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Šiandie Prasideda J. V. Gyventojų Surašymasra

PATARIA TEISINGAI ATSAKYTI J 
KLAUSIMUS

Bus surašomi žmonės ir turtas
VVASHlNGTON, D. C., bal. 

1—Antradienį prasideda 16-tas 
dešimtmetinis J. Valstijų gy
ventojų surašinėjimas. 120,01)0 
surašihėtojų paskirta darbui.

Bus surašomi šalies 
tojai, namai ir ūkiai.

Paskutinis prekybos 
mento sekretoriaus, 
Hopkinso, įspėjimas
nėtojams buvo: atminkit, kad 
jus esat klausinėtojai, o ne in
kvizitoriai, dirbkite 
mandagiai, taktiškai.

Ryšium su šituo cenzu vesta 
tūloj spaudos daly piktu pro
paganda. Senatorius Tobey (re- 
publikonas iš N. H.) ypatingai 
atakavo klausimus, kurie not-i 
nustatyti gyventojų turto ver
tę. Jo atakos plačiai garsintos
ir gal būt kai kur jos rado pri- teisingus 
tarimo. paraginti kaimynus < duoti to-

Todėl 11 žymių J. Valstijose kius pat atsakymus ir stengtis 
asmenų išleido atsišaukimą j netrukdyti surašinėjimo darbo.

gyven-

depart- 
Harry 

surašy-

datbą

visus gyventojus. Jie pataria 
atsakyti klausimus teisingai. 
Jie akcentuoja teisingų atsaky
mų svarbą ir vertę visai šaliai.

Atsišaukimą pasirašo Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas VVilliam Green, New 
Yorko mėras Fiorello La Guar- 
dia, Vermont gubernatorius Ai- 
ken, išgarsėjęs žurnalistas Wil- 
liam Allen White, Amerikos 
moterų klubų federacijos pre
zidentas p-nia Saidie Orr Dun- 
bar, ^Amerikos sveikatos są
jungos prezidentas Dr. Edward 
S. Godfrey Jr., nacionalės ap- 
švietos sąjungos prezidentas 
Amy II. H. Hunrichs ir kiti.

Savo atsišaukime sakyti as
mens pataria 'visiems % duoti 

atsa/cymus, >. taipgi

I . fcAUJIENU-ACME Telephoto
PITTSBURGH, PA. — Pakilęš uį)ėje vanduo, užliejo bulvarą.

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

VĖLESNI PRANE
ŠIMAI
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Stengsis sulaikyti 
prekes plaukian
čias Į Vokietiją

Mirties bausmė inži 
nieriui už geležinke 

lio nelaimę

.. ..... J1 ------

Sąjungininkai stip 
riau spaus neutra-

LONDONAS, Anglija, bal. 1 
—Numatoma, kad verždama 
bkkadą prieš Vokietiją, Brita
nija nepaisys teritorinių Norve
gijos vandenų teisių. Britanija 
stengsis sulaikyti gabenimą ge
ležies rudos iš Švedijos į Vokie
tiją Norvegijos pakraščiais.

G G G

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
1 — Vokietije-s karo vadovybės 
pranešimu septyni Francuzijos 
lėktuvai nušauti kautynėse per
eitą sekmadienį.

G G G

..MASKVA, Rusija, bal. 1 — 
Rusija įsteigė naują valstybę 
Karelijoj, kurią atėmė suo
miams. Krašto apsaugos reika
lams. Rusija 
$3,000,000,06’0 
nai.

kurias už
kurioms ji 
Ching-wei

pirmadie-

šįmet asignuos 
daugiau nei per -

bal.

DEŠIMT ŽUVO DĖL POTVYNIO 
RYTŲ VALSTIJOSE

PHILADELPHIA, Pa., bal. 
Susąuehanna upėje vandub 
pirmAdienį pakilo 31.25 pėdų. 
Tai/tik dvi' pėdos žemiau 1936 
metų potvynio lygio, kai buvo 
padaryta daug žalos.

Stfsųuehanna slėniuose gy
ventojai pradėjo kraustytis iš 
namų.

Supilimai krantų Wilkes 
Barre apylinkėje išversti pir
madienio rytą. Dešimt tukstan 
čių apylinkės slėnio gyventojų 
pAbėgo iš savo namų, potvynio 
grasinami.

New Yrorko valstijos pietų 
daly ypatingai Susquehanna 
Chenango upių vanduo išsilie
jo iš krantų, šimtams šeimų 
teko pabėgti iš namų dėl pot
vynio. Pavojaus padėtis* pa
skelbta Binhamptone. 700 gy
ventojų iškelti iš slėnio John
son City, prie Binhamtono.

Giedras ir truputį vėsesnis 
oras pirmadienį teikė vilties, 
kad potvyniai kiek atslūgs.

Del potvynių šeši žmonės 
žuvo Pennsylvania, o keturi 
New Yorko valstijose.

LONDONAS, Anglija, bal. 1 
—Antradienį premjeras Cham- 
berlaih, tikimasi, praneš par
lamente apie blokados Vokieti
jai suveržimo planus. Dalykas 
toks: įvafrtos neutralios šalys 
nuo karo pradžios ėmė gabenti 
sau daugiau prekių iš Ameri
kos, kaip kad gabeno norma
liais taikos laikais. Dalis tų 
importų, nužiūrima, galų gale 
pasiekia Vokietiją.

'? ♦»

Britanija ir Francuzija da
bar nori sulaikyti pagalbą Hit
leriui. Jų planas todėl 
leisti neutralioms šalims 
bentis tik tiek reikmenų iš 
jurio, kiek matomai joms 
čioms reikia.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
bal. 1 — Ge’ež-inkelio lokorfio'y- 
vo inžinieriuj L Gaidamovič 
prisipažino, kad prie kryžkeles, 
tarp stočių BėliAna ir Grcdo, jis 
nepaleido švilpuko ir dėl to 
traukinys užgąvo troką, vežusi 
žmones. 11 troku važiavusių 
žmonių žuvo. Inžinieriui teis
mas paskyrė mirties bausmę.

v i

DARBININKAI PALEIDŽIAMI Iš 
WPA DARBŲ

VVASHlNGTON, D. C., bal. 
1 — WPA darbų administra
cija pirmadienį pradėjo paleis
ti iš tų darbų 200,000 darbi
ninkų. Iki birželio mėnesio 30 
d. numatyta paleisti viso apie 
700,000 darbininkų. Kiti pra
nešimai sako, kad bus paleisti

800,000 Y^PA darbininkų.
WPA administratorius Har- 

rington aiškina: paleidimas 
darbininkų esąs reikalingas, 
kad ištektų fondų, kuriuos kon
gresas paskyrė sakytiems dar
bams einamais fiskaliais me
tais.

esąs 
ga
li ž- 
pa-

Wang Chihg-wei re
žimas tik įnagis 

japonams

Wisconsin valstijoj 
svarbus nominacijų 

balsavimai
MADISON,’ Wis., bal. 1 — 

Antradienį įvyksta nominaci
jų balsavimai Wiscpnsin valsti
joje. Ypatingai įdomaujama 
klausimu, kokie pasirodys da
viniai, liečią prez. Roosevelto ir. 
vice-prezidento Garnerio kan
didatūras. Republikonų tArpe 
lenktyniuoja • senatorius Van- 
denberg ir New Yorko prokiir 
roras Thomas E. Dewey.

Komunistai pralai 
mėjo moteriškų dra 

bužių unijoje

57 bilionai rubliu 
sovietų kariuomenei

MASKVA, Rusija, bal. i — 
Finansų komisaras Zverev įtei
kė ftusijos biudžeto sąmatą vy
riausiajam sovietui užgirti. Vi
sas biudžetas siekia 182,000, 
000,000 rublių. • •,

Kai kurie apskaičiavimas ru
bliui duoda 20 Amerikos centų. 
Kiti apskaičiavimai stato rub
lio vertę kur kas žemiau.

Iš reikalaujamų 182 bilionų 
rublių 57 bilionai numatyti iš
leisti krašto apsaugos reika
lams, kitaip tariant, . armijos, 
laivyno ir aviacijos reikalams, 
šįmet kariuomenei reikalauja
ma 16 bilionų rublių daugiau, 
ne kad pernai reikalauta.

NANKING; Kinija, lai. 1 — 
Pereitos savaitės gale čia i- 
steigtas Wang Ching-wei reži
mas. Pats Wang Ching-wei ir 
vyriausybės nariai yra kinai, 
bet vyriausybę dominuoja ja
ponų armija.

Politikos stebėtojai Kinijoj 
ir Japonijoj reiškia nuomonę, 
kad japonai nėra nusistatę 
Wang Ching-wei vyriausybę 
palaikyti. Ji jiems tarnausianti 
kaipo priemonė, kaipo kazira 
taikai su Chiang Kai-sheko 
vyriausybe padaryti.

Net pačios Japonijos armi
jos vadų tarpe reiškiasi noras 
juo greičiau karą Kinijoj už
baigti, jeigu tik Chiang Kai- 
shek sutiktų priimti lengviau
sias japonų sąlygas. Po to 
Wang Ching-Wei jau pasidary
tų nebereikalingas. 

.—.----- 1—-___

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
1 — Pirmadienį įvyko Francu- 
zijos ministerių kabineto mi
tingas. Premjeras Reynaud pa
informavo kabinetą apie są
jungininkų nutarimą laikytis 
drąsesnės taktikos neutraliu 
šalių atžvilgiu — ypač Skandi
navijoj ir Balkanų šalių atžvil
giu. ’

Francifzijos valdžia pradėjo 
vykdyti trijų punktų programą 
gyvenimam Daromas šalies gy
ventojų surašymas, nes ruo
šiamasi įvesti maistui ir kurui 
kortelės, kurios jau veikia An
glijoje ir Vokietijoje. Kitas da
lykas : paskelbta, kad bus dali
namas atlyginimas už kūdikių 
gimdymą, o taipgi bus teikia
ma pašalpa neturtingoms ka
reivių šeimoms. Pagaliau pra
sidės vajus patraukti į amuni
cijos pramonę daugiau mote
rų. Dabar moterų Francuzijos 
amunicijos pramonėje dirba 
apie 500,000. Norima jų kiekį 
čia padauginti Iki 1,000,000.

BERLYNAS, Vokietija, 
1 — Vokietijos delegacija vyk
sta į Budapeštą, Vengrijos sos
tinę. Naciai nori gauti iš pietų 
rytų, Europos daugiau maisto 
produktų, aliejaus ir įvairių 
žaliavų. Nacių ir vengrų dery
bose dalyvaus taipgi Jugoslavi
jos ir Italijos atstovai. 

'g g o
PARYŽIUS; Francuzija, 

1 — čia gautą pranešimų, 
sovietų premjeras Molotov
visai buvo prisiruc-šęs keliauti 
į Berlyną. Tačiau Francuzijos 
reikalavimas atšaukti ambasa
dorių Suritsą iš Paryžiaus su
draskęs Molotovo planus. Ru
sija nenorinti visai ryšius su 
talkininkais nutraukti ir 
gianti karo su jais. 

G G G

BERLYNAS, Vokietija,
1 — Visiems gyvenantiems 
Vokietijoje lenkams įsakyta 
nešioti ant dešinės rankos gel
toną raištį su raide “P”, kad 
butų lengva pažinti, jogei 
yra lenkai ar lenkes. 

G G G

PARYŽIUS, Francuzija, 
1 — Premjeras Reynaud
kvietė į ministerių kabinetą 
Paul Bouū'auiną, vieną įtakin
giausių Francuzijos finansinin
ku.

bat 
kad 
jau

ven-

bal.

ji?

bal. 
pa-

prezi-

Neleidžia Svetimša
lių į du Bulgarijos 

uostus

Buvo užsidegusi Bal- 
timorės ligoninė

BALTIMORE, Md.. bal. 1— 
Sekmadienį kilo gaisras Balti- 
more miesto ligoninėje. Apie 
350 senų pacientų teko išgaben
ti į gatvę iŠ patalpų. Bet gais
ras greitai likviduotas ir paci
entai sugrąžinti j vidų. Gais
ras padarė žalos keliems ligo
ninės kambariams.

NEW YORK, N. Y., bal. 1— 
International Ladies Garment 
Workers Union — moteriškų 
rūbų siuvėjų unijos
dėntas David Dubinsky prane
šė, kad komunistai tapo .skau
džiai supliekti unijos pareigū
nų rinkimuose.

New Yorke tarp 100,000 uni
jos narių išrinkti 1,147 virši
ninkai. Iš visų tų vietų tik aš- 
ttionias laimėjo komunistai. 
Panašius rezultatus davė rin
kimai Chicagoje, Bostone, Phi- 
ladelphijoje ir Clevelande, sako 
Dubinsky. /

Moteriškų drabužiu unijos 
nariai ir narės, aiškina Dubin
sky, pasipiktino pirmiausia 
Hitlerio ir Stalino sutartimi, o 
paskui yusų užpuolimu Suomi
jos. Ir pasipiktinimą parodė 
šluodami lauk ' komunistus iš 
unijos pareigūnų vietų.

Pataria kovoti ola 
nuotą ekonomiją

Prasidėjo J. Valsti-
* i

jų Laivyno Manevrai

LANCASTER, Pa., bal. 1 — 
H. W. Prentis Jr., Nacionali
nės Fabrikantų Sąjungos pre
zidentas, atsišaukė į “patrio
tiškus” šalies pramonininkus pa 
raginimu kovoti planuotą eko
nomiją ir ginti “Amerikos in
dustrinę sistemą”.

Esmėje tai reiškia, kad Pren
tis reikalauja Amerikos pramo
nei ir bizniui teisės nevaržo
mai šeimininkauti šaly, kaip 
kad jie šeimininkavo praeity,; 
prieš depresiją. Planuota gi 
ekonomija reiškia bent šidkią 
ar tokią visuomenės kontrolę, 
tokiai ar kitokias visuomenės 
direktyvas bizniui ir pramonei.

SAN PEDRO, Cal., bal. 1 — 
Pirmadienį prasidėjo J. Val
stijų karo laivyno Pacifike ma
nevrai. Jutose dalyvauja San 
Pedro, San Diego ir Havaii 
zių laivai.; Manevrų detalės 
komos paslapty.

SOFIA, Bulgarija, bal. 1 — 
Bulgarijos’ vyriausybė paskel
bė patvarkymus, pagal kuriuos 
jos uostus Juodojoj juroje sve
timšaliai gali atlankyti tik ga
vę specialius leidimus. Sakyti 
uostai yra Bourgas ir Varna. 
Bourgas tarnauja, susisiekimo 
lėktuvais su Rusija baze, o į 
Varną dabar gabenamas iš Ru
sijos aliejus pakeliu į Vokieti
ją.

Lenkams Įsakyta ne
šioti geltonas raištis 

ant rankos

vv'' V 1 ?<
... 4i»>;»

ba- 
lai-

Vokiečiai ttušovė 7 
franeuzų lėktuvus
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

1 — Vokietijos karo komuni
katas pirmAdienį sako, .kad 
lėktuvų kautynėse sekmadię • 
nį įvairiose vdkarų fronto da
lyse septynių francUzų lėktuvai 
tapo nušauti. Vokiečiai gi ne
pražudė nei vieno savo lėktuvo.

■ • 4. ’ ■ ‘"d-z

Duokit jaunoumenei 
darbo - ji užmirš 

komunistus

BERLYNAS, Vokietija, ba'. 
1 — Atgabentiems i Vokieti
ją prievolės darbų dirbti civi- 
liems lenkams nacių vyriausy
bė įsakė nešioti ant dešinės 
rankos geltonas raištis su raide 
“P”. Nusikaltusiems įsakymui 
lenkams skiriamos sunkios pi
niginės ir kalėjimo bausmės.

SAN FRANCISCO, Cal., 
bal. 1 — Spaudos atstovams 
šiame mieste p-nia Rooseveltie- 
nė, prezidento žmona, pareiškė: 
daugiau nei pusė visų J. Val
stijų bedarbių yra jaunuome
nė nepasiekuši 25 metų. Duoki
te jai darbo, duokit geresnės 
ateities viltį ir • ji greitai 
mirš tokius dalykus, kaip 
mutizmas arba fašizmas.

už- 
ko-

Neleidžia Vatikanui 
daryti tyrinėjimą 

Lenkijoje
bal. 
kad 
at-

VATIKANO MIESTAS, 
1 — Popiežius reikalavo, 
Vokietija leistų Vatikano 
stovams pasimatyti su Lenkijos
kunigais ir turėti su jais pasi
kalbėjimų toje Lenkijos daly
je, kurią valdo vokiečiai.. Hit
lerio 
mo.

vyriausybė nedavė leidi-

—Japonijos vyriausybė pa
skelbė pirmadienį, kad buvęs 
premjeras Abe tapo paskirtas 
generaliniu gubernatorium tose 
Kinijos provincijose, 
kariavo Japonija ir 
suorganizavo Wang 
vyriausybę.

—Anksty vesniej i
nio pranešimai kalbėjo, kad są
jungininkai, britai ir francu- 
zai, planuoja patruliuoti Nor
vegijos teritorinius vandenis. 
Vėlesnieji pranešimai paneigia 
pirmuosius.

—J. Valstijų atstovų rūmų 
nary Hamilton Fish (republi- 
konas iš New Yorko valstijos) 
įteikė rūmams rezoliuciją. Ji 
reikalauja, kad kongresas iš
tirtų Amerikos diplomatų veik
lą ryšium su kaltinimais, ku
riuos jiems daro Vokietijos 
propagandos ministerija. Fish 
sako, jegu Amerikos diplo
matai pasirodytų kalti, tai jie, 
’r net pats J. Valstijų prezi
dentas, turėtų būti nubausti. 
Fish yra pasižymėjęs kaipo na
cių šalininkas.

—Pranešama, J. Valstijų ka
ro ^laivynas? stata £Mdid^ausią 
pasauly lėktuvą.

Artilerija vakarų 
fronte aprimusi

PARYŽIUS, Francuzija. bal. 
1 — Paskutines kelias dienas 
vakarų fronte veikė smarki ar
tilerijos ugnis. Pirmadienį, sa
ko franeuzų karo komunika
tas, artilerija aprimusi.

Iš Lietuvos
PANEVĖŽYS — Vasario 20 

d. susijungus elektros laidams 
užsidegė Panevėžio ligoninė. 
Nuostolių padaryta už dau
giau, kaip 100 tuksiančiu litų. 
Kova su ugnimi Iruko 11 va
landų. Laimei, kad gaisras įvy
ko dar dienos molu (pastebė
tas 19 vai.), tai pavyko išgel
bėti visus ligonius, kurie buvo 
skubiai išgabenti į netoli esan
čią mergaičių, gimnaziją. Ligo
nines sudegė pusė pastato, dau
giausiai nukentėjo chirurgijos 
skyrius, kuriame sunaikinta 
dalis brangių įrengimų, nors 
instrumentus ir pavyko išneš
ti. Su gaisru kovoti buvo bega
lo sunku, nes dėl speigo nuo
lat užšaldavo siurbliai ir mo
torai, blogiau, kad ir vandens 
truko. Ligoninė buvo 3 aukš
tų, 50 metrų ilgio, turėjo 18

Licluvoje dar pirmas atsitiki- , 
mas, kad degė ligoninė. Laiki
nai ligoninės bus įrengta mer
gaičių gimnazijos patalpose. 
Panevėžyje yra dar tik viena, 
žydų ligoninė.

Chicagai ir apieilnkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: . ‘

«

Bendrai giedra; temperatūra 
mažai pasikeis; saulė teka 6:82 
v. r., leidžiasi 6:14 v. v.
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įstatais pųmanas 1$ Amerikps lįętuv|ų ęyyenįmp tais laikais, 
kada labai aštri kova 6jo tarp laisvamanių “(*‘šliuptamiųr) 
ir katalikų (‘,kryfcok^,,

šitą tiesus ir kovės romaną skiriu dr. Jonui Šliupui
------ r AL. MABGERIS - ..  

(Tęsinys) v -
Plačioje dauboje pąjjirpdė 

taipsųs duipy Stulpus, p p^trų: 
kųs ip garyežįp vgicĮas iš kąĮnų 
išlindp.

Rokas priekin palinko. “Da
bar jau ... kad lik visi žinotu
me, pataikytume pasakyti“, — 
krutėjo jp lupos.

O traukinyje?
Tik kų hjiyo perskaitę pasku

tinį Antano laiškų, kurį jau 
šimtus kartų buvo skaitę ilgoje 
kelionėje. Vaikai spaudėsi prie 
lango. Molina tvarkę, Įygjno 
drabužius, ilgoje kęlipnęjp ląbąi 
susiraukš|ėju$iųs. Tatai jai la
bai rūpėjo, nes Antanas rašę, 
kad gražiai, miestiškai vaidus 
aprengtų ir pati “pąsjrędyty”:

Dažnai šluostėsi ji ųkis, mie
go perųlkusias, pęrraudusįas, 
bet švarias, tyrus, sakytumei ry
to aušra, nes, ipat, ji nesilipye 
jas plovusi džiaugsmo ašaro
mis.

Dar kartų įsakė vaikams, 
kaip turi pųsktikli (ėyęlį, kaip 
turi elgtis su “dėde“ Roku ir ki
tais žmonėmis. Tiesa, jos vai
kai buvo labai rūpestingai auk: 
lėjami, mandagus, tylus, leng
vai susivaldų, bet . . . kada gerai 
molinai nerupi jos vaikų elge
siai?

— Jau mųlyti, jau matyti tas 
miestas! — sušuko Antaniukas.

spaudėsi prie lango Elenytė.
—Jau ir aš mątau, matau, — 

delnais pliau^inp į lango stik- 
h PRnŪ!W-

Įbpflė ąkį$ į lapgų ir mp|ina. 
j Atėjo kopdųktgrius ir 
damas • visai nesupranįamą 
jiems kalba, pirštais rodė, kad 
čia jau rpikia išlipt}. 6 kad tik
rai suprastų, kų jis nori pasa
kyti, nęšė jų cĮąiktUs prie duriįc 
Bet tai buvo bereikalinga, nes 
He jau žinojo iš Ąptąpo apra- 
lynąpj šinitus kartų skaityto ir 
atrniųtiųąi išmokto, jog čia tik
rai yra |a vieta, tas miestas, kur 
jis gyyena.

Visi keturi stovėjo prie durų. 
Mp|ina laikė rąnkęję lągainjną, 
Antanukas njąrgų ipąišelį ąnt 
pečių, o Elytė su Pranuku po 
ryšulėlį.

Traukinys lėtėjų, lyg su pa
garba prie susirinkusios anglia
kasių npnįos artinosi.

Visų

spaudė prie savęs, kaip tįkpą sa
vo sūnų, pąskui jis papinė EĮe- 
nytę, Prgpuką. jiųpe žiurėjo jš 
šalies, ti|<rąi ipaųė, kąd jisai 
yra tų vaikučiu tpvag.

—Kur Antanas? — tuoj klau
sė Antanienė, nįeĮair aplinkui 
jo nematydama.

