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COPENHAGEN, Danija, ko
vo 25. — Sąjungininkų bloka
da nutraukė Vokietijos laivų 
kelius. Bet ne visus. Nacių lai
vų susisiekimas su Švedija ir 
Norvegija iki šiam laikui pa
siliko atdaras^

Dabar betgi britų blokada 
pradėjo veržti ir šituos kelius. 
Britanijos submarinai ir tūlas 
skaičius kitokių karo laivų, 
įplaukė į Skagerraką ir net į 
Kattegatą. Tai yra įlankos, per 
kurias nacių laivai plaukia iš 
Baltijos juros į žiemjurj. Vo
kietijos laivai šitais keliais 
plaukia į Švediją ir Norvegiją 
ir grįžta su reikmenomis atgal 
į Vokietiją.

Vokiečiai čia pasėjo minų, 
bet Britanijos karo laivai vis 
gi operuoja. Ir kol kas sėkmin
gai operuoja. Keturiems nacių 
laivams, plaukusiems į Norve
giją, įsakyta sugrįžti namo. 
Keletas kitų nacių laivų taip
gi plaukė j Norvegiją Danijos 
vakarų puse. Ir jiems įsakyta 
sugrįžti į saugesnes vietas.
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GAL PAKVIES I BRITANIJOS KABINĘ 
TĄ DARBIEČIUS

Anglija,LONDONAS,
25. — Britaniios spauda kal
ba apie galimtis pakeitimus 
ministerių kabineto sąstate. 
Numatoma, kad i kabinetą ga
li būti pakviesti darbiečiai. 
Kaipo kandidatai į kabinėta 
minimi šie darbieč’ai: Arthur 
Greenwood, Herbert Morrison, 
A. V. Alexander ir Clement 
Attlee. Bet Att’ee veikiausia 
atsisakysiąs pakvietimą priim
ti, nes, kaipo opozicijos vadas, 
jis norįs pasilaikyti teisę kri
tikuoti valdžią.

Darbiečių pakvietimas į ka-

Unija reikalauja 
taikos

- BIRMINGHAM, Anglija, ko
vo 25. — National Union of 
Shop Assistants, Warehoūse- 
men and Clerks konferencijoje 
pirmadienį 86 balsais prieš 57 
priimta rezoliucija, kuri prita
ria reikalavimui baigti karą ir 
pašalinti Chamberlaino val
džią.

Nepriklausomoji Darbo Par
tija metiniame suvažiavime 
priėmė karo laikų programą. 
Ji reiškia priešingumą visoms 
opios padėties priemonėms, ku
rios suvaržo darbininkų orga
nizacijas ir spaudos bei žod
žio laisvę. Partija taipgi prie
šinga kooperavimui su Cham
berlaino valdžia, o pramonėje 
priešinga darbininkų koopera 
vimui su samdytojais.

Paskendo Danijos 
laivas

LONDONAS, Anglija, kovo 
25. — Pirmadienį paskendo 
Danijos prekybinis laivas Brit- 
ta, 1,146 tonų. Pirmieji prane
šimai nepaaiškina, kokia pa
skendimo priežastis buvo.

Dar grupe Vokietijos laivų sto- 
vinėja Norvegijos pakraščiuo
se. Jie gabena į Vokietiją ge
ležies rudą iš Narviko uosto. 
Slenka Norvegijos teritoriniais 
vandenimis, bet kai kuriuose 
punktuose yra priversti išplau
kti toliau j jurą, palikę terito
rinius vandenis. Čia jų laukia 
britų laivai. Taigi ir šitie na
cių laivai negali pasiekti Vo
kietijos.

Kiek britų laivų vykdo blo
kadą Vokietijos laivams, ke
liaujantiems į Norvegiją ir Šve
diją, nepranešama, žinoma tiek, 
kad patruliuoja submarinai ir 
lengvieji kreiseriai. Ar ilgai 
jie pajėgs laikytis, irgi neži
noma. Kaip ten nebūtų, bet du 
Vokietijos prekybiniai laivai 
jau paskandinti. Tretysis įplau
kė į seklumą ir tapo sužalo
tas.

Naciams butų skaudus smū
gis, jeigu talkininkai pajėgtu 
sulaikyti gabenimą geležies ru 
dos iš Švedijos į Vokietiją ar
ba jeigu jie bent žymiai su
trukdytų gabenimą.

kovę binetą remsis valdžios pastan
gomis raminti darbininkus. Da
lykas toks: pragyvenimo kax 
tai Anglijoje auga, fabrikapt’ 
pelnai didėja, tuo tarpu dar
bininkų algos pasisekančios se 
nos ir dėl to kįląs neramumą' 
jų tarpe.

Jeigu įvyktų žymesnis m;- 
nisteriu kabineto pakeitima* 
tai nužiūrima, kad Winston 
Churchill gali tapti krašto ap
saugos ministerių. Jis pasida
rytų vyriausiuoju armijos, lai
vyno ir oro jėgų kontroliuo
toju.

Sviesto porcijos pa
didintos Britanijoje

LONDONAS, Anglija, kovo 
25. — Pradedant pirmadieniu 
Britanijos gyventojams leid
žiama kiekvienam pirktis pu
sę svaro sviesto savaitei. Iki 
šiol buvo lejdžiama per tą lai
ką pirkti vienam asmeniui tik 
ketvirtis svaro sviesto.

ISTANBUL, Turkija, kovo 
25. -— Britai užgriebė turklį 
’aivą Sakarya, 2,612 .tonų. Bri
gai aiškina, turkų., laivas nuga
benęs į Palestiną ir išlaipinęs 
Palestinoje nelegaliai ,2,000 žv- 
Tų. Turkijos vyriausybė Reika- 
ausianti ^paleisti Sakarya.

Pytoj Kanados par
lamento rinkimai

h ——————

0TTAWA, Kanada, kovę 25 
— Antradienį įvyksta'Kanados 

parlamento rinkimai. Konser
vatoriai tikisi paveržti valdž'ą 
Uberalams, kurie vadovavo 
kraštui nuo 1935 metų. Rinki 
mai parodys, ar,^konservatorių 
troškimas išsipildys.

Mirė Branlv; vadin
tas radijo tėvu

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 25. — Mirė Dr. EčĮouard 
Branly, 9,6 metu. Didžiąją sa
vo gyvenimo dalį praleido kai
po fizikos profesorius nežy
miam universitete. Buvo vadi
namais modernaus rądijo te>- 
vu. Bet vėliau, kai radijas pra
dėtas išnaudoti propagandai, 
jis atsisakė turėti jo setą sa
vo namuose. «

Francuzijos ūkinin
kai paleidžiami iš 

kariuomenės
PARYžlUS~Francuzija, ko

vo 25. x— Pavasariui prasidė
jus gan didelis skaičius Fran
cuzijos ūkininkų paleidžiamas 
iš armijos namo. Reikia laukų 
darbus dirbti.

Prancūzai atmušė 
ataką, paėmė 

nelaisvių
PARYŽIUS, Francuzija, ko- 

vo 25. .Francuzijos prieša
kinių pozicijų kariuomenė pir
madienį atmušė stipraus nacių 
patrulio ataką ir paėmė tūlą 

(skaičių nacių nelaisvėn.

Trys Vokietijos lai
vai nukentėjo

COPENHAGEN, Danija, ko
vo 25. — Iki šiol naciai ata
kavo Britanijos, Francuzijos ir 
neutralių šalių prekybinius lai
vus. Pereitą savaitę britai pra
dėjo skandinti nacių laivus. 
Vieną nacių laivą — Heddern- 
heim, 4,947 tonų* — torpedavo 
britų submarinas ketvirtadie
nio vakare. Kitą laivą —- Ed- 
mund Hugo Stinnes, 2,289 to
nų — paskandino britų pa
trankos. Tretysis nacių laivas 
— Ostpreussen, 5,000 tonų — 
mėgindamas pabėgti nuo bri

stų karo laivų užgavo povande
ninę uolą, prakiuro ir nusėdo 

lį vandenį Danijos pakrašty.

NAUJIEJ4Ų-ACME
MOUNT CARROLL, ILL. Studentės skraidydamos lėktuvais studijuoja 

geografiją ir istoriją.

Britai užgriebė Tur- TURKIJA NORI TAIKYTI SĄJUNGI- 
kijos laivą NINKUS IR RUSIJĄ

LONDONAS, Anglija, kovo 
25. — Pranešama, Turkija no
ri taikyti sąjungininkus ir Ru
siją. Jeigu pavyktų sąjunginio-1 
kų ir Rusijos santykius page-' 
tinti, Tufkijk tikisi, jai tuo 
pačiu budu pavyktų apsisau
goti nuo karo artimuose rytuo
se.

Savo keliu Rusijos ambasa
dorius Londohe, I'van Maiski, 
tik šiomis dienomis užtikrino 
kai kuriuos Britanijos žymius 
politikus, kad dar ne vėlu są
jungininkams susitaikyti ' su

Airiu “rennhlikoniš- 
prmiio” ruo

šianti sukilimą
DUBLINAS. Airiia, kovo 25. 

— Uždrausta Airijos “reoub- 
likoniškoji armiia” išleido pro
klamaciją, kuri sako,, kad ne
tolimoj ateity ji gal businti 
priversta padarvti intervenciia 
taip pietų Airiioie, kaip ir 
šiaurės. Tatai reiškia, kad “re- 
nublikoniška . armiia” skelbia 
ruošianti sukilimą tikslu į jun
gti šiaurės Airiją į pietų Ai
riją.

Bešaliai stebėtojai abejoja, 
ar sukilimas turi šansų pasi
sekti. 
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Nepakęs daugiau so
vietų agresijos

BOSTON, Mass., kovo 25. 
—■ Francuzijos ambasadorius 
Jungt. Valstijose, Rene Doynel 
de Saint-Quentin, pasikalbėji
me su spaudos atstovais Bos- 
tone pirmadienį pareiškė: jei
gu Rusija užpultų bet kurią 
neutralią Europos Valstybę, tai 
Sąjungininkai tuojau paskelb
tų karą sovietams. Sąjunginin
kai laukė suomius prašant pa
galbos, bet šie oficialiai jos 
neprašė. Dabar sąjungininkai 
nebelauks.

Ambasadorius pranašavo 
smarkesnius karo veiksmus pa
vasarį, bet ne vakarų fronte. 

į£Jes čia taip sąjungininkų, Kaip 
ir vokiečių ofenzyvas perbran- 
giai kainuotų.

Rusija.
Bet britai nepasitiki rusais 

Jie nužiūri, kad Stalinas neva 
susiartinimą su sąjungininkais 
tikisi pavartoti savo lošy su 
Hitleriu; matydamas' ‘ Rusijos* 
flirtavimą su talkininkais, Hit
leris duotų daugiau koncesijų 
Stalinui. Juk Stalinas vedė de
rybas su talkininkais pereit? 
vasarą, kai padarė sutartį su 

Taigi sąjungininkai tiek į 
Miaskio paraginimus, tiek i 
Turkijos žiuri šaltai.
Hitleriu. •

Šaukia nepanrastą 
Darnios neriame li

to sesiją
COPENHAGEN, Danija, ko- 

vo 25. — Velykų dieną per ra
diją pašaukti Danijos parla
mento nariai nepapraston se- 
sijon, kuri susirinks antradie
nį. Numatoma, parlamentui 
bus pasiūlyta priimti svarbi 
Rezoliucija.,

Japonai siunčia dau
giau kariuomenės

Kinijon
TOKIO, Japonija, kovo 25. 

?— Daugiau Japonijos kariuo
menės siunčiama Kinijon. Ja
ponijos karo vadovybė esanti • ♦ 
nusitarusi tęsti karą toliau — 
iki ji visai paklupdys kinus ant 
kelių. Bet, kitą vertus, nema
žai japonų kariuomenės grįžta 
namo iš Kinijos. Kai kurie grįž
tančių jų karių išbuvo Kinijoj 
daugiau nei dvejus metus.

Taigi, kalbama, nauja japo
nų kariuomenė siunčiama Ki
nijon vietoj tos, kuri grįžta 
namo.

SEVILLE, Ispanija, kovo 25.
Alfred Andteassen ir. Con- 

rąd Stoweja, du amerikiečiai 
belaisviai, kariavę Ispanijoj lo- 
jalistų pusėje, paleisti iš ne
laisvės ir laivu Exford grįžta 
į Ameriką. Jiedu buvo paęku- 
tiniai amerikiečiai paleisti iŠ 

i nelaisvės.

WASH1NGTON, D. C., ko- 
vo 25. — Pirmadienį Dies ne- 
amerikoniškai veiklai tyrinėti 
komitetas klausinėjo tūlą Ja
mes H. Dolseną (iš Pittsburgh, 
Pa.). Laike kratos pas jį Už
tiktas dokumentas išrašytas 
vardu “Franklin D. Roosevelt”,

Tai Jungt. Valstijų preziden
to vardas ir pavardė.

Hull nestatys kandi
datūros į prezi

dentus
WASH1NGTON, D. C., ko- 

vo 2'5. — Valstybės departa
mento sekretorius, Cordell Hull, 
dažnai minimas kaipo kandida
tas nominavimui į prezidentus 
demokratų partijos sąrašu. Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad Hull pataria savo drau
gams nereklamuoti jo kandi
datūros nominavimui. Tačiau 
tie patys asmens duoda su
prasti, kad Hull priimtų nomi- 
navilną kaipo pareigą, jeigu jį 
įautų.

Amerika pasiuntė - 
$40,000,000 pa

šalpos
WASHINGTON, D. C., ko- 

vo 25. — Prekybos departa 
mentę apskaičiavimu įvairior 
Amerikos organizacijos 1939 
metais pasiuntė į Europą ir 
Aziją $49,000,000 pašalpos.

Užgyrė bilių atkreip- 
ą prieš lynčiavimus
WASHINGTON, D. C., ko

vę 25. — Senato teisių komi
tetas dešimčia balsų prieš tris 
pirmadienį užgyrė bilių at
kreiptą prieš lynčiavimus.

Pusniai nukirto ke
lią slidininkams

MONTREAL, Kanada, kov 
25. — Chicagoj Velykų dieni 
buvo šalta. Kanadoje greta šal
čio dar apsčiai pasnigo. Prie 
kalno Laurentian 7,000 slidi
ninkų, atvykę čia 16-ka trau 
kinių, turėjo nakvoti, nes per 
pušnius traukiniai negalėjo iš 
važiuoti.

Kinai sumušė japo
nus dviejuose sek- 

toruose
HONGKONG, Kinija, kove 

25. — Kinijos karo vadovybė? 
pranešimu japonai sulaikyti 
Mongolijoje, prie miesto' Wu 
yuan. Kinai paėmė daug prie
šo karo reikmenų, jų tarpe ke
letą patrankų ir 27 kariuome
nės trokus. ' I -Si-'

Pietų fronte kinai sakosi at
siėmę miestą Lingshan, Kwan- 
gsi provincijoje. Japonai pasi
traukę į pietus nuo to miesto, 
bet kinai juos apsupę.

Klausinėjamas apie tą doku
mentą, Dolsen paaiškino: pre
zidento vardą naudojo, kaipo 
siapivardj partijoje, tūlas ko
munistas. Kas tas komunistas 
yra, Dolsen atsisakė išduoti. 
Jis tik pareiškė, kad ir kai ku
rie kiti komunistai, kaipo par
tijos nariai, naudoja ne tikras 
savo pavardes, bet slapivard- 
žius.

Pūga Velykų dienok- 
19 asmenų ligo

ninėje
PLYMOUTH, Ind., kovo 25. 

— Velykų dieną Plymouth ir 
Argos apylinkėje siautė smar
ki sniego audra. 19 asmenų su
žeista nelaimėse dėl pūgos tiek 
sunkiai, kad teko juos gaben
ti į ligonines.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LONDONAS, Anglija, kovo 
25. — Britanijos karo laivai 
užb'okavo kelius Vokieti ios lai
vams plaukiantiems į Švediją 
ir. į Norvegiją. Du vokiečių 
nrekybiniai laivai paskandinti, 
vienas įvažiavo i sekluma, ki
ti sugrižo i Vokietiją. Britani
ios laivai šitose apylinkėse ope
ruoja. nors jose yra pasėtos 
Vokieti ios minos.

STOCKHOLM. Švedija, kovo 
25. — čia kalbama, Stalino 
taika su Suomija nesanti tai
ka. Greičiau tai yra mūšių pa
liaubos. Švedijoje manoma, jo- 
<rpi Stalinas godžiai žiuri i Šve
dijos e-e’ežics mdos kasyklas.

LONDONAS, Angliia, kovo 
25. — Vokietijos komisija ve
da derybas su Rumunijos vy
riausybe. Britaniios valdžios 
atstovai bijo, kad Vokietija tai
kosi paimti Rumunijos aliejų.

LONDONAS, Anglija, kovo 
25. — Britaniios karo lėktu
vas žuvo skrisdamas Vokieti
joje žvalgybos tikslais, praneša 
oro ministeriia.

LONDONAS, Anglija, kovo 
25. — Britaniios spauda reiš
kia nuomone, kad perorganiza
vimas ministerių kabineto yra 
neišvengiamas. Birminhame 
vienos unijos atstovai priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią už
baigti karą ir pašalinti iš val
džios Chamberlainą.
• HELSINKIS, Suomija, kovo 
25. — Pirmieji rusai nauja
kuriai pasiekė Viborgą, buvusį 
Suomijos miestą.

PRAHA, Čekija, kovo 25. 
— Čekai nušovė du vokiečius 
pasienio sargybinius ir sužei
dė vieną slaptosios nacių po
licijos agentą Bohemijoj ir Mo
ravijoj.

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

Debesuota; povai kįlanti tem
peratūra; lengvi šiaurės vaka
rų iki šiaurės vėjai; saulė te
ka 5:45 v. r., leidžiasi 6:07 
vai. vak.
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2__________________________ŠLIUPTARNIA1
Istorinis romanas iš Amerikos lietuviu gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarniu”) 
ir katalikų ("kryžiokų”).

NAUJIENOS, ęhicago, III. Antradienis, kovo 26, 1940

Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui 
-------------------- AL. MAKGEftIS ------------ -------
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(Tęsinys)—Matote, mieli broliai ir sesės. Mozės ištikimieji tarnai kardais iškapojo tris tuksiančius vyrų, o “mtelašircllrtgash’* dievas norėjo išgaišinti visti^ vadinasi, ir moteris ir vaikus. Ir jus norite, kad aš tokį dievą tikėčiau. Niekados!! — trenkė grindis koja kalbėtojas.—Paskui dievas liepė Mozei pačiam “išsikirsti iš akmens dvi lentas, kaip pirmosios kad buvo, ir rytoj anksti įkopti į kalną Sinajaus ir jo laukti”, lr labai griežtai čia dievas .sakė Mozei: “niekas daugiau su tavim neturi kopti į kalną, ir niekas neturi būti apie kalną”. -—Stebėtina, kad visagalis dievas taip baisiai baiminosi liudytojų...—Kai Mozė įkopė į kalną^su akmeninėmis lentomis rankose, lai visų pirmiausia nusiskundė dievui savo pavaldinių kieta- sprandiškumu, sakydamas, kad jie yra dideli “kietasprandžiai”, nes labai sunkiai pasiduodą valdomi. Dievas išklausęs tarė: “Jų altorius turi sugriauti, jų stabus sudaužyti ir jų pašventintąsias girias sunaikinti, nes tu neturi kiliems dievams tarnauti”, Paskui dievas pasiaiškino Mozei, kodėl jis esąs žmonių vadinamas “kerštininku”. O tai,
Sveikata Ligoniams

Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

delko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos Ulę. 
vynų ir oriai vynų, Kurie dabar da
lyvauja mūšiuose jų kelių toliai ię. 
lt Tas viskas parodoma spalvuotą 
žemlapių. Kaina 35c,. 3 setai ųž $IZ

M ZUKAITIS 
334 DEAN BLVp. 

