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IAUJASFRANOUZIJOSIABIIETAS PASILIEKIS

GAVO PASITIKĖJIMĄ TIK VIENO BALSO 
DAUGUMA

Svarstė rezignavime klausimą
PARYŽIUS, Francuzija, ko- ti klausimą, ar pasilikti vai

NUMATO KARINIUS TALKININKŲ 
VEIKSMUS ARTIMUOSE RYTUOSE

vo 22. — Naujas Francuzijos 
ministerių kabinetas, vadovau
jamas premjero Paul Reynaud, 
nutarė pasilikti, nors atstovų 
rūmai išreiškė jam pasitikėji
mą tik vieno balso dauguma.

-- X-- X-- X--
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 22. — Francuzijos atstovų 
rūmai penktadienį išreiškė pa
sitikėjimą naujam Francuzijos 
ministerių kabinetui, kuriam 
vadovauja Paul Reynaud. Pa
sitikėjimas išreikštas 268-is 
balsais. Prieš balsavo 156 at
stovai, o 111 nuo balsavimo su
silaikė. Pasitikėjimas laimėtas 
tik vieno balso dauguma.

Tai maža dauguma, ir todėl 
tuoj po balsavimo ministerių 
kabinetas susirinko apsvarsty- 

Vokietijos patruliai 
atmušti

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 22. — Francuzai atmušė 
penktadienį Vokietijos** patru
lius rytuose ir yakaruose nuo 
Saar upės — sako Francuzijos 
karo komunikatas. t

Britai paskandino 
vokiečių laivą

LONDONAS, Anglija, kovo 
22. — Britanijos submarinas 
ketvirtadienio vakare torpeda- 
vo ir paskandino nacių preky
binį laivą Heddernheim, 4,971 
tonų. Britai pasiuntė ( vokiečių 
laivą į dugną 8 mylių atstu- 
moje nuo Danijos pakraščio, 
Vokietijos vandenyse, kurie 
yra skaitomi minomis apsau
goti. Visa nacių laivo įgula iš
gelbėta.

Du Danijos laivai 
paskandinti

LONDONAS, Anglija, kovo 
22. — Vokietijos submarinų 
torpedos pasiuntė į dugną du 
Danijos prekybinius laivus Bri
tanijos pakraščiuose. Paskan
dinti laivai buvo Christians- 
borg, 3,270 tonų, ir Charkov, 
1,026 tonų.

Britanijos admiralitetas pra
neša, kad Vokietijos submari- 
nai vėl atnaujino atakas prieš 
sąjungininkų ir neutralių ša
lių prekybos laivus.

Suomijos ir Rusijos 
sutartis galioje

HELSINKIS, Suomija, kovo 
22. — Suomija ir Rusija ap
simainė užgirtomis sutartimis, 
pranešė penktadienį Suomijos 
prezidentas Kailio. Sutartis 
įėjo galion.

. Be to, Kailio paskelbė pa
skyręs keturis asmenis į ko
misiją, kuri nustatys, kartu su 
Rusijos tokia pat komisija, 
naują Suomijos ir Rusijos sie
ną. Suomių komisijon įeina 
prof. Bonsdorff, adv. HackzeF, 
majoras gen. Arvid Appelgren 
ir įeit. pulk. ’ Aminoff.

džioje. Vėlesnis pranešimas sa- 
I ko, kabinetas nutaręs pasilik
ti.

I Reynaud paskaitė atstovų 
rūmams valdžios deklaraciją. 
Ji buvo trumpa. Esmėje sakė, 
kad vyriausioji valdžios užduo
tis šiandien yra vesti karą su 
Vokietija ir laimėti jį. Tam 
tikslui bus dedamos visos pa
stangos. Reynaud pasakė:

“Laimėti karą reiškia išgel
bėti viską. O pralaimėti jį 
reikš pralaimėti viską.”

Francuzijos parlamentas iš
siskyrė Velykų švenčių proga. 
Jis vėl susirinks balandžio 2 d. 
Jeigu įvyktų netikėtumų, tai 
parlamentas gali būti sušauk
tas sesijai ir anksčiau.

Britai vyksta Vely
kų atostogų

LONDONAS, ^Anglija, kovo 
22. — Milionai Britanijos gy
ventojų penktadienį pradėjo 
vykti atpstogų Velykų švenčiu 
proga. Vieni keliauja į ukius 
kiti iš ūkių į miestus.

Paprastais, normaliais lai
kais didelė dauguma Britani
jos gyventojų Velykų proga 
keliaudavo į ukius. Dabar bet
gi tūkstančiai vaikų, valdžio: 
tarnautojų ir kitokių užsiėmi
mų asmenų keliauja į miestus 
iš kurių jiems teko pasišalin 
ti ryšium su karu.

Nors karas Europoje atrodo 
aktyvėjąs, bet britai neišsiža
da atostogų papročio.

Naujas kabinetas 
reiškia karą — sa

ko vokiečiai
A •

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 22. — Vokietijos spauda, 
kalbėdama apie naują Francu- 
zijos ministerių kabinetą, sa
ko: jis yra įspėjimas, kad 
Francuzija nori karo; naujas 
kabinetas reiškia karą.

Švedija pakeitė ka
ro vadovybę

STOCKHOLM, Švedija, kovo 
22. — Švedijos valdžia paskel
bė, kad vietoj gen. Per Sylva- 
no užims vyriausiojo armijos 
komanduotojo vietą generolas 
Iva Holmųuist. Kavalerijos in
spektoriaus vietai paskirtas 
pulk. Henry Peyron vietoj gen. 
Gyllenstierna. Jaunesnes, ener
gingesnes jėgas norima pasta
tyti Švedijos kariuomenės Va
dovybėje.

Be to, daromi žingsniai pri
taikyti bent kai kuriuos Šve
dijos vagonus Sudmijos gele
žinkeliams. Suomijos vagonai 
yra platesni nei Švedijos ir dėl 
to Rusijos — Suomijos karo 
metu buvo apsunkintas gabe
nimas amunicijos iš Švedijos 
į Suomiją. ’ L

Italai skaito Rey- 
naudą priešu

ROMA, Italija, kovo 22. — 
Žinios apie naujo Italijos mi
nisterių kabineto sąstatą ne- 
?maloniai paveikė .Italiją. Rey? 
naud skaitomas Italijos prieši
ninku. Naujas kabinetas, pa
sak Italijos spaudos, reiškia, 
kad abiejų šalių santykiams 
lemta dar labiau atšalti.

Nuteisė Jungt. Val
stijų korespondentą

TOKIO, Japonija, kovo 27’.
— Japonijos teismas paskyrė 
bausmės šešis menesius kalė
ti International News Service 
korespondentui, James R. Your.- 
gui. Bausmę tačiau teismas 
panaikino, nes Young esąs sve
timšalis, amerikietis ir laik
raštininkas.

Young sugrįžo į kalėjimą, 
kuriame veikiausia dar bus 
apie savaitę, laukdamas iki iš
sibaigs apeliacijai laikas.

Japonijos prokuratūra kal
tino Youngą tuo, kad jis sklei-’ 
de melus rašydamas apie Ja
ponijos armiją Kinijoj.

Neieškos artimesnių 
ryšių su Berlynu 

ir Roma
TOKIO, Japonija, kovo 29.

— Parlamento narys Miyake 
pareikalavo, kad Japonija ieš
kotų glaudesnių ryšių su Vo
kietija ir Italija. Japonijai rei
kia apsisaugoti nuo Britanijos 
spaudimo, jeigu sąjungininkai 
laimėtų karą, pareiškė jis.

Tačiau užsienių reikalų mi- 
nisteris Arita atsakė, kad Ja
ponijos nesikišimo į Europos 
reikalus politika pasilieka kaip 
buvusi.

ŠVENTOJI — Patiriama, kad 
Šventosios uoste norima kon
centruoti, dalį Lietuvos pramo
nės. Netrukus bus paruoštas 
planas, kurioms pramonės ša
koms šventojoj tiktų kurtis. Išr

Įsakyta 1933 metų rezer
vams — apie 10,000 vyrų 
turėti 5 mėnesių pratimus.

NAUJIEM Ų-ACM E Telephoto
WASHINGTON, D. C.—Šis devynių aukštų pastatas bus dinamito pagalba 

nugriautas, o į jo vietą pastatytas naujas karo departamento trobesys, kuris at- 
scis $26,000,000.

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

PARYŽIUI, Francuzija, ko
vo 22. — Naujam Francuzijos 
ministerių kabinetui išreikštas 
pąsitikęjhrtasįž26^<iąis halsais. 
Prieš- pasitikėjimą balsavo 156 
atstovai, nuo balsavimo susi
laikė 111 atstu Vų. Pasitikėji
mas laimėtas vieno balso dau
guma. Tuoj po balsavimo Rey- 
naud kabinetas susirinko ap
svarstyti klausimą, ar jis pa
siliks valdžioje.

—X—x—X-—
LONDONAS, Anglija, kovo 

22. — Vokietijos pakraščiuose 
britų submarinas torpedavo ir 
paskandino nacių prekybinį 
laivą. *

• ~x~x-^-x—
LONDONAS, Anglija, kovo 

22. — Britanijos prekybinis 
laivas praneša, kad jis užga
vęs ir paskandinęs Vokietijos 
submariną šiaurės juroje. 

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, kovo 

22. — Sudarymas naujos val
džios Francuzijoje iššaukė An
glijoje tokią reakciją: Britani
ja turi imtis energingų, dra
matiškų žygių kare.

—X—X-r-X—
PARYŽIUS, "Francuzija, ko

vo 22. — Francuzai atmušė vo
kiečių patrulių atakas vaka
ruose nuo Saar upės.

—X-- X—-X- ’
WASHINGTON, D. C., ko

vo 22. — Valstybės sekreto
rius Hull nupeikė Jungt. Val
stijų pasiuntinį Kanadai, Ja
mes Cromwell, dėl to, kad jis 
perdaug atvirai pasisakė pri
tariąs sąjungininkams, bri
tams ir franeuzams. Manoma, 
Cromwell rezignuosiąs.

-- X-- X—-X—
TOKIO, Japonija, kovo 22. 

— Užsienių reikalų ministeris 
Arita pareiškė, kad Japonija 
neieškosianti artimesnių san
tykių su Vokietija ir Italija. 
Antrą vertus, Japohija nerem- 
sianti nė sąjungininkų kare su 
Vokietija.

STOCKHOLM, Švedija, kovo 
22. — Švedija padeda Suomi
jai taip sutvarkyti geležinke-

pradžių, kaip girdėti, manoma liūs, kad abiems šalims gali- 
Šventoji ugdyti žuvų> gintaro ir mą butų koordinuoti krašto 
medžio apdirbimo pramonę. apsaugos reikalus.

Amerikos pasiunti
nys gal rezignuos
WASHINGTON, D. C., ko

vo 22. — Amerikos pasiunti
nys Kanadoje, James H. R. 
Cbomwell,. '‘kalbėdamas prieš 
porą dienų pareiškė, ; kad Bri
tanija ir Francuzija kariauja 
už laisvę ir tautų nepriklau
somybę ir kad jo simpatijos 
priklauso sąjungininkams.

Jungt. Valstijų kongrese ki
lo protestų dėl Cromwellio per
daug atviros kaltos. Valstybės 
departamento sekretorius Hull 
nupeikė kalbą. Gal būt, kad 
Cromwell rezignuos.

Federalė valdžia da
vė $1,555,699 Illinois 

valstijai
SPRINGFIELD,-III., kovo- 

22. — Federalinė valdžia suli
ko duoti Illinois valstijos susi
siekimui vandenimis pagerinti 
$1,555,699 — praneša Charles 
P. Casey, valstijos viešųjų dar
bo direktorius. Prie šitų sumų 
valstija turės ketvirtadalį sa
vo pinigų pridėti. Viso page
rinimams numatyta išleisti $2,- 
074,455. Darbą dirbti bus sam
domi WPA darbininkai.

Nori naujausius 
Amerikos lėktu

vus pirkti
WASHINGTON~ D. C., ko

vo 22. — Britanijos ir Fran- 
euzijos atstovai kreipėsi į Val
stijas prašymu parduoti jiems 
vėliausių modelių lėktuvus, ku
rie buvo nužiūrėti Jungt. Val
stijų armijai ir laivynui skir
ti. Amerikos karininkai studi
juoja prašymą.

Biblijos studentas 
nusikirto ranką

PITTSBURGH, Pa., kovo 22. 
— Emmanuel Shapiro valan
domis studijavo bibliją, galvo
jo apie jos pamokas ir paga
liau nukirto savo kairiąją ran
ką. Shapiro pasveiksiąs, bet 
jis atsisako paaiškinti kodėl 
kirto ranką.

VATIKANO MIESTAS, ko
vo 22. — Vatikano pasiuntiny
bes 'Syrijpje sekretorius, kuni
gas Silvlo Oddi, ir Vatikano 
pasiuntinybės Turkijoje sekre
torius, kunigas Hugo Righi, 
atvyko į Vatikaną. Jų prane
šimai popiežiui sako, kad at
rodo, jogei sąjungininkai, bri
tai ir franeuzai, ir Turkija 
ruošiasi karo žygiams.

Vatikane manoma, Turkija 
pasiekusi kryžkelę: jai tenka 
arba viešai su talkininkais su
sidėti, arba duoti garantijas 
Vokietijai, Rusijai ir Italijai,

ĮSAKĖ DEVYNIEMS TURKIJOS LAI
VAMS SUGRĮŽTI NAMO

ISTANBUL, Turkija, kovo 
22. — Vyriausybė penktadie
nį įsakė devyniems Turkijos 
prekybiniems laivams, esan
tiems svetimų šalių uostuose, 
tuojau grįžti namo. Kodėl toks 
įsakymas duotas, nepaaiškin
ta.

Pradėjo leisti van- 
denį,Į naują ežerą
CARBONDALE, Iii., kovo 

22. — Pabaigtas tvenkinys ir 
pradėtas leisti vanduo į naują 
dirbtiną ežerą — Crab Orchard 
Lake. Numatyta apsemti van
deniu 7,000 akrų žemes. Eže
ras tarnaus potvynių kontro
lei ir pramogoms Jackson ir 
Williamson kauntėse, Illinois 
valstijoje.

Pataria duoti vietos 
suomiams Alaskoje

SAN ANTONIO, Tex., kovo 
22. — Meras Maury Maverick 
pranešė penkiadienį, kad jis 
pasiuntė telegramą Baltajam 
Namui, patardamas leisti ap
sigyventi Alaskoje tiems suo
miams, kurie dėl rusų inva
zijos neteko savo ūkių, namų 
ir bizniaviečių perėjusiose j 
Rusijos rankas Suomijos da
lyse.

Reikalauja debatuo
ti senatvės pensijų 

planą
WASHINGTON,” d. C., ko

vo 22. — Atstovų rūmų narys 
Hendricks įteikė rūmams re
zoliuciją. Ji reikalauja leisti 
tuojau debatams pataisytą 
Townsendo Senatvės pensijų 
planą.

Jeigu kongreso komitetas, 
kurio žinioje yra sakytas pla
nas, neduos jo 'debatuoti,' tai 
Hendrieks ketina rinkti atsto
vų rūmų parašus, ir, jeigu 
gaus reikiamą balsų skaičių, 
tuo budu privers kongreso de
batus plano klausimu.

KAUNAS. — Lietuvoje jau y- 
ra 24 amatų mokyklos, kuriose 
mokosi per 3,000 busimų ama
tininkų. Be to apie 2,000 jau
nuolių mokosi įvairiuose amatų 
kursuaose, kurių šiuo metu Lie
tuvoje veikia apie 40. šiemet 
dar žadama įsteigti dvi naujas 
amatų mokyklas.

kad ji pasilieka neutrali.
Vokietija ir 'Rusija ypatin

gai yra susidomėjusios Darda
nelais. Jos nori, kad Turkija 
neleistų talkininkų karo lai
vams plaukti per Dardanelus į 
Juodąją jurą ir paliktų Rusi
jai laisvas rankas siųsti Hit
leriui ta jura aliejų. Talkinin
kai gi nori įplaukti į Juodąją 
jurą ir čia sulaikyti siuntimą 
aliejaus iš Batuino į Vokieti
ja.

Kokia vaga Turkija pasuks, 
tikimasi, parodys netolima at
eitis.

Tuo pačiu laiku vyriausybe 
paskelbė, kad Turkijos kari- 
niems atašė, esantiems Balka
nų šalyse, įsakyta skubintis į 
Aleppo, kur Turkijos, Britani
jos ir Francuzijos karo vadai 
ruošia planus koordinuoti visų 
trijų šalių karo pajėgas arti
muose rytuose.

VĖLESNI PRANE
ŠIMAI

— Penktadienio vakare J. 
Valstijų senatas priėmė bilių, 
kuris skiria žemės ūkio reika
lams $923,000,000 cash ir dar 
$90,000,000 paskolą iš Recon- 
struction Finance Corporation.

— Federalus Grand Jury in- 
daitino (apkaltino) B. Frank 
Whclchel, Gcorgia valstijos at
stovą Jungt. Valstijų kongrese. 
Whelchel yra kaltinamas tuo, 
kad pardavinėjo valdžios dar
bus (vietas).

— Rumunijon atvyko Vokie
tijos atstovas Clodius. Reika
lauja daugiau aliejaus ir kvie
čių į Vokietiją siųsti.

— šeši Danijos laivai pa
skandinti per paskutines dvi 
dienas.

— Italijos laivas Conte di 
Savoia, kuriuo vyksta į Jungt. 
Valstijas Sumncr Welles, buvo 
sulaikytas Gibraltare šešias va
landas. Sąjungininkų patrulis 
ieškojo Vokietijos atstovo, Dr-o 
Hjalmar Schacht, bet nesura
do.

Tiria laivo nusken
dimo priežastį

BALTIMORE, Md., kovo 22. 
— Ketvirtadienį nuskendo prie
plaukoje, Baltimore uoste, lai
vas Panamian. Penktadienį jis 
turėjo išgabenti į Angliją pre
kių krovinį. Valdžios agentai 
tiria nelaimės priežastis. Klau
siama, ar tik jis nenuskendo 
sabotažo pasėkoje.

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; tur būt snigs; 
vidutinio stiprumo Šiaurės ve
jai; saulė teka 5:05 v. r., lei
džiasi 6:04 v. v.
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ŠLIUPTARN1A1
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“iliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui 
----------------------- AL. MARGERIS-----------------------------------

(Tęsinys)
Naujas salės savininkas, po

nas Strindbergas, labai užside
gė ir išbėgo laukan ieškoti niek
šo, kuris paleido plytgalį. Bet 
anas suspėjo pasislėpti. Jis bu
vo gerai kunigo išmokytas ir iš- 
gudrintas tokiuose žygiuose. O 
tai, žinoma, buvo Juodišius, iŠ 
anksto kunigo įsakytas atlikti 
šitą “dievobaimingą” žygį. Ir jis 
atliko. Iš ko kunigas labai pasi
džiaugs, o gal greičiausiai pyks, 
kam nepataikė dr. šliupui į gal
vą. Juk taip buvo sutarta kle
bonijoj...

Kalbėtojas užšoko ant estra
dos ir tęsė savo prakalbą, žino
ma, nepraleisdamas šito kruvi
no miotikio. Taigi, jis sakė:

‘Man ne naujiena, kad kuni
go sugundytas parapijonas pa
leidžia akmenį į sales langą. 
Kur tik aš kalbu, beveik visur 
taip būna, žinoma, taikoma į 
mane, bet dažniausiai pataiko
ma į kitus. Aš apgailestauju ši
to vaikino, kuris dėl manęs tu
rėjo nukentėti.

“Bet”, pradėjo užsidegti kal
bėtojas, “tas žmogus, kuris at
liko šitą kruviną darbą, ir tas,

kuris jį sukurstė taip daryti, tu
rėtų žinoti, jog čia yra laisvas 
kraštas, jog čia viso krašto kon
stitucija ir įstatymai garantuoja 
laisvę susirinkimų, žodž.o ir 
spaudos! Kas neigia ir panieki
na šito galingo krašto konstitu
ciją ir įstatymus, tas nėra ver 
tas čia gyventi ir laisvu oru 
kvėpuoti! Ir jus turite žiūrėti, 
kad tokie piktadariai butų su
rasti ir prideramai nubausti.

“O vis dėlto”, pradėjo kalbė
tojas minkščiau, “aš ne tiek 
smerkiu tą, kuris leido plytgalį, 
kiek tą, kuris jį sugundė taip 
daryti. Juk šitas žmogelis gimė 
ir augo tame pačiame ramybės 
krašte, kaip ir mes patys. Lie
tuvės motinos krūtys jį penėjo, 
molinos širdis jį ramino į ir 
džiaugėsi, kad užaugs iš jo 
žmogus — doras, kilnus vyras, 
kuris eis tiesiu keliu ir savo tė
vams gėdos nedarys? Molina ir 
tėvas su ašaromis akyse ir 
skausmu širdyje išleido jį į A- 
meriką — į laimės kraštą. Su 
džiaugsmo ašaromis pasitiko 
pirmąjį jo laišką, kad jis lai
mingai plačias juras perplaukė 
ir Ameriką pasiekė...

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

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

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD. ' ’ 

SPENCERPORT, N. Y. w

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka-! 
miausia Amerikos lietuviams. Turi 
paaiškinimus angliškai ir žodynėlį.

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

“Bet, broliai ir seserys, štai 
kur molina darė klaidą. Ji, pa
ti būdama nuo vaikystės dienų 
kunigo sufanatizuota, mokino 
savo vaiką religinių prietarų, 
mokino neapkęsti tų, kurie ki
taip tiki arba visai netiki. Vai
kas išaugo į vyrą, nepažindamas 
tolerancijos, tai yra, neturėda
mas nei noro, nei galios pakęs
ti kilų nuomones, kitų įsitikini
mus. Negi jis buvo išmokytas, 
kad niekados nedaryk kitam to, 
ko nenori, kad kitas tau darytų. 
Ne. Jis šitų aukštų dorybių ne
buvo išmokytas, jų meile nebu
vo įskiepytas. Jis jų savo sielo
je neturėjo. O neturėdamas, kai 
lik spėjo patekti į rankas to
kių kunigų, kokius čia turime, 
lengvai davėsi fanatizuojamas, 
gundomas, kusomas daryti vis
ką, ką tik kunigai jam pakeps.

“Ir šilas apgailėtinas žmogus, 
kuris paleido tą plytgalį, tikėda
masis palaikyti į galvą man, y-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefoną* PORTSMOUTH 9«22 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausiu mainų,
daug dulkiu i?.imta Perkant $*7.65
5 tonus ar daugiau .,........................ * .
PETROLEUM CARBOU COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

COPR. I«M>. NtfcOUCRAFT SERVICE. INC.

BEDSPREAD MOTIF PATTERN 2523
No. 2523 — Išsiuvinėjimai lovos kapai.

IACME-NAUJ1ENU Photo I
Sherifo padėjėjas, W. W. Scarborough (dešinėj), 

yra kamantinėjamas tyrinėjime mirties Ike Gaston’o, 
Atlanta, G a. barberio. Gaston’as buvo nužudytas plieki- 
mu. Scarborough, kuris yra vienas iš Ku Klųx Klan vadų 
toje apielinkėje, užsigynė, kad Klan’as dalyvavo plie
kime.

ra kunigo sugundytas, tiesiog į- 
sakylas lokį piktadarišką darbą 
atlikti.

“Aš sakau tai, nes iš patyri
mo žinau, kad kai tik šitokie 
akmenų ^vaidytojai būna sua
reštuoti, visi prisipažįsta, jog 
kunigas juos sukusė, stačiai sa-
kyte įsakė taip daryti!

Kai kurie parūpi jonai pradė
jo kilti ant kojų, bet kažkodėl
ir vėl atsisėdo. Matyti, nenuga
limas smalsumas, ką kalbėto
jas toliau sakys, sulenkė jų ko
jas ir prikalė prie žemes.

“šiandien mums einant iš sto
ties nuzvimbė akmuo per gal
vas. Aišku, buvo taikoma į ma-

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2523 - j
| 1739 So. Halsted St, Chicago, 111. ,

| čia įdedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..-......... — j

I Vardas ir pavardė.............. ........ -......-...........................   1
' Adresas.......... ............................ - ............................  -- ]

’ Miestas ir valstija....,..... . ........ -...............------------------------ „--- ----- J
—« — — —— — —• ■—» —•- —• —* """

................ —. ' ......... , ,, ....................

rašius ir jus draudžia juos skai
tyti. Niekina ir užgina skaityti 
jie ir kun. Dembskio, ir Šerno, 
ir kitų laisvų rašytojų rašius. 
Jie niekina ir draudžia jus skai
tyti laisvus, darbininkiškus lai
kraščius. žodžiu, jie niekina, 
smerkia ir gina skaityti viską,

stoti jums kelią ir neprileisti 
prie mokslo, šviesos ir vienybės. 
Jie nenori, kad jus skaitytume! 
knygas ir laikraščius, kurie ga
li atidaryti jums akis ir parody
ti akivaizdžią teisybę, parodyti 
gyvenimo tikrovę. Jie nenori, 
kad jus teiktumėtės į laisvas, 
darbininkiškas organizacijas, 
kurios gali padaryti jus vienin
gais ir galingais kovoti savo iš
naudotojus. Jie nenori!

“Taip, mieli broliai ir sesės. 
Kai lik katalikybė atėjo į musų 
Kraštą, jos kunigai visados, ta
rytumei tranai bičių avilyje, mi
lo, tuko, penėjusi ir turtėjo mu
sų pra lovių prakaitu ir krauju, 
ir juo labiau katalikybė musų 
tėvynėje plito, juo sunkesnis da
rėsi ūkininkų ir darbininkų gy
venimas. Net koktu ir sakyti, 
kad kartu su laitalikybės musų 
krašte įsigalėjimu, įsigalėjo ir 
žiaurioji baudžiava. Ir juo la
biau ponai su kunigais tuko ir 
turtingojo, juo labiau valstiečiai 
biednėjo ir nebeteko žmogaus 
teisių. Pagaliau valstietis buvo 
taip jau beteisis, kaip arklys, 
šuo arba katė. Ponas su kunigu 
galėjo jį pirkti arba parduoti, 
užstatyti arba išmainyti, plakti 
arba jr negyvai užplakti!

kas gali suteikti jums mokslo, 
šviesos ir vienybės, rodančios 
geresnį, pilnesnį gyvenimą ir
saugesnę šviesesnę ateitį.

“Bet neklausykite jų. Visados

ištaigaus jų gyvenimo šaltinis, 
kad jų valia ir galia jus valdy
ti ir išnaudoti yra jūsų pačių 
tamsybė, jūsų pakrikimas.

“Ir už lai jie bando visur pa-

būti tamsybės ir prietarų varž
tuose. Gana klausyti kunigų, 
kurie jokio naudingo darbo ne
dirbdami, prabangiai gyvena ir 
už tai nė ačiū jums, savo panė- 
tojams, nepasako. Gana gyven
ti suktu jų protu, kreiva jų są
žine. Gana klausyti velnio pra
šmatnybėmis ir dievo rūstybė 
mis pagrįstos jų valios ir galios. 
Gana!

(Bus daugiau)

“Tokia katalikybe ir jos ku
nigai buvo per šųntmečius, to
kia tebėra ir šiandien! Jai ne-
rupi žmonių šviesa, dorovė, 
mė ir ateitis. Ne! Katalikybei ir 
jos ramsčiams kunigams labiau
siai terūpi, kad žmonės butų 
tamsus ir prietaringi, kad jie 
bijolųsi dievo rūstybės ir pra
garo kančių.

“Bei broliai j r sesės. Gana

lai-

Tel. YARDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo 
3343 S. HALSTED ST.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALĖJE
333 SO. ASHLAND BLVD,

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

Dr. V. E. S1EDLINSK,
DENTISTAS

Firm„ Trečiadienį, šeštadieni
1631 So, Ashland Avė

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penk tądien.
4143 So. Archer Avė

Tel. LAFAYETTE 3650

DR? STRIKOŪIŠ 
Gydytojas ir Chirurgas- 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: £ARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

' Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

j >

A.KIĮ1 SPECIALTSTU 2808 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—j; 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

DB. VAITUSH, OPT.

gęs žmogus šaukėsi 'gydytojo 
pagalbos, rūkdamas, ‘Vaiką už
mušė! Mano vaiką užmušė!’ 
Mes puolėme į tuos namus. A- 
pie trijų melų kūdikis gulėjo 
asloje kraujuose paplūdęs; gu 
Įėjo be žado. Kai atgavo sąmo
nę, pradėjo prašyti moliną, kad 
parodytų jam šėtoną, kuris ei
na . rprakaIbgs gy,į
la buvo žiųreti į šji?^X?irvln' 
tą kūdikį, į religine baime ap
akintą jo motiną, kuri visa dre
bėdama stovėjo kertėje ir bijo
josi arčiau manęs prieiti, nes, 
mat, aš — šėtonas. Kūdikiui jau 
buvo įkalbėta, kad eina šėtonas

- nežiūrėk — nuodėmė —- taip 
kunigas įsakė. Bet kūdikis’yra 
kūdikis. Jis tikėjimo burtais ir 
baime dar nėra pilnai apkrės
tas, lai, matyti, smelkėsi prie 
lango pamatyti šėtoną. O fana
tiko rankos taikytas akmuo į 
mane, palaikė į nekalta kūdikį.

“Kūdikis buvo jūsų vargoni
ninko.

Katalikų kaklai išsitiesė., o a- 
kys taip iššoko, kad jeigu dar 
kiek daugiau, tai butų iš savo 
duobių išsiritę. O smuklininkė- 
mėsininkė Puodžiūnienė, kuri 
buvo to kūdikio krikštamote, 
sušuko: “Džianuką! Mano Džia- 
nuką butų užmušę! Tai šliup-

“Ne, miela sese”, a įsakę jai 
kalbėtojas. “Tokiais juodais 
darbais laisvamaniai neužsiima..

Smuklininkė-mėsininkė nuti
lo, o kalbėtojas kalbėjo toliau.

“Šiai prie ko priėjo musų ku-! 
nigai. štai kokio nupuolimo,' 
kokio dugno jie ir jų ištikimiau
si tarnai pasiekė.

“Ar aš galiu tylėti ir rankas! 
ndėjes laukti, kol jų sąžinė pa

bus ir jie pasitaisys?
“Ne, broliai ir sesės. Aš prieš 

juos ėjau ir eisiu. Aš blogus jų 
laibus kovojau ir kovosiu. Aš 

nenutilsiu tol, kol jie neišsiplaus,- 
n eišsLs kalaus dumblinos savo 
sąžinės ir taps tikrais lietuviais, 
tikrais kunigais, tikrais žmonių 
mokytojais, o ne mulkintojais, 
nutautintojais ir išnaudotojais!

“Tegu jie sako ant manęs, ką

aš galiu atlaikyti. Aš žinau, k,ad 
galų gale teisybė vis tiek laimės, 
Aš žinau, kad žmonės susipras, 
liesą pamatys ir išsilaisvins iš 
suktų, kreivų kunigų varžtų. 
Dar daugiau — jie išsilaisvins 
ir iš religinių prietarų vergijos.

“Kunigai visaip .niekina mano

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
VisOefonai YARDS 1741-1742 

4^-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

' j Telefonas LAFAYETTE 0725

t—\ j -g _koplyčios visose' jL-JN?' 1 Chicagos dalyse

Klausykite tnusųjadio programų Antradienio It šeštadienio ryt
mečiais, 19:00 vai. ryto iš W, H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU MAlTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
ilIlIlHŲIIIIIIIIŲIIlilIMlIllItmjU

NARIAI t
Ii

Chicagos, Į 
Cicero 
Lietuvių 
Direktoriui 
Asociacijos 

* \

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
■ itiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiioiiinii

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-4$ East 108th Street Tel, Pullman 1270

■ < . 1

ĄLBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Liluanica Avenue Phone Yards 4908

ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street \ YARDS X4i9

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanicaį Ąvenue Yards 1138

. ■ ------------------------------

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaUcus. Kreivos akys 
atitaisomos. "
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių! Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarų. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737 
Namų Tel. VIRGIN 1A 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 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 8

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 VVest 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.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel, Virginia 0036.
Residence Tel, BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
\ Valandos—9—10 A. M.

Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir vak.

