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SĄJŪNGININKAI VIS GLAUDŽIAU 
KOOPERUOJA

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

BRITANIJOS LĖKTUVAI ATAKAVO 
NACIŲ LAIVŲ BAZĘ

Nori palaikyti kooperavimą ir po karo

ji3 
diskusuotų 

liečia taip 
Francuzijos

LONDONAS, Anglija, bal. 
5. — Dienraštis “The Daily 
Mail” penktadienį patalpino 
pranešimą, Ifad Britanija ir 
Francuzija svarsto abiejų ša
lių bendro parlamento idėją, 
šitoks parlamentas, jeigu 
butų sudarytas, 
klausimus, kurie 
Britanijos, kaip ir 
interesus.

Bet, sako “Daily 
ko konkretaus šiuo 
nutarta; reikalas 
diskusijų tema.

“Daily Mail” 
kad Londone ir 
ko pasitarimai 
britif ir franeuzų kooperavimo 
tikslu. Noras yra sujungti abi 
šalis į bendrą ekonominę ir ka
rinę pajėgą ne tik dabartinio 
karo metu, bet ir po karo. 
Glaudžiai kooperuodamos, abi 
šalys sudarytų tokią galingą 
jėgą taikos interesuose, kad 
joks agresorius neturėtų drą
sos išeiti prieš ją.

šiuo laiku britijTir fbaneuzų 
kooperavimas—darosi -vis arti
mesnis. Į Londoną atvyko. užkariauti pirm karo priklau- 
Francuzijos blokados ministo- siusiąs Vokietijai rinkas.

Mail”, nie- 
reikahi ne

pasiliekąs

tačiau aiškina, 
Paryžiuje įvy- 
juo glaudesnio

Britanija plečia 
blokadą

LONDONAS, Anglija, bal. 
5. — Paskelbta programa juo 
skubiau statyti prekybinius 
laivus. Stalyti juos greičiau, 
negu Vokietijos submarinai, 
lėktuvai ir minos spėja skan
dinti. Numatoma kai 
laivus statyti dalinai 
krito.

Gabenimas geležies
Švedijos į Vokietiją Norvegijos 
pakraščiais atrodo jau sulaiky
tas. Ruda dabar gabenama į 
Švedijos uostą Boteno Marėje 
ir lauks čia iki keliai Baltijos 
jura atsidarys.

Britanija 
ji vykdys 
trolę rusų 
tiems karo 
vostoką. Baigiami planai stip
riau kontroliuoti reikmenų ga
benimą j Balkanų šalis, iš kur 
tos reikmenos gali pasiekti Vo
kietiją. Bendrai 
stengiasi užlopyti 
kieti j ai spragas, 
aiškiau pasirodo, 
kadą praktiškai 
šauly.

kuriuos 
iš kon-

rudos i

davė suprasti, kad 
kontrabandos kon- 
laivams gabenan- 
reikmenas į Vladi-

sąjungininkai 
blokados 
kur tik 

ir plečia 
visame

jos 
blo- 
pa-

Pasigenda Kuusi
neno

ba-
už-

COFENHAGEN, Danija, 
landžio 5. — Kai Rusija 
puolė Suomiją, Stalino vyriau
sybė paskelbė įsteigusi “suo
mių liaudies vyriausybę”, su 
Otto Kudsinenu priešaky.

Suomijai ir Rusijai 
sirašius, Kuusineno 
vyriausybė” oficialiai 
ta. Bet kas atsitiko
Kuusinenu, tai nežinoma. Kal
bos eina, kad jis nužudytas, 
kitos — kad jis sugrįžo į Ko- 
minterno sekretoriaus vietą.

taiką pa- 
“liaudics 
likviduo
si! pačiu

ris Monnet pasitarti su Brita
nijos ekonominio karo minis- 
teriu Crossu. Prekybos minis
terija .praneša, jogei Francuzi- 
ja ir Britanija darančios' vis
ką, kad galima butų juo leng
viau abiejų šalių reikmenomis 
apsimainyti. Net apšvietos rei
kalų ekspertai studijuoja klau
simus, kaip tiksliau britų vai
kus mokinti franeuzų kalbos, 
o franeuzų vaikus anglų kal
bos.

