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PRANCŪZIJOS IR RUSUOS DIPLOMATI
NIAI RYŠIAI GALI NUTRUKTI

Reynaud valdžia užimanti griežtesnį nu
sistatymą Rusijos atžvilgiu

ADMIRAL GRAF SPEE ĮGULA AT
SISAKIUSI KARIAUTI

Reikalavimas atšaukti so
vietų ambasadorių interpretuo
jamas kaipo ženklas, kad nau
ja Francuzijos valdžia užimą 
griežtesnį nusistatymą Vokie
tijos ir Hitlerio naujo draugo
— Stalino — atžvilgiu.

Artimiausia priežastis, dėl 
kurios pareikalauta atšaukti 
Suritsą, buvo tokia: Ryšium 
su Rusijos ir Suomijos taikos 
sutartimi jis pasiuntė telegra
mą Stalinui. Sveikino jį ir ru- 
sų-suomių sutartį kaipo smūgi 
Britanijos ir Francuzijos karo 
pirkliams (warmongers).

Surits galėjo pavartoti save 
telegramai slaptą diplomatini 
kodą. Bet nepavartojo. Pasiun
tė telegramą reguliariu komer
ciniu keliu. Francuzai sako, 
tuo budu Surits taikėsi pavar
toti Francuzijos telegrafą ko
munistų propagandai. Jie pa
skaitė Suritso telegramą įžei
dimu Francuzijos ir Britani
jos ir pareikalavo jį atšauk
ti. ... 
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Du nacių lėktuvai 
nušauti Francu

zijoje
PARYŽIUS, Francuzija, kovo 

27.—Du nacių lėktuvai nušauti 
Francuzijoje antradienį —- .pa
skelbė oro ministerija.

Paleido iš kalėjimo 
22 Rumunijos nacius

RUCHAREST, Rumunija, ko
vo 27. — Trečiadienį paleisti 
iš koncentracijos stovyklos 22 
plieno gvardijos — Rumunijos 
nacių — vadai.

Nauja Suomijos val
džia; Ryti premjeras

HELSINKIS, Suomija, kovo 
27. — Sudarytas naujas Suo
mijos ministerių kabinetas. 
Premjeru pasilieka Risto Ry
ti. Jis taipgi eis užsienių rei
kalų ministerio pareigas.

Kiti kabineto nariai yra: Os- 
kari Lehtonen — teisingumo, 
Ernst von Bom — vidaus rei
kalų, gen. Kari Rudolf Walden
— karo.

J t
Suomiai pasitraukė iš terito

rijos, kuri apima 40,000 kva
dratinių mylių ir kurioje pra
eity gyveno 100,000 Žmonių, 
žemę i paėmė rusai.

Gal prašys asignuo
ti daugiau fondų pa

šalpos reikalams -- --
^WASHINGTON, D. C., kovo 

27.—Prez. Rooseveltas studijuo
ja pašalpos teikimo klausimu. 
Jo sekretorius Stephen Early 
spaudą painformavo, kad pre
zidentas gal prašys kongresą 
asignuoti pašalpos ir viešijjv 
darbų reikalams daugiau -pįnl- 
gM- '

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 27. — Francuzijos valdžia 
pareikalavo atšaukti ir Rusijos 
vyriausybė atšaukė savo am
basadorių Paryžiuje, Jacob Su- 
ritsą.

Jau kur; laiką yra sugrįžęs 
namo Francuzijos ambasado
rius Maskvai. Dabar sugrįš į 
Maskvą sovietų ambasadorius 
Francuzijai.

Rusijos ir Francuzijos san
tykiai pablogėjo nuo to laiko, 
kai Hitleris susidraugavo su 
Stalinu. Suritso atšaukimas 
santykių nepagerins — prie* 
šingai juos labiau įtemps. Ir 
jau dabar kalbama, kad ne
teks stebėtis, jeigu diplomati
niai Francuzijos ir Rusijos ry
šiai visai nutruktų.

Diplomatinių ryšių nutrau
kimas nereikš Rusijos ir są
jungininkų karo. Jeigu tačiau 
Rusija mėgintų kėsintis prieš 
bet kurią Balkanų šalį, tai tuo
met sąjungininkai greitą; pa
skelbtų Rusijai karą — sako| 
Europos įvykių. stebėtojai. ...
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Francuzijos karo 
laivas žuvo

• -

ROMA, Italija, kovo 27. — 
Dienraštis “Giornate D’Italia” 
sako, Francuzijos skranduolis 
(destroyer) nuskendo pereitą 
šeštadienį, kai jame įvyko eks
plozija, plaukiant iš Casab’an- 
ca, Tunisijoj. Apie 100 jūreivių 
žuvę.

Rekordiniai J. Val
stijų komercinių lėk

tuvų metai
V WASHIN’GTON, D. C., kovo 
27.—Per paskutinius metus, ku
rie pasibaigė antradienį, J. Val
stijų komerciniai lėktuvai skri
do 87,325,145 mylias. Jie gabe
no 2,038,817 pasažierių. Ir per 
visus dvyliką mėnesių nei vie
nas pasažieris, nei vienas lėktu- 
vų įgulos narys nežuvo ir dargi 
nebuvo kiek sunkiau sužeistas. 
Tai buvo rekordiniai, saugumo 
atžvilgiu, J. Valstijų komercinių 
lėktuvų metai.

Uždarys Ispanijos 
pabėgėlių stovyk
las Francuzijoje

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 27. — Po gen. Franco lai
mėjimo Ispanijos civiliame ka
re apie 500,000 ispanų pabėgo 
j Francuziją. Dauguma jų bu
vo patalpinta specialėse sto
vyklose. Dabar stovyklose be
liko tik 6,000 pabėgėlių ir sto
vyklos tapo visai uždarytos 
kovo menės;.

Tš^pabėgėlių apie 155,000 su
sirado darbus Francuzijoje ir 
įsimaišė į Francuzijos gyveni
mą. Kiti iškeliavo į Ameriką 
arba sugrįžo į Ispaniją.

70 tonų Jungtinių Y.alstijų armijos “skrajojanti tvirtovė. lai didžiausias 
bombonešis.

BRITAI SUĖMĖ RUSIJOS LAIVĄ 
SU VARIU

; -------- ——------ s .
SHANGHĄI, Kinija, kovo Tenka tureli omenėje dar 

27. —- Iš patikėtinų šaltinių tai, kadk atšauktas Rusijos pa-
patirta trečiadieni, kad Brita
nijos, laivynas suėmė Rušijos 
aivą, gabenantį varį iš Jungt. 
Valstijų į * Vladivostoką. Į po
rą dienų rusų laivas bus atga
bentas į Hongkongą.

Jeigu pasitvirtins šitas pra- 
nešimas, jis turės didelės Teik-; 
šmės. Tai reikš, kąd Britanija.; 
išplėtę, bloką irŠiaurės •'Pą-; 
cifiką. ' ■ ‘

Britai nori iššaukti | Susidaužė Italijos j 
Vokietijos laivus 

i muši
LONDONAS, Anglija, kovo 

27. — Britanijos kreiseriai ir 
submarinai patruliuoja kelius, 
kuriais nacių laivai gabendavo 
geležies rudą iš Švedijos į Vo
kietiją. Bet numatomas ir ki
tas britų tikslas: jie nori iš
šaukti Vokietijos karo laivus į 
mūšį, ir jei vokiečių karo lai
vai užpultų palyginti menkas 
britų patrulių pajėgas, tai ki
tos, galingesnės Britanijos ka
ro jėgos, atsiskubintų patru
liams pagalbon.

Bet tai yra tik stebėtojų spė
jimai.

Liberalai laimėjo 
Kanados rinkimus
0TTAWA, Kanada, kovo 27. 

— Antradėlių įvyko Kanados 
parlamento rinkimai. Anksty
vieji pranešimai trečiadienį ro
do, kad iš 245 vietų parlamen
te liberalui laimėjo 166 vietas. 
Be to, išrinkti 6 atstovai pa
lankus liberalams. Dar 2’4 kan
didatų balsai nesuskaityti. Ma
noma betgi, kad ir tarp šių 
kandidatų . dauguma išrinktų 
bus liberalų.

Liberalai Kanados rinkimuo
se laimėjo aiškią daugumą. 
Rinkimus skaitoma Ženklu, 
kad piliečiai užgyrė liberalų 
premjero McKenzie Kingo po
litiką ypatingai karo vedimo 
atžvilgiu.

siuntinys Francuzijoje, Surits., 
Atrodo, taip britai, kaip ir fran- 
cuzai nutarė stipriau spausti 
Rusiją.

Neoficialus pranešimai .kal
ba, kad Hitleris gaudavęs iš 
Jungt. Valstijų didelį kiekį va- 
rįę -ir kitokių kąr;p.’į.'reikmenų 
per Rusiją. Tai davė suprasti 
infesepiąi parĮta^pte.Jr Brita- 
“ hljoš' -ekonominėdkoyos minis- 
tęrls Ronald Cfpšs.

» j . : . A* \ ; '• • ■4 p ,

ir 
Danijos laivai I

LONDONAS, Anglija, kovo 
27. — Trečiadienį Anglijos pie
tų rytų pakrašty susidaužė Ita
lijos laivas Italo Balbo, 5,114 
tonų, ir Danijos laivas. Itali
jos laivas sunkiai sužalotas.

Welles sugrįš ketvir
tadieni i Jungt.

Valstijas
WASHINGTON, D. C., kovo 

27. — Ketvirtadienį popie New 
Yorką pasieks Sumner WeFes, 
grįždamas iš Europos į Wash- 
ingtoną.

- - — - - - -• j iX i__i

S a ule s dėmės su
trukdė radijo trans

liavimus
. ■ c . ' • .. '

NEW YORK, N. Y., kovo 
27. — Saulės dėmės trečiadie
nį trukdė susisiekimui per ra
diją tarp Jungt. Valstijų, Eu
ropos ir pietų Amerikos.

Chicagai ir apieŲnkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: 11

Debesuota; liūtys p šilčiau; 
vidutinio stiprumo pietų /rytų 
vėjai; saulė teką 5:41 v. r., lei
džiasi 6:10 v. w.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA 

f
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MASKVA, Rusija, kovo 27. 
-— Francuzija reikalavo at
šauktu Rusijos ambasadorių iš 
Paryžiaus, iies jis įžeidęs Fran
cuziją ir Britaniją, sako rusų 
pranešimas. Rusijos ir Fran
cuzijos santykiai gali visai nu
trukti.

SHANGHAI, Kinija, kove 
27. —- Britanijos karo laivai 
suėmė Rusijos laivą gabenan
tį varį ir kitokias karo reik- 
menas. Rusijos ir Anglijos san
tykiai įtempti.

LONDONAS, Anglija, kovo 
27. —- Britanijos valdžia pri
pažįsta, kad; dabartinė blokada 
neuždarė pilnai Vokietijos ke
lių į platųjį pasaulį. Britanija 
betgi turi viltį tiek užblokuoti 
Vokietiją, kad ši pajaus pilną 
blokados sunkumą, taipgi jos 
pajėgoms kariauti busiąs už
duotas smūgis.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 27. — Francuzijos patru
liai įėjo giliai į nacių terito
riją ir. įgijo labai įdomių in
formacijų, sako karo komuni
katas. - •

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 27. — Vokiečiai nušovė 
Francuzijos karo lėktuvą.

LONDONAS, Anglija, kovo 
27. —Pereitą sekmadienį žiem- 
jury paskendo Britanijos lai
vas aliejaus gabentojas.

0TTAWA, Kanada, kovo 27.
— Liberalų partija, vadovau
jama premjero King, turėjo di- 
cjblį laimėjimą pereito antra
dienio parlamento rinkimuose.

HELSINKIS, Suomija, kovo 
27. — Perorganizuotas Suomi
jos ministerių kabinetas. Risto 
Ryti pasilieka premjeru.

’ "flM — . ................................... . . •

PITTSBURGH, Pa., kovo 27.
— Kongreso ne-amerikoniškai 
veįklai tyrinėti komiteto agen
tai antradienį padarė kratą 
Pittsburghb komunistų partp 
jos patalpose. Peržiurėjo ras
tus dokumentus ir klausinėjo 
Pittąburgho apskrities komu
nistų sekretorių George Povv- 
ers. Agentai dar ieškojo bu
vusio sekretoriaus Martin 
Youngo, bet jo nerado.

LONDONAS, Anglija, kovo 
27.# — Pereitų metų gruodžio 
mėnesį vokiečiai paskandino 
savo šarvuotį Admiral Graf 
Spee prie įplaukimo į Monte- 
video uostą. Kaip anuomet bu
vo pranešta, šarvuotis paskan
dintas pagal paties Hitlerio įsa
kymą.

Dabar Britanijos admirali
tetas paduoda naują aiškinimą 
Adm. Graf Spee paskandini
mo priežasties. Ji esanti tokia, 
kad vokiečiai jūreiviai atsisa
kę vykti į mūšį su talkinin
kų laivais, todėl Adm. Graf 
Spee ir buvęs paskandintas.

Vokietijos šarvuotis atplau
kė į Montevideo uostą gruod

Uždraudė giedoti VĖLESNI PRANE- 
himnus ŠIMAI

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 27. — Vokietijos propagan
dos ministeris Goebbels uždrau
dė giedoti arba groti “Deutsch- 
land Ueber Alles”, taipgi įvai
rius naciui himnus kavinėse, 
valgyklose ir pasilinksmininyi 
vietose. Giedoti tuos himnus 
bus galima šitose įstaigose tik 
gavus specialų vyriausybės lei- 
dipią.

Altmark sugrįžo 
Į Vokietiją

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
27.—Laivas Altmark, kuriam 
prieš kiek laiko Britanijos ka
ro laivas atėmė apie 300 britų 
Belaisvių Nervegijos vandenyse, 
sugrįžo į Vokietiją.

Vengrija laikosi Ro- 
mos-Berlyno ašies
ROMA, Italija, kovo 27. — 

Po Mussolinio ir Vengrijos 
premjero Teleki pasikalbėjimo 
antradienį tapo išleistas pareiš
kimas, kad Italijos ir Vengri
jos draugingumas atatinka Ro
mos ir Berlyno ašies laikyse
nai. Kitaip tariant, Vengrija 
laikosi Hitlerio ir Mussolinio 
pusėje.

Metai kai Franco 
laimėjo pergalią 

Ispanijoj
MADRIDAS, Ispanija, kovo 

27. — Ketvirtadienį sukanka 
metai, kai generolas Franco 
nugalėjo lojalistus ir įžygiavo 
į Madridą.

Pardavimas lėktuvų 
padės išvystyti jų 

gamybą
WASHINGTON, D. C.^ kovo 

27.—J. Valstijų armijos ir lai
vyno vadai ir valdžios atstovai 
nutarė parduoti talkininkams 
vėliausių modelių karo lėktu
vus. Kariuomenės vadai treč’a- 
dienį aiškino, kad pardavimas 
kiek galima daugiau lėktuvų 
padės išvystyti jų gamybą. Ap
skaičiuojama, ištobulintos įmo
nės galės pastatyti J. Valstijoms 
nuo 30,000 iki 40,000 lėktuvų 
per metus.

žio 13 d. Gruodžio 16-tą jis 
ruošėsi išplaukti. Bet jūreiviai 
atsisakė tarnauti. Tą dieną net 
aštuonis kartus šarvuočio ko- 
manduotojai išrykiavę jūrei
vius ir agitavę juos ruoštis 
mušiui. Jų neįtikinę. Tuomet 
šarvuočio kapitonas pasimatęs 
su Vokietijos pasiuntiniu Uru
gvajuje ir telegrama pranešta 
Hitleriui apie jūreivių nuotai
ką. Iš Hitlerio gautas paliepi
mas paskandinti Admirolą 
Grafą Spee. Jis paskandintas 
gruodžio 17 d.

Bet į Šį Britanijos admira
liteto paaiškinimą, kodėl nacių 
šarvuotis tapo paskandintas, 
bešaliai stebėtojai žiuri kritis- 

| kai.

— Vėlesni pranešimai tre
čiadienį kalba, kad atšaukimas 
Rusijos ambasadoriaus iš Fran
cuzijos nesudarys komplikacijų 
abiejų šalių santykiuose. Inci
dentas tuo ir pasibaigsiąs.

—’ Vokietijos submarinas į- 
pĮąųkę. į Britanijos stipriai ap
saugotą Kirkwall zoną ir pa
skandino Norvegijos laivą Co- 
meta.

— Britanijos pranešimas tre
čiadienio vakare sako, kad pen
ki Vokietijos kare- lėktuvai nu
šauti kautynėse, su britų lėk
tuvais vakarų fronte.

— Perorganizuotame Suomi
jos ministerių kabinete Vaino 
Tanner, buvęs užsienių reika
lų ministeris, užėmė reikmenų 
parupinimo ministerio vietą, 
šalies atstatyme ši vieta skai
toma svarbesnė, negu užsienių 
reikalų iministerija.

Brazilijoj atidengė 
sąmokslą prieš 

vyriausybę
RIO DE JANEIRO, Brazili

ja, kovo 27. — Valdžios agen
tai paskelbė atidengę sąmokslą 
nuversti diktatoriaus Getulio 
Vargas režimą. Sąmokslininkai 
visi areštuoti.

Naujas Amerikos 
kompanijų ir Meksi
kos ginčas dėl žemės

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, kovo 27. — Jungt. Val
stijų kompanijos Meksikoie- 
Laguna Corporation, Mexican 
Gulf, Land and Lumber Com- 
pany ir Pennsylvania-Campe- 
che Land and Lumber Com- 
pany — valdo 1,600,000 akrų 
žemės Campeche valstijoje, ši
čia, tarp ko kita, gaunama me
džiaga, iš kurios Jungt. Val
stijose dirbama kramtomoji 
guma.

Dabar Meksikos valdžia aiš
kina, kad dokumentai, kuriais 
pasiremdamos Amerikos kom
panijos valdo sakytą žemę, esą 
negeri. Gal būt valdžia nusa
vins žemę. Matomas naujas 
Jungt. Valst. ir Meksikos gin
čas.

$



NAUJIENOS, Chicago, III.SL1UPTARNIAI
Istortnta rbmanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp larisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų ("kryžiokų**).

