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No. 80

hamberlain įspėjo neutralias šalis
REIKALAUJA SUMAŽINTI EKSPORTUS 

I VOKIETIJĄ
Gal suvaržys importus į neutralias šalis
LONDONAS, Anglija, bal. 

2. — Premjeras Chamberlain, 
kalbėdamas parlamente antra
dieni, įspėjo neutralias šalis, 
kurios teikia pagalbą Vokieti
jai, kad jos gali susilaukti to
kį likimą, koks išliko jau nu
kentėjusias dėl nacių agresijos 
valstybes.

Kalbėdamas toliau jis pareiš
kė, kad Britanija padarė kai 
kuriuos praktiškus žingsnius 
reikmenų plaukimui iš Skan
dinavijos į Vokietiją sula’ky- 
ti. Sulaikomi taipgi Rusijos lai
vai tolimųjų rytų vandenyse.

Kitas dalykas. Britanija da
ro prekybos sutartis su šali
mis esančiomis Vokietijos kai
mynystėje. Pagal sutartis Bri
tanija gaunanti svarbių reik
menų iš tų šalių, nors reikme-
nu reikalauja/ir Vokietija.

Dar Chamberlain įspėjo neu
tralias šalis, kad britai ir fran- 
euzai bus priversti suvaržyti 
importus į jas iš sąjungininkų 
kontroliuojamų sričių, jeigu 
neutralios šalys nesumažins 
savo eksportų į Vokietiją.

Britanija jau padarė preky
bos sutartis su Norvegija, Šve
dija, Islandija, Belgija ir Ho- 
landija. šitos šalys yra turtin
gos maisto produktais ir gele
žim. Artimoj ateity į Londoną 
sugrįš Britanijos pasiuntiniai 
iš Balkanų šalių konferencijai. 
Įvyks pasitarimai klausimais 
tų šalių, kurios yra turtingos 
aliejum ir javais.

Chamberlain dar kartą ak
centavo, kad sąjungininkai da
rys taiką tik tuomet, kai bus 
užtikrintas pačių sąjungininkų 
ir kitų Europos šalių saugu
mas.

t

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
BALTIMORE, MD. —*• Išradėjas Lester Barlow demonstruoja savo išrastą

sprogstamą medžiagą.

LIETUVA ATMETĖ LENKŲ PROTESTĄ
GENEVA, Šveicarija, bal. 

2. — Lietuva antradieni at
metė Lenkijos valdžios ištrė
mime (Francuzijoje) prote
stą dėlto, kad Vilnius perė
jo j Lietuvos rankas.

Vilnių, senovinę Lietuvos 
sostinę, Lietuva gavo pagal 
Rusijos ir Lietuvos sutartį, 
kai pernai rudeni Vokietija

ir Rusija pasidalino Lenki
ją ?

Lietuva pasiuntė Tautų 
Sąjungai notą, nurodydama, 
kad lenkai atėmė Lietuvai 
Vilnių ir Vilniaus kraštą 
1920 metais ir kad Vilnius 
ir Vilniaus teritorija nie
kuomet Lenkijai teisėtai ne
priklausė.

CICEROJE RINKIMUS LAIMĖJO 
DEMOKRATAI

P-nia Rooseveltienė 
apie 3-čią terminą

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Nacių vertimai 
suklastuoti

VOKIEČIAI STENGIASI IŠŽUDYTI 
LENKUS

PARYŽIUS, Fr^hctižija", bal. 
2. — Lenkijos valdžia Prancū
zijoje paskelbė naujus davi
nius apie Vokietijos šeiminin
kavimą Lenkijoje.

Tarp ko kita lenkai aiškina, 
kad nuo sausio 15 d. š.m. ta 
Lenkijos dalis, kurią paėmė 
Vokietija, neteko 4,000,000 gy
ventojų.

1,604,000 lenkų vokiečiai pa

ėmė nelaisvėn karo metu, ar
ba vėliau, kaipo darbininkus 
išgabeno į Vokietiją. Kitus 2,- 
400,000 tenka skaityti žuvu 
siais kare, nužudytais po ka
ro, mirusiais iš bado, sušalu
siais ir tp.

Bendrai imant, Vokiečių šei 
mininkavimą tenka apibudinti 
kaipo nacių pastangas išžudyti 
lenkus, kalba pareiškimas.

Penkta vokiečių da
lis gyvena užsie

niuose
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

2. — Gyvenančių Užsieniuose 
Vokiečių Sąjunga apskaičiuoja, 
kad penkta visų vokiečių da
lis gyvena svetimose šalyse. 
Pasak Sąjungos, vokiečių esa- 
ma 100,000,000. Iš to skaičiaus 
Jungt. Valstijose gyvena 8,- 
000.000, Šveicarijoje 3,000,000 
ir Prancūzijoje 1,700,000, ki
tose šalyse mažiau.

Sąjunga reikalauja, kad gy
veną užsieniuose vokiečiai pa
siliktų ištikimi reichui.

New Yorko delega
cija teksianti prez.

Rooseveltui

Rumunija organi
zuoja ūkininkų 

“armiją”
BUCHAREST, Rumunija, ba- 

andžio 2. — Vyriausybe pa 
skelbė, kad ji paims prievolės 
darbui ūkiuose 4,000,000 jaunų 
rumunų. Darbams ūkiuose bu
sią imami net mokyklų auklė
tiniai.

šitos jaunų rumunų “armi
jos” užduotis bus palaikyti ukii 
produkciją tokioj augštumoje, 
kokioje ji buvo pirm negu vy
riausybė pašaukė kariuomenėn 
daug ūkininkų.

Vokietija patarė paleisti iš 
Rumunijos kariuomenės apie 
600,000 vyrų laukų darbams. 
Naciai suinteresuoti Rumuni 
jos ūkių darbais todėl, kad jie 
nori juo daugiau ūkių produk
tų gauti.

NEW YORK, N. Y., bal. 2. 
— Antradienį rinktos delega
cijos republikonų ir demokra
tų nacionalinėms konvencijoms, 
kurios šią vasarą nominuos 
kandidatus prezidento ir vice
prezidento vietoms. Dauguma 
politikierių sutinka, kad prez. 
Rooseveltas galės gauti visus 
94 delegacijos balsus, jei no
rės kandidatuoti trečiam ter
minui. Republikonų delegacijos 
dauguma businti Thomas E. 
Deweys šalininkai.

Nominacijų kampanija buvo 
apmirusi, išėmus Darbo Par
tiją. čia pažangiesiems elemen
tams teko smarkiai kovoti ko
munistų užsimojimus pažaboti 
partiją Stalino ir Hitlerio in
teresams.

Naciai paskandino 
savo laivą

LONDONAS^ Anglija, bal. 
2. — Admiralitetas antradienį 
paskelbė, kad britų karo lai
vai pastojo kelią Vokietijos pre
kybiniam laivui Mimi Horn, 
4,007 tonų, kuris iš Holandi- 
jos Indijos mėgino pasiekti Vo
kietiją. Britai sulaikė nacių 
laivą šiaurės vandenyse, sako 
admiraliteto pranešimas.

Vokiečių įgula savo laivą pa
skandino.

Nuo karo pradžios iki šiam 
laikui sąjungininkai suėmė Vo
kietijos prekybinių laivų, arba 
patys vokiečiai paskandino sa
vo laivų, kad jie netektų prie
šams, viso 303,946 tonų.

LOS ANGELES, Cal., bal. 
7. — Po pasakytos pirmadie 
nio vakare prakalbos šiame 
mieste p-niai Rooseveltienei, 
prezidento žmonai, buvo duo
tas klausimas: ar prez. Roose
veltas bus kandidatas trečiam 
*;erminui? .

P-nia Rooseveltienė paaiški
no, kad, grynai asmenišku jos 
manymu, dviejų terminų pre
zidento tradicija turėtų pasi
ekti Jungt. Valstijose. Tik ne
paprastoms sąlygoms susida
rius, kai gyventojai reikalau
ja trečio termino, galima nu- 
cripti nuo dviejų terminų tra
dicijos.

Šaltai žiuri į Jungt. 
Valstijų diplomatų 
veiklos tyrinėjimą
WASHINGTON, D. C., bal. 

2. — Ryšium su Vokietijos 
propagandos ministerijos kal
tinimu, buk Jungt. Valstijų di
plomatai užsieniuose žadėję tal
kininkams paramą kare su Vo
kietija, senatorius Reynolds 
davė pasiūlymą senato' užsie
nių reikalų komitetui. Pasiūly
mas toks: ištirti, ar naciu kal
tinimai ypač ambasadoriui Bul- 
litt (Paryžiuje) ir’ ambasado
riui Kennedy (Londone) yra 
pagrįsti.

Republikonai pritaria pasiū
lymui, tačiau demokratai -žiu
ri į jį šaltai, kaip rodo kele
to demokratų senatorių pareiš
kimai.

Gali kilti New Yorko 
požeminių kelių 

streikas
NEW YORK, N. Y., bal. 2. 

— Kalbama apie New Yorko 
požeminių kelių (tunelių) ir 
elevatorių darbininkų streiką. 
Padėtis taip įtempta, kad po
licija jau trečią dieną specia
lias pareigas eina' ryšium su 
gresiančiu streiku. Antradienį 
laukta John Lewiso New Yor- 
kan atvykstant, nes tunelių 
darbininkų unija priklauso 
C.I.O.

Jei streikas kiltų, tai paliau
tų dirbę apie 27,000 darbinin
kų.

LONDONAS, Anglija, bal. 
2. — Premjeras Chamberlain 
įspėjo neutralias šalis, kad pre
kyba su Vokietija gali pasta
tyti jas toki,oj padėty, kokioj 
atsirado piriųesnės nacių agre
sijos aukos. Britanija verš kiek 
galėdama blokadą. Dar Cham
berlain įspėjo, kad' importai į 
neutralias šalis bus suvaržy
ti.

LONDONAN Anglija, bal. 
2. — Britanija mano išrišusi 
klausimą, kaip sulaikyti gabe
nimą Vokietijai geležies rudos 
Norvegijos vandenimiš. Britai 
Stengiasi sulaikyti nacių laivus 
ties Stad, kai jiems tenka iš
plaukti iš teritorinių Norvegi
jos vandenų, nes vanduo pa
krašty šitoj apylinkėje yra ne
gilus.

LONDONAS, Anglija, bal. 
2. — Vokiečiai paskandino sa
vo laivą Mimi Horn, kai Bri
tanijos karo laivai pastojo- jam 
kelią. .

BERNE, Šveicarija, bal. 2.
— Šveicarijos karo vadovybė 
pašaukė kariuomenėn dešimtis 
tūkstančių rezervų. Mobilizaci
ja įvyks bal. 15 ir 22 dd.

BUCHAREST, Rumunija, ba
landžio 2. — Vokietija prašo 
Rumuniją demobilizuoti trečda
lį kariuomenės — apie 500,000 
vyrų — kad paleisti namo ka
reiviai galėtų gaminti reikalin
gus Vokietijai maisto produk
tus.

BRUSSELS, Belgija, bal. 2.
— Oficiali žinių agentūra pa
reiškė dar kartą, kad Belgija 
pasiliks neutrali.

Suomiai žiedus ati
duoda lėktuvų 

fondui
HELSINKIS, Suomija, bal. 

2. — Antradienį Suomijos vy
rai ir moters visoje šaly ne
šė į nurodytas vietas savo žie
dus, brasletus, auksinius laik
rodėlius. Suomija nori sukelti 
150,000,000 markių fondą leng
viesiems lėktuvams įsigyti. Lėk
tuvai kare su rusais jiems bu
vo labai reikalingi, bet jie ne
turėjo jų.

Numatoma, bent pusė iš 2,- 
000,000 žiedų esančių Suomi
joj bus atiduota lėktuvų fon
dui. ' ’ > i

NEW YORK, N. Y., bal. 2
— Naciai paskelbė neva Len
kijos dokumentus, kurie redo, 
jogei Amerikos diplomatai pa
dėję karui Europoje užsilieps-

•ti.
Dienraštis “The New York 

Daily Ncws” praneša, kad jis 
pasamdė tris vertėjus patikrin
ti, ar paduodami nacių doku
mentai yra teisingai išversti. 
Visi trys vertėjai tikrina, kad 
vertimas yra netikslus, vieto 
mis iškraipytas arba visai su- 
klastuotas.

Byrdo ekspedicija 
surado naują 

žemę
PUNTA ARENAS, Chile, 

bal. 2. — Čia sustojo admiro
lo Byrdo vadovaujama Jungt. 
Valstijų į anlarktiką ekspedi
cija, grįždama namo. Byrd pa
aiškino, kad antarktike jo eks
pedicija surado naujus plotus 
žemės, iki šiol nepažymėtus 
žemėlapiuose. Tie plotai žemes 
nepadengti sniegu — dideli pli
kos žemės plotai. *

Šveicarija mobili
zuoja kariuomenę
BERNE, Šveicarija, bal. 2.

— Šveicarijos generalinis šta
bas pašaukė karo tarnybai de
šimtis tūkstančių vyrų. Aiški
nama, mobilizacija paskelbta 
papildyti vietas tų kareivių, 
kurie buvo paleisti iš tarnybos 
namo. Bet paleista iš tarnybos 
mažai, o naujų kareivių mobi
lizuojama daug.

Paskyrė premjerą 
Naujai Zelandijai
WELLINGTON, Naujoji Ze

landija, bal. 2. — Kovo 26 die
ną mirė Naujosios Zelandijos 
premjeras Joseph Savage. Pe
reitą pirmadienį, bal. 1, gene- 
ralus gubernatorius Galway pa
skyrė premjero vieton P. Fra- 
zerį, kuris Savage kabinete ėjo 
sveikatos, apšvietos ir laivyno 
ministerio pareigas.

CICERO, III., bal. 2.—An- asesoriaus vieta, šiton vie- 
tradieni įvyko Cicero valdi- ton išrinktas republikonas 
ninku rinkimai. Kandidatus Frank Christianson, o de- 
statė trys partijos. Aštuntą mokratas Henry R. Schwar- 
valandą aniradieif.o vakare zel pralaimėjo.
balsų skaitymas rodė, kad Kai gautas šitas praneši* 
demokratai laimėjo rinki- mas, tai dar trijų precinktų 
mus. balsai buvo nesuskaityti.

Jų kandidatai laimėjo pre- Bet jau tie trvs precinktai 
zidento ir kitas vietas — iš- balsavimų rezultatų nebepa- 
ėmus vieną. O ta išimtis yra keis.

DĖL POTVYNIO 30.000 ŽMONIŲ BĖGO 
IŠ NAMŲ

WILKES BARRE, Pa.,-M’.( 
2. — Patvynusics Sesqųehanna( 
upes vandenys ties Wilkes 
Barre pasiekė viršūne anksti 
antradienio rvtą. Inžinierių 
mieravimu vanduo unėje naki- 
lęs 31.3 pėdų. Tai tik dvi pė
dos žemiau, negu vanduo bu
vo pakilęs 1936 metų notvynv, 
kai potvynis padarė daug ža
los.

Tačiau ir šiame potvyny jau 
dvylika žmonių žuvo, o penkių 
nasigendama. Gi 30,000 Ses- 
auehanna upės baseino gyven
tojų turėjo pabėgti iš namų 
nuo potvynio.

Netoli Wilkes Barre yra 
miestelis Sunbury. čia tik ke-

I lėta colių pakilęs vanduo gali 
(pasiekti viršų krantų supyli- 
, mu, kurie apsaugo miestelį nuo 
potvynio.

Jeigu lietus palytų arba sau
lė smarkiau imtų tirpinti snie
gą, tai naujų vandens srovių 
tektų laukti, c.

Ir ne tik Wilkes Barrei, ne 
tik Sunbury, bet ir Kingstonuj 
ir Plymouthui gresia potvynio 
pavojus. Naktį į antradienį bi
jota, kad teks evakuoti į sau
gesnes vietas daugiau gyven
tom, neafu iškraustyta iki šiol.

Sunbury miestely visi biz
niai, visos mokyklos uždaryti. 
Bažnyčiose duota prieglauda 
pabėgėliams nuo potvynio.

FAŠISTU VADAS TAIKĖSI NUVERSTI 
JUNGT. VALST. VALDŽIĄ

WAST4INGT0N. D C., bal. 
2. — Tnrn kitu fašistinių o’’- 
^anizaciin Jungt. Valstijose yra 
Siįver Sh’rts. Jos vadas yra 
William Dudlev Pellev.

J o veiklą dabar tvrinėia at
stovu rūmu ne-amerikoniškai 
veiklai tyrinėti komitetas.

Antradieni komitetui liudijo 
Miss Dorothy Waring iš New

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, bal. 2. — Meksikos val
džia veda defybas su Jungt. 
Valstijų firma American Ar- 
maments Corporation. Ji no
rinti pirkti už $8,000,000 šau
tuvų, patrankų, lėktuvų ir 
amunicijos.

Valdžia planuojanti ne tik 
papildyti savo ginklų sandėlius, 
bet būti prisiruošusi netikėtu
mams ryšium su besiartinan
čiais prezidento rinkimais, aiš
kina Meksikos įvykių stebėto
jai.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
2¥ — Išleistas antradienį Fran- 
cužijos karo komunikatas sa
ko, kad pirmadienio kautynėse 
vakarų fronte franeuzai nušo
vė keletą vokiečių lėktuvų. 
Franeuzai patys nuostolių ne
turėję.

Yorko. Praeitv ji tarnavo, kai
po agentas, kitam atstovu rū
mų komitetui. Ir tarnaudama 
susipažino su Pelley. šis ja; 
napasakoio. kad io organizaci
ja turi ryšiu su kai kuriais ka
rininkais. Silver Shirts taipgi 
turi ginklų. Pats Pelley pasi
sakė apie ambiciją patapti 
Jungt. Valstijų diktatorium.

Kiniia nrašo Jungt. 
Valstijų pagalbos 

taikai atsteigti
CHUNGKING, Kinija, bal. 2. 

— Kinijos vadas, gen. Chiang 
Kai-shek, pirmadieni pasakė 
kalbą. Jisai prąšo Jungt. Val
stijas, Britaniją ir Rusiją pa
dėti atsteigti tolimuose rytuo
se taiką.

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

Daugiausia apsiniaukę; tar
pais gal būt lietus; šilčiau; sau
lė teka 5:31 v. r., leidžiasi 6:16 
vai. vak.
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ŠLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptamių”) 
ir katalikų (“kryžiokų*’).'
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Šitą tiesus Ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui
------------------------ AL. MARGERI8 -------------------------

(Tęsinys)
— Taigi, Rqkai, rytoj, — ban

dė jį baigti šeimininkas, — ry
loj atveš nabašųinką, q dar nė 
žodžio apie tai npsakėipe.

Ar ne geriau butų, kad gra- 
borius tiesiai nuvežtų į kapines 
ir palaidotų? — abejingai klau
sė Kazys.

—Ne, niekados! — atšovė Ro
kas. i

—ššš, Rokeli, — draudė jį 
šeimininkė. — Tik ne taip gar
siai. Kelionėje įsibaiminę, tai 
kad kiek ir išbus.

—Nuveš, girdi, ir palaidos!— 
labai jautriai, bet dabar jau pa
tylimi, kalbėjo Rokas. — Palai
dos, tarsi kokį elgetų, krimina
listų. O kaip męs tuomet visi 
jausimės? Kų manys bei sakys 
žmonės? Kų sakys, kai sužinos 
motina su vaikais?

—Gerai sakai, Rokeli, — pa
rėmė Rokų šeimininkas. — Taip 
negalima. Reikia gražiai palai

kio t i — taip, kad butų pavyz-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEĖT MKTAL CO.

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

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
RŪREAU”

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytjnes 
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, fousų ir or
laivių.

NAUJIENOS
1730 SO. HALSTED Sf. 

Chicago, Ui.

dys ne tiktai laisvamaniams, bet 
ir katalikams.

—Toniukas buvo toks švarus, 
kilnus žmogus. Tokių njąžai to
ra. Jį turjnie gražiai pašarvoti 
ir iškilmįngųi palaidoti. Rytoj 
aš pati grabų parinksiu, ne 
brangų, bet gražų. — Rodė sa
vo jautrjų sielų šeimininkė.

—Jų rąįt, jų rait, misele. To
nį turime iškilmingai palaidoti: 
su gėlėmis, su muzika, su pra- 
kąlbomis. Kąip gi! — Jautriai 
pritarė Mikas, kuris jau per ko
letų metų mušė bubnų “Lietu
vių mainierių bene”.

—Ręt tai turėjime pasakyti, 
kam gros, kų lydės? — klaus i a- 
inųj tarė Rąžys.

—Žinoma, kad taip, — atsa
ke Mikas. — ir kodėl ne? .Juk 
rytoj jau visas miestelis žinos 
ir kalbės, kaip anų metų kalbė
jo apie Džiovų, irgi labai drūtų 
šliuptarnį. Geriems žmonėms 
galime ir patys pasakyti. Jie 
prie Antanienės ir vaikų nelįs ir 
nieko nesakys, tai šiur, o nuo 
fanatikų turime saugotis, nes 
jie plakto plaksis, kad lik vis
ki] išpliurpti ir nabašninkų ap- 
loįi. Ir tai dųr — matysite — 
apie langus slinkinės ir vilko 
ar šunies balsu staugs. Tai šiur.