ŠPENCERPORT, N. t.

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir
PIKNIKAMS DARŽA

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams.
6600 W. Hlth St. Worth, III.
II"............ >IIIIWII !■———
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girdi, todėl, kad jis (dievas) dideliai keršijąs”. Po tokio savęs apibudinimo, dievas sakė dešimtį savo įsakymų, o Mozė 
juos rašė | akmenines lentas.Clu kalbėtojas plačiai nusi- 
$y tįsojo,—Šitos švento Rašto komedijos pabaiga verste verčia žmogų nusišypsoti. Juk puikiai tėra žinoma, kad tuomet žydai buvo be jokio mokslo ir kultu- tos klajokliai, ir jie ne tiktai skaityti, rašyti nemokėjo, bet net ir abėcėlės neturėjo! Tai kaip Moze galėjo įrašyti į dvi akmenines lentas dešimtį dievo įsakymų? — klausė kalbėtojas., Laisvamaniai juokėsi ir karštai plojo, o katalikai traukėsi į save, tarsi želviai kietame lukšte.—Aišku, mieli broliai ir sesės, kad Mozė žydus apgaudinėjo. Tos akmeninės lentos buvo tuščios, — kaip buvo tuščia Mozės siela: be mokslo, be kultūros, be žmoniškumo ir meilės savo artimui. Bet jis, norėdamas būti žydų tautos diktatorium, baisiai nekentė savo priešininkų, ir juos naikino ne tiktai iškapodamas tris tuksiančius vyrų kardais, bet ir meluodamas, busią jisai gavęs tą dešimtį įsakymų iš pačios dievo burnos. Iš tikrųjų, gerbiamieji ir gerbiamosios, tie įsakymai jau seniai buvo įrašyti į kultūringų babiloniečių molines lenteles —(įrašyti babiloniečių šviesuolių. Milijonams žmonių šitie įsakymai buvo atmintinai žinomi. Nugirdęs, matyti, juos buvo ir Mozė. O trokšdamas sulenk- lyniuoti ir nustelbti kitus žydų vadus, per akis pamelavo tamsiems savo broliams žydams, jog tik jį Vieną dievhs pasirinko ir dvi akmenines lentas su savo įsakymais jam atidavė. Tamsus žydeliai, žinoma, patikėjo gudrioms jo klastoms, na, ir paliko jį vyriausiu savo valdu — diktatorium. Vadinasi, Moze nugalėjo savo priešininkus ne ankštomis dorybėmis, •'bet apgavyste ir klasta!—Dabar, baigdamas, dar žo-

dį kitą apie tas akmenines- lentas.Laisvamaniai karštai plojo, o katalikai kaklus ištiesę laukė, ką čia tas “bedievis” daugiau1 pasakys.—“Visagalio” dievo Jehovos rankomis iškirstos iš akmens lentos, šu jo. paties ranka įrašytais įsakymais, sutrupėjo “griešno“ žmogaus mestos, o Mo»ės rankomis iškirstos iš to paties akmens lentos ir; jo ran ka “Įfašytl’^ { jas įsakymai — iŠldlkė! Varfinasi, dievas leho va, kurį visi krikščionys garbina kaipo tikrąjį dievą, buvo menkesnes bei silpnesnis už “griešną” žydelį Mozę..,Laisvhmam’ai neiškentė nesijuokę ir paploję kalbėtojui, o katalikai dairėsi visi sdmizgę.—Ir štai, mieli broliai ir seserys, kodėl aš netikiu ir nepripažįstu dievo, kuris turi žmogaus pavidalą ir sykiu jo silpnybes, būtent: garbūs ir galios troški*, mą, savinaudą, savimeilę, piktumą, užgaidas, pavydą, Žiaurumą ir kerštą. Toks dievas, —- kaip jis yra plačiai aprašomai šventame Rašte, — yra? be galo žiaurus, bet tuo pačiu kartu menkas ir juokingas. Kas gali j tokią meUkystę tikėti? Nebent tik tie, kurie visai nesistengia jos pažinti ir suprasti grynoje istorijos ir mokslo Šviesoje. Tokie, žinoma, suktų gudruolių fantazija sutvertus dievus tiki, o savo protu kritiškai juos nagrinėti arba nenori, arba tingi, arba bijosi.—Aš tikiu dievą, kuris yra visumos jėga — jėga' galingesnė už žmogų. Tai nėra antgamtinė jėga, dvasinė jėga, bet jėga pačioje gamtoje, ir perdėm fizine jėga. Šita jėgai žmogaus pavidalo neturi, taigi, ir jo menkystėmis bei ydomis nepasireiškia. Ne. Ji yra aukščiau visko ir — kaipo tokia —■ komedijų nekrečia.Su tuo kalbėtojas baigė. Laisvamaniai net atsistoję plojo. Katalikai gi, vieni dš gėdos, kili iš beprotiško fanatizmo ir keršto, degte degė. Vi'eniG'*j^7ndrėjo' kuo greičiausiai smukti laukan, kili — muštis. Bet pamatę du policininku ir salės savininką— milžiną švedą, sėdėjo vietoje, lyg rodos butų jie prie kėdžių

Milijonai Suranda Si 
Švelnų Liuosuotoją 
Užtektinai Stipriu

Kodfil kai kurie žnipnčs JhiKpei eęnovlSkos 
nuoiUonOs, kad įluouuotojas būti ne
skanus — turi būti' stipina Ir tuvi stior- 
«inti vidurius savo veikimu? Tai yi>a klaida. 
Mundidn niekalu, kWRla savu bausti 
.lopakoličlainu, aa'rfcinantfiu palengvintoju dėl
to. kad šiandien yra Ex-Lax —— liuosuotojaB, 
kuris turi gardaus Šokolado skoni.

. r

Ex-L;ut yra užtektinai voiVhis vyrams— 
(jot gi hvclpub niotupiitis ir vijikai,)#. su- 
teikia tlki’di ffoi’ij Ūvalyihn-^bet veikla vb 
liurius iėngk’fti,, įatoįriai, bo jokių skaude- 
iinių ir nusilpimų.

Sekite pavyzdžiu ipHljonų žjnbnių vlsuv. Pa- 
MitikCkito Šiuo atsakngu Ex-Lax—plačiau
siai vart darnu liuosuoloju visame pasaulyje. 
LOe. ir 25c. dčžutds visose vaistinėse.

..................... .. liiiMDW«II||| Ii U imi.........

HAV(iOKITfi8 PAMfiObŽIOJmVt 
AT8I8AKYKH AKB1ČIANC1V!

Gaminama tik vlbųmi tikrua Bk-ka* i 
laldfiiufiifi te raides ant
dažu tas 'ir kiėWfendš plj>tęl$s. Kad 
gautumėt irurda pą^ekrnBs, reikalau
kite orifrinallo Ex-Irt».

...............................................................« i»i i hii iiimi

si apšarmojusius tisus, o šliupas ir barzdą.Rokas nuėjo savo kambarin. Jis tuoj grįžo keliomis poromis Škaplierių, rožančium ir maldaknyge nešinas. Staiga atidarė krosnies dureles ir metė viską vidun. Bet šliupas sekė keistą jo žygį ir laiku sugriebė ranką, sakydamas:—Taip nedaryk, tamsia. Kiekviena knyga, nepaisant, kaip tuščia ji nebūtų, yra verta gyventi

=========
» •pas trumpai papasakojo apie švatų ir ligų išsisagojimą. >Pagaliau visi pradėjo skirstytis. Kalbėtojas, buria laisvamanių lydimas, irgi išėjo iš salės.Visas būrys nuėjo pas Antaną. Čia buvo Rokas, Kazys, Mikas, Šeimininkas ir dar keletas labai gęrų, laisvų žmonių.O laukei šaltis viską buvo su- rSmęs kietais savo šonais. Tai parėję sūdo apie apšildomąjį krosnį ir trynė rankas, šluoste-

venti — nė. mirti. Duokš, tamsta man ją. Su Škaplieriais ir ražančium, ypAč škaplieriais, kurie dažniausiai būna pilni parazitiškojo gyvio, daryk sveikas, ką nori.■ Visi labai nustebo tokiu nerimtu Roko išsišokimu, bet kartu ir džiaugėsi, kad jau iš tikrųjų jis pradeda nusikratyti religiniais prietarais bei burtais.Rokas susigėdo, pasižeidė. Atsisėdo šalia krosnies. Jo įraus- v£s veidas dar labiau išraudo. IŠ nervingumo kandžiojo ūsą.O Šliupas všrtė savo raukosi maldaknygę, žiūrėjo į labai gražiai besikūrenantį krosnį ir kalbėjo:—Kokia maloni ugnele. Kaip smagiai apšildo čia mus visus. O lauke nuo speigo viskas gūžiasi į save. Antracito gyslos, matyti, turi geriausio ugnelei kraujo. Už tai ji ir dega taip gražiai. Net krosnies šonai ra u doni, apsupę puikiąją ugnelę, tarytumei ryto aušra saulę. Ne

šeimininkė paprašė visus val
gyti.Susėdo. Išgėrė gardžiai sutaisytos, iš anksto priruoštos. Daktaras, mat, nebuvo joks puikuolis. Jis mėgo su visais pasišnekėti, geroje draugijoje stiklelį kitą išgerti, padiskusuoti ir paraginti kultūros, lietuvybės ir laisvamanybės darbą dirbti, ir nurodyti, kaip reikia dirbti.Rokui dingtelėjo galvoje mintis: “Kaip čia dabar atrodytų, jeigu aš imčiau ir žegnočiausi, kaip pirmiau darydavau?” Bet jis daugiau ncbesižėgnojo. Išgėręs vieną kitą, pralinksmėjo ir, rodos, pamiršo tą nevykusį nuotikį su maldaknyge.(Bus daugiau)
Garsinkitės “N-nose”

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Mrs. A. K. J ARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:01 
v. r. iki 5 v. popie 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sek m. pagal sutart

. ■■ o ■ . fT,, — ■ ......... .... ....... ....... 1111 "
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AKIU SPECIALISTAI

garbino gamtos jėgas — ugnį perkūnų... Matyti, jie suprato tų
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
IR NAKTĮ

W Wonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitajjc Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

.1 Telefonas LAFAYETTE 0727

T"***■_i 1 f koplyčios visose

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

TeL YARDS 0994
Antrfid., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė

TeL LAFAYETTE 8650

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

vak. Nedėlioj oagal susitarimą 
Ofiso Tel.. YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’b 
DENTISTAS 

i645 So. Ashland 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 224b 
landos nuv ' iki o vynai 

Seredoj naga marij

DR. BRU1NO J.
ZIBRICKAS. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 VVest 63rd St.

VALANDOS. 2—4 popiet ir 7—j 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadh 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

>J 

n

i 
.i

■d 
;t

URANE COAL COMPANY 
5832 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH $022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainu, 
daug dulkių išimta Perkant J7F65
3 tonuft ar daugiau . ..............<
PETROLEUM CARROU CQKE $7-75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Šalęs Tax ekstra. , <.
I IK ...................... !»■>——įl

Klausimų niekas daugiau nebeklausė. Pačioje smarkiojo klausėjo nukarę ūsai dar žemiau nukaro, o pirštai nervingai gnaibė tabako pelenais apkrėstus švarko skvernus.Atėjo prie estrados salės savininkas, kurį tuoj supažindino su kalbėtoju Antanas, Jis atsiprašė ir labai apgailestavo, kad toks nelemtas incidentas jo salėje turėjo įvykti, Jis sakė, jog kitą kartą daugiau policijos turėsiąs ir pats žiūrėsiąs, kad sužvėrėję 'fanatikai nebegautų progos jo salės lankus akmeni^ mis daužyti ir ramiems žhiou

t* iiAiiiT

Klaipykite iniuų radio profanių Antradienio i» šeštadienio ryt~ 
metale, 16:00 vai. ryto iš W. H. X P. stotiee (1480 K.) 

•u POVILU 8ALTIMIERU.
1111' 1

Direktoriai

No. 2418 —
-> APPuauE* fIšsiuviučjihiai buitiniams

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT D^PTo 
| 1739 804 Htatod 8t, Cbicag^ >4
Į Čia Įdedu 10 centų ir prašau ’ atsiųsti *nan Pavyzdi No.

I Vardas ir pavardė................................................. .... ................

No. 2448

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

Miestas ir valstija.

sakė, jog esąs masonas, ir jau, girdi, gana aukšto laipsnio.Keletas laisvamanių, jaunų žvalių vyrukų, sukinėjosi po sąv lę, pardavinėdami laisvos minties knygas ir laikraščius, kalbindami užsirašyti “Keleivį”, “Kovą”, "Lietuvą”, kalbindami įsirašyti ir į lietuviškas draugijas.Iš salės eiti, rodos, niekas nemėgino. Daugelis laukė antro* prakalbos apie sveikatų, o Kai kurie norėjo tyčia pabuvoti, juk čia tas “baisusis” šliupas yra! / Smarkiai pirko knygas ir laikraščius. Nemaža jaunų vyrų užsirašė laisvus laikraščius ir į laisvas draugijas įstojo.Jeigu čia dabar kas butų atgabenęs kunigą (žinoma, suriš- tą, nes kitaip juk į “bedievių” prakalbas neis), ir jis butų sa^ vomįs akimis pamatęs, kaip puikiai sekasi laisvamaniams savo literatūrą skleisti' ir naujus narius į savo draugijas verbuoti', (ui jis tikrai bfltų apvogęs■ iš pavydo1, piktumo ir keršto.Antroje savo kalboje dr. šiltu

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

, j pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENK1NS
(Lietuvis;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuu 
7—9 vai. vakaro jr pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731 
Namų Tel. VIRGIN 1A 242 J

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

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 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. įlydė Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

I'

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE 

iHHiibitiiiiiimiihihiHiibiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

, , ... ............................. ... ,, . Nt|.,

'. S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

iHiiiiiiiiiiitiinKl'hiiIiiiiiiiiHii' 

i NARIAI
Uhicagoš, ' 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. yARDS 5921

DR. BĖRTASH
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutart.į.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
18 KUBUOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464
v

Yards 1139 
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wegt 23rd Placę ■ Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ėąst 108th Street tel. Pullman 1270
...t ,m.. ..........................  i.|WIW» tl į I I Į įf Į.lli.6 l^l H.R ■tR.ll ~■■ į. ■ i . ■■■ii.i.' iii , IĮ. ii .—i   ,.i ■ ■■ i. ■■ ■■ H ,

ALBERT V. PETKUS
4704 Sq^ Westerti Avenue Phone Lafayette 8024

ii,,, i, įi, -------- . į w ’ , , , --------------------------------- —,—w

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituahica Ateniie Phone Yards 4908

I|. .......... II M.M '*■■■« » Į  —- .1,1. ,,

ANTH ONY B. PETKUS
6884 So. Western Avė.
14X0 South 49th Cdurt, Cicero
■ ■ >■ ’ »įOn*ii» i'i ■ 1 i--t----------—------------------------------------------- --- - ------------- —

J. LIULEVIČIUS
Avenue Phone Lafayette 3572

K»įiHi ui ■ į * . " « ................ ..

J. RIDIKAS
YARDS 1419

■' a i , < -Į. * r .1 . , i .1 „i  ■■ r’—

3354 S6. Halsted

Phone Grovehill 0142
Phone Cicero 2109 

. ■....................

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Reputdic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
Street r. •

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsuoki Le VaU
gydytojas ir chirurgas

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

---- - . . ... ..... ... ................ ..

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. po pįetų,_£ vaJt
Nam

•v •**•$ '*» V ••

Telefonas SEELEY 7336 
ų telefonas Brunawick 6567

Si.

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—įlydė Park 3395

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3823 So. Halsted S t 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
, Telefonas YARDS 6818

Ketvirtadieniais ir Sfckmadieniais- 
pagal sutartį



Antradienis, kovo 26, 1940

Į KOREŠPOND ENCIJOSĮ
10DERNI ■į.

Philadelphia, Pa
\kiniai visokių madų, pritaikyti 
ikims su pilna garantija už 
2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo

gui regėjimą ir prašalina daug 
isokių nesmagumų.
Sulaužyti akiniai sutaisomi už 

’užeminta kainą, kaip, nauji 
mneliai 50c, sulaužyti stiklai 

’l.OO ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri- 
’ro krautuvėje kožna diena ir 

: edėlioje iki 4 vai. po pietų.

Jos. F. BUDRIK
Furniture House

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

————— I I lll.l.l..

Sį
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MIAMI, FLA. — Emory Callahan ir jos vyras. Dak

tarai sako, jog netrukus jie susilauksiu penketuko.

D iaukitčs tinkama 
Aieša ir ganėtinu prie
taisams įjungtuvų skai

čium.

NATT.TTENOS, ČHctįjo, Iii

■"'■į-;

Lietuvių Ekonominio Centro 
konferencija

Sekmadienį, balandžio-April 
7 d., š. m., Lorraine Hotcl (Key- 
stone Room), Broad St., Ridge 
& Fairmount Avės., Philadel- 
phia, Pa., įvyks Lietuvių Eko
nominio Centro svarbus suva
žiavimas. Sesijos prasidės 10 
vai. ryto. Dalyvaus visa Centro 
valdyba, Vaizbos Butų, Versli
ninkų ir Profesionalų Surysiu 
ir t. p. delegatai. Taipgi kvie
čiami dalyvauti įvairaus verslo, 
amato ir profesijos lietuviai, 
be skirtumo pažiūrų. Dalyvaus 
Lietuvos valdžios reprezentan
tas. Bus priėmimas Liet. Ekon. 
Centro statuto ir Vaizbos Butu 
bei Profesionalų Sąjungų įsta
tų. Išgirsime daug nafijų daly
kų ir patvarkymų geresnei 
Amerikos Lietuvių ekonominei 
naudai. —F. P.

Mums yra smagu turėti gal
voje tų faktų, kad Jonas Mar
tin (Marcinkevičius) atsistojo 
pirmoje vietoje laike pirmųjų 
balsavimų. Matyti, kad jo įta
ka yra didelė, nes būdamas 
miesto kjpnsilmanu per keletu 
metų pirmoje vietoje stato dar
bininkų ir smulkiųjų biznierių 
reikalus ir visad stengiasi su
teikti pagalbų, kur tik galima.

Kada buvo iškeltas klausi
mas numušimo algų miesto 
darbininkams, tai Martin buvo 
tam priešingas. Matydamas, 
jog reakcionieriai laimės, jis 
davė sumanymų, kad daugiau
sia butų kertamos'tiems valdi
ninkams, kurie gauna riebias 
algas. Dalinai tas ir liko pri
imta, žemesnes kategorijos dar
bininkai mažai nukentėjo, 
aukštesniems lai 
rasti daugiau. Jie 
J. Martin šioks, 
mums lietuviams

ELEKTROS LAIDININ
KAI IR PRIETAISAI

Kenosha, Wis
Musų margumynai

jauManau, kad kiekvienas 
gerai žino, jog miesto valdinin
kų balsavimai įvyks balandžio 
2 dienų. Nėra reikalo, tur būt, 
minėti, kad kiekvieno piliečio 
pareiga ne tik patiems balsuoti, 
bet ir raginti kitus, kad tų die
ną nepamirštų atlikti savo pa
reigų. '

LIETUVIU KALBOS

O 
pra- 
ka d 
bet

IŠ SLA DIRVONŲ
Pulkininkas su medaliu, bet be 

vaisko

kurie žmones rekomen-

ir rėkia, 
ir toks, 
svarŲu, 

jis pasiliktų konsihnanu,
balsavimo dienoje žrin ūkite, 
kad ir musų kaimynai balsuotų.