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

...... ■'■■■  ■■■■ — ■i II ■■ 3 I I   I...........................kad galvą sužalojus arba tam tikroms ligoms smegenis pa- kriktižius, žmogus protauti, 
kaip reikiant nebegali, kasdien 
niŠkai tariant( jis "prėto nustoja.-” Vadinasi, jis nustoja to, ką patsai, o ne kokia dvasia (dievas), savo galvoje gaminasi. Dar aiškiau sakant, sugenda jo proto gamybos aparatas (smegenys), ir jis proto jau nebeturi. O nebeturi todėl, kad nebeturi su kuo jo daugiau pasigaminti. Ir dabar jis pats ir visi pasaulio kunigai gali melsti visas dvasias ir dievus, kad jam protą grąžintų, tiksliau sakant, dieviškais arba magiškais budais jam proto pagamintų, — vistiek nepagamins, nes kas yra dieviška arba magiška kartu yra ir negamtiška, nemedžiagiška, reiškia, nesąmonė.—Tai pirma, o antra, reikia žinoti, jog žmogus, įsivaizdavęs ligą, ne vien tik protu eikvoja savo kūno medžiagą ir jėgą. Ne. Jis tuo pačiu kartu mažiau valgo, mažiau miega, na, ir dėl to nyksta. Čia jau ir kiečiausiai religinei galvai, rodos, turi būti aiškus medžiaginiai veiksniai ir daviniai.

(Tęsinys)
—Bet,—‘labai susikaupęs, pil-: 

nu rimties veidu pradėjo An-i 
tanas,—žmogaus proto jėgaiyra fizinė, arba mechaninč,' kaip ir visos pasaulio jėgos. Jeigu žmogaus smegenys yra sudėtinesnis ir panesnis prietaisas už kitus jo kūno prietaisus, tai dar nereiškia, kad to. prietaiso darbo vaisiai turi būti ne fiziniai, nepaprasti, bei kokie tai dvasiški, magiški, materijai ir jos jėgomis visai svetimi? Ne, Rokai. Žmogaus smegenų jėga, arba protas, yra taip jau fizinė, kaip ir elektros, vandens, anglies aliejaus arba benzinoŽmogaus smegenų jėgos tiktai pasireiškimas yra kitokis, o pamatai tie patys, vadinasi, fi- zio-elieminis medžiagos keitimas.—Ir žiūrėk, Rokai, žmogaus protas nebūtųjėga, pagaminta jo galvos smegenų, tai tų smegenų sužalojimas jo proto nepakirstų, nepakeistų. Bet juk visti žinome,

vėjo, jėga.
pasi-jeigu fizinė

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

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

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD.

SPENCERPORT, N. Y. •

*

PETER SUDENT
Atidarė na"ją vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams. 
6600 W. lllth SL, Worth, 111.

—Trečia, Rokai, civilizaciją ir kultūrą nesukūrė žmonės vien tik proto bei galvojimo jėgomis. Ne. čia reikėjo rankų ir muskulų, kurių materia- liškumą bei fiziškumą net karščiausi bažnyčios tėvai pripažįsta; nes tai atmetus, kas jiems bažnyčias pastatytų ir juos maitintų? Dvasios juk dar nė vienos bažnyčios n epas ta-, te, negi .kunigus aprūpino maistu ir apdaru. Ne, Rokeli mielas, ne. Dvasios (žinoma, kartu ir dievas) tik svajonėms, sapnams ir pasakoms labai tinka, bet ne darbui . . .

Rokas pasikąsė užausį ir tyr lėjo, o Antanas aiškino toliau^’:—Dabar giliai įsidėk į galvą, Rokeli, štai šitą labai teisingą pasakymą: “Ne dievas sutvėrė žmogų, bet žmogus sutverė dievą, kultą ii* religiją”. Ife visokias dvasias, ir dievus žmonės pramanė, sukurė (sutvėrė): daugiausia tada, kada jie jokia išmanymo neturėjo nei apie gamtą, nei jos jėgas. O tai, ką jie visad nesuprato, skyrė nuo , gamtos, nuo medžiagos nuo ’ jėgos. Gamtos gi jėgos, dažnai pasireiškiančios nejaukiu pavidalu ir garsu, kaip, pavyzdžiui žaibas ir griausmas, nemaža ir baimės tamsiems žmonėms įvarydavo. Kad tai su*t! prasti, neturint jtokio mokslo, kaip jo neturėjo pirminiai žmonės, noroms nenoroms reikėjo griebtis, tiksliau tariatit, pramanyti, arba išr~nieko sukurti bei sutverti antgamtiškas, antžmoniškas jėgas — dvasias ir dievus.—Aišku dabar, Rokai, kad visokių dvasių, dievų, kultų ir religijų atsiradimo pagrindinėmis priežaivtiniis buvo neži-: nystė ir baimė.—Ir dabar, kada jau mokslas yra tokią ilgą kelionę atlikęs ir labai daug gamtos slaptybių atidengęs^ iš tikrųjų, ir klaida ir gėda tikėti lai, ką primityvus žmonės yra pramanę bei sukūrę per savo nežiriystę, baimę ir, žinoma, smalsumą. Nedera vartoti net ir tuos žodžius, kuriais jis pavadino pramanytas antgamtiškas, antžmoniškas jėgas ir būtybes. Juk, štai, vos tik spėj i paimti tuos žo-į džius—dva'sią arba dievą—į savo sąmonę, kaip tai ima ir tuoj iškyla galvoje prietariškos bei magiškos sąvokos. Pilnai neiš-

Į ...... .1 fci i *ąl ■ Ji..— i.

Sveikas Protas
♦ Apie Užkietėjimą

, - ■•••' “ ■ 1*'-- ■

Daktaras pasakytų, kad geriau
sias daiktas .gydyti užkietėjimą 
yra rasti jo priežastį. Šiuo bū
du nereikės pinus kęsti ir “<y-ž 
dyti” paskui—jus galite tą iš
vengti.

Laimė, kad jums nereikės ieš
koti' jo toli, jei nevalgysite Visiš
kai refinuotus valgius, ką didu
mą daro. Dauguma, galimai kaip 
ir ,jųs, negauna gana “rupumo”! 
Bet ‘'rupumas” nereiškia valgių 
krūvą. Tai iteiškia valgių rūšį, 
kuris kūne nesu vartoj amas, bet 
susidaro į minkštą “rhpią” ma
sę plonuošiosė žarnose.

Jei tai yra ko jums stokoja, 
bandyk trupių gruzdžių Kellogg’s1 
All-Bran pusryčiams. Jame yra 
kai tik tas reikalingasis “rupu
mas”. .

Valgyk All-Bran dažnai, gerk 
gana vandens iį prisidėk prie 
“Rėguliariųjų”. KeHogg’s Battle 
Creek daromas.-^ Jei jūsų stovis 
yra įsisenėjęs, štaiprotingiausia 
butų pasitarti su gydytoju.

kulturos spindulių nepaliestą J giau ir savo šeimynėlei nusiųri. 
mergšę, pavadindami ją “mer-
gužėle-lelljšle”.Rokas daugiau nebeklausė.Bet, iš tiesų, kad jau ir nebebuvo kada klausti. Juodu abudu labai norėjo akis sudėti k užmigti, o čia jau seniai saulė žihrėjo pro jų dviejų langą ir kėlė, šaukė juodu darban— į gilius žemės urvus—anglies kasti . . .

VII.
“... kad šviesoje dirbtų, saule 

ir mokslu džiaugtųsi...”

juodu anglies ir laukė tuščio vagonėlio atvežant. Bet greitai nesulaukė. Matyti, buvo tokia jau jdiena, kada vagonėlių mažai teduoda. Tai jUodu susisėdo ant dėžės ir šnekučiavosi.

Ketvirtadien., kovo 28, 1940
— .......................................................................................... ^.——3—Gal būt, Antanėli, gal būt. Bet šitame urve apsipratau, dirbti jgudau, dabar jaučiuosi, kaip namie.—Tai čia ir pasilik, Rokeli, o aš pasiieškosiu darbo ' kitur. Aš jau senas angliakasys, kur nueisiu, ten ir prisilaikysiu. Tfl gi'dar naujokas, lai tau bus sunkiau naujoj vieloj.—Labai dėkui, Antanėli. Bet aš pakol kas dirbsiu čia. Juk varu nevarysi.—Ar varysiu? Niekados! Aš kaip gyvas dar tokio gero darbininko neturėjau.Tuo tarpu pasigirdo tuščio vagonėlio ratų tarškėjimas, o netrukus ir mulo kanopų dužiai. (Bus daugiau)

Tel. IARDS 3146
VALANDOS; Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST

Or. V. E. SffiDLINSKl
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0394 
Antrad., Ketvirtad. Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

Tei. Lafayette 3650

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $"7.65
5 tonus ar daugiau .......................... *4 •
PETROLEUM CARBOR COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daujiau Tonas * I "

Sales Tax ekstra.

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBESvarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių veiklą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, mokslą ir kultūrą, kovoja su platina lietuvių n u tautiniu.anglų kalba puslapį reikalams “Moterųir Amerikos lietuvių moterųPasaulį”Kaipa melams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.

Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 
persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

/ ■ ’ ’ pradeda išblėsti, savo magiškų spindulių vis daugiau ir daugiau niusioti.—Tik “vdieviškuose moksluose”, pasakose jit dainose,—-pakartojo Rokas, giliai susimąstęs. i ,—Taip, Rokeli. kr jie ten išsilaikys (kad ir inerd-ėdami) gana ilgai, nes ten tikrovės,> tiesos ir logikos ne būtinai tereikia. Be to, dvasininkai, pasakoriai <ir poetai dar ilgai laikys savo žodynuose žodžius “dvasia” ir “dievas”, nes jais jie daiktus arba asmenis nudailina, nubaltina, kaip, pavyzdžiui, liaudies dainiai nudailino, nubaltino netašytą kaimo berną, pavadindami jį kasiu dirbdamas, “bernužėliu-dobilėliu”^ arba dirbsi, daugiau sutaupysi, dau-

—Matai, Rokeli, kaip Mikas bėga, — kalbėjo nas, išsitraukęs pypkę iš Anta- dantų.—OKaip Čia seniai, todos, tu atvažiavai, e jau Šiek tiek anglų kalbos tępramdkai ir angliakasio popierius gavai. Dabar jau pilnas angliakasys.—Taigi, Antanėli, taigi,—pa-, lingavo galvą Rokas.—Dabar galėsi pilnu angliakasiu diiibli. Turėsi lėberį. Busi bosas.—Tai tiesa. Bet jei tamsta iš čia nevarysi, lai nebėgsiu.' Nenoriu su tavim, Antanėli, skirtis. Tu. geras žmogus. Kaip tikras brolis.—Ačiū už gerą žodį. Bet ai-, mink sveikas, kad pilnu anglia- daugiau už-

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

AKIU SPECIALISTAI

rų įtakos žmogų, tokios sąvokos apsupa abejonių Tukais ir trukdo jo jjroto .progresivią eigą ir plėtojimosi. Tai panašiai, kaip tirėtos miglos^kad trukdo iiivo plaukimą jūrėse.
dievu?—-paklai/sė Rokas.—Nugi, mechaniška, fiziška jėga, ir viskas. Juk mokslas nenuginčijamai įrodė, kad grynai mechaniška bei fiziška jė- gyvu-;net ir

šaltimiero Rytmetinių
1480 KVLDCIC1ES .

LIETUVIŠKŲ
RADIO

PROGRAMŲ
10.00 VALANDĄ HYTO

__________ l-LJ ■ -
RAŠTINE

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

ga išsivystė iš žemesnių nu aukštesni, pagaliau žmogus.—Bet kieno valia, tvarka ir išmintimi tatai buvo- •padaryta?—vėl paklausė Rokas.—Nugi, motinos gamtos, pagal kurios tam tikrus -dėsnius medžiaga tvarkosi, vystosi ir- tobulėja. ,—Tai reiškia, Antanėli, kad viskas darosi pačioje gamtoje ir savomis jėgomis? — toliau klausė Rokas.—Žinoma, kad taip.’ Anit, gamtos, po gamta, už gamtos ir šalia gamtos juk niekas neegzistuoja, nieko nėra ir niekas nesidaro. Ir gamtoje viskas darosi savomis, tai yra, materialistinėmis, fizinėmis jėgomis. Ir tų -savų jėgų pilnai užtenka įvairiausiems veiksmams atlikti. Vadinasi, nereikia gamtai samdytis, skolintis arba maldomis išprašyti reikiamųjų jėgų’ iš dvasįų arba dievų. Ne, Rokeli, ne! Gamta yra labai gausi savomis tikromis jėgomis, ir ji nereikalauja, stačiai atmeta necivilizuotų, nekultūringų žmonių pramanytas vb sokias dvasias ir dievus—pramanytas per jų nežiny&tę, baimę ir tuščią vaikišką smalsumą.—Tai viskas tik medžiaga ir jėga? vėl klausė Rokas.,—Viskas, — atsakė Antanas.—Tai žodžiai “dvasia” ir “dievas” lutės išdilti, išnykti iŠ žmonių kalbos ir sąmones- —nenurimo Rokas.—Mokslinėje kalboje jau geniai jie yra išnykę, net ir jų pėdsakai išdilę. Bet taip vadinamuose “dieviškuose moksluose**, pasakose ir poezijoj jie dar tebeglūdi, nors ir ten jau

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ • a

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMŲ (STAIGA

; F DIENĄ IR NAKTĮ '
Visi telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage A ve. 1
’ 4447 South Fairffeld A venue

telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose.

Klausykite Jmuų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
me&ab, 16:00 Vai. ryto i* W. H. L P. stoties <1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1936

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. 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 toliregysię. 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 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

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 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

-t:

T

i;

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd SL

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—l> 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadU 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviaii p>ktarai

DR. A. .IENKINS
, (Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street 
valandos, nuo i—e ir nu< 

vai. vakaro ir pagal sutarti
Tel. PROSPECT 673'< 

VIRGINIA 242/

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
. Phone YARDS 7299.

TeL .Office Wentworth 6330
‘ Rez. Hyde Park 3395

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

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

8

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

t

4

įva.

X LIULEVIČIUS
4348 S. Caiifornia Avenue Phone Lafayette 8572

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Otuattica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grdvehlll 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phohe Cicero 2109

.■IltlIlLitlIlIlIlIlIltlIlIlNIHIlIlII

lliiitiiiltiiliihiittiitiiitiiiiniiii

3319 Lituanica Avenue

Cicero

iniiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiti

SKYRIUS: 42-44 F.ast 108th Street Tel. Pullman 1270

NARIAI
Chicagos,

Lietuviu
Direktorių
Asociacijos

S. P. MAŽEIKA

Ambulance
Patarnavi
mas Diena

it naktį
TURIME

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWI€Z IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Caital 2515

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

P. 3. RIDIKAS
8354 So. Halsted Street YARDS 1414)

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DraUgijUs Nau-iai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutart/į.
Rez. 4910 SO. MICHLGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 AV. 18th SL, netoli Morgan SL

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

» Phone CANAL 6122

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
•OFISO VALANDOS 

10—12 vai. rytoj nuo 2 iki

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

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

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

2400 WEST MADISON STREET 
■VaL 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 6597

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
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SI 
Kairtb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 u 
Namų ofisas—8323 So. Halsted ,8t
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 8818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St. 

Room 1280
Ofiso tel CENTRAL 182.4 

Namų Tel.—įlydė Park 3395



Ketvirtadien., kovo 28, 1940
NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
---------------------------------------------------------------------------- —-------- -- -------- ----------------- ------ ------- -I

mos Tarybos “griekus”, kuriai 
jisai prisispyręs siūlosi į spa- 
viedninkus”, nors jam pačiam 

‘spaviednės”, gal būt, reikia la- 
jiau, negu kam kitam. Bet tie 
jo pamokslai tolyn darosi vis 
labiau skysti ir, atvirai kalbant, 
kvaili. Net Jurgclionio lilerali- 
nių gabumų garbintojai jau 
pradėjo visai nusivilti. Matyt, 
jisai nebeturi “pep”. Ir rankraš
čių nepriduoda zeceriui, visa 
spaustuvė yra gaišinama. Dau
giausia laiko jisai praleidžia ka
žin kokioms konferencijoms ir 
dūmojimams.

Žagariečių Klubo 
Pramoga Jau 
Čia Pat

ūkiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilną garantija už 

4.45 ir aukščiau, Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
nužeminta kainą^ kaip, nauji 

mpeliai 50c, sulaužyti stikląį 
* <>0 ir aukščiau. Egzaminavi

mas akių veltui.
Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 

andasi didžiulėje Jos. F. Sudri
ko krautuvėje kožna diena ir 
edėlioje iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

WICHITA, R A o yiAUJTENŲ-ACMĘ Telenhoto
duokli T»v . RadlJ° transliavimas, kurio tikslas buvo surasti vai- 

laU va ’ d u o k 1 is n c p a s i r o d ė.

Jus tik patrauksite.. O jūsų 

GOLD bus čia...
- ir EXTRA ŠVIEŽUS! '•Aš nebusiu priversta nė čiu

pinėtis, ne nagų laužytis su 
“Cellophane1

du pakeliu

šeštadienį Rengia Vakarą 
Ciceroj.

Su pradžia pavasario visur 
pučiamas subruzdimas. Įsisiū
bavo ir Žagariečių Klubas su 
savo grupe lošėjų ir šį šeštadie
nį Cicero Liuosybės svetainėje 
pasirodys su vaidinimu, žodžiu 
įkinkyti į darbą visi nariai, kad 
ne tik patys turėtų smagumo, 
bet ir su atsilankiusiais svečiais 
— viešnioms galėtų džiuginan- 
jioj nuotaikoje, pamiršę kasdie
ninius rūpesčius, liuoslaikį gra 
žiai praleisti.

Teko girdėti, kad kaip vėjas 
iš visų pusių pučia, taip ir žmo
nės suvažiuos iš visų .Chicagos 
apylinkių. Ypač ciccriečiai žada 
siurpryzą padaryti savo skaitlin- 
gumu. Nepasiduosime ir mes ki
tų kolonijų piliečiai. Sugužėsi
me į žagariečių vakarą dideliais 
būriais. Juk tai bus linksmybių 
puota ir draugiškumo sueiga.

R. š.

PASKOLOS
ANT 1MŲm2RVMorglcly

GREITA VEIKLA—GERI 
TERMINAI

PETERS BROS.& CO 
1647 WEST 47th STREET 

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gt.)