ššš, Maikiuk, nesikarščiuok, 
— draudė jį šeimininkė. — Tu 
gerai šneki, teisybę sakai, bet 
tik ne taip garsiai — susimil
damas. Kaip tu trakai, sąvo 
žmonėms gulime teisybę pasa
kyti. Jie supras. Jie pasigailės 
vargšės moteriškės ir vaikų, ir 
jie tylės. Bet sužvėrėjusių, 
krikščioniškos meilės nebeteku
sių katalikų turime nė artyn ne
prileisti!

—Tai liesa, šventa tięsa, — 
tvirtino šeimininkas. — Jie pik
iais savo liežuviais užplaks ir 
motinų, ir vaikus.

—Tamsta ir aš, misoje, gany
sime juos nuo piktų davatkų, 
kaip npo vilkų, — pasisiūlė ge
ru sargu būti Rokas.

-• Visi turime ganyti, ne lik
tai judu, — įkirto Mikas.

—-Čia, Maiki, liesų sakai, —

pritarė visados abejingas Kd- 
zys. — Bet, klausyk, apie tų be- 
nų. Ar sutiks?

—Kaip gi nesutiks! Tokiam 
puikiam lietuvninkui, mainie- 
riui lietuvninkų maipierių bu- 
nas nesutiks! Nesųtįks paskuti- ' 
nį kartų patarnauti! Džiast tink, 
paskutinį kartų! Kųip gi? — 
klausė pasikarščiavęs Mikas ir 
atsakė: — Musų benan yra su
sitelkę visi geriausi lieluvn’n 
kai, 0 lyderis yra litras šlįup- 
tarnis. Kaip gi? Aš sakau, kad 
sutiks, Jr sutiks. Ir dac oi.

GRANE COAL ČOMPANY 
5332 Sq, Ųong Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Rųn iš geriausių mamų, 
daug dulkių išimta Perkant " $7.65
5 tonus ar daugiau ............................ f ? .
PETROLEUM CARBOH COKE $7.75
Perkant 5 tonus ąr dąujiau Tonas * ( "

Sales Tax ekstra.
rg" "j .t ■uįi ..

COPR. NSfDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED MEDALLION PATTERN 2433
No. 2433 Mėgstąs medalionas lovos kapai.

No. 2433

Adresą*.

Miestas ir valstija

I NAUJIENOS NEEDLECRĄFT DEJT
| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

| čia l^edu 10 efentų Ir prašąu ątsiųsti nįąn Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė

—ššš, Maikiuk,—ramino Mi
kų šeimininkė, — ne taip gar
siai, ne taip garsiai.

—Eksjuuzmy, misis, ekskuz- 
my, —- atsiprašė Mikas.

--Aš manau, kad benas su
tiks. Kur gi jis nesutiks? Yra 
ten žmonių iš musų miestelio, 
iš musų parapijos. Kaip gi ne
sutiks? — kalbėjo Rokus. — 
Bet kas prakalbų pasakys? — 
klausė jis.

—Nugi, čįa dabar šneki! Per 
dienas naktjs vispkius peiperius, 
visokias biblija^ skaitai, ir da
bar, ve, nežinai, kas prakalbų 
pasakys, — stebėjosi Mikas, ir 
jis tuoj atsakė: —- Pats apsa
kysi, pats, — tai ite šnekos pe
rą.

—Aš —- aš, — Mikčiojo už
raudęs Rokas. — Aš ne dr. 
čliupas. Aš prakalbų sakytį ne
moku. Ne.

—Pasakysi, Bokeli, pasakysi. 
Tavo širdis ir galva yra už mu
sų visų didesnė, — komplimen- 
tavo šeimininkas.

—Ačiū, misele, ačiū, — dėko
jo Rokas, — bet — bet aš ma
nau, kad ponas gaspadorius ir 
tamsia, misele, geriau pasaky
tumėt.

—Mislcr burdmgboęis orait, ir 
nusitiko orait, orait, — pritarė 
Mikas, — bet miselė ant kapo 
kalbėti negali, nors aš ir labai 
norėčiau matyti musų misiukc 
ant Tonio kapo prakalbų sakan
čių. Kų sakys fanatikai? Sakys, 
“žiūrėkite, žiūrėkite," anavh bo
bų pastatė ant nabašninko ka
po pamokslų sakyti; žiūrėkite, 
šliuptarniai jau visai iš proto 
išėjo”. Ekskiuzmy, misele, — 
kreipėsi Mikas į šeimininkę, — 
kad aš taip sakau. Aš žinau, 
kad tamsta esi labai fain ir 
smart leidė, bet ant kapo kalbė
li...

—Gerai, gerai, Maikiuk, aš 
nekalbėsiu, nekalbėsiu, nebijok. 
Bet už lai manų senis ir Rokas 
turės kalbėli, — pakėlė šeimi
ninkė rankų, sugniaužtu kumš
čiu.

—Rokas — taip, bei aš — aš 
ųe, — spyrėsi šeijpininkas. — 
Rpkgs kar|u su Antanu augo, 
jnokyldpn ėjo, čia drauge dir
bo, skaitė, disjtusavo, mokinosi, 
tai geriau jį pažįsta, negu mes 
vjsi.

—Apsiimk, tėvai, apsipilk* 
Juk iv tu Antanų gana gerui 
Lietuvoje pažinojai, — kalbinu 
jį šeimininkė.
--Apsiimkimc, gaspadorėli, a- 

budu, - - sutiko pagaliau Rokas.
— Kad jau taip užsispyrėle — 

apsiimsiu. Bet iš manęs prakaL 
binįnkas— joks.

Visi nutilo. Nusistelbusį, stik
linėse susiplojusį alų srėbčiojo. 
Šeimininkė prasivėrė miegamų
jų duris pažiūrėti, ar vaikai ir 
motina miega. Miegojo kaip ne
gyvi.

--Tai jau, vadinasi, viską nu
tarėte, viską turite, — vėl pra
dėjo Kazys. — Ir muzikantus, 
ir kalbėtojus. Tik dar nepagal
vojote, kur laidosite? Katalikų 
kunigai į kapines juk nė iš tolo 
nesileis, o laisvamaniškų kapi
nių neturime.

—Tai aišku, — pritarė šeimi
ninkas. — Bet laidoti, žinoti, 
laidosime protcslpnų kapinėse. 
Ryloj eikime pas Strindbergų, 
Jis turi įtakos. Pųskui visi pą8 
jų kunigų, kupis — abejoti ne
reikia — sutiks įsileisti į savo 
kapines, musų brolį lietuvį.

—Taip geriausia, — tvirtino 
Rokas. — Protcslonaf sutiks. Jų 
sieloje vis dar tebėra žinpnį^ku- 
mo ir meilės artimo šilumos,

Kada Vaikai Bijo 
Priimti Lluosuotpją

Kai kurio tflval nežinodami suerzina savo 
vaikus, dažniausiai nugrasdina juos priver
kiant nuryti stiprų, neskanu lluosuotoj^ jų 
jaunutėms gerklėms. Tai yru klaida — Ir 
tai visai nereikalingai
Kai jūsų vaikams reikalingas liųosuotoįae. 
laimCk jų pasitikėjimą, duodamas jiems 
Ex-Lax I Jie tikrai pamflgs, nes Ex-Lax yra 
pardus, kaip šokoladas. Ir no vien tik tai, 
Ex-Lax yra švelnus liuosuotojas — malo
nus mažyčiams vijurėliams. Jis paUuosuo- 
ja vidurius užtikrintai, bet patogjai, 1)0 jo
kių pilvo skaudėjimų arba nusilpimų.
Nepamiršk, kad px-Lax yrti veiklus suau
gusiems taip pat ir vijikams. Visose vaisti
nėse po iOo ir 25c dėžutės.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ t 
ATSISAKYKI! JI PAKEIČIANČIŲ I

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax I 
Įsidėmėkite raides ‘‘E-X-L-A-X" ant 
dėžutės ir kiekvienos plytelės. Kad 
gailtUmėt geras pasekmes, reikalau
kite orlginalio Ex-Lax.

kadangi katalikų — jąu tik ne- 
ąpykąnta, kerštas ir nesuvaldo
ma piktybė.

-Q kus bus nabašnipkas? — 
vėl klųpsė Kazys.

—Čįa dabar vienas klausia! 
Nugi tas, kas yra — Tonis, — 
atsakė Mikas.

—ššš, Maikiuk, patyliai, — 
draudė jį šeįinįnihkė. — Tu ne
supratai, kų Čaliuks norėjo pa
sakyti. Jis nori žinoti, kų laiky-/ 
sime nabašninkų, jei Antanienė 
arba vaikai paklaus, kas mirė, 
kų pašarvojome, kų laidosime?

—A, ękskįuzniy, misele, — 
atsiprašė Mikas.

—Sakysime, kad vienas iš 
burdiugįęrių mirė, — tęsė savo 
kalbų šeimininkė. — Sakysime, 
bacj Fpenkįukas', ot Pranas A- 
lęfcsypas iš Pabįržių, čia, pas 
mus, ant burdo buvo, beskubė- 
i|aipąs iš darbo po treinu pateko 
ir žuvo... Sakysime, kad jis čia, 
Amerikoje, buvo vienui vienas, 
jokių gnpinių neturėjo, tai mes, 
jų (Jraųgaj, ir rūpinamės jo lai
dotuvėmis. Juk kas gi, sakysi
me, svetimoje žemėje daugiau 
besirūpins mumis, lietuvninkais, 
jeigu ne mes patys. Dar lės sa
kysime, jog buvo labai doras, 
teisingas ir šviesus žmogus, na, 
tai ir palaidoti norime gražiai, 
iškilmingai.

—‘Fain, misele, fain. Tamsia 
turi galvų. Tamslosi galva, kaip 
vyro, kaip mano, — išrieto kru
tinę Mikas.

—ššš, Maikiuk, lik patyliau, 
susimildamas patyliau, — tildė 
jį šeimininke ir tuoj nuėjo pa
žiūrėti, ar visi miega, ar neiš- 
budo.

—Ą, kų čia. Visi mirsime. Aš 
busiu nęxt. Išgerkime dar po 
vienų ir einame gult, po šimts 
pypkių, ba rylnj darbo bus ligi 
kaklui, — pakėlė jis alkūnę net 
prie pat savo smakro.

—Nušlilk! Ar iš galvos krau
stais!? — jau pyktelėjus stabdė 
Mikų šeimininkė.

—Orait, orait, misele. Aš ein:i 
gult. Ekskiuzmy.

—Visi einame, — tarė šeimi
ninkas.

—Einame.
Pakilo nuo stalo ir visi nuė-

jo gultų.
šeimininkė atsigulė savo lo

von, kur kietai miegojo Elytė 
su motina. Rokas — pas berniu
kus. Kazys su Miku, kaip visa
da, savo lovon. O šeimininkas 
atsigulė ton lovon, kur miego
davo nabašninkas Juozas.

(Bus daugiau)

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Tel. YARDS SIU
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ik) 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir Akinius PritaiKo 
3343 S. HALSTED ST

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:0( 
v. r. iki 5 v. popie; 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5_. ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekm. pagal sutart

AKIU SPECIALISTAI

1)R. VAITUSH, OPT.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA <R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

į Telefonu LAI AYETTE 0727

T—  • koplyčios visose J 1 Chicagos dalyse

KlauayUte inusų radio programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- 
moHals, 19:00 vai. ryto iš W. II. I. P. stoties (1480 K.) 

•n POVILU jSALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, ; 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Abociacijos

llllllliuilltlllllllllllllllllllllllll

Ambųlapce 
Pątąrnavi- 
nias Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIĄS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

.. ■ U ----------------------------------------------------------------

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

S, P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place ' Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ęast 108th Street Tek Putlmąn 1270

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

ANTANAS M- PHILLIPS
3307 Lituanicąi Ąvejiue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone GrovehilĮ 014?
1410 South 49th Cęurt, Cicęro Phonę Cicero 2109

•- .-z. >’ w | t 1* * ‘ • * •*

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Oalifornia Avenuę Phopę Lafayette 3372

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARPS 1419

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Teį.: PROSPECT Į930

DR? Č. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su ^elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.-
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone TAROS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos, y .  ,   
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vąl. 1 iki 3 po pįetų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—£ 
vakaro, trečiadieniais ir sekmaditr 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadienials- 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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



TreJiad., balandžio 3, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

Vilniaus Kraštui Remti
Komiteto Laiškas

Kraštui Remti Komiteto patvir
tinti] briežiuį. Jo bus pagaminta 
trijų rusių: auksinių, sidabrinių 
ir bronzinių. ‘•Vilniaus Raktas” 
turės skirtingų kainų kiekvienai 
rūšiai. “Vilniaus Rakto” reiki-

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
VILNAUS KRAŠTO REIKALAI rikos lietuvių Centrinės organi-

Gerb. Jonas Navakas, Pirini-
zaeijos, kaip Susivienijimai, 
kviečiami tai talkai vadovauti.

Didžiai Gerbiamas
Ir Brangus Tautieti,
Atvadavus musų amžinųjų 

sostinę Vilnių ir Vilniaus kraš
to dalį, lietuvių tauta susitinka 
su naujais ir sunkiais uždavi
niais. Tų uždavinių sunkumas, 
kaip kiekvienam lietuviui yra 
gerai suprantama, išplaukia iš 
to fakto, kad lenkas okupantas, 
ten šeimininkavęs ištisus 19 
metų, yra pasėjęs daug musų 
tautai ir valstybei nepalankios 
sėklos, kuri reikės visai lietuviu 
tautai, visomis galimomis ir tei
sėtomis priemonėmis pašalinti 
arba jos žalingą veikimą sustab
dyti, kad kraštas greičiau į- 
augtų savo tikrą lietuvišką

nį gyvenimų, yra taip pat pir
maeilis visos tautos uždavinys.

Be šių uždavinių, kurie rei
kalauja nenutraukiamų nuolati
nių ir ilgesnių visos tautos pa
stangų ir ypač jos organizuoto
sios, įvairiose tautinėse, ūkinė
se ir kultūrinėse organizacijose, 
dalies, atsirado daug karo ap
linkybių pagimdyto vargo. Vie
name Vilniaus mieste, dėl ūki
nio gyvenimo sukrėtimo ir dėl 
dviejų kariuomenių perėjimi) 
per kraštų, yra tūkstančiai šei-

lams tvarkyli Vyriausiasis Vil
niaus Kraštui Remti Komitetas 
yra sudaręs ‘ Vilniaus Rakto”

yra V. D. Universiteto profeso
rius Blažiejus Česnys ir nariai: 
Kūno Kultūros Bumų direkto
rius, Vytautas Augustai tis-Au- 
guslauskas, prof. Meškauskas, 
finansininkas Andrius Vosylius, 
visuomenės veikėjas Spaudos 
Fondo direktorius B. Žygelis, 
Kūno Kultūros Rūmų referen
tas Alf. Latvėnas ir “Vi niaus 
Rakto” autorius dailininkas Jo
nas Burba.

pr

Be dvasinio sužalojimo, V.l 
nius ir sritis dėl okupanto val
stybinės santvarkos netobulu
mų, ir dėl—Lenkijos įsivėlimo 
karau skaudžiai nukentėjo ir; 
medžiagiškai.

Karas galutinai sugriovė že
mės ūkį, kurio lygumo Lenki-1 
jos valdymo laikais buvo daug 
> uricrifs už la’svos'os Lietuvos 
^mes ūkio lygmenį Žemės ūkis1 
neteko gyvojo ir negyvojo in
ventoriaus; daug kur reikės 
veik viską iš naujo įsigyti.

darbo procesų, bus reikalngos 
skubios ir neatidėliotinos pa
šalpos. Tokie pat reiškiniai yra 
ir didesniuose Vilniaus srities 
miestuose bei miesteliuose Ir 
net kaimuose. Nors padėti savo 
tautos daliai tų vargų pakelti, 
suteikti jai duonos kąsnį, yra 
ir laikinio pobūdžio uždavinys/ apimanti visų krypc’ų vadovau- 

. tačiau jis yra skubus ir neali- jamus asmenis, neturėtų būti la- 
deliolinas.

Be šių, taip tariant, licluv'š-’ tokie, komitetas 
'kųjų, lai yra naujų savų rūpes
čių, lenkų okupacija ir karo ap
linkybės atnešė Vilniaus kraš
tai) daug svetimo, nieko bendr i 
su Lietuvos gyvenimu neturin
čio gaivalo. Tai yra svetini tau-

Butų pageidalijama, kad pa
našus organai, priklausą “Vil
niaus Rakto” sekcijos Lietuvo
je, susidarytų ir Amerikoje. 
Musų manymu, vienas jų turčių

agoję. Jų sudėtis, kiek galima,

bai skaitlinga. Gal užtektų, kad 
susidarytų iš 

! 5-6 žmonių, šių dviejų komite-

įlinkas Vyriausiojo Komiteto 
“Draugijos Vilniaus Kraštui 
Remti” šiomis dienomis yra 
mums atsiuntęs laiškų, kuriame 
tarp kitko šitaip pasisako:

“Mes gerai žinome Amerikos 
lietuvių padarytus žygius ir 
mes labai dėkingi už talkų. Mes 
iš savo pusės darome viską, 
kad musų išeivija butų infor
muota kiek galima plačiau apie 
atsiradusį Vilniuje ir jo srityje 
skurdų ir vargų. ‘Draugija Vil
niaus Kraštui Remti’ yra įsi
kūrusi plačiausiu visuomenės 
talkos pagrindu. Ton talkon yra 
prisidėję visi kam lietuvių tau
tos siekimai Vilnių ir jo sritį 
atgauti yra buvę jų gyvenimo 
siekimais. Lietuviškam kultū
ros darbui sąlygoj) dabar yra 
patogios. Mes norėtume, kad 
panašiais pagrindais susijungtų 
ir musų išeivija. Musų Draugi

jos darbas nėra vienerių melų 
darbas.”

Lai pildosi poeto žodžiai: 
“Mes be Vilniaus nenurimom 
ir su Vilnium nenurimsim.”

Vilniaus Universiteto Profeso
rius Ieško Vyskupo Valančiaus 

Rankraščio Amerikoje

Vyskupo Valančiaus veikalas: 
“Antano Tretininko Pasakoji
mas” pirmų kartų buvo spaus
dintas Amerikoje 1891 metais 
iš rankraščio, kurį prof. Volte-

J. Andziulaičiui į Ameriką. Nuo 
to laiko nežinia kame tas rank
raštis besiranda. Lietuvoje yra 
rengiamasi prie naujo Val iu 
čiatis raštų spausdinimo, tat yra 
labai svarbu ir “Tretininko'’ 
tekstų patikrinti sulyg rankraš
čio. Butų didžiai gaila, jei 
rankraštis pražūtų. Bet gal bu t 
rankraštis yra tik kame nors 
ant lentynos užsimetęs. Prof. J. 
Balčikonis ir Valančiaus raštu 
skaitytojai bus dėkingi už rank-

je vra pramonė ir prekyba, ne- • 
galėjusios tarpti, nes Vilnius ir 
jo sritis, būdami netvark’ngos

cija, smurtu atplėšta nuo lais
vosios Lietuvos, sričių, neturėjo 
tinkamų sųlygų pramonei ir 
prekybai plėtotis. Tebebuvusi 
dar užuomazgoje šio krašto L 
pramonė karo aplinkybių irgi 
smarkiai pažeista. Reikės ne 
lik senųjų pramonę atgaivinti, 
bet kurti ir naujų, atitinkančia 
lietuvių tautos ir valstybės rei
kalus.

jos metu įterptas kraštai) gai
valas. Kol bus galima juos grą
žinti į jų kilimo vietas, jų iš- 

| laikymas (nors ir ne pilnai, nes'nurodytus išeivijai vadovauja- 
jų išlaikymo dalį yra apsieinu- mus asmenis. Mes manome, kad 
sios tarptautinės orgairzacijos: Tamsta, susisiekęs su jais, ir 
Tarptautinis Raudonasis Kry- jeigu, rasite galima ir būtina, 
žius, Hoowerio Komitetas “Jo:- paraginus kitus. Jūsų numaty- 

vist’ek gana (Us 
ant Lietuvos

Suprantama, kad valstybinisfraiščio suradimų, 
tų uždavinys butų organizuoti aparatas 
šeivijų Vilniaus paramos dar

bui ir platinti atmintinį “Vil- 
n'aus Raktų” Jungtinėse Vaisk
iose. Kreipdamiesi į Tamstų, 
Brangus Tautieti, mes prašome 
Tamstos prisidėti prie tokio 
Komiteto sudarymo. Musų yra

dabarlinčse tarptauti-' 
• • 4 *nėse sąlygoje negali visų veiki-' 

mo sričių aprėpti, tat visuome
nes talka yra būtina, nes užda
viniai yra begaliniai svarbus ir 
milžiniškos sumos yra reikalin
gos. ‘Draugija Vilniaus Kraštui 
Remti’ yra nusistačiusi nenu
leisti rankų kolei Vilniaus Kra
što veidas neprašvis lictuviškoš 
kultūros žiedais.”