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

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

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

Telefonas SJEELEY 7330 
Namų telefonas Branswick 4597

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 36 

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. kiekviena 
dieną, išskiriant šeštadienio vakar* 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0394

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUG1S

ADVOKATAS •
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3328 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo d Iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarty

ADVOKATAS
7 So, Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tek CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hyde Park 3395

n
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rodoriis patalpoje — Vytauto 
Didžiojo Kultūros Muziejuje 
—musų menininkai gali rei
kiamai pasirodyti tik ruošda
mi iš eiles kelias parodas, 
šiai parodos eilei ir jos daly-

*
šius, todėl ne labai patrauk
lius. Žymiai įdomesnė ir pa
trauklesnė buvo M. Račkaus
kaitės tapyba. Savo kuriniuo
se dailininke užvis daugiau’ 
dėmesio kreipia į spalvingu-1

Šiandien sunku pasakyti.
^Arčiau prisižiūrėjus grafikų 
-^individualistų darbams at
rodo, kad T. Valiaus kelias 
tikresnis. Jo raižinių orna
mentika atrodo lietuviškesnė

Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

Lietuvos Meno Parodos
Jei mes būtumėm sukaktu-1 po vienu inž. P. Vileišio namo 

vių mėgėjai, galėtumėm šaky-1 stogu, vienoje bendroje paro
ti, kad šiemet suėjo lygiai 33- doje, tai šiemet, dabar tatai 
ji metai nuo to laiko, kai išėjo nevykdoma ne todėl, kad mu- 
viešumon individualinis (at- sų dailininkai “nesugyventų” 
sieit, atskirų dailininkų kuria- (laimei, pastaruoju metu su
mas) Lietuvos menas. Iš tik- gyvenimas yra 
ro, lygiai prieš 33 met. Vilniu
je, inž. Petro Vileišio namuo
se, buvo atidaryta pirmoji 
musų dailininkų kurinių paro
da. Tada musų meno atstovai 
Veik visi gyveno svetur: Rusi
joj, Austrijoj, Vokietijoj, Pran 
elizijoj ir kitur. Daugelis jų 
labai skurdžiai gyveno. Kai 
kurie jių kaltindami dėl to 
skurdo lietuvių visuomenę, 
net atsisakė pirmoje musų 
dailės parodoje dalyvauti.

Kiti, kurie parodoj dalyvau
ti sutiko, atsiuntė iš svetur ku
rinius, tiesa, meistriškai pada
rytus, bet mažai bendro tetų-' 
rojusius su Lietuva ir josios 
pvvenimu, nes jie patys nuo 
Lietuvos ir josios gyvenimo no 
dėl savo kaltės buvo gerokai 
nutolę. Ano meto Lietuvos 
meno parodoje galima buvo 
matyti Kaukazo, Tatrų ir kito
kių vaizdų, bet lietuviškoji 
gamta, josios grožis, josios 
kalvos ir lygumos, apaugusios 
žaliom pievom, melsvame rū
ke paskendusiais miškais ar
ba, lyg aukso jura banguojan
čiais javų laukais, prieš 33 
metų musų dailėje labai ne
drąsiai tesirodė.

Visai kas kita šiandien. Da
bar ne tik daug, gal kartais 
perdaug būna lietuviškos 
gamtos motyvų musų dailės 
parodose, nes Lietuvos daili
ninkai, gyvendami savo kraš
te, savoje valstybėje, nuolat 
beveik be paliovos, tą gamtą 
stebi, mokosi iš josios lietu
viško grožio, semiasi lietuviš
kos kūrybinės nuotaikos.

Kam teko kada nors lanky
tis meno parodose, tas, be 
abejojimo, pastebėjo, kad 
nors gamta būna viena ir ta 
pati, kiekvienas dailininkas 
kitaip ją vaizduoja, šį skirtu
mą patys dailininkai aiškina 
skirtingu požiūriu į gamtą. 
Kaip tai suprasti? Ar kiekvie
nas dailininkas kitaip gamtą 
mato? Ar jo kitokios, negu ei
linių žmonių, akys? Be abejo
jimo, ne! Dailininkas, jei jis 
nėra daltonistas, mato gamtą 
tokia pat, kaip kiekvienas ei
linis žmogus. Buvo laikai, ka
da dailininkai kruopščiai ir la
bai tiksliai mokėdavo pavaiz
duoti tikrovę. Apie to meto 
dailininkus sakoma, kad jie 
buvę natūralistais, nes tikro
vės atvaizdavimas (natūros 
kopijavimas) buvęs jų dailės 
vyriausias uždavinys.

šiandien yra kitaip, šian
dien dailės kūrinyje ieškoma 
ne vergiško mėgdžiojimo tik
rovės, bet, padedant tikrovei, 
vaizdavimo pačio dailininkei 
dvasinio būvio. Vienas daili
ninkas pats yra kupinas švie
sios? nuotaikos ir jojo paveiks
luose tas šviesumas spindi. Ki
tas. atvirkščiai, paskendęs 
niūrume, tad ir jo kuriniai 
niūrus, nejaukus. Ne vien dai
lininkai, bet ir dailės vertin
tojai esti nevienodi. Vieniems 
labiau tinka niūrumas, dėlto 
jie niūriąją dailę aukština, 
vadina ją tikra kūrybine ir 
meniška. Kiti gi, nesutikdami 
su tos rųšies teigimu, kratosi 
niūrumo ir aukština skaidru
mą, šviesumą ir teigiamumą.

Jei 1907 metais visų kryp
čių, visų šakų, visokio plauko 
Lietuvos dailininkų šeima be 
didelio vargo galėjo sutilpti

neblogas, ir 
visi žymesni dailininkai—jau
nimas ir “seniai”—telpa vie
noje bendroje organizacijoje 
—Lietuvos Dailininkų Sąjun
goje), bet todėl, kad .nei Kau
ne, nei Vilniuje, nei juoba 
provincijoje nėra tokios erd
vios patalpos, kur galėtų su
tilpti visų dabar Lietuvoje gy
venančių musų dailininkui ku
riniai, skiriamieji tik vienai 
parodai.

Kad tai 
faktas, kai

vių atrankai tiksliau nustatyti 
Iš dalies pagelbėjo pačių musų 
dailininkų pasiskirstymas sek
cijomis. Turėdami galvoj auk
ščiau nusakytus kūrybinės 
nuotaikos priešingumus, vieni 
musų dailininkai sudarė mo
derniųjų krypčių atstovų sam
būrį, pasivadindami indivi
dualistais, kili gi, būdami išti
kimi senesniųjų ir jau nusisto
vėjusių dailės krypčių drau
gai, sudarė realistų sekciją.

Pabaigoj pereitų metų tos 
dvi sekcijos iš eilės suruošė 
savo parodas. Pirmoji ruošė 
individualistų sekcija. Jos pa
roda vyko nuo lapkričio mėn.

Parodoje dalyvavo 2(5 daili
ninkai su 113 kurinių. Paro
doje vyravo tapyba, bet nema
žai buvo grafikos darbų (me
džio raižinių, litografijų, net

mą, Spalvų gausumas M. Rač- už P. Augustinavičiaus primi- 
kauskaitės paveiksluose daž-’tyVus. Tik įsižiūrėkime į jo 
nai nustelbia piešinį, kurio raižinį 
smulkmenų beveik nematyti. 

Visai priešingos

‘Dionizo Poškos lai
kais”. Jame matomas ir D. Po- 

nuolaikos škos Baublys (ąžuolo kamie- 
su M. Račkauskaite yra RimasInas, paverstas senienų muzie- 
Kalpokas (P. Kalpoko sun
mėgstąs savo paveiksluose vi-įnuojami žmones, ir toji XIX- 
sai tiksliai išryškinti ir pavai- to amžiaus skurdo liudininkė

us) J junti), ir jo poezijoj apdai-

zduoti tikrovę be paslėptų ke
tinimų ir “priekabių”. R. Kal
poko paveiksluose gamta ir 
žmonės tikri, lietuviški. Norė- 

luo įsitikinti, žvilgterėki- 
jo ]

darni 
me i

—ožką, kuri šiandieninėje 
Lietuvoje baigią pranykti.

Trumpai nusakę individua
listų parodos ypatumus, da- 

_ , „ bar žvilgterėkime į realistų
paveikslą “Per Liep- parodą. Toji paroda truko 

1939 m. nuo gruodžio mėn. 10 
Kalpoką dar įsakinės- ligi 31-ai dienai. Parodoje da- 

A. šepetys, labiau lyvavo 48 dailininkai su 271 
nei tapytojas. Jo dąi- kūriniui. Vadinasi, ši paroda

yra tikra, rodo tas 
pereito meto trijo- 
parodose (dviejose 

i vyrų ir vienoje moterų daili- 
jninku parodoj) buvo per 100 
dalyvių, o 
viso musų 
čiaus. Jei 
dailininkas (ė) duotų parodai 
tik po 3 kurinius, susidarytų 
600 meno kurinių kolekcija, 
kuriai reikėtų arti 1500 kv. 
metrų sienų ploto! Tokios me
no parodai patalpos šiandien 
nerasime ne tik Lietuvoje, bet 
ir žymiai didesniuose kraštuo
se, išskyrus tuos, kur ruošia
mos didelio masto tarptauti
nės parodos.

Iš to, kas aukščiau pasaky
ta, nesunku suprasti, kodėl

tai tėra tik pusė 
dailininku skai- 

kiekvienas musų

vienintelėje įmanomejjnėje pa- sius viens į

Tapytojų tarpe individualis
tų parodoje vyravo V. Vizgir
da, A. Gudaitis, M. Račkaus
kaite ir V. Eidukevičius, gra
fikoje—V. Jurkūnas. Skulptū
ra skyrius individualistų pa
rodoje buvo silpnokas ir ne
budingas, tai iš parodoje išsta
tytų darbų apie individualistų 
skulptūrą negalima buvo sprę
sti. Mat, parodoj nedalyvavo 
J. Mikėnas, Dagys ir kiti žy
mesni individualistai skulpto
riai.

Kai dėl tapybos, tai ji buvo 
niūroka, persunkta vadinamo 
“stipraus” kolorito, koks mu
sų krašte retai teužtinkamas: 
aitriai mėlynos, žalios, rudos 
ir raudonos 
vidualistų 
Vizgirdos ir

kai, nors nevadina save indi
vidualistais, nėra individua
lus. Galimas daiktas, kad vie
nas kitas šios parodos ekspo
natas ne labai lesužavės žiūro
vus, tačiau iš to nederėtų da
ryti išvadų, kad toks kūrinys 
iš viso be vertės, kad jam net 
nctinlja meno kurinio pavadi
nimas. Juk ir garsių pasaulio 
dailūs korifėjų darbai ne visi 
ir ne visus žiūrovus vienodai 
žavi. Net toks meno šedevras, 
kaip Rafaelio Siksto Madona 
jau nebe kartą buvo perkriti- 
kuojainąs.”

Taip, palyginti, kukliai, bet 
teisingai įspėjo realistai savo 
parodos lankytojus, kurie, be 
abejojimo, rado joje ne mažai 
vertingų darbų. Kaipo pavyzdį 
galime imti kad ir J. Tūbelio 
bareljefą (J. Zikaro darbo), 
kuriame atvaizduotas ne vien 
žymusis musų valstybės dar
buotojas, bet ir jo veiklos sri
tys.

O čia štai pluoštas tapybos: 
J. Mackevičiaus “Darni Šven-

jefas—■-Juozas Zikaras: Juozo 
Tūbelio (galva, su jo finansi
nės ir ekonominės veiklos pa
vyzdžiais rateliuose aplinkui).

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo

gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
įžeminta kainą, kaip, nauji 
empeliai 50c, sulaužyti stiklai 
n.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri- 
ro krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3109-11 S. HALSTED ST.,
Tel. Yardi 2151

Mackevičius, St. Varašius, M. 
Menčinskas, P. Kalpokas (tė-

uis yra 
piešėjas 
lėjc visa taip ryšku, kaip gy- tiek eksponatų, tiek dalyvių 
va, tačiau ne banalu ir ne skaičiumi beveik dukart buvo 
nuobodu, kaip kad pasitaiko didesnė už individualistų pa- 
naturalistų dailėje. Kad ši rodą. Realistų parodoje, be ki- 
mano nuomonė yra teisinga, tų, dalyvavo šie plačiai žino- 
rodo A. šepečio paveikslas mieji musų dailės ats.: A. 
“Priemiesty”. Kiek pakrypę į Ž m u idzinavičius-žemaitis, J. 
dešinę mediniai namai, Iru-!Zikaras, A. Varnas, J. Šileika, 
pūtį į kairę pasvirusi tvota, I Ad. Smetona, Z. Petravičius, J. 
bebaigianti nukristi langine, 
savotiška “pompos’ budelė,
nususęs medelis ir, pagaliau vas), Č, Janušąs, A. Jaroševi- 
apsitūlojusi senutė, kurio nprs
Kauno priemiesčio lūšnos gy*;V. Grybas ir k.
ventoja—visa tai kartų ir tik-; Vengiant aprašinėti tų dai
ra ir meniška. liniukų kurinius (nes jų ne

iš individualistų grafikų mačius, iš aprašymo sunku 
pravers stabtelėti ties P. Au- beįslvaizduoli), manau, pra- 
gustinavičium ir T. Valium, vers čia nurašyti dalį jų pačių 
Pirmasis jų—su aiškiu polin- pasisakymo apie save ir apie 
kiu į primityvumą, o antras— savo dailę.
į ornamentai urną. Eidamas “Galimas daiktas (skaitome
primilivizmo keliu, P. Augus- realistų parodos kataloge), 
linavičius tikisi priartėti m u- kad parodos lankytojai, žiurė- 
sų liaudies menui ir tuo pačiu darni atskirų dailininkų kuri-

spalvos darė indi- pasidaryti itin lietuvišku. Be niiis. lengvai juos pažins iš jų 
dailininkų (ypač abejojimo, girtinas tasai šie- tapybos technikos, kolorito, 
Gudaičio) paveik-.kimas, tačiau ar tam pasiekti motyvų ir k., tačiau tai dar 
kitą gana pana- pasirinktas tikras kelias — ne įrodymas, kad tie dailinin-

čius, V. Didžiokas, J. Buračas,

lo ji”, A. Žmuidzinavičiaus “Pi
liakalnis prietemoje” arba V. 
Didžioko “Pavasaris kaime”. 
Kaip čia viskas paprasta, jau
ku ir lietuviška! O čia štai 
dar lietuviškesnis motyvas — 
P. Verbicko medžio raižinys 
“} lestu vi ui n kai parvažia vo.” 
Galbūt, raižinio technika ne 
tokia prašmatni, kai]) T. Va
liaus, bet turinys —iš musų 
Rainio būklės, iš lietuviško gy
venimo paimtas.

YRA VAISTŲ IR NOT11MxnS 
KRAUTUVĖSE

Sėdymos Žarnos Ligų— 
RYLOS IŠGYDYMAS

GARANTUOTAS 
Prašykite knygelės DYKAI

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

Tel. IVebster 3043

“CHEVROLET’S
< vr-'i •k.V‘h-4 "

GENERAL MOTOR’S
PIRMO NUMERIO KARAS YRA 
TAUTOS PIRMO NUMERIO KARAS

Vertybėje ... Kelionėje su Ekonomija ... Pardavime!
—-i Tauta ieško General Motors tik-

. ros motorinių karų vadovybės! I
Jus rasite šios tiesos įtikinan

čius įrodymus pačiuose faktuose, 
kad General Motors pirmo nume
rio karas, Chevrolet dėl ’40, yra 
ir tautos pirmo numerio karas 
dolerio vertybėje ir pardavime!
' Chevrolet’s didelis kokybės sa- j 
vybių sąrašas, padaro Chevrolet’a 
iškilia 1940 metų karų vertybe.

Ir ištikro, kad jis yra pardavi
mų vadas—devintą sykį į pasta
ruosius dešimts metų!

‘ r ‘ J : .. ■

“Ilgiausias Iš Visos Krūvos”
181 colių nuo priešakinio grllo iki bodies 
Kftlo—kur llgh skaitosi—-Chevrolet 1040 me
tų yru ilgiausias iš visų žemai kainuojamų 
karų! Didelis iš lauko, didelis iš vidaus, di
delis vertybėj!

naujas išimtinas 
VACUUM-POWĖR ŠIFTAS

Vienintelis karas Šian
dien,- prie kurio vai
ravimo pastovo esąs
«yrfilftn8 už jus at- **7 
lieka 80% relkalau- //A, 
Jama darbo Ir ret- -

MASTER 85 
BUSINESS COUPE

Kiti modeliai kiek brangiau
Visų modelių kaina Flint, ■Mich. 
Pristatymas pagrįstas gelžkelio 
valstijos ir vietos valdžios mo
kesčiais (jei yra), pasirinktini 
priedai ir dalys — ekstra. Kai
nos gali pasikeisti be įspėjimo.

kalnu Ja tiktai 20% 
dralverlo pantangij!

CHEVROLET TURI DAUGIAU NE
GU 175 SVARBIŲ MODERNŲ 

SAVYBIŲ, ĮSKAITANT:
“Važiuok Karališkai“ —-. hu Chevrolet’s Pa
tobulinta Knee-Actlon Važiuota Sistema* 
• Naujas “Royal Clipper“ Styllng • Dides
nis iš VidauH ir lauko • Naujas Full-Vlslon 
Bodies by Fleher • Naujos Seal Beam Lem
pos su Atskirom Parkhtg Lempoms • Super- 
Sllent Valve-In-Head Inžinas • Patobulinti 
Ifydraulic Stabdžiai.
•Prie Spee. Be Lųx<> ir Masto DJuxe Serijų.

PARDAVIMU VADAS PER 8 METUS IS 
PASKUTINIU O METU

Nusakius dvi vyrų parodas, 
belieka dar kelis žodžius tarti 
ir apie moterų dailininkių pa
rodą. Moterys dailininkes ne
be pirmą kartą Lietuvoj pasi
rodo. Bet ankstyvesni moterų 
pasirodymai buvo atsitikiuiai. 
Dabar jos susitelkė vienoje 
draugijoje, nors kai kurios 
los draugijos narės dalyvauja 
tai]) pat bendroje L. Dailinin
kių Sąjungoje. Viso Lietuvos 
moterų dailininkių priskaito- 
nia arti 45. Ne mažas jų skai
čius yra nelietuvės, lik už lie
tuvių ištekėjusios arba sutapu
sios su Lietuva (pav. B. Did- 
žiokienė, O. Kalpokienė, M. 
Kamiene, E. Lurje ir k), ta
čiau nestokoja ir tikrų lietu
viu dailininkių.

Šioje parodoje lietuves pir
mauja; viso parodoj dalyvau
ja 37 dailininkės, išslačiusios 
arti 300 eksponatų. Deja, tarp 
tų eksponatų yra tokių, kurių 
nebuvimas parodoje jai tikrai 
nepakenktų, bet yra ir vertin
gų darbų. Prie paskutinių vi
sų pirma priskirtini D. Tara- 
bildienės darbai, kurių ne tik 
skaičius žymus, bet ir vertė 
(išskyrus vieną kitą) nemen
ka. Ypatingai krinta akysna 
D. Tarabildienės grafograviu- 
ros (tam tikros rųšies raiži
niai, daryti gruntuotame kar
tone). Be grafograviurų, žy
mią vietą D. Tarabildienės 
darbuose užima iliustracijos 
vaikų knygoms ir skulptūra 
(pav. “Pax Baltica”).

Šalia D. Tarabildienės savo 
meniniais sugebėjimais aiš
kiai išsiskiria O. Kalpokienė 
(dekoracijų ir kostiumų eski
zai). T. Kriauėiunaitė (akva- 
relinė tapyba) ir A. Peldavi- 
ėienė (“Mergaitė su obuo
liais”). šios paskutinės pavei
ksluose, tiesa, pasitaiko stam
bokų trukumų, tačiau tie tru
kumai nenustelbia aiškiai ma
tomo talento.

Iš to, kas anksčiau pasaky
ta, man rodos, aiškėja, kad 
Lietuvos dailei jau negrįžta
mai bus praėję tie laikai, ka
da, kaip prieš 3 metus, meno 
parodos dalyvius reikėdavo 
žvejoti po visą pasaulį. Lietu
va nė tik globoja ir maitina 
šiųdienius musų menininkus, 
bet ir teikia jiems stiprių kū
rybinių akstinų.

—V. Bičiūnas.

P. S. “Pasaulio Lietuvy” 
įdėta trys kūrybos pavyzdžiai: 
Paveikslai — Jono Mackevi
čiaus “Rami šventoji.” Rimto 
Kajoko “Per Lieptą”. Barei-

MADOS

No. 4412 — Mergaičių kostiumas. 
Sukirptos mieros 4, 6, 8, 10 ir 12 
metų.

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

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 Sf Halsted Stų Chicago, III.

Čia įdeda 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No-----------

Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)____



The Lithuanian Daily News
Published Daily
The Lithuanian

1739 South
Telephone

byExcept Sunday 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANal 8500

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

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

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

Gamta, istorija ir religija
Niekas, tikrai nežino, kada atsitiko tie įvykiai, kurm 

paminėjimui yra skiriama didžioji krikščionybės šventė, 
Velykos. Lietuviai šitų šventę vadina sudarkytu slavišku 
— lenkišku arba baltgudišku 
liki” arba “vielki” reiškia didelis; “Vielkanoc” reiškia di
džioji naktis. Stambiausioji slavų tauta, tačiau, tų šven
tę vadina paimtu iš žydų kalbos žodžiu ‘Tascha”.

Aišku, kad Jėzaus nukryžiavimo data nėra žinoma, 
nes Velykos, kurios seka už dviejų dienų po to tariamo 
įvykio, nėra švenčiamos kasmet tuo pačiu laiku. Šiemet 
jos “ankstybos”, nes yra švenčiamos kovo mėnesį; kitais 
metais jos būna “vėlybos”, nukeltos į antrąją dalį balan
džio. Velykų šventės laikas pareina daugiau nuo tam tik
rų atmainų gamtoje, negu nuo to, kada įvyko tie drama
tiški dalykai, apie kuriuos pasakoja keturi šventraščio 
evangelistai. *

Ši šventė tikrumoje yra Pavasario Šventė, kilusi dar 
priešistoriniuose tolimos praeities amžiuose. Gilios seno
vės žmogui, kurio gyvenimas priklausė nuo gamtos jėgų 
nepalyginti labiau, negu šiandien, darė milžinišką įspū
dį tas faktas, kad po žiemos šalčių, gamta vėl atgema 
(“prisikelia iš numirusiųjų”), diena pasidaro ilgesnė, 
oras sušįla ir žemė pradeda apsidengti augmenimis ir 
nešti vaisius. Apie tą laiką, kai diena ima darytis ilges
nė už naktį, jisai šitą nuostabią ir jam nesuprantamą at
mainą gamtoje pažymėdavo didelėmis iškilmėmis.

Per ilgus šimtmečius šitos kasmet atsikartojančios 
iškilmės buvo “pagoniškos” (t. y. kaimietiškos). Savo es
mėje jos atvaizduodavo mirusio, saulės “dievo” prisikėli
mą. Kai prieš dvejetą tūkstančių metų Romos imperijoje 
įsikūrė didelė miestų civilizacija, tai gamtos garbinimas 
neteko savo svarbos, ir žmogaus mintyse pirmą vietą už
ėmė jo paties asmuo ir tam tikri visuomeniniai santykiai, 
nuo kurių pareina jo likimas.

Romos imperijoje atsirado krikščionybė, gavusi pra
džią Romos užkariautoje žydų žemėje, Palestinoje. Šitą 
naują religiją sukurė žydų biednuomenė. Bet kuomet po 
kelių sukilimų Palestinoje, Romos legionai sugriovė'Je
ruzalę (70 metais po Kristaus gimimo), išplėšė jos diev- 
namio turtus ir atėmė žydų tautai visas jos autonomines 
teises, tai žydai iš tos pavergtos provincijos centro ėmė 

w keltis p kitus miestus ir pasklido po visą Romos imperi
ją. Krikščionybės pasekėjai surado įvairiose vietose, dau
giausiai didmiesčiuose, naują dirvą savo evangelijai. 
Naujose sąlygose tačiau ta religija turėjo kai kurias sa
vo idėjas pakeisti.

Tikėjimas į Mesiją, kuris išvadavo žydų tautą iš sve
timo jungo, Romos gyventojams nebuvo įdomus. Savo 
maištais ir sukilimais prieš Romos valdžią žydai dargi 
buvo pasidarę Romoje labai nepopuliarus. Jeigu krikš
čionys norėjo pritraukti į savo tarpą romėnus, jie turė
jo parodyti, kad Kristus, kurio atėjimo jie laukia, bus 
atsiųstas ne vienai žydų tautai, bet visai žmonijai. O kuo
met į krikščionių eiles, laikui bėgant, įstojo didelis skai
čius tikrų romėnų ir jų įtaka visai nustelbė žydus, tai 
krikščionių mokslas laipsniškai taip buvo pakeistas, kad 
jisai tapo net atkreiptas prieš žydus.

Romai įsigalėjus Europoje, dalyse Azijos ir Afrikos, 
krikščionybė pasiekė milionus žmonių tuose trijuose kon
tinentuose. Bet tautos, kurios šitą religiją priėmė, turė
jo daug žemesnę kultūrą, negu Roma, žmonių masėms 
nebuvo suprantama paini krikščionių filosofija apie Me- 
sijos pasiaukojimą žmonijos atpirkimui nuo nuodėmių. 
Jų protą dar pilnai valdė gamtos jėgų — saulės, perkū
no, mėnulio ir t.t. — ir dvasių garbinimo idėjos. Krikš
čionybės vadai šitą keblumą išsprendė, priimdami žmo
nių “pagoniškus” įsivaizdavimus ir‘sujungdami juos su 
mokymu apie Kristų. - . '

Tokiu budu senoji Pavasario šventė pavirto krikš
čionių Velykomis. Daugeliui “pagoniškų” dievų buvo duo
ti “šventųjų” vardai. Tą viską gražiai sukombinuoti, pa
rodant, kad ši nauja krikščionybė savo pagrinduose ne
siskiria nuo originalio tikėjimo į žydų Mesiją-Išganyto- 
ją, teko, žinoma, teologams, mokslo apie Dievą specialis
tams.

Bet paprastiems žmonėms teologų išvadžiojimai ne
įdomus dalykas. Jie džiaugiasi, sulaukę Velykų šventės, 
dėlto kad reiškia jiems pasilsį ir naujo pavasario pra-
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KARO ŽVALGYBA

M

hAUJIKNV-ACME Tftlephou*
Anglai rengiasi savo milžinus laivus naudoti kariuomenės gabenimui.

Kiekviena kariaujančioji val
stybė turi savo žvalgynininkus 
priešo žemėje, kurie informuo
ja tos valstybes valdžią arba 
priešo kariuomenės vadovybę, 
apie jos judėjimus, apsiginkla
vimą, amunicijos sandėlius, 
strategiškus planus ir t.t.

Vienas rašytojas, Mieczyslav 
M. Nowinski (matyt, lenkas), 
žurnale “The American Mercu- 
ry” pasakoja, kad —

“Pasaulio karo metu Brita
nijos šnipui pasisekė ištar
nauti trejus metus, kaipo Vo
kietijos Vyriausios Karo Va
dovybės kariniųkui, gen. Lu- 
dendorffo padėjėjui, tuo tar
pu kai vokiečių, agentas vei
kė, kaipo britų cenzorius 
Londone. Bet tai buvo menki 
žygiai, palyginti su žvalgybos 
tinklu visoje lenkų valstybė
je, kurį naciai turėjo Lenki
joje. Lenkija susmuko, kaip 
medinis namas, kurį iš vi
daus buvo suriję termitai. 
Savo darbą nacių agentai bu
vo atlikę taip, kad geriau ne
galima.”
Nowinskis paduoda vieną 

ryškų pavyzdį, kaip Hitlerio 
šnipai padėjo vokiečių karo jė
goms sutriuškinti Lenkiją. Pir
mose karo dienose, sako jisai, 
nacių lėktuvai ėmė smarkiai 
bombarduoti mažą miestelį Le- 
czycą, netoli Lomžos.

si, kad naciai eikvoja šimtus 
tūkstančių dolerių, mėtydami 
bombas į tokį jokios reikš
mes neturintį punktą. Septy
nioliktoji ataka iš oro tą. pa
slaptį išaiškino. Vokiečiams 
pasiseko išsprogdinti vieną 
didžiausių  j.y^jjlap tų amunici
jos’ sandėlių Lenkijoje, apie 
kurį žinojo tiktai keli aukš- 
čiausrėji lenkų karininkai. 
Vokiečių žvalgyba buvo iš 
anksto patyrusi apie strategi
nę, Leczycos miestelio svar- 

Panašiu budu Vokietija buvo 
surinkusi žinias apie kitus stra
teginius punktus Lenkijoje. Pa
minėtas rašytojas mano, kad 
mažiausia 20,000 nacių šnipų 
buvo nusiųsta į Lenkiją iš Tre
čiojo Reicho. Be to, Lenkijoje 
veikė 700,000 savanorių šnipų 
vokiečių, kurie buvo Lenkijos 
piliečiai. Iš kiekvienų 30 vokie
čių, gyvenusių Lenkijoje, vienas 
buvo nacių agentas, kuris nuo
latos siuntinėjo slaptas žinias į 
Vokietiją.

Kai Pilsudskis susidraugavo 
su Vokietijos naciais, Lenkiją 
pradėjo lankyti pulkai Vokiečių 
turistų, kurie visur lindo, su vi
sokiais žmonėmis kalbėjosi ir 
fotografijos aparatais traukė 
paveikslus — miestų, kdinių, 
geležinkelių stočių ir tvirtovių. 
Vokiečių šnipai fotografavo 
Lenkijos teritoriją ir iš oro, ke
liaudami ’pasažieriniais “Luf
thansa” lėktuvais iš Berlyno j 
Varšuvą ir atgal.

Todėl, kai pereito rugsėjo 
men. 1 d. naciai puolė Lenkiją, 
jie turėjo tikslius Lenkijos že
mėlapius ir žinojo kiekvieną pė
dą žemės užpultoje šalyje. Jų 
lėktuvai urnai sunaikino daugu
mą lenkų orlaivių, nesuspėjusių 
nė pakilti į orą; sudaužė gele
žinkelių mazgus, padegė ir su
naikino gasolino ir amunicijos 
sandėlius, subombardavo trau
kinius, kuriais buvo gabenami 
kareiviai į mobilizacijos cen
trus. Per keletą dienų kraštas, 
su 32 mllionais gyventojų, bu
vo parblokštas.

Nowinskis sako, jogei anglui 
ir franeuzai, kad ir butų siun
tę Lenkijon stiprias karo lėktu-

džią. Bent retkarčiais žmogus nori savo vargus bei ru 
pėsčius užmiršti ir būti linksmas.

vų eskadras, nebūtų galėję jų 
išgelbėti. Nes vokiečiai taip Li
mai sugriovė bombomis Lenki
jos aerodromus ir sunaikino 
gasolino sandėlius, kad tie ang
lų ir franeuzų lėktuvai nebūtų 
radę nei vielos nutūpti, nei ku
ro skraidymui. Hitleriui padėjo 
laimėti “žaibo karų*’ Lenkijoje 
daugiausia nacių karo žvalgyba, 
kuri Lenkijoje veikė dar negir
dėtu ištorijoje maštabu.

PILIETINIO KARO AU
KOS SUOMIJOJE IR 

RUSIJOJE

Einant bolševikų karui prieš 
Suomiją, Maskva ir jos akli tar
nai pripasakojo daug baiseny
bių apie Suomijos kariuomenės 
vadą, maršalą Mannerheimą: 
kad jis esąs atžagareivis ir aris
tokratas, išžudęs pilietiniame 
kare (1918 m.) dešimtis tūks
tančių žmonių ir t.t.

Vienam asmeniui, kuriam ta 
komunistų propaganda apsuko 
galvą, “Naujosios Gadynės” re
dakcija aiškina, kad pilietinis 
karas visuomet būna žiaurus ir 
praryja daug aukų, nežiūrint 
kurioje šalyje jisai iškyla ir kas 
jį laimi. Suomijos pilietiniame 
kare 1918 m. žuvo kelios de
šimtys tūkstančių gyvesčių (vie
ni sako, 18,000, kiti — 35,000), 
bet Rusijos pilietiniame kare 
žuvo milionai!

“Reikia atsimint”, rašo “N. 
G.” redakcija, “kad pilieti
niam kare kerštas ribų netu
ri. Pradžioj 1921 m. Komiu-, 
terno Pildkomo posėdy Luxo 
viešbuty prie Tverskaja gat
vės, Masjęyoj, tuometinis so
vietų karo komisaras Trockis 
raportavo,, kad nuo pradžios 
bolševikų (lJ.revoliucijos iki 
Kronštadlųs sukilimo raudo
nieji jau likvidavo vienuolika 
milionų ‘baltųjų’! (Tą rapor
tą savo ausimis girdėjo da
bartinis “Naujosios Gadynės” 
redaktorių^.) Kronštadlo su
kilime žuvo per 12,000 žmo
nių. Norą davinių kiek žuvo 
laike kaimiečių sukilimų, pa
sipriešinusių ūkių kolektyvi
zavimui. Tačiau savo laiku 
‘Naujojoj Gadynėj’ buvo pa
skelbta rūpestingai surinktos 
skailmenos, kad tik laike Sta
lino ‘čistkų’ nužudyta milio- 
nas žmonių.”
Dar galima pridurti Gruzijos 

sukilimo malšinimą, kurį atli
ko Stalinas, i Tenai buvo tiek 
pralieta kraujo, kad net pats 
Leninas pasipiktino ir pranešė 
bolševikų partijos centro komi
tetui, kad jisai (Leninas) ra
portuos apie tą baisią skerdynę 
partijos suvažiavime ir reika- 
iaus, kad Stalinas butų išmes
tas iš partijos arba dar aštriau 
nubaustas! Bet Leninas staigiai 
apsirgo ir suvažiavime dalyvau
ti negalėjo; todėl Gruzijos sker
dynės klausimas paliko viešai 
neiškeltas,

žodžiu, Rusijos bolševikų va
dai praliejo šimtą (jei ne tūks
tantį) karty daugiaus kraujo 
pilietiniuose karuose, negu Suo
mijos generolas Mannerheimas.