—Čia, poniute, čia — prašąu 
— susipažinkite — čia, štai, po
nia Galdikienę, musų šeiminin
kė, čia ponas Galdikas, čia Ka-

Tm-Hlii*. P šĮiįį,
Kuii-yii, -- - pfjętftjįnšjp 
vįsįĮSj, užupi atsąjcęs į Ąptaqįe- 
nes klausimą. -

—Bet kur, dėde, musų tėve
lis? — tuoj klausė ir Antanu
kas.

—Dirbą, Ąptanę}i, tjirbą. Ja
velis dirbą... Te .sąĮ(L)ąįpįų, jmĮ<, 
valgyk, ąpĮęrikopiŠkj, Įąbąi gąr-

Kada Vaikai Biją 
Priimti Liuosnotoją

{{aj įiurlę |Svai netlnodapil suerziną gavo 
vaiKUB, dažniausiai nugąsdiną Juos ’prlver- 
fjąnt' ųurįjti Jtiprą, npskjuų; }|uospo|tplij jų 
JąąmUOmr jterJcMl^s. Tai yfa KlfUtją — Ir 
tai visai nereikalinga I 4 1 . .

. r ......
K»i jusą valkatų? reikalingas liupsuotoJae. 
lainičk jų pasitikėjimų, duodamas jiems 
Ex-Lax t Jie tikrai pamfigs. nfcs Ex-Lax yra 
gardus, kaip Šokoladas. Ii* ne vien tik tai, 

yra Švelnus "jĮuosiid^ojas — malof 
tnjs mažyčiams vldurfiitan|£,*' Jis paliuosiio- 
ja vi<jiir||i8 užtikrintąį,' patogiai, be jo- 
l£lų p{iyo' skaudėjimų jirpaJįjųsijpinių. x 

NepaniJfSJc, kad veiklus suaų-
gysiojus “taip paj,*{V vaitams. Visose yaisti- 
tVdsė po 10c ir 25Č d^žutŽs. ’ A

Antrad., balandžio 2, 1940 
nes“ šiek tiek ir pralinksmėjo, 
bet judama labai Išvargusį ir 
nedaipigusi, pradėjo žiovauti ir 
snausti. Visų prašoųią pasilsėti, 
pagaliau sutiko ir atsigulė šalia 
Elytės. (

Greitai visi keturi kietai su
migo.

Šeimininkė dabar uždarė mie
gamųjų duris ir priėjus prie 
stalo patylomis tarė:

—Tai pasisekė, puikiai pasi
segę. Pakol kas pič nįeko neži
no. 

J t

Puikiai, misele, puikiai, — 
tenkinosi ir Rokas. — Gerai iš
simiegos, pasilsės, tai rytoj...— 
nebaigė jis sakinio.

(Bus daugiau)

Tek YARDS 3149
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E SIEItLlNSKi
DENTISTAS

Pirm., trečiadienį, šeftadįerų
1631 So. Ashland Avė.

*TeL TARUS 0994
Ąntrad,, Ketvirtad, PenĮctadiepj
4143 Sp. Archer Avė.
‘ Tel. LAFATETtE 3650

LIETUVIU kalbos

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka
miausia Amerikos lietuviams. Turi 
paaišRInimtliJ^angliškai įr žodynėlį.

KAINA $1.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739 S. 
Halsted St., Chičago, III., arba Dr. 
D. Pilka, 528 Colutnbus Ave.j Bos
ton, Mašs.

akys lakstė p,o vągpnų 
ir duris. Labiausiai, ži- 
Ępkp.

pirmiausia švy$tęlėjo
noiųa,

Visų 
yaįkai. Juos beveik kelte iškėlė 
iš aukšto vagonp konduktorius. 
Motinai jis pagelbėjo išlipti, pri- 
laikyclapas jų ųž rankos.

Prišokęs Rokas sugriebė An
tanienės rankų, sakydamas, 
■-Sveika, poniute (jis mėgo mie
stiškai), sveika, laipiingai pa
siekusį Amerikų, mus visus, sa
vo — vyrų...’

Paskui jis pųplė prie vaikų. 
Bet tie nepažino jo, baiminosi, 
tai ipotina jiems aiškino: “Ne
bijokite. čja <|ėdė Rokas, dėde 
Rokas Aųglinskas. Tu, Anta
nuk, turėtum pažipti, nes jau 
kalbėjai, kai dėdė išvhžirivo’’.

Dėdę Rokas! Aš, mamyte,

—Ačiū, dę<Įg. Hpl- lėypJiĮį 
šč, kad tikrai Jauksiąs, HiHs'yj: 
sus štotyj pasi|iksiųs...^

—Tai žinomų, Ąpfaųęlį, |ąi 
žinoma... Tp, ip|Į< sal
dainių... Jįs įp s$Į<ę, kųfj
lauks, t ikrui lauks, bpt taĮp ųį:' 
si tiko, ksid turi Jhf| fllFlj-
ti, Anlaųėli\ j.

—čia yj{,į turį vųi|$plį: 
čia toĮ<s |<rųštų{>; vjsį |ųpį fjaųg 
dirbti, — pąfĮpjp Rokui Šęįipi: 
ninkė.

—Bpl dėde, tetule, — npbprį- 
mo ir Elytė, — tėvulis rųše 
mums, kad tikrai Įųuk^l^t?» Yb 
sus pasitiksiąs. ĖĮabar... Kaip 
čia:.. — suko galvelę mergaitė.

—Taip jis ir mums sakė, Ely
te, Uiįp. Bet prievaizdas parei
kalavo, kad dirbtų, ir turi dirb
ti. čia toks kraštas, tokią tyąr- 
ka, Elyte, —'žnipiįęff turi dirb
ti... Bet tu taip greitai užaugai,

saldaipių, irpk, valgyk. Tokiu
Lietuvoje pegayaį. Ląbai gar-

—Ačiū, dėde. Betrukę — rą-
,.ISvclis, kad '^į <la-

bar — jus yisi s'uėjo'tė, onjd 
ra, —- nęrirpp inergąjtė, truk-

(ęjp, saldainį duodavo, — ištie
sė pankų berniukas Dokui. Bet 
štai pasigriebė jį visų ir pakėlęs

/ ČRA W CPĄL COMi’ĄNY 
5332 So. Lgng Avenue 
telefonas PORTS1UQUTH 9P22

POCAHONTAS Mine Rup iš geriausių mainų, 
dąug dulkių išimta perkam $7.65 
5 tonus ar daugiau .... .........................
PETROLEUM CARBOR COKE . $7.75
Ręrkant § tonus ar daugiąu Tonas I “

Šalęs Tax

PIRKIT NAUJĄ BUICK
O MILDA

AUTO SALES
Pirmas ir vienintelis Chjcągoj lietuvis Buičk pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžjurėjijnp ir dcinpnstravi- 
ino naujų 1910 melų modelių automobilių.

806 WEST 3lsl STKT
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Telephone Victory 1696
* '' ATSTOVAI "

ATSTOVAI: KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS,
•_________ jpgzĄš žUKAą; RgpiN & SHpftT?!____________

STATOME NAUJUS
NAMUS
MURINTUS ARBA MEDINIUI. TAIPGI TAISOME SENUS 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS T
• Mokėdami kaip i
• Pirm negu duosit

IŠLYGOMS

- ------------- 1 L j darbą, kreipkite pajmps, gausit feną
fąjyps. AFSK44CI4VIMAS flYKAl.

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

Telefonu LAFAYETTE $824

įjĮUimnta
"‘!W$

iuy' Į??piw

irai w

pareis? ;sh
Rpdfflikuliu JiflPlh 

sjpyąjp ąpt sląls», ftjj- 
kriąt^ją, ąj)p|ąjnH: 

yyjiHPgią jf ilgHrJąilffl f)ąpąną> 
kųpių nei

Šeįrpijiinkos gi Jį|ų pįlgfę slp 
Įdėlius “labai geros, nuo uogų’’, 
kaip jis saĮ<ė. P Mikas nešė ųlų, 
kurio visą dėžę iš anksto Anta
nas buvo užsisakęš: Visi namiš-

—Dabar — čia, na, jau na, 
Elyte. Tokia didelė, graži pane
lė ir verkti nori. Tėvelis pareis. 
Iš darbo pareis ir jus visus bu
čiuos, mylės... Tėvelis užtruko, 
tai ir viskas. Pareis.;. — rami
no kaip mokėdąmsa, Rokas 
mergaitę, jau pradėjusią verkti. 
Tiesą pasakius, ir jis pats daž
nai mirkčiojo ir vos rievos be
sulaikė ašaras.

—Aš noriu tėvelio, — pradė
jo nerimti ir Pranukas. — Ma
mytė sakė, kad tėvelis mus vi
sus pasitiks. Aš noriu tėvelio.

—Na, na, Pranukai, čia dabar 
— ir tu jau. Toks gražus, dide
lis berniukas ir verki. Duokš, 

« \ » • V i I >. • . > ’

nušluostysiu... Štai tau labai

Baskui daugiau ^lupsiu, visi 
duosįme, tik buk gerulis, > pe- 
verk. Tėvelis pareis, tuoj pareis 
ir visko tau parneš, matysi, vis-

Pr įpuolė prie vaikų įr Jojikas, 
ir jis jiem§ davė saldainių ir po 
sidabrinį pinigą.

Vaikučiai tupmsyk aprimo, 
saldainius valgė, pinigais d^iap-

—Bet kaip čia galėjo Imtų 
kad jau visai negalėjo Antanus 
ateiti. Dabar jai| vakaras. Ąr 
jis ir naktimis dirba? -— kląu-

—Dirba,' poniute, dirba, — 
isakė Rokas, o šeimininkė tuoj 
radėjo klausinėti apie Įieliopę. 
—Ar labui sypp per mariai 
aųkįant? — Įdausė ji. — Kai 
i važiavau, tai. mėtė laivų, kaip 
ipų kubile.. Vilnys buvo kaip

—Rūpėjo vaikai, Antanas, 
.. — nebaigė sakinio Anta- 

ienė, matyti, ne labai tenore- 
ama kalbėti. •
Netrukus visi namo parėjo.
Molinų su vaikais susodino 

iž stalų. Šalia vaikų atsisėdo 
Tokas, o šalia motinos — Mi
tas. Irvicnas, ir kitas šnekėjo, 
nokus krėsti bandė, kad tik uo
luoti Antanieilpi progos! Išsižio- 
i, paklausti, kada Antanas iš

niiViįęm's Ipkįų didelių laimią, 
ko|9ų'tegalimą pasiekti tiktai

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgą? 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
‘ Ofisp Tel.: VARDS 4787 
Namų Tel.: FROSPECT 1930

Mrs. A. K.. JARUSZ
, - ___ PHY8ICALn therąpy
X and MIDWIFE

X HM 6630 S. Western av.
Telefonas:

HEMLOCK 9252
Valandos nuo 10:00 
y. r. iki 5 v. popiet 
Nųo^ 6 iki 9 vak., 
Trec. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
V. vak. šęštad. ir 
$ekng pagal sutartį

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Aye.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

.... Seredoj pagal sutartį. \

NAUJIENOS,Chicago? III.
Įaisyęjję, lobį^goję ^erikoje. 

Į§tpefę po gfgtjpę ir užgėrę 
ją 4jdęlę ąlaų§ §|iklfnę, visi tru- 
pį|ėlį paąipa^jo. Dąr poI antrą, 
ąą, xįr pačiąi Antanienei pasida
rę šiĮęįąu krųtįnęje, ramiau šir-

O šeimininkė nešė į stalą val- 
giug* Kąį dar visi po vie
ną išgėrė, sumūšdami stikleliais 
ir namiškiai sakydami, “į nau
jokų sveikatą H’

Vaikaj gĮ| ipo(i}ia pyvą ^epo- 
kąi išalkę, |ąi tpąj^ąsįflė^ gąi - 

skonyje ir nieko nebeklausinė- 
jo. Motina, klausiama, atsakė į 
vieną kitą klausimą apie Lietu
vą, ąpię sąyo ir para
piją, i)et patį fląį>ąr įuękp nebe-

Wk nebuvoin . , 
kąc|a jąi kĮap^fi. ¥Į$į, piąt, kaip 
Į|k jni^ny<)3|įįj, snekejo, riete,1 
kftū lik ji npfiflHtH JEP«0S išsi- 
ląrtj Ijpįe Tl)i viena, o
aiifFS- lF laiP J°s
mintys yęjc tieji Fft'PiRB £alvoje 
glųtjčjo įr jp? ųpbeerzi-
įtp. Ji, tpąt, pątįjtpjo. .jog 
Ąnfpnąs papfįniis <Įjrį>t), ir jis 
lili FVI9 tpp»FPh $ darbo. 

Vaikai pyjgįyąjgg, kaip pa- 
PF^iai: praėjo- Mie-

fflPFliė j« “llik- R B3lalai vi- 
IfijR iWftFgmlHS JaH»Ws kimus.

l'HSMhK'- Bcr-1. yrTi i ■■■čiTavfr 4 t fenu A 3 
pįuĮips j Antano Ipyą o AKIŲ SPECIALISTAI 
({g į sąyp. Jų,qs uzkjostydama. _ r _____________ _
šyęlniąį kalbėjo, fįrąsįpp, kad Į _
nieko nesibijotų, nes tuoj, sakė, 
ątęisiąs pas juos gulti “dėdė“ 
Rokas. Mergaitei gi pasakė, kad 
pas ią ateisianti motina ir ji
pati. Pąlikp ir duris miegamųjų DR. VAITUSH, OPT. 
atdaias. Mano 20 metų praktikavimas

Antanienė, nors nuo “nogi- t jūsų ‘ garantavimas. .
Optąmetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
sVaigžmo, Akįų aptemimo, nepvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysrę. Pri- 
rengiti teisingai akinius. Visuose at- 
itnamuęsę egzaminavimas daromas 

su elektrą parodančia mažiausias 
klaidas? Specialė ątyda atkreipiamą 
į mokyklos vaikus. KreĮvos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nędėlioj pagal sutartį.
Daugęlyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pinpa.
4712 South Ashland Av.

fhpne YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WE$T 35th STREET 

kampas Ęalsted St.
Valandos nuo TO iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F«Eu(leikis
. i;,' • - .

; . ^ENlAy^ į Ut DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO įstaiga

DIENA IR NAKTĮ
Visi Jęlefonąį YARDS 1741-1742 

4605-07 Sp. Hepnitąge A ve. 
4447 South Fąįrfieljd Avenue

Telefonas LĄFĄYETTE 0727

’ 4 koplyčips visose

į radio programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- 
0 yaj.ry$‘JUTjv. L P. stotty (1480 K.)

ra, POVILŲ ^ĄLTJMIįERŲ.

Laidotuvių Direktoriai
iHilllIlllllltlililIlIlIlIlIiliVųillIl

NARIAI
’ . • / • •

Chipagos, 
Cicero 
Lietuviu

AnibuĮance 
Patąrnayi- 
mgįą Dieną 

įr naktį

8

LIETUVIAI

Direktorių
Abociacijos ■ K

mM
MiuiliiiiiaiiiiiniNiBieiiiuiMHil *X
F <5 jtu) i. ii, t?h » •

turime 
koplyčias 

VISOSE MIESTO

111111111111111111111111111111111111111

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų' 

_______Jfiržią.gj.jo8Nyįk .
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

£or. of 35tti and Halsted Sts.
Ofiso valandos nud 1-3 nuo 6:30-8:30 

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

! ■> Į. J. ZOLP Pilone Yards 0781
1646 WesĮ 46tli Street t

'■'•i ' S. P. MAŽEIKA ' Yards 1139
331!) latuanica Avenue Yards 1138

LAČHAWICZ IR SUIRUS
2314 West ŽSrrf Plaėe................. Phone Canal 251S
SKYRIUS: 42-4« Rast lOSth Street Tel. Fullman 1270

..................  181, MII., »■■■■■<■ . ................. .................I ,1 ...................................... ..................— ......... .......

ALBERT y. PETKUS
4704 So. yypątęrij Ąreituę Phone Lafayette 8021

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue ' Pilone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
> We$lern Avė. . Ffione urpvehill 0142

Phone Cicero 2109
6834 So. VVėįUrn Avė?.
1410 Sduth 49th Court, Cicero

J. MULEVIČIUS
4348 S. Cųlifornia Ąvenue Phone Lafayette 35į72

P. J. RIDIKAS
YARDS 1419

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir riedėt pagal sutartį 
Re?. (>631 So. Califorpja Avęnue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tę|. .Virginia 0036.
Ręsidęnęe TęL BĘVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AyĘNUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir pųo 6—8:30 vai. vakaro 
8$3& SpUTB CLAREMONT AVĖ. 

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

Dr. F. Puls ucki Le Vąn
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 P<X pietų, 6 |ki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telriėrita Brtmswick' 0597

I

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—t 
vakaro, trečiadieniais ir sekjnaditr 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 Węst 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro it pagal sutarti 
Ofiso Tel.' ‘ PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRG1N1A 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
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 prietaįsus. * .,

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segąl 
O F Š A Š *' ** 

4729 So. Ashland Aye. 
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. rytp;" puo 2 iki 
4 yąl. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro.- Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. '
Phone MIDWĄY 2880

K

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.’

Ofiso Valėridds.
Nuo 10 iki 12 dlerią,* 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vh}. Ned. nuo 16 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 3200
I . f .

ADVOKATAI
K. P. (SUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 'N. Dearborn SL 
Kamb? 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
NarpU čfisas—3323 So. Halsted S t 
ValAndos vakarais nuo 6 iki 8:30

Ketvirtadieniais ir Sekn 
\ pagal sutarti

advokatas
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Natrių Tel.—Ryde Park 3395
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AMERICAN ALL. JUBILEE 

KONCERTAS

The Illinois Committee on 
Citizenship and Naturalization 
and The Illinois State Register 
dienraščio surengtas didžiau
sias istoriškas koncertas—va
karas, įvyko kovo 27 d. di
džiausioje šio miesto svetainė
je State Armory Hali. Akto
riai buvo iš 15-kos tautų: in
dėnai, kroatai, anglai, Prancū
zai, lietuviai, vokiečiai, airiai, 
škotai, rusai, ispanai, slovakai, 
italai, slovėnai, negrai ir jau 
dabartiniai amerikonai — 340 
aktorių.

šitą darbų organizavo Avi- 
nere Toigi, Americans All-Im- 
migrants direktorius. Koncerto 
managing director buvo Miss 
Valeria Epting, kuri visą kon 
certą labai gražiai sutvarkė.

Trečiadienio vakare, 7-tą va
landą, skaitlingi žmonių būriai 
trauke link didžiulės Armory 
svetainės. Ir kaip tik bematai 
prisipildė 5,000 sėdynių. Prisi
pildė ir visi svetainės pašaliai. 
Stačių žmonių apie 2,000 gal ir 
daugiau. Kitos tukstanjinės 
žmonių minios turėjo trauktis 
nuo svetainės, nes jau nebuvo 
vietos. Šie užpildė visus 6-is 
vidurmiesčio teatrus. Publikai 
besirenkant grojo benas. Kaip 
8:15 min. prasidėję koncertas.

Pakilus uždangai sublizgėjo 
gražiai išpuoštoji scena. Sceno
je buvo pastatytas aukštas bal
konas kaip ir koksai sostas, 
kuriame ant pat viršaus sėdė
jo Uncle Šamas tarpe 2-jų vė
liavų. O virš jo galvos kabojo 
žemėlapis. Įeiti į tą ^sostą iš 
abiejų pusių buvo gražiai pa
daryti ir išpuošti trepai. žemai 
tarpe tų trepu buvo gražios at; 
viros durys, per kurias išeida
vo aktoriai. Kiekvienos tautos 
aktorius iššaukia Uncle Šamas, 
ir pasako, iš kurio žemės kra
što paeina. Tuoj aktoriai per 
duris išeina ant scenos.

čia jie savo dalį atlieka — 
pašoka, padainuoja ir persisky- 
rę į dvi puses eina išpuoštais

J —
“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 n a 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.

Pirkite tose krautuvėse, ku-
rios garsinasi “NAUJIENOSE” <
---------- ------------ ---------------------  - ■ —------- -y ■ ■■ —— • —

trepais aukštyn ('pri^ Dėdės Sa 
mo sosto. Ir ten pasislepia. 
Tuomet Dėde Šamas vėl paky 
la iš savo sosto ir kalba apie 
kitą tautą, kurios aktoriai tuoj 
ant scenos išeina ir t.t. — iki 
pabaigai.

Apie lietuvius Dėdė Sama: 
irgi gražiai pakalbėjo ir pa
sakė, kad musų tėvynė prie 
Baltiko juru ir mes esame darb
štus ir kultūringi žmonės.

Tokio gražaus ir publika 
skaitlingo koncerto dar čia nie
kas nebuvo matęs. Visos tau
tos tinkamai pasirodė ir pasi
žymėjo. Vienos gražiu daina
vimu, kitos šokiais ir tautiš
kais kostiumais. Bene gražiau
sia padainavo vokiečių mišrus 
vyrų ir moterų choras. Taipgi 
puikiai dainavo škotų vyrų tau
tiniais kostiumais apsirėdžiusių 
choras. Gražiai dainavo ir ki
tų: anglų mišrus choras, rusų 
mišrus choras, airių mergaičių 
choras, amerikonų vyrų choras, 
negrų mišrus choras, italų mer
ginų grojant su 6 akordijonais 
ir vienu smuiku choras, slova
kai šoko ir dainavo, kroatai 
šoko ir dainavo, lietuviai 12-ka 
porų čiongimių merginų ir jau
nų vyrų labai gražiai pašoko 
“Noriu M»iego, Saldaus Miego” 
i.r grasinanti pirštais šokį 
(Finger dance). Lietuvaites 
buvo apsirėdę tautiškais kos
tiumais: šniura’vonė, andarokas 
ir žiurstas. Vyrai vienmarški
niai. Juodos kelinės ir-apsijuo
sę juostomis geltonos, žalios ir 
raudonos spalvų. Musų lietu
viški jaunuoliai-jaunuolės atro
dė gražiausi žmonės. Visi au
galoti, patogus, drąsus, linksmi 
ir puikiai sutartinai šoko. Pu
blika lietuviams gausingai plo
jo.

Lietuviai turėjo ir gavo mu
ziką, — brolių Grigų orkestrą. 
Gražiai šoko franeuzai, ispanai, 
Slavėnai, negrai, airių ir škotų 
mažos mergytės. Mažoms mer
gaitėms daugiausia aplodismen
tų teikta.

Pabaigoje suėjo visi ant sce
nos 340 visų tautų aktoriai ir 
padainavo ako mponuojant 
Springfieldo Municipal benui 
“God Bless America”.... Taip
gražiai, griausmingai dainavo, 
kad atrodė ir svetainės lubos 
neatlaikys. Jau čia buvo kai
po broliai ir seserys ir nariai 
vienos šalies, vienos tautos.

Šį istorinį puikų koncertą iš
pildė paprasti — daugiausia 
darbo žmonės. Bet vargiai ir 
profesionalai butų geriau atli- 
kę.

Lietuvių grupę suorganizavo 
Lithuanian Democratic Sočiai 
Club. Komitetas susidėjo iš 
George Norbut, Kazys Mostei- 
ka, C. Tichkus, A. Alain, A. 
Keller ir V. černauskas. Gru
pei vadovavo — George Nor
but. •

Labai yra malonu, kad jnu- 
sų čiagimis jaunimas šį kilnų 
darbą puikiai atliko ir dalyva
vo šiame istoriniame visų tau
tų parengime.