“Antano Trclin nko Pasako
jimo” rankraštis pasiųstina :• 
adresu:

Litliuanian Legation,
2322—16th Street, N. W.

Washington, D. C.
AVashington, D. C.
Kovo 20, 4940 m.

nto” organizacija, 
sunkia našta guli 
valstybės pečių.

Štai tie didieji
rūpesčiai, su kuriais visai lietu
vių tautai tenka susidurti.

Lietuvos vyriausybė deda

uždaviniai ir

mingiau paminėtus uždavinius

asmenis, surasite būdų ir 
formų greičiau susiorganizuoti, 
ir visų reikalų pastatyti ant vi
suomeniškos talkos pagrindų.

šiuo visuomeninės talkos bil
du, surinktos lėšos bus sunau
dotos tik lietuviškajam^Vilniaus 
ir Vilniaus srities 4 atstu tymo 
darbui — sušelpimui lojalių

J > V- O1U I7VIRIIVIU 171J1 > LI \ t Zz 1V 2 i* 1 t • • a 1 v M

davinių, kurių sprendime turės iSprę.S 11 b.C. !?s vl®nos Pasta,J- Lietuvai gyventojų ir ypač jau- 
dalvvauti visa lietuvių tauta su1 . a'P * " C la.m . da,bl,‘ ,’cuz'.nimo, įkurdami tų lietuvių, kr-
jos išeivija, dėl karo aplinkybių I Cn <a'. Reikla’ kad visa lietuvių rie turjyo ap]eisti sav0 užgy.
atsirado naujų. Pirmon eilėn 
visai lietuvių tautai, teks įkur
dinti, ir sudaryti įmanomas pra
gyvenimo sąlygas tiems lietu
viams, kurie, patekę svetimų 
valstybių valdžion (čia turime 
kurio viena dalis atiteko Rusi
jai, o kita dalis Vokietijai) ir 
neturėdami tautiniam lietuviu 
gyvenimui sųlygų, buvo privers
ti atbėgti laisvojon Lietuvon. 
Tokių lietuvių skaičius jau da
bar siekia apie 4,000 žmonių.

Šis skaičius dar gali didėti, 
nes, kaip tenka patirti naujieji 
lietuviškųjų sričių šeimininkai, 
yra uždarę visas lietuviškas 
mokyklas. Be suaugusių lietu
vių, kurie susidėjusių aplinky
bių buvo išrauti iš savo gyve
namųjų vietų, iš svetimųjų val
džion patekusių sričių, mokyk- 
I.’nio amžiaus lietuviškasis jau
nimas, neturėdamas sųlygų lie
tuviškai aukotis, bėga Lietu
von. Jo auklėjimas ir mokslini
mas, tai yra sudarymas inteli-

J; tauta ir jos organizuotoji visuo- 
’ menė taip pat organizuotai pri

sidėtų savo patarimais ir ištek
liais prie greitesnio okupantų

čiai tvarkyt ir įsijungti į jo ūki-

ų madų pritaikyti 
.su pilna garantija už 

.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 

įsokių nesmagumų.
Sulaužyti akiniai sutaisomi už 

įžeminta kainą, kaip, nauji 
mpeliai 50c, sulaužyti stiklai 

:1.OO ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

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

dymo.
Tai visuomeniškai organizuo

tai paramai Vilniaus krašte 
vykdyti yra įsisteigusi Draugija 
Vilniaus Kraštui Remti. Ji yra 
pakvietusi talkon visus kas tik 
tik gali ir nori šiam didžiam 
darbui talkininkauti. Jos darbas 
yra ne vienerių, bet dešimčių 
metų darbas. Kiekvienas su
pranta, kad didelis darbas rei
kalauja didelių medžiaginių iš
teklių. Tie ištekliai, kurie sie
kia kasmet milijonus litų, per 
metus turi būti surasti visuo
meniškos talkos pagrindu.

Mes gerai žinome, kiek musų 
išeivija yra jautri savo tautos 
reikalais; ji visuomet ateidavo 
pagalbon, kai lietuvių tauta su
sidurdavo su sunkesniais uždą 
viniais.

Žinodami tat, Didžiai Gerbia
mas ir Brangus Tautieti, Jūsų 
įtaka organizuotos musų išeivi
jos tarpe, kreipiamės į Tams
tų prašydami panaudoti visų sa
vo įtakų, ir savo didelį patyri 
mų paskatinti išeivius piisidė 
d prie Vilniaus kraštui pari. 
mos darbo.

Ieškodama būdų reikabn 
giems Vilniaus paramos darbu 
ištekliams sutelkti, Draugija 
Vilniaus Kraštui Remti yra nu
tarusi išleisti atmintinį Vilniau: 
atvadavimo ženklų — ‘‘Vilniaus 
Raktų”. Tas “Vilniaus Raktis 
meniškai padarytas, ir turįs sa
vyje pagrindines Vy tau tinęs

lietuviškojoventas vietas ir 
jaunimo auklėjimui ir moksli
nimui. Tikėdamiesi, kad Tam
stos neatsisakysite panaudoti 
savo patyrimų ir įtakų laisvajai 
lietuvių tautai padėti, prašome, 
gavus šį laiškų, pradėti organi
zuoti “Vilniaus Rakto” komi
tetų.

Kitais šio reikalo klausimais

nedėlioje iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

emblemas, turės būti kiekvie-

Tat gi iš tų p. Navako, Ko
miteto pirmininko, žodžių yra 
suprantama, kad visuomenės 
parama ir talka yra neišvengia
mai reikalinga, — ir yra aišku, 
kad “Draugijos Vpliaus Kraš
tui Reni t i” darba* yra ilgame-

ŠAULIŲ SĄJUNGOS
Istorija”

Šaulių Sąjunga, minėdami 
savo darbo ir gyvenimo 20-ties 
melų sukaktuves, išleido istori
nį leidinį “Šaulių Sąjungos Is

torija.” Knygoje trumpai apra
šytos šaulių kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, Šaulių Sa-

Patrijotinga Amerikos lietu--jungos karinio mųkymo ir kal
vių visuomenės Agorai padarytų | tnros dąrbaį..tTaip. pat knygoje 
pasiūlydama tai Draugijai sa-| aprašytas vienas , Šaulių Sąjun- 
vo talkų tokioje formoje kokia gos praeities reiškinių — ben- 
čia atrodytų patogiausia. Ame- dradarbiavimas su Amerikos 

lietuviais. Knygų redagavo Vy'
netrukus kreipei Tamstą'tauto Didžiojo Universiteto prį- 
“Vilniaus Rakto” sekcija.

Naudojamės proga pareikšti 
Tamstai, Didžiai Gerbiamas ir 
Brangus Tautieti, musų gilia 
pagarbų.

J. Tubelienė
Garbes Pirmininke

Dr. J. Navakas
Kom. Pirmininkas

va (docentas istorikas dr. Jonas 
Matusas.

Knyga įdomi. Jų galima užsi
sakyti Lietuvos Pasiuntinybėje 
Vašingtone arba Lietuvos Kon
sulatuose. Knygos kaina su pri
statymu (paštu) į namus 60 
amer. centai.
1940 m. kovo 1 d.

P-lė OLD GOLD Neša Jums
Amerikos Puikiausius Cigaretus

PAVEIKSLO CENTRE P-LĖ OLD GOLD PARODYTA 
PASIRODĖ VĖLIAUSIOJ PARODOJ.

Old Gold cigaretų iškilimo
svarbiausia priežastimi yra
asmenis p-lės OLD GOLD
pasirodymas: konvencijos,

susiėjimai ir parodos.

Old Gold gamintojai turėtų
gauti pagyrimų už pasirin
kimą tokios patrauklios at
stovybės tokiam šauniam

cigaretui

Musų žmonės yra labai pa-
KAIP JI; laikiai nuteikti ta Old Golds

no lietuvio papuošalas. Jis bus 
duodamas kiekvienam Lietuvos 
išeiviui, kuris tam tikra auka 
prisidės prie Vilniaus krašto 
paramos darbo. “Vilniaus Rak
tas” bus pagamintas Amerikoje 
pagal Vyriausiojo Vilniaus

Su Balandžio pradžia Old Gold cigaretai įveda Old 
Gold įvairenybių rddijo programą su Don Ameche, 
muzika, daina, komedija ir drama.
Programą perduos per visą 62 stočių grindine, čia. 
girdėsis per WMAQ stotį, 9 valandą vakaro.

__________ _____ __ n
REIKŠMINGOS AUKOS —

CHICAGO, ILL. — Lietuvos Konsulatas gavo ir Lietuvon 
pasiuntė sekamas aukas suvargusių vilniečių sušelpimui:

šv. Vincento a Paulo Dr-ja, per pirm. A. Draugelį $20.00
ši draugija, seniausia Roselande, likusių narių buvo

lįkviduota. $20.00 iš jos likusio iždo nariai skyrė Vil
niaus Krašto paramai.

Dr-ja “Lietuvos Ūkininkas” per fin. sekr. I. Luko
šiūtę ....................................................................... .t/.... $25.00
Beliajaus šokėjų grupė, per V. F. Beliajų .............. $ 5.00
šaltimiero Radio Klubas, pelnas iš Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo parengimo St. Agnės salėj 
vasario 16 d............................................   $201.00
Bendras Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimo Ko
mitetas, per J. Mickcliunų, likutis aukų ir pelno iš 
vasario 18 d. parengimo 32 W. Randolph St. audito
rijoje J*........................................................................ $185.80
Šis Komitetas anksčiau pristatė $478.35. Su aukš- 4 

čiau paduota $185.80 suma, Kcmitetas iš viso sukėlė ir 
Konsulatui pristatė $664.15 Vilniaus suvargusių lietuvių 
sušelpimui.

Zarasiškių Klubas, per R. Puslį .............  $25.00
Chicagcs Lietuvių Vyrų Choras, per X. Shaikų ....... $25.00
Šia sumų Vyrų Choras paskyrė vilniečių sušelpimui 
iš pelno likusio iš kovo 3 d. parengimo.
Jonas Ramoška ........................................................... $50.00
šių auka Konsulatui pristatė S. Petrauskaitė.
Brightcn Park Nekalto Prasidėjimo P. Šv. Dr-ja, per
M. Paukštienę ........................................................... $ 5.C0
OMAHA, NEBR. — Lithuanian Improvement Club, 
per kun. J. Jusevičių ................................................ $11.00
TOS ANGELES, CALIF. — Lietuvių Labdarių
Dr-ja, per Annų Rado ............................................ $10.00
Lietuvių Suvienytos Draugijos, per ižd. K. Lubinų, 
surinkta per Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą 
vasario 18 d.................................................................. $17.10
MIAMI, FLA. — Miami Lietuvių Klubo piknike su
dėta ij per U. Petremantienę pristatyta .................. $12.50
Šia sumą sudėjo: po $1.00: P. Skeberdis, A. Benney,

C. Nobarai, M. A. Sharkiai, R. Andrikytė, S. Saldis, M.
ir A. Valilioniai, O. Pakštienė, U. Petremantienė. Smul
kiais $3.50. Viso $12.50.

MILWAUKEE, WIS. — Tėvynės Mylėtojų Dr-jos
Wisconsin apskr., per V. Staupickų .......................... $10.00
DETROIT, MICII. — Vilniaus Rėmimo Komitetas 
sukėlė per Lietuvos Nepriklausomybės minėjimų ko
vo 10 d........... ........................../.’.'L......................... $285.00
P-s M. Starkienės suruoštam pobūvy, pp. Daužvard- 
žiam priimti, svečiai suaukojo ................................. $50.00
Amerikos Lietuvių Kongreso skyrius, pelnas Lietu
vos Nepriklausomybes minėjimo vasario 25 d., per
H. Jagminų ..............       $28.80
GARY, IND. — Lietuvių Demokratų Lygos suruošto 
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo vasario 4 d.
pelno dalis ................................................................... $30.00
PROVISO APSKR. — Melrose Park, Mayvvood ir 
Belhvood, III. lietuvių aukos ir pelnas iš Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo vasario 25 d..................... $183.76
ROCKFORD, ILL. — S.L.A. 77 kuopa, per sekr. A.
Savickų ....................................................................... $136.00
šių sumų sudaro aukos ir pelnas Lietuvos Nepriklau

somybės minėjimo vasario 11 d. Parengimo pelno $100.00. 
Aukų: J. Ūsas $2.00; po $1.00: A. Andrijauskas, I. Mi
sevičius, A. Jankauskas, R. Mitchell, V. Griubliauskas, 
M. Čepuliene, Dr. P. Luoman, J. Stružas, A. Gardauskas, 
E. Merkelevičius, I. Merkelevičienė, V. Judickas, B. Vosy
lius, J. Misiūnas, V. Mizerius, M. Linkevičius, P. Krikš
čiūnas, J. M. Bacevičius, P. G. Alesynas; smulkių aukų
$15.00; viso $136.00.

CHICAGO HEIGHTS, ILL. — Lietuvių Kultūros Dr- 
ja, per pirm. B. Gatch ............... i...............................  $10.00

Viso .................. $1,325.96
Anksčiau 1940 m. gauta ir Lietuvon pasiųsta .... $2,389.12

Viso šiais metais gauta ir Lietuvon pasiųsta .... $3,715.08
Už visas aukas Konsulatas nuoširdžiai dėkoja visiems au

kotojams ir pasidarbavusiems.
LIETUVOS KONSULATAS, 

100 East Bellevue Place, 
Chicago, IHincis.

Iš, Lietuvos

puikumo lygmala ... daug pada- 
ryta atsivertėliu p-lės asmeniais 

atsinešimais.

VILNIUS — Kadangį į Vil
nių jau lankosi ištisos lanky
tojų ekskursijos, o iš Vilniaus, 
vis didesnės ekskursijos į Kau
ną, grupė vilniškių ir kauniš
kių skubiai išleidžia išsamų 
vadovą po Vilnių ir Kauną, 
kurs turės sąrašus ir aprašy
mus visų lankytinųjų vietų ir 
smulkius abiejų miestų žemė
lapius. —Vytauto Didž. Muzie
jus ruošiasi platiems Trakų 
pilies konservavimo ir apsau
gojimo darbams, kad butų tin
kamai apsaugotos nuo irimo ir 
lengvai prieinamos turistams.

Tel. CICERO 5306

C. & Hfc PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likie r iai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

-___________
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“Suhitlerino” lenkų kalbą
Hitlerio propagandos mašina stengiasi įrodyti, kad 

Jungtinių Valstijų valdžia per savo ambasadorius Pary
žiuje ir Londone “sukurstė” Vakarų Europos valstybes 
kariauti prieš Vokietiją, šitos pastangos yra remiamos 
tariamais lenkų dokumentais, užtiktais Varšuvoje. Na
ciai paskelbė spaudoje keliolikos jų nufotografuotas ko
pijas ir vertimus vokiečių kalbon.

Bet Amerikos korespondentai jau susekė, kad doku
mentų kalba yra labai netašyta. Viename jų vartojami 
žodžiai, kurių visai nėra lenkų kalboje, pavyzdžiui: “uro- 
jone”, “stopastwa”. Kiekvienas, kuris moka lenkų kalbą, 
gali matyti, kad šitie neva žodžiai jokios prasmės neturi.

Naciai suhitlerino ne tiktai originalią tą dokumentų 
kalbą, bet ir jų vękiškus vertimus. Lenkų žodį “pr^ekres-f 
Hly” (išbraukė) jie išvertė vokiečių kalbon “durch
kreuzt”, kas reiškia visai ką kita. Matyt, kad “dokumen-’ 
tas” buvo originaliai parašytas vokiečių kalba ir jame 
buvo pavartotas žodis “durchkreuzt”, kuris reiškia ūži 
kirsti kelią. Bet nacių vertėjas, nemokėdamas kaip reL 
kiant lenkų kalbos, susirado lenkiškam žodyne “przekre- 
slic” ir manė, kad šito žodžio prasmė tokia pat, kaip ir 
žodžio “durchkreuzt”. Iš to galima numanyti, kad šis ne- 
va dokumentas pradžioje buvo pagamintas vokiškai, o 
jau po to “išverstas” į lenkų kalbą.

Taigi tuose nacių paskelbtuose dokumentuose jau 
pastebėta aiškios falsifikacijos žymės. O jeigu buvo su
falsifikuoti du dokumentai, tai kaip galima tikėti kitų 
dokumentų tikrumu? n■ Q T | . 4 •> « . ,
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Bandydamas diskredituoti prezidento Roosevelto ad
ministraciją, Hitleris tik dar labiau įsiklampos.

“Jei tiesa, tai baisu”—o jei ne?

VILNIAUS “KULTŪROS” 
DRAUGIJA

Kovo 10 d. Vilniuje įvyko 
“Kultūros” draugijos susirinki
mas. Toje draugijoje seiliaus 
buvo susispietę pažangieji lietu
vių veikėjai, socialdemokratai 
ir liaudininkai. Ji veikė dar len
kų valdžios laikais — leido lai
kraštį, užlaikė mokyklas, kny
gynus ir 1.1. Bet |eųkai draugi
jos darbą slopino. Dabar, sugrį
žus Vilniui prie Lietuvos, '‘Kul
tūros” draugija vėl atgijo.

Susirinkimas nutarė atgaivin
ti 40 skyrių Vilniaus srityje. Iš
rinkta (Jraugijos valdyba to
kiam sąstate: , A. Krutulys, B. 
Bugaįliškis, P, Kąyaziją, V. Ži
lėnas, J. Lątvys, p. Drobnys, 
gyd. Markevičius.

STALINCAI PRAKIŠO 
ILGW UNIJOJE

Slavoj Sladovskis norėjo įsto
ti į lenkų legijonus Francuzi- 
joje, tačiau nebuvo priimtas, 
nes, pasak sikorskininkų, jų 
kariuomenė neturi tiek žan
darų, kad galėtų Slavoj Sla- 
dovskį apginti ųuo lenkų ka
reivių akmenų.”
Tas lenkas dar papasakojo ko

respondentui, kad dabartinė 
Lenkijos vyriausybė FrancuzF 
joje yra. sudaryta iš visų srovių 
žmonių, daug nukentėjusių nuo 
pilsudskininkų. Vieni tų žmonių 
buvo laikomi Brastos tvirtovėje 
ir. kankinami, kiti buvo pabėgę 
į užsienį ir gyveno ištrėmime^ 
Stipriausi dabartinės vyriausy
bės šulai tai — pianistas Pade- 
revskis, gen. Sikorskis, prof. 
Stronskis, Mikolaičikas ir k t. 
Vyriausybėje turi savo atstovus 
ir socialistai ir “endekai”.

Ęeųkų gyvenimas Frąncuzb 
jpje esąs vargingas.

Ių štai, kai eini paskui karshf 
dabar tų, kurie dar taip nesef 
niai musų gyvųjų tarpe buvot 
pradedi nejučiomis abejoti, ar 
atsiras, kas juos tikrai gali pa
vaduoti! Betgi kovos gimdo tik
rus didvyrius, pasitikėsime, kad

sunku kas jį pava-
lahiau pagilina tą

metų, didžios neapy-

“Naujoji Gadynė” rašę:
“Tik ką pasibaigusių rinki

mų daviniai rodo, kad komu
nistų ‘eilinių narių’ kandida
tai į International Ladies 
Garment Workers Unijos 22 
Jękalo valdybą, tapo begailes- 
tingai sumušti. Rinkinius lai
mėjo progresyviai kandidatai, 
vadovaujami S. Zimmerma- 
no. Pats Zimmermanas tapo 
iš naujo išrinktas loRalo ma- 
nadžeriu 10,367 balsais prieš 
2,016. Iš komunistų į lokalu 
valdybą tapo išrinkti tik tiė', 
kurie pereitą rudenį su pasi

purti ją, 
Stalino 

Hitleriu 
mažųjų

kuomet jinai užgyre 
susibičiuliavimą su 
ir pasikėsinimą ant 
tautų laisvės, būtent: B. Ger-
loy, S. Lipniak, H. Grossman, 
M. Kravetz ir vRosenberg. 

...BrowderioMndotsuoti kandi
datai nepraėjo nė vienas.”
Tame siuvėjų unijos skyriuje 

komunistai visuomet buvo labai 
veiklus. Bet dar niekuomet jie 
negavo tokio smūgio rinkimuo-

- Maskvos klapčiukai šiandien labai uoliai talkininkau
ja Hitleriui. Štai Berlyne naciai pradėjo skelbti neva len
kų dokumentus, įrodančius, kad Amerikos valdžia "kurs-* 
tė” Vakarų demokratijas stoti į karų prieš Vokietiją —n 
ir tuojaus naciams pradėjo pritarti mūsiškiai komunis
tai ! Brooklyno kom-organas rašo:

“Jei tai tiesa, tai yra baisu!”
Gjrdj, naciai išleido “Baltąją Knygą”.

