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No. 87

BRITŲ AVIACIJA NAIKINA TANKUS
Vyksta smarkios mechanizuotų dalių kovos

LONDONAS, Ang’ija, bal. 11 
d.--Britų karo pranešimas Gir
tina, kad britų ir vokiečių karo 
jėgos pirmų kartų susidarė Bal
kanuose vakar vakare.

Vokiečiai, užėmę Salonikų, 
bandė prasiveržti į Graikijos 
gilumų. Jie pasiuntė didokų tan
kų skaičių. Britų karo dalys 
patiko vokiečius į vakarus nuo 
Salonikos. Vokiečiai sulaikyti, 
bet ten vyksta smarkios kovos.

Kita vokiečių kolona stengia
si pasiekti italus per pietinę Ju
goslavijos dalį. Vokiečiai pra
siveržė ligi Bito’i ir norėjo pa
siekti Florinų, bet ir čia britų 
dalys jiems pastojo kelių. Taip 
pat vyksta smarkios kovos.

Britų aviacija parodė nepa
prastų ak tingumų pietų Jugo
slavijoj. Labai vykusiai bom
bardavo vok'ečių transportus ir 
frontai! slenkančių vokiečių ka
riuomenę. Britų lakūnai sunai
kino daug vokiečių lėktuvų ir 
sutrukdė mechanizuotoms vo
kiečių dalims sekti pirmus puo
lamus kariuomenės dalinius.

Britų kariuomenei Graikijoj 
vadovauja britų generolas Hen
ry Wilson, kuris skaitomas ge
riausiu britų taktikos žinovu. 
Gen. Wilson vadovavo karo

veiksmams, kurie sumušė Gra- 
zįani kariuomenę Lybijoj.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
11 d.—Vokiečiai stumiasi Jugo
slavijos gilumon ir ima nelais
vėn vis skaitlingesnius jugosla
vų kariuomenės batalijomis.

Suimti jugoslavų karininkai 
tvirtina, kad kovos praloštos 
dėl visiško susisiekimo nutrau
kimo. Vokiečių aviacija suge
bėjo išardyti jugoslavų geležin
kelius ir kitas susisiekimo prie
mones pirmomis kovos dieno
mis.

Vokiečiai veržiasi Jugoslavi
jos g’luino n ir seka besitrau
kiančių jugoslavų kariuomenę. 
Karo vadovybė pripažįsta, kad 
jugoslavai stipriai laikosi ir ge
rai ginasi.

Vokiečių karo jėgos naujai 
sudaromos kroatų vyriausybės 
galva paskyrė generolų Kvaler- 
nik. Pastarasis kviečia visus 
kroatus, tarnaujančius Jugosla
vijos kariuomenėje, mesti gink
lus ir pereiti nas vokiečius.

ATĖNAI, Graikija, bal. 11 d. 
—Vokiečiai deda pastangas su
sijungti su italais prie Florinos. 
Ten vyksta didelės britų karo 
jėgos ir prasidėjo mušis. Karo 
sluoksniuose manoma, kad jis 
gali būti lemiamas.

AMERIKOS LAIVAI PLAUKS I 
RAUDONĄJĄ JURĄ

Rooseveltas panaiki
no uždraudimą

WASHINGTON, D. C., bal. 
11 d. — Prezidentas Roosevel
tas šiandien panaikino už
draudimų Amerikos prekybos 
laivams plaukti j Raudonųjų 
jurų ir Adeno įlankų.

Kai prasidėjo karas tarp 
Anglijos ir Italijos, preziden
tas, prisilaikydamas neutra
lumo įstatymo, uždraudė A- 
merikos laivams plaukti į mi
nėtas zonas.

Dabar britai sumušė italų 
kariuomenę, ten italai nekovo
ja ir ta zona neskaitoma karo 
zona.

Laivai galės vežti 
ginklus

medžiaga vežama tiesiog iš 
Eritrėjos.

Lybijon sugrųžinti kai ku
rie kareiviai, kurie jau daly
vavo italų kariuomenės sunai
kinime. Jie buvo išvežti Erit- 
rejon, o dabar vėl grųžinami 
Lybijon.

Numušta 30 “ašies” 
orlaivių

KAIRAS, EGYPTAS, bal. 11 
d.—Vakar britams pavyko 
numušti 30 “ašies” valstybių 
lėktuvų Afrikos kovose.

Vokiečiai su italais jau ne
slenka pirmyn, nes jų aviacija 
negali dominuoti oro.

Naujai atvykę britų aviaci
jos vienetai smarkiai bom
bardavo Bengazi ir kitus kon
centracijos punktus.

I ACIUS S AUGĖS GRAIKIJOJ
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Mussolini informuotas apie vo-

Grenlandijoj

*
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Indijonai nenori eiti 
kariuomenėn

BOLŠEVIKŲ PARTIJA ATSAKINGA UŽ 
NETVARKĄ KOOPERACIJOJE

Vokiečiai atidavė 
italams Bengazi

ma atiduoti Bengazi Italijos gii 
bėrnatoriui.

Vokiečių kariuomenė rado 
buvusį Italijos gubernatorių 
kalėjime.

Vokiečiai paleido jį iš kalėji
mo ir ceremoningai vėl jam 
perdavė Bengazi miesto v'aldy 
mo reikalus. • j/,. ,

WASHINGTON, D. C., bal. 
11 d. — Rooseveltas šiandien 
paskelbė, kad kariuomenės 
vadovybė skuba steigti karo 
bazes Grenlandijoj.

Ši didžiulė sala priskirta 
prie vakarų žemyno apsaugos 
ir Amerikos kariuomene rūpi
nasi šiais reikalais.

Tuo pačiu metu Rooseveltas 
pareiškė, kad ateity karo va
dovybė neteiks jokių informa-

mų. šios žinios laikomos ka
ro paslaptimi.

Italų jūreivius išsiųs 
į Dakotą

SYRACUSE, N. Y., bal. 11 
d. — Iroųuois konfederacijos, 
indijonai šiandien įteikė nau
jų protestų Amerikos vyriau
sybei.

Jie nenori, kad indijonai 
•butų šaukiami kariuomenėn. 
Prieš 157 metus pasirašyta su
tartimi buvo prižadėta neimti 
indijonų kariuomenėn.

Onandoga giminės vadas 
pareiškę, kad indijonai gali 
eiti tarnybon savanoriais jei
gu jie nori, bet prievarta jų 
negali imti.

Tai pareiškia bolše
vikų spauda

J. ¥• Turės Bazes Grenlandijoje

KAUNAS, Lietuva, bal. 12 d. 
—“Tiesoje”, komunistų partijos 
laikraštyje, bolševikas Jankov 
aprašinėja apie dabartinę koope
racijos podėlį.

Jankov yra bolševikų parti
jos Kauno apskrities komiteto 
kadrų skyriaus vedėjas. “Tieso
je” jis tvirtina, kad bolševikų 
partija esanti atsakinga už ne
tvarkų kooperacijoje.

Visi kooperatyvai išardyti, 
turtas išnaikintas ir užvesta 
“nauja tvarka”.

Stengiasi “perorga
nizuoti” koope

ratyvus
KAUNAS, Lietuva, bal. 11 d 

—Okupantai pasiryžo subolše 
vikinti visa Lietuvos kooperacijų 
>r veda kooperatyvų va’dybi 
perrinkimus.

Žmonės masiniai verčiami ra
šytis į kooperatyvus, nes tikta* 
^okiu budu numatoma galimybė 
ką nors nusipirkti.

Bolševikai pri grūda sau išti
kimų žmonių ir vėliau užgrobia 
kooperatyvų valdybas į savo 
rankas. Pagrobę vaidybas sten
giasi pagrobti turtą ir sunai 
kinti kooperatyvą.

NAUJIENŲ-ACME Teleohoto
Henrik dė Kaufman, Danijos ministeris Jungtinėms 

' Valstijoms, laiko rankoje sutartį, kurių pasirašė jis ir 
Prezidentas Rooseveltas. Sutartis įgalina J. V. steigti oro 
bazes Grenlandijoje.

VENGRAI ĮSIVERŽĖ JUGOSLAVIJON

Mirė bankininkas 
Martynas Yčas

RIO DE ŽANEIRO, Brazilija, 
bal. 11 d.—Staigiai mirė nuo

širdies ligos neseniai iš Lietu
vos atvažiavęs Martynas Yčas.

Savo laiku Lietuvoje jis bu
vo pagarsėjęs dėl didelės bankų 
bylos. Yčo vadovaujamas ban
kas bankrutavo, nukentėjo dau
gelis lietuvių, o turtai buvo ap
rašyti ant Yčo žmonos.

Caro laikais M. Yčas mokėjo 
prisitaikyti prie aukštų valdi
ninkų ir Lietuvos vardu iš jų 
gaudavo pinigų.

Katorga baudžia už 
triukšmo kėlimą

KUPIŠKIS, Lietuva, bal. 11 d. 
—Vietos bolševikų teismas nu
baudė trims metais katorgos 
Joną Bagdonavičių.

Tvirtinama, kad jis, būdamas 
girtas, koliojosi biauriais žo
džiais viešoje vietoje ir užka
binėjo piliečius.

Laikraščiai reikalauja, kad 
Bagdonavičiui bausmė butų pa 
didinta, nes trijų metų katorgos 
esą per maža. Matyt, kad jis 
jirsttlčjęs valdžių pakoliojo.

Ūkininkai užmiršo 
savo darbą

KAUNAS, Lietuva, bal. 11 d. 
—Visa okupantų spauda ragina 
ūkininkus užsėti visus laukus.

Radijas nuolat kalba apie sėją 
ir agitatoriai tuo reikalu ruošia 
mitingus. Atrodo, kad Lietuvos 
ūkininkas, atėjus lolševikams, 
butų užmiršęs savo darbų, kurį 
jis iš metų į metus dirbo meke
no neraginamas. Ūkininkai vis 
dėlto neskuba sėti, nes jie neži
no kas pasėtą javą piaus.

WASHINGTON, D. C., bal. 
11 d. — Nuėmus uždraudimų 
prekybos laivai galės vežti A- 
merikoj gamintus ginklus tie
siai į Afriką.

Iš ten juos britai galės per
vežti į Graikiją ir kitas zonas. 
Skaitoma, jog tai bus labai 
didelė parama britams, nes 
dabar jų laivai yra labai už
imti.

Amerikos laivai galės gink
lus vežti per Atlantiką. Ji- 
neturi teisės įplaukti į Vidur
žemių jurą.

Britai traukia karei
vius Lybijon

KAIRAS Egyptas, bal. 11 
d.—Britų karo vadovybė trau
kia didelius kariuomenės vie
netus Lybijon ir Cirenaikon.

Britų karo laivai plaukia 
tiesiog į Tobrukų. Britų ka
riuomenė, tankai ir kita karo

Rusai siunčia na
ciams žibalą

ROMA, Italija,. bal. 11 d.— 
Rusai vakar pasirašė naują 
prekybos sutartį su vokiečių 
ekspertais. Sutartis buvo pa
sirašyta Maskvoje.

Sulig šia sutartimi rusai pa
sižadėjo pristatyti vokiečiams 
vieną milijoną tonų žibalo.

Tai yra didžiausias kiekis 
žibalo, kurį rusai bet kam yra 
pasižadėję pagaminti.

SOFIJA, Bulgarija bal. 
11 d. — Jugoslavijos diploma
tiniai tarnautojai, nutraukus 
stanykių ryšius su Bulgarija, 
nutarė apleisti kraštą. Jie ruo
šiasi išskristi j Rusiją.

ORAS
Debesuotas

Saulė teka 5:16; leidžiasi 6:26

WASHINGTON, D. C., bal. 
11 d. —• Imigracijos viršinin
kas nutarė išsiųsti areštuotus 
italų jurininkus į kariuomenės 
koncentracijos stovyklas, ku
rios randasi N. Dakota valsty
bėje.

Iš viso suimta 860 
jurininkų, kurie buvo 
vuose.

Areštuoti vokiečių jurinin
kai pervežti į Fort Staunton. 
Tai daugiausia paskandinto 
vokiečių .laivo Columbus juri
ninkai. Ten bus pervežti ir ki
ti vokiečiai.

Italijos
28 lai-

Admirolas Horthy 
vadovauja ka

riuomenei
BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 

11 d. — Admirolas Horthy šian
dien pasiuntė vengrų kariuome
nę Jugoslavijon.

Atsišaukime į kraštų jis pa
skelbė, kad vengrų kariuomenė 
atsiims iš jugoslavų praeito ka
ro metu prarastas žemes.

Horthy tvirtina, kad sulig 
Trianono sutartimi Vengrija ne
teko pusės milijono madjarų. 
Jie visą laikų gyveno jugoslavų 
globoje. Horthy nori atitaisyti 
Trianon sutartį.

ir apsaugoti gyvenotjų gyvybę
Prieš penketą mėnesių Horthy 

pasiuntė Jugoslavijon ministeri 
Czaky, kuris pasirašė “amžine 
draugiškumo” sutartį su Jugo
slavija.

Czaky neseniai buvo nunuody
tas, o Horthy kariuomenė su
laužė vengrų duotą draugiškume 
pasižadėjimų.

Siame padarytas 
perversmas

Sunkiai nubausti 
panevežiečiai

Prancūzai bėga pas 
britus

VICHY, Prancūzija, bal. 11 d. 
—Petaino - vyriausybė nutarė 
uždaryti sienas ir neleisti jau
nimui išvažiuoti iš krašto.

Patirta, kad dideli jaunuome
nės būriai apleidžia Prancūziją, 
bėga pas britus ir dedasi prie 
gen. de Gauule‘jėgų.

Petain skundžiasi, kad visos 
krašto intelektualinės jėgos , ir 
jaunimas simpatizuoja laisviems 
prancūzams. Jis pataria moti
noms perkalbti jaunimą ir ne
leisti išvažiuoti.

Sulaužė slavams duo
tą žodi

BUDAPEŠTAS, bal. 11 d. — 
Horthy skelbia, kad Vengrijos 
kariuomenė nieko blogo neda
rys 'vietos gyventojams. Ji no
rinti įvesti tvarką Jugoslavijoj

Netrukus bus susi
tarta su rusais

TOKJO, Japonija, bal. 11 d. — 
Informacijos agentūra paskelbė 
kad japonų ir rusų sutartis ne
trukus bus pasirašyta. Matsuoka 
tuo reikalu tariasi su sovietų 
valdinįnkais.

Japonija vistiek privalės tęsti 
kovą su kiniečiais, nes dabai 
Jungtinės valstybės ir britą: 
siunčia ginklus čankaišekui.

VOKIEČIAI SKUNDŽIASI BRI
TŲ BOMBARDAVIMU

me- 
pa-

su-

SAIGON, Pr. Indokinija, ba
landžio 11 d.— Turima žinių, 
kad Siamo valstybėje padary
tas perversmas. Liki šiam 
tiri vyriausybė buvo labai 
lanki japonams.

Tvirtinama, kad naujai
darytoji yra palanki britams. 
Japonai tvirtina, kad šis nau
jas perversmas yra britų agen
tų darbas.

Atrodo, kael nauja valdžia 
turi krašto gyventojų pritari
mų, nes daug kas buvo nepa
tenkintas projaponiška politi
ka.

PANEVĖŽYS, Lietuva, bal. 11 
d. — Panevėžio teismas nubau
dė trims metais katorgos Petrą 
Burniuna, Bronių Lapavičių, Al
fonsų Markevičių ir Julių Ale- 
liuna.

Visi jie kaltinami triukšmo 
kėlimu. Tvirtinama, kad minėti 
piliečiai smarkiai triukšmavo 
viešoje vietoje ir nepaklausę 
naujai paskirtų milicininkų per
spėjimų.

Kiti tos pačios bylos dalyviai 
gavo truputį mažesnes bausmes, 
bet katorgon vistiek bus išvež
ti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

RYTOJ—
Balandžio 13
Velykų Dienų
Naujienų Raštinė 
bus uždaryta. 
Apgarsinimus telefonu 
CANAL 8500 
galite priduoti 
balandžio 13 d. 
po 5 vai. popiet.

Naujienų Adm.

B ERNAS, Šveicarija, bal. 11 
d. — Vokiečių valdžia labai 
skundžiasi Berlyno bombardavi
mu.

Britai padarė miestui labai 
didelių nuostolių. Išgriauti pa
tys brangiausieji nacių namai.

Gyventojų pasipiktinimas au
ga, nes vokiečiai yra bejėgiai 
apsatigoti sostinę nuo užpuoli
mų. Beveik visi britų lakūnai 
pabėgo. Berlynas bombarduotas 
trijų valandų laikotarpy.

I

— Jugoslavijos premjeras pasakė per radiją kalbą apie suis- 
lariusią padėtį ir pridėjo, kad kariuomenė jau atsigavo nuo pir
mo smūgio. Gen. Simovič giria kariuomenę ir tikisi atsispirti vo
kiečiams. Pataria laikytis, kaip ligi šiam metui laikėsi.

—Jugoslavų kariuomenė kontraatakavo vokiečius ir atėmė 
5 jų miestą Niš. Jugoslavams pavyko paimti nelaisvėn keli tūk
stančiai vokiečių. Jų tarpe yra vienas nacių generolas. Tankai ne
galėjo ateiti naciams pagelbon.

—šiaurės Afrikoje prasidėjo smarkios kovos tarp vokiečių ir 
britų. | vakarus nuo Tobruko įvyko keli smarkus susidūrimai.

—Vokiečiai bombardavo Tobruką. Anglai bombardavo vo
kiečių centrus. ,

—Jugoslavai atėmė iš italų St. Joan de Medua, kuris randasi 
šiaurinėje Albanijoj. Paėmė nelaisvėn daug italų.

—Prie Florinos vyksta smarkios mechanizuotų kariuomenių 
kovos. Vokiečiai nepajėgė prasiveržti pro britų linijas.

—Mussolini uždraudė vartoti gazoliną ne karo tikslams. 
Turės sustoti visi automobiliai.

—Britų aviacija užmetė kelias bombas ant Gneisenau ir 
Scharnhorst Bresto uoste.
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ViSUKIAU

JULIA’S RESTAURANT
julia Jocius, sav

CROWN DEPT
STORE

Pildys labai gražų pYtagramų

GARSlNKlTĖŠ “NAUJIENOSE

Linksmų Velykų Visiems

Musų Draugams ir
Kostumeriams Linki

NU-DELL APPAREL SHOP
4119 South Ashland Avenue

Velykinė Budrike 
Radijo Valanda

BEATRICt 
17 |ėw*l» 
$2975

Linksmų Velykų Linki Visiems Kostume 
riams HARRY POTTCHAį Savininkas

tfiąlfeitaš

TYBOS MĖ 
džiAg^j

BOSTON 
SHOE STORE

5 Galionai Aliejaus 
UTMOST MOTOR 

OIL tiktiai už

Stanley ir Sofija
WELICHKAI

Budrike Radijo 
Programui Naiijas 
Laikas

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikfheftų 
Statybai

$ros liaukos žymus

'Orb lWtrės, uaujū baikVi iš 
wcfL Mijb s’tote, iWo 
6 vtal. Vak. bidžiiibš bHbėstrtlš 
ir fchoraš išpildys VėtykitaJ pro
gramą. Btas tataa’itaa iš fe’ttaVftj 
gyvėhihYo. BrogrtihtetS bus pa- 
siekiamas visose apiėlinkės val- 
stijbšė iki itayftų fttao Chfea-

Sveikiname Vi'stis Kostumerius, Draugui
Pažįstamus Su Velykų Šventėmis

TONY LUKOŠIUS 
Geriausias Brighton Parko 

DRABUŽIU 
VALYTOJAS 

2555 W. 43rd St.
Reikalui Esant šaukite: 

Tel. Lafaytette 1310

Handel, 
choras, publika iV

LINKSMŲ VELYKŲ VlSifeMS MUSŲ 
KOSTUMERIAMS

SOPHIE BARČUS “VAKARUŠKININKU 
RADIO PROGRAMAS

Gounod, Mišk
Mr. kullman, Mr. Hat-

Pradžia 4:30 vai. popiet. Durys atdaros 4 vai. Įžanga 75c ir $1.00

kemkitp uiv.s. kurie
■ tfariMnaS' 

v'NAU;nW)šir

3647 SO. HALSTED ST.
Chicago, 111. YARDS 2428

rašykit, i 
iliustruotos knygutės apie boilė 
rių prižiūrėjimą.

VAytaįi
teftfcfai liM» SWik« ka 

kaipti it tedijo 
S. kaistteA sų ift&t’j

J ddttŠft Uud riitaS

DVI PAVyŽDlKGOS 
KRAUTUVES

4184 Archer Avė.
3142 W. 63rd St

3529 South Halsted Street
MOnArch wine &-liquor ttouste ir^rivitrm puu i m ų niffiiurihHi.i

DOVANOS SU BILIETŲ KAINA
.  i  .IT. i r ir, iTTįnr

Visai 
lonijos
— The Live 'Mo?l 
Bank of Chcigb, 
Ma’stcd St.

Sekmadienį Balandžio 13 d., 1941
SAKALŲ SVETAINĖJE 

2341 South Kedzie Avenue.

Čia yi-a didėl s kalšd.nh 
klidbas

netoli BridgepofVd ko- 
randr.s vfi'd Ik Ii •inkus 

c N toYM 
445'0 So Uh

W». t.
TAttpytaTd ir ližsxtaią skyrių 

į)FiŽWi į>. WhL J. Šžėį>’.etow- 
$ki, b prtė ktalcdlbib kliubo 
'diYba p-K? ‘OPa Mta'čai’te. Ji life- 
tliVMltas ftih\pliiAi patafcii’auja i 
HiH daug gbĮiį kpktūhitrių. Si- 
kO, kad šįtalėt daug asmenų 
ihbp'd tbtate k^tedibiAAYė kliube 
i Y kitalita'ėt tat'ėiš IČAlSddš, jie tdi- 
fe ttz'feVtbfcd tlb Vanotais
pirkti.

M Anie banke 'ctatVg lietuviu 
bižnitYAį v’ėda SAVO bankinės 
šąskaftas. fajekViiėbdš kėsluine

MASTO WIND0W ŠilAIIE C0.
S. >. Vondrlk tu LAfetaU w.

Langam Uždangalus PAda'roiri ant Užsakymu 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UZKABINAM

Budrikb taedėldltehib ProgYa- 
mb Iš \VCFL, IfttfO Kil., Ų’ėr- 
rn Ainy tas iai’kaš. b&sebail 
žaidimų programas nukeltas pb- 
sę valandos vėliau. Pr&srdtjs ly 

’glai 6 v'ai. Vakarė.
Dalyvaus Budrikė didžiuli-j 

orkestras ir člibrAš, išpiždys Ve- 
lykineš £lėŠYhbŠ dramą 5š Sėtu
vių ^yvėhiYPb. Nebaiuii%kitė už
sekti savo radijo ant WCFL, 
it)00 kil., nauju laiku, ’6 vai.

PVAnėšfejaš.

Transliacijos jiYograiiriaš

Žemiau seka pilnas programo 
numeriu sąrašaš:

Overture “in Sprin’gtime” — 
Goldmark, orkestras.

Jėsu; Oby bf M'ah’s DėšiHng— 
Daėh, kvartetas, ch'oras ir or
kestras.

VValt-z from “The Šiėeping 
Bėauly” — TšchaikoWšky, or
kestras.

F10wer D’uet f rotai “Madanie 
Butterfly” — Pitccini, Miss Jep- 
son, Misš SVvarthout iY orkest
ras. ?

Quartėttė f rotai' “Rigoletto”—- 
Verdi, kvartetas ir orkestras.

Ballet ^bertats f ko m “Faust"’ 
— Gounod, orkestras.

tinai Trio and Ėastęr Chorus 
from “Faust 
Jepson 
field, choras ir orkestras

HalMujah Chorus 
kvartetas, 
orkestras

AMbjlSSADOft 
2! j«wėb 
W75

' NAMŲ,- SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pilkit babAr! YaliVykft!
KAINOS DABAR GDAVOJA

Pečiams Aliejus
-lįrė rilažiau 150 gal,....”7*
FuknasAms Aliejuš y ga
Ne mažiau 400 gal. .i..”^

FELDMAN
PEtROJLEUM C0MPANY 

Tel. lįARRISON 35^0

Mes finatasuosi 
Wa numokėti-

Rytoj vakare kėttari garsiįsi 
solistai iš Metropolitai! 'olėtos 
dainuos Fordo simfonijos pro- 
grame, kurį CBS stotys trans
liuos nuo 8-tos valandos val<are, 
ChW5s laiku (NvbBAl Chfėa- 
goję).

Tie dainininkai yra Helen 
Jepšbn, Gladys Swarthout, Char
les kullman ir Lansin'g Hatfield.

Kartu su simfonijos orkestru 
jie pildys labai gražų velykinės 
ir pavasario muzikos programa.

Orkestrui diriguos Pitfs- 
burgho simfonijos dirigentas, 
ITitz Reiner.

LAI JUMS RAIŠTIS 
IŠGYDO KYLA

Kad apsisaugoti ir būti tikru, leis
kite laisniuotam, Ž0 metų patyrimo 
turėjusiam specialistui Daktarui iš
egzaminuoti jus Nemokamai ir pa
rodyti kaip jūsų Raištis gali tikrai 
prašalinti jums kyl^ į 3 iki X> sa
vaičių laiko, be operacijos ir sugai
šties. Gydymo įrodymas į 16 dienų. 
Moksliška gydymo sistema užgydo 
kylą, panašiai kaip oyste.ris padaro 
perlą. Atsineškite šį skelbimą Ne
mokamam Pasitarimui. E|zamma- 
cija ir išbandymui trytmentai net 
tik ųž $1.00. Pamatykite patys kad 
ir 75 metų amžiais žmon’ės išsigy
dė. Pašilaikykit savo rąištį arbkfsi- 
gykit naują taip žemai kaipx $5.00 
(Moteris gydom—moterys patar- 
hautbjos).

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE

20 metų patyrimas užtikrins 
pasisekimą.

Po laisniuotų gydytojų priežiūra 
1869 N. DAMEN AVENUE 

Tel. ARMitage 3200.
Įėjimas per krautuvę į 2 aukštą. 
VALANDOS: Kasdien 11 iki 2. 

Nedėliomis iki 2 popiet.

VISŲ

Motoristu 
ATYDAI!

tytofrl kratomi Hriririų

STATO SCENOJE

PONAS PUTRAMENTAS

GERIAUSIOS RŲŠIES ALIEJUS—tinka ne vien automobiliams, 
bet lėktivariis, traktoriams, motorlaiviams.

; Garantuotas—AtgaUšit Pinigus Jei Nepatiks
v . TIKTAI PAS

NOR-GAR GAS and FUEL OIL COMPANY
4800-24 South California Avė. ir 

500 West Garfield IM
i (šiėurvakarinis Kampas Normai)

VISIEMS SAVO DRAUGAMS LINKIM LINKSMŲ VELYKŲ IR 
. MALONAUS VAŽIAVIMO AUTOMOBILIAIS

■Aprupintaiš 'su UTMOST MOTOR OIL.
1 « >■< Mi'.i..... r ~i.;............

X&^^MATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą

— Puikios Rūšies

ūsų namo pertaisymą it pastatymą — Nifeko n erei- 
cėkite per Tris Mėtuš^—ApkAinavimai Nemokamai 
LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CAfift-MOODY LUMBER 00.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VlCtory 1272

-JL BUKIT 
( ATSARGUS!

Naujas preparatas 
išima suodžius ir 
rudį. Apsaugo nuo 
perdegi m o ir tru- 

LgKa kimo. Taupo ang- 
V&P lis ir didina šilu- 
|r mą. šaukit arba 
reikalaudami 16 pusiap.

iiH m A Mftil
LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS LINKI

JOHN GAUBAS

V«8 «*»

/MJTCK Otl
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CHICAGO CITY BANK 
and TRUST COMPANY 

HALSTED AT 63rd STREET

Ne Visiems Tos 
Velykų Šventės 
Malonumą Neša

Rengia Bankieta 
A.'Smetonai

Statement of Financial Condition

APRIL 4,1941

Resources
Cash on Hand and in Other Banks .......
U. S. Government Bonds ........................
Municipal Bonds ........................................
Other Listed and Marketable Bonds .... 
Commercial Paper .......... _.......................
Purchased Notės Secured by Stock

Exchange Collateral ............................
Loans and Discounts ................................
Real Estate Loans—Residential ...........
Industrini and Commercial Real

Estate Loans .............................................
Federal Housing Administration

Mortgage {Loans .... ................................
Bank Building .............................................
Bank Real Estate Lease ...... ......................
Cuštomers* Liability on Letters of

Credit .......................................... :..............
Other Resources .........................................

886,040.33

1,619,739.00
2,767,421.78

919,981.12

$14,494,905.14
5,190,028.13

373,166.67
569,787.82

1,640,000.00

2,174,136.73 
700,000.00 

1.00

Kai kam jos liūdesį ir skausmų 
tik pagilina

A. A. Arthuras Bložes
6,186.52

410,466.79

$31,751,861.03

PASIŪLOS PAVASARIUI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

čia Nereikia Canh
RoM—1OO kei. pMy  _______  61.OO
Skysta# Stogams Cementas. 

(5 gal. ken.) Gal.
TVallboard—-dideli Arnotai, pMa __2c
Plasterboard, pMa  ..— ...........  2e
Maliava, reg. *1.0A, specialiai f 1.20 
2x6. speciali kalba, pMa ..........._ 3y4c
Cedriniai Postai (7 pMp) .....   10c
j 16 Obliuotos ir pritaikytos lentos l%c 

už
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrai 

NEREIKIA CASH
Apskaitllavlmas ir Pristatymas Dykai

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 v, v., 
nedaliomis 8 v. r. iki 12 va), dienos

^Ženkite Pirmyn
Su Taupymo SąskaitaGegužes mėn. 4 d. rengiamas 

bankietas buv. Lietuvos prezi
dentui, p. A. Smetonai, priimti, 
Palmer House., viešbutyje. Reh- 
gimo komiteto pirmininkas yra 
p. Justinas Mackevičius.

Komitetas ketina išplatinti 
700 tikietų, po $5.00 už kiek
viena. Pereitų trečiadienį buvo 
susirinkimas, kuriame buvo pra
nešta, kad trys komiteto nariai 
paėmė išpardavimui 320 tikietų: 
p. J. Mackevičius .200, p. D. Ku
raitis 70, ir p. Al., Kumskis 50. 
Kiti nariai pasiėmė po 20 ir 10 
tikietų. v

Komitetas prašo pranešti, kad 
tikietai bus pardavinėjami šiose 
įstaigose: Standard Federal, Ar
cher and Sacramento; Milda Bu- 
ick Sales, 907 ^35 St.; Jos. 
F. Budrick, 3409 S, Halsted Si. ; 
Metropolitan Stale Bank, Lea- 
vitt St. ir Cermak Rd.; J. P. 
Rakščio vaistinėje, 1900 S. Hai- 
sted St. Rep.

Ar yra malonesnis jausmas; už tąjį, kuri jaučiate žinodami, 
kad turite Taupymo Sąskaitą Drovers Bankuose? Pinigai 

kuomet jums reikia—atsarga, ant kurios galite atsidėti 
—apsauga,, užtikrinimas nelaimėj.< * 

BANKINES VALANDOS
Kasdien: 9 A. M. iki 3 P. M.

Šeštadieniais: 9 A. M. iki 2 P. M.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS, FEDERAL L2POSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AV E N U E • C H IC AG O
PASKOLA'“™“"'I n V11U išmokėjimais

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL S A VIKGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3V6% Dividendų 

2202 VV. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

Tvmss si,000,000.00
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta >7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... 59.75
VELYKOMS
BARGENAI

Balandžio 11 d. sukako jau 
kelveri metai kaip išsiskyrė iš 
musų tarpo musų mylimas sū
nūs ir brolis, Arthuras.

Rodos, kad dar neseniai kal
bėjomės, planavome ateitį, o 
štai jau keturi metai kaip ilsi
si Tautiškose kapinėse.

Musų kaimynai ir pažįstami 
linksminsis sulaukę pavasario 
švenčių (taip ir mes jų ilgėda
vomės kitais metais). Kol visi 
’rys sūnus gyvi buvo, malonu 
buvo tėvams klausytis kaip 
skambindavo pianų ir dainuo
davo, bet dabar musų namuose 
liko tik vien liudesis.

HūmammūmManmnamsEsmnamsKsmEnam

Linksmų Velykų Visiems Lietuviams
ATSIMINDAMI MALONIUS MUSŲ PRAEITIES SANTYKIUS, 

JUMS ACIU Už JŪSŲ PARAMA IR 
PRIELANKUMĄ

!
$

TARIAME112,053.18

$31,751,861.03

su

n

iurtasVirš$5,500,000.00|

1

z

ana

W. H. McDonnell 
James McHugh 
John Mueller 
Adol.oh Quist 

J. Parker Smith

C. Rathje 
Fhrlich
W. Heidel
F. Jaeger

Tel.
VIRginia

2332

I 
i

VISI TELEFONAI:
ATLANTIC 4290

Didelis pasirinkimas vyrams 
marškinių, kaklaraiščių, pančia- 
kų, kelnių ir sveterių.

3451 
Archer Avė.

Pamačiusi savo vyrų su 
ta moteriške alinėje, puodų 
gėrė ir mirė 34 metų chicagiete, 
Mrs. Nancy Tucker, 1244 No. 
Dearborn street.

ki- 
iš-

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3Va%

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

800,000.00 
800,000.00 
379,108.07 

73.329.08 
12,265.07

DYKAI Aprokavimas
NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI, 

36 Mėnesiai Išmokėjimui. 
Tikra lietuvių kompanija.

Atdara nuo 8 ryto iki -7 vak. 
Sub. iki 8 vak. Ned. 9-12 dieną

Buvo tvirto 
jaunikaitis, pilnas

202,812.34
6,186.52 

29,366/106.77

Robert And^rson 
Herman A. Becker 

Edwin Carson 
Hans D. Claussen 

Peter DeVries
MEMBER FEDERAL 

4n

FED
LOAN ASSOClATlONofChicago 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia 1141

$1 Hejna Bros

ie

iijhfcį

’ $35

Apkaitu 
Nemok.

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kamb. 806 

Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 
Ketvir. iki 7 v. v.

3945 W. 26th—Antras Aukštas
1724 S. ASHLAND—2-ras aukš. 

Atdara iki 8:30 v. v.
Vidurmiesčio Ofisas Atdaras 

Sekm. 10 iki 4.

10 MĖN. MOKĖTI p A r n 
Pinigų grąžinimo ga- \ || J) II 
rauti ja. Denturos da- | Y. . 
romos tiktai gavus už- U 
sakymą ir nuo formų 
padarytų laisniuotų 
dentistų.

Pleitai
Pataisomi

Capital ...........................................
Surplus ............................................
Undivided Profits ......................
General Reserves ...........................
Contingent Reserves .......................
Reserves for Taxes, Interest and

Insurance ...i... ..........—..........
Federal Housing Administration

Tax, etc., Deposits ..................
Liability on Letters of Credit ...
Deposits ............................................

Frank
Sam

Charles
Henry

Fred H. Korthauer
Chester W. Kulp

DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Mirė 20 m, sulaukęs
Jis mirė pačiame jaunystės 

žydėjime, vos tik sulaukęs dvi
dešimties metų.
sudėjimo
energijos ir pasiryžimo, ir tikė
josi geresnės ateities. Tik štai-

SIUTUS PASIUVAM pagal jūsų 
užsakymą ir jie atrodo kaip 

nauji.

FRANK MICKAS
SIUVYKLA IR KRAUTUVĖ 

4146 Archer Avė.
I I ii frtii..

SOUTH CENTER PLUMBING & 
HEATING SUPPLY COMPANY

6 West Garfield Blvd. sLyirk55th ast >

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
4030 

Archer Avė.
I

Tel.
VIRdnia

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

Apart Apsaugos, Turime (M r n n n n n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršO^vęUUlhUU

po penkių dienų mirė ir su tuo 
dingo visi plaifoi <ir svžfjoiTČs.

Mirtis atneša tuštumų, ‘kuri 
niekados nebus užpildyta. Pali
ko daug knygų, kurių jis jau 
nebeskaitys, o tik pasiliks ap
dulkėję; pasiliko radijušas jo 
kambaryje, kurį nupirko už 
dviejų savaičių prieš mirtį, ku
rio jau niekas nebesiklauso.

Mes jo simpatiškos šypsenos 
nebematysime niekados. Buvo 
gerbiamas visų pažįstamų ir 
minių, kurie dar ir šiandien 
gailesčiu prisimena velionį.

Skausmo diena

Nežiūrint, kad ankstyba pa
vasario saulute linksmai mums 
nusišypsojo, sparčiau tirpinda
ma sniego likučius, vienok mes 
negalime džiaugtis tuo pavasa
rio gražumu. Šios keturių me
tų gedulo sukaktuvės mums 
giliausių liūdesį neša. Vienuo
likta diena balandžio visuomet 
bus mums skausmo diena.

Lieka lindėti tėvai Juozas ir 
Antanina Bložiai; broliai Den- 
nis, Ernestas ir brolienė Jcwel.

Padėka ir 
Linkėjimai

Nuo Jono Martinet
John iMartinet, Downers 

Grove, Ilk, šiuomi dėkoja vi
siems savo giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, kurie dalyvavo 
laidotuvėse jo žmonos Elžbie
tos Martinet.

Ji buvo palaidota Tautiškose 
Kapinėse, Kovo 21 d.

Dėkavojame visiems už su
teiktus gėlių vainikus, draugiš
kumų ir užuojautų, taipgi linkim 
visiems gražių Velykų švenčių.

Vyras Su Kita, 
Žmona Nusižudė

HOME CRYSTAL 
L1UNDRIES

‘‘Iki PRIDE of the HOUSEWIFE” 
S. PRIMACK, President

4204-22 So. Westeriį Avenue Tel. Lafayette 9700

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vaL ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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Yhk Lithua'nian Daily News

Published Daily Except Sunday by 
Thę Lithuanian News Pub. Co.» Inč;

1739 South Halsted Street 
Tęlephone CANal 8500.

Subscription Kates: 
$6.00 per year in Canada 
$6.00 per yeąr outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago, 

3c“per copy. .