Duokit man

• Brooklyne daugelis kalba, 
kad Kleofui seniai nusibodo 
“Tėvynę” redaguoti ir jisai no
ri gauti kitokį darbų, bet nesu
randa priekabės “su garbe” pa
sitraukti, todėl jisai tyčia kabi
nėjasi prie Pild. Tarybos, kad ji 
arba atstatytų, arba kad jisai 
galėtų viską mesti, apkaltinda
mas kitus, jogei jie suvaržę jo 
“laisvę” ir neleidę jam dirbti. 
Dabar kai kurie brooklynieč.ai 
atsimena, kad dar pereitais me
tais Jurgelionis planavo užimti 
SLA. sekretoriaus vietą ir žade

P-lė Irene Chensky, gabi .1° už tą pačią algą atlikti du 
Chicagos šokėja, kurią Cleve- darbu, redaktoriaus ir sekreto- 
landiečiai sekmadienį pama- riaus. Tada, žinoma, jisai butų 
tys šokant operetėj “Blossom pasidaręs visas SLA. “bosas”. 
Time”—“Kai Gėlės žydėjo.” i Draugai jam patarė tokių sva- 
Veikalą pastatyti iš Chicagos'Jonių neturėti, nes SLA. nariai 
atvažiuoja “Pirmyn” Choras šitokioms diktatoriškoms uzma- 
su buriu solistų ir choristų. Vi- čioms niekuomet nepritars, 
sas parengimo pelnas eina Nuo to laiko Jurgelionis ir pra- 
Clevelando Kultūros Darželiui, dėjo kažin kaip keistai elgtis.

Rytoj Moterų Kuo
pos “Margučių” 
Vakarėlis
Iš S.L.A. 134-tos moterų kuopos 

padangės.

.........
>RIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
.‘•216 S. Halsted St VICtory 4965

Stogus, rinas, stoglangius ir 
sienų apmušinus.

raisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Brooklyn, N. Y.
Iš “flophousės” pastogės.

Kaip katė su pūsle, keli ko
munistų agentėliai bėgioja su 
Kl. Jurgclionio straipsniu, kuris 
buvo įdėtas “Laisvėje”. Jie sa
ko, kad tas straipsnis buvo “sii- 
cenzūruotas*’ Bagočiaus ir Gri
gaičio (1 — “N.” Red.), tai Jur
gelionis per vieną “tarpininką” 
davė kopiją komunistams, o an
trą fašistams. Perskaičiau ją 
Stalino draugučių organe. Tušti 
plepalai apie “šiukšlynus” ir 
“sąšlavynus”. Jeigu tai nėra Mi- 
zaros taisytas kūrinys, tai rei
kia stebėtis, argi Jurgelionis ga
lėjo tokį nevykusį plepalą para
šyti? . .....................

Tačiau “Tėvynės*’ redaktorius 
paskutinių laiku, elgiasi keistai, 
Pereitą savaitę SLA. organas 
pasivėlino, nors, kaip girdėt, 
spaustuvės darbininkai turėjo 
dirbti viršlaikį. O šią^savaitę ga
li būti dar blogiau, šeštadieny
je turėjo būti spausdinama pir
moji “Tėvynės” dalis (viduri
niai puslapiai); per Susivieniji
mo presą laikraštis eina du kar
tu. Bet redaktorius dar nebuvo 
pridavęs visų raštų net edilo- 
rialų puslapiui. Antros dalies 
spausdinimas bus tikrai pavė
lintas, arba darbininkams vėl 
teks dirbti “over-time”.

Redaktorius Jurgelionis, ma
tyt, nebeturi “įkvėpimo” rašyti. 
Jei rašo, tai tiktai pamokslus 
apie “dorovę” arba apie Pildo-

jo pikti išsišokimai prieš 
SLA. Pildomos Tarybos narius, 
tai kerštas už pasipriešinimą jo 
ambicijoms. Pradžioje jisai per 
kokius 6 mėnesius ėdėsi su Vi- 
niku. Paskui, kuomet Vinikas 
jam nusilenkė, tai jisai užsimo
jo “paklupdyti” Gugį ir Bago- 
čių, kurie neparėmė jo fimi9 
siškų planų (nes iš praeities ži
noma. koks jis finansierius). 
Besiginčydama su Jurgelioniu 
apie SLA. finansinę politiką, 
?ild. Taryba pasikvietė atstovus 
iš Standard Statistics, kad jie 
.am dalyką paaiškintų ir jį nu
ramintų. šie parodė, kad jisai 
apie irivestmentus labai mažai 
nusivokia. Tada jisai drūčiai 
supyko ir “Tėvynėje” apšaukė 
tą finansinę Kompaniją “tipste- 
riais”.

Taip ir eina ta “vaina”, iš ku
rios turi didelį džiaugsmą ko- 
nunistai ir tautininkai, šiaip jie 
neturėtų ką rašyti apie SLA. 
Bet Jurgelionis dabar duoda 
jiems “amunicijos”. Kuo jie at
silygins jam, pamatysime. Bet 
redaktoriauti jam nusibodo. To 
darbo jisai nori nusikratyti. 
Tiktai aš nesuprantu, kam jisai 
kelia negražų skandalą, šmeiž- 
damas tuos “brolius”, kurie jį 
rėmė? Neliteratas

Racine, Wis.
Velykinių Margučių balius.

Ar?

OIdGolds
ZIP-TOP

■ 1 pakelis
Tiptop šviežumui

M'nėta kuopa rengia Povely
kinį margučių pasilinksminimo 
vakarėlį, kuriame bus žaidimai 
Bunco ir kortomis. Dovanų ir 
vaišių bus daugybės. Taipgi ir 
už gražiausiai 1 numargintus 
kiaušinius yra skiriama keletas 
gražių prizų.

Tat visus kviečiame minėtai) 
vakarėlyj atsilankyti ir atsineš
ti gražių margučių.

Vakarėlis įvyks šį penktadie
nį, kovo 29 d. Vengeliausko sve
tainėje, 4500 So? Talman avė. 
Pradžia 7-tą vai. vak. Įžanga 35 
centai. Po žaidimų šokiai.

Kviečia vakarėlio rengimo
Komisija

Diena Iš Dienos
> - -- - .........---------------- -------------------..T,

DVIGUBAS . “CELLOPHAHE” .. ATSIDARO DVIGUBAI . GREIČIAU!
. Copyright 1939, by P. Lorillard Co.

- - - J_________ - ' • . ? -t . .. ♦ • ■ . • 5 1 « ‘

SAUGIOJ IŠTAIGOJ

Išvyko Į
Hot Springs

Dviejų-trijų savaičių atos
togoms Hot Springs, Ark., ku
rorte išvyko chicagiečiai, Char
les Kasiliauskas, 3364 South 
Halsted Street, ir Juozas Smil- 
gis, nuo 45th ir Halsted. Abu 
yra biznieriai ir geri naujie- 
niečiai kurie visuomet gausiai 
paremia visuomeniškus dar
bus. Sustiprėję, gavę naujos 
sveikatos, už trijų savaičių 
grįš Chicagon ir atgal prie 
darbo. VBA

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka
miausia Amerikos lietuviams. Turi 
naaiškinimus angliškai ir žodynėlį

KAINA $1.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739 S. 
tIalsted St., Chicago. III., arba Dr.

Pilka. 528 Columbus Avė., Bos- 
Mass.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
— JVYKS — 

[ovo 31 d., 1940 
OKOLŲ SALĖJĘ 
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
121 kuopa ir A. L. T. Sandaros 
35 kuopa bendromis jėgomis 
rengia linksmus šokius Atvely
kio sekmadienį, kovo 31 d. Pra
džia 2:00 vai. po pietų Dream 
Land Svetainėj, kampas Herrick 
Avė. ir 12th St. Prašome suneš
ti velykinius margučius. Už 
gražiausius skirsime dovanas.

Šokiams orkestras parūpin
tas tiarai tinkamas. Jis grieš į- 
vairiausius šokius, tad galės pa
sitenkinti suaugę, seneliai ir 
jaunimas.

Kovo 31 d. lietuviai susirin
kę ne tik šoks, dainuos, korto
mis loš, bet ir baliavos. Todėl 
širdingai kviečiami vietiniai lie
tuviai ir kaimynai gausingai at
silankyti į linksmus šokius ir 
balių. Su pradžia atgimstančio 
linksmo pavasario ūpo, sveikin
dami visus liętuvius užprašome 
į minėtus jokius.

) —Komitetas

JEI SPAUDŽIA reikalai... jei reikią pinigų 
... ar manai pirkti namus, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 
ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk.,. čia ap

sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dąbar Nau
jienų Spulka moka 3'/2% palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

užtikrink savo indeliams tikrą 
APSAUGĄ IR PELNĄ. -

tfOTCTTJffį ČIA VISŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

UTHUANIAN BUILDING, 
LOAN AND SAVINGS ASSCGIATION 

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas, CANAL 8500

Išsiėmė Leidimus 
edyboms
(Chicago j)
Peter Mitterer, 33, su Em- 

ma Miklautsch, 30
James Barda, 55, su Bose 

Eiselt, 45
Louis Semetis, 23, su Lucille 

Franzen, 24

ikalauja

Elizabeth Kendrick nuo Joe 
Kendrick

Frank Ziebell nuo Mary Žie
bei!

Gavo 
^rskiras z

Rose Kaminski nuo William
Kaminski

Kaltina Policistą 
žmogžudyste

Cook apskričio grand džiurė 
apkaltino žmogžudyste policistą 
Frank Hansen iš Hazelcrest 
priemiesčio. Vas. 21 d., jis va

YKA VAISIŲ IR NUTUOinS 
KRAUTUVĖSE

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI....

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

mas.
J U S T I N ’ S 

Food Store
5519 /S. Halsted St

Tel. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 10804% So.

Michigan Avenue)

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon 
Alus

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

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS, č io na i<s 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaus ir pigiaus tokias 
keliones atlikti.

Turime agentūras, lai
vų, traukinių, busų ir or
laivių.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

GERB. Naujienų įkaityto- 
įoi ir įkaityto jai praiomi 
pirkinių reikalai* eiti t 
tai krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

žiavo su policijos skvadkariu 75 
myli ųgreitumu, prie 95-tos ir 
Halsted jis sudaužė kitą auto
mobilį ir užmušė du žmones. 
Hansen buvo girtas.
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Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams ...... ............. ............
Pusei metų ___ ___ _____
Trims mėnesiams ........ .......
Dviem mėnesiams ..........
Vienam mėnesiui ____ ....

Chicagoj per išsiuntinėtbjus 
Viena kopija .... ............

Savaitei ______
Mėnesiui ........... .................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta) 

Metams .»........... ...........
Pusei metų .....................
Trims mėnesiams __ ......
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui _____
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .................  $8.00
Pusei metų ______   4.00
Trims mėnesiams ....._____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.0Q 
1.50 
.75

3c 
18c 
75ę

$5.00
2.73
1.50
1.00 
.75

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

Nauja Suomijos vyriausybė
Suomijos ministerių kabinetas tapo perorganizuotas, 

bet jo partinis sąstatas paliko daug-maž toks pat. Paliko 
tas pats premjeras — Risto Ryti, o buvęs užsienių reika
lų miniateris Vaino Tanner paėmė socialinės gerovės mi- 
nisterio vietą.

Naujoji vyriausybė yra koalicinė, sudaryta iš įvairiij 
partijų atstovų, kaip kad buvo senoji. Svarbiausias jos 
uždavinys bus atsteigti kraštą po karo su bolševikais. Jai 
teks, be abejonės, rūpintis ir krašto apsaugojimu nuo ga
limų naujų bolševizmo agresijų.

Daugelis Suomijos draugų bijojo, kad, pralaimėjusi 
kovą su rusais Suomijos liaudis bus nusivylusi savo va
dais ir demokratine krašto santvarka. Bet to kolkas ne
matyt. Suomijos demokratija tebėra tvirta ir pasitiki sa
vo ateitim.

Kanados rinkimai
Užvakar Kanadoje buvo renkami atstovai į domini

jos (viso krašto) parlamentą, ir liberalų valdžia laimėjo 
pilną pergalę, pravesdama 174 atstovus (iš 245 visų par
lamento narių), vietoje 169, kuriuos ji turėjo prieš rinki
mus. Konservatorių yra išrinkta tiep pat,'kiek buvo (38). 
Socialistai, kurių partija Kanadoje vadinasi Cooperative 
Commonwealth Federation, gavo 8 vietas (pirmiau bu
vo 7). Likusieji mandatai teko įvairioms smulkioms gru
pėms. ' v !

į Nors tįe rinkimai*:įvyko karo:metu, bet principalių 
susikirtimų karo’ klausimu tarpe stambesniųjų., .partijų 
nebuvo. Konservatorių opozicija kaltino liberalų valdžią, 
kurios priešakyje stovi W. L. Mackenzie King, kad ji ne
pakankamai energingai remia Anglijos pastangas kare 
prieš Vokietiją. Bet balsuotojai šitai kritikai, matyt, ne
pritarė.

Prieš karą stojo komunistai, kurie, sekdami Maskvą, 
nori “taikos” su Hitleriu. Bet nė vieno atstovo komunis
tai neišrinko.

Sąjungininkai ir Rusija
Francuzijos valdžia paprašė Maskvą atšaukti savo 

ambasadorių iš Paryžiaus, nes jisai, sveikindamas Stali
ną su “pergale” Suomijoje, įžeidė francuzus ir anglus, 
kaltindamas juos “karo kurstymu”. Francuzijos ambasa
dorius jau seniai yra išvažiavęs iš Rusijos. Tokiu budu 
diplomatiniai santykiai tarpe tų dviejų valdžių ira.

Anglijos santykiai su Maskva taip pat yra įtempti, 
nes anglai sulaikė kelis laivus, gabenančius iš Amerikos 
ir kitų šalių varį arba kitokius metalus i Vladivostoką. 
Anglai mano, kad tuos metalus bolševikai persiunčia Vo
kietijon. Anglijos parlamentas jau seniai reikalauja, kad 
valdžia šitą slaptą blokados laužymą sustabdytų.

Bendrai reikia pastebėti, kad demokratijų nusistaty
mas Rusijos atžvilgiu pastaruoju laiku žymiai paaštrėjo. 
Kadangi nėra jokios abejonės, kad Stalinas slaptai talki
ninkauja Hitleriui, tai sąjungininkų santykiai su Rusija 
tolyn neišvengiamai darysis blogesni ir blogesni, ir gali 
prieiti prie atviro karo.

Amerikos lėktuvai

Lietuvos vaizdų vaizdeliai
• ,< ■' ■ •— ..... ■ Htm i m himrii.iį■!■■■! ii*n<nr,„

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Po ilgų derybų su Anglijos ir Francuzijos į^žliotK 
niais Jungtinės Valstijos sutiko pardavinėti toms šalims 
savo naujausius ir geriausius karo lėktuvus. Kadangi em
bargo ginklų ir karo medžiagų gabenimui į kariaujančias 
šalis yra nuimtas, tai toks valdžios nutarimas yra teisė
tas. > ’

Bet kai kurie senatoriai ir kongresmanai kelia pro
testus prieš Roosevelto administraciją. Jie sako, kad par
davinėjant geriausius lėktuvus, kokius Amerika gali pa
gaminti, svetimoms šalims, ji stato saye į pavojų.

šita nuomonė neišlaiko jokios kritikos. Jeigu Jungti
nės Valstijos pardavinės kitoms šalims tiktai antros arba 
trečios rųšies lėktuvus, pasilaikydama sau geriausius, tai 
kokių lėktuvų Jungtinėse Valstijose bus daugiausia ga
minama? Aišku, tiktai antros arba trečios rųšies, nes da
bar, kuomet Europoje eina karas, paklausa (pareikalavi-

Vilniuje vienoje kooperatinė
je įmonėje dirba lietuviai, len
kai, gudai. Darbas eina sklan
džiai, sutartinai. Kartais iškyla 
tautiniai ginčai, bet neaštrus, 
greičiau taip sau, vieni kitus 
švelniai pašiepia. Čia darbo 
žmonės, darbininkai, neturi tos 
aistringos tautinės neapykantos, 
kuri taip įsišaknėjusi kituose 
luomuose ir kuri tenais metai iš 
metų ugdoma, kurstoma, įvai
riais budajs paląikomą.

—Ei tu stabmeldį, žiūrėk ne
sutvarkei, kas tau pavesta, 
šaukia vienas darbininkų kreip
damasis į lietuvį.

—Tylėk, bajore, ne tovo rei
kalas mužiką mokyti, — atker
ta atsilikęs darbe lietuvis, ir vi
si nepiktai juokiasi.

Vieni kitus draugiškai bajo
rais, mužikais vadina. Vieni ki
tus švelniai pašiepia. Ir kartu 
visi stengiasi vienas kitą supra
sti, vieni kitų kalbos pramokti. 
Jų visų tarpe vis labiau įsigali 
lietuvių kalba. Darkyta, gramoz
diškai žodžiai tariami, bet tos 
mužikų kalbos visi pramokti 
nori.

—Juk kaip pripranti, kaip įsi
žiūri koks čia tarp musų skir
tumas, visi žmonės, visi galime 
susiprasti, geruoju gyventi, — 
kalba vienas senesnių darbinin
kų.

—Ilgus metus mums apie lie
tuvius visokių niekų pasakojo, 
o štai tie lietuviai daug kame 
už mus lenkus pranašesni. Jų 
pragyvenimo reikalavimas žy
miai aukštesnis už mus vilniš
kius !

—Taip, tiesa, štai tarp lietu
vių santykiai žymiai paprastes
ni. čia nesijaučia toksai gilus 
luomų skirtumas, kaip buvo se
niau tarp lenkų. ,

—Oho,' prie ^įmonės ; vedėjo 
nei su šipuliais' negalėjai prieiti. 
Jumš nėra žinomas rankų bu
čiavimas, o juk seniau taip bu
vo.

—Buvo? ir | dar kaip! Aukš
tas ponas tik į alkūnę davėsi pa
bučiuoti! Ir bučiavome!

—Žinoma, bučiavome! Reikė
jo. Jei suteikė tau progos dau
giau uždirbti, būtinai nepamiršk 
padėkoti. Tari ačiū ii; alkūne 
tau atkišta — bučiuok, susi
prask, kitaip dai’ darbą prarasi! 
Sakys, neišauklėtas.

