAR
229 So. Market St. lOth floor.

MURINU KAMINUS

TAIPGI STOGUS. Šau
kite — PORTSMOUTH

rupina- 
neturėlų

REIKALINGA MERGINA 
ram ruošom darbui, būti, 
apartmentas, dirbanti pora, 
po 8 vai. vak. Irving 0187.

bend- 
mažas 
šaukti

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
> PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

PETKAS RĘSJĮKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 20 d., 12:25 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Tvėrių parap. 
Telšių apskr., Kauno red.

Amerikoj išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nubudime 

sūnų Joną, 3 dukteris: Berni- 
ce Majewski, žentą Edwardą, 
Oną Szatan, žentą Joseph, ir 
Barborą, 4 anukus.

Kūnas pašarvotas 4329 So. 
Wood St. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, kovo 23 d., 1:30 
v. popiet. Iš namų bus nuly- 
dėtąs į Lję.tUVių TąuŲąkąę 
kapines.

Visi a. a. Petro Reshkus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
atsisėįkinimą.

Nubudę lieka:
Sūnūs, Dukterys, žentai 

Anūkai.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Lietuvių 
Sportininkų 
Šokiai
Kovo 27, Dariaus-Girėno salej

ir

ir

Trečiadienį, kovo 27 (j., nau
joj Dariaus-Girėno ^ęi^orial 
salėje įvyks Chicagos įLietu- 
vių Sportininkų Sąjungos ren
giami šokiai. Juos repgįą tie 
patys jaunuoliai, kurję vasa
rio 4 d., Cicero Stadiięnę su
rengė “Lietuviu Diena.

Bilietai po 75 centus.
Renginio komisijos pirsni

iždininkas, John Shu^mistrą^.
, (sp.)

Štąi žmones, kurie 
.si, kad šeimininkės 
perdaug darbo 1 Velykų stalų 
ruošdamos. Tai yra savininkai 
ir tarnautojai New Life Delica- 
tessen krautuvės, Bridgeporte, 
adresu 3331 South Halsted St., 
telefonas YARds 5742.', 
"l Tengausite viską, kas ' * tik; 
reikalinga šventėins: 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, etc.

Jeigu pasnikaujate — New 
Life Delicatessen krautuvėj, 
kurią užlaiko geri lietuviai, 
gausite rūkytos žuvies, silkių, 
kastinio, “nalesnikų”, “pirož- 
kų” 
žiai 
na, 
ros, 
s tą, 
Tai 
šeimininkei 
kyti. Jį atdara kiekvieną die
ną nuo 8 ryto iki 9-ių vakare; 
šeštadieniais iki 10-tos, o sek- 1 . I * ... * ' ’ t
madieniais nuo 8-los ryto iki 
Lnios p. p., ir nuo 5:30 p. p. 
iki 9-tos vakare.

REIKALINGA JAUNA MERGI
NA bendram ruošos darbui, virti, 
būti, $10. Liudymas. 3750 Lake 
Shore, G 7, Lakevievv 8371.

4 HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ ūkės 
darbininkų vedusių ir viengungių; 
.galėtų pjįimtįšeimyną, su 2—3 di
deliais vaikais* dirbti ūkėj. Darbas 
nuolatinis. Rašyti angliškai.

VICTOR FACHET 
Luther, Michigan.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

SKUBIAI REIKALINGAS part
neris Į roadho.use biznį su 15 ąke- 
rių farma. Priežastis—liga. Hilltop 
Inn, 85 ir Robėrts Road.

nalesnikų”, 
su suriu ir 1.1. Viskas švie- 
paruošiama kiekvieną die- 
tąd pirkėjos gąįi būti tik- 
kad gaus skanų, gerą mai- 
nežiurint kuomet užeis, 
krautuvė, kurią kiekvienai 

apsimoka aplan-

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
fiyvenimuiKaąibariai

RĘNDON FURNIŠIUOTAS kam
barys, galima vartoti ir Virtuvę. 
Kreiptis į štorą 3225 So. Lituanica 
Avenue.

1 ...................- - - ..............T-Į ■ 111 "

MOVINp AND EXPRESSING 
Perkraustyinas ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias ' lietuvis baldų 
kraustytojas Čhicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALISAUSKAS SONS, 
7100 So. Talmąn Avė. Prospect8742

(Skl.)