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:
Metams$8.00
Pusei metų_______________ 4.00
Trims mėnesiams .........   2.00
Dviem mėnesiams_______ 1.50
Vienam mėnesiui_________  .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija 3c
Savaitei ......................   18c
Mėnesiui ___________  75c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
Of Chicago, III., under the act oi 
March 3rd 1879.

Naujienos eina7 kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Št.» 
Chicago, 111. Telefonas Canhl 8500.

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams _______________ $6.00
Pusei metų ................ ........ — 3.25
Trims mėnesiams     1.75 
Dviem mėnesiams .. ...... — 1‘.25
Vienam mėnesiui1__ — .75

Užsieniuose:
Metams ............ ................. _ $8.00
Pusei metų .....    4.00
Trims mėnesiams -.....   2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money 

Orderiu kartu ’ su užsakymu.

Krikščionybės drama
Netoli tos vietos, kurioje šiandien eina atkakliausie

ji mūšiai, prasidėjo prieš, devynioliką su viršum šimtų 
metų gilus socialinis judėjimas, kuris yra žinomas, kai
po Krikščionybė. Jo Įsteigėjas gimė mažame ir netur
tingame krašte, kuris guli prie rytinio Viduržęmio, jurps 
kranto. Jisai buvo kilęs iš neturtiųgų žmonių pavergtęję. 
tautoje.

Žydų tauta, kurį davę Kristų pasauliui, buvo užka
riauta ijT pavergta Ęomos. Bęt Ęristaus evangelija pasi
rodė esanti galingesnė už Judėjos užkariautojus. Ji nu
galėję, Ęojųą ir visą jos Imperiją pavertė savo įrankiu. 
Ji s^Hdp, tolyų vis plačiau po to, kai Romos imperija jau 
buvę sugriuvusi. •

To judėjimo energija dar nėra išsisėmusi ligi šiol.
Ki;įkšęionybės idėjoje atsispindi ryškiau, negu kito- 

sę djdžiosįose religijose, žmogaus ir visuomenes gyveni
mo drama, kuri pasaulyje ėjo per paskutinius devynio- 
liką šimtmečių ir kuri tebeina šiandien. Ji išreiškia žmo
gaus troškimą tiesos, nepasitenkinimą priespauda ir ne
teisybe ir pąsiaųkojįųią, artimo labui.

Velykų Šventę pagerbia Žmogų, kurį nukankino ne
teisinga ųžkąriąųt0Jų valdžia. Šita drama daro į mus 
daug gilėsiu, įspūdį gamtoje einanti kova tarpe žie
mos šalčiu Įę payąs^ęię saulės. Nenuostabu, kad krikš
čioniškos Velykos laidui bėgant nustelbė vadinamųjų 
“pagonų” Pavasario Atėjimo šventę.

Ta dramą jaudino beturčių minias senovės Romoje 
taip pat, kaip ji šiandien jaudina milionus žmonių visuo
se kontinentuose. Simbolingas Nukryžiuotojo prisikėli
mas iš numirusiųjų teikia susiraminimą tiems, kurie 
tręšta Pergalės tiesai. ’

Bet Krikščionybės siūlomoji laimė yra ne šioje že
mėje, o kitame pasaulyje. Todėl tie, kurie kovoja prieš 
skriaudą, sutikdami paaukoti savo gyvastis, ieško rea
lesnio idealo.

Reikia tikėtis, kad jisai bus surastas ir įkūnytas gy- 
vęųįme.

lio iš Lietuvos laišką, kuris “su
muša visus melus”. Bet Štai kas 
tame laiške rašoma:

“Drabužių ir odos kainos 
pakilo... Batai kainuoja 160 
rublių, apsivilkimas 250 rub
lių. Palyginus su darbininkų 
uždarbiu tai jau nėra taip 
baisiai brangu. Paprastas 
darbininkaą uždirba po 10 
rublių į dieną (? — “N«” 
Red.).”
kiekvienas gali apskaičiuoti, 

kokia dabar Lietuvos darbinin
ko padėtis, jeigu už batų porą 
reikia mokėt 160 rublių, o ųž 
drabužius 250 rublių.

Laiško autorius sako, kad 
paprastas darbininkas uždirbu 
po 10 rublių į dieną/ kad yra, 
fur būt, bent dvigubai padidin
ta. Bet tegul bus 10. Tai kięk 
dienų darbininkas turi dirbti, 
kąd jisai galėtų, nusipirkti porą 
batų? 16 dienų, t. y. daugiau 
kaip pusę mėnesio. 0 uą apsi
vilkimą darbininkai turi dirbti 
25, (Uęąas — ištisu inęųęsį (mė
nesyje yra vi(įutiųiš^ai 25 šio
kios dienos). Na, o kada, jisai 
užsidirba maistui, Imto nuomai 
ir kitoms reikmenoms?

Prie tokio brangumo darbo 
žmogus Lietuvoje turi arba ba
dauti, arba vaikščioti nudris
kęs. žodžiu, tas laiško autęrius 
pilnai patvirtino, kad prie bol- 
ševilp valdžios darbininkų būk
le Lietuvoje pasidarė labai var
gingą.

TARYBINIAME ROJUJE

Istoriškas įvykis
Streikas Fordo dirbtuvėse pasibaigė, nors ginčas 

tarp, darbdavio ir darbininkų dar nėra pilnai išspręstas. 
Galutinas susitaikymas bus pasiektas derybomis tarp, 
kompanijos ir CIO atstovų.

Tai yra istorinės svarbos įvykis Amerikos pramonės 
gyvenime. Prieš “kolektyvių derybų” principą yra pri
versta kapituliuoti pati stipriausioji Amerikos kapita
lizmo tvirtovė.

Aišku, unija šitą pergalę laimėjo tiktai dėl to, kad 
Amerikoje šiandien yra darbininkams palanki valdžia.

Didžiausia betvarkė 
Lįętyvos fabrikuose

Kas dędąši “tyĮĮąistp” fąbrįke. — Įdomus ginčai. — Viev
iu kitus kaltina. — “J^ulturinė veikla”, kurios nėra. 
— Dezorganizacija Vilniaus žemes ūkio mašinų fa? 
brike. — Bolševikai deząrgąųizųęj^ ukųpų^^ Lie-, 
tuvą stachanoviškais ĮeĮupais.

Bolševikų agentai užsienyje 
sikandę tvirtina, kad apie mas
kolių okupuotoje Lietuvoje į- 
vestą betvarkę teikiamos žinięs 
esančios pramanytos. Girdi, čia 
esanti varęma prieškomunisV“ 
nė propaganda. Mes jau ne
kalbame apie pačią vergiją, ku
rią Leninas įvedė, o Stalinas 
azijatiškomis priemonėmis pa
gilino. Kodėl šis prasčiausio^ 
rųšies vieno asmens despotiz
mas vadinamas “komunizmu”, 
nei vienam protaujančiam žmo
gui neaišku. To negali nematy-

jas de^a$ “Ponavęs” vą^du va
dinamas, (^34

Pa.va^W%- H
Liętuyoę Maskolijon,

Jau ir karštieji bolševizmo 
rėmėjai negali paslėpti to fakto, 
<ad viskas Lietuvoje nesvietiš-

Brooklyno stalincų organas 
dėjo laišką V. A. Zaperecko 
(buvusio(buvusio amerikiečio), kuris 
dabar gyvena Lietuvoje ir, bol
ševikams atėjus į Lietuvą, bu
vo paskirtas atsakomingoms 
pareigoms: Domantonių apylin
kes rinkimų koinisijos pirmi
ninku, los pačios apylbikės vyk
domojo koiilitęto^irmin inkų ir 
agitacijos bei propagandos pir
mininkų. Ir štai šis naujosios 
valdžios tarnas rašo, kad ūkio 
produktai dabar yra pabrangę 
“bent keturis kartus^. Jisai pa
duoda tokius kainų pavyzdžius:

“Prie smetoninio režimo 
bekonas 1 pinuos rųšies buvo 
65 litai. Dabar tokios pat rų
šies bekonas 250 rublių. Svie
stas pirmiau buvo nuo 1 lito 
iki 2 litų 80 centų. Dabar 7 
ruJąJiai iki 8, rublių, kilogra
mas. pyvųjiai nuo 12 ilp 18 
lįt(ų vięnąs cęntperis gyyo 
svorio, Dabar nuo 95 iki IŽOį

NORVEGIJA TEBEMOKA 
SKOLAS

vegija parodė, kad ji atlieka 
pasiimtas ant savęs obligaci
jas ir kad ja visuomet gali
ma pasitikėti. Teisėtoji vy
riausybė turi .stąipbių paja-

Tai šitai]) pabijango. inąis.to 
produktai. O SU pramones gą- 
ųiiųiais yra dar lįlogiąų.

Zapereckąs rašo, kad? pradė
jus, leisti apyvarton rublius ir 
čęrvoncus, žiųonėse kilo, nanįe- 
ka. Bijodąmi, kad litai greitai 
nętęl^s verįės, znionęs pradėjo

ti agentai,1 kurie savo amžiuje 
nėra nieko kito apie komuniz
mą skaitę, kaip 15 puslapių , 
Maskvos leidžiamas brošiurpą- 
laikes. Bet, pagaliau, ne musu 
reikalas yra aiškinti, kas yra 
komunizmas...

Mes čia norime sustoti lies 
kitu reikalu. Bęlševikai nenu
stoja kalioję, ka<J žinios apie 
sovietiškai maskolišką betvarkę 
ir visuotiną dezorganizaciją o? 
kupuotoję Lietuvoj ę esančios 
melagingos. Bęt kiekvieną kar
tą, kai pateikiami duomenys 
apie sovietiškos “tvarkos”* žie
dus, nes įsakmiai nurodome 
šaltinį, iš kurio loji žinia paim
ta. Lygiai taip pat elgiamės šį 
kartą, išeituodami visą eilę pa
vyzdžių iš bolševikinių Lietu
vos laikraščių. Jeigu šios žinios 
išeina bolševikų okupantams, 
švelniai ' tariant, nepalankios, 
jęįgų jos 'įiarodo visuotinės su
irutes vaizdą, ne musų kaltė. 
Tuo atveju “pramanytas” ir, 
“melagingas” žinias platiname 
ne mes, bet . susovietintosios 
Lictuyos yąldžioš oficiozas “Ta
rybų Lietuvą” ir bolševikų par? 
tljos yyriąųsias organas “Tie
sa.”, .Reikią manyti, kad tą lai
kraščių redakcijose nesėdi 
“liaudies,, priešai”, kuriems pa
prastai apverčiama visa beda. 
Juoba, kad į šias “lietuviškas”' 
redakcijas prigrūsta iš Maskvos 
įvairus “tovariščiai” Kūrojedo- 
vai ir Svistunovai, kurių pri- 
varstytas frazes lietuviškieji re
daktoriai tiktai išverčia...

Štai ką “Tiesa” rašo apie 
“Mąįstę” fabriką Kaune:

Stačiais kleivais laiptais li
pam į “Maisto” dešrų ir kon
servų, skyrių. Vienoj patalpoj iš 
tolo jau matyli prikabinėta dęš- 
rų, kurios ir nespecialistui at- 
trodo įtartinos. Mus tuojau ap- 
ispito darbininkai. Vienas jų — 
ęlį’g. Ekerlas — karščiuodąmą- 
sijs kaišioja mums panoseii sto-

lai smarkiai
Į>ąYąpdępja,VŲ,sii^ įlešias. — O 
(Mį TO !:
—iv netegaUma, jau 

nąvdąymęįį? — bląusįanu

Djre^tęriųs. MąiĮędą jaudjp- 
tįs ię barti darbininkus, bęt jie 
ne labai klauso. Girdėti labai 
nepalankus balsai konservų 
skyriaus, vedęj.o Vilkę, adresu,. 
Kiti* ręikaįąųja pašaukti ‘ jį pa
siaiškinti. Pasirodo Vilkas.

—Tokioj didelėj įmonėj, — 
pakeltų bąl$ų pradedą jisai, — 
galį kartais pasitaikyti apsiskai
čiavimą^.

Bet darbįninkaį neleidžia jaųi 
užbaigti. Tadą pradedą vicedi
rektorius Daujotas:

, —Aš. galiu užtikrinti, kad čia 
fylęgęs valios nębuvo .. . kiek
vienam juk gali pasitaikyti.

—Gera(s pasitaikymas! — pa
šoko, darbininkas Ekertas, — o 
ąnakąri, kąi 952 kg. sopinęs 
buvo taip pervirinlą, ar tai irgi 
“pasitaikė”? O su kojelėmis 
drebučiuose taip pat “pasitai
kė!?”

Pasirodo, praeitą šešįadienį 
buvo l,oks atsitikimas: sugedo 
taip vadinania šliosmašina, ski
riama konservų uždarinėjimų j. 
Nors buvo paruošta nemažas 
kiekis kojęlių, drebučiuose, bet 

,vedėjas Vilkas nutarė esą ma

riaus darbininkės nusiskundžia, 
kad pas juos sudėtingesnį dar- ; 
bą dirbančios darbininkės ma
žiau gauna už paprastą darba i 
dirbančiąsias. Tai mums dar ] 
kartą primena, kaip svarbu yra 
neatidėliojant sutvarkyti- nor- 

‘.lųgynm. Tadą nebos pagodų 
ir visokiems pĮetfyąms (!)., įaip 
pav., Mikalauskienė gauna dau
giau, nes jos vyras priklauso 
partijai.”

Toliau laikraštis pateikia pui
kių vaizdų apie “kultūrinę” vei
klą “Maisto” fabrike. Pasirodo, 
kad darbininkams jau nusibo? 
do įvairus mitingai, kurie pra
sideda ir baigiasi Josifo Visa? 
rionovičio liaupsinimu. “Prieš, 
pat susirinkimą daug darbiniu? 
kų traukia pro vartus.

—Kodėl išeinat, draugai?
—Vistiek nieko gero nebus-” 
“Tiesa” dar sako, ka.d neto

limoj krautuvėj pasirodę blogi 
produktai, bet tuo niekas nesu- 
sirupino.

Aprašymas apie “Maistą” bai
giamas taip:

“Trumpai tariant, ne visai 
smagioj nuotaikoj ėjom iš fa
briko. Bet staiga vienas draugų 
linksmai sušuko:

—Žiūrėkit, sieninis laikraštis!
Sustojom prie kontoros sie

nos, kur po stiklu kabą sieni
nis laikraštis. Tačiau nieko ne- 
gą.lim suvokti: viskas senove 
dvelkia, lapai vielom visai nu
blukę. L* paslaptis atsidengia, 
kąi pąmatom . . . lapkričio mė- 
ųęąię. datą (aprašymas įdėtas 
pačioje vasario menesio pabai
gę j.ę, Musų pastaba).

Tai, žinoma, nedidelė dajįs to, 
ka.s reikalinga viešumon iškelti, 
bet ir iš to aišku, kad musų 
ųiėsos bmnbinatas “Maistas” 
laukia, kada jame bus pradėta 
tjkrai bolševikiškai vadovauti 
ir dirbti”, sako “Tiesa”.

Rodos, kiekvienas komenta
ras tiktai susilpnins “Tiesos” 
pateiktą vaizdų. Šį kartą “Tie
sa” tikrai paraše išimties keliu

“abriko. Komiteto narys drg. 
Šniukšta pareiškė, kad ligi šiol 
:’abrike yra darbininkų, kaip 
drg. Pucilovicnė ir drg. šiaučiu- 
kjnaitė, kurios neturi jokio dar
bo ir praleidžia laikų vaikštiųė- 
damos iš vietos į vietų ir stoyi- 
vėtopęs. Dję& Jurašienė, dirb
dama kapįtąlistains, per vieną 
dieną padirbdavo 1000 tam tik
rų detalių, o dabar gi per diena 
ji padirba tik 320 tokių detalų.

Fabriko techniškasis pei^o- 
nąlaą ųurodė, kad būtinas fa
brike mašinų lokalizacijos per
tvarkymas. Pa,v 
bank” mašina

., “Hevolver- 
ir automatine 

frezavimo mašina galnna pa
statyti vienų šalia kitos. Tada 
jas galėtų aptarnauti vienas 
darbininkas, o dabar prie kiek
vienos šių mašinų dirba atski
ras žmogus. Labai nenormalu, 
kad fabriko darbininkai nežino 
savo įrankių ir graibsto į ra li

rankų. Pasitarimas įparęigojo 
fabriko, administraciją kiekvie
nam darbininkui duoti įran
kius, juos atžyųiętji, rašte, kad 
darbininkas jaustų atsakomybę 
už savo naudojamus įrankius. 
Ligi šiol fabrike nebuvę jokios 
įrankių kontrolės ir darbininkai

Pasitarime plačiai aptarti ir 
darbo drausmės stiprinimo 
klausimai. Fabrike darbininkai 
įpratę vėluotis. Įmonėje papli
tęs girtavimas. Neseniai net 
naktinėje sargyboje buvo girti 
drg, Gusevas, Gofcnzas, B. 
Šniukšta ir Zubrękovas. Jurgis 
Vegneris dėl girtavimo visai ne
atėjo darban kelias dienas, už 
ką jis nutarta atleist; iš darbo.”

Baigsime šį, bolševikų meto
dais tvarkomų fabrikų vaizdų 
“Tiesos” aprašymu, liečiančiu 
Kauno metalo fabrikų “Nerys”.

Nors jau metai ląiko, kąi 
Norvegiją okupavo vokiečiai, ir 
privertė pabėgti į užsienį teisė
tąją jo$ vyriausybę, Šį vyriau
sybe dar ir Jabar nepaliauja 
mokėjusi nuošimčius už savo 
skolas. Norvegija turi daug pa
jamų iš komercinio laivyno, ku
rio okupantai negalėjo pagrob
ti.

šituos faktus pažymėjo Wen- 
dell Wįlįkię savo kalboje, pasa
kytoje per rądiOf Jisai {arė:

“Yra, jį tiesą, įdomus fak- 
tąsj kad, $į()KV3gijQ3 vyriausy
bė Londone punktualiai mo
ka nuošimčius ir numoka 
valstybes skolą, kųm^oryę- 
gija buvo užtraukusi. Šitokiu 
budu palaikomas jos geras 
vardas ir garbe bus dięjpljįs 

jisai atgaus savo

ir ji toliau vis ląbįąu didiną 
savo pastaiigąą da^aųliniąme 
kare.”

i Kuomet volpęčiai okupavo 
Norvegiją ąpjS^ į,000| norvegų 
laivų buvo išsisklaidę visame 
pasaulyje. Naciai į>ąų^ę padirb
tomis telegramoiųig įjuos ląiyus 
sugrąžiiiti į Noi*vegiją ir pa
grobti. Bet jiems lai nepąsise?. 
,kė. Norvegų laiyąi dąį)ar tar
nauja britams ir kitiems talki
ninkams. .

“VISUS MELUS”
PATVIRTINO,

Vietinis komunaciu orąana; 
džiaugiasi, 'kadi jos skaitytoja: 
Mykolas Bajoras gavo nuo bro

. - ... . ■. *■■•••••♦« • cr •* 1 */• 'f* **’

“Pric krautuvių”, sako tąs 
komisaręlię, “stęyėj.o nuo 
ankstybo rytų ilp veląm va
karui didžiausios ęilęą Pįrlp- 
jų, bet prekių nebuvo.”
Juodais dažais piešia jisai ir 

politinę padėtį Lietuvoj. Komu
nistų kevęik
nęra/ pkupąntįą. agentai ėmė ęrj- 
gąnizuotf p^tiją, bęt ir tie žmo
nes, kurie į jas stoja, nieko 
pię komuniznią neišmano.

V. Ą. ^aųęręękąs aąkąčiaą 
paųiįnętame laiške ųusisąuą- 
džįą, lįįad —-

“Visoje Domantonių ir Le- 
lipnią apyjąikėje nebuvo ir5 

4 vieno kohiunisto ... Pradėjo- 
m e organizuoti Kompartijos 
K Ku?P^Įes-
organizavau Domantonyse, 
žindonyse, Kalesnykuose ir 
Lelionyse. žinoma, tie. žmo
nės, kurią stojo i kompartiją,

a

dar yra silpni, visai mažai; 
supranta apie bendrą politi
ką, dar mažiau, arba geriau 
sakant, visai nieko nežiųo 
apie komunizmą.”

rjęaį taip rašo žmogus, klišis 
uolią! tarnauja okupantų val
džiai. Jisai, toliau, nusiskun
džia, kad sovietų priešai imąsi 
“sabptažę”, l^ąęl “buržuazija” 
išnaiidoją kięlpięną progą ir 

PfVVfta Raudyje”, ir 
it. į.

Jpigų taip, tai sovietų valdžją 
tųi;i ęalųį priešų, tuo tarpų kai

. nes u tvarkytą mpsą paliko iki 
pįrinądięnio. Ii*, kaip, iš anksto 
galima buvo tikėtis, pirmadienį 
mėsa jau buvo sugedusi.

—Mašina neveikė, o pataisyti 
negalima. Dalių trūksta! — iš
kilmingai pareiškė Vilkas.

—Norę, trūksta, o ne dalių!,
— pasigjrdo darbininkų balsai
— kitą mašiną galima buvo pri
taikyti per penkioliką minučių, 

: Besikalbant iškyla 
apie dešrų valgymą, 
kad dęąrų sRyriąję 
dešros. Darbininkai 
jiems direktorius tai 
do.

! —Ar aš leidau? — nustebę 
direktorius.

’* —Jūsų pavaduotojas Daujo
tas leido.

Daujotas perdaug nesigina. Įr 
atrodo tas leidimas gana pa drą
sinančiai veikė kai kuriuos dar
bininkus, nes iš viso fabriko, į 
dešrų skyrių ateidavo gausingi 
mėgėjai dešrų užkąsti (O ką’gi 
darys vargšai darbininkai, nuo
lat vaikščioją su pusiaualkanii, 
urzgiančiu pilvu! Musų pasta
ba).”

Toliau laikraštis rašo, kąd 
ligšiol dar neparuoštos dartyo 
normos, sakydamas: “Ir šiajp 
.komitetas ir fabriko vadovybę 
,ne labai jautai kasdieniams fa-

klausimas.
Pasirodę, 
valgomęą 

sako, kądj

ręckas pripažįsta, yra labai ma
žai. Tųbniet kyla klausįmąs: 
kokiu gi budu per “rinkimu$”j 
kįų’iuo^ Paleckis pora kartų 
ęiętuvoje pravedė, buvo paduo- 
ta ar daugiau balsų už 
bpjšęvikų tayididatus? Aišku, 
kad tie ’ ‘‘rinkimai” buvo begė
diška žmonių valios falsifikąęi- 

;ja.
I O betgi “Vilnies” ir “Laisvės” 
komisarai nesisarmatija skelbti 
kad. Lietuvos liaudis įgijusi, “lai

Pąy., viryklėj vįetoųiis iširusios 
grindys., blogas vąndęns nute
kėjimas, darbininkai slidinėja, 
kabina kojas, o administraciją 
s varto kaltę yeijčia visokioms 
aplįnfyybėrus.. Arba imkim, deš
rų sandėlio sl^yrjgu^ vąjgyklą. 
•ąai ne valgyklą, o paprasta 
PUUiųli^lipjtu pašiurę, turinti 
1.5 metro pločio ijr 3 metrus

Kitam “Tiesos” numeryje Vil
niaus darbo inspektorius P. Da
mauskas ąprašjnėja, kų jis pąr 
stebėjo 'jo patiki; įritosė įmonė
se: “Deja, patikrinus įmonių 
apsaugos stovį vielose, iškijo, 
daug trukumų. Blogai buyo 
saugojamas Vilniaus trikotažo 
fabrikas 5 Nr.; naktį iš trijų 
sargų du miegojo. 10 minučių 
teko baladotis, kol atidarė du
ris. Įėjęs pamačiau sargų Ch. 
Stovnivkį vis dar miegantį, net 
nusiuvusį batus... Už tokį apsi
leidimų Ch. Stovnickis buvo di
rektoriaus atleistas iš darbo.

Visai blogai eina savo parei
gas Naujosios Vilnios ųiechani- 
nio išsiuvinęjimo fabriko 1 Nr. 
sargai: fabriko kiemas yra di
delis, o sargai tupėjo savo bu
delėje arba šildėsi mielių sky
riuje. Aplamai, mielių skyrius 
virto nakvynės namais: iš ke
turių lųp dirbančių darbininkų 
trys miegojo.

Blogiausiai saugojamas buvo 
Vilniaus žemės ūkio mašinų fa
brikas 1 nr. Pabaladojus 15 mi
nučių, niękas neatsiliepė. Teko 
perlipti per tvorų ir 40 minu
čių vaikščioti po įmonę, kol su
radome sargus. Visi skyriai bu
vę ątrajpųtb O <1.U. Sargai sėdė
jo šiltoje džiovykloje...

Įmonių užteršimas ir nekul
tūringas elgesys darbovietėje 
sudąro ripitą gaisro pavojų. 
Pvz., minėtos mechanizacijos ir 
stalių dirbtuvės (Pramonės sta
tybos tresto Vilniuje) neišvalo
mos: guli skiedros ir šiaip at
matos, — geriausią medžiaga 
ugniai. Panašus vaizdai ir me
džio apdirbimo įmonėje 2 nr. O 
lentpjūvėje 5 nr. 'net degė nak-

mas, kuriame buvę atkreipta 
dėmesys į “kieme pūvančių miš
ko medžiagų, geležies laužų”. 
Tai]) pat kalbėtasi dėl “darbo į- 
rankių saugojimo. Pastaruoju

.kjąi, J<aT replės, plaktukai, vi- 
111$^ kt. šiuo reikalu’ nutarta 
griebtis tam tikrų priemonių: 
po darbo įvesti visuotinę kon-

buvo opus.
mėtydavusi popiergaliai, papi
rosų nuorūkos, šiukšlės ir pan., 
kas labai užteršdavo įmonę ir 
sudarydavo dideli gaisro pavo

dar- 
šva-

bol-

name ceche išrinkta po du 
bininku, kurie kontroliuos 
rą.”

Tiek šį kartą ištraukų iš 
ševikinės Lietuvos laikra
Skaitytojas pats susidarys vaiz
dą, kaip dabar atrodo okupuo
toje Lietuvoje, tik po 9 mėne
sių maskolių valdymo. Palygi
nus “Tarybų Lietuvos” ir “Tie
sos” aprašymus su pačios so
vietų Rusijos aprašymais, ku
riuos teikia “Izvieslija” ir

kai pajėgia dezorganizuoti tik
rai stachanoviškais tempais: šu
kutėje okupuotoji Lietuva pra
deda pavyti kitas “broliškąsias 
sovietų respublikas...”

(GALAS)

Rinks Direktorių 
lietuviu Taut. 
Kapinėms

f T- » ■ •

gykloj turi pavalgyti 40 žmo
nių!. Ądminish-ącija nusiskun
džia vielos stoka. Teisybė, su 
vieta “Maiste” blogai, bet admi
nistracija ir komitetas ir nesi
rūpina ieškoti tos vietos.

To paties dešrų sandėlio sky-

Vicųą Įpimę, ąjąd; nesprogo. Bu
dintis so.rgąs ųjęt' nęijięgino jo 

fa- 
*?r*S<? popięriftlis ąt-

larybų Lietuva aprašinėja 
pasitarimą} kurį sušaukę Kauno 
metalo apdirbimo fabrikas “Ap
kausiąs”. Kaip laikraštis sako, 
“šiame pasitarime paaiškėjo 
daug nenormalumų, šalintinų iš

Lotų Savininkų Susirinkimas 
Balandžio 20.

Sekmadienį, balandžio 20 d., 
įvyksta svariais Lctuvių Tau
tiškų Kapinių lotų savininkų 
susirinkimas, kuriame bus ren
kamas vięnas direktorius (trus- 
tisas) j vakanciia, palikta mi-
rūsio NL Lubino.

Susirinkimas įvyks Chicagos 
Lietuviu Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted strcet, 1 vai. po pietų.

Lotų savininkai taipgi išgirs 
raportų apie Kapų Puošimo 
Dienos iškilmes, ir rinks darbi
ninkus tų dienų įvykstančiam 
piknikui.
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DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Jonas Jasinskas 
Ant Labanauskas. H. Rąjewski 
---- .------ ‘"Shofly’^

&

aunas
(Tęsinys)

KARALIUS NETURI FAVORITŲ!
Per amžius tūkstančiai žmonių kySius 
mokėjo, intrigavo, ėjo j kruvinus mu- 
fiiua, kad palikti Karalių favoritais. Im
perijos buvo laimėtos arba pražudytos 
vien ftuo to, kaip Valdovas rinkosi fa_' 
voritus. Šiandien Karalius neturi favo
ritų i Jam visi' lygusi Jis nepataikauja 
vienam, ir nežemina kito; jis 
vieną grupę, o smerkia kitą. Jis 
loja vieno, kito sąskaitom Visus 
tuoja pagarba ir rtipestingumu.

Prie kiekvienos progos Karalius per,- 
ipčja savo štabą visus visuomet priim- 
;i VIENODAI, nežiūrint, kokios spalvos 
(r kokio tikėjimo jio butų: jiems iuaky-

neremia 
neimliau 
jis trak-

I

MILDA
BUICK SALES

* '• - / • ik l*

VIENINTfiLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
Telefonas: LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2499

X W

NEGAUKITE—
Rytoj Gali Būti PerveĮu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, autpm,oblius, ąr 
šiaip ką apdrausti, ręikająukite agento, arba* brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai ęhijcago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
; 222 W. Adam.s St. kamb. 1548-54
i IJelętynaą CENTRAL 5208

GENĘRALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COtVMBIA FIRĖ INSURANCE COMPANY, 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY ' ’ 
LUMBĘRMĘN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS PIRE & MARINE I^SURANęE CO, 
MICHIGĄN F1RE AND MARINE INSŲRĄN.ęE COMPANY 
ĘHOĘNXX INVEMNITY COMPANY.

rxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] :zxxxxxxxxxxxxxg

Aš ir vęĮ Lietuvoję.
Tada tikrai atrodė, jog svie-; 

to pabaigą prisiartino,. Nę susi
vokti nebuvo galima, kas iš tie
sų dedasi. Vieni okupantai 
kraustėsi lauk, o jų vietą užė
mė kiti.
. Aš su sąvę draugais dar ilgo
ką laiką turėjau bastytis. Nie
kur nebuvau laukiamas svečias.

f t I T |

Net tėviškę svetimi, užvąldė, nes 
šeimininkai buvo išblaškyti.

— viskas pasidaro, gplįma.
KarajS jau seųiai baigęsi, bet 

jo pasėkos pastetyįaęios kiek
viename žiiigšnyję, Apklausinė- 
damas vieną ar kitą kalinį, 
dązuai ^ajvoju: “Ęą^in, ar jis 
čia butų atsidūręs, jeigu ne ka
ras?”

ta visuomet teikti galimybę darbininkui 
ir mažo namo savininkui įsigyti GERES
NIAM GYVENIMU] tai, ko dėl kainų 
jįs negąlėjo Įsigyti pirmiau.

KING "MIDĄS' mylios ilgumo sandėly
je jus mandagiai priims ir ten rasite 
‘’VISKA STATYBAI”. Jus ten rasite tūk
stančius Įvairiausių daiktų, kainomis, 
kurtus galėsite lengvai sumokėti. Atei
dami pirkti, atsiveskite ir visą Šeimyną. 
Jeigu jums lengviau pirkti išmokėjimais, 
tai Karalius jums tai sutvarkys—terei
kės jūsų parafio.—nebus jokių keblumų.

Leiskit Karaliui Mitas pavaisinti jus 
“karališkai."

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2509

Home Office Nevarto. N. J.
4432 S. California Avė. LaL 9771

t IktMTE LŠikOkĖJlMĄlS < P.MGV (sEREIKIA 
Jokių Keblumą • Jusu Pftijąšps są. (iarantip 

MOKĖKIT KAD ią PQ $5.00 į MĖNESI

GERIAUSIA RŲŠIS AM^RŲiOJE 
“Qargntuptą arba Atgausiu Pinigus’

BRIDGEPORT ROOFING AND 
* ' SHEET METAL CO.

?216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.
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REFRIGERATOli RJ KAINOS JAU 
KYLA AUKŠTYN:

Pasiskubinkite Nusipirkti, Ęęl P,ai; parite 
Sutaupyti—

Nuo $20.00 iĮ(i
PEOPLES KRAUTUVĖJE

Kas įvyko ir kas teko pergy 
venti, — jokiu budu nepapasa- 
kosi. Reikėtų labai storą knygą 
parašyti, — ir visvien visko ne
būtų galima papasakoti.

Mano klaikiame gyvenime 
vięųas lyg skaudesnis iii.omen- 
tąs buvo pasireiškęs.

Dųvau vis (Vflto tįk jaunuolis, 
nęrs patyrimų turėjau liek, 
kįęk tenka turė
ti,. Pabėgęs, iš Vokietijos slap
tomis atsidūriau savo kąiipe. 
Bet ten buvau visai nelaukia-

• » r f I |

,ma.s svečias. O kai nąsipasąko- 
ja^. savo nuotykius, tai t manę 
visi ęmę šnairomis žiūrėti. Nu
jaučiau, kad nelabai bus saugu 
pasiekti.

Su savo draugais vėl pasilei
dau į svietą. Bet štai karas pra
dėję, eiti prię galo. Okupantai 
buvę privęrsli musų kraštą ap
leisti. Prasidėjo Lietuvos vals
tybės organizavimas. Pirmiau
sia reikėjo suorganizuoti ka
riuomenę, kad butų galima nuę 
visokių priešų apsiginti. Išleis; 
tas buvo atsisaukimas į vyrus, 
kad stotų į kariuomenę laisvar 
noriais.

Nuvykau aš į kareivių ėmimę 
pųpkUl ir įstojau į arini ją.

Sunki buvo pradžia. Reikėję 
pradėti viską iš nieko.: nei gin(- 

į. klų, nęi uniformos, nei, tinka; 
M mą vadų nebuvo, Tačiau petrli

ko tvirto pasiryžimo giųti savo 
tėvų žemę nuo visokių atėjimų, 
n.ųo visokių, užpuolikų.

H

Galimas daiktas, kad ne. Jei 
jis butų užaugęs normaliose są- 
jygosę, tai gal nebūtų nusigan
dęs atlikti tuos darbus, kurią 
privedę jį pri.ę ka’ėjimo...

(GALAS)

KORESPONDENCIJA
» M < « < j <

PAVEIKSLAI IR 
DAINOS

JŪSŲ 
STOGUI 

geresnės negausite liž 
pinigus.

20 metų Garantija.
Viaokioa Siiatio*: 2u<iįl. 

Raudoni* ir Jiloili) 
PALYGINKITE “KING” KAINAS PIRM 

-------------------- M ^7- ~ ‘ , I* t , -*■ - —
NEGU PIRKSITE

Reinkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 
4707 S. Halsted S t. 
Tel. Poulevard 0014

BRICK ROLL 
SID1NG

Geriausių' kuiną guli
te gauti. Palyginkite 
su Sldltig už ku
rią nioK&rite $2.05

$ J84

Galite Gauti Užtektinai 
Tile ir Plank 1NSUL1AC1JOSI • • •

{Kambariui 8’ ploėio, 1()‘ ilgio. 8’ aukAėio 
taipgi grindims ir tdeppms už $12 05 

Kupgcriausios ruAies. —
Vilnas ‘banguotas” ■Y

ir smėlio fimsh, vi 
šokiuose (Lviižiuoso.
nebedaromų stilių 

.Reg' veriybf

Reg. $1.00 Kvad.
SID1NG

Asfaltinės Stding 
Shingles. Kiiogcriau. 

stos l()0 k v. p.

M !
m Kai vękięčiąi. susmuko ir ka-

rą pralaimėjo, tai jų būriai pTa- 
diėjo nešdintis iš Lietuvos viską 
plėš.dąAuj. Atsiradę bermonti
ninkai, su kuriais teko smarkiai 
^u^iręųi.ti. Tik ginklų pagalbu 
pąsisękė juos iš. Lietuvos išpra
šyti.

Vos spėjo Lietuva vienų ne
prašytų svęčių atsikratyti, kaip 
atsirado kiti.

Tai buvo bolševikai, svieto ly-

PęopĮcą. Ifaautiivč Re^onięnd^ioja, ęa^ąrsėjtusius

REFRIGERATORLVS'
Jię sušaldo daugiau lędp j greitesnį ląJ-Ką, nja^ią.Ų elęktros 
suvartoja, gražiau atrodo ir ilgiau nesugenda, nes turi 

daugiau metų, garantijos. /

Peoples Krautuvė turi didelį p^sįrin^iĮii^. 1,941 ipct,^ Wes- 
tinghouse ir kitokių išdirbysčių ręfrigerąforių už tokias 
žeinas kąi^as, kąipb kubiškų pėdų dydžio refrigeratorius 
už tik ......  -...... ’ -. . . . šitąją" ąukščiai.1

Lengvus, Išmokėjimai
Perkant Qdują refrijgęratorių, duodame didelę 

nuolaidą už jūsų seną.

JEOPLECIfORNlTUREi^
4179-83 ARCHER AVĖ. CHICAGO, ILL
XX XXX X X X x x XXXX^y^XXXJ|XXXXXXXJ XXXXXXXXX XXXXXXXXX^2

GARSiNKITES “NAUJIENOSE”

Iš tiesų jie buvo lik savo rų- 
šięs plięš.ikąi? kųrię piešę ir 
skriaudė Lietuvos gyventojus. 
Laimei, bolševikai tada nepajė
gė Lietuvoje išsilaikyti,: jie bu
vo Lietuvos savanorių sumušti 
ir išvyti lauk. 'Tolp.u, IhiiIu b<>!- 
išeyikiška nelaimė liko atitolių- 
ta.

I Pagaliau po visų sukrėtimų ir 
kraujo pralipjiino uzstęję, i;a- 
mesųį, gęręs.ųi. laikai.

1 Pamažu Lietuvos gyvenimas 
pradėjo įeiti. į. gorina les vežėsi.

jo šajčiąu gąlyoti.
Pasiliuosavęs iš kariuomenės, 

aš 'ėipiauąi, vieno djirbo, paskui

kiglėjimij) prižiūrėtoju. Ją U ke- 
jind/metąi ęi/iu tas pareigas.

Ir turiu pasakyti, kąd- tai la
bai įdomios pareigos. Įdomi^s^ 
tuo atžvilgiu, kad čia yra pro
gos iš a^i sįębėįi; vadinamuo
sius nusikaltėlius.