—Net kooperatyvuose, tose 
visuomeninėse įstaigose ir čia 
tasai luomų skirtumas visame 
kyšote kyšojo. Kas aukščiau 
stovėjo, kas reikalus tvarkė, ta
sai nosį aukščiau kėlė ir mes 
darbininkai tik nužemintai jų 
maldauti galėjome.

—O štai pas jus lietuvius vis
kas paprasčiau, nef įstaigos ve
dėjas su visais darbininkais 
sveikinasi.

—-Žinai, mužikų tauta, neiš
auklėta, — juokauja vienas len
kas darbininkas!

—Oho, mužikai visų manda
gumo gudrybių nežino. Jam ir 
darbininkas žmogus, o ne šuo!

—Tie lietuviai tikrai labai są
žiningi žmonės, štai kaip išmo
kėjimas buvo, tai tentas į cen
tą atidavė, kas priklausė, o juk 
mus moteris visuomet seniau 
neskriausdavo.—Skundžiasi vie- 
na darbininkė

—Nutilk, yra ir tarp lietuvių 
visokių. Visi iš vieno molio da
ryti, bet čia turite reikalą su 
kooperatyvu.

—Bet pas lenkus ir koopera
tyvai buvo bajorų valdomi! O

gyventi, tai jisai ėjo pas muži
kus pažaisti, jei nori savo gerą 
širdį parodyti!

-u.Jei ųe tasai kalbos skirtu
mas, štai mes kaip mielai visi 
gyventume! — atsiduso vieną 
iš darbininkių.

—Kalba? Juk tau niekas ne
draudžia kalbėti, kaip tu moki.

—Tiesa, ot tai 4r skaudu. Jei 
draustų, tai būtinai lenkiškai 
kalbėtum, 6 kai dabar.nedrau
džia, tai nesmagu į lietuvį len 
kiškai prabjltic,

—Aš vis žiurau, kad tie lie
tuviai musiį įmonę vis plečia ir 
plečia, liaujas mašinas gabena. 
Nejaugi lietuviai čia mano ilgai 
pasilikti, U- teiraujasi viena se
nyva darbininkė.

—Na, o*kaip tu manai? Liks 
ir liks čia amžinai!

—Šitaip! >Q mano namų savi’ 
ninkas vis diena iš dienos kar
toja, kad pavasariui atėjus bėgs 
lietuviai iš Vilniaus!

—O dėl ko jie turės bėgti?
—Sako, grįš Lenkija!
—O dėlko turi grįžti, jei tavo 

namų savininkas Lenkiją jau 
seniai pardavė!

—Gal būt, bet jis diena iš 
dienos kartoja, kad čia vėl bus 
Lenkija. Dūsauja, skundžiasi, 
kad lietuvių mužikų tauta nė 
gali kilnius lenkus valdyti!

—O ar čia Lenkija? Tai lie
tuvių žemė 
apgyventa.

—žinoma, 
lietuviškas.
taip nesusikalbėsi, kaip tik lie
tuviškai. Seniau taip nebuvo. Iš 
kur dabar tų lietuvių tiek daug 
priviso?

— Ir pirnla1 jie čia buvo, tik 
jiems buvo draudžiama lietu
viškai kalbeli.
—Oho, dabar visas kaimas iš 
kailio neriąsi, kad tik lietuvių^ 
kalbos pramokti,‘ Sako pavasa
rį bus ženfė dalinama!

—Taip, ihusų kaimas atkus ir 
jie žmonėmis pasijus.

—Kalba, l^d ir miestų darbi
ninkams bus maži sklypeliai 
dalinami saviems nąmams pasi
statyti. Sako Vilniaus apylinkės 
vienas dvaras bus darbininkams 
išdalintas?

—Dabar visokių kalbų pilną. 
O gal taip ir bus. Juk lietuviai 
bajorų nekenčia, tai ir jų že
mes, išdalins.

Taip kalba tarp savęs tos ko
operatinės įmonės darbininkai. 
Ir čia, kaip ir kaime, žemės 
klausimas yra vienas iš svar
biausių klausimų. Visi tos že
mės pasiilgę, visi jos norėtų 
gauti.

> Žeme — tai vienas iš labiau
siai masinančių ir viliojančių 
daiktų ir tasai žemės klausimas 
visus vienodai palankiai nuteK 
kia Lietuvai, žemė, tai tas kas 
riša darbo žmones su Lietuva! 
Alkanam duona, o Vilniaus kra
što bežemiui — žemė!

tik lenkais mieste

ana kaimas ištisai 
Dabar turguje ki-

Trakai viena iš įdomiausių 
Lietuvos vietų! Gal gražiausių 
Kai stebi Trakų apylinkę, neno
romis skverbiasi mintis, kad 
Lietuvos didikai turėjo gerą 
grožio nujautimą. Kitaip jie ne
būtų čia pasirinkę tą vietą savo 
buveinei. Juk čia lyg ir lietuvių 
tautos istorijos pradžia,

Keista, dabar tasai miestelis 
daugumoje karaimais apgyven
tas. Jie tikriausi Lietuvos pa
triotai, o visi tik lenkiškai kal
ba. Kilme totoriai. Savo viešpa
tį garbina sena, senute archaiš- 

tai kaip! Bajorui buvo nuobodu l<a arabų Kalba, o tarp savęs

mas) Amerikos lėktuvams yra didelė. Taigi Amerikos į4 
monės, kurios gamina pačius geriausius lėktuvus, pasiliks 
neišvystyta.

Kaip tik dėl savo saugumo Jungtinės Valstijos tu
rėtų būti pasiruošusios pasigaminti moderniškiausiuš ka
ro pabūklus. O tas pasiruošimas reiškia tam tikros pra** 
monės išvystymą. Amerikai yra didelis laimikis, kad šii 
tos pramonės plėtimas dabar gali būti daromas Anglijos 
ir Francuzijos pinigais.

• 1

kalbasi tik lenkiškai, Arabų kal
bos niekas nė žodžio nesupran
ta, o maldos namuose tenais to-, i 
ji kalba skamba. Sako ji grei
čiau busianti senovės totorių i 
kalba, bet ne arabų, Sąko, kad i 
toji totorių kalba tik Čia karai
mų tarpe Užsilikusi, kitur ji nie- ; 
kur nevartojama. Sako, ir tiky
bos apeigos, jau panašios į ka
raimų tikybos apeigas niekur 
pasaulyje nėra užsilikę tokios, 
kokios čia Trakuose tarp karai
mų atliekamos.

Karaimai gyvena savu užda
ru gyvenimu ir jie verčiasi dau
gumoje daržovėmis, Jų vyriau
sias verslas, tai agurkų augini
mas, štai net dabar keletas va
gonų tų agurkų net j šiaurės 
Ameriką išsiųsta!

Gal kuris nors šio laiško skai
tytojas turės progos anapus At
lanto vandenyno Trakų karai
mų augintų agurkų ragautu 
valgyti.

Karaimai ramus žmonės. Jie 
labai .mdžu tenkinasi. Jei visoje 
Vilnijoje dabar labai aštrus že
mės klausimas, tai Trakų dar
žininkai mažai tekalba apie že
mės gavimą. Jų vienas rūpestis, 
tai kad jų daržuose išauginti 
agurkai turėtų getą rinką. Taip, 
jau jie ją pajuto. Agurkai čia 
superkami ir svetur gabenami. 
Jie giriasi, kad jų išaugintų a- 
gurkų jau viena partija tolimą 
Ameriką pasiekė.

—Jei žemes duos kitiems, tai 
ir mus neužmirš, — samprotau
ja simpatingas vienas iš karai
mų. — Štai anapus Trakų eže
ro stūkso didžiulio dvaro rūmai.

Tasai dvaro savininkas vos 
karui prasidėjus kaž! "r dingo. 
Kalba, kad jisai tuoj į Lietuvą 
pas savo gimines išvažiavo D 
iki šiol neparvažiavo. Dvaras 
apleistas, nėra kas tenai tvarką 
palaiko.

—Tai gal ir gausite iš to dva
ro žemės?

—Vargu, čia aplinkui gudai 
' gyvėiiaf jie visi mažažemiai ir 
labai vargingai gyveną, tai grei
čiausiai jiems tas dvaras bus iš
dalintas. Mes karaimai būtume 
patenkinti, jei butų kas musų 
agurkus vartoja,

—Ar seniai jau auginate a • 
gurkus?

—Kas čia gali prisiminti, gal 
iš Vytauto Didžiojo laikų!

Karaimamsj Vytautas didysis 
lygus jų didvyriui. Jie ir dabar 
Vytauto Didžiojo laikus gyvai 
mini ir gal... gal dar tų laikų 
dvasia gyvena! Atrodo lyg butų 
istorija ištisus šimtmečius susto
jusi! Jei kas naujo įvyko, tai 
gal tik Hęk, kad dabar tie ka
raimai nebe totoriškai tarp sa
vęs kalba, bet lenkiškai,

—0 ar kalbėjote kada nors 
lietuviškai?

—Žinoma, dar rusų laikais 
daug kas čia lietuviškai kalbė
jo, bet paskui) pamiršo. Dabar 
Išmoksime, štai jau musų vai- 
kai lietuvišką mokyklą lanko!

—Jus gal nežinote, kad anais 
laikais, kai šį kraštą valdė ru
sai, musų agurkai visoje rusų 
imperijoje buvo žinomi. — Pa
sididžiuodamas sako karaimus.

—Dabar daug kur agurkai 
auginami, bet jie visi kitokie. 
Musų agurkai maži, bet geri ir 
ištvermingi.

Dabar Trakų karaimai di
džiuojasi, kad Trakų miesto 
butmistru paskirtas jų vadas 
kafruimas! Tai jų išmintingiau
sias Vyras, tai karaimų pasidi
džiavimas !

Karaimų dukros šaunios mo< 
terš. Žvalios, gražios!

—O, rusų armijos karininkų 
nė vienus yra vedęs musų duk
ras. Juk iųsų armijoje buvo ne
maža žymių karvedžių tikrų ka
raimų. 0 štai įr; Lietuvoje ir 
dabai' rasite karaimų aukštai 
valstybes tarnyboje .iškilusių. 
Trakų karaimai didžiuojasi, kad 
tikrasis karaimų tikėjimo capt • 
rąs esąs čia TraJaiose, o jų švie
timo židinys Panevėžyje. •

Jie skaito Lietuvą dabar ka* 
rainių tikėjimo \ nenugalimu 
centru. Lietuva — tai karaizmo 
židinys!

O tikrai keista, kad toji rytų 
tikyba čia surado tikrą prieglob
stį! Rytuose karaimas sumo
dernėjo, o čia jisai išlaikė visas 
savo senobines formas. Čia jisai 
sustingo, suakmenėjo ir užsili
ko tokiu, koksai buvo keletas 
šimtų metų atgal, jei netukstan- 
lis metų!

Ir gal tūkstantis metų, kaip 
čia Trakuose karaimai verčiasi 
daržovių amatu. Karaimas su
augęs su daržu. Retas jų ver
čiasi prekyba ir dar rečiau už
tiksite karaimą, pamėgusį kurį 
nors kitą verslą.

Taip lygiai karaimas suaugęs 
su Lietuvos istorija. Daug kas 
Trakus valdė, bet karaimas sa
vo maldos namuose visuomet 
reiškė Vytautui didžiajam saro 
padėkų ir visais laikais karai
mai garbino tą Lietuvos kuni
gaikštį. Bet karaimas niekuo
met nesisekė, kad jisai esąs lie
tuvis, ar lenkas, nors ir lenkiš
kai kalbėjo. Jis, karaimas. Jis 
nuoširdus Lietuvos draugas, 
nors ir lenkų kalbą vartojus.

Tai ir suprantama, dėlko da
bar karaimai taip didžiuojasi, 
kad štai Lietuva juos taip gra
žiai pagerbė ir net frakų mies
to burmistru karaimą paskyrė!

Įdomus miėstas Trakai ir dar 
įdomesni jo gyventojai!

—Vistaspats

Šeštadienį SLA 63 
Kp. “Pavasarinis
Balius”

Bal. 4, Kuopa Rinks Pildomą 
Tarybą

BURNSIDE.—Ateinantį me
nesį visos S.L.A. kuopos turės 
atlikti savo užduotį, tai yra, 
atlikti (Pildomosios Tarybos) 
balsavimus, ir sykiu daugumą 
kuopų rinks delegatus busian
čiam Seimui.

Taigi, ir 63-čia kuopa turės 
atlikti savo užduotį. Specialis 
kuopos susirinkimas 
verge, balandžio 4 
prastoj vietoj, tai 
Park Svetainėj.

Visų narių privalumas da
lyvauti šiame susirinkime ir 
atlikti savo užduotį, ir parody
ti savo susipratimą tiems Su
sivienijimo gelbėtojams, kurie 
nesidrovi žemiausios rųšies agi
tacijos prieš jiems nepatinka 
mus asmenis.

Taigi, visi bukime balandžio 
4 d, S.L.A. 63-čios kp. susi
rinkime. Prieš tai, 
čia kuopa rengia 
balių, kuris įvyks 
kovo 30 dieną, M.
čienes svet., 1036 E. 93rd St. 
ir Dobson Avė. Visus užkvie- 
čia rengimo komisija.

Sekr. P. J. Kučinskas.

įvyks ket- 
dieną, pa
yra Tuley

pavasarini 
šeštadienį, 
Maciukevi-

ŽINIOS
Liet. 
(cho- 
glau- 
lictu-

Standard Oil of Ind 
Padarė $34,000,000 
Pelno

KAUNAS — Didėjant 
Muzikų draugijos narių 
rų) • skaičiui ir užmezgus 
džius ryšius su užsienio
viu chorais šiaurės Ameriko- C f

j e, -Anglijoje bei Pietų Ameri
koje ir grįžus Vilniaus kraštui 
prie Lietuvos, buvo pritrukę 
gaidų, todėl, pritariant švie
timo Ministerijai, Liet. Muzikų 
draugija dabar išleidžia III 
serijos gaidų sąsiuvinio antrą 
laidą; čia yra žymesnių musų 
kompozitorių 38 dainų gaidos 
ir Baltijos valstybių himnai.

KAUNAS — Atatinkamose 
įstaigose iškeltas sumanymas 
ir projektuojama ir Lietuvoje 
įvesti “vasaros laiką”, pavarant 
laikrodį vieną valandą pirmyn. 
Šis projektas netrukus bus į- 
teiktas Ministrų Tarybai 
svarstyti.

“NAUJIENŲ”
Metinio Koncerto
Patarnautojai

Šįe draugai yra 
pagelbėti “Naujienų” 
kovo 31 d., Sokolų 
2345 S. Kedzie Avė.
* Yra prašomi į svetainę 
būti ne vėliaus 3 vai. po 
tų.

ap-

kviečiarrū 
koncerte, 
svetainėj,

pri 
pie

Edvvard G. Seubert, preziden
tas Standard Oil of Indiana ben
drovės, skelbia kad firma pada
rė $34,142,642 gryno pelno per
eitais metais, po $2.23 serui. Už
pernai pelnas siekė $27,7771,- 
976, po $1.82 Šerui.

. ^Standard Oil refinerijose 
AVhitinge, Ind., ir kitur dirba 
didelis skaičius lietuvių.

Traukinys Užmušė 
Darbininką

BRIDGEPORT. — New York 
Central traukinys ties 3941 Em- 
erald avenue, Bridgeporte už
mušė 50 metų svičmoną, Harry 
Kouder. Nelaimė įvyko prie 
American Can Company namo.

Prašalino Keturis
Policistus

Policijos departamentas va
kar prašalino iš tarnybos ketu-

A. Ambrazevičia 
J. Shumakaris 
Joe Ascila 
A, Vaivada 
Milda Vaivada 
LiUian Stuparas 
Mr. Skurskis 
J. Bąčiunas 
A. Narbutas 
J. Pučkorius 
X. Shaikus 

. P. Galskig
J. Martinaitis 
J. Tamęsa 
P. švelnis 
A. Vjlis 
Pi Balčiūnas 
St. Stašaitis 
J. Gumauskas 
Arthur Tumosa 
Albin Smalclis 
Jašmantąs 
John Ascila 
Mrs. šmoteliene 
Mrs. Radžienė 
Mrs. O. Vilis 
Mrš. Brop. Tarnas 
Bronicė LaUčaitė 
Mrs. Radišauskiene 
Mrs. V. Ambrozienė 
Mrs. Bdlčiunienė

susekta, darė nekaltų žmonii] 
areštus ir viliodavo iš jų pini
gus, grąsindami, kad kitaip juos 
trauks teisman už “lytinius pra
sižengimus”.

Prašalintieji yra detektyvai 
Francis O’Malley, AVilliam J. 
Kearney, E. llickcy ir Elmer 
Johnson.

Išėmė Dynio Sėklą 
Iš Berniuko Plaučių

Mounl Sinai ligoninėj dakta
rai išėmė dynio (pumpkin) sė
klą iš 9 metų berniuko Jack 
Sovetsky plaučių. Sėkla į plau
čius pakliuvo berniukui jas be
valgant vakar vakare.

Iš kurto daktaras negalėjo jos 
atrasti, bėt vėliau surado ir iš
ėmė su komplikuoto instrumen
to “hronkoskopo” pagalba. Ber
niukas gyvena adr. 1121 South 
Francisco avė.

Trauks Teisman 
Mike Carrozzo

Fcderalis’ teismas ruošiasi 
traukti atsakomybėn, už income 
taksų nemokėjimą, Mike Car
rozzo, buvusį Capone gengsterį 
ir dabar “bosą” gatvių valytojų 
unijoj.
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Iš Pietų Amerikos
J. J. Lazdauskas

DEGANTIS LAIVAS
Vokiečių karo laivas “Admirolas Graf von Spee” Urug

vajuje. — Nelaimingoji gruodžio 13. — Krito bom
bos į Urugvajaus teritorijų. — Vienas prieš tris. — 
36 vokiečių jurininkų lavonai. — Kiek žuvo anglų.—’ 
Vokiečių karo laivas “Graf von Spee” tarnavęs Vo
kietijai, bet ne Hitleriui. — Anglų laivai naudojo ko
voje apakinančius gazus. — Urugvajaus visuomene 
simpatizavo vokiečių jurininkams. — Į anglų juri
ninkus žiūrima su panieka. — Laivo “Graf von Spee” 
padegimas ir jo kapitono Hanz Langsdorff didvyriš
kumas ir mirtis, etc. etc.