Slaptame posėdy ateinantį 
ketvirtadienį Britanijos parla
mentas debatuos blokados lo
pymo klausimus. Ryšium su 
blokados problemomis įsteigta 
nauja korporacija — Anglijos 
ir Balkanų kompanija.

Jos tikslas pagrinde esąs 
toks: kur neįmanoma laivyno 
pagalba sulaikyti plaukimą reik
menų Hitleriui, ten pavartoti 
pinigų galią. Ir naujoji korpo
racija pirmoj vietoj Balkanuo
se supirkinės reikmenas, kurių 
nori gauti Vokietija. Tačiau ji 
neapsiribos vien Balkanais. 
Bendrai ji stengsis atimti na
ciams reikmenas ir, greta to,

Naciai varo kampa
niją prieš žydus 

Čekijoje
5. — 
prieš 

ir sa-

PRAHA, Čekija, bal.
Naciai varo kampaniją 
žydus ne tik reiche, bet 
vo protektorate, Čekijoj.

Nacių vyriausybė įspėjo če
kus, civilės tarnybos samdi 
nius, kad jie privalo paimti 
skirybas, jeigu yra vedę - žy
des. Jeigu nepaima skirybų, tai 
neteks dar|)o.

Nugriaus Maskvos 
sieną, statys komisa

rams ofisus
MASKVA, Rusija, bal. 5. — 

Bus nugriauta paskutinė sek
cija sienos, kuri praeity apsu
po vadinamą Kitai Gorodą. Nu
griautos sienos vietoje ir apy
linkėje bus pastatyti antri liau
dies komisarų rūmai.

Naujieji pastatai užims 18- 
kos akrų plotą ir bus 15-kos 
augščių.

Cigaretams popiera 
iš obelių medžio

Kuone visa cigaretams

Waste Utilization 
apskaičiuoja, kac 

kas metai Kalifor- 
galima padaryti

SAN FRANCISCO, Cal., bal. 
5.
reikalinga popiera šiandien yra 
importuojama iš užsienių. Ten
ka mokėti po $900 tonui.

California 
Commission 
iš nugenėtų 
nijoj obelių
tiek popieros cigaretams, kiek 
reikia. Ši popiera butų geres
nė, negu importuojama, o kaš
tuotų ji tik apie $250 tonui.

Iki šiol nugenėtos obelių šar
kos būdavo išmetamos kaip 
šiukšlės.

LONDONAS, Anglija, bal. 
5. — Britanijos lėktuvai mėtė 
bombas į Vokietijos šarvuotį 
Wilhel)irshavene. Vėliau jie nu
lėkė toliau ir atakavo keturis 
Vokietijos skraiJolius (destroy- 
ers).

---- X-----X-----X-----

OSLO, Norvegija, bal. 5. — 
Vokietija kraujanti didelį kie
kį geležies rudos Švedijos uo
ste Lulea, Boteno Marėje, i. 
laukia kai bus galima ją ga
benti į reichą Baltijos jura.

---- X-----X-----X-----

LONDONAS, Anglija, bal. 
5. — Čia suorganizuota Angli
jos — Balkanų prekybos- kom
panija. Pagrindinis kompanijos 
kapitalas mažas, btt jos užnu
gary stovi 
ginė, galia, 
supirkinėti 
nori pirkti

visos Anglijos pini- 
Kompanija stengsis 
reikmenas, kurias 
Vokietija.

—x—x—x— 
LONDONAS, Anglija, bal.
— Britanija skubina staty-5

;i prekybinius laivus. Stengia- 
kad 

ir
si juos statyti greičiau, ne 
nacių submarinai, lėktuvai 
minos spėja paskandinti.