Kas juos atveda į kalėjimą?
jj.ę ifeypsLa. iš. tiesiojo 

kebo?

labai padidėjo. Ir tai visai ^ų- 
įprantama: kai ^ii^ės gXveJ,a 
'PKUg^e, Ii)/ jifi elgįljs
taip, kaip angckii ęlgia^i, 

: Karas, iic tik gyyylįię naikina, 
jis, naikiiia ir visus, varžius, tye 
•kuriu civilizuota draugija* nega
li gyvuoti. Nieko švento nebėra,

WEST IfRĄNĘĘORT, 111. — 
Kovo 15 d. mes savo nedidu
kėj lįLoiynij.oj turėjome svečių, 
parengimų ir dar kartą svečių. 
Iš Čhicagos atvyko vienas iš 
brolių Motuzų — Kazimieras, 
,su kuriui! kartu a įvažiavę Ško
tijos lietuvis dainjninkas Jonas 
Urbonas, Čhicagos Biiickų są- 
lęsmanas Jonas Bąnkęvičius it* 
.Vytautas Uznys. Šie keturi jau- 
,ųi, vyjęai (ir dar neženo.ti) įne
šė į mų.sų kolonijoj lietuvių, gy
venimų daug jauęęs dvasius. 
Painatėmc Motuzų filųias apįę 
nepriklausomų Lietuvą, kaip ji 
.atrodė ir toji stebėtina padary 
Ja jos pažanga visose srityse. 
Liūdna buvo pr išimąją,ti, kalį 
musų visų dideles pastangas, 
energiją ir tprtą, kaip ameri
kiečių, taip ir Lietuvos gyven
tojų, šiandien visai svetimi už
valdė ir naudojasi.

Išgirdome J Škotijos lietuvių 
JįOUo Ui’bpfto gražų i!r tikraj 
maięęų balsą. Vieną, .nemažą 
klai.dų pądaręinę, kad nęipgąr- 
.sinoĮue šio koncerto ir paveiks
lų plačiau tarpę anię^ikęnų. 
Ant rytojaus;1 sekmadienį, ka
da musų, parlipi jos angliškoj, 
bažnyčioj J. Urbonas per mi
šias giedoję, visas musų mies
telis sužiuro, kad l'eluviai turi 

• tikrai vertą daięin’nką. Ir ba
rė jie miųs, kąjn mes jiems ne
dalėme žinoti, nes jie butų, at
ėję. Ij ajtsį^ądo. musų miestely 
daugybe, škotų, kurie ęjo pasi
matyti ii; pąsįkąjbėtj su J, Ur- 

’kęjiu, kurią tjęk pat metų ne
buvo matę savo ško’ijos, kaip 
mes Lietuvos, kurie tiek pat 
įdopiaųjąsi sąjyoJ gųntu, k^ąšlm. 
kaii^ ię ųies.

Turėjome ię daugiau sveęių. 
Tai buvo musų kaimynai iš 
plačios apylinkės, plačiai lietu
viais apgyventų vietų, kaip 
Zeigler, Hcrrin, Bęųtįęp, Jęhn- 
son City, Valiero ir dar kitų 
Melų, ka’p miestelių/ taip ir 
Farmų, kiųje nebodami lietin
go oro pripildę Lietuvių Bend
rovės, svetainę ir užtęipdą pins 
vietinius iš \Vest I|J;ąnkfort(j>. 
Visi, atsilankiusieji, buvo dau
giau patenkinti tokią gražiu ir 
Įdomiu programų. Musų SLA 
311 kuopa ir ateity stengsis 
daugiau panašių parengimų sų- 
įjupšįį.

Dėkojame visiems kaimy
nams ir viętiniąųis. už gražų at- 
sjląnkyinų. Gautus lą,iškąfs nuo 
K. Motuzo ir J. Urbęno, dėkę- 
jantis SLA 311 kuopęs na
riams, rengėjams ir atsilankiu
siems.

O po programo pirmininkas 
Januša pakvietė visus kuopos 
viršininkus ir svečius pas Ye- 
sulius. Buvo užkandžių, gėri
mų ir buvo malonus pasikalbė
jimas su Čhicagos svečiais ir 
kitais draugais.

A. J. Janusas,
Ęin. V. Urbpiias

Uždengiu 1D0 kv t* 
Caslr and Carry

! kv. p. tlZHisel
Plank insuliaeija kart<inii<>w-.

’ 3V4 kv. p. Pirkit 1 nr 1.000 kv

ROCKVVOOL MAIŠAIS 
Pilni ’malfi. Apie MKHB KįįffOS 
30 hv. Reg. kai- (

7t*e. Tiktai OOfe.
oas KING MŲIAS.^ W 

tegalite padA^M^K 
rvti TOKIUS -----

PIRKINIUS Pilnas Maiftas
2.000 Kv. šmotų Intui* 

lliiotų Briek Sldingi)

Ylsuiduet par- 
ddavė po JŲO.Jį 
i trUnnt npga- “įfiįJSL ” 

gadinta.) 
k e t v pčd,

Vermiculite Insuliaeija
Nedega. Palys su 
pilkite tani Sienų. HAN 
Lubtj ir Grindžių.
ČartUduoi a už $1.20 R.JB' 
' KING MIDAS 

‘SI’EClALĄfi
Asbestos Shinglęs j REG. $1.09 BARN SASil 

" siding’ -

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3^%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S, Halsted St. CAL. 4118

STATOME NAUJUS
namus

Geriatiaio* 
Ru&ies. 

Garantuota 
100 kv. n.

8"x)0”
Sviesioa 

ftvicetJ

(Rėmai)
1 ‘.h” 

i baltoH 
I Rep. 
Tiktai už 
kiekviena

storio.
pušie*

79c
25.0i>i ’nACjtJT*:i'iv’ niW 

KINO MUMS TURI VISOKIAUSIU OTOMV. IK &TIMV 
iŠ IValntit. Baltoa l’ufiles, Beržo, ir RaulJonrfiedŽio.

ATEIKIT
Puikios 5X l’iinei 
lglin. durys

2'0"xBT)’’ 
reg. kalti

$1 IT
M imt} 
Kaina 
tiktai
$2.19

AugliAkos 
l./\U|i<> IHRVS 
Ąžlioloi Beržo.

Balto*
i 1.0 * ir

1 % I

Beržo, 
I'umIc* S, 
15 I’aiiel 

i % *to

IR STILIŲ NAl’JUTftLIU Dl'RV 
__ , Sutaupysite Iki 00%’.

SIIANDIĖN—i' AL YGINK IT M l/SU 7.KM AS 
Kombinacinės

DURYS
I EKWi) Sl> (l . '.Ha; stiklais 
ii‘NWį ir sietu

■ 'KftL— 2’B"x<V7"

M imi) 
Kaina 
$4.39

l’uikioH 3 l’anel I
Dlilrlio Stiklo t • 4 . L ‘ • ■

1 !JEk-1. Du
ry k. Kai 
na $5.91

Mumų 
J KARUI

S4.25

KAINAS
Šalinio* I l’nnel

Kiltptntė. 
Raudoti 
medžio 

i’4"x B'S" 
Ren. Kai
na $12.44

M nei) 
' Kaiiirt'
• $5.95

Raudon. Ąžuolo
LAUKO DURYS

d. «.
I % ii

10 L’anid. 
1% Dy<lž. 
2'»"xtni ’ 
iki 2‘8’’x 
ti’8" Reg 

Kaina 
$33.00
M ilsi) 
Kąina 

$16.95

Moderniškos 
LAUKO DURYS 

r Ąžuolo.
V jungtai 

I v,. tiydž. 
2m“xir8” 
ir 2'8"x 

ll’S" Reg.
Kama 
$3?.(18
M ūsų 
Kaina

$18.84

' Beržo
t Einu),”

CIKCLK H KAD 
DŪK YS

6. 8. 10 ir 15 pa 
tel. Balto* pufcu’s a' 

beržo.
i :‘į ir 

Z«=iN 1%. Reg.
JUįi Kama
w *“’50
L 4 Muši)
J J J Kaina

“J $7.67

• Mūrinius arba medinius
• Taipgi taisome senus
• Parupinam paskolas 

lengvomis sąlygomis
• Jei turi lotą, pastatysim 

namą ir mokėsi už jį 
kaip rendą

• Pirm negu duosi darbą, 
kreipkitės pas mus, 
gausi geras sąlygas

• Aprokavimas dykai

B. SHUKiS & CO.
4131 S. Francisco Av.

Phone LAFayette 5824

Masonite Plyivood* Midas Sąfto: NELAUKITE! (J
NaiiJiiuHips LENTOS, niekad tokiomis žemomis kainomis. Sper-ipl^ yį.K.Ų/ J
Bfi. Neluš, nešisknldo. įieslrauksleja kai gėral įtaisytos. KARTA (E. p<j
ME pasitaikanti V“rtyl»ė. Verta <P/gc. Kv.‘ pėda. Dydžiai 4 x5 tki 4 W

. j i VISKAS K \S REIKIA AU 1’ftlHiSkystas cementas stogai ’ 42” štakieto tvojai

m r5SU ASBESTUS F1BER ŠALIN
SKYLĖTI STOGAI! gį g| — 

Neturi anglinio pfguto Me- JFf M H 
tiil*.’ C’oihnosltion ar Shingle 
stogams. Uždaro ' visas skies ir į BB B 
plyšius. 1 % ’ 'galiom' uždengi* BM W 
J00 kv, pėilų. 5 gal. stiitinukė

“ ’ |hITIN Al St SIl AZlNKIT SU MUŠIU

I Ulinp Kiibinelai 
Indam*

pllA.
Balinu

K m.truk 
gi li Žilti

pinląr.vll musų 
pm it) meistrų

Patogus Plieno

Kabinetai
Kuipos nuo

^3.19

apnlll'i
III* ee.|i*:mn-' llvdžisi
... .... . ... . 1 ”x.3’B”l x3 Aukščiu Ntakietai $10.45

1 X4 A,l| f<-.<•<<> S(;|l< :u' J I -. i.Į.
KAINOM PIRM PERKANT

n MžlčfHšr* n m , >1 i' t oMia _
VAIVORYKŠTINES”
Lempos Deskoiųs

Nerėžia." apsau
go regėjimą. ’‘ban- 

■ guptoa enamelinaliav. 
I Viskas su 18” 
| wattų, lempa, 

viela, special

MALIAVŲ VERTYBES

.Spali - 1’uHiri..

15
6 pd.
$5.85

$4.7.5,
UN'DKRSINKNAUJI

KABINETAI
Patogus plieno. balto 
enamė), chome papuoši
ma po naujos ir senos 
rufties sinkom.
TIKTAI už 55-95

Gaiši (|neci* Mul \amm
Visos s|»al. 'Ju'ii tarnuos, gal^“" .
Aliiniinum Mul.—laukui (JT 1) GCI 
ir viii inrtoti- Gili’ '

Snpe.r Kinu Malintos
Viso* spali. Nepąpr.
niiliiavH

$2-49
KfoMrti) /rengimui
Visai uaiijas pu 
v..tk*i<> -.viiiF

vąii'i iiiii'oik Ir ol<>,
Oililip, ’ 1

$9-85
Apl.-iui'.vkil uui-ų 

1*1 l'MBING 
Dept. I’lrm Negu 

i‘lrk*it!- _ :_a ’ i . i

Al’KAINUONIM
NEMOKAMAI

M e* rekonu-iid 
Patikimus 

K<l>lTftAK.
• < • 

iiaiiJieiUH na- 
inmiiH . Ir re-, 
" lininiams. '

IValĮpoiiril 
oyiiž. 4x(f. 4x7. 
4x8. 4x». 4-xl0 
□d., kv. pu ląįp-

TliiHterl»**iir<l
, % col. storų 

nio. kv. <id 2c 
'/2xG Be vėl Si-

* dįlIgZu Gia 
ž n u h vakut ų 
bcniliK-t' ’ l’itė* 

džio. Iii) line-
' >i' ikV.i ' $2.10

t'Uh<‘K HA U.
GANGAS IR

URMAI

Graž. balt. puš
1 langų rėmai. su
2 *lik . Uiika <ty

1 džmi 20x22 ir 
• 2ix2'l. Reg. km
■ na $<i 3(1 Ciklai

Balto Enainel
Ižui, lenlynė

i»r |> .

Kabinetui \'nl*tani*

$1.19
Virš 80 kabinetų 

pasi rinkimas

GELEŽŲ KEIKMENOS 
$1.39 
32 -luns

30$ 
Lork SVL 
$1.69

Klemka, su 

794 
98e

n pd. malliirimi* 
kopėčios. $2.iii terlė 
Exte)i*lon k«»i»nC|us. 28 
Geriausios rųšles. Pėda

» ‘ t ' 4 I U * '

BU Key 
eiidmiiim

<’» llmlrr 
2 raktai*,

iki

l'rlekmlŲ Durį) 
metalo

Hh>> Naktinė 
kiekviena

Apskritas l.oek 8ef. 
vidui, misingini"

•‘Kepto” Enainel
TILE SIENOMS

Elnihli’“Hcored

11'
Spalvų pasirink. Dy
džio iki Iki” Trupul) 

apgadinto*

K v. 
I»d.

Eiksčeriai tiriu 
<■(>1 
vis- 
Hile 

nau 
H 

i ir.
pėdą

Nlill

d 
AliGltibc. 

kuo 
2x4’s, visai 
jo« pušies, 
giaf 8’ iki 

1Jnral 
Geros ruš. 
S'ieathitig 
jo* 1" l 
No .3 Heniluck
IO(> k v pd 

$2.70

VISKAS h* 
PIRKSIT |>«»< 

MII)AS yra 
100% (M- 
RANTUOTA 

Juina pinigai 
biift gražinti Jei 
iiehuaite ' pilnai 

l’ATKN KINTI

Užsakymai iš Kitų Miestų Greitai Išpildomi!
ATDARA VELYKŲ SEKMADIENĮ IKI 2 P. M. 

Antradieniais ir Ketvirtadieniais iki 8 vak. 
VISI TELEFONAI HAYMARKĘIT 2031

BŪTINAI riKKITB VISAS STATYBOS KE1KMBNAS 1B TAVl'YKITB TAS

King’itnidas
2221 S. ASHLAND AVĖ. I

VICTOR BAGDONAS 
^QCĄL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halstęd St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

« FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS< > r *
Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis užl H- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

VISI LIETUVIAI 
REIKALAUJA
PLEITU

Ateikite j Phillip’s Dental Labo 
ratory kol kainos žemos

TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina

$9.50,
ir aukse

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Atnaujiname senus 
pleitus viena .... <4 .00 ,,

.diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2358. ĮVEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas

D.' MAŠKALA
Valąndos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Pleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų denius tų.

i. jaBBBSManaacsaaĮc
<r£#Ą Naujienų skaityt® 
fa ir skaitytojai pralotai 
pirkinių reikalais eiti į 
fa krautuves, kirtai 
skeibfai 'Naujienose.
■MRMPIEĮgPili, r;tiwiiiĮWWĮ"ii......... .

į
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Fordo Dirbtuves
Atsidaro Pirmadienį
Likvidavo Streiką River Rouge Dirbtuvėje

DETRO1T, Mich. Ne be 
pamato Michlgano valstijos gu
bernatorius Murray D. Van 
Wagoner gali pasididžiuoti, kad 
jisai yra šios savaitės “hero
jus” Jungtinėse Valstijose.

Jo polit.'nč žvaigždė dabar 
smarkiai kils, nes daugiausiai 
jo pastangomis buvo sutaikytas 
nepaprastai keblus streikas For
do River Rouge dirbtuvėje, kur 
dirba apie 85 000 darbininkų.

Unija Laimėjo Moraliai.

Nebent kas nepalankaus į- 
vyks paskutinėje valandoje, 
dirbtuvės kai kurie departamen
tai bus atida ryti darbui pirma
dienio rytą.

Kas streiką laimėjo — sunku 
pasakyti. Kaip Fordas, taip ir 
CIO Auto Workers unija išlai
kė prestižą, rodos, nei viena pu
sė nepadarė didelių nuolaidų, 
bet — streikas likviduotas.

Moraliai laimėjo unija, ir tas 
gal svarbiausia. Ji galiau pri
vertė piktą unijų priešą, Heu-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

ry Fordą, skaitytis su unijų ly
deriais, ir atsisėsti prie vieno 
stalo su jais aptarti darbininkų 
reikalus. Ikišiol jis tikrino, kad 
“su pašaliečiais jisai neturės jo
kių reikalų” — ir pašaliečiais 
vadino CIO Auto unijos vadus.

Susitarimo Sąlygos.
Susitarimo są’ygos daug-maž 

tokios; kompanija tuojau ati
darys dirbtuvę; priims atgal j 
darbą -visus darbininkus — be 
diskriminavimo; atiduos beša
liškai tarybai spręsti trijų pa
šalintų darbininkų reikalą, ir 
abi pusės kooperuos sklandžiai 
ir teisingai pravesti darbininkų 
balsavimus, kuriuos yra įsakiu
si federalė darbo taryba.

Vienintelis Fordo reikalavi
mas, arba geriau pasakius re
zervacija susitairimui, kad De
troito darbo tarybos skyrius ati
dėtų iki po balsavimų dabar ve
damą tardymą apie tariamą 
Fordo nusižengimą darbo akto 
patvarkymams — darbininkų 
teisių varžymui ir diskrimina
vimui. Unija su tuo turbūt su
tiks.

Sprogimas, Didelis
/

Gasolino Gaisras
PANA, Iii. — Po sprogimo 

Pana Refining Company ret'i- 
nerijoje sudegė penki didel 
lankai gasoliao. Sprogimas iš 
daužė langus visuose namuose 
dviejų blokų rate. Nuostoliai 
siekia keliasdešimls tūkstančių 
dolerių.

Operatoriai Siūlo 
Pakelti Atlyginimą 
Angliakasiams
Tikisi Tuo Užbaigti Streiką.
Trylika Illinois valstijos ang

lių kasyklų operatorių bendro
vių vakar padarė pasiūlymą pa
kelti 150,000 angliakasių algas 
nuo $10 iki $15 į mėnesį. Šiuo 
pasiūlymu tikimasi užbaigti 
streikas, kuris sustabdė anglių 
kasimą balandžio 1 d.

Bendrame pareiškime bend
rovės sako;

“Kasykloms pietinėje Illinois, 
dalyje jau antra savaitė nevei
kiant, apsaugos programa nete
ko 12,000,000 tonų anglies kas 
vėliau bus skaudžiai pajusta. 
Jau dabar matosi anglies pri- 
trukimo grasinimo ženklai.”

Mergaitės Nuo 18' 
Iki 20 Metų Gali 
Pirkti Degtinę
Bet To Paties Amžiaus Vaiki

nams Nevalia

SPRINGFIELD, 111. — Vakm 
valstijos senatas priėmė patai
symą prie valstijos svaigalų į- 
statymo, sulig kurio įstatymo 
•aidė, kad svaigalai negalima 
pardavinėti mažamečiams, bus 
pakeista.

Pagal dabartinį įstatymą mer
ginos pereina iš mažamečių ka
tegorijos sulaukusios 18 motų, 
kai tuo tarpu vyriškiai maža
mečiais išbūna iki 21 metų. Kas 
reiškia, kad mergaitės sulauku
sius 18 metų gali'svaigalus pirk
ti.

Naujoji pataisa atkreipta pa
taisymui to įstatymo ta prasme, 
kad mažamečiais iki 21 metų 
amžiaus butų skaitoma lygiai 
vyriškiai, lygiai mergaitės.

“Negalima Uždrausti Gerti”
Bet tos pataisos opozicija sa

ko, kad nėra tikslu merginas 
mažametėmis laikyti iki 21 me
tų.

Šen. Ward iš Chicagos parei
škė, kad “Merginos sulaukę 18 
metų dabar gali būti notarais. 
Jos gali tarnauti teismo džiurė- 
je. Aštuoniolikos metų mergai
tėms valia ištekėti ir nuosa-

Puse Drafto Regis- 
trantų Randami 
“Netinkamais”

SPRINGFIELD, III. — Beveik 
nisė vyrų, kurie užsiregistravę 
Sangamon apskrity atrandami
“netinkamais”, daugiausia dėl 
sveikatos dalykų. Panašus nuo 
;imtis maždaug visoj valstijoj.

200 Ateivių
Peorijoje Laikys 
Pilietybės Kvotimus

Daug Lietuvių
PEORIA, III. — Pradedant 

sekančiu pirmadieniu, čia prasi
dės preliminariniai pilietybes po
pierių kvotimai, kuriuose daly- 
vumą ims 200 peoriečių norinčių 
patapti J. V. piliečiais. Tarp ap- 
likantų yra nemažas skaičius 
lietuvių.

Kvotimams vadovaus Stephen 
A. Durish, iš Chicagos atvykęs 
natūralizacijos kvotėjas, su dvie
jų asistentų pagelba. Galutinis 
aplikantų išklausymas įvyks se
kantį mėnesį.

Tarp tų 200 aplikantų randa
si beveik kiekvienos tautybės 
atstovų. Niekad pirmiau šiame 
mieste toks didelis skaičius nė
ra pilietybės priėmę vienu kar
tu.

ILLINOIS VALSTIJA ŠIANDIEN TURI 
DAUGIAU AUTOMOBILIŲ NEGU 

BILE KADA PIRMIAU
Įplaukos iš Laisniy taip pat Smarkiai Pašoko.
SPRINGFIELD, 111. Vuls-1 

ijos sekreto ius Edvvard J. 
Hughes praneša, kad šiemet Illi
nois turi daugiau automobilių 
r, kad mok esc u įplaukos smar
kiai paaugo.

Jis sako, kad per pirmuosius 
tris šių metų mėnesius valstija 
surinko $21,415,912.30 už Puš
nius, $1 727,009.59 daugiau ne
gu per tą patį laikotarpi 194J

Ir Trekų Priaugo.
Sunkvežimių taip pat priau

go 5,633. Išviso valst joje dabar 
įsiregistravę 195,260 trukų.

Skai linių nupuolimą parodo 
motociklai -- šiais metais vie
nu mažiau negu peniai.

Kovo 31 d. valstija buvo iš
davusi 3,039,721 vairuotojo pa- 
liud j imtis. 1910 metais tuo pa
čiu laiku buvo tik 2,971572 lei
dimai išduota.

metais.
Kovo 31 d. Illinois buvo įsi

registravę 1,537,087 automobi
liai, net 129,841 daugiau negu 
pereitais melais. Hughes pabrė
žė, kad niekad pirmiau Illinois 
nėra turėjęs tiek automobilių 
kiek šiandien.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOS!'”

LIETUVIAI

KITI LIETUVI AI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Western Avė. 
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBFLANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Peoria Teismas
Pripažino GatwĮ
Nepilno Proto Esant
Patalpintas Valstijos Ligoninėn

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1520 K,) 

su POVILU ŠALT1MTERU. g

Laidotuvių Direktoriai

PEORIA, III. — Teismas pa
traukė kaltinimus prieš Joseph 
Gatwis, 30 metų, 607 Spencer 
st., už siuntinėjimą grasinan
čių laiškų paštu, ir davė parė
dymą patalpinti Gatwis į valsti
jos ligoninę.

i

( Du alienistai liudijo teisme, 
kad jie ištyrė Gatwį atrado jį 
esant bepročiu. Gatwis, esą, ken- 

. čia nuo visuotino “paresis”.
Nelaimingasis 'vyras buvo su

imtas prieš keletą savaičių po 
to kai John McCarty, Soutn 
Side Foundry prezidentas gavo

vybė turėti. Kaip gi galime da
bar pasakyti, kad jauna mote
ris sulaukusi 18 metų negali 
gerti svaigalų.

............. -—i-tr*4—-—-

Lietuvis Waukegane 
Gavo Leidimą
Statytis Namą

f • < I •

WAUKEGAN;il 'III. — Staty-1 
bos komisijonierfus Vakar išda- 
ve Petrui Jurgaičiui leidimą sta
tytis namą ties 918 Lincoln st. 
Rezidencija atsieis $4,000.

Kareiviai Iškilmin
gai Švęs Velykas

---------------- ----------- I

CAMP GRANT, III. — šitoje 
karo stovykloje, kur naujokai 
supažindinami su karišku gyve
nimu, taipgi visose kitose sto-

Tikrai, Nepaprastai 
Teisingas

RAGINE, Wis. — Racine po
licijos nuovadoje, suskambėjo 
telefonas.

Nežinomas žmogus atsiliepė, 
“aš ką til^ pravažiavau trafiko 
šviesą prie State ir Marųuette 
gatvių, ar norite mane areštuo
ti?”

Policijos nuovada atsakė, kad 
šį kartą jam nusikaltimą dova
noja.

“Nusikaltėlis” gražiai padė
kojo ir užkabino telefoną.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

••į

t

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. P. MAŽEIKA ' YARds 1138
3319 Lituanica Avenue . YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Fast 108th Street T ei. Pullman 1279

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LI ULEVIČIŲ S
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St

Telefonas YARDS 1419.

T. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

grasinantį laišką, 
$2,500. Jei pinigai 
keti, laiškas rašė, 
grėsė mirtis.

reikalaujantį 
nebus sumo
tai McCarty

tyse įvyks iškiljningi Velykų 
minėjimai, su skanesniais, ne
gu paprastai, pietais, ir progra- 
mais.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

C. L 0. GRASINA STREIKU GENERAL 
MOTORS DIRBTUVĖSE

Negali Susitarti Dėl Naujos Sutartiems; Žada 
Streikuoti Balandžio 20

WASHINGTON, D. C. — Ge- 
nėra! Mptors korporacija pra
nešė U. S. Darbo departamen
tui, kad CIO Auto Workers li
nija perspėjo ją, jog streikuos, 
jeigu, nauja sutartis nebus su
daryta iki balandžio 20.

Dėl Algų.
Derybos prasidėjo kovo 11 d., 

ir užsikirto daugiausiai dėl al
gų.

Unija atstovauja beveik visus 
General Motors darbininkus ne 
vien Detroite, bet ir kitose kor
poracijos dirbtuvėse, kurios yra 
išmėtytos po visą Ameriką.

Unijos Reikalavimas.
Unija reikalauja pakelti dar

bininkams algas 10c., duoti dvi 
savaites atostogų ir apmokėti 
80 valandų, vietoj 40 vai., duo
ti tinkamą f Lyginimą darbinin
kams, kurie bus pašaukti į ka
riuomenę, ir praplatinti teises 
dabartinio tarpininko, nuolat 
samdomo G. M. ir unijos gin
čams spręsti.

Lelijos Sužydo
Skaisti saulele jau aukščiau 

pakilo
•Baltos snieguolės nuo laukų 

nušilo
Iš šiltų kraštelių paukščiukai.... 

parskrido
Pavasario švenčių dainelė pra

gydo.
Jos sutartinę, Aleliuja, čiulbėjo
Čia baltos lelijos ir tos sužydėjo
Tas švelnus 'vėjelis žemelę 

džiovina z -
Mažieji vaikučiai margučius 

dabina—
Pavargusia siela ji džiaugsmu

1 gaivina,
Tą dieną žmonės Velykoms 

vadina.
Tadas

Downers Grove, III.
—....... . ............ < ——.............■
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Garsinkitės “N-nose’;

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

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 3 

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NTJRKAITIS)

Atsakomingas 
p r it a i k i n fine 
akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

Randasi kasdien didžiojoj 
JOS. F. BUDRIKO Krautuvėj. 
3409 So. Halsted St.

Yards 3089

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso1 Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 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 popiet, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti.
Ofiso Tel. PROSPECT 67X7
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI ~~~
HdiTherzma^

IŠ RUSIJOS ■’
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirurg-as
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTRRTCK’AS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 poniet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namu Tel. VINCFNNFS K272

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
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 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ, 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 3200

^DVOKATAT^
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto. ‘ 

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2«7»



šeštai!. > balandžio 12, 1941

JEI SVEČIAI ATVAŽIUOJA IŠ TOLIMOS 
MINNESOTOS, IOWOS -

Tai Mes Chicagiečiai Tikrai Turėtume Būti; 
V. Beliaj'aus Grupės Šokių Koncertas

Rytoj, Velykų Dienų, Chica- 
gds Lietuvių Auditofrij'oj bus 
surengtas Visų mėtųs Įddhiiau- 
sias šokių koncertas, kuris su
trauks svečių net iš tolimų A- 
merikos kampų.

Gavom pranešimą, kad pilni 
automobiliai atkeliauja iš Min- 
neapolio, Minnesotos. Kitas au- 
totnobilis atvažiuoja iš Iowa Ci
ty, fcrtVa, O trečias iš Holland, 
Michigan. Bus ir lėbai daug 
SVefeftį iš artimų užmiesčių.

Tas reiškia, kad ištikro kas 
nbrs Įdoihaus ir PcĮ>aprasto į- 
Vyk’s Lietuvių Auditorijoj. Tėi 
bus mietinis koncertas Bėliajaus 
šokėjų grupės.
Rengiasi Važiuot į Wašhingtonų

Tikslas to koncerto yra su
kelti išlaidas keliauti į Washing- 
tonų, kur grupė dalyvaus aš- 
tuonmetirtiaiU “Liaudies festi
valyje”.

Ši girtipe atstovauja lie'.uvius 
ne vien visos Chicagos, bet ir 
visos Amerikos, tad butų gra
žu, kad kiekvienas lietuvis atsi-

Metinės Mirties Sukaktuvės.

MORTA KRAUJALIS, 
po tėvais Vezdziunaitė.

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
balandžio 14 d., 1940 m., su
laukus pusės amž., gimus 
Lietuvoje, Pilučių kaime, Bir
žų apskrity.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Adolfą, 2 sūnūs, Edvar
dą ir Adolfą ir kitas gimines 
ir draugus.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moters ir motinėlės, 

? bus laikomos Šv. Mišios Die- 
!rvo Apveizdds bažnyčioje ba
landžio 14 d., 1941-m., 7:30 
vai. ryto. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas, o pas
kui ir į namus po num. 2014 
Canalport Avė.

Mes Tave musų brangioji 
niekuomet neužmiršime, 
pasmus jau nebesugrįši, 
mes anksčiaus ar vėliaus 
Tėve ateisime. Lauk mus 
einant! Nubudę lieka:

VYRAS IR SUNAI.

Tu 
bet 
pas 
at-

THEOFILIUS YVINSKAS
mirė balandžio 11 d.. 1941 
m., 6:15 vai. ryto, sulaukęs 
puses amž. Kilo iŠ Tauragės 
apskr., Šilalės parap., Džiau- 
gėnų kaimo. Amerikoj išgy
veno apie 25 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Anelę, sūnų Antaną, 
sesers dukterį Charlotte Ar- 
nish, jos vyrą Juozapą ir jų 
dukterį Phyllis ir Antoinette 
Andrejauskas ir sesers sūnų 
Walter Andrejauskas ir jo 
moterį Sophiė ir kitas gimi
nes^ draugus ir pažįstamus.

Ku’nės pašarvotas namuose, 
2439 W. 45th PI. Laidotuvės 
įvyks antradienį, balandžio 15 
d., iš namų 8:30 v. ryto bus 
atlydėtas į Nekalto Prąs. Pan. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po .pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiami visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnūs, Se- 
serys,Bukterys ir Sūnūs, ir 
Giminės.

Laid. Direkt. Albert V. 
Petkus, Tel. LAFayette 8024.

i

u

Paw Ptw,« Michigan.i

10 $700. KILdare 0741.Tel. OAK Lawn 103-J-1

SOIL— FOR SALE 
Juodžemis—Pardivimųi

PARSIDUODA PIGIAI 60 akrų 
kalnudtoš žemės plotas, 20 akrų 
dėl uogų auginimo, -5 akrai dėl 
“aifalfa”, 1% akro dėl aspąragus. 
Geri budinkai; įmokėti $2,000.

SPECIAL BARČENAS; 9d akrų 
arti Fennvillė, gera žemė, budinkai 
.—elektra ir paštas. Parduosiu pi- 
giad negu pirkau. L. it, Brady, 
Saūgatuck, Michigan.

PARSIDUODA BARBERNĖ su 
namu, kampinis mūrinis namas, 2 
aukštų, 2 storai ir 2 flatai.

7134 So. Racine Avė.

/ 2 APARTMENTAI, 4 kambarių 
kiekvienas, medinis, geras plum- 

____ ’ bingas ir skiepas, prįe North ir 
So. RiįįeiSid AVfe/ W^th,Hl. Cičero. $1,700 pilna kaina. Cash

j I r> r* m Gėlės Mylintiems 
11 H A x estnvėms, Ban- 

kietams, Laidotu- 
**■■■*■ • vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue 

Pbnne LAFAYETTE 5800

STuhciam Gėles 
Telegramas į 

Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININHAS 
Gėlės Vestuvėms, Bahkietams 

ir Pajęrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308 

lankytų tik tą vienų kartų per 
metus ir paremtų šį parengimų.

Jeigu svečiai iš tolumos, at
keliauja ir mano, kad verta šį 
koncertų pamatyti, tai lietuviai, 
kurie čia pat gyvena ir turi pro- 

parankiAi da’yvaut1, privalė- 
ateiti visi kaipo vienas.ty

šokiai Iš Visur.
Koncerte matysit įdomų rin

kinį meksikoniskų šokių. Apie 
meksikoniškus šokius patsai 
Meksikos Konsulas išsireiškė, 
kad net nei patys meksikonai 
taip gražiai negalėtų juos su
šokti ir kad jie patys “tiek daug 
Įvairių meksikoniškų šokių ne
žilu).” Matysit orienfališkų šo
kių, švedų ir daug lietuviškų šo
kių. Visi tam tikrai grynai tau
tiškais drabužiais papuošti.

Jugoslavų Orkestras.
Po programo žavėtinas Jugo

slavų Tamburitsa orkestras 
gros publikos šokiams. Tas taip 
pat bus įdomus svečiams. Jei 
patys nešoksit, tai bus malonu

Įžanga 55 centai. Ateikit, 
linksmai užbaiki! Velykas ir pa
dėkit šiai užsipelniusiai grupei 
keliauti į VVashingtonų.

Vienas Rengėjų

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
su

su

Nicholas A. Feipel, 30,
Shirfey M. Vieta, 22

Vic’tor Cizinauskas, 23,
Myrtle Scholl, 21

Walter P. Valentas, 25, su Va- 
leria -K. Ladigas, 24

Gus Ruzas, 30, su Lucille Pau- 
lauskis, '27

Frank Zickus, 18, su Evelyn
Polakovvski, 17

Bruno C. Martinkus, 22, su 
Della Zoper, 22, abu iš Cicero.

John Baranauskas, 26, su He- 
ten Jovish, 26

Reikalauja
Pętskirų

Lorraine Wright nuo Arnold
VVright

Gauna
Perskyras

Cecilia Nygren nuo Arthur 
G. Nygren

GASPARAS KEDAINES 
gyv. 3540 So. Union Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 10 d., 7:30 vai. ry
to, 1941 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Panevėžio apskr., 
Kupiškio parap., Karaliuniš- 
kės kaime.

Paliko dideliame nubudime 
pusbrolį Antaną Kedainį, bro
lienę Amiliją ir jų dukteris: 
Ruth Kedaines ir Frances 
Beckley ir jos vaikus Elaine 
ir Donald, draugus ir pažįsta
mus; Lietuvoje brolį Franciš- 
kų, 2 Seseris Uršulę Apšiegą 
ir Anelę Tvarkienę ir jų 
šeimas, brolienę Amiliją Ke- 
dainis ir šeimą Ir kitas gim.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica AVe. 
Laidotuvės įvyks pirmad., ba
landžio 14 d., 9:00 vai. ryto 
iš kopi. į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines

Visi a. a. Gasparo Kedai- 
nio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Pusbrolis, 
Brolienė ir Giminės.

‘ Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138—1139.

San Carlo Opera 
Vėl Chicagoje

šįvakar StMo “Aida”.

Sėlisiė, Mobley Lllšhahya.

šiAhdien į Chictigo vėl sugtįž- 
la visuomet labai popu’iari San 
Carlo oįieta, ir j rtrdeda savai
tės “vizitų” su “Aida”. Kaip šių 
operų, taip visas kitas statys’ 
Auditorium Teatre, prie Wab- 
asb ir Congress gatvių.

Į Operos solistų sųstatų Įeina 
Lucille Mecisel, Lcola Turner, 
Mobley Lushanya, Rolf Gerard 
Mario Vallė, Harold Kravitt, 
taipgi Hizi Koyke, Marie Pow- 
ers, Dimitri Onofrei, Mosty'n 
Thomas ir keli kiti.

Tris operos grupė statys ang
lų kalboj, “Marlba”, “Madame 
Butterfly” ir “Hoffmano Pasa
kas”.

šeštadienį “Carmen”.
Sekmadieni, balandžio 20 d., 

uždarydama vizitų Chicagojj 
San Carlo opera statys “Car
inei! ”, kurių pereitų sekmadieiiį 
su dideliu pasisekimu pastatė 
“Pirmyn” choras.

Smagų Vakarą 
Balandžio 20
Kliubas Vis Auga — Ir Nariais 

Ir Turtu.

džio 20 d., Wcs'tside salėje į- 
vyksta smagus žagariečių Klu
bo vakaras, kaip ir “atsisveiki
nimas” su salėmis, nes netru
kus jau prasidės ir piknikai, jų 
tarpe ir žagariečių rengiami.

Šis vakaras supuola su Šalti- 
miero radio valandos rengiamu 
vakaru, bet Kliubas tikisi, kad 
abu turės ganėtinai publikos— 
lietuvių juk daug yra. Ateityje 
bus bandoma lokių supuolimų 
išvengti, bei šį kartų truputi 
pėrvėlai sužinota apie tai, kad 
balandžio 20 jau Įvyksta dide- 

'Penki Nauji Nariai.
Paskutinių žagariečių Kiiubo 

susirinkimas Įvyko kovo 23 d. 
Kadangi IT()llywo'odo salė buvo 
užimta, tad kiiubo nariams te

lis apie thi nežinojo, tai grįžo 
'namo susirinkime nedalyvavę. 
Bėl ir taip stisirinkd gana daug.

KliubtYs, kaip pasirodo, aug& 
ne vien turtu, bet ir nariais —• 
stiširiūkime gAvO hėt penkis, 
smarkius jaunus žmones — pp. 
.los'c'ph ir Bronislavą ZaVickiis, 
Povilų Bu’rbų, Antanų Litviną 
ir Bozalic Petraitienę.

gariečianis — ir pasimatykim 
visi balandžio 20 parengime.