— V. černauskas.

Šia proga pirmu kartu gali
ma išsamiau Amerikos lietu
vių visuomenę painformuoti, 
kaip dabartinio karo metu Lie
tuva, nugalėdama daug kliūčių, 
sėkmingai ugdo prekybinius ry
šius su Amerikos Jungtinėms 
Valstybėms. 

I > ' ■

Kaip jau Amerikos lietu
viams žinoma, pradžioj 1938 
m. New Yorke atidaryta pasto
vi prekybos įmonė, kurią čia 
įsteigė trys didžiosios Lietuvos 
ekonominės organizacijos: Mai
stas, Lietūkis ir Pienocentras, 
ši įmonė pavadinta Lithuanian- 
American Import & Export 
Corporation (Litamcorp, 157 
Chambers St., New York, N.

ne- 
k ti
kai 
yra

Pradžioje Litamcorpo Ben
drovės darbas buvo sunkus, rei
kalavęs daug takto, atsargumo 
ir pramatymo. Sunkumų buvo 
ne tik ' organizuojant prekių 
plat’nimo. tinklą, ,bet ir dėl 
palankių veikimo sąlygų, 
rios susidarė dėl to, kad 
kurie konkurentai buvo ir
nepatenkinti Litamcorpo atsi
radimu. Tačiau ramus, taktiš
kas veikimas kliūtis sėkmin
gai nugalėjo. Dabar Ritamcor- 
pas yra įgavęs pasitikėjimą 
prekybininkų šeimoj ir, kasdie
niniame gyvenime naudojasi jų 
palankiu traktavimu.

Importas
Nuo ' sųsiorganizavimo

pereito vidurvasario Litamcor- 
pui teko daugiausia importuo
ti Lietuviški 
Taip per 10
Litamcorpas pardavė Maisto 
produktų už
Pereitais 1939 metais parduo
ta už $328,059.00 ir jei ne ka
ras,' ta suma butų prašokusi 
pusę milijono. Karui prasidė
jus importas labai pasunkėjo 
ir prekės beateina* neregulia
riai.

iki

Maisto produktai 
menesių 1938 m

apie $349,280.00.

Joks Sienų Popieriaus Valyklis Be Šių Dalykų

Eksportas
Bet karui prasidėjus Lietu

va neteko galimybės sau rei
kalingiausių prekių pirktis Eu
ropoj ir didžiuma jos importo 
kaip alyvos, gazolinas, chemi
kalai, geležis, /plienas, dabar 
perkama Amerikoj per Litam- 
corpą. Reguliarus susisiekimas 
su Lietuva kjirui prasidėjus 
buvo labai apsunkintas, ir vė
liau visai nutraukta. Nuperka
mos prekės tenka gabenti spe
cialiai tam tikslui nusamdo
mais laivais.

Lietuvos Vėliava Amerikos 
Vandenyse .

Besirūpinant laivo persam- 
dymu nupirktų Lietūkiui pre
kių pervežimui, buvo užtiktas 
geras pirkinys, kuris ir buvo 
pasiūlytas Lietuvai. Iš Lietis 
vos Baltijos Lloydo gautas at
sakymas, kad jie domisi pirki
mu. Reikalą ištyrus ir su lai
vo savininkais suėjus į kon
taktą, susitarta dėl kainos, ku
rią Lietuvos Baltijos Lloydas 
priėmė ir tuojau buvo padary
tas laivo DENNY užpirkimas. 
Litamcorpo vedėjui p. Grigo
niui teko skubiai išvykt į New 
Orleans, kame buvo laivas ir 
jo savininkai. Ten jis galuti
nai atliko pirkimo formalumus, 
susitarė ir įvykdė naujus pa
taisymus, laivą pastatant į\

23 die- 
Bostohe 
pasiims

statytas

aukščiausią transatlantinę ap- 
draudos klasę iki 1943 mėtų. 
Ten pat vietoje jam teko nu
samdyti didžiumą laivo įgulos* 
kuri papildyta pora Litamcorpo 
vietoje nusamdytų ir iš Nevv 

rYorko pasiųstų jūreivių. Pa
krovus Lietūkiui nupirktomis 
prekėmis, laivas DENNY iš 
New Orleans pasileido ilgon ke
lionėn į Lietuvą kovo 
ną. Jis pakeliui Sustos 
(balandžio 1 d.), kur 
daugiau kuro.

Laivas DENNY yra
1916 metais Norvegijoj. Jis tu
ri specialų frontiriį sustiprini
mą (re-enforcement), taip kad 
gali plaukti, jei pasitaiko, uo
ste nestiprus užšalimas. SS 
DENNY yra 233 pėdų ilgio, 
1750 D. W. tonų, turįs 900 
arklio jėgų, alyva kūrenamas, 
Scotch tipo garo Varyklį, mai
tinamą 2 šildytuvų. Jo greitis, 
yra 11-13 jūrmylių per valan
dą. SS DENNY 4938 m. buVo 
senųjų savininkų iš naujo per
taisytas, įdėta naujos mašinos, 
k;as apsiėjo per 40 tūkstančių 
dolerių. Jis bųVo ^-naudojamas 
vaisių gabenimai § i'ir plaukiojo 
po Nicaragua \$liava. Laivą 
nupirkus > Lietil^š 
Lloįydui, ’ j is -perregis t motas
Šventosios uoste ir plaukios po 
Lietuvos vėliava. Taigi ŠS 
DENNY yra iš viso pirmas lai
vas Amerikos vandenyse, gar
sinąs Lietuvos, vardą, pasipuo
šęs trispalve Lietuvos vėliava. 
Laivo vardas DENNY paliktas 
kaikūrių formalumų sumetL 
mais, pridedant prie jo žodi 
Lietuva. Taip, kad dabar ant 
abiejų laivo šonų, tarp trispal
vių vėliavų, yra didelės raides 
“DENNY LIETUVA”. ;

Nedidelis tai laivas, kaip ne
didelė ir musų tėvyne Lietu
va. Tačiau jis yra musų pasi
didžiavimu, musų -džiaugsmu; 
rodančiu nuolatinę Lietuvos 
žingseną pirmyn, nebojant pa
vojų ir sunkių gyvenimo ap
linkybių. Su laivu DENNY Lie
tuvon teplaukia ir musų geriau* 
si linkėjimai musų tėvynei 
augti ir stiprėti. Į

Laivą 
Baltijos

Financines Įstaigos 
Vadovybės Uolumas

Kiekvienos įstaigos geras 
stovis priklauso nuo sveiko 
valdybos sumanumo, pasiryži
mo ir sugebėjimo vesti tvirta 
valia ir darbštumo. Ir kada 
valdyba turi visus tuos priva
lumus, tada kiekvienas gali bū
ti pilnai įsitikinęs, kad ta įstai
ga veikia atsakančiai.

Štai, imkime pavyzdžiui 
Chicago City Bank and Trust 
Co. Tos įstaigos bendras ba
lansas 1939 mėtų gruodžio $1 
d. rodė $29,131,268.88, o 1940 
metų kovo 31 jau $29,465,566. 
63. Kaip matote, per vien tik 
pirmus tris menesius bendras 
balansas pakilo $334,297,75.

šis bankas yra prie 63-čioš 
ir Halsted gatvės, yra Federal 
Insurance Gorp., narys ir po 
valstijos valdžios bei Chicago 
Clearing House priežiūra. Vi- 
suomet stengiasi savo klientū
rai atsakančiai aptarnauti.; 
Sulkmenas skaitykite šian
dien Naujienose banko skelbi*

4Skelb.).:me.

.................. ........................................... ■■■..............r
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Iš Pietų Amerikos
U ilb„ . . .............

Lązdauskas

DEGANTIS LAIVAS

dio stotis veikianti slaptai, ir 
kitas jos tikslas esąs informuo
ti vokiečių laivyną Atlanto van
denyne apie britų laivų pasiro- 

kuriuose sluoksniuose dymą Argentinos ir Urugvajaus
apie uostuose. Apie tai rašo ir Ar- 

igentinos laikraščiai. Argentinos 
valdžios organai tokią radio 
stotį tikrai radę ir jau sukon- 
fiskavę. Rašant šiuos žodžius, 
tokią pat vokiečių nacių slaptą 
radio stotį radę ir Urugvajaus 
valdžios organai Montevideo 
mieste. Tą radio stotį vadova
vusi kokia tai geltonplauke vo
kiečių tautybės moteris, kuri, 
sakoma, esanti šnipė, šnipės ir 
tos radio stoties nuotraukas į 
savo skiltis įsidėjo Montevideo 
dienraštis “La Tribūna Popu- 
lar”, bet ant rytojaus toji žinia 

nes ryšyje su

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje) 
(Tęsinys) *

. Vokiečių nacių radio stotis 
Aigcnthoje ir Urugvajuje

.Kai
aktihgdi komantuojama 
VOklėčių nacių radio stotį Ar
gentinoje, kurį šiandien, gruo
džio 17 d. po pietų paskelbusi 
šiUtis žodžius: “Kišeninis vokie
čių kreiseris Pietų Atlante tu
rėjęs blogą laimę, bet jo ko!e- 
goš tų laibię išgelbėsią,..” Dien
raštis “Daily Sketch”, aiškinda
mas loš radio stoties tikslus sa
ko, kiid toji vokiečių nacių ra
tilo stotis skleidžianti tai komu
nistę Ui liacių propagandą Ar
gentinoje, o tuo pačiu ir viso
je Pietų Amerikoje, po to, ka
da Stalino Rusija, susibičiulia-
vUsį šit Hitlerio .yękietija. Ra- buvo paneigta

Statement o f 
CONDITION

CHICAGO CITY BANK 
AND TRUST COMPANY

MARCII 26, 1940

.RESOURCES
' . • • i

Cash on Hand and <in Other Banks .... ............
U. S. Government Bonds .... ................... .....
Municipal Bonds ....... .....  ...............................................
Other Listed and Marketable Bonds ....;....... ..............
Cdinmercial Paper ......... .......,...........................................
Purchased Notės .................................................. ...... ........

S.ecUred by Stock Exchange Collateral.
Loans and Discounts .......................................................
Real Estate Loans—Residential ........... v ..............
Indiistrial and Commercial Real Estate' Loans ......
Fedetal Housing Administration Mortgage Loans 

Mortgage guaranteed by F. H. A. 
(A United States Government Corporation).

Bank Biijldlng ......... ...........................................................
Bknk Real Estate Lease ................................................
Other Resources ........................ ..........................................

TOTAL .......  .....'.

LIABILITIES
t

t

$14,282,880.83 
. 3,829,000.00 
.... 478,390.30 
.... 764,269.07 
... 820.000.00 
. 1,942,100.00

. 2,962,122.51 
866,893.18 
843.547.84 

. 1,482,951.19

700,000.00
1.00

493,410.71

$29,465,566.63

Capital ..................................................... :.............................. .....
Surplus <..... ......................................................................... .........
Undivided Profits ............................. ........... ............................
General Reserye ....... .............................. ................................
Contingent Reserveš .............. .................................... ............
Rfešerves for Taxes, Interest and Insurance ....... ......
Federal Housing Administration Tax, etc., Deposits .
Deposits ....................................................................................

TOTAL ...... ..................... ,.............................  L

$ 800,000.00 
800,000.00 
330,737.65 
77,502.65 

2,658.91 
92,281.04 

... 138,931.12 
27,223,455.26

$29,465,566.63

j A

Under State Government 
Chicago Clearing Hou.se Supervision
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šnipės ir, radio stoties veikla 
rišosi trijų Urugvajaus ministe- 
rių vardai, slapti g uldai ir 
koks tai dokumentas sumoje 
35,000 pozų* vertės.
Paskutinės “Admirolo Graf von 

Spee” gyvenimo va andos
Dar vis tebegyvenam gruo 

džio 17 dienos įtemptu gyveni
mu. 18 vai. ir 19 min. išplau
kia vokiečių kreiseris, žmonių 
dar daugiau prisikimšo į Mon- 
.evideo uostą. “Admirolas Graf 
von Spee” jau pradėjo judintis 
.š savo vietos. Prie blizgančių 
pabūklų stovi surištomis galvo
mis artileristai. Nejauku, stau
gia fabrikų sirenos. Visas mies
tas susmeigė akis į vokiečių 
kreiserį. f

—Kur jis plaukia? Į Argen
tiną, ar į kovą su sąjungininkų 
laivais? — klausinėja žmones 
vienas kito.

Kad plauktų į kovą, sunku 
patikėti. Virš musų galvų pa
sirodė net Anglijos karo lėktu
vai. Vėjau sužinojom, kad tie 
ėktuvai, iš kažkur atskridę, bu
vo nusileidę valdiškos gyvulių 
skerdyklos “Nacional” aikštėje, 
o kada “Ad. Graf von Spec” 
pradėjo plaukti, tie orlaiviai pa
kilo ir dabar skraido virš mu
sų galvų tikslu bombarduoti) 
vokiečių kreiserį.

—Kaip anglai gali šitaip elg
tis svetimame krašte! — šaukia 
ir piktinasi publika.

Visi mato, kad’ anglai Urug
vajaus teritorijoje elgiasi kaip 
namie; jie čia ką nori tą daro.

Einant tarptautine Haya su
tartimi, sąjungininkų karo lai
vų blokada turėjo stovėti už 30 
juros mylių nuo Urugvajaus 
vandenų, bet kas šiandien pai
so tas sutartis? Niekas! Sąjun
gininkų laivai matosi jau Uru
gvajaus vandenyse, už 18 kilo
metrų nuo Montevideo uosto.

(Bus daugiau)

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

gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
nužeminta kainą, kaip,, nauji 
tempeliai 50c, sulaužyti stiklai 
$1.00 ir aukščiau. Egzaminavi- 

i mas akių veltui.
Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 

randasi didžiulėje Jos. F. Sudri
ko krautuvėje kožna_ diena ir 

; nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

^Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

zv Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-JLikieriai-Gferiinai

VjjMy į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

YRA VAISTŲ IR NOTT1UNS 
KRAUTUVĖSE

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Garsinkites “N-nose*
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Karelo -Finlendija
Bolšęvikų reichstagas (kurį Stalino konstitucija va

dina Vyriausiu Sovietu) priėmė įstatymų, įsteigdamas 
naujų sovietinę karelų^suomių respublikų. Ji bus sudary
ta iš rytinės Karelijos, kurįų bolševikai valdo nuo 1918 
iii., ir tų Suomijos sričių, kurias Maskva privertė suo
mius atiduoti Rusijai, šitos nuo Suomijos atplėštos sri
tys apima daugiau kaip 13,900 ketvirtainių mylių plotų.

Bet šitame plote nepaliko beveik nė vieno Suomijos 
gyventojo. Prieš karų jame gyveno apie 460,000 žmonių. 
Kokia pusė jų jau buvo iškelta Suomijos gilumon, einant 
karui. Kiti gyventojai patys išsikraustė, kuomet Suomi
ja turėjo tų teritorijų atiduoti bolševikams. Išsikraustė 
seni ir jauni, sveiki ir ligoniai, nes niekas nenorėjo pa
tekti po bolševikų “liaudies vaduotojų” valdžia. “Išskėstu 
glėbiu” bolševikus tenai pasitiko tiktai žiurkės, tarako
nai įr kitoks brudas.

Dabar tenai bus “Karelo-Finlendija”.
Niekas nepasakys, kad Stalinas pasielgė labai diplo

matiškai, steigdamas šitų “respubliką”. Juk pats jos varr 
das liudys, kad Maskva pagrobė svetimos tautos žemę, 
sutrempdamas taikos sutartį, kurių sovietų Rusija buvo 
su suomiais pasirašiusi. Suomiams ta bolševikų “respu
blika” bus nuolatinis priminimas apie padarytų jiems 
skriaudų, ’ >

Ginkluojasi

sispahsdino savo lapelyje ir šau
kė, kad tokiems literatūros žem
čiūgams turi būti atdaros “Tė
vynės” špaltos. Bęt štai ką da
bar sako. p. Jokubynas:

. ir ‘Tėvynės’ redakjprius 
tokiam nešvariam dąrbuį pa- 
Iiau(lojęs nei ofiriališka Susi
vienijimo organą, iš kurio’ 
nariai privalo tikėtis ko ge
resnio. Sukėlė giedroj audrą? 
suerzino viršininkus, nuplėšė 
garbę vienam kandidatui ne
pasakęs UŽ ką, ir pasislėpė 
užkąmpy, net nedrįs Sąvo 
parašą palikti.”

Bet pažiūrėkite, ką pesepiąį 
rašę savo lapelyje ‘ '-geroves gy
nėjai”, kariu sekretorium yra p. 
V. S. Jokubynas:

“Mes netikime į cenzūrą... 
Mes stovime už tai,'kad SLĄ. 
nariai žinotų, ką ‘Tėvynės’ 
redaktorius yra parašęs apie 
musų organizacijos reikalus.”

♦

Tai kada reikia p. Jokubynn 
tikėti? Ar tada, kai jisai sklei
džia lapejiųs, kuriuose skelbia
ma®, kad Sus. Liet. Amerikoje 
“mirs”, ir daroma begėdiškas 
priekaištas Pild. Tarybai, kad ji 
“paskolas daliną kas tik jų pa
prašo” — ar tada, kai jisai sa
ko, kad agitacija turėtų būti 
“švelni, nieką neskaudinanti” ?

Kada p. Jokuhynas sako tiesą, 
o kada jisai veidmainiauja: ar 
tada, kai jisai sayo lapeliuose 
reikalauja, kad “Tėvynėje” bu
tų dedama viskas, ką Jurgelio 
uis parašo — ar tada, kai jisai 
“Vienybės” straipsnyje smerkia 

“SLA. organo redaktorių už pa
naudojimą organo “nešvariam 
darbui”?

Matyt, jam vįstiek, kaip 
šyti. Kaip p. Bąchunas jam 
liepia, taįp jisai padaro.

gPEKŲLIĄCIJ^ SVETI- 
MU VARDU

Kazimieras Venclauskas 
ir jo nuveikti darbai

1 ■ .........." •" . .......... •— . . ........ .

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Vargas ir tiek. Esu tikras, 

kad jums mąno rąšytų keletas 
laiškų jau ramiai ilsisi Ątląnlp 
vandenyno dugne. Kiti jų kartu 
Su laivais Raitijos jųrosę pa
skendo. Spėju, kad pprą jums 
rašytų laiškų ir išsiųstų per vie
ną kaimyninę vąlstyM tenai ir 
užsiliko, nes svetimos akys juos 
skaitė |r svetimos raukos juos 
bu§ sunaikinu Tuo bųdu musų 
geri bičiuliški rysįai trūkinėti 
pradėjo.

Kalėdų švenčių sveikinimus 
iš Ghicągos gąvaų tik porai me
nesių praslinkus. Įš Londono 
laiškus gąunu ne anksčiau-kaip 
per dvi sąvąites. Įš Paryžiaus 
laikraščiai ateina su vienos sa
vaitės suvėlavimu!

Gal jau rugojate, kad retai 
rašau? Rašau, kaip rašęs, bet 
neabejotina, kad kai kuriuos 
mano laiškus Atlanto Vandeny
no rykliai skaito!

Štai ir šį laišką rašau ir gal
voju kaip jums jį išsiųsiu? Mė
ginsiu oro paštu, bet taip pat 
nėra tikras reikalas. Neabejoju, 
kad jus mano laiškų laukiate. 
Juk įdomu ir smalsu jums ži
noti, kas musų padangėje daro
si, o vienok kaip matote, l^aip 
vieni nuo kitų nutolome. Tai 
vis karo padariniai.

ra- 
pa-

SLA. Viršininkų Rinkimai

Taika su Suomjja^esustipripo saugumo Stalino im? 
pęrijaf. RpiąŠihgM/ iipįferfy’os valdovas jaučiasi šiandien 
esąs pavojingesnėje padėtyje, negu iki karo: su suomiais.

Maskvos “parlamentas” priėmė didžiausią Sovietų 
Sąjungos istorijoje kąru biudžetą: penkiasdešimt-septy- 
nių bilionų (57,000,000,000) rubliu!

Imant rublius pagal oficialį kursą, ta .suma reiškią 
daugiau kaip 11 bilionų dolerių. Pereitų metų sovietų ka
ro biudžetas siekė 8 bįlionųs ir 177 milionus dolerių.

Valdžia taip ekonominiąįs nuskurdusios šalies, kaip 
Rusija, nutarė išleisti per metus laiko karo reikalams 57 
tūkstančius milionų rublių. Gąlima įsivaizduoti, kokia tąi 
bus naštą ant Rusijos valstiečių ir darbininkų pečių, go-? 

. vietų Sjunga turi apie 180 pijjionų gyventojų. Taigi kiek
vienas gyventojas, įskaitant mažus vaikus ir nebegaliu? 
čius ęlįrbti senius, turės sumokėti 330 rublių mokesčių 
vien tiktai karui; o šeima, sųsijedąnti iš 5 žmonių, ■— 
1,650 rublių!

Tąi PQ to, kai Stalinas bandė “išvaduoti” Suomijos 
liaudį! '

Ko Stalinas dabar bijo, jeigu jisai taip baisiai gink
luojasi? Matyt, bijo viso pasaulio, Vienas tiktai. Hitleris, 
yra jo “draugas”, bet ir tąs gąli jąm bet kurią dieną 
griebti gerklės. Ar Stajiną išgelbės tos bilioninės iš
laidos ginklams?..

*

■HC

APŽVALGA
■■

3,000 IšSIBRAUKUSlV ’

Kuomet K. Jųrgelionio “griau
smai11 (ąy botagą pyškĮntnĮai) 
’Tėvynęje” iššaukė triukšmelį 
tarpę SįĄ. draugu ir priešų, tai 
hplŠęvikai pgsiskdpino pasigirti, 
kad jų ‘‘darbininkiškamė” susi- 
viepym® daug geriau. Bet 
lik-ka IsMuslame susivjgny- 
mp prgąup (Priedas) numery
je pranešamą,/kad iž Jo kasmet 
pusltrą^kia Mmtai nariu* neskai
tant tų, kurie numiršta. Pats 
redaktorius tame organe rašo:

“Apie trys tukstanfiąį, ąt? 
rodo/bus išsibrauknsių. TaĮ 
didėle Jšąibrauku^ų skaitliu

Gerovės Gynėjai”, kurių sekre-. 
(orlųa yrą p. v. S. Jokubynas. 
pet jisai dabar bando apsimesti 
“švarios agitacijos” šalininku, 
|r “Vienybėje” šitaip išvadžio-

MUŠASI f KRUTINĘ?

“Turėtų išpyki oponentų 
nešvarios ągitąęijos, ^kam
piniai ųįipųl<|įnęjįĮpąit nieku 
neparemti spėliojimai sveti
mos garbės plėšimuį. Visa tai 
turėtų pakeisti šaltas protavi
mas, atviras žodis ir vieša 
opinija. Ir agj|ac|ja ųž kandi
datus i urėtų būti vedama 
švelni, nieką neskaudinanti.”

Aįrodo, kad p. Jokuhynas jau 
gailisi savo nęšvąrįų ląpelių ir 
mušasi į krutinę.