“Toje knygoje, pasak pranešimais iš Berlyno, 
esą dokumentaliai įrodyta, kad Jungtinių yalstijų 
vyriąųsybė dar prieš karą yra pažadėjusi Anglijai ir 
Frąųcijąi pagalbą, jei jos eisiančios į karą su Vokie
tija,”
Iš tiesų, ar ne “baisu”? Tačiau — kuriam laikui tie 

tariami nacių dokumentai priklauso? Pranešimai iš Ber-t 
lyno sako, kad jie7buvo rašyti pradžioje 1939 metų. O ar 
atsimenate, ką tuo laiku komunistai kalbėdavo apie karą 
prieš Vokietiją?

Jie reikalavo, kad Anglija ir Francuzija kąrtu su kL 
tais nacių priešais sudarytų ginkluotą “apsigynimo są< 
jungą” prieš hitlerišką Vokietiją.

Jie sakė, kad ir Amerikos Jungtinės Valstijos dėtųsi 
prie to ginkluoto valstybių bloko. Jie su entuziazmu kar
tojo Roosevelto įžodžius apie “karantiną agresoriams”!

Lietuvių mitinguose Bimbos, Mizaros, Apęlriulįąų 
Abekai ir kiti Stalino čebatų pųcpotojai brukdavo publi
kai ręzoliųęijas, “patariančias” ir Lietuvos valdžiai dėtis 
į demokratijų bloką prieš Vokietiją.

Bet šiandien tie vyrai rėkia; “Tąi baisu”. Baisu, —r 
jeigu Amerikos valdžia drįso žądėti Europos demokrate 
joms pagalbą prieš Hitlerį!

Na, o jeigu tie nacių skelbiami “dokumentai” pasiro^ 
dys esą sufalsifjkupti, tąį kas tuomet? Jau paviršutiniš
kas jų tyrinėjimas iškėlė aikštėn, kad bent dvejetas jų 
negalėjo būti rašyti Lenkijos diplomatų. .

Jeigu Ue dokumentai yra falšyvi, tai pasirodys, kad 
komunistų neklaidingasis vadas Stalinas susidėjo ne tik
tai su biąurjąusioa rųšįęs fašistais, bet ir su begėdiškais 
falsifikatoriais. Kur tuomet stovės tie gaivąjąj, kurie šitą 
kriminalistų sąjungą remia? '

DVI LENKŲ PARTIJOS

AMERIKOS ŽMONIŲ 
NUSISTATYMAS

Viešosios Nuomones Institu- 
tas, kurio priešakyje stovi Dr. 
George Gallup, ląiks nuo laikę 
daro anketas (atsiklausimus) 
tarpe įvairių žmonių visame 
krašte, teiraudamasis, kokios jų 
nuomones tuo arba kitu klau
simu. Neseniai tas Institutas 
stengėsi patirti, kuriai pusei A- 
merikęs žmones simpatizuoja 
dabartiniame Europos kare. Ji
sai surado, kad sąjungininkams 
(Anglijai įr Franęųzijąi) simpa
tizuoja 84% gyventojų, p Vo-

nuošimčių 'žmonių yra neutra
lus. ' > ' '
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Pastebėtina, kad karo pra-
. v . . , r . V . • • •

‘'Lietuvos žinių” korespon
dentas V. Žilėnas turėjo įdomų ■ 
pasikalbėjimą su vienu žymiu 
enkų laikraštininku ir visuo

menės veikėju, iš kurio jisai pa
tyrė štai ką:

“Visa Lenkija ir visi len
kai, kur jie bebūtų, prade
dant okupuotomis Vokieti j ęd 
ir SSSR dalimis, apimant emi
graciją Lietuvoje ir Rumuni
joje ir baigiant lenkais Frąn- 
euzijoje, visi dalijasi į zdvi 
sroves: į ridzininkus (t. y. 
pilsudskininkus) ir gen. Si
korskio šalininkus. Pilsudski
ninkų tikslas kaip nors atlai
kyti Ozono pozicijas, kad ne
būtų visai nuvąinikuoląs Pil
sudskis, kurio susidėjimas su 
Vokietija privedė Lenkiją 
prie ketvirto padalinimo. Jie 
organizuoja taip vadinamą 
mafiją. Sikorskis gi su visais 
buvusiais opozicionieriais 
smerkia pilsudskininkus, ozo- 
nininkus ir visus kitus ridzi
ninkus, kaltindamas juos, I 
kad Lenkija yra prigyvenusi 
katastrofą įr susilaukusi ket
virtojo padalinimo. Pinigų 
tyri dabar gen. Sikorskis, o 
taipgi ir Rydz Smigias, kuris 
dabar gyvena Rumunijoje. 
Sikorskininkų centras yra 
Francuzija, o ridzininkų — 
Rumunija, Rydz Smigias gy
vena buvusiojo Rumunijos 
premjerę metropolito Mirono 
viloje, kartkartėmis jis va
žiuoja į Bukareštą, nusiperka 
dažų, paišo peizažus ir par
davinėja juos turtingiems a- 
merikiečiams, kaip retenybę.'- 
Kaip matyt, Rydz Smigias su
grįžo prie dailininko amato. 
Buvęs Lenkijos premjeras

2%. šiaiulicp jos simpatizatorių 
įkaičius yra sumažėjęs per pu
sę.

Bet milžiniška dauguma A- 
mei’ikos žmonių yra priešingi 
tam, kad butų siunčiama armL 
ją padėti ^ąjunginikams. Už ar-: 
mijos siuntimą stoja tik 4%.

Jeigu atrodytų, kad demokra
tijoms darosi riesta ir Hitleris 
gali laimėti karą, tai 55% Ame-: 
rikos žmonių sako, kad tokia
me atsitikime Amerika duotų 
sąjungininkams paskolą; o 23% 
sako, kad. reikėtų siųsti ir ka
riuomenę.
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Lietuvos Padangoje
KAUNAS. — Vasario mėne

sio antroji pugčriki’yas, 2Q d, 
pasižymėjo pastovių, vidutinio 
stiprumo Ričių, vidutiniai 15-? 
20 laipsnių žemiau nulio. Bot, 
naktį į vasario 31 d, speigas 
staiga vėl pakilo iki rekordi
nio laipsnių: Ukmergėje buvo 
39, o už miesto Jaukuose net 
40 laipsnių, Tauragėje 36, L&g 
dijuose įr Dotnuvoje po 35, 

.Zarasuose ir Vilniuje po 38, 
Kaunę 32,6, Palangoj 30, ginti* 
jiuose gę, Telšiuose 33, Speigas 
iki vėlybo ryto nebuvo atlok 
dęs, tik į dienų, saulei pakilue, 
žymiai atleido, *=> Sniego chm* 
ga visoje Lietuvoje yra nepa* 
prastai gili; daugelyje vietų 
siekią vigo metro. Prieš kelte 
tą dienų, ypač Vilniuje ir sri
tyje, vėl gausiai pasnigę, Pte 
čiame mieste iškritę bemaž 
tiek kiek visą žiemą buvę pa
snigę. Gatvėse vėl sustumtos 
didelės sniego krūvos, kurios 
sunkiai beįmanomos išgabenti. 
Sniego valymo darbams naudo
jami miesto bedarbiai. — Gau
siai iškritęs spiegas vėl nepa
prastai apsunkino provincijos 
susisiekimą su Vilnium., Apie 
autobusų susisiekimą su Vil
niumi nebegali būti įr kalbos 

I iki pavasario.

Kazimieras Venclauskas 
ir įo nuveikti darbai 
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Ryškus laisvamanis ir kartu 

Yįąų tikybų toleraytas. Vįsa Lie
tuvos kunigija žibo j ę Kazimie
rų Vencjausko įsitikinimus, bet 
visi kunigai jį gerbė ir štai jam 
mirus net krikščionių demokra
tų laikraščiai ję atmintį tinka
mai pagerbė.

Kazimiero Venclausko jau 
musų gyvųjų tarpe nebėra, tai 
liko didį spragą, tai praretėjo 
eilės tų, kurie troško, kovojo 
dėl visos žmonijos labo, dėl sa
vo krašto žmonių gerovės.

Skaudų pajusti, kad neteko
me tokios žypiięs asmenybės, 
savaimingo vyro, kurio, rodos, 
nėra kas galėtų pavaduoti. Qt 
tasai supratimas, tasai įsitikini
mas, kad 
duos, dar 
skausmą.

Nelaiko
kautos laikais, šovinizmui įsiga
lėjus ir karui siaučiant juo la
biau pasigendi tokių vyrų, kaip 
Kazimieras Venclauskas! Lietu
va neteko tikrai tokio vyro, ku
ris drąsiai galėjo vairuoti visu 
Lietuvos gyvenimu,

Lietuvos darbininkija neteko 
didžios asmenybės, jų reikalų 
gynėjo ir užtarėjo. Lietuvos 
jaunimas audroms siaučiant siū
buojamas neteko gero pavyz
džio, užsigrūdinusios asmeny
bes, kuri visą savo gyvenimą 
ėjo tiesiu keliu neišsižadėdamas 
savo pažiūrų. Profesijos' drau
gai, advokatai, neteko gero tei
sės žinovo, patyrusio vyro, ku
rio patarimais savo praktikus 
darbe neretai naudojęsi.

Lietuvos socialdemokratų sc- 
pesnesės kartos eiles retėja. Ei
na į kapus tie vyrai, kurie vi
są savę gyvenimą kovojo, kad 
atstačius Lietuvos valstybę, kad 
aukurus Lietuvos darbo žmonių 
geresnį, sotesnį gyvenimą. Mir
šta tie, kurie užsispyrusiai visą 
savo gyvenimą kovojo, veikė, 
dirbo dėl kitų gerovės! Miršta 
tie vyrui, kurie Lietuvos istori
joj gyvenime užims žymią vie
tą, peš jie tą istoriją kure. Jų 
rankomis, jų vargais, jų rūpes
čiais, jų darbais atstatyta Lie
tuvos valstybė! Jie visi daug yra 
iškentėję, jie visi nekartą yra 
kalėję, buvę ištremti, paniekiu 
ti ir vis tik ko jaunystėje siekė, 
bent dalinai gyvenime |aj įkūni
jo.

Juk Kazimiero Venclausko 
karta kartų su juo išleido pir
mą socialdemokratų programa 
nį istorinį atsišaukimą, kuriame 
buvo šūktelta:

Lai gyvuoja nepriklausomą 
Lietuva su sostine Vilniuje!

Tuomet jie daugelio net lietu
vių tarpe buvo pašiepti, pajuok
ti, ką gi tie jaunikliai nori, ne
gi jie negali likti rusų imperi
joj įnamiais. Net soeialclemo- 
kratų tarpe anuomet buvo to
kių, kurie į tai žiurėjo su dide
liu nepasitikėjimui abejingumu 
ir įkitl jų net lietuviai norėjo 
juos šovinistais, nacionalistais į- 
tartl.

Jtetsgį gyvenimas parodė, 
kas anuomet buvo teisus ir iš
mintingas, šiandien jau ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsieniuose ne
siginčija, ar Lietuva gali Ūkti 
nepriklausoma valstybe, šian
dien tai jau faktas Lietuvos 
valstybė gyvuoją! Juk tąi tų vy
rų mmpeinasi juk tai jų troški 
mai, jų norai, jų kovos vaisiai 
tapo kunut Lietuvos valstybė at
kurta I

Ir štai tie dvasios milžinai, 
anuomet nežinomi slapukai, 
šiandien išgarsėję vyrai jau eir 
na į kapus. Jie visi dar palygi
namai jauni. Jie dar galėtų il
gai gyventi, bet buvusių kovų, 
jų audringo gyvenimo mętąi 
juos kūniškai anksčiau palau
žia ir gena į kapus! Jie nėra 

j reikalingi jokių ordenų, medų

lių, jię nereikąlipgį jokių pągy- ištikus atvirų kovų metui gims 
rimų, jų kąpai galį likti be jo- i 
dų pąpiinklų, visviena iš tų ka 
ęy įlgąj, apižiąis jų dvasia by- L 
OS į jaunąją karią, veiks ją ir 
sakyto, sakys, štai kapai tų, ku- L 
rįe visą anižių kovojo, kad juiys 
geriau butų gyventi, kad jus tų- 
rėtiiręeię savo tautos valstybę, 
kacį jąs svetimiems nęvergaųtu- 
piėte!

Tie kapai — tąi bus tie tylus, 
nebyliai liydininkaį buvusio ąu- 
dpygo kovų gyvenimo! Tiesa, 
šiaįą neramiais laikais, karo 
metu, musų dėmesys gyvai nu
kreiptas į ateitį, į šių dienų 
žiąųrią gyvenimo tikrovę, mes 
neturime laiko sustoti ties tais 
kapais susimąstyti, pagalvoti, 
Kaip jų buvo gyventa, kaip jų j 
buvo kovota! Mes neturime lai
ko paąiknisti taip visai netoii- 
pioje praeityje, iš jos pamoki
nančių žinių pasisemti ir daug 
sau naudingo patirti. Gal dėl tų 
pačių priežasčių jaunesnioji 
karta auga be didesnių tradici
jų, gal ji todėl visokių vėjų ir 
skersvėjų labiau blaškoma, ne
gu štai jau mirštanti karta! Bet 
gi amžiais taip nebus, ateis ra- 

i mesni melai ir bus galima nuo- 
į dugniay pažinti tai, kas buvo, 
i kaip tie mirusieji gyveno, kaip Ipafjndinami su Vilniaus praei- 

jie kovojo! Tai bus graži ir įdo- sostinės architektūra, kul
iui istorija! lai bus didis krai- huros jr meno paminklais. Di- 
tis, tai bus turtingas palikimas! Ley darbai numatyti atlikti

O dabar, dabar mes boriame Trakuose ir kitose to krašto 
lik smėlį ant kapų tų, kurie n£- vietose. Sunkiau pradžioje kaip 
laiku miršta. Ir nyku palikus ir Vilniuje, taip krašte bus su 
gilus skausmas širdyje gimsta, viešbučiais, kurių toli gražu ne- 
kąį tuos atkaklius, nenuilslan- pakanka. Turizmą tvarkančios 
čius kovotojus dabar lydime į įstaigos jau daro žygių Xfcš- 
kapus! Auga vis nauji kapai, bučių skaičiui Vilniuje padi- 
dygsta vis tie tylus, nebyliai liu-|dinti. 
dininkai buvusio audingo gyve
nimo.

Senesnės įkartos kovotojų ei
les retėja!

O Lietuva dabar taip yra rei
kalinga stiprių asmenų, nuosa
kių, tvirtų vyrų naujo etapo 
kęvoms, kitų kovų frontams!

Aplinkui Lietuvą didžios au
dros siaučia ir pačioje Lietuvo
je atsiranda pavojingos duobės, 
kurios reikalauja didžio apdai
rumo, gero atsargumo ir tvirtų 
vairuotųjų! Gyvenimas staiga 
pasuko į naujus šunkelius, pa- 
vęjįygnis šunkelius ir platesnių 
vieškelių dar aiškiai nematyti.

tie, kurie tvirtai ir neabejingai 
tęs pradėtą darbą tų, kurie šian
dien jau kapuose guli.

Lietuva šiuo metu taip pat at
sidūrusi didžioje kryžkelėje, 
kaip ir anuomet tokioje kryžke
lėje buvo musų tauta, kuomet 
šiandien mirštantieji pradėjo 
kovą ųž savo tautos aspiracijas, 
už geresnę jos ateitį ir už Lie
tuvos valstybės atstatymą.

III—1t—40—Kaunas.
(GALAS) ; '
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ŽINIOS
VILNIUS. — Neturtingas ir 

išvargintas Vilniaus miestas ir 
kraštąs yra tiek pat turtingas 
neįkainojamomis vertybėmis — 
puikiąją gamta ir didingais 
Lietuvos praeities paminklais. 
Sulaukęs tikrųjų šeimininkų, 
Vilnius dabar laukia gausingų 
lankytojų turistų. Tam tikslui 

; jau iš anksto steigiamas eks
kursijoms ir turistams tvarky
ti ir priimti Lietuvos Turizmo 
Draugijos Vilniaus skyrius ir 
organizuojami palydovų (gidų) 

Ikursai. Busimieji palydovai su-

KAUNAS — Vasario 1 d. Gin
klų Fonde . buvo pinigais ir 
vertyliių popieriais, brangeny
bėmis ir daiktais 4,799,330 litų 
ir 40 centų suma. Sausio mė-

gaiš ir vertybėmis 24,168 litai ir 
12 centų. Per visą laiką Ginklų 
Fondui suaukota 6 milijonai. - 
121 tuksiantis ir 3330 litų ir 40 
centų. Iš šios sumos nupirkta 
ginklų už 1,322,000 litų.—Karo 
laivyno fondas vasario 1 d. tu
rėjo 25,435 litus ir 27 et. šiam 
fondui per sausio mėn. gauti 
aukų tik 350 litų.

SLA. Viršininkų Rinkimai
Chicągos ir apięlinkių SLA. veikėjai, kurie stoja už 

tai, kad Susivienymas butų vedamas pažangia demokra
tine kryptim, rekomenduoja balsuoti, renkant Pildomąją 
Tarybą, taip, kaip parodyta žemiaus, ant pavyzdinio ba
loto.

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

kur| atiduodi savo balsą.
Balsuoti galima tįk už vieną kandidatą į kiekvieną 

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

v

No. 1
Ant Pre
zidento

1 1 1 1 ""**
F. J. Bagočius, So. Boston, Mass.
W. F. Laukaitis, Baltimore, Md. —
J. Miliauskas, McKees, Rocks, Pa.

No. 2 
Ant Vice 

Prez.

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

No. 3
Ant Sek
retoriaus

M. J. Vinikas, New Yirk, N. ¥.....
D. Pilka, Boston, Mass.....................
K. Michelęonas, Brooklyn, N. Y........

_..x-

No. 4
Ant Iždi
ninko

K. P. Gugis, Chicago, III. --------
J. J. Bachunas, Sodus, Mich. . ......
J. Žebrįs, Cleveland, Ohio...............

No. 5-6
Ant
Iždo.

Globėjų
Balsuok
už du

III | II UI LILI LJJ 1 J 4|UTf*

S. Mockus, So. Boston, Mass...........
E. Mikųžiutė, Chicago, III. .—......

P. Dargia, Pittsburgh, Pa. —......
J. Brazauskas, Cleveland, Ohio.......
J. Januškevičius Jr., Hartford, Conn. 
J. K. Urbonas, Sbenandoah, Pa..... • 
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No. 7
Ant Dr.> 
Kvot

Dr. J. Staneslow, Waterbury, Conn.
Dr. S. BleŽis, Chicago, III................
Dr. A. L. Gralčunas, Chicago, III.... Y*
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Iš Pietų Amerikos
J. J. Lazdauskąs

DEGANTIS LAIVAS
(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

(Tęsinys)
—Žiūrėkite, ką daro anglai! 

Mus velia į karą! Vokiečius jie 
pori nuskandinti musų uoste! 
Neleidžia jieips išvažiuoti nei 
iš uosto! Sąjungininkų yra apie 
10 karo laivų ir karo orlaiviai, 
o vokiečių tik vienas karo lai
vas ir tas pats apgadintas! 
Vargšai vokiečiai! Šalin angliš
ki plėšikai iš Indijos ir iš visų 
svetimų žemių! Tegul sau eina 
dirbti, bet ne ponauti! — kle
ga publika.

Jurininkai, stovėdami ant 
“Graf von Speo” denio, atsi
sveikina su Montevideo publi
ka, kuri taip jaudinasi jų liki
mu.

“Ad. Graf von Spee“ tolinasi 
nuo kranto vis smarkiau, o są
jungininkų karo laivų blokada 
vis smarkiau artėja į jį. Visi 
matome kritišką vokiečių krei
serio įgulos padėtį. Jų mirtis 
neišvengiama. Bet už 7 kilo
metrų nuo kranto pastebėjo
me, kad vokiečių jurininkai Ii-

pa į valteles ir iriasi tolyn nuo 
savo laivo, linkui netolimais 
stovėjusio vokiečių prekinio 
laivo “Tacomą”. Toks persi
kraustymas truko apie 2 valan
das. Ir koks nustebimas! Įgth 
lai išlipus, vokiečių kreiseris 
vienas pats pradėjo plaukti vi
su smarkumu tiesiog į sąjungi
ninkų blokadą. O gal jis ka
riaus su sąjungininkais kokių 
nors mechaniškų įrankių vai
ruojamas? — perbėgo mintis. 
Tai buvo paskutinės “Admirolo 
Graf von Spee“ gyvenimo se
kundes. Paplaukus apie 5 mi
nutes, pasigirdo didžiausias 
trenksmas ir išsiveržė didžiau
sias durnų ir ugnies stulpas. 
Dabar jau supratome, kad pa
tys vokiečiai savo laivą sus
progdino.