B. Gurskienė, Koresp,

Mažiau Naujokų 
Gegužės Mėnesi

DVafto vedėjai valstijoj skel
bia, kad, balandžio menesio kvota 
—15,386 valstijai bus turtint 
aukščiausia. Gegužes menesio 
kvota bus daug žemesne, taipgi 
ir birželio kvota.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
rios garsinasi “NAUJIENOSE” I

SUSIRINKIMAI
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU

GYSTĖ laikys mėn. susirinkimą 
sekmad., balandžio 13 d., Chlc. L. 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
12 vai. dieną. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų. —A. Kaulakis, Rast.

jONIšKIEČIŲ K. ir L. KLIŪBO 
mėn. susirinkimas įvyksta šį sek
madienį, bal. 13, H011ywood Inn 
salėje, 2417 W. 43rd St. 12 vai. d. 
Visi nariai prašomi skėitlingai iat- 
silahkyti. —B. Vaitiekūnas, Rast.

Garfield Patk Lietuvių Vyrų ir 
Motėk'ų PaŠelpinio Klubo mėnesinis 
susirinkimus įvyks nedėlioj, balan
džio (Apnil) 13, Napoleon Hali,. 
3958 W. 5th Avė., 1-mą valandą 
pd piet. Prašom yisų narių būtinai 
atsilaiikyti. Yra daug naujų teika-, 
lų apsvarstymui,. Neyėluokit.

-—M. Medalinskas r
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 

dainų parnbkos įvyks nedėlioj, ba
landžio 13 dieną, Neffo svetainėj. 
Visi choro nariai būtinai susirinki-, 
te laiku, ries, jau turime drūčiai' 
“spausti” “Velnią Išradėją”, kuris 
bus perstatytas gegužės 4 dieną, 
Liėtuvių Auditorijoj.

—Choro Valdyba

Naujiena Tikietus 
Platinti Paėmė 
šie Biznieriai

savi-Bohslovas Pužauskas, 
ninkas užeigos, 645 W. 18th st. 
Jis sėkmingai bilietus platina.

Emily Vrhėžis, savininkė vie
šos užeigos, 1901 Canalport avė.

Walter žemgalis — Jis yra 
mašinistas, dirba dirbtuvėj, bet 
sėkmingai platina Naujienų t'i- 
kietus tarpe svetimtaučių. Pri
žadėjo parduoti tris knygutes.

Velykinės Pamaldos
Pamaldos Lietuvių Tautiškos 

Parapijos (šv. Marijos) atsibus 
subatoj, bal. 12, 8:00 vai. vaka
ro, Lietuvių kalboje, 814 W. 33 
St. Pamaldas atlaikys vysku
pas McAleerp Vys. A. Homer, 
kun. E. R. Maskoliūnas ir ark. 
S. A. Gchiotiis. Kun. Maskoliū
nas išduos pamokslą. Taipgi bus 
specialios Prisikėlimo Mišios 
12':00 'vai naktį.

Taipgi įvyks parapijos velyki
nis šokis nedėlioję, bal. 13 d. 
svetainėje 814 W. 33rd. Pradžia 
6:00 v. v. Kviečia visus atsilan
kyti. (skl.)

—4-

Biblijos Tyrinėtojai rengia 
labai Įdomias prakalbas dviejo
se miestuose sekmadienį, bal. 
13 d—Mildos svetainėje, 3142 
S. Halsted, Chicagoje, pradžia 
nuo 2:00 vai. popiet. Kalbės 2 
kalbėtojai, F. Zavist ir M. Ja- 
sinskas. Temos bus apie Vely
kas, kų reiškia Jėzaus mirtis i!r 
prisikėlimas iš mirties.- Kitos 
prakalbos Įvyks Kėnosha, Wis„ 
Germąn American Hali, 1716— 
52 St., nuo 2:30 popiet. Kalbės 
Alex Bencckas temoje Ką reiš
kia prisikėlimas Jėzaus iš mir
ties. Kviečiame atsilankyti visus, 
panga veltui. Rinkliavos nebus.

. LINKŠMŲ VELYKŲ 
Visiems Kostumeriams ir 

Draugams Linki 
‘StANtĘY LITVINAS 

Gęneranąfs Vedljės.
Tėt VlČtory 1272. 

garr-mooby 
luMber co.

3039 S. Halsted St

NAUJIENOS, Chicago, III

PERS ON AL 
Asmeny Ieško REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos

—

ONA BARKIUTė, JYanciškaūs 
Bartkaus duktė iš Tauragės miesto, 
paieško dėdės Antano Armano ir 
kitų giminių. 521 Fourth St., Peo-. 
ria, III. \

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PATYRĘS PENTERYS paieško 
darbo, kas hotite gerai atlikti dar
bą, senovišką kaina pigiai, tai šau
kite tuoj aus. JOS. ĄUGAlTIS, 1608 
So. 50 Avenue, CICERO 2633.

HELP VVANTED—FElvlALE 
.....Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA dėl 
bendro namų darbo, nėra plovimo, 
geri namai, gali gyvehti jei nori.

KENwood 7822.

MĘRGAITfi PRIŽIŪRĖTI vaiką 
mokyklos amžiaus. Kariibarys, vo
nia, tadio,. yra ir kita tarnaitė.

1$26 Independence Blvd.

MERGINA -r- 25—35, namų dar
bui, Skalbti nereikia, du suaugę, 
vaikės. Nuosavas kambarys. Tele- 
fori’uokit šeštadienį ar sekmadienį. 
FAIrfax 4779.

REIKALINGA PAGELBININKĖ 
mergina daugiau kaip 20 metų se
numo, išmokti darbą krautuvėje,— 
Office, mažus uždarbis iš pradžios. 
Pastovus darbas. Box 2472, 1739 
So. Halsted Št.

REIKALINGA PATYRUSI wei- 
terka — 6 dienas $15. 3144 West 
Cermak Road,

HELP VVANTED-MALE-FEMALfc 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
PATYRĘS VYRAS dirbti far- 

moje ir operuoti traktorių, taipgi 
moteris namų darbui. Pašaukite 
sekmadienį popiet ar pirmadienį. 
T. WALTER, 6101 So. Racine AVe. 
2-ros lubos užpakalyj.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs BAR- 
TENderis, viduramžis. 4.843 South 
Halsted St.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant ūkės. Turi mokėti vartoti trak
torių ir suprasti mašinas. Netoli 
Chicagos. Geras apmokėjimas.. A. 
Urban,. 6348 So. Artesian Avė., tel. 
Hemlock 2819.

FARMŲDARBININKAS. 25 do
leriai į mėnesį. Darbas vasarą ir 
žiemą. Galite atsišaukti ir nepaty
ręs. Joe Rundin, R. 6, Charlotte, 
Michigan.

REIKALINGA PA TYRUSIŲ 
Beef Boners”. Atsišaukite

Gugenheim Packing Co. 
37th and Ir,on Sts. Chicago.

REIKALINGAS GERO BUDO 
žmogus dirbti į tavern ir Lrąuor l 
Store, kuris bent kiek yra apsipra
tęs su tokiu bizniu. Klauskite GUS, 
2710 W. 59th St.

REIKALINGAS patyręs DARBI
NINKAS ant ūkės. Turi mokėti 
vartoti .traktorių. Kreipkitės

4107 So.' Ashland Avė.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos. Nėra reikalo mokėti 
gerai karves melžti. Rašykite Bok 
2473, 1739 So. Halsted St.

FOR RENI—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

ANT NUOMOS 5-kių kambarių 
flatas—$16. 4521 So. Paulina.
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A ŪTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA 1935 4 DURŲ,
Ford šedan. $135.00. Geram stovyje.

STANLEY ŪKAS 
841 W. 34th Place.

WHOLESALfeFURNIlTJRĖ
, RakandM ir. Itai^M. Pardavimui ,

MOKĖDAMAS CASH— , 
už rakandus, sutaupysi nuo. 46 
iki 60%. Mes pristatome bite kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik hacionalial 
žinomį daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Wėstern Avė., 

Chicago. III Tel REPubbc 6050
4.11 I. ......................... .... |l , f, ............................  '

JUODŽEMIS MAIŠYTAS^ SU HU- 
MUS ir Peat Moss, įtręštas, pąrduo- 
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai ‘už $1.00, 10 bušelių ėž $1.50. 

Prįstątom Visur, 
CHARLES, GAVČUS, 

South West HighWay and 
Harlęm Avė., Wdrth, III. 
Tel. WENTWORTJi 7942 

arba WORTH 193.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SŪ 
HUMUS—4 bušelis ............. . 25c-
5 bušeliai už ........................ $1.00
10 bušelių Už .....     $1.-56
Perkraustytas pigiai—-Anglis tie
siai iš mainą. 

STANLEY GAVCUS

PARSIDUODA PIGIAI gerai iš
dirbtas tavernas, su visais įrengi
mais. Priežastis — pašauktas ka
riuomenėn 1726 So. Halsted St., 
CANal 24Š0.

PARSIDUODA TAVERNAS 
priežasties ligos. Geras pirkinys.

6600 So. State St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pi
giai. Rendos $30.00 mėnesiui. Atsi- 
šaūkitė ABErdefen 9370,

PARSIDUODA TAVERNA, per
žiūrėkite šią gerą bizniavą vietą.

540 West 63rd St.

PARSIDUODA BIZNIS, fliatasir 
6 kambariai užpakaly. Pamatykite 
gavininką, kasdien po 5 vakare, o 
šeštadieniais ir sekmadieniais visą 
dieną. 2501 W. Pėrshing Road, 
kampas.

PARSIDUODA TAVERNAS ar
ba išrenduosiu. Prie pat Stock 
Yards, Biznis išdirbtas per daug 
metų. 4314 So. Ashland Avė;

PARSIDUODA GERAI įrengta 
bučernė ir grosernė. Pasekmingas 
biznis per daugelį metų. 2500 West 
69th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis išdirbtas per 22 metus. Gera 
vieta.

WALTER’S PLACE, 
10501 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS, biz
nis geras išdirbtas per 15 metų.

Adresas 1239 W. 69th St.

TAVERNAS, VALGYKLA, gyve
nimui kambariai, kampas dviejų 
vieškelių, 25 mylios į šiaurvaka
rius. Prie nuosavybės yra garažas 
ir krautuvė, abu išnuomuoti. Ge
rai išvystytas biznis. Našlė par
duos visą ar dalį.

Pamatykite Mrs. 
Old Kentucky 

Schaumburg, III.,

H. Schute.
Tavern
Roselle 2061

PARSIDUODA GRAŽIAUSIA ta
verna 18 apylinkėj. Priežastis liga. 
1843 So. Halsted St

PARSIDUODA KRAUTUVĖ, na
mas. Grosernė ir fikščeriai Kam
pinė vieta. White Cloud, Mich. Rąy 
C. Sanders.

GERA TAVERNA Roselande, 
parsiduoda pigiai. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priežastį patirsite 
vietoje. 408 West 103rd St. Cedar- 
crest 6949.

ir 
įve- 
apy- 
3132

PARSIDUODA GROSERNĖ 
delicatessen, su elektrikiniais 
dimais, pilnas stakas, nuosavą 
linkę. Pigiai. Mrs. SMITH, 
W. Marąuette Park.

PARSIDUODA AUDITORIUM 
TAVERN. Priežastis savininkas ei
na į savo kampinį mūrinį namą, 
6159 So. Ashland Avė. North East 
kampas. Kreipkitės .pas Jos. Ra- 
chunds, 3137 So. Halsted St., VIC- 
tory 6172.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
namu arba ant rendos. 3019 West 
59th Street.

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Bridgeporto, senai išdirbtas biznis.

3337 So. Lituanica Avenue.
i? r' 7ii .. ......................................... . hm m i, i.i i

REAL ĮSTATE FOR SALE 
Namai-žemė. Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą namij 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

LOANS—

4 AUKŠTŲ APARTMENTINIS 
namas, aštunkampis priekis, prie
šais Marąuette Parką. Įplaukų 
$235 į mėnesį, $18,500. Duosim mot 
gičių. . _

3434 West 67th Street 
Pašaukit savininką pasitarimui 

REPublic 3745.

IMU KIEKVIENĄ TUKSTANTJ ’ 
Nupirksite bizniavą namą su ta- 

vemo ir restoranto bizniu. Randasi, 
tarp didelių dirbtuvių. Savininkas 
priims mainais privatiŠką namą,1 
fąrmą arba lotus. Kaina $5,800.

Taipgi turime visokių kitokių 
natrių. Mažų Mr didelių, galima pi-i 
giai pirkti arba mainyti. Kreipki-1 
tęs pas 
CHARLES B. SUROMSKIS & CO.

6921 So. Western AVe. 
REPublic 3713.

Vakarais šaukite Prospect 0176.

KODĖL NUOMĄ MOKĖTI?
Pavyzdiniai namai atdari inspek

cijai, F. H. A. Paskolos.
C. C. MAZDIN, 

Archer ir Christiana Avė.
PROspect 5036 VIRginia 1109

5648 SOUTH WOOD ST. moder
niška muro rezidencija, 6 dideli 
kambariai, 2 maudynės, garažas.

6942 So. Morgan St., 2 flatis 6 ir 
kambariai, 50 pėdų lotas, garažas 

MANOR REALTY CO.
2532 West 63rd St. 

HEMlock 8300

6

RteAL fcsfm TČ exčDange 
Namai žemė Mainais

NORIU MAINYTI bizniavą na
mą Bridgeporte ėnt 3 ar 4 Hiatų 
biie apylinkėj. 6606 Bo. Mozart St. 
HEMlock 0707.
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FARMS FOR 8 ALE 
Ūkiai Pardavimui

20 AKRŲ, 15 MYLIŲ įpietvaka- 
rius nuo Chicagos, 135 South, 8500 
West. Peter Cure, Orland Park, 
Illinois.

PARSIDUODA Ramas ir IPz 
akro žemės, White Cloud, Mich. R. 
C. SANDERS.

40 AKRŲ —GENERALIS ŪKIS 
Oceana County apskrityje, prie di
delio vieškelio, netoli mokyklos, 
1% myl. iki ežero. 5 kamb. na
mas, daržinė, vištininkas, sujung
tas vielomis su namu, 35 yardai 
merkelio (mari) 80 lodės trąšų, 6 
akrai dobilų, laukas su alfalfa. 
$1,350. Sąlygos.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

PORA MINUČIŲ į pietvakarius 
nuo Park Ridge, gražus plotas že
mės (130x180) prie Golf Course, 
grįsto kelio, medžiais apaugęs, ele
ktra, arti mokyklos, labai pigiai— 
$800—$160 įmokėti— $10 į mėnesį 
už palikusius. Box D-76, 1739 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA DIDELĖ daržo
vių farma netoli North Avė. Patin
kama darbininkams, kurie dirba 
prie pastovaus naujos Buick dirb
tuvės, grįstas kelias, gasas elektra, 
busų, arti didelės mokyklos, nėra 
skolų, $375; įmokėti $75, pasiliku
sius $5 . mėnesį. Box W-l, 1739 S. 
Halsted St.

PASIGERĖKITE išvažiavę ant 
tyro, oro porą mylių į vakarus nuo 
Oak Park, 5 akrų farma, grįstinio 
kelio, elektra, nauji narai šalimais. 
Viskas $200 įmokėti ir pasilikusius 
$12 į mėnesį. Box R. R. 4, 1739 S. 
Halsted St.

PARSIDUODA 2% AKRŲ žemės 
netoli Green Bay kelio, Lake Coun- 
ty, III. $375; įmdkėti $75—pasiliku
sius $5 į mėnesį. Box M-60, 1739 
So. Halsted St.

PARSIDUODA DIDELĖ daržovių 
farma, arti Wolf ir Grand Ąve. 
grįstas kelias, elektra, žemė 300 
pėdų didžio, gera žemė. $275, $50 
įmokėti — Box 0-15, 1739 So. Hal
sted St.

PARSIDUODA GERA VIETA dėl 
darovių, vištų arba vaisių augini
mo farma. Gera vieta dėl namo, ir 
sodno, arti Gre=enview Golf Club., 
grįstas kelias, elektra, medžiai, ar
tį mokyklos: 1 blokas nuo Bryn 
Mawr Avė. Arti La Grange Road. 
$375—$75 įmokėti, palikusius $5 į 
mėnesį. Box 49-J. 1739 So. Halsted 
Street.

PARSIDUODA 20 AKRŲ farma 
ant Main St., į pietus nuo Lom- 
bard, Du Page CoUnty; grįstas ke
lias, elektra $4.750. $1,000 įmokėti. 
Box AO-Ž. 1730 So. Halsted St.

AŠ PRISTATAU jums žemę, 
prisodinu Visokių citrinų medžių, 
kurias jus išsirenkat už tik sekan
čias kainas — 5 akrų — $180 — 
10 akrų—$170—20 akrų—•$16l0. — 
40 akrų—$150. Aš turiu 620 akrų 
geriausios citrinos augančios žemės 
Šioj Tndian Rfver vietoj. Visokių 
namų, lotų mieste ant Dixie High- 
way. L. B. O’Steen, Wabasso, Fla.

PARSIDUODA 300 AKRŲ plotas 
Žemės, 60 akrų Išdirbtos, 240 akrų 
Šėmės pušyno. Nėra budinkų. 
$3,500. CENTRAL. WISCONSIN. 

4071 N. Kenmorė.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
taverną su 5 flatų mtiriniu namu, 

karų gara&ts, pigiai $5,000 — 
priežastis liga. Priimsiu morgtčių 
jeigu reikalingą. 19Ž6 So. Čąnal- 

Avė. arti Halsted Si. CANAL 
2945.
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TEN JUOS MIKLINA, IR MIKLINA TIKRAI 
NE JUOKAIS

GALIMOS LEMIAMOS KOVOS SCENA

Bet Seržantas Raymondas Vielius Nesiskundžia, 
Nesiskundžia ir Kiti.

Raymondas yra vienas trijų 
sūnų. :pp. Vielių kitas sūnūs—■ 
Alfonsas — 'turi įitsakomingą 
federalės valdžios darbą Port- 
landc, Oregon valstijoje, o 
VValter —yra vienas viršinin
kų Sears-Roebuck departa- 
menlines krautuvės skyriuje, 
Northsidėje, prie Irving Park 
bulvaro.

Jeigu seržantui Raymondui 
teks šią žinią skaityti, lai jis 
žino, kad jo mamytė atvyksta 
jį aplankyti, Motinų Dieną, 
gegužės it-tą. Rs.

Paskyrė $10.00 
Naujieną Namo 
Fordui ' Ai’ME-NAU.TJENV Ph<>v>i

Didžiosios rodyklės parodo laukiamą vokiečių atakos Balkanuose kursą. 
Tose vietose įsistiprinę anglai su graikais yra pasirengę atmušti puolėją kovoje, 
kuri gali nulemti visą Balkanų karo eigą.

MERGINA IŠŠOKO Iš 14-to AUKŠTO, UŽSI
MUŠĖ; “VELYKŲ DOVANA TĖVAMS”

Jiems Paliko Labai Keistą Laišką.

Seržantas Raymond Vielius- 
VVells, pučia klarnetą 122-tros 
artilerijos dūdų orkestre, Camp 
Forrest, Tullahomoj, Tenn.

Ar jūsų sūnūs armijoje ir no
rite žinoti ką jis ten veikia ir 
kaip laiką leidžia?

Jis turi liuoslaikio, bet perė
jęs dienos “muštro programą”, 
jis turbut neturi didelio noro 
smarkauti.

Naujokus ten miklina, ir mi
klina tikrai ne juokais.

Štai, jaunas seržantas Ray- 
mond Vielius-Wells, rašo laišką 
iš stovyklos savo tėvams, Anta
nui ir Veronicai Vieliams, 7817 
South Normai avenue.

“Dienos Programas”
“Štai ką mes veikėme šian

dien (tai musų kasdieninis pro
gramas) : .
1. Atsikėlėm 5:00 ryto
2. 6:00 sugrojom rytmetinę
3. 6:15—pusryčiai
4. 7:15—gimnastikos pamokos 
5„ 7:45—karo muštro pamokos
6. 8:30—pamokos apsigynimui

nuo nuodingų dujų
7. 9:30—Sargyba viduj
8. 10:30—Šaudymo pratimai
9. 12:00—pietus
10. 1:00—pavienių naujokų la

vinimas
11. 2:00—muštras su dujinėmis 

kaukėmis
12. 3:00 Dūdų ortiestro prakti

ka
13. Vienos mylios “pasivaikš

čiojimas”—pusę kelio rei
kia eiti, pusę bėgti

14. 5:20—Sugrojom vakarinę— 
ir savo darbą užbaigiam

15. 5:30 — vakariene

Brighton Park Moterų Klubas 
Sėkmingai Darbuojasi.

Brighton Parko Moterų Kliu- 
bas paskyrė $10.00 auką “Nau
jienų” namo fondui, taipgi sa
vo paskutiniame sus’r.'nkime, 
bal. 4 d., paskyrė $25 00 lab
darių senelių prieglaudai.

Susirinkimas įvyko p. A. Za- 
bukienės namuose, ir ji pirmi
ninkavo. Kadangi neatsilankė 
sekretorė p. M. Carter, tai jos 
vietą užėmė senoji • sekretorė, 
kuri ėjo finansų ir nutarimų 
rašt. pareigas per 6-is metus 
laiko. Tai neini Istanti darbuo
toja, p. S. Puniškicnė.

Pelningas Parengimas.
Kovo 23 d., Vingeliausko sa

lėje įvyko Kliubo Bunco paren
gimas, ir komisijos narė p. K. 
Moeevičienė raportavo, kad jis 
davė (lesė t ką dolerių pelno. į 
komisiją įėjo K. Moeevičienė, 
A. šeputienė, V. Staniuliene, 
Mikuckienė ir A. Sačasukicne.

Pastaroji pardavė 50 bilietų 
— tur būt turi tam tikrus ga
jumus. Dalis šio parengimo pel
no buvo skirta labdarybei.

Kaip minėjom, da’is nuėjo 
“Naujienų” namui, taipgi prie
glaudai, o $5 paskyrė vainikui 
j. Karaliūnienės mirusiam vy
rui.

Turi Daug Jėgų.
Visi nutarimai ėjo sklandžiai, 

ir pas nares buvo nemažai en
tuziazmo. Jos turi grupę gero
kai pralavintų dainininkių, taip 
pat keletą solisčių, visą progra
mą išpildo savo jėgomis, o kur 
dar jaunuoliai? šokikės ir dai
nininkės visuomet narėms pa
deda.

Mirė Staigiai
Susirgęs Antanas
Budvitis

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Kelis žmones Sužeidė
Bridgėpbrte.

Pas M. Griniene i* 
Viskas Velykų 
Stalui

šeštadieniais — Sekmadie
niais Liuosi.

Kas vakaras, išėmus trečia
dienius, rašo serž. Vielius, ka
reivinių salėje įvyksta progra
mai, o antradieniais ir penkta
dieniais specialiai kursai, 
“šeštadieniais nuo 12:00 die
nos mus paleidžia, ir galime 
daryti ką norime, taipgi per

Motinų Dienos Vakaras.
Sekantis Kliubo pavasarinis 

vakaras įvyks gegužės 11 d., 
Syrena salėje. Tai bus Motinų 
Dienos vakaras. Komisijos na
rė A. Žabu kieno pranešė, kad 
rengia siurprizų narėms.

Į kliubą prisirašė šios naujos 
narės, K. Millerienė ir N. Strau- 
kas. Po susirinkimo vaišės, o 
po vaišių visos išsiskirstė gero
je nuotaikoje. A. Miščikaitienė

Turėjo Labai Didelę Istorinių 
Daiktų Kolekciją.

NORTHSIDE. — Užvakar va
kare plaučių uždegimu ir kom
plikacijomis susirgęs mirė se
nas Northsidės gyventojas, An- 
anas Budvitis. Ji> susirgo spi

giai, ir m’rė ligoninės beve k 
nespėjęs pasiekti.

Velionis gyveno vienas, adre
su 1825 Wabansia avenue. Ten 

■ isai turėjo nepaprastai įdomią 
ir tuksiančius dolerių siekian
čią įvairių istorinių daiktų ko- 
ekciją, dauginusią i apie lietu

vius ir Lietuvą.
Verta $5,000.

Jis rinkdavo pašto ženk’us, 
vairius medalionus, senovės p - 

nigus, dokumentus ir kitus is
torinės vertės daiktus. Jis turė
jo plač:ą kolekciją apie Da
riaus-Girėno skridimą ir kitus 
svarbesnius Amerikos lietuvių 
gyvenimo įvykius. Kolekcijos 
vertė apie $5,000.

Užsiėmimu velionis buvo siu
vėjas, taipgi priklausė prie įvai
rių filatelistų (pašto ženklų rin
kėjų) ir istorinių organizacijų.

Apie laidotuves bus pranešta 
vėliau.

Oak Forest’o 
Lietuviai Dėkoja už 
Velykines Dovanas
Gerb. Naujienų Dienrašti:

Mes, Oak Forest senelių prie
glaudos įnamiai lietuviai, prašo
me duoti 'vietos musų mylimam 
dienrašty pranešimui, kad mus 
Balandžio 6 d. aplankė Stepo
nas Dambrauskas ir Įteikė per 
Antaną Liechavičių Velykų do 
vome, mes tariame nuoširdžios 
lietuvių.

Keli žmonės buvo lengviau 
ar sunkiau sužeisti trijų auto
mobilių susikulime prie 35-tos 
■r Barneli gatvių.

f automobilį, kuriame važia
vo 29 melų Josephine Zite'la 
nuo 4625 South Halsted Street, 
įvažiavo automobilis vairuoja
mas vieno J. Grabunskio. Z tol
ios mašina tada .tvenkė į stovin
tį automobilį, kuriame buvo 25 
melų Joe Leases, nuo 3214 So. 
Halsted strtet.

Sunkiausiai sužeista .Joseph
ine Zitelki, — jdi buvo sumuš
ta galva. Paguldyta Si. Paul li
goninėje.

Kitos Nelaimės.
43 metų Leo Weldžius, 2156 

West 23rd streėt? I‘buvo lengvai 
sužeistas ir sukrėstas, dviejų 
mašinų susidaužyme prie 34-tos 
ir Emerald avenue. Antrą ma
šiną vairavo 25 m. Ray Repale 
2714 S. Wallace ,street.

Kitose aulo, nelaimėse buvo 
sužeisti šie žmonės:

Anna Berklovv, 42, 2833 
Archer avenue, prie namų;

VValter Abrynski, 30, 1226 
W. 32nd Place, prie 31 st ir 
Bonfield;

Frank Szymcak, 2928 S. Kee- 
ley avenue (mirė, buvo atras
tas automobilyj, ties 3013 Kee- 
ley avenue).

John Barta n, 40, 6147 Ko- 
mensky avenue, prie 34lh ir 
Western;

Joe Buck, 28, 2740 S. Trum- 
bull avenue, prie 54th ir Pu- 
laski avė.

dėkui visiems kurie į Kun. Moc
kaus paminklo fondą aukavo.

John Rusteika
Antanas Liechavičius

Oak Forest, Ilk ,

Margučiai, Kumpiai, Pyragas, 
Visokie Skanėsiai.

visą dieną sekmadieniais.
“Čia kai sausa tai gana 

daug dulkių, o kai lija, tai 
daug dumblo. Kadangi groja 
orkestre ir dirigentui susirgus 
jį diriguoju, tai algos šį mė
nesį gavau $72.80.”

Tai taip serž. Vielius ir 
naujokai praleidžia dieną 
Camp Forrest stovykloj, kur 
yra daugiausiai vyrai iš Illi
nois valstijos.

“Jauniausias Seržantas.”
Jis rodos, yra stovyklos jau

niausias seržantas. Jis yra 
tarnavęs apie du terminus 
Illinois Nacionalėj gvardijoj 
į kurią pasidavė truputį “su- 
melavęs”sako, apie savo am
žių. Jis dabar riepilnai 20 me
tų-

PADĖKA
Brighton Parko Moterų Klu

bas dėkoja visoms narėms, ku
rios aukavo dovanas bunco pan
ty vakarėliui, kovo 23 d. Padė
ka priklauso taipgi šiems biz
nieriams: Cutler Bakery Shop, 
broliams Kučinskams už Green 
Mill duoną, P. Balniui, Cicero, 
už duoną ir P. Sačauskams už 
kumpį.

Brighton Parko Moterų Kliu- 
bas ir rengimo komisija visiems 
taria ačiū, už pagelbėjimą su
kelti keleto dolerių labdarybės 
reikalams.

Komisijos narės: K. Mocevi- 
čien«ė, A. Sačauskięnė, A. šepu
tienė, V. Staniulienė, p. MikutS 
kienė. • A. M-—nė.

Kun. Mockaus Pinigai
Dambrauskas mums paaiški

no, kad tie pinigai tai yra balan
sas likęs iš A. A. Kun. Mykolo 
Mockaus paminklo statymo fon
do, po to kai paminklas pa
statytas. > ;

Pinigus liepė padalinti sekan
čiai: A: Liechavičiui ir J. Rus-, 
teikai po dolerį, o likusius sep
tyniolika —< po 20 centų 85 lie
tuviams. žinoma daug lietuvių 
liko nieko negavę nes šioj prie-
glaudoj randasi suvirk 150 lie
tuvių.

Vardu tų kurie dovanų ga- 
ovjne, mes tariame nuoširdžios 
padėkos žodžius S. Dambraus
kui ir visiems pirmos kuopos 
laisvamaniams už neužmiršimą 
musų biednų senelių. Taip pat

ADDED SHOWS—Sat 10:40 Am’ 
Sunday—-5:30 P. M.

'fĄt^AStĄ
ALL SEATS RESERVED

Mon. to Fri. Mat. and Saturday 
Morning 50c; 75c and $1.10 

Evenings and Sat., Sun Mat.
$1.10; $1.65. Tax Incl.

Children under 16 Half Price 
MAIL ORDERS Fili-d 
APOLLO THEATRE 
Randolph and Clark 

v, . • ■ ■

Jeigu paskubėsite, tai šian
dien dar gausite i epapra lai 
gražių margučių, skanių, na
mie ruoštų kumpių, namie kėp
io pyrago ir visokių skanėsių 
jūsų Velykų stalui, Marijos 
Grinienės krautuve e, NEW 
LIFE DEL1CATESSEN, 3331 S. 
HrJstęd Street.

Pas ją gausite viską, jeigu 
suspėsite ir dar neišparduota, 
kas lik reikal nga jums Vely
koms.

Margučiai pas ją taip gražiai 
papuošti, kad visur lengvai jie 
prizus laimėtų, — o kas svai- 
biausia, jie parsiduoda labai pi
giai.

M. Grinienės gam’nto kum
pio tiesiog nea įsi valgysite.
' Viskas labai skanu ir p’gu — 
nežiūrint ką ten pirks'.te. Ir tu
rėsite užtikrinimą, kad viskas 
labai šviežia ir geriausios rū
šies.

Šiandien NEW LIFE DEIJ- 
CATESSEN, 3331 So. Halsted 
Street, atdara iki 10-tos vakare. 
Telefonas yra YARds 5742.

(Sp.)

500,000 Darbų 
Chicagos Distrikte

Chicagos pramonininkų są
junga skelbia, kad ginklų ga
mybai pilnai įsisiūbavus, Chi
cagos ir apylinkės dirbtuvės pa
ims apie 500,000 daugiau dar
bininkų, negu dabar turi. Pra
monininkai rūpinasi kur juos 
gauti, neS) nori bent kiek patyru
sių, o tokių mažai yra.

———--- ----------

Nebus Lietaus, 
Nebus Debesų —

Giedra Rytoj

Visos ponios ir panelės rytoj 
gali drąsiai puoštis naujomis 
skrybėlaitėmis, sukniomis, ba
tukais ir paltais, — tai yra, jei-

“Savo keliu šis mano aktas 
yra tarsi kokia Velykinė dova
na, abejiems — jums ir man. 
Už sugrąžinimą gyvybės, kuri 
pasauliui reikalinga, aš atiduo
du savają.”

Parašius tuos žodžius ir už- 
adresavusi savo tėvams, Mr. ir 
Mrs. John Treivers, 5131 So. 
Spaulding avė., dvidešimt vienų 
metų amžiaus Albina Calherine 
Treivers, ketvirtadienio vakare 
iššoko iš Sherman viešbučio 
keturioliktojo aukšto lango. Ji 
tam viešbuty užsiregistravo tre
čiadienį.

Nusivylusi Gyvenimu?
Ką ji savo laiške norėjo pa

sakyti tėvai patys negali išaiš
kinti. Kiek šviesos nusižudymo 
motyvams duoda kitas laiškutis 
paliktas draugei Miss Eleanor 
Ullen, 6754 Norlh Hermilage 
avenue. Toj notoj velionė kal
ba svving-muzikos terminais a- 
pie kokį tai nusivylimą gyveni
mu.

Miss Ul'en pareiškė, kad Al
bina jau kartą pirmiau bandė 
nusižudyti. Sako ji jautriai per
gyveno savo vaikino mirtį au
tomobilio nelaimėje prieš melus 
laiko.

Velykas Namie — 
0 Balandžio 19 — 
Margučių Vakare
Iš SLA 63 Kuopos Darbuotės.

BURNS DE. — SLA 63-čio- 
kuopos nariai Velykas pralėk 
namie ar svečiuodamie** pas 
draugus, bet ateinantį ’/’vidie 
nį, balandžio 19, jie'^irink*-' 
smagiam Margučių Vakarėliui, 
kuris įvyks M. Meci ikcvičiaus 
salėje, 1036 East 93rd street, 
Burnsidėje.

Ten bus ne vien margučių 
bet ir gražių dovanų svečiams, 
bus taipgi vaišės ir smagus šo
kiai. Viskuo rūpinasi darbšti 
komisija, į kurią įeina A. Snar- 
skienė, G. Kuč nskicnč ir O 
Mockienė.

Kaip bilietai, taip dovanų 
knygutes smarkiai platinasi, jos 
raportavo kuopos susirinkime, 
ir tikisi daug publ kos.

Next — Piknikas.
Beje, tai paskutinis kuopos 

parengimas salėje. Sekantis pa
rengimas programe yra pikni
kas Rossis Grove darže, liepos 
6 d.

Kuopos susirinkimas įvykt? 
balandžio 3 d., Tuley Parko 
svetainėj. Pirmininkas F. Skro- 
butėnas, kuopos pirmininkas.

P. Kučinskas, delegatas į 6- 
tą apskritį pranešė smulkmeniš
kai apie paskutinės konferenci
jos darbus ir tarimus.

Linkėdami visiems nariams ii 
kuopos draugams linksmų Ve
lykų, kviečiami nepamiršti Mar
gučių vakaro ateinantį šeštadie
nį ir skaitlingai atsilankyti — 
visi smagiai praleisime laiką.

A. Laurutanas

VAKAR CHICACOJE •
• Ugniagesių pastangos atgai
vinti 59 metų Mike-Senką, 5201 
S. Trumbull avenue, nieko ne
gelbėjo. Jis mirė staigiai gavęs 
širdies ataką.
• Cemento maišytuvas užvirto 
ir mirtinai sužeidė 53 metų 
Lawrencc Lewis, nuo 67 W. 
Madison street. Nelaimė įvyko 
ties 3200 South Throop street.
e Į apskričio ligoninę išvežtas 
sunkiai susirgęs 48 m. Charles 
Kuzel, 3011 S. Union avenue.

O Iš Silverstein Service Cake 
Co., įstaigos, 834 N. Western 
avenue, du plėšikai išnešė $689. 
Privertė savininką atidaryti 
jiems seifą.

© Gaisre, kuris kilo nuo ci- 
gareto, adresu 7117 Bennett 
avenue, mirė 38 metų Mrs. Ruth 
Knox. Berūkydama, ji užmigo 
fotelyje.

. © Susikrimtęs dėl žmonos 
mirties, nusišovė 59 metų Cor- 
nelius Richert, 5019 Sunnyside 
avenue.

• 600 svarų vandens tankas 
užkrito ir kritiškai sužeidė 55 
metų darbininką, Walter Mc- 
Dole„ 3919 Indiana avenue. Ne
laimė. įvyko ties 413 N. Frank- 
lin street.

Tinka Ir Jūsų 
Mitomobiliui, Tinka 
Ir Lėktuvui

Ir Parsiduoda Labai Pigiai

t

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie- 
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa-

gu jos nori atsidėti Chicagos oro 
pranašo spėjimo gabumais.

Jis sako, kad rytoj bus giedra 
ir gražu. Jei bus lietaus, tai 

k pirmadienį. ,

Pirk 
rios

e tose krautuvfise, ku- 
garsinasi “NAUJIENOSE

Išėjo į Kariuomenę 
Iš 18-tos Apylinkės

Balandžio 5 d., šie jaunuoliai 
išvažiavo į kariuomenę. Prieš iš 
važiuojant buvo surengta jiems 
party, per Emily Urnezis, 1901 
Canalport avė.

Joe Michalello, 1920 S. Jef- 
ferson St.

Frank Mockus, 554 Cullerton 
Street,

Martin Barosko, 1911 S. Jef- 
ferson Street

Julius Gedman, 1831 Canal
port Avenue.

—P. G.

Naudokite aliejų savo auto
mobiliui, kuris tinka ne vien au
tomobilio motorui, bet ir labai 
galingiems lėktuvų motorams, 
kurie išvysto virš tūkstančio ar
klių jėgos.

Tai UTMOST MOTOR OIL, 
kurį galite gauti tiktai Nor-Gar 
Gas and Fuel Oil Company san
dėliuose, 4800-24 South Califor- 
nia avenue, ir 500 West Gar
lėkį Bulvaras. Jis parsiduoda 
daugiau kaip perpus pigiau ne
gu aliejus, kurį jus dabar per
kate.

Ir Utmost aliejus yra geriau
sias už bet kokius pinigus. Tik 
$2.10 už penkių galionų keną, 
kuris yra aprūpintas kranu, to
dėl patogiai, be vargo, galite iš 
jo aliejų į automobilį pilti.

Pagal tą kainą kvorta išeina 
10Va centų. Tai tikrai barge- 
nas. (Sp.)