Jisai duoda papipkslą jau ii* 
$LA. organo redaktoriui, kurio 
pažinį apie “šiukšles” ir t-sąšla- 
vąs” t|ę “gęrpYes gynėjai” pęi>.

,1 savų “SLĄ, Narių Komite
to” kandidatų sąrašą komu-na- 
ciaį įdėjo tarp kitų ir J. K. Ma? 
Žukuos (dabartinio SLA. vice
prezidento) vardą. Mat, jie no
rėjo tokiu budu apdumti akis 
SLĄ.. nariams ir gauti daugiau 
balsų savo “sleitųi”. Bet pasiro? 
do, įad MąžuRna st&liniškai-hit- 
leriškos politikos neremia. Lai? 
kydanjas prakalbą New Ken- 
singtppe, Lie|ųvps pepriklauscr 
mybės sukaktuvių paminėjimui, 
jisai pasmerkė sovietų Rusijos 
agresiją prieš suomius ir pasi
priešino v komunistų iškeptai 
“užgyr|pio” rezoliucijai apie 
Maskvos sutartį su Lietuva.

‘‘Laisvė” jam už tai išdrožė 
šitokį pamokslą:

“Ką mislija p. Mažiukiu 
§u tokią kalbą? Jis runįja į 
SLA. Rildomąją Tarybą ip 
nori, kaj vjsį pažangieji na
riai už jį balsuotų, bęt fajp 
nešvankiai išeina prieš dęmp-

* kratišką (? — “N.” Red.) rp. 
zoliuciją.”

Bet kas sakė komunistų orga
nui, kad tie žmonės, kui’ie rp- 
mia Stalino-Hitlerio politikų, 
yra “pažangus”? Jie yrą ątžą- 
gareiviai, nes jie pritaria agrp-: 
soriąnis, mažųjų taąlu eąsęjąms 
ir demokratijos priešams* v

Antra vertus, kam komunią- 
tai daro “monkės biznį”, nau
dodami savo nešvariai politikui 
Susivienymo Lietuvių Amerikp-. 
jp vapją žipogaus, kurįs Stalinp 
pakalikas nebuvo ir nėra?

Šių metų vasario mėn. 24 die
ną Šiauliuose mirė įžymus vi
suomenes veikėjas advokatas 
Kazimieras Venclauskas.^

Kazimieras Venclauskas buvo 
domi ir savąiminga asmenybė, 
š jaunų dienų buvo užsigrūdi

nęs socialdemokratas, stiprus 
teoretikas, kietas, nuosakus sa
vo pažiūrose, veikime realistas, 
praktikas, saikingas ir sugyve
namas žmogVis/

Jokios gyvenimo audros, jo
kie galingi Vėjai niekuomet ne
palaužė jo pažiūrų tikėjimo į 
geresnę žriįohijos ateitį, į Lię- 
tuvęs darbo1 žinomų skaistesnį 
rytojų. Didis savo krašto patrio
tas, darbo žmonių reikalų už
tarėjas ir kovotojas. .Visuomet

ir visur visąpmeąjnjame darbe į 
ųesivadavo savo asmens fęika- 
ląis, o siekė bendro labu. Ne ( 
kartą yra buvęs soc|a|demokra- i 
tų pąrlijos centro Įmmiteto na
rys ir buvusiu Lįetuyps sęimų 
socialdemokratų frakcijos lyde
ris.

Kazimieras Venelauskas buvo 
vienas |š tų gabių kalbėtojų, ku
ris žvejom Įurnuru, kietais ar- 
gumentaht geležine logika triuš
kino savo priešus ir jie būdavo 
visuomet vykusiai nuginkluoja
mi.

Su Kazimiero VencĮąusko pa
žiūromis turėjo skaitytis visi jo 
priešai. Įr tie priešai jį gerbė 
ir jo išsimokslinimą aukštai 
vertino. O praktikos gyvenime 
visi skaitėsi su dideliu jo paty
rimu, vertingais administraci
niais ir organizaciniais gabu
mais. Didžiojo karo metu fron
te aukšti rusų armijos pareigū
nai rimtai įvertino Kazimiero 
Venclausko gabumus ir jį buvo 
paskyrę aukštoms administraci
jos pareigoms. Ir čia jisai atsi
dėjęs kovojo su rusų adminis
tracijos biurokratiniu raugu ir 
kur tik galėjo bejokio pasigai
lėjimo tvano j o juos. Sėkmingai 
kovojo su rusų žandarmerija, o 
vokiečių okupacijos metu anks
čiau grįžęs į Lietuvą vykusiai 
kovojo su vokiečių žandarmeri
ja. Vokiečių vietos administra
cija ne kartą turėjo nusileisti ir 
sutikti su jo pasiūlymais ir pa
tarimais.

Kazimieras Venclauskas buvo 
ne tik savo krašto didis patrio1 
tas, bet kartu ir savo gimtinės 
mylėtojas, ir niekaip negalėjo 
išsižadėti savo miesto Šiaulių. 
Jam ne vieną kartą buyo siūly
ta apšlgyVėnti I^aune ir čia eiti 
atsakomingas pareigas. Bet ji
sai nesutiko skirtis su Šiauliais 
ir čia užsiėmė provincijos advo
kato praktika. Bet^gi kaipo ad
vokatas buvo išgarsėjęs visoje 
Lietuvoje. Jisai yra dalyvavęs 
daugelyje didžiųjų ir garsių by
lų gynime, kaipo advokatas.

Ir Imipp advpkaįas turėjo Ji-

MAŽESNIO PIKTO 
TEORIJĄ

Reądipgo (Ra.) sppialistų 
vaitraštyje “Labor Advocate” 
reduktorius, Raymond S. HoL 
sės, rašo:

“Dąr tąįs laikais, kai ‘Naųr 
joji Į)ąįyl^’ buvo jauna ir dij- 
dėsnis žmonių skaičius gyįf 
Frąpkliną D. Rooseveltą ųž 
tą|, kąd jisai bent ‘šį tą ban
do padarytį’, ADVOGATE pa? 
skelbė vedamąjį, atmesdamąs 
mažesniojo pikto (lesser evijj 
principą. Nuo tp ląįkp OŠ Šlty

Sft

ųųsjstaįypią, įvąjriąis go
džiais, esu pareiškęs daug 
kartų. Ąš mąnąu, kąd yra 
svarbu pakartoti jį dar sykį, 
nes kuomet socialistai paliam 
ja priešinęsi tam, kąs yrą 
mažiąu, negu jų galutinas sp? 
ęiąlizuotos ekonomijas pro
gramas, tai jie pasidaro ,re4 
formlninkąi. Q kuomet jie 
pasidaro' reformiuinkai, jie 
atsižada savo taktikom r— ne* 
priklausomo politinio Veiki
mo.

“Neabejotina, kad yra mat 
žesnių ir didesnių blogumų. 
Aš visuomet lai žinojau ir tiiL 
me nėra pieko ųąujp...”

1 

šitokį įvadą tas redaktoriuj 
parašė, eidamas prie įrodymo 
kad tarpe ^kapitalistinių demo- 
krątijų” vienoje pusėje ir tota
litarinių daktaturų (hitleriškos 
ir staliniškos) antroje darbinin
kams nesą skirtumo.

Toks jo nusistatymas neišlait 
ko jokios kritikos. Jį vadint) 
“socialistiniu” gali tiktai tas, 
kuris nėrg susipažinęs sų' sočiai 
lietinės minties progresu, padai 
rytu per paskutinį šimtmetį.

Tas nusistatymas faklinai reL 
škia: Duok man viską arba nie
ko 1 Jeigu darbininkų klasė bu
tų laikiusis šitokios taisyklės, 
tai ji nebūtų iškovojusi nei bal
savimo teisės, nei pilietinių lais
vių, ne| sopialipės apsaugos 
įstątyipų.

Hpfsęs sako, kad socialistas 
negalįs būti refopmininku. Rei
škia, jisai visuomet luti būti re- 
voliucĮonHąiųs, -p kad ir nėra 
ręvoliuęijąi jokių sąlygų! Tai 
nudėvėtą “Jęninizmo” (iš Baku? 
nino filosofijos pasiskolinta) 
frazė

mąl Užverstas savo profesijos 
praktikos darbais, bet gi yispp- 
pjet sąų'asdąvp Ijuoso laiko v|- 
sppąicipniaipę darbe, lai aktin
gai dalyvaudamas Vietos savi
valdybių gyvenime, tai veikda
mas vietos įvairiose švietimo įr 
kultūros draugijose.

Ne tik šiam darbui jisai sky
rė savo liuoslaJkį, bet kartu ne? 
mažą ir pinigų apkojp. K 
įpier.pi VencląuskDi buvo 
svetimas ir sqciąl|pįs dąrbąs. 
Jp Įęšpinis visuoipet buvę išląi? 
komą keletąs dešipičių našiai? 
ę|ų, kurių dajis ne| jo pąstap- 
goipis baigė ąakštps njokčląs,

Kaziipioras Vępęlauskąs savo 
bpdą bvivo teispiokąs, statąs, 
pet užsispyręs, bet švelnus jc. 
ęlgėsys, gražus jumoras, gerąs 
sąmojus švehųno jo bpdo ki|ąs 
puses jp Risą tą| charąįterjzavo 
jį žmonių santykiuose kaipo ti
krą džentelmeną, gerai išpru? 
sintą vyrą! Jo priešai šitas Ka? 
zimiero Venclausko budo ypa+ 
tyhps ger-aį pažinojo ir yengė 
są jup ątptĮ į ątvipą kovą, peš 
įš ankstą žui°jp» kąd tą kovą 
pyąįai|pės|ą. Todėl ylsį su juo 
ląbąl rimtai skaitėsi Ir jį 
tąi gerbė*

Kąz|mierąs YepęĮauskąs bUVP 
didis tolęraptąs, kokių š|ąis ląi? 
kals yrą ląbąl mažą* Jis lygiai 
gerbė visus žjnppea, pepąisant, 
kokios jie buvo padėties ir ko
kių įsitikinimų.

Djdis Įįe t u vis patriotas ir kar
tu np šovinistas, kitas tautas 
gerbiąs. Didis, darbininkų judč- 
jiinp šalininkas, jų reikalų nž- 
tarėjas iv gynėjas ir kartu to- 
lerąnląs santykiuose su aukštes 
pio luomo žmonėmis.

(Bus daugiau) .

Per visą šį mėnesį eis baisa- ‘ 
yiiųai Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kuopose. Komunistai 
ir fąšistuoj autieji tautininkai 
veda sutartinai smarkią agita
ciją už savo karididatų “sleitus”, 
šmeiždami SLA. ir gabiausius 
jo viršininkus. Komunistai vei
kią, prisidengę “SLĄ. Narių 
Komiteto” maską; o tautininkų 
grupė leidžia savo nešvarius la
pelius “S. L. A. Gerovės Gynė
jų” vardu.

Tegu SLA. nariai nesiduoda 
klaidinami. Atsiminkite, kad 
komunistų lyderiai yra Susivie
nijimo priešai. Prieš 10 metų, 
Chicagoje, jie per tris dienas 
baubė ir kėlė triukšmą, kad sei
mas negalėtų svarstyti savo rei
kalų. Pąskui jie SLA. suskaldė 
ir bandė teismo keliu prisika
binti prie SLA. turto! Dabar ši
tie “prieteliai’ vėl plakasi prie 
Susivienymo, prisidengę nekal
tų avinėlių (“SLA. Narių Komi
teto”) skraiste, ir bando įbruk
ti savo draugužius į SLA. Pil
domąją Tarybą. '

Kad butų lengviau apdumti 
akis Susivienymo nariams, jie 
įdėjo į savo kandidatų “sleitą” 
ir bando įbrukti savo draugu
žius į SLA. Pildomąją Tarybą.

Kad butų lengviau apdumti 
į akis Susivienymo nariams, jie 

įdėjo į savo kandidatų “sleitą” 
ir dvejeto asmenų vardus, kurie 
nepriklauso Stalino partijai. Su- 
sipratusieji SLA. veikėjai priva
lo šitą komunistų klastą iškelti 
aikštėn ir pasirūpinti, kad nū 
vienas koinu-nacių atstovas no? 
įsiskverbtų į SLA. viršininkus.

Reikia apsisaugoti ir tų, ku
rie atakuoja Susivienymą, pasi
vadinę “gerovės gynėjai”. Jie 
drįso paskleisti savo lapeliuose 
melą, kad SLA. viršininkai 
“naujas paskolas dalina kas tik 
jų paprašo”, neatsižvelgdami, ar 
paskola būna užtikrinta, ar ne, 
— tuo tarpu kai rekordai rodo, 
jogei dabartinė Pildomoji Tary
ba nėra davusi nė vienos nesau
gios paskolos. “Devenijados” 
buvo galimos tuomet, kai tauti
ninkai valdė SLA., bet ne dabar.

Ne gana to. Tie ponai -‘gero
vės gynėjai” paskelbė viename 
savo lapelyje, kad Susivienymas 
Lietuvių Amerikoje “mirs”, ir 
išsiuntinėjo jį tūkstančiams

Kaži?
pe

Nešvankų lapenų apie SLA. 
aųtqr|ą| pąsivadlnq E. Ą.

“Tėvynės” skaitytojų, pasivogę. 
SLA. organo ėmėjų adresus! 
Matyt, jie, kaip pastebėjo viena- . 
SLA. darbuotoja, peršasi į “grąi K 
norius” Susivienynuii.

Jau tris laidas tokios nešva-j 
rips “literatūros” jie paleido į 
lietuviu kolonijas Amerikoje! 
adresuodami ją kiekvienam Si 
L.A. nariui. Pagalvokite, kiek 
jiems šitą propaganda kaštuoja. 
Trįs kartus po 15,000 tai — 45,+ 
00Q. Jeigu užmokėta tik po vie
ną centą už kiekvienos kopijos 
persiųntipią paštu, tai jau pas/ 
dąrp $450.00. O kur popierių 
spaudos darbas, adresų pžraši* 
liejimas ir kitokios išlaidos? Su
dėjus viską į daiktą, pasidąryš 
tūkstantis su viršum dolerių, ši» 
tie|< pinigų tie Įtapdidalai į 
“graborius” nesigaili išleisti, 
kad tik SLA. patektų į jų kpiV

Susivienymp veikėjai ir na
riai privalo apsižiūrėti, kad jų 
organizacija į tokias rankas ne
pakliūtų.

‘‘Naujienos” linki, kad Susi- 
vineypias Lietuvių Amerikoje 
paliktų, kaip iki šiol kad buvo, 
pąžąngips demokratinės musą 
visuomenės broliška organiza
cija, ir kad jisai augtų nariais 
ir turtu. Nežiūrint kiek visokių 
baubų pastaruoju laiku buvo a- 
pie SLA. priinąlcvota, jisai šian
dien tvarkosi geriau, negu kada 
nors praeityje. Tie 
kurie perėmė SLA- 
dimą prieš šešerius 
troitp seime, atliko
bą, tąisydami pirmesniųjų virši
ninkų padarytas klaidas ir 
grumdamiesi su skaudžiomis 
depresijos pasėkomis. Ačiū jų 
pastangoms, SLA. finansinis 
stovis šiandien yra bent 100% 
sutvirlojęs.
• Todėl\sLA. ’iim'idi jokiį gąs
dinimų ir “mirties” pranašavi
mų neprivalo paisyti.

viršininkai, 
reikalų va
inotus, De- 
didelį dar-

KAIP BALSUOTI

veikėjai, kurie stoja už tai, kąd .
Susivienymas butų vedamas pa
žangia demokratine kryptim, 
rekomenduoją balsuoti, renkant 
Pildomąją Tarybą, taip, kaip 
parodyta žemiaus, ant pavyzdi
nio baloto. ’BALOTAS

Įrašyk kryželį (X) ties vardu to kandidato, ųž 
kur| atiduodi savo balsą.

Balsuoti galima tik už vieną kdh^idatą i kiekviena 
urėd^, išskipąąt įĮdo Globėjų urėdą, į kurį reikia baĮ? 
suoti už du kandiaatus.
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Iš Lietuvos
VILNIUS — Vilniaus univer

siteto profesorių iniciatyva 
Vilpiuje organizuojamas didėt 
l|s pąskaitų eiklius apie Liet 
tuvos gyvenimą, jos kultūrą, 
mepą, lajinėjimus ir tp. Ka
dangi .'Vilniaus ir jo srities gy
ventojai Ilgą laiką buvo at
skirti nuo Lietuvos ir visaip 
klaidinami ir negalėjo įsigyti

tikro supraĮjmo apie nepri- 
klausompsioB Lietuvos Įųimė- 
jipnis kultūros ir civilizacijos 
srityje, tai tumios paskaitos su
tinkamos su d|deliu pasiten
kinimu. Kad paskaitos butų 
prieinamos platiems vilniečių

skailys šeštadieniais ir sekma
dieniais ne tik lietuvių, bet ir 
lenkų, gudų ir kitomis kalbo
mis.

ir
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PRANEŠIMAS LSS KUOPOMS
Draugai:

LSS Vykdomasis Centro Komitetas nutarė šaukti 
LSS Konferenciją Chicagoję, šių metų birželio mėnesio 
pabaigoje. Konferencija įvyks SLA seimo metu. Konfe
rencijos data bus nustatytą, kai paaiškės, kuri diena 
yra patogiausią jos posėdžiams.

Konferencijoje sprendžiamu balsu dalyvaus Vykdo
mojo Komiteto nariai ir kuopų delegatai — po vienų 
nuo kiekvienos kuopos ir po vienų nuo kiekvienų 10 na
rių arba didesnės to skaičiaus dalies, Patariamuoju bal
su galės dalyvauti delegatai nuo organizacijų, su kurio
mis LSS kooperuoja,

LSS kuopos yra kviečiamos siųsti sumanymus Cent 
rui, kad butų galima paruošti Konferencijai dienotvar- 
k«- ■ ’ ' ■ ■' r ' .4-

ŠAUKIAMA LIETUVIU SOCIAUSTŲ 
SĄJUNGOS KONFERENCIJA

Šioje LSS žinių laidoje telpa 
pranešimas, kad Lietuvių So
cialistų Sąjungos Vykdomasis 
Centro Komitetas nutarė šauk
ti Sąjungos konferenciją. Ji 
šaukiama Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje seimo metu. Da
ta bus paskelbta vėliau. Komi
tetas prapeša po kiek delegatų 
rinkti ir prašo siųsti Centrui 
sumanymus.
. Vykdomojo Komiteto nutari

mui, manau, visos kuopos ir vi
si nariai pritars.

Gal būt, kad kai kurių kuo
pų veikla yra kiek susilpnėjusi. 
Tačiau ir visas Amerikos lietu
vių judėjimas atrodo susilpnė
jęs. Bet Lietuvių Socialistų Są
jungos užduotys ir darbas pa
silieka taip svarbus, kaip kad 
buvo praeity. Amerikos lietu
vių visupipepčje qqęią|istąi ir 
artintos jiems grupės pasilieka, 
kaip praeity kad buvo, vienin
telė patvariai pažangi ir demo
kratišką srovė. Faktinai jos 
darbas šiandien svarbesnis, ne
gu buvo praeity, nes tenka ko
voti reakciją, kuri dabar kelia 
galvą augšęiau nei* per paskuti- 
piųs. keliolika metų.

Lietuvių Socialistų Sąjungai 
sukako 35 metai. Per visus 
tuos metus ji dirbo pažangos 
darbą. Darbas nebaigtas. Smar
kiau ar lėčjąu mes dirbsime jį 
toliau. Mes, lietuviai socialistai 
Amerikoje ir artimos mums 
grupės, buvome visuomenės 
darbuotojai ir pasiliksime. Nie
ko kRo nematyti. Jei ne savo 
kuopose, tai kitose organizaci
jose, o dąrbą dirbsime, ir dirb
sime jį pažangai.

M
Todėl tolesniam zir našesniam 

darbui mums ir musų drau
gams reikia pasitarti, reikia pa
sidalinti nuomonėmis, patyri
mais, išlyginti kai kuriuos tru
kumus.

Kodėl Vykdomasis Komitetas 
parinko konferencijai Chicagą 
ir laiką paskyrė. Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seimo me
tu, rodosi, aiškinti nereikia. 
Bet butų gerai, kad kuopos ne
delsdamos sušauktų susirinki
mus ir išrinktų delegatus.

Butų taipgi gerai, kad taip 
kuopos, kąip ir paskiri draugai 
nedelsdami siųstų Centrui su
manymus. —V, P-ka.

H.r1,". ■ 8" ; ri". 11 i •
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KO SOCIALISTAI NORI?
Atsakyti į klausimą, ko so

cialistai nori, kai kam gali iš
rėdyti nelengva užduot s. Tuo 
tarpu socialistų reikalavimai 
yra pagrįsti teisingumo princi
pu. Jokias .kitos visuomenės 
partijos neturi tokios aiškios, 
taip vienodos programos, ko
kias turi įvairių kraštų socialis
tų partijos. Morris Hillųuit šį 
klausimą aiškina taip t

Socialistai reikalauja, kad 
pamatinė tautas pramonė, ku
ri gamina būtinas gyvenimui 
rejkmenąs, butų visuomenės ve
dama jos narių nąudąi.

Dabartinėj santvarkoj turtų 
gamyba yra individualų ranko
se. Musų pramonės suorgani
zuotos ne visuomenės ir ne tuo 
supratimu* kad tenkinti vjs.uo- 
men£s reikalus. Jas suorgani
zuotos kapitalistų pelno tiks
lui. Musų pramonės kapitonai 
nedaug tepąiso sąvo gaminių 
socialūs vertės. Jie spausdina 
biblijos arba dirba šautuvus, 
gamina gyduoles arba nuodus, 
dirba plugus arba lėktuvus at
sižvelgdami į, numatomus pel
nus.

Kad daugiau nei šimtas mi
lijonų žmonių šiame krašte rei
kalingi maisto, drabužių, butų, 
rakandų* šilumos, šviesos, kny
gų, pramogų, transporto ir su
sisiekimo įstaigų, kad galėtų 
palaikyti save sveikais ir turė
tų patogumų, — tie dalykai ka
pitalistams galvų nckvąršina. 
Jie tik ieško progų iš kur pel
nus išspausti.

Individualiu pelnu paremtą

santvarką socialistai nori pa
teisi! sociale gamyba kolekty
viam naudojimui.

Demokratįnėje santvarkoje 
žmonės turi lygias politines tei
ses; socialistai nori, kad Žmo
nų teisės nebūtų paneigtos ir 
pramonės vedime.

Kitais žodžiais tariant, socia- 
istų programa reikalauja, had 
įteki ų gamybos ir dalybos 
svarbieji įrankiai ir įmonės bu- 
tų visuomenės valdomi ir veda
mi. Visuomenės valdymui tin
ka šios pramonės ir įrankiai: 
žemš» kasyklos, ^geležinkeliai, 
garlaiviai, telegrafo ir telefono 
linijas, bankai, fabrikai ir mo
dernioji mašinerija.

Viršminėtieji dalykai yra 
svarbiausi socialistų programos 
dalis ir svarbiausias politini* 
įsitikinimas, šiame klausime vi
sų socialistų nuomonės sutinka 
be išimties. Kas tų programą 
pripažįsta, tas yra socialistas; 
kas ją atmeta, tas nėra socia
listas.