Lietuvos Karinome 
nes Įžengimas Vil
niun Filiuose

FURNITUftE-FlXTURE FOR-SALE 
Rakandįii iy ĮtaisaiPa^dayimyi

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
Co.ngęleum ketv. pėd.......... . 33c
Inlaid Linolęum ketv. pėd...... 69c
Armstrong Inlaičf1 Linolęum k. p. 98c 
Linolęum Rūgs 9x12 .......  $2.88
BLETSTĘIN LINOLĘUM STORE 

4957 So. Ashland Avė. 
Tel. YĄRDS 50Į5.

BUSLK’EŠŠ CHĄNCĖS 
Biznio Progos

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMOS DEL PARDAVIMO
20 akrų žemės, pusė fatmos, so

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

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

•YRA <ūr daugiau farmų pardavi- 
muj^^AtVažiuokite pirkti ir augin- 
Kite sau tinkamus javus, daržoves, 
nelaukite ilgiau; jau pavasaris, rei
kia žemę arti.

ĖVA hąnson osborn 
Hart, Michigan.

PARDAVIMUI 27 AKERIŲ ge
ros žemės farma, 5 mylios nuo 
Rockiord, III. su moderniškai į- 
rengtais namais, netoli Forest Pre
serve. Labai pigiai ir gerom sąly
gom. Kreipkitės L. SROGIS, 13413 
So. Indiana Avė., Riverside, III. 
Tel. Int. 9723.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU . 
į Chicagos prapertę, 60 akrų fąrmą, 
Wisconsine, arti miesto, prie upės. 
Savininkas važiuoja į farmą. Atsi
šaukite greitai. 634 W. 35th St.

FINANCE AND LOANS 
______Finansai ir Paskolos______  

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SI-MANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887 

BpN. J. KAZĄNAUSKAS, Rast.

AVHOLESALE TURNITDRE

Mokėdamas cash ųž rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome biję kuj*. Pašaukite ar rąžy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Westėrn Avė., Chicago 
III. Phone Repųblic 6051.

Koyo 24 d., Šv. B. Marijos 
Gjm. Par. Sąįėj, 68th ir Wash- 
,tepaw (7 vai. vak.)

Kovo 25 d., šv. Antano Pat- 
Salėj, Cęųrt ir W. 15th .(Cice
ro) .

Koyo ?6 d., šy. Mykolo Bar- 
Salėj, 1644 W. Wabansia Ąye.

Kpyo 27 d., Dievo Apvaizdos 
Par. Salėj, 18th ir Union Aye.

Kovo 28 d., Darįus-Girėnąs 
Memorįal Hali, 4414 So. Wes- 
tern Avė.

Kovo 2,9 d., West Side Hali 
,(buv. Meldąžiąps), 22’44 West 
23rd PI. ,

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

/ Lietuvai Gelbėti Fondas.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
moderniški įrengimai. Geras biznis. 
Kaina $825.Q0— 2904 W. Armitage 
Avenuę.

Kas diena
■ /• «•■•-;***.

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokiu pirkinių, biz
nio progų Ir t t

BET KOKS TINKAMAS pasiū
lymus paims kampinį taverną, 6 
kąmbarių flątą. 1501 So. 48th St.

PARDAVIMUI GRILL biznia- 
vam Waterbūry, Conn. diStrikteJ 
Savininkas priverstas parduoti dėl 
ligos.' Atdara su visom likierų tei
sėmis ir orkestrą 5 vakarus į sa
vaitę. Radio pranešimai kas sek
madienį po pietų 2:30 vai. Stotis 
W. B. R. Y. Waterbury, Čonn., su
talpina 25Q žmonių. Telefonas Wa- 
terbury 3.9794 arba rašyti StanĮey’s 
Grill, 501 N. Main St,. Watėrbury, 
Conn. Parduos labai prieinamai.

PARDAVIMUI TĄVERNO, bow- 
ling alleys ir užkandų kombinacija, 
21 ir Leayitt st., trisdešimts metų 
kai įsteigta, puiki proga labai gy
vam pirkėjui. Pinigais. Kreiptis 
7310 W. Grąnd Avė., Tcl. Rivėr, 
Groyę 898. v •■'V - .