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

(Tęsinys)
Užmuštųjų vardai ir pavardės.

Tuo metu, kai anglai palaido
jo juroje savo 94 užmuštus ju
rininkus, ir 36 sužeistus orlai
viais nuvežė į Bs. Aires ligoni
nes, — aš lenkiu žemyn galvų 
prie 36 grabų, rašau jų pavar
des ir laikau kumštis pridėjęs 
prie nosies Stalino, Hitlerio ir 
Chamberlaino, kartodamas tos 
senelės žodžius.

Žuvo 36 vokiečių jaunuoliai, 
94 anglų; sužeista 61 jurininkas 
vokiečių ir 36 anglų, — ir už 
ką? Kiek dar žuvo ir žūsta žmo
nių Rusijoj, Suomijoj ir kituo
se frontuose? Kas juos užaugi
no? Aišku, kad ne Stalinas, Hit
leris ir Chamberlainas. Jie tik 
išplėšia iš motinų rankų, ir... 
nužudo. Jie “tautų vadai“. Mo
tinos, gimdykite jiems šunis’ 
Štai jūsų vaikai, suskaldytomis 
galvomis ir apipurkšti nuodin
gais gazais, suversti j duobes 
prieš jūsų norų:

Horust Hintz, 22 metų, neve
dęs, vokietis; Vurst TiUm, 21 
m., nevedęs, vok.; Mak Seha- 
mow, 22 m., nevedęs, vok; Ed- 
uard Simmerer, 22 m., nevedęs, 
vok.; Paul Janssen, 25 m., ne
vedęs, vok.; Kari K. Meier, 22 
m„ nevedęs, vok; Kari Drėbs- 
back, 20 m„ nevedęs, vok.; Vii- 
ly Wolf, 24 m., nevedęs, vok.; 
Eduardas Grigaitis (Edgard Gri
gaiti, 25 m., nevedęs, lietuvis; 
Erniricb Neuhardt, 33 m., ve

rtame Virginia 9780 

Mykolas or Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLXYWOOD INN. Prop, 
Svetainę renduojam susirinki
mams, purėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET 

Chicago, Ilk

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš - - $300,000.00
Dabar Mokame 3^2^ TJž Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

LOAN ASSOClATIONof Chicago

JUSTIN NACK1£WICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki U 

Sub. 9 Iki 8 vak.

STATOME NAUJUS
NAMUS
MURINTOS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mohidami kaip randą—iimokėsit už savo namą.
♦ Pirm aegu duosit darbą, kreipkis

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DY1

B. SHUKIS
4131 SO. FRA N CISC O, A VE.

\ Tifonu MFAMTEK MM

dęs, vok.; Amo Giebel, 21 m»» 
nevedęs, vok.; Gerhard Maners- 
berger, 19 m. nevedęs, vok.; Pe- 
ter Becker, 19 m., nevedęs, vok.; 
Walter Grith, 20 m., nevedęs, 
vok.; Frauch Klaust, 21 m., ne
vedęs, vok.; Walter Rydel, 21 
m., nevedęs, vok.; Rudolf Ha- 
ferkorn, 20 m., nevedęs vok.; 
Werner Kruger, 19 m., nevedęs, 
vok.; Gerard Klauz, 19 m., ne
vedęs, vok.; Mathias Putz, 17 
m., nevedęs, vok.; Emill Schell, 
19 m., nevedęs, vok.; Georg 
Gierscher, 20 m., nevedęs, vok.; 
Otto Betghe, 18 m., nevedęs, 
vok.; Erich Diesing, 24 m., ne
vedęs, vok.; Wilhelm Olschins- 
ki, 21 m., nevedęs, vok.; Kari 
Bode, 19 m., nevedęs vok.; Her- 
man Uhr, 19 m., nevedęs, vok.; 
Max Renger, 20 m., nevedęs- 
vok.; Johanuos Stuerman, 23 
m., nevedęs, vok.; Roberl Hpr- 
neffer, 20 m., nevedęs, vok; Jo- 
mamn Breumer, 26 m., vedęs, 
vok.; Hans Albrecht, 21 m., pa
vedęs, vok.; JoacJhim Elbert, įį'0 
m., nevedęs, vok.; Heuniįb 
Bougardts, 23 m., nevedęs, vok*; 
Junther Kalvtta, 20 m., nevedus, 
vok. r -

štai dąr 30 motinos verkia 
savo sūnų, sužadėtinės savo su
žadėtinių, žmonos savo vyrų.
Vokiečių buržuazijai patriotiz

mas yra svetimas dalykas.
Tiek vokiečių, tiek kitų tautų 

buržuazijai patriotizmas yra 
svetimas. Piniguočiai apie savo 
“tėvynės meilę“ kalba tol, kol 
sėdi aukštose valdžios vietose 
arba kitaip gerai jaučiasi pini- 
giškai. Bet kada “tėvynės mei
lė“ nebe tarnauja kišenei, tai pa
triotizmas jiems lieka tik “lyriš
ku jausmu“. Visi galvoja, jog 

•vokiečių buržuazija yra patrio
tiškiausia, bet tai tik pasaka. Tų 
pasakų aiškiai patvirtino vokie-

CHARTERED by u. s. 
GOVERNMENT 

SAVTNGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

“NAUJIENŲ” KONCERTE

“Naujos Gadynės“ choras, su vedėju, Jurgiu Steponavičium. Šis choras sekmadienį pa
sirodys Metiniam “Naujienų“ Koncerte, kuris įvyksta Sokolų svetainėje, 2343 South Kedzie 
avenue. Choras ir jo solistai išpildys eilę gražių liaudies dainelių ir ištraukų iš veikalų.

čių kolonijos “magnatui“ Uru
gvajuje. čia randasi už lėk tina i 
turtingų vokiečių fabrikantų ir 
biznierių, laikomų milijonieriais 
ir pusiau milijonieriais. Bet vis 
dėl to vokiški jų jausmai ir 
Vokietijos meilė jau seniai už- 
šųlo. Kad tai tiesa, aiškiai paro
do žuvusių 36 vokiečių jurinin
kų laidotuvės. Jie buvo palai
doti “Cementerio dėl Norte“ 
kapinėse, kur yra laidojami mi
rę kaliniai kriminalistai, pasi- 
korėliai, rastieji ant kelių ir po 
tiltais žmonių lavonai ir pan. 
Vokiški Urugvajaus piniguočiai 
paskųpėjo 5,000 urugvajiškų pe- 
zų nupirkimui žemės sklypelio 
žuvusių dėl savo tautos vokie
čių jurininkų palaidojimui, šį 
vokiečių karių pažeminimų gi
liai jautė Urugvajaus vokiečiai 
darbininkai, ir viešai, čia pat 
kapinėse, reiškė pasipiktinimų 
savąja vokiška buržuazija Uru
gvajuje.
“Admirolas Graf von Spee’’ yra 

persekiojamas Anglijos ir 
Prancūzijos.

Šiandien, gruodžio 16 d., ir 
vėl naujenybės. Spauda paskel
bė, kad Anglija, Prancūzija ir 
net š. Amerika reikalaujančios, 
jog Urugvajaus valdžia išvarytų 
iš uosto “Admirolą Graf von 
Spee“ į atvirą jurą, kurioje lau
kia anglų ir prancūzų karo lai
vų blokada. Urugvajaus valdžią, 
spaudžiama užsienio, ragina vo
kiečių kreiserį greičiau apleisti 
Urugvajaus vandenis. Duoda 
terminą 48 vai., paskui pratęsia 
iki 72 vai. Bet ir tiek laiko yrą 
per maža, kad galėtų sutaisyti 
.bent pakenčiamai gerokai ap
daužytą karo laivą, o ypač di
džiuosius pabūklus, kurių keli 
buvo apgadinti ir jau nebeveikė. 
O be ilgosios distancijos pabūk
lų išvažiuoti į atvirą jurą, kur 
laukia 10 kariškų laivų bloka
da, reiškia važiuoti tiesiog į 
pražūtį. Todėl “Admirolo Graf 
von Spee“ kūpi tonas H. Langs- 
durt f ir Vokietijos ministras U- 
rugvajuje, prašo Urugvajaus 
vyriausybės, kad ši leistų jų lai
vui uosto pasilikU bent 5 die
nas, nurodydami istoriniais fak
tais, kad tokiais atvejais Uru
gvajus anglų laivams yra Jei* 
dęs net iki 15 dienų. Bet nieko 
negelbsti. Anglija Urugvajui 
grąsina ekonominiu karu, kad 
pcbeduosianti paskolų, išjung
sianti elektros šviesų, nukirstai! - 
ti vandentiekius, išbusianti iš 
apyvartos geležinkelius, tram
vajus ir t.t.

Kas bebūtų, bet “Admirolui 
Graf von Spee’’ prišeina apleis
ti Montevideo uostų, 72 vai. pa
sibaigus, arba duoti internuoti 
Urugvajaus vyriausybei iki pa
sibaigs karas, kas Vokietijai la
bai nepageidautina, nes interna
vus laivą, reiktų išlaipdinti iš 
kreiserio vokiečių jurininkus ir 
įteikti laivų Urugvajaus jurų 
laivyno vyriausybes žinion. O 
tatai Vokietijai butų labai Sti
linga. Tokiu atveju, Anglijos 

inžinieriai išstudijuotų kreise
rio “Ad. Graf von Spee“ tech
nikines ir bendrai šios rųšies 
Vokietijos laivų konstrukcijos 
paslaptis, ir šiame kare Vokie
tija dėl to dar labiau butų ap
sunkinta bei išstudijuota.

“Admirolo Graf von Spee“ li
kimas visuomenės visaip ko
mentuojamas, visaip spėlioja
mas. Vieni tvirtina, kad bus in
ternuotas; kiti sako,' kad iš
plauksiąs į. Argentinos Belgra- 
no uostą; dar kitos versijos tei
kia, kad kreiseris plauksiąs į at
virą jurą ir ten stosiąs į kovų 
su sąjungininkų blokada.

Bet kaip plaukti? Tiesa, laive 
padarytos skylės ir apdaužymai 
šiek tiek tapo aptaisyta, bet už 
tat liko nesutaisyti didžiojo ka
libro pabūklai ir buvęs taip pat 
apgadintas laivo vairas — du 
dalykai, kurie gali nulemti ko
vos likimą,. (Jiko nesutaisyti. O 
plaukti į koyą tokioj padėlyje, 
reikštų idiotizmą, kas vokiečiui 
yra per daug svetima ir nuosto
linga. Jei jau.skęsti, tai skęsti 
kartu su dviepi ar trim sąjun
gininkų blokados laivais, mažų 
mažiausia, bet ne kitaip. Gi pa
siekti tokių rezultatų savo ir 
priešininkų sąskaitom yra neį
manoma be gerai veikiančių lai
ve esančių didžiųjų pabūklų ir 
dargi net be pjhiai veikiančio 
vairo.

Kas gi lieka daryti “Admiro
lui Graf von Spee’’ ir jo įgulai? 
— galvoja Montevideo gyvento
jai, keikdami karą ir negalėda
mi atspėti vokiečių kreiserio su 
virš 1000 jurininkų likimų.
“Admirolas Graf von Spee” jau 
išplaukia iš Montevideo uosto...

Šią naktelę per naktelę, nie
kas nemiegojo! “Admirolus 
Graf von Spee“ šią naktį iš
plauksiąs iš Montevideo uosto. 
Bet kokių valandų ir kur plauks 
niekas tikrai nežino.

Pirmomis gruodžio 17 dienos 
minutėmis, tai yra, vos prasidė
jus pirmai valandai nakties, vi
suose uosto ,ir Montevideo pa
jūrio pakraščiuose prisikimšę 
publikas, važiuotos ir pėsčios, 
laukiančios pamatyti net pirmą
jį “Admirolo Graf von Spee” 
pasijudinimą, ir paskui palydė
ti jį iki tol, kol akimis bus ga
lima matyti juros tolumoje.

— Kreiseris išplauks mėnuliui 
nusileidus ir saulutei dar nepa
tekėjus! — pradėjo garsiai kal
bėli koks tai pranašas, o paskui 
jį — ir visi kiti smalsuoliai.

(Bus daugiau) 
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Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

20 Valstijų Praneša įdomius Rezultatus 
Apie Mentho-Mulsion Kosulio Mediciną

Iš Visų Gyvenimo Pusių Ateina 
beriančios Žinios

Vienas Ohio dvasiškis sako: “Aš 
visai savo kongregacijai patariau 
kosulius iš persišaldymo gydyti su 
Mentho-Mulsion.

Minnesotos vaistininkas mano, 
kad Mentho-Mulsion yra puikiau
sias, kokį kada jis vaistinėje turė
jęs, vaistas nuo kosulio.

Georgijos gydytojas praneša: Aš 
išrašau daugiau receptų su Mentho-

PIRKIT NAUJĄ BUICK 

MILDA
Ęįį/ AUTO SALES 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas ųžkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 melų modelių automobilių.

806 WEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

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

Vėliausias
IŠRADIMAS

KAIP ANT PEČIAUS VIRŠAUS KEPTI IR 
BE VANDENS VIRTI

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

Dėl susitarimo dienos ir laiko kreipkitės į

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

Telefonas SUPER1OR MB1.

Ką daryti kada tu
rite slogą...

Pirmutinis dalykas, turint slora, reikia nu
eiti pas savo ėaktarą. Ifigrydyti slogrą yra 
jūsų daktaro reikalas. Daktaras pato paša* 
kys, kada jūsų kūno atsparumas yra goraa 
Ir jus nepagraunate taip greit elogroa.
Laikantis “rogruliariai" yra vienas U budy 
padBtl išlaikyti kūno atsparumai PrlfturSk 
savo įpročius 1 Kada lito įausitda reikalin
gi liuosuotojo—vartokite atsakingą Ex-Laxl 
Ex-Lax yra S ve 1 n u s, bet tinkamai vėl- 
kiantis. Jis paliuosuoia jūsų vidurius lene* 
vai, patogiai .. . be įsitempimo arba nema
lonumo.
Geriausias iŠ visu, Ex-Lax yra malonus pri
imti. Jis gardus kaip Šokoladas. £x-Lax 
yra geras jaunuoliams, kaip Ir suaugusiems 
taip pat. Visose vaistinėse po 10c ir 24c.

SAUGOKITĖS P A MĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSI8AKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienąs tikras Ex-Lax I 
Įsidėmėkite raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutės Ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautumėt geras pasekme*, reikalau
kite ortgrinalio Ex-Lax.

Mulsion, negu visiems kitiems vais
tams nuo kosulio kartu sudėjus.

Jei kenti paprastą kosulį iš persi
šaldymo arba menkesnio bronchia- 
lio įdegimo, nusipirkit Mentho-Mul
sion butelį šiandien.

Mentho-Mulsion yra garantuo
jamas, kad duos pilną patenkinimą, 
arba vaistininkas sugrąžins pinigus. 
Mentho-Mulsion yra parduodamas, 
rekomenduojamas ir garantuojamas 
pas Rakštis Drug Co., 1900 So. Hal
sted Street.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuviška 
žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

• fotografas
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Sopinę 
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą* kurią galite gauti pus 
mus. Siųskite savo orderius:

' NAUJIENOS
r. 1739 S. Halsted SL,

Chicago, tu.

Vardas________________________

Adresas---------------------------- -- - .

Miestą*--------------------------- -----..

Valstija----------------------- ------------
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prireik

(Tęsinys)
Mylėjo mane, gyrė. 

iodos, butų ant rankų 
žadėjo už mane, jeigu
tų, visą savo turtą paaukoti.. 
Kaine jie dabar?.. Vilkas vieną 
avį pagavo, kitos be atžvilgio 
išlakstė... Nuo vargdienių kiek 
palaiminimų, kiek maldos gir
dėjau, kiekvienas jų žadėjo iki 
amžiaus galo nepamiršti... Vie
nas vienintelis džiūvau liek lai
ko, be kokios žinios!.. Knyge
lės mano išdalintos, laikraščiai 
paleisti, mano žodžiai jiems į 
ausis įkalti — ar padarė kokį 
vaisių? Ar pažadino bent vie
ną protą, ar sukrutino širdį?

Sukruto Jonelis, atsikosėjo ir 
toliau durnojo.

Pirmutiniu pamatymu, kaip 
ugnį mano krutinėję sukurė... 
Baltais rūbais, kaip angelas, ro
žės, lelijos rankoje, mėlynos 
akelės žaibuojančios. Jos bai
sas širdį man veria, išgirdęs iš 
jos lupų, jog tėvynei trūksta 
pasišventimo, per aukas gali tik 
ją gelbėti, — likau jos apkerė
tas! Ji mano idealas liko... be
gali, vargau, plaukiau, kol savo 
idealą pasiekiau! Jau dabar lai
mingas, manau: keliausiva ran
ka į ranką, galva į 
buosivos, krutėsiva, 
visus traukdami, 
šviesdami, raštiją

galvą, dar- 
plušėsiva... 
žadindami, 
platindami,

NAUJIENOS, Chięago, III. Ketvirtadien:, kovo 28; 1940
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jums, šio skyriaus 
bendradarbės ir 

draugės

VAIKUČIO KIŠE
NIŲ JE

Nerandu žodžių kuriais mo
kėčiau tinkamai išreikšti savo 
įvertinimą ir gilią padėką kiek 
vienai, už jausmingus straip 
snius ir eiles šio Skyriaus lai
dai, pašvęstai musų mylimos 
draugės, velionės Marijos Jur- 
gelionienės atrninimui.

nuolatinį prielanku 
ir kilnias mintis, 

išreikštas, priimkite

Veda NINA

jau kur pakliuvo, neskirdamus 
dirvos... Žadėjau dygstančius 
diegus auginti, brandinti, pra
kaitu savo ir krauju tais yti, 
jų vaisiais penėti pavargėlius, 
savo brolius. Svajojau apie jų 
gerovę, mintimis padangėms 
laksčiau. . Šoko priešai, kirto 
man sparnus, surišo rankas, 
supančiojo kojas, užčiaupė bur
ną, užvėrė skylėje atskirtą nuo 
gyvųjų, tikėdamos man sma
linis išdžiovinsią... Berods, su
maišė ir sutrukdė mano darbą, 
bet protas sveikas tebėra... Jau
čia mano širdis, kad tėvynė at- 
gydama ir krutčdama atsibus ir 
neužmigs daugiau!.. Sutrukdė 
mane... supainiojo mano brolį, 
nukankino dar keletą; penktą, 
dešimtą pražudė priešai; o be
ne valios išnaikinti šimtus, 
tūkstančius musų darbininkų? 
Kad iš • vieno seno kelmo, žels 
dešimtis atžalų, ar valios iš
skinti, ar valios išlaužti?.. Aš 
ryt, poryt jau išeisiu iš to urvo 
gyvas... išvarys į kokį nepa- 
svietį, keletą metų nors nema
tysiu savo šalelės... bet kvėpuo
siu tuo pačiu oru, šildysiuos to
je pačioje saulėje. Vistiek busiu 
liuosesnis, busiu laimingesnis... 
Mano mylimoji ką dabar vei
kia? Netrukus, netrukus pasi
matysi va. Pulsiu, apkabinsiu, 
prie širdies priglausiu! Klausy- 
siuos, klausysiuos, kokiais jaus
mais jos širdelė plaka?

mi! Puikiausios dienos buvo 
mano amžiuje! Širdis plaka iš 
džiaugsmo, galva puikiausių 
svajonių kupina... mylėti ir 
mylimam būti, viena dvasia 
kvėpuoti, vienodus sumanymus 
pildyti iki grabo lentos!.. Tren
kė perkūnas,* apsiautė murai, 
uždužo durys, sučirškė jutryna, 
suskambėjo raktai... ir ramu 
tylu, nors pasiusk!