Bet Mannerheimas, laimėjęs 
pilietinį karą, nepasigrobė dik
tatoriškos galios į savo rankas, 
nors jisai lengvai butų į galėjęs 
tai padaryti. Jisai butų galėjęs 
patapti kad ir Suomijos kara
lium. Tačiau jisai garbės netro
ško. Pasibaigus pilietiniam ka
rui, jisai paliko galią civilinės 
valdžios rankose. Vėliau jisai 
visai pasitraukė iš aktingos tar
nybos ir ramiai gyveno savo it- 
kyje. Bet kuomet Suomija bu
vo užpulta, jisai vėl sutiko va
dovauti ginkluotoms krašto jė-< 
goms, nepaisydamas to, kad 
valdžioje svarbias vietas turėjo

Kai atsiduri Vilniaus lietuvių 
tarpe, tai juste pajuti, kaip jie 
stipriai nekenčia lenkų ir kiek
vienų jiems daromų kultūrinia
me gyvenime nuolaidų, čionykš
čiai lietuviai sutinka su didelė
mis abejonėmis ir rezervais. 
Štai visose mokyklose, kur su
daro lenkų mokinių dauguma, 
yra palikta dėstomoji lenkų kal
ba ir greta jos lietuvių kalba 
einama kaipo atskiras dalykas. 
Vielos lietuviams, nesakysiu vi
siems, šių j i mokyklų tvarka la
bai nepatinka. Jie norėtų, kad 
butų atvirkščiai, kad lenkų kal
ba butų einama kaipo atskiras 
dalykas, o visa kita butų dėsto
ma lietuvių kalba.

Šioks Vilniaus lietuvių daugu
mos nusistatymas atrodo labai 
keistokas, bet kaip išsikalbi su 
jais, tai' jų šiokį nusistatymų 
pradedi suprasti, nors jo ir pa
teisinti negali. Vietos lietuviai 
tiek daug yra nuo lenkų biuro
kratijos nukentėję, kad visa kas 
lenkiška dabar jiems primena 
tik priespaudą, tos dar buvusios 
Lenkijos biurokratijos liekanas, 
ko jie visa savo širdimi niekaip 
negali pakęsti. Tiek tyčiotasi, 
tiek buvo niekinami Vilniaus 
lietuviai, kad jie dabar į lenkus 
ramia širdimi visai negali žiū
rėti.

Neįtikinsi vietos lietuvių, kad 
pagaliau ne visi lenkai anuomet 
buvę tokie, kad ir jų tarpe bu
vo tokių lenkų, kurie norėjo su 
lietuviais gražiuoju sugyventi. 
Čia jums vietos lietuvis tuoj at- 
kirs, b dėlko anuomet tie gerie* 
ji lenkai nepakėlė savo protesto 
balso, kai lietuviai buvo tiesiog 
žiauriai persekiojami, kai skau
džiai turėjo kultūriniai kentėti.

Jei mėgini įrodinėti, kad štai 
ir dabar lenkų, tam tikri sluog- 
sniai, visai nuoširdžiai nori su 
lietuviais gerai sugyventi ir? yra 
tikri Lietuvos valstybės šalinin
kai, tai vietos lietuviai jums 
piktai atkerta, kad tai yra iš 
lenkų tik veidmainystė, kad len
kų niekuomet negalima pasiti
kėti!

Atrodo, kad tai jau butų kra
štutinumas, bet Vilniaus lietuvis 
šį savo, nusistatymų taip rimtai 
ir kietai įrodinėja, kad nieku 
budu įtikinimas nepasiduoda.

Atrodytų, kad kai kurie iš 
Vilniaus lietuvių visai įimtai 
norėtų, kad dabar lenkams Vil
niaus krašte butų taikinami tie 
patys administracijos nuostatai, 
kurie anuomet lenkų buvo tai
komi lietuviams...

Dar laime, kad tokio lietuvių

V*1 • • 1 • • • šame galvojimo centre vis darilniaus gyvenimo kreivoji gludi Vokietija ir vokiečių kul- 
J turos įtaka.

Vilniaus krašto valstietis, len- 
‘ kiškai kalbąs, galvoja daugiau 

Vilniaus krašto vals- lietuviškai, ar tikriau tarus, jo 
tietis. — Pasigenda Lietuvos socialdemokratų par- galvojimo centrą sudaro Lietu- 
tijos. — Vilniaus darbininkai. — Reikia nepasiduo
ti šovinizmui. — Ryklių siautimas.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Vilniaus lietuviai ir lenkai. — Keistokas nusistatymas 
— Klaipėdos krašto būrai.

nusistatymo yra maža, bet vis- 
viena jie savotiškai veikia vie
tos administracijų ir reikia su 
pasigailėjimu konstatuoti tų 
faktų, kad kaip kas iš valdžios 
pareigūnų šiokiai nuotaikai pa
siduoda ir kartais tikrai šiurkš
čiai pasielgia su lenkais.

O reikėtų skirti pelus nuo 
grudų. Visai neabejotinai tenka 
tvirtinti tas faktas, kad, saky
sime, kaime veik visi lenkai val
stiečiai, mažažemiai ūkininkai 
nuoširdžiai džiaugiasi, kaip jie 
sako, Lietuvos sulaukę. Dar 
daugiau, jų žymi dalis jums at
sidėję įrodinėja, kad čia visuo
met buvusi Lietuva ir Lietuva 
amžinai turi pasilikti. Lietuvos 
valstybės tradicijos čia giliai 
yra įleidbsios savo šaknis. Dar 
daugiau,/kaip kas iš lt] valstie
čių lisiąg sako, kad jie esą lie
tuviai, tjik lenkiškai kalbų ir no
rį tokiais lietuviais pasilikti, bet 
senoji karta savo kalbos tradi
cijas norinti išsaugoti, nors 
džiaugias, kad jų vaikai jau lie
tuviškai mokyklose mokomi. 
Jei palyginti Klaipėdos krašto 
būrų, kuris savo namų apyvo
koje vartoja lietuvių kalba, ir 
Vilniaus krašto gyventoja, kuris 
vartoja tik lenkų kalbą, tai gau
sime tarp jų didelį skirtumų.

Klaipėdos krašto būrų lietuv
ninkų tarpe Lietuvos valstybės 
tradicijos visai buvo mirę. Ta
sai būras lietuvninkas, nors ir 
lietuviškai kalbėjo, bet jisai tik 
vokiškai galvojo ir jo visos 
mintys sukosi apie Vokietijų. 
Jam Lietuvos valstybė daugeliu 
atvejų buvo tiesiog nesupranta
mas daiktas, jam tai atrodė, kad 
tai tik rusų imperijos atska’a.

Nors jis ir lietuviškai kalbė 
jo, nors jis ir skaitė lietuvių lai
kraščius ir pamažu pradėjo įsi 
traukti į bendrų lietuvių kultū
rų, bet jisai nieku budu nenorė
jo išsižadėti vokiečių kalbos ir 
Vokietijos valstybės įtakos.

Juo labiau jisai nenorėjo, kad 
jo vaikai tik lietuviškai mokė
tų. Nors jisai ir pritarė lietuvių 
mokyklų steigimui, bet reikala
vo, kad greta lietuvių kalbos jo 
vaikai butų mokomi ir vokiečių 
Kalbos.

Tokio nusistatymo Klaipėdos 
krašte lietuvninkų buvo daugu
ma, tai veik neabejotinas fak
tas. Tik dabar, visų Vokietijos 
vargų akivaizdoje; Klaipėdos 
krašte lasai lietuvninkų nusista
tymas kinta, bet jisai kinta gal 
tik tam tikrais materialiais iš
skaičiavimais, nes L;etuvoje da
bar žymiai geriau gyventi. Da
bar jau jisai abejoja, ar nebūtų 
geriau, kad Klaipėdos kraštas 
butų likęs Lietuvai, bet, žinoma, 
glaudžiai su Vokietija bendra
darbiaująs, kad reikalui ištikus, 
jisai, taisai būras galėtų į kų at
siremtu Kitaip tarus, tasai bū
ras savo lietuvystės ir Lietuvos 
valstybės aspiracijose, savo gal
vojimu nėra savarankus, o vi-

socialdelnokratai. Jisai su ta 
valdžia kooperavo ir nebandė 
vaidinti diktatoriaus rolę.

Taigi jisai nėra despotiškų 
palinkimų žmogus. Jį už tai ger
bia visi Suomijos žmones. , 
' O bolševikiškus bašibuzukus 

Rusijos liaudis neapkenčia.

vos valstybiškumas. Jis visai 
nuoširdžiai yra linkęs visų savo 
likimų jungti su Lietuvos vals
tybės likimu. Tiesa, ir jis nori 
apsaugoti savo lenkų kalbų, bet 
visai nesipriešina, jei jo vaikai 
bus lietuviškai mokinami ir

visai neboja, čia yra istorinė 
Lietuva ir ji turi palikti. Jis čia 
gyvena, reiškia, turi pasiduoti

Aišku, kad ir pas jį yra šio
kių tokių lukeriavimų, kad gal 
kada nors Lietuva sueisianti su 

gal kada nors tie amžini ginčai 

gios su lygia bendradarbiaus, 
bet šie, jo lūkesčiai visai nesu
daro viso jo galvojimo išcentri
nį tašką, tai t.k lukeriavimai, 
lai lik troškimai, tai ateities 
klausimas, o dabar jis žiuri vi
sai realiai — čia Lietuva ir ji 
turi likti.

Suprantama, ir šio valstiečio 
galvojime nulemia tam t.kri 
materialiai veiksniai: Lietuva u- 
kiškai žymiai geriau susitvar
kiusi, negu buvusi Lenkijos val
stybė. Lietuva turi pas save į- 
gyvendinusi žemės reformą, 

bai nekenčiamo bajoro dvari
ninko.

Lietuvoje žemės ūkis žymiai 
pakilęs ir jo pažanga rūpinasi 
pati valstybė, sic reiškiniai tam 
mažažemiui vaisi eciui, lenkiš
kai kalbančiam, suteikia daug 
gražių vilčių, jis tikisi materia
liai žymiai aukščiau paki’s’ąs. 
Todėl jisai visa savo širdimi lin-

dru Lietuvos valstybės likimu.
(Bus daugiau)

ŽINIOS
VILNIUS — Kooperatyvų 

Sąjungos “Lino” speciali ko
misija apžiūrėjusi Naujosios 
Vilnios linų fabrikų, rado, kad 
fabrikas nors ir didelis, bet 
reikalingas pagrindinių pato
bulinimų ir remontų, kas kaš
tuos per 50,000 litų. Fabrikas 
dirba dviem pamainomis su 
daugiau kaip 300 darbininkais. 
Per mėnesį pagamina po 200 
tonų linų ir nuošukų. Fabrikas 
galėtų ir dar labiau priimti 
darbininkų, bet kol kas trūksta 
žaliavos, nes atgautoji Vilniaus 
sritis pati linų žaliavos veik 
neturi—linų sėjamieji plotai 
pasiliko SSSR pusėje, lodei ža
liava gabenama iš Utenos-Za- 
rasų ir Suvalkijos rajonų. Atei
nantiems metams bus rūpina
masi išplėsti linų auginimų ir

Dūkštų, Ignaliną, Nemenčinę 
ir Eišiškes, kur žemės kiek ge
resnės.

KAUNAS.—Vedamos su Šve
dija derybos dėl oro linijos Kau- 
nas-Stockbolmas atidarymo. Su
sisiekimą palaikytų Lietuvos 
lėktuvai, tie palys, kurie kur
suoja tarp Kauno ir Palangos,
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NTuZIKOS Žinios
Veda—-NORA

KOMP. MIKAS PETRAUSKAS

Lietuvių Liaudies 
Šokių Repertuaras

Neseniai įsisteigusi Lietuvių 
Liaudies šokių Dr-ja pradėjo 
'daibą. Sudalyta repertuaro ko- 
Imisija, kuri peržiuręs visą Tau 
tosakos Archyvo turimą liau
dies šokių medžiagą ir atrinks 
(uos dalykus, kurie pasirodys 
tinkami šiais la.kais naudot s 
Be to, bus aiškiai ir p; stoviai 
nustatytas tokių naud.es šokių 
atlikimo būdas, Kad tas put 
šokis įvairių trupių nebūtų įvai
riai aiLekamas ir iki nepažini
mo iškraipomas įvairiomis sti
lizacijomis. Komisiją sudaro. 
M. Baronaitė, B. Juškevič.ulė- 
Lapšienė, D. Nasvytytė, J. Ba
lys ir B. Dvarionas. Diaug.ja 
ėmėsi organizuoti dvi šokėjų 
grupes: Kaune ir Vilniuje.

' [“L. A.”]

KORESPONDENCIJA
Binghamton, N. Y.
MARGOS ŽINIOS Iš MUSŲ 

KOLONIJOS

Šiandien sukanka lygiai trys metai, kaip Lietuvoje mirė 
musų žymusis dainininkas — kompozitorius Mikas Petrauskas. 
Užrašai jo duosnaus gyvenimo lietuvių dainos pasauliui yra 
supinti į saldžiai kvepiančių gėlių vainikų, kuris nuolatos puoš 
atmintį šio tikrai didelio ir garbingo kūrėjo — Miko Petrausko.

Z' 1 '  I .1. UI———— „ ■! ........ "—V

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

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

1803 VVEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.) •
V --------------- — z

Vėliausias

S
KAIP ANT PEČIAUS VIRŠAUS KEPTI IR

BE VANDENS VIRTI

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

Dėl susitarimo dienos ir laiko kreipkitės į

Nepamirškime Savus 
Jaunuolius Šokėjus

Kalbant apie besilas inanb 
jaunimą, būtinai neturime pa
miršti savuosius. Nors tiesa pa
sakius, negalime sakyti, kad 
lietuviai neremia jaunimo veik
lą, bet kad beveik visas jų rė
mimas yra vienoj pusėj, dainos 
ir muzikos, tai irgi tiesa. Tuo 
tarpu nemažai yra jaunimo, 
kuris turi palinkimo ir gabu
mų ir kitos dailės srityje — 
šokio.

Viena tokia grupė yra susi- 
burusi prie Lietuvių Jaunuolių 
Draugijos, kuriai vadovauja 
Vytautas Beliajus, kaip šokių 
mokytojas, šie šokėjai nekartą 
pasižymėjo ne viert tik tarp sa
vųjų ir svetimtaučių Ghicagoje, 
bet ir svetur. Jie ypatingai gra
žių recenzijų susilaukė iš ang
lų spaudos už dalyvavimą tau
tiniam festivalyje Washington, 
D. C., per praėjusius du me
tus.

Šie jaunuoliai trokšta daly
vauti ir šių metų festivalėje 
Washingtone, kad vėl gražiau
siai pagaršinus lietuvių vardą 
pasauliui. Tokiai kelionei jiems 
reikalinga medžiaginė parama. 
Jie, tačiau, nerenka aukų, bet 
dirba, kad sukėlus nors dalinai 
lokį kelionės fondą. Iš publikos 
jie nieko daugiau neprašo, kaip 
tik atsilankyti jų rengiamam 
vakare ir praleisti smagią va
landėlę besigerint jų talentu ir 
įdomia interpretacija įvairių 
tautų šokių. Žinoma, lietuvių 
šokiai užims didžiausią progra
mos dalį. Butų gražu, kad ry
tojaus parengime, kuris. įvyks 
Lietuvių Auditorijoj (pradžia 6 
valandą vakaro) dalyvautų 
kuodaugiausia lietuvių. Paro
dykime šiems jaunuoliams, kad 
jų veikla yra pageidaujama ir 
Įvertinama.

* * *
Linksmų pavasario švenčių 

visiems muzikos mylėtojams.
Nora G. %

Birutė Ruošiasi 
Statyti Naują 
Lietuvių Operetę

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

Telefonas SUPERIOR 3391.

STATOME NAUJUS

NAMUS
i

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUK1S
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ

Telefonu LAFAYETTE 5824

CO

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

“Viengungiai”
Birutės choras • šiuo laiku 

ruošiasi savo didžiajam kon
certui, kuris įvyks balandžio 
21 d., Lietuvių Auditorijoje.

Be koncerto, lietuviai gaus 
pirmą progą pamatyti ir išgir
sti naują lietuvių operetę, 
“Viengungiai”, kuri buvo ne
seniai parašyta Lietuvoj. Biru
tė visumet pasižymėjo gražiais 
koncertais ir operetėmis, tad 
galima tikėtis, kad ir šį kartą 
publika bus patenkinta savo 
jaunuomenės gabumais.

Choro nariai, po vadovybe 
Jono Byansko, lanko repetici
jas du kart ir daugiau į savais 
tę, kad jie butų prisiruošę tin
kamai pastatyti scenoj naują 
veikalą.

Birutė dalyvaus ir “Naujie
nų” koncerte kovo 31 d. '

M.

Nors gavėnia ir žmonės pa 
liovė baltavoti, bet vistiek šiek 
tiek kruta Binghamtono lietu
viai. Neperseniai buvo koncer
tas Vilniaus /atvadavimo pami
nėjimui. Birutės Klubas suren
gė tą vakarėlį, tai programas 
buvo gana įvairus ir ;domus 
Kalbėtojais buvo: kunigas Ca- 
simir Skrypka, Dr. Breivis, 
Bruno Balčikonis ir Alphonsas 
Jasiloniš. šie kalbėtojai nupa
sakojo Vilniaus istoriją, t jos 
dabartinį gyvenimą ir kas ga- 
i būti ateityje. Vilnius buvo, 
yra ir bus Lietuvos — buvo 
kalbėtojų pagrindinė mintis. 
Šv. Juozapo choras dainavo pa
triotiškas dainas. Ona Kazlau
skaitė padainavo solo; Anelė 
Andrahunas akompanavo ant 
piano. Helcn Voskiutė buvo iš
šaukta ant scenos keletą sy
kių pagroti ant akordeono. Vi
siems irgi paliko monai (ma- 
gic trieks) ir “juggling”, ku
riuos atliko artistas Happy 
Barvinchak.

» o
Nuo šių metų Užgavėnių įsto

jo į “blaivininkų” eiles — pa
sižadėjo negerti stiprių gėrimų 
iki Velykų -r— keletas musų 
gerai pažįstamų lietuvių: Ka
zys Krasauskas, Benjaminas 
Pilotas, Mike Kunse, Jonas 
Berčunas ir kelios moterys. 
Viena esanti nuo Našlių Ave- 
nės, o kita nuo Glenwood. Jų 
vardų neminėsiu.

8 ' » O
Po gavėnios vėl girdėsime 

apie rengiamus balius. Gaspa- 
dinės iš anksto pradeda bijo
tis apie navatną virtuvės ne
laimę. Pasirodo (taip buvo per, 
praeitus keletą kartų), kad 
prapuola vištos ir dešros kaip 
tik tuo laiku, kai jas reikia 
dėti ant stalo. Kada rosteriai 
pilni su skaniais valgiais, tai 
elektra užgesta keletą minučių 
ir kol gaspadinės v susigraibo 
šviesų, tai rosteriai išvažiuoja 
per duris.

Na taip ir pabėga kartais 
kokia butelka arielkos. Man 
teko nugirsti, kad mažai var
tojamos užpakalinės durys to
kiais atvejais atsidaro. ' 

a : » »
Garnys tik vieną sykį buvo 

atskridęs pas Binghamtono lie-, 
tuvius per gavenįą ir atnešė 
jauniesiems čeponiams gražų 
sūnų.

Esu girdėjus apie juokingą 
atsitikimą vienam doram ber
neliui. Šis bernelis, senas Bing
hamtono gyventojas, yra vi
siems žinomas — ir dar dau
giau pasakysiu, jog turi auto
mobilį (coupe modelį). Vieną 
dieną šis bernužėlis nuvyko pas 
vieną panelę ant Našlių Avenės 
ir pradėjo tvirtinti, jog jo “šir
delė” esanti nerami. Šioji pa
nelė, daug visur keliavus, pra
nešė jam apie kaž-kokius “mei
lės miltelius”. Juo tolyn, juo 
labiau pradėjo tas kavalierius 
tikėti tų “meilės miltelių” vei
kimu. Per didelį prašymą ta 
panele išrašė jam receptą. Su 
šiuo receptu nubėgo tas berne
lis į aptieką. ■ Girdėjau, kad 
bernelio ausys labai paraudu
sios, kai jis patyręs, jog tie 
milteliai esą “vabalams naikin
ti”.

Su gavėnios pabaiga bus 
daugiau veikimo ir daugiau ži
nių. Jūsų Reporteraite.

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

Fortas virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš $300,000.00
Dabar Mokame 3l/b$ Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

SJANTKRO 
tLDEEALMVCNGS

......... .............. "and:
LOAN ASSOClATIONof Chicago

JUST1N MACKIEVVICH, Pres.
Vai. O iki 0. Šen 9 iki 12 

Suk 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAViNGb ODERALLY 
INSURED

1192 ARCHER AVENUE

PIRKIT 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 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

PIRKIT NAUJA BUICK
MILDA

AUTO SALES
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 melu modelių automobilių.

806 WEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

ATSTOVAI: KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, 
JUOZAS ŽUKAS, ROBIN & SHORTY.

Peoples Krautuvė
SIŪLO ŠIŲ METŲ

DIDŽIAUSIĄ VERTYBĘ

6 Kubiškų Pėdų 
Dideli 1940 Metų 
WESTINGHOUSE 
REFRIGERATOR 

’114’5
Didelė Nuolaida Už Seną 

Refrigeratorių

Lengvus Išmokėjimai
PEOPLES KRAUTUVĖ Džiaugiasi Pasiūlyti ..Tamstom
Didžiausią Vertybę Refrigeratorių Istorijoj. Tik Pamąs- 

tykil—ti Kubiškų Pėdų, Tikras WESTINGHOUSE 
Refrigeratorį Už

$114.75
UŽSISAKYKIT TUOJAUS, NES ši KAINA x 

TIK TRUMPAM LAIKUI.

PEOPLES KRAUTUVĖ Pilnai Autorizuota Parduoti WES-
TINGHOUSE Produktus ir Turi Pilną Pasirinkimą Šių
Po Pasaulį Pagarsėjusių Refrigeratorių Visokio Didžio• ►

Modelių ir Kainų.

4179-83 ARCHER AVENUE
TELEFONAS LAFAYETTE 3171

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Raiste d SL

Tel Boulevard 0014

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, 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.

Šaukit Tel. Y A ROS 3408

♦ FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Sophie 
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
— ĮVYKS —

Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALEJE

1 2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Vedėjai ir Pardavėjai Sveikina Savo Koidumerius ir Prie- 
telius su Velykų Šventėm ir Velija Geriausių Pasisekimų 

—M. T. Kezes, J. A. Krukas, S. J. Krukas, 
K. Lesnikas ir Kiti.

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 

■mus. Siųskite savo orderius:
NAUJIENOS
1T39 S. Halsted SU
Chicago, I1L

Vardas-------,------ - ----------------------- į

Adresai--------------- ------------ ------- -- F

MhrrtH -----------— - 1

naud.es
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“LINKSMA DIENĄ APTURĖJOM, KA IŠ 
SENO MES NORĖJOM...”

4

"   **• “* 1 ■' ■ ' »
Kasgi nenorėtų “apturėti” arba sulaukti linksmos dienužės? 
Kas nevelytų mainyti liūdną mėnesį į vieną linksmą dieną? 
Juk niekas nenori liūdėti. Liūdnumas, liūdnos dienos tem

do musų gyvenimą prieš musų norą. Tam tikros jėgos tam 
tikrais veiksniais sutveria ir primeta mums tokius reikalus, 
kurie verčia mus rūpintis, liūdėti ir kentėti.

Ir taip buvo nuo amžių.
Senovėje žmonės sulaukę linksmos dienužės švęsdavo šven

tes ir dainuodavo tam tikslui sukurtas dainas.
šiais laikais ir ypatingai šioje šalyje mes esame laimin

gesni. Mes laiks nuo laiko galime pasiimti sau linksmą dienužę 
ir pasilinksminti.

Bet vienas sau nesukursi linksmybės; tai galima padaryk 
tik bendradarbiaujant su kitais.

Ir, štai, “Naujienos” rengia savo skaitytojams ir rėmėjams 
tokią linksmutę dieną. Tai bus NAUJIENŲ KONCERTAS kove 
31 d. Sokolų svetainėje.

Kiekvienas gali atvykti ir puikiausioje nuotaikoje pasi 
linksminti, o po to ilgai, ilgai turėti smagius prisiminimus.

JUOZAS.

VIENA SENIAUSIŲ LIETUVIŲ ŠEIMŲ 
CHICAGOJ

> i— i ' ...............*

Diena Iš Dienos
Juozo Budrick— 
Budrecko Gimtadieniui

Sveikas, musų mokytojau, 
šiandien iš pat ryto, girdėda
mas šią linksmą dieną daug 
linkėjimų jautrių, ir mums da- 
leisk žodi vieną kaip nors pri
dėti prie žodžių jų.

Tegul, kur tik atseis keliau
ti ir muzikos tyrinėt vagas, 
linkim jums laimę atsiekti 
tamsybės išgenėt šakas. Ir gei
džiam linksmai sulaukti daug, 
daug gimimo jūsų dienų, ir 
tas dienas linksmai praleist 
tarp muzikos ir mokinių. O 
garbei jūsų aukštai išaugti

BRIDGEPORT ROOFING AND* 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Roofs, Gutters, Skylights 

and Siding.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

muzikoje tarp lietuvių.
Geidžiam viešai išreikšti, 

kaip esam dėkingi už tai, jog 
netingi mus šviesti, muzikoje 
mokinti ir lavint musų min
ti.

Ką jaučia šiandieną širdis 
musų kiekvieno nesunku at
spėti, ko liūdi, svajoja širdis 
ta jautrioji, kai žvaigždės ma
sino savo spinduliais^ gal tavo 
sielą, jos į erdvę vilioja. Tu 
nori skrajoti padangių keliais.

Vai, daug jų ten yra pasau
lio platybėj ir slenka jos am
žius ramiai sau liuosybėj, ne
temdo jų miglos, nespaudžia 
skausmai. Tik blykčioja žvaig
ždės iš veido dangaus, lai nu
švinta ugninga erdvėj begali
nėj jūsų gimimo dienoj.

Lietuvių Jaunuolių Bala
laikų Orkestrą.

Kovo 22, 1940

Linkiu Linksmų Velykų Visiems 
Lietuviams

PRANAS KUZMARSKIS
Mes ciuvam, taisom ir valom 
vyrų ir moterų rubus. Taipgi jau 
musų orkestrą patarnauja viso

kiems parengimams.
2635 VVest 39th PI. Chicago 

Tel. Lafayette 2358

PETER SUDENT'
At’dTė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas. graži vieta piknikams.
6600 W. lllth St.. VVprth, Iii.

Juozai “Brangina”
Savo Vardadienj

Kovo 19-tą d., Hollywood Inn 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., 
įvyko graži “Juozų” parė. šios 
parės iniciatoriai buvo Juozas 
BagoČenskis, Juozas Blonzdis, 
Juzefą Piktužienė, Juozas Stul- 
gaitis ir Juozas Bendokaitis.

Svečių buvo daug. Visi šoko, 
valgė ir gėrė kiek tik norėjo.

Yes, šie Juozai brangina sa
vo vardadienius. Jie nepaiso 
kiek tas jiem kainavo, balia- 
vojo ir vaišino kitus. Bravo, 
Juozai.

— Steponas.

AUDITORIUM 
RESTAURANT

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

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI, Sav.

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI 

(su Hickory medžio durnais) 
Galima valgyti žalius arba 
virtus. Labai tinka dėl . už
kandos Tavernoms. Taipgi 
turime venzyto porčepso ir 
batsų. Musų pačiu išdirbi- 

mas.
JUSTIN’S 

Food Store 
5519 S. Halsted St 

Tel. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 10804% So. i 

Michigan Avenue) |

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.

Jonas ir Ona Dorikaičiai

Iš Politikos |pana9iki!noų 
Lauko

Ragina Lietuvius 
Balsuoti už 
Gutknechta

Vedybas
Abu “Jaunavedžiai” Paeina Iš 

Lietuvos
Apskričio teismo teisėjas 

Nieineyer vakar panaikno ve
dybas dviejų-jau senatven ei 
lančių chicagiečių, kurie išgy
veno kaip vyras ir žmona 29

metus laiko. Jie yra 52 metų 
Arthur Spencer ir 72 metų Jane 
Spencer.

Teisėjas jų vedybas panai
kino pasiremdamas argumentu, 
kad jie neturėjo teisės apsi
vesti, nes yra pusbrolis ir pus
seserė.

Spenceriai paeina iš Lietu
vos, Tauragės apylinkės, ir Lie
tuvoj gyvendami vartojo pa
vardę “Šapiro”.

Rytoj, 4 valandą po pietų 
Sokolų Salėje, 2343 So. Kedzie 
Avenue, įvyksta Radio progra
mų leidėjos; p. Sophie Barčus 
rengiamąs Velykinis Vakaras. 
Vienas/gražia/usių numerių bus 
vienosj seniausių Chicagos / lie
tuvių šeįmų pagerbimas. Ta 
šeima yra Jonas ir Ona Do- 
mikaičiai, kurie jau baigia 46- 
tus laimingo vedybinio gyve
nimo. Jie apsivedė 1884 me
tais, gegužės 10 d., Eržvilkės 
parapijos bažnyčioje, ir dabar 
gyvena adresu 1013 West 123rd 
St., Chicagoj.

Kiti seneliai, kurie dalyvaus

šiame p. Barčus “Velykiniame 
Vakare” yra Jurgis ir Elžbieta 
Gėrikai, 826 W. 34th Street; 
B. Kazlauskai, 920 West 54th 
Place; Adomas ir Alexand'ra 
Urbonas, 4327 South Wash- 
tenaw Avenue, ir Jurgis ir 
Elena Derinas, 2145 West 24th 
Street.

Scenoj šiame parengime bus 
pastatytas gražus vaizdelis 
“Rašlytė”, bus dovanų dalini
mas, šokiai, taipgi ir keli kiti 
įdomus numeriai, šiuo vakaru 
p. Barčus pažymi savo progra
mų 7-tas metines sukaktuves. 
Bilietai 75c. (Sp.)

Kandidatuoja Į Cook Apskri
čio Prokurorus; Lietuvaitė 

Darbuojasi Jo Naudai
Visi reikalauja teisingo, be 

šahško ir drąsaus įstatynr 
vykdymo prižiūrėjimo iš val
stybės 'prokuroro. Teisėjas John 
Gutknecht, kuris yra plačiai 
žinomas kaipo advokatas ir tei
sininkas, turi tas ypatybes ir 
jas panaudos jūsų gerovei.

Teisėjas Gutknecht savo dar
buotėje pasižymėjo žmonišku
mu svarstant jaunuolių bylas; 
panaikino “fixes” trafiko teis
me, ir sumažino automobilių 
vogimą Chicagoje.

Kadangi Teisėjo Gutknecht 
išsilavinimas ir patyrimas pa
daro jį vienu iš tinkamiausi!’ 
kandidatų į Valstybes prokuro
rus (State’s Attorney), aš jau
čiu sau už pareigą paraginti 
lietuvius balsuoti už Judge John 
Gutknecht į prokurorus. Aš 
neklysiu pasakiusi, kad kiek 
vienas jo darbas, kaipo vald
žios prokuroro, gaus jūsų 
tarimą, o jus didžiuositės 
savę už jį.

Jūsų parama Teisėjui
knecht bus nuoširdžiai įvertin 
ta.

Papasakokite savo draugams 
apie Teisėją John Gutknecht h 
paprašykite, kad Balandžio 
(APRIL) 9 dieną, jie balsuo 
tų už jį į State’s Attorney o 
Cook County.

Platesnių informacijų reika
lais kreipkitės prie žemiau pa
sirašiusios, adresu 134 Nortk 
LaSalle St. .... (

Stella Strikol. (Skl.)

pri- 
bal

Gut

r OAK LEAF TAVERN
3428 SOUTH HALSTED STREET 

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

Linksmų Velykų Visiems Musų Lietuviams 
Kostumeriams ir Draugams

MILO-WIESNER RECREATION CENTER
823 Wcst 35th Street

BUDRIKO VELYKINIS RADIO 
PROGRAMAS IR MAKALŲ 
TEATRAS

Kad Velvkoms 
Nebūtų Daug 
Darbo —-

šsiėmė Leidimus

(Chicago j)
Frank McLamore, 28, su Ann 

Yonkus, 25
John Carson, 22, su Maria 

Sulages, 19
Victor Walen, 22, su Ange

line Giza, 21
Edward Zabrocki, 23, su He- 

’.en Lechawicz, 20
Michael Matis, 48, su Anna 

Josefowitz, 48

Reikalauja 
Perskyrų

Charlotte Šokas nuo Charles 
Šokas

William Sarpalius nuo Alice 
Sarpalius'

Ella Sakowicz nuo Frank Sa- 
kowicz

9avo
?crskiras

Gertrūda Orlik nuo Charles 
Orlik

Martha Braze nuo August 
Braze

Pasilinksminimo 
Vakaras <

Šv. Marijos Parapijos nariai 
rengia pasilinksminimo vakarą 
kovo 24 d., pirmąją Velykų 
Švenčių dieną, Parapijos sve
tainėj, 3501 S. Union Avė. Pra
džia 7 vai. vakare.