Tędfl jeigu tyritą ką Par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
ąamtotis ir t. L, nelaukite, 
kad kitąs pavilios Jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garslnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classtfled” skyriuje-

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Cląsą 
ifiečr skyrįų, kur siūlom* 
įvairių genį bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluos 
naudokitės Naujienų ’ aukštos 
vertybės classified skyriaus pą- 
tarpavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANąl 850P
“NAUJIENOS’’ 

1739 S. HALSTED STREET 
Cblcago, IJL

mmiilĮ r. II
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NAUJIENOS, CHcago, UI. ,  Penkiadienis, kovo 22, 1940

VAKARAS, KURIO NEGALIMA PAMIRŠTI
Tai bus kovo 31-mos dienos vakaras. Tai bus pirmas sek

madienis po Velykų arba Atvelykis. Daug Atvelykių yra buvę 
ir praėję pro musų akis, nepalikdami jokio įspūdžio, šis Atve
lykis bus kitoks.

Kodėl kitoks?
Kam kitoks?
Ties numeriu 2343 South Kedzie Avenue yra daili ir jauki 

svetainė — ne perdidelė ir ne permaža. čia susirinks linksma 
ir drauginga publika, čia atvyks chorai dainininkų, kvartetai, 
duetai, solistės ir solistai, čia Dr. P. Grigaitis jautriais žodžiais 
pasakys malonų pasveikinimų, o dainininkai ir dain’ninkės 
duos koncertų — tokį gražų ir jautrų, koks tiktai gali išplauk
ti iš lietuvio sielos. Kituose kambariuose bus vieta užkandžių, 
pasisvečiavimui ir pasikalbėjimams.

šitas gražus draugingų žmonių susirinkimas, tasai malonus 
dainų-dainelių programas, tie nuoširdus pasikalbėjimai1, tasai 
linksmas ir draugiškas pasisvečiavimas vadinasi NAUJIENŲ 
KONCERTAS. Bet tai yra daugiau negu koncertas. Tai yra 
toksai žmonių susirinkimas, kuriam išreikšti nėra žodžio.

Ir kadangi tasai susirinkimas įvyksta Atvelykyje, tai dėlto 
šis Atvelykis bus kitoks negu buvusieji. Jis bus kitoks ne for
ma, bet turiniu. Jis bus kitoks tiktai tiems, kurie tų dienų at
vyks į Sokolų svetainę ir pergyvens tas įspūdingai linksmas 
valandėles.

šis Atvelykio vakaras nebus pamirštas, ne! —JUOZAS.

Saugokitės Netikrų Surinko $61,573,337 
Dolerių Chicagoj

VAKAR CHIM60JE
• Balandžio 13 d., Chica

goj vėl kalbės prezidento žmo
na, Ęleanor Roovevelt. Jos te
ma, “Karas ir Jaunuomenė.“

• Morrison viešbutyje nusi
nuodijo 52 metų Mrs. Grace 
L. Brooks, nuo 4415 Laverg^e 
st. Ji neseniai persiskyrė su 
vyru, H. W. Brooks, kasierium 
Goldman Sachs bankierių fir
moj, 208 S. La Salio ,į>l.

e W aukegaue ni(o prie
plaukos į Michigan ežerą įkri
to ir prigėrė 12 metų berniu
kas, Arliu Larsnn. i

9 Bevalgydama žuvį 51 me
tų Magdalene Lee, prarijo 
kauliukų. Jis įstrigo |os vidu
riuose, ir vakar moteriške pa
simirė South Shore ligoninėj. 
Gyveno adr. 1651 E. 75th st.

• Bevalydamas šautuvą pa
sišovė 22 Pietų jaunuolis, Jo
se ph Fischer, nuo 5988 Man- 
ton avenue. •

e Laike ginčo su žmona bu
vo mirtinai sužeistas George

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Žuvo Northiveiiern Profe
sorius

• Prie Lebanon, Indiana, 
nuo vieškelio nusirito keleivi
nis automobilis, kuriame va
žiavo Paul D. Parker, inžine
rijos profesorius Northvveslern 
universitete, ir Howard P. 
Hali, instruktorius. Parker bu
vo užmuštas, Hali sunkiai su
žeistas.

O Prie Porth Rope, Ontario1 
provincijoj, automobilio-troko' 
nelaimėjo žuvo John B. Mc- 
Coy, nuo 733 Ridgeland avė., 
Oak Park, McCormick firmos 
inžinierius.