NAUJAS CHEVROLET CABRIOLEf sų nepąprąstu viršąys nuleidimo me
chanizmu. Vaizde parodyta mechanizmo vacmim veikla folųgrafiškai. Kad nu
leisti arba užleisti viršų užįenka paspausti tam tikrą prietaisą prie dąsh bordo. 
Taigi, karas gražia išvaizda, ekonomistas ir įdomus ir piodprpiąis patogumais.

Iš Lietuvos
JAUNAS, — Lietuvos Špū

lių Sėjungos vadas pulk. Sala- 
1 džius apie šaulių veiklą infor- 
muoją, kp4, PPfS praėjysipią 
metais buvo netekta puikios 
Klaipėdos šąųjįų rinktinį SU 
50 gerų dalinių, tačiau šaulių 
S-ga skaičiais ne tik nesiima? 
žėjo, bet dar padidėję daugiąp 
nei 10 nuo&imčių. šąųlinipm 
darbui, o ypač kultūriniam, ru
denį smarkiai pakenkė prasį- 

* dėjęs karas; daug šaulių da
linės mobilizacijos buvo pašau
kti apsaugom tačiau šaulių vei
kla nesumažėjo. Mokymo sri 
tyje karinis apmokymas padvi 
gybėjo. Tatai ypatingai atsilie
pė j šaudymą, kuris trigubai 
pagerėjo. 1 Visose šaulių rinkti
nėse buvo vykdomi karinio pa-

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIRE US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

■ ■ i—.i
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Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR
CO. — yVholesale 

4707 S. Halsted SL 
'Į’el. Boujevard 0014

ASTHMA
*^lFREETRIAL OFFER!

Jei kunti ciimufio antpuolius, kosulio, sunkiai 
kvėpuoji—rašyk greitai DYKAI BANDYMO 
PASIŪLOS—tikros pagalbon. Tokie. kurių 
padėtis “bevilties” ypač pageidautini. Rašyti 
NACOR, 316-C State Life Building, 
Indianapolis. Ind,

“Admirolas Graf von Spee“ 
degė 10 dienų

Ištisas 9 dienas degė lasai 
vokiečių kreiseris, kuris vokie
čių darbo liaudžiai kainavo ke- 
lioliką bačkų prakaito, gyvybių 
ir kelioliką milijonų markių. 
Jo degimas jaudino Montevideo 
gyventojus, uostant per 9 die
nas degančius laivo durnus ir 
malant liepsnas. Kiekvienas da
bar praktiškai pamatė, kokią 
naudą neša karas, ant kiek jis 
nuostolingas ir neteisingas.

MASTER W1NDOW SHADE CO. ' '
S. J, Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 VVEST 47 th STREET (ARTI WO0D ST.)
........ H M.......    u i nu n........ iii j m/
.......... ............................ 11' i i ..........................  — ".............. 1 ■ ' ■ ■■ i ■ i i i i -

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

Turtas ------ $4,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $325,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

Protestuoja
Vokiečių . atstovybė Urugva

juje oficialiai pranešė praeitą 
pirmadienį, kad Vokietijos val
džia protestuos prieš Urugva
jų, reikalaudama pasiteisinimo 
ir indemnizacijos dėl nesuteiki
mo “Graf Spee“ pataisymui 
termino, kuris manoma buvo 
per trumpas ir nepakankamas.

Taipgi tos pat žinios sako, 
kad kreiserio “Graf Spee“ iš
sprogdinimui buvo panaudota 
6 tonai (6,000 kilgr.) didelės 
jėgos sprogstamos medžiagos.

Kiek kainavo
Taipgi tos pačios žinios pra

neša, kad Vokietijos karo va
dovybė apsvarsčiusi tokią ne
paprastai sunkią šio kreiserio 
padėtį, kuriam išgelbėti nesi
rado galimybių, davusi įsaky
mą jo nuskandinimui, jog ne
patektų priešų rankosna.

Apskaitliuojama, kad minė
tas kreiceris kainavęs Vokietijai 
apie 68 milijonus Argentinos 
pezų. Tai milžinika suma, kuri 
be jokios naudos išmesta į van
denį.

Kreiseryj “Graf Spee“ dirbo 
virėjais 6 kiniečiai

— ------and —
LOAN ASSOClATIONof Chicago CHARTĘRED BY U, S. 

GOVERNMĘNT
SAVINAS FEDERALLY 

INSURĖD
4192 ARCHER AVENUE

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

MURINTOS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS

STATOME NAUJUS

NAMUS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsit už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS & CO.
4131 SO. FRANCISCO, A VE.

Telefonas LAFAYETTE 5824

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organiząpija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA, pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams da'igįaus, 
negu apdraųdą. Susivienijimas veikia Kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30tb Street, Nęw York, N. Y.

“A. P.“ praneša, kad Urugva
jaus minosvaidis “Lavažecha“, 
atvežė į uostą 6 kinus, kurie 
dirbo virėjais minėtame krei
seryje.

Uosto policija juos areštavo. 
Atvyko į Buenos Aires “Graf 
Spee” kapitonas ir visa įgula
Praeitų pirmadienio rytą Ar- 

gentinps laivais atvyko į šio 
miesto uostą nuskandinto 
“Graf Spee’ komendantas ir vi
sa įgula, susidedantį' iš 1036 
jurininkų. Prįeš atplauksiant 
laivams, uoste jau laukė didele 
žmonių minia atvykstančių ju
rininkų.

Atvykusieji jurininkai, per
gyvenę tiek tragiškų nuotykių, 
atrodė labai suvargę, nes turė
jo važiuoti visą naktį, stati ii; 
be jokio patogumo. Bet džiaug
smo šypsena sutiko entuziastiš
ką Argentinos liaudies sveiki
nimą, savo pirmuose žingsniuo
se į šią ramią ir taikingą res
publiką.

• Tuojau visi atvykusieji tapo 
patalpinti Emigracijoje ir karo 
laivyno dirbtuvėse. O kreiserio 
komendantui tapo paskirta Ka
ro laivyno dirbtuvių šefo patal
pos,. iki naujam parėdymui.

Užkalbintas žurnalistų ko
mendantas Langsdorff, atsisa
kė kalbėti. Tik pareiškė, kad 
įžengė Argentinon labai sujau
dintas. Taipgi pažymėjo, jog 
labai gailėjosi skandinti savo 
komanduotą laivą, bet buvo 
priverstas imtis tokių priemo
nių, sąryšyje savo vyriausybes 
įsakymo.

Visas džiaugsmas...
Publikai sukėlė įdomumą vie

nas jurininkas: išlipęs iš laivo, 
nenešė jokio bagažo apart gi
taros; jausmingi argentiniečiai 
ir mylinti gitarą, kaipo tautinį 
muzikos instrumentą, pradėjo 
pirštais rodytis if kalbėtis su 
jurininku. Bet visų nustebimui

nebuvo ribų, kuomet jis atsa
kė: “Vienintelis dalykas, kurį 
išgelbėjau iš nuskandinto laivo, 
tai ši gitara, kurios pagalba 
užmįršiu visas mano liūdnas 
valandas.

Kapitono Hanz Langsdorff 
tragedija

“Momentas“ rašo:
“Gruodžio 20 d., trečiadienį 

naktį, visus, Buenos Aires gy
ventojus sutrenkė žinia, nu- 
skąndinto vokiečių šarvuočio 
“Adnliral Graf Spee“ komen
danto liaus Langsdorff nusi
žudymas.

“Antradienio rylą minėtas 
komendantas, surinkęs ap’c sa
ve visą laivo įgulą, jiems kal
bėjo “Nuo širdies į širdį“, “Von 
herz zLi herzen”, pareikšdamas, 
kad jam ir jiems jau pasibaigė 
karas, ir kad jie bus internuo
ti Aregntinoje iki karo pabai
gai. Nors kalba tarp jo ir įgu
los buvo ganu maloni ir jaus
minga, bet nei vienam iš jo 
1036 vyrų įgulos neatėjo ne 
mintis į galvą, kad jų narsusis 
komendantas1' kalbėjo su jais 
paskutinį kartą.

“Trečiadienio rylą įgula lau
ke savo komendanto vizito, 
kaip ir visuomet, bet esant jau 
vėlokam laikinų ir nepasirodant 
komendantui/ įgula ir kariniu-/ 
kai pradėjo nerimauti.

“Kadangi vakare, prieš gul
siant komendantas liaus Langs
dorff davė įsakymą savo adju
tantui ir kitiems karininkams

dorff kūną į amžino poilsio vie- 
kh

“Pasirodo, kad Langsdorfas 
būdamas ištikimas jurininkų 
tradicijomis, išbrauko save, iš 
gyvųjų tarpo, negalėdamas per
gyventi savo laivo likimą, ku
riam sprogus ir nuskendus, žu
vo ir jo gyvybė.

Montevideo, Urpguay.
(PABAIGĄ)

FREE KIDNEY
UIE*JI Rf Money Back HtAARtdd IFITFAILS
AI«o for FunctįonaI Symptoms of 
BLADDER TROUBLES!

Take KIDANS now and ręlieve puflerina 
and diseomforts of Backačhe pnd Leg Paini 
—Freąųent, Scanty and Burmng PasBaęe— 
Unnatural Odqr—įoss oi Energy—Head- 
aches, Dięzinoss, NervousnęBB—capsed by 
funęlięnaj Kięfney and Ęlaęlder Djsorderj.

KIDANS is a safe remedy. Activates 
healthy funefioning of kidnejrs and blad- 
der. Worlj speedily. Taken as directed, 
swift regultg \yill fallQW.\ Yoųr monęy 
back if KItJANŠ fail to bring relief. Take 
KIDANS now. Relieve predent diseomforta 
and disorders and avoid sėtious complica- 
tions whięh may follow. Thopgands report 
pleasing 'results. So should ypu or tbe 
iriai costs nothing.
MONEY BACK GUARANTEE!

Deposit $1.00 with your druggist for two 
boxes of KIDANS. Ūse one box. If not 
entirely aatisfied with RESŲLTS, return 
other box to the šame druggist and your 
monęy will be refunded. Start KIDANS 
Kidney Relief today. KIDANS is sold by 
RąKStis Drug Store, 1900 So. 
Halsted Street.

rengimo kursai netarnavusiems 
kariuomenėje. Buvo suruošta 
visą eilė kitokių kursų: prieš
cheminės apsaugos, lietuvių 
kalbos, istorijos ir tt. Padidėjo 
ir šaulių apsiginklavimas. Vi
suomenes aukomis įgyti du 
sportiniai lėktuvai. Dąbar šau
lių aviacija turi 4 sportinius 
lėktuvus, šauliai savo veiklai 
turi nuosavų namų apskričių 
miestuose, kol kas, tik p, gi 
iš viso 85 namus. Chorų šau
liai dabar turi 133 (pernai į- 
sisteigė 26 chorai), orkestrų 
126 (pernai įsisteigė 20), vai
dintojų trupių yra 229. Prie 
centro Kaune veikia šaulių tea
tras, kuriam anksčiau vadova
vo artiste Une Babickaitė- 
Graičiųnienė. — šaulių Sąjun
goj yra 1,565 asmenys, baigę 
aukštąjį mokslą, 5,550 baigusių 
nemažiau kaip gimnaziją; pro
fesorių yra 46, advokatų 81, 
inžinierių 82, gydytojų 163, 
veterinarijos gydytojų 69, vais
tininkų 91, mokytojų per 3,- 
000, valstybėj įstaigų tarnau
tojų per |3,000. Daugiausiai 
be|gi yra šaulių ūkininkų. Iš 
viso Šaulių Sąjunga turi per 
60,000 narių.
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Vietor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCf?

MOVING
Perkraustpm forničjus, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam j fąrmas |r kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARpS 3408
■l”"—1,111" 1 1 ■ ■

'' •" FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darba® 
garantuotas.

420 W. 68rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

Vėliausias

IŠRADIMAS
KAIP ANT PEČIAUS VIRŠAUS KEPTI IR 

BE VANDENS VIRTI

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI 

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

mas.
JUSTIN’S 

Food Store
5519 S. Halsted SL 

Tel. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 10004So.

Michigan Avenue)

jį netrukdyti, lai maždaug apie 
9 vai. ryto jo adjutantas pama
nęs, kad galėjo pamigti, nuėjęs 
prie jo kambario durų pabeldė 
kelis kartus. Nesulaukęs savo 
komendanto atsakymą, pradėjo 
šaukti vardu, bet irgi nesulau
kęs atsąkym°, jėgą išlaužė du
ris ir įėjęs vidun atrado be ža
do gulintį komendantą, šalę jo 
brauningą, o atvertęs pątalinę> 
kraujuose paplūdusį komen- 
dąnlp kūną.

“Karininkai savo kapitono 
įnirtį šlepe nuo įgulos, kad iš
vengus kokios betvarkės, nes 
visi jurininkai jį labui gprbė ir 
mylėjo.

♦‘Kąda visi jurinįnkai, pietus 
pavalgę, pradėjo savo šiokį to
kį užsiėmimą ir žaislus links
moje nuotaikoje, jiems karinin
kai pranešė apie jų mylimo ko
mendanto įnirtį. Negalima ne 
aprašyti jurininkų pergyveni
mų! Visų linksmi veidai tuo- 
jaus apsiniaukė skausmo ir gai
lesčio išraiškomis. Daugelis ver
kė ir gailėjosi kaip savo geriau
sio ir artimiausio žmogaus.

“Argentinos karo ląivyuo 
dirbtuvėse pašarvota komen
danto kūną sąugojo gąrbūs sar
gyba susidedanti iš Argentinos 
jurininkų ir jo įgulos. Didelės 
žmonių minios ėjo pažiūrėti žu
vusiojo ir atiduoti jam pasku
tinę pagarbą. Būriai moterų ir 
merginų nešė gyvų gėlių vaini
kus papuošimui žuvusiojo kar
žygio kąrsto,

“Prąėjusį ketvirtadienį mil
žiniška žmonių minią, ir kariš
kus paradas, grodapias laidotu
vių maršą palydėjo paskutiniu 
kartu kumeudąnto Maus Langs-

SVEIKATOS KLINIKAS

.. .... >13.50
PĮIABŪVIMAS HA
Ligoninėje ..............
BAUDONGYSLIŲ nn
Išėmimas ir Ligon.

>2.00REUMATIZMAS
Greija Pągęlba .......
GYDO VIS.(S LIGAS
Ekzaminacija C *4 HA
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1900 S. Kedzie Avė. Chicago

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

Del susitarimo dienos ir laiko kreipkitės i

JAMES GODITUS
536 Lake Shore Drive, Rooin 304 Chicago, III.
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Phone Virgiąia 9780
Mykolus ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
RQPLYWOQD INN, Prop.

Svetaįnę .renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 W£ST 43-RD STREET 

Chicago, III.

ie J

Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stgties —

Kasdien nuo'8:30 v. ryto 
ikj 9:15 yal. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.
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KANADOS LIETU VIŲ ZINIO Si

KAIP “LIAUDIES BALSAS” WINNIPEGIE- 
CIAMS PADĖJO SVETAINĘ ĮSIGYTI

Toronto, Kanada
PRANEŠIMAI IR 

PAKVIETIMAI
Budingi faktai apie winnipegiečių santykius su 

“Liaudies Balsu“.

WINNIPEG, Man. — Vasario 
4 d. \Vinnipego Lietuvių Klu
bas minėjo vienų metų svetai
nės pirkimo sukaktuves. Minė
jimo programa susidėjo iš kon
certo, sveikinimo kalbų ir skai
tymo prisiųstų laiškų. Prisiun
tė laiškų ir “Liaudies Balso’* re
daktorius j. Yla,, kuriame jis 
pasigyrė, jog ir jo laikraš.is 
prisidėjęs prie svetainės pasta
tymo. O tas prisidėjimas pasi
reiškęs tuo, kad laikraštis dėjęs 
į savo skiltis winnipcgieč.'ų agi
tacinius raštus, susijusius su 
svetainės statymo reikalu. Va
dinasi, kanadiečiai buvę para
ginti dėti aukas svetainei. Ir vi
sa tai padaryta nemokamai.

Tenka pirmiausia pasakyti, 
jog “Liaudies Balsas“ kiekviena 
proga stengėsi savo komunisti
nę propagandų skleisti. Jam vi
sada rūpėjo savo reikalai.

Kovo 29 d. laidoje tas laik
raštukas ir vėl giriasi, kad win- 
nipegiečiams padėjęs jų suma
nymų įkūnyti. Mat, dedamais į 
savo skiltis atsišaukimais para
ginęs kanadiečius su aukomis 
prisidėti.

Manau, kad jus visi esate gir
dėję apie tų musę, kuri ridėda
ma ant jaučio rago, kai pasta
rasis grįžo laukų suaręs, pasi
gyrė: “Ir mes arėme“.

Lyg nai taip tenka įvertinti 
“L. B.“ patarnavimų vvinnipe- 
giečiams, kaip tos muses talka 
jaučiui. Kai dabar jau viskas 
padaryta, tai tie ponai nesidro
vi girtis, jog jie nuoširdžiai rė
mę svetainės įsigijimo reikalų.

Čia aš nedarysiu didelio daly
ko iš to, kad “L. B.*’ savo laiku 
telkėsi mus vvųmipegiečius ap
šaukti bit.erininkais, nežiūrint 
to, jog iš jų visų laikų gavo ge
rokai aukų. Net ir šiemet win- 
nipegiečiai sudėjo apie šimtų 
dolerių. Taigi, kalbėti, jog “L. 
B.“ nemokamai pasitarnavo yra 
didžiausia nesąmonė. Jei už de
damus pranešimus ir pagal nu
statytų ratų butų buvę moka
ma, tai ir įuo atveju Winnipe- 
go lietuviams teikiama parama 
butų daug pigiau atsiėjusi. Fak
tiškai už šimtinę mes būtume 
galėję bent kelis metus garsi n- 
tis.

Pažiūrėkime dabar, kaip 
“nuoširdžiai ’ musų reikalų “L. 
B.“'rėmė. Kai pas mus kilo su
manymas savo svetainę įsigyti, 
tai buvo nutarta į visos Kana
dos lietuvius aLišaukti. Toks 
atsišaukimas bu.o parašytas ir 
į “L. B.*' pasiųstas. Praėjo bent 
kel.os savaitės, p atsišaukimas 
vis nepasirodė. Reikėjo padary 
ti nemažų spaudimų, kol paga
liau buvo išspausdinti praneš- 
mai.

Tuolaikinis redaktorius M. 
Guoba parašė draugui Puiifi 
laiškų, kad jam, esu, jau nusi
bodę minėti Winnipego Lietu
vių Svetainės vardas. Be to, vi
sa i, nedviprasmiai davė suprasti, 
jog winnipegiečiai turį daryti 
žygių tam, kad tas vardas butų 
pakeistas.

Visiems buvo aišku, ko Guo
ba nori pasiekti. Tai buvo savo 
rųšies paraginimas, kad svetai
nės įsigijimų pasiimtų į savo 
rankas bet kuri komunistinė or
ganizacija. O tokia organizaci
ja, žinoma, butų šokusi pagal 
“L. B.“ muzikų.

Pūras kalbamų laiškų atsine
šė į Winnipego Lietuvių Klubo 
komiteto susirinkimų. Laiškas 
sukėlė didelį pasipiktinimų. Ta-

statę prieš Guobos kišimų no
sies ne į savo reikalų. Be to, jis 
dar pabrėžė ir tų faktų, jog “L. 
B.” visai nenori kooperuoti, nes 
labai vilkina pranešimų dėjimų. 
Jei ir toliau taip bus daroma, 
lai winnipegiečiai pasirinksiu 
kilų laikraštį sau už organų.

“L. B.“ iion'ai pamatė, jog čia 
juokų nėra. Jų vyriausias erštas 
J. Yla parašė labai nuolankų 
laiškų, kuriame atsiprašė už į- 
žeidimų. Girdi, M. Guoba ne
turėjęs leisės tokį laiškų rašyti, 
kadangi laikraščio nusistatymas 
esųs visai kitoniškas. Už ta laiš
kų redakcija neatsakanti, juo 
labiau, kad ji visada esanti pa
siryžusi su vvinnipegiečiais koo
peruoti.

Gana aštrų laiškų buvo para
šiusi ir Purienė. Ji tiesiog išba
ru rudake ja už tai, kad toji ne
įdėjo anksčiau pasiųstos koies- 
pondencijos.

Redakcija tų laiškų įdėjo su 
pastaba, jog pirmai progai pasi
laikius busianti ir koresponden
cija išspausdinta. Tuo lyg buvo 
norima parodyti, kad laikraštis 
yra labai tolerantiškas ir vi
siems suteikia progos savo nuo
mones pareikšti.

Kadangi korespondencija vis 
dėlto dar ilgai nepasirodė, lai 
winnipegiečiai tuo palankumu 
nebuvo labai sužavėti. Ypačiai 
dar ir dėl to, kad kaip tik tuo 
laiku pasirodė ilgokas raštas 
apie tai, jog toronbočiams sve
tainė yra labiau reikalinga, ne
gu Yvinnipegitčiams. Girdi, To
ronto lietuvių kolonija esanti 
pusėtinai didele, tad jai ir sve
tainė labiau reikalinga.