Kai jau ne kartų buvo minė
ta, kad J. Martin ir geriausius 
įnešimus negali pravesti, jei ne
turi vienminčių konsilmanų, tad 
dabar ir yra proga tų didžiuma

silmanus, būtent John Martin, 
Stephen Peck ir Martin Ferkin. 
Visi trys indorsuoti per unijas.

Nariais Mokyklų Tarybos 
“Board of Education” rinki
muose irgi mums pritariančius 
kandidatus, užgirius per unijas.

Balsuoti galima už du, tai pa
tartina ir rinkti Fabian Forbes 
ir Bertram Day. Neaiškus balo
tas bus duotas mokytojų reika-

Kai 
duoj'a Juozų Bačiūnų iš Tabor 
fanuos į SLA iždininkus. Juo
kas ima, kada jie vadina jį jau
nesnės kartos lietuviu ir pata
ria užleisti vietas jaunajai kar
tai. žmogus pilnai pražilęs, pu
siau nuplikęs vadinamas jaunu. 
Kada Pildomojoj Taryboj turi
me E. Mikužiutę ir Dr. Stanis- 
lovaitį, kurių amžius vargiai 
siekia pusę Bačiuno amžiaus, 
juos tautininkai pataria nerink

Reklamuojama, kad Lietuvos 
fašistinė valdžia apde 
jį medaliu. Visi žino, 
rūšies žmonėms tie
nivo dalinami. Save ir 
autų gerbianti Amerikos 

viai jų nebūtų ėmę ir tūli 
tė pasiūlymų. Jau ko ne
nedalininkų Susivienijimui ne-

kokios 
medaliai 

savo 
lictu- 
atme- 
ko, o

kas bene tik iki jĮiat to lųik$$ 
čio mirties, rodos, daugelis ir
gi <la nepamiršo. Kokiame kitA 
mc biznyje, apart dabartines 
savo fanuos, jis yra pasižymČ 
jęs finansų nuovoka, man nete
ko girdėti.

Dąbart’nis SLA iždininkas K. 
Gugis, kuris ir vėl yra kandi
datu, tautininkų valdžios meda
liais nesigirtų. Gal tik prievar 
ta pasisektų jam užkabinti. Je‘ 
jis ir užsimanytų tapti pulki
ninku, tai jau ieškotų cino ne 
salaveišių ai’ kokioj kitoj armi
joje reguliarej.

Jis yra baigęs inžinerijos 
mokslų vienoj iš geriausių mo-

V a Igo m o j o k a m b a r i o
fikčeris. kaip parodyta 

tiktai

Išmoksimai

PASKOLOS
ANT 1 Mvre2&v MorgiciŲ 

GREITA VEIKLA—GERI 
TERMINAI 

^ETERS BROS.& CO 
1647 WEST 47th STREET 

2-ras aukštąs.
Tarpe Marshfietd ir Paulina gt.)

RIDGEPORT ROOFING AND 
SIIEET METAL CO.

P'6 s HaFtedSt. VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
'-ome bet ką. Atnaujiname bet 

’ ą. Dalbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

NUDAŽYTI 
trri?TVENUS SU

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

Gypsy
E£RU CURTAtN DYE

Utn VAISIŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

o Modernizuokite savo .namus geres
niam gyvenimui. Įsiveskite ganėtinus 
laidininkus ir įjungtuvus didesniam 
elektrikos vartojimo patogumui. Pa
keiskite senuosius fikčerius naujais di-X
dėsniam gruožiui ir geresnei šviesai.

vokaluros mokslų be kitų para
mos. Jis ir iš Lietuvos atvyko 
jau iš gimnazijos klasių. Jis yra 
advokatas kelių skolinimo ben
drovių •ir vieno, rusų susivieni
jimo. Nė viena bendrove, ku
rios viršininku ’ jam teko būti, 
nėra nusiskundusi jo si’pnumu 
ai ha nekompetentiškumu arba

10c
ouz25c

COMNIONWEA1TH EDISON
CONIP

Medalių pirkėjas.

i

Dykai Namu Šviesos Ištyrimas
Prašant, .vienas iš musų namu šviesos patarėjų vietoj 
ištirs šviesą namuose. Tik patelefonuokite RANdolph 
1200, Local 2567.

KUBINIUS ABBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS

Lietuva”

Dabar Mokanit 3‘ t ž t'a 
lėLis Pinigus Duodam Pasko 

Ant Varnu 1 iki 20 mt

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

KAINA $1.00
Galiną gauti “Naujienose^, 1739 Si 
Halsted St.. Chicago. III., ajbą Ųr. 
D Pilka. 528 Columbuš 'Avė. ^Bos
ton, Mass.

. t — įvyks —
Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

d*

KAIP ANT PĘČIAUS VIRŠAUS KEPTI IR 
BE VANDENS VIRTI

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted SU, Chicago, IH.

Čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No------

Mieros ___________  per krutinę

tiI:

(Vardas ir pavardė)
■" r- --- - 1 ■■■

(Adresas)

Patartina balsuoti No tame ba
lote, nes apsaugos mokytojus 
nuo prašalinimo iš darbo Jie 
priežasties, kurio išdirbo,gau 5 
metus. Kitaip sakant, išgelbės 
juos nuo politikierių kontrolės.

NAUJIENŲ
c- METINIS

KONCERTAS

krdhimai Naujienose 
. < >da naudą dėlto, 
f načios Naujienos 

o’iHine,os

Teko patirti, kad p-ia Ju’ia 
Braze sugrįžo iš Floridos. Tie
siog keista: kada tik sugrįžta iš 
šiite krašto, tai pas mumis at
siranda šalčiai. P-ia Braze pra
leido kelis mėnesius Floridoje. 
Galvoje apsigyventi ten pasto
viai, bet Kazys nenori skirtis su 
Kenosha ir draugais. Butų nuo
stolis mums, jei jie apleistų mu
sų kolonijų.

Susitikęs Jonų Pobar, paty
riau, jau, nebeserga ir stojo vėl 
prie darbo, nors ir ne visai svei- 

ikas būdamas. —H. L.

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš $300,000.00

Sakoma, kad Virginijos Pir
mųjų Šeimynų; Sųjunga >j.į ap
dovanojusi pulkininko laipsniu. 
Wcll, aš nežinau, ar, la sąjunga 
yra juokdarių ar rimtų žmonių 
organizacija, bet galite būti tik
ri, kad vaisko ji neturi. Juk ir 
Ku-Klux Klanas savo organiza
ciją vadino nematoma imperi
ja. Reiškia, ir imperatorių turi. 
Jie bent paklodėmis apsigaubę 
pamaršuoja ir kamandieriai 
jiems reikalingi. Pietinėse vals
tijose jokeliai visokių šposų su
kuria. Iš ko susideda Virginijos 
pulkininko pulkas ir prieš ka 
jis yra pasiryžęs vajavotis, lie
tuviams, bent SLA nariams, ne
teko girdėti.

Kitos p. Bačiuno kvalifikaci
jos ir kompetencijos SLA na
riams irgi nėra žinomos. Kad 
jis yra gabus veiteris savo re- 
zorte, daugelis už tai galvų gul
dytų. Kad jis buvo laikraščio keršyti) o ne SLA gerovei dirb- 

bendrovės viršinin- ti

LOAN’ASSdciATf6NofChic..s-.

— HĄiKlhVVKH Prej>
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12

Sub 9 iki 8 v ak.

i haKIEHED BY 1
• EIINMENI

>5 UNOt r'-LUERA ...

UO’HEH \VENt

STATOME NAUJUS
NAMUS

i

Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mua, gausit gerai 
sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

B. SHUKIS
4131 SO. FRANCISCO, A VE.

Telefonu LAFAYETTE MM

co

£ <4 / *jai Mockus ir Mikužiu tų be jo
kių favorizmų, be/jokių pasi
gailėjimų kuosn^ulkiąusiai iš- 
egzaminuoja iždininko apyskai
tas, dokumentus,, knygas ir ne 
sykį -nesurado jokių netikslu
mų, jokio apšjlei'dhno, jokios 
netvarkos. Tų patį patvirtino 
valdžios auditoriai ir SLA pa
samdytas auditorius, Tokio 
tvarkaus) darbštaus, sumanaus 
ir teis ingo ? iždininko Susivieni
jimas nėra turėjęs. Jokiu budu 
jo negalima lyginti p. Bačiunui, 
kuris savo lapeliuose pranašau
ja mirtį Susivienijimui, kuomet 
musų organizacija pasidarė 
stipresnė, negu 6 metai atgal. 
Vien tais parodo, kad jis apie 
finansus ir organizacijas ne 
kažin kiek /'tenusimano. Arba 
dėl politiškų sumetimų išėjo

BALOTAS
įrašyk kryželį (X) ties vardu to kandidato, už 

kurį atiduodi savo balsą.
Balsuoti galima tik už vieną kandidatą į kiekvieną 

urėdą, išskiriant Iždo Globėjų urėdą, į kurį reikia bal
suoti už du kandidatus.

No. 1 
Ant Pre
zidento

F. J. Bagočius, So. Boston, Mass.
W. F. Laukaitis, Baltimore, Md. -r-
J. Miliauskas, McKees, Rocks, Pa.

.....X....

No. 2 
Ant Vicc 

Prez.

J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.
V. A. Kerševičius, Scranton, Pa....

No. 3
Ant Sek- 
retoriaur

z M. J. Vinikas, New Yirk, N. Yi .... 
D. Pilka, Boston, Mass. .......j.........

K. Michelsonas, Brooklyn, N. Y, ....

.... X--

No. 4
Ant Iždi
ninko

K. P. Gugis, Chicago, III. ............
J. J. Bachunas, Sodus, Mich. ___
J., Žebris, Cleveland, Ohio. ............

.... X-.

No. 5-6
Ant 
Iždo 

Globėjų
Balsuok 
už du

S. Mockus,-So. Boston, Mass. .......
E. Mikužiutė, Chicago, III. ............
P. Dargis, Pittsburgh, Pa.
J. Brazauskas, Cleveland, Ohior - ...* 
J. Januškevičius Jr., Hartford,Cpnn.
J. K. Urbonaš, Shenandoah. Pa..... b .

! J i 
i : '

J 
• 

•

i H
 -r

M
j

No. 7 
Ant Dr.- 
Kvot

Dr. J. Staneslow, Waterbury, ęonn. 
Dr. S. Biežis, Chicago, III. ............ 
Dr. A. L. Graičunas, Chicago, III.. ;. ■ . p

Vėliausias
IŠRADIMAS

Pavasarinė suknelė.\To. 4414
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20

FOOD MtTCH

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

Del susitarimo dienos , ir laiko kreipkitės į \

536 Lake Shore Drive, Room 304 Chicago, III.
Telefonas SUPERIOR 3391.

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

*r

GARSINKITE “NAUJIENOSE (Miestas ir valstija)
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The LithnanUD Daily News
Pttblished Daily Except Sundayj *>y The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Telefone CANal 8500

Sub^ctiption Ra tęs:
5.00 per yeat iii Canada.M. 00 per year in Canada Jungtinėse Valstijose, ne ChicSgoj,

$5.00 per year outside.of Chicago paštu: (Atpiginta):
ChlCag° I »*«*«» ................................... $5.00

3c per copy. Pus^ , ; ____ 2 75
Entered as Second Class Matter 

' March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kašdien, išski
riant sekmaidieriius. Leidžia .Naujie
nų Bendidvė, 1739 So. Halsted 
Chicago, fil. Telefonas Canal 8500.

Slaptas Hitlerio “ginklas
Hitleriis ir jo propagandos ministeris Goebbels daug 

kartų grasino, kad Vokietija, pavartos prieš anglus ii’ 
frarieuzus kokį tai baisų ginklą, apie kurį pasaulis iki 
šiol dar nieko nežinąs. Europos ir Amerikos spaudoje bu
vo daug visokių gandų apie tą “slaptą ginkląn, bet kolkaš 
dar nepasisekė šitą Hitlerio paslaptį atidengti.

Dabkr iš Bucharesto (Rumunijos sostinės) pranėša- 
fna, kad paslaptis tapo susekta. Kovoje prieš Saritdrvėš 
valstybes Hitleris vartoja falšyvus pihituš. ■

Prie Trečiojo Reicho valstybės popierių gaminime) 
įstaigos Berlyne yra slapta dirbtuvė, kuri spriušdina A- 
ineriKos ir Kanados dolerius, Jugoslavijos dinarus ir ki
tokias šVetihių šalių valiutas. Tuos falšyvus pinigus na
ciai įgabena į Balkanų šalis ir jais moka už įvairias tų 
šalių prekes. Jugoslavijos, Rumunijos .arba Bulgarijos 
uKininkai juos mielai ima ir paslėpę laiko, manydami, 
kaci tai geri pinigai. Spėjama, kad vienoje tiktai Jugo- 

. siavijoje yra paskleista 20 milionų padirbtų dinarų.
Bet kai kurios valdžios jau patyrė, iš kur tie falšyvi 

.pinigai ateina. Kanados mieste Toronto buvo suimti pa
dirbtų Kanados dolerių platintojai. Iš jų tardymo, o taip 
pat iš pasakojimo pabėgusių iš Berlyno specialistų, ku
rie dirbo slaptoje Berlyno dirbtuvėje, tapo sužinota, kad 
faišyvtis štetimų šaliį įmigus gamina naciai.

Šitokiu “girikltt” t&Čiau Hitleris vargiai laimės karą. 
Tik bus apgauti ir nuskriausti keli Šimtai tūkstančių 
žmonių svetimose šalyse.

Pavojus Skandinavijai 
• » a i -ūd_ ;_ ______

Sovietų-sudmių taika nenurąmino nei Suomijos, nei 
jos.kaimynų. Tų šalių valdžios bijo, kad bolševikai ne- 
tnikiiš darys naujus agresijos žingsnius. Jos tariasi apie 
apsigynimo šąjuhgos sudarymą.

Maskva jau prisakė viešai, per savo žinių agentūrą 
uTass”, kad ji tokiai apšigynimo Sąjungai yra priešinga, 
ntes tai, girdi, nesutirika su sovietų-suomių taikos sutar
ties straipsniu III. Kam Maskvai reikėtų šitaip kalbėti, 
jeigu ji neturėtų tiksld Vėl įgulti suomius arba peb Suo- 
įhiją Skverbtis į Švediją ir Norvegiją?

Skandinavų šalys, vistiek tarsis apie bendrą apsigy* 
riimą; jei ne Viešai, tai slaptai. Nes jos numano, kad Sta
linas elgsis pandšiai, kaip Hitleris kad pasielgė su Čekd- 
slovrikija: pradžioje paėmė Sudetų kraštą, kuriame bu
vo Čbkų tvirtovės, o paskui, už pusės dietų laiko, pagro
bė, visą Čekoslovakiją. Taip gali atsitikti iri su Suoriiija.

Švedai nenorėjo įsivelti į karą, todėl jie ttešiiintė sa
vo arriiijdš į Suomiją iri nesutiko, kad tokią pagalbą suo- 
riiiams duotų Anglija ir Francuzija. Pagaliau, ir piritys 
suoriiiai nedrįso tos pagrilbos viešai prašyti. Bet jeigu už 
kelių mėnesių bolševikai vėl užpuls ŠUOhlij|, įjati iiš 
Viena Skandinavijos šalis nebus priešihga ^rifefeotai S|- 
jhngiriinkų intervencijai. Tik jau tiidihet giritiš friib 
puoliko bus ddug sunkiau, nėš Suoihija jati neteko šaVb 
stipriausių tyirtbvių.

Kaip tą tikslą pasiekti?
Anglijoje yra nedidelė, bet iriBB 

klausoma Darbo Partija. Ji priešinasi dabartiniam karui, 
smerkei a rha jį, Wį)8

Po tos radikališkos partijbs fUO; priėnie 
jį, pašnietki^nčiį karią, ir viena Briitohdjbš 
unija: National Union of ShbJ> AššišUiitš, 
inėn and Clėhkš. Unijos šbvaiidvihie už rėžbftudijį Bal-i 
savo 82 balsai prieš 57.

Bet pati Nepriklausoma Darbo Partiją savo konfe- 
rėncijbjė di'dėle dauguma bafeų atmetė pasiūlymą, kad 
kariaujančios valstybės tiidjan paskelbtų triušių palieti- 
bris: Kbhierbbčija pa^išžkė už tai, kad su Vokietija buttį 
pradėtos/taikos derybos tuomet, “kai Vokietija bus pašr- 
ryžusi ritstoi^ti AUstrtįjbš, Čekoslovakijos ir Lenkijos ne-t 
iftrkiiitšbmybę ir dudš ’gaikntiją nevartoti jggbš, įpbrbt- 
ganizuojant tautų sąjungį arba steigiant tautų federa
ciją.” ... - .

Vadinasi, ir ta radikaliska Britanijos partija nepri
taria tokiai taikai kuri paliktų Hitlerio Tankbse ri^kd

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams _____  $8.00
Pusei metų ......................  4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
L»viem mėnesiams ___   1.50
Vienam mėnesiui __ ...___ .75

3c 
18c 
75c

Chicagoj per išsiuntinėtojus 
Viena kopija _ :___

Savaitei .—......... . ................
Mėnesiui ............................

trims mėnesiams .............  1.50
Dviem mėnesiams ..........  1.00
. lenam mėnesiui _________ .75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose:
Metams. __ .i........------- $8.Q0
Pusei riietų ............    : 4.00
Trims mėnesiams .............  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KAŪJlĖitOS, Jfihieago, III. Antradienis, kovo 26, 1940
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ŠLA. PILDOMOS TAfeY- 
BOS PAREIŠKIMAS

Pereitos savaites “Tėvynėje” 
tilpo SLA. Pildomos Tarybos 
pątėiškrinas, kuriuo <Wkbma į 
redaktoriaus Kl. Jurgelioniu 
straipsnį apie vadinamas “kon
stitucijos pataisas”. Šis pareiš
kimas, paremtas skaitlinėmis ir 
ištraukomis iŠ dbkumentiį, pa
rodo, kad Jurgelionis višrii be 
reikalo pakėlė triukšmų. <

Apie tai, kad daug SLA. pi
nigų Ėtfi'o sukišta į špekdliaty- 
vius bond’us, kurių vertė, labth 
nupuolė, užėjus depresijai, ir 
kad buvo duota šimtai tukstaii- 
rių dolerių phskolų ant menkos 
vertės namų, — tai yra seniai 
žinomi faktai. Apie šituos fak
tus jau buvo raportuota Detroi
to seimui, 103^t m., nes tie iiA- 
vestmehlai buvo padaryti dar 
p. Si. Gb^užio, Tathb Paukščio 
ir p-lės JūrgOliutės laikais.

Kodėl gi “Tėvynės” redakto
rius dabar staiga pradėjo mušti 
“trėvogą”? Jisai per eilę metų 
'buvo artimhs p. Gegužio ir p- 
lės Jurgeliiitės bendradarbis. 
Šiandieri jisai sako, kad net 
SLA. konstitucija buvo laužo
ma, investuojant pinigus. Bet 
tuomet tylėjo. Tik kai dabarti
nė Pildomoji Tarybą jau atitai
sė daugumų klaidų, padarytų 
pirmesnių viršininkų; kai SLA. 
finansinis stovis žymiai sustip
rėjo, tai Kl. Jurgelionis ėmė 
gąsdinti SLA. narius, kad Susi
vienijimo turtas esųs pavojuje*

Pild. Tarybos pareiškime nu
rodoma, kad šiandien Jau 65% 
SLA. investmentų susideda iš 
geriausios rųšies bdnd’ų, kurie 
yra taip geri, kaip pinigas. O 
prieš štešėtų metų, kuomet S L 
Gegužis baigė savo prezidenta
vimų, tokių bdnd’ų buvo tiktiii

Reiškia, progresas padarytų 
labai didelis. • j ■

Mortgičių šHtyjč taip pat. (š 
paskolų, duotų Gegužio laikais 
ant nekilnojamo turtd, 20 ne
buvo atmokėta, ir tas nuosavy
bes SLA. turėjo “forklozuoti”. 
Bet su dabartinės-Pild. Tarybos 
Hudtbfnis paskolomis tokių dd- 
tykų hėrh, atsitikę. Vteos pasko
los, kurias yra davę dabartiniai 
viršininkai, yra apsaugotos.