Matušėle, mano matušėle! 
Kiek tu ašarėlių per tą laiką iš
liejai? Turbūt jose išvanotum 
savo Jonelį? Gal tu dar neturi 
žinios, jog išlysiu dar iš grabo? 
Ar nujaučia tavo širdelė, jog 
netrukus, netrukus pas maty
sim... Pu’siu, apkabinsiu koje
les savo tetulė ių, nubučiuosiu, kortelės jau 
numyluosiu seseles... pamatysiu1 sidomėjimas 
avo tėviškėlę, pasveikinsiu lįų maisto 

kiekvieną kertelę, apžiūrėsiu krautuvėse 
kiekvieną pašalei}, pašitvirtin-1 svarbiausiai, 
siu tolimesniam keliui. Nors bių, kurios 
tolyn,
tas, svetimi žmonės, 
oras... vistik ne čia 
čia!..

atsiliepimą 
šia proga 
mano nuoširdžią padėką.

Kartu dėkuoju už visą Jūsų 
draugiškumą ir pagelbą, kurią 
taip gausiai rodėte ir teikėte 
man vedime šio Moterų Sky
riaus per praeitus metus. Ti
kiuos, kad ir ateityje prisidė
site prie palaikymo ir ugdy; 
mo tų darbų, kuriuos Mariutė 
paliko musų atsakomybei.

Jūsų sveikinimai, linkėjimai 
ir margučiai pavasario švenčių 
proga, suteikė man daug ma
lonumo. Dėkui Jums, brangios 
sesutes, ir už tas atmintis.

• — Nora Gugienė,
Moterų Skyriaus Vedėja.

Naujos anglų kuli 
narijos kryptys

Anglų spauda su pasitenkini
mu konstatuoja, kad apie mais
to kortelių įvedimį anglai kal
bėjo, iki jas

gyvą (o kuri gi to ne
geri inas daug 
lūs iš ryto, iš-

tuos aštuonis 
kasdien. Ir ne 
daug gražiau,

stik U s 
tik ai
bei ir

prldea

Kaip atnaujinti iš po žiemos 
apsiniaukusią veido odą

Pirmas žingsnis pataisymui 
veido odos, kad ji atrodytų jau
na ir
trokšta?) 
vandens, 
gerkite du stiklus, ir per visą 
dieną dar bent šešis. Atrodys 
iš pradžios, kad reikia gerti tą 
vandenį lyg per prievartą, bet 
pastebėję kokį efektą turi į jū
sų akių blizgėjimą ir ve’do 
skaistumą, jus su mielu noru 
gersite 
vandens 
rodysite 
jausitės

Žinoma, nepamirškite 
kelias minutes gimnastikos prie 
savo kasdieninės programos. 
Sakykime, bent penkias minu
tes lengvos gimnastikos, kurią 
seka greitas “shower”. Kaip 
jau daugel kartų pirmiau minė
ta, vaisių sultys ir daržovės tu
ri užimti svarbią Vietą kasdie
ninėj dietoj, 
sveikos ir gražios.

senas dolerinis laikro 
dis, be stiklelio, ir net nėra 
rankų, kurios rodytų į jo nu
blukusius numerius, bet jis 
“laksi, kuomet pakratai jį”. 
Paskui, yra trys “marbles”, 
saujelė žvyro, taip didelė, kaip 
mažo penkių metų ‘vaikučio 
ranka gali laikyti. Jis man tik
rina, kad visi šie menkniekiai, 
kartu dar su kita saujele že
mių, yra labai svarbus. Ir kiek
vienoj skalbimo dienoj randu 
visą tai, arba ką nors pana
šaus, kišeniuosc vienų ar kitų 
jo sudėvėtų kelnaičių.

Ir kiekvieną kartą, rengian
tis skalbti, kuomet tuštinu jo 
kišenėlius, padarau tą pačią re- 
zoliuc’ją — dabar ir visados 
išmesti “tuos visus menknie
kius, kuriais šis vaikutis nuo
latos prikemša kišenius.”

Taip. Tvirtas yra mano nu
sistatymas ir tikras yra mano 
prižadas sau. Šiuo kartu, kaip 
ir daugel kartų pirmiaus, esu 
tikrai nusitarus...

Juokingą žaislą losiu su sa
vim. Keista neteisybė, kuriai 
netikiu. Nes net ir graibstant 
iš kišeniaus, net ir braižantį 
rankas į tą žvyrą- ir sutepant 

įpirštus žemėse, aš žinau, ką

Vaiko va gis mskykl j
Vaikai, kurie lanko pradinę 

mokyklą, dažnai nori nusineš
ti iš namų užkandžius, kad ga
gėtų pietauti mokykloj. Jie su 
didžiausiu entuziazmu prašo 
leidimo nuo motinos ir moky
tojos. Kai kurios motinos dėl 
įvairių priežasčių leidžia vai 
kams taip daryli, šitokį prak
tika reikia tuojau sustabdyti, 
nes pradinėj mokykloj nėra 
parankamų, kad vaikai galė.ų

jeigu norite būti tikrai padarysiu.

Margučių ir žaislų 
vakaras

Rengia Liet. Moterų Dr-ja 
Apšvieta.

j-Jaš jų yra pagelbėti l iūdniems 
vaikams. Kad valgis yra ir ge
ras, vistiek geriau vaikams p.i- 
valgyti namie, nes jie tenai var
toja valgius pagal savo skonį. 
Mokykloj vaikai kartais palie
ka pusę savo pietų, nes jiems 
kai kurie valgiai nepatinka.

Tad dėl vaiko sveikatos yra 
geriau įpratinti vaiką namie 
pietauti po motinos priežiūra, t

Kiekviena aukštesnė mokykla 
turi gražiai įrengtą valgyklą. 
Jeigu vaikai moka kaip sau 
tinkamus pietus užsisakyti, tai 
apsimoka jiems tenai valgyti,— 
o jeigu ne, ir jeigu yra stoka 
pinigų, tai geriau, kad moki
niai atsineštų pietus iš namų. 
Taip darant, motina galės būti 
tikra, kad vaikai valgo tinka
mą maistą. Aukštesnėse mo
kyklose vaikams yra parengtos 
tinkamos vietos valgymui iš 
namų atsineštų užkandžių.

Kitam straipsnyje bus para
šyta daugiau apie aukšte nė> 
mokyklos mokinių pietus.

kai nueina į skiepą viršminėtus 
užkandžius suva'gyti. žinoma, 
kad skiepas ne valgoma vieta. | 
Vartojimas skiepo dėl to tiks
lo yra priešinga mokyklos 
syklėms ir sanitariškiems 
estetiškiems dėsniams.

Jeigu prisieina karta’s, 
.motina būtinai turi išeiti iš na
mų pietų laiko, tai geriau butų 
susitarti su kaimyne, kuri ga
lėtų vaikui duoti šiltus pietus 
arba kuri leistų vaikui pas ją 
molinos pagamintus pietus pa
valgyli. O jeigu to nebūtų ga
lima padaryti, tai apsimokėtų 
nusiųsti raščiuką mokytojai, 
kuri stengsis rasti vietą vaikui 
pietų laike, gal su viena ar kita 
mokytoja, kuri pasilieka savo 
kambaryje tuo laiku. Žinomo, 
yra pavojinga palikti vaiką vie
ną tuščioj mokykloj ir yra prie
šinga taisyklėms.

Ne visos, bet tik kai kurios 
mokyklos turi įrengtus valgo
mus kambarius, kur vaikai ga
li pigiai pietus nusipirkti. Tik-

tai- 
bci

kad

ta

MADOS

No. 4416 — Praktiška suknelė dė
vėti dabar ir visą vasarą. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18 ir 20 taipgi 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Aš žinau, kad kaip greitai 
mano lengvai įbrėžtos rankos 
pasirodys su savo radiniais —■ 
aš jausiu, kaip kertės mano lu
pų tyčiosis iš manęs, kad jos 
kils 
būti 
nos 
rys 
mano nusistatymas ir vėl pra
puls. Nes įpintą tuose “bever
čiuose dalykėliuose” ir tankiai 
įaustą aš randu truputį savo
sios širdies. Negaliu to numes
ti šalin...

Todėl gražiai sudedu visą tą 
nusidėjusį turtą, išskyrus že
mes, ir atsargiai padedu šalin, 
taip kad kuomet mano sūnelis 
paklaus, jis žinos, kur atrasti 
jo brangius menkniekius.

Keista, kad po to, kai pada 
rau tai, ką buvau nusitarusi 
nedaryti, aš nejučiomis prade- 

niuniuoti. Bet taip ištikrų- 
atsitinka. Nes kažkaip ma- ” * * 

no pareigos atrodo lengvesnės 
pirmadienio monotoniškas 

turėti kita

viršun,- kuomet aš noriu 
rusti. Aš žinau, kad moli- 
duosnus sentimentas de- 
kažką mano akims, ir kadTai bus' draugiškas ir įvairi 

rus vakaras. Kas ’ atsineš gra
žiausiai numargintą margutį, 
tas gaus dovaną.

Taipgi bus laimėjimui išleis
tas Susivienijimo Liet. Ameri
kos Albumas. Albumo pelnas 
skiriamas M. Jurgelionienčs 
antkapiui.

Vakaras įvyks šeštadienį, 
March-Kovo 30 d., 7:30 vai. 
vak., (įžanga 25c).

Pas pp. Miščikaičius, 3119 S. 
Morgan St., Apšvietietės visuo
met surengia linksmus vakarė
lius, tai ir tas paskutinis žada 
būti smagus, nes jau gamta 
neužilgo pradės vilioti į. lau
kus. Zabelė.

įvedė. Dabar, kai 
įvestos, anglų su- 
jomis atslūgo. Ei- 
krautuvėse nėra, 

spūsčių nėra, o 
nesą jokių suk’y- 
kenktų bendriems

nors nepaprastas kraš- krašto interesams. Toks gyven- 
žiaudrus tojų sąmoningumas neišvengia- 

vistik ne mų suvaržymų atžvilgiu, pasak 
anglų spaudos, palengvina būk- 

Į duris. lę jiems patiems, o ypač mais
to gaminių normavimą tvar
kančioms įstaigoms. Be to, val
dinių įstaigų darbą palengvina 
namų ruošos mokyklų paruoš
tos specialistės. 6,000 moterų 
institutų visame krašte ruošia 
nemokamus kursus, kurių klau
sytojos mokomos racionaliai 
naudotis turimais maisto iš
tekliais.

Kursams vadovauja apie 
7,000 virinio specialisčių, paty
rusių to amato dėstytojų viso
kio amžiaus 
Londone

Kino-TeatraS

Žmonės tiki į pragarą, — du
rnojo — bijosi ten pakliūti, bi
josi net pamatyti... O aš kada 
jau pragare ir dar gyvas!

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

COPR. *HO, NGEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED NECKWEAR PATTĘRN 2525
No. 2525 — Mėgsti kalneriukai suknelei.

du 
jų

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
j 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

No. 2525

moterims. Tik 
yra 40 namų ruošos 
kuriose mokomos 

nuo 11 iki 15 metų 
Mokinės suskirstytos

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

mergaitės 
amžiaus, 
grupėmis po 12 ir joms dėsto
mi teoriniai ir praktiniai daly
kui.

Tų kursų programos šūkis; 
“nieko neeikvok veltui”. Spe
cialiai karo metui išleistos nau
jos virimo knygos su gerais ir 
įvairiausiais receptais. Tos viri
mo knygos virimo menui ro
dančios visai naują kryptį, da
linamos nemokamai. Anglė šei 
mininkė, cĮabar vis artėjant 
prie vegetarinių valgių, patiria, 
kad beveik be jokio vargo ga- 
i’ma darže rasti daug gardžių 
dalykų. Gyvenančios provinci
joje anglės, pripratusios kaps
tytis savo darželiuose, iš viri
mo knygos išmoko ne tik gėles, 
bet ir daržoves auginti. Pavyz
džiui, karališkieji sodai, iš da
lies paversti daržais. —S.

ir
darbas pradeda 
reikšmę, ir kartu su mano dai
na yra surišta tyki malda dė
kingumo.

Esu dėkinga už to vaikučio 
kišenius — tuos tris “marbles” 
ir žemes ir žvyrą, ir laikrodėlį, 
kuris “taksi, kuomet jį pakra
tai”... (Iš “Tavo Gyvenimo”)

Kepta Kiauliena 
(Floridos Budu)

Paimk 4 svarus kiaulienos (loin). 
Gerai nuplauk ir nušluostyk. Api
barstyk su miltais, sumaišytais su 
druska ir (jei pageidaujama su pi
pirais) įtrink į mėsą. Kenk karš
tame pečiuje (450 laipsnių) pusę 
valandos. Sumažink šiluma iki 400 
laipsnių, kol iškeps (nuo 2 iki 2% 
valandų). Kas pusvalandį aplaistyk 
su apelsinų sunka, sumaišytą su 
karštu vandeniu (apie 2 puoduko 
skystimo iš viso).

Doughnuts
2% puoduko miltų
2 šaukštukus baking powderio
2 kiaušinius

puoduko cukraus
% puoduko pieno 
V2 šaukštuko druskos 
Sutarkuoto muskatinio riešuto 
Atidėk pusę puoduko miltų dėl 

iŠkucSiojimo.
Persijuok likusius miltus su bak- 

ing powderiu. Išpląk kiaušinius ir 
sumaišyk su cukrum, miltais ir 
druska. Pridėk po trupučiuką prie 
miltų ir gerai ■ išmaišyk. Iškočiok iki 
3/8 colio storumo. Vaitok 2t4 co
lių* ftoughnut piaustytuva arba ma
žą stikliuką arba puoduką ir vidų 
išpiauk su nopersku. Virk karš
tuose paprastuose taukuose arba
daržovių aliejuje, kol gra^iąi parų- mirties. 
t™’uSek“iiam mui galima pa-. Frankl;n D. Roosevelt

S11C1V ’ z

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

galima
trynio,

Ta-
susi-

Kiaušinių baltymą 
lengviau atskirti nuo 
kuomet kiaušinis šaltas, 
čiau, baltymas greičiau
plaks, kuomet jis yra kambario 
temperatūros.

Jeigu norite, kad “french 
fried” bulvės butų trupios, pa
laikykite bulves šaltam vande
nyje bent pusvalandį prieš ke
pant.

Norint išimti rašalo žymes iš 
divono> plaukite tuojau su nu
griebtu pienu.

Muvėm šią savaitę nėra lai
ko. Prieš sekmadienį reikia 
ruoštis į Naujienų koncertą -- 
batelius pirkti, išsirinkti naują 
suknelę, paduoti pavasarinį siu
tą “klyneriui”, o po sekmadie
nio reiks, kaip toj dainelėj, 
“pagiriom sirgti”.

Tad, į Naujienų koncertą!
Kodėl traukiame mes visi i 

Naujienų koncertus?
Kai kuriems iš musų tie kon

certai yra vienintelė proga su 
senais draugais susitikti — su 
buvusiu širduku, su plačiai iš
sisklaidžiusioms giminėms.

Dar kitiems tie koncertai 
reiškia progą kopūstų ir dešrų 
gerai privalgyti.

Didelė dauguma musų mėgs
tam lietuviškus šokius. Vis yra 
daug progų linksmai, liuesai 
suktinį sukti — koketiškai 
klumpakojį vesti — ar lai ele
gantiškai “noriu miego” sekti! 
Įdomu pastebėti, kad tautiški 
šokiai vėl madon sugrįžo. Taip 
pat maišos ir “swing” ir liū
liuojančių valcų muzika. Gerai 
gali pasišokti Naujienų paren- 
gimose.

Nėra reikalo nė vaikučių na
mie palikti. Programos tinka
mos, įdomios. Lengva yra Ma
riutę ir Jonuką suvaldyti. O po 
koncerto — tai jiems rojus — 
.tik šliušk, šok ir vykis aplink 
ir aplink per visą salę!

O patys programai neišimtl- 
nai yra vertingi ir įvairus — 
taip kad ir muzikui, ir dramos, 
ir juokdarių mėgėjui yra pro
gos kuo pasidžiaugti. į

Ne — šią. savaitę muvėm 
nėra laiko! —-Suzanna Viliute. |

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numeri 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 DepU 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dępt.
1739 S. Halsted St^ Chicago, HL

Čia {dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti map pavyzdį No., —■
Mieros ., per krutinę

(Vardas ir pavardė)
I Vardas ir pavardė.

(Adresas)
Adresas (Miestas ir valstija)

Charakterio ugdymas prasi
deda su kūdikyste ir tęsiasi iki

Miestas ir valstija.

“Didžiausias dalykas gyveni
me nėra tas, kur-mes stovime, i bet kur mes einame.”