PARYŽIUS, Francųzija, bal. 
5. — Sąjungininkai* sako, kad 
Vokietija pražudžiusi k’ųorie 55 
nuošimčius visų savo submari- 
nų, kuriuos turėjo karo pra
džioje. Kovo mėnesį žymiai 
mažiau sąjungininkų prekybi
nių laivų žuvo. 

x—x—
LONDONAS, Anglija, 

5. — Britanijos spauda 
neša: sąjungininkų ekspertai 
ruošia planus taip glaudžiam 
Britanijos ir Francuzijos ko- 
operavimui po karo, kad joks 
agresorius neturės drąsos iš
eiti prieš jų galybę.

---- X'
bal.

pra-

Popiežius paskirsiąs
Stritch kardinolu
VATIKANO MIESTAS, bal. 

5. — Vatikano atstovas davė 
suprasti, kad popiežiaus kon
sistorija, kuri susirinks šių 
metų birželio mėnesį, gali pa
skirti keturis, naujus kardino
lus Jungt. Valstijoms. Dabar 
Jungt. Valstijose yra du kar
dinolai, dviejų vietos neužpil
dytos ir dar popiežius planuo
jąs du kitus kardinolus pa
skirti.

Naujų kardinolų tarpe nu
matomas Chicagos arkivysku
pas Stritch.

Susųuehanna upės 
vanduo kįla

bal.WILKES BARRE, Pa.
5. — šios savaitės pradžioje 
Susųuehanna upes vanduo bu
vo pakilęs 31 pėdą augščiau 
normalaus lygio. Potvynis iš
vijo tūkstančius gyventojų iš 
namų ir padarė nemažai žalos 
turtui.

Penktadienį, smarkaus lie
taus pasėjo, vanduo pradėjo 
kilti antrą kartą vienos savai
tės bėgiu. Penktadienį jis pa
siekė 25 pėdas virš normalaus 
lygio ir vis dar kilo. Tačiau 
nesitikėta, kad dėl tiek lietaus, 
kiek palijo, potvynis^pasiektų 
pradžios savaitės lygį.

Cenzu, ėmėjas žiuri, kaip prezidentas Rooseveltas 
pats išpildo blanką.

NACIŲ MINISTERIS ATAKUOJA 
' ■ SUMNER WELLESA

BERLYNAS,.. .Vokietija, bal. 
5. .— Suminėm Wellcs, Jungt. 
Valstijų valstybės departamen
to sekretorius asistentas, lan
kėsi Europoje kaipo prez. Roo
sevelto pasiuntinys taikos ga
limų tyrinėti. ’

Ką jis girdėjo, ką sužinojo 
— nepaskelbė. Pranešimus pa
darė tik prez. Rcosevcllui ir 
valstybės sekretoriui Hull’ui. 
Rodos, visi pranešimai sakė, 
kad Welles užsilaikė korektiš
kai.

O betgi Vokietijos užsienių

11 metų mergaite 
nužudžiusi motiną 

ir broli
LOS ANGELES,xCal., bal. 5. 

— Policija suėmė Chlce Davis, 
11 metų mergaitę. Nužiūri ją 
papildžius galvažudystę.

Mergaitės pasaka yra tokia: 
jos motina, Lolita Davis, nu
žudžiusi savo dukterį (mergai
tės seserį) Daphne 10 metų, 
kitą dukterį Ann 7 metų ir 
sunkiai sužeidusi sūnų Mark 
3 metų. 1

Tuomet ji, Chloe nužudžiusi 
motiną ir brolį, norėdama už
baigti brolio kančias.

Mergaitė aiškina, jos moti
na bijojusi “demonų”, prašiu
si ją užmušti. Ji, Chloe, pra
šymą išpildžiusi.

Kaimynai kalba apie Chloe 
kaipo ramaus ir gero budo 
mergaitę.