O Automobilis vakar taipgi' 
užmušė 79 metų senelį iš Oak 
Forest prieglaudos, Joseph 
Brosliną, ir 67 metų moteriškę 
Erna Oppermann, nuo 2881 
Milwaukee avenue.

Pirkite lose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” Vokiečių lėktuvų baze Šyli saloje, kurių anglų bombonešiai buvo užpuolę.

Valdžios iždo departamentas 
perspėja visus 1 chicagiečius 
saugotis netikrų dolerinių, ku
rias kas tai 
šių savaitę.

štai kaip

paskleidė Chicagoj

jas galima pažin-

yra pilkokos spal-Banknotus
vos, o portretas (Washingto- 
no) ir valstybės ženklai neaiš
kus. Netikrosios banknotas yra 
1935 metų, serijos “A
tų metų banknotų, jų gerai 
žiūrėkite.

“Income“ Taksai
Federalių mokesčių kolekto

rius Chicagoj, Cartcr Harris- 
on, skelbia, kad ikišiol 290,- 
525 asmenys Chicagos distrik- 
te išpildė income taksi] blan
kas ir sumokėjo $61,573.337, 
beveik lygiai $11,000,000 dau
giau, negu pernai. Skaitlinės 
dar negalutinos.

Pernai income taksų 
kas Chicagos distrikte 
227,251 žmonės.

Meropulos, 44 metu graikas, 
gyvenantis adr. 1027 N. La 
Šalie Street. Jis arba pats nusi- 
durė su 
durtas.

peiliu arba buvo nu-

automobilių vogimą 
prie Neva ič Archer

7ikrai Gražus

blan-

bandė pasivogti auto- 
kurį detektyvai buvo

metų Charles Shue,

Tikrai įspūdingas 
Tikrai Malonus

poli eija 
avenue suėmė keturis jaunuo
lius. Jie 
niobi lį, 
tyčiom 
yra: 15
5701 S. Sayre avenue; Edivard 
Shue, 14, 5707 S. Sayre avė.; 
Frank Denk, 15, nuo 5716 So. 
Sayre avė., ir Norbertas 
terški, 14, nu o 6611 
avenue.

Dėl

ne-

lai-
ru-

and Co., 
pereitais

lai- 
rur

Montgbmery Wtttd
Montgomery, Ward 

firma paskelbė, kad 
metais padarė $27,010,645 pel
no, apie 7 milionus daugiau 
negu užpernai. Tais metais pel
nas sieke $19,644,956.

Apyvartos užpernai bendro
vė padarė už $474,000,000.

Gavę
ap-

Gaus Velykinius Rublis.
BBIDGEPOBT. — Vietos

paskirtas arbitratorius, teisė
jas Glen J. Gifford.

A
Pieninės Prašo 
Numušti Pieno 
Kaina Ūkininkams

Moka 4V^c. už Kvortą.
Chicagos pieninės, vadovau

jamos Borden-Wieland bend
rovės, kreipėsi į federalę pie
no administracijų, prašyda
mos numušti kaiir; už pienų, 
kurių jos turi mokėti ūkinin
kams.

Pagal administracijos pa
tvarkymų} ūkininkai gauna 
4’A centus už kvortų. Pieninės 
nori mokėti 3%c. Ūkininkai, 
žinoma, tam priešinasi.

Abiejų pusių argumentų

Snigs Ir 
Šiandien

Pavasaris prasidėjo Kovo 20 
d., bet jo pirmos dienos visai 
nekokios.

Užvakar snigo, vakar snigo, 
snigs ir šiandien. Negana to, 
bus ir šalta.

Suėmė Joe
Soltis’ą

Vakar Chicago La\vn polici
jos nuovadoj buvo uždarytas 
Joe Soltis, turtingas alaus “par
davėjas” prohibicijos laikais. 
Jį suėmė už “bųstymasi” gat
vėmis. Kišeniuj neturėjo nei 
cento. Policistai jam dovanojo 
cigaretų, nes ir jų neturėjo.

$27,000,000 
Pelno

Organizuoja 
Žemaičius Ir 
Reselande

P M IT tiri U

Vėl Priima C.C.C. 
Aplikacijas

Illinois Šelpimo Administra
cija (Emergency Relięff Com- 
mission) praneša, kadr per ba
landžio mėnesį priims 3,234 
jaunuolius į C. C. C. stovyk
las. Aplikacijas galima pri
duoti dabar, administracijos 
raštinėj, adresu 1257 N. Pauli
na street.