Kviečia visus šv. Marijos pa
rapijos klebonas St. Linkus ir 
Valdyba. (Skelb.) j

Is Radio ’ Stoties WCFI^-A)70 
k., 5: 30 iki 6:30 P. M., 
Chicago s Laiku

Gerai išlavinta Budriko or
kestrą iš penkiolikos muzikan
tų gros lietuviškas liaudies me
lodijas, vyrų kvartetas dainuos 
naujas lietuviškas dainas, pri
tariant orkestrai, ir Makalai 
švęs Velykas, valgys velykinius 
pietus.

Programe dalyvaus 44 asme
nys gerai išsilavinę artistai. Ir 
biznio pranešimai nebus nuo
bodu klausyti. Programas bus 
girdimas plačiai apylinkėse. 
Lietuvio J. F. Budriko Radijų 
ir Rakandų Krautuvė šituos 
programos leidžia jau vienuo
likti metai.

—Lietuvių Dailės Mylėtojas

Progress Krautuve 
Transliuos Gražų ir 
Įdomų Velykini 
Programų

Primintina radio klausyto
jams pradėti Velykų dieną 
smagiai, beklausant šios die
nos gražių meliodijų, dainų, 
muzikos, sveikinimų ir Velyki
nių linkėjimų, kuriuos galėsite
oro bangomis iš Stoties WGES, 
rytoj, • Velykose, 11:30 valan
dą prieš piet. Leidėjai progra
mų Progress Furniture Com- 
pany, 3224 South Halsted St., 
ir šių programų vedėjas, A. 
Žilius, dės pastangas visus ge
rai palinksminti ir sudomėti. 
Malonėkite patys pasiklausyti 
ir patarti savo drauginis.

Rep. Z

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
---- IR3 —

Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALE.JE

2343 SO. KEDZIE A VE

štai žmones, kurie rūpina
si, kad šeimininkes neturėtų 
perdaug darbo, Velykų stalą 
ruošdamos. Tai yra savininkai 
ir tarnautojai NeW Life Delica- 
tessen krautuvės, Bridgeporte, 
adresu 3331 South Halsted St.. 
telefonas YARds 5742’.

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

.v'
Jeigu pasnikaujate — New 

Life toelicatessen krautuvėj, 
kurią užlaiko geri lieluviai, 
gausite rūkytos žuvies, silkių, 
kastinio, “nalesnikų”, “pirož- 
kų” su sųriu ir 1.1. Viskas švie
žiai paruošiama kiekvieną die 
ną, tad pirkėjos gali būti tik
ros, kad gaus skanų, gerą mai
stą, nežiūrint kuomet užeis. 
Tai krautuvė, kurią kiekvienai 
šeimininkei apsimoka aplan
kyti. Ji atdara kiekvieną die
ną nuo 8 ryto iki 9-ių vakare; 
šeštadieniais iki 10-tos, o sek
madieniais nuo 8-tos ryto iki 
1-mos p. p., ir nuo 5:30 p. p. 
iki 9-tos vakare.

(Skl.)

Lietuvos Kariuome
nės Įžengimas Vil
niun Filmose

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

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

Kovo 26
Saloj, 1644

Kovo 27
Par. Salėj,

Kovo 28 d
Memorial Hali, 4414 So. Wes- 
tern Avė.

Kovo 29 d., West Side Hali 
(buv. Meldažiaus), 22’44 West 
23rd PI.

d., š'v. Mykolo Par. 
W. Wabansia Avė 
d., Dievo Apvaizdos 
18th ir Union Avė

Darius-Girėnas

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

Lietuvai Gelbėti Fondas.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
rios garsinasi7 “NAUJIENOSE”

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Velinam Visiems Savo Draugams, 
Prieteliams ir Rėmėjams

FURNITURECSt
2536-40 W. 63rd STREET

Tel. HEMLOCK 8400

J. W. Kaledinskas, A. Lapenas, J. Miškus

KLAUSYKIME
SALTIMIERO RYTMETINIŲ

LIETUVIŠKŲ RADIO
mnnnnHunPROGRAMŲ

Cicero Republikonu Partijos 
Kandidatai

SVEIKINA NAUJIENŲ SKAITYTOJUS IR VISUS LIETUVIUS SU PA-
/ X 8. - i

VASARIO ŠVENTĖMS VELYKOMS IR LINKI VISIEMS DAUG LAIMĖS.
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Štai Gera Proga
Linksmai Velykas
Užbaigti

Lietuviai Demokra 
tai Veikia 12-tame 
Warde

Po tų skanių velykių ’ų pietų 
atvykite Auditorijon

Rengiasi prie masinio 
susirinkimo

Tai geri pietai buvo! Rodos, 
kad mamytės velykiniai pietus 
vis geresni ir geresni. Na, kiau
šiniai nudažyti ir suvalgyti, pie
tus pabaigti, jau išbudau iš 
saldaus pogulio, o dabar nebe
liko kas daryti. Kažin, kad iš
eiti kur nors? Juk šiandien yra 
šventė, ir visi eina ieškoti pa
silinksminimo ir draug'škumo.

Kaip su teatru? Bet tenai
matysi draugų. Negalima va
žiuoti pas draugus, nes jie 
išvažinėję į parengimus.
tai! Kodėl pirmiau nepagalvo
jau? Jei į parengimą nueisiu, 
taF' matysiu gražų programą, 
susitiksiu draugų ir Velykas 
linksniai užbaigsiu.

■Ot, štai, jau ir turiu kur va
žiuoti. Į Vytauto Beliajaus šo-

Lietuvių Demokratų 12-to 
Wardo Organizacijos valdyb i 
smarkiai, rengiasi prie masinio 
susirinkimo, kuris įvyks kovo

kių vakarėlį! Kostiumai visokių 
šalių bus tokie margi kaip Ve
lykų margučiai, šokiai bus gra
žus, o vikrus šokikai tokie

31 d. 1:30 vai. po pietų Da
riaus-Girėno svetainėj, 4414-16 
S. Western Avė.

Yra pakviesti žynius kalbėto
jai, dainininkai, muzikai, cho
rai ir aktoriai, kurie pildys pro
gramą.

Apart to, bus rodomi krūti
mi paveikslai pi įtaikyti 1 e tu
vių dvasiai. Kiekvienas atsilan
kęs turės progą 
nų. Atsiniinkite, 
mokėti nereikės, 
prižadama veltui.
Skubės į “Naujienų ’ koncertą

People Get To 
Washington
— And Have. A Swell 

Yourself .—

ne-

visi
Na

jau kai užmigau. Draugus su
sitiksiu, pasidžiaugsime gražiu 
programų ir jausimės padarę 
truputį gero prisidėję prie siun
timo šitų jaunuolių į Washing- 
tonų, D. C., atstovauti lietuvius 
Amerikos Tautiškoje Dienoje.

Na, tai drožiu! Tiesiai į Lie
tuvių Auditorijų, 3133 South 
Halsted St. Bandysiu gauti bi
lietų iš anksto, nes kainuos 
liktai 35c, o kad negausiu, tai 
visliek užmokėsiu 50c prie du
rų. Programas prasidės šeš ų 
valandą po pietų, o po progra-

.M

l^me

luinieji dova- 
kad įžangos:
Viskas yra

Prašome visus lietuvius nesF 
vėl.nli. Progiamas p a i; ė; pa
skirtu laiku punktuali ji, nes 
norime, kad programą greičiau 
užabigus galėtumėme visi va
žiuoti i “Naujienų” koncertą,

Reikia žymėti, kad 12-1.0 
VVardo Lietuvių Demokratų 
Organizacijos valdyba daru 
griežtų reikalavimų į atatinka
mas vietas, kad dauginus 1 e u 
vių iš musų Wardo gautų dar-

>X

Vytautas^ Belojus ir 
yVenetfe Grybas

cijos pastangomis gavo darbus 
dar tik 10 ypatų, šitas skaičius

Savulskio orkestrus. Pasimaty
sime! —I. C. M.

gi- 
kaime.

Todėl visi 12-to Wardo lietu
viai , demokratai spieskitės prie 
sios organizacijos, nes masini ii 
ir vieningai veikdami mes pa
sieksime tikslo.

Steponas Narkis.

youTJ fhjnk yųu’re in the deųs 
of France and then in sunny 
Spain.)

I think you know practically 
all of Beliajus’s star soloists 
and his group, būt if you don’t, 
it’s high time you got acąuaint- 
ed, because Americans are 
way ahead of you and have 
known them for quite a long 
time as grand entertainers.
> If you can bet 
vance, the price 
$.35. Tickets at 
be $.50. Bring
friends along too. You know, 
the purpose of the reciial is 
to raiše money for transport- 
ation to Washington, D. C., 
vvhere the dancers will reappear 
in the International festival.

Tempting? Of course! Okay, 
I’li meet you there at 
P.M. Don’t forget to wear 
Easter duds! I. C.

tickets in ad- 
will be only 

the door yvill 
a couple of

CLASSIFIED ADS

6:00 
your 
M.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo 

JAUNAS VYRAS, 20 METŲ 
amžiaus ieško darbo. Turi pątyri- 
mą prie Low Pressure boilers, die
nos ir nakties draivinimo, patyręs 
kaipo gasolino stoties pagelbinin- 
kas, taipgi moka vartoti' typewriter 
—Jam~ darbas labai reikalingas. 
Kreiptis laišku: B03: 2317, 1739 So. 
Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BET KOKS TINKAMAS pasiū
lymas paims kampinį taverną, 6 \ 
kambarių flatą. 1501 So. 48th St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

VIVI SPORTSWEAR
229 So. Market St. lOth floor.

PARDAVIMUI GRILL biznia- 
vam Waterbury, Conn. distrikte. 
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, Conn., su
talpina 250 žmonių. Telefonas Wa- 
terbury 3.9794 arba rašyti Stanley’s 
Grill, 501 N. 'Main St,. Waterbury, 
Conn. Parduos labai prieinamai.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

CORNELL DISTRIBUTING CO.
5648 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA GREITAI kampi
nis tavernas, geras biznis ir vieta. 
Priežastis apleidžiu Chicago.

6600 So. Morgan St.

TAVERNAS GREITAM PAR
DAVIMUI. 2259 West 23rd Place ‘ 

CANAL 5976.

MARTHA MALECKIENĖ 
(po tėvais Valinteliutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 21 d. 8:30 vai. ryto, 1940 
m., sulaukus pusės amž 
mus Mikąlaitiškių
Kupreliškių parap., Biržų ap
skrity. Amerikoj išgyveno 36 
metus.

Paliko did-eliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 3 sūnūs Joną, 
marčią Oną, Povilą ir Alfre
dą, 3 anukus, brolį Antaną 
Valinteh, sesers dukteris: — 
Pauliną Urbonienę ir Valiusę 
Radavičienę ir jų šeimynas; 
2 pusseseres: Stepunę Savic- 

Į kienę ir Magdaleną Pašakar- 
aienę, Cedar Rapids, Iowa, ir 
gimines. Lietuvoj —2 seseris: 
Veroniką Latvėnienę ir Oną 

į Urbonienę ir gimines.
Priklausė prie Liet. Brolių' 

ir Seserų Dr-jos, Tretininkų, 
Šv. Onos. Amž. Rožančiaus ir 
čv. Kaz.. Rėmėjų Apaštalys
čių Draugystės.

Kūnas pašarvotas namuose, 
' 732 W. 19ttų. St.t .Ųaidotuvės 
}'įvyks kWb* M., *8:00T
’ vai. ryto iš namų į Dievo Ap- 
veizdos parap. bažnyčioje, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Martha Maleckie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti .laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Seserys, Bro

liai ir kitos Giminės.

REAL ESTATE FOR SALE
- - -

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

PARTNERS VVANTED 
Reikia PartneriųWhat are you planning to 

do after Easter Sunday’s din- 
ner? Nothing much? That’s 
swell, because here’s a hum- 
dinger of an idea. We’ve been 
going to shows right . along, 
so just to be different let’s 
go vvhere we can see a good 
program and dance after it. 
What I’ve got in mind is Vy- 
taut Beliajus’s Dance Festival 
ai the Lithuanian Auditorium 

So. Halsted St.).

Svarbias Gatves

Kelios Eina Per Lietuviškas 
Apylinkes

SKUBIAI REIKALINGAS part
neris į roadhouse biznį su 15 ake- 
rių farma. Priežastis—liga. Hilltop 
Inn, 85 ir Roberts Road.

FURN1SHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

MARQUETTE PARKE parsiduo
da 7 kambarių mūrinis bungalovv 
už pusę kainos kiek kainavo pabu- 
davoti, aukštas beismentas, lotas 
37^x125, karštu vandeniu šildy- ‘ 
mas, visi langai turi weather-strips. 
7004 So. Fairfield Avė.

KAMBARYS ANT RENDOS dėl 
vaikino ar merginos, šviesus, gra
žioj vietoj, gali pasidaryti ir val
gyti. 7130 S. Maplevvood Avė.Miesto taryba vakar priėmė 

pasiūlymą autorizuojant} iš
leisti $1,553,250 Chicagos gat
vių taisymui. Pinigai imami iš 
gasolino taksų fondo.

Taisymo darbas netrukus 
bus pradėtas ir bus vykinamas 
su WPA darbininkų pagalba.

Tarp taisomų gatvių yra 
karnos:

Anthony Avc., nuo 2 St.

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

GEIDIMAVIČIUS 
su šiuo pasauliu 
4:00 vai. rytą

1UK KENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

3 KAMBARIAI ANT RENDOS 
dėl mažos šeimynos, gražioj vietoj. 
Nebrangiai. 4026 So. Artesian Avė.For color you’ll have the 

costumes of such eountries* a# 
Lithuania, Russia, Poland, Pa- 
lestine, Mexiėo, and some 
others. For variety there’ll be 
good old American sąuare danc- 
es mixed in with the folk danc- 
es, and for mbdernity,’ grace- 
ful exhibiti'Oi> sdances. (I • hear 
there are an Apache dance 
and Tango tliat are so good

GERIAUSIAS PIRKINYS 
BRIDGEPORTE

3 po 5 kamb., plytinis, viškus 
ir beismentas, maudyklė, pečium 
šildomas, kaina $3650.00.

GORDON REALTY
809 West 35th Street.

i? UKxNri’UKE-FlXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
Congoleum ketv. pėd................ 33c
Inlaid Linoleum ketv. pėd....... 69c
Armstrong Inlaid Linoleum k. p. 98c 
Linoleum Rūgs 9x12 ................ $2.88
BLETSTElN LINOLEUM STORE 

4957 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 5015.

ANTANAS
Persiskyrė 

kovo 19 d., 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Eržvilkio Parap., Rut- 
kiškių Kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną po tėvais Jurge- 
laitę, 2 dukteris Jeanette Sto
nis, žentą Kazimierą, ir Oną, 
sūnų Edwardą, 3 brolius, Cip- 
rijoną, Stanislovą ir Kleofą 
ir jų šeimynas, 2 švogerius, 
Sylvestrą Martinkonį ir Joną 
Magijauską ir jų šeimynas, 
švogerką Eleanor Geidimavi- 
čienę ir jos šeimyną ir gimi- 
nes; draugus ir pažįstamus. O 
Lietuvoje paliko seserį Ohiį;' 
brolį Jeronintą ir .jų šeimynas.

Priklausė prie Chicagos Lie- 
.tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 3354 South 
Halsted Street.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
kovo 25 d., 8:30 vai, ryto iš 
koplyčios į Šv. Jurgio bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero

Visi A. 
mavičiaus 
pažįstami 
kviečiami

se-

ROZALIJA MACKEVIČIENĖ 
po tėvais Gasiunaitė

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

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, dukterį Elsie, 3 
sūnūs: Kazimierą, Joną ir 
V/alter; marčias: Bronisę ir 
Julia, 2 anūkes: Geraldine ir 
Elsie Mae; pusseserę Gracia 
Strigienę, sesers sūnų Joną 
Nakvosą, sesers dukterį Oną 
Kriščiunienę, švdjzerį Kazi
mierą Daraškevičią, jų šei
mynas ir daug kitų giminių

38th St. Tel. Lafayette 2697.
Laidotuvės įvyks pirmad., 

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

Visi a. a. Rozalijos Mocke
vičienės giminės, draugai ir 
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. .

SL 6412 S. KILDARE — 6 kamba
riai, angliško tipo plytinė reziden
cija. Tikras pirkinys. $6,250. Priva
čias savininkas.

39th

nuo

63rd St.

MURINU KAMINUS

iš

ir

56th
AGOTA RAUBA ir

SUSIRINKIMAI

iki

iki

ikiAshlandAvė., nuo 89lh iki

Coltagc Grove

Avę., nuo Keeler

Stewarl Avė.

Halsted iki

Weslern

iki

Marijaną Pup- 
seseris: Antosę. 
Marijoną ir jų 

brolius Povilą ir

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

Dviflatis 
garažas. 
$4200.00

PARSIDUODA PIGIAI 1 akras 
žemės. Tinka daržovių ir paukščių 
ukiui. llOth ir Cicero Avė. Telefo
nas YARDS 3690. ,

>

pasidaryk. Pinigais ar mainyti. 
KAINA $60 iki $795.

DAVIES FINANCE CORP.
2209 MICHIGAN AVĖ.

Visada atdara.

A ve., nuo 107 th

Valenkiškių kaime, 
parap., Mariampolės 

Amerikoj išgyveno 26

LOVEIK18
Gėlės Vestuvėms. Bankletams 

ir Pagrabams

Laid. Dir. S. M. Skudas, 
Tel. MONROE 3377.

JUOZAPAS ZABELLA
Gyveno adresu 6753 So. Campbell Avė.
Persiskyrė stf šiuo pasauliu kovo 21 diensį, 6:30 valandą va

karo 1940 metais, sulaukęs pusės amž., gimęs Lietuvoje Taura
gės apskrity, Šilalės para p., Kutenu kaime. Amerikoj išgyveno 
•10 metų.

Paliko dideliame nuliudime moterį Kazimierą, po tėvais 
Sžymkevičiutę; 3 sūnūs: Bronislovą, Stanislovą, marčią VVandą ir 
Jupzapą, marčią Eleną, anūkę Audrey, 2 seseris: Pauliną Grum- 
blienę, švogerj Joną ir jų šeimyną, Domicėlę Uselienę, švogerį 
Petrą ir jo šeimyną, švogerką J. Pilitauskienę, švogerius K. 
Laudanskį, S. Szymkevicz, S. Lachavvicz, K. Mažeiką, D. Jen- 
kevičių, A. Mišeikį, jų šeimynas ir kitas gimines. Lietuvoje — 
palikę 2 brolius Kazimierą, Stanislovą, seserį Johaną Juškienę 
ir jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas Lachawlcz koplyčioj, 2314 >V. 23rd PI. 
Namų telefonas Grovehill 1682.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 25 d., 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios į Gimimo Pan. Šv. parap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Zabella giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
pąskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame:
MOTERIS, SUNAI, SESERYS, BROLIAI IR KITOS GIMINĖS.

Laid. Dir. Lachawicz ir Sunai. *Tel. CANAL 2515.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI i
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
-TUK HOME OF FINE FOKNITŪRE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

M

kapines.
A. Antano Geidi- 

giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotu

vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveilH- 
nimą. Nuliūdę liekame:

Moteris, dukterys, sūnūs, 
žentas, broliai, švogeriai, 

švogerką ir giminės 
Laid. dir. P. J. Ridikas, tel. 

Yards 1419.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 22 d., 1:30 vai. popiet, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus 
Prienų 
apskr. 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, sūnų Edwardą, 
dukteris Domicėlę, seserį Ka
zimierą Misiūnienę, brolį 
Juozapą Puplauskį, švogerką 
Marijoną; pusbrolį Kazimierą 
Puplauskį ir jų šeimynas, 2 
pusseseres, Oną Lašauskienę 
ir Sanduskienę ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų. Lietu
voj—motiną 
lauskienę, 3 
Agpiešką ir 
šeimynas; 2 
Kazimierą.

Kūnas pašarvotas namuose 
4449 S. Fairfield Avė. Tel. 
Virginia 0030. Laidotuvės į- 
vyks antrad., kovo 26 d. 8:00 
v. ryto iš namų į Nekalto 
Pras. Pan'. Šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
tą, iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agotos Raubienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę lie
ka: Vyras, Sūnūs, Duktė, Se
serys, Broliai ir Giminės.

L«vd. Dir. J. F. Eudeikiš, 
Tel. YARDS 1741.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE

BSJBSHE2SfiZaCE8Sl^^

PETRAS RESIIKUS
Persiskyrė šu šiub pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 31 m. <> 
Paliko dideliame nuliudime 

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

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

į Lietuvių Tautiškasdėtas 
kapines.

Visi a. a. Petro R-eshkus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
atsiseikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, Dukterys, žentai 

Arnikai.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

GS;> 1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažintos 50% 

Numuštos iki< ’/j 
DIDELIŲ KAURŲ

BARGENAI
Neatsiimta 0x9, 8x10, 9x12, 9x15,11x19 
Vertė nuo $G iki $90. Dabar $3 iki $29 
Nauji 6x9, 8x10, 9x12, 12x18, 10%xl5 
Vertė $20 iki $85. Dabar $10 iki $42 

ir niikšė.
15 0x12 tikrų orientalių, 50 kitokia 

Mieros 2x4 iki 11x18, 40% jiuolaidos 
1000 Jardų karpei ų po 5Oo jard ir uukšė.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

0208-16 S. RAGINE—Dienomis, 8 vakarus

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Bap- 
kietams, Laidotu- 
/ vertis, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Telegramų į 
Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

VVHOLESALE FUiiNlTUKE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy 
kitę dėl daugiau informacijų. Vien 
tik ’ nacionaliai žinomi daiktai ran ” 
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su 
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago 
III. Phone Republic 6051.

620 W. 47th STREET 3 po 4, 3 
po 5, didelė krautuvė su gyvena
mais kambariais, garu šildomi, sto- 
keris, pajamos $2,460. Puiki savi
ninkui vieta gyventi. $6,000 paims.

JENSBY, St. Charles, Illinois

’pAiiDAVIMUI, NEBRANGIAI, 6 
kambarių rezidencija, l1/^ maudyk
lės, garažas, moderną, puikiam sto
vy. 4040 N. Lawler Avė., Kildare 
2114.

Ashland Avc., nuo 115th 
iki Wcst Montercy.

Bclmont Avenue, nuo Sheri- 
dan road iki Halsted. street.

Bryn Mawr Avė., nuo Broad- 
way iki Clark Street.

California Avė., nuo Albion 
Avenuc iki Howard Street.

. Califor.niąrAvenuc, nuo 
Street iki 55th Street.

Clark Street nuo Dcvon 
iki Edgewater Avenue.

Cottage Grove Avenue,
80lh Street iki 83rd Street.

Damen Avenue, nuo Mar- 
quette Road iki 73rd Street.

Damen Avenue, nuo Diver- 
scy Avenue iki Belmont Avė.

Division SI., nuo Clybourn 
Avenuc iki Chicago River.

Indianapolis Blvd., nuo Ew- 
ink Av.e. iki city limils.

Jefferson Si., nuo Washing- 
ton Blvd. iki Milwaukee Avė.

Laramie Avc., nuo Polomac

AUTOS—TRUCKS VVANTED 
Automobilių ir Trokų Reikia

PRIVERSTAS PARDUOTI pigiai 
6 . tekinių vienas ekstra “White” 
trokas—Tinkamas visam kam. Ge
ram stovyje. 3649 So. Union Avė., 
antros lubos užpakaly.

MAŽAS IMOKĖJIMAS AR SENA
SIS KARAS 

BE ĮMOKĖJIMO 
jei turi darbą

DAVIES FINANCE CORP.
Valstijos—miesto laisnė dykai 

Parduodam už morgičius 
266 KARŲ PASIRINKIMAS 
1932 iki 1940 visų išdirbysčių—

Sedan, Coupe ir Convertable.
Buick, Chevrolet, Chrysler, Dodge, 
Ford, Lincoln, Zep., Nash, Oldsmo- 
bile, Plymouth, Packards, Pontiac, 
Studebaker. Diduma turi radijus, 
šildytuvus, 90 djenų garantija, 7 
dienų bandymo laiką. Pats termi
nus

PARSIDUODA MAR Q U E T T E 
PARKE 6 kambarių bungalovv su 
fiatu ir mūrinis garažas, 
namas, kampinis, muro 
$8000.00. 10 flatų, rendos 
į metus, kaina $14500. 
CHAS. URNICH, 2500 W.

Phone Prospect 6025.

TAIPGI STOGUS. Šau
kite— PORTSMOUTH

Laramie Avė., nuo Augusta 
Blvd. iki Chicago Avenuc.

Larrahee St., nuo North Avc. 
iki Chicago Avenuc.

Michigan Avenue, nuo 
Street iki 60th Street.

Monirose Avenuc, nuo
Irai iki Narragansett. '

Morgan Street, nuo 57th iki 
63rd.

Naglc Avenue, nuo North- 
wcsl highway iki Mihvaukec 
Avenuc.

Narragansett Avc., nuo Irv- 
ing Park poad iki Grand Avc.

Ncwark Avenuc, nuo. North- 
west highway iki Hayes Avė.

Ogden Avė,, nuo Oakley 
Blvd^ iki Westcrn Avc.
Ogden Avc., nuo California 
Avc. iki Cermak Rd.

Randolph St., nuo Clinton 
St. iki Dcsjdaincs St.

‘State St. nuo 103 iki 119.
Stonv Island Avc., nuo 69th

ŽAGARIEČIŲ KLUBO narių su
sirinkimas įvyks sėkmadienį, kovo 
24 d., 1 vai. popiet Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Prašom laiku su
sirinkti, nes bus renkąmi darbi
ninkai klubo koncertui, kuris įvyks 
kovo 30 d. ir kiti svarbus reika
lai. —J. Keturakis, rast.

120 AKRŲ FARMA, puikus kai
mo namas, puikiai verčiasi, 20 ak
rų miško, elektriką, 8 kambarių 
namas, ant kalvos barnės, arti Fish 
ežero. J. Merritt Weaver, Banker 
Rd. Sturgis, Michigan.

iki 79th.
Vinccmies 

95th.
Vinccmies 

iki 119th. 
Wrightwood
Avc. iki Kilbourn Avė.

18 St., nuo Clark iki India- 
la Avc.

31st St., nuo L^ke Park Avc. 
jjd South Pitney'Ct.

31st St., nuo Pulaski Rd. iki 
Kedzie Avenue.

35th St., nuo Lake Park Avc. 
iki AVenhvorth Avc.

43rd St., nuo Lake Parke 
Avė., iki State St.

76th S t., nuo S t. Lawrence 
Avė. iki Vincennes Avc.

79lh St. nuo Ashland 
Western.

87th St., nuo State St, 
South Chicago Avė.

95th St. fiuo
Wcstern.,

103rd St., nuo 
iki Halsted.
\ 103rd St, Halsted to Wes- 
tern.

1071h St., nuo
iki Halsted,

IHh St., nuo
Vincennes.

lllh St., nuo
California Avc.

115th St., nuo Vincennes 
Ashland Avenuc.

VIEŠAS IŠPARDAVIMAŠ — 40 
akrų farma, Kovo 23 d., 3 mylioj 
šiaurėj, 3Mi mylios rytuos nuo 
North Judson, Indiana. 60 mylių 
nuo Chicagos.

NATIONAL
REALTY AUCTION COMPANY, 

Decatur, Indiana. Gcrgo Johnson, 
Otvner. North Judson, Indiana.

MOVING AND EXPRESS1NG 
Perkraustymas ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALISAUSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect 8742

FINANCE AND LOANS 
______ Finansai ir Paskolos______

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGOiki _ __

..J2202 W. Čermak Road
CANAL 8887 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.
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VYRU KVARTETAS, S. RIMKAITĖ “NAU
JIENŲ” PROGRAME, RYTOJ

Stase Rimkaitė
“Pirmyn” Choro Vyrų Kvartetas, kuris labai gražiai pasi

rodė operetėj, “Blcsscm Time”, rytoj 11:00 RYTO dainuos 
“Naujienų” radio prcgrame, iš STOTIES W.G.E.S., 1360 kilo- 
cycles.

Taipgi dainuos jauna dainininkė — Stasė Rimkaitė. Ji tu
ri paruošusi programui kelias speciales dainas.

Iš visko atrodo, kad “Naujienų” programas ir vėl pasižy
mės dideliu įvairumu, geru skoniu ir teiks klausytojams daug 
malonumo.

Taipgi bus transliuojama savaitės žinių apžvalga ir įvai
rus pranešimai.

Visus Chicagos lietuvius nuoširdžiai kviečiam programų 
pasiklausyti.

Ruošia Didelį 
Programa SLA 
Seimui Chicagoje
PRANEŠIMAS KUOPOMS 

VEIięfiJAMS

SLA 6-tas Apskritys rupinasi 
suorganizavimu visų šeiminių 
parengimų ir ta proga žada iš
leisti gražų šeiminį programą 
su sveikinimais nuo musų biz
nierių, kuopų, veikėjų ir pavie-
nių narių.

Prcgramo dydis nustatytas 
6xl> colius. Viso pus’apio kai
na $20, pusei pusi. $10, ’/j pusi. 
$7.50 ir y4 pus’. $5... Bendras 
pasveikinimas nuo pavėn y as-. ,... . . ■. * goniene, Mr. ir Mrs. Venckunai,menų, dedant vardą ir cntrasą / . _T. . . . . . Mrs. Vengeliauskiene, Mr. irstambiomis raidėmis skersai vi-L, v. . __ ... y _.... ... Mrs. šlapikai, Mrs. Viršohene,są puslapi kainuos tik $1. __ . * __ __f Mr. ir Mrs. Nover, Mr. Kaniin-

Galėsim dėti ir klišei kuopų skas, Mr. Sakalauskas, Mrs. 
veikėjų ir valdybų. Daug jų bu- Gabrėnas,. Mr. ir Mrs. Popeli, 
vo padarytų Albumą le džiant. Dėdė Brukąs (Bronis Bruknis),

Visokiais programa reikalais, Mr. ir Mrs. Kuzmai, Mrs. Eti
kas rišasi su sve kinimais, skel- idetkis, Mr. J. Bagočenskis, Mr. 
bimais, reikia kreiptis prie ko- Vikiras, adv. M. Kaz’.unas, A. 
misijos sekančiu antrašu: Bulauskis, ir Benio tėvas J.

Mr. Jos. Balčiūnas, Survill ir Emlijos Survill tėvas,
3200 Lowe Avė., Chicago, III. Frank Zemgulis.

Tel. Calumet 7068. ’ Beje/ vėliaus
Kiti komisijos nariai yra: V. Paul Shaltimieras 

B. Ambrose ir Fe.ix Platkaus-1 visa radio grupė, 
kas.

VELYKOS
(Vienų VelykųMabai laukiau.)

Tai buvo Lietuvoj. Dar aš 
mažas buvau. Bet kelnes jau ne
šiojau. Prieš Velykas, kaip Lie
tuvoj tuomet buvo, septynios 
savaitės gavėnios. O tais metais 
ypačiai aš stengiausi pasninkau
ti. Kiek atsimenu, nė vienos 
nevalgiau nei pieno, nei mėsos.

Jei ir butų man davę pieno 
arba mėsos, aš bučiau nevalgęs. 
BuVau įsitikinęs: jei pasninkas, 
tai turi būt tikras pasninkas,— 
nei pieno, nei mėsos.

Ir taip aš kenčiau per visą j 
gavėnią.

Bet kuomet artinosi Velykos, I 
aš džiaugsmu negalėjau tverti II 
Pamanęs apie gardų pyragą, 
keptą žąsį, kiaušinius, — seilę 
rijau. O iš pečiaus kepamų val
gių kvapsniai man ramumo ne
duodavo. Vienok aš kenčiau ir 
tų gardumynų neragavau.

Atėjo Velykų rytas. Toks gra
žus 1 Saulė švietė, vyturiukas 
laukuose giedojo. Gulbes, žąsys, 
gervės skrido iš šiliesnių šalių. 
Upeliai smarkiai sriuveno. Vi
su žemė garavo. Kur ne kur jau 
ir laukus pradėoj

Tas pavasario 
kėlimas džiugino 
Smagu buvo!

Velykų rytą visa musų šeima

vyrai arti, 
gamtos prįsi

mano širdį.

Pagerbė Policistą 
Brightonparkietį 
Ben Survillą
Buvo vienas pirmųjų “Naujie

nų” išnešiotojų

Kovo 20 d. susirinko didelio 
būrys Ben Survilo draugų ir 
pažįstamų pagerbti jį g’nntad’e 
nio proga. Pagerbimas įvyko 
Ben Survilo namuose, 4036 So. 
Rockwell St.

m ui buvo pilnai prisirengusi, ir 
visus maloniai pavaišino.