Moterų Draugija 
Dėkoja Padėjusiems 
Surengti Vakarą
Gerb. Naujienų Redakcija:

Prašome suteikti vietos jūsų 
dienrašty šiuos kelis padėkos 
žodžius tiems asmenims ir fir
moms kurios prisidėjo prie pa
darymo Lietuvių Moterų Ap- 
švietes Draugijos rengto vaka
ro pasekmingu.

Padėkos žodis priklauso Nau
jienoms, Sandarai, šaltimierui, 
Budrikui, Sophie Barčus, Taru
čiui ir Vanagaičiui už pagar
sinimą; Norai Gugis, Louise 
Narmontaitei, už dovanas; M. 
Schultz, A. Miscikaitienei, U. 
Kalaučkienei ir J. Puniškai už 
pasidarbavimą; ir visiems kurie 
atsilankė ir padėjo D-jai uždirb
ti kelesdešimt dolerių vertingam 
tikslui.

Rengimo Komisija:
/ Sophie Puniškienė 

Lena Adams 
Ono Sanders 
Albina Verneckienė 
Marė Endzulienė
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Žaidimas Tamsoje
Prasideda taip: ji perskaito 

laikraštj ir po valandėlės sa
ko:

Eisimo į kavinę.
Prieš valandėlę ji sake:
—Kinas? Ne, niekur. Ar ma

nai, kad kame nors yra vieta 
dėl kurios verta iškelti koją 
iš namų: Mes galime dar pa
kalbėti apie politiką. Ne, ne 
apie tą įkyrėjusį miestą; ką 
darytumei tamsta, jeigu sa
vaitei atiduotų valdyti pasau
lį? Aš,—jos balsas darosi -kie
tas,—liepčiau priraišioti did
žiuosius šunis.

—O man....
—Butų dar sunkus darbas, 

—nesiklauso ji, — pažadinti 
Žmogų. Ar nesijaučia, kaip 
kasdieną stipriau įmingame, 
kaip ateina liga,— jos balsas 
lūžinėja, ir staiga ji juokiasi. 
—Ką daryčiau aš?—Pirmiau
sia — pavietočiau diplomatus, 
panaikinčiau muitą geram vy
nui, nusiųsčiau kaimynams 
riebių buterbrodų — . daug 
daug sviesto.

—Ir dar?
—Gal būt, pasikarčiau poli

cininko akyse ir jis neturėtų 
teisės surašyti protokolą.

Tokia kalba buvo prieš va
landėlę.

—Į kavinę? Aš manau kad 
truputį apkurtai!. šiandieną 
mes negavome jokio ultimatu
mo, garbė Dievui; juk tamsta 
tik per tas biaurias dienas sė
dėjai tenai.

Tenai—ji sėdasi viduryje ir 
visą laiką žvalgosi; galima iš- 
sikarinti sprandą ir išsiklibin- 
ti akis nuo tokio sukinėjimosi.

—-Tamsta rengiesi į seklius? 
—jam beveik jau linksma.'-— 
štai ką reiškia teks uždaras 
gyvenimas, kokį vedi — pas
kui negalima atsisotinti žmo
nėmis. Pažįsti aną poną, kur 
praėjo, ne? Nė tos? Man ne
aišku, kur tamsta gyveni kas
dieną: nepažinti to mizerno 
pusantro šimto tūkstančių, ne
žinoti savo artimų visų nuo
dėmių! Didelis malonumas sė
dėti čia su tokiu naujoku.

Po penkių vakarų — to ne
būtų galima pakartoti; po visų 
tų, kada išsėdi kelias valan
das, priešais duris, ir lošia 
domino. Prie kiekvienų žings
nių jį pakelia akis į įeinantį 
vėl grįžta prie kaulų bartis 
visą dieną, toks vienintelis 
jausmas.
--------------- Ji perskaitė laik
raštį, šypterėjo keistai, ir vėl 
perskaitė — dabar gerai atsi
mena, kasdieną geriau atsi
mena. Bet kas buvo ten? Toje 
spaudos juroje, kur atrasi aną 
pasenusį dienraštį?

—Sunkiau negu prisišaukti 
pavarytą meilužę, — pats gir
di, kad kalba ir užpyksta ant 
visko. Taip, ji skaitė laikraštį 
ir dabar kasdieną sėdi prieš 
duris; ir jis sėdi — Nieko ne
sakiau. Bet mes galėtume at
sisėsti ant laiptų gatvėje — 
dar geriau butų sekti kiekvie
ną įeinantį.

Ji pasižiūri į duris į jį ir 
šypsos.

—Ar lai tamstai taip svar
bu?

Ir jeigu buvo pagalvojęs pa
klausti, kas yra laukiamas— 
dabar to nesakys, bet piktu
mas auga.

—Pabandyk man tamsta na
muose užginti — parūkyti ,— 
po to, kai čia iš durnų tesima
to tik blakstienų galai. Tams
ta pati atrodai, kaip papiro
sas.

—Ačiū; tą patį sako ir ma
ma. Dar po kiek laiko — bu
siu visai sudegusi.

—Ar žinai, kad dabar ke
turioliktas vakaras, — sako jis 
po daugelio dienų. Mato stik

le jes rankas ir veidą, pasislė
pusį už laikraščio; didelės at
bulos raidės atsispindi ir iš
blyškę pirštai.

Tą šeštą dieną atėjus, — ji 
trauko pečiais.

— Nesuprantu, ko tamsta 
taip veržiesi sėdėti prie durų, 

—ji pasirenka vietą ties veid
rodžiu, ir čia dabar praeina 
vakarai. Jie pavarto daug laik 
raščių ir išsklaido žurnalus, ir 
daug tyli. — Veidrodyje pra
eina visi, kurie ateina ir grįž- 
♦a, niekas nėra aplenkta. Ir 
jis nepraleidžia nieko pro sa
vo akis, kas lik pasirodo stik
le—rašytojas ir žyde, pirklys, 
provincialas ir kiekvienas 
naujas šiai vietai. Į tuos žiuri 
ilgai ir kasdieną; kaip liga, 
įsisenėja ilgesys. Ir jo veidas 
šaltame stikle, sienoje jam 
pačiam yra pasikeitęs ir su
džiūvęs, kaip iš Dovydo psal
mių; laukimas užmuša — se
na teisybė. — Kas yra tas, ku
rio laukiame? Turi paklausti 
ir žino, kad atsakyta bus taip, 
jog jis atrodys juokingas su 
savo teiravimosi. —

Bet tai nėra nė vienas, kuris 
kartkartėmis prieina paplepė
ti ar prisėda palošti, nei tie, 
kurie praeina tylomis -—• stik
las neatidaro nieko.

Yra laikas išeiti, o lietus 
krinta į stogą bildėdamas ir 
šniokšdamas, ir kartais subla- 
ba žaibas. Vienas atsimuša 
ant statulos — mergaitė visa 
parausta ir, rodos, sujuda; ą- 
solis beveik ištrūksta iš ran
kos. — Ir kartais veidas stik
le pasidaro žalsvi kaip ne 
žmonių. 0 smuikas nuslysta 
ir vėl paklista—ir darosi be
balsis ir tolima*s veidrodžio 
gelmėje.

—Neseniai naktį važiavau 
su vežiku ir lijo, — jos balsas 
panašus į lietaus lašus už lan
gų,—lai buvo juokinga. Ne, tai 
priminė Milašiaus eilėraštį 
apie sustojusią karietą—tam
sta tai turi mokėti, ne? Pro 
budos apskritą angą, važiuo
jant įkainiui, pasaulis atrodė 
kaip teatro scena, ir tai ne. 
Pagaliau, visliek.—Ir bijo. Tai 
buvo tikrai, kada arklio kojos 
išmuša muziką— tokią melo
diją, kuri pirma ateina į gal
vą. — Ir palydovas pasakojo 
apie keliavimą, jis buvo daug 
kur, ir neužmiršo Venecijos 
nei Rymo. — Klausosi. — Ly
ja, girdi?—Žiuri į veidrodį ir 
atrodo, nemato ten nei savęs, 
nei su kuo kalba. — Kažin, 
man rodos, mane kvietė atva
žiuoti į Italiją. Rodos, sakė: 
važiuokime kartu.

Jos balsas atrodo svetimas, 
lyg įlindo į jį tas, kas kalbėjo 
seniai: važiuokime.

—Kažin, — ji šypsosi, —ro
dos sakė: parodysiu Raudo
nos Lelijos miestą ir paieško
sime šulinio, išraustoje iš pe
lenų gatvėje. Busiu naudingas 
— parodysiu viską — ir kai 
tamsta nebeturėsi pinigų — 
parduosiu tamstą. — Yra toks 
juokas, kurio norėtum klau
syti metus — tokį girdėjau. 
Kažin, o gal to niekas nekal
bėjo. Manau, palošime? Iš vie
no tamstos eilėraščio gerai?

Prieina piretelius; iš. kertės 
prie muzikantų pasikelia — 
pasisveikina juodas ir aukš
tas. — Lošia trys; vienas link
smai ir garsiai kalba, antras 
sekioja einančius stikle, ji ty
lomis kilnoja kaulus ir nie
kuomet teisingai nesuskaičiuo 
ja akių, kaip visada. — Iš 
kertės, atrodo, žiuri į lošian
čius, o gal ne — matosi pusė 
jpodos galvos ir ranka su pyp
ke.

—I kavinę? — stebisi ji kitą 
dieną. — Mielas pone, tamsta

Chicago, III., šeštadienis, Balandižo-April 12 d., 1941
S. Mincloyas.

AMŽINOJI GARBĖ
Žilabarzdis išminčius, moki

nių minios apsuptas, stovėjo 
ant aukštos kalvos ir rodyda
mas ranka į esanč ą po kojo
mis klaikią, saulės išdegintą dy
kumą, tarė:

—Žiūrėkite! čia kadaise buvo 
žymiausias pasaulio miestas, di
džiulis Babelis! šos kalvos sle
pia jo pilių, kuorų ir šventyk’ų 
griuvėsius. Visame pasaulyje 
skambėjo jo gail e, pajėgumas 
išdidumas ir turtingumas — 
viskas buvo niekus ir visi puolė 
ant kelių prieš jo valdovus.

štai, praslinko amžiai ir mi
rė didysis miestas. Tyrų vėjas 
užpustė smėliu p Jis ir jų val
dovų kapus, išnyko ir padavi
mai apie juos.

Kas buvo tie čia besisilsį? 
Koks buvo jų gyvenimas, ką jie 
nudirbo ?

Nėra atsakymo!
Nei buvus galybė, nei neap

sakomi turtai neišgelbėjo jų 
nuo užmaršties bangų.

Bet nenusiminkite, draugai, 
amžinybė egzistuoja, šalia ga- 
galingųjų žmonių gyvenimo 
menkučiai, šie menkučiai, lie
pa stebiami, savo laiku sau ir 
savo valdovams sukūrė lai, ko 
abeji siekė — amžiną apie juos 
prisiminimą.

Šių žmonių vardas — rašyto
jai ir poetai. Jie užrašė savo 
bendralaikių žygius.

Ir štai, šiuose tyruose randa
ma molio plytelės su pasakoji
mais apie senovę.

Sugriuvo šimtai kitų valsty
bių, bet plytelės, i papirusai ir 
rankraščiai užsiliko; už tai šian
dien gyvi Platonas, Aristotelis, 
Seneka, Eschilas išminėjai ir 
rašytojai. ; \

Ne tie karalių karaliai, kurie 
čia guli sutrūniję po kojomis, 
bet įneš išminčiai ir plunksnos 
žmonės. Viskas praslinks, t’.k 
musų knygos amžiams pasiliks 
iki pasaulio pabaigos gyvens ir 
švies žmonijai! Knygos ir pro
tas — štai kas įštiesų amžiny
bės verti!...

Mokiniai su didele pagarba 
klausėsi mokytojo žodžių. Ir 
kuomet jie grįžo iš keliones na
mon, senasis išminčius sėdo 
prie savo milžiniško kurinio, 
kuriame norėjo išlieti visą iš
mintį ir ilgojo gyvenimo paty
rimus. Jis jautė besiartinančią 
mirtį ir skubėjo įamžininti sa
vo vardų.

Išminčiaus knyga išvydo pa
sauli ir visuose kraštuose apie 
jį kalbėio, šimtai tūkstančių, 
egzemnlioriu šio kurinio paplito 
pasaulyje ir išminčius, visų ger
biamas ir garbinamas, su 
džiaugsmo šypsena veide persi
kėlė i kita pasauli.

—Amžina garbė — tokiu už
rašu puošė jo kapą vieno vai
niko raištis.

Praslinko šimtas metų ir iš
minčiaus knygą, nors visi mi
nėjo, bet niekas jau veik ne
skaitė. Naujų laidų niekas ne
išleido, o senosios apsipynę vo
ratinkliais ir pamažu nyko. Už 
trijų šimtų metų visame pasau
lyje teužsiliko vienas egzemp
liorius puikiuose apdaruose.

Kaip didžiausią retenybę ją

Prezidento Sūnus Apsives

James Roosevelt, Prezidento vyriausias sūnūs, su sa
vo buvusia slauge, Miss Romelle Schne’der, paduoda pra
šymą vedybų leidimui gauti, Los Angeles mieste.

M. Zoščehko.

VELYKINIS
NUOTYKIS

Va, broliukai mano, ir šven
tės panosėj — Ve’ykos, taip sa
kant.

Kurie tikintieji, tie, nei avys, 
velykinį pyra^į neš šventinti 
Tegul neša. Ą$ nenešiu. Pakaks.' 
Man, broliukai, pernykštėmis 
šventėmis ant .Velykinio pyrago 
kojomis užlipo: ,

Svarbiausia, kad aš sugaišau 
ir pavėlavau į pradžią. Ateinu 
prie šventoriaus, o stulai jau 
užimti. Aš prašau tikinčiuosius 
piliečius pasislinkti, o jie-neno
ri. Koliojasi.

—Pavėlavai, — sako, ve n e, 
tai ir dėk savo pyragą ant žie
mės. Nėr ko čia brautis ir stum
dytis, — pyragus nuversi.

Na, daryti nėra kas, padėjau 
savo pyragą ant žemės. Kurie 
pavėlavo, visi ant žemės dėjo.

Ir tik padėjau, varpais ėmė 
skambinti.

Veiziu, ir pats dvasiškas tė
velis atrioglina su šlakštytuvu 
rankoje.

Kyštels šlakstytuvą į kibirą ir 
šlaksto aplink. Kam ant snu
kio, kam ant pyrago, —. nežiū
ri. •

0 iš paskos zakristijonas su 
lėkšte prakilniai žengia, aukas 
renka.

—Nešykštėkit, — sako, — ti
kinčioji publika! Klokit pinigą, 
į lėkštės vidurį.

'X

juokingas: aš negaliu pakęsti 
durnų ir tų nuobodžių veidų. 
Nerūkyk čia, prašau.—Dar po 
valandėlės sako, — manau, 
laikas kraustytis iš miesto, ar 
ne? Man kartais girdisi jura. 
Taip, toji lengvabūdė vasaro
jimo jura irgi bet aš kalbu 
apie tikrą jurą, vienišą, užsi
ėmusią savo dvasia. -A, argi 
tamsta suprasi — reikia būti 
gimusiam arti jos.—Ar tams
ta skaitei paskutinį šlagerį 
apie tą įkyrėjusį miestą?

Mazalaitč.

padėjo atskiron spinton po stik
lu, kur buvo galima į ją žiūrė
ti, bet ne liesti.

Ši nepaprasta pagarba suža
dino knygyno žiurkių smarlsu- 
mą ir kelios drąsesnes, smalses
nės nutarė susipažinti su šiuo 
keistu kuriniu.

Ištisas (Wi naktis jos graužė 
spintą ir pagaliau, pragraužu
sios spintoje plyšį, pasiekė ku
rinį.

Ryto metą iš didžiulio kuri
nio teliko krūva smulkiai su
kramtyto popierio, gi prie šios 
krūvos sėdėjo trys užsidūmoju
sios žiurkes.

—Taip, — tarė viena: — ši 
knyga iš tiesų buvo ypatinga...

-Bet geriausia joje buvo ap
darai, — pastebėjo antra.

—Knyga nfeko sau, —. iždi
niai tarė trečia — ir ją gero
kai išgyrė, bet man rodosi, jog 
ji buvo per daug išdžiūvus!..

Vert£ St. Miščikas-Žiemys

Prae na jie pro mane, o za
kristijonas užsižiopsojo ir — 
šliap savo purvina koja į mano 
Pyragą.

Man net kvapą užėmė.
—Tu ko gi, — sakau, — il

gaplauki, ant pyrago rioglinies?
—Atsiprašau, — sako, - ne

tyčia.
Aš gi sakau:
—Iš tavo atsiprašymo kaili

nių nesisiusiu. Tegul dabar man 
pilną^^yragp/ kainą atlygina. 
Išlok, sakau,'pone zakristijone, 
pinigus ant delno!

Nutruko ceremonijos. Dvasiš
kas tėvelis su šlakštytuvu atsi
grįžo.

—Kam čia, — sako, - - koj i 
ant pyrago užsilipo?

—Man, — sakau, — užsilipo 
Zakristijonas, sakau, kalės ka
linas, užsilipo.

. Dvasiškas tėvelis sako:
t—Aš, sako, tuoj pyragą šiuo 

šlakštytuvu apšlakstysiu. Ir ta
da bus galima jis valgyti. Vis 
dėlto dvasiškas asmuo, o ne 
koks jautis, užs lipo. Iš to jūsų 
pyragas net laimi, nes aš jį du 
kartu apšlakstysiu.

—Dėkui, — sakau, — tėveli 
dvasiškas. Nors visą kibirą ant 
jo išpilk, aš nesutinku. Prašau 
manuž mokėti.

Na, pakilo triukšmas. Kai kas 
už mane, o kai kas — prieš.

Vaviličius, tas, kurs varpais 
skambino, iškišęs galvą iš var
pinės bokšto, klausia:

—Tai ką, skambinti toliau 
ar kol kas paliauti?

Aš šakau:
—Paliauk, Vaviličiau, skam

binęs, nes, ko gero, jie čia ma
ne visai apstatys.

0 dvasiškas tėvelis vaikšto 
apie mane, nei ligonis, ir ran
kom skėtrioja.

0 zakristijonas, ilgaplaukis 
velnias, atsirėmė į tvorą ir pa
galiuku nuo savo bato mano 
pyrago likučius krapšto.

Po to išmoka man, paėmę 
nuo lėkštės, nedidelę pinigų su
mą ir prašo pasišalinti, nes aš 
girdi, savo riksmu jiems kliu
dąs.

0 aš negi lauksiu. Išėjau už 
šventoriaus, parėkavau iš ten 
dar ant zakristijono, pasarma- 
tijau jį o paskui nuėjau sau.

O dabar per Velykas valgau 
pyragą paprastą, nešventintą.

Skonis toks pats, o nemalo
numų kur kas mažiau.

Antra Dalis
No. 87

SENOVĖS TAUTU PAVASARIO ŠVENTĖ
Velykos — vienos didžiausių

jų dabartinių musų švenčių. Po 
ilgos gavėnios žmonės paprastai 
Velykų išsiilgę laukia. Be to, 
Velykos sutampa su gamtos at
gijimu, taigi yra džiaugsmo 
šventės. Krikščioniškajam pa
sauliui Velykos yra Kristaus 
prisikėlimo šventės.

Pasirodo, kad ir daugelis se
novės taa’.ų švęsdavo dideles pa
vasario šventes. Tos pa\asario 
šventės dažniausiai taip pat tu
rėdavo ir tikybinės prasmės, bū
davo paskiriamos įvairių dievy
bių garbei.

Paimkime vieną iš kultūrin
giausių jų senovės tautų — egip
tiečius. Egiptiečiai turėjo nepa
prastai daug dievų, įvairiausiais 
vardais vadinamų. Vieni tų die
vų buvo galingesni, kiti ne taip 
jau labai galingi. Vienas iš ga
lingiausių dievų ir labiausiai 
egiptiečių gerbiamas buvo die
vas Oziris. Ir štai egiptiečiai tu
rėjo padavimą, kad
dievas Oziris, gyvendamas ant 
žemės, kuomet tai buvo miręs, 
bet greitai vėl prisikėlęs iš mi
rusiųjų, nužengęs i dangų, kur 

ir viešpatavęs.
šitai Ozirio mirčiai ir iš mi

rusiųjų prisikėlimui paminėti 
egiptiečiai šventė nepaprastas 
šventes, šitas šventos jie švęs
davo pavasario metu, kai reik
davo sėti javus. 0 senovei 
egiptiečiai buvo žemdirbių tau
ta, gyvenanti iš Nylo potvynių, 
kurie visą slėnį apnešdavo d’k..- 
blu, tuo padarydami jį nepapra
stai derlingą. Oziris vienas ga
lingiausių dievų, kaip tik ir bu
vo derliaus dievas. Iš to mume 
bus suprantama, kodėl tos šven
tės buvo švenčiamos pavasarį. 
Dažniausiai tos šventės tęsda 
vosi keturias dienas.
Pačios švenčių ceremonijos bū

davo tokios:
pirmąją dieną, kuri būdavo Ozi
rio mirties diena, visi lindėda
vo mirusiojo dievo. Dažnai mal
dyklose būdavo s u ruošiami tam 
tikri vaidinimai, pavaizduojan
tieji dievo mirtį. Iš medžio bū
davo padarytas dievo atvaizdas, 
kurį j žemę užkasdavo, pavaiz
duodami dievo palaidojimą. Ozi- 
rį iš mirusiųjų prikeldavo pa
prastai trečiąją dieną, čia vėl 
būdavo atliekamos didžiausios 
ceremonijos. Būdavo nulipdomas 
dievo Ozirio kūnas, papuošia
mas žalumynais ir kunigų ne
šamas prie vandens, čia kuni
gai kalbėdavo maldas, darydavo 
įvairias ceremonijas, atlikdavo 
įvairias apeigas, ir pagaliau vi
siems paskelbdavo linksmą ži
nią, kad dievas Oziris jau pri
sikėlęs iš mirusiųjų. Visus ap
imdavo didžiausias džiaugsmas, 
vieni kitus sveikindavo dievo 
prisikėlimu, šokdavo, dainuoda
vo, linksmindavos. Likusiąją 
švenčių dalį visi praleisdavo kuc 
linksmiausiai, kėldami didžiau
sias puotas, kurioms jau iš ank
sto gerai pasiruošdavo, visokių 
geresnių valgių prisigamindami.

Panašias vieno savo dievo, 
Attis’o, mirties ir prisikėlimo 
šventes turėjo ir senovėis frigie- 
čiai. Jie taip pat turėjo pada
vimą, kad
dievas Attis buvęs miręs (ar 
pats nusižudęs), bet greitai vėl

iš numirusių prisikėlęs
(savaime suprantama, kad taip 
turėjo būti manoma, nes šiaip 
jau koks ten ir dievas butų, jei 
jis visiškai numirtų ir nebeat- 
sikeltų). Frigiečiai šitas savo 
šventes šventė kovo mėnesio pa
baigoj, taigi, pavasario metu. 
Kaip vėlesni tyrinėjimai paro
dė, ir frigiečių šventės, kaip ir 
egiptiečių, yra artimai susiju

sios su saulės ir mėnulio gar
binimu. Pačios švenčių ceremo
nijos būdavo kone visiškai pa
našios į egiptiečių švenčių ce
remonijas: taip pat būdavo pa
sidirbama dievo statula, kuri 
dažniausiai būdavo pririšama 
prie eglės ar pušies, paskui ne
šama į maldyklą, su didžiausio
mis iškilmėmis ir apeigomis lai
dojama požemy, vėliau vėl pri
keliama ir t. t. Kai kunigai pa
skelbdavo, kad dievas Attis jau 
prisikėlęs, visus apimdavo di
džiausias džiaugsmas, taip pat 
linksmindavos, puotaudavo ir t. 
t. Visi džiaugėsi tuo, kad die
vas prisikėlė.

Beveik tokias pat šventes tu
rėjo ir fenikiečiai, kurių 
dievas Adonis taip pat buvęs 

miręs, bet vėl prisikėlęs.
žinoma, įvairios ceremonijos, 

įvairios apeigos, kurios būdavo 
atliekamos dievus laidojant ir 
vėliau prikeliant, smulkmenose 
gal būt skirdavosi, bet eshičje 
visų tautų šventės turėjo be
veik tą patį charakterį, todėl, 
reikia manyti, ir jų atsiradimas, 
jų kilmė ir išsivystymas yra 
bendri. Jei mes galėtumėm nu
sikelti į anuos laikus, tai mes 
pamatytumėm, su kokiu atsidė
jimu, su kokiu tikėjimu žmonės 
anuomet švęsdavo tas savo šven
tes: tokia buvo jų tikyba, taip 
viską esant jie ir manė, šian
dien mes, žinoma, jau 
nebepatikėsime tuo, kad kokie 
nors ten Oziriai, Attis’ai, Ado- 
nis’ai, Menai ir kiti senovės tau
tų dievai butų mirę ir vėl i*

numirusių kėlęsi.
Kaip mes šiandien gerai ži

nome, tokių dievų net iš viso 
nėra?

Žydai taip pe.t turėjo Velykų 
šventes, kurias švęsdavo pava
sarį. Kaip Evangelijos mums 
paduoda, žydų Velykų metu bu
vęs nukryžiuotas Kristus, žy
dai savo Velykas taip pat švęs
davo gana iškilmingai, nors šiaip 
jau didžiųjų žydų švenčių cere
monijos, apeigos ir bendrai vi
sas charakteris žymiai skyrėsi 
nuo anų aprašytųjų stabmeldiš
kųjų tautų švenčių. Bet krikš
čionybė plėtėsi daugiausiai stab
meldžių tautose, todėl ir kaiku- 
rie stabmeldžių papročiai dau
giau paplito tarp krikščionių, 
negu žydų papročiai.

šiandien Velykos mums — 
Kristaus mirties ir prisikėlimo 
šventė. Velykos — tai džiaug
smo šventės. Todėl visi links
mai ir džiaugsmingai tegu jas 
atš verčia.

Rytoj S. Barčus 
Radio Valandos 
Metinis Vakaras
‘Vakaruškininkai” Stato Scenoj 

“Poną Putramentą”.
Karlą į metus rytinio radio 

programo (Iš WGES) vedėja, 
p. Sofija Barčus, surengia di
delį vakarą. Kaip pernai, taip ir 
šiemet jis įvyksta Velykų Die
ną — rytoj, Sakalų svetainėje, 
2341 South Kedzie avenue.

Radio programe dalyvaujan
ti “Vakaruškininkų” grupė link
smą ir gyvą veikalą scenoje, 
vardu “Ponas Putramentas”.

Dalins Dovanas.
Vaidinimo pertraukomis bus 

paįvairinimų ir bilietų pirkė
jams bus dalinamos dovanos. 
Po programos įvyks Šokiai ir 
vaišes apatinėje salėje. Durys 
atidaromos 4-tą po pietų, o bi
lietai yra po 75 centus ir $1.00.

Rengėja širdingai kviečia sa
vo klausytojus ir publiką skait
lingai susirinkti ir smagiai va
karą praleisti.
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V elykosĮLietuvoje
Salomėja čerienė.

Qaug bju.yąu girdėjus apie 
Lietuvos pavasarišką ' gro^į. 
Klausydamasi įmonių senti-, 
mentališkų pasakojimų apie jų 
gimtąjį kraštą, skaitydama Lie-. 
tuvos poetų ei ėraščius apie pa
vasarį, manydavau sau — Ar 
jie tik ne perdeda truputį, kal
bėdami apie tą ideališką Lietu
vos pavasario gamtą?

Pirmas pavasaris, kurį pralei
dau Lietuvoj, staigiai užtiko 
mane Kaune. Rodos, per naktį 
pražydo medžiai — obelys, vyš
nios, slyvos. Visas Kaimo mies
tai apsipylė žiedais ir tapo ap
dengtas baltu kvepiančiu šydu. 
Prabilo negirdėtų paukščių bal
sai ir pirmą kartą išgirdau to 
apdaipuoto lakštingalo čiulbėji
mą. Laisvės Alėjoj nrie Pašto 
Rūmų žydėjo visas plotas giliai 
lelijavų, svaiginančiai kvepian
čių alyvų. Tokių alyvų niekados 
nesu mačius jokiame kitame 
krašte. Jos tiesiog v liole vilio
jo praeivius savo spalvingumų 
ir maloniu kvepėjimu.

PAVASARIO ŠVENČIŲ R&OGĄ 
SVEIKINAME VISAS BENDRA
DARBES, SKAITYTOJUS IR ŠIO 
SKYRIAUS DRAUGUS BEI LINKI
ME VISIEMS GERO PASISEKIMO 
IR LAIMES. ..

Prisikėlimo” šventė
Bažnyčioj gieda “aleliuja”, 
Bet aš tyliu, širdy skaudu, 
čia žemėj ašaros, žudynės, 
Tai balsas giesmes velykinis 
Tarytum, tyčiojas skundu.

Maironis 
tikėjimą

VELYKŲ ŠVENČIŲ 
PROGA

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

Velykų Pusryčiams
t

Velykos tais lųetajs įžeųgė 
kartu su pavasariu. Velykei 
šventes buvau pakviesta pralei
sti Gineičių šėmius dvąreTnėtor 
Ii Tauragės miestelio. Keliavo
me automobiliu per kvepiančius 
laukus ir nrfškus. Visur jautė
si gamtos atbudimas jš žiemos 
nuogo. Prisiminė man tie pasą- 
kojimai, kuliuos girdėjau Ame
rikoj, ir tik tada tikrai supra
tau. jog lai ncbuv.o perdėtą.. 
Sunku žodžiu s Reikšti tuos 
pirmus Lietuvos pavasario įspū
džius, kurie ąųl visados pasi
liks gilią i mano širdyj,e. Pąsįi- 
jutau lyg naujame pasaulyje, ir 
atsirado pas niaue gilesn s su
pratimas ir įy(erl*n’xpąs Lietu
vos krašto ir jos žmonių. Tie- 
pirmo pavasario įspūdžiai buvo* 
taipgi surišti su mano tikro lie
tuviško jausmo atbudimu.

yąlgio, tai buvo pusė bėdos. Tą 
vakarą mano draugė su rimtu 
veidų pasakė mąn, jog turėsiu 
ejti maudytis į pirtį, nes tai 
priešyelykiųis paprotys, ir aš 
nąiyi.ai ja pątikėjąu.

Dvaro pirtis buvo ųiažas me
dinis namukus. Kaip tik įžen
giau į jį, mušė man į veidą kar
šti, troškinantys garai, kurie 
kilo iš kampe stovinčios bačkos. 
Išsigandus, stengiausi išbėgti, 
bet draugė grūdo mane toliau 
į kitą dar troškesnį kambarį 
kiuris buy° iškaltą^ Jentyriomis. 
Čią liepė ji man atsisėsti ir 
praų$ti$, o ji prądcjo niąne va
rpoti šluotą. Nors stengėsi ji 
ųiąne įtikinti šio plakimo hi
gienišką naudą, nutariau, jog 
taj užteks man pataikauti se
niems papročiams, ir pusiau už
troškus (ir inąžąi išsiprausus) 
grįžau Ijud.ųai į dvarą.

Sekąntį rytą su se.ima ėjau į 
bažnyčią. Iš tolo matėsi didelė 
procesija, kuri sųk,osj apie baž
nyčią giedodama “Linksmą (ije- 
n.ą apturėjom”, Atgarsiai šios 
gjcsiųės .aidėjo per slėnį1. Baž
nytėlė bųyo mažutė, sausakim
šai prjsigrudusi klūpančių žmo
nių. Appjgos buvo įdomios ir 
jautėsi jose tikybinis ir g.amt'š- 
kąs primityviškumas visai kito 
šimtmečio.

MOTERŲ SKYRIUS.

VELYKOS!

Pagal katąlikišką 
prisikėlimu vadinama 
kurios jau čia pat.

Kadangi jos būna tuo laiku, 
kuomet kasdien aukščiau ky- >—.... ,.,y
lanti saulutė vis labiau keičia Ldli t
gamtos vaizdą, tirpydama ^-\sirlii i tikinu gerbiamą 
mos baltąjį rūbą, o pirmosios sk iaus vcdsj N Gugie.
žibutės drąsia! rausia kietą ze-. jos iitvermin bendrake-
mę, skubiai atmerkdamos savo Įeį . L Narmontaitę, vi
mdąs akutes, tai šiai švente!. sas skljrialls bcndra)iarbfiSi 
tinkamiausias vardas butų 1 a-1skaįĮy[ojas beį rėmčjas su šio- 
vasario” šventė.

Ši švente skelbia mums pa
vasario džiaugsmą, su juo at
bunda naujos gyvybes, kuriasi 
nauji troškimai, gražios viltys 
ir tikslai.

mis karo žiaurumų dabinamo
mis pavasario šventėmis ir 
linkiu greito ramumo ir karų 
pabaigos pasauliui.

Kiaušiniai Kreme.
štai kaip sunaudokite virtus (kie

tai) ir sudužusius kiaušinius netin
kamus dažams.

Padarykite tirštą sosą su grietine. 
Kiaušinius sukapokite ir įmaišyki
te į.sosą. Paduokite stalan karštą, 
su sviestuotu tostu arba angliško
mis “muffin” bandutėmis.'muffin” bandutėmis.

“Velykų Duoną”

Po mišių grįžom į namus, ir 
tada apsėdom e Velykinį stalą ir 
.maloniai valgėm*ir šnekučiavo
mės. Po pietų atvažiavo daug 
svečių ir už kelių valandų ve 
grįžome prie stalo. Vakarui su-

Palyginus su mąn gerai pa
žįstama Suvalkija, šis kraštas į 
kurį keliavau, išrodė materią- 
liai biednesnis, bet už tai gam-' 
tos grožiu gausi? u apdovanotas. 
Čia radosi daug gamtos įvairu
mų, kalnų, ežerų, vingiuo
jančiu up ų, lankių raiškų. šio 
krršlo gyv?ų|ojii irgi išrodė 
i'bin k loki. Virk n apvali > vei
do šv■ cdąpj >u|<ių tipų, matėsi 
rnk$i*'sri. p)pųc>n'o ..s,udėjiiųo 
žmones su siaurais pailgais vei
dais.

temps ėjom pasivaikščioti po 
.dvarą. Dvaro darbininkai savo 
trobelėse irgi linksminosi. Jų 
dainos jau buvo ne giesmes, 
bet linksmos sutartinės. Džiau
gėsi jie linksmomis •Vclykomjs 
r gražiu pava: ?.r’u. O kai žmo 

nūs L’cLų.v j Ji kiminai, tai 
yra j ką žiūrėt I

PASISEKIMAS

Pr,i.yažįa\,om pa g Ha u Tauri
nės miestelį. |š tolo aut aukš'.o

Tki.ii vertingas p:\ssek imąs 
yra negrui La i a,t lekiamas. Jis 
n?užpuo a ant tavęs vienu ty
kiu.- Jis laši .per melus ir, rodos, 
visai nežymų, kąd ątsieki ką 
nęąs. pakol nepaž.yejgj atgal į 
tuos, kurie pradėjo j artų ę.p ta- 
viių, bet pąkc'yje { pkliipp.

7. W.

upės kraulio, matJLi Gineičių 
dvaro Uųljesiąi. Lįą nąpaįškiaj- 
suliko mare su tikru lictuv škų 
nuoširdumu. Velykinis stalas 
dideĮiąip yąlgojną^ k^ttba rypy 
buvo gižiai pąpupšAas žąįtun.y- 
Arals ir apkrautas įvąiruusįąL: 
jpąn n:eką<ks ponely tais val-

GEFAI ŠE1M .NINKeMS
PINOTI, KAD:

IŠJSkąlb.MS .(IVonclius.
džiovinkite juos ant lygios vie
tos paklotus. Tuomet jie gulės 
lygiai pudeli ir imt grindų.

-L?—.
g aiš. Bet, deja, mažai gavau aš Kuomet darote milin ius ku
tą dieną vąlgyti, nes buvo didy-. 
sis šeštadienis. įdomios btrym 
ilgui įva:rięis velykinės tradici-'. 
jos ir slaugiausi kaipo viešo,iu: 
prisitaikinti prie jų. Kutf dėl

ku’Uts ir nenorite, kad Ješla 1 p- 
tų prie šaukšto, įdėkite šaukštą 
į karštą vandenį, kiekvieną sy
kį prieš dedant į leš ą.

—Kaiuiynka

(Prisiminimai iš Lietuvos)
Myliu aš Velykas! Ir kas jų nemyli!
Maži ir jauni, ir seneliai pražilę,—
Visi, kas tiktai susilaukia jų sveikas,—
Tik džiaugias gražiai, kad jau linksmintis gali, 
Kad liūdnas Gavėnios pasibaigė laikas...
Velykos prikels ir didžiausį miegali!

Išvarginti pasninko broliai sodięfjai, "
Raitydami usus, dešras tiktai kerta!'
Štai atsigavėt kurna kuminą kviečia, 
O jo jau pas brolienę dikčiai išgerta.
Juk tam ir Velykom! Koks čid, blb'gūni&s,1
Jei grįždamas iš vaišių namo', kdip sako, 
žąsis varinėjat sau linksmas nuo tako ...
Juk tam ir Velykos! Tad nieks /, .mepadyvys.

Myliu aš Velykas! Jas myli kiekvipna^”1'
Kam sodžiuje teko jaunystėj gyventi—
Tenai tai linksmiausiai sutinka tą šventę
Ir švenčia bent kęlerias dįeųas ...
Kas kiemas — žiūrėki — kitokios linksmybės! <
Čia risti margučių vaikai ir jaunimas . :
Būrin renkas. Tik klega, dainuoja.
Sakytum, iš kur tiek linksmumo imas?! >

Kimšte prikimštą maža bažnytėlę ž.mpnplįų.
Štai žvakės jąu dega, visi suklaupę aut kelių.
“Linksmąją cĮieną” klebonas pradėjo —
Suužia vienu tad balsu bažnytėlė
Ir plaukia po Lietuvą pastverta vėjo'
Giesmė, skelbdama, kad Velykos, atėjo!

(Parinktos eilės iš Lietuvos poezijos raštų) -
Sutrumpino ir perrašė V. ĘyaįąsKjenė

tik gyva.
Tačiau paėmus šių dienų t.k- 

royės faktus liūdna, kad žmo
nes, kurie vadina save “vadais”, 
visai nesistengia ir nemano 
kurti, kas gražu, kilnu ir teisin
ga. Priešingai, jie ne tik

pasakojama apie artimo meilę, 
apie žudynių pergalę už sava
naudžių reikalus, b.et kokią g: 
reikšmę turės šie tušti žodžiai;

kitus ir grobti svetimo

nes’.au- 
valdyti

troški
mus lieti nekaltų žmonių krau
ją ir griauti iš pat pamatų pa
saulį . ,

yra taip toli nutolę nuo doro
vės bei artimo meiles.