Socialistų nuomonės kai ku
riais klftUšimąl» gali pasidalinti. 
Prie socializmo idealo galima 
prieiti įvairiais keliais. Socialis
tai vįenas su kitu gali nesutik? 
ti metodo bei valdymo budo 
klausimais. 1 socialistus meta
mą pajuoka dėl didelio skai
čiaus “įvairaus socializmo” pa
eina įš blogai socialistų filoso
fija apsipąžinusįy žmonių. Tik- 
leuyhėj jokią kita politinė par* 
tija neparuošė tokios aiškios, 
nuoseklios ir vienodos progra-

IW» kokią tyri tarptautinis so
cializmas. ' ‘

Socialistų programa numato 
perversmą pramonėje jr socia
liuose santykiuose. z Ji stoja už 
naują tvarką. Todėl dabartines 
tvąrkos rėmėjai kiek drūti sten
giasi socialistų programą klai
dingai ąiškinti,

Gilesnis socialistų programos 
nagrinėjimas pagelbės mums 
tūps neaiškumus pašalinti.

Kaip iki šiol buvo pasakyta, 
socialistai reikalaują kplektyvio 
turtų gamybos įrankių valdy
mo. Šis reikalavimas socialistų 
priešų dažnai yrą aiškinama; 
taip: “Socialistai nori turtą pa
dalinti”. Vieno musų universi
teto profesorius apie pora de 
sėtkų metų atgal leido savo ato
stogas kitoj Atlanto pusėj. Jo 
atostogų proga jis buvo pa
kviestas karaliaus Haakano su
eigom šis karalius neseniai bu
vo užėmęs Norvegijos sostą 
Sugrįžęs į šį kraštą, profesorius 
spaudoj ą|stovąms išgarbino 
jauną valdovą už jo inteligen
tiškumą ir aiškią nuovoką. Sa
vo pareiškimui paremti, profe
sorius padavė sekamą pasikal
bėjimą tarp jo ir karaliaus (Ci
tuoju iš atminties): “Kokį pro
gresą socializmas daro jūsų kraš
te?” paklausė amerikietis mok
slinčius. “Biskį auga”, atsakė 
karalius, “bet pavojaus nėra. 
Socializmas pasisekimo neturės 
dėlei savo programų kvailumo. 
Sakysime, kad mes šiandien 
Norvegijos turtą padaliname ly
giai tarp vįsų piliečių. Po tokio 
padalinimo gema naujas kūdi
kis. Kas daryti? Eiti prie naujo 
turtų dalinimo ar palikti kūdi
kį beturčiu?” Karalius ir profe
sorius sutiko, kad socializmas 
ladėjo kūdikį, o kūdikis padė
jo socializmą į labai keblią pa
dėtį. Dvi didelės išmintys visai 
paprastu budu sugriovė savo 
sutvertą socializmo baubą pil
nam savęs patenkinimui.

Socializmas, suprantama, lui
tų dalinti nemano. Socialistų 
programa kalba ne apie varto
jamąjį turtą, bet apie gamybos 
turtą. Socialistai nesmerkia 
turtą, kurs teikia žmonijai 
džiaugsmą, bet smerkia san
tvarką, kurioje turtas panaudo- 
janjas kaipo įrankis socialci 
iriespaudai ir išnaudojimui. 
Socialistai socializuotų. gamy
bos įrankius, o ne produktus.

Socialistai nemano užkabinti 
privačius gyvenamų namų ir 
rūbų savininkus; jie nesmerkia 
automobilių bei laivelių valdy
tojus. Socialistai nepageidauja 
tokių menkų • darbo įrankių, 
kaip dailininko teptukas., šeimi- 
pinKės adata ąrba siuvamoji 
mašina. Socialistai priešingi 
privačiam valdymui socialių 
darbo įrankių, kurių pagalba 
žmonių masės gamina rinkai 
prekes, be kurių draugija nega
li apsieiti.

Sęęiąlislų planus numato ne 
turtus kam nors dalinti, bet 
priešingai: jų planas numato 
gąmtos turtus ir gamybos įran
kius pavesti bendram visuome
nes valdymui. Tas planas gah 
būtį palygintas musų viešųjų 
galvių priedermei, Musų gatvės 
yrą bendra miesto nuosavybe. 
Gaivūs tiesiamos ir taisomos vi
sų gyventojų lėšomis. Galvės 
palaikomos bendram vąr loji
mui ir bendrai naudai. Mes vi
si užlaikome gatves. Bet mes 
neskaldome gatvių, idant pada
linti po šmotą kiekvienam gy
ventojui.

Klaidingai samprotauja taip 
pat tie žmonės, kurie įsivaiz
duoja, kad socializmo tvarka 
nustatys visiems darbiniAkapis 
vienodą atlyginimą. Socializ
mas priešingas tvarkai, kurioj 
dykaduoniai pelno pavidale pa
siima žymią dalį darbininkų 
darbo produktų. Socializmas 
reikalauja, kad socialiu darbo 
produktai, atėmus tam tikrą 
dalį visuomenės reikalams ir 
kitoms socialėms išlaidoms, ei
tų visiems proto ir fizinio dar
bo darbininkams, kurie toje 
gamyboje dirba. Bet tatai ne

reiškia, kad darbo -produktai 
bus dalinami po lygią dalį kiek
vienam darbininkui. Socializmo 
tvarkoj®- bus atsižvelgtą į dar
bininko pastangas, gabumą, pa
tyrimą ir k t.

Ku-kluksai prieš or
ganizuotus dar

bininkus
Ku-kluksų darbuo ė, kaip ji 

buvo vaizduojama praeity kas
dieninėje spaudoje, susidarė iš 
terorizavimo negrų pietinėse 
va stijose, terorizavimo paskirų 
ballveidžių, kurie tuo ar kitu 
budu skyrėsi iš bendros masės 
žmonių. Jie varė propagandą 
ir skleidė neapykantą prieš ka 
ta likus ir žydus.

Jų veikla iššaukė stiprų A- 
merikos visuomenės pas'pik ti
nimą. Keletą melų ku-kluksai 
buvo lyg dingę. Dabar tačiau 
jie vėl ątgija. lr bent pietų val
stijose pasirodo naujoje srity.

Tilpę paskutiniuoju laiku 
spaudoje pranešimai rodo, kad 
ku-kluksų į teroras South Caro- 
lina Valstijoje siaučia; Piedmonl 
apygardoje, — kur Amerikon 
Darbo Federacija ir C. 1. ,0. va- 
ro organizacinį vajų. Agitaciją 
prieš žydus ir katalikus, bent 
šiuo laiku, nuslopino svarbes
nis ku-kluksų reikalas — kovo
ti darbininkų organizacines pa
stangas.

Hitleris gausiąs 
Rockefellerių 

aliejaus
John D. Rockcfellerio intere

sai J. Valstijose — The Stand
ard Oil of Nėw Jcrsey — nu
pirko iš Vokietijos I. G. Far- 
benindustrie kompanijos teises 
gaminti sintetinę gumą, Būna 
Rubber. ‘

. « ■/ h, m ’i

Standard Qil nepraneša, ko
kiu budu ji mokės Vokietijai 
už teises. Ekspertai betgi mano, 
kad taip svarbių teisių, kaip 
sintetines gufląps gaminimo, na
ciai pigiai nepardavė. Kad jas 
parduoti privertė lik svarbus 
sumetimas.
*' Koks tas sumetimas gali bū
ti? Rockcfellerio interesai kon
troliuoja apie 12 nuošimčių vi
sos aliejaus produkcijos Rumu
nijoj. Hitleriui reikia šiandien 
aliejaus. Aliejui jis pasiryžęs 
brangią kainą mokėti. Taigi ir 
nužiūrimą, kad ųž teises ga
minti sipletipę gumą naciai 
gaus Rpckefellerjo aliejaus.

Fordas, General Motors Jr ki
tos J. Valstijų korporacijos tu
ri didelius inveslmeųtps Vokie
tijoje. Turi jų ir Stąndąrd Oil.

Numatyta paleisti iš 
WPA darbų 800,000 

darbininkų
Pastaruoju laiku WPA admi

nistratorius, pulk. Frank Har 
rington, įspėjo^ kad artimoje 
ateity teks paleisti iš WPA dar
bų 280,600 darbininkų. Kiti 
pranešimas sako, viso iki birže
lio menesio reikės paleisti iš 
WPA darbų apie 800,000 dar
bininkų, jeigu kongresas nepa
skųs darbams daugiau phr'gų.

Liberalai kongresmanai jau 
įteikė kongresui reikalavimą 
asignuoti WPA darbams dar 
bent <$1,500,000,000. šįuo reika
lu kongreso komitetas dabar 
daro apklausinėjimus. Koks bus 
galutinis kongreso nutarimas 
WPA darbininkų klausimu, kol 
kas nežinomą.

Konservą lyviej i kongresma
nai vėl reikalauja pašalpos tei
kimą ir viešuosius darbus pa^ 
vesti valstijoms. Bet valstijų fi
nansai šiandien jau yra tokie, 
kad jos nestengia bedarbių ir 
pašalpos naštos pakelti. Tai aiš
kiai matyli i Ohio valstijoje ir 
ypač Clevelando mieste.

Nugriaus 139,000 
lūšnų y

Nathan Straus, United States 
Housing Autliority administra
torius, šiomis dienomis išleista
me pranešime sako, kad 33,000 
lūšnų, netinkamų gyvent’, tapo 
panaikinta. ' Projektai padaryti 
dar visoj šąly pašalinti 105,000 
lūšnų.

Antrą vertus, prez. Roosevel- 
las užgyrė kontraktus 140,242 
būstinėms pigiomis rendomis 
pastatyti. Pagal tuos kontrak
tus, kuriems valdžia duoda pa
skolų, reikia nuversti bent tiek 
lūšnų, kiek naujų būstinių sta
toma.

Radosi, s;iikitlinė 1-10,003 yra 
didele. Bet j. Valstijose yra tiek 
|ušpų, kad skaitlinė pasįdąro 
itin maža. Amerikos gyvenamų 
namų pagerinimo problema
pasilieka opi. \

Taikos srovės 
Anglijoje

Paskutines porą savaičių 
Amerikos spaudoje žymi viela 
duota pranešimams, kad kele
tas Anglijos darbininkų organi
zacijų reikalauja taikos. Diek 
Reynard savaitrašty “The New

Leader” trumpai apibudina tas 
taikos sroves.

Viena jų — tai Igdependant 
Labor Party. Pąrtlja esanti 
nuęMrdl taikos šalininke. Ji no* 
ri taikos tuojau.

Kitą taikos šalininkų grupė 
— tai komunistai. Jie kalba 
kaip jiems Maskva padiktuoja. 
Ir pora unijų, pareiškusių pa
skutines dvi savaites reikalavi
mą taikos, yra komunistų kon
troliuojamos..

Pagaliau Sir Oswald Mųgely 
Šalininkai. Jie yra Britanijos 
fašistai, ir natūralu, kad jie rei
kalauja taikos su Hitleriu.

Komunistai nusikra
tė Fordu

Amerikos komunistų tarpe 
negrų vadu iki šiol buvo James 
Ford. Porą kartų komunistai 
stątė jo kandidatūrą J. Valstijų
viceprezidento vietai savo par
tijos sąrašu. Dabar Ford pa
siųstas į Meksiką. J. Valstijose 
toms vieloms, kurias praeity 
Ford užėmė, paskirti jau kiti.

Ford Meksikoje. Neužilgo J. 
Valstijose jis bus užmirštas. 
Panašiai nusikratoma ir kai 
kurių nepageidaujamų vadų 
Rusijoj: jie pasiunčiami į to
lesnes nuo Maskvos apygardas, 

|o jų vielose pasirodo kili.

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d„ neš Nuošimtį Nuo 1 'Dienos

Turtas ------ $4,500,000.00
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3%^ 
dėtus Pinigus. Dundam Pasko
las Apt Namų 1 iki 20 mt.

STANDARD I
EEDERAL.WINGS į
— • •— and —,--------------

LOAN ASSOClATlONofChicągo

JUSTIN MACKIEVVICR, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sųb. 9 iki 8 vak.

$325,000.00

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT 

SAVINGS FĘDBRALLY 
. INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tek VIRginia 1141

..

Vėliausias

IŠRADIMAS
KAIP ANT PEČIAUS VIRŠAUS KEPTI IR

RE VANDENS VIRTI

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

Dėl susitarimo dienos ir laiko kreipkitės į

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

telefonas SUPĘRIOR 3391.

••

ŠALTIMIERO Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ

RADJO
PROGRAMŲ.

10:00 VALANDA RYTO I

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 WIIX LIKĘ US” 

4030 So, Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted SL 
Tel, Boulevard 0014

—■ ■ 11 ..........Pili I II,

Victor Bagdonas 
LOOAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniČius, pianus tr 
visokius rakandus boi Storus. 
Vežam j farmag ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.
3406 So, Halsted St.

Saukit Tel. ¥ARI»S JĮ.OK

• fotografas
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- ' 
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir JIollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ĘNG. 5K83-5840

II H JI

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams.
6600 W. lllth St,. Worth, III. 

t ___________________  7

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. Englevvpod 9134 
Persikėlėm nuo 10804V6 So.

Michigan Avenue)

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSJLUS
Išima Už ..............
PRABUVIMAS
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas J r Ligon.

$13.50
$50.00
$25.00

REUMATIZMAS
Greita Pagelbą
GYDO VIS (S LIGAS
Ekząininącijįą 
ir vaistai .............. .

$2.00
$1.00

DOUGLAS PARK HOSPH^L
1900 S. Kedaie Avė. Chicago

Phqne Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLVtVOOD INN, Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET 

Chicago, III.
■ 1......... >—..........................

arcus
rytine radio

VALANDA
—, iš stoties —

»■ c

1480 KYLOCICLES 
irwwii||.|iriili > Ui ui1 iiii.uuni.iiĮinj  yi»»w

KASTINĖ
6912 SO, WESTERN AVĖ, PROSPECT 4050^

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9.15 vai. ryto 4

t • ■ ♦ V • 4 X V . t .

Išgirsit vėliausias žinias, 
mušiką ir kitus įdomius 

prąnp^mąs.

B
I»i 'I



dilca
NAUJIENOS, Chicago, III.
.. ■         " -------------- -

Antrad., balandžio 2, 1940

CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117 
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas t 
v> MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
OR MONTVIDAS, Dr-ios Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
100

80
49
43

. 39
38
35

i.31
31

Adomas Markūnas, Chicago ...........
Benedict Vaitekūnas, Chicago .......
S. Yurchis, Chicago :........... *..........
John Petkus, Aurora, III..................
Juozas Ascilla, Chicago...................
Juozas Žukas, Chicago ....................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III
K. Yokubka, Cicero, III.....................
V. B. Ambrose, Chicago ................
Thomas Šalkauskas, Chicago .........
Dzūkas, Chicago ..............................
Petras Galskis, Chicago ................
Jonas Thoiųas, Chicago ..................

. Petras Lapenis, Chicago ................
Bruno Ray Mathews ...........................
Marijona Ascilla, Cicero ................
Mike Senko, Chicago ......................
Frank Bulaw, Chicago ..................
Joseph Laurinas, Aurora. III...........
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III........

Frank Kliknąf Chicago ..............................
Miss J. us, nldiana Harbor, Ind........
Ramusis Mikšys, Chicago ..........................
Miss Josephine Miller, Evanston, III..........

\ J. Cinikas, Cicero .......................................
Anton Marshall, Maywood, 111...................
S. Mockus, Racine, Wis..................... ,........

* Joseph Augaitis, Cicero ..............................
Antanas Totilas. Kenosha, Wis...................
Chester Prakuratas, Gary. tnd. ................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III. .1
Pavieniai nariai įrašė ..................................................... 159
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

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

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

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

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

27

16
14
12

9
8
8
8

6

3
3
3

2

na

vai.

KONTESTANTU VEIKLA
Chicagos Lietuvių Draugijos draugiją. Draugas Yurchis 

Jubiliejinio Koritesto garbės vai- mc Jubiliejiniame konteste 
niką aukštai iškilęs nešasi A- 
(lomas Markūnas, kuris su šia 
diena įrašė lygiai 10J naujų na
rių. Po Juozo Žukučio išvažia
vimo į Lietuvą, kaip Adomas 
pasiėmė p rmenybę, la*p ir lai
ko ją iki šiai dienai. Vienu lai
kotarpiu draugas Markūnas bu
vo lyg sutingęs, bet kai pailsė
jęs pradėjo dirbti, tai kiekvie
ną savaitę įrašo po keliolika 
nauju narių. Atrodo, kad Jubi
liejinio Kontesto garbės vaini
kas teks Adomui Markūnui.

Dėdė B. Vaitekūnas daug kar
tų pareiškė, kad Adomą Markū
ną į pabaigą Jubiliejinio Kon
testo pralenks. Prieš keletą sa
vaičių atrodė, kad dėdė savo pa
siryžimą įvykdys, nes buvo pri
sivijęs Adomą Markūną labai 
arti, bet šiandien atrodo, kad 
dėdei /Vaitekūnui jau bus sun
ku ne tik prisivyti. Dėdė Vaite
kūnas, nors jau pusėtinai toli 
pasilikęs nuo Markūno, bet ne
pameta vilties, kad jis jį pra
lenks. Deda visas savo pastan
gas, diena iš dienos lanko šei
mą po šeimos kalbėdamas įsi
rašyti į Chicagos Lietuvių Drau
giją. Sakosi turįs daug prospek
tų ir jeigu tik jo jėgos jam 
tvers, tai jis pabaigoje parodys, 
kad jis sakė teisybę. Aš tikiu 
dėdės gerais norais, bet jau 
pradedu abejoti ar užteks jėgų 
pralenkti Markūną. Kaip ten 
nebūty draugą Markūną.

Kont. S. Yurchis paskutiniu 
laiku pradeda įrodyti, 
yra geras kontestantas
sugabumą kaip įrašyti narius į

šia- 
liue

su laiku nuo savo kasdieninio 
darbo jau įrašė 49 narius, žmo^ 
gui, kuris liuosu laiku nuo dar
bo įrašo tiek narių, tai reiki i 
atiduoti kreditą kaipo gabiam

kad jis 
ir turi

buolojui. Kadangi jis paskuti- 
niu laiku pradėjo smarkiai ra
šyti į draugiją, tai aš manau, 
kad iki pabaigos kontesto dar 
įrašys apie 20 ar 30 naujų na
rių,

Kont. John Petkus iš Auroroi 
pradžioje kontesto įrodė, kad 
jis moka darbuot s dėl draugi
jos labo, nes įrašė į trumpą lai
ką 43 narius. Aš manau, kad 
per šias keturias savaites dar į- 
rašys apie 10 narių. Ar ne, 
draugas Petkau?
• Kont. Juozas Ascilla pradžio
je kontesto smarkiai darbavos*, 
bet pastaruoju laiku aptingo. 
Daugelis manė iš pradžios kon
testo, kad Juozas turės garbę 
būti pirmutiniu kontestantu, ka
dangi jis yra gabus darbuoto
jas draugijos ir kitų jokiu dar
bu neužsiima. Šiuo laiku Juo
zas turi 39 narius ir aš manau, 
kad iki pabaigos kontesto dar 
gaus/ mažiausiai 11 narių, kad 
pasiekus pusę šimto.

Kont. Juozas Žukas sugrįžo 
iš Lietuvos “sugadintas”. Jis su
grįžęs iš Lietuvos svajoja kokiu 
budu padaryti daug pinigų į 
vieną dieną. Apie narių rašymą 
nenori nė prisiminti. Manau, 
kad iki pabaigos kontesto nep 
rašys nė vieno nario. Jeigu ir 
įrašys, tai atsitiks taip, kaip ta
me pasakojime, kad tinginys

katinas visą laiką gulėjo ant labus. Kaip ten/ nebūty, aš lin- 
pečiaus, bet vieną gražią dieną kęl jnanyti, kad šie dešimts 
pelė atbėgo prie jo nosies ir jis
ją pasigavo. Taip šiandien ir stengs įrašyti kad dupildžius pil- 
apiedraugą žukutį turiu many- ną skaitlinę iki, 10 narių. Dai 
t i, nes jeigu kas jau išpijdytų 
aplikaciją ir paduotą nunešti į 
ofisą, tai jis tą darbą g'ąl ir pa
daryty. r

Kont. S. J. Petrauskaš iš 
Rockfordo jau turi įrašęs 35 
naujus narius. Daug nuo drau
go Petrausko negalima nė norė
ti, nes kiek galėjo, liek jau pri
rašė. Bęl žinant draugo Pctrau- 
>ko gabumus tikiuosi, kad apie 
dešinits naują nariy dar ga1. 
kaip nors ir suras.

Kont. K. Yokubka iš Cicefo 
irgi gabus darbuotojas įrašęs 
jhu 31 narį. Nors Ciceroje drau
gija turi kelis šimtus nariy, bet 
draugas Yokubka, aš manau, 
kad per šias kelias savaites įra
šys mažiausiai devynis 
narius, nes 
Ii ličba. Ar

Kont. V. 
ri įrašęs 31 
kad einant 
lesto dar įrašys apie 20 nariu, 
kad dasigavus iki pusės šimto.

Kont. Thomas Šalkauskas tu 
ri įrašęs 28 narius. Žinant drau
go Šalkausko gabumus reikia 
manyti, kad jis laike šiy pasku
tinių keturių savaičių įrašys 22 
naujus narius. Kaip 
draugas Šalkauskas?

Kont. Dzūkas pradėjo 
vėlai, bet jau turi įrašęs 
rius. Turėdamas dzūkišką pasi 
ryžiiną, jis dar įrašys 23 narius, 
kad dasikasus iki pusės šimto.

Kont. Petras Galskis jau į ra 
šė 17 narių, bet kažkodėl jis 
sutingo ir nesivaro nė kiek į 
priekį. Kaip ten nebūtų, drau
gas Galskis dar įrašys mažiau
siai 13 naujų narių iki užbai
gos kontesto.

Kont. Jonas Thomas jau į a 
šė 16 narių. Šiuos narius įrašė 
į trumpą laiką, bet dabar per 
ilgą laiką apie Thomas • “nieko 
negirdėti. Gal renka prospektus 
ir vėl ant syk visą glėbį atneš 
naujų narių. Lauksime!

Kont Petras Lapenis jau įra
šė 12 narių iki šiol. Lapenis 
retkarčiais atneša po vieną kitą 
narį. Reikia tikėtis, kad per pa
skutines savaites dar gaus apie 
15 narių.

Kont. Mike Senko įrašė tik 9 
narius, o reik prisiminti, kad 
pereitais metais draugas Senko 
daug smargiau darbavosi dėl 
draugijos labo. Visgi aš manau, 
kad laike šių keturių savaiči j 
pasistengs įrašyti kelis desėtkus 
narių, nes aš žinau, kad kada 
draugas Senko užsispiria, tai jis 
ir padaro. Lauksiu su visu gle
biu naujų narių.