Tarp svečių malėsi Mrs. ir 
Mr. Chinstonai, Antanina Gri-

atsilankė ir 
s U žmona ir 
kurie, sudai

navo kelias gražias daineles.
Bendrai imant, tai buvo sma

gi gimtadienio parė, kurios visi 
dalyvavusieji ilgai neužmirš.

Jau 18 metų polic’jos 
departamente

Ben Survill yra lietuvis polic- 
monas. Jis tas pareigas jau ei
na 18 metų. Ben ir Emilija 
Survilai turi gražų nuosavą na
mą ir auklėja, dukterį Virginia, 
16 metų, ir sūnų Ben Jr., 14 
metų.

Ben Survilas užsimokėdamas 
už “N-nų” prenumeratą pažy
mėjo, kad jis buvo vienas iš 
pirmutinių “Naujienų” išneiio 
tojų ir platintojų.

Steponas Narkis.

susėdo prie stalo. Tėvas sako:
—Palaukite, vaikai. Aš turiu 

išėjęs lauk iššauti iš šautuvo 
vieną šūvį.

—Bumrn! — pasigirdo, šūvis
Mes visi laukėm, kol tėvas 

grįžo į vidų, tada pradėjome 
valgyti Velykų valgius.

Mušėme kiaušinius. Žiurėjo 
me, katro tvirtiesnis. Tėvas vi
sados laimėdavo. Ir jis kiauši
nius valgydavo kietai Virtus, ap
teptus sviestu ir krienais.

Tos Velykos jau buvo seniai, 
seniai, bet aš jų neužmiršiu, ko 
gyvensiu. —A. Z.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

“Herald American”, 
C. 1.0. Unijos 
Taikos Derybos
, Organizuoja Avalinės 

darbininkus
Vakar paaiškėjo, kad per 

šią savaitę vyko taikos dery
bos tarp C.I.O. Laikraštininkų 
^gildijos (unijos) ir “Herald- 
American” redakcijos.

Gildija paskelbė stre’ką re
dakcijoj ir tiražo (cirkuliaci
jos) skyriuje gruodžio 5, 1938 
metais. Per streiko 16-kos mė
nesių laikotarpį abi pusės ke
liais atvejais bandė taikintis, 
tęsėsi po teismus ir Vedė gana 
atkaklią kovą. Naujos derybos 
dar nepasibaigė.

» » «
C.I.O. šią Savaitę Chicagoj 

pradėjo kampaniją suorganiza
vimui avalinės darbininkų, ši-

VAKARJJHICAGOJE
e Pirmadienį chicagietis Ar- 

pad Sabados bus 104 metų am
žiaus. Gyvena adresu 3717 W. 
68th Place. Paeina iš Vengri
joj. “Galiu gyventi dar šimtą 
metų”, aiškina senelis. ir pa 
demonstruodamas, kad neme
luoja, vakar vikriai sniegą ka? 
sė nuo savo namų Šaligatvio.

• ... Chicagoj dabar vieš 
garsi Lenkijos filmų “žvaig
ždė”, Jadwiga Smosarska. Per 
W.G.N. radio stotį ji pasakojo, 
kad laimingai pabėgo iš Len
kijos, laike karo su vokiečiais 
per Lietuvą. Ji vos nepakliuvo 
į rusų rankas.

• Kriminalis teismas pasky
rė 1-20 metų kalėjimo bausmę 
dviems krautuvininkams, kurie 
jadegė savo krautuvę, kad ap- 
drauda iškolektuoti. Nuteistie
ji yra: Philip Cohen ir Jack 
Fox, 5050 Quincy avenue, sa
vininkai, M. & I. Market, 4643 
N. Central Park avenue.

t

e Presbyterian ligoninėje 
pasimirė 42 metų chicagietė. 
Mabel Buchanan, 1705 W. 99th 
Street. Ją mirtinai pašovė mo
tina 4 metų mergaitės, kurią 
teismas atidavė velionei auklė
ti. Mergai.es motina, Mrs. Ai- 
no Orgo Tossavainen, 731 
Briar place, yra uždaryta ka
lėjime kamantinėjimui.

• Chicagos krantų, apsau
gos jurininkai ieško Detroito 
lakūno Orville Rose, kuris dizi- 
go kai jo lėktuvas įkrito į Mi- 
chigan ežerą, už devyniij my
lių nuo Randolph gatvės kran
to. Du kiti lėktuvo keleiviai 
buvo išgelbėti, bet Rose turbut 
žuvo. Jie skrido iš Detroito 
Chicagon. ;

e Iš Sherman viešbučio 22-- 
;ro aukšto lango iššoko ir už
simušė 32 metų Miss Florencę 
Bear iš Watseka, Wis. Prie
žastis nežinoma. • į

• Dėl slidžių gatvių vakar 
rytą ir užvakar naktį Chicagoj 
vyko labai daug mažų auto

mobilių nelaimių. Daugiausia 
nukentėjo automobiliai.

e Prie Van Buren ir State 
gatvių, .22 metų jaunuolis Ro- 
jert Baker iš Cumberland, 
Maryland, peiliu sunkiai sužei
dė detektyvą William Smith. 
Smith jaunuolį buvo suėmęs 
už betvarkės kėlimą ir laukė 
“patrolkos”. •

Oras
Velykoms

šią žinią rašant tikrų žinių 
apie orą Velykų dienai dar nė. 
ra. Gali pragiedrėti ir atšilti, 
bet šansai yra didesni, kad bus 
šaltoka ir gali net pasnigti.

Nekokios naujienos.

Išleido Po Kaucija 
9-is Streikierius

Taikos teisėjas William John
son vakar paleido po $9,000 
kaucija devynis streikierius iš 
St. Charles Manufacturing 
Company dirbtuvės. Jie buvo 
suimti už tai, kad buk varto
ję jėgą, ir stabdę judėjimą 
dirbtuvėj. Streiką paskelbė 
Amerikos Darbo Federacijos 
mašinistai.

Tarp paleistųjų yra lietuvis 
Louis Gervickis iš Batavia

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stą, pagal kurį galėsite sekti 
visus karo versmus.

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

Kaina' 15c.

Skandalas Policijos 
Departamente

..... . ■ 
Nekaltai Areštavo, Išnaudojo 

žmones

Chicagos policijos departa
mento komisionierius Allman 
suspendavo iš pareigų keturis 
policistus ir apkaltino juos ne
teisėtu žmonių areštavimu ir 
naudojimu juodrankiškų būdų 
viliojimui pinigų.

Jie buk gąsdindavę visai ne
kaltus žmones kaltinimais už 
tariamus lytinius nusirengi
mus.

Areštuotieji, dažnai bijodami 
netekti gero vardo ' ir nepalan
kios rekliamos, policistams 
tarpininkams, sumokėdavo, per 
tarpininkus, du žinomus Chicą- 
gos advokatus, kartais iki 
$400.

Suspenduotieji policistai yra: 
detektyvas Frank O’Malley, 
skvado lyderis; William J. 

toj srityj unija veda Smarkią1 Kearney, 1253 W. 97th PI.; 
kovą su A.F.L., kuri hori ava- Edward Hickėy, 237 S? La 
linės pramonę pašiUikyti savo Vergne, ir Elmer Johnson, 4042 
jurisdikcijoj. • N. McVicker avė.

NAUJIENŲ 26-to METINIO KONCERTO 
BELAUKIANT

Daug skaitom ir kalbant girdime, kaip yra laukiamas 
“Naujienų” 26-tas metinis koncertas. Kasgi tuose “Naujienų” 
parengimuose taip sudomina žmones ir per tokius ilgus metus 
išlaiko jų dėmesį? Atsakymas trumpas ir aiškus: “Naujienų” 
nusistatymas teikti žmonėms tiktai geriausia, ir jų žodžio iš
laikymas.

Bet yra dar ir antroji pusė, taip pat didelės svarbos Šių 
parengimų pasisekime. Tai pačių programos dalyvių. Per dau
gel metų būnant arti prie tvarkymo šią programų, visuomet 
pastebėjau ir gėrėjaus su kokiu nuošlrduthu ir dideliu rūpes
tingumu visi rengiasi savo dalį atlikti.

Kodėl šie artistai taip rūpestingai rengiasi prie “Naujienų” 
koncertų? Todėl, kad jie žino, jog-“Naujienų” koncertų lanky
tojai įvertina kas geriausia ir tik tokio ir Jaukia iš “Naujienų” 
parengimą. , r

“Naujienų” 26-tas metinis koncertas, kuris įvyks kovo 31 
dieną Sokolų svetainėje, irgi bus vienas tokių, kurio programa 
didžiuosis kiekvienas koncertan atsilankęs. Bet plačiau apie pa
čią programą kitą kartą. —TAITIKA&
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Kovo 31 dieną 1940

Užprašom visus!

SOKOLŲ SVETAINĖJE
2343 South Kedzie Avenue

Programos pradžia 4:00 p. p Įžanga 75c
ii Ii

pusėje

Mergai.es
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Kaip saulės tekėjimas nušviečia padanges, 
Garbinga Moteris švietė kelią, ištiesė rankos paguodą.
Nes tykiai liepsnojo meilė jos krutinėję.
Vargus ir ilgesius jinai suprato,

/ Kalbino, ramino rūpestingas širdis.
Nutilo .'gyvybė,
Uždanga nusileido ant brangios esybės
Bet vakarykščios mintys gyvens ir rytoj.
Kaip pavasario gėlės žadina pasaulį,
Dvasia Marijos budės ir drąsins mus ateiti.

—M. Dailydaitė,

r

ILSĖKIS RAMIAI
(Jurgelionienės atminimui)

Tarp medžių ant kalno laisvųjų kapų—
Ten musų Marytė miega amžinai.

Prabėgo meteliai,' prabėgs ir kiti,—
Jau vysta kvietkcliai jūsų sodinti.

Gaivinsim kvictkelius, kad visad žydėtų,
Raminsim širdelę, kad taip neskaudėtų.

PluokŠtais gėles skinsim ir kapą dabinsim,
Saldžiais atminimais sau širdį raminsim.

Ant jūsų kapelio paminklą statysim,
Auksinėm raidelėm vardą užrašysim.

Ir kas ncdėlią kapą aplankysim,
Gailiom ašarėlėm gėles aplaistysim...

—Anna J. Marąuardt.

TENAI VELYKŲ ŠVENTE BUS GRAŽI
_________ | ~ ■ “■

Tenai, aukštai tarp saulės ir žvaigždžių 
pasaulin yra faunas ir gražus, 
jis yra jau dėį .mirusių žmonių 
švelnios ramybės pilnas ir saldus.

Tenai Velykų šventė bus graži, 
nes didžią laimę apturės maži; 
ten jiems dievaitės po leliją duos 
ir Aleliują su jais pagiedos.

O paskui skris į sodą ant salų, 
kur meilė patarnaus jiems prie stalų, 
kur juokas bus dėl gėrimo saldaus, 
cukrainės dirbtos iš bičių medaus.

Margučiai bus spalvoti kaip ugnis, 
nuo jų skaistaus gražumo akis švis; 
sparnuočiai, stirnos iš žalių dausų 
bus per Velykų šventę dėl visų. 

Visi numirę džiaugsmą ten sulauks, 
nes grožio upėj jie pavalgę plauks; 
saulėtos žvaigždės vakare ateis, i 
ne ugnį, bet ramybę jiems paskleis.

3-18-40 m. ELENA BERTCHER.

RENGĖMĖS VAŽIUOTI, - MARIUTE 
IR MES

Rengėmės važiuoti, — Ma
riutė Jurgelionienė, Nora Gu- 
gienė ir -aš. Mes trys, kurias 
Mariutė vadino šių dieniu 
triumviratu. Diskusavome, pla
navome ir kalbėjome apie mu
sų aplankymą Detroito. Ener
gingai Mariutė išsireiškė apie 
Noros dainas ir ragino ją dėr 
prirengti prakalbėlę. Mane įpa
reigojo kalbėti apie jaunimą, o 
pati su šypsena pridūrė: “O aš 
tai turiu gerą prakalbą prisi
rengus. Palaukite, kol išgirsite 
ir tada pasakysite man, ką jus 
manote.“

Mariutės prakalbos negirdė
jome. Neteks mums niekados 
jos išgirsti. Mariulė išvažiavo 
ir nesugrįš. Mes dvi, Gugienė ir 
aš, čionai pasilikome. Mes ne
važiavome. Tik Mariutė, nors 
ir sirgdama, nenorėdama atsi
sakyti, išvažiavo. Ji mus pali
ko Chicagoje. Ji mus paliko ant 
visados. Netekom draugės. Nė
ra daugiau to tariamo triumvi
rato.

Lygiai viena savaitė prieš tą 
tragingą įvykį, tai yra kovo 18 
dieną, Nora ir aš aplankėme 
Mariutę, nes per savaitę laiko

Chicago, III šeštadienis, Kovo-March 23 d
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A. A. MARIJA

Giliai'branginamam ir niekuomet nemirštamam atmini- 
įnuį* mimu niį^iinos.
šio Moterį? Skyriaus įsteigėjos ir įkvėpėjoms viso, kas yra ge
riausia musų pastangose, tęsti jos pradėtąjį darbą, mes dedi
kuojame šį Skyrių. ' * \

Moterų Skyriaus Vedėja ir 
Bendradarbės.

Ji Negali Mirti, Nes Jos Gerieji Darbai 
Gyvens Visados.

Atrodo lyg tas buvo tik vakar. iį.
Taip aiškiai jaučiu jos rankos nuoširdų paspaudimą. 

Taip gyvai matau jos malonaus veido reikšmingą šypseną. 
Rodos, klausaus, laukiu, nes žinau, kad ji būtinai turės kokį 
švelnų žodį ištarti, kad ji skubinas kokią gražią mintį išreikš* 
ti, gerą žodį ištarti, kad ji skubinas kokią gražią įnintį išreik
šti, gerą darbą atlikti. Juk vien tik prakilniomis mintimis ir 
žmonijai naudingais darbais ir buvo pagrįstas visas jos gy
venimo kelias. t

Ji nėra mirus.
Tokia kilni siela kaip Mariutės visuomet gyvens beribinėj 

jurėj tos meilės ir gražių darbų, kuriais ji dalinosi ir nuveikė 
kitų gerovei.

Ji negali mirti, nes jos gerieji darbai gyvens visados.
> * _NORA.

lių, vaisių, sriubos ir kitų įvai
rių dalykų, kad galėtumėme 
greičiau pagelbėti musų drau
gei pasveikti. Taip nudžiuginta 
pasiliko Mariutė, kad mes ją 
taip gražiai atminėme, kad 
nors ir mes nenorėjome, turė
jome priverstinai priimti nuo 
jos dovanėles. Mat, Mariutė 
negalėjo iškęsti parodyti mums 
kaip ji džiaugėsi musų jos at
jautimu.

Ta juosta, kurią Mariutė įtei
kė Gugienei, ir tos pirštinės, 
kurias ji man davė, bus musų 
brangiausi turtai. Jie simboli
zuoja Mariutės gerą širdį.

Tą dieną kalbėjome ir kalbė
jome. Nežiūrint apie ką mes 
kalbėjome, visada grįžom prie 
šios temos: “Kaip patobulinti 
ir pagerinti moterų skyrių’’. 
Viena sako, “Aš norėčiau tą 
mėginti”, kita sako “Reikėtų 
taip daryti“, o Mariutė visados 
išreiškė: “Turime taip ir taip 
padaryti ir padarysime”.

Tad praleidome linksmai ir 
entuziastingai šeštadienio po
pietį. Nors Mariutė dar nebuvo 
stiprios sveikatos ir mes pačios 
su šalčiais/kankinomės, vistiek

ji sunkiai sirgo. Atsinešėm gė- gyvai diskusavome ir palikome

Mariutę sų stipresne širdžia 
atlikti ateities darbus.

Ką Mariute mane toliau da
ryti, tai tik biskį mes žinome, 
nes sąlygos neleido mums iš
girsti visus ir gilesnius jos pla
nus. Kas galėjo manyti, kad sa
vaite vėliau pasibaigs Mariutės 
planavimas. Kas galėjo manyti, 
kad visuomenė neteks savo gar
bingos veikėjos? Kas galėjo 
manyti, ‘ kad taip greitai atsi
trauks nuo musų musų draugė 
Mariutė?

Dingo, dingo! Jos daugiau 
nebėra tarp musų!

Bet — (palaukirtie! Rodosi, 
kad girdime jos balsą, kad ma
tome tą gerai žinomą jos šyp
seną. Kaip tiktai kyla diskusi
jos dėl vieno arba kito punkto 
apie moterų skyrių, arba apie 
raštus skyriui, tai, rodosi, kad 
Mariutės balsas, jos mintys 
duoda mums patarimų! Jos 
balsas vis dar skamba musų 
ausyse, jos veidas matosi musų 
akyse! Musų draugė vis dar gy
vena musų širdyse.

Kaipo visuomenės veikėja, 
kaipo draugė ir moteris, Ma-

Velykos ir Maria 
Jurgelionienė

Tavo Pramintais 
Keliais

(M. Jurgelionienės metų mir
ties sukakties atminimui)

Kaip lapas sūkuryje vėjo,
Taip dingo metai,
Kai mirtis Tau pakuždėjo
“Einam! Einam mes tenai!“
Išėjai niekam nematant 
Su troškimais neramiais 
Teir— į vėlių karalystę 
Pasilsėt padebesiais.
Daug kartų tenka prisiminti, 
Miela Mare, mums Tave — 
Tavo kilnų būdą, jautrią širdį 
Pasigendame mes čia.
Palikai nepainų kelią
Nuklotą nuveiktais darbais — 
Už tai dabar lengviau mum eiti 
Tąvo pramintais keliais.

Vanda Byanskienė
Kovo mėn. 1910.

Vienerių metų sukaktis, 
tragingos mirties šio skyriaus 
įsteigėjos lietuvių tautai bran
gios ir visų Naujieniečių my
limos moters — šiais metais 
sutampa su Velykų šventėmis. 
Ateity gal ir nesutaps taip 
artimai, bet visuomet suksis 
apie tą laikotarpį <— apie Ve
lykas.

Tarytum, likįrAąk tyčia taip 
sutvarkė, kad mums<jos gyve
nantiems draugam*, priminti, 
kad Velykos, ta f prisikėlimo '• < \ ..L . . *

rintė Jurgelionienė vis dar gy
vena musų mintyse. Jos min
tys ir jos nuveikti darbai ne
leidžia jai mirti.’

Tad neužmiršime Mariutės, 
nes jiz visados pasiliks šu mu
mis. Nors rengėmės mes visos 
yažiuoti, ~ Mariutė vienat iš
važiavo. Bėt išvažiuodama ji 
su mumis pasiliko ant visados.

L. Narmontaitė. ,

Antra Dalis
»■■■ >.r ■■ .1 r r
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VIENIEMS LIŪDESIO METAMS SUKAKUS*

metus

Kovo 25 d., sueina vieni me
tai nuo Marijos Jurgelionienės 
tragingos mirties.

Nežiūrint kelintus
mes minėsime nuo velionės žu
vimo, ' nežiūrint, kad sU kiek
viena gedulinga sukaktim, mes 
labiau tolsime nuo M. Jurge
lionienės buvusio gyvenimo, 
mums vis daugiau ryškės ve
lionės nuopelnai musų išeivijai, 
moterims ir visai tautai.

žinant tuos faktus, kurie liu
dija, kad velionės pirmi takai 
į visuomenės darbus buvo itin 
sunkus, kad jai teko pergyven
ti gana karčių laikotarpių be
sirūpinant kitais, teikiant vi
sokią pagelbą ir skleidžiant 
šviesą ir kultūrą. Vienok jokie 
sūkuriai nenubloškė M. Jurge
lionienę į beviltę ateitį, jos dar
bai nepasiliko be įtakos į mii- 
sų išeiviją. Jos kilnus troški
mai ir naudingi darbai spar
čiai užkariaudavo vis didesnį 
skaičių pasekėjų musų išeivi
jos pažangiuose sluogsniuose, 
kurie be jokių skirtumų dėjo
si velionės talkon, kad greičiau 
nusikratyti tamsos ir išnaudo
jimo.

Labai svarbų ir reikšmingą 
žygį atliko M. Jurgelionienė ir 
tautos atgimimo darbuose. ' Ji 
pirmutinė iš lietuvių moterų 
drąsiai ir energingai iškėlė Šu
kį į svetimtaučius, visų tau
tų moterų kongrese Washing- 
tone, apie Lietuvą ir jos liau 
dį, trokštančią sukurti naują 
visai tautai ateitį! Jos įspū
dinga ir jautri kalba padarė 
reikšmingą įspūdį svetimtau
čiuose. M. Jurgelionienės kiek 
vienas žingsnis, kiekvienas 
darbas, būdavo giliai apgalvo
tas, atatinkamai paruoštas, 
dėl visuomet išeidavo su 
gamais rezultatais.

Už vis daugiausia savo
nuilstamos darbuotės M. Jun- 
gelionienė buvo pašventusi mo
terims. Moterų vargai ir ne
laimės jos širdžiai buvo arti
miausi. Ji rūpinosi ne tik ma
terialiai joms pagelbėti, bet 
aukodavo daug laiko ir patva
rios ištvermės suburti moterie 
moraliai. Ji troško matyti mo
teris, kaip vienos šeimos na* 
res, jos noras buvo, kad mo 
teris moteriai nebūtų “vilkas“. 
Ji to siekė ir tai vykinti jai 
sekėsi. Vienoms gražiais žoJ* 
žiais, kitoms prasmingai turi' 
ningais laiškais ji skiepijo ar
timo meilę, supratimą, įverti
nimą vieną kitos skausmus ii 
norą dirbti, dirbti naudingą 
darbą.

O kokie reikšmingi būdavo 
jos žodžiai! Jie buvo tariami 
gryna sąžine ir tyrais j auš 
mais. Jie greit sužadindavo pa
siryžimą, priduodavo vilties ir 
noro gyventi ir dirbti tai, kas 
kilnu ir naudinga.

Tikiu, šiandieną jos metinių 
išvakarėse, neviena iš musų su 
liudnu malonumu iškeliam jos 
laiškus kaipo brangią atmintį, 
atydžiai dar kartą pakartajam 
jos brangius žodžius ir nejti* 
Čiomis nubraukiam suvilgytus 
ašara skruostus...

Kaip kartais keistai gyveni
mas sutvarko aplinkybes! štai 
aš viena iš tų, kuri M. Jurgė- 
lionienės asmeniškai nepažiho- 
jau, tačiau jaučiu ją tokią ar-

to- 
tei-

ne-

ir naujo gyvenimo švente, ra
gina mus, palikti — užmiršti

kad ji yra mi-
kad kiekvienas
apie ją, negali
kad ji jau mi-
jau nėra... Tai

naują pavasario atgaivinto
mis jėgomis—darbą. Darbą,
kurį ji pradėjo ir kuris padarė 
ją nemirtingąja tarp musų. 
Pasakyk brangus skaitytojau, 
ar tikrai tiki, 
rusi? Žinau, 
prisiminimas 
tavęs įtikinti, 
rusi, kad jos
jos dvasia, tai jos palikti dar
bai, gyvenanti tarp musų, 
palaiko ją gyva, nes meilė gai
lestingumas, atjautimas ir ko
va už teisybę — nėra nirtin
gos. Jaučiausi ląiminga, turė
jau progą pažinti a. a. Mariją 
Jurgelionienę, ir nors matytis 
teko vos keletą kartų, bet jos 
motiniškas atvirumas, suarti
no mudvi taip, kad jaučiuosi, 
jog pažinojau ją, visą savo 
gyvenimą ir,. rodos, K dažnai 
arti prie manęs randasi ir da
bar ir gal pasiliks tol. kol gy
va busiu.

Maria F. Y okubynienė. 
Toronto, Ganada.

;imą, savą, brangią ir neuž
mirštinu. Mudviejų pažintis už
simezgė laiškais nuo pat “Mo
terų skyr.“ įsikūrimo “Naujie
nose”. Ji savo raginimu gra
žiais įtikinančiais žodžiais pa
drąsino ir mane išeiti viešumon 
su savo mintimis. Mano abejo
nę ir baimę; ar aš sugebėsiu 
atlikti nors šiek tiek vertą dar
bą ji nustelbė įtikinimu: “kas 
nedirba tas neklysta“, todėl jei 
kas peikia ar bara nereikia pai
syti, nes anot jos.... “visi kas
dirba — yra peikiami, o kai 
mirs, tuomet juos girs“.

Daug tokių, kaip aš, šian
dieną pagarbiai lenkiam galvas 
prieš M. Jurgelionienės kilnią 
atmintį.

M. Jurgelionienė pasitraukė 
iš gyvųjų tarpo niaukiantis 
Europos padangei, todėl jai ne
bebuvo lemta sulaukti šių die- 
hų skaudžių įvykių. Nebeteko 
jai būti globėja žiauraus karo 
našlaičių, ir ramintoja karo 
audros priblokštų motinų. Ne
beteko jai pajusti ir tos jau
trios džiaugsmo kibirkštėlės, 
kuri suruseno lietuvio širdy 
atgavus Vilnių.

Dar labai daug M. Jurgelio- 
niene butų atsidavusiai dirbu
si -nuskriaustųjų pagelbai, jei 
ne toji žiauri mirtis, kuri be- 
gailestingai ją atėmė iš mu
sų!

Nors M. Jurgelionienė visą 
savo gyvenimą dirbo kitiems 
nieko nereikalaudama, betgi 
musų visuomenė giliai susikau
pus įvertino jos darbų nuopel
ną ir pastatys jos atminimui 
paminklą, kurs kartų kartoms 
bylos apie jos kilnius darbus, 
užrašytus išeivijos istorijoje 
aukso žodžiais! —O. I.

MEMENTO
Jau vieni metai praėjo, kaip 

Marijos Jurgelionienės nebėra 
gyvųjų tarpe. Bet vaizdas jos 
energingumo, jos idealų, tebėra 
ryškiai gyvas. Marija Jurgelio
nienė buvo viena tų retai užtin
kamų žmonių, kurie nestatė 
savo “aš“ virš viso kito. Jai 
savimeilė ir “aš“ buvo visai ne
žinomi. Ji buvo pilniausiai pa
sišventusi savo darbui, savo 
tvirtai nustatytiems idealams. Ji 
degė karštu noru pagerinti 
žmonijos būvį, pakelti ją iš 
dumblo, apvalyti jos purvinuo
sius, negražiuosius užkampius. 
Ji dirbo tyliai, ištvermingai. 
Kas ją pažino, tas gėrėjosi jos 
nenuilstama energija, jos gra
žiom ambicijom. Ji buvo dar
bingumo, ištvermės ir ryžtumo 
pavyzdys visoms moterims.

Jos nebėra, bet jos gražus 
visuomeninis tipas tebėra gy
vas, ir visuomet pasiliks gyvu. 
Pažinau ją labai trumpai, ta
čiau tas trumpas laikotarpis 
buvo pakankamai ilgas, kad 
pažinus jos sielos ir minčių 
gelmes. Marija Jurgelionienė 
dar gyva būdama, pati pastatė 
sau paminklą iš taurios savo 
asmenybės ir paliko jį atmin
tyse visų tų, kurie buvo jai ar
timi, kurie turėjo laimės bent 
klek ją pažinti. Jos gyvos ne
bėra, bet jos atmintis mumyse 
dar tebėra gyva, dar skaidriai 
šviečia, ir niekuomet neužtems.

Auksė.
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ATSIMINIMAI APIE M. JURGELIONIENĘ
Rašo Ona B. Kubilius

As jau labai seniai norėjau, 
paradyti apie Mariją Jurgelio- 
nięnę.--apię jojs gerą širdį, jos 
kilnius darbus ir apię jos ne
nuilstamą ejiergįją dirbti dėl 
kilų žmonių gero.

Kadangi Nįoterų Skyrius 
Naujienose mini jos vietų me
tų tragiugos minties sukaktu
ves; tai man dabar yra pro
ga nors biskelį apie Mariją 
Jurgelionienę parašyti. Žino- : 
ma, visko apie ją ir jos geru^ 
darbus Amerikos lietuviams

Mano mamytė norėjo darbą 
gauti, nes mes vąikai dar bu
vome per jauni dirbti. Nors 
mano mamytė ir turėjo atsi
vežusi nemažai rublių iš seno 
“krajaus”, bet kada juos iš
mainė ant dolerių, tai tie rub
liai pasidarė daug mažesni ir 
musų kapitalas labai sumažė
jo. Ėe to, iųęs visi trys gyve
nome be jo^ių įplaukų. Po 
metų laiko mamytės kapitalas 
visai sumažėjo. Mamytė pra
dėjo rūpintis, kas bus toliau.

NAUJIENOS, Chicago, 111.
Sonja ' * — - ........ ;

užgesusį ugnis
(Skiriu p. Norai Gugienei)

Neklauski manęs, oi, neklauski, sese, 
Kodelgi visos mano dainos liūdnos lyg rauda. 
Uįverlį vartau žiburiui užgesę— 
Bąi^ėsi džiaugsmo iv gailių puota.
Nąiųai, kurių tąip ki^ą syk širdjs ilgėjos, 
šiandieną užrakinti ir tušti.
Palaidas ląnginęą blebęųa Hktąi vėjas, 
Prie gonkų rymo medžiai—nustebę iy liųdnį.
jei praeinu pro šąlį kartais—
Tamsų. Užgesę žiburiai, išdegusi ugnis. 
Viduje juodas sostas, tartum karstas. 
Valdovų porą: šaltis įr naktis.

1ĖTR01TIECIU
PRISIMINIMAI

Visokių yra prisiminimų. Po 
metų, po dviejų ir net po kelio
likos metų žmęnės kąi kųriuoą 
dalykų^ atsimeną, pegąli jų už
mirkti.

De|lWlięČW khM ryčiai P«- 
t^męna MjU’jįoSs, Jųrgelionienės 
yjenų ipetų trągiugo žuvimo su- 
<aklį.

lįaįp. g^eit prąbčgęj tie lųęląi! 
Rodosi, kad tik vakar tatai atsi
tiko, kad tik vakar buvo kovo 
25 d., kada mes ręngęmėjs mi-

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME VISIEMS SAVO 
DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

NEW CITY FURNITURE MART
AVILLIAM KOSMOWSKI, Pres.
AVILLIAM BAZAR, Vice-Pres.

1654-56 West 47th Street 
Tel- YARDS 4882'

aprašyti imtų daug laiko —ir 
jei viską aprašius, tai nebūtų 
straipsnis, bet didelė knyga.

Mano mamytė mano broliu
ką Praną ir mąne atvežė į 
šalį iš Lietuvos 1914 metais. 
Mes visi atvažiavome į Chięa- 
gę. Mes taip, kaip ir visi “gri- 
noriai”, kurie į Ameriką atva
žiuoja, anglų kalbos nemokė
jome, tai mums buvo labai 
sunku b.ile kur nueiti ir savo 
reikalus sutvarkyti.

Vieną vakąrą netikėtai pąs 
mus atėjo buvęs musų kaimy
nas Lietuvoje. Mano mamytė 
jam pasakė, kad jai yra bėda 
ir ji nežino kąą dąryti. Jos 
buvęs kaimynas tuojau jai pa
tarė eiti pas p. Jurgelionienę. 
Jis sakė: “Ji tau pagelbės tave 
dalykus sutvarkyti, nes ji man 
ir yra daug gero padariusi.”

Ant rytojaus mes nuyažia- 
yome pas p. Jurgelionienę. Ji 
tada dirbo imigracijos ofise. 
Kaip tik mes vist trys “grino-

LINKSMŲ VELYKŲ
Linkime Savo Draugams 

Visiems Lietuviams
ir

URBA FL0WER 
SHOPPE

4180 Archer Avenue
Phonę Lafayette 5800

NELAUKITE

riai” įėjome į jos raštinę, ji 
tuojau prie mųsų priėjo ir 
paklausė: — “Na, mamyte ir 
vaikučiai, kuo galių jums pa
tarnauti?” Mano mamytė jai 
kaip kokiai motinai viską iš
pasakojo. P-ia Jurgelionienę 
apkabino mano mamytę ir sa
ko: “Nebijok, brangioji, ne-

vo dalykus sutvarkyti.” Ir iš 
tiesų Marija Jųrgelionienė 

Įtųųjaus surado mano' mamytei 
namų darbą—mums liepė eiti 
į pradinę mokyklą ir taip to
liau.

Vasaros metu mano broliu- 
, ką Praną su. savo sunum Vla
du išvežė į p. Gugio ūkį, kad 
jie pasitaisytų, kąip ji sakė, 
“jauniems berniukams geriau 
ant ūkio, negu mieste durnuo
se ^gatvėmis vaikščioti.”