Ketvirtadierų kovo 28, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

vyrai, truputi rimtumo, o viskas įį Politikos LaukoBUS “0. K.”t , Ta Cicero “Better 
Chicagos Vyrų Choro Nario Pareiškimas Government”

Jau bus apie 5-ki metai kaip 
Chicagoj veikia Lietuvių Vyrų 
choras. Šis choras buvo susior
ganizavęs apie 30 metų atgal 
prie 81-os socialistų kuopos, bet 
užėjus “trečio periodo” laikams 
*— buvo suardytas. Dabar ir vėl 
po 15 metų pertraukos, vyrų 
choras gyvuoja iš naujo.

Jį atgaivino tos pat social-de- 
mokratinės minties dainos mė* 
gėjai. Prieš trejetų metų, labai 
į madų buvo atėjus demokrati
ja ir prie choro prisidėjo 3—1 
vyrai iš “bendro fronto” (viso 
chore yra virš 40 dainininkų). 
Vyrų choras, kaipo meno mėgė
jų organizacija, jokia politika 
neužsiima ir eina dainuoti vi
sur, kur tik yra kviečiami. Gi 
atskiri nariai turi pilnų teisę 
priklausyti prie kokių tik jie 
nori politinių ar religinių orga
nizacijų.

Visi Turi Lygias Teises.
Choras už jų veiklų, už jo ri

bų neatsako. Ir ligšiol chore 
viešpatavo pilniausia harmoni
ja nors didelė didžiuma, kaip 
dainininkų, taip ir choro rėmė
jų yra naujieniečiai, bet ir ma
žytė dalelė choro narių, vilnie -

čių naudojasi pilnomis teisėmis.
Kuomet koncertų parengimų 

komitetuose veikia didžiuma 
naujieniečių, “Naujienos” gau
na didesnius apgarsinimus, o 
kaip vilniečiai — “Vilnis” gau
na daugidu pelno, štai, kad ir 
pastarajam choro duotame, te- 
atro-koncerto komitete, buvo 
vienas naujienietis ir du vilnie-; 
čiai, ir kuomet vilnietis, Kichas, 
išduodamas raportų pasakė, kad 
už garsinimų “Vilnis” gavo $12, 
o “Naujienos*’ tik $3.00, niekas 
nepratarė nei žodžio, tik visi 
nuoširdžiu plojimu padėkojo už 
atliktų darbų.

Truputį Rimtumo.
Per tuos virš 5-is metus,

persiorganizavimo, Vyrų choras 
yra daug kartų dalyvavęs su ki
tais chorais, pildant įvairioms 
organizacijoms programas. Ke
liolikai organizacijų pildė pro
gramos vieni, už kų yra gavę 
virš po $100.00. “Naujienos” y- 
ra Vyrų chorui užmokėjusios 
$40.00 lik už apie 10 minučių 
laiko.

Partija
Ką Ji Atstovauja, Kbks 

Jos Tikslas
\

Walter Babitz

apie
Ba-

Go

po

CICERO, 
atsišaukia prie savo tautiečių 
neva įrodydamas savo oponen
tų blogumą. Gaila, kad^lit' ne
gyvena kur nors kitame pašau-, 
Įyje. štai ką uodo faktai 
tą musų gerąjį bičiulį p. 
bite. '

Walter Babitz, Better
vernment partijos kandidatas 
į assesoriaus vietą, ir savinin
kas Grant Teatro, kuris ran
dasi 1404 South 49th Court, 
moka tiktai $23 taksų į me
tus ant savo teatro nuosavy
bės. Jeigu netikite pažiūrėkite 
į 861 skyrių, 65-tos knygos, 
kuri randasi ofise taksų kolek
toriaus pirmame aukšte County 
rūmuose.

Balsavimai—Antradienį, ba
landžio (April) 2tą, 1940.

Balsavimo valandos—nuo 6 
ir y to iki 5 vakaro. .

Lietuviai! bukite atsargus! 
Remkite savo draugą, p. <Chris- 
tens'Ohą į dssesoriaus mrėdą. 
Bet užšvis -geriausia, balsuoki
te už visus tos partijos kan
didatus. Sekite spaudą, lanky
kite susirinkimus.

Didelis viešas susirinkimas 
29 dv penkiadienio vakare, šv. 
Antano parapijos svetainėje. 
Tarpe kitų kalbėtojų bus ad
vokatas Antanas Olis., kandida
tas jį teisėjus Chicagoje.

f Draugas.
(Skelbimas)

Lietuvių Mitingas 
Hershey Kandida
tūros Naudai

MARCIJONA STRIPEIKIE- 
NĖ (po tėvais Vertečinskaitė)

Persiskyrė su šiuo pasau
liu kovo 25 d., 3:30 vai. po 
pietų. 1940 m. sulaukus gilios 
senatvės amž., gimus Taura
gės apskr., Girdiškės parap., 
Patulių kaime. Amerikoj iš
gyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime 
3 dukteris—Marcijoną, žentą 
Joną Kvietkų, Oną žentą Juo
zapą Lasauską, Marcijoną, 
žentą Stanislovą Vištartą, 9 
anukus, brolį Stanislovą Ver- 
tečinską Connecticut valst., 
{pusbrolį Andriejų-Vertečinską

Vyrų choras yra visur kvie
čiamas ne dėl to, kad jie yra 
vyrai, bet dėlto, kad yra sėjai, 
patyrę dainininkai ir kad juos 
mokina vienas >iš geriausių mo
kytojų S. V. 'lietuvių tarpe, tai 
muzikas p. K. Steponavičius, 
kuris taip pat mokina ir ini&rų,

Kūnas pašarvotas 8736 Ex- 
change Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., kovo 29 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į šv. Juozapo 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. 
peikienės 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame: Dukterys, 
Žentai, Anūkai, Brolis, Pus
brolis ir Giminės.

Laid. Dir. L J. Zolp, Tel. 
YARDS 0781.

myn”, kuris yra garsus ne tik 
Chicagoj, ir visoj Amerikoj, bei 
net ir Lietuvoj.

Vyrai jokių duoklių nemoka 
ir visų savo gautų uždarbį su
naudoja choro lavinimo reika
lams. Visi yra dailiojo meno 
mėgėjai ir noriai aukoja to me
no reikalams ne. tik laikų, bet 
tankiai ir finansiniai prisideda. 
Ižde ekstra pinigų vyrų choras 
neturi ir niekam jokių aukų ne
skiria (išskiriant Vilniaus var-

Kiek Yra Jūsų Taksų Bilą?
Vienintelis žmogus Ciceroje, 

kuris gali Sutvarkyti taksų bi- 
las yra Demokratų assesorius, 
Henry Schwartzel, kuris ap
skaičiuoja jūsų nejudinama 
nuosavybę (real estate) ir ypa- 
tišką nuosavybę (personai pro--, 
perty).

Babitz kandidatuoja į asse- 
soriaus vietą ant Better Go
vernment partijos tikieto dėl 
to, kad Schwartzel jam tai lie
pė daryti, norėdamas suskal
dyti ir atimti Republikonų bal
sus iš Frank Christenson. Ar
gi nematote priežasties, kuri 
priverčia Babitz sekti Schwar- 
tzelio paliepimus?

Nceikvokite savo balso bal 
suodami už Babitz, nes tai bus 
balsas už jo Demdkratų parti
jos bičiulį Sdh\vArtzėl!'

Rengia Liet. Demokratų 
Lyga

šį sekmadienį, Kovo mėn. 31 
d., lygiai 7-tą v. v., Čikagos 
Lietuvių Auditorijoje įvyks di
džiulis parengimas. Atsilankę 
pamatysite naujus Lietuvos ki
no paveikslus, ir radi© akto
riai pildys programą.

Lietuvių Demokratų Lyga of 
Cook County rengia šį didžiu
lį vakarą pagerbimui Harry B. 
Hershey, reguliario demokratų 
kandidato į Illinojaus guber
natoriaus vietą, šio vakaro ren
gėjai, lietuviai demokratai, jau 
seniai išsijuosę darbuojasi, kad 
programas butų įdomus. Visi 
atsilankę tikrai smagiai pralei
site laiką. Įsidėmėkite vietą ir 
laiką: Lietuvių Auditorijoje— 
3133 S. Halsted St.—Sekmadų 
Kovo mėn. 31 d., 7-tą v. v. 
Įžangos nebus. Visi įeisite vel
tui. H T

Kviečia (jKįiĮęiitetas. (Skl.)

muoše, balandžio 9-tą dieną ir, 
reguliariuose rinkimuose lap
kričio mėnesį. Kalbės ir ne- 
kandidatai Teisėjas Zuris ir Ai 
Kumskis, kurie išaiškins daly
kų lietuvių kalboj užleis vietą 
trumpai prabilti kandidatams, 
kurie su mumis dalyvaus, lo
kaliai kandidatai, pp. Zintak, 
Rep. Gormley, Rep. Kluczyn- 
ski, Congrešsmonas Beam ir. 
Aldermonas Hartnett, nors al- 
dermonas nėra kandidatas. 
Taipgi dalyvaus ir aukštesnių 
vietų kandidatai County ir 
State vietomis, kaip Slattery, 
Hershey, Courtney ir kiti.

Mes tikimės, kad tamstoms 
pravartu jų įdomių kalbų pa
siklausyti, todėl prašom atsi
lankyti, senas ar jaunas, vyras 
ar moteris. Mes norėtume už
pildyti šią erdvią svetainę ir 
parodyti kitataučiams lietuvių 
vieningumą.

Šio masinio mitingo komisi- 
jon įeina visa organizacijos Val
dyba ir lietuviai, dirbą valdiš
kuose darbuose, lietuvių pre- 
cinkt kapitonai Ir teisėjas 2įu- 
ris. Tokiu budu, prašortie visuo
menės prisidėti, kad -padarius 
šį masinį susirinkimą vienu 
skaitlingiausių.

Su pasitikėjimu tamstas 
kviečia visas organizacijos Šta
bas. S. G.

CLASSIFIED ADS
LEGAL NOTICES

KAUNTĖS KLERKO RAŠTINĖ
COOK KAUNTĖ, ILLINOIS

ILLINOJAUS VALSTIJA ) cc
COOK KAUNTĖ (

12-to Wardo Lietuvių 
Dem. Organizacija.

(Skelbimas)

Cook Apskričio Liet 
Lyga Ruošiasi 
Nominacijoms

Rengia Masinį Mitingą 
Kandidatams

a. Marcijonos Stri- 
giminės, draugai ir 

nuoširdžiai

Neteisingas Rašinys.
Dabar laikraščiui “Vilniai” 

rengiantis prie 20 m. jubilie
jaus, koncerte yra apsiėmęs du

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žeiųėPar davimui__

Pasiremdamas Illinojaus Rinkimų 
Įstatymų 34 dalimi, šiuo liudiju, 
kad primary rinkimuose baliotų po
pieriaus spalvos, kurios bus varto
jamos Primary Rinkimuose atitin
kamų partijų Gook Kauntėje už 
šių miestų Berwyn, Chicago, Chica- 
go Heights ir Harvey, Cicero mies
telio ir Elmwood Park, Morton 
Grove, Niles Center, Summit ir 
Sticknęy kaimų ribų, antradienį, 
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.

MICHAEL J. FLYNN
Kauntės Klerkas 

(SEAL) Cook Kauntė, Illinois

5336 BRYRON, 5 KAMBARIŲ 
modernas, plytinis bungalow, tile 
virtuvė, vana, pusiau air-condition. 
Palisade 4841, savininkas^

PILNAS STATEMENTAS ant 
pareikalavimo, 6 apartmentai įkai
nuoti $12,000, nuomos $2,900, arti 
63 gat.; 12 ąpartmentų įkainuoti 
$20,000, nuomos $5,300, arti 65 gt.; 
14 apartmentų kaina $3,250, nuo
mos $6,960. arti 55 -gat. ir beto 55 
bungalow pasirinkimas ir du apart- 
mentiniai budinkai, 10% įmokėti. 
J. J. JILEK, 5348 So. Kedzie Avė., 
Prospect 6818.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO, pavienis, ga
lite atsišaukti ir iš toliaus. Esu 
karpenteris, suprantu visą darbą, 
prje namų. A. CASPER,' 121 West 
Illinois St., Chicago, III.

MARQUETTE PARKE ant Map- 
tewood Avė, 4ietoli 68 gat. 5 ir 3 
kambarių mūrinis bungalow, karš
tu vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas, rendos į mėnesį $73.00, kaina 
$5,900. Mažas įmokėjimas, įpriimš 
mainus senesnį namą arba ką jus 
turite. C. P. SUROMSKIS, 6921 So. 
Western Avė., Tel. Pepublic 3713.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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 buti—extra va
karai. 1637 Touhy. Berg. Holly- 
court 2813.

40 PĖDŲ LOTAS, gyvenamų na
mų apylinkė, prie Avenue N—131 
gatvės, Hegewisch, III., pagerini
mai atlikti ir apmokėti, title be 
skolos. Kaina greitam pardavimui 
$350. Box 2320. 1739 So. Halsted.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

TAMOŠIUS BAJORAITIS 
gyveno 3222 Pierce Avė.
Pepriskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 26 d., vakare. 1940 m., 
sulaukęs 83 m. amž., gimęs 
Lietuvoj—Mariampolės apskr. 
Skriaudžių par. Veiverių km.

Amerikoj išgyveno 49 hą 
Paliko dideliame nubudime 

draugą ir draugę Tamošių ir 
Marijoną Kubilius ir kitus 
drąugus ir pažįstamus.

Brunas pašarvotas- Lacha- 
wicz’iaus kopi., 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks šeštad., 
kovo 30 d., 1:30 vai. popiet. 
Iš koplyčios ^bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Tamošiaus Bajo
raičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Draugai ir Pažįstami.

Laid. Din Lachawicz ir Su- 
nai, Tel. CANAL 2515.

anūkes; 
brolienę 
jų šei- 
švogerį 
šeimy- 

ir

lyvauli ir vyrų choras. Ta pro
ga, vyrai apsiėmė tame koncer
te dainuoti pigiau nei nustatyta 
kaina, ir dar keletu dolerių pra
leisti po koncerto. Dėl tp, išė
mus visas -išlaidas ir užmokėjus 
mokytojui, vyrams iš tos sumos 
beveik nieko ir nelieka. Kelios 
dienos atgal, kas tai rašydamas 
“Vilnyj”, paminėjo, kad Vyrų 
choras žada “Vilniai” aukoti 
$10.00. Kadangi vyrai tuo reika
lu nedarė jokio nutarimo, ir dėl 
to daugelis mano, kad tai yra 
to korespondento nerimtas ir 
kitus erzinantis išsitarimas.

Ateityj šitokie išsišokimai tu
rėtų buti vengiami. Nei vienas 
choro narys neturėtų kalbėti ar 
rašyti tai, kas nėra choro nutar
ta ir tuo budu nekelti nesusi
pratimo choro narių ir kitų or
ganizacijų tarpe. Taigi vyrai, 
tik truputį rimtumo, ir viskas 
bus O. K. Meno Mėgėjas

Pavasario Šokių, 
Margučių Vakaras

Upytės Draugiškas Kliubas 
rengia “Spring Dance” su pro
gramų kovo 30, 7:30 vakare, 
Hollywood Hali, 2417 ’W., 43rd 
Street. t

Programe dalyvaus Kultūros 
Ratelio Choras, kuris jus pa
linksmins su dainomis. Taipgi 
bus ir kiti pamarginimai, tad 
kviečiame visus draugus atsi
lankyti tą vakarų, ilinksmai 
laiką praleisti ir margučių pa
mušti.

Ketvirtadienį, kovo 21 die
ną, Lietuvių Demokratų Lygos 
naujoj raštinėj, 6825 So. Wes- 
tern avė., Lygos ekzekutyvis 
komitetas laikė savo speciali 
susirinkimą. Svarstė įvairius 
besiartinančių “primary” rin
kimų reikalus, ir lietuvių po
zicijų Cook Countėje. Svarbiau
sias diskusijų klausimas buvo 
Lygos rengiamas masinis mi
tingas dem. kandidatų naudai.

Planavimo komisijos pirm. 
Al Kumskis pranešė; .kad sve
tainė jau seniai paimta ir kad 
plakatai pagaminti ir įvairus 
paveikslai ir pamarginimai pa
rūpinti, taip kad 
šieji
buvo pranešta, kad čia bus ga
lima gauti ir alučio. Tuo rei- 
kalu darbuojasi p. Kairys iš 
Humboldt Park apylinkės.

Kalbės Hershey
Masinis mitingas įvyks kovo 

31 d., 7 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 

skirtu- 
skait- 
augšti 
kurie 

Demo-

REIKALINGA MERGINA dirbti 
taverne prie lunchaus. 6425 South 
Ashland.

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

404 So. Racine. 2-ras aukštas.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, virimo nėra, geri namai, 
buti, nuolatinis darbas, $6 pradžiai. 
Belmont 0025.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui, vaikų nėra, savas 
kambarys, ir vana, priemiestyje, 
$7.00. P. O. Box 2321, 1739 South 
Halsted St.

Kviečia Kosmisija.

Masinis Demokratų 
Mitingas Brightoii 
Parke

atsilankiu-
nenuobuodžiaus. Taipgi

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA prie abelno namų darbo; 
nereikės virti, visi suaugę. Kamba
rys ir maudynė. $8.00 savaitei.

Holycourt 4651.

OCEANA KAUNTĖS, MICHIGAN 
ŪKĖS.

50 a., mažas namelis, gera beis- 
ment barnė, 2 te a. aviečių lotai 
šieno žemės, prie vieškelio, $1475. 
su terminais.

30 a., dalinai aprūpinta mulų ty
mu, geriausias pirkinys už $1900. 
tik 2 mylios nuo miestelio, skersai 
teka upelis, gali pradėti imti tuoj 
pinigus, visa išskyrus 2 ak., apau
gusi žole, geri budinkai.

40 a., 4 mylios nuo miestelio, la
bai puiki rezidencija, furnasas, ele
ktriką, upelis teka skersai, šalikė
liai apsodinti puikiais klevais, kele
tas žingsnių nuo mokyklos, nuosta
bus pirkinys už $1500.00, $175.00
įmokėti.

Šie ir daug kitų lengvais termi
nais. Atvykite į Hart ir leiskite 
jums parodyti kokius čia bargenus 
galite gauti. Dar niekad kostumerių 
nesuvylėme.