Japonai vėl kaltina 
rusus 

TOKIO, Japonija, bal. 5. — 
Japonijos žinių agentūra Do- 
mei praneša^ kad reguliari ru
sų kariuomenė perėjusi Man- 
čuko sieną ties Suifenho ir pa
degusi mažą J kaimą.

reikalų ministerio von Ribben- 
trop išėjo su pikta ataka prieš 
Wellesą. Dalykas toks: francu- 
zų žurnale L’Illustration pasi
rodė Sumner Welleso paveik
slas greta Paul Reynaudo, da
bartinio Francuzijos premjero; 
ten pat atspausdintas žemėla
pis, neva parodas, kaip fran 
euzai nori apkarpyti Vokieti
ją, jei karą laimėtų.

Dėl šito paveikslo Ribbeh- 
trop ir atakuoja V/ellesą: kaip, 
girdi, jis leido šitokioj aplin
kumoj savo paveikslą nutrauk-

P r e z. Rooseveltas 
geresnis kandidatas 
nei kiti—-sako motina

ATLANTIC CITY, N. J., bal. 
5. — P-nia Sara Delano Rco- 
sevelt, prez. Roose'velto motina, 
pareiškė, kad, jos manymu, jos 
sūnūs yra geriau kvalifikuotas 
prezidento pareigoms eiti nei 
dauguma kitų kandidatų. Ji ne
žinanti, ar prezidentas kandi
datuos trečiam terminui, o ir 
nejdomaujanti tuo klausimu.

Nauji aliejaus šalti' 
niai surasti Syrijoj

BEIRUT, Lebanon, bal. 5. — 
Nauji, ekspertu kalbomis la
bai svarbus petroleumo šalti
niai surasti šiaurės Syrijoje.

Areštavo du komu 
' nistus

bal.WASHINGTON, D. C
5. — Du Bostono komunistai, 
F. P. O’Dea ir Philip Frank- 
feld, tapo- areštuoti Washing- 
tone. Jie atsisakė duoti paaiš
kinimus atstovų rūmų ne-ame- 
rikoniškai veiklai tyrinėti ko
mitetui.

LONDONAS, Anglija, bal.
5. — Penktadienį išleistas Bri
tanijos komunikatas sako: ket
virtadienį britų lėktuvai at
skrido į Jade žiotį, prie įplau
kimo Vokietijos laivyno bazėn

New Yorko paroda 
turėjo $54,000,000 

išlaidų
NEW YORK, N. Y., bal. 5.

— Pereitą ketvirtadienį New 
Yorko pasaulinės parodos tary
ba paskelbė raportą. Jis rodo, 
kad nuo parodos organizavimo 
pradžios, prieš ketverius me
tus, iki pereitų metų gruodžio 
27 dienos paroda turėjo išlai
dų $54,712,238, o pajamų per 
tą laiką gavo $31,149,487.

Geležies ruda krau- 
jama Boteno Marės 

uoste
• A

NARVIK, Norvegija, bal. 5.
— Vokietija krauja milžinišką 
kiekį Švedijoj iškasamos gele
žies rudos > Boteno Marės uo
ste Lulea. Iš čia, kai ledas Bal
tijos juroje ištirps, ruda bus 
gabenama į Vokietiją. Naciai 
matomai nutarė nebegabenti 
sau rudos Norvegijos pakraš
čiais.

Pataria neutralioms 
šalims remti sąjun

gininkus
\ -
ANKARA, Turkija, bal. 5. 

— Turkijos dienraštis rašo: 
neutralios šalys privalo padėti 
sąjungininkams, britams ir 
franeuzams, Vokietiją kovoti; 
jeigu sąjungininkai karą pra
laimės, Europos mažosioms ir 
vidutinio dydžio valstybėms 
lemta žūti.

Laivas, kuri bombar
davo 8 kartus, pasie

kė namų uostą
OSLO, Norvegija, bal. 5. — 

Norvegijos pasažierinis laivas 
Mira, 1,152 tonų, pagaliau pa
siekė Norvegijos uostą. Ji pa
lydėjo Britanijos konvojus. Aš
tuonis kartus jo kelionėje na
cių lėktuvai atakavo laivą. Iš 
107 laivo pasažierių du tapo 
sužeisti. Pasažieriai kalba, kad 
tris nacių lėktuvus Britanijos 
karo laivų priešlėktuvinė ug
nis užgavusi.