—

Rytoj Gali Būti Per vėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdraąšti, reikąlaukfte agento, "arba brokerio,"kad jis pa
rūpintą jums polisą per mūsų kpnjipąniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite .tokių nemalonumų.
“IUcs esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervvriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kąr^b. 1$17, 1519? 1521

Telefonas CENTRAL 5W Telefonas CENTRAL 5209
•’ ‘ GENIALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE' INSURANCE COMPANY 
1MPERIAL ASSURANCE COMPANY- 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND. MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BOND1NG & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY. "

GARSINKITES “NAŲJIE5OSE"

Aš, beprotė, tikėjau,/kad į nąpią šitą 
Įžengsiu kaip yūklovę vąipikuota, ląpkiąma, 
Lyg šviesi saulė kelsiu ten kas mielą rytą, 
Kas vakarą rankas sudėsiu pddėkos malda...
Bet klydau... Todėl man, todėl, sesele, 
Taip liūdna, baisiai liūdna kai kada. 
Kada užverti vartai, uždarytas keliąs— 
Ir nejučiom išsiveržia širdy gludėjusi rauda.
Aš nežinau, aų nežinau, kodėl tąip atsitiko.
Kas užgesino ugnį, užtrenkė vartus.
Likimas? Dievas? Man gi tik keliauti liko...
O tas pasaulis toks klaidingas ir platus.;.
Klaidingas toks, kad kartais nežinai iš( tįkro, sese 
Ar žengei žingsnį tikrą, o gal būt baišiūi klysti.
Ir taip, nuo durų iki durų beklajojant, 
Praeina dienos, naktys ir vieniša jaunystė.

nėti “Naujienų” dvidešimt pen
kių ųiętų jubiliejų.

Rengėmės ir laukėme musų 
Mariutės atvykimo. Ji su savo 
draugėmis žadėjo atvykti į mu
sų rengiamą bankietą ir pasa
kyti kalbą.

Aš supratau jos norus iš laiš
kų, kuriuos ji man buvo para
šiusi, dėkodama už pakvietimą. 
Džiaugęsi, kad turėsianti pro
gos aręiaų su detroitiečiais su- 
ųipąžinti. Mes rūpestingai ruo
šėmės bankielui ir ypač buvo
me pasiryžę gražiai svečius iš 
Chicagos priimti.

LINKSMŲ VELYKŲ 
Linkime Visiems Savo 

Draugams ir 
Kostumeriams

Lietuvos Moterų 
Tarybos 10 Metų 
Sukaktis

Man ji visuomet sakydavo: 
“Ona, mokykis kiek lik tu ga
li. Mokslas tave padarys lais
va ir. laiminga.”

Kiek vėliau ji mane nusive
dė pas save’ į namus, supažin
dino su savo vyru Kleofu Jur
gelioniu. Ponas Jurgelionis 
kaipo vienas iš geriausių lietu
vių poetų mane pradėjo mo
kyti deklamuoti eiles. P. Jur- 
gelionienė tada labai daug į Į 
veikė įvairiose draugijose. Ji|įe 
laikė paskaitas, prakalbas ir.“\ 
taip toliau. Nevieną kartą aš priklausančių ,18 organiza- 
ant jos paskaitų deklamavau 
eiles pono Jurgellonio išmo
kytas.

Nežiūrint, kada aš būdavau 
nenueisiu pas p. Jurgelionienę, 
ji vis būdavo užimta su kitų 
žmonių vargais ir bėdomis.

Viską sunku čia aprašyti, 
brangus skaitytojai, bukite tik
ri, kad p. Jųrgelionienė ne tik 
man ir mano mamytei pagel
bėjo, bet ji ištiesė savo drau
gišką ranką visiems tiems* ku
rie tik kreipėsi į ją. Ir tai darė Vilniaus lietuvėmis visuomenių 
be jokio atlyginimo. Jai nerti- ninkęmis ir , veikėjpjnis. Joių^ 
pėjo į ką tu tiki, prie kokios 
draugijos 
kokių pažiūrų tu esi. 
siems gelbėjo lygiai 
ino.

Kadangi Moterų 
Naujienose išleidžia 
memorialinę laidą jos pager
bimui kovo 23 d., ir valdyba, 
kuri rūpinasi fondu dėl pas
tatymo jai paminklo už jo skil- 
nius darbus Amerikoje lietu
viams nori užbaigti fondo rin
kliavą, butų labai malonu, 
kad ir brangus Moterų Sky
riaus skaitytojai prisidėtų su 
savo skaliku prie to pąmink- 
lo fondo. Tayo dpleris nęgąli 
rasti geresnio ir prakilnesnio 
tikslo kaip yra šis. 
Valone,!eies \kunios praleidau^ 
Su žarija maloniausias, 
Kąrloju jas kasdieną aš 

šuentai
\aip maldelę ąailiai. 
Siekvien^ uąlapd'ą brdPfįi 
Ir atmintis jo# maloni 
Kąip. perlas jos darbąs man 

ąinžinąi
Bus atmintis (jrąži!

Lietuvos Moterų Tarybai 
inet sukanka dešimts 
Šios -sukaktuvės buvo paminė-

šie- 
metu. 4*

* tuvos Karininkų RamoNės salė
ja buvo iškilmingas aktas su 
ILietuvos Moterų Tarybos ir

ei jų veikimo apžyąlga. Po akto 
buvo meno, bei literąturo,s va
karas. Jame dąlyyayp tįk lietu
ves vilnietęs jiiy\iininJĮ<ės, kū: 
tids atliko visą programą: pia
nistę virtuoze Paiivičiutė-Cibi- 
rienė, dainininkė Pilipavičiųtė, 
artistė Krinickailė-Ąstaškienė, 
poetė rašytoja Miciutė ir k t.

/ ’ y r-i '

Lietuvos Moterų Taryba šiuo, 
metu savo veikios visą dėmesį 
yra nukreipusios į Vilnių ir 
kraštą. Užmegsti, santykiai su

Mums skiriama Mariutės kalba 
liko nepasakyta. Pusiaukelyje 
automobilis susidūrė su trauki
niu ... ir toje baisioje nelaimė
je žuvo Mariutė.

Musų rengiamas bankietas 
virto savo rųšies šermenimis. 
Linksmumą ir džiaugsmą pava
davo ašaros ir liūdnumas.

Nuo to laiko jau praėjo vie
ni metai, . tačiau dclroitiečiai 
gyvai prisimena tą liūdną dieną. 
Ir štai kovo 29 d. jie rengia vie
nų metų sukakties paminėjimą. 
Tai bus lygiai vieni metai nuo 
los dienos, kai Jųrgelionienė li
ko palaidota. Paminėjimas yra 
rengiamas Lietuvių svetainėje. 
Visas pelnas skiriamas pamink
lo fondui.

.Pasirupipkiųie, kad tas pąmi- 
liejimas butų kiek galima sėk
mingesnis. Juo paminėjimas 
bus sėkmingespis, juo labiau 
galėsime prisidėti prie gražes
nio paminklo pastatymo. Tąsyk 
ir mums bus smagu aplankyti 
jos amžino poilsio vietą ir pasi
džiaugti jos atminimui pastaty
tu paminklu.

—Bessię I^eblaįtienė

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

3316 SOUTH HALSTED STREET 
Phone YARDS 7308

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

tu • priklausai ir 
Ji vi- 

bc skirtu-

Skyrius 
padidintą

Gerai Šeimininkėms 
Žinoti, Kad:

Maus švariu, plaunant jį daž
nai su karšiu vandeniu, ku
riame yra sodos (vienas šaukš
tas sodos į kvortą vandenio). 
Po naudojimo pečiaus, palik 
duris atidaras,. kad gerai iš
džiūtų, nerūdytų ir neturėtų 
jokių kvapų. Visuomet išvalyk 
kuo greičiausiai valgius, kurie 
išbėga peči,uje bekepąųt.

siuntinėjamas neųiokamaį žur
nalas “Moteris ir Pasaulis”. Pa
čios vilnįętes jaU'iaktyviąi ben
dradarbiauja šiame žurnale. 
Rengiamos Vilniaus krašte pa
skaitos, renkamoj knygos. Jąu 
pasiųsta 11,000; tomų knygų, 
dabar jau renkama daugiau. (

TAIP ILGAS METAS
> i ■: **..

1 šląį jau praslinko ištisas me
tas, kai petekome. mylimosios 
Mayijęs... jau ištisas metas, 
kai neteko iš jos žodelis per

lt

sįems Draugams ir Pa-

S. M. S K ŪDAS
718 W. Į8tU St,

ijPhonp MONROE 3377
i - ,

Jnksmų Velykų Švenčių 
Linki Visiems Draugams 

ir Kostumeriams

ĄPTĮĘĘORIUS 

2557 W. 71’st St 
- Tel. Rep. 10255

IVlaivionis kai'tą parašė:
“O t bėga tos dienos y t vandenys 

upės
Kaip brangųjį turtą pagriebęs 

vagis,
O kapas beširdis gyvatą išlupęs 
Užmerks amžinai fnėlyiiąsiaš 

akis..
Taip ir bėgo tos dienos, bėgo 

risčia kol MĮąrija Jųrgelionienė 
sų ųiųmis b,uYo...

Bet dabar, dięiios ilgos, be 
gąlp ilgos ir visos monotoniškai 
yieimęlps. Nėra kam niūrios 
nuotaikos išbląškylL nesiranda 
yilties gąiviųtojŲs...

Per dąugęlį metų ji mus my
lėjo, sayO; meilę sėjo mumysę, 
žpięlfžju iy laiškeliais... Jos tyros 
meilės, ir pągąrbp^ laiškai su
teikdavo jaukumo, poilsio ir po 
sųiildausios dienos darbo...

Jos laiškai duodavo įkvėpi
mo, lęisdayo pamanyti ir džiau
kis,‘jog esi žmogus, nors ir

Todėl (as metąs, nebegū'- 
džiant iš jos/ pąsidąrė toks įį- 
gąs, hę gąlo ilgas.

Netekome j oš nęmąžiąu skau
smingas yrą šiąndjęn kaip, buvo 
melas tam atgal, tos žaizdos 
jau nijekąą neužgydys if Uoka 
tik l{įęk galiiit gerę.tįs i,r semti 
los meilės, kurią ji skleidė per 
sąv.Q garbingą gyvenimą.

—Ųeudradarbę

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Associacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

ANTANAS M- PHILLIPS
3307 LITUĄNICA ĄVENUE ' Phone YARDS 4908
................ .......... . , t

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. PULLMAN 1270

J. LIULEVIČIUS
4348 S.O. pALIFORNIĄ AVĖ. Phone LAFAYETTE 3572

S. P. MAŽEIKA
' " ' Phone YARDS 1139

3319 LITUĄNICA AVENUE ' YARDS 1138

ALBERT V. PETKUS
. 4704 SO, VVESTERISI AVENUE Pitone LAFAYETTE 8024

ANTHONY B? PETKUS
6834 SQ. VVESTERN AVĖ. Phęne GROVEH1LL 0142
1410 SQ. 49th ęoURT Cicerą Phone CICERO 2109

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET Pilone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781
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Lygiai po metų
(Iš mano dienoraščio)

Kovo 26, 1939
Lauke šalta. Nešilta ir viduj. 

O prieš porą dienų buvo visai 
sušilę, lauke pavasariškai oras 
kvepėjo, šiandien sekmadienis. 
Paprastai sekmadieniais laukiu 
ką nors iš draugų manęs ap
lankant. Baisiai pasiilgstu lietu* 
vių. Ir, rodos, ne sekmadienio 
Reikšmės nebesuprasčiau, jei 
tnūsij namų neaplankytų savo 
tautos žmogus. Ir kode! nega
liu prigyti šioje šalyje? Kodėl 
neišmokstu džiaugtis kitataučių 
draugyste? Gyvenu po Jungti
nių Valstybių vėliava jau antrą 
dešimtį metų. Gyvenu vien tarp 
kitataučių, su senais ameriko
nais, o širdy tebėra tuščia, ny
ku ir neapsakomai ilgu. Visai 
taip pat, kaip buvo pirmosio
mis dienomis čia atvykus, šio
kią dieną laiškų tikiuos, misi-

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted St.
Phone Yards 3557

raminu kasdieną lietuvių spau
dą vartydama, šiandien, atro
do, niekas į mane neprab.l.r 
mielu lietuvišku žodeliu. Apsi
niaukia, lietus pasipila... Nebent 
knyga man kai ką pasakys.

Pervartai! Tilvyčio DIČIUS. 
Paprastai rašomoj poeme’ėj at
vaizduotas kaimo vaikas, pate
kęs Kaune tęsti mokslą, ir vė
liau nutolęs nuo tėvų. Neigia
mai atvaizduoti ir valdininkai, 
kurių senesnieji įsigėrę tebever
kia Rusijos matuškos, o jau
nesnieji savo tarnybos svar
biausiu tikslu pas’statę šampa
ną, gražių-moterų draugystę ir 
amžiną troškimą pakilti kate
gorija aukščiau, kad butų iš 
ko daugiau lėbauti. Ne, tokia 
cenzūra, kokią mes kariais lin
kę įsivaizduoti, Lietuvoj re* ei- 
kia, jei toki Dičiai gili viešai 
rodytis, eiti iš rankų į rankas, 
jei laisvai galime užtraukti:

“Ilgus šimtmečius vergavę, 
šokom prie saldžios sriubos;
Kurie puto iš terbos,
Dūksta sviesto paragavę”...
Dar kartą perverčiau Jono- 

Kossu-Aleksandravičiaus UŽGE • 
SĘ CHIMERO AKYS. Už šią 
knygeliukštę autorius gavo val
stybinę premiją, o aš antrą kar
tą ją pervarčius nemoku su
prasti jos. Labai dėkinga bu
čiau žmogui, kuris pajėgtų man 
jo mintis atpasakoti paprasta 
proza, arba išdainuoti Mairo- 
nies stilium. Tada aš, supratu
si, gal būt irgi pločiau autoriui, 
gal gerėčiaus. Dabar... autorite-

Linksmų Pavasario Švenčių Velykų Visiems Musų 
Kosititmeriams, Draugams ir Pažįstamiems1.

P. NOVER
LAIKRODININKAS

PARDUODAM LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

4148 ARCHER AVENUE

Linksmiausių Velykų Linkiu Visiems Savo 
Draugams ir Radio Klausytojams

SOPHIE BARČUS
RADIO PRANEŠĖJA

STOTIS W G. E. S. CHICAGO

^LINKSMŲ VELYKŲ!
•v

Linkime Visiems Savo Draugams ir

Kostumeriams!

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

INCORPORATED

M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Sav.

2310 W. ROOSEVELT ROAD 
Phone SEELEY 8760 

CHICAGO, ILL.

tų pripažintą vertingą knygelę 
aš nepalenk nla nubloškiu į už
kampį, už kilų knygų.

Trečią kartą mano mintis 
pertraukia Leo. Jis sako pakar
totinai kas klausius, ar pas mus 
negyvena tūlas L’pain (Leo yra 
airis, su daugybe kitataučių gy 
venęs, yra pasigyręs, kad kiek
vienos tautos pavardę aiškiau
siai galįs ištarti, jei tik jam pa
sako raides. Iš padiktuotų rai
džių LAPIENĖ, jis ieško Li
pam).

—Pažiūrėk registrac’jos kny
goj, — nepatenkinta at akau.

—Gal kas ne savo pavardę 
užsirašęs. Telegrama yra čekų 
kalba ir po visus viešbučius te
legrafiste skambina, — girdžiu 
jį pasakojant kitam žmogui.

Man dingtelėjo minty: , g.1 
lietuvių kalba?

Pašaukiu telegramų ofisą. 
Prašau perskaityti telegramos 
parašą. “GRIGAITIS”, man “iš 
spelina”.

širdis smarkiau suplaka.
Perskaitykite telegramos 

turinį, — prašau.
“Jurgelioniene žuvo” — iš 

pasižymimų raidžių aš išskai- 
tau. Balsas užkimo. Užtenka 
man.. Sėdu į automobilį ir į 
Bay Shorc skubinu pasiimti te
legramą. Mergele man paduo
dama ją reiškia užuojautą. Ty- 
’ėdama aš telegrama siunčiu 
užuojautą NAUJIENOMS. Nuo
taika galutinai prislėgta. Neti
kėtina ir netikėčiau, jei žinia 
butų ne iš lokio didelio autori
teto.

Po valandėlės mano akyse 
pasrūva ašaros. Palengvėja. Pa
siimu mirusiosios glėbį laiškų. 
Jie surišti rusvu kaspinu. Visi 
vienoj krūvoj. Atskleidžiu jų 
vieną.

“Kai kurie vyrai man prime
ta, kodėl Moterų skyriuj neįve
du politikos. Kodėl? Kaip aš, 
taip, manau, ir Tamsta ir kitos 
bendradarbės skaitome tai ne
reikalinga. Kur šiandien pasau
lis; eina su savo politika? Vel
niop! Taigi mes turime dirbti 
kultūros darbą. Prieš vėją ne
papusime, o žmoniją galime 
geriau išauklėti. Kaip Šiandien 
musu vaikai reng’ami gyvenj- 
man? Tėvai juos moko būti 
‘smart”, mokyklos padaro sva
jotojais. širdis, protas — neju
dinami... Rašyk daugiau aktua
liomis temomis. Apysakėlės ge
rai pasiskaityti, tik vargu pa
prastu skaityto jų jos būna su
virškintos... Labai daug motinų 
nebesuranda kalbos su savo 
vaikais. Argi tikrai negali pa
imti skyriaus KULTŪRA IR 
JOS REIKŠMĖ? Gal sutiktum 
vesti skyrių MOTINA IR DUK
TĖ? Butų gera, kad atsirastų 
nuolatinių bendradarbių, tokių, 
kurios reguliariai vestų tam 
tikrus skyrius. Pagalvok dėl 
musų visų gero.”

.Aš pavartau kitus jos laiškus. 
Visuose raginimas rašyti, padė
ka už parašymą, vėl primini
mas rašyti... Tačiau ir jos laiš
kus skaitant mano akyse temir- 
guliuoia telegramos žodžiai: 
MARIJA .TURGELTONIENĖ ŽU
VO AUTOMOBILIO NELAI
MĖJ.

Ji nieko man nebeparašys. 
Nieko niekada iš jos nebeišgir
siu. O ar Ji mane dar galėtų iš
girsti? šiandien, kuomet ji gu
li atviru veidu į mus, pašarvo
ta tarp gėlių, kažin: galėtų ma
ne išgirsti?

Ir apsvaigime būdama spau
džiu mašinėle: PRABILK, MA
RIJA, DAR KARTĄ... Paberia 
kelis dešimtis žodžių, atitruku
sių vienus nuo kitų, bet visus 
surištus vienu gedulos kaspinu. 
Užklijuoju į voką ir į paštą. 
Pažįstami klausinėja:

—Bloga žinia iš Europos? 
Kodėl tavo akys užtinę?

Jie žino mane gyvenant sa
vąja tėvyne, žino, kad dažnai 
gaunu laiškų iš anapus Atlanto.

Kuomet jiems pasakau, kad 
Čikagoj mirė labai kilni lietu
vė, kuri sielojosi ne tik savo 
tautos, bet ir visos žmonijos 
gyvenimu, jie mane supranta.

ŽODŽIAI JOS
(Atsimenant Mariutę , 

Jurgelioniene)
Lyg paukščių skridimas 
Lengvai su vėjeliu 
Bra ngųs žodžiai Jos

„ Skverui’ aplinkui 
Man mintyse 
Diena iŠ dienos.

X. .

“Į save tikėki!” — 
Mane mokino Ji — 
“Nuo kitų nelauk 
Daug pagalbos. 
Patarimų.
Savaime, keliauk!
“Tačiau tu, mažute, 
Niekad nepyk, jei kas 
Užgautų tave;

imti Marijos Jiirgelionienės pa
skutinis LSS raportas, (kuris 
fr dabar pas mane randasi), 
kaipo sekretorfs-veclėjos.

• aJ ■ * ,

Raporte ji kvietė visus de
mokratiją mylinčius stoti į ei- 
leš Liętūvių Socialistų Sąjun
gos ir dirbti garbingą pasau
linės demokratijos, žmonių iš
laisvinimo darbą.

1939 m. nelaiminga ir tra
giška mirtis, išrovė Mariją iš 
musų tarpo, • Netekę brangios 
draugės, nevienas nubraukėme 
sau ąšąrą nuę vęicĮo. Metai pra- 
šiinkę, daūge’ją iš musų I 
ŪŽtniršti jos negalime. “Nau-Į 
j ienų” moterų skyrius neteko 
to skyriaus vedėjos. Vieta ir

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS J 20 METŲ

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

20 DODGES, 1939, 1938. 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kain $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1939. 1938, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938. 1937 ir 1936 visi naujų karų sąlygose, 
pigiai kaip $125; 12 PACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš visų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—-visi garantuoti už pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas Ir duos 

jums metu patarnavimą ir patenkinimą.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime Jūsų karus kaipo {mokėjimą, 
o likusią dali jus galite išmokėti kaip patogiau.

Daug skadesnę 
Tik pirmiau gavę.

Diena iš dienos.
—F. H. Sadauskaitė

■ —■■■III ,

Marijos Jurgelionie- 
nės Atminimui

--------------4---------- ■

Mirties Metams Sukakus
šviesioje bei liūdnoje gyve 

nimo valandoje ules, kurie tu
rime kontaktą su tyrąja gyve
nimo puse, dažnai darome sau 
prisiminimus iš praeities kai 
kurių gyvenimo nuotykių, ku
rie atspindi lyg koks žibintu
vas atmintyje. Clevelando vie
name iš puošnių viešbučių, kur 
500 demokratiškai' jauslių žmo
nių, susirinkę buvo vienam 
brangiam tikslui, ramiai rišo 
vieną iš LIETUVIAMS opiau-r 
šių klausimų, — LIETUVOJE 
DEMOKRATIŠKOS TVARKOS 
ATSTEIGIMO klausimą.

* v • Į f • , į .
Tame gausingarne ir šviesia

me būryje žmonių radosi ir 
Marija Jurgelioniene. čia taip 
netikėtai teko 'susipažinti su 
tąja tyrų miričnĮj" moterimi.

Tai buvo linksmas momen
tas, kada jos tyroji šypsena 
ir didis atvirumas ją ir mano 
gyvenimo draugę bei manė su
rišo draugingumo ryšiu.

Marija Jurgelioniene buvo 
nuoširdi ir drauginga moteris; 
per daugelį metų tarnavo LSS 
kaipo centro sekretorė — ver
tėja; tad ir musų pirmutinė 
kalba pynėsi tos organizacijos 
reikalais. Ji buvo nuoširdi lais
vės mylėtoja ir gerbė tuos 
žmones, kurie už demokratiją 
kovoja.,

Marija apgailestavo tuos 
žmones, kurie Varde demokra
tijos tijc savo naudai dirbo. Po 
valandos pasikalbėjimo Marija 
išsiskubino namo, Chicagdiic 
kur jos lauke atsakingos pe
reigos.

Scranton, Pa., 1938 m. vie
name iš irgi puošnių viešbu* 
čių, kur buvo susirinkęs būrys 
žmonių tam pačiam demokra
tiškam tikslui, Marijos nebuvo, 
šiame viešbutyje man teko be

• ; . < I

Marijos pereigų atlikimas, prie 
kurių ji visuomet skubėjo, pa
liko kitiems atlikti. tylarija ii- 
sisi amžinai ten, kur mes vi
si keliaujame. Sumanymas Ma
rijos atminimui pastatyti pa- g 
minklą yra vertingas ir brau- Į 
gus. Lietuvių Socialistų Sąjun. ■ 
gos draugai turėtų neužmiršti ■ 
Marijoj kuri per daugelį metų n 
Sąjungai tarnavo kaipo sekre- * 
torė-vedėja. — A. J. Viznis. ‘J

likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.
Atdara kasdien iki 10 v. v. ir visą dieną sekmadienį

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

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME VISIEMS MUSŲ 
DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

MALELO ELECTRIC C0.
P. K. MALELO, Savininkas

3336 So Halsted St. Phone Yards 6067 ■ 
!!■

■■
■■

■■
■!

Linksmų Velykų Visiems Lietuviams
ATSIMINDAMI MALONIUS MUSŲ PRAEITIES SANTYKIUS,

TARIAME JUMS AČIŪ UŽ JŪSŲ PARAMĄ IR

PRIELANKUMĄ
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Jie nuoširdžiai ištaria:
—Toks likimas visų gerų 

žmonių. Pergreit jie miršta.
Akimis slenka man jvainjs 

vaizdai. Ją palaidoja... Apvaik- 
ščioja metines sukaktuves... 
Kloja jos kapą kvapniomis gė
lėmis. Dūsauja gausus būreliai 
pažįstamų kiekvieną sekmadie
nį... Tik... ar daugelis išlaikysi
me savyje jos idėją? Ar vykdy
sime jos svajones gyvenime? 
Jei mus niekas nuo šio laiko 
neberaginą rašyti į Naujienų 
moterų skyrių, ar jis mirgės 
musų mintimis? MARIJA JUR- 
GELIONIENĖ norėjo to iš mus. 
Ji norėjo to mirdama. Senti
mentalumas jai niekada nebuvo 
mielas. Verkiančios jos aš nie
kada nesu mačiusi. Taigi afrgi 
ašaromis mes galėtume jos siė- 
lą džiuginti, kuomet ji laukia 
iš mus darbų? Bandysiu, Bran
gi Marija, būti tuo, kuo Tu no
rėjai mane matyti.

Pr. Lapienė.

gg

HOME CRYSTAL 
LAUNDRIES

“<Ihe FRIDE of HOUSEWIFE
S. PRIMACK, Presldentv

4204 22 So. Western Avė. Tel. Lafayette 9700

r-



šeštadienis, kovo 23, 19404 NAUJIENOS, Chicago, UI.
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MARIJOS JURGELIONIENĖS PAMINKLO 
FONDO REIKALU

Besirengiant minėjimui vie
nų metų sukakties nuo velio
nės Marijos Jurgelionienės mir
ties. Paminklo Fondo Komite
to narės gauna įvairių užklau
simų minėto Fondo reikalu.

Sumanymas įsteigti tokį 
Fondų, kaip jau, be abejo, vi
si žino, kilo iš pačios visuo
menės, iš tų musų brolių ir 
seserų, kurie įvertina velionės 
Mari j os , J urgelionienės nuveik
tus darbus visuomenės labui, 
ypačiai musų kultūros ir lab
daros veiklose. Įsteigimą tokio 
Fondo noriai pasiėmė ant sa
vęs Naujienų Moterų Skyriaus 
bendradarbės, iš kurių buvo 
sudaryta valdyba ir komitetas, 
į kurį dar įėjo ir kitos Mari
jos Jurgelionienės darbų ger
bėjos. Toks Fondas buvo įsteig
tai ir pradėjo veikti rugsėjo 
26 d. 1939 m.

Iki , šiai dienai į fondą su
plaukė iš viso $461.41.

Žemiau dedame sąrašą mie 
stų, iš kurių buvo gautos ma
žesnės ar didesnės sumos pi
nigų fondui. Sąraše pažymima,

kiek iš kurio miesto gauta pi
nigų. .

Babylon, N. Y.......... $5.00
Birmington, Alabama 2.00 
Brooklyn, N. Y.......... 5.00
Chicago, III............ 309.25
Detroit, Michigan .... 27.00 
Elizabeth, N. J....... 10.00
Forest Mills, N. Y......5.00
Gary, Ind.................. 1.00
Kenosha, Wis.............  1.00
Lewiston, Me. ........... 5.00
New York, N. Y...... 5.00
Palmyra, N. Y.......... 2.00
Philadelphia, Pa....... 2.00
Phoenix, Arizona .... 2.00 
Rockford, III.............  10.50
South Lee, Mass......  1.00
South Boston, Mass. 34.11 
St. Lawrence, Mass. 5.00 
Toronto, Canada .... 2*8.55 
Waterbury, Conn...... 1.00

$461.41

Linksmų Velykų Linkiu 
Visiems Savo Draugams 

ir Klijenlams

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St-
Room 1230

Ofiso Tol. CENTRAL 1824
Namų tol. įlydė Park 3395

Yra dar surinktų ir žadėr 
tų kontribucijų iki šiol nepri
duotų Fondui. Taipgi keliose 
vietose yra rengiami vakarai, 
ctc., šio Fondo naudai.

Šia proga Fondo Komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems, ku
rie taip noriai prisidėjo prie 
sukėlimo virš paminėtos su
mos. Ir visiems tiems, kurie 
pageidauja ir yra nusitarę pri
sidėti prie šio Fondo, praneša
me, kad priduotų savo kontri
bucijas iki šių metų balandžio 
15 d. Iki tam laikui Komite
tas nori galutinai baigti Fon
do sukėlimą ir pradėti darbą 
paties Paminklo pastatymo. 
Komitetas norėtų, visoms ap
linkybėms leidžiant, kad Kapi
nių Papuošimo Dienoje, gegu
žės 30 d., butų jau galima

įvykdinti Paminklo atidengimo, 
apeigas. . ' •

Todėl visi tie, kurie įvertin
dami reikšmę velionės Marijos 
Jurgelionienės veiklos darboi 
žmonių ir bendrai visuomenės 
labui, kurie supranta, kad ji; 
visa širdžia per visą savo gy-; 
venimą dirbo dėl žmonių ge
resnio, gražesnio ir laiminges
nio gyvenimo, ir nori prisidė 
ti prie jos atminimui statomo 
paminklo, yra prašomi prisių-: 
sti savo kontribuciją iki ba
landžio 15 d. sekamu vardu:

Marijos Jurgelionienės Pa-, 
minklo Fondas, it •adresuokite 
Fondo Iždininkei, Julė Augus
tienė, 1739 South Halsted St., 
Chicago, III.

Dar kartą dėkojame visiems, 
kurie prisidėjo kaip darbu, taip, 
ir kontribucijomis prie šio Ma
rijos Jurgelionienės Paminklo, 
Fondo.

Nora Gugienė, Pirmininkė, 
Ir vardan viso Komiteto.

ATSIPRAŠOME
Už KLAIDĄ

Šiuo norime atitaisyti klai
dą, kuri įvyko skelbime Pa
minklo Fondo aukų, “Naujie
nų” kovo 2 dienos laidoje. Pa
kvituojant $5.00 auką priimta 
iš draugo A. J. Viznio iš New 
York’o buvo praleista jo mo
ters, draugės Barboros Viznie- 
nės vardas. Auka buvo siun
čiama abiejų Adomo ir Bar
boros Viznių, ir taip turėjo bū
ti pakvituota. Atsiprašome.

Julė Augustienė,
Paminklo Fondo Iždininkė.

Salomėja Neris

NAKTĮ NYKIA
Lyg vaiduoklis naktį nykia 
Vaidinuosi —
Kaip tu savo pavainikį 
Uždainuosi?
Neraudok, širdies vaikeli, 
Liūlia, liūlia! /
Oi, nebark manęs, tėveli!
Oi, motule!..
Neramus širdies vaikelis 
Neužmiega — 
šešėliuotas mano kelias — 
Kur jis bėga?
Šaltas šiurpas pabučiavo 
Jauną veidą —
Ilsta rankos, naštą savo
Jau paleido-------
Šalnos gėlos širdį gelia 
Naktį nykia —
Kas mylės tave bedalį 
Pavainikį?

(Prisiuntė O. Indrelienė)

Skaičiai Pasako
Teisybę
Prieš Rinkimus Stengiamasi

Rinkikus Suklaidinti

Rinkimams atėjus, priešinin
kas bando rinkikus visais gali
mais budais patraukti į savo

Penkiolika Šimtų 
Viešnių

Chicagos apylinkėj gyvena - 
apie septyni tūkstančiai ir pu
sė Chicagos Universiteto alum- 
nįu, tai yra šį universitetą bai
gusių moterų ir merginų. Chi
cagos Universiteto prezidentas 
Dr. Hutchiiis ir jo žmona už
kvietė ąnt arbatėlės dalį šių 
alumnių kovo 17 dieną šių me
tų. Atsilankė apie penkiolika 
šimtų viešnių. .,

Kiekvienai alumnei preziden
tas ir ponia Hutchins paspau
dė ranką, ištardami kiekvienos 
pavardę. Potam pavaišino su 
skaniais užkandžiais. Nors ir 
biskutį turėjome susikimšti jų 
didelėje rezidencijoje, vistiek 
praleidome porą linksmų valan
dėlių besikalbėdamos su mo
kyklos draugėmis, su kuriomis 
mes retai dabar sueiname.

Tarp viešnių buvo, ir dvi lie
tuvaites, bendradarbės šio sky
riaus, Frauęes Sadauskaitė ir 1 
Louise Narmontąitė.

Baniutos Duktė.

SVEIKINU VISUS SAVO DRAUGUS 
IR KOSTUMERIUS IR LINKIU 

LINKSMU PAVASARIO 
ŠVENČIŲ VELYKŲ!

Jos. F. Sudrik
” 3409-21 SOUTH HALSTĘD STREET

VIENI METAI
Kaip greitai tie melai prabė

go. Atrodo, kad tik vakar kal
bėjom, juokavom, rengėmės 
prie tolesnio darbo. Rytojus ne
buvo • toks, kokį mes manėm 
sulaukti. Rytojus atnešė ne sau-

S LINKSMŲ VELYĖtj^LINKlME VISIEMS MUSŲ »
SS DRAUGAMS IK KOSTUMERIAMS f -V.
g GRANT WORKS COAL AND 0IL C0. | w ADAM BERNADIšIUS, Sav.
^16th St. and 49th Ct., Cicero, III. Phone Cicero 311^

6800 S. Maplewood Avė. Tek Hemlock 2323

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ LINKIU 
VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS

*
LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS, 

DRAUGAMS IR PAŽYSTAMIEMS VELIJA

J. W. ZACHAREWICZ
903 West 33rd St. Tek Yards 5423

*

Linksmų Velykų Linkime Visiems Savo 
Draugams ir Kostumeriams

JOHN P. STANKOWICZ
ir BEN DIRMEIKIS

4706 So. Western Avenue
Telefonas Lafayette 5407

lę, ne linksmybę, bet ašaras ir 
liūdesį, nCs Visų mylima Ma
riutė Jurgelionienė jau musų 
tarpe nebuvo.