Pėnnsylvanijos Apdraudos de
partamento oficialiame raporte 
nurodoma, kad ir tos nuosavy
bės, kurias Pild. Taryba buvo 
priversta perimti už. paskolas, 
duotas Gegužio laikais,x dabar 
yra tinkamai prižiūrimos. Td- 
nie raporte šhkoma:

“’Cbmpahy owned real es
tą te iš Bėihg ČarefUlly sūper- 
vised and expenditurcs made 
to effect improvements and 
changes necessary to keeb 
properbies in TCiitabto pdttdi- 
’tidh.” ^Iddįiįjbš vdidoriili 
htefeiiribjd’trid riiidšd'vyfcč ^ra 
riįįtešHhglii įriižiliriiriii, ib iš- 
ihiddš ‘ddtoiiicfe jiktaišymaniš 
ji' pdfetejtiiridihš, kb& iitidšd^y- 
Mš Otiį ritehdą.)

J'aigi kam rcike.jij Jurgelio- 
’įįitti ’Mti fDttymą? Atrijo, 
katd ridiykas yrih šteb^afihe. Ji* 
Adi kad riteriii ariiteriko- 
hą feteiį® , a, 

bl ’ilie riteškb- 

žribigh..'JcJkWx Ttipbšdiiį $ti IrfVeriG 
men la is ir su f ea1 estą te neturi. 
Bet kokiu budu jos turtas neša 
pelnų ?

Tiatftaš ^Vėtltiiaš Žėmėiš iri nepaliubsuotų Europos nuo 
n&yjll Hiblerib agrešijiį pavojaus. Bet dabar kyla klausi
mas: ar galima Hitlerį priversti be karo dtsižadėti savo: 
grbblb ib ddoti garantiją, kiad jisai daugiaris savo kaiftiy-1 
ną įleuŽpuldiilčs?

Įdoiiiu betgi yra tai, kad Anglijoje žmorifeš laiš- 
vai savo nuomones reikšti, riet ir einant karui. Tai 
yra dėihdkratija.

/ n

nariteiris mokesČHi yrih taip ap- 
skdiČiubti, Wd jų sūrilokaihi į 
orgKirižhteijos ižd^į įiihigai tiln 
iK'šli tarp $ ir 4 nuošimčių tiž- 
darinio. Vaidžibs bSiidrii riešą 
višrii mažą iiubšįbi'iį, vidritiliš 
kai Lik apie 1 • Su lokiu už
darinių ^bbdihteii tlie V^drild 

iššiVėtšti;
ŠI . HiribVifeb’ri'lį bVghhlŽričija

dūbdK ’įiHškbteš įiKriiKiiis; 
ant g ©terdfe >titi8Rų. 
wribO& rif 4’ 
drriUdbš 
giriį

‘1 “įlrii- 
x___ Są-’

k JiinaL-oua •rys, gaudamas paskolų, užstato 
savo iapdraudos paliudyiiią. To
kiu budti organizacijai nėra jo
kios rizikos su šitomis paskolo
mis. Ji ima nuošimtį iš narių už 
paskolas ir gyveda šau Ramiai

Butų gerai, kad ir Susivieni- 
jimaš Lietusių Atiiterikdje galė
tų šitokiomis paskolomis už
dirbti 5 arba 6 iiūošimčiuš’. Bėt 
SLA. iki šiol tokiti hpdraūdds 
paliudyinų, kurie tun “čash Vh- 
lue”; dar nevartojo. Taigi taip 
tvarkyti savo finansus, kaip 
Woodmėn *of tlie Wbrld, SLA. 
negali. Prie to bus gdlima pri
eiti tiktai laipsniškai, kuomėi 
bus padarytos atitinkamos rė-' 
forftioš Susivienijime.

Pild. Tarybos pareiškimas 
tuos Kl. Jurgelionio išsišokimus 
atitaiso. Bet Jurgelionis įdėjo 
savo nevykusių ataką “Tėvynės” 
(Paine numeryje, o Pildomoji 
Taryba davė savo atsakymų tik
tai 12-amę numeryje, t. y. už. 6 
savaičių. Per pusantro mėnesio 
SLA. nariai buvo suklaid.nli. 
Rodos, jau paprastas teisingu
mo jausmas turėjo “Tėv.” re
daktoriui pasakyti, kad prieš 
dedant tokį/'“smarkų” rasinį į 
SLA. organų špaltąs reikėjo ji 
parodyti Pildomai Tarybai, ka< 
ji galėtų tuojaus nušviesti.klau
simų iš antras pusės.

2 I NI O S
VILNIUS KbOpėrrityvdš 

“Mdrgiiiiai”, įsisteigęs 1931 liie-. 
tais šu tikslu L'ietuVoj’e ir už
sieniuose pbįriilia'rinti triūsų 
liaudies nieiuį it kūtybri, jhd 
atidarė savo krūūtUvę ir Vilhiu- 
jė; Tiliės g. 8, tūijp /fiat Vilnid- 
jb įkūrė sandelį; Užtiįrib Ž. 
Khtirie “Marigmihi” ftirii ktritild- 
Vę ntib pat įšištčigirriŪ. “jfargi- 
fniai” ėrn'ėš'i brgaiiižubTi liau
dies rheno !ir iihthų prdmčlh^s 
'diribiniį gaRiiri’iiiių. šiūb irieth 
dauglaukih verbialiirisi §lų dirbi
nių gamyba ir prekyba: itie- 
džiagomiš tdūtihiahlš dridbb- 
žiams; irištūbta baidrifaš fote- 
Ūžiaga, įViiirduš ddrbb kiliiiidis, 
baltaisis i’hštūbtdlš audiniais; 
įvairiais medžio dirbiniais, ke
ramika, gintaro ir 4<t. ditebR, 
iriais. “Marginiai” jau duoda 
darbo kelioms dešimtims me
džio gamintojų, apie 100 audė
jų ir kl. Žemaitijoje yra daug 
medžio drožinėtojų, Trakų ap
skrityje gerų aūdėjų, Vilniaus 
apylinkėse dirbtinių gelių, ma
nekenų dirbėjų ir t: t: Bendro
vė 1397 m. turėjo per 220,000 
litų apyvartos, o 1939 m. jau 
380,000 litų. Itin mielai lietuvių, 
sodiečių menu doriiisi užšiėtfie-1 
čiai. Užsienių lietuviai taip pat 
maloniai savo kabinetuose lai-| 
ko tai, :kas pagaminta, sukurta, 
jų sesių ir brolių, pdriilikūšiiį 
kitapus okeano, senojbj tėvynė
je. >
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NAOjlfcNŲ-ACME Telopholo 

Anglų lakūnai po užpuolimo vokiečių ščilos Sylt.
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: Apie įvairius Dalykus :

MILŽINAI
Iš pat mažens stebėjaus, ko- diniai. Kai žmogus lytiniai sū

dei musų pasakose milžinai bręsta, tų dviejų liaukų dab- 
vąidiną tokį menką vaidmenį, bas pasibaigid, ir jds atbofuo- 
Kitos tautos jais yra išmargi- jasi ir iš lėto išnyksta, 
nusibs visų folklorą. Pas mus, Tai įsivaizduokiriie atvejį, 
matyt, ir nei gamta’ perdaug kad šis mechanizmas dėl šio- 
didingai žmogaus nenuteikia kių ar tokių priežasčių pagen- 
nei gyvenimas milžinams veis- da. Kas gi turi su organizmu 
tis neliepė. Pagaliau gi ir mu- atsitikti? Jei tų stabdžių nebu- 
sų vyrai savo stuomeniu vaiž- tų, jei, vadinasi, žmogaus rau- 
uuotei per didelės hiperbolės menj^s, kaulai, teproduktiniai 
nešimo. Du metrai dar su ke- audiniai imtų iš karto augti, 
liais centimetrais priedo—tai kitaip tariant, jei centrinė ner- 
ir visi musų (gana reti) milži- vų sistema nebūtų iš pat pra- 
nai. Net ir didžiausi musų vy- džių proteguojama, tai kiek- 
riškų darį>ų idealai—Kęstutis, vienas 5 metų vaikas jau bu- 
Vytautas, kaip mums sako kro- tų visai fiziškai subrendęs (ar 
nikos, buvo mažo ūgio vyrai. |moteris). Toks baisus dalykas yra vadinamasis Darvino tu-

i milžipų kartais atsitinka, bet labai re- berkulas — mažas iškyšulys , 
pastebime tai. Daug dažniau tai vyksta aukštai ant ausies. Tai iš tiesų 

liaupsinantį taip, kad tos dvi liaukos savo Keturkojų

tų, jei, vadinasi, žmogaus rau- 

Bet nagrinėdami milžiųų kartais atsitinka, bet labai re- 
pracitį tučtuojau 
nelabai z jiems 
bruožų. Graikai savo Apoloną, stabdymo darbų dirba labai 
idediiįjį Vyrą, vaizdavo vidų-1 tingiai; žmogus tada auga

žinį H'ėraklų—baisių rankų ir rakterio. Fiziškai jis gražus 
kojų vyrų mikrocefaline kak- eksponatas, bet protiškai ne
ik. Paskui kiekvienos tautos pajėgus. Vadinasi, jo konstitu- 
fdlkloras milžinų' kova su cijoje psichinis minusas balan- 
“li^k^tukaiš” visada baigią pa-(šiloją fizinį pliusų.
stririųjų itaudai. Smegenys net Kartais tačiau, tos stabdys 
ir žilidusiajai Senovei

tinio ilgio, tobulos kūno pro- aukštas, proporcingas, bet jam tyrYYs ir kitus piktus padarus, 
pdrčijbs ir plačia kakta, o mil- trūksta smegenų ir tvirto cha- panašius į žmogų. Dažnai jis
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buvo veikia visa jėga, bet neregu- 
yteriiihgėsni už raumenis. Šito- liariai. Kurį laikų jos stabdo 
kiai pažiurai susidaryti kai in” nViinnn linnb’1 vok

kris cihiŠkešnis pasako—padė
jo t&s iš mažens įsigalėjęs įsi- 
fikihiniaS, kad visi suaugusie
ji Iriihžiesitems-iriilžinai) yra 
puš‘^riivtai, nes dažniausiai ne- 
Hidltri. aikakyti į visus musų 
įkyrius “kodėl”?

z . i
Gyvenime reikia skirti “pa

prastuosius” milžinus nuo “ne
normaliųjų”. Pastaruosius pri
prastai vežiųja per cirkus aųj 
panašias stebuklų vietas. Jie, 
be abejo, yra patologiški ekš- 
ponatai. Tie žmones yra rie 
mažesni* kaip 7 pėdų aukščio 
it’kiteKVienas jų paprastai ank
sti ihiristri mikrobine liga. Li
goms jie iš viso yra neatspa-j 
riūš. Jie krittu yria ir baidyk
lės ir ligoniai.

Ilgį žmbgads leriiia endokri- 
riių (ridahs sekrteteijok) Kaukių 
veikithūš. Jau ttlri^joine progų 
čia riiirieU tokiais aktyvias ir 
galingas liaukas,. kaį> suprri- 
l’ehalihėš, th^rdidinę; pituita
rinę iy gonadus ar lyties liau
kas. IJet žipčgUš tufi ir dar! 
<ivi labai galingas įiaiikas, kii-! 
fių veįkiiriaš iki visai’ nesentai 
biologi j ai nebuvo (supriantąmaš.' 
Tai vadinaipoji thyjninė ir pi-, 
nealinę liauka. Jas jčdi kas vri-> 
diria liaukoiiiis-stabąžiais; jų 
uždavinys yi<a stabdyti žmd-! 
gaus augiillį, iki jo centrinė 
nervų . siątęmh, smegenys ir 
stuburkaulio |gerai sd-
fvirles, suaugs. Ritširii genus 
homo cėntririė rierVij sistema 
yta loki svarbi, jog tris mccha-: 
plzmas spedijalitii susikūrė, 
kad šihegėriyš fižlŠkai visiškrii 
subrtesttj; iki ims augti kiti ad-

jau minėtų aktingų liaukų vei
kimų, o kartais užsnūsta ir pa
leidžia jas. Kitų kartų vėl jos 
stabdo vienas liaukas, b prie 
kitų kažkodėl neprieina.

Tokiais atvejais žmogus su
auga neproporcingas. Jei žmo
gus išauga milžinas, tai tos 
stabdys gerai, gal būt, stabdė 
suprarenalinę ir thyroidinę 
liaukų, bei menkai testabdė 
•pituitarinę. Pituarinė liauka 
'skatina įrihu&itį augitnų, tad 
jei jos veikimą nestabdyti, tai 
kaulai “išeina iš proto” ir su
naudoja kitrin kam priklau
sančių eritei’gijų. Tad proporci
jos sfo*kii įveikia ne tiktai 
štiidHltetiij, bet ir ‘kitus audinius.

yišiį įąi ytk 'blogą ątėštabi- 
ja “mOiriarii^”. ^tediclboš ąu- 
foii f olai teigia, kad riši rbao- 
mieji milžinai nenugali jokios 
apkrečiamos ligos, o papras- 

metų būdami miršta džiova.
Bet aukštas žmogus, net ir 

labai aukštas ne būtinai turi 
prikląųsyti prie milžinų ru
pios. Tikras milžinas, jei nori 
girtis tuo vardu; turi be ngio 
dar įjabodyti it kitą fizihįjit 
prdtiiiį ritehhttribriiškūmų. Be 
to, ridėkite žiriotl, kad žmoghs 
galit®$i įhiliiHd protą be 
milžino ’iigto, 'rites protas susi
baru rite iš Ūgio, bet dbl litrukų 
Veikiriio. Autoritetingi biologai 
sako, kad tipingas milžino 
ihentalumas kreipia daiigiatt- 
šia domesio į fizinę jėgą. Jie 
giriasi turiį neįmhnbinį rktime- 
Hų jėgą ir technišką gabumą. 
‘Uis sont TŪdhteurš pnr riie- 
tier”—sako vienas žynius pran-

euzas. Ir daugumas autorite
tų su juo sutinka, kad milžinų 
profesija—melavimas. Be to, 
jie yrh tingus, savanaudžiai* 
greitai įsižeidžia, nesimpatin-

Tad tikrasis milžinas turi 
būti ne tiktai aukštas, bet ir 
išsigiriiįs. Geriausiai žmogaus 
išsigimimų parodo ausys. Jas 
lengva pristebėti, bet dėl tos 
pačios priežasties, rodos, mo
teris jas ir slapsto po plau
kais. Žmogui yra budingas au
sies spenelis, vadinamoji tobu
la, kurioje moteris auskarus 
karsto. Tų spenelių neturi nei 
aukščiausios rūšies beždžio
nė. Gal tai kam, bus staigme
na, bet jų stinga labai dide
liam skaičiui žmonių. Pas mus 
Lietuvoje, ačiū Dievui, ne. O 
tų spenelių trukumas be jo
kios abejones parodo išsigimi
mų. Antroji išsigimimo žyme
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berkulas — mažas iškyšulys

ausies smailgalis. 
Menininkai, karikatūristai pa
prastai dabina jais velnius, sa- 

lytinį išsivysty-

ausys plokščios, 
atsikišusios, la-

reiškia stiprų 
mų.

Be to, visos 
tiesiu kampu 
bai didelės ar mažos, per gląu- •. 
džiai prilipusios prie galvos, 
per aukštai ar per žemai išau
gusios—visos parodo mažesnį 
ar didesnį išsigimimų ir ne be 
pagrindo gali mums kelti įta
rimų. Be to, normalaus žmo
gaus ausys spalva niekad ne
turi skirtis nuo kūno spalvos, 
bet iš tiesų jos labai dažnai bū
na raudonos. Pas vyrus tai at
sitinka ar dėl nepatogių apy
kaklių ar dėl nevirškinimo; 
pas moteris, jei ne dėl šių prie
žasčių, tai susieta su įierijodais.

Tikrai aukštų vyrų, pasižy
mėjusių protu, istorija, rodos, 
nežino. Visi šio pasaulio pro
tingieji kažkaip jų niekad ne
vertino, o mene protas ir ūgis 
irgi kažkaip nesiderina.

Iš Lietuvos
TILŽĖ — Vokietijos Lietu

vių Susivienijimas Tilžėje iš
laiko skaityklų ir bibliotekų. 
Tačiau tai bibliotekai stinga 
lietuviškų knygų. V. L. Susi
vienijimas prašo jį pašclpti 
atliekamomis knygomis. Jas 
prašo siųsti tokiu adbėsu: V. 
MlarMcliu'lht, Tilšil, Goldssbh- 
hiiedėnštt’dšse Nr. 11 IVereirii- 
gtirig Hbr Litatier tJeutsbh- 
ihhds) Gbtehany.

ttytirinižiUoste VbiktaKti viten- 
įntclė lietuvių organizacijė— 
Vokietijos IJeiūvių. Šūsivichi- 
jimas paskelbė atsišaukimą į 
lietuvių šeimas, kviesdamas 
kibli į šias organižhčijas. Atsi
šaukimas taikomas į lie
tuvių širdis ir jausmus, kad 
atsibustų ir tie, kurie pradfeję 
riutinilMl. V. L. SusiVienijihio 
pirmininkas yra V. Mačiulaitis.
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Iš Pietų Amerikos
J. J. Lazdauskas

DEGANTIS LAIVAS
Vokiečių k&rd laivas “Admirolas Graf vori Sįfee” Urug- 

Nelaimingoji gruodžio Krito bfrįi- 
bos į Urugvajaus teritorijų. — Vienas į>rifeš įtns. — 
3b vokiečių jurininkų lavonai. — Kiek žuVo anglų.-— 
Vdkiečių kdfrb laiyhs “Graf von Spee” tarnavęs Vo- 
kiętijdl, bet ne ititlbriui. — Anglų laivai naudojo ko: 

Urugvajaus visuomenė 
simpatizavo vokiečių jurihihkaittš. — J ahglų jtti*!*- 
n inkus žiūrima šu pALiekd. — Laivo “GrHf Vdn Spee’ 
padegiinaš ir jo khpitdn'o Haftz Larigšfitftft didvyris* 
kūmas ir mirtis, etc. etč.

(Musų specialaus kobėspondento Urugvajuje)

vajuje;

kietijiii, bet ne Ftitlferiui. 
toje apakinančius gazus

Titaniška vokiečių kreiserio ko- mos, atėmė Vokiečių karo lai
vą šu trimis anglų karo laivais 

prie tlrugvdjaus žeiiiės.
Gruodžio 13-14 d. naktį dre

bėjo nuo trenksmo Urugvajaus 
sostinės 
langai, ypač tas drebėjimas ne
mažai baimės įvarė Montevideo 
prieiniesčio Tupta^del Ėste gy
ventojams.