Atmetė reikalavimus 
tirti Jungt. Valstijų 

diplomatų veiklą
WASHINGTON, D. C., bal. 

5. — Senato užsienių reikalų 
komiteto pirmininkas, senato
rius Pittman, penktadienį at
metė naujus reikalavimus iš
tirti, ar pagrįstai nacių “Bal
toji Knyga” kaltina Jungt. 
Valstijų diplomatus padėjus ka
rą Europoje sukurti.

Wilhelmshaven. Lėktuvai mė
tė bombas į nacių šarvuotį; 
nuskridę toliau, jie užpuolė ke
turis Vokietijos skraidolius ir, 
manoma, padarė jiems žalos. 
Britanijos lėktuvai sugrįžo vi
si.

VĖLESNI PRANE-
\ ŠIMAI

— Jungt. Valstijų senatas 
penktadieni popiet priėmė re
zoliuciją ir pasiuntė ją prez. 
Roosevcltui pasirašyti. Rezo
liucija palaikys galioje dar tre
jus metus Jungt. Valstijų pre
kybos sutarčių su svetimomis 
valstybėmis programą.

— Socialistų darbininkų par
tijos konvencija suskilusi. Da
lis nori pasmerkti sovietų Ru
sijos užpuolimą Suomijos. Ki
ta dalis pritaria Rusijai. Kon
vencija laikoma New Yorko. 
Socialistų darbininkų partija 
yra Trockio vadovaujama ko
munistų šaka.

— Pranešama, Britanijos 
kreiseris ir submarinas pas.- 
rodę Jugoslavijos uosto Dubro- 
vnik apylinkėje, Adriatiko ju
roje. Laukiama Italijos reak
cijos, nes ji skaito Adriatiką 
savo dominavimo sritimi.

— Monnet, Francuzijos blo
kados ministeris, įspėjo neutra
lias šalis, kad blokada ir jas 
varžys.

— Rusų radijas (valdžios 
kontroliuojamas) penktadienį 
smarkiai atakavo Skandinavi
jos šalis. Reikalavo Švedijos 
užsieniu reikalu ministerio re- t *
zignacijos.

Amerikos laivams 
Įsakyta neplaukti į 
Francuzijos uostą
GENOA, Italija, bal. 5. — 

American Export Lines laivų 
viršininkai čia gavo Jungi. 
Valstijų valdžios įspėjimą ne
sustoti Marseille uoste, Fran- 
euzijoje. Įspėjimas duotas re
miantis Jungt. Va’stijų neu
tralumo aktu, kuris draudžia 
Amerikos laivams lankyti ka
riaujančių šalių uostus.

Užtiko apleistą fran
euzų laivą

LISBON, Portugalija, bal. 5. 
— Portugalijos laivas Carval- 
ho Arauja praneša užtikęs At
lante Francuzijos 8,000 tonų 
laivą tanką. Laivas yra be įgu
los. Manoma, įgula apleidusi 
tanką, kai submarinas jį tor- 
pedavo. Portugalijos laivas 
tempia apleistą laivą į Lisbo- 
ną.

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

Giedra; vėsu; lengvi ir vi
dutinio stiprumo šiaurės ir 
šiaurės rytų vėjai; saulė teka 
5:26 v. r., leidžiasi 6:20 v. v.
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COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMĄ? I 20 METŲ 

350 IŠ PUIKIAUSIŲ CHIŲAGŲJE ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA 

20 DODGES, 1939, 1Q38, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir Į936 kiekvienas 
parsidupda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip pau- 
ji pigiai kaip $245; 24 ODDSMOBIŲĘS 1939, 1938, 1937 ir 1936 taip 
žiba |r tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 visi naujų karų sąlygose, 
Pigiai kaip $125; 12 PĄCKARDS puo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SAULES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kaip $290; 12 FLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vqs vartoti, pilnai garąn|ųoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLET^ nuo 1939 iki 1936. Visi godeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 ŠTUDEBAKERS nuo 1939 ikį 1936 modeliai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš visų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

jums metu patarnavimą ir patenkjn|mą.
Jums nereikią |r pinigų, mes imsime jųąų karus fcąipo |mokėjupą, 
o likusią dali jus galite išpipkėti kaip patogiau.