Kiek daug darbo ji norėjo 
atlikti! Niekada nebuvo per 
daug užsiėmus, kad nebūtų ga
lėjusi rasti nors kelias minutes 
paklausyti, ką šis ar tas jau
nuolis turėjo pasakyti, pasi
klausti, pasiskųsti. Ir visada tu
rėjo arba rado laiko tam jau
nuoliui patarti, atsakyti jo 
klausimą, pagirti jo mintį arba 
pridėti savo nuomonę.

Bet Mariutė . Jurgelionienė 
jau negalės mums jaunuoliams 
padėti — ji taip greitai ir stai
giai buvo pašaukta į tą “kitą 
pasaulį” — tur būt, ir tonais 
jos laukė ne vien jaunuoliai, 
bet ir kiti, kurie sykiu su ja 
dirbo.

Gyvenimas eina savo keliu, 
nelaukia nieko. Buvo sunku 
vėl pradėti eiti tuo gyvenimo 
taku, kuriuo Mariutės keliąs 
ė j,o į kitą pusę, bet laikas ir 
darbas padeda praleisti* tas ne
malonias valandas, kai myli
mas palieka mus. Mes bando
me tęsti jos pradėtą darbą. 
Sunku darbą dirbti be vadovo. 
Po biskį mes bandom eiti tuo 
pačiu taku, kuriuo Mariutė ėjo, 
o kaip gerai mes einame, tai gal 
Mariute gali matyli ir sekti mu
sų takus. Gal ji sau ir sako: 
“Eikit — kelias sunkus, bet juo 
toliau, juo lengviau. Viskas bus 
gerai. Nebijokit.”

Mes barniom klausyti, Marin
ate/ bet tas kelias be tavęs tai 
labai, labai sunkus.

Josephine Miller.

pusę. Jie ypač daug kalba apie 
mokesčius, kartais paskelbda
mi ir nebūtas žinias. Bet skai
čiai lieka skaičiais: jie neme
luoja ir jau kas sumokėta:— 
neištrinsi.

štai kaip buvo mokami kai 
kurių Ciceros miestelio nekilk 
nojamų turtų mokesčiai pasta
rais ketvertais rep.ublikoniško- 
sios administracijos valdymo 
metais. Palyginkite juos su da
bartinės Demokratų adminis
tracijos 1938 metų mokesčiais.

Adrisas 1423 So. 49 Ct.
Republiko'mj laikais:

1928— 116.68
1929— 141.87
1930— 150.19
1931— 106^0

Demokratų
1938—81.52

Adresas 1426 So. 49 Ct.
Republikonif ' laikais:

1928— 118.06
1929— 248.19
1930— 262.74
1931^-251.40

Demokratų: 
1938—178.60

CICEROS PILIEČIAI
(X) BALSUOKIT UŽ STREIT

DemoKratų. Sąrašą
DEL TAUPOS, PAŽANGOS IR PILIEČIU GERBŪVIO
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LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME. VISIEMS MUSŲ g
DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS j

B. R. PIETKIEWICZ AND Ctt
NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS I

2608 W. 47th St. Tel. Lafayette 1083 |
S

KAUNAS. — Jau intensyviai 
ruošiamasi šiais metais įvyk
siančiam Lietuvos gyventojų su
rašymui, kuriup bus tiksliai 
nustatytas gyventojų skaičius 
ne tik Vilniaus atgautoje srity
je, bet ir visoje Lietuvoje. Ka
dangi nuo paskutinio surašymo 
praėjo daug laiko, spėjama, 
kad bus rasti, visai nauji, davi
niai, kurie galės patarnauti ra- 
cionalizuojanl tautos ūkį. , /

Adresas 1442 S©. 49 Ct.
Republikonų laikais:

1928— 136.86
1929— 166.41
1930— 176.16
1931— 123;64

Demokratų laikais: 
1938—83.54

Čia paduota tik keletas pa
vyzdžių. Henry Schwarzel, Ci- 
cęro miestelio asesorius per 
visą laiką kovojo už Cicero 
nuosavybių mokesčių mažini
mą. Taigi, ir šis numąžįninąas 
yrą jo, nuopelnu. Jis pasižada 
ir toliau darbuotis, kad mokes
čiai butų mažinami ir patar
navimas gerinamas.

Taigi, kaip matote iš virš 
pasakyto, kad 1931 metais mo
kesčiai prie republikoniškosios 
administracijos buvo šiek tiek 
numažinti. Bet nepamirškite, 
kad tai buvo priešrinkiminiai 
melai\ Parodyta ir šios admi
nistracijos 1938 melų mokes
čių pavyzdžiai. Tad palygin
kite juos ir patys spręskite. 
Faktai ir skaičiai nemeluoja, 
jie kalba palys už save.

Baigiant, tenka pasakyti, 
kad dabartinė administracija 
taria ir toliau eiti tuo keliu: 
duoti geresnį ir padangų. patar
navimą žema kaina. Tąd, ne
pamirškite balandžio 2 dieną 
balsuoti už Straight Demokra
tų tikiėlą. (Skelb.)

D e mok r tas»

Remsite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

GEORGE 
STEDRONSKY 
FOR PRESIDĘNT 
TOWN OF CICERO

JERRY J
VITERNA

FOR COLLECTOR 
TOWN OF CICERO

HENRY R. 
SCHWARZEL 
I’OR ASSESSOR 

TOWN OF CICERO

ANTON J. 
KRUPICKA 

FOR CLERK 
TOWN OF CICERO

LEO KASPERSKI
FOR SŲPERVISOJft 

TOWN OF CICERO

EDWAKD GRISK O
FOR TRUSTEE 

TOV/N OF CICERO

Ir vėl pasiųskite šituos Demokratų Partijos Pažangius Žmones
J MUSU NAUJOJI T0WN HALE

Badavimas Balandžio-April 2 d., 1940-
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ATSTEIKIM L.M.P.S. MARIJOS JURGELIO- 
. MENES ATMINČIAI

Qna Michite

B.udąma ir veikdama musų 
tarpe, ' n e pa mirdama Mariutė 
ne tik svajojo, bet ir geidė at
gaivinti Lietuvių Moterų Pro- 
gresyvį Susivienijimą. Aęie 
tai jau seniai svajoju ir aš. 
Tuo tarpu laikas vis- bėga jr 
bėga, lyg ir ieškodamas tin
kamesnės tam darbui progos. 
Taigi dabar, kuomet 1941 me
tais sukaks 25, metąi nuo pir
mo “Moterų Balso” numerio 
pasirodymo, butų kaip tik ge- 
ra proga prikelti palaidotą 
moterų organizaciją. Lėtokas 
prikelti LMPS iš grabo! Jei ne 
ta nelemta tragedija, kuri 25 
kovo pereitų metų taip stai
giai ir netikėtai išplėšė musų 
gabiausią ir veikliausią drau
gę, tai be abejo šiandien tas 
darbas jau butų pradėtas, nes 
mudvi su drg. Jurgelioniene 
tarėmės tą darbą pradėti ju
dinti tuoj kaip tik užsibaigs 
“Naujienų** Sidabrinio Jubi
liejaus apvaikščiojimąs ir ji 
turės daugiau laiko. Manėme 
pirma tą mintį paskleisti per 
spaudą, apkalbėti ir išdisku- 
suoti, d vėliau šaukti moterį} 
suvažiavimą. Beširdė mirtis 
visus muąų planus sugadino 
—atskyrė Mariją iš musų tar-. 
po, visąi nežiūrėdama, kad jos

LINKSMŲ VELYKŲ LINKI
ME VISIEMS SAVO DRAU
GAMS IR KOSTUMERIAMS

CENTRAL 
DISTRICT 

FURNITURE
COMPANY

JOS. JUOZAITIS, Mgr.

341042 S. Halsted St. 
3621-23-25 S. Halsted 

Street

NAUJIENŲ 
metinis 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJF.

2343 $O. IfEDZIE ĄVF,

užsibrėžtas darbas nėra daf 
užbaigtas.

Taigi, butų labai gražus ges
tas, jei mes nors dalelę to ne
pabaigto darbo atliktume.

Mums progresyvėms mote
rims būtinai reikafipga tokia 
organizacija, kuri nesikištų į 
Jokią politiką ir netarnautų 
jokiai svetimai valstybei. Mes 
Suv. Valstijose gyvename, jos 
duoną valgome, todėl musų 
žalis yra čia. Ne tik mes, bet 
ir musų vaikai, ir jų vaikai 
turės čia kurti savo ateitį, to
dėl mes geriau rūpinkimės 
šios šalies gerove ir likimu. 
Mes turėjome jau vieną pa
moką, kuomet Rusijos garbin
tojai suardė beveik visas mu
sų pažangias organizacijas. 
Daugiau mes neturime to da^ 
silejsti. Mums reikia tokios or
ganizacijos, į kurią mes vėl 
galėtume sutraukti visokių pa
žiūrų moteris, nežiūrint, poli
cinių ir religinių skirtumų. 
Mums reikia tokios ašies, apie 
kurią galėtų suktis visų pa-, 
žangių motery veikla ir kuri 
galėtų rūpintis bendrais mo
terų reikalais. Pohtikieriavi- 
mui visokiais ąpgavingais bu
dais vienos ay kitos partijos 
naudai neturės būti viętos. 
Naudojimas organizacij-OS po
litiškiems tikslams naudos 
niekam neatneša. Taip juk bu
vo palaidotas didžiulis L. M. 
P. S. Tai “nuopelnas” musų 
draugių komunisčių. Rudos, 
jos jau turėtų šiandien rausti 
ūš gėdos. Bet kur tau! Jos net 
ruošiasi apvaikščioti 25 metų 
sukaktį nuo LMPS įsteigimo, 
nors ta sukaktis seniai jau 
praėjo, nes LMPS tapo įkurtas 
Brooklyne 1908 metais, taigi 
32 metai atgal! Matyti, neuž
teko tų tūkstančių, kuriuos su 
LMPS centro ir rajonų iždais 
komunistai tuomet nusinešė, 
nes dabar, po tiek metų, nori 

t nors iš jo vardo Jr atminties 
.vėl pasipelnyti. Daug, geriau 
joms pritiktų rengti LM'PS pa
laidojimo sukaktį.

Mariutė būdama gyva, troš
ko LMPS. atgaivinti, arba įjs- 

į teigi i kitą į jį panašią mo- 
' .lepų organizaciją. .Ii dabar jau 

'to negali įvykdyti, todėl, ma
nau, mes likusios turim tai 
padaryti. Jus, chicagietės, at
gaivinkite arba įsteigkite pir- 
'mą kuopą 
mes kituose

t

■

I

jos atminčiai, o 
miestuose jumis

M. Michelsoniene-,

Linksmų Velykų!
Linkime Visiems Savo Draugams,

Lietuviams Kostumeriams

g =■

i

VViIliam A.Lewis
Žinoma Lietuvių Vyrų ir Moterų 

Rūbų Krautuve

4716 SOUTH ASHLANB AVENUE

Sekė pasaką motulė
Apie raitelius šauniuosius, 
Kurie jojo tėvų žemėn, 
Sakė — meile ją vaduotų.
Jojo, ėjo daugel metų, 
Per užburtus kalnus kopė,, , 
Nešė sąųlę, nešė laisvę, 
Nešė šventą žodį, opų.

" Tėvų žemė šaukės meilės, 
Ten gaili rasą nekrito, 
Ten iškelta ranka maldai 
Nenulinko ligi ryto1.
Ašaros tą vilgė žemę, 
Kurioj šventos pėdos liko 
Protėvių, sūnų kilniųjų, 
Kur užmigo garbės laikas.
— Musų mieste, šventas mies/te, 
Kada vartys tu atversi, 
Savo raiteliams šauniesiems, 
Kada skelbsi naują garsą? —

■ * 
Plaukė raudos, plaukė gūdžios, 
Kaip Neries užburtos vilnys,

$en musų šųkis yrą: ^Lygios 
teisės moterims”. Ir ųž tai vi
sos moterys turėtų kovoti.

Mary D. Stanislovąitienė.
Wilkes Bąrre, Pa.

JAU METAI, KAIP
ŽUVO

i

Linksmų Velykų Švenčių Visiems Musų Kostumeriams, 
Draugams ir Pažįstamiems Linki

Green Valley Products
WM. J. KAREIVA, Savininkas

z 4644 So, Paulina St. Tel. Yards 5350

širdys ilgesio jau pilnos.
Sekant pasaką, motulės 
Ir galva baltai pražydo, 
O sesutės melsvos akys

• Vyto, tartum, liūdnas žiedas.
Jau norėjo baigt motulė 
Apie vadą ■.— didį vyrą, 
Jau norėjo pasakyti, 
Kad tie kariai kalnuos mirė.
Sudrebėjo sriaunios upės, 
Žalią girią laužė vėjas, 
Žiuri, stebis motinėlė — 
Kariai pasakos artėja.
Kelias sūnus jos išvargę, 
Atidaro miesto vartus...
Ir ant lupą motinėlės
Miršta žodžiai liūdni, kartus. 

Vilnius, 1939. X. 28 d.

MOTERŲ TEISES krautuvėj, ar ūkyje, tai kodėl 
negalime naudotis lygiomis tei
sėmis kaip yyrai?

Amerikoj yra įsigyvenęs tas 
papratimas, ,kad jeigu moteris 
turi teisę balsavime, tai ji nau
dojasi ir visomis kitomis teisė
mis. Bet taip tikrenybėje nėra. 
Yra. valstijų,kurios naudojasi 
patvarkymais, padarytais net 
šešioliktame šimtmetyj. Yra lo
kių valstijų, kur moteris nega
li būti globėja savo vaikučių 
arba ji negali iškolcktuoti savo 
uždirbtą algą.

Tik pasidairykime ir štai ką 
surandame. Penkiose valstijose 
moteris negali užimti urėdą; še
šiose valstijose jai nepavelyta 
būti globėja savo vaikučių; pen
kiolika valstijų neleidžia mums 
išgauti musų uždirbtą algą;, ke- 
turiasdešim ts vals tijų pasako, 
kad moterų priederijnė būti na
mų tarnaite savo; vyrui; dvide
šimt penkiose valstijose mes 
esame atmestos kaipo netinka- 
ųios būti prisiekdinta teisėja ię 
dvidešimt vienoji susitinkame su 
priešingumu, kada reikia nors 
bent kokią sutartį pasirašyti.

Prieš keletą savaičių buvo 
pateiktas pataisymas 76 korir

Tvarkant pirmutines konsti
tucijos. teises Suv. Valstijose 
moterys, ir vergai buvo išskirti, 
— jie neturėjo jokių teisių. Ma
tydamos tą nelygybę, jos neno
rėjo sėdėti sau ramiai susidėję 
rankas,, bet pasiryžo išsikovoti 
ir sau šiokių tokių teisių.

Pirmutinė moteris, kuri turė
jo drąsos reikalauti sau ir ki
toms moterims teisių, buvo 
Abagail Adams. Tai buvo 1776 
metais, Ji paraše laišką kon
gresui,; kuriame pažymėjo, kad 
jeigu vyrai neatkreips dėmesio 
į moterų reikalavimą, tai jos 
bifls, priverstos ką nors daryti, 
idant panaikinus tuos, vyrų pa
darytus nuostatus, kuriuose 
moterys neturi nei žodžio.

Vėliau ateina nęnuilstančios 
veikėjos EJiząbęth Stanton ir 
Lucrętia Moti, šios moterys la
bai daug velkė dėl gavimo bal
savimo teisių moterims. Jos ra
šė, agitavo ir- vėliau 1848 me
tais, sušaukė moterų Vkonvęnci- 
ją. $jame suvažiavime rado 
dąug pritarimo, ir nuo jo pra
sidėjo tikras teisių reikalavimo 
velk imas, čionai i škėlė obalsi 
“Reikalaujainę balsavimo teisių 
visoms moterims”.

Kita gerai žinoma tuo laiku 
darbuotoja bu vo S tįsau B. An-

. tfeoiiy-,- Ji bu vo, pirmu l ine mo
ji tevis, kuri balsavo už preziden

tą 1872 metais, vaduodamosi 
Amerikos konstitucijos 14 pa- 
laa^ymu, . '

Tai pirmutmi^ moters balsas, Womcnis Ass’n ir 
paduotas Suv. Valstijose, bet 
tuo laiku lūs skaitėsi prasižen
gimu, ir Miss Anthony už tai 
buvo į teismą patraukta, rasta 
kalta ir nubausta $100.

Tas nenupuldė jos nei jos se
kėjų dvasios; šios moterys, dir
bo ir toliau. Jų darbo vaisiusi 
pasirodo, kuomet 1920 .matais 

Įkopgtcsas praleido dvidęšiiulą 
patąisymą, kuriame buvo su- 

| teikta visoms moterims virš 
dvidešimt pjrmų metų balsavi- 

Fnro teisės.
šiandien mes tuo naudoja

mės ir džiaugiamės, bet jo* ne-t 
Užtenka. Jeigu mes galime gre
ta vyro dirbti dirbtuvėj, ar

žuvo visuomenės darbuoto
ja, vargdienių uWrėja, Ji žu- 
;vo tragiškoje nelaimėje beva- 
ižinodama į Pėtroitą pasakyti 
kalbą.

, L.^.S. kuopos nariai' kovo 25 
jek 1939 m-» jos ir kit>ų» kurie 
drauge sų ja važiavo^ laukė. 
Bet nemielaširdinga katastro
fa jai ųolęido pasiekti tuos, ku
rie jos ir kitų laukė.

T ik skaudi telegrama supur
tė reiigėjuSiį skaudžiai užgavo 
jos artimu^ idėjos draugus, 

i Mariutė Jųrgelionienė už
mušta, kitos sankeleivės sužei
stos, — taip skambėjo telegra
ma metai laiko atgal, kovo 25 
d. 1939 metais.

Detroitiečių tarpe pasiliko 
neužmirštamas skaudus atsimi
nimas, daugiausia tarpe mote
rų. Tad moterys ir rengia vie
nų metų liūdną paminėjimą 
penktadienį, ko'vo 29; d., 7:30 
vai. vakaro!, Lietuvių svetainė
je. Bus pasakytos kalbos pri
siminimui Mariutės nelaimingo 
žuvimo. Kalbės Mariutės arti
ma draugė, Stefanija čiurlio- 
niutė (Duvan) ir Dr. Jonikai- 
tis. Visas šio. pąrengimėlio pel
nas skiriamas jos paminklo 
pastatymui. Bus lošiami tam 
tikri žaislai ir; už pasižymėji
mą b,us suteikt >s vertingos do
vanos. Gal bus ir šokiai. De- 
troitiečiai prašomi gausingai 
atsilankyti ir atiduoti pagarbą 
tai moteriai, kuri žuvo visuo
menės darbą dirbdama.

Pagelbėkime ehieagietėms už
dėti ant Mariutės kapo nevy
stančią gėlę.

— M. J. Kemešienė.

Moterys šaulės remia 
seses vilnietes

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ LINKIME 
VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

K. NORKUS
RESTAURANTAS

1745 South Halsted Street
BUČERNĖ

2033 South Halsted Street

Linksmų Velykų Linkime Visiems 
Draugams ir Kostumeriams

Musų moterys šaulės skuba i 
pagalbą sesėms vilnietėms, štai 
žemė.% Ūkio Ministerijos mo'e 
rų šaulių būrio šaulės surinko 
557' Lt- ir paaukojo Vilniaus 
moterų šaulių rinktinei. Ta pa
čia proga to būrio, moterų šau
lių vadė Vitkauskienė ministe
rijoje surinko drabužių, ku
riuos išdalino Vilniaus lietu
viams, kurie už lietuvybę buvo 
lenkų kalinami ir dabar paleis
ti į laisvę.

Moterų šaulių garbės vadė 
Emilija Bulvienė Vilniaus mo
terų šaulių rinktinei paaukojo 
1-00 Ųt. Buv._ Klaipėdos moterų 
šaulių rinktinės rėmėjų būrys 
Vilniaus moterų šauliu buri ui 
paaukojo 306.8(1 Lt.

!

reareen Mill

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME MUSŲ 
DRAUGAMS, TAUPYTOJAMS IR 

VISIEMS LIETUVIAMS

SIMANO DAUKANTO
į Federal Savings
and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sckr.

ris skamba taip; “Moterys ir 
vyrai lųri turėti lygias leįses 
visose $uv. VaLt jose.”

Už minėtą pataisymą mes 
mdąiu visą eilę nacioųąkų ir 
lokalinių organizacijų, > kurių 
tarpe yra National Women{Sj 
Parby, American Alliance of 
Cicil Service Women;, Medlcąi

* Nationąlt 
Ass’n of Womcn Lawyers.

Užduotis šių grupių yra sun-. 
ki; jos veikia sutartinai, kadi 
gauti indterims pilnas ir lygiaįsj 
teises Su vyrais.

Sėptyniasdešinit metų po įs- 
teigiųio Amerikos konstituiijos 
vergams, buvo, suteiktos pilnos 
teisės, bet moterims reikėjo 
laukti dąr penkia&d|ešiint metų 
iki jos išsikovojo* nors kiek pri-t 
vilegijų, lai yra teisės balsuoti.

Dabar dalykai greičiau kei
čiasi if gal nereikės tiek ilgai 
laukti iki paskutinis pataisy
mas bus* priimlias.

Pirmiau musų sukis buvo: 
“Balsavimai Inoteriins”. š:ąn-

k Roatl Tel. CANAL S8S7Pirkite tose krautuvėse, ku
rios gąrsinaĮsi “NAUJin-NDSE

!
Nurys Federal Ręscrve System įr Fethrail Drposjl Insurance Corporation 

Kiekvieno akmens dcpositai apdrausti iki $5,000.00.

LINKSMŲ VELYKŲ
Linkime Savo, Kostumeria-ns ir Visiems Lietuviams

METROPOLITAN 
STATE BANK

JOHN B. BRENZA, President 
JULIUS BRENZA, Vice-Pres.—Cashier.

2201 W. Cermak Road
KAMPAS LEAVITT STREET
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DAUGIAU DĖMESIO VILNIAUS KRAŠTO 
VAIKUČIAMS

Draugijos Vilniaus Kraštui 
Remti vyr. komiteto posėdis 
pirmadienį, pirmininkaujant J* 
Tubelięnei, daugiaus:a svarstė 
Vilnijos beturčių moksleivių ir 
šiaip vaikučių šelpimo klausi
mus. Draugijos pirmininko Dr. 
J. Navako, mokyklų sekcijos 
pirm. V. Tumėno, p. Fr. Pikč’*- 
Vingienės ir Vilniaus p^ad. mo
kyklų inspektoriaus Papečkin 
pranešimai bei paaiškinimai 
parode, kad šis re’kalas dar te
bėra labai opus ir aktualus.

Moksleivių bendrabučiai iš 
bu v. lenkų kuratorių buvo per
imti labai apleisti, o jų auklė
tiniai suskurdę, žiemos ir mok
slo metu bendrabučių patalpas 
nebuvo galima nei tinkamesnė
mis pakeisti, nei esamas tinka
miau atremontuoti. Auklėtinių 
juose atsirado žymiai daugiau, 
taigi kai kuriuose labai ankšta. 
Maitinimas bendraubučiose jau 
pusėtinai sutvarkytas, bet auk
lėjimas toli nepakankamas. 
Daugelį auklėtinių dar reikia 
aprūpinti pakenčiamesniais rū
beliais bei avaline. Bendrabu- 
č’ų auklėtiniai lanko g:mnazi- 
jas ar kitas aukštesnes mokyk
las. Be to, būtinai reikia sušelp
ti drabužiais, maistu ir moks
lo priemonėmis didelį skaičių 
pradinių mokyklų mokinių ir 
vaikučių darželiuose. Esu tokių 
beturčių šeimų, kurių du ar 
trys vaikai turi tiktai vienus 
rubelius, taigi jais iš eiles ap
sirengdami kas antrų ar trečių 
dienų lanko mokyklų. Esu ne
ina; ai tok:u vargšų vaikučių, 
kurie tenkinasi vien mokykloje 
magistrato duodamais silpn i 
pusryčiais, nes namie beveik 
jokio maisto negauna. Draugi 
jos Vilniaus Kraštui Remti vyr. 
komitetas, kartu su vietos 1 ib- 
c'aros organizacijomis, d <ro ką 
galėdamos, bet negali aprėpti 
ir skub'ai visų tų didelį sk.’irdų 
nugalėti. Čia reikalinga žymes
nė visos visuomenės parama 
ypač vaikučius aprūpinti rūbe
liais bei avaline.

Komitetas nutarė kreiptis per

gerb. mokytojus į visos Lietu
vos moksleivius, kad jie, tėvų 
padedami, parodytų jautrias 
Širdeles savo vargingiesiems 
broliukams ir sesutėms vilnie
čiams, ir nepriklausomybės su
kaktuvėms, Vasario 16 dienai, 
paruoštų individualui jiems 
siuntinėlių su sveikinimais. 
Siuntinėliuose galėtų būti tin
kami vartojimui rūbeliai, balti
niai, avalinė, knygos, sųsiuvi- 
niai, paišeliai, greitai negen
danti maisto produktai, saldai
niai ir pan. Komitetas iki šiol 
drabužiais bei avaline stengėsi 
aprūpinti tiktai jų labiau
siai reikalinguosius bendrabu
čių auklėtinius. Dabar keliose 
siuvyklose ruošiamas didesnis 
kiekis drabužių ir avalinės, ir 
jie bus išdalinti prieš Vasario 
16. Prad. mokyklų mokiniams 
jų teks visai mažai. Tikimasi, 
kad pradinių mokyklų ir darže
lių vaikučius gausiai sušelps 
savo siuntinėliais visi labiau 
pasiturintieji Lietuvos mokyk
lų moksleiviai.

Dr. J. Navakas pranešė, kad 
jis, komiteto pavedamas, buvo 
nuvykęs pas p. Švietimo Mi
nistrų ir jam išdėstė komiteto 
susirūpinimų Vilnijos mokslei
vių auklėjimo reikalais, ku
riems tvarkyti re’kalingas yra 
moksleivių globėjų ir švietimo 
vadovybės pastangų suderini
mas. švietimo Ministras esųs 
šiuo reikalu taip pat susirūpi
nęs, ir pažadėjo tuojau sudary
ti komisijų, į kurių įeis ir ko
miteto atstovas, kuri apsvars- 
tvs auklėjimo klausimus ir su
darys plarn jiems tvarkyti.

Komitetas nutarė lietuviams 
atbėgėliams naruninti rubu bei 
avalinės, be kurių daugelis jų 
negali eiti i darba. Vilniaus 
varguomenei, būtinai reikalin
gai paramos ir jos dėl kuriu 
nors priežasčių negaunančiai iš 
magistrato, nutarta duoti pa
gal korteles p:etus žmogaus 
Globos Draugijos laikomose 
valgyklose, kuriose gauna pie 
tus ir magistrato šelpiamieji.

[“L. A.”]

. Naujienų-Acme Teluphoiu
CHICAGO. — Pirma pavasario diena Jackson parke.

KAI ŽYDĖJO ANKS
TYBOS ROŽES

Vienų gražų saulėtų kovo po
pietį vaikšt’nėjome su mano 
neseniai sulikta jauna lietuvai
te žurnaliste, kuri taip trum
pam musų pažinties laike pali
ko man taip artimų, taip malo
niai brangi, nežiūrint musų am
žiaus skirtumo.

Ėjom mudvi gražiai išvin 
gilintais parko takais, sekda
mos viena kilai savo pergyven
tus įvykius. Dabar t nes praei
ties patyrimais, šiandieniniai 
įspūdžiais.

Mudviejų akis patraukė ne
paprastai dideli plotai rožių. 
Sustojome ir tyloje gėrėjomės 
nepaprastu reginiu. Rožės žy
dėjo. Ankstaus pavakario sau- 
.ės spinduliai mėtė savo auksi
nę šiluinų ir, rodos, šypsoda
mos sveikino pirmutinius rožių 
žiedus.

Aplinkui ir tarpuose rožių 
šypsojosi pakreipę galvutes, ei-
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m JONAS ir MARIJONA WAIZDŽ1UNAI, Snv. n
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Mr. and Mrs. J. P. Rakštis
LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ LINKIU VI

SIEMS MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS!

JOHN G. MEZLAISKIS
General Contractors and Builders

6909 So. Rockwell St- Tel. Grovehill 0036

NUBUSK...
(Marijos Jurgelionienės 

atminčiai) v

LinksmųVelykų Visiems Lietuviams!

ARCHER AVENUE FURNITURE C0.
JOE KAZIK, Savinipkas.

4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516

SVEIKINU VISUS SAVO DRAUGUS IR KOSTUMERIUS 
IR LINKIU SULAUKTI LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ

N. ABARAVICZ
-PIRMOS RŪŠIES VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ

4600 S. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 1340
CHICAGO, ILLINOIS
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Nubusk... Jau švinta!.. Kelk, 
atmerk akis, nubusk... Išeik iš 
vos maro tamsos... tavęs laukia, 
o tu da miegi...

Argi nematai, kaip čia gražu! 
Kaip daug apie tave kalba, ra
šo, tavo darbais didžiuojasi di
desnė dalis lietuvių išeivijos, 
curiems tu buvai motina, padė
jėja, mokytoja ir draugė. Pasi
ilgsta tavęs ir tavo darbų lie
tuvystės labui, o tu... tu vis 
miegi... Kelk! Atbusk! Apsižval
gyk! Aš tau meilingas dainas 
dainuosiu... iš liaurų pinsiu vai
nikus, lik atbusk!

Ob, kaip sunku ištarti t.i 
baisioji kovo 25 d., kaip tave 
Marija, likimas nemielaširdin- 
gai atskyrė nuo musų. Lyg pa
bauda, lyg pasi tyčioj‘.mas . iš 
mus . .. Kaip los vilnys, kad 
trankomos į uolų jos vartosi, 
tryška, jų skausmų, jų kančių 
ar kas nors supras? Taip mes 
likę be tavęs grumiamės, kovo
jame su gyvenimu ir skausmu.

Tu buvai viena iš tų, Marija, 
kuri garbės netroškai. Tau, tai 
.dėjos darbininkei, rūpėjo kitų 
likimas, tu save užmiršai. Su
prasdama išeivijos, o ypač mo
terų didelį reikalingumų su
traukti jas bendron kovon, tu 
kaip ta 'peteliškė skraidei per 
laikraščio puslapius ir nešei pe
nų. Negana to, įsteigei Moterų 
Skyrių toms, kurios tavo pagal
bos ieškojo. Neskyrei vargšo 
nuo mokyto, supratai kitaip 
švietimo darbų ir jį varei pir
myn visu smarkumu tol, kol 
ant galo paguldė kapan! Tu 
mokėjai sutraukti didesnį būrį 
gabesnių darbininkių ir jos pa
gal tavo nurodymus veikė kul
tūros dirvoje. Tu joms nepavy
dėjai, kad jos dirbdamos butų 
naudingos ir lavintųsi kartu. 
Tu buvai ta, kurios inesj labai 
pasigendam, trokštam tau atsi
teisti, įamžinti tavo, vardų, kad 
kiekvienas lietuvis suprastų, 
kuo tu iš tikrųjų buvai.

Nubusk... Pažvelk! Nesiste
bėk! Greitai tavo garbei išdygs 
naujas marmuro paminklas ant 
kuklaus kapo. Jį liaudis lankys 
ir minės tavo vardų didingai, 
amžinai. O tu... tu miegi ir am
žiams miegosi...

Tu neieškojai gapbės musų 
tarpe būdama, pasitenkinai kitų 
nuopelnais. Tu kitus į priekį 
statydavai, o pati užpakalyje 
budėjai, lyg ta motina savo kū
dikėlį lopšinėj supdama. Tu ne
šei tų meilę, tų grožį liaudžiai, 
kurių ne visi gali atvaizduoti, 
net suprasti. Oh, delko taip sun
ku ištarti, dėlko širdis skaus
mais taip labai patvinsta pama
nius, kad tu, Marija... oh, bai
su! Kad tu amžiams užmigai... 
O kaip norėtųsi, kad prabiltum

ir vėl musų tarpe žydėtum!
Tave mačiau, Marija, tik ant 

paveikslo... kukl ų, bet puikių 
darbais! Tu kaip ta pavasario 
gėlė žydėjai apsupta sidabri
niais rasos lašais ... skaisti, ne
užmirštama! Nepažinojau tavęs 
asmeniškai, bet pamilau! Troš
kau padėt, bet, deja... pergreit 
mus apleidai darbų nebaigda
ma. Sakyk, ar buvom tau ka
da nors kaip dukros, kaip pa
dėjėjos? Sakyk! Oh, skaudu! 
Tu jau nenori išgirsti, tyli ir 
tylėsi, tur būt...