Gruodžio 13 d., 1939 m. apie 
8 vai. vakaro, vos pradėjus 
temti,-susitiko keturios jurų pa
baisos: vokiečių karo laivas 
“Graf von Spee” su trimis ang
lų karo laivais: “Exeter”, “Achi- 
les“ ir “Ajax”, kurie piio.ė vo-

Montevideo namų

norėjo įvažiuoti į Montevideo

bet pastojus Jam keiių anglų 
laivams — stojo į nelygių ko
vų. Pats pirmas atidarė ugnį į

šu- 
šu- 
lai- 
pa-

i <u narsumu puolė

eter ’, gal užtat jam daugiausia 
ir kliuvo. Pasikeitus po 20 
vių, visi keturi karo laivai 
stabdė ugnį, ir apie 1 vai. 
ko manevravo, išnaudodami
baubas geresnių pozicijų pasi- 
riiiKimui. Po valandos paliau
bų, tai yra apie 9 vai. ir 15 
min., jau visai sutemus, vokie
čių "Admirolas Graf von Spee”; 
visu j
anglų kreiserius. Ypač didelį 

‘spaudimų pradėjo daryti į ang
lų laivų “Exeter”, kuris už 
“Graf von Spee” buvo didesnis 
bene 5 tūkstančiais tonų. Ata
kuojamas ir spaudžiamas “Ex- 
eter” pamažu vis traukėsi llti- 
kui Urugvajaus vandenų, o pb 
3 vai. inušio jaii buvo galuti
nai įstumtas į Urugvajaus teri
torijos vandenis. Tai buyo vie
nintele aplinka, kuri išgelbėjo 
tris anglų karo laivus. Pristum
ti anglų laivai 2b kildmetHj prie 
Utrigvajaiis teri tori još saitsii-

U-ąCMK Telophoiu
NEWCASTLE, IND. — 

Virginia Eilėn Kepnęr, kuri 
liko išrinkta “gegužės kara- 
im.”viii galimybes baigti kovų ir paL 

siimti anglų kapitonus į belais
vę. Kodėl? r,TOdėl, ’ kad jau di
džiųjų patrankų šūviai, bent 
kiek aukštesnės trajektorijos 
padėtyj, siekė žemės pakraščius 
ir grųsino mirtimi Punta dėl 
Este, tai yra urugvajiečių gy
ventojams. Aišku, kad tokioj 
padėtyj tęsti kovų reikštų karų 
prieš Urugvajų, kuris, laikosi 
neutralumo. Todėl vokiečių ka
ro laivo “Admirolo Graf von 
Spee” komanduotojas, kapt. 
Hanz Langsdom, įsake savo į- 
gulai sustabdyti ugnį ir plauk
ti Montevideo uostau.

Tai buvo vienintelis anglų lai
mėjimas, kuris vėliau davė pro
gos jiems didžiuotis ir džiaug
tis vokiečių karo laivo tolimes
niu likimu, kuris ištikrųjų buvo 
jaudinantis, nors kalbantis dau
giau Vokietijos garbei, negu

‘Admirolas Graf von Spee” 
Montevideo uoste.

Apie 1 vai ir 30 min. gruo-

karo laivas “Admirolas Graf . • . • * k
von Spee” kruvinas įplaukė į 
Montevideo; gi anglų karo lai
vas “Exeter”, taipgi kruvinas ir 
jau negalėdamas nei vytis nei 
bėgti, susmeigė inkarus į juros 
dugnų ir laukė tolimesnio liki
mo, apie kurį pakalbėsimo vė
liau.

kiečių jiirininkų žinia žhibb 
grėitiiniii prikūlė, ahkščia'ri iie- 
gli paprastai, MoiiteVideb mieš
to gyventojus. Voš priidėjlis 
aušti saulėtam gruodžio 14 'd. 
rytui, vieni automobiliais kili 
pešti skubinosi į uostų, koltei, 
pagaliau, prisikimšo piliiaš lie
stas žmonių — vyrų, moterų,

TURI ŠIAS DVI SAVYBES

CjMovene r LESS
olOaBS 0IRT

CLEANS .
AlLPAPE

*tADY.MlXfO
*'*t MFC. CO 5

c^t tokes tbese tw outstdhdlb^ 
qual itieš to itidke d Wl Paper Cltaner 
<fWiždrd" 'Ibais ?\vbq Absorėne is 
eėlled"'1he Bdllof Md^ic" \vhich 
phtdše hb btHfer mdhdfdcturer cdp 
letfallųtise/dsitis copqri^bted <at 
thc Poteri! bffi'cfc ih MdShlhžjtm j® 
Dont trasi ųour pcrfectlų c^ood \Vdll 
Pdpftr ehtfpcrvnęi/otified CteanerT* 
It's ekpenSj ve *
See thot qbu <^et ^ehoinė Absoręne j 
in the redvdrnisbčd can švitri jSĮf 
MdjJicidn's pieture ontop. [

m ,, y m .
<&ikų ir šeheliį. Viehi iiht že
mės stovėdami, kiti ant automo
bilių Užlipę, treti Imt -namų sto
gų — visi smalsiai ir nekantriai 
žiurėjo į išdidžiai uoste stovintį 
vokiečių “Admirolų Graf von 
Spee”, o nuo laivo į minių žiu
rėjo išvargę ir užraišiotom gal-, 
vom Vokiečių tautoš Vaikai. Nei 
vienas iš j*ų šių naktį nemiego
jo, nei vakar Vakarienės valgo!

* < % I *». r.;. . . .

“Mes ne naciai”!
Kadangi Urugvajaus, ir bend

rai Pietų Amerikos, spauda, dė
ka čia vyraujančios demokrati- 

•i • . I

nes santvarkos ir dar daugiau 
anglų finansų įtakos, visuomet 
nepalankiai, ir net tendencingai, 
atsiliepia apie kiekvienų dabar- 
tinęs Vokietijos įvykį, kitaip jį 
nevadindama kaip tik “naciš
ku”, tai, suprantama, jog ir žiū
rinčios į vokiečių karo laivų mi
nios tarpe nemažai radosi to
lių, kurie “Admirolų Graf von 
Spee” traktavo ne kaip Vokie
tijai bet nacių partijai taniau-

Vibnas ‘Adm. Graį von Spee” 
larininkas, išlipęs tarnybiniais 
reikalais į ūUštų, ir nugirdęs iš 
niblikos besiveržiančius žo
džius “nacis, hačiš”, pareiškė, 
atsigręžęs į publikų:

—Labai klystate tamstos jei 
mus nhčiais iriatote. Musų lai
vas yra Vokietijos laivas, bet 
okių nacių nei hitleristų. Š’aii- 

diėn Vokietijoj Viešpatauja .vie
na partija, rytoj kita, bet Vo
lioti ja visuomet biiš Vokietija. 
Mes ne naciai, bet voliiečiai, 
tai’halijų Vbltietijai! Visų pir- 
ifia ešaine kariai, bėt lic kokios 
hoi’š politinės partijos nariai!

Išgirdus šiuos žodžius publi
ka kažkaip suminkštėjo ir pra
dėjo rankomis ploti.

Bet visai kų kitų parodė Vo 
kietijos ministeris Urugvajuje,1 
Dr. Otto Langmann. jis, atv}7- 
kęs prie vokiečių karo laivo, 
pasveikino laivo įgulų įprastu 
rankos pakėlimu, betv negavo 
laukto atsakymo. “Admirolo 
Graf von Spee” komanduotojas; 
liaus Langsdorff, padavė savo 
įgulai komandų priimti Vokič-i 
t i jos minis torį Vokietijos armi
joj įvestu karišku sveikinimu; 
bet ne nacišku. Publika dabar 
pradėjo reikšti savo šimpatijds 
Idivd vadui ir jo įgulai.

NAUJIENOS;-Chicago, III.------—J—-———* , ........ .
—70 tukstanėių savo pacien

tų skaičiuje nhsti i’ddęs tdkiiį 
ligos siiiiptoiiių akyse, kokitts 
esu radęs užiiiuštųjų ir sužeis
tųjų vokiečitj juTiiiiiikų akyse.,

Visi suprato, kad anglai i^tik- 
i'ujų guzus Vartojo kovoje šd 
vokitčių laivu. Minios simpati
jos dar labiau pakrypo vokie&d 
jurininkų pusen, ir vis labiau 
augo pasipiktinimus anglams, 
kad jų trys laivai kovoje sti 
vienu' vokiečių, riedigefeėję jo 
nugalabinti, vartojo dujagrana 
les ir vėliau dar kalba apie “hu- 
xianižmį”; ‘’demokrat.ją” ir a- 
pic “vokiečių žiaurumų”. Bia- 
ziJjoj net ir spauda gan griež
ių straipsnių paskelbė, kalbėda
ma apie “vilkus avies kally”? ir 
pabiežė, kad jei anglai ir a ei- 
•Lyje tokias priemones Vartosiu 
kovoje su sayo priešininkais, lai 
Brazilijos visuomenė anglų ju
rininkus prieplaukose sutiksian
ti su akniėnais!..

■ * ' ’ ‘ I

“Admirolas Graf Von Spee” tu
rėjo suėmęs 9 nuskandintų ang

lų laivų kapitonus ir per 50 
jurininkų belaisvėje.

Kiek darbo! Kiėkvieha miliu
te atneša vis naujų sensaciją, 
tik’ spėk rašyti ir lakstyti nuo 
“Ainošiaus prie Kaipošiaus”, pa
sak tos patarlės.

Š6 llžnibšti, liO Sužeisti, vie
nas vokiečių jurininkas anglų 
gažais Apakintas! Jei beeiki t, 
nuvykite patriatyti: šeši iš su
žeistųjų yra internuoti Mdiitė- 
vided vieiioj ligoninėj, d štai, 
žiūrėkite, VČ1 liaujas numeris.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
VILNIUS — Vilniaus Apy

gardos žemės Reformos Komi
sijai nusavinus dar 10,dvarų į-' 
vairiose Vilniaus krašto vieto
se, Ignalinos, Turgelių, Riešės 
ir Maišiogalos valsčiuose, bend 
ro ploto 2,641 ha, viso ligšioi 
Vilniaus apygardoje jau yra j 
lusavinta žbinės reformos rei- | 
<alains 62 dvarai bendro ploto; I 
15,640 ha. Be “kitų, nusavintas 
ir istorinis Verkų dyaras ties 
Vilniumi, f4 . ’ 8

i . .Greta dVarų parceliacijoš/ 
ruošiamas) jjr J<ąimų skirstymui 

vienkiemilis. Numatoma, kad 
prie dvarų parcoliacijos ir kal
nių skirstymo į vienkiemius J 
Vilniaus krašte šį sezonų dirbs 
apie 60 matininkų.

Garsinkiteš “N-nošė,l>

Štai Jis Ir Vėl čia!

Liberale Kartą-MduoŠ Prbga
PATS fASiKURSTAS GESlNlS VAlittfeNS ŠOYTUVAS

PamegiAkit patys sau įrodyti, kad
1 , išgalite įsitaisyti tą nuostabų pa- 

togunup—viisad karštą vandenį 
krane tfireti.

• Tųkstapčiai tukstanęių šeimų pereitais metais naudojo
si ših Sėnšhcirie “parodymo”’ ipašiUla. Jie įsitikino, kad gali 
valięti tą. rftalonUrfto it kUrŠto ,vandens krane patogumo 
išlaidas.. D.abar, kad .palengvinti dar tūkstančiams kaip 
patirti kaip mažai tekainuoja karštas vanduo visuomet 
ktahe, kartojame šią pasiūlą!-
Imkit 3 riiČHesitis sau Įrodyti, kad jus negalit valioti būti 

be pats pasikurinčio gasinio vandens šildytuvo...
Tas pats pasikarstąs gasinis yąndens šildytuvas teikia 
vienodą karštą vandenį nuostabiai žema kaina. Faktinai, 
galionas po galidhą karšto vandens šiuo modernu budu 
nekainuoja .daugiau, negu senuoju rankom kurstomu šil
dytuvų, . Pąts. pasikarstąs gąsinig vandens šildytuvas pa
laiko Vandenį karšta nustatytoj temperatūroj be jokios 
priežiūros. Visas darbas tik pasukti kraną—karštas van
duo visados čia, dieną ir naktį, indams, maudyklei, valy- 
muiši ir plovmiainš. Šimtą, ir vieną darbą lengviau ir 
greičiau atliksi, turėdamas apŠčiaį karšto vandens jūsų 
laukiančio! Pats sau įrodyk! Paimk 90 dienų Ėkonomijbs 
įrodymo Pasiūlą! Atmink, kad esi vieninteliu teisėju sa
vo name šiam bandymui!

Ši Pasiūla Tinka Tik Apribotam Laikui

Nueiki! Pas Savo Pluiiiberį-Dylerį Dabar
. AR ŠAUKITE VVABASH 6000

PIRKIT NAUJĄ BUICK 
i MILDA 
' AUTO SALES

r . , , ' » t *> * « • t* »» i

Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir denio ns t fra vi- 
ihd liauji) 11)40 metų modelių automobilių.

806 WĖST 31sl STREET
IlOMINlkAS KURAITIS, Sav. 

'l’elephonė Victory 1696 
ATSTOVAI

ATSTOVAI: KASTAS ŠABbNIŠ, tftAfetfcŠ STEPHENŠ, 
jtlbŽAS ŽUKAS, RODIN & SHfcfcTY.

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
khinos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pks

BALZĖKAS MOTOR SALĖS 
“U wnx L1KE US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

' • r* X * ‘ 2. : •' * . *

Nathan Kanter 
MUTUAL LKįUOR 
CO. —• VVholesale 

4707 S. Halsted S t 
Tel. Bbulevard 0014

Remkite Lietuvišką
Žyduką

Vicior Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustbm fohfičitiš, pidnus ir 
Visokius , rakahdus bęi. Storus. 
Vežam į (abmas ir kitus miestus. 
Žėmb kaina. Mūšų barbdš ga
rantuotas. Taipgi pristatoii) an
glis i visas mięsto dalis.
3406 So, Hąisted St.
. Šaukit Tel. YARDŠ 340« 

-------- -ii------- --- . ' ________

> FOTOGRAFAS
CONRAD
FOT^GRAFAŠ

Studija įtėngta pir
mos rųšięs su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darba? 
garhntuotas.

m w. esrii st.
Tel. ENG. 5883-5840

ophie
arcus

RYTINĖ RADK) 
VALANDA

— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
mužiką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

KLAUSYKIME
RYTMETINHĮ

...... . . .« , . v »_______________■ - ..... J ...................................  ,

Anglal kbvdįjb tiaūdojo gažuš.
- 1

Gruodžio 14 d. apie 10 vai. 
ryto Vokietijos ministeris Uru- 
gvdjiijc, Ofto Ldligmann, 
pdi'eaškė šjtaud'ds atš?lovdihš, 
kad tryš dilgių kato laitai ko- 
Vbje sii vokiečių “Adm. Grat 
Vbn Sįiee” ndiidbjo įližtiš, la 
yra, šaliclČ į tdkiečiij ‘Idivų riiio- 
dingomlš, iižhirddylbiiiiš ^atitin
ku gidlihlbihiš, kurių likšids — 
klidkinti. Aiiįląi llį faktį sl&i- 
įesi įi^ibigti, Bet Į^k'riestd^ iš 
MbkieVidod ttnivėbsitčib MČdici- 
iids Fdkiiitelb, įirbf. Meyoi, khii- 
;pb Vičilas žymiatislį akių špe- 
bihiiktįį Pietų AkįĮerikojii, Hįįžiu- 
frčjęš iiŽhiušfuosiuš ir šįižcišttto- 
šius ’ 
kė:

vdklcčių jliririiiikūš, kdtciŠ-

J
EI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
,.. ar ntaii&i pirkti riArHtiš, ir steniis pataisy
ti, visuoffi'ėt ateik pasitarti. Jei turi pinigų 
ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk ;.. čia ap

sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nati- 
jiettŲ Spiilka moka 3!4,/į palūkanų. Jauntibll!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo įurtuš, davė 
tau ibdkšla, ribš jie žinbjb kaip reikia taupyti, 

ąja sukaitą dar šiandien

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

Prądek sau ta 
NAUJIENŲ s

/<n*A*«vv 

INVItTMINV

OžtlkSiNfc šAVb iišdci.iAMš tIkrą 
ARšAugA rti tfetŠĄ.

! ’ . ’ ■ • • ...

'ČIA VIS v INDELIAI APDRAUSTI IKI

$3;000;00

LITHUANIAN BUILDING,
LOAH AND SAVIHGS ASSOOIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET
i TelefonaSį GANAL 8S00

...KAINA i&ČENTU 
Tik ką gavome , naujų madų 
knygų, kiiri.ų galite gauti pus 
mus. Siųskite sdvo orderius:

: NAUJIENOS

jmirst
Vardai

Aatėsis..

ValetiU .

-/ji
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DRAUGIJOS VEIKLA

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 173? So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas 

/ P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V MANKUS, sekretorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Adomas Markūnas, Chicago ......................................
Benedict Vaitekūnas, Chicago .....................................
S. Yurchis, Chicago ................ .....................................
John Petkus, Aurora, III...............................................
Juozas Ascilla, Chicago ........ ..
Juozas Žukas, Chicago .......................... .......................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III.............................
K. Yokubka, Cicero, III........................................... ......
V. B. Ambrose, Chicago ...............................:.............
Thomas Šalkauskas, Chicago ...... ...............................
Dzūkas, Chicago ...........................................................
Petras Galskis, Chicago .................................. ...........
Jonas Thomas, Chicago ...............................................
Petras Lapenis, Chicago .............................................
Marijona Ascilla, Cicero .............................................
Mike Senko, Chicago ...................................................
Bruno Ray Mathews ....*........................-.................
Frank Bulaw, Chicago i..............................................
Joseph Taurinas, Aurora, III........................................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III.....................................
Frank Klikna, Chicago ...............................................
Ramusis Mikšys, Chicago ...........................................
Miss Josephine Miller, Evanston, III...........................
J. Cinikas, Cicero .........................................................
Anton Marshall, Mayvvood, III.....................................
S. Mockus, Racine, Wis................................................
Joseph Augaitis, Cicero ........ .......................................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis. .... .............. ....... :......
Chester Prakuratas, Gary, Ind.....................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.....................
Miss J. Bartkus, Indiana Harbor, Ind.......................
Pavieniai nariai įrašė ...................................................
PASTABA: Kbntestas baigsis balandžio 30 d. 1940 
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus 

nemokamai j gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai- priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto /iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Jubiliejiniame Kon teste nors na
rių gaunama nemažai, bet vis
gi, turėtume gauti dar daugiau. 
Kai kurie kontestantai dirba su 
dideau pasiryžimu, bet daugu
mas kontestantų rodo labai ma
žą veiklumą. Kadangi kontes- 
tas eina pne pabaigos, tai pa
baigoje konle to kiekv.enas 
kontestantas turėtų gauti nors 
po vieną narį per savaitę. Bet 
taip nėra. Taigi, draugai kon- 
lestantai, pasistenkite nors šias 
paskutines savaites pa idar.mo- 
ti ir gauti būtinai nors po vie
ną narį į savaitę.

Gauta 763 nariai.

Ponia Satikis 
t u s užlaikė 
krautuvę, o dabar tdri 
;‘i;oom.’ng house”, 2901 So. Em- 
erai d Avė. Taigi, kam Lu> rci 
kalingi kambariai pavieniems ar 
vedusiems, kreipkitės pas p. Sa
tikis, kuri išhuomoja kamba
rius už prieinamą kąihą. i x

Adomas

per ■■.ilgus inc* 
Jgomų daiktu

NAUJI NARIAI

Rockford, III
Viešas įdomus pranešimas.
Lietuvių Balsuotojų Lygos 

nepaprastai svarbus susirinki

Joe Saltis’ą
Be. Cento

16
12
10

9
9
8
8
8

.. 1
155

metais, 
tikėtus 
visi tie

Draugija Darys^žanga veltui jauniems nariams.
1 96A T V 9 vakaro sėkmingumas duosoU IjtJvv JaUnUOllŲ. komitetui galimybės nuspręst’, 

----------  kaip ir kokiose srityse jis galės 
toliau vesti savo pradėtą darbą. 
Įžanga bus veltui jauniems na
riams; jiems bus prisiųsti bilie
tai per paštą.