Kont. Bruno Ray Mathews 
jau įrašė 12 narių. Jaunuolis 
Bruno neseniai dar tik įsirašė į 
draugiją ir jau parodė gausius 
vaisius savo darbo. Jeigu visi 
jaunuoliai pradėtų taip darbuo 
tis, kaip Bruno, tai šiandien 
mes turėtume pusę Chicagos 
lietuvių savo organizacijoje. Iki 
užbaigos kontesto, aš manau, 
dar įrašys apie 20 narių.

Kont. Joseph Laurinas iš Au
roros ir panelė Valeria' S. Zel
nis iš De Kalb, yra įrašę po 8 
narius. Pagal jų miestus ir skai
čių gyvenančių lietuvių jie ga
vo vidutiniai, bet aš manau, 
kad dar jiedu gaus nemažiau 
kaip po 12 narių, kad dasika
sus iki 20 narių.

Panelė J. Bartkus-iš Indiana 
Harbor padarė siurprizą prisiys- 
dama vienu kartu 5 naujus na
rius. Reikia atiduoti kreditas 
panelei J. Bartkus, kad jinai 
savo žodį išpildė. Kadangi pra
džia padaryta gera, tai aš lin
kęs manyti, kad panelė iki pa
baigos kontesto dar gaus porą 
desėtkų narių.

Dar turim 10 kontestantu, 
kurie turi po mažiau narių įra
šę. Tame skaičiuje yra keletas 
gana darbščių ir atsižymėjusių 
kontestantu pirmesniuose kon- 
testuose. Bet šiame Jubiliejinia
me konteste kaž kodėl apsnūdo 
ir mažai darbuojasi draugijos

DOVANOS NARIAMS
kontestantu kiekvienas pusi-

liko keturios savaites, tai kiek
vienam reikia gauti tik, apie po 
2 narius į savaitę. Lauksiu ale| 
nančią savaitę pH.uuhčiant hau- 
jų natių nuo kiekvieno kontes- 
tauto.

šiame Jubiliejiniame konteste 
jau įrašyta iki šiai dienai 78/ 
nariai.

$15X0 
10.00 
5 00
3.00 
2.00

IŠ JAUNIMO 
VEIKLOS

Žagariečių Kliubo 
Vizitas Cicero
Kolonijoj

{spūdžiai iš žagariečių 
parengimo

naujus 
to reikalauja apva- 

ne, kon les taniai?
B. Ambrose jau tu 
narį. Galima tikėlis 
prie užbaigos koh-

Draugijoj yra apie 1,300 jau
nuolių, lai iš šių jaunuolių su- 
siorgan’zavo komitetas, kuris 
svarsto kaip draugijos jaubihią

manai,

d’rbti
27 na4

galba gauti dar daugiau naujų 
narių į draugiją. Kad šį tikslą 
butų galima atsiekti, tai jauni
mo veiklos komitetas rengia 
pirmą šokių vakarą penktadie
nį, balandžio 19 d., 8 vai. vaka
ro, Dariaus-Girėno svetainėje, 
4414 So. Western Avė. Ten bus 
progos susipažinti arčiau vienas 
su kitu. Visi draugijos jaunuo
liai gaus pakvietimą ir. tikie ą 
nemokamai į šį padengimą. Se
niai bus irgi įleidžiami, bet jie 
turės užsimokėti pO 
kad galėtų pamatyti 
nuoliai linksminsis.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
darbuotojams dovana už gavi
mą daugiausia narių iki Jubilii- 
jinio Kontesto užbaigos, tai yra 
iki balandžio 30 dienos.

Pirma dovana 
Antra dovana 
Trečia dovana 
Ketvirta dovana 
Penkta dovana , f v

P. S, Kad gaiėtų gauti pirmą 
dovaną, tai Chicagos L etuvių 
Draugijos narys-rė turi prirašy
ti nemažiau kaip 5 naujus na
rius nuo šios dienos iki užbai
gos šio kontesto, tai yra iki ba
landžio 30 dienos. Kad galėtų 
gaitti antrą dovaną, lai narys 
turi įrašyti nemažiau kaip 3 
nabjmb narius laike Čio kontes- 
įo. Dovaną gali gauti tik tas 
narys-rė, kuris įrašys į draugi
ją nemažiau dviejų narių.

Draugijos nariai!
Kad paukštinti draugijos 

rius smarkiau darbuotis
draugijos labo liko paskirtos 5 
dovanos dėl narių, kur e įrašys 
daugiausia naujų narių nuo šios 
dienos iki užbaigos Jubiliejinio 
Kontesto. Todėl visus draugijos 
narius-res kviečiu pasistengti 
laimėti paskirtas dovanas, nes 
gerai žinote, kad kuris dang au 
įrašys, tik tas ir laimes.

na- 
del

25 centūs, 
kaip jau-

Kvieslys

Nariai įrašė

Praeitą šeštadienį, kovo 30 
d., Liberty Hali, 1403 S. 49th 
Ct., Ciceroj, įvyko žagariečių 
Klubo paskutinis šio žieminio 
sezono bei gražiojo pavasarėlio 
sutiktuvių vakaras, kur buvo 
pastatytas trijų veiksmų veika
us “Taip Tėvas Norėjo”.

Daug žmonių.
Ciceriečių sveta nė išpucš.a, 

tikrai smagu šokti. Taip .r m r 
guoja suvažiavę į za^anęėių v - 
karą gražus maloniais xei<Lis 
sveteliai. O tas kalnavertis ko
mi tetas, J. Bala kas, J. Ade m a- 
tis, V. Bogas ir kiti aarb^os 
paskendę iki ausų. Jau 2 ra va
landa ryto, sekmadienis, o da.' 
uliavotojų vis buvo ir nenoro
mis reikėjo visus palikti. Lai
mingi žagariečiai, jų parengimai 
visados sėkmingi ir daug publi 
kos sutraukė. Greitai p ras dės

įir.as su žA^ancč.ais.

štai keli draugijos nariai, 
rie pasiryžę laimėti paskirtas 
dovanas: j -,;

< • /

Petronėlė Dovait įrašė Myko

ku-

A. L. Skirmint jš Harvey įra
šė Pa(ul W. Milašh.

Agnės AleKandėt įrašė Emma 
Ascilla. ?

Nauji nariai
Kont. Miss J. Bartkus iš India
na Harbor įrašė:

Helen Bartkūs , !
Ėstellę K. Bartkus 
Alex Antanavich 
Martha Viečkus 
Elizabeth Bdlecii

Kont. B. Vaitekuiias įrašė:
Stanley Kloba
S’tephany A. Žemaitis 
Josephine Stasulis

Kont. Adam Markunasįrašė:
Mateušas Rekis
Charlotte Smčl'gėl 
Felip Buduch 
Bernice Augustinas 
Tony Budrick

Kont. Marion Ascilla įrašė: 
\Antanas Kailius

Kont. Peter P. Lapenis įrašė:
Ona Damauskienė
Mary Laucius

Kont. Bruno R. Mathėwš įrašė:
Robert Fergoson 
John’ Zink 
Joseph Zink 

' ' '
Kont. V. B. Ambrose Įrašė: 

Peter Zemlis. .
Petras Zemlis labai manda

gaus budo biznierius, kutis da
bar užlaiko modernišką užeigą 
Brighton Park apylinkėje, 3695 
Archer Avė. Kartu su p» Zem- 
liu dirba ir kitas Chicagos Lie
tuvių Draugijos naryš, tai yra 
Juozas Evinskis. 
. . ....... ... .. l . . .. i

Karo Žemėlapiai
Naujienose galitę gatiti spal

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

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

Kaina 15c.

=Bai)io

Roles turėjo šie asmenys: 
Varneckio Juliaus, sulenkėjusio 
dvarininko — V. Buishas; Izo- 
lina, jo žmona, — M. Mieravi- 
čienė; Rina, jų duktė — A. Nip- 
rikaitė; Pšechockis Tadas, naš
lio lenkas plikbajoris — A. Nip- 
rikas; Algis, Eigulis sūnūs, bai
gęs Rusijos gimnaziją — J. Pų- 
kioskas; girnas Varneckis, tau-

tarnaitė virėja — O.neckio
Aleliunienė; partizanai J. Gai
žauskas ir J. Keturakis; rež: šo
rius Dėde Vaitekūnas; suflerius 
A. Ramašauskienė.

Paskutinė Proga 
Pamatyti Paveikslus 
Chicagoje
Lietuvos kariuomenės įžengi

mas Vilniun

Dainuos Radio Granadieriai; 
Drama “Gyvenimo Bangos”, 
Smagi Muzika

Primintina. radio klausyto
jams užsistatyti' savo radio 
šiandien, 7-tą valandą vakare, 
ir pasiklausyti Pęoples Ben- 
drovęę., regplįario antradienio 
radio prograrųo iš ; Stoties WG

Šiandie šis programas bus 
gražus ir įdomus, nes jo išpil
dyme dalyvauja galingas ir 
harmoningas “Grenadierių” 
trio. Drama /‘Gyvenimo Ban
gos” darosi pilna įvairumų, o 
prie to, graži muzika, visokie 
patarimai, pranešimai ir kitos 
įdomybės sudarys vieną iš gra
žiausių ir įdomiausių programų 
pasiklausyti, ir naudingai va
landėlę praleisti. Taigi,' nepa
mirškite. Rep xxx

Veikalas sukasi apie meilę 
Pšechockio. Jis varu nori vesti 
Varneckių jauną dukrelę Riną. 
Rina mylėjo Algį, kuris buvo 
karštas Lietuvos kovotojas ir 
jaunas energingas gražus- vyras. 
Siužetas parašytas iš Lietuvos 
įvykių tarp 1919—1920 metų. 
Tai drama ir paskutinis aktas 
tikrai tragiškas. Tėvas, nenorė
damas nužudyti Eigulio sūnų, 
kam jis įsimylėjo jo dukterį, 
nušauna ją; Alg’s taipgi dėl 
savo mylimosios, kuriai gyvy
bė užgeso, nori nusišauti ir di
džiausioj agonijoj puola ant že
mės ir miršta. Motina pamačius 
dukrelę negyvą irgi alpsta.

Nesuprato
Čia, rodos tikrai širdi 

Turėtų apimti skausmas 
liūdimas tai matant, bet
ka, vietoj liūdėti, juokėsi, 
tuną nesusipratimas ar vaidin
tojų nesugebėjimas natūraliai 
atvaizduoti roles, ar žmonių 
nepažinojimas paties dalyko. Aš 
to tai. nesuprantu ir palieku 
kaltininkus kitiems ieškoti. Bet 
bendrai, visi žagariečių 
riai, kaip jaunuoliai, tai 
nesnieji, savo užduotis 
pagirtinai ir/publikai,
buvo susirinkę apie penki šim
tai žmonių, veikalas paliko, nes 
visi a lydžiai vaidinimą sekė.

“Ant lentynos”
Dar du jaunuoliai pagrojo ir 

padainavo ir jiems publika ne
sigailėjo paploti. Tiesa, buvo 

B. Vaitekūno ir ();
vieno žagariečio paru- 
inonologas, užvardintas

Visiems neturėjusiems pro
gos pamatyti musų lietuvių tau
tos troškimo išsipildymą istori
niuose vaizduose, pamatyti pa
čias pirmas lietuvių dienas at
gautame Vilniaus krašte ir pa
čiame Vilniuje, pranešame, kad 
ketvirtadienį, kalandžio 4 dieną 
7:30 vai. vakaro bus rodomos 
Lietuvių Auditorijoje antrą 
kartą filmos: Lietuvos kariuo
menės įžengimas Vilniun.

Primename, kad lai paskuti
nė proga pamatyti tuos vaiz
dus, nes tuojau po bal. 4 d. jie 
bus išvežti į rytines lietuvių ko
lonijas, kad ir kitiems 
tautiečiams butu suteikta 
ga pamatyti tuos svarbius 
dus.

Mes čionai mėgstame

musų 
pro- 

vaiz-

pasi-

Diena Iš Dienos
» I f —II —i II II

veria, 
ir riu- 
publi- 

čia

tuvių sostinė, kad joje gyveni 
daugiau lietuvių negu pačiame 
Lietuvos Kaune. Bet tai tuščias 
pasigyrimas, jeigu mes 
kame* įvertinti suteiktos 
puikios progos pamatyti 
torinį įvykį, kuriuo dar
mes galėtumėm pasididžiuoti 
esą nariais lietuvių tautos.

nemo- 
munįs 
tą iš
lakiau

akto- 
ir sc- 
atliko 
kurio i

Pagerbė 
Gimtadieniu

Kovo 28 d. susirinko gražus 
būrelis Mrs. Popeli patalpoj, 
4756 ■ S. Western Avė., ir ją 
pagerbė gimtadienio proga.

Įteikė jai daug gėlių bukie
tų ir brangių dovanų. Mrs. Po
peli maloniai visus svečius pri
ėmė ir- pavaišino. Ji yra labai 
dėkinga už įteiktas jai dovanas 
ir už tokį skaitlingą atsilanky
mą ir pagerbimą. . Steponas.

atliktas
Ghielio

jis butų atliktas 
tai gal butų iše- 
išsėdėjus tris va- 
velyvo laiko, nes 

linksmintis.

Bet 
dėl 

norėjo 
butų puikiai padarę,

Ro-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(ChicagoĮ)
John Pankauskas, 26, su

se Flick, 24
James Rasaitis, 22, su Claire

Paul, 21
John McGovern, 22 su Pal

myra Markelis, 18
Henry Gudgalis, 23; su

Myrth Wemer, 21
Alphonse Markevičius, 24, su

Bernice Wrobel, 19
Martin Pienis, 21, su Albina

Lucas, 18
George Slankė, 23, su Helen

Nowacki, 19
Dominic Savickas, 27, su Ge

lia Padelek, 23
Peter Unitis

Betout, 20
Žl, su Anna

“Telšių Pliu 
Magdė”. Jei 
prieš lošimą, 
jęs O. K. 
landas ir 
visi jau 
Rengėjai
kad tą dalykėlį butų padėję “ant 
lentynos”. Atsilankiusiems daug 
butų buvę, smagiau, žagarietės 
moterys vaišino svečius su ska
niais valgiais, o vyrai žagarie
čiai nespėjo prie bufeto patar
nauti. Labai daug teko matyti 
pažįstamų biznierių'J. M. Pau- 
gas, rūbų fabrikantą Juozą Ar
lauską, Simonavičius, K. Devei- 
kį, M. Butvilą, ? Bubelį. Dvelai- 
tienė su kitoms traukė daineles. 
Vyrai joms nepasidavė. Varė su
tartinę, net svetainės langai vir
pėjo. Elena Rudytė su savo pa- 
gelbininkėmis Keturakiene, Va- 
lančiuniene, Stankiene skaniais 
pagamintais valgiais vaišino il
gas eiles susėdusių liksmave:- 
džių artistų. Jų tarpe puikiu 
kostiumu pasipuošęs ir dramos 
tėvas, Vaitekūnas figūravo. An
tram ir pirmam aukšte visi 
smagiai laiką leido jauno Bar- 
čio vedama orgestra rėžė masi
nančias polkas.

Su apgailestavimu tenka ra
šyti šį kreipimąsi, kad musų 
tautiečiai iki šioliai nėra parodę 
tinkamo susidomėjimo pamaty
ti tuos vaizdus, kurie po ilgo 
susilrukdymo buvo mums čio
nai atvežti, kad ir mes kartu 
su Lietuva galėtumėm pergy
venti jos džiaugsmą. Mes, kurie 
praeity sielojomės jos nelaimė
mis ir dirbome jos gerovei, tu
rime teisės džiaugtis ir jos lai
me. Mes busime atviri pasisa
kydami, kad tik gal penki nuo
šimčiai musų tautiečių čionais 
Chicagoj tėra iki šiolei parode 
savo susidomėjimą pamatyti 
tuos vaizdus. Tur būt nei vie
nas iš musų negalės pasiteisin
ti nežinojiinu, kad tokie vaizdai 
buvo tikrai rodomi po musų 
garsią Chicagą.
Nepraleiskim paskutinės progos

Todėl kreipdamiesi prie visų 
geros valios lietuvių, kviečiame 
nepraleisti šios paskutinės pro
gos pamatyti Lietuvos kariuo
menės įžengimą amžinojon sos
tinei! Vilniun. Ne tik mes, se
nosios kartos lietuviai, privalo
me iki vieno • pamatyti tuos 
vaizdus, bet atsivesti ir jaunąją 
kartą ir parodyti jai visų musų 
darbų ir siekimų rezultatus. 
Parodyti musų jaųnąjai kartai 
kaip musų senoji tėvynė Lietu
va, iš naujo atgimusi, sparčiu 
pažangos keliu eina.

Neužmirškime ketvirtadienio, 
bal. 4 d., 7:30 vai. vakaro Liet 
tuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St., ir pripildykime sa
vo atsilankymu kupinai. Iš kuk
laus įžangos mokesčio susidaręs 
pelnas eis Vilniaus krašto lie
tuviams šelpti. Aukų atskirai 
nebus renkama. Patys paveiks
lai yra verti keleriopai moka
mos įžangos. Visi vaizdai yra 
gražus ir įdomus.

Teisėjas Jonas T. Zuris.
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CLASSIF1ED ADS
Autoippbilip Nelaimės Chicagoj 

Ir Apylinkėj
* *■ k. *

Ryt Prasideda Pir J Smer>!ia‘ Šmeižiančius ir
moo tiofi.vin DiskreditiKijancius Organizaciją

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

Sckpiadienio vakare auto
mobilio nelaimėje buvo užmuš 
tas lietuviams gerai žinomas 
ctyictJgiętis, Jurgis Spralinis, 
gyvenantis adresų 2639 Mont- 
gbmery avenue,,

Yelįopis žuvo prie Valparąi- 
so, Indianoj, kur automobilis, 
kuriame jis važiavo, apvirtę 
prie aštraus užsisukimo vieš
kelyje.

Vejįonio dijktepei Martljąi 
neląįmej buvo nuįaužtas šon- 
kąųlis įr |i buvo sunkiai su
krėsta. Kiti automobilio kelei- 
viai buvo irgi sukrėsti, bet 
sunkesnių žaizdų nenukpn|ęjo.

Velionis Jurgis Sprąinis bu
vo 6ą mėty amžiaus, pažangus 
žinpgųs ir didelis Chicagos 
Lietuviu prąugijps patriotas. 
Jisai praleido daugiau negu 
pusę savo gyvenimo Amerikoj. 
Paliko sūnų Joną* dukterį 
Marthą, Oną, Ameliją ir Mari-

joną, taipgi tris Žentus 
ąpukųs, proįį Petrą ir 
Ąųgpstą Abrąjpąi|js.

Kūnas yra pašarvotas na7 
irpiose, iš fcur velionis bus pa
laidotas Čoncordia kapinėse. 
Gedulo pamaldos įvykę Lietu-

ir 4

nu»H UihviH BoKso 
Turnyras

JURGIS SPRAINI^
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 31 d..' 8:00 vai. ryto 1940 
metais> sulaukęs pusės amž., 
gįnąęs Šilalės parap. Amerikoj 
išgyveno 3$ metus.

Paliko dideliame nuliudime 
sųnų Joną, 4 dukteris: Mar
thą ir jos vyrą Stanislovą 
Belskį, Qpą įp jps vyrą Sta
nislovą Trijpnį, Ameliją, Mą7 
rijoną ir jos Vyrą Jurgį Rič/ 
ker|, 4 anukus, brolį Petrą, 
seserį Augustą Abramaitis įr 
j'os šeimyną' ir gimines.

Kūnas 'pašarvotas 2639* 
-Montgomery St. Laidotuvės 
įvyks Trečiadienį, balandžio 3 
d., 1:00 vąl. popiet, iš namų 
į Liet. Zipn Liuteronų parap. 
bažnyčią, kurioje' atsibus ge
dulingos pamaldos ųž velionio 
sjelą, o iš tęn busį įpulydętąs 
į Concordia kapines.

Visi a. a. Jurgio’ Sprainio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį pą|arnąyimą Įp 
atsisveikinimą.

. A, " . . • y • * •

Nuliūdę liekame: Sūnūs, 
Di^tęrys, Žentaį, prolįs, Sp- 
šųo, Antikai ii* giminės.'

.
— KITOS NELAIMES —

Aštupni įmonės bpvp sun
kiai sužeisti vakar anksti ry
tą, kai du automobiliai susi
kūlė prie Wackev Drive ir Lų 
Sflllp gątyjų.

• 2(>4t įępififįmi gf siinUjau 
DHkPIltėjo “Metiso ir gatve- 
kario nelaimėj, Į^pri įvyko 
prie Washing'ton bulvaro ir 
Kedvale averiūe. Sysikulimas 
įvyko kai ir autobusas ir gat- 
vekaris bąpdp ppryažįijoti 
kryžkelę {jfig gp||pi)os |yiesp«. 
Aštupni keleiviai tjuvp ^ųnkįąi 
sužeisti, daugiausia autobuso.

Lrie Belppp^t ir ĘoękwęĮl 
gatvių automobilis- ųžniušę 
Heljnar Andersoną, ‘ gatveką- 
rįp kondpkterįų, kuris buyp 
((lipęs prie vielos ppidėti np- 
$qjį:i|sį gatvękąrįo stiepą. Au- 
tpnipbįlip vairuotojas, Akard 
Lorenz, 4015 Bernard avenue, f » > \ < !<»• ’ * • ♦. * • « K
ir jp bendrakeleivėj Hazel Lo- 
we, buvo sunkiai sužeisti. An- 
dęrson buvo 4fj mptų amžiaus 
ir gyveno adr- 658 Rpscpe st.

< Prie Elgino dyiejų auto
mobiliu kplizijpj žųyo 29 me
tų chieagifitis, Ankęr Cąstrųp, 
nuo 212 W. Ghipago aye .

• Kitose nelaimėse žuvo 42 
metų Harold Lavvson, Law- 
spp Transfej: ąn(J Ętppąge fir
mos viršininkas, iš Rockford, 
ir Jąt Kotęh, 39, puo 1642 
Achęspii ąyenuę, Hąinnipnd 
(užmušė traukinys).

S.L.A. 238 Kuopa Ghičagoj 
pereito sekmadienio sųąirįpkį: 

tolęs |24tji Ąrtitay priėmė ir Pildom^'ai Ta-
rybai pasiuntė griežtą skundą 
tautininkų sudarytą taip yadf- 
nąmą “S.L.Ą. fiępoy^s Gynėjų’’ 
Jippiiį:ptą. Kuųpa smerkia tųps 
“Gynėjus’*, V. Š. Jokubyną ir 
J. J; Bachųną už platinimą la
pelių, kubuose biąųriai Bmęižįa 
jp niąkiną S.^.Ą. orgąni^ąpiją, 
įr sajtį, kąd už tai juos galį- 
Įąą įr reikią cpątrąuktj ą.tsąkp- 
mybėn ir ni|bausti.