Jau pavasaris artėja, prabils, 
sukrus gamtos gyvybė. Su
skambės netrukus aplink link- 
muma. ištruks išsių ;tas meilės 
ilgėsis, troškimas ieškant ta
vęs, Marija! Bet tu... tu jau... 
Oh, baisu! Tu pergreit užmi
gai ir miegi... Negailestingas li
kimas! Vos žiedas pražydo, vos 
jo grožį liaudis .sliprato, jau 
geidulių rankos sunaikino!

'♦ f

Nors tu, Marija, dabar toli 
nuo musų, bet tark: gal pano
rėtum kai kų pasakyti? Nu
busk... Tark! Prabilk... pasakyk 
ar einam tavo pramintais ta
kais, ar klaidžiojam tamsumo
je? Tark, pasakyk! Kaip radas
tos žiedaš Sacharos tyruose nu
vargintas spėkas keleiviui gai
vina, taip tavo gražus darbai, 
Marija, spėkas musų gaivins 
amžinai. Oh, nubusk, Marija! 
Tark dar karių! Tark!

Stasė G.

Kovo 31
ĮVYKS A

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ 

SVETAINĖJE,
2343 SO.' KEDŽIE AVĖ.

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

lių eilės visokių spalvų našlai
tės. Staiga lyg išgirdau vėl, tik 
vienas metas atgal, girdėtus žo
džius: “Kada pasijusi visai vie
na ir nežinosi, kodėl turi gy
venti, pažvelk į gamtų. Ji turi 
begaliniai daug turto, kurį tei
kia visiems veltui. Saulė, mė
nuo ir žvaigždės šviečia tau 
taip pat, kaip ir visiems. Gėlės 
žydi tau, gerėkis visu tuo tur
tu, susidraugauk su gamtos ku
riniais, — jie tau padės pergy
venti liūdnas vienumos valan
das.”

Be nuovokos kartojau tuos 
žodžius. Mano jaunutė drauge, 
matyti, suprato mane ir tyliai 
laukė, kol mano mintys sugrįš. 
“Nėra tos esybės tarp gyvųjų, 
kuri tave taip mokino,” lyg sau 
ji tarė. “Nėra”, atsakiau trum
pai. “Graži buvo siela!”... Ir 
pradėjome kalbėti. Man ištarus 
Marijos Jurgelionicnes vardų, 
mano draugė pilna susidomėji
mo reikalavo, kad žodžiais nu- 
pieščiau jos asmenybę. Susira- 
šinėdavau aš su velione. Ji bu
vo labai energingas žmogus. 
Jos laiškai tokį darė man įspū
dį... — Vis pasakojo mano drau
gė.

Palaimintos valandos prisi
minimui. Saulė pradėjo leistis 
vakarop, ilgi išsidraikę šešėliai 
išmargino visų parkų, o ten to
li toli duksojo milžiniškas kal
nas, kurio pati viršūne apdeng
ta balto sniego žibėjo saulės 
spinduliuose.

Sėdėjome mažame parko pa- 
vilijone, jautėm saulėleidžio 
burtus ir vis negalėjome baigti 
musų kalbos, ir, jau nesijautėm 
tik vienos dvi. Jau turėjome 
savo vaizduotėje trečių esybę, 
kuri, rodos, visai patenkintai 
šypsojosi ir stebėjosi musų rim
tumu.

Pradėjo temti ir oras atvėso. 
Turėjome eiti namų link. Turė
jome sakyti sudiev tiems žavė
jau tiems vaizdams, kurie atne
šė šešėlį tos gražios asmenybės 
ir leido man susikaupti ir pa
buvoti su ja.

Negalėdama nei atlankyti 
man nematyto, vienok metų se
numo kapų, siunčiu Marijos 
Jurgelionienės atminimui tuos 
jausmus, pergyventus kai lei
dosi saulė, .kai žydėjo anksty
vos rožės. —Adelė.

Pirmoji Lietuvos 
Moterų Dailininkių 
Paroda

Pirmojoj Lietuvos Moterų 
Parodoj rKaune pradžioje šių 
metų buvo išstatyti 292 paveiks
lai. Daugiausia savo dailės dar
bų parodoj išstatė Dome Tara- 
bildaitė-Tarabildienė. Jos buvo 
net 25 paveikslai. Paroda buvo 
gausiai lankoma. Suvirš ketu- 
riasdešimts parodoje išstatytų 
kurinių nupirko čiurlionies Ga
lerija, didesnės kooperatinės 
įstaigos ir kiti meno mėgėjai.

WALTER 
NEFFAS

Linksmų Velykų Švenčių Visiems 
Draugams ir Kostumeriams 

Linki

WALTER NEFFAS
Savininkas Užeigos ir Motelio

2435 South Leavitt Street

Linksmų Pavasario Švenčių Velykų Linkime 
Visiems Musų Draugams ir Kosdiuneriams

MAROZAS BARING C0
C. L. MAROZAS, Pres.

4330-4334 S. California Avė. Lafayette 1515

Linksmų Pavasario Švenčių Velykų 
Linkime visiems savo draugams ir 

remėjants

Mr. & Mrs. PILKIS
SAVININKAI

LIBERTY RESTAURANTO
4915 W 14th St. TeL Cicero 3565

CICERO, ILLINOIS
Taipgi primename, kad LIBERTY CAFE jau atidara dienomis ir 

vakarais, o

LIBERTY DARŽO ATIDARYMAS 
įvyks Gegužės-May 5 dieną, 1940 

JOHN PILKIS

Sveikiname Visus Musų 
Prietelius, Rėmėjus, Visus Lietuvius

Su VELYKŲ ŠVENTĖM 
Velydami Geriausių Pasisekimų

3222-26 S. HALSTED STREET
TeL VICTORY 4226

J. Nakrosis—D Shemaitfe
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Rašo L. NARMONTAITĖ

PRAKALBOS IR 
PAVEIKSLAI

Fieldo muziejuje, 3-čią 
landą popiė šeštadieniais, 
laikomos viešos iliustruotos su 
paveikslais, o artais ir su kru- 
t amą i s pąvęikslais paskaitos. 
Kalbėtojai yra įžymus moksli
ninkai, gamtininkai ir tyrinė
tojai. Temos šių paskaitų kitą 
mėnęsį, rodosi, 
mios.

va- 
yra

bus labai įs

iš ryto Fieldo 
rodomi viešai 

tinkami

šeštadiejiįąis 
muziejuje yra 
krutami paveikslai, 
vaikams. Galima nuvykti tenai
ant 10-tos valandos ar U-tos, 
nes filmai yra rodomi du sy-

LINKSMŲ VELYKŲ
VISIEMS!

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

3261 Sq. Halsted St
Phone Victory 5048

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Dr. S. A. Šlaką

ATSIMINIMAI

kius. Mokytojos dažnai nusive
ja savo mokinius. Tėvai irgi 
taip gali padaryti.

Visos temos šių paveikslų 
yra labai įdomios. Dalyvaujant 
šiame muziejaus veikime, pa
tobulina vaiko mokslą ir ži
nias, ir labai daug jam pagelb
sti jo mokyklos darbe. Geriau 
čionai vaikus vesti, negu į 
kams netinkamus teatrus.

vai-

idėtas

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAI):

Sulankstytas abęusas 
j apačią bliudo, kuriame plau
nate stiklus ir indus, pagelbsti 
sulaikyti juos nuo sudaužymo. 

» a »
“Grape fruit” sėklos, paso

dintos mažuos puodeliuos, pa
daro gražias dekoracijas vidu
riui stalo. Pamėginkite paso
dinti kelias sėklutes, pamaty
site kaip išaugs tamsiai žali, 
blizganti lapukai. Išlaidų už tai 
nėra, tuom tarpu stalo papuo
šalas toks gražus, kaip ir pirk
tas.

Metai praslinko kaip mus 
urnai paliko Marija Jurgelionis. 
Jos jau nėra, bet jos atmintis 
gyvens su mumis. Nepamirši
me joą gyvą energiją. Nepa
miršime jos prakilnaus atsida
vimo moterims. Tikrai buvo 
moterų šulas, ir daug gero yra 
joms padariusi. Mes pasilikę ir 
netekę tokios nenuilstančios 
veikėjos jaučiamės nuskriaus
tos ir biednesnės, nes netekome 
bendros kovotojos už moterų 
reikalus. Bet atsiminkime Ma
rės Jurgelionienės užsibrėžtus 
tikslus ir neduokiipe užželti jos 
pramintiems takams. Pasiryžę 
stenkimės jos užsibrėžtus tiks
lus įvykinti. Moterų judėjimu 
interesuokimės ir prisidėkime 
nors biskį pakelti būvį in inte- 
lektualį gyvenimą visų moterų. 
Ąš žinau, tas geriausiai patik
tų musų geradėjai Marei Jur- 
gelionenei, jei ji tarp musų bu
tų. Jos visas gyvenimas buvo 
darbas ir daugiau darbo. Ir lo- 
\lūl atsimename ir atsiminsime 
ilgam laikui tą Marės Jurgelio-

Ž
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Veda—NINA
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KAIP GREITAI
Visiems Lietuviams!

kepant keksų receptas 
kad reikia “cake” mil

Jeigu 
nurodo, 
tų, o neturite jų namie, tai 
persįjuokite paprastus miltus 
penkis* kartus, ir jie pilnai at
sakys tokiam reikalui.

— Kaimynka.

Linksmų Pavasario Švenčių Velykų Linkime Visiems 
Musų Draugams ir Kostųmeriams

THOMAS MAZENIS
TAVERNO

3857 S. Kedzie Avė.

Mes gyvename ir netikėtai 
nuo gyvenimo atsiskiriame, pa
liekame tik atmintį. Ar ilgai 
mus pamena — lai priklauso 
nuo musų darbų. Jeigu sau 
gyvename, tai su musų paliki
mu šio pasaulio ir atmintis 
dingsta. Bet naudingai tarnau
jant ir žmonijai atneša ne tik 
pasitenkinimą sau, bet palieka 
atmintį ir tarp kitų ant ilges
nio laiko. Tai, moterys, dau
giau darbo ir energijos dėkime 
dėl visų moterų gerovės.

KOSMETIKA
Nudažytas veidas dar nereiš

kia grožį, bet tankiausia yra 
panašus į baidyklę. Tiktai, ka
da veidas artistiškai natūraliai 
pagražintas, tai jis padaro gerą 
įspūdį ir kiekvienas pasigėrės, 
kad jo savininke rgaži moteris.

Kremai irgi stebuklų nepada
ro. Kuomet garsinimas stebuk
lus prižada, kiekviena inteligen
tiška moteris supranta jų ver
tę. .

Kada kremas sudarytas iš 
maitinančių alyvų, tai toks kre
mas sušvelnina veido orą, tuo 
pačiu kartu sušvelnina ir rauk
šles. Raukšlęs daugiausia atsi
randa dėl to, kad oda neturi už
tektinai natūralūs alyvos.

Kad būti graži, turi pirmiau
sia būti sveika. Kada moteris 
sveika ir aktyvi, jai nereikia pa
sitikėti kosmetikais.

Kaip greitai laikas bėga! Jau 
pilni metai, Jkai pasaulis nete
ko Marės Jurgelionienės. Ir su
kako taip pat vieni metai, kai 
mano mamytė neteko savo ma
mytės; jos abidvi mus kovo 
mėnesį apleido.

Negana šiame yra panašu
mas tarpe jųjų. Jos abidvi dar 
didelės įtakos. Mano senelė per 
Atlantiką mokino mane laiš
kais, mamytės atsiminimais. 
Mąrė Jurgęlionienė irgi pasie
kė daugelį žmonių, kurių nete
ko jai ypatiškai pasveikinti ir 
padarė jų gyvenimą branges
nį, pilnesnį — per šį jos įsteig
tą moterų skyrių, per visokį 
visuomeninį veikimą, per pa
sakojimą tų, kurios jai teko 
kada priglausti, savo malonia 
pagalba įteikti.

Kaip gyvenime Marijos dar
bas buvo platus — neš jos ge
rų darbų žodis toli į visas pu
ses išsiplatino — taip ir jos 
atminimas nenuilstančiai tobu
lina tas jos pabrėžtas idėjas. 
Tebėra jos įtaka plati ir tvir
ta — rodos, net neatsisako- 
mingesnė, negu kada 
buvo.

Praleidę momentą su 
mintimi — veskime jos
artyn prie jos siekimo. Lai
kas bėga — o daug dar pa
stangų reikės padėti, kad nors 
dalį atsiekus Marijos Jurgelio
nienės troškimo dūlei lietuvių 
moterų kultūros ir pilno gyve
nimo reikšmingumo, dūlei ją 
vaikučių laimės, dūlei abelnos 
žmonijos geresnio būvio.

Brangi atmintis — neužmir
šime tavęs niekados — bet da
bar reik skubėti — darbas 
šaukia L

— Suzanna Viliutė.

v

geros rųšics miltelių, neturi blo
go efekto ant odos. Todėl, nie
kuomet nepatartina pirkti per
daug pigius kosmetikos. Pigus 
kosmetikai, kaip ir pigios dra
panos, yra sudaryti iš pigios rū
šies medžiagos. Jeigu naudosite 
gerą produktą, turėsite geras 
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A. BELSKIS

ĄPTĮEKORĮUS

2422 W. Marąuettc Rd. Phone Republic 8222

Sveikiname Visus Kostumęrius, Draugus ir 
Pažįstamus su Velykų Šventėmis

Linksmų Pavasario Švenčių Velykų Rinkių 
Visiems Lietuviams!

BEN. J. KAZANAUSKAS
2202 West Cermak Road

Tel. Canal 8887

pirma

tą at- 
darbus

SAVININKAS
Tel. Virginia 9842 Kino-TeatraS

X
3

Bet galop, jo geroji pusė pa
ėmė viršų — ir jis sugrįžo 
pas rimtai susirupinusį \ Ge- 
pelto.

Patiks
taip pat
— kaip “Snmy White”.

Linksmų,- .--laimingų pavasa
rio švenčių! uu

Suzanna Viliutė.

jums “Pinocchio”
-jeigu ne daugiau

Iš Naujo Pamąsčius

-1 11 rLinkime Linkimų Velykų Visiems Musų 
Kostųmeriams, Draugams ir Pažįstamiems

MR. IR MRS. MIKE I4IAG0
CAI.IFORNIA inn

4358 S. California Ąve. Tel. Lafayette 1490

JULIA’S RESTAURANT
JULIA POCIUS, Sav.

4656 S. Western Avė. Tel. Lafayette 2879

Linksmų Velykų!
Linkime Visiems Savo

Draugams ir
Kostųmeriams

A

-f

Ar esi kada nors ,buvus ko- 
|<įoj puotoj ar . susirinkime ir 
sugrįžus namon pagalvojai, kad 
nereikėjo tau to ir to sakyti?

Kalbėjausi aną dieną su vie

Ketvirtas šio sezoęo vaikų 
Veikalų skyriuj, Goodrpan tea
tre yra “Robinson Crusoe”, ku
ri galite pamatyti šeštadieniais 
po pietų šį mėnesį ir per visą 
balandį, 2:30 vai. po pietų.

Pasaka yra visų gerai žino
ma — kaip jaunas anglas liko 
visai vienas ant salos išmestas, 
jo laivui susidaužus; kaip jis 
ten ožkas prisijaukino; kaip 
jis rankomis ir su keliais įran
kiais, išgelbėtais prieš laivo į 
dugną, nuslinkimą, sau namą, 
rakandus ir visus prirengimus 
padirbo; ir galop, kaip jis bu
vo iš to linksmo gyvenimo iš
gelbėtas ir sugrįžo j Angliją, 
prie savųjų.

^patingai sėkmingai nupieš
ta ir sutaisyta scenerija. Lo
šimas gan geras. Patiks ko
stiumai, vikri papūga, kuri vis 
netaiku prabila ir anglų kalbos 
lekcijos, kurias Robinson Cru- 
soc duoda vietiniam Friday, 
kurį Crusoe išgelbėjo nuo žmog- 
ėdžių. Čia proga vaikams di
delį linksmumą suteikti ir pa
tiems gerai prisijuokti. Nepra
leiskite nepamatę “Robinson 
Crusoe”.

Goodman teatras (Monroe 
gatve už Dailės Instituto) da
bar ieško naujų veikalų dėl 
vaidinimo ateinančiais metais. 
Jeigu jus arba jūsų 
kote atminti kokios 
giamos pasakaitės, 
jos vardą tuojau į
Theatre Poli, Goodman Memo- 
rial Theatre, Chicago. Gal teks 
rudenį ją scenoje pamatyti!

Velykos tikrai yaikų rojus 
— negana zuikiai, saldainiai ir 
margučiai, bet ir jiems tinka
mi pasilinksminimai 
Pavyzdžiui, vakar 
Pąlace teatre rodyti
echio”, tą naują Walt Disney 
kuripį — pasaka to marione- 
tuko, kurį geroji deivė paver
tė į tikrą vaikutį, kuris, ne
klausydamas “tėvelio” Gepetto, 
j visokias bėdas pakliuvo. Iš
augo ilga jam nosis — kaip 
kakarlis — nuo melavimo. Vos 
vos nepavirto jis pats į asilą.

ŠĮVAKAR
išmintingumu ir taktu. Visos 
jos drauges pasitiki ja. Ji nie-

The HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK 

of CHICAGOKALBĖS

BENJAMIN S
HALSTED STREET Prie 19th PLACE

PER

1750 Sųųth Union Ąvenue
ŠĮVAKAR 6:45 VALAND^.

Atstovas p.

Iš Lietuvos Frank P, Speecher,JONAS IR ADELĖ DULKSNIAI
M. J. KIRAS2519 West 69th St Prospect 10070 kuris reprezentuoja

CHEVALIER
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muvčse. 
pradėjo

“Pino-

vaikai lai- 
labai mū- 

prisiųskits 
Children’s

Membcr Fcderal Reserve System and

Fcderal Deposit Insurance Corporation-

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME VISIEMS MUSŲ 
DRAUGAM^ IR KOSTUMERIANIS x

Linksnių Pavasario švenčių 
Velykų širdingai Linkiu Vi

siems Savo Draugams ir 
Pažįstamiems

Geras patarimas ir lengvai iš
laikomas, ar ne?

relus ir negali būti įtraukta į 
greitus ar blogo darančius išsi
reiškimus. Kuomet buvo už
klausta, kame jos to protingo

Garsinkitės “N-nose”M
H 
M

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKIME VISIEMS 

KOSTŲMERIAMS IR DRAUGAMS

UNKSMIŲ VELYKŲ
ns Musų Kostųmeriams, Draugams 

ir Pažįstamiems

RADIJĄ Iš STOTIES

WMAQ

ADAMOWSKI
• f

JONAS IR ONA PETRAUSKAI
Savininkai Užeigos

3251 So. Italsted St.
Phone Viclory 0399

Linksmų Velykų Švenčių

PAULINA RUSSIAN-TURKISH BATHS
* * * ’ »A. * - V ' l

1657 West 45th S t, kampas S. Paulina St
Telefonas ROULEVARD 4552

tumeriamk Linki

Chas. ir Helena 
Mikutskiai*

Savininkai Užeigos 

671 W. 18th St 
Chicago, III.

“Bekalbėdama perdaug, aš at- 
kartotinai papuldavau į viso
kius nemalonumus. Tada nusi
tariau laikytis tam tikrų .tai
syklių — ir jos veikia gerai, 
nepapuola į tas senas bėdas. 
Visuomet galėsiu pasakyti ką 
noriu vėliau, prisimenu pati 
sau, bet niekuomet negaliu at
siminti atgal to, ką prieš sekun-

KAUNAS. — Trečiojo ir ket
virtojo cukraus fabrikų staty
mui imasi jau konkrečių paruo
šiamųjų darbų. Trečiasis fabri
kas galutinai nusistatyta staty
ti- Panevėžyje. Ketvirtajam ieš
koma vielos apie Alytų. Į vaka
rus nuo Alytaus, Ūdrijos, Kro
kialaukio ir Simno apylinkėse

niams nikeliams auginti žemių. 
Patiria, kad cąų jau visai rim
tai galvojama ir apie penktąjį 
cukraus fabriką, kurs taip put 
butų statomas Suvalkų krašte, 
šis'fabrikas cukrų gamintų ek
sportui, nes, pav. estai negali 
plėsti savo cukraus gamybos, 
nes pas juo,s cukriniai runkeliai 
nėra užtektinai cukringi. Tuo 
tarpu, Alytaus, Marijampolės ir 
kitų Suvalkijos kraštų rajonu 
žemėse auga didelio cukringu- 
mo runkeliai ir čia pramonė 
plėstina.

Linksmą Velykų Visiems Linki

ĄLLWEIDEN 
ALV

ir
CHOPIN MALT 

TONIC
AMO m TA* M H*

T H t įtoKiMA

White Eagle Breving Co
3755 SO. RACINE AVENUE 

Tel. YARDS 7460 ,



Laiškas iš Vilniaus
Rašo Karolis Vairas

(Tęsinys)

LINKSMŲ VELYKŲ
Linkime Musų Draugams,

Taupytojoms ir Visiems
Lietuviams

Keli

4192 Archer Avenue

1843 So. Halsted Street Chicago

Na, tiktai vie-

JOS. F. SUDRIK4138 Archer Avenue Chicago

atsargiai 
batelių...

prigu- 
mums

levais rusuose. Te
lia ūkį prie Gluba-

pietų jie 
aiškina

AMERICAN CLIPPER —a 
17 jovvel Bulovą with the 
modern black diaU

pridė- 
negali

Pagaliau nuvykome į mergai
čių prieglaudą — bendrabutį. 
Čia jų 140. Jų tarpe devynios 
moksleives, atbėgusios į Vilnių 
:š vokiečių užimtos Suvalkų sri-

VISIEMS MUSŲ RĖMĖJAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTA
MIEMS LINKSMŲ VELYKŲ ŠIRDINGAI LINKI

CARRIE IR PAUL AMBROSAI

VISIEMS MUSŲ RĖMĖJAMS, DRAUGAMS IR PAŽJSTA- 
MIEM$ LINKSMŲ VELYKŲ ŠIRDINGAI LINKI

JUOZAS IR JONAS JOKANTAI

namo, — liūdnai 
žinių nė-

x xr-n

Hfl

Žymus Radio Programas Yra Leidžiamas Budriko Krautuvės iš Stoties WCFL—970 K. septintadienių 
Vakarais nuo 5:30 iki 6:30 VaL

. šeštadienis, kovo 23, 1940
—.....t _

Tuojau po pietų važiuojame 
kartu su pirmininku ir su Mo
terų Globos Dr-jos pirmininke 
ponia Liuda Raupiene j naujų 
iš lenkų perimtų prieglaudų, ku
rių dabar tvarko ir prižiūri Mo
terų Globos Draugija.

Prieš karų ta įstaiga buvo 
Vilniaus lenkų našlaičiams pa
ruošta Pilsudskio vardo prie
glauda. Erdvi, graži, šviesi ir, 
palyginamai, šilta našlaičių vie
la.

Ponia Raupiene lydi mus iš 
vienos sales į kitų, čia — val
gomasis, čia — vaikų darželis, 
čia — skaitykla, čia — miega
mieji, čia — virtuvė ir ten — 
skalbykla... Prieglaudoje — tik
tai berniukai.

Kalbinu vienų vaikų. Kalbinu 
kitų.

—A ja ūmiem po litevvsku 
“labas vakaras’’. — Giriasi mė
lynakis berniukas.

Ir čia pat drąsiai klausia, 
kaip bus lietuviškai “lubos“, 
“grindys“ “langas“. Jie jau ži
no tuos žodžius. Didelėse len
tose parašyti žodžiai. Greitai 
prigyja jaunose galvutėse.

Moterų Globos Draugijos pir
mininkė sako, kad drabužiukų 
stinga.

—Lopome. Iš senų didesnių 
siuvame mažesnius... Kitur — 
lopas prie lopo ir ant lopo lo
pas...

—O dėl ko vaikučiai guli? — 
Klausiame.

—Visada po 
Ii valandai, — 
prižiūrėtoja.

—Kiti, — ji 
da, — neturi 
bėgioti, šalta...

Ir paskui prisikalbama lig A- 
merikoš. Aptariame, kad kadai
se, 1925 m. Ameriką lankė Mo 
terų Globos Draugijos pirmi
ninkė ponia Domą Šleževičienė 
su ponia A iktorija Venclene. 
Rinko aukas M. G. Dr-jai, stei
gė Amerikoje Dr-jos skyrius. 
Paliko ten savo įgaliotinę p-lc 
Petronėlę Jurgeliu lę. Kur dabar 
tie skyriai, k: i Lietuvos atva
duoto Vilniaus našlaičiai šau
kiasi pagalbos?...

Dabartinė M. G. Dr-jos pirmi
ninkė p. Raupienė sako man:

—Parašyk, tamsta, amer kie
lėms moterims, tegul jos atgai
vina Moterų Globos Dr-ją... 
Mums baisiai reikalinga jų pa
rama...

O ko čia nereikia? Reikia 
drabužiukų, batukų, reikia bal
tinių. Lietuvoje stinga jau dro
bės baltiniams.

111111111111111111 it linui linini n
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LOAN ASSOC1ATION OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

NAu*TTEbTOS/Chicago, H] 
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BUDRIKO
Velykinis Išpardavimas

Laikas jau įsigyti Elektrinę Ledaunę, naują modernišką 
pečių, Parlor Setą, Karpetą, dabar einančiame BUDRIKO 
Velykiniame Išpardavime

1940 mėtų Stadija, tokia
NAUJIENŲ-ACMĖ Tolephoto

Joan Deer, iš Lovvell, Indiana, kuri buvo pirmutine 
šalies moksleivė išlaikyti aviacijos kvotimus kutso, ku
ris yra duodamas Civil Aeronautics Aitlhority. Joan 
yra trečiametė studentė Purduc universitete.

—Gal Amerikos lietuviai at
siųstų medžiagos drabužiams ir ti į “golubiatnių 
baltiniams.

Daug jie padėtų per savo mo
terų organizacijas, -jei matytų 
šį vargų, kurį mes savo akimis 
matome.

gaisras... Kunigui nelbidžla’ lip- 
vadinasi į sa~

II
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kaip paveiksle, 8 tūbų, 
nereikalauja vielų, pa-

gauna gerai visas sto-
tiš, tiktai už

merikoje agitaciją, kad bevai
kės šeimos pasiimtų sau Lietu
voje išlaikyti nors po viena naš
laitį?... Rodos, nebūtų sunku... 
Už keliasdešimt litų mėnesiui 
išlaikytų vieną sau sūnų ar duk
rą...

Taip, sumanymas labai gra
žus ir remtinas. Gal ir atsilieps 
amerikiečiai? Jei nedaug rasis 
tokių šeimų, lai gal rasis drau
gijų, kurios įsūnytų ir išlaikytų 
nors po viena našlaitį?... "

* * *

VISIEMS MUSŲ RĖMĖJAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTA

MIEMS LINKSMŲ VELYKŲ ŠIRDINGAI LINKI

JULIUS IR JULIUS JR. SAVICKAI
1720 S. Union Avenue Chicago

Iš Moterų Globos Draugijos 
prieglaudos vykstame su Vil
niaus Kraštui Remti Komiteto 
pirmininku Dr. J. Navaku ir su 
kun. Bieliausku bendrabučių 
lankyti. Juos išlaiko Vilniaus 
Lietuvių ’ Labdaros Draugija. 
Tai yra tikri lietuvių ašaromis 
ir pasiaukojimu okupantų lai
kais išlaikyti lietuviškumo žy
dimai; Viso tuose bendrabučiuo
se apie 450 vaikų...

Čia yra mokslus einąs įvai
raus amžiaus jaunimas,
bendrabučiai, išmėtyti įvairiuo
se miesto pakraščiuose. Didesne 
jų dalis netinkamose patalpose, 
ankšta, stinga oro ir šviesos. Ir 
iš to didelio vargo, kaip gėlė iŠ 
pelenų, tryška lietuviškas jau
nas entuziazmas — čia išlikęs iš 
priespaudos metų jaunimas sie
kia šviesos ir mokslo, ruošiasi 
ateityje tarnauti Lietuvai.

Viename bendrabutyje — ber
niukai, nuo 11 ligi 18 m. am
žiaus. Daugelis jų atbėgo iš 
anapus sienos, iš tos srities, ku
rių''paliko sau bolševikai.

Su kai kuriais berniukais kal
bėjome.

Vienuolikos metų amžiaus 
vyras, Vytautas Bazys, atvyko į 
Vilnių pats vienas.

—Ko tu pabėgai ?
—Mokytis, — atsako.
—O ar tau čia geriau, ar ano

je pusėje?
—Čia geriau, — žiuri drųsiai 

mėlynomis akimis.
Kitas bernelis Bronius Am- 

braziunas, nuo Tverečiaus. Į 
Vilnių atvyko spalių 20 d. su 
motina. Pas tėvų ūkyje liko d.i 
broliukai.

Iš Eišiškės valsčiaus atbėgęs 
Stasys Molis į Vilnių atvyko 
gruodžio 12 d. Jo tėvas turi 7 
hektarų ūkį. Abu tėvai liko ru
sų pusėje. Viena jo sesuo mo
kosi. Ūkyje tėvų turtas — dv. 
karvės ir sena kumelaitė.

Ir dar kitas berniukas pasa
koja, kad rusuose, iš kur jis- 
atbėgo, pasiturintiems tenka 
nukentėti...

—Skerdi paršų, trečdalis par
šo savininkui, du trečdalius ati
ma — pasakoja jaunuolis.

—Nuo bažnyčios nuėmė kry
žių... varpais neleidžia skambin
ti... kad žmonės nemanytų, kad

kyklltj...
—Visus suregistravo, — to

liau paasakoja tas pabėgėlis 
moksleivis, kurio čia vardo ne
minėsiu, jaunus ima į kariuo
menę... atima gyvulius... Iš vie
no valsčiaus pareikalavo. 400 
tonų javų... () iš kur imsi, kai 
ir patiems sėklai stinga?

Tame bendrabutyje, kur taip 
nuosekliai mus iriforjnąvd, gy
vena ir pamokas rubšia trečio
kai ir ketvirtokai^ t y. trečios 
ir ketvirtos klasių mokiniai..

Kitame bendrabutyje radome 
šeštokus ir kilų vyresnių klasių 
iš technikos ir miškų mokyklų.

čia 18 m. berniukas, Balys 
Dragūnas, iš Tverečiaus, pasa
koja tėvą turint 10 hektarų ūkį.

—Žinių iš namų gaunu, lik 
visai maža... h,

Trečiame bendrabutyje — 
penklolcai. Paskutinis iš, rusų 
atbėgo lapkričiui.men. — 2 d., 
kartu su broliu, kurs jau studi
juoja Kaune.,:Turi dar du bro
lius, jaunesnius ir 2 .seseris. Jie 
pasiliko su 
vas turi 30 
ko.

—Rašiau 
skundžiasi vaikas 
ra ... negaunu.

Ęendrabučio vedėjas -— bu
vęs. kalinys, devynis metus už

ir iš kitų vietų.,
Kun. Bieliauskas, supažindi

nęs mus su bendrabučio vedė
jomis, pastebėjo, kad mergaičių 
bendrabutis tvarkingiausias, čia 
pat buvo ir dainavimo mokyto
jas. Mergaitės su didėliu džiaug
smu susibūrė prie.fortepiono ir 
sudainavo svečiams.

Tikrai malonu buvo girdėti 
jaunus ir jautrius balsus dai
nuojant —
Sveikas, Vilniau^ mano mieste, 
Sveikas, kalne Gedimino, 
Mano džiaugiasi širdis ...

Jau atsisveikiname, jau ruo
šiamės eiti, o mergaitės, paju
tusius, kad žavimės jų dainelė
mis, neleidžia:! • 

c —Dar vienų;
ną...

Ir mums prie durų einant, 
skamba jų baldui:
Ir suskambėjo giružėj dainelė, 
Ir suskaudėjo mergužei galvelė...

\ *

Pamatęs tas prieglaudas ir 
bendrabučius, pasižiūrėjęs į tų 
jaunuolių veidus ir susipažinęs 
Su jų siekimais it pergyventu 
lig šiol vargių, pajunti nesuval
domų norų ^uo tik galima 
jiems .padėti, ^ajlihti ir didelį 
dėkingumų tityriš asmenims ir 
organizacijoms, kurių globoje 
jie auga L ruošiasi ateičiai. Kas 
jaučiasi lietuvis esųs, turi 
jaunimui padėti.

(GALAS)

tani

BULOVĄ IR ELGIN 
Rankiniai Laikrodėliai 
parduodama su nuolai*

ir lengvais išmokėji
mais, po 50 centų 

j savaitę

50

ir jūsų sekų radijų

Įmokėti tik $2.00

KROKU 1 FR J jį

Dviejų šmotų Prlor Setai, pa- A ■■ M 
dirbti geriausių išdirbysčių
užsakyman, garantuojami 10 ’r > £JL 
metų, tikroji vertė $135, tik g Tf 

ir jūsų senas setas.

9x12 mieros karpetai, pritaikyti prie setų, po $29.50
Geriausia maleva $1.95 gal., paprasta maleva 97 centai gal.

J ■ :
Siuvamos mašinos Singer ir tA

Westinghouse po $29.50 ir po

FURNITURE HOUSE
3409-21 S. Halsted Street 3417-21 S. Halsted Street

V TeL Yards 3088