Jaunimo Komitetas pradeda 
veikti.

Ką reikia daryti su 1,300 jau
nuolių Chicagos apylinkėje, ku
rie yra draugijos nariai? Ar 
leisti jiems snausti? Jaunimo 
komitetas, kuris neseniai įsikū
rė, mano, kad visiškai ne! Tie 
1,300 jaunuolių yra dirva, ku
rią yra būtinai reikalinga dirb
ti. Tas jaunimas yra ne tik 
Draugijos ateitis, bet gali žy
miai prisidėti prie lietuvių kul
tūrinio darbo Amerikoje.

Į tą jaunimo komitetą įeina 
Algirdas Rulis, pirmininkas; 
Beatriče Mockus,-sekretorė; Ju
zė Milleriutė, Valerija Lad’ga, 
Povilas Ridikas, Kazys Mateku- 
nas, Al Micevičius, Petras K.t- 
ches, Albertas Petkus ir Bruno 
Ray Mathews.

Rengiu šokius balandžio 19.
Komitetas planuoja rengti į- 

vairias pramogas nors kartą į 
mėnesį. Visos tos pramogos bus 
dykai jauniems draugijos na
riams. Kadangi dar nežinoma 
kaip tie 1,300 jaunų narių atsi
lieps į šį sumanymą, komitetas 
rengia vieną vakarą kaipo mė
ginimą ateinantį mėnesį, balan
džio 19 d. Tą vakarą, kuris yra 
penktadienis, įvyks “žingeidu
mo” šokiai Dariaus-Girėno sa
lėje, 4414 S. Western Avė.

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

Laike Jubiliejinio konte^tu 
jau gauta 763 nariai. Daugiau
sia naujų narjų gauna kontes- 
iantėi. Nors nariai turėtų daug 
daugiau gauti naujų narių negu 
Kontestantai, nes kontestantų y- 
ra tik 31, o narių apie 5,600. 
Bet nariai įrašo labai mažą nuo
šimtį narių.

Taigi, gerbiami draugijos na
rdai, pasištengite įrašyti narių į 
draugiją, nes nuo jūsų pasidar-

“prlK““ ■'"IDOVANOS NARIAMS

^11 II .

Kont. A. Markun&s į^ašė’:
Vera Satikis
.losephine C. Tetaro 
George Satikis 
Ilėlen EI zabeth Dailida 
Eleonor E. KukuraiLs 

z ■

Kont. Bruno R. Mathewš įrašė 
Walter Oeheme

Kont. S. Yurchis (rašė: 
Antanas Rimkais 
Julia P. Evens 
Juozas Yakaitis 
W. Linkus > 
Domicella E. Dambroski 
Anna Baranauskis

Kont. B. Vaitekūnas įrašė: 
Antanas Nayus 
Jeva Gasparaitis

Nariams dovanos.

kovo-March 29 d., lygiai 8 vai.' 
vakaro. Viela lietuvių centre — 
1108 So. Main Street. Dalyvaus 
net du įžymus ka.bėtojai, kurie 
mačiai ir. nuosekliai išLėstvs * 
musų kasdieniu.o gyvejama ei
namus reikalus bei š.lies eko
nominę būklę. Prakalboms pa
sibaigus bus‘parūpinta nemoka
mai skalius gėrimas jausmams 
dtgaivinii ir liūdnoms mintims 
pašalinti. Taigi, kviečiame betė
vius piliečius gausiai ats lanky
ti į šį reikšmingą susirinkimą 
ir pasinaudos proga.

Ųžkyiečia Lietuvių Balsuoto
jų Lygos valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos
Kiekvienas narys turi prog^ darbuotojams <lo,varta už gavi-

.aunėti pašiurtą dovaną. Dova-i daugiau3ia „ariu iki Jpbilie- 
nos paskirtos penkios ir vien? jnio Kon(eslo užbaigQS) tai yra 
iš jų gali laimėti. Kuris dau- iki baIalldžio 30 dienos.
giausia narių įrašys laike šių še
šių savaičių, tas gaus pirmą do- Pirma dovana
vaną $15.00 ir dar keturios do- Antra dovaną
vanos yra paskirtos mažesnės Trečia dovana 
dėl mažiau gavusių narių. Taigi Ketvirta dovana 
pasisenkite laimėti šias dova- Penkta dovana 
nas‘ | P. S. Kad galėtų gauti pirmą

Narys, Įrašęs naujų narį, gaus | (lovan?, tai ciiictigos Lietuvių 
nemokamų likie.ų j gegužinę, | i)raugjjos narys-rė turi prirašy-

Ii nemažiau kaip 5 haujus na
rius nuo 'šios dienos iki užbai
gos šio kontesto, tai yrą iki ba-

$15.00 
10.00 
5.00 
3.00 
2.00

Iš Politikos 
Lauko

Roselandieeią 
Rezoliucijos III. 
Kongresmanams

PADĖKA VYRŲ
CHORUI

Chicagos Lietuvių Vyrų Choru5, 
pervp. X. Shaikų, 
1508 North Leivitt Street, 
Chicago, Illinois.
Didžiai Gerb. Tamsios:

Tamstų $2'5.00 auka, dalis 
Jūsų kovo mėn. 3 d. parengi 
mo pelno skirta Vilniaus Kra
što suvargusių lietuvių suše’.- 
pimui, Konsulate gauta. Oficia- 
linis pakvitavimas tuo reikalu 
čia pridedamas.

Už reikšmingą auką ir jau
trų atsiliepimą šiuo gyvybiniu 
Lietuvos reikalu nuoširdžiai 
dėkoju savo ir vilniečių vardu. 
Tamsta . parama yra aukštai 
įvertinama.

Linkėdamas Tamstoms ge
riausių pasisekimų visuose lie
tuviškuose darbuose, lieku,

Petras Daužvardis, 
Lietuvos Konsulas.

Iš 9-to Wardo Liet. Politikos 
Kliubo Da buotės

Buvęs prohibicijos laikų 
“alaus magnatas”, dabar be 
cento. Jos Šaltis buvo suimtas 
už valkiojimąsi gatvėmis, šeš
tadienį teisėjas Hermes, Sker
dyklų nuovados teisme, jį iš
teisino ir paliuosavo nuo bau
smės.

Šaltis sako, kad gyvena ad
resu 9859 So. Bell avenue. Jo 
finansiniai reikalai esą labai 
blogi.

- SAVAITRAŠTIS

“Argentinos
Lieiovii) Balsas’

s niei;t<it> kau
’hlsanlro Dole u

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
John Weinberg, 23,

• jie Kimčius, 18
Henry Pawlowski, f 6
. Bogus, 21
George yushkew’ch,

J ava Apponi, 19
Roy Stromberg, 21, su Eve- 

yn Zick, 25

lau ?a

su So-

su S'.e- i -ill>< . < <» . cfi:-.
Lietuvių Politikos Kliubas 

9-tam Warde, savo susirinki 
me, laikytam vasario mėnesy
je, išnešė sekančias rezoliuci
jas ir pasiuntė Suv. Vai. Sena
toriams, būtent Senator James 
M. ,Slattery ir Senator Scott 
W. Lucas; taipgi musų dis- 
trikto Kongresmonui, Pvaymond 
S. McKeough.

Šiuomi pasiūlijame ir kitiems 
kliubams pasiųsti panašias^ re
zoliucijas, savo atstovams kon
grese. (įia seka medžiaga mu
sų rezoliucijoms:

“Medžiaga Rezoliucijoms”
1. Palaikymas Amerikoj Neu

tralumo.
2. Parupinimaš darbų bedar

biams.
3. Palaikymas “Wagnerio” 

biliaus.
4. Pratęsti *‘Hdtch Bill”; tai 

yra, kad federalės valdžios dar
bininkai, sykiu su valstijų, ap
skričių, ir miestų darbininkais, 
nebūtų priverčiami pinigiškai 
ir kitais budais, palaikyti sa
vo darbus.

5. Automatiška Pilietybė: — 
kad butų palengvinimai tiems, 
kurie išgyveno 20 metų arba 
daugiau Amerikoj, automatiš
kai palikti piliečiais.

6. Sumažinti taksus ant ma
žų namų savininkų.

7. Panaikinti “Illinois 
Tax.”
• 8, Užlaikyti tuos bilius 
įneštus Kongrese, kurie 
“Sočiai Security Act.”

9. Pravesti bilių, kuris lie
čia Miesto Policiją ir Ugnies 
(Fire) Departmento darbinin
kus; taipgi ir privatiškų kom
panijų darbininkus, “kad eitų 
ant pensijos nuo 63 metų am 
žiaus.”

Korespondentas. (Sp.)

25, su

Dorothy Schum nuo George 
Schum.

Z1SOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi 

ta, kiti keikia, bet visi rnėjr«ta 
ii skaityti 9

Net kunigai 
>tudijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
uo, kad jis niekam nepataikau 
ia ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS”

šis Vagis Bent Buvo 
Rūpestingas pasislėpę jj 

savo parapi-nio kontesto pikniką. Su tuo ti
kietu galės gauti nemokamą va
karienę ii dar nemokamai 8a“Lan(iži0 30 dienos. Kad galėtų 
lės išsigerti. Naujai įsirašęs na
rys ‘taipgi gaus tokį pat tikifetą
neinokamąi. X isi gulėsime kab« | nailjlls narius laike ęio kontes

to. Dovaną gali gauti lik tas 
narys-rė, kuris į^fišys į draugL 
ją nemažiau dviejų narių. ;

Drąugijošbariai!

cviečia visus narius į talką, kati paakstinti i:draugijos na- 
šį musų Jubiliejinį Kontestą at- rius smarkiau darbuotis dėl 
žymėti kaip'pridera, tai yra Įal-pU^ugijoš labo liko paskirtos 5 
ke kontesto įrašyti kuodaugiau- dovanos dėl narių, kur e įrašys 
šia narių, šiais metais nariams slaugiausia naujų narių nuo šios 
laiškai su paraginimu rašyti na- (lieB°s iki užbaigos Jubiliejinio 
nūs nebus siunčiami, todėl ne- Kontesto, Todėl visus draugijos 
laukite paraginimo laiškais, bet• narius-res kviečiu pasistengi! 
stenkitės tuč tuojau rašyti nan- laimėti paskirtas dovanas, nes 
jus narius į draugiją. Juo skail- Serai žinote, kad kuris dang au 
lingesnė draugija bus nariais, | !rašys, tik tas ir laimės, 
juo kiekvienam nariui bus di
desnė garbė, tokioje draugijoje 
priklausyti.

gauti antrą dovaną, tai narys 
i turi įrašyti nemažiau kaip 3

tu gegužinėje pasilinksminti ir 
smagiai laiką praleisti. Geguži
nė — piknikas įvyks gegužės 
19 d., Liberty Grove darže.

. • ■ ■ " • r. ■ 5 - I
Chicagos Lietuvių Draugija |

daug pasakyti. Jis buvo užvar
dintas “žingeidumo” (euriosity) 
vakaras ne be reikalo. Komite
tas planuoja įvairius žingei
džius dalykus, kurie padarys va
karą labai gyvu ir įspūdingų. 
Atsilankę nariai ir jų draugai 
bus pilnai patenkinti.

Tai bus pirmutinė pramoga. 
Polam seks kiti, įvairus ir įdo
mus. Jeigu jūsų jaunuoliai dar 
yra neįsirašę draugi j on, juos 
paraginkite tai padaryti. Jau
niems įstojimas, žinoma, yra 
mažas: iki 20 metų amžiaus du 
doleriu; iki 25 metų — trys do
leriai; iki 30 metų — keturi do
leriai; ir iki 35 metų penki do
leriai. Jie gauna tokią pat pašai-' 
pą ligoje ir pomirtinę kaip ii 
kiti. Mėnesiniai mokesčiai 50c. 
neša $6.00 į savaitę pašalpos li
gos metu; 75c. mėnesiniai mo
kesčiai neša $10 09 į savaitę, o 
$1.25 mėnesiniai mokesčiai — 
$16.00. Visos pomirt’nės yra 
$200.00.

Tai yra gera ir pigi apdrau 
da didžiausioje Chicagos lietu
vių organizacijoje. Be to, komi
tetui pradėjus smarkiai darbuo
tis, visi nauji nariai turės ko 
nors naujo ir įdomaus veikti 
kas mėnesį, Veltui. Pamislykite 
apie tai ir paraginkite savo jau
nuolius rašytis į Chicagos Lie
tuvių Draugiją dabar!

Gary, Ind
Kaip girdėti, tai Gary lietu

viai tik ir kalba apie Gary Lie
tuvių Kultūros Draugijos paren- 

Walter Oehemę. gimą, kuris įvyks balandžio 28 
Pereitą savaitę įstojo į drau- dieną, Saxon Hali, 1625 W. 15 

giją dar vienas biznierius, Wal- Mat, visi nori pamatyti ir 
ler Oeheme, savininkas Oakdale išgirsti dainuojant seniausią 
Tavern, adr. 1900 W. Oakddle Chicagos chorą “Birutę”. Mums 
Avė. Oeheme yra čiagimis vo- GarX ir Indianai Harbor lietu- 
kietis, kuris yra vedęs lietuvai-j v^al?s Dus smagu turėti pas sa- 
tę. Dabar visa jų šeima ; 
draugijos nariai.

Oeheme sako, kad jis nema 
no, kad yra draugingesnių bei Į rengime, nes pas mus, 
teisingesnių žmonių kaip lietu- P*rmas ^us toks ]. 
viai, ir jis mėgsta su jais susi
eiti. Todėl x nekantriai lauka! 
draugijos parengimui Lietuviai, 
aplankę jo užeigą, irgi sutiks,; 
kad Walteris ir jo, žmona, Do- 
lothy, yra labai malonaus ir 
draugiško budo. B. R. M.

Ndujas Narys

Nauja Nare

Sales

dabar 
liečia

yra ve “Birutę”, kuri išpildys visą 
programą. Aš nuo savęs kviečiu 

| skaitlingai dalyvauti šiame pa- 
, regis, 

i pareng’mas 
kur programą pildys išgarsėju
si “Birute Narys

Kandidatas I Kon 
gresą Pasisako 
^rieš Karą

Cicero, III.

kelnes 
ant jų

nuste-

O Gal Buvo Siuvėjas?
Jcrry Kearns 823 Garfield 

bulvaras, kaip ir daugelis kitų 
vyrų, eidamas gulti buvo pri
pratęs numesti savo 
betvarkiai, ant kėdės, o 
ir švarka. c

Vakar rytą pabudo
bęs, kad tos kelnės gražiai iš
tiestos ant stalo ir dar su kny
ga prjspaustos, raukšlėms iš
imti. Kas nors negerai, pagal
vojo. Kearns ir perėjo per ki- 
šenius. Nerado $29.50, kuriuos 
iš vakaro kelnėse buvo pali-

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 

• apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 

Lta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn Ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

A Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

o Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys |. jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

AMERIKOJE
UI7 Virsi ‘Oth Street Neu York,

j Dėl įrašymo p. Minnie Satikis 
į Chiacgos Lietuvių Draugiją di-. 
delis kreditas tenka Marthai 
Aleknus, nes ji savo nenuilstan
čiu darbštumu jau keliolika na
rių prikalbino įsirašyti į musų 
draugiją. Ponios Satikienės net 
visą šeimą įrašė į musų drau
giją, būtent, dukteris Josephine 
ir Verą ir sūnų George. ]

Cicero Kultūros Draugija sta
to trijų aktų operetę “Kada KaP 
mas Nemiega”, sekmądienį, ba
landžio 21 dieną, Liuosybės sve
tainėje. Pradžia 4:30 v. po pie
tų; Įžhnga 40 centų.

šį teikalą suvaidins Kultūros 
Ratelis. Kurie matė veikalą per
statant, tai kiekvienas sakė,- kad 
yra geraą ir kiekvienam verta 
Jokį veikalą pamatyti. Taigi, ci- 
ceriečiai nepamirškite atsiląm 
kyti į šį parengimą, nes kiek^ 
vienas busite pąUnRintį.

—Narys

Stato savo kandidatūrą ; 
kongresą, ir 'vienas žymus 
North Sidė% biznierius, būtent, 
Alex Loeffler, gyv. 4107 North 
Harding Avė. Jis kandidatuoja 
iš septinto Kongresinio Distrik- 
to Republikonų tikietu.

Kandidatas savo platformos 
dar nepaskelbė, ką mano pada
ryti artimiausiom dienom. Bet 
iš anksto jau pasisako prieš ka- 
r< ir senosios partijąs linjją. 
Jis pasižada remti pažangius 
įstatymus, gins darbininkiškų 
organizacijų ir 'apylinkės žmo
nių reikalus; Jo šūkis yra: Tai- 

gerbuvis, pažanga.
(Skelbimas) Į

ka,

Ir Amerikiečiai Skaito arbu l’žrnšo S”viosienv Liotuvoi 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purėnas 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio • 

gerausių kurinių rinktini* knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’* žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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Po Ilgo Snaudulio 
Sis Būrys Žmonių 
Galiau Pabudo

SLA 238 Kuopa Sujudo 
Smarkiau Veikti

BRIGHTON PARK — Per 
praeitus kelis metus Brighton 
Parko kolonijos SLA 238 kuo
pa buvo lyg ir visai apsnūdu
si. Nerodė jokios pažangos ir 
atrodė, kad šioje didžiulėje 
lietuvių Brighton 'Parko kolo
nijoj lyg ir nebūtų SLA kuo
pos.

SLĄ 238 kuopa šioje koloni
joje gyvavo per desėtkus me
tų. Bet joje nesirado veikles
nių narių, apart J. Povilaičio, 
kuriam per tūlą laiką kaip ir 
vienam 238 kuopa teko palai
kyti. J. Povilaičiui yra tekę 
net visas valdybos pareigas ei
ti, kartu finansų sekretoriaus, 
iždo globėjo, iždininko ir orga
nizatoriaus.

Nauji, Veiklus Nariai
Pagaliau, SLA 238 kubpa su

silaukė keliolikos darbščių na
rių. Kaikurie persikėlė iš kitų 
kuopųxbutent Jonas ir Anna 

ųljja Sachauskiene, 
kuri užlaiko bučernę ir groscr- 
nę po adresu, 4359 S. Maple- 
wood Avė., ir Brone Juknevi
čienė.

Kaulinai^

LAWRENCE RASH1NSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 d., 8:45 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukęs 22 metų 
amž., gimęs Chicagoj.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Juzę pą tėvais Jane- 
liunaitę, dvi seseris—Reginą 
ir Lorettą, dėdę Julijoną Ja- 
neliuną ir dėdienę Olgą, dėdę 
Juozapą Rashinskį ir diedie- 
nę Marijoną ir jų šeimą, dėdę 
Juozapą Rashinski ir jo šei
mą, dėdienę Jevą Rashinski 
Milwaukee, Wis. ir jos šeimą 
ir daug kitų giminių ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 So. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, kovo 27 d., 8:30 vaL ry
to iš kopi. į St. Basil parap. 
bažriyčią?°59th ’ir'WdiW8tt,gu
rioj e atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Lawrence Rashin
ski giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Motina, 
Seserys, Dėdės, Dėdienės ir 
kitos Giminės.

Laid. Dir. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138.