Kad nenusidėti nei vieniems, 
nei kitiems, tai redakcija pridė
jo nuo savęs prierašų. Esu, są
lygos Toronte kitoniškos, — čia 
be $20,000 tinkamos svetaines 
neįsigysi. Visai kas kita su Win- 
nipegu, — ten ir už kelis tuks
iančius svetainę galima nusi
pirkti. Laikraštis remsiąs win- 
nipegiėčių sumanymų, kaip tik 
pasibaigs “L. B.“ vajus!

Čia ir išlindo kalė iš maišo: 
“Liaudies Balsas“ nekooperavo 
su. winnipegicčiais, nes bijojosi, 
kad tai gali pakenkti jų bizniui. 
Kada ėjo laikraščio vajus, lai 
pranešimams apie svetainę ne
buvo vietos. Matyti, balsiečiai 
galvojo taip: jei bus kolekluo- 
jami pinigai svetainei, tai ma
žiau teks laikraščiui.

Kai kiti laikraščiai pradėjo 
dėti musų atsišaukimus, tai ta
da ir “L. B.“ buvo priverstas 
“suminkštėti“ ir dėti praneši- 
mus apie musų svetainės įs gi
jimo reikalus.

Galėčiau dar daug faktų su
minėti apie tai, kaip “L. B.“ vi
sų laika rėmė vvinnipegieč.ų su- 
rhanymų tik iš prievartos. Taip 
pat jis elgėsi ir su kapuskasrn- 
g.’ečiais, kurie taip pat svetainę 
įsigijo.

Štai Toronto lietuviai jau 
rimtai pradėjo galvoti apie sve
tainės įsigijimų. Ir kų mes ma
tome? “L. B.“ Ylos lupomis 
varo tiesiog žalingų agitacijų 
0rieš vieningų lietuvių darbų.

Ne, “L. B.’* rupi ne Kanados 
lietuvių gerovė, bet tik savo 
kromelis. Savo kromelio reika
lus jis stato aukščiau visko. 
Taip buvo praeityje, taip yra ir 
dabar. Kądangi be amžino ko 
lektavimo tas kromelis nepajė 
gla pasilaikyti, tai tas kolekta- 
vimas ir virto svarbiausiu tiks-’ 
lu. Tuo tarpu bendrais lietuviųda Pūras pasiuntė atsakymų tie

siog “L. B.“ primindamas, jog reikalais tas laikraštis visai ma- 
vvinnipegiečiai yra griežtai iiusi-i^ai tesirūpina.- ——K. BeniušE

SLA 236 kuopos vakaras
Balandžio mėn. 6 d. SLA 236 

kuopa Ukrainų salėje, 404 
Bartliurst St./ rengia įdomų ir 
linksmų vakarų. Scenoje st .to 
ma drama “Rytų Pilis“. Visos 
draugijos šių žiemų toron ie 
čiams vaidindavo komedijas, iš 
kurių publika turėdavo ska
naus juoko. Balandžio 6 d., šeš
tadienį, parengimų lankytojai 
turės progos pamatyti tragiškai 
dramatinį veikalų. Jei komedi
jos žmogų prajuokina, tai dra
ma teatro lankytojų nuteikia 
atbulai, “Rylų Pilyje’/’ driekia
si jaudinantys momentai, ku
rie, kad ir nenoromis, žiūrovui 
turės išspausti sielvartos ašarų. 
Laiko stokos dėlei nėra galimy 
bės aprašyti dramos turinį. Jis 
jausmingas, jaudinantis ir tra
giškas. Dramų “Rytų Pilis“ tu
rėtų pamatyti kiekvienas To
ronto lietuvis. Pamatęs pasi 
džiaugs — nemačiusieji gailė
sis. Nepraleiskite progos, nes 
tai bus paskutinis šios žiemos 
sezono parengimas. Einant pa
matyti šio veikalo nereikia pa
miršti į kišenę įsikišti atsargi
nę nosinę, nes ji bus reikalin
ga. Atsargumas skriaudos ne
padarys. šį veikalų vaidins ga
bus SLA kuopos vaidintojai, 
todėl, nėra abejonės, kad vei
kalas bus suvaidintas labai ge
rai.

Po vaidinimo, kaip visuomet, 
seks šokiai. Geras orkestras, sa
lė šokiams dar genesnė. Prašo
me nesivėluoti, nes vaidinimas 
prasidės punktualiai, kad laiko 
daugiau liktų šokiams. Pradžia 
7 v. v. Įžanga tik 25c. Prašome 
visus. —Pareng. Komisija.

T. L. S. D. kuopos 
susirinkimas

Balandžio 7 d., sekmadienį, 3 
vai. p. p., 86 Belhvoods Avė., 
Socialdemokratų kuopa šaukia 
susirinkimų. Kuopos nariai esa
te kviečiami atsilankyti laiku ir 
aptarti savo kuopos reikalus. 
Eidami į susirinkimų turėkite 
omenyje atsinešti nario bil.e'.us 
įrašymui mokesčių. Kuopa taip
gi kviečia į susirinkimų visus 
seniau priklausiusius į kuopų 
draugus ir visus socialistinio 
darbininkų judėjimo simpati- 
kus ne tik atvykti, bet atvykus 
stoti į kuopų nariais ir dirbti. 
Dirbdami bendrai mes pajėgsi
me daug daugiau, nei veikdami 
pavieniai. Būti socialistu ne tik 
garbinga, bet ir pareiga juo bū
ti. Kad tas yra taip, rodo tik 
neseniai įvykusieji į parlamen
tų rinkimai. Musų kuopa, bū
dama C. C. F. partijos dalimi, 
gali džiaugtis augančiu socialis
tiniu judėjimu. Musų rimtas, 
liet sunkus darbas atnešė ne 
atsitiktinų laimėjimų. Liaudį, 
eina su mumis. Rinkimuose ne 
pralaimėjome, bet laimėjome. 
Tiesa, nedaug, bet karo atmos
ferai siaučiant ir kapitalisti
nėms partijoms varžantis už 
valdžios vairų, reikia tai skaity
ti dideliu laimėjimu. “Vieninte
lė darbininkų partija“, su ku
ria, kaip jie sako, “su mumis, 
eina darbo masės“, visiškai su
smuko. Kanados piliečiai į S ta 
lino-Hitlerio draugingumų, skel
biant karus, žiuri su panieka. 
Kanados liaudis pradeda su
prasti dariusi klaidų, eidama 
komunistiniu kreivu keli m Da
lis Kanados lietuvių nusivylė 
Suomijos “vaduotojais** ir ša
linasi nuo komunistų. Matyda
ma musų aiškius tikslus ir pa
siryžimų dirbti savo būvio ge
rinimo linkme didelė dalis bu
vusių lietuvių komunistų ateis 
prie musų bendro darbo dirbti. 
Kiekvienų musų darbo nauja

A Ų-ACML TulUpHUtU
Paul Reynaud, naujasis 

Franci jos premjeras, aplei- 
djia 10 Downining st. po pa
sitarimo su Anglijos vy
riausybės vadais.

talkininkų turėsime pasitikti 
kaip draugų, nors vakar jis bu
vo didelis priešas. Todėl prieš 
socialistines organizacijas sto
vi dideli ir svarbus uždaviniai. 
Štai kodėl, draugai socialistai, 
turime sucementuoti kuopų. 
Tas yra svarbu ir tas svarbu
mas reikalauja visus buvusius 
kuopos narius grfeti į kuopų, ir 
budavoti socialistinį rūmų, į

Toronto, Ont.
Provoka’or.ai dirba 

išsijuosę

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje J. V. yra viena iš di
džiausių lietuvių tarpe pašal
pos ir apdraudos draugijų, ku
rių per ilgus melus valdu tau
tininkai su Gegužiu pryšakyje. 
Na, o kiir tautininkai kų užval
do, tai jau gero nieko negali 
tikėtis, nes jie yra per daug 
vienpusiški, prie to jie yra pra
tę vartoti diktatūros sistemų, 
nes tokia jau tautininkų, be 
skirtumo tautos, prigimtis. SLA 
1934 m. vadovybes priešakyje 
išrinko daugumų iš pažangiųjų, 
kurie sutvarkė SLA reikalui 
taip, kad investuoti SLA pini
gai nežūtų, bet neštų pelnų. Ir 
kuomet SLA pradėjo staiga 
augti po ilgo merdėj mo kaip 
nariais, taip ir finansiniai, tai 
tautininkai, matydami tai, ne
rimsta savo kailyje, ir žūt bu t 
užsigeidė užvaldyti vėl SLA. 
Tam tikslui ats’ekti, taulinin- 

■ kai naudoja šlykščiausių pro
vokacijų. Štai čia paduosiu pir
mąjį punktų tautininkų išpla
tintų visiems SLA nariams 
spausdintų lapelių, kurių ant- 
galvis skamba sekamai. “Kas 
pirma mirs? Ar Susivienijimas 
Liet. Amerikoje, ar tamsta? 
Skaityk šiuos žodžius ir pagal
vok. Jeigu tamsta pirma mirsi, 
negu SLA, tai tamstos pomirti
nė bus išmokėta. Bet jeigu SLA 
mirtų pirm Tamstos — kas ta
da apmokės tamstos apdrau- 
dų?“

Toliau rašoma: “Ar SLA yra 
pavojuje? SLA vyriausias re
daktorius rašo ‘Tėvynės’ vasa
rio 9 d. 1040 m. 6 numeryje; 
kad SLA inveslmcntai padarė

kurį galėsime priimti musų 
naujus talkininkus. . Tad į ba
landžio 7 d. kuopęs susirinki
mų kuopa kviečia, be esamų 
kuopos narių, visus buvusius 
kuopos narius ir simpatikus at
silankyti į minimos dienos su
sirinkimų, stoti nariais ir dirb
ti darbo klasės dedamų parei
gų. —Kp. Sekretorius.

EXTRA!
Winnipegiečiai pradėjo 

bazarą

Leidęs ir džentelmenai! Ne
pamanykite, kad aš noriu ju
mis su “aprilium” apgauti. Ne! 
Aš to nedarau. Bet iš tikrųjų, 
gerbiamieji, šiandien balandžio 
1 diena Winnipego Lietuvių 
Klube po adresu 240 Manitoba 
Avė. NVinnipege prasidedųs W. 
L. Klubo bazaras. Taigi balan
džio 1, 2 3, 4 ir 5 dd. vakarais 
nuo 7 vai. vak. iki 12 vai. nak
ties visi kas tik išgalite skubė
kite į bazarų. Neužmirškite at
sivesti savo draugus ir pažįsta
mus. Bazaras bus daug įdomes
nis, negu praeitais metais. Kas 
bus giliukingi, tie ir įvairių 
daiktų gaus. —Kvieslys.

Winnipeg, Man.
Win dpego Lietuvių Klubas 
šaukia visuotinį susirinkibių

Balandžio 7 dienų Winnipego 
Lietuvių Klube, 240 Mdnitoba 
Avė., bus visuotinas lietuvių 
susirinkimas. Klubo valdybos 
susirinkimuose jau keliais atve
jai buvo tartasi ir jau planai 
sugalvoti, kas ateityje daryti. 
Todėl visi Winnipego ir apylin
kės lietuviabės yra kviečiami 
atsilankyti ir padėti apsvarsty
ti bei įpareigoti vykinimų svar
besnių klubo reikalų. Nesive- 
linkite. Pradžia 2 vai. p. p.

Kvieslys.

IŠ TORONTO PADANGĖS
J. Mankienes padėka.

Kaip jau mums (orontiečiams 
žinoma, Mrs. Mankienė turėjo 
viena operacijų, kuri taip pasi
sekė, kad ligone staigi ujo ge
ryn, bet nelauktas širdies prie
puolis į kelinių dienų po opera
cijos taip sukrėtė, kad ligonė la
bai nusilpo; dėl nusilpimo teko 
pasilikti ligoninėje ilgesnį laika 
ir būti labai stropioje priešių 
roję. Praėjus nekuriam laikui ir 
šiek tiek pastiprėjus ligonė dak
tarui leidus apleido ligoninę ir 
atvyko namo trims savaitėms. 
Po to turės grįžti vėl į ligoni
nę, kitai ir rimtesnei vidurių 
operacijai. Namie bus iki balan
džio 11 d.

Sveika Lūdama Mis. Maukus 
labai mylėjo namus ir juos ap
leisdavo tik rimtais reikalais, 
bet susirgus, kada reikėjo ap
leisti namus, ji su ramia sieli 
vyko į ligoninę, nes neras gy
venti ir džiaugtis sveikata nulė
mė visi ų. Savo ligos laiku Mrs 
Maukus neapsakomai buvo pa
tenkinta ir džiaugėsi taip gau
siu žmonių lankymu. Tiesa, nie
ko negali būti malonesnio, kuo
met skausmo valandoje esi pa 
guostas ir suramintas. Lankyto
jų, gėlių ir įvairių dovanų ligo
ne turėjo tiek daug, kad net 
slaugės stebėjosi iš kur ji turi 
liek daug draugų.

Už visų tokį malonų lietuvių 
jai palankumų, už paguodų ir 
visokių paslaugų ji kiekvienam 
atskirai negalėdama atsidėkoti, 
bendrai visiems reiškia kuošir- 
dingiausių padėkų. Su ašaromis 
akyse ir malonia nuotaika siun
čia padėkų ir gerbiamiems de- 
troiliečiams, atsiuntusiems ma
lonius užuojautos laiškus.

didžiausius nuostolius.“
Kad “Tėvynės“ redaktorius 

taip rašė, tas tiesa, bet ir “T.“ 
redaktorius nedrįso primesti tų 
kaltę dabartinei SLA P. Tary
bai. Nežinančiam šios istorijos 
gal ir atrodo, kad kalta dabar
tinė Pildoma Taryba, bet žinan
čiam šį reikalų yra aišku, kad 
tuos nuostolingus investmentu; 
padarė ne dabartinė pažangioji 
Pildoma Taryba, bet buvę tau
tininkai, kurie šiandien tų kal
tę nori suversti ant pažangiųjų 
Pildomos Tarybos narių, kad 
tik vėl galėtų įpiršti patys save, 
kad vėl galėtų skolinti savo ge
riems bičiuliams po $25,000 ant 
mažos vertės nuosavybių, ku
rias paskiau'jie primetė SLA. 
Taigi SLA nariai žinodami tau
tininkų praeities darbus ir šio 
provokatoriško lapelio tekstų, 
ne tik nepaduos savo balsų už 
chicagiškio V. S. Jokubyno ir 
kom. siūlomus kandidatus, bet 
reikalaus, kad tokie nariai bu
tų pašalinti iš SLA kaipo są
moningai kiršinu vienus narius 
prieš kitus. Tokie nariai, kurie 
sutinka kandidatuoti tokiame 
sleite, savaime remia nešvarų 
darbų, kas yra prieš konstitu
cijos patvarkymų. Nariui, ku
riam rupi SLA geresnė ateitis 
ir užtikrintas teisėtumas, ’ tas 
turi balsuoti už F. J. Bagočių į 
prezidento urėdų, J. K. Mažuk- 
nų į vice-prez., D. Pilkų į sekr.; 
K. P. Gugį į ižd., E. Mikužiutę 
ir P. Dargį į iždo globėjus ir 
Dr. J. Stanislovaitį į daktarus 
kvotėjus. Kas balsuos už aukš
čiau išvardintus kandidatus, tas 
kartu balsuos už geresnę ir 
tobulesnę SLA ateitį.

SLA 236 kp. narys.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

->•« nfmdinirns

Garsinkitės “N-nose”

reiks pakelti kol vėl nors šiaip 
aip pradės gyventi. Torontie- 

čiai skaudžioje nelaimėje Kai
čius labai užjaučia.

Smeiktinas paseilintas.
“Gaišieji” amerikiečių lape

liai “Kas pirma mirs?“ jau pa
siekė ir Kanadą. Daugel.s SLA 
Kuopos narių Toronte jau juo; 
gavo ir daugelis jais labai p.k- 
jnasi, norėdami griežtai pa
smerkti šį nedorų ir pragaištin
gų darbų. Iš tikrųjų, ar tie žmo
nės (jei su jų visų sutikimu til
po lapeliuose nuotraukos) leis
dami j SLA narius tokius lape
lius pagalvojo, kokį nemalonu
mų jie sukels? Aišku, kad ne, 
nes jiems ne SLA gerovė rupi, 
bet savinauda. Labai ir labai 
sunku tikuti, kad tokie žemi 
žmones galės pakeisti dabai li- 
nius SLA pareigūnus, kurie or
ganizacijų išgelbėjo iš pražūties. 
SLA nariais yra nekokie nors 
neūžaugos, kad nesugebėtų ai 
skiru grudų nuo pelų, lede* 
toks žemas provukavmms na 
nų išeis į nenaudų patiems ‘ be 
rojams’ . Tiesa, ^y .^name d e 
mokralinėje šalyje, turime .ai.s- 
vę, galime sakyti kų norime, ga
lime ir rašyti kas patinka. Bet 
jau, kaip sakoma, “kas per
daug, tas nesveika“. Organiza
cija nėra pavienis asmuo, todėl 
jų taip drųsiai maišyti į' nema
lonumus yra pavojinga, ypač 
kada ji geram stovy ir yra vil
čių jų ugdyti dar labiau. Tikrai 
apgailėtina, kuomet keisto ir 
neapykantos valuomi žmones, 
skaudžiai žemina savo vardų, 
niekindami kitus. Ir dar nesige- 
dina net savo “fizionomijas“ 
viešai išstatyti pridėdami apie 
save taip gražius prierašus. Iš

Kuomet ligone vėl apleis na
mus ir atsidurs į ligoninę kitai 
operacijai, nepamirškime ir vūf 
ja taip pat gausiai ai ankyli. 
Tuo tarpu linkime kantriai per
nešti, kitų operacijų ir pasek
mingai atsikratyti ligoninės ir 
ligų ant visados, kad paskui dar 
ilgai ir laimingai butų galimi 
pagyventi malonioj pastogėj 
tarpe mylimų žmonių.

Nelaimė ištiko Kūčių šeimų.
Ilgesnį laikų Toronte gyvenę 

Kučiai sumanė persikelti į ta
bako ūkį, kad greičiau paleng
vinti savo gyvenimo našta. Bet 
gi žmogui nevisuomet taip bū
na, kaip svajoji, ne visad priei
ni to, ko sieki. Taip atsitiko ir 
su Kučio sumanymu. Užklupus 
karui Europoje, pašlijo ir čia 
įvairios pramonės. Daug žmo
nių, vos pradėjus tabako augi
nimų, sudėjo į tai visų savo il
gų metų triūsų, nemažai ir į 
skolas įbridus, sustojo tabako 
rinka, arba jei ir pirko, tai da
vė žemų kainų, kuri nešė nuo
stolį. Jau įsitvirtinusiems šioje 
srityje ūkininkams netaip atsi
liepė, bet naujakuriams teko 
skaudžiai nukentėti. Daug ap
leido ukius ir išėjo kaip stovi. 
Tokių eilėn pateko ir Kutys. 
Neseniai apleido tabako ūkį ir 
apsigyveno Limcoe, Ont. mies
tely, kad vėl iš naujo susirasti 
gyvenimo šaltinį. Neilgai teko 
ieškoti išeities iš būdų, kaip vėl 
nelauktai užklupo nauja nelai 
mė. Prieš pat Velykas vienų 
naktį, kuomet šeima ramiai 
miegojo, Kutys pajuto, kad ap
link liepsna, atsipeikėjęs supra
to, kad namai, kuriuose jis su 
šeima gyveno dega. Gelbėti 
daiktus jau nebebuvo įmanoma, 
laimė, kad jis spėjo per langų 
išmesti savo miegančius du sū
nūs jr žmonų.

Ši nelaimė galutinai prislėgė 
Kučio šeimų. Dabar jie liko ne 
tik be ūkio, bet ir be pastogės 
ir be drabužių. Apgailėtina pa
dėtis. Kiek vargo ir skausmo

jų septynių tų SLA “gelbėtojų’ 
daugelis delegatų, auksinio ju
biliejaus Clevelande pamena, 
kaip jie verti būti SLA vadais. 
Jie savo lapeliuose siūlosi su
stabdyti nuostolius ir nustelbti 
politikierių lermus... O kas gi 
lermavo Clevelando seime ar ne 
jus, gerbiamieji, kas drųsų ban
dė rodyti rankoves atsiraitoję ir 
kumštis sugniaužę eidami artyn 
estrados, kurioje atkakliai ir są
žiningai gynė SLA reikalus da
bartinis ir visų gerbiamas prez. 
Bagočius?

Nenoroms tas nemalonus 
vaizdas dabar prisimena ir da
rosi aišku, kaip jus greit kumš
čio pagalba prieš pastabas “su- 
stiprintumėt“ SLA.