Kokie gi jausmai bus širdyse 
tiems, kurie liko be pastoges ir 
duonos kąęnio, arba tiems mi- 
ijonams našlaičių, kurie vieton 
Velykų margučių vaidinami ga
lingų pa trankų šūviais?

Skaudu,-kad prisikėlimo Ale- 
iikuja gibdant/jąų 'raudau! pair-

Jie visai .ramia sąžine 
■ •• \ » » • • . ♦ <r r •

Dužo 
nežiū

rint, kad jais pasiremdami daž
nai mokina dorovės kitus pa
ltys bųdaipi giliam p.urv.e.

Jie {stęngdaniiesi išsaugoti sa
vo gyvybę gamina vis žiaures
nius ginklus, IųuI jų pagalba at
imti gyvybę kiliems. Juose .nėra 
.artimo meflės, nebėra nei kris
lelio taįkos idėj.ų, nes. jie.vie
non jungti ppsaplį vįenybėn,

riti tautos sloginamos ir naiki
namos.

Skaudu ir lai, kad ir musų 
Ievyne Lietuva dvidešimt tre
čiuose savo prisikėlimo metuo
se vėl tapo prislėgta pasaulį ar
dančios katastrofos.

Tad ir ši prisikėlimo 
nežiūrint, kas kaip jos

švente, 
laukią, 
mirties 

šmėkla. Jos liūdnos tylos nepra
skaidrins nei religinis varpų 
skambėjimas, nei melsvosios ži
butes pjrmieji žiedąi, nei tie 
tradiciniai margučiai, išmargin- 

ir meniškais
milijonus nekaltų gyvybių.

reiiginė ppisikėlimo švente 
tiems, kurie kąi;o laukuose jo,s 
įplauks? Jiems Velykų rytą bus 
skelbiamas prisikėlimas, bus

uždraudimas

Ii tikrai gražiais 
braižiniais...

Skaudus toks 
tinias ir griežtais
laikytis savo papročių musų ar
timiesiems, bet ne beviltis!..

Mes likim ir linkim, kad kuų- 
greičiausiaj ateis laikai, ka,d

šlapias, kad pasau'j užvaldys 
dvasinė kultūra ir civili/ąc’ją. 
Tuomet vėl prisikels parblokš- 
Os tautos tuomet atbus pą-

mes švęsime tikrąją “prisikėli
mo” šventę, Jęuomęt ,savanau
de iai vadai bus jpjstumti prie 
bedugnes ir prarajos kranto!

Ląi.ina

OBUOLIAI

VELYKINIS VAIZDELIS — IŠ; NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

Senovėj Romoje pbuoliu> 
naudodavo kvjpo up igy.'iirą 
n.Ųo kandžių, 

-n—
^mogąi.Ls kvapau paprastai 

nišikmesuis, kuomut suvalgo 
obuolį.

—o—
Y’.i rpskiulliuojmna, kąd 

kjckvicnub žmogus Suv. ValsG- 
įosc Mivalg) po piusę .obuolio

—.o —
•TeigŲ p i mirkysite .obuo’ips 

vaųijlenyje, kuri«m yra truputis 
citrinos, tai spalva jų nesinuąi- 
ų.yu virime.

(“Pan De Pascuase”—Pietų Ameri
kos Velykinis Pyragas

314 puoduko persijotų miltų
1 šaukštukas druskos
Vt pakelio spaustų (compressed) 
mielių
1 puodukas truputį pašildyto 
pipnp f

, J3 Šafibįtm šviesu m f į V. • L
5 ’saūkstar cukraus ’ ' ■
4 kiaušiniai
1 puodukas razinkų
1/3 puoduko cukruotos apelsinų, 
citrinų ar citronų žievės.
Sumaišykite dalį miltų su pie

nu, druska ir mielėmis. Gerai su- 
maišykit, uždenkite ir palikite šil
toje vietoje per naktį. Sekantį rytą 
sutrinkite gerai sviestą ir cukrų, 
pridėkite kiaušinius, po vieną, ir 
pridėjus kiekvieną kiaušinį gerai 
suplakite. Sudėkite tešlą, su liku
siais miltais. Gerai plakite kol teš- > 
la pasidarys lanksti. Tada pridėkite . 
razinkas ir cukruotą žievę. Sudė
kite tešlą į dvi tąuRuotąs blėtines , 
ir palikite kilti 2 valandas. Kepki
te 25 minutes vidutiniškam pečiuj— 
350 F. laipsnių.

Kimšta Veršiena

ir truputis rie-

duonos 
tryniąi, grieti-

(“GefulĮte Kalbębraten”—^ustriškas 
velykinis valgis) 

Veršienos šlaunis 
4-5 svogūnai 
6 “anchovies” 
1 veršiuko inkstas 
balų. 
Truputis mirkytos 
1 ąr 2 kiaušinių
nes, druskos ir pipirų
Iš šlaunies išimkite kaulą, tada 

ištieskite ir sudėkite smulkiai ka
potus svogūnus, “ąnchovįcs” (iš
imkite kąulus), inkstą, duqną. Pirm 
keąišant gerąi viską sumaišykit, 
pakepinkite truputį karštuose rie
baluose, ir pridėkite ganėtinai dru
skos ir pipirų.

Tąip prirengtą veršieną kepkite 
aplaistydamos sviestu ir nųolašocpis. 
Kęd iškeps, apipilkite kprštp rpgš- 
čięt grietine, ir pąduokjte stalan su 
šiltais ryžiais ar Saločiais.

(Veršienai galite naudoti ir kitą 
savo mėgiamą kamšinį, jei geriau 
patinka.)

Pirkite tęsę krautuvėse, ku
rios gesinam ‘‘NAUJIENOSE"
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Kenosha, Wis.
Svečiuose pas kaimynus. — 

Vis dar prezidentas. — 
Klausimas. — Laiškai iš 
Lietuvos.

Kaimynų kviečiami nuvyko 
ine į Waukeganą. P-ia Rodavi- 
čienė pakvietė, kad su jais va
žiuočiau. Paačiavau ir pakvieti
mų priėmiau.

Dalykas tokįs, kad Wauke- 
gano Lietuvių Draugija rengė 
savo pramogą, į kurią ir mes 
nuvažiavome. Kai atvykome į 
vietą, tai svetainė buvo tik ką 
atidaryta. Mus pasitiko p. Ma
lda, kultūros draugijos pirmi
ninkas, ir tuoj pakvietė vaišių. 
Vadinasi, užfundijo.

riui, Dr. Montvidui, p. Bruk- 
niui ir kitiems.

Linksmoje kompanijoje lai
kas taip greit praėjo, jog nė 
juste nepasijutome, kai prisiar
tino vėlus vakaras. Teko na
mais susirūpinti. Atsisveikinę 
su draugiškais waukeganiečiais 
Wchicagiečiais, mes išvykome 
namo.

Tikiu, kad ir kenoshiečiai pa
sirūpins ką nors surengti. Jei 
jau nebus galima koncerto su
rengti; tai bent bendromis jė
gomis reikėtų prakalbas Lietu
vos klausimu surengti.

» * *
Nesuprantu, kodėl vadina

mieji tautiški laikraščiai vis 
dar Smetoną tebevadina Lietu
vos prezidentu. Taip daro “Vie
nybė”, taip daro ir “Sandara”.

Po kokio pusvalandžio sve
tainė jau buvo pilna žmonių. 
Prasidėjo ir programa. Kadan
gi apie programą ir jos daly
vius “Naujienose” jau buvo ra
šyta, tai tų dalykų čia neliesiu. 
Pasakysiu tik tiek, jog Wau- 
kegano Lietuvių Kultūros 
Draugija tikrai šauniai pa s ro
dė su programa ir su tikrai 
širdingu svečių priėmimu, šia 
proga tariu ačiū p. Griniui ir 
kitiems, vvaukeganiečiams, o 
taip pat chicagiečiams p. Mille-

J Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į 
tas krautuves, karlti 
skelbiasi Naujienose.

Pirmoje vietoje Smetona ne
teisėtomis priemonėmis prezi
dentu patapo: jis panaudojo 
prieš Dr. Grinių, teisėtai iš
rinktą prezidentą, smurtą. Ant
ra, kai tik susidarė pavojus, 
tai jis Lietuvą Dievo valiai pa
liko, o pats išdūmė į užsienį.

Tai štai tau ir “tautos va
das” Į

Žmones kalba, jog Smetonai 
iš Lietuvos “įšaldytų” rezervų 
Amerika mokėsianti algą. Atro
do, kad tai yra tik paskalai, 
nes oficialiai niekur tokie daly
kai nebuvo paskelbti.

* &
Prieš kiek laiko teko susi

durti su viena lenke, kuri yra 
griežtai nusistačiusi prieš viso
kios rųšies diktatorius. Matyti, 
laikraščiuose , ji pastebėjo, kad 
Smetona rengiasi atvykti į Chi-

cago. “Aš norėčiau”, pareiškė 
ji, “nuvykti į Chicagą ir viešai 
paklausti Smetoną, kodėl jis 
pasirinko laisvą Ameriką, o ne 
kokią diktatorišką šalį? Lietu
vos žmonėms laisvės jis neno
rėjo duoti, bet pats pasirinko 
tokį kraštą, kur žmonių laisvė 
nėra varžoma.” ,

Klausimas visai vykęs, -7 
butų gerai, kad ir lietuviai jį 
Smetonai užduotų.

& * &
šiomis dienomis p. Labanas 

gavo la šką iš Lietuvos. Jo se
suo rašo, kad gyvenimas esąs 
pakenčiamas. Pašto ženklai lie
tuviški. Iš to daroma išvada, 
jog bolševikai lietuvybės ne
naikina. (Faktas yra tas, kad 
jau ir dabar iš Lietuvos ateina 
laiškai su rusiškais pašto ženk
lais. Kai Lietuvos pašto ženklų 
atsarga išsibaigs, tai greičiau
siai bus naudojamos vien tik 
bolševikiškos “markos”.—Red.)

O O 0

Keistų dalykų pasilaiko laik
raščiuose skaityti. Štai iš Ispa
nijos pranešama, kaip vienas 
valstietis keliavo į Vich miestą. 
Kelyje jis pasitiko troką, į ku
rį ir įsigavo. Kadangi pradėjo 
lyti, tai jis taip apsiklojo ir su
sitraukė, jog liko nepastebia- 
mas. Tuo tarpu į troką į ėdo 
du vyrai. Kaimietis po kurio 
laiko iškišo iš slėptuvei galvą 
ir garsiai pasakė: “Nustojo li- 
jus!”

Tas netikėtas balsas tiek iš
gąsdino vyrus, jog jie be nie
kur nieko šoko iš troko. Vie
nas jų vietoje užsimušė, o ki
tas labai sunkiai susižeidė.

Kaip matote, labai keistų in 
cidentų pasitaiko.

C. K. Braze

Linksmų Velykų Linkime Visiems Lietuviams!

ARCHER AVENUE FURNITURE C0.
JOE KAZIK Savininkas

4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516

■<

LINKSMŲ VELYKŲ 
Linkime Visiems Musų Draugams 

Lietuviams

Racine, Wis.
Vieningas darbas sąmonin

gų lietuvių

Pradžioj šių 1941 m. buvo 
sudarytas iš vietinių draugijų 
bendras komitetas suruošimui 
paminėjimo vasario 16 d. Pa
minėjimui pasisekus, bendrai 
suruoštas ir judomų paveikslų 
vakaras. Nuo šių dviejų paren
gimų liko gryno pelno $150.40. 
Pinigai pasiųsti Lietuvos kon
sului į Chicagą, skirti vedimui 
kovos atgauti Lietuvai nepri
klausomybę. Pirmame posėdy
je prieš vasario 16 d. parengi
mą iškelta obalsis, kad Racino 
lietuviai sudės aukų IJetuvos 
reikalams 500 dolerių. Užbai
gus reikalus 16 d. vasario drau
gijų posėdyje iškelta mintis, 
kad butų palaikomas bendras 
draugijų komitetas ant toliau.
Kovo mėnesį delegatai draugi-1 Avė.

jų susirinkimuose šį iškeltą 
klausimą raportavo ir visos 
draugijos priėmė ir įgaliavo 
delegatus ant visų metų bend
rai vieningai visoms draugi
joms palaikyti kom tetą dėl tei
kimo Lietuvai paramos ir dėl 
pačių draugijų naudos. Taip 
persitvarkęs ir draugijų užgir- 
tas bendras komitetas, aiškiau 
sakant, draugijų įgalioti dele
gatai turėjo posėdį balandžio 
8 d., 7:30 vai. vakaro, šv. Ka
zimiero Parapijos svetainėje. 
Pirmiau Bendrą Racino Lietu
vių Draugijų Komitetą sudarė 
devynios draugijos, šiame po
sėdyje priimta Kultūros Drau
gijos du delegatai P. žičkus ir 
P. Vegėla. Dabar sudaro Bend
rą Komitetą dešimt Racino lie
tuvių draugijų.

Nutarta ruošti bendras pik
nikas liepos 13 d., imant mies
to parką, kurį galima gauti ne
mokamai. Į komitetą suruoši
mui šio pikniko paskirti J. 
Daukintis, P. Vegėla, M. Kas
paraitis, M. Balsevičius, S. Še
pikas ir J. Kapočius, ponios 
Ona Dakšienė ir Ona Sakei ie- 
nė. P. Vegėla pažadėjo aukoti 
popierių ir mašinėlę dėl atspau- 
dinimo plakatų busiančiam 
piknikui. Jei gerai šis planuo
damas p’kn’kos pavyks, nūn 
kurio visas pelnas bus skiria
mas Lietuvos reikalams, kitas 
piknikas bus ruošiamas rug
pjūčio mėnesį dėl visų draugi
jų naudos. .

Nutarta šio Bendro Komite
to dėl draugijų naudos ir ko
mitetų parankumo nuo dabar 
prisilaikyti šios tvarkos: žiūrė
ti, kad nebu’.ų ruošiami du pa
rengimai tuo pačiu sykiu. Kiek
viena draug ja, nutarusi ruo't 
parengimą, privalo sužinoti 
kokios dienos yra užimtos ir 
kokios Kuosos. Turėsime ta 
reikalo tvarkymo knygą, ku'i 
bus laikoma prie Jurgio Kapo
čiaus, 1058 Wa'sKVngton Avė. 
Tel. Jackson 5445? Komitetas 
atsilankęs prie Kapočiaus ar 
per telefoną sužinos, kas, kie
no, kur, kada, ir, k,^ puošiama. 
Taip pat komitetas praneš J. 
Kapočiui per telefoną ar patys 
nuėję įrašys į parengimų tvar
kymo knygą, kur, kada, ką ir 
kokia draugija ruošia. Pasiro
dysime tuo, kad Racino lietu
viai vieningi ir tvarkus. Bend
rą Draugijų Komitetą sudaro 
sekanti valdyba; p’rm. kun. S._ 
J. Draugelis, pirm. pag. J. Ka
počius, rast. M. Kasparaitis ir 
ižd. J. Simanavičius.

Sekantis Racino Lietuvių 
Draugijų Bendro Komiteto po
sėdis bus laikomas gegužės 3 
d., 7:30 vai. vakaro, Liet. Pa
rapijos svetąinėje, 815 Park

M. Kasparaitis.

KAIP LIETUVOJE “NEMOKAMAI
GYDOMA”

Okupuotoje Lietuvoje daug 
kalbama apie nemokamo gydy
mo įvedimą. Mes jau keliais at
vejais rašėme, kaip tas gydy
mas praktikoje atrodo, štai ke
letas naujų įrodymų:

“Tiesoje” kažkoks A. Lauri
naitis, Alytaus sanat.'.r jes li
gonis, aprašinėja skandalingą 
betvarkę šioje džiovininkų sa
natorijoje. “Dėl nežinomų prie
žasčių Alytaus senatorijos li
goniai turi po tris savaites vil
kėti baltinius ir naudotis ne
pamainytomis paklodėm.'s ir 
pagalvių užvalkalais. Nors yra 
daug ligonių, kurie smarkiai 
prakaituoja, bet jie gauna nau
jus baltinius tik kas antra ar 
trečia savaitė. Vonios taip pat 
daromos beveik kas trečia sa
vaitė. Alytaus šilelio sanatori- 
joj nėra nei kailinių, nei velti
nių, nei šliurių, nei kojinių. Li
goniai išeina pasivaikščioti vien 
lik savo bateliais be kojinių, o 
gi žiema gerokai Ša’ta. Ugonių 
dauguma yra beturčiai, jau iš
gulėjo sanatorijoje po kelis 
mėnesius ir visus savo drabu
žius sudėvėjo, o sutaisyti nėra 
’š ko.”

O štai ką pasakojo Lietuvo 
bolševikų partijos konferenci
joje “draugas” Voilenko ap'c 
Jonavą. “Jau du mėnesiai, kaip 
įvestas nemokamas gydymas. 
Tačiau kasdien valstiečiai atei
na į valsčiaus vykdomąjį komi
tetą skųstis, kad jie siuntinėja
mi iš ligoninės į ligoninę, ta
čiau pagalbos nesusilaukia. Pas 
imis yra sveikatos punktas, ta

čiau jame nėra medicinos įran
kių ir net chalatų. Jei reikia 
darbininkui suteikti medicinos 
pagalbą, jis turi važiuoti iš Jo
navos į Kauną ir gaišti v.’są 
dieną.”

Gal kas pasakys, kad “nemo
kamas gydymas” Lietuvoje 
įvestas; palyginti, neseniai, tad 
pradžioje , susitrukdymai neiš
vengiami. Bet štai atėjo Mask
vos “Pravda” (1941 m. vasario 
14 d. Nr. 44), kurioje prof. S. 
G. Cedrovickij aprašinėja, kaip 
gydymo reikalai pastatyti to
kiame centre, kaip — Lenin
gradas. šis profesorius sako, 
kad jau prieš dvejus metus Le
ningrado gyventojai protesta
vo, kad laboratorijos neaprupi- 
namos reikalingais įrankiais. 
“Pasitarime buvo nurodyta į 
pasibaisėtiną (bezobraznyj) la
boratorijų aprūpinimą. Paaiš
kėjo visiškas nebuvimas tokių 
elementarinių prietaisų, kaip 
melandžerių, reikalingų kraujo 
analizams (pagamintoji didelė 
melanžerių partija pasirodė 
visiškai netinkama). Daugumos 
matuojamųjų instrumentų pa
rodymai rodo skirtumą nuo 20 
iki 400%. Ilemoglobinometrai 
parodo hemoglobino turį kuris 
įvairiuose aparatuose skiriasi 
vienas nuo kito 30—40 ir net 
50%. Van-Sleiko aparatai buvo 
pardavinėjami visai be padali
nimų. Tokių pavyzdžių labai 
daug.”

Toliau autorius rašo; “Praė
jo dveji metai. Kaip gi suorga
nizuotas laboratorijų aprūpini

mas dabar? Dar blogiau ir 
daug blogiau”, atsako prof. 
Čedrovickij. Ligonys ištisomis 
valandomis turi laukti, kol bus 
išplauti turimieji aparatai, nes 
jų pakankamai neturima. La
boratorijos atsisako kraują tir
ti, nes “tik labai išimtinais at
sitikimais” turima preparatų. 
“Ne geriau dalykai su kitais 
preparatais, o taip pat reakty
viais”. Nesant dirbtuvių, suge
dę stikliniai aparatai ištisais 
mėnesiais lieka nepataisyti.

Taip atrodo “nemokamas 
gydymas” Leningrade, dide
liam mieste. Ir tai vyksta Šaly
je, kur “nemokamas gydymas”, 
kaip skelbia agitatoriai, veikia 
jau dešimtmečius...

Naudokitės “Nau
jienų” Informaciją 
Biuru
Teikia Žinias Api' Paren

gimus,

‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos prąneš- 

i “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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UNIVERSAL GROCERY COMPANY
FRANK BRAGIEL, Pres. 

5039-41-43 SOUTH KEDZIE AVĖ. 
Tel. PROSPECT 2261-2-3

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

COPR. 19*1, NGGOLGCRAFT SGRVICG, ING , į

CROCHETED JEVVELRY PATTERN28O1'

Ae--
KIENO KALTE?

Bet--
Kas užmokės bitas?

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHIGAGO, ILLINOIS
Canal 8500

No. 2801 — Megstiniai papuošalai kaklui

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2801 I
1 1739 So. Balsted St, Chicago, UL |

f čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No._____I . %. - |
I Vardas ir pavardė------ ---------------------------- ---- --- —------- —------ ....—|

Adresas....—————-—— .. —m,... |; 

' Miestas ir valstija....... —.................-.............—--- --- -----------—|
Ka, MMta MM

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia
lus žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. RYPKEVIČIA gyvasties
LANGU ■ 1739 SCLHALSTED ~STREET~ APVOGIMU

RAKANDU (NAUJIENŲ NAME) Ht KITŲ
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Kaip plaukia ir nardo 
povandeninis laivas

Truputi iŠ laivo teorijos. Jo 
pasinėrimo normos. Kaip lai
vas skandina laivus. Ar ilgai 

gali plaukioti. Kas iš laivo 
matyti?

Kiti karo laivai yra panašus 
] keleivinius laivus, bet po- 
vandeniai laivai nuo jų jau 
visai išsiskiria. Pirmiausia po- 
vandenis laivas sugeba labai 
greitai pasihėrti pO vandeniu. 
Tai trunka tik kokia minu
les. O pasinerti laivas gali iki 
100 m. gilumos. Giliau povan
deniniai laivai nesineria, nes 
ten per didelis vandens spau
dimas.

Po vandeninis laivas turi ir 
tam pritaikytą formą. Panašus 
jis maždaug į cigarą. Hidroin- 
žinieriai ir laivų konstruktoriai 
seniai buvo patyrę, kad tokia 
laivo forma geriausiai atlaiko 
vandens spaudimą todėl, kad 
cilindrinę formą vanduo iš 
visų pusių lygiai spaudžia. To
dėl ir medžiagos atsparumas 
geriau atlaiko vandens spaudi
mą. Be to, įdomi yra povande
ninio laivo pasinėrimo kon
strukcija. šito pasiekiama tuo

budu, kad laivas yra sukon
struotas tarytum iš dviejų ci
garų, įdėtų viens į kitą. Pa
grindinis cigaras yra viduty
je. Jis yra tiksliausiai apskai
čiuotas vandens spaudimui at
laikyti. O antrasis, tai savo 
rūšies pirmojo imitacija. Jis 
nėra toks stiprus, kaip pirma
sis. Jo uždavinys, kad tarp 
pirmosios sienos ir tarp jo pa
ties tyčiomis palikta erdvė ga
lėtų būti pripildyta vandens, 
o paskui išleidžiant pakilti. 
Tuo budu, atrodo, kad laivas 
sukonstruotas visai ' paprastai. 
Prileidai laivo tarpinę erdvę 
vandens, ir laivas pasinėrė, o 
vėliau suglaudei, išpumpavai 
vandenį, ir laivas pakilo.

Galėtų kilti klausimas, kaip 
gi gali atlaikyti vandens spau
dimą pirmoji povandeninio 
laivo luoba arba šarvai. Pasi
rodo, kad čia padeda pats van
duo, nes tas vanduo, kuris yra 
tarpinėje erdvėje, spaudžia ir 
vandenį, kuris ją apsupa. Tas 
pat, kas su žmogumi arba ki
tu gyviu. Žmogaus kūną spau
džia be galo didelis oro sluok
snis, tačiau žmogus tą svorį at-

Linksmų Velykų Visiems Kostumeriams 
ir Draugams.

A. ANDREWS
HARDWARE

HARDWARE, PAINTS AND GLASS

1904 Lake Street Phone 745
MELROSE PARK, ILL.

LINKSMŲ VELYKŲ 
Linkime Visiems Musų Dalininkams

STANDARD
FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
4192 Archer Avenue

Linksmų Velykų Linkime Visiems Lietuviams

PERKAM IR PARDUODAM VARTOTUS KARUS

C. & J. AUTO PARTS C0.
VVheels, Hubs and Drums 

Axles Straightened
Drums Refaced, Clutch Platės and

3220-40 Archer Avė.
CHICAGO, ILLINOIS.

Straightened
Cold
Brake Shoes Relined

Lafayette 1090

LINKSMŲ VELYKŲ

Linkime Visiems Savo

Draugams ir
Kostumeriams

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

3316 SOUTH HALSTED STREET 
Phone YARDS 7308

laiko, bet tik todėl, kad žmo
gus savo oro kiekiu išgali pa
sipriešinti. Tenka pabrėžti ir 
tai, kad povandeninis laivas 
neria po vandeniu tok reika
lingais atvejais, šiaip jis plau
kia viršum vandens. Bet jei 
povandeninis laivas turi plauk
ti ir po vandeniu ir viršum 
vandenio, tai jis turi ir tokią 
patogią plaukimo formą turė
ti. Tą patogią formą ir duoda 
tas antrasis išviršinis laivo 
šarvas, kuris yra sukonstruo
tas panašiai kaip visi laivai, 
t. y. turi smailus laivo galus, 
kurie geriau nugali vandens 
pasipriešinimą.

Vienu atžvilgiu povandeni
nis laivas yra šiek tiek pana
šus į ... lėktuvą. Jei povande
ninio laivo motorus, kai jis 
pasineria po vandeniu, pa
miršti paleisti, tai jis niekur, 
kitur neplauks, bet grims į ju
ros dugną. Čia yra viena prie
monė, kuri visa tai atlaiko. Tai 
laivo horizontalinės plokštu
mas arba savo* rūšies laivo 
sparnai, kurie leidžia laivui 
slysti vandeniu taip, kaip lėk
tuvui oru, tik žinoma su ta 
sąlyga, jei yra tam tikra jė
ga, kuri jį traukia į priekį. 
Lėktuvui ta jėga yra propele
ris, o povandeniniam laivui— 
laivo suktuvas, kuris traukia 
jį į priekį.

Gana jautrus povandeninio 
laivo klausimas tai varikliai. 
Mat, iki šiol povandeninį laivą 
varė dviejų rūšių mašinos. 
Kai povandeninis laivas plau
kia ant vandens viršaus, tai 
jis yra varomas paprasto vari
klio, kokio nors dizelio. Bet 
kai laivas pasineria, variklis 
nebegali veikti, nes varikliui 
veikti reikalingas oras. Tačiau 
technika ir šiuo atveju pasi
rūpino. Tada, kada variklis 
nebegali veikti, laivą pradeda 
varyti elektriniai motorai su 
akumuliatoriais. Beveik visų 
valstybių hidroinžinieriai ieš
kojo būdų išrasti variklį kuris 
povandeniniam laivui tiktų ir 
po vanddniti varyti ir? ant vir
šaus. Dar tokio tobulo budo 
nėra surasta, nors spaudoje pa
sirodė žinių, kad vokiečių tech
nikos yra rastas būdas varyti 
povandeninį laivą vienu budu.

Pagal tas žinias variklis, kai 
laivas plaukioja viršuj vandens, 
pasigamina vandenilio ir de
guonies. Tuo budu pasidaro
ma tam tikra atsarga, kaip ir 
elektros akumuliatoriais. Kai 
tik laivas pasineria, tai vari
klis dirba vandeniliu ir deguo- 
niu. Tuo budu nėra naudoja
mas povandeninio laivo, oras, 
o tik pasigamintasis vandenilis 
ir deguonis. Be to, suvartotas 
vandenilis ir deguonis nėra 
paprastai išleidžiamas į vande
nį, bet dar yra sunaudojamas 
kaip šiluminė energija.

Pasinėręs laivas gali viską 
matyti, nes iš laivo yra iškiša- 
mas periskopas arba tam tik
ras žiūronas. Jis aiškiai mato 
laivus, prie kurių, sakysime, 
nori priplaukti. Paprastai po
vandeninis laivas skandina 
laivus paleisdamas į juos tor
pedas. Tačiau yra ir tokių nuo 
tykių, kad povandeninis lai
vas sulaiko prekybos laivus 
pasinaudodamas savo artile
rijos pabūklais, kurių turi ant 
savo blikties. Tų priemonių 
laivas turi nedaug, bet vis dėl
to turi. Ten pat yra ir pabūk
lų apsiginti nuo aviacijos. 
Torpeda vėl yra cigaro' for
mos mina, kuri paleista plau
kia į numatytą laivą. Beveik 
visų torpedų skersmuo yra 
533 mm. Torpeda plaukia tri
jų metrų gilumoje. Sprogsta
mosios medžiagos torpeda tu
ri 200 kg. Torpedos žygi, yra 
tvarkomas visos eilės pi ietai- 
sų. Torpeda sprogsta, kai jos 
galva susiduria su kietu laivo 
krantu. Kartais laivai pastebi 
atslenkiančią torpedą, nes ji 
nors plaukia ir po vandeniu 
padaro tam tikrą žymią ant 
vandens paviršiaus. Be to, yra 
pastebima, kada torpeda iš po

vandeninio laivo paleidžiama, 
nes tada iššoka didelis van
dens glėbis. Netenka aiškinti, 
kad povandeniniame laive sa
votiškas gyvenimas.

Povandeniniai laivai gali 
gana ilgai plaukioti, nes, pa
vyzdžiui, jau Didžiojo karo 
metu vokiečių laivai galėjo 
nuplaukti iki pat Amerikos 
pakraščių niekur kitur negau
dami nei reikiamo kuro ener
gijos, nei maisto išteklių, nei 
kitų reikmenų. Visa tai laivai 
galėdavo vežiotis su savim. Tai 
buvo jau Didžiojo karo metu, 
bet dabar povandeniniai lai
vai yra dar labiau ištobulinti. 
Pagaliau, daugumas jų taip 
yra ir konstruojami, kad iš
plaukę iš savo metropolijų ga
lėtų pasiekti ir užjūrio kraš
tus. Tiesa, sakoma, kad po
vandeninis laivas dabar ne
suvaidins lemiamos reikšmės, 
kad karą nulems šarvuotasis 
laivas. Tačiau žinome, kokią 
reikšmę povandeniniai laivai 
iki šiol jau turėjo. Ką jie dar 
gali padaryti — parodys atei
tis.

Visi Telefonai 
MELROSE PARK 660

W. V. Norak M. D.
Physician and Surgeon

Ofisas

10 N. Broadway
MELROSE PARK, ILL.

Vai: 10-12 A. M., 2-4 P. M.
7-9 P. M.

Linksmų Velykų Linkiu Sa- 
inj. • ■ Vi*

vo Draugams ir Pacientams

DR. j. MOCKUS 
»/ u;, 

iDENTISTAS

3401 So. Halsted St.
Phone YARds 3557

Linksmų Pavasario Švenčių
Velykų Linkiu Visiems

Lietuviams! i

BEN. J.
KAZANAUSfcAS

2202 W. Cermak Rd.
Tel. CANal 8887
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DVIKOJAI “ŠLIUŽAI” DARBUOJASI Ar Girdėjui..
LIETUVOJE Naujus Radio

Dvikojis “šliužas” Poderis stoja i talką čekistams

Išniekintoje pavergtos Lietu-1 
vos spaudoje pilna dvikojų 
“šliūžių” rašinių. Vienas tokių, 
nežinomos kilmės ir tautybės 
“šliūžių” V. Poderis, pasimir
kęs pluksną į Maskvos satrapų 
atgabentų nuodų rezervuarą, 
rašo: “Plutokratijos likučiai ir 
socialistinė taryba”. Pradžioje 
jis iškilmingai teigia: “Bufžiia- 
zinio rėžimo laikais darbinin
kams ir valstiečiams buvo už
darytos durys į kooperaciją, į 
mokslą ir į bet kokį įstaigą. 
Pirmiau kooperacijoje tegalėjo 
dalyvauti tik dvarininkai, įstai
gose tik buržuazija ir jos klap
čiukai. Dvarininkų ir plulokra- 
tų vadovaujama kooperacija 
jiems ir tetarnavo...” Kas bent 
paviršutiniškai žino dar iš prieš 
ano didžiojo karo laikų Lietu
vos kooperacijos kelius ir jos 
išbujojimą nepriklausomybės 
laikotarpiu, kas yra bent vieną 
sykį turėjęs reikalų su Lietu
vos kooperatyvais, o tokiais 
yra visi lietuviai, ar jie butų 
gyvenę Lietuvoje ar užjūryje, 
tam nėra reikalo aiškinti begė
diško V. Poderio melo. Tačiau 
“šliužas” Poderis savo rašiniu 
siekia kito tikslo — denuncija- 
cijos, įdavimo. Jis nurodo, kad 
“Zapyškio kooperatyve buhal
teriu įlindęs V. Šileika, buv. 
smetoninės policijos vachmist
ras, — jaunalietuvių dinamis- 
tas ir šaulys. Jį buhalteriu pa
sodino jo pusbrolis St. Šileika, 
stambus žemvaldys, jaunalie
tuvių šulas ir šaulys, kuris da
bar tebėra kooperatyvo valdy
boje. Ežerėčio durpyne yra ko
operatyvo skyrius, o vedėju to 
skyriaus paskirtas uolus šaulys. 
Į valdybą dar įeina Jurgis Pik- 
šilingis — šaulys šovinistas...” 
“Čekiškės valse, kooperatyvas 
įsteigtas naujai ir į valdybą 
prilindo nepageidaujamo ele
mento: Tultys, tautininkų šu
las ir šaulys, Butvilas — stam
bus žemės nuomininkas, kuris 
pardavėju pastatė savo sūnų 
Antaną, šaulį aktyvistą...” “Bu
vęs Zapyškio pašto viršininkas 
Balčiūnas, pasižymėjęs savo re
akcine veikla, jaunalietuvis, 
šaulys, dabar tarnauja Kaune 
ryšių valdyboje. Buvęs polici
ninkas ir pasižymėjęs šaulys 
Viktoras Vizgaitis tarnauja Vil
kijos vykdomojo komiteto raš
tinėje buhalteriu...’” Kaip ma
tote, “šliužas” Poderis nerado 
savo {skundžiamiems lietu
viams prikišti, kad jie kur ap
sivogę, kad išeikvoję valdžios 
ar visuomenės turtą, kad jie 
girtuokliai, linginiai ir valka
tos, bet jis juos {skundžia už 
tai, kad jie buvę šauliai. Skai
tytojas žino, garbingoji šaulių 
Sąjunga buvo sutelkusi p‘o sa
vo vėliava per 100,000 geriau
sių, rinktinių, ryžtingų, sąmo
ningų, patriotiniai nusiteikusią 
lietuvių. Ir dabar, kaip mato
me, sovietines tvarkos “šliu
žams” ir nepriklausomybės 
duobkasiams tas geriausias lie
tuvių tautos elementas yra 
krislu akyje, jiė prieš jį siundo 
ir piudo savo naujos “Knuto- 
Sovietiheš Valstybės” duonda
vius. Mes galime tik pasiguosti 
ta aplinkybe, kad pamačiusi 
‘Knuto-Sovietinės valstybes” 
atneštąją skaudžiąją tikrovę: 
skurdą, badą ir vergiją, visa 
lietuvių tauta išskyrus kelis iš
gamas, yra tapusi “šaulių Tau
ta” ir kad jokiems “šhižams”, 
kiek jie 'nepraktikuotų ir nesi
stengtų nepavyks šios tautos 
išhaikinti. z

Ta pačia proga pastebėtina, 
khd Poderiams ir kitiems “šliu
žams” visiškai neužkliuvo, kad 
stambus pinkliai, kaip Alperavi- 
čius arba rangovai, kaip Ilgov- 
skis, susikrovę dešimts milionų 
nepriklausomoje Lietuvoje rffrr- 
maliais ir nenormaliais budais 
dabar eina “aukštas ir atsako- 
iningas” pareigas “Knuto-So- 
vietinės Lietuve' valstybės” 
aparate...

Programas?
Ar girdėjote naujus radio 

programas lietuvių kalboj? Jei 
ne, atsisukite radio j WSBC 
stotį, 1240 kilocyčles, arba No. 
124 ant daugumą radio, ir iš-į 
girskite. Šie programai leidžia
mi kas rytas, nuo penktadienio 
iki šeštadienio, 7:00 vai. ryto. 
Pasiklausykit, kad sužinojus 
apie kontestą, kuris dabar vyk
sta. —Kilociklis-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Kas Naujo Muzikoje - Dainoje
Jiis Rasite Pas BUDRIKA Ant Naujų 

Rekordų—Plokštelių
Rekordai Verti 75c Vienas, Trumpam Laikui Atpiginti

Po 49<t Vienas

Siunčiame ir į kitus miestus. Už prisiuntimą 
turi apmokėti pirkėjas.