HĄNSON-OSBORN, Hart, Mich.

FARMS—TO RENT 
Ūkiai, Rendai

RENDON ARBA ĮLEISIU už 
prižiūrėjimą į savo gražią ūkę su 
visu įrengimu — yra netoli Chi
cagos. Atsišaukite, kurie galite tuoj 
eiti; savininkas dirba mieste. V. 
DIKSELIS, 7013 So. Talman Avė., 
Chicago.

AU'JLOS-TRUCKS—MISCELLAN. 
Automobiliai ii; Trokai—BenĮ^brai
OFICIALĖ TROKAMS TESTIN- 

TI VIETA. Permitas No. 441.
HIGHWAY GARAGE, 

7431 So. Western Avenue.
KAZIMIERAS JANUSAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 26 d., 6:10 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Telšių aps
krity, Varnių parap., Pana- 
kaičių kaime. Amerikoj išgy
veno 40 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Agotą po tėvais Mar
kus, posūnį Joną Demereckį, 
podukrę Marijoną ir žentą 
Joną Jankauskus, 2 
brolį Juozapą ir 
Petronėlę Janišus ir 
myną, seserį Oną ir 
Joną Ročius ir jų
ną; pusseserę Marijoną 
švogerį Sylvestrą Žalpius, jų 
šeimyną ir .kitas gimines.

Priklausė prie Simano Dau
kanto ir Sald. širdies Viešp. 
Jėzaus Dr-jų. (

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 South 
Lituanica Avė. Laidotuvės 

įvyks šeštad., kovo 30 d., 
8:30 vai. ryto iš . kopi. į šv. 
Jurgio .parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už vebonio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Januso 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris, 
Brolis, Sesuo ir kitos Giminės 

Laid. Dir. Antanas M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

1500 NAUJŲ 
■KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ
KAINOS Sumažintos 00% 

NumuStos iki ¥2 
DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI
Neatsiimta 0x0, 8x10, 0x18, 0x15,11x10 
Vertė nuo $6 ,iki $00. Dabar $3 iki $20 
Nauji 6x0, 8x10, 0x12, 18x18, 10»^xl5 
Vertė $20 iki $80. Dabar $10 iki $42 

Ir atikSė.
10 0x12 tikrų orientallij, 00 kitokiu 

Mleros 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 Jardų karpetų po 00c Jard ir aukSč.

CHECKER CLEANERS 
I SANDELIAI

6208-16 S. KACINE—Dienomis, 3 vakarus

- NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOK8JIMAIS

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

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Kalbės Kandidatai Į Guberna
torius, Senatorius, fciti

BRIGHTON PARK. — 12-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
Organizacija kreipiasi į visus 
lietuvius gyvenančius šioj apy
linkėj, kviesdama atsilankyti į 
masinį susirinkimų, kuris įvyks 
sekmadienį, Kovo 31mų (dieną, 
antrą valandą po pietų naujoj 
Dariaus ir Girėno Posto Ame
rican Legion Salėje, 4412 So. 
Wegtern Avenue.

Tamstų atsilankymas bus 
didžiai įvertintas, kaip šios or
ganizacijos valdybos, narių, 
taip ir Lietuvių veikiančių po
litikoj. Bus rodomi įdomus 
krutamieji paveikslai, taipgi 
bus įvairus programas, taip 
kad nebus nuobodu praleisti 
porą valandų su šios organiza
cijos nariais. Įžanga' visiems 
veltui.

St. Todėl, lietuviai, be 
mo užsiėmimų, prašomi 
lingai dalyvauti. Kalbės 
.politikai ir kandidatai, 
randasi ant reguliario
kratų tikieto., State kandidatai
— Hershey — Lewis — Slat- 
tery .— Hughes; County kan
didatai — Courtney — Kaindl
— -Conroy — Schlaeger ir City 
Municipal Court Teisėjai, taip
gi įvairių Wardų komitimonai. 
kviečiam visus skaitlingai at
silankyti. Įžanga visiems vel
tui. Kviečia teisėjas Zuris, 
Kumskis, Wardų pirm, ir ek- 
zekutyvis komitetas ir visa 
Lygos valdyba. S. G.

Lietuvos Kariuome 
nes Įžengimas Vil
niun Filmose

I ii /^Siunčiam (Gėles(lUMK X Telegramų įLU V LIMO Visas Pasaulio 
Dalis •

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankletams

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308 į

Kalbės Vietiniai Lyderiai
Tarpe paveikslų ir prbgramg 

kalbės keletas kandidatų, ku
rie randasi ant Reguliario De
mokratų tikieto ir kuriems rei
kalinga musų ^lietuvių panama 
ateinančiuose “primary” rinki-

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

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

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

Lietuvai įGribėti fondas.

help wanted—Malė 
jp^Jbimnkjj Reikia

REIKIA SEILSMENŲ, kurie jau 
yra pardavinėję likierus tavernoms 
ar kokias 'kitokias prekes. Tie, ku
rie turi šias kvalifikacijas gaus po 
$25 į savaitę, plūs komisiją ir bo
nus. Kreiptis asmeniai, klausiant 
Mr. Leo Korzenski.

OLD FORT DEARBORN 
WINE & LIQUOR_, INC. 
3649 So. Racine Avenue.

MOViMG AND EKPRESSING 
jr YazDCLa

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

AUTOS—TRUCKS WANTED 
A<1^0oll0^B^U

MAŽAS ĮMOKĖJIMAS AR SENA
SIS KARAS 

BE ĮMOKĖJIMO 
jei turi darbą

DAVIES FINANCE CORP.
Valstijos—miesto laisnė dykai 

Parduodam už morgičius 
266 KARŲ PASIRINKIMAS 

iš 1932 iki 1940 visų išdirbysčių—
Sedan, Coupe ir Convertable.

Buick, Chevrolet, Chrysler, Dodge, 
Ford, Lincoln, Zep., Nash, Oldsmo- 
bile, Plymouth, Packards, Pontiac, 
Studebaker. Diduma turi radijus, 
šildytuvus, 90 dienų garantija, 7 
dienų bandymo laiką. Pats termi
nus pasidaryk. Pinigais ar mainyti.

KAINA $60 iki $795.
DAVIĖS FINANCE CORP. 

2209 MICHIGAN AVĖ. 
Visada atdara.

j BUSINESS įiHANCES
______ Biznio Progos__________

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį. Kampinis na
mas ant bizniavos gatvės. 3566 So. 
Halsted St.

<r FOll-SALE
Rakandai ir Įtaisai Bardąviinui

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
Congoleum ketv. pėd.............. 33c
tnlaid Linoleum ketv. pėd...... 69c
Armstrong Inlaid Linoleum K p. 98o 
Linoleum Rūgs 9x12 .............  $2.88
BLETSTEIN LINOLEUM STORE 

4957 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 5615.

PARSIDUODA TA VERNO fik- 
Čeriai, “Direct draw”—Stalai ir 
visi kiti tavernui reikalingi daik
tai. Labai pigiai. Anna Mitchell, 
3300 Archer Avenue.

PARDAVIMUI TA VERNO, bow- 
ling alleys ir užkandų kombinacija, 
21 ir Leavitt st„ trisdešimts mėtų 
kai įsteigta, puiki proga labai gy
vam pirkėjui. Pinigais. Kreiptis 
7310 W. Grand Avė., Tel. River 
Grove 898.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pfcekimn Rei
kalais Eiti t tas Krautuve* 
kartos Skelbiasi Nanjimus

VVttULESALE FUKNITtRJ.
Rakandai lr Įteisai ĮPardavimiii

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. JMLes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Westem Ava., Chicago. 
III. Fhone Republic 6061.
—————————

FINANCE AND VOANS 
Finansai ir^ Paskolos

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.

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



NAUJIENOS, Chieago, III.
____ i,______________ I____—____ __ ______ ą^ę^M***^* ***' *<• *. •>7rL.

TIKRAS

1

VAKAR CHICAGOJE
S.L.A. NARIU PROTESTAS

N.

RIKOS LIETUVIU SUVAŽIA 
MAS CHICAGOJE

Artinantis “Naujienų” koncertui, draugai naujie- 
niečiai jau pradeda suvažiuoti Chicagon iš gana tolimų 
kolonijų. O iš artimesnių apylinkių rengiasi suvažiuoti 
tą pačią dieną.

Pribuna keletas žymių pittsburghiečių, taipgi at
vyksta svečių iš Detroito, Rockfordo ir daug kitų toli
mesnių apylinkių.

C. K. Brazis su H. Laban organizuoja kelis auto
mobilius.

Waukegano draugai irgi žada turėti didelę repre
zentaciją. Lietuviai iš Gary, Indiana Harbor, East Chi
cago, Calumet City ir dar kelių kitų kolonijų atvažiuos 
sekmadienio rytą.

Draugai atvažiavę iš tolimesnių kolonijų prašomi 
užeiti į “Naujienas”, nes raštinė bus atdara iki 2 vai. po 
pietų.

P-ia Gugienė ruošia ir tvarko programą ir padarys 
jį kuo įdomiausiu.

Todėl ateinantį • sekmadienį Sakalų svetainėj bus 
tikras Amerikos lietuvių suvažiavimas. —T.

Solistė “Naujienų
Koncerte

Aldona Grigoniutė sekma
dieni dainuoja “Naujienų” Me
tiniam Koncerte, kaipo “Nau
jos Gadynės” Choro solistė. 
Jos malonus ir gražus dainavi
mas kiekvienam bus labai 
smagu išgirsti.

Prieš kelioliką dienų} S.L.A. narių gavo pluoštus lapelių, ku
riuose agituojama rinkti į Susivienijimo Pildomą Tarybą p. p. 
Laukaitį, Kersevičių, Viniką, Bachuną, Mockų, Brazauską, ir Dr. 
Biežį. Ant dviejų lapelių pažymėta, kaipo jų leidėjai kokie tai 
“S,L.A. Gerovės Gynėjai”, kurių sekretorium yra paduotas V. 
S. Jokubynas (940 West 33rd St., Chicago, III.), S.L.A. 36 kp. 
narys.

• Probate (palikimų) teis
me pasirodė, kad Lucas R. 
Schermerhcrn, neseniai miręs 
Oakparkietis — spekuliatorius 
medvilnėj, paliko apie $1,000,- 
000 turto.

q Miestui .Circuit teismas 
vakar įsakė grąžinti namų sa
vininkams $341,770 specialiais 

Tenai yra pripasakota daug Visokių niekų ir net aiškios ne- asesmentais, ir $150,000 nuo 
tiesos apie Susivienijimą Lietuvių Amerikoje. Pavyzdžiui, lape- Kimčiais. Pinigus gaus tik tis . . -— -s. . i •_ __ ___ i_ i o t a *_ I ........lyje su ahtgalviu “Musų Balsas” skelbiama, kad S.L.A. turtas 
esąs visaipcikvojamas, o labiausia tai duodant paskolas (ant 
mortgečių). Esą, dabartinė Pildoma Taryba neatsižvelgia į pra
eities nuostolius, pasidariusius iš tokių paskolų “ir naujas pa
skolas dalina kas tik jų paprašo” — reiškia, visai nepaisoma, 
ar paskola yra užtikrinta, ar ne! Ar ponai “S.L.A. Gerovės Gy
nėjai” šituos biaurius priekaištus Susivienijimui galėtų įrodyti 
ir paremti faktais?

Bet antrame “geroves gynėjų” lapelyje pripasakota dar ar-

namų savininkai, kurie turi 
nuosavybę prie Michigan avė. 
tarp Randolph ir Chicago avė. 
Specialiai asesmentai buvo su
rinkti iš jų Michigan avenue 
praplatinimui tarp nurodytų 
gatvių.

• Prie 5630 S. Park avenue 
negras Norman Pierce,, ųuor- w U A k | X <.<<3 AIVA lt imi JL AVI VV-j \ Al VI V/

šesnių šmeižtų prieš Susivienijimu. Šis lapelis yra išsiuntinėtas 15^34 3. Park avenue, nušovė 
iš Sodus, Mieli., kur gyvena'p. "J'.'j. Bachunas, kurį “gerovės gy- 35 metų moteriškę, Mrs. Char- 
nėjai” perša į S.L.A. iždininkus. Štai kas atspausdinta pirmame jotte Owens. ...» ’
jo puslapyje: .... . . . . ,

“KAS PIRMA MIRS? • Atėjusi į krautuvę adre-
AR 311 1^6 N. Keeler avenue pa-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ sipirkti reikmenų namams, 55
Ar metų Mrs. Louise Staley gavo

TAMSTA?” širdies ataką ir pasimirė.

Čia, vadinasi p. Bachunas, p. Jokubynas ir ko., skelbia, kad • **
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje - “mirs”! Hai susižeidė Mrs. Auna Sehr,

Kituose to paties lapelio puslapiuose S.L.A. nariai yra gąs- me M sene e nuo o 
dinami, kad jų apdraudos Susivienijime, gal būt, paliks neišmo-1 ar ov ave^lue- 1 uvo a a* 
ketos; kad Susivienijimas, jei norės nuo “mirties” išsigelbėti, 
turės apkrauti narius didesnėmis duoklėmis, ir 1.1.

Nėra reikalo nė aiškinti, kad šitie “gerovės gynėjų” prasi
manymai yra nieku nepagrįsti, nes jeigu Susivienijiinui, iš tiesų 
gręstų tokie baisus pavojai, kaip jie skelbia, tai Pennsylvanijos 
Apdraudos Komisionieriai ir kitų valstijų Apdraudos departmen- 
tai jau seniai butų atkreipę į tai dėmesį ir Susivienijimui butų 
buvęs atimtas leidimas “daryti biznį”.

Bet tokie užsipuldinėjimai ant S.L.A., tokie narių gąsdini
mai gali musų organizacijai labai pakenkti. Kaip galima tikėtis 
gauti naujų narių į Susivienijimą, kuomet yra skleidžiami tūks
tančiai lapelių, kuriuose yra pranašaujama jogei S.L.A. “mirs” 
ir nebus išmokamos narių apdraudos?

Mes, SLA. nariai, iš įvairių S.L.A. kuopij Chicagoje ir apie- 
linkėse, reiškiame griežčiausią protestą prieš tų lapelių autorius 
ir jų platintojus! Mes reikalaujame, kad S.L.A. Pildomoji Tary
ba imtųsi priemonių šitą pragaištingą agitaciją prieš Susivieni
jimą sustabdyti.

Kartu mes atsišaukiame į visus S.L.A. narius, kviesdami 
juos ginti savo organizacijos gerą vardą nuo tų neva S.L.A. “Ge
rovės Gynėjų”, kurie Susivienijimą šmeižia ir diskredituoja. 

Pasirašo: ’

Nauja Mokytoja 
Ves Vyrą Chorą 
“N.” Koncerte

Tamelis, 125 kp. 
Petraitis, 125 kp. 
Shaikus, 226 kp. 
čepukas, 226 kp. 
Čereška, 226 kp. 
P. Deveikis, 301 kp.

Jos. Pučkorius, 139 kp.
E. Pučkorius Jr., 139 kp.
A. Kondrotas, 109 kp. 
Mrs. A. Kondrotas, 109 kp.
K. Liutkus, 260 kp.
A. Lauritanas, 63 kp.
T. Kuchinskas, 63 kp.
F. Skrobutenas, 63 kp.
K. Pocius, 55 kp.
A. Narbutas, 139 kp.
K. Narbutas Jr., 139 kp.
E. Mikužiutė, 313 kp.
J. Kaulinas, 238 kp.
B. Bamiškis, 63 kp. 
Dr. A. Montvid, 226 kp.

V. B. Ambrose, 36 kp.
J. Naujalis, 226 kp.
K. P. Gugis, 36 kp. ‘ 
Dr. P. Grigaite, 36 kp. 
K. August, 36 kp.
J. Bačunas, 226 kp. < 
Mrs. A. Miščikaitienė, 208 kp. 
J. P. Varkala, 222 kp.
J. Jasinkas, 129 kp.
Dr. P. Zalatoris, 129 kp.
W. Pankauskas, 129 kp. 
B. Pužauskienė, 260 kp. 
P. Daubaras, 36 kp.
Mrs. P. Daubarienė, 36 kp. 
J. Jesulevičius, 260 kp 
Mrs. J. Jesulevičienė, 260 kp. 
Mrs. V. Feizienė, 226 kp 
B. Walentinas, 178 kp.
T. Rypkevičius, 223 kp 
P. Miller, 36 kp. -----
Aldona Mikužiutė, 344 kp 
A. Vaivada, 313 kp.

Vyrų Chorui žinotina.
Chicagos Lietuvių Vyrų cho

rų visi nariai susirinkit ateinan
tį sekmadienį, kovo 31 d., į dai
nų pamokas kaip visuomet, 9:30 
prieš pietus.

Musų mokytojas p. K. Stepo
navičius išvažiuoja į Cleveland, 
Ohio su “Pirmyn” choru, kur 
stato scenoje garsią operetę 
“Blossom Time” (“Kai Gėlės 
Žydėjo”). Jis su mumis nebus 
sekmadienį, bet kadangi vyrv 
choras yra apsiėmęs dainuoti 

(“Naujienų” koncerte, kuris į- 
vyks Sokolų svet., 2343 S. Kę- 
dzie avė., tai mes turim gerai 
prisirengti ir stisidainuoti prie 
naujo mokytojo.

Taigi, ateinantį sekmadien. 
mes turėsime laikiną naują mo
kytoją, iš senesnių laikų, gerai 
žinomą dainininkę, p. S. Čerie- 
nę. '

Taigi, vyrai visi bukit pamo
kose laiku.

Choro koresp. A. V—lis

Ketvirtadien., kovo 28, 1940 
. -Mirai.(0 NCE RT AS

Sekma^eny>

SVETAINĖJE
2343 South Kedzie Avenue

Dalyvauja

■t 

j 
ji

Birutės” Choras
Naujos Gadynnės Choras 
Chicagos L. Vyrų Choras

Programos pradžia 4:00 p. p įžanga 75c
Suknios •— 
Pertrumpos

Dailės studentai Chicagos 
Art Muziejuj, kurie gamina 
raštus moteriškų suknių audi
niams, vakar nusprendė, kad 
šio pavasario madų suknios 
moterims yra pertrumpos.

Užprašome Visus!