Kiek aišku, tai musų kuopos 
nariai žada griežtai pasmerkti 
tokius žemus SLA gerovės ken
kėjus ir Šukį “Kas pirma mirs?“ 
grąžinti “herojams“, nes jie tik
rai pirma mirs ir SLA juos pir 
mus palaidos.

Visi kuopos nariai turėtų bū
tinai atsilankyti į susirinkimą, 
kuris įvyks bal. 14 d. ir atiduo
ti balsus už tuos pačius žmones, 
kuriuos nominavome į Pildo
mąją Taryba. Mes kaipo SLA 
nariai privalome gerbti visus 
narius be skirtumo, bet tokius, 
kurie kitus nori pažeminti, .ik 
du save išaukštinti tur me su 
drausti. SL nevi. 11 tulči m 
reklamoms, kur.os pragaištin 
gos pačiai organizacija*.

Susirinkimas įvyks 404 Bath- 
urst St., 2 vai. p.p. —O. L

’aro Žemėlapiai
Naujienose galite gauti 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.
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PER 32 METUS SUSIVIENIJIME, “BET 
TOKIOS ŠLYKŠČIOS AGITACIJOS 

DAR NEMAČIAU”
Jie SLA geroves graboriai, o ne “gynėjai”

53 Dienos

Taip pasivadinę “SLA Gero
vės Gynėjai”, turėtų vadintis 
“SGA Gerovės Graboriąi”. Ga
vau jų “krivūles” iš Sodus, 
Mieli. Gavo ir kiti SLA nariai, 
kurie tik skaito SLA organą 
‘‘Tėvynę”, nes antrašai yra 
gauti iš SLA centro. (Kas juos 
išduoda?). \

“Kriyulėj” No. 1 SLA ‘‘Ge
rovės Gynėjai” peršasi j SLA 
Pildomąją Tarybą ir tuomj 
pačiu pačiu kartu kriminališ- 
kai šmeižia SLA narių išrink
tą ir seimo užtvirtintą dabar 
esamą SLA Pild. Tarybą. O 
pačiai SLA organizacijai pra
našauja “mirtį” ir daro kitus 
organizacijos žeminančius pra 
simanymus, kaip tai kad ‘SLA 
laukia pavojus”, kuris jau net 
dabar stovįs prie durų, įvyks 
panika ir taip tolinus, jeigu 
tų “sargų bičiuliai nebus iš
rinkti į valdybą.

“Zuitęiai”
Čia man prisimena sena pa-

Kaip Tikrai Budo —

Man, žemiau pasirašiusiam, 
teko būti delegatu nuo SLA 
103 kuopos ir dalyvauti SLA 
Jubiliejiniame Seime Cleve- 
lande, Qhio. Taipgi buvo dele
gatais J. Ųagdanskis, iš 161 
kuopos, J. SakeviČius, 179 kp., 
J. Simokas, 181 kuopos, ir A. 
Dadžiunąs, 311 kuopos. Ke
lionės lėšas apmokėjo SLA 12 
apskritys, pilnai, ir visi dele
gatai neturėjo jokių pasiskun
dimų. Tai galiu įrodyti, ęes 
tuomi metu buvau SLA 12-to 
apskričio sekretorium.

Kas fiėlė Triukšmą
Dabar, kai dė| triukšmo kė

limo seime, turiu pasakyti, 
kad triukšmą kėlė ne SLA 12 
apskričio delegatai, kaip kad 
“graboriai” sako, bet Sargybos 
Bokšto suorganizuoti delega
tai. “Sargybos Bokšto” jų or
ganizatorius ir vedėjas net ap
siverkė, kuomet jo delegatas 
buvo šeinio sudrausti.

Velv-

Lankosi Spring 
Valley

BRIPGEPORT. — Pr 
Bertash, 756 W. 35 St.,
kas praleisti buvo Išvykęs į 
Spring Valley, 111. Mat, ten gy
vena daktaro motipą, 
švenčių proga daktaras, 
geras sunūs, nepamiršta

Prie progos žymėtina 
kad 1941 ųietąis dr. 
minės savo profesijos 20 
sukaktuves. -—Frentas.

kuria

a.tlan-

ir tąs, 
Bertash 

melų

Prieš 
John

Jau Pasveiko
BRIfiHTON PARK. — 

Velykas real ęstątininkas 
P. Stankowįcz, 470Q S West-
ern avė., buvo susirgęs gripu 
taip, kad noroms nenoroms rei
kėjo gulti į lovą.

Dabar jis jau vėl sveikas iv 
eina savo pareigas kaip ėjęs.

Kaijnynąs.

sakaitė apie zuikį. Vieną kar
tą zuikis įsikraustė į kopūs
tų daržą. Bešokinėdamas po 
kopūstus užsistojo ant kopūs
to lapo. Lapas lūžo, zuikis 
persigando ir sušuko: ‘žemė 
linksta, dangus griūva, bėkim, 
pavojus, bėkim!”

Per 32 metu.
Prie pabaigos turiu pareikš

ti, kad prie SLA priguliu be 
pertraukos jau 32 metus, ir 
visuomet užsiimdavau kuopos 
sekretoriaus pareigas. Prieš 
kiekvienus SLA Pildomos Ta-

SLA ^gerovės graboriai” 
per savo “krivūles” šaukia 
kaip tik tas zuikis, “žemė su
links’ dangus sugrius, milijo
nai subyrės* jeigu mes nebū
sim išrinkti į SLA Pildomąją 
Tarybą..’

Toliau “graboriai” rašo, kad 
dabartinė SLA Taryba ver
buoja delegatus šeiniau ne 
tam, kad* tvarkytų SLA reika
lus, bet tam, kad seime jie 
keltų triukšmą. Buk yra tokių

rybos rinkimus gaudavau vie
nokius tai kitokius agitacijos 
lapelius, bet tokių, kaip kad 
“graborių” “Musų Balsas” ir 
kiti jų raštai, tai dar nema
čiau.

Tai tikrai žemos rūšies me
laginga, neteisinga ir orga
nizaciją šn^eižianti agitacija. 
SLA organizacija turėtų tų 
melų iniciatorius ‘patraukti 
pasiaiškinti. Kokią tiesą jie 
turi organizaciją taip terlioti.

Gimtadienio Puota 
Velykų Dienoj

CHICAGO LAWN. — Teko 
patirti, kąd šios kolonijos gy
ventojai Jonas ir Teklė Tamo
šiūnai, 6231 S. Kolin avė., per 
Velykas turėjo nemažai gražių 
svečių. Mat, tą dieną buvo mi
nima Jono Tamošiūno gimta
dienis. Puotos metu svečiai i da
lyviai linkėjo JoiĮ^i geros svei
katos ir ilgiausių melų.

Pravartu pabrėžti ir tai, kad 
pp. Tamošiūnai yra žymus šios 
kolonijos gyventojai.

Kaimynas.

buvusių ‘samdytų” delegatų 
12-tain apskrity, kurie jau už 
du seimus (Clevelande ir 
Scranlone) iki šiol nėra gavę 
keliones lėšų. Tai ne tiesa, tai 
melas.

a: f a:
KAZIMIERA MISUNIENĖ 

po tėvais Paplauskaitė
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

kovo 31 d., 6:45 vai. vakaro, 
' 1940 rp.t sulaukus pusės amž., 

gimus Mariampolės apskr., 
Pręinų parap., Valąngiškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
sųnų Povilą ir dukterį Ste
faniją ir žentą Robert Mc- 
Elroy, brolį Juozapą ir brolie
nę Marijoną Paplauskus, 2 
pusseseres Oną Lesauskienę ir 
p-ą Santackienę ir jų šeimy
nas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoj 
—motinėlę Marijoną ir 2 bro
lius Povilą ir Kazimierą, 3 
seseris Antaniną, Agniešką ir 
Marijoną.

Kūnas pašarvotas 4224 So. 
Artesian Avenue. Laidptuvės 
įvyks ketvirtad., balandžio 4 
d. 8:00 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sięlą, o įs ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimieros Misu- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Sūnūs,.. 
Duktė ir kitos Giminės.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, > 
I Tel. YARDS 1741.

—J. 77. Alikonis,
36 kuopos narys.

*
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TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

........■■■■—■■ Ui. i. n .hm . i j

Perėjo i Naujas 
Rankas

BRIGHTON BARK. — šio- 
mis dienomis brolių Motuzų 
tavernų biznis, 2942 W. Persh- 
ing Rd., perėjo į ponų Kąsper 
ir Veronikos Kraszewski ran
kas. čia užlaikoma geriausios 
rųšies alus, kaip Schlitz, fteeley 
ir Berghoff. Duodama senoviš
ki dideli “skuneriai”, o prie to 
užkandžiai veltui.

Ponai Kasper ir Veronika 
Kraszewki yra mandagus, 
draugiški ir pilni energijos 
žmonės. P-ia Kraszcw$ki yra 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
parė, o ateity pasižadėjo įrašy
ki ir Kasperą į šią didelę ir nau
dingą organizaciją.

Dar pravartu priminti, kad 
įnan būnant “Naujienų” kon
certe ponas Kasper Kraszęwski 
buvo mano pirmas talkininkas, 
užsiprenumeravo “Nauj ienas” 
visiems metams, nors dar nebu
vo užsibaigusios.

Frank Klikna.

D I ill/rU/10 STS^n.n“ri LUVtIKIuvisas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankletams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

I

Persikėlė Naujon 
Vieton

MARQUETTE PARK— Aną 
dieną pasitaikė susitikti su 
William Pužu, kurs dabar gy
vena naujoj vietoj, ties 6836 S. 
Talman avė. Užklaustas pasisa
kė esąs labai patenkintas nau
ja vie|a.

Palyginti Williąmąs dar jau
nas vyras, šalia to, jis yra ge
ras žinovas kelių amatų.

Frentas.

aiiio CLASSIFIED ADS. i
J

Šaltimiero Badio 
Akordeonistas

Juozapas Warputas, žymus 
Chicagos akoldionistas, kuris 
dalyvauja “Šurum-Burum” pa- 
reųgimp balandžio 7 d., Ash
land Blvd. Auditorijoj.

( WHIP Badio Artistas^. .
Jonas Rukšlala, žymus ;di-

Ruošiasi Iškilmingoms 
Vestuvėms

T0WN OE LAKE. — Senų 
townoflakiečių pp. ' Welichkų ■ 
šeimynoj netrukus Įvykę ves
tuvės. Pp. Stanlėy ir Sofijos 
Welichkų sūnūs ir posūnis, 
Stanley Karpius, balandžio 20 
d. apsives su gražia p. Evclyn 
Trakselis,, taipgi To'wn of Lake 
apylinkės gyventoja.

Šliubą jaunieji priims vietos 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj, 5:30 v. 
vakare, o vestuvių puota įvyks 
netrukus po bažnytinių apeigų 
Vingiliausko salėje. Jaunasis

seni Town

yra 27, o jaunoji p. 
25 rųelų amžiaus.

Pp. Welichkai yra
of Lake biznieriui. Jie perdaug
metų užlaikę alinę ir valgyklą 
adresu 4119 S. Ashland avė., 
yra pažangus ir duosnųs žmo
nės, nąųjienicčiai ir Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai ir 
rėmėjai. Jiems ir jaunave
džiams linkim geriausio pasise
kimo ir laimės gyvenime.

Drg.

Visiems Širdingai 
Ačiū

Gerbiamiems klovaniečiams,

Sparks Kliųbo nariams ir vi
siems, kurie kuo nors prisidė
jo musų užuojautai liūdniau
sioj valandoj — visiems širdin
gai ačiū!

Taipgi ačiū amžiną atilsį 
Lawrenco draugams už puikius 
gyvų gėlių vainikus ir laidoto- 
j ui Mažeikai už malonų patar
navimą.

Motina Juzė Rashinskienė, 
Seserys Regina ir Loretta, 
5614 So. Winchester Avė.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(Chieągoj)
Harold Lowden, 21, su Mary 

Sliozes, 1|5
Andrevv Chaplinski, 24, su

Antelių Pucel, 20
Walter Kavalauskas, 23, su Ste-
11a Bųcinski, 23

John poipbrowski, 21, su 
Stella Deck, 19

Budriko Radio 
Valanda

Budriko radio valanda perei
tą < septintadienį suteikė daug 
malonumo radio klausytojams. 
Muzika ir dainos bir'o geros 
ir gerai išpildytos. Be nuolati
nių Budriko programo artistų, 
buvo dar naujas didelis cho
ras, kuris gerai užsirekomen
davo savo dainomis, skirtingo
mis nuo paprastai girdimų dai
nų. Makalų dramos vaidylos, 
kaip ir visuomet, patiko klau
sytojams savo linksmomis pa
šnekėtomis apie savo reikalus.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienio vakare 
nuo 7 iki 8 vai. iš stoties 
WHFC, 1420 k. Bus akordejo- 
nų muzika ir gražios liaudies 
dainos, svarbus asmenų ir 
draugijų pranešimai ir gardus 
juokai. Nepraleiskite nepasi
klausę. —Radio Mėgėjas.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU VALERIJOS SA- 
BESKA, gyvenusios Chicagoje, 
Brooklyne, New Britaįn ir Wilkes 
Barre, Pa. Yra dėl jos pinigų. Jei 
gyva, prašau atsišaukti. O jei mi
rusi, prašau jos giminių ar pa-| 
žįstamų: koks graborius ir kur ji 
palaidota. Prašau man pranešti 
laišku. Su dėkingumu duosiu atsa
kymą. Mrs. Anna Duoba, P. O. Box 
32,. Stronach, Mich.

SITUATION VVANTED
_________

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas užtik
rintas. Jos. Augaitis, 1608 S. 50th 
Avė. Cicero, III.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, 25 iki 40, savas kambarys, 
virimo nėra, nė skalbimo, prižiūrėti 
vaiką, liudymas. $8.00. 1227 Lunt, 
Rogers Park 0630.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

4416 MILWAUKEE AVĖ. arti 
Montrose—2 aukštų plytinė krau
tuvė ir namas. Vieta — nėra ge
resnės ant Milwaukee Avė.

FREDERICK U. BRAMMER
155 N. Clark St. State 1820.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ ply- 
t mis, po šešis kambarius, pirmam 
aukšte, karšto vandens šildymas— 
lotas 30x125 $6950—agentai nesi
kreipkite. 4212 So. Rockwell St.

PARSIDUODA MAR Q U E T T E 
PARKO apylinkėj 5 kambarių mū
rinis bungalow, octagon frontas, 
2 karų garažas, apšildomas, platus 
lotas. Greitam pardavimui — tjk 
$4500.00. Nedaug reikia įnešti cash 
—kitus kaip rendą. CHARLES 
URNICH, 2500 W. 63rd St., Tel. 
Prospect 6025. Vakarais. t

iŪsAl jk» a a1E TO . EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

rų dainininkas, balandžio 7 
d. daly vau jay,!Šgltimiero “$u- 
rum-Burum’uyparengime, Ash
land Blvd. Auditorijoj.

m

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

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

KAS KĄ TURITE MAINYTI. 
Piknikams daržas, gražus miškas, 
gasoiino stotis, Roadhouse, 2 skė
riai žemės ant pat Archer Avė. 
Fne .Lemont. Kama $6800. Turime 
daugelį namų ir farmų, didelių ir 
mažų, galima pigiai pirkti arba 
mainyti. C. P. SuROMSKIS, 6921 
So. Western Avė., tel. Republic 3713 
...... ............................... ...  ... ! — .
FUKN1TURE-F1XTURE FOR-SALE

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

prieš. < vaidinimą, vienok

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

404 S. Racine. 2-ras aukštas.

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

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI!
Congoleum ketv. pėd.............. 33c
Įnlajd Linoleum ketv. pėd...... 69c
Armstrong Inlaid Linoleum k. p. 98c 
Linoleum Rūgs 9x12 .............  $2.86
BLETSTE1N LINOLEUM STORE 

4957 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 5015.

MOTERIŠKŲ SKRYBĖLIŲ dir
bėjų patyrusių, nuolatinis darbas 
jeigu patyrusi. BI-REL HAT CO., 
630 W. Jackson Boulevard.

Al Brazis, baritonas ir Mi
kas Ovęrlingas, tenoras, išpil
dys daugelį gražių dainų per 
Šaltiniiero didžiulį ‘Šurum- 
Burum” parengimą, baland
žio 7 d., Ashland Blvd. Audi
torijoj.

Trys Nukrito Nuo
Stogo, Susižeidė

Trys stogų dengėjai nusirito 
nuo stogo adresu 6344 Evans 
avenue ir sunkiai susižeidė nu
kritę 25 pėdas ant šaligatvio. 
Jie yra Herschel Sitrell, 113 
West lllth Street, George 
Schalong, 11820 S. LaSalle 
Street, ir Kermit Masell, f 306 
W. lllth st.

Reikalauja
Perskyrų

Celia Roden nuo Nathan Ro- 
den. /

Oiga Sarovich
Sarcivich K

Marie Klikunas
Klikunas

Bessie Markis
Markis

nuo

nuo

nuo

Michael

George

James

Gavo
Perskii-as
įTheodore Bulurus’s

Ęuth Butųriųsis
Marie Anužis nuo Vąlerius

Anužis. < /

’A: :
nuo

Scenos Mylėtojų 
Ratelis Nebespėja 
Apsidirbti

Veikia Pasidalinęs Į 
Dvi Grupes /

ROSELAND.—Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelio, baigian
tis žieminiam veikimui, nebe
spėja nei apsidirbti. Todėl pa
sidalino veikimu pusiau, štai, 
Liudkevičia, Griškenas, Šim
kus, Griškėnienė, kovo 31 d. 
suvaidino komediją “Tarnas 
“Įpainiojo”, Indiana Harbor, 
Ind., Šv. Onos draugijos paren
gimo. Vaidinimas publikai la
bai patikę. Žinoma, iš tokių 
vaidylų kitaip ir negali būti. 
Šiuę sykiu Jul^i Griškėnienei 

(t,ej$o „ų:’ pay,ąj;glį, pęs,; mąt, jai 
rolę pridavė.dik už 2-jų savai
čių
nors lai buvo trumpas laikas, 
ji pasistengė pasivyti kitus, ir 
vaidino kuopuikiausiai. B. Liud- 
kus tarno rolę atliko artistiš
kai. Rateliečiai paliko rengė
joms, o vaidylos labai pasiten
kinę Onos draugija^ kąd juos 
pakvietė vaidinti. Be to, Onie- 
tės yra gana draugiškos, jos 
vaidylas gardžiai pavaišino su 
kugeliu ir kitkuo. Už tai joms 
ačiū.

Vaidins Bąl. 7 d.
Kita Ratelio grupė jau susi- 

mokinę vaizdelį “Mulkinę ir 
Mulkintojai”, kurį perstatys 
S.L.A. 139 kp. parengime, ba
landžio 7 d„ Liet. Darb. s'vec. 
Čia irgi vaidylos bus gana pa
tyrę, kąip tąi: J. Pučkorius, 
mulkinęs daktaras—profesorius 
jo sėbras—P. Babelis; Lietu
vos platintojas—A. Norbutas, 
ligonis—B. Gailevičius, ligonė- 
—M. Pažarskienč, ir piršlys— 
A. Andrijauskas.

HELP VVANTED—MALĖ 
Parbininkų Reikia

REIKIĄ DARBININKO ANT. 
FARMOS. Algos nuo $15 iki $20 
per mėnesį ir pragyvenimas 
tuokliai neatsi(šaukite).

CHAS MATULIS, 
R. 3, HART, MICH.

DIRBTUVĖ UŽSIDARO
800 plieninių sulenkiamų krėslų; 

100—6 ir 8 pėdų sulenkiamų stalų; 
300 plieninių kozyrų stalų dėl baž
nyčių ir auditorijų.
ROOSEVĘLT CHAIR & 

COMPANY, 
1220 So. Michigan 

Telefonas V1CTORY
Uždyka parkinimas.

SUPPLY

Avė.
0404.

(gir-

REIKALINGAS patyręs BAR- 
TENDERlS. 1843 So. Halsted St.

FURNISHED ROOMS—VyANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

PAIEŠKAU KAMBARIO TOWN 
OF LAKE apylinkėj-7-Prie mažos 
šeimynos. Box 2324—1739 So. Hal
sted St.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iKi 60%. Me» prista
tome bite kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Fhone Republic 6051.

MOVING AND EXfcRESSING 
Perkraustymas ir Važma

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON 5 AR 6 KAMBARIŲ 
flatas—Steam heat. Janitor patar
navimas. Pigi renda. Atsišaukite 
Chesnauskas Real Estate, CANAL 
2183.

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
43 ir Ashland, daro gerą biznį, 
pardavimo priežastis—kitas užsiė
mimas. 4300 So. Ashland Avė.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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

2202 W. Cermak Road
CANAL 8887 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt

PILNAI ĮRENGTAS TAVERNAS 
parsiduoda ar išrenduosime. Gali
ma užimti gegužės 1. Savininkas 
antram aukšte. 815 W. 51st St.