įteiks Dovanas 
Populiarumo Kont 
Laimėtojoms

Gaisras Empire 
Mėsos Firmos 
(Dirbtuvėj

BRIDGEPORTAS.
nežinomų priežasčių prasidė
jęs gaisras vakar rytų padarė 
apie $5,000 Empire Packing 
Coinpany firmos dirbtuvėj, 
prie 3840 Emerald avenue.

Trečiam aukšte buvo keli 
šimtai galvijų, ruošiamų sker
dimui. Tarp jų buvo kilusi pa
nika, bet pasisekė visus 
mingai išvesti iš degančių 
mų.

Trečiam aukšte buvo keli 
šimtai galvijų, ruošiamų sker
dimui. Tarp jų buvo kilusi 
panika, bet pasisekė visus 
mingai išvesti iš degančių 
mų.

Empire bendrovei dirba
mažas skaičius Bridgeportoi 
lietuvių.

Ramove Teatre, apie 9 vai., 
apdovanos tris jaunas paneles 
naujais rūbais Velykoms. Tos 
trys panelės yra laimėtojos 
populiarumo kontešto, kuris 
ėjo per keletu savaičių.

Žmonės pirkdami biznierių 
krautuvėse gavo baliotus ir 
padavė savo balsus už kontes- 
tantes. Pirmos vietos laimėto
ja tapo išrinkta P-lė Catheri- 
ne Gilhooly, 3821 So. Parnell. 
Antrų vietų gavo P-lė Pauline 
Depeder, 3257 So. Emerald 
avė., ir trečių vietų laimėjo 
P-lė Loretta Supcr, 930 West 
35th St.

Kontešto pirmininke P-lė 
Sally Ann, savininkė moteriš
kų skrybėlių krautuvės, 3438 
So. Halsted st. yra labai pa
tenkinta viso kontešto eiga ir 
žmonių susidomėjimu rinki
mais. į

Kitos Laimėtojos.]
• m ■ ’

Tarp kitų konkurso laimėto
jų yr$ ir p-lės Lucille įRiska, 
Harriet Mockus, Sophie Nor
kus, Ann Vitkovic, Rose Ka
reiva, Loretta Milashiuš, Ann 
Soltis, Eleanor Kamrad ir kė
lios kitos merginos.

Susirinkimas Kovo 25-tą.
ROSELAND?~ Vienos or

ganizacijos čia miršta, kilos 
gimsta. Štai, Violet Vaišlaras, 
10724 So. Wabash avė., pra
neša, kad organizuojasi “Rose- 
lando Žemaičių Kultūros Klu
bas”. Steigiamas susirinkimas 
įvyko vasario 28 d., visų šv. 
Parapijos salėje. Susirinko 
apie 100 žemaičių.

Susirinkime kalbėjo Dr. 
Dundulis ir N. Radis. Abu nu
rodė žemaičių svarbių rolę 
Lietuvos gyvenime ir reikalų 
organizuotai veikti. Prisirašė 
apie 20 narių.

Susirinkimas taipgi nutarė 
duoti pradžių organizacijai su 
parengimu, ir tam paskyrė 
balandžio 27 dienų ir paėmė 
Darbininkų svetainę, 10413 S. 
Michigan avenue. Vakarui su
rengti išrinkta komisija iš K. 
Mikutienės, Yukelio ir N. Ra
džio.

Sekantis naujo klubo susi
rinkimas įvyko kovo 25 d., 
7:30 v. vakaro, adresu 10727 
So. Michigan avenue. Visi Ro- 
selando žemaičiai, kurie prie 
Klubo dar nėra prisirašę, yra 
kviečiami dalyvauti. Laikinę 
valdžių sudaro Louis Mikutis 
—pirmininkas; Edward But
kus—finansų rašt.; Nikode
mas Radis—iždininkas ir Vio
let Vaištaras—raštininkė, šia
me susirinkime bus svarstoma 
klubo konstitucijh.

Kovo 31 dieną 1940

SOKOLŲ SVETAINĖJE
2343 South Kedzie Avenue

Programos pradžia 4:00 p. p.

Užprašom visus!