26022 LINKSMĄ GIESMĘ APTURĖJAU ir
SVEIKAS JĖZAU ........................................................ Velykų

16322 KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA .......................... Anna Kaskas
16323 DUKRUŽĖLĖ ir MERGŲ BĖDOS .................. Anna Kaskas
16305 DARATYTĖ POLKA ir BERŽŲ

POLKA ........................................................ V. Gulos orkestrą
16304 KANAPIŲ POLKA ................................. V. Gulos orkestrą

ONA POLKA ............... V. Gulos orkestrą, A. Vasiliauskas
16303 POLKA DĖL NUMYLĖTOS ir

VIRBALIO POLKA ................................. V. Gulos orkestrą
16302 JAUNUOLIŲ POLKA ir

GEGUŽINĖ POLKA .................................. V. Gulos orkestrą
16300 DĖDIENĖ POLKA ir

LAKŠTUTĖS POLKA .............................  Klaipėdos orkestrą
16312 LIETUVIŠKOS LIAUDIES DAINELĖS ir

LIET. LIAUDIES DAINELĖS .................. A. Šabaniauskas
16163 STORŲ BOBŲ POLKA ir

BUTKIŠKIŲ POLKA ..............  Įgrojo Pensyl. Angliakasiai
16201 MARCINKONIŲ POLKA ir

VIRGINIA POLKA .... Įgrojo A. Lietuvninkaitės orkestrą
16308 DRU-LIA ir TU LIETUVA, TU MANO

Įdainavo Akiras Biržys, Pupų Dėdė ir Dėdienė
16309 KAI AŠ TURĖJAU KAIME MERGELĘ ir
BUK VYRAS POLKA .....................................  Įdainavo A. Dvaronis
16310 SEPTINTAME ROJUJE — Anglų Valcas, ir

JAUNYSTĖS MEILĖ—Tango .......įdainavo A. šabaniauskas
16311 MANO GITARA—Tango ir

SAULĖTAS RYTAS—Anglų Valcas
Įdainavo A. šabaniauskas

16242 MOČIUTĖ, Valsas—Armonikų Duetas
LIETUVAITĖ, Polka—Armonika, klarcnta ir pianas

16259 TOKS VAINIKAS, Polka- ir PLIKIŲ POLKA .... AL Shuck 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą

16254 • AK, NORĖČIAU..ir
AUKŠTI KALNELIAI ....... Įdainavo J. Zavk ir A. Shuck

Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą
16122 KŪMOS POLKA ir

TĖVUKŲ POLKA .......................... Įdainavo A. Šaukevičius
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą

16209 PAUKŠČIŲ POLKA ir LIUDVINAVO POLKA
Įgrojo Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą

16135 ŠOKIKŲ POLKA ir NAUJŲ METŲ POLKA
įgrojo Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą

16171—SUDIEV SESUTĖS ir Įdainavo Stasys Pauras, Barit.
SVAJONĖ IR MEILE .............. Juozas Antanėlis, Tenoras

16299 EkCI POLKA ir
NAŠLYS POLKA .......................... Liet. Orkestrą “Lyra”

16145 PRAGĖRIAU ŽIRGELĮ ir
EISIM LAUKAN ...................... Kastancija Menkeliniutė

16192—TRAUK, ŠIMNIŠKI, ir
“ĖJO MIKAS” POLKA ........... Jonas Dirvelis ir Jo Ork.

16206 OI MERGELIA ir
STOVIU PRIEŠ TAVE ....... Mahanojaus Lietuviška Ork.

16110 ŠVENTOJI NAKTIS I ir
ŠVENTOJI NAKTIS II ...................... Trubadūrų Kvartetas

16306 TAI NEBUVO MEILĖ—Tango, ir
AR ATSIMINI?—Anglų Valsas ....... Įdain. A. Šabaniauskas

16307 MARŠ, MARŠ KAREIVĖLI ir
GELEŽINIO VILKO MARŠAS Karo Makyklos Choras 

16150—PAVASARIO SVEIKINIMAI ir
ČIGONO MEILĖ—Valsas ............... Lietuvių Tautiška Ork.

16316 GIEDA GAIDELIAI ir
GRAŽUS MIŠKO BUDAS .................. Įdain. Akiras Biržys

16317 SUŽADĖTINIŲ VALCAS ir
ROSALIUTĖS POLKA .......................... Įdain. Akiras Biržys

16319 SEKMINIŲ VALSAS ir
OBELIŲ POLKA .................................. Įgrojo Akiras Biržys

16318 MARIJAMPOLĖS POLKA ir
GARDUS ALUTIS—Valsas .................. Įgrojo Akiras Biržys

16320 KRETINGOS POLKA ir
MERKINĖS POLKA .............................. Įgrojo Akiras Biržys

16321 KAI SMUIKU GROJI TU—Tango, ir
PASAKYKITE MERGELĖS—Tango. Įdain. A. šabaniauskas

16314 PUPŲ DĖDĖS POLKA ir
ANŪKŲ POLKA ................................. Įgrojo Akiras Biržys

16315 SUKAS RATUKAS POLKA ir
BUK VYRAS POLKA ................... Įdainavo A. Dvarionas

16284 KAI Aš TURĖJAU ir
KAM ŠERI ŽIRGELĮ?

Įdainavo A. Vanagaitis ir Juozas Olšauskas
REKORDAI PO $1.00

61003 LIET. VESELĖ — Dalis Pirma ir Antra — 12 Colių
61004 LIET. VESELĖ — Dalis Trečia ir Ketvirta — 12 Coliu
61005 LIET. VESELĖ — Dalis Penkta ir šešta — 12 Colių

Visas Įgrojo Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą

Jos. F. Budr L Ine.
g

Kasdien skaitydami 
"NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

3409 So. Halsted St. Tel. Yards 3088CHICAGO, ILL.
Katalogas ir Kalendorius Dykai

Didžiausia Krautuvė Rakandų, Radio, Refrigcratorių 
Dabar Eina Didelis Velykinis Išpardavimas

WCFL, 1000 k.—Žymus Radio Programas Nedėliomis 5:30 P. M.
WAAF, 950 k.—Hąvajaus Salų dainos, nedėliomis, 4:30 P. M.
WHFC, 1450 k.—Dainos, Muzika, Ketvergais 7 vai. vakare.



šeštini., balandžio 12, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

P. KLIMO LIETUVIŲ TAUTOS ISTORIJOS 
I TOMAS

Petras klimaSj Lietuvos Pa
siuntinys PrancUzijbje, jUu 
1916 metais bUVo parašęs Lib- 
tuVos Seildvėš BfuožUS (at
spausdinta VilhiUjė 1910 m.). 
Per 25 ftietūš jis toliau rinko 
ir tyrinėjo musų istorijos me
džiagų. šio kafb pradžioje jau 
buvo bemaž sutvarkytas 1 to
mas, kurs apimd SUilOVę ir pir
muosius septynis amžius po 
Kristaus.

Dabar, nepaisydamas įvykių 
ir to, kad Rusijos ambasada 
Paryžiuje išvogė privatiniame 
sandėlyje sudėtų visų jo biblio
tekų sykiu su kitais asmehi- 
rtittlš jo daiktais, P. Klimas 
galutinai suredagavo tų pirmų 
tomų ir papildė jį reikalingais 
paveikslais ir žemėldpiais4

Visas veikalas turės bent 
lėtų (bene dešimt) tomų.

ltis Diadomis; Gas'šibddfus, 
Ghfistidnus, Safeėhšiscliė Welt- 
bhfbnik, SimOft de Kfež8, Jdhū- 
hnOs TUfoėžiūš; DlbgOSž, Laii- 
bettims, BliimėnaU, Er^smuš).

ke

Pirmojo tomo turinys: Pra
kalba. I žiloji senovė. 1. Ak
mens amžiai; 2. žalvario am
žiai. 3. Senovės gintaras. 4. 
Kalbininkų spėjimai. 5. Graikų 
žinios iki V amž. prieš Kristų. 
6. Herodotas. 7. Pytheas. S. 
Germanų pasirodymas. 9. Stra- 
bonas. II. Pirmieji amžiai pb 
Kristaus. 10. įžymieji geogra
fai: Mėla, Plinius. Tacitus; Pto
lomėjus. 11. Didžioji tautų 
maišatis. 12. Aisčiai tautų ihėi- 
šaties epochoje. 13. Alanų ir 
gotų legendos. 14. Archeologi
jos duomenys (senieji ir vidu
riniai geležies amžiai). 15. Kal
bos liudymai. 16. Kai kurios iš
vados.

Tas tomas yra papuoštas 
šimtu paveikslų ir žemėlapių.

Priede yra paduotos reika
lingos ištraukos iš šėriųjų vei
kalų (Herodotus, DiOdor, Sicu- 
lus, Strabo, MonumCHtUlh; Ah- 
cyranum, Pomponius Melą, Pli
nius, Tacitus, PtolomfejUs, Mar- 
cianus, Heraclecnscs, Aiiittiia- 
nus Marccllinus, Jordahės, PaU-

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

štai to-tomo pfrakalbrii Ilg&i 
Lietu Voš ištdri jų tyrė if fašė 
žmohės; kUriė hėjriutė arba rib- 
brangirio još liėtūviškUmo. Jų 
akyse liėhivių tauta hėt atsi
skyrė nuo Lietuvos vardo. 
Užuot sekę lietuvius amžių lai
mėjimuose ir nelaimėse, jie ap- 
sirėžė tuo ar kitu žemės gaba
lu, kur lietuviai išplėtė arba at
laikė savo valdžių; tuo budu 
ilgainiui svetimi istorikai net 
prarado tautą lietuvių žemėse.

Istorijos metodas pats savai
me leidžia ir privalo tyrinėjimų 
sritį laisvai aprėžti ar nustaty
ti. Gamtos moksluose mes iš
imame iš pastebėtų faktų jų 
bendrumus ir iš jų išvedame 
dėšhius, kuriais suvokiame 
gamtos įvairumą. Istorijoje — 
priešingai — mes ieškome įvai
rumo, skirtingumo, savitumo. 
Faktų faktai su smulkmenomis 
rupi istorikui, kurs seka jų rez
ginio plėtrą ir kitimus. Kadan
gi faktų įvairumas yra neaprė
piamas, tai istorikas pirma tu
ri laisvai pasirinkti tų ar kitų 
grupę arba net kurį vienų iš 
jų. Jis gali aprėžti ir laikotarpį, 
kuriame jis nori pasirinktus 
faktus ar kurį įvykį atvaizduo
ti ir išaiškinti.

Šit kodėl isterijos moksle Vi
sų svarbiausia yra istoriko i*i- 
teheija arba pasirinktas užda
vinys. Nuo jo intencijos pri
klauso tyrinėjimų kryptis. Lie
tuviui Lietuvos istorija turi nu
sekti iš amžių gilumo tų lietu
vių tautos kelių, kuf’iUO ji pri
ėjo šių dienų būtį. Kaip, kodėl 
lietuvių tauta per amžių am
žius tverdama yra šiandien to
kia, o ne kitokia ten, o ne ki
tur, ir kaip lai atsitiko, kad 
šiandien ji turi tų, o ne kilu 
sunkumų savo gyvatoje — šit 
uždavinys, kurį gali pasiimti 
tiktai tyrinėtojas lietuvis.

Gali kilti klausimas — kas 
yra lietuvių tauta? Ar mes lik 
dėl to esame lietuviai, kad kal
bame kitoniška arba kaiiriy- 

I naihs nesuprantama kalba?
Ne visur ir ne visada kalba

sudaro vyriausių skirtingų tau
tos požymį. Tačiau lietuviams 
likimas lėmė išlaikyti ir tų jos 
tautinio savituino ženklų. Lie
tuvis rifegalėtų bUti liktas lie
tuvis, jei jis ne tik nemokėtų j 
bet ir nenorėtų vertinti savo
sios skirtingos kalbos. Kalba 
yra tautai kaip žolynui žiedas. 
Bet tai ne tik grazna ar papuo
šalas: kalba taUt'Bi yfa jOS ha- 
Hy gittliriyštėš ir įtlVeldėtb bėri- 
dr’AViifiO liutliiiinkAS; Kalbūs ry
šys Susiejo šių dičkių kurtų Su 
praėjusių amžių kartomis į vie
nų šeimytių, kurios ginčai Su
teikia skausmo^ bet ndšird > 
meilės. Tik iškrikimas, to kyšio 
atsižadėjimas ir rifeiiords juo 
susirišti tautų suskaldo ii’ jų 
pražudo svetimų tautų naudai.

Lietuvos atgimimus bUVo pa
grįstas lietuvių kalba ik lodė 
lietuvių kalbus ir tautos suvo
ktas plsidtire vi.iiarėikŠinės. 
Tas Faktus apibrėžė uždavinį ir 
šidndieninči LietUvOs ištbr.jai. 
Ji turi Visada lūkėti prieš akis 
šių dienų lietuvių tautų, kai ji 
tiria pkaeitį ir kai ji tų praeiti 
vėktina. Kitaip apibrėžtu užda
viniu daromi tyrinėjimai tega
li būti tik medžiaga mūsų isto
rijai.

* *
Kai kurios to tomo baigia

mosios išvados: Kų duoda blu
sų istorijai visi lib tyrinėjimai, 
kuriuos apžvelgėme ligi šio pe-

Kristaus? Toks klausimas ne
kartų galėjo kilti nėl kantriam 
Skaitytojui. Bet jt5 kantrybė ne
turėjo pasilikti bergždžia, nes 
tie ieškojimai išryškino pačius 
pagrindinius dalykus 
niėihš tyri išėjimams.

Pirmiausia lifės įsitikinome, 
kad lietuvių giminės nuo žiliau
sios senovės beveik nepakeitė 
savo vietovių ir kad bent nuo 
pirmųjų krikščionybės amžių 
jos jau siekė Baltijos jurų tarp 
Vislūs ir Dauguvos. Nei grai
kai, nei senieji romėnai hera 
davę tiesioginių žinių apie mu
sų kraštus; bet jų pasakojimai 
apie skitus; sarmatus, nėūrus 
ir net apie hiperborėjus priar- 
tiiYO to meto pasaulį prie pa

loles

APSIVYLIMAS
gat-Neapolyje, Via Toledo 

vės šaligatvyje. Dešimta valan
da ryto.

—Dovanokite, senora, tams
tos nosihukas...

, —Ne, ne...
-—Bet jis tik kų iš jūsų ran

kų iškrito; ūš drįsau jį pakel
ti.

—Ahl, taip, maiib, maiib;.. 
Aš nė hbpašlėbėjau... ačiū!

—žitifekitė, seiibi’a; tamsia 
daf kų notS pamb ite, turite 
pilnas fdūkūS...

Iš tiesų, moteris be mažučio, 
smalkiai pakvėpinto nbsihiiko 
turėjo rankose portfelį se ioVės 
odbs išdirbinib. lietsUi-gį iV ke
letu pdkiėtėllų surištų Faibu 
baikščių. ,

Jos tamsaus atspindžio akys 
ii* pamtlyhaoii paakiui švietė 
pro tamsų vilai O tūlį, pfu ku
rį ni’atės taip pal išblyškęs vei
delis lyg įterptas į auksinių 
plaukų rėmus. Nuduotu rim
tumu, bet nevirpančiu balsu ji 
tykiai atsake puikiai apsitai
siusiam vyriškiui:

—Nesirūpinkite, aš jau pra
tus.

—Dėt jei dar kaš ilorS iš 
rankų išpuls, xaš iietliriu teisės 
pakelti ?

Ponid nusišypsojo, bet 
tUojaū susigriebė ir tat e :

—Nė.
Vėliau truputį linktelėjus gal

va, ji ėjo toliau laviruodama 
rugiagėlės gracija ir vikrumu 
minioje. Jaunuolis neįstengė 
nugalėti pagundų, — jų pasek
ti. jos liekna ir aukšta figūra

tu č-

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS 
A; F. CZESNA, Savininkas

PAULINA RUSS1AN-TURKISH BATUS
1657 West 45th Street

Tet. VlftGlNIA M93

t”" n vi h ; r, i , ,į,į

Linksmų Velykų Linkime Visiems Musų Draugams 
ir Kostufneriams

GRANT W0RKS COAL AND OIL C0
ADAM BERNADIŠIUS, Sav.

16lh SI. and 49th Ct., Cicero, 111. Pitone Cicero 311

jsaa

Telefonas YAftDS 7200 
Bes. Telefonas GROVĖHILL 0318

VELYKŲ
Linkime Visiems Draugams ir Kostameriams

LINKSMŲ

BERTHA PUŽAUSKIS
UTY wnoi,l;s\l,i: MEAl'S

jūsų nuosavybę. Nepykite a m.' £■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
manęs. Ne mario kaltė, jei aš J DOVANA KURIĄ TIK JUS GALITE DUOTI J 
taip dažnai suraiidu, kas iš ■ Mylimo asmens paveikslas yra be galo maloni dovana. ■
Tamstos rankų išpuola ir apie [ 
kų Tamsta dargi negalite pėsh- m 
kyti; jog Jums priklauso. Aš JJ 
suradau Tamstos nošinūkų, aš 
suradau Tamstos purfelį. Bet 
taip pat aš suradau Tamstos 
stebuklingų žvilgsnį if balsų. 
Kad Tamsta per daug ant ma
nęs hepyktumėt; aš paklausy
siu Tamstos: Šio aš Tamstai 
nebeatidūosiU. Bet jeigu Tams
ta nesiteiksi leisti pasilikti su 
savo sužavėjimu, tad ieškokite 
jo mano širdyje ir ten Tamsta 
jį surrisi.

Grafas Luidži Adiitiar.
portfelis jam buvo grųžintas 

šU šiuo prierašu;
“Senbr! Mano portfelyje bu

vo 1000 lyi’ų; Jėi Tamsta ne
pratęs vadinti Šį mažą bankno
tų ‘susižavėjimu’, bukite malo
nus paieškoti jį savo širdies ‘a 
cotė’.

Siųskite juos tėvams, draugams, giminėms. 
Pamatykite Mus Šiendieną!

cBLAISE 5TUDIO 
150 BkOADWAY 

J4ELROSE PARK, ILL.

PORTRAIT AND 
COMMERCIAL 

PHOTOGRAPHY

(Blaise Kazlauskas)
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Linksmų Velykų Švenčių Linkime Visiems Miisų 
Kosturneriams, Draugams ir Pažįstamiems

JONAS IR JULIA GRIŠKĖNAI
—Savininkai—

JOHN’S TAVERN
739 Ėast 92 Pi. Tel. STEwart 0284

slaptingų šiaurės sričių ir už
vėjų. Dar afčiati susiejo su tuo 
pasauliu mūšų pakraščius pa
mėgtas iV išgarsintas senovės 
gintaras, kuriu kilme vargti be
gali kelti abejojimų.

Pagaliau aisčių VArdits, be
maž tuo paeiti melu konkreti- 
žiiotas kaip musišk s ga’indų ir 
šūdinių vrirdaiš, Atvertė visai 
tikrų musų istorijos lapį. Jis 
leido musų ištovijai prasidėti 
kartki su pirriiuojū iYaiijosios 
efos amžiumi. IV koks iteišSe- 
miamas pasirodė iriiisų kalbo 
šaltinis musų santikiani su kai
mynais pažinti ir kaip įsidėmė
tini archeologijos radiniai, ku
rie parodo tų amžių būsenų.

Iš neramaus gėnhanų, hunij 
ir slavų judėjimo epochos 
mums teko iškvosti visų esa
mų medžiagų, idant įsitikintu
me, jog lietuvių giminės nebū
vu to judėjimo apimtos, nors 
ir gavo pajusti jo šoninius 
sVriugius. Buvo, berods, tvirtin 
ta (Jordono), kad aisčiai buvo 
pasidavę gotų valdovui Erniac 
narikui (IV amž.), kurs juos 
pavergęs ne smūrlii, bet savo 

. Šaunumu ir išmintimi. Pasd’e 
ka lygiai nėįfOdonii ir vėlesni 
padavimai, kad musų kraštai 
•buvęs Atilos užimtas (V a.), U 
kai dar vėliau čia buvę atsikė
lę iš rytų alanai it’ skandinavai 
š atiApuš Baltijos jūrių.

jose rodėsi štai suduš kaip por- 
celėnaš nuo minios nuolatinių 
smūgių. Staiga, ncatsisūkdama, 
ji sustojo prie brangenybių 
augo. Ilgai ji viskų įdomiai ap
žiūrėjo ir vėliau užėjo parduo
tuvėn. Už penkių minučių vėl 
išėjo ir žengę-dar skubiau. Vė
la u vėl sUstojo ir žengė dar 
skubiau. Vėliau vėl sustojo 
irie saldumynų lango, kuria
me buvo įvairių spalvų ir bliz
gančios bomhoriiėrkos. Jaunuo
liui pasirodė, jog šį kartų ji 
vienam akimirksniui atsisuko 
ir žvilgte’ėjo vogimai į šonų 
yg kažką mihiojb ieškodama. 

Jis pdjutb Dorų prie jos prisi- 
artinti, b‘ėt klišilaike paklausęs 
savimeiles ir moters gcrbinlo 
jattšnio. MaVniuriirame par
duotu vės slenkstyje jis galėjo 
Aiškiai matyli mažutę aristo
kratiškų jos kojytę lakieruota- 
iūe, smailame batelyje.

Ponia ėjo per aikštę tarp ka
rališkų rūmų ii- fohfano. Pla
kančia širdimi jaunuolis dar iš 
tolo jų sekė bijodamas, pasiro
dyti įkyriu, staiga, aikštės vi
duryje, paskendus’Ojc blizgan
čiuose saules spiridui iriose, jis 
aiškiai pamatė, jog jos papras
to angliško kostiumo kraštais 
kažkas nuslinko žemėn. Smar
kiai suplakė jo širdis. Kraujas 
muse j galvą-. Jis pagreitino 
žingsnius-, prieš ji buvo seno
vės išdirbiu 0 portfelis.

. Laimingas ir nudžiugęs jis 
jau įsivaizdavo busimų fuma'n- 
tinį prietikį ir ieškojo t nkahių 
žodžių, kuriais jis kreipsis prie 
gražuolės-džiniršubiės. Jis sku
bėjo paskui jų, bet staiga pa
stebėjų, jog jėumde liekna bū
tybė pranyko už kažkek’us ne
tyčia 
tos.

Lina d’Allberi.”
Grafris pasijuto skaudžiai 

įžeistas, bet pagaliau dovonoju 
šį vulgarų įtarimą galvodamas; 
jog kvailutė ponia greičiausiai 
pinigus pametė anksčiau, negu 
portfelis išslydo jai iš rankų. 
Ilgai negalvodamas jis išėmė iš 
geležinės kasoš 1000 lytų bank
notų ir įdėjo į aritrą laišką ir 
malonaus jausinb dilginamas 
parašė drebančia ranka:

Seiiora!
Vienas iš dviejų: arba aš va

gis arba — įsimylėjęs. Nutar
kite Tamsta pati. Pirihu atve
ju — atiduokite mUnė teisingų 
vyrų teisriiui, antru atveju 
moterų sprendimui. Tamstai 
nebus sunku kaip vienus, taip 
antrus sujungti ivenan savo as
meniu. Jeigu aš vagis — tūriu 
atiteki! prisiekusių teismui, jei 
tikite inario meile, teiskite 
Tamsta!

Grafas Luidži Adimaf.
Jauna ponia atsakė telegra

ma:
“Žinau, jog Tamsta ne vagis. 

Ir nereikia būti įsimylėjusiam. 
Laukiu Tamsios vidurnaktį. 
Ateikite. —Nina.”

1910- VIII—9 d.
Vertė St. Miščikas-žiėmys,

Sveikinu visus savo drau
gus ir kostumerius su Ve
lykų švente ir kviečiu visus 

atsilankyti į mano

Birthday Party
kuri įvyks

Šeštai, ir SekmacL

Bus skanus pietus, geba mu
žiką su visokiais pamat- 

giriiriiais

Tony Zalagėflos
7132 So.Racihe Avė.

P. S. Atsilankę sužinosite 
mano amžių.

. —-------

pravažiuojančtoš kUVie-

* & &
visgi nenusivylė. Jb VAU-Jis 

koše buvo daiktas, kuris galėjo

Archer Avė. Big Store
; 4187-93 Archer Avenlie

___

PAIVAIMNKIT SAVO VELYKAS
Putojantis skanumas 
garsaus Che v a 1 i e r
alaus y t a geriausias 
“atsakymas” t i e m s, 
kurio nori geriausio. 
Kiekvienas stiklas bus 
toastas jūsų skoniui 
ir jūsų sveikatai. ..

Galima gauti ju-
Šų mėgiamiau 
šioj alinėj ar pas

dylerį, arba šau- A 
kitę bravorą... Aja

TEL. 
YARDS 

7460

OARSINKITeS “NAUJIENOSE”

aisčiai, siųsdami pasiuntiniu^ 
Ravcnos Teodorikui. Šio pasto
tojo atsakymas — laiškas at
žymėjo vienų iš d’džiųjų inli- 
sų istorijos etapų. Po to doku
mentai bus vėl kuriam laiku 
nutilę, leisdami pasakoms ik le
gendoms paveržti jų vietas; ta
čiau milsų giminių būtis ir 
veiksmai riehepaliaus buvę jau
čiami Baltijos pakraščiuose. 
Nuo IX a. mes galėsime tat pa
žymėti jau visai konkrečiais is
toriniais liudymais.

gos ponios. Portfelis btivū jaiii 
■kompasu; žvagžde lodančia 
kelių tyruose. Nepaprastai sku
biai jis atidarė portfelį ik pasi
rodė; jog be veltui btiVU virta- 
si. Portfelyje buvo kelėtaš vi
zitinių kortelių’: “LINA d’ALL- 
BĘR; Rivera di CiaftO; 25” fri 
daugiau nieku.

Už Valandos buvo ’poPfelis 
paSiUsids pėiliai SU laiškėliu:

Seriora!
Antrų kartų Tamstai gruzinu

VALDYBA
JONAS MA‘ENŽ.A, PrėSiUcnt 
JULlVS <Č. llHĖN’/.A, Treasuier

LINKSMŲ VELYKŲ
LINKIME VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

IR DIREKTORIAI:
S. S. TYKAKOVVSKI, II Vice-l>re» 
DU. S. A. liHĖNZA. bireclor

Metropolitan State Bank
NĄ&YS FEDERAL RESERVE SYSTEM IR 

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

2201 W. EERMAK ROAD Kampas LEAVITT STREET
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NŪDIENIAI KARO LĖKTUVAI
Kaip jau ne kartą esame 

pastebėję, vokiečiai nūdienia
me kare ypatingai vertina 
aviaciją, laikydami ją net pra
našesne už karo laivyną. Ang
lai, turėdami galingiausią pa
saulyje karo laivyną, nesutin
ka su sakyta vokiečių nuomo
ne, tačiau ir jie pripažįsta ne
paprastą aviacijos reikšmę, 
ypač karo aviacijai bendrai 
veikiant su karo laivynu. Dėl 
to pravers prisiminti nūdie
niame kare vartojamų lėktu- 

' vų tipus.
* Žvalgybiniai Lėktuvai.

Žvalgybiniai lėktuvai nūdie
niame kare fotografuoja prie
šo pozicijas, stebi įvairius 

; priešo kariuomenes dalinių 
žygius ir teikimą ir padeda 
savo artilerijai apšaudyti su- 

. sektus priešo kariuomenės da- 
į linius. Susekę kur priešo ar-
* tilerijos bateriją, bet kurią 

kariuomenės, amunicijos ar 
bet kurios karo medžiagos ko-

t loną, žvalgybiniai lėktuvai per 
radiją savoms artilerijos ba
terijoms tiksliai nurodo taiki- 

, nį ir pranešinėja, ar gerai

pataikoma šaudant, žvalgybi
nių lėktuvų atskirų tipų api
budinimas nėra toks svarbus, 
kaip kovos lėktuvų. Nūdienia
me kare gi abiejų kariaujan
čių šalių vartojami kovos lėk
tuvai, kaip žinome, yra dviejų 
pagrindinių rūšių— naikintu
vai ir bombonešiai. Naikintu
vai, be to, esti vienviečiai ir 
kelių vietų, o bombonešiai — 
dieniniai ir naktiniai.

Naikintuvai.

Plačiausiai nūdieniame ka
re yra vartojami šie naikintu
vų tipai: Messerschmitt — vo
kiečių; Curtis — Amerikoje 
gaminami, bet prancūzų var
tojami; Morane — prancūzų; 
Spitfire — anglų; Hcinkel — 
vokiečių; Hurrican — anglų.

Messerschmitt naikintuvas, 
žymimas ženklu Mc 109, yra 
vienvietis, turįs specialų Mer
cedes — Benz motorą, pasie
kęs aukščiausią greitį —755,- 
138 km. per vai. Tokį greitį 
jis yra pasiekęs su specialiu 
motoru. Tačiau, vokiečių skel 
biamomis žiniomis, ir su išti
somis serijomis gaminamais 
motorais jis galįs skristi po 
650 km ir daugiau per vai. 
Ginkluotas jis keturiais kul
kosvaidžiais ir viena pro pro
pelerį šaudančia patranka.

Amerikos Curtis naikintuvų 
prancūzai ir anglai šiame ka
re vartoja kelis tipus. Dau
giausia vartojami tipai P 36, 
P 42 ir XP 40. P36 naikintu
vas yra vienvietis, su oro vėsi
namu 1150 AJ keturių cilin- 
derių motoru, su užpakalin 
įtraukiama sėdyne, o taip pat 
ir vairu, ginkluotas keturiais 
kulkosvaidžiais, kurių du šau
do pro besisukantį propelerį, 

o kili du yra pritaisyti lėktu-

vo priešakyje ir 
sraigtą. P42 yra 
sias naikintu’’as,
645 km ir daugiau per vai., su 
V formos motoru, daugiausia 
24 cilinderių. XP 40 naikintu
vas skrenda 620 km. per vai. 
ir yra ginkluotas 13,2 mm ka
libro Browningo markės kul
kosvaidžiais.

Prancūzų Morane naikintu
vų žinomiausias tipas yra 
“406”. Jis yra vienvietis dau
giausia visas metalinis, su už
pakalin vienas prieš kitą į-

šaudo pro 
moderniau-

skrendąs

NAUJIENOS, Chicago, III.
; *?~'rĮr '' '• ' ........................ ....... —................-......Įf

LIGOS IR JU PREVENCIJA
Iki XIX-to šimtmečio žmo- rankšta ir pan. — ir tai ne i£-

šeštad., balandžio 12, 1941

Linksmų Velykų Linkime Visiems Musų Draugams 

ir Kostumeriams

B. R. PIETKIEWICZ AND CO.
NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS

2608 W. 47th St. Tel. Lafayette 1083

Linksmų Velykų Švenčių Linkime Visiems 
Musų Draugams

JUDUS IR URŠULĖ DAMBRAUSKAI
Parduodam šviežius Lietuviškus Surius ir Šviežią Pieną. 

Prie progos prašome atvažiuoti.

ant Kampo Archer
ir 123-čios Gatvės, LEMONT, ILL.

Linksmų Velykų Linkime Visiems Lietuviams

BRIDfiEPORT PRODUCE C0.
3423 South Halsted Street

Phone YARDS 1643

1 žio paslaptis netrukus bus su-j vidutinio amžiaus. Visi antro- 
sekta. šiandien (kiekvienas sios jaunystės kūdikiai, iŠgir- 
autoritetas jums pasakys, kad dę tai, liežuviu aplaižys bc-
vad. “prieinamas” vėžys gali dančias burnas, bet, man ro-
buti pačioje pradžioje išpjau-'dos, niauresnį vaizdą sunku 
tas taip, kad nepaliks jokių butų ir išsigalvoti. Gulivero
pasekmių. O su kitais vėžio kelionių struldbrugai buvo ne-
atvejais jau nuomonės skiria-Į mirtingi. Ir ką gi apie juos 
si, nes paslėptą vėžio pradžią Siriftas sako? “Jie ne tiktai 
niekas negali'susekti. Kai ku- buvo įsivaizdavimų pilni, pik- 

, paniurę, tušti ir 
plepus žmones, bet dargi nc- 

ir 
atšalę visiems jausmams.” štai 
SiriftO sprendimas.

Verčiau jau prašykime Die
vą, kad mums duoti) vieną 
gerą ligą ar dvi, gražų žemės 
drebėjimą ir šluote šluojančią 
epidemiją kas dešimtį metų.

—Diogenas.

••• I W V VAI

nes ligą laikė neišaiškinama gydymo, bet prevencijos pa- rie autoritetai net teigia, kad ti, gobšus, 
Apveizdos rykšte. O į Apveiz- grindais. Ir ištyrę tuos gydy-j vienintelis, vaistas vėžiui t— picpųs ziiimies, nei uargi ne 
dos darbus juk žmonėms nuo- mo, metodus, lengvai pastebi-, lik peilis. Be to, sako jie, jis galį suprasti draugingumo i
dėminga yra knistis. Bet iš lė- me, kad jų tikslas nėra pulti gali buti šalinamas, bet nie- 

taip stiprinti kad negali būti išgydytas.
Šiaip ar taip, savo aukso 

i utopijoje (ačiū Dievui, mes 
jos nesulauksime) žmonės tuj 
rėš daug senų žmonių. Septy
nių dešimčių metų vyras bus 
dar geras jaunikis, šimtą ir 
dvi dešimtys — gerai sumitęs

to biologai ėmė
traukiamais ratais, ginkluotas J°g ligos priežastis yra chemi- 

1 nio pobūdžio ir kad, kaip to- 
du iš kairės ir dešinės “šau- kias jas galima nuo Žmonių 
dančiais pro propelerį, o taip šalinti.
pat pro propelerį šaudančia kietais atėjo Listerio ir Pas- 
viena patranka, šio tipo nai- teur’o darbai, • kurie atnešė

keturiais kulkosvaidžiais, po

Aštuoniasdešimtaisiais

pačią ligą, bet 
organizmą, kad jis pajėgtų ją 
pats savo jėgomis doroti.1 
Gamta yra geriausias neutra- 
lizatorius.

Paskui yra vadinamosios 
degenaricines ligos, t. y. to-'

kintuvai turi 890 AJ arba 1100 da«g šviesos diagnostikai ir kios ligos kurios kyla dėl per 
AJ motorą. Didžiausias jų'įkurdami bakteriologijos mo- ankstyvo senėjimo ne viso ku- 
greitis yra su pirmuoju moto- kslQ parodė epidemijų naiki-'no, bet kai kurių jo dalii|. Ka
ru 488 km, o su antruoju — niino kelią. Tokios senų dienų dangi nei viena musų organiz- 

kad raupsai, mo dalis nėra guminėmis sie-520 km per vai. šie naikintu- pabaigos, kaip
vai yra ypatingai vikrus, kas šiltinės, difteritas, iš lėto išny-įnomis atsitvėrusi nuo kitų, lai 
atstoja palyginti su kitais nai ko ir (lakar tepasitaiko aiški- paprastai vienos sunykimas ar 

rais, izoliuotais atvejais. Pas- išsigimimas paveikia ir kitas 
t • pasirūpino šva-1 dalis, o užvis dažniausiai visą

'raus, tyro vandens teikimu, organizmą. Taip, pavyzdžiui, 
ir žmonės ligų jau nebelaiko jei oro takai dėl visokių įtakų 
būtinais gyveninio palydovais, ima rodyti susidėvėjimo žy- 

Tai taip jau, ačiū Dievui, mįų, kaip kad sergant bron- 
yra su viešuoju sveikatos rei- chitu, astma ar 
kalų tvarkymu. Individualine- galavimais, kad 
je tų reikalų srityje, deja, yra neutralizuotume jų blogąsias 
nė kiek ne mažiau blogybių pasekmes plovimais, inhalia- 
negu senaisiais laikais. Čia cijomis, tepimais ir visokiais 
mes vis dar iš visų stengiamės paistais, nieko jau nebegalima 

padėti susidėvėjusiems bron
chams. Chronišką bronchitą 
galima padėti susidėvėjusiems 
bronchams. Chronišką bron- 
chi galima lygiai taip pat iš
gydyti, kaip kad ir žilus plau
kus: įgudusia ranka .galima 
neįtikinančiai užslėpti ir vieną 
trukumą ir kitą.

Sako utopinių romanų rašy
tojai, kad tais aukso laikais, 
kurie dar bus (matote, kiek 
jau mes skiriamės nuo Ovidi
jaus laikų žmonių!), prevenci
ja bus taip puikiai suorgani
zuota, kad visų čia suminėtų 
ligų rųšiųi jau nebebus. Bet 
kas gi žada būti su tokiomis

Anglų Spitfire 
naikintuvas, su 1002 AJ moto
ru, ginkluotas astuoniais -spar
ne įtaisytais kulkosvaidžiais, 
šaukiant nesiekiančiais {besi
sukančio propelerio rato. Jo 
važiuokle, kaip ir visų mo
derniųjų naikintuvų, yra įtrau 
kiama.

Vokiečių įlenkei daugiausia 
žinomas He 112 tipo vienvie
tis naikintuvas yra labai pa
našus į Messerschmitt tipo

vienvietis ;kui miestas

panašiais ne- 
ir kaip mes

inhalia-

Bombonešiai

Bombonešių nūdieniame 
kare vartojama labai greitų 
lengvųjų, daigiausia nakti
mis skraidančių sunkiųjų ir 
staigiai puolančiųjų (vokiečių 
Stuka Vadinamų). Pastarieji 
paprastai skrenda labai aukš
tai, o ties laikiniu staiga žai
bo greitumu sminga žemyn ir 
400—500 metrų aukštyje atsi- 
liesdami meta bombas į taiki
nį. Numetę bombas, jie .vėl 
žaibo greitumu kyla. į viršų, 
stengdamiesi iškilti kuo aukš
čiausiai.

Žinomiausias bombonešis, 
kuris dažnai vartojamas ir 
žvalgybai, yra anglų Bristol 
“Blenheim”. Jis gali vežtis 
700—800 kg bombų, turi tri
jų vyrų įgulą, apsigynimui 
turi vieną kairiajame sparne 
įtaisytą priekin šaudantį kul
kosvaidį ir du sukiojamus 
kulkosvaidžius. šaudančius
vienas apačion, o antras į vir
šų. Su dviem motorais skren
da iki 470 km per vai.

Vidutinio didumo yra dvie-
jų BAotorų Brėguet “690” tipo 
bombonešis/ skrendąs 505 km 
per vai., ginkluotas dviem 
automatinėmis ip atrankomis; 
piloto valdomomis ir priekin 
šaudančiomis, be to, turįs 
dviejų vyrų valdomą sukioja
mą kulkosvaidį, Šaudantį į 
viršų, o reikalui esant, galįs 
turėti ir antrą sukiojamą kul
kosvaidį, šaudantį apačion. 
Gali vežtis aštuonias bombas 
po 50 kg kiekvieną.

Vokiečiai daugiausia varto
ja toliskraidantį Junkers “Ju 
88” bombonešį, galintį vežtis 
1000 kg. bendro svorio bombų. 
Jis turi du Junkerso motorus, 
po 1200 A J kiekvienas ir gali 
skristi iki 510 km per vai.