žemiau seka to skundo tu- 1 . » k K
rinys: m

SĘUNĘĄS SX.Ą, Į’JLDpMĄ- 
JĄI TĄRYpAĮ

“Ko’vo mėnesyj visiems ar- 
Ibą netąlį visięmį S.L.Ą, 23$ 
kųųpoą nąriąms tapą Prt$įų- 
stąs paštu cirkąlįoriiĮS, pąva;- 
dintas “Musų Balsas”, leidžia
mas kokių ten “SLA. Gerovės 
Gynėjų’’, HTO sąyo sekreto
riumi paduoda y. S. J'qkuk|y- 
nų, W. 33r<i St., Ghipągp,

Lith. Leader ruošiamas pir- 
mąsjč lietuviu rpėgęju boksi- 

turRyrąs prasius 
hal^ncįžįo § d., įr bąį^įs pęnk- 
tadięųį, baįandžio 5 ji. Didžiu
lė 124th ’Field Artillery Armp-- 
ry salė jau skubotai rošiama, 
kad turnyrui prasidėjus viskas 
ąįtų sl<lan^įąi.

Šįąipę tųrpyre pppįĮi^yįps 
{ip ęerj^iiJ bo^ipHH- 

Tai pirpas pankus iyyl^įs mu
sų sporto istorijoje, kad |i^k 
daug sportininkų pasirodytų 
yienu kartu.. Aleksandras G. 
Kųpskįs, Lith- Lęąder leide- 

rupipt>M rpnsimu-
Dovanos taures

Nepaprastai gražios ir bran
gios taurės-trofejos bus laimė
jusiems dovanojamos. Šie stam
bus biznieriai tas taures dova
nojo: laidotuvių direktorius
.Ąntyppy Wm. Ą. Le-
lyis, Dap Kuraitis, Lguią Jąpa7 
tą, tejspjas Joiiąs T. Zųrįs Mi-

^Vpįpat ir Ą. ^.lėšąpękąs 
sypčiais pą^yjestį $ie Ąįpprį- 
koje pasižymėję lietųyįąi spur
to žvaigždes: Juozas Platakis, 
pasaulio handball meisteris, 
Wally Žale, auto lenktynin]<as,' 
Ed Kraus, buvęs Ali American 
futbolo pažiba/Be to, atsilan
kys ir visoje Amerikoje pagar
sėję futbolistai, Ghuck Apols- 
kis įr Bill Osmanskis. r

’ šio tųppĮpenį;o kpmitetp pįr- 
piipinįęąs,. Juozas jupzajfis, sa
ko, 'kųd- visĮtąš ' jątp ' pąrųo$tą.i 
$ię cįąkį;apaį pą^kpps honį^V 
įfąptų sypįkafą: Qr. J. Poška, 
Py. V. Nąyęs, Dr. P. Bęinąyąų-

Ląid. Dir. J. C. Krųsę,

••• — W •• i * «r * , •

Smagus Įr Remtinas 
Parengimas

SLA 238 kuopos “April 
Showers of 1940”

Iš Politikos 
Lauko

Šiandien Palsavjijiai 
Ciceroj
Dempkra,tąi Tikimi Laimėti.

’ PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
poperninkas. Kalsimaihu lubas už 
$1.5Q. Miegamas kambarys su savoj 
pbpiėriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas užtik
rintas. Jos. Augaitis, 1608 S. 50th 
Ąve. Cicero, III.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia 

MĘRGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui—virimo nėra, puikus na
mai, būti, ar išeiti. 1247 Indepen- 
dence. Rockwell 1923.

REAL E$TATE FOR SALE *

30 PĖDU 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.

1
 KAZIMIERA MISIŲNIENĖ,

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
kovo 31 d., 6:45 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Mariampolęs ąpskr., 
Preinų pa^ąp.*; ' Vąlangiškių 
kaime. Amerikoj išgyveno '30 
metų. ' p

Paliko dideliame nulip(jimp 
sūnų Povilą ir duktėrį Ste
faniją ir žentą Robert Mc- 
Elrov. brolį Juozapą ir brolie
nę Marijoną PąplauskUš, 2 
pusseseres Oną Lėsafuskienę ir 
p-ą §tąątąckįene ip jų 
pas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoj 
—ąiotipėlę h *2 brp-

SLA 238 kuopa rengia šau
nų vakarą, sekantį šeštadienį, 
balandžio 6 d., 7:30 vai. yak., 
HoHyvvood Inn svetainėje, 2417 
W. 43rd St.

Komisija yra prisirengusi 
duoti gražų programą ir numa
toma, kad publikos atsilankys 
.daug, nęs kęįį tjjpętų
jau yra išpįątįnta.
“Ąpįę progrąpą te^sį^

Rite skęlįjįpą “Nąpjjęnpsę--. 
yjįi bpkįtp. Visi 4aįyyąųJ<jtęĮ 
Kppisiją pįĮpai paąį^ėjp yį- 
sus patenkinti. —Sjtepgnąs.

Pąlųbįs.
‘ Vi$i pikftgpą ir t()liipy.]Įi ^py- 

lipnių lįeįyviai Vytinai dyjyvąįH 
kitę, ne$ piętęip pejpo daiiš pps 
skiriama senelių namams sta
tyti fondui. Tikietus galite įsi
gyti Lith. Leadcr redakcijoje: 
6825 S. Western Avė. 124th

• j* i A

Field Artilėlery Armory randa-
' i 4 A F * J» •

patogioje viptoje — 
Cottage Grove Aye. 

lygiai 7:80 vai. vak. 
kviečia Komitetai

si visai 
5200 S. 
Pracjžja

Prašo Atsiimti ta 
M, X, Mockaus 
Knygas

I liūs' PoviląIr K‘azįmierą,' 3 
U šėseris Antaniną, Agniešką ir

Marijoną.
Kųnas pašarvotu 4224 So. 

Artė^ian Ąyenuę. ’ LaidbtųVės 
įvyks ketvirtad., balahdžid 4 
d. 8:00 vai. ryto iš naipų į 
NękaĮto Prės. Pąn. ęv. parap. 
bažnyčią/ kuriojė ‘ atsibus įe- 

į pūlingus pąmąl$oą t|ž Velionės 
sįęl^, o iš tęn bus nulydėta į 
Šv. Kazimiefo kapinės/

Visi a. a. Kazimiefos Misii>- 
Iniepės girnių^, draugai ir pa

žįstami nesat ’nudširdziai kvie
čiami dalyvauti laidoftlv4sė ir 
suteikti jai paskųtipį patar- 
hąvimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:’“ Sūnūs,.. 
ir kitos Giminu.

Laid. Dir. J. F. ’Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

rf ’ fl į f r* 71/ I ' GėlėsLOVEIKIS^j 
KVIETKININKAS '

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
Ir Pagrabams3316 So. ąalgter^jreet 

Tfl. YĄUPS 730$

I I n n A‘ (Teles Mylintiems URBA---"'--""1 W11Krėvėms, Paptiosl-
GfiLININKAS
4180 Archer Avenue
' Pbonc LAFAYeTTE Č800

ĘAZIMIERAS 
D0BROVALSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 31 d:, '12:30 vai. ‘ ryto, 
1940 m., sulaukęs pusęs amž., 
gimęs Raseinių apslcf'., Sildlės 
parap. Amerikoj išgyveno 35 
metus.
“Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Edvardą1, marčią 'Zuza-
os

pr. gimmęg ir pa?
Prikląufeė prie ' 

Lietusių Draugijos.
Kūnas pašarvotas Rądžįaųs 

koplyčią ”668 W. ’ J8ffi “t.
Laidotuvės įv^ks balandžio 

3 d., 8 vai. ryto, iš kopi. į 
Dievo Apvaizdos parap. baž- 
pyčią, kurįęje ątsibųs grū
dingos papialdos už yelipnįo, 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
^y. Į^ąziipiere kapines. '

Visi ą. a. Kazimiero, Dob- 
ravajskio gimines, 'draugai ir 
pažįstaihi esat huošitflžiai 
kviečiami dalyvauti laidom- 
Vėse ir sutelkti jam paŠKutinį 
patarnavimą ątsfevėlkiriiihą

Nuliūdę liekame: Sūnūs, 
Marti ir Giminės.

Laid. Dir. J. F.. Radžius, 
Tel. CANAL 6|74. ’

^-ia Hprip^ na-
mupse guli vęjippjps
kpn. ''Ąf. X. įioękat|$ 
prąšo ja$ ^aip ^ajirpa gFpiciąįį 
a^iįmti. Ęadap^i yra gps^airęi} 
tam tikras komitetas, fąi jmn 
ir ppMMy knygomis pa- 
ąkppipti,

, P-į^ NliųejĮiienę pęi]Įąlapją? 

gegulės p}pn. prątjzjpą. Jpi tq 
PPhHg P^d^rytą, tįį jį yėjįąų 
ppbeaf$ą^ys j<nyo sau£Pr 
rpą. : ■

Pappkįąi|$ppB pasįrna- 
tylį' sų p-įą' ^ęįkjęnp yrą 
§pkipa(įiępią, Jgs ^dręsaą—330^ 
So., Avė.' Jpp. Įajk^s

“Vęįiaų, kpvo menesio .aitroj 
pusėj, yėĮ Visi nariąį gąyo pą- 
stu kitus dų cirkųįioriųs iš 
Sodus, Mich., kur gyveną į 
SLA. iždininkus kandidatuo
jantis Juoząs J. Raehunas.

■ . . p.
“238 kuopos nariai yra apsi- 

pažinę su tų cirkuliorių turiniu 
,ir randa jį kenksmingu, šinei- 
žiąąciu, ardančiu, disl^redituo- 
jąpčiu Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoj įr jįp cįahąHipių^ yjr- 
šįninkų$. Kąįi ąecituoti t višp 
cirkuliorių turinio, kurio auto
riai ir platintojai galėtų ir tu
rėtų būti paitfaiikti atsakomy
bėn, kuopa pr^pga minėtus pir- 
hųlipfiųs prie šio s|<undp.

“SLA. 238 kuopa reikalauja, 
kad Pilflpnj^į.. SjLĄ., Tarybą, 
pąsireiųdama "SLĄ. konstituci
jos ^skyriaus XIII, pąragrąfp L 
subparągrafaįs a, c ir o,Į. pą- 

i trauktų V. S. Jokubyną, 'J. J. 
Ęachurią ir kitus surištus su 
minėtais nusikaltimais tardy- 
rpgį, tpisiipld ir bąųšm^ pa- 
skyriipuį, pąžypietns SLĄ. kpn- 
stĮtucįjos sj<yrįųj ?IV,' pąrą- 
grafo 1, subparagrafo f.

“$į $kpn<lą 
SLA. Pįjdpmąjai Tą^yhąi ŠpĄ, 
238 kuopa savo sųsirinkįp]e, 
laikytame kovo 31 d., 1040 m- 
Gramonto svetainėj, 4535 So. 
Rppkwe)l Chipagp, III.”

Balsavimų Rezultatai
I • L

Minimam su^iripl£jme įvyką 
Į r Pild'Rpiosips Tarybos rinki
mai. Juos laimėjo pažap^įeji 
kandidatai, ir balsai pasidalipo 
spkąuiąi’- > r * \

Į PREZIDENTUI
F. J. Baįočius/— 18 
Ląųkąjtįs: 4
Miliauskas.  •  2

Į VICE-PREZIDENTUS 
J. K. Mažukna . . 17 
Kersęyįčius 7

Į SEKRĘTORIUS
M. J. Vinikas . ..L 10

9

draugai ir 
huošlrflžiai

Garsinkite^ “N-nose’

Gaisrai;
Vakar rytą Julia’s valgyk

loj, 4656-58 So. Westęrn avė., 
kilo gaisras. Pasisekė greitai 
užgesinti, pžsidegėi riebalai 
ant pečiaus. Nuostoliai maži.

Valgyklos savininkė yra p. 
Julija Pocius.

Skelbimai Naujienose 
nąydą dėįltp, 

įiąd pa§ioę ĮfaųjigjĮoą 
|ši?a n^uding^s,. . .

M. J. Vinikas .
D. * Pilka ...... ...
IVIichęjsp.pąg ....

Į IŽDININKUS ?
& P. G|igis .......... 20
Bąehunąą >........ \ 2
ŽęfJpS  2

J IŽDO GLOBĖJUS 
E; Mikužiąte .
P. Dafgls
Mockus .............
Brazauskas ......

' Januškevičius ..
Urbonas :.....

Į PR ^VPT^ŲS;
Pr. ^taneįi,pyait|eS- 
^tąqesl^ : 
Dp. Bi^is.V...
Dp. GrąįčiiH^

. 16
: io

1Q

Narys.

PARDAVIMUI TRYS AKRAI su 
modernu 6 kamb. namu. Graži 
vieta arti mokyklos, bažnyčių ir 
susisiekimo. Dviejų karų garažas,

, dideli ir maži 
vaismedžiai, krūmai ir gėlės. Bar- 
genas greitam pardavimui. Kreiptis 
į savininką vietoj. Jacob Schor, 
Aurora Road. Warrenville, III.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, 25 iki 40, gavąs kambarys, _--------------- z o_,-,—,
virįmo nėra, nė skalbimo, prižiūrėti didelė vištidė, namas 20x80. Tur- 
Vaikąj liudymas. $8.00. 1227 Lunt, tingas juodžemis, dideli Įr 
Rdgęrs Park 0630.

REIKALINGA MERGINA, paty
rusi prie avinių žarnų skirstymo. 
Oppenheimer Casing Co., 1016 W. 
36th Street.

REIKIA MERGINOS BENDRAM 
RUOŠOS darbui, vienas vaikas, vi
rimo pėra, savas kambarys, mo
kestis. STEIN, 704 Independence 
Blvd., Kedzie 0921.

$2100 NUPIRKS 4 IR 4 kamb. 
medinį namą prie Cullerton Avė. 
prie Damen Avė., puikus stovis, 
rendos $31. 106 N. Pulaski Road,
Van Buren 4770.

padėti

REIKIA JAUNOS MERGINOS 
plotinai padėti—būti naktimis arba 
dalinam laikui, 2 maži kūdikiai. 
3251 So. Lowe Avė. 2-ras aukštas 
priešaky.

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

404 S. Racine. 2-ras aukštas.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimiii

šįandipn picpyP mįpptplyjc 
įvyksta yiętpp valdininkų rin
kimai. Reikės išrinkti mieste
liui prezidentą, klerką, kolek
torių, superviserį, asesorių ir 
vįeną įrystep.

Kandidatus turi tris- parti
jos. v

Cicero registruotų balsuoto
jų yra 30,000. Visį yra ragina
mi ųepraleįsti šios progos pa
sisakyti už kandidatus. Rinki- 
mai yra svarbus iš kelių at
žvilgių ne vien tik cicerie- 
čiaiųs, tad kiekvienas balsuo
tojas turėtų savo teise 
kryžiuką” pasinaudoti.

Rinkimus tikisi laimėti d e- . • • • • X * »
mokratai, kurie dabar miesteli 
valdo, ir kurie visus esančius 
valdininkus stato dar vjenam 
terminui.

Žemiau seka visų partijų 
kąiidjdąty sąrąšai.:

Demokratai pyesidenl,, Geor
ge Stredonsky (ineumbent); 
clerk, Anton J. Krupicka; col- 
lęctop, Jerry Viterna (ineum- 
Į)pp|); supęrvisor, Lco Kas- 
pprs’ki; assessoy, Hįenry R. 
Sęjiyyarzęl (ipcumbepl), trus- 
teą, Ęcįvvard Grįskp. 
nvBepublik/duaį: ..... pr<csidęnt, 
Frankį E. Svdboda; clerk, John 
C.“toffel, collcctor, Jerry Do- 
įezal; supervisor, p'rank Mą- 

ųssessop, Frank Gbris- 
tianspn; trustpę, Jerry Hoįe- 
zck. ‘‘Bettcy Gpvernmcnt” pre- 
sidenl, James J. Pelikan; clerk 
Ben Boernian; collector, Jo- 
sępli F. Kąfka; supervisor, Ja- 
inęs Spyna; assesvspr, Wallcr 
Dabįtz; trųsteę, AValtcr J.

REIKIA PATYRUSIŲ operato
rių prie geresnių suknelių. 302 So. 
Markei. Room 703.

REIKIA MERGINOS lengvam 
namų ruošos darbui, virimo nėra, 
nėra ir skalbimo, prižiūrėti vaiką, 
būti. Hemlock 6125 ar Hemlock 
0017. '

REIKIA PATYRUSIŲ operato
rių viena adata mašina siūti plau
namas sukneles, nuolat. VIKING, 
711 Lake Street.

OCEANA KAUNTĖS, MICHIGAN 
ŪKĖS.

50 a., mažas namelis, gera beis- 
ment barnę, 2& a. aviečių lotai 
šieno žemes, prie vieškelio, $1475. 
su terminais.

30 a., dalinai aprūpinta mulų ty
mu, geriausias pirkinys* už $19UU. 
tik 2 mylios nuo miestelio, skersai 
teka upelis, gali pradėti imti tuoj 
pinigus, visa isskyrus 2 ak., apau
gusi žole, geri oudinkai.

aO a., <i. mylios nuo_xmestelio, la
bai puiki rezidencija, furnasas, ele
ktriką, upelis teka skersai, šalikė
liai apsodinti puikiais klevais, ą.eie- 
tas žingsnių nuo mokyklos, nuosta
bus pirKinys už $15uU.UO, $175.U0
įmokėti.

šie ir daug kitų lengvais termi
nais. Atvykite į Hart ir leiskite 

i jums parodyti kokius čia bargenus 
gante gauti. Dar niekad kostumerių 

i nesuvyieme.
HA1\S01N-OSBORN, Hart, Mich.

SmitĮi

Nepamatuotas 
Ir Netikslus 
Užmetimas

(Skaitytojy balsąį)

“Vilnies’? No. 71, kovo 23 d. 
šių piety tūlas sląpukas pasira
šęs “Į-A Išariu”, -komupistiš- 
kąi nusiteikęs ir apsiipetęč, tau-

šia vaizdą SLA seiiųo vietos. 
Tąs rašėjąs paima ištraukas 
rąsto “peleįyio” korespon* 
flejįtp Ką^ių, ir jas priskaito 
man, žeių 
mesdamas
socialistams, “ĮCęlpiyiui” 
dienraščiui “Naujienoms”.

Tenka pašakyti, kad visas šį; 
tas apkaįtinimas yra netikslus 
įtarįmąs mapęs, kaipo ąiipsĮko^ 
ręsppųdepcjjos autpfiaus, taip 
lygiai nepamatuotas, be fak(8 
kaltinimas socialistų ir “Nąųjip- 
nų”. Visi žiųų, ką(l sehpą pų- 
tarė laikyti ten, kur jiems pa- 
tjjĮką S^A kųopų atstpvąj ir ką 
čia bendro turį socialistai, 
“Naujienos” ir “Kęįęiyis”? ben
drumas susidaro tik komunistu 
vaizduotėje, kuomet jie susigie- 
da sų tautininkais ir ardo dar* 
bą, kurį dirba SLA nariai — 
^darbuotojai.
; “Vijųies” kprČt?PQlldcntas, ųe^ 
pąį^ydąmas ųė mažiausios taik1 
i^tjneg etikos, įtaria mane, ra
šius tą tąriąn|ą korespondenci
ją“Keleivyje’’. Jei tas “SLA 
Narys” nors trumpai hutų pa- 
galypjęs apie teisingumą, tai jis 
hutų supratęs, kad jis rašo ne-* r «■

kurtu apkaltinimą
ir

JJELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

RęiriA vaikino daktarui 
karą draivyti,’ kiek namų ruošos 
darbui atlikti, turi mokėti d ra i vy
ti; alga ir kambarys bei užlaiky
mas. Kreiptis 4740 Drexcl Blvd. 
12:00 dieną.

r un.uiLnt-riAiLKt ruk-dULt 
Rakandai ir |taisai Pardavimui

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
uongoieuin ketv. ped.............. 33c
Iniaid Linoleum ketv. pėd...... 69c
'AVTristrong-'iniaid Linoleum k. p..98£ 
.Linoleum Rūgs 9x12 ............. $2.8#
BLETSTE11N L11NOLEUM STORE 

4yb7 So. Ashland Avė.
Tel. YAKDS 5015.

REIKALINGAS VAKARAIS pa
tyręs barberys. 3232 So. Halsted 
Street.

4

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

MERGINA IEŠKO KAMBARIO 
su valgiu, turi būti ant Bridgepor- 
to. Praneškite 1739 So. Halsted St. 
Ęox 2323.

nrcnAiiLiit 
Rakandui ir Įtaisai Pardavupul

Mokėdamas casli už rakandus, su- 
laupmsi nuo 4U iki bU7o. Mes prista
tome oiįp kur. Pasaukite ar rašy
kite dėl daugiau miormaęijų. V|ęn- 
tik nacionahai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALlsAUSKAS, Sū
nūs, 0j43 S. Western Avė., Chicago, 
111. 1 hone Repuolic 6051.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendąi—Bendrai

RENDON 5 AR 6 KAMBARIŲ 
flat'as—Steam heat. Janitor patar- 
pavimas. Pigi renda. Atsišaukite 
Chesnauska? Rpal Estate, CANAL 
2183/

AUTOS-TRUCKS—MISCELLAN. 
Automobiliai ii} Trokąi—Bendrai
OFICIALĖ TROKAMS TESTIN- 

TI VIETA. Permitas No. 441.
HIGHWAY GARAGĘ, 

7431 So. Węstern Avenue. •

SUSIRINKIMAI
- ’ , • , V», X f 1 ,

SLA 251 KUOPOS susirinkimas 
įvyks balandžio 3 d., 7:30 vai. va
karo, pas S. J. Mitchell, 6059 So. 
yVashtenavv Avė. Prašome atsilan
kyti. —1)1. Žukas, rąšt.

; SLA. 36 KUOPOS NARIŲ nepa
prastas susirinkimas įvyks Baland
žio 3 d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halšted St. 7:30 vai. 
vakaro. Prašome pribūti visus na
rius, nes bus renkama Pildomoji 
Tąryba šiame susirinkime ir bus 
renkami delegatai į busimą seimą, 
kuris jvyks Chicagoje. Kviečia 36 
kuopos VALDYBA.

žinodamas tiesos, dalyko ir fak- 
to, ir todėl bųtų neįdėjęs mano

kitiems bereikalingos kaltės.
Bet kadangi nuo seniai yrą 

žinoma, kad komunistai su

to, |qd ir $jpo kartu jie atliko

gaus darbą. Aš neprašysiu, kad 
jię pataisytą ir atšauktų tą sa- 
vp sužinią klaidą, nes žinau iš

žodis yra npsuprą n tanias. Pa
sakysiu užtikrinančiai, kad aš 
tos korespondencijos nęrašiąu.

Kazys Liutkus.

Gąrsinkites “N-nose”

* MOVING AND EXPRESS|NG

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldu 
kraustytbjas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALlbAUSKAS SONS, 
7100 So. Talmaų Avė. Prošpect8742

FINANCE AND LOANS

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

2202 W. Cermak Road
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.

PASKOLOS
Ąnt 1-mų ir 2-rų Morgičių. Grei

ta veikla—Geri Terminai.
PETERS BROS, and CO. 

1647 West 47th Street 
2-ras aukštas.

(Tarpe Marshfjeld ir Paulina gat.)