Jonas Kaulinas labai pasi
žymėjo gabumu kaipo organi
zatorius ir šiam SLA antrame 
pažangos vajuje į 238 kuopą 
jau įrašė 19 naujų narių, bū
tent, Antaną (Kole) Kavalaus- 
ką, Ellas NVilliams, B. Kalkius, 
Mary Rupsis, kuri užlaiko al
aus užeigą po adresu, 4358 S. 
Westėrn Avė., Barbara Anna 
Stankus, Benediktą Bernotą, 
John Hokins, Rutkauskienę, 
Dr, Rutkausko žmoną, 4442 S. 
Western Avė,, 
Sternes, Adam Rajeckis, Juzę 
Norkus, Stfellą Norkus, Ed
uardą Shaputis, Peter Shapu- 
tis, Antaną Rudokas, Dr. Al
fonsą Manikas, Oną Kalkius, 
Juanitą Kaulinas, ir John Dau
bą. Kaip iŠ persikėlusių, taip 
ir naujai įstojusių narių jau 
pasirodo nemaža pažanga.

Rengia Vakarą
Praeitam susirinkime, kuris 

įvyko vasario 25 d., tarpe kitų 
naudingų SLA ii’ 238 kuopai 
nutarimų, nutarta surengti va
karą su programų ir šokiais. 
Į komitetą įėjo J. Kaulinas, A. 
Rudokas ir Stella Norkus.

Kaip girdėjau iš komiteto, 
vakaras įvyks balandžio 6 d., 
Hollywood Svet., 2417 W. 43rd 
St. šokiams gros puiki orkes
trą, bus užkandžiai, gėrimai, 
o programą pildys “Naujos 
Gadynės” choro nariai.

Į susirinkimą buvo atsilan
kęs antro pažangos vajaus or- 
ganiatorius, V. M. Stulpinas, 
kuris savo kalboje labai vyku
siai išaiškino 
naudingumą 
klausyti.

Netrukdykite 
Dirbančius 
Visuomenės Labui!
Kun. M. X. Mockaus Paminklo 

Reikalu

VLADISLOVAS 
RAMANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 25 d., 5:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Proscune kaime, Baiso
galos parap., Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame ;nuliūdime 

daug draugų ir pažįstamų. O 
Lietuvoj gimines.

Laidotuvėmis rūpinasi Vac
lovas Jagella.

Kūnas pašarvotas Pachals- 
ki koplyčioj, 2620 W. 47th St.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
kovo 28 d., 8:30 vai. ryto, 
iš kopi. į Nekalto Pras. Pan. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv, Kazimiero ka
pines.

Visi a. 
manausko 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame:

Draugai ir Pažįstami.
Laid. Dir. J. Pachalski, tel. 

LAFAYETTE 4228.

a. Wladislovo Ra- 
giminės, draugai Ir 
esat nuoširdžiai

Steve Stanley

SLA svarbą ir 
kiekvienam pri-

Puteikis, Sekr.

Rytoj Laidos 
Sapitavičių
— Ne ketvirtadienį, kaip buvo 

pranešta vakaf
šeštadienį mirė Jonas Sapi- 

tavičius, gyv. 1814 Wilmot 
Avė. — senas North Sides gy
ventojas. Kūnas pašarvotas yra 
koplyčioje, 1735 Wabansia avė., 
laidotuvės įvyks rytoj, ne ket
virtadienį, kaip buvo vakar 
Naujienose pranešta.

Po bažnytinių apeigų Šv. 
Mykolo parapijos bažnyčioje 
kūnas bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. Kviečiame ar
timuosius, gimines ir draugus 
dalyvauti laidotuvėse.

— Draugas. .
T

JONAS SAPITAVICIUS 
gyV. 1814 VVilmbt Av.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 23 d., 9 vai. vakaro, 1940 
m., sulaukęs 70 metų amž., 
gimęs Lietuvoj, Ukmergės ap
skrity, čiopiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 43 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Sofiją po tėyšis Beck- 
er, sūnų Joną, anūkes Oną ir 
EUą Kaušhila ir daug kitų 
giminių, o Lietuvoj— brolį 
Vincentą, seserį Jevą Bagdo
navičienę ir jos šeimą ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
1735 Wabansia Avė. Laido
tuvės įvyks trečiadienį, kovo 
27 d., 8:30 vai. ryto iš kopi, 
į š. Mykolą parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Sapitavi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį -patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę lieka: Moteris, Sū
nūs ir kitos Giminės.

Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 
nai. Tel. CANAL 2515.

NAVJtENOA Chicago, 111.
i . i .. i ,į ......  į ,

Chesterfield
Cigaretei

“Veikliausi Amerikos 
retai yra Chestėrfields“ 
naujasis skelbimų vajus, kurį 
tik ką paskelbė . Liggett & 
Meyers tabako bendrove. Ta
sai pasakymas kilo žymiųjų 
teatrų, sporto ir kitų sričių as
menų tarpe.

Į vajaus vęikimo apyratį į- 
eina tokios pasižymėjusios as
menybės kaip tai: “ikiii Sis- 
terš oi basketball fame”, Joe 
McCarthy New Y-orko Yankee 
manadžeris, Bet’tie Davis, A- 
mertkos krutamu jų paveikslų 
artistė, Paul Douglas ir Patsy

cigtt- 
sako

Pereitą savaitę “Vilnyj” tiL 
po ųeva pranešimas, kad Kun. 
M. X. Mockui paminklą pasta
tyti jau yra surinkti visi pini
gai ir pats paminklas užsakytas 
ir apmokėtas.” Jeigu taip jau 
yra, tai reiškia, daugiau pini
gų nebereikia tam rėikahli. 
Pasirodo, kad tas tašė jas žy
miai apsilenkia su tikrove.

Veikiausia tai nebuvo vienas Garret Fred Warihg’s Chester-
iš komiteto narių, kurie žino 
tikrąjį dalykų stovį Mockaus 
antkapio reikalu.

Dalykas yra tokis: Komite
tas Mockui palaidoti yra nuta
ręs išleisti to seno, laisvama
nio veikėjo trumpų biografiją 
su jo paties atvaizdu taipgi at-i 
vaizdu jo antkapio—paminklo 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse.

Paminklas bus atidengtas 
gegužės 26 d. kur, be abejo, 
susirinks minios žmonių auka
vusių paminklo fondui. Tad, 
jiems ir bus išdalinta 
Mockaus biografijos 
mui.

Likę pinigai bus 
amžinam kapo prižiūrėjimui 
ir jo užlaikymui. Tam Reikalui 
dar trūksta pinigų, todėl ko
mitetas dar vis teberagina 
žmones siųsti savo aukas.
Reikia ,$200 Kapo ir Paminklo 

Priežiūrai

field — Malonaus Laiko Pro- 
grąnio, Crane Twiris iŠ New 
Yorko “Hollzapbppin” trupės 
ir kitos įžymybės.

Naujasis vajus bus vedamas 
visais budais k. a. iškabomis 

• languose, per laikraščius ir 
Į žurnalus bei-' Chesterfield’s 
Fred Waring ir Glerin Miller 
radijo programą. (Skelb.)

velionio
atmini-

paskirti

Taipgi r-.ųkia suprasti, kad 
amžinas kaįp užlaikymas kai
nuoja apie $200, nes tik nuo
šimtis už padėtus pinigus yra 
vartojamas kapo prižiūrėjimui. 
Tas reikalas turėtų būti palik
tas komitetui užbaigti pagal 
padarytus planus. Pašaliniai 
žmones, kurie visko nežino kas 
jau yra padaryta, turėtų susi
laikyti nuo trukdymo pradėto 
darbo, šią žinią rašau aišku
mo dėlei.
......... V. R. Aihbrose, Kofesp.

Tikėkit ar ne, 
Bet Taip Įvyko!

Nusikando Sau Nosį
“Sensacija” įvyko Desplaines 

policijos nuovadoj, kur vakar 
rytą buvo įkalintas, 67 metų 
bedarbis Joseph Gallabam

Jis miegojo,, išsitiesęs ant 
suolo savo celėj. Bemiegant 
jam iš burnos iškrito netikri 
dantys. Netrukus po to Calla- 
han pats nusirito nuo suolo, ir 
užgriuvo ant savo dantų, iš- 
puolusių iš burnos.

Tarp jų pakliuvo jo nosis, ir 
jo svorio suspausti, dantys pra
turto nosyj ir veide skaudžią 
žaizdą.

RŪGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ
KAINOS SunmžIntOH 50% 

' Numuštos iki Vį
DIDELIŲ KAURŲ

BARGENA1
NeatHlhnta 0x0, 8x10, 0x12, 9x15.11x10 
Vertd nuo $0 Iki $60. Dabai- $3 Iki 
Nauji 0x0, 8xio; 9x12, 12x18; 10%xl5 
Vertė 920 iki $85. Dabar $10 iki 

ir aukše.
15 0x12 tikrų orlelitalitj, 50 kltokly 

Mieros 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
LOOO Jardu knrpetų PO 50o jard ir aukfič.

CIIECKER CLEANERS 
SANDfiUAI

0208-10 S. RAGINE—Dienomis, 3 vakarus

t «

Visi Kiti Šventė,

Prakaitavo
Iš žagariečių susirinkimo

Maliio
Dainuos LKM Choras^ Gim
nazistes, Muzika, Įdomybes, lt.

Priminima radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ant 
stoties WGES, šiendien, antra
dienį, 7-tą valandą vakare, ir

Lietuvių Kanklių Mišrus Cho
ras, vadovaujant muzikui J. 
Kenstavičiui, padainuos gra
žių ištraukų iš operetes “(Val
kata1 Karalius”.

“Gimnazisčių” rūpesčiai da
rosi kas kart.»»įdomesni pasi
klausyti, o<»jme to viso, graži 
muzika, patarimai ir praneši
mai siidarys vieną iš gražiau
sių ir įdomiausių valandėlių 
pasiklausyti'Bfir>■ smagiai laiką 
pralefstL, 1 Re p. xxx

■ • J • , .. . ■>-

“Jonas, Meiles 
Kankinys”

Vakarėlis Northsidėj
„ę. ' .

NORTH S10E. -r SŪA 226 
kuopa vėl .suhianė surengti 
blirtco ir kortų vakarą, Nebalai 
seniai turėjom Į>Unco parę. 
Publikai labai patiko ir prašė, 
kad vėl surengtume.

?S»,. "• , <* . . < .}■

Dabar turėsime dar puikesnę 
parę. Bus jr pamarginiinų, bus 
sulošta jubkinga kom'edijh “Jo
nas meiles kankinys”, ir dau
giau pamarginiinų. Publiką ir 
pravirkdys ir prijuokins. Bus 
gražių prizų.

Vakar įvyks sekmadienį ba
landžio 14 d., Grigaičio svetai
nėj, 3804 W. Armitage Avė. 
Pradžia 1 vąL vak., įžanga 35c. 
Prašom užsirašyti ant kalėndo-

Į CLASSIFIED ADS. 1

fėr pat Velykas jų kliubo su
sirinkimas ! Mat, kas ketvirtai 
•šekmądienjs pripuola, tad pa
sitaikė didžiausiose Šventėse ža- 
gariečiams laikyti mėnesini^ 
susirinkimas, šį kartą ir “Nau- ; 
j ienose” temačiau tik jų vienų’ 
susirinkimą. Visos kitos orga
nizacijos bei draugijos “atosto
gavo^. Kaip nelaimei, reikėjo 
apie dvidešimts darbininkų iš
rinkti į kliubo. vakarą, kuris 
įvyks ateinantį Šeštadienį Cice
ro Liuosybės svetainėj.

Kaip skruzdės
Alrode,*kad tikrai bus prasti 

popieriai. Rengėjams reikės į 
namus pas narius eiti ir prašy
li, kad apsiimtų vakarui dirbti. 
Taip panašiai aš galvojau. Bet 
nustebau atsilankęs į Holly- 
wood salę ir pamatęs tiek daug 
susirinkusių. Pasirodo, kad žau 
gariečių Kliube yra didesnė vie
nybė, negu tarp skruzdžių.

Visi saugo savo organizaciją 
ir jos veikimą atydžiai seka. 
Kaip vadai, taip ir paprasti jo 
kareivėliai sutartinai žygiuoja 
pirmyn, palaikydami gerą tvar
ką ir draugiškumą.

Reikalus svarstant,* tarp kitų 
tokio didelio gražaus būrio vy
rų ir moterų pamačiau ž^garie- 
čių darbuotoją, gerai nusiteiku
sią ir pralinksmėjusią drg. M. 
Mieravičienę. Ji ir lošime daly
vauja.

Vakaro komitetas — J. Ado
maitis, J. Balakas, V. Bogas — 
reikalauja darbininkus išrinkti 
ir kitus reikalus tvarkyti. Į ke
lias minutes darbininkai liko 
išrinkti. Ūpas pas visus labai 
geras, ir pas valdybą ir pas ria- 
rihs, Velau jaunuolio Alex Nip- 
iiko klausiu,, .kaip teatro “Taip 
Tėvas,;, .Liepę” reikalai sekasi. 
Sako,, visi;savo roles moka la
bai gerai.

Vaidintojai
Lošėjai bus šie: Aldona Nip- 

rikaitė, Vincas Buishas, Jonas 
Pukinskas, Onutė Aleliuniėnė, 
Marijona Mięravich, Steponas 
Niprikds, Aleksis Niprikas ir 
kiti*, ii Vaitekūnas ir 0. Celis 
taipgi turi roles su Telšių 
Pliumpiu ir Raseinių Magde.

Taigi, kovo 30 dieną iš visų 
apylinkių suvažiuos daug sve
čių į žagariečių parengimą Ci
cero Liuosybės svetainėje.

rėlį atvykti. Pavaišinsim kavu
te. Ilgai visų mintyse b ii S šitas 
“meilės kankinys” Jobas', nes 
jis bus labai juokingas.

• V. įraiža.

Lietuvos Kariuome
nės Įžengimas Vil
niun Filiuose

A

LEGAL NOTICES 
Legalus Pranešimai.

KAUNTĖS KLERKO RASTINĖ 
COOK KAUNTĖ, ILLINOIS

lĖLlNOJAUS VALSTIJA 
COOK KAUNTĖ

Pasiremdamas IllinojaUs Rinkimų 
♦statymų 34 dalimi, šiuo liudiju, 
kad ptimary rinkimuose baliotų po
pieriaus spalvos, kurios bus varto
jamos Primary Rinkimuose atitin
kamų partijų Cook Kauntė j e už 
šių miestų Berwyn, Chicago; Chica- 
go Heights ir Harvey, Cicero mies
telio ir Elmvvood Park. Morton 
Grove, Niles Center, Summit ir 
Stickney kaimų ribų, antradiėnį, 
balandžio 9 d., 1940 metais, turi bū
ti kaip seka:
Demokratų Partijos ..........  Rožava
Republikonų ..Partijos   Rausva

šio patvirtinimui pasirašau ir 
pridedu Cook Kauntės antspau
dą, šią Kovo 25 dieną, 1940 
metais.

SS

MICHAEL J. FLYNN

(SEAL)
Kauntės Klerkas
Cook Kauntė, Illinois

Nepataike “Per 
Pilvą Į Širdį”

Muhne

hejLp WANTED—FEMALE 
Reikia

REIKALINGA MERGINA ar 
MOTERIS bendram ruošos darbui, 
skalbimo nėra, būti ar eiti. 
MELLS, 2735 N. Francisco. Tel. 
Brunswick 5536.

REIKIA MOTERŲ SKUDURAM 
skirstyti junkjardėje — turi būti 
patyrusios—darbas nuolatinis — 
$18 į savaitę. BERGER BROS., 
2248 West Lake.

REIKIA MERGINOS, 18-35 m. 
natnų ruošos darbui, lengvas skal
bimas, 6 ir 10 metų vaikai, būti, 
$6.00. Aronson, Hollycourt 5996.

REIKIA OPERATORIŲ viena 
adata mašina siūti rayonines ir 
medvilnines sukneles—darbas nuo
latinis—geras mokestis — maloni 
aplinkuma — kreiptis 366 West 
Adams.

REIKIA MERGINOS namų ruo
šos darbui—skalbti būti—extra va
karai. 1637 Touhy. Berg. Holly
court 2813.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus pagelbėti prie bučernės, duosiu 
pragyvenimą, ir primokėsiu. 5257 
So. Prince.ton Avė.

Vokiete Mrs. Marie
Burdge, 49 E. Superior Street 
vakar prašė divorso. Ji aiški
no1 teisėjui DeSort: “Esu vy- 
rėja. Mano vyras taipgi virė
jas, pirmos rųšies šefas. Per 
kejis mėnesius laimingai gyve
nom, bet po tfo jis mane ap
leido, pasakydamas, kad jam 
nepatinka mano verdamas mai
stas. Aš viriau ‘vokiškai’. Gal 
tas jam nepatiko. Mat, jis yra 
anglas.”

Teisėjas moteriškei 
ras suteikė.

perski

REIKALINGAS vyras ūkės 
darbams. 2412 West 71st St.

FURNISHED ROOMS—WANTED
. Rėikte Gy yėnhnui Eteintiarių
VYRIŠKIS IEŠKO KAMBARIO 

su valgiu arba kur pats pasigaminti 
netoli nuo 35th St. ir So. Western 
Avė. arba Bridgeporte. Telefonuoti 
ryte 7—ą ir 10—11 vakare Juniper 
8179.

anuo—▲KUUti.a WANTKP 
^AutvmoDuių ir^l'rokų Keuaa 

MAŽAS ^MOKĖJIMAS AR SENA- 
blO NAKAS 

BE 1MOKEJ1MO 
j ei turi darpą

DAVIhcS Fii\ A1N CE CORP.
Valstijos—miesto laisne dykai 

rarduodam už moigičius 
266 AnltŲ rAOlJtUnrkiiviAS

(xs i»oz iki id-iU visų įsairoyscių— 
| iaeaan, coupe ir convertaoie. 
nuiUK, enevruiet, Chrysięr, Dodge, 
r oro, luincoin, z*ep., iNasn, Oldsmo- 
uiie, riymoutn, racKaras, rontiac, 
oiuaeMaA.cr. uiuuina turi rauijus, 
Mmymvus, yu cueuų garantija, 7 
uienų uauaymo iaiKą. rats termi
nus pasiuaryK. rungais ar mainyti. 

jvaainA $b0 iki $7^5.
LA v MxxA1nCE CuRP.

Zz.ua inA^niVjrAiN AVIS.
Visaua aiuara. \

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge- visu įrengimu 
ra kampinė vieta, nebrangiai. — < _ 
Kreipti^ vakarais. 1800 W. 63rd St. eiu;

SUSIRINKIMAI
TOWN OF LAKE NAMŲ SAV. 

ir PILIEČIŲ KLUBO susirinkimas 
įvyks antradienį, kovo 26 dieną, 8 
vai. vakaro šv. Kryžiaus parap. 
svet., prie 46 ir Wood gatvių. 
Turime daug svarbių reikalų ap
tarti. —Kviečia Valdyba.

FaKMD- 1U KtM 
LKiai Kenaai

RENDON ARBA ĮLEISIU už 
prižiūrėjimą į savo gražią ūkę su 

i — yru netoli Cm- 
cagos. AtsisauKite, Kurie gante tuoj 

; savimnKas diroa mieste. V. 
DHs.SJLc.ib, 7U13 So. Taiman Avė., 
Chicago.

PIANŲ KRAUSTY- 
juouzemio pnstaty- 

baiuų 
baidai 
darnas 
SUinS,

MUV11M1 A1\D 
rerKia.usi.ymas ir Važma

BALDŲ — 
. anglių,
’ mas. t Meiliausias lietuvis 
ivraustyiojas umcagoje. Visi 
nesami su ypatinga atsarga, 
uzuKiintas. AnibAUbAAb
7iuu So. iaiman Avė. JHrospect 8742

Šis Lietuvis 
“Neturi Kam 
Turto Palikti”

Snuaus

Boleslovą
Paklausus

Ieško Dukterų ir

Šiomis dienomis 
savo gerą draugą 
(Ben)' Lanewski.
kaip sekasi gyvenimas, Beilis 
nusiskundė, kad neturįs kam 
savo turto palikti. Jis turi 
dukteris, Mary ir Frances. Tu
ri ir sūnų Mike. Bet per 28- 
nius metus jų neinate ir nežino 
kur jie gyvena. Jo 
jie turbut gyventi 
Parke, III.