Visas veikalas mums prime
na kaip seniau šundąktariai gy 
dydavo per laiškus tamsius li
gonis. — Stepukas.

Northsidės SLA 
226 Kuopos Susi
rinkimas Šiandien
Rinks P. Tarybą ir delegatus

Visi nariai ir nares būtinai 
esate kviečiami šitame susirin
kime dalyvauti, nes tai yra 
svarbus susirinkimas.

Bus balsavimas
Tarybos ir rinkimas 
į seimą, kuris įvyks 
ateinančią vasarą.

Taipgi bus. aptarta

Pildomosios 
delegatų 

Chicagoje

daryli pasekmingu rengiamą 
kuopos vakarą šio mėnesio 
dieęą. Jis bus nepaprastas, su 
labai įdomiu perstatymu “Jo
nas Meilės Kankinys” ir bunco 
ir kortų lošimu. Visi nariai pra
šomi šiame susirinkime daly
vauti. —K. Č.

SUSIRINKIMAI
SLA 251 KUOPOS susirinkimas 

įvyks balandžio 3 d., 7:30 vai. va
karo, pas S. J. Mitphell, 6059 So. 
Washtenaw Avė. Prašome atsilan
kyti. —M. Žukas, rast.

SLA. 36 KUOPOS NARIŲ nepa
prastas susirinkimas įvyks Baland
žio4 3 d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. 7:30 vai. 
vakaro. Prašome pribūti visus na
rius, nes bus renkama Pildotnoji 
Taryba šiame susirinkime ir bus 
renkami delegatai į busimą seimą, 
kuris įvyks Chicagoje. Kviečia 36 
kuopos VALDYBA.

ROSELANDO LIETUVIŲ KUL
TŪROS DR-STĖS mėnesinis narių 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
balandžio 4 d., 7:30 vai. vak. Lietu
vių Darbininkų svet., 10413 South 
Michigan Avė. —S. Dilis, rast.

MORNING STAR KLUBO narių 
mėn. susirinkimas įvyks balandžio 
4 d., 8 vai. vak. Grigaičio svetai
nėje, 3800 West Armitage Avė. Yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

—M. Chepul, rašt.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA

MŲ SAV. S_Ą-GOS narių mėn. su
sirinkimas įvyks šiandien, bal. 3 d. 
7:30 v. vak. Chicagos Liet. Audi
torijoj, 8133 So. Halsted st. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti, nes 
susirinkimas labai svarbus.

—S. Kunevičius, rašt.

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2?rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Gęri Terminai

PETERS BROS. & CO.
1647 W. 47th Street

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

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerj, bet ganlnkl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classtfied” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma' daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbąąt- 
veždaml:

CANąl 8500
“NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chleago, Ui.



s Treeiad., balandžio 3, 1940

PRANEŠIMAS APIE 16-ta JUNGTINIU 
VALSTIJŲ CENZĄ .

Vakar čia buvo paduota Prezidento Roosevelt’o pro
klamacija apie šešioliktą Dešimtmetinį Cenzą, kuris ima
mas, pradedant su balandžio mėnesio 1 d.

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

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

Jisdoliaus 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.”

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

NAUJIENOS, Chicago, III.

tfi . NAUJIENU-ACME Telephoto
PIERRE PORT LA. — Penki žmonės žuvo ii' 24 liko sužaloti audros, kuri 

čia praūžė prieš kelias dienas.
Kaip aukščiau naduotas ti. jie turės tam tikrus iro- 

Cenzo Bhiro paaiškinimas dymus. kas iie yra. ir iš iu 
pasako. Cenzo tikslas yra
surinkti, kas dešimta ir etų, 
pilnas žinias apie Jungtinių 
Valstijų gyventojus ir kra
što turtą.

Kiekvienas žmogus gali 
drąsiai į visus klausimus at
sakyti. nebijodamas, kad 
paduotos informacijos bus 
naudojamos prieš ji. Visas 
surinktas žinias Cen^o biu
ras sudės krūvon ir iš ju su
darys šalies vaizdą — k;ek 
yra gyventoju. iš kokių ša
lių iie yra kilę, kiek vra 
jvairiu pramonių. k;ek ku
riose nramonėsp darb:nmkų 
yra. kiek jie uždirba, kiek 
žmonių yra mi°stuose, k‘ek 
gyvena ukiuos°, ar šalis 
turte i a. ar puola ekonomi
niai. kokiose vietos0 žmonės 
goriau gvvena, kokiose blo
giau, ir tam panašiai.

Visos informacijos anie 
pavienius žmones bus laiko
mos paslantvi. Jos bus nau
dojamos tiktai beudra Jung
tiniu Valsti jų padėties vaiz
do sudaryti.

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

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

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

Taigi, visi lietuviai, būti
nai sakykite, kad esate LIE
TUVIAI ar LIETUVIŲ 
KILMeS, bet ne kokios ki
tos tautos žmonės. Taipgi 
drąsiai \ atsakykite į visus 
cenzo klausimus ir koope^ 
ruokite su Cenzo rinkėjais. 
Kai jie ateis jus apklausinė-

galėsite pažinti su kvo turit 
reikalą — ar tai tikrai Cen
zo rinkėjas ar.ne.

Rs.
(Radio programų vedėjai 

yra prašomi šias informaci
jas paskelbti savo progra- 
muose, taipgi visos organi
zacijos yra raginamos jas 
perskaityti savo nariams su
sirinkimuose.—Rs.)

Cenzo Ėmimas 
Užtruks Chicago j 
Apie Dvi Savaites
Gyventojus, Turtą Surašinėja 

2,500 Tarnautojų.

16-to dešimtmetinio Jungti
nių Valstijų cenzo ėmimas 
Chicagoje užims apie dvi sa
vaites laiko. Darbas buvo 
pradėtas vakar rytą.

Per visus cbicagieeių butus 
per tas dvi savaites eis. cenzo 
rinkėjai su klausimais ir dide
lėmis blankomis, kurias jie 
turės išpildyti su informacijo
mis apie kvočiamų šeimų na
rių skaičių, uždarbį, kilmę, 
butų kambarių skaičių, ir’t. p.

Turtą, gyventojus Chicago j 
surašinėti valdžia turi pasky
rusi 2,500 tarnautojų. Visi yra 
po priesaika, kad pareigas tai
syklingai eis, ir gautų infor
macijų apie atskirus žmones 
niekam neišduos. Už prasižen
gimą jie bus skaudžiai baud- V • •ziami.

Per visą Ameriką cenzo rin
kėjų yra 120.000.

Bal. 5 Svarbus LSS- 
Centralines Kuopos 
Susirinkimas

LSS. Centralines Kuopos 
Narių Atydai

Draugai: LSS. Centralines 
Kuopos susirinkimas įvyks 
penktadienio vakare, balandžio 
5 d., kaip 8tą vai., “Naujie
nų” bute.

Susirinkimas bus tuom svar
bus, kad jame bus išduota ko
misijų raportai apie pasėkas 
suruoštų dviejų vakarų. Taip 
pat, bus kalbamasi apie nau
jus darbus, naujus sumany
mus ir prisirengimą prie PIR 
MOS DIENOS GEGUŽĖS AP- 
VAIKŠČIOJIMO.

Bukite visi užsimokėti savo 
duokles ir atsiveskite naujų 
draugų prirašyti prie LSS.

LSS. Centr. Kuopos 
Organizatorius.

15 Bankų Už 
Chicagos Moka 
Dividendus

Valstijos auditorius Barrett 
vakar paskelbė, kad 15 Illi
nois bankų, už Chicagos ribų, 
šiandien atmokės mažesnius 
ar didesnius dividendus savo 
depozi toriams. Tie bankai 
yra:

State Bank, Adrian 15.5%.
Farinors and Merchants 

State Bank, Arenzville 14.7%.
Citizens State Bank, Durand 

10%.
Farmers Stale Bank, Easton 

—5%.
Farmers* Co-Operative State, 

Galva-j-5%.
Commercial 7'rus t and Šo

vinys Bank, Lomax—10%.
First Trasi and Savings Bk., 

—10%.
Farmers & Merchants Sta

le Bank, Mendoia—5%.
Monroe Center State Bank, 

Monroe Cente r—5%.
Ottaiva Banking and Trust 

Company, Ottaiva—10%.
State Bank, Pana—12.79%.
Commercial State Bank, Sa- 

vanna — 5%.
San Jose Stale, San Jose— 

8%.
First State Bank, Stoning- 

ton—5%.
Peoples State Bank, Ver- 

mont — 11%.

Cicero Rinkimai 
Praėjo “Ramiai”
Balsavo Apie 30,000 Piliečių

CICERO. — Apie 30,000'Ci
cero balsuotojų vakar daly
vavo miestelio valdybos rin
kimuose. (‘Pirmieji rezultatai 
yra paduoti pirmam puslapy).

Rinkimai praėjo palygina
mai ramiai, bet varžytinės 
tarp partijų atstovų prie bal
savimo stočių buvo gana ašt
rios . Vienas republikonas, 
John B. Gražulis, nuo 1527 S. 
50th avenue. buvo sumuštas, 
o kitą užpuolė. Kas tai padarė 
—nukentėję nežino, bet sako, 
kad tai buvo demokratai. De
mokratai aiškina, kad užpuo
likai buvo ‘Better Govern
ment” partijos nariai.

Gaisras
Town of Lake

Pirmadienio vakare nuo de
gančių šiukšlių užsidegė du na
mai, adresu 4714 ir 4716 So. 
Marshfield avenue. Nuostoliai 
buvo maži, Namai priklauso 
Viktorui Mickunui ir F. Klu- 
cker’iui.

Grafas Jerzy Potocki, len
kų ambasadorius, kurį na
ciai įtaria vedus pasikalbė
jimą su ambasadorium Wil- 
ližįnl Bullitt. Esą Bullitt pa
žadėjęs Amerikos paramą 
Lenkijai.

Aukos Vilniaus
Krašto Lietuvių
Reikalams
Amalgamated Clothing 
Workers of America.
Lietuvių Lokalas No. 269 $15.00
Mr. & Mrs. V. Ascila .... $1.00
Buvo paskelbta 
(žiūrėk “N”, kovo 27 d.) 

$1,037.90

VISO FONDAS GAVO
$1,053.90

Visiems aukotojams tariam 
širdingai ačiū!

Aukas reikia siųsti finansų 
sekretoriui A. Ambrozevičiui, 
1739 S. Halsted St., Chicago. 
Čekius ir money orderius rei
kia išrašyti iždininko, p. Mille- 
rio vardu. Visos aukos greitai 
pakvituojamos per spaudą.

KOMITETAS VILNIAUS 
KRAŠTUI ŠELPTI

Antanas Vaivada,
Sekretorius.

“NAUJIENŲ” 26-to METINIO KONCERTO 
MUZIKALIS PROGRAMAS

I

PIRMA DALIS
Raibakys (Iš Rusų) ............     Matiuk
Serenada ............... ...............................   Schubert
Šokių Daina ......  Čekų Liaudies
Lietuvos Maršas ..................................................... Bertulis

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRU CHORAS 
SALOMĖJA ČERIENĖ—VIEŠNIA VEDĖJA

Kalba
DR. P. GRIGAITIS—NAUJIENŲ REDAKTORIUS
Sodne Žydinčių Gėlebų  ................................. Plotnikoff
Skrenda >; šiltąja—- ........................Dell’Acųua
Aria iš • Operbs “Traviata*N ........................   Verdi

GENOVAITĖ GIEDRAITIENĖ—Soprano
Verkia Margelė ...............    Liaudies Daina
Ištrauka iš Operos “BoNemian Giri” ..................... Balfe
Aria iš Operos “Tosca”/.......................................... Puccinl

ALDONA GRJGONIUTĖ—Soprano
Karvelėlį. ............. L....................   Sasnauskas
Čigonų Daina .__ ./........................ .x........................... Herbert

NAUJOS / GADYNĖS CHORAS
JURGIS STEPONAVIČIUS—Vedėjas

ANTRA DALIS
Atidarymo Daina iš “Perikola” ......................... Offenbach
Šią Naktelę ............................    Šimkus
Kiek šviesių Džiaugsmų (iš “čigonų Baronas”) .... Strauss 

t BIRUTĖS CHORAS
JONAS BYANSKAS—Vedėjas

Tykiai, Tykiai Nemunėlis ............................... Petrauskas
Ateik, Ateik ........ ............................................ Kuprevičius

ANTANAS KAMINSKAS—Tenor
Sesutėlės,. Lelijėlės (iŠ Birutės) ..................... Petrauskas
žalumo Bariga ........   Sarpalius

BIRUTĖS MERGINU CHORAS 
.‘JONAS BYANSKAS—Vedėjas

Scberzo (Ant Temos Paukštutė, Lakštutė) ......  Šimkus
7 Jeigu Mane Myli ..............   Denza

, ' IEVA ŠIRVAITĖ—Soprano
. .jŲ';: ■

Aš Negeri Atėjaiu ................ '........ ......................... Gruodis
Patekėk Aušrinė ................  Kačanauskas

ANTANAS KAMINSKAS—Solistas, Pritariant Chorui
!' $ Lituanica ....... ....................... ..............................:. Gailevičius

BIRUTĖS CHORAS
Dainininkams akompanavo pp. Jonas Byanskas ir Jurgis 

Steponavičius. “KIMBALL” pianą koncertui parūpino p. Jos. 
F. Budrikes. . 1

Balandžio 7 Rengia 
Banketą LietuvosC,

Konsului Pagerbti
Įvyksta Shoreland Viešbutyj
Chicagos lietuviai jau seniai 

laukia tinkamos progos pagerb
ti savo mylimą ir gerbiamą 
Lietuvos Konsulą Chicagoje, 
Petrą Daužvardį, nes Chicagie- 
čiai pamilo jį iš pat pirmos 
dienos, kai jis atvyko Chicagon 
užimti konsulo vietą.

Lietuvos konsulas Petras 
Dauž'vardis yra ne tik geras 
diplomatas visuose valdiškuose 
darbuose, kuriuos jis nuosek
liai ir gerai atlieka, bet apart 
to, jis yra geras ir gabus vi
suomenės veikėjas. Konsulo 
Petro Daužvardžio nuoširdus 
draugiškumas, patrij etiškumas, 
diplomatiškumas bei sumanu
mas ir kitos jo gražios ypaty
bės daug pagelbėjo jam įves
ti į Chicagos lietuvių veikimą 
daugiau tolerancijos, daugiau 
vieningos darbuotės lietuvių la
bui.

Daug Dirbo Lietuviams
Iš pat savo jaunystės dienų. 

Chicagos konsulas Petras Dauž- 
vardis su didžiausiu pasišven
timu ir su visa energija bei 
atsidavimu dirbo lietuvybės 
darbą, kuris mums visiems yra 
gerai žinomas. Dar tebesėdėda
mas moksleivio kietame suole, 
jau atsižymėjo savo patrijoti
niais užsimanyjimais. Dirbo 
jis čia Amerikos lietuvių tar
pe, dirbo ir tėvynėj Lietuvoj. 
Visas jo gyvenimas yra papuo
štas tais tautos darbais, ku
rie kelia visus lietuvius prie 
giliausio patrijotizmo, prie 
aukščiausio kultūros laipsnio. 
Užtai ir nenuostabu, kad Chi
cagos lietuviai, apkainuodami 
Lietuvos konsulo Chicagai Pet
ro Daužvardžio didelius nuo
pelnus, rengiasi jį pagerbti ir 
išreikšti savo padėką, taip kaip 
ir Lietuvos valdžia padarė, tai 
yra: per Lietuvos Ministerį 
Povilą Žadeikį apdovanojo Pel- 
rąg Daužvardį aukštuoju kun. 
Gedimino Rikijaus laipsnio or- 
denu.

Rengia Prekybos Butas
Sekmadienį, balandžio 7 d., 

Chicagos lietuviai suvažiuos Į 
Shoreland Hotcl—Crystal Ball- 
room, 6-tą valandą vakare ir 
tenai prie skanios vakarienės 
ir smagios muzikos pagerbs 
kons. P. Daužvardį ir jo ma
lonią žmonelę bei jų gražius 
patrijotinėj dvasioj beaugan
čius sūnelius. Kas norite daly
vauti toje Konsulo pagerbimo 
puotoję, mąįonėkite užsisakyti 
tikietus nevėlfaitS^kaip penk
tadienio rytą, telefSnuodami J. 
Pakel, Grovehill 0306.

Lietuvių Vaizbos Butas 
(Chamber of Commerce) kai
po inicijatoriai šio bankieto, 
pavaišins visus atsilankiusius 
svečius skaniais gėrimais. Skait
lingai visi dalyvaukime.

J. P. P.—M. D.

Šįvakar SLA 36-ta 
Kuopa Rinks 
Pild. Tarybą

Rinks Delegatus Chicagos 
Seimui.

šįvakar Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
st., įvyksta labai svarbus SLA 
36-tos kuopos susirinkimas. 
Prasidės 7:30 vai. vakaro.

Šiame susirinkime įvykj 
Pildomosios Tarvbos rinki
mai, taipgi bus renkami kuo
pos delegatai į SLA seimą. Vi
si nariai būtinai dalyvaukite, 
ir pasisakykite už pažangiuo
sius kandidatus musų orga
nizacijos vadovybei.

—Narys.

VAKAR CHICAGOJE
• Bohumil Plos, buvęs Lyons 

miestelio pašto viršininkas, bu
vo nuteistas kalėti už išeikvo
jimą $1,000 pašto pinigų. Jisai 
praleido juos savo “honey- 
moonui” Hot Springs kurorte.

O St. Louis gyventojas Vic- 
tor Banzen buvo nuteistas už
simokėti $50 pabaudos už pa- 
sivogimą $1.35 iš St. Gabrie
liaus bažnyčios, 45th ir Lowe 
avenue.

• Laike susirėmimo su ban
ditu, buvo pašautas 32 metų 
Niek Reiter, savininkas gaso^ 
Ino’ stoties ad. 443 West lllth 
Street.

• Automobilių nelaimėse žu
vo sekami chicagiečiai:

John F. Flannery, advokatas 
nuo 100 North LaSalle Street;

James Gum, 21, 12049 Nor
mai avenue;

Morton Levy, 22, 4934 N. 
Kimball Avė.

• Adresu 6212 So. Peoria 
Street vakar pasikorė 57 metų 
Mrs. Matilda Felstrup.

Į, Minneapolis, Minn., polici
ja išvežė du chicagiečius, Char
les Wilkes, nuo 1547 N. Tal- 
man, ir Walter Bonecki, nuo 
3254 Potomac avenue. Jie ten 
apiplėšė auksinių daiktu krau
tuvę ir pasigrobė $3,200 ver
tės prekių.

• Prie mašinisto John No- 
vako garažo, 5751 North Me- 
nard avenue kas tai pametė 
ryšulį su $1,580, šimtinėmis ir 
kitomis stambiomis banknoto- 
mis. Kai Novak pašaukė poli
ciją atvykti radini pasiimti, tie 
nusijuokė, manydami, kad jis 
krečia suvė’uotus April Fool 
šposus, Pc’icistų nesulaukda
mas Novak pats nunešė pini
gus nuovadom

9 Dės Plaines miestelio val
dyba uždraudė savo ugniagesiu 
komandai gęsinti namus už 
miestel'o ribų, jei tų namu sa- 
vininkaįjrjnesutiks ugniagesiams 
atlyginti.

• Vakar Chicagos parkų 
darbininkai baigė griauti pas
kutinį užsilikusį Chicagos Pa
saulinės Parodos triobesį. Tai 
buvo- administraci jos rūmai, ku
riuos per kelis metus naudojo 
Parku distrikto valdyba. Da
bar distriktas turi naujus admi
nistracinius rumus, kuriuos pa
sistatė prie Kareivių Stadiono. 
Taigi, nebeliko nei vieno trio- 
besio primint chicagiečiams 
apie Parodą, kuri jiems atnešė 
daug smagumo 1933-1934 me
tais.

Prarado Paltą ir 
Ridikiuli “N.”
Koncerte

“Naujienų” Koncerte sek
madienį kas tai prarado mažą 
ridikiulį (cosmctic bag) su kos- 
metikais ir automobilio rak
tais. Kas pametėte prašom at
sišaukti į “Naujienas”.

Laike šokių kas tai turbut 
per klaidą pasiėmė paltą (top- 
coatą) priklausantį jaunuoliui 
p. Vytautui Shurn, Hinsdale, 
III., telefonas DOWNERS 
GROVE 80Q2Y2. Asmuo tą 
paltą pasiėmęs prašomas atsi
lankyti arba grąžinti jį savi
ninkui, aukščiąu nurodytu ad
resu.

Nubaudė Už 
Neatsargumą

Vakar ir užvakar miesto 
saugumo teismas nubaudė de
vynis motoristus už neatsargų 
važiavimą. Tarp nuteistųjų 
yra Rudolph Radan, 4544 S. 
Ashland avenue, ir Simonas 
Bradakis, 2915 S. Lyman avė. 
Gavo po 5-10 dienų kalėjime-