Tukstantipės pirkėju armijos 
ieško visokių »pirkinių, biz
nio progų ir t t

Todėl jfdgu turit? ką >ąr- 
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ąė- 
rąjį kostumerl, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classi/ied” skyriuj*.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyję “CLasę- 
ified” skyrių, kur siūloma <nug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų įtikėtos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pakaukdami atbaat- 
veždaml:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET
Chicago, ELL
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SKTEENTH DECENNIAL CENSUS PAAIŠKINIMAS

VAKAR CHICAGOJE
ir llalsted

parštą policistui Joseph Fie- 
doral. Vakar jisai užsimokėjo 
$5.00 pabaudos ir kaštus. Gy
vena adresu 825 So. Leavitt St. 
Susirėmė su polieislu kai tas 
norėjo jį areštuoti už betvar-

publika išgirdo sofstės rolėj ir 
p-lę Aldortą Grigoniutę, kuri 
savo humeriū pasirinko iš
trauką -iš operos “Tosca”. Tai 
dainininkė kurią lietuviai seka 
labai optimistiškomis akimis ir 
latikia jai gražios ateities.

Choras, vedamas p. Jurgio 
Steponavičiaus, išpildė vainiką 
liaudies dainų ir ištraukų iš 
kelių muzikalių veikalų, ku
riuos choras pasekmingai pa
statė praeityje. Tai bene jau
niausias iš visų Chicagos “di
džiųjų” chorų, bet jis stovi ly
giai visais atžvilgiais, su kitais, 
senaisiais” chorais, nors buvo 
įsteigtas gal nepilnai 10 metų 
atgal. Per trumpą laiką ta gru
pė pribrendo ir savo nuopel
nais turi pasidariusi’ sau nepa
vaduojamą vietą Chicagos lie
tuviu kultūriniame, gyvenime.

Programą Atidarė
Programą atidarė, kaip jiems 

ir dera, musų veteranai, Chi
cagos Lietuvių Vyrų Choras, 
po vadovybe viešnios-dirigen- 
tėš p. Salomėjos čerienės. Gra
žu buvo žirėti kaip ta muzikali 
gražiosios lyties atstovė galvos 
l.’niktelejimais, pirštų sukrutė- 
jimais “komandavojo” didelį 
būrį didelių, žilų vyrų ir trau
kė iš jų stiprių krūtinių gyvas, 
linksmas dainas. Tų Vyrų choro 
dainų visuomet malonu klausy
tis.

Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” 
reddktorius, pasveikino susi
rinkusią publiką ir karštų ap
lodismentų lydimas, pareiškė, 
kad “Naujienos”, minčdamos 
26-tus- gyvavimo metus, •visuo
met laikysis savo nusistatymo,! 
nežiūrint kas pasaulyj atsitik
tų. “Naujienos” visuomet eis 
žmonių geroves, šviesos ir pa
žangos keliais.
Naujas “N.” ’ Istorijos Lapas
Su naujos “Birutės

Musų artistai ir muzikos 
mėgėjai, kartu su busimais ar
tistais, pereitą sekmadienį išda
vė gražius fr pasekmingus* 
“kvotimus” Chicagos lietu
viams, — nežiūrint labai dide
les “konkurencijos.”

Tie “kvotimai” tai buvo Me
tinis “Naujienų” koncertas, ku
ris visuomet būna kaip ir Chi
cagos lietuvių metinė “paroda” 
pažangos dainoj, muzikoj ir 
dailėj.

“Konkurentai” buvo net ke
li — svarbiausia, tai pavasa
ris. Sekmadienio gražus oras 
tikrai nebuvo skirtas tam, kad 
vilioti žmones į salių pastoges, 
kuomet atviri 
pavasario vėjo 
pradeda busti, 
gijusias žemės 
luino žymes.

Prie pavasario prisidėjo ir 
politikai, kurie pereitą sekma- 
dien nusitarė masiniais mitin
gais ir entuziastiškomis kalbo
mis paveikti kryptį, į kurią 
balandžio 9 d. links lietuvių 
“kryžiukai” nominacijų balin
tuose.

Daug Tolimų Svečių
Bet nežiūrint visko, Sokolų 

salė buvo pilna gražios publi
kos, naujieniečių šeimos narių, 
kurių pavasaris ir politinės už
duotys neįstengė paveikti. Bu
vo daugybe ne vien chicagie- 
čių, bet ir musų kaimynų, apie 
kuriuos turim atskirą žinutę 
kitoj vietoj. Tai buvo linksma, 
graži, gyva publika, bet mes 
taip spėjam, kad ji butų buvus 
dar gyvesne, jeigu šis “Nau
jienų” Koncertas, surengtas šį
met gana vėlai, paskutinėse 
kovo dienose, vieloj vasario 
mėnesio, butų įvykęs po atvi
ru dangum, sakysim. Sunset 
darže.

Bet visi smagiai praleidom I Su naujos “Birutes” choro 
laiką, šauniai pasilinksminom, dainos “Lituanica” garsais nu- 
ir pasilsėję pradėsim ruoštis sileido “Naujienų” 26-to meti- 
“Naujienų” pavasariniiįm pik- nio koncerto uždanga, lyg už- 
nikui, kuris įvyksta gegužės darydama dar yieną “Naujic- 
mėnesį. nų”-istorijos lapą ir atideng

dama naują. “Birutei” išpuolė 
toj finalo rolėj . dalyvauti, nes 

Koncerto pažiba, ir, “kvoti- to choro dainos jau skambėjo 
mus” geriausiai išlaiko, tai Chicagos padangėj, kai “Naiu 
chieagiečiu mylima žvaigždė, p. j ienos” gimė. Taip kaip “Nau- 
Genovaitė Giedraitis, kuri turi j ienos” tvirtai žiuri į ateitį, taip 
ištikro, nepaprastai gražų ir ib “Birutė” tvirtai ir glaudžiai 
malonų soprano, balsą. Jai vie- laikosi savo muzikalių tikslų 
ta dainuoti vedamas roles ChL puošti lietuvių gyvenimą dai- 
cagos operoj. Galima pilnai ti- nomis ir vesti juos muzikalės 
keti, kad tos operos vedėjai vie- pažangos keliais* 
ną gražią dieną patirs apie ją, Tajgi> jr .<Birutc„ jr 
ir tada mes Dėtumai prarasim <.Nailjos Gadynės” ir Vyrų 
ją plačiai Amerikos publikai. chorai> jr jų .golistai ša(jnjaJ 

“Naujienų” koncerte ji su- išlaikė Savo “kvotimus” ir su
dainavo Plotnikovo “Sodne Žy- teikė mums kelias malonias' 
dinčių Gėlelių”,; “Skrenda Į muzikos valandas.. O skais- 
šiltąją šalį” (bell’Acųue), ii’Įčiausiai žvaigždei, p. Gį. Gięd< 
ištrauką iš operos 
Gailai kad ji scenoj pasirodė! 
tik kartą ir antroj dalyj pro
gramų mums nesuteikė ir kitą 
grupę savo gražių dainų. «»

Kitus programo numėčius 
pildė musų chorai su savo so- 

' listais. “Birutė” savo pasirody
mą padarė reikšmingą su Ame
rikos premjera Lietuvoj nau
jai parašytos dainos.;

Tai buvo kompozitoriaus Gai- 
levičiaus daina “Lituanica”, 
kurią autorius yra paskyręs 
Dariaus ir Girėno žygio atmi
nimui ir tų didvyrių pagarbai.

■“Birutės choras šauniai išpil
dė visą antrą koncerto dalį ir 
pasirodė nevien mišriomis dai
nomis, bet ir su merginų cho
ru, ir savo populiariais solis
tais, Ieva širvaite ir 'Antanu 
Kaminsku. Solisto rolėj taipgi 
pasirodė ir choro vedėjas, pia
nistas Jonas Byanskrs. Jo vik
rus, miklus pirmaeilio pianisto 
pirštai paskambino 
parašytą kompoziciją “Scher- 
zo”.
. Su “Naujos Gadynes” choru

laukai, švelnaus 
glostomi miškai 
krutėti ir iš at
leisti pirmas ža-

“Kvotimai”

Traviata”. Į raitis, linkim laimingai 'pasiek
ti ateitį plačiam muzikos pa
saulyje, kurią jai mes visi lyr 
giai skiriam.

Tai taip palydim dar vieh^f 
gražų “Naujienų” šeimos šven
tę-— Metinį “Naujienų” Kon-i p . M 'V
certą margon šio dienraščio 
praeitin. ■ , - Rs.

By the Presidėnt of the Uftited States of 
America

A Proclamation ?
WHEREAS, pursuant to the act of Congress 

approved June 18,1929, 46^tat. 21, the Sixteenth 
Decennial Census of the United States will be 
taken beginning. April fifst, nineteen htindred 
and forty; and

WHEREAS, this Census, which will mark 
the one hundred and fiftieth anniversaty of the 
first United States Census, is reųuircd by the 
Constitution of the Unite'd States to determine 
the apportionrrient among the several, States of 
seats in the Hoiise of Representativeą; and .

WHEREAS, the iinfdrmatioh dbtdlhėd from 
the Census inquiries this year mušt presęnt a 
complete and eurrent factual pieture of the 
Nation's people, homeš, farms, factories, and 
other resources to measure the effects Of the 
difficult decade now elošing and to guide Us in- 
telligently in the future:

N0W. THĘREFORE, I, Franklin b. Roose- 
velt, President of the United States bf Ahierica, 
do hereby declare and make known that. under 
the aforesaid act of Congress, it i’s the diity of 
every nerson over eighteen years of agė to an- 
swer all ęuestions on the Census sėhedules ap- 
nlying to him and the family to which he be- 
longs, and to the farm or home occupied bv him 
or his family. and all other Census schedules as 
reųuired by flaw, and that any person refusing 
to do so iš subject to penalty.

The sole nurpdse of the Census is to secore 
general statistical Information regarding the 
nopulation, business activities, and resources of 
the country. and renlies. are reouired from in- 
dividuals only to eneble the compilatiph 0f such 
general statisties. No person can be jjapned in 
ariy way by fUrnishing the informatiOg fequired. 
The Census hilš nothing to do with tąxation. with 
military or .iiiry Service, with the com’jįjUlsion of 
school attendance. vvith the ręgulatiOn of immi 
gration. or with the enforcement of (any nation- 
al, statė, or local law. or ordinance. ^Tnėre need 
be no fear that any disclosure will be inade re- 
garding any individual nerson or his affair's. 
For the due proteetibh of the rights and interests 
of the persons furnishine-’“Information, everv 
emnloyee of the Census Bureau is prohibited, 

Į under heąvy penalty, from . disclosing any In
formation whieh may thus Come to his know- 
ledge. . ■ .

Life and liberty in a free democracy ,entail 
a varietv of cooperative ačtions for the Common 
good. The prbmpt. complete. and accurate an- 
swering of all official inouiries addressed to 
each person by Census officials šhould be re- 
garded by him as one of the requirements of 
good citizenshin.

IN WITNESS WHEREOF, I havė hereunto 
sėt my hand and caused thė seal of the United 
States of America to be affixed.

DONE at the City bf Washington this 9th 
day of February in the year of our Lord, nine
teen hundred and fortv, and of the Indepeudence 
of the United States of America the dnd hundred 
and sixty-fourth.

United States ,
' (SEAL) ■ ' ' ' -

čia yra Prezidento Roosevelt’o neseniai išleista pro
klamacija apie šešioliktą Desimtmetinį Cenzą, kuris ima
mas, pradedant su balandžio menesio 1 d.

Jis paaiškina, kad Cenzas yra 150 metų senas, ir, 
kad imama^ vienatiniu tikslu surinkti pamatinius, bėgan
čius faktus apie Tautos žmones ir jos turtą.

Jis sako, kad yra kiekvieno žmogaus, virš aštuonio
likos metų senumo, legale pareiga duoti atsakymus į 
klausimus, kurie liečia ji ir jo šeimą.

Jis toliaus sako: “žmogus, teikdamas reikalingas in
formacijas. jokios skriaudos sau nedarys. Cenzas neturi 
nieko bendro su taksavimu, su karine ar jūrine tarny
ba, su priverstinu lankymu mokyklų, su immigracijos 
sutvarkymu, ar užlaikymu kokio tautiško, valstiško^ar 
vietinio įstatymo ar tvarkos.

Nei mažiausios informacijos nebus išduotos apie at
skirą žmogų ar jo reikalus. Apsaugoj'mui teisiu ir in
teresų žmonių,, kurie duoda informacijas, kiekvienas 
Cenzo Biuro darbininkas yra draudžiamas, po sunkia 
bausme, išduoti kokių nors informacijų, kurios jo žinion 
papuola.”

• Prie Cray don viešbučio, 
Ohio ir Busit street, vakar ry
tą buvo pašautas V2-to pre- 
cihkld, pirmo tvardo demokra
tą kapitonas, T komas Dopke, 
ir Ernest Peyronet, gėrimų 
sandėlio savininkas. Juos pa
šovė krank DeJohn, bedarbis 
klerkas, laike ginčo apie gėri
mus. Jis buvo areštuotas, o 
sužeistieji paguldyti Henrotin 
ligoninėje.

©Ugniagesių stoty ties 2311 
Wabash avenue širdies liga 
mirė 33 metų ugniagesys, 
John Carey. .lo kolegos bandė 
jį gaivinti su dirbtino kvėpa-

Šimkaus

U. S. CENZO BIURAS, 
Komercijos Departamentas, 
Washington, D. C.

ŽODIS LIETUVIAMS
Kaip aukščiau paduotas 

Cenzo Biuro paaiškinimas 
pasako, Cenzo tikslas yra 
surinkti, kas dešimts metų, 
pilnas žinias apie Jungtin u 
Valstijų gyventojus ir kra
što turtų.

Kiekvienas žmogus gali 
drųsiai i visus klausimus at
sakyti, nebijodamas, kad 
paduotos informacijos bus x . 
naudojamos prieš jU Visas muose’ ta’W visos organi- 
surinktas žinias Cenzo biu-.zaciĮos.,yf.a 3as

l :
k^ek sirinkimuese.—Rs.)ras sudės krūvon ir iš jų su

darys šalies vaizda — 1 
yra gyventojų, iš kokių ša-

Franklin D. Rooševelt

> . ; CORDELL HULL 
Secretary of State

Svarbus SLA 36 . .. . v. .
Kuopos Susirin- Tolinu Svečiai
kimas [“Naujieną” Metiniam

KoncerteRytoj Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj įvyksta SLA, 36-tos 
kuopos susirinkimas. (Prasidės Du/i/uauo Povilas* Peškarskas 
7:30 vai. vakaro. . v r

Šiame susirinkime jvyks
Pildomosios Tarybos rinki- , B^ne
mai, taipgi bus renkami kuo-[“Naujienų” 26-tain metiniam 
pos delegatai į SLA !

Iš Kanados.

tolimiausias svečias

......... •
Vaiskiu.

Kaip visuomet/ su buriu pa
lydovų iš Kanados ir Racine 
atvyko C. K. Ėraze ir draugai. 
Iš Waukeganp atvyko dvi de
legacijos, yieną su p. Griniųjn, 
antra, su naujiėnieČiu drg.’ J. 
Mačiuliu-Mitchell.

Iš Indianos buvo atvykę pp. 
Dilis ir ūkininkas p. Lašas.'

Buvo ir keletas .kitų tolimų 
svečių, bet gaila. kadf neteko

pos delegatai į SLA seięną. koncerte buvo p. Povilą^ Pe$- jifos sueiti ir patirti pavardes? 
Visi nariai būtinai dalyvauki- Zcflus/cds iš Delhi, Ontano, Ka- Bet paminėtiems ir nepamine- 

pasisakykite už pažan- riados. Jisai ten turi 100 akrų tiems sakom, bukit sveiki at- 
gluosius kandidatus musų or- tabako ūkį, ir Chicagoj lanko- vykę Chičagon, smagiai ..,ču. 
ganizacijos vadovybei. si pirmu kartu. Jis atvyko į viešekit ir laimingai grįžkit

— Narys, koncertą su chieagiečiu, p. A. atgal.

te ir

ganizacijos vadovybei si pirmu kartu. Jis atvyko į viešekit ir laimingai grįžki

• Nežinomi piktadariai va
kar anksti rytą ir užvakar

cenzo klausimus ir koope
ruokite su Cenzo rinkeia’s. 
Kai iie ateis jus ank’aus’nė- 
ti. jie turės tam tikrus įro
dymus. kas iie yra. ir iš ju 
galėsite pažinti su kuo turit 
reikalą — ar tai tikrai Cen
zo rinkėjas ar ne.

Rs.
(Radio programų vedėjai 

yra prašomi šias informaci
jas paske’bti savo progra-

perskaityti savo nariams su-

nų jie yra kiię, kiek yra Gaso Bendrove 1 upes 
įvairių pramonių, kiek ku-|
riose pramonėse darb’ninkų pvQJį!ADA AAA yra, kiek jie uždirba, kiek |WaZlHll 
žmonių yra miestuose, k’ek' 
gyvena ūkiuose, ;
;urteja, ar puola ekonomi
niai, jokiose vietose žmonės 
gėriau gyvena, kokiose blo
giau, ir tam panašiai.

Visos informacijos apie 
pavienius žmones bus laiko
mos paslapty j. Jos bus nau
dojamos tiktai bendrų Jung
tinių Valstijų padėties vaiz
dų sudaryti.

Nors oficialiai cenzas pra
sidėjo vakar, Chicagoj žinių 
rinkimas prasidės tik šian
dien. Cenzo rinkė’ai infor
macijas rinks eidami per bu
tus ir per visas viešas įstai
gas, raštines ir krautuves.

Kaip sako valdžios paaiš
kinimas, “Cenzo Biuro dar
bininkai bus sunkiai bau
džiami, jei išduos jiems su
teiktas informacijas”. Bet 
tuo pačiu tarpu, pinigin’ai 
bus baudžiami žmonės, ku
rie atsisakys jų klausimams 
atsakyti.

Kaip jau buvo “Naujieno
se” rašyta po keletu kartų, 
visi lietuviai, nežiūrint po 
kokia valdžia Lietuva buvo, 
kai jie išvažiavo Amerikon, 
yra raginami saky’fc, KAD 
JIE YRA LIETUVIAI, O 
NE RUSAI, LENKAI AR 
VOKIEČIAI. Tai yra labai 
svarbu lietuviams, nes atei
tyj tai gali palankiai atsi
liepei į lietuvių reikalus kaip 
čia, Amerikoj, taip ir Lietu
voj. Ikišiol nebuvo t’kro ir 
pilno Amerikos lie'uvių vai
zdo, nes pereituose cenzuose 
daugelis l’etuvių pasidavė 
rusais ar lenkais ir vokie
čiais, tuo gal daugiau negu 
pusiau sumažindami pilnų 
Amerikoj gyvenančių lietu
vių skaitlinę.

Taigi, visi lietuviai, būti
nai sakykite, kad esate LIE
TUVIAI ar LIETUVIŲ 
KILMeS, bet rie kokios ki
tos tautos žmones. Taipgi 
drųsiai atsakykite i visus

Iv VA -r . J •

ar šalis Vartotojams
Galutinai Pralaimėjo Kainų 

Pakėlimo Pylų.

Vakar Chicagos gaso bend
rovės, Peoples . Gas Light and 
Coke Conipany, galutinai pra
laimėjo ilgai užtruk isą bylą 
už gaso kuinu pakėlimą. Perė
jusi po kelis kartus per Chi
cagos ir valstijos teismus, by
la vakar gaiiau atsidūrė, aukš
čiausiam šalies teisme ir ten 
pabaigė savo kelionę.

Tas teismas atmetė bendro
vės prašymą legalizuoti 30 
centų (kas mėnesį) pakėlimą 
gaso kainai ir nusprendė, kad 
bendrovė turi 
kėlus pinigus 
vartotojams.

Tokiu budu 
trukus atgaus
Kiekvienas gaso vartotojas at
gaus vidutiniai apie $8.00.

grąžinti permo-
visicins gaso

chicagiečiai ne- 
apie $6,000,000.

gos viešbučius. Claredon Bea- 
ch Hotel, Commomvealth No
tei, Kimbark Hotel, ir Ken- 
ivood Hotel.

Prarado Paltą, 
Ridikiulį “N.” 
Koncerte

“Naujienų” Koncerte

© Belaukdamas 
79th ir Greemvood

traukinio 
įve. stoty 

ir mirė 63 
metų geležinkelietis, Mielinei 
Kearncy, 7930 Kimbark avė.

ginkluoti piktadariai atėmė 
$113 ir $900 vertės paltą nuo 
Arnold H. Leon'o ir jo žmo
nos. Jis gyveno ties paduotu 
adresu.

O Iš New Harmony Laund- 
ry skalbyklos, 1716 \V. 75th 
plflce, vagys išsinešė seifą, ku
riame buvo $700 pinigais ir 
čekiais.

sek
madienį kas tai prarado mažą 
ridikiulį (cosmetic bag) su kos- 
metikais ir automobilio rak
tai s.^Kaspam e tėti prašom atsi
šaukti į “Naujienas”. * ,

Laike šokių kas tai turbut 
per klaidą, pasiėmė paltą (top- 
coatą) priklausanti jaunuoliui 
p.' Vytautui SMiurn, Hiąsdale, 
III., telefonas DOWNERS 
GROVE 8002Y2. Asmuo tą 
paltą pasiėmęs prašomas atsi
lankyti arba grąžinti jį savinin
kui, aukščiau nurodytu adre
su. /

Skelbimai Nau iiab ose 
duoda nauda dėlto. 
•<ad pačios Naujienos 
yra naudingos

ir kaklą nusilaužė 71 metu se
nelis, John M oran, 520 N ori h 
Wells st. Vakar jis pasimirė.

© Atėjusi apžiūrėti dar ne
baigtą, namą ties 1l0th ir 
Trumbull avenue, į cementinį 
skiepą įkrito ir sunkiai susi
žeidė Mrs. Helen ,tChanncs, 
nuo 5525 So. Washtenaw av. 
Rankose ji turėjo šešių mene-

Dideli Masiniai 
Mitingai
dideli masiniai mitingai: du 
rengė demokratai, vieną Audi
torijoj, kitą Dariaus»Gireno

rengė Kelly mokyklos rūmuo
se, Brighton Parke.

Čia mitingas buvo pašvęs
tas daugiausiai lietuvio adv. 
Antano A. Olio kandidatūrai 
į miesto teisėjus republikonų 
sąraše. Mitingas buvo nepap
rastai skaitlingas ir entuzias
tiškas. Pats kandidatas, jo tė
vas ir keli kili rėmėjai, taipgi 
republikoiių sąrašo kandida
tai j valstijines vietas, pasakė 
karštas, energingas kalbas, 
kurios publikoj rado garsų at
balsį.

Demokratų mitingai buvo 
nemažiau triukšmingi, čia vi
sa agitacija buvo už regulia
rius demokratų- sąrašo 
dalus, kurių tarpe,t šį 
lietuviu nėra. , A.

kandi- 
kartą, 

VBA

Nuo Dujų Mirė 
Motina, Du Vaikai

Adresu 2360 Dickens Street, 
kūrenamuoju gasu nutroško 
motina ir jos du maži vaikai. 
Žuvo Mrs. Angeline Honey- 
eutt, kuri neseniai persiskyrė 
su vyru, 3 metų sūnūs Stanley, 
ir 14 mėnesių duktė, Barbara.

i *
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