Ben Lanevvski yra
nas žmogus. Turi gerą darbą. 
Priklauso prie daug draugijų 
ir labai pageidauja pamatyti 
savo dukteris ir sūnų. Jo an
trašas yra 4258 So. Western 
Avė., Lafayclte 4297.

—Steponas

manymu, 
Mclrosc

nebejau-

Skaudžiai Sumušė 
TownoflakietĮ

Ieško Kaltininko

r ciuunjnt-MAllKl!. f UK-SALJt 
Rakandai ir įtaisai Varčiavunui

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
uongoieum ketv. ped.............. 33c
iniaid Linoleum ketv. pėd...... 69c
Armstrong iniaid Linoleum k. p. 98c 
Linoieum Rūgs 9x12 .............  $2.88
Bl.jL'1 STEHn LIinOLEUM STORE 

4at>7 So, Asniand Avė.
Tel. YARDS 5015.

H JUMJUfcb AL H MJKNilUita 
KaKancUi ir Įtaisai Pardavimui 

xvlokedamas cash už rakandus, su* 
įaupmsi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rasy- 
Kitę dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaiiai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Ave„ Chicago, 
111. Fhone Republic 6051.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, bir 
nio progų ir t. t

T0WN OF LAKE. — Vietos 
policija tyrinėja misteriją.

Clyde Fink užlaikė valgyklą 
pačiame skerdyklų distrikte, 
prie 1621 West 43rd strėet. Va
kar atėję .į valgyklą kostume- 
riai rado jį užvirtusį ant re- 
gisterio, kruviną ir be sąmo
nės.

Nugabentas į Southtown li
goninę, pasirodė, kad jam bu
vo sulaužytas. žandikaulis ir 
pramušta galva. Ikišiol jis ne
atgavo sąmonės, tad policija 
nežino kas ji sumušė ir kodėl. 

; Spėja, kad tai nebuvo plė
šikų darbas, 
ir registery 
'dolerių.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, V išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį koslumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 

' “Classified” skyriuje.
SKAITYKITE Kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Claas- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
vairią gerų bargena
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami Mrba at
eidami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, m.

■M

Miega Jau 
Antri Metai

Kovo 23 d., šv. Mykolo Par. 
Salėj, 1644 W. Wabanbia Avė.

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

Kovo 28 d., Darius-Girčnas 
Memorial Hali, 4414- Sol Wes- 
tern Avė. s
' Kovo 29 d., West Side Ha!l: 
(buv. Meldažiaus)., 22’44 West 
23rd PI. , 1 ;

Rodymo pradžia visur 7:30 
vai. vakafo. Ktėkvienci jjahtie- 
čio pareiga pa ma ty t i šiuos is
torinius vaizdus; Rodys- br. Mb> 
tųžai. Kviečią visus, • t

Lietuvai' Gelbėti Fohdas.

t B fl > Gėlės Mylintiems U Ic A Vestuvėms, Ban- 
inMkietams, Laidotu- 

**■*■*■ ■ vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS “ams 
4180 Arfcher Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 ...

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

nes Finko kišenėj 
buvo Virš šimtas'

NAUJAUSI IR GERIAUSI

< ' >4!

j

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ' .

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
—TECE HOME OF FINE FUUNTITBE** SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

■ f ■■ ■ ii ■ Siunčiam Gėles|||/hK IX Teiegramu įLU W LllilO visas Pasaulio
" Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankletams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street | 
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Vakar suėjo lygiai dir me
tai, kaip “miega” 4 metų Mary 
Kllen Reardčn. Budatoa vos 
dviejų nietų amžiaus j r suteif- 
!g’6‘rtiie^o ligą1/ ir riud to lailfo. 
“nepabudo” ir nepasveiko;

Mergaites tėVai gyvena ad!. 
ŠI72 76th avėnute, ElmSVood 
Parke ir jie. savo nelaimingą 
dukrelį globoja.

Zz.ua


MAntradienis,

KOVO 31-MA JAU BEVEIK ČIA PAT!
, NAUJIENOS; Chicago, III.
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VAKAR CHICAG0JE13Meti Mergaitė
Mirė Širdies LigaKovo 31-mą išgirsite garsią dainininkę, GENOVAITE 

GIEDRAITIENĘ.
Kovo 31-mą išgirsite “Birutes” Chorą ir jo solistus 

Išgirsite “Naujos Gadynės” chorą ir solistus 
Išgirsite ir “veteranų” Chicagos Lietuvių 
Vyrų Chorą

Kovo 31-mą smagiai pasišoksite prie dviejų orkestrų.
Kovo 31-mą pasitiksite senus draugus iš visų Chicagos 

dalių, iš priemiesčių, iš visų tolimesnių mies
tų. ‘ A

Kovo 31-mą turėsite tikrai “good time”!
O jei norite žinoti kas įvyksta Kovo 31-mą, kur tuos 

geruosius laikus turėsite ir kus išgirsite šaunius daini
ninkus ir šoksite prie dviejų orkestrų — tai žiūrėkite 
skelbimą telpantį šitam puslaįjyj.

Ne, Pasaulio 
Galas Kolkas 
Neateina

Turi “Pasakyti 
Teisybę” Arba į 
Kalėjimą Eiti
Pederalė Valdžia Kamantinė
ja Apskričio Pol. Viršininką.

Į federalės valdžios rankas 
pakliuvo Lester Laird, Cook 
apskričio vieškelių policijos 
viršininkas.

Kai valdžia ėmė tyrinėti pi
nigų lošimo 
goj, taipgi to
viršininkus, William R. Skid- 
more ir William Johnson, tai 
į liudininkus pašaukė Laird’ą.

nežinia.

“raketą” Chica- 
raketo tariamus

Kaltos — Saulės Dėmės
i

Sekmadienį ir vakar Chica- 
goj, visoj Amerikoj ir bene vi
sam pasaulyj kas tai trugdė 
susisiekimą radio* bangomis, 
telefonu ir telegrafu. Tas prie
mones vietomis visai nebuvo' 
galima naudoti, kitur signalai 
ir perduodami balsai buvo ne
aiškus, sudrumsti. Net ir regu
liariai radio programai buvo 
darkomi visokio klegesio.

Pasaulio galas dar neateina,.
bet astronomai vakar aiškino, I Ką Laird liudijo, 
kad radio, telefono ir telegra- ^ct vakar fcderale prokuratu- 
fo trugdytoju buvo ne kas ki- ra Parciiške. kad jis melavo ir 
tas — kaip geroji saulė, kuri “pripasakojo grand džiurėi vi- 
per Velykas chicagiečius labai 1 s°hią * Jisai, taipgi ne
mažai šildė.

Jei pažiūrėsit į saulę per 
durnais aptrauktą stiklą, pama
tysite beveik pačiam viduryj 
didelę juodą dėmę, taipgi daug 
kitų dėmių. Tos dėmės tai yra 
savotiškos “audra” saulė pavir
šiuj — kurios, kartais regu
liariais, kartais nereguliariais, 
protarpiais veikia žemės ka
muolį elektromagnetiška jėga, 
kuri iš tų dėmių yra 
erdvėn.

Pasiekusi žemės 
ta jėga šį kartą buvo 
nai stipri sudarkyti susisieki
mo priemones, veikiančias su 
elektros pagalba.

Dėl tos saules elektromagne
tinės jėgos užvakar' naktį ir 
šiaurės pašvaistė spindėjo daug 
ryškiau negu paprastai, ir ją 
buvo galima matyti Chicagoj.

“pripasakojo grand džiurėi vi-

Trečias ne Visuomet 
Pasinaudoja Kai 
Du Ginčijasi

Suėmė Netikusių 
Šerų Platintoją

Pavojingi Miego 
Milteliai

• Pereitą šeštadienį, 34 įner
tų Avery Williams, 2343 Ca- 
lumet avenue, susikvietė drau
gus Velykinėms vaišėms. Jos 
tęsėsi iki sekmadienio. Vakar 
rytą policija atrado yVilliams’ą 
negyvą. Kūnas buvo apdrasky
tas. Kaimynai pasakoja, kad 
vaišėse buvo kilę muštynės.

• Association for Family 
Living patalpose, 220 S. State 
street, šiandien įvyks įdomios 
diskusijos. Tema — “kiek jau
nuolis turėtų išleisti pinigų iš 
ėjęs su mergina ‘deitui’?”

e Yra teisingų žmonių pa
saulyj. Į Chicago and Eastern 
Illinois gelžkelio stotį Kinmun- 
dy miestelyj, atėjo nepažįsta
mas, apysenis vyras. Paaiškino, 
kad 1920 metais jis ^zuikiu” 
važinėje- traukiniu ir dabar 
nori atsiteisti už bilietus, ku
rių jisai nepirko. Sumokėjo 
gelžkeliui $1.06.

, • Halsted gatvės gatveka- 
ryj, prie 81-mos pasimirė 60 
metų Joseph J. Cohen, 123 W. 
Madison st., Bill Posters uni
jos finansinis sekretorius. Tu
rėjo širdies ligą.

O Apskričio ligoninėje guli 
25 metų Mrs. Helen Lesce, nuo 
1529 Wolgram stre?t. Susigin
čijusi su vyru, ji išgėrė bute
liuką nuodų. Pasveiks.

O Patyręs, kad laipsniškai 
jo akys eina silpnyn, ir kad 
netrukus apaks, siuvėjas Jacob 
Albores nusišovė. Jis gyveno 
adresu 9040 Burley avenue.

• Sekmadienio rytą Jono 
Kozako . šeimyna išėjo bažny
čion. Jis pasiliko namie. Duk- 
uerei Annai išeinant jis ją kar
štai pabučiavo. Kai nieko ne
bebuvo namie Kozak iššoko iš 
savo kambario lango ir nukri
to tris aukštus mirtinai susi- 
žeizdamas. Gyveno- adresu 1890 
West 14th street.

O Prie Glybourn ir North 
avenue “hit-and-run” vairuoto
jas užmušė nežinomą 60 me
tų amžiaus moteriškę. Ji buvo 
5 pėdų, 2 colių aukščio, svėrė 
apie 160 svarų ir dėvėjo 
suknią.

e American Greeting 
lishers firma, 4339 West
sevelt, yra sveikinimo kc-rtelių 
bizny j. Vakar ji susilaukė vi
sai nekokio Velykinio “pasvei
kinimo”. Du ginkluoti banditai 
pasivogė iš firmos raštinės 
$100. Pinigai buvo surinkti už 
Velykines korteles.

• Walter Bogal ir šeimyna 
išėjo pas gimines Velykų vai
šėms. Kai vakar anksti rytą 
grįžo namo rado kambarius su
verstus. Jiems bepuotaujant 
vagys viską išvartė ieškodami 
pinigų. Susirado $100 ir $200 
brangenybėmis. Bogal ’ gyvena 
ad. 5503 South Marshfield 
avenue.

• Kriminaliam teisme teisė
jas Graber svarsto bylą kelia
mą dviems A.F.L. “Bučerių” 
unijoms nariams už žmogaus 
užpuolimą ir sumušimą. Jie yra 
Joseph Kopke ir Harry Hlava- 
cek. Jie buk skaudžiai sumu
šę unijai nepriklausantį 
rį, Czes'aw Miko’ajczyk, 
Cullerton avenue.

Nesmagios Velykos Tėvams
MARQUETTE PĄRK.—Liū

dnos buvo Velykos Marijonai 
ir Juozapui Talkevičiams-Tuck- 
er, 7205 South Map!ewood avė.

Užvakar vakare širdies liga 
pasimrė jų jaunutė dukrelė 
Irene Marie. Ji sirgo ilgoką 
laiką. Buvo vos trylikos metų 
amžiaus.

Mergytės kūnas yra pašar
votas laidotuvių direktoriam 
p. Antano M. Phillips koply 
čioj, 3307 Lituanica avė. Lai
dotuvės trečiadienį, 10 vai. ry
to. Pamaldos įvyks St. Adrian’s 
bažnyčioj, Marųuette Parke, o 
kūnas bus palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse.

Velionė paliko, apart tėvų, 
dvi sesutes ir du brolius, taip
gi/ senukus Tunaičius ir Oną 
Talkevičienę.

Laidotuves tvarko p. A. M. 
Phillips. Rs.

Išviliojo $190,000 Iš 
Chicagiečių

Albuųuerųue mieste, New 
Mexico valstijoj, federalė val
džia suėmė promoterį Harry J. 
Mullen, kuris pereitais metais 
pardavė chicagiečiams netiku
sių Šerų už $190,000.

Mullen gyrėsi, kad turi ko 
kias tai labai pelningas meta
lo kasyklas.

Patyrinėjus pasirodė, kad ji
sai jokių, kasyklų neturi. Tu
rėjo $1,00.0, įr tuos pinigus in
vestavo į netikusių šėrų at
spausdinimą ir platinimą.

Moteriškė Žuvo, Kita Sunkiai 
Serga

J[ Pašovė.

teisin-

Pavojingi miegui vartojami 
milteliai vakar atėmė gyvybę 
vienai moteriškei, sunkiai su
sargdino kitų.

Mirusioji yra 35 metų Mrs.

Užsimušė Nukritęs
Eleveiterio Šuliniu

Towcr Building dangorai- 
žyj, 6 North Michigan Avenue, 
užsimušė 65 metų sargas, Fred 
Syrig, nuo 3538 West 58th PI,

Jis įkrito į eleveiterio šuli
nį.

Patarlės neyisuomet 
gos. štai, žiūrėkit kas atsitiko 
su Frank Sadricku, 36 metų
W. P. . darbininku, nuo 1926 Irene Steplian, gyvenusi adre- 
S. Springfield avenue.

Jis ir keli kili darbininkai 
taisė cementą 55-am bloke S. 
Elizabeth gatvės. Po darbo 
valandų du darbininkai susi
ginčijo dėl 50 centų lažybų.

Barėsi, keikėsi, kol pagaliau 
vienas išsitraukė revolverį, ir 
šovė. Turėjo nelabai taikią 
akį. Nepataikė oponentui, 
suvarė kulką į netoliese 
vėjusį Sadrick’ą. Sunkiai 
žeidė jam nugarą.

su 7046 Crandon Avenue.
Sergančioji buvo paguldyta 

apskričio ligoninėj. Ji yra 28 
metų valgyklos patarnautoja, 
Luiu Mitchell. Gyvena ad. 830 
South Michigan Avė.

bet 
sto- 
su-

Rožės Be 
Dieglių

• Vakar Chicagos graikai 
šventė savo krašto, Graikijos, 
119-/as nepriklausomybės su
kaktuves.

Navy prieplaukoj vakar atsi
darė 10-ta metinė gėlių paro
da. Ji užtruks per visą savai
tę. Parodos įdomybė yra rožės 
be dieglių.

.„■■■■■ II l.l -------- ------------------------ ,1 — ■ - I

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Tikrai Gražus
Tikrai Įspūdingas
Tikrai Malonus

| pasakė iš kur gavo kelias di
deles sumas pinigų, kurias 
laikas nuo laiko pasidėdavo į 
banką. Iš algos tiek pinigų su
sitaupyti jis negalėjo.

Tai išgirdęs federalis teisė
jas Woodward įsakė Laird’ui 
arba atvirai pasakyti 'visą tei
sybę arba eiti į kalėjimą.

Punktas, kuriuo Laird melalj 
vęs, kaip sako prokuratūra, 
yra jo vizitai pas Skidmore’ą. 
Lairdas tariamą “gemblerių 
karalių” aplankydavo po du 
kartu kas savaitę. Kai proku
roras paklausė kokie buvo tų 
vizitų tikslai, tai Laird buk at
sakė, kad norėjo pasiteirauti 
kaip “Skidmore’o sveikata ir 
‘paplepėti’ apie kasdienius rei
kalus.” Prokuratūra įtaria, 
kad Laird ėjo ranka rankon 
su Skidmore’u, ir kad kelios 
stambios pinigų sumos, padė
tos bankan (viena jų $5,000), 
buvę kyšiai iš Skidmore’o.

4

metama

žalią

KONCERTAS
1940

Įžanga 75c
1166

Pub-
Roo-

kamuolį 
užtekti-

buče-
3035

tAUJIENU
Apiplėšė Maldyklą, 
Raštinę Policijos 
Pašonėj
Piktadariai Pasigrobė $2,910

Du jauni ir ginkluoti bandi
tai vakar, dienos metu, apipie
šė dvi įstaigas skirtingose Chi- 
cagos dalyse.

Pirmiausia jie pasišlavė $200 
Moody Memorial maldyklos 
ofise, 1609 N. LaSalle Street, 
o valandai nepraėjus, jau bu
vo Maxwell gatvės distrikte. 
čia jie pasigrobė $2,710 iš pi
nigų keitimo raštinės, adresu 
820 Maxwell st., to distrikto 
policijos nuovados pašonėj.

Iš abiejų vietų piktadariai 
pabėgo dideliam juodam limu
zine. Maldyklos ofise jie su
guldė aštuonis tarnautojus ant 
grindų.

įkalino Biznierių 
Už Knygų Slėpimą

Rado Išsigimėlio 
Nužudytą Seną 
Roselandietę

• (

Federalės valdžios įsakymu 
kalėjime buvo uždarytas kepė
jas Louis Lotka, 1348 W. De- 
von avė. Jisai atsisakė valdžios 
investigatoriams parodyti savo 
biznio knygas.

Agentai norėjo patirti ar 
Lotka prisilaikė nedarbo ap- 
draudos fondo įstatymų ir ar 
mokėjo reikalaujamus mokes
čius.

Kirto Su Peiliu 20 Kartų
Du berniukai, vienas 8-ių, 

kitas 11-kos metų, prie krau
tuvės adresu 11527 South Mi
chigan avenue, užvakar atrado 
kūną 61 metų roselandietės 
Mrs. Petronela Krawczyk. Ji 
gyveno adresu 11224 S. State 
Street, ir buvo našlė.

Iš kūno išvaizdos policija 
spėja, *kad išsigimęs piktada- 
ris, kuris moteriškę nužudė, ir 
labai skaudžiai sumušė ir 20 
kartų kirto jai į krutinę su 
peiliu. Policija taipgi spėja, 
kad piktadaris ją užpuolė už
tikęs ją gatvėj einant į bažny
čią, Velykų pamaldoms.

Apie penktą valandą sekma
dienio rytą į valgyklą adresu 
112th ir Michigan atėjo auk
štas, apie 50 metų amžiaus 
vyras. Jis paprašė patarnauto
jo ar neturi iodino. Rankoje 
buvo apie trijų colių žaizda. 
Policija spėja, kad tas vyriškis 
velionę nužudė. Ryšy su įvy
kiu buvo areštuotas 33 mėtų 

Į negras Walter Munn, 2959 S. 
State Street, bet abejojama ar 
jis yra kaltininkas. įtariamas 
žmogžudis buvęs baltveidis.

Lenkų 
Laikraštininkų 
Suvažiavimas

Levvis viešbutyj, ad.
Milwaukee Avenue, dabar vyk
sta dešimtas metinis Amerikos 
Lenkų Laikraštininkų Sąjun
gos suvažiavimas. Organizaci
ja apima visus Jungtines val
stijas ir narių skaičiuj turi be
veik visus Amerikas lenkų lai
kraščių tarnautojus. v

Organizacija dabar daugiau^ 
šia rūpinasi Šelpimu kąre nu
kentėjusių Lenkijos gyventojų, i

Kovo 31 dieną

SOKOLŲ SVETAINĖJE
2343 South Kedzie Avenue

Programos pradžia 4:00 p. p.

Užprašom visus!