Vokiečių staigiai puolančių
jų bombonešių per karą su 
lenkais ypatingai išgarsėjo 
Junkers “Ju 87”. šis yra dvi
vietis ir gali vežtis vieną 500 
kg bombą po lėktuvo apačia 
ir keturias po 50 kg bombas 
po sparnais. Iš aukštai apa
čion į taikinį jis sminga net 
700 km per vai., t. y. 194,4 m 
per sekundę, greičiu.Anglų staigiai puolančiųjų bombonešių yra žinomas Blackbum “Skua”, dvivietis, galįs vežtis apie 450—500 kg bendro svorio bombų ginkluotas keturiais kulkosvaidžiais sparnuose ir vienu į užpakalį šaudančiu kulkosvaidžiu kabinos gale. v

Linksmų Velykų Linkime Visiems Musų Draugams 
ir Kostumeriams

MALELO ELECTRIC CO.
P. K. MALELO, Savininkas

3336 S. Halsted St. Phone Yards 6067

gyventi ko “įvairiausią” gyve
nimą, valgyti bet kokį pasilai
kiusį valgį, gerti kiekvieną ar 
perstiprų ar per lengvą gėri
mą, kasdien tyčiojamės iš ele
mentariausių higijenos taisyk
lių, o paskui, po visa to, šau
kiamės transccndentalijų. kad 
mus apsaugotų nuo pikto. Pri
vačiame gyvenime sąvoka 
“prevencija” kažkaip jokiu 
budu nesilaimi draugingos 
vietos musų gyvenimo taisyk
lėse; jos vietoje3 ines vis dar 
tebelaikome “gydymą.”

Skauda galvą? — Gerk 
“gaidelius” ar aspiriną. Kepe
nis gelia? •— įnik kalomelio ar 
citrinų. Negali1 užmigti? —> 
Gerk bromus, Valerijono pa
paratus ar piktąsias barbituro 
rukštis. Gerk t^' ar kitą ir iš- 
gysi. — Taip dar, deja, musų 
galvosena suklota. Ir dažniau
siai toje kvailoje melų litani
joje visai neminima priežas
čių! Ir ilgai dar teks musų 
giininei taip kvailai iš savęs 
tyčiotis# Reikia juk žinoti, 
kad ir tokiose ligose, apie ku
rias mes jau žinome daugiau
sia, gydytojas iš tiesų nieko 
beveik nepadeda. Jis tėra pa
syvus stebėtojas, palengvinąs
ligos simptomus ir šalinąs jos 
komplikacijas. Pačiai ligai jis 
nieko padaryti negali, ir, ačiū 
Dievui, šiais laikais'jis jau 
ir nebebando.

Aktyvus gydymas šiandien 
laikomas galimu tik sergant 
tokiomis ligomis, prie kurių 
galima prieiti: odos susirgi
mai, gerklės negalavimai, akių 
ligos ir susižalojimai. Chirur
gai, žinoma, gali peiliu paša
linti tokius nereikalingus da
lykus, kaip tad įvairus auguo- 
nys, apendicitai, žaizdos ir 
pan. Bet biologų chemikų ty
rinėjimai visai nežada stiprin
ti tą viltį kad cheminių “gy
dymų” galimybės didės. Net 
ir pagarsėjęs insulinas, išgel
bėjęs tiek daug žmonių, iš 
tiesų nėra gydomas vaistais; 
tai tik Jiudas organizmo dege
neracinei būsenai neleisti įsi
galėti. Tai ne išgydymas. Tai 
tik ramestis.

O tokie “stebuklingi” išgy
dymai, kaip kad liaukų susir
gimo ar vitaminų trukumo at
vejais, dabar jau lengvai visai 
pašalinamos iš anksto, tad ne
trukus jos tebus minimos me
dicinos istorijos vadovėliuose. 
Yra ir tokių ligų, kurių, nors 
jų visai išgydyti negalima? 
galima, metaforiškai kalbant,1 
perstumti jas ant kitų bėgių.1 
Bet tokios ligos jhra chroniš
kos pušies, ir jas gydo ne vai
stais, bet režimu — dijeta,

simą galima bus atsakyti tik
tada, kai žinosime, kas yra vė
žys. Tuo tarpu su gėda turi
me prisipažinti, kad mes dar 
nežinome net, prie kurios rų- 
šies toji liga priklauso. Ar ji 
yra mikrobinė? Ar metaboli- 
nė (medžiagų apykaitos) ? 
Ai* išsigimimo požymis? Tai 
dar “vaiduoklis” ligų katalo
ge ir kaip toks kelia nemaža 
panikos visiems žmonėms, 
peržengusiems ketvirtą dešim
tį metų. Tačiau nė vienas ligų 
tyrinėtojas neabejoja, kad vė

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME 
VISIEMS LIETUVIAMS

MUTUAL 
LIQUOR 

CO.
4707 S. Halsted St.— Tel. BOUlevard 0014

3 LINKSMŲ VELYKŲ LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS
3 IR KOSTUMERIAMS

GEO. CIZINAUSK AS
GROCERY and DELICATESSEN

1458 West 15th Street Phone CANal 9719
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* GlČKUMASh LIETUVAI

DABAR DEDASI LIETUVOJE

PENKTASIS LIETUVOS KOMUNISTU 
PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS

“Pergalės suvažiavimas". — Suvažiayusiy “geriajisiyjy 
sūnų" sąstatas. — Kam tenka ordenai? — Įprastas 
Stalino batlaižių ritualas. — žaidimas skaičiais. —1 
Kaip “galingą” yra bolševikų partija Lietuvoje?

Yąęąrip pradžioje Kaune kc- 
pienas po^pdžiayo pepkla- 

L^tųvęs kpinunįajty Partijos 
įjąvą^iavinuis. Jis pavadintas 
pertuoju, nes pasirodo, kad 
jau apksčiąu buvę susirinkę ke- 
Ji žydeliai, kurie dar anksčiau 
rąųęesi po nepriklausomos Lie- 
tuvps pąmatais. Ir tik atėjus 
maskolių raudonajai armijai, 
Lietuyos b°^yik#i galėjo išei
ti į yįęšumą. Tad sis suvažiavi
mas pay#dintas “pergalės šuva- 
Žiąyimu”. Net ir pavadinime 
bolševikai neparodė originalu
mu, n,cs nacionalsocialistų sų- 
važįąyįmai ir buvę vadinami 
“pergalės” vąrdu.

Kodėl bolševikų partija vadi
nasi “Lietuvos”, niekam neaiš
ku. Be saujelės tokių “geriau
siųjų sūnų”, kaip Paleckis, Ge
dvilą ir kompanijos, suvažiavi
me dalyvavo vien maskoliai ir 
žydai. Suvažiavime dalyvavo 
291 žmonės, bet iš jų net 58 
delegatai, kaip rašo “Tiesa”, 
“apdovanoti Tarybų Sąjungos 
ordenais ir medaliais”. Nei vie
nas Lietuvos pilietis ligšiol so
vietiškais ordenais nėra apdo
vanotas, tad šie 58 “Lietuvos” 
delegatai buvo maskoFai. Bet 
tai buvo tik “apdovanotieji”, o 
kur visa maskolių gauja, kurie 
ordenų dar nesusilaukė!

Linkimų Velykų Linkime Savo Draugams
ir Visiems Lietuviams

URBA FL0WER SHOPPE
4180 Archer Avenue

Phone LAFayette 5800

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME MUSŲ . 
DRAUGAMS, TAUPYTOJAMS IR 

VISIEMS LIETUVIAMSi f.-i i > *

MU
Federal Savings

ąnd LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sekt-.

2202 We’st Cermak Road
Tel. Canal 8887

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Geros Valios Lietuviams

PARIUS-GIRĖNAS
POST No. 271

American Legion
4416-2Q SO. WĘSTERN AVŲ.

Tel. Lafayettc 8481

Į suvažiavimo prezidiumą bu
vo pasodinti tokie “Lietuvoj” 
delegatai: Gladkov, Dibrova, 
Kiemelis, Lochmatov, įeik Mep- 
kup, Morozov, Nikolajev, Poz- 
dniakov, Rudęnka, Tiurįn, Fę- 
dorenko, šabalov, šumilov, šp- 
pikov ir kt. Į sekretoriatą pa
teko tik du žmonės su Įietuviš- 
komis pavardėmis; o likusieji 
vadinasi taip: Vinickis, Daniloy, 
Zimanas, Ivanov, Kurojedoy, 
Mąimin, Parąš.čepko, Šochotas. 
Mandatų komisijoje piątęiųe 
tokius “Lįetųvęą” delegatus: 
Rudakpv, Aįzin, Ni|<ihn, ^'rot- 
ko, čekušiu jr t;t. Redakcinę 
komisiją sudalė: Dilųiąnas, 
Bordonaįtė, Far^er.ov, Ėręęen- 
ko, Sausas, Chędosąitė, Jacovs
kis ir du žmonės su lietuviško 
jpis pąyąrd|ėmis.

Tad šitokių “Lietuvos” dele
gatų vadovaujamas, Lietuvos 
bolševikų partijos suvažiavimąs 
ištisas kelias dienas posėdžiavo. 
Suvažiavimas prasidėjo įprastu 
ritualu, sveikinimų pasiuntimu 
Josifui Visarionovičmi, Moloto
vui, Timošenko ir kitiems bol
ševikų stabams. Stalinui pareik
šta “begalinė ištikimybė gene
ralinei bolševikų partijos lini
jai.” Kiekvieną kartą, kai ba
davo paminimas Stalino vardas, 
O ritualas reikalauja taip elg
tis kas antroje frazėje, “Lietu
vos” delegatai triukšmipgai plo
jo. Salė buvo nukarstyta bol
ševikiškųjų jkonų.

Suvažiaviiną atidarė partijos 
sekretorius Sniečkus. Pamena-

* » •. I

me, kad bolševikai visur skel
bia, kad “buržuazinės Lietuvęs 
kalėjimuose sėdėjo tūkstančiui 
geriausiųjų Lietuvos sūnų”, o 
štai “draugas” Sniečkus viso 
suvažiavimo akivaizdoje pareiš
kė, kad “šimtai partijos narių 
buvo įmesti į kalėjimus ir kon
centracines stovyklas”. Iš kilos 
pusės oficialiai skelbiama, kąd 
“79 delegatai už revoliucinę 
veiklą kalėjo buržuazinės Lie
tuvos kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose”. Taip pareiškė 
“draugas” Niunka. Kaip mato
me, tarp “tūkstančių” ir net 
“šimtų” yra dide’is kelias iki 
79 kalėjime sėdėjusių delega- 
tų-

Butų berkždžias laiko gaiši- 
n imas plačiau atpasakoti visa 
tai, kas šiame okupantų suva
žiavime dėjosi. Todėl pasiten
kinsime tik keliais bruožais. Ko
kioje bolševikiškos demagogi
jos aukštumoje skraidė Snieč
kus, galima jau spręsti iš to
kios frazės: “Ši įmperįaljstinio 
karo eiga, mažųjų kraštų nai
kinimas ir išmarinimas badu, 
ryškiai parodo, kękios katastro
fos išvengė Lietuva, kuri jau 
pirmomis karo dienomis buvo 
galingosios tarybų Sąjungos iš
traukta iš imperialistų įtakos 
sferos ir kuri vėliau, išsilaisvi
nusi iš kapitalįslipės Eųropęs 
bado ir priespaudos sistemos, 
pati įstojo į laimingų socializ
mo šalies tautų šcjmą.” Jeigu 
pridursime, kad ne kitus, 
kaip Stalinas, troško karo, ka^l 
mažąsias tautas iš nepriklauso
mybės “išlaisvino” Stalinas, jcųl 
badu gyventojai ęiąrinami Bol 
ševikijoje, kad baisiausia prįc- 
Styauda viešpatauja tame pat 
pragare, tai pamatysime, į ko
kią “laiming i sec’alizmo šalįįes 
tautų šeYną” lietuvių tauta 
‘pati įstojo”. Tolesnėje sąyo 
kalboje Sniečkus, kr i p ir po ję 
kalbėjęs kitas fakiras Gedvilas, 
svaigo skaičių pasaulyje. Nic- 
kur pasaulyje taip nežaidžiapia 
skaičiais, kaio bo’šcvikų žemė 
je. Tad ir Sniečkus su Gcdy'li 
svaiginosi skaičiais, kurie turė
jo įrodyti, kokių “laimėjimų” 
jau pasiektą ir kokių grandįp- 
žinių “laimėjimų” dar susilauks 
vargšė lietuvių tauta.

Tač:au “draugas” Sniečkų? 
ųenoyomis 'turėję pailiuslruęji, 
♦kaip tie “ląiipėjimai” jau dabąr 
atrodo, štai keletas ištraukų: 
“Dar nemaža musu įmonįų- 

neturi plano tikra to žo
džio prasme. Kai kurios įmokės 
iš viso nežino, ką jęs gamins, 
neturi vadinamojo gamybinio

profilio. Mes turim įvykių, ku
rie sudaro tiesįęg baustiną nu- 
sikdltimą. Pavyzdžiui, “Maiste” 
pastaruoju laiku krito kiaulių 
už 118,000 rublių. Tos kiaulės 
kritę vigną po Įmitęs, nes jęs 
nebūvu ipaįtinainos ir gulėjo 
ant pkj<U .ąejnentinių grindų, 
buvę ,tąįp sugrustos, kad smau
gė vįeną kitą. Nemaža žmonių 
ii* lė£ų eikvojame veltui kartais 
be reikąlo išpustiems aparatams 
(bet čia pat Sniečkus siūlė į- 
steigti atskirus pieųo ir mėsos 
pramonės komisariatus). Atsi
lieka ypač maisto pramonės ko
misariatas, kuris pasivėlino iš
tisu mėnesid, atsilieka vietinės 
praųionės medžio trestas”. Kuo 
tas ątsįlikimas pasireįškė, Snieč
kus nepasakė, 1/et, matyt, Mas
kva ųepalenkinta, kad iš Lietu
vos pegauna pakankamai mais
to ir miško. ■ 1 'Tęlįau Sniečkus labai ilgai 
kalbėjo apie įvestuosius akęrcji- 
nius darbus, iškoneyeikdanias 
darbininkus tinginiais, nes jįe 
nenoriai šiuose katorginiuose 
darbuose dąlyvaują. Įmonės di
rektorius esąs visiškas šeimi
ninkas, kuris turįs, dirbti “vien- 
valdiškumo pagrindais”, turįs 
spręsti “pats vieųas”. Sniečkus 
prisipažinę, kad dėl darbįųinkų 
eksploatacijos “krito darbo ko
kybė ir kiekybė”. Fabrikuose 
viešpataująs purvas, o “reikia 
pasakyti, jog išimtys yra retos. 
Net tokiose įmonėse, kaip “Mai
stas” nesilaikoma pagrindinių 
sanitarijos reikaląvįmų”. Ypa
tingai kliuvo maskolių vado
vaujamiems geležinkeliams. 
“Padidėjo avarijų skaičius, gar
vežiai padaro per parą . maž
daug pusę tę kelio, kurį jie tu
ri padaryti”. Teko ir prekybai, 
nes pats Sniečkus prisipažino, 
kad kenčia gyventojai, ypač 
“darbo valstiečiai, kurie kartais 
palieka be būtiniausių prekių”.

Galima butų prirašyti ištisus 
puslapius apįe sovietišką be
tvarkę, kurią suminėjo pats 
“draugas” ^nięčkus. Bet pa
kaks ir sumigtųjų perlų.

Sensacingaiu, skamba Snieč
kaus paduoti skaičiai apie Lie
tuvęs bolšeVįikų partijos narių 
skaičių. Pasirodo, kad šių me
tų sausio J n diena i ji turėjo 
2,501 narius, iš jų 863 priimti 
raudonajai armijai atėjus Lie
tuvon. Raudonosios armijos 
karių Lietuvoje yra 500,000. 
Šio sugretinimo, rodos, pakan
ka...

Peršokus visus kitus kalbė- 
.tęjus, prie kurių grįšime kita 
proga, tenka sustoti lies naujai 
išrinktuoju bolševikų partijoms 
centro komitetu. Jo sąstatą čia 
ištisai pateikiame, |<ad skaity- 
tojas pats galėtų pasidaryti sa
vo išvadas: Aizinas Chaimas, 
BieJiauskas F., JBagočienė O.. 
Balruško P., čiblis M., Daniloy 
L., Dibrova P., Didžiulis K., 
Filipavičius S., Gedvilas M., 
Gladkov P., Gridin N., Grida- 
lavičius J., Guzevičius A., Iva- 
noy P., Juųča-Kučinskas M., 
Kleinęris A., Kundrotas A., Ku- 
rojgdov V., įLeonas-Piišmis B., 
Lęphiųalęv V. M-> Maimių 
Šiom, Mesk u p Icįk, Morozov 
V.. Nikolajev- S., Niunką V., | 
Oliakąs P., Paleckis J., Paras-'

čenko N., Petraitis I., Petraus- 
ki§ Ą., Požerienė P., Preikšąs 
K., Pųndžįu§ D., Rudakov,ft|., 
Rudenko P. G., Sirotko N. f., 
Sųfečkus A., Stimburys J., Sa- 
bąlęy S. I., Sklėrįs S., šumaus- 
kas M., šupikov D. E., Tamu
levičiuj T., Riurin A. A., Vasi
liauskaitę M., Vingeraitė Sora. 
Kandidatais į centro komitetų 
išrinkti: Abrąmov A. E., Afo- 
nin M- A., Babkov P. A. Bara 
naųskas B., Bęrzakaitė D., Bor- 
dęnaitė M., DiJmąn V. A., F(e- 
dorenko N’. L, Gruodis J., Ja- 
(įogaivįs L, JąkovJey P. M., Ni- 
kitin P. N., Perov M. A., Po- 
pov A. N., Sorokįn M. F., Su- 
milov M- S. Į revizijos komisi
ją išrinkti: L. Chodos-Aleksan- 
drovič, A. T. Danukevič, B. 
Fridmanas, S., A. Glamazdip, 
F. Kraštinis, P. J<upčinas, J. 
Macijauskas, K. Maseųis, I. T. 
Solovjov, J. Zipris, S. žolnerįs.

Kryžminių žąidimų mėgėjai 
tegu paskaičiuoja, kokios tau
tybės nariai yra jie “Lietuvos” 
bolševikų partijos centro komi
teto nariai...

Centro komiteto pirmuoju 
sekretorium paskirtas A. Snieč
kus, antruoju sekretorium —- 
įeik Meskup, sekretorium kad
rų reikalams N. Gridin, sekre
torium propagandos reikalams
— A. Preikšas. Centro biuro 
nariais paskirti: A. Sniečkus, 
įeik Meskup, N. S. Gridin, K. 
Preikšas, M. Gedvilas, J. Palec
kis, D. Šupikov, A. Guzevičius, 
V. I. Morozov, P. A. Gladkov, 
J. Grigolavičius. Instrukcinio 
skyriaus vedėju paskirtas D. 
Šupikov, žemės ūkio skyriaus
— K. Didžiulis, jo “pavaduoto
ju” — Nikitin, pramonės ir 
transporto skyriaus — M. Čib
lis, kurinio skyriaus — P. M. 
Jakovlev, mokyklų skyriaus — 
J. Zdanavičius, prekybos sky
riaus vedėju — šioma Maimin.

Į konferenciją 'Maskvon pa
siųsti: Sniečkus,* Baltruško,
Lochmatov ir šumauskas.

Skelbimai Naujienose
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiem s 

■» naudingos.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Draugams, Kostumeriams ir 

Visiems Lietuviams

SURYS - DOODY - ANTONISEN, Ine
3252 South Halsted Street

Phone CALUMET 2520

Linksmų Velykų Linkiu Visiems Savo Draugams ir 
Kostumeriams

J. G. MEZLAISK1S
GENERAL CONTRACTOR
6909 S. Rockwell St.

Telefonas GROVEHILL 0036

Linkimų Pavasario Švenčių Velykų Visiems Musų 
Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems!

N P) (fi P. NOVER
LAIKRODININKAS

------PARDUODAM .lengvais IŠMOKĖJIMAIS
4148 ARCHER AVENUE

Linkimų Vdlykų Lirikime Visiems 
Lietuviams

TALMAN FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ĄSSOCIATION 

BEN. BOHĄC, Secretary

2641 W. 51st St. Tel. Hemlock 3322

įįiįįį

LENę.VĮ 
Išmokėjimai 

• i • * k t •

KEZES
FURNITURE COMPANY 

2602 West 69th Street 
Tel. HEMLOCK 4747 '

“Low Temperatūra” cooking done in th® big Roper 
“3-in-l” oven means important f90d ęiavirigs. Above is 
just one exampl® of econonties e^fected when you cook 
thę Roper way. The ansMjrer lies in new featurea entirely 
unknown to rangės flve years old or over.
$99 the mąny other new refi^ements, too. Thęn 
ypu'll agrp® it’e replįy poor economy ksop .ąn pU 
outmoded range. 'Buy now while pyicee ^n4 termf 
are so rėasonable. Ybu’ll enj oy a n?w Kpppy.

j*’-1* 73 ” ‘4 *

MIILIONS Of POUNDS HAVE BEEN 
i« S E Q J BT ■ O i) R G o y E R N M E N T

COOK
COUNTY 

DISTRIBUTORS
COOK COUNTY DISTRIBUTO- 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI 
distributoriai puikių automobilių 
Suvienytose Vaiskiose, siūlo ka
rų pirkėjams stebėtiną bargeną 
kurio nė vienas RETAIL dyleris 
negali pasiūlyti! štai SYKI-J- 
GYVENIMO proga įsigyti puikų 
automobilių sensacingai žema 
kaina kurio negalima prilygti 
bile kur!
GARANTUOTAS SU TAUPY
MAS $100 IKI $500 UŽTAI 
KAD fERKAT TIESIOG 

PAS MUS
Suvirs 450 karų, didžiausias pa
sirinkimas REKORD-LAUŽIAN- 
ČIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyjel

1941 BŪICKS
Turime 10 1941 Buick Sedans 
ir Coupes—puikiausi karai kurios 
pinigai gali pirkti—su radios, Šil
dytuvais, white wall tires—yta 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buicks, 
visi kaip nauji, Įkainuotos taip 
ztmai kaip

$425
1941 FORDS

Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
su nadio, šildytuvu, white-wall 
tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Fordų taip žemai kaip

$345
1941 PLYMOUTHS

Puikus pasirinkimas 1941 Ply- 
mouths, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
už stebėtiną pasiūlą. Taipgi 1940 
ir 1939 Plymouth, visi GERAM 
STOVY, taip žemai kaip

$365
Taipgi 1938 — 1937 — 1936 ir 
1935 karų, visokių modelių ir 
stilių, pilnai karantuoti už tai 
žema kaina kaip

$85
NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JĮ TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA 
JUM!

JUS GALIT PIRKTI TIESIOG 
IR SUTAUPYTI 
$100—$500

NEŽIŪRINT KUR GYVENATI, 
ATEIKIT IR PASINAUDOKIT 
PROGA GAUT! VIENĄ Iš ŠIŲ 

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

VISI KARAI GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS 

PIRKINYS
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS

JŪSŲ KARAS {MOKĖJIMUI ’ 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK 
COUNTY 

DISTRIBUTORS 
1340 W. 63rd Street 

Atdara Vakarais iki 10 
Nedėliomis iki 7

just what you want— 
light, delįcious and of 
fine texture.

.DoubleTested-Double Action

KC BAKING
J k

iucr roAon

OYEAfl 
2S0lWCCS

Al ;s 
čii

U0R ;vŪse oply ęne level tea- 
spoonful to a eup of 
s.ifted flour for most recipes.
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NAUJIENOS, Chicago, III
Osip Dimov.

muro Ministras
žmogų tokiu keistu vardu aš 

užtikau gubernijos mieste, kur 
buvo berniukų ir mergaičių 
gimnazija, teatras, keletas kino 
teatrų ir kitos europietiško* 
kultūros įstaigos.

Amūro ministras buvo s’lp- 
naprotis elgeta, kuris, visgi, 
puikiai prisitaikė prie aplinku
mos. šiame nenormaliai aukš- 
tame subjekte, stovinčiame gy
viausios gatvės kampe, žuvo 
žymus veikėjas. Kas žino, gal 
materialistinėje Amerikoje iš jo

LINKSMŲ VELYKŲ LINKI
ME VISIEMS SAVO DRAU
GAMS IR KOSTUMERIAMS

CENTRAL
DISTRICT

Furniture Co
JOS. JUOZAITIS, Mgr.

3410-12 S. Halsted St. 
3621-23-25 S. Halsted 

Street

butų išsidirbęs puikus “busi- 
nessman”, arba gal dargi poli
tikas — gaila, kad jo aviniška 
galvutė siūbavo ant ilgo kak
lo...

Nuolatinis galvos drebėjimas 
ir biaurus neaiškus balsas tei
kė blogą įspūdį. Jį visi neap
kentė ir mažai kas lesušeįpda- 
vo.

Amūro ministras pradėjo sa
vo karjerą mokydamasis kur
piaus amato. Bet lopai, kuriuos 
jis dėjo ant miesčionių batų 
buvo be galo biaurųs. šeiminin
kas — meistras, jį mušė kiek 
įstengė; užsakytojai buvo nepa
tenkinti ir paga iau griežtas 
kurpius jį išmcL gatvė ... Tuo
met jis virto “amūro ministru”.

Tur bu t tik pasakose pasitai
ko, kad iš kurpių mokinių pa
kliūva į ministrus. Bet jis buvo 
blogas kurp alis mokinys ir bu
vo dar bjauresnis ministras 
Šventos Rusijos gubernijos mie
ste gatvės kampe po žibiniu ne
jaugi galima būti geru minis
tru?

Jis pasirinko gan keistą mi 
nistro portfelį: rūpinosi jaunu 
žmonių meile gubernijos mies-

sičius Draugams ir Pa-

S. M. SKUDAS
Laidotuvių Direktorius

718 W. 18th St.
Phone MONROE 3377

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai jgyja.naudin-

Nuo labo ryto iki vėlaus va
karo jis stovėjo savo sargybos, 
vietoje po purvinu gatvės žibin
tu ir sekė.

Jo tamsios akys aplinkui nie
ko nematė, nieko, išskiriant 
svetimą meilę.

Jis pastebėjo, jog vyresnėse* 
klasės gimnazistas Borisas Bc- 
gunov du kartu praėjo su pui
kia gimnaziste Onute Vilina. To 
“amūro ministrui“ pakako.

Nuo tos minutės žydinti Bo
riso meilė buvo patikimose ran
kose. Porelė galėjo būti rami: 
jie turėjo patikimą sargą, išti
kimą aniuolą sargą!

Bet keisčiausia buvo tai, jog 
jauna porelė dargi nenumanė, 
jog kažkas jų meile rūpinosi.

Nuo to momento amūro mi
nistras pamatęs Borisą prieida
vo prie jo ir savo biauriu bal
su švagždėdavo:

—Pone! Onutė prieš pusva
landį nuėjo paštan.

Sumišęs Borisas, paraudęs, 
grusdavo menkapročiui į ranką

LINKSMŲ VELYKŲ
Linkime Visiems Musų 

Draugaitfs ir Kostumeriams

KAIP LIETUVOJE YRA STEIGIAMI
KOLCHOZAI

Lietuvos žmonės paverčiami Stalino baudžiauninkais
Okupuotosios Lietuvos rau- linį komisariatą valstybiniams 

donajai valdžiai yra duotas iš dvarams (sovehozams) adrni- 
Maskvos naujas signalas —[nislruoti. 
versli Lietuvos ūkininkus į 
kolchozus.

Maskolijos pavyzdžiu Lietu
voje jau yra pristeigta šimtai 
naujų valstybinių dvarų-sav-' 
chozų. Jeigu nepriklausomos 
valstybės laikais Lietuvoje bu
vo užsilikę dvarų, lai jų plo
tai niekur nebuvo dideli. Net

80 iki 150 hektarų, jie nebe
buvo tipingi Lietuvos žemės 
ukiui, nes didelę didžiumą 
sudarė ūkininkų sodybos. Vi
soje Lietuvoje dar buvo kelio-

Dar didesnų akių dūmimą 
bolševikai varo, kad jie apda- 

' linę žemebežemius ir mažaže- 
1 įmins. Tikrovėje 

rūpėjo 
formos 
mas.

Tam
ninku atimti nuosavybę. To 
bolševikai pasiekė, paskelbda
mi visą žemę valstybės nuosa
vybe, t. y., nusavindami žemę 
iš ūkininkų. Toliau, iš visų 
ūkininkų, kurie turėjo dau
giau kaip 30 hektarų, žemė

bolševikams 
parengti dirvą naujos 
baudžiavai — kolchoz-

lika stambesnių dvarų kurių s(a£jaį }JUVO atimta. Tuo budu
plotai sieke iki 400 hektarų, 
bet jie buvo palikti kaipo kul
tūriniai -ūkiai. Tačiau paskuti
niuoju laiku jie vienas po kito 
buvo likviduojami, nes jau at
liko savo uždavinį. Dar butų

vienu plunksnos brūkštelėji
mu buvo pakirsta egzistencija 
kaip lik sveikiausiam ir dau
giausia gaminusiam ūkinin
kui,, nes žemės nuosavybė iki
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dvarų Lietuvoje jau nebebūtų 
visai likę.

Bolševikai varo pigią dema
gogiją, skelbdami, kad jie 
dvarus esą panaikinę. Prie
šingai, bolševikų okupantai

gė. Visoje Lietuvoje yra su
daryta šimtai valstybinių dva
rų — sovehozų, kurių plotai 
užima net po kelis tuksiančius 
hektarų. Tuo tikslu buvusieji 
smulkus dvarai sujungiami ir 
iš tų plotų sudaromas vienas 
milžiniškas dvaras. Ar jis va
dinamas “valstybiniu ukiu 
(sovehozų) ar kaip kitaip, es
mės nekeičia: dvaras lieka 
dvaru, kaip jį bevadinlum.

Mums yra žinomi atsitiki
mai, kad į lokius sovietinius 
valstybinius dvarus įjungiami 
ne tik buvusiųjų dvarininkų,

LiveSiock National Bank
=of CHICAGO
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keliais, į maskolių tipo kai
mus. Lietuvos ūkininkas jau 
nuo baudžiavos panaikinimo 
ėmė steigtis vienkiemiais. 
Ypač tuo atžvilgiu daug buvo 
padaryta nepriklausomos Lie
tuvos valstybės laikais, kada 
kaimai — tas baudžiavos pa
likimas — buvo beveik visiš
kai išnaikinti. Dabar bolševi
kai visą pažangų ūkininkavi
mą sustabdo ir vėl grąžina 
baudžiavos laikų kaimus.

Bet bolševikai siekia toles
nių tikslų, būtent, per "grupi
nes sodybas" prieiti prie kol
chozų. Ūkininkai, pagal bol
ševikų užmačias, verčiami iš
sižadėti savo atskirų žemės 
sklypų ir sodybų ir juos su
jungti į bendrą ūkį (kolekty
vinį ūkį—kolchozą). Tuo bu
du ūkininką siekiama paversti 
tikru proletaru, pririštu prie 
bendros žemės, kuri jam ne
priklauso, be teisės savaran
kiškai šeimininkauti. Faktinai 
laisvieji Lietuvos* ūkininkai, 
jeigu bolševikams bus duota 
laiko kolchozams įvesti, lni| 
paversti baudžiauninkai, ku
rie tarnaus Kremlio despotui 
—raudonajam carui Josifui 
Visarionovičiui ir jo pastaty
tiems “činovninkams.”

Vasario 19 d. (pagal senąjį 
kalendorių) suėjo lygiai 80 
metų, kaip rusų caras Alek
sandras II paskelbė baudžia
vos panaikinimo manifestą. 
Tai buvo 1861 metais. O 1941 
melais raudonasis caras — 
samozvancas vėl ruošiasi pa
vergtoje Lietuvoje įvesti nau
ją, bet dar baisesnę baudžia
vą—kolchozus. Sovchozuose— 
Valstybiniuose ūkiuose —Lie
tuvos lauku darbininkai bau
džiavą jau eina...

Musų liaudies dainius, kun. 
Slrazdas-Strazdclis, šis didysis 
anų laikų lietuvių baudžiau
ninkų užtarėjas, yra parašęs 
šiuos posmus:

geriausia tiko Lietuvos sąly
goms.

Iš ūkininkų, turėjusių virš 
30 hektarų, žerLd buvo “išda
linta” bežemiams ir mažaže
miams. Bet tuo pat metu bol
ševikai sudarė tokias sąlygas, 
kad tariamieji naujakuriai 
negalėtų tose žemėse įsikurti. 
Bolševikai lokio žemės suskal
dymo visai nenori, nes lai bu
tų priešinga “generalinei Sta
lino linijai”. Jų tikslas yra 
paversti Lietuvos ūkininką 
tokiu pat “žemės proletaru," 
kaip tai padaryta Maskolijoje 
ir kitose maskolių pavergtose 
šalyse. Tam pasiekti reika
linga ūkininkus apgyvendinti 
kaimais kaip tai yra Bolševi- 
kįjoję. Tuo tarpu Lietuvos 
ūkininkai yra beveik be išim
ties išsiskirstę vienkiemiais, 
nes tuo budu ūkininkas galė
jo tikslingiausiai išnaudoti sa
vo sklypą. Todėl bolševikai 
neleidžia vad. - naujakuriams 
kurtis vienkiemiais, o grūda 
juos į kaimus, kurie pavadin
ti “grupinėmis sodybomis,” 
nes tada lengviau bus pristei-

sklypai. Tokiu budu sovehozi- 
nių dvarų plotai yra didinami 
net ūkininkų žemių sąskaitom 
Ūkininkų interesai paaukoja
mi naujojo dvaro interesams. 
Tuo tarpu kai nepriklausomos 
Lietuvos laikais įgyvendintoji 
žemės reforma siekė dvarus 
suskaldyti ir patenkinti beže- 
rių ir mažažemių troškimus, 
bolševistinė žemės reforma 
siekia priešingo tikrlo-pristei- 
gli milžiniškų dvarų su tūks
tančiais hektaru žemės. Tad v
ir čia bolševikai suka istorijos 
ratą atgal; skirtumas tiktai 
tas, kad baltųjų carų laikais 
didieji dvarponiai vadinosi 
Vasilčikovais, Naryškinais, 
Vierovkinais ir lt., o dabar į 
tokius pat dvarus prisodinti 
“činovnikai”. Viena yra aiš- 

ne tik
bet pristeigė

ašarų byrėjimas.
jis taip pat yra ištaręs 
pranašingus žodžius 

to melo dvarponius:

Savo mieloj motinėlėj, 
Tiktai vienas dūsavimas, 
Tik 
Bet 

šiuos 
prieš
Jau prikalta daugel plieno,— 
Ateis tokia dėl jų diena.

Šie Strazdelio žodžiai vieną 
kartą jau išsipildė. Taip pat 
baudžiava, esame tikri, bus

vos žemės ūkį atžagareiviškais pašalinta ir šį kartą. V.
ėia bolševikai stumia Lietu-siriįulkių pinigų, kuriuos jam 

dovanodavo, savotiški lapeliai 
nuo meilės altoriaus amūro mi
nistras metams bėgant, sutau
pė šiokį tokį kapitalą. Reikia 
pasakyti, jog klijentų jis nuola
tos turėjo: Tuo rūpinosi dvi 
gimnazijos, daugelis parduotu
vių, kur tarnavo jaunos parda
vėjos, o svarbiausia pati didžiu
lė gamta, verčianti vyriškius 
moterų ieškoti.

Amūro
senti. Rausvi, nekalti 
bumburėliai nors ir

varinį pinigą ir, aišku, skubėda
vo paštan. Taip atlygindavo 
meilės sargui. .«

Jei aplinkybės keitėsi ir Bo
risas palikęs Onutę nueidavo 
prie Tanės, apie tai tuojau su
žinodavo amūro ministras. Jis 
nė kiek nesisielodavo dėl Onu
tės ir nesidžiaugdavo Tane. Jis 
ramiai sau tęsdavo savo “dar
bą”.

—Pone, -— švagždėdavo jis 
nuolankiai :\— panelė Tane nu
ėjo čiuožyklom

Šaltas kaip automatas, be as
meniškų simpatijų ir part jų,— 
kaip ir tinka tikram ministrui, 
sto\ėjo jis savo sargybos vieto
je saugodamas jaunųjų meilę— 
didžiulį meilės pavasarį, kuris 
žydi visuose miestuose, dargi 
gubernijų.

Dažnai jį ir sumušuavo — šį 
ištikimą meilės archa ige’ą, sa
votišką Eroso žynį. •

Kartą, žymiausioje gatvėje 
kur stovėjo amūro ministras, 
ėjo pirklys Baranov su savo 
žmona. Apie Baranovą smar
kiai buvo kalbama, jog jis dau
giau, negu draugiškus santykius 
palaiko su našle Radionska. La
bai aišku kaip pasijuto Bara- 
nov, kuomet amūro ministras, 
nekreipdamas jokio dėmesio į 
jo žmoną, tarė:

—Ponia Radionska tik ką čia 
praėjo.

Baranovas čia pat ministrą 
biauriai lazda sumušė ir skubė
jo pabėgti nuo kvatojančios mi
nios.

Vargšas, svetimos meilės žy
nys iki šiol nesupranta, už ką 
gi jis nukentėjo?

Tokių atsitikimų buvo nema- v za.
Bet

■F?
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ku: bolševikai dvarų 
nepanaikino
naujų dvarų ir tai dar 18-tojo 
amžiaus tipo, kada dvarai už
ėmė tūkstančius hektarų. Ko
kią prasmę okupantai teikia 
dvarams geriausiai įrodo tas 
faktas, kad artimiausiu laiku 
ruošiamasi įsteigti net specia-

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

ministras pradėjo 
meilės 

svetimi, 
netikėtai pastėbėli, jau jo nebe
viliojo... Metams slenkant jis 
virto materialistu. Ech! Dažnas 
reiškinys tarp idealistų. Jo a- 
murinė veikla prjadėjo vis dau
giau ir daugiau įgyti komerci
nį atspalvį.

Jis pagedo, jį taip sakant iš
tvirkino. Iš tiesų jo doriniame 
puolime didelę rolę vaidino vie
tos karininkai, kurie, nesupratę 
jo sielos . pagrindų, pradėjo jį 
naudoti kaip prozainės meiles 
tarpininką. Jis puolė, nusmuko.

Ministeris buvo papirktas...
šio keisto subjekto karjeros 

galas buvo visiems netikėtas: 
jis apsivedė su kurčia-nebylia 
mergina. Jis patenkintas. Sek
madieniais jis vaikščioja užsi
dėjęs baltą popierinį kalnieru- 
ką, sukinėja savo ilgą kaklą ir 
šypsosi žmonai. Pirm jų eina 
du juodviejų vaikučiai, abudu 
nebyliai ir kurčiai...

Tokiu budu būtybė, ilgus me
tus gyvenusi altruist’nėje sveti
mos meilės atmosferoje, surado 
ir skvo menkutę egoistinę lai-
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jis nenusimindavo. Iš šių
* Vertė SL Miščikas-žiemys. 
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