Atdara kasdien ikį 10 v. v. ir visą dieną sekmadienį

COOK COUNTY FINANCE CO.
1340 W. 63rd STREET (Prie Loomis)

KAS NEŠVARIU KELIUEINA, TO IR TIKS. 
LAI NEGALI BŪTI ŠVARUS

CRĄNE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avemie 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65

5 tonus ar daugiau .........   * f-•
PETROLEUM CARBOH COKE $7.75
Perkant 5 .tonus ar daųjiąu Tonąs ■ "

Sales Tax ekstra.
" ...... .......................... , ...-j

Pasikalbėjimas Sįį SLA
Organizatorium

Sveikas Broli! Maciau, kad 
Tamstai gerai sekasi ir jau bai
gi kopti i pačias viršūnes, gau
damas tiek daug naujų SLĄ 
p ariu?

—Tųi|b kųip Pjiųnani Pažąų- 
gos Vajuj, tųip ir anlratn seka
si gapa gerai. Bet, ve, dabpr 
jau atrodo prastai ir mano pa- 
stangos puola žemyn.

—Ifąjp taj, l<as atsitiko?
—Kaip (|ą klausi, negi Tam

stai perą žinoma dabartine 
šmeižto ir purvo vedama po
litika?

—Taip, aš apie tai žinąu. 
Bet argi tas kenkia gavimui 
naujų narių prie SLA?

—Kepkia, ir dar kaip ’KpD" 
kia! Tiesiai papiekų ir purvų 
pila apt SLA. Biauru ir pama
nyti ąpie tai. Anų vakarų nu
vykau pas žmones, kurie buvo

—ToRįs aiškinimas “brqlįpw 
Jųrgeljpnip labai Riškjąį ir 
charaktingai parodo, jį patį, 
kaip ji$ nežiųp kų ji^ TRŠp įr 
kų ji bekalba. Jo tuos šmeižto 
raštus, kaip matėme, godžiai 
panaudojo prieš tląbąįjjiię; 
Pild. Tarybų fašistiški ‘Geda
vęs (Jypejai SLĄ’’ ir koipna- 
cjų pr^«nai. 

i

Kas Pasinaudojo Tai., Paštais?

Tegul Jurgelionis pasako, 
jei jo rustai nebuvo Šmeižtu 
dabartinei SLĄ Tarybai, 
tąi kodėl tuos rųštpsr panaudo
ja sųyp ųgitųeijai opozicija 
prieš dabartinę Bild. Tarybų? 
Pagalios kų čia ir kalbėti apie 
ąspienį? kųrjs iš visko aišku, 
pats nelipo kų rašo. Tai sap
nai, svajupe, o pp ripitas lo
giškas darbas.

—Tųip, tai tąįp, broli qrga- 
nizų|oriųu? aš manau kad pil- 

» . » f . • '

pai rimtus ir gprųs faktus nau
doji prie visų savo aiškinimų 
ir todėl aš sp Tams|os nurody
mais .pilpai sutinku. Bet, pa
sakyk Pian» kų Pianai apie da
bartinę SLA Bild. Tarybų?

—Dabartinė SLA Pildom. 
Tarybų*, išimant M. Vinikų, ku
ris susidėjo su fašistiškais po
litikieriais, užsipelno pagarbos, 
gero vardo, kaipo sųžipipgi, 
gabus darbuo|ojaį SLA labui ir 
tndpl aš patarčiau visieių sų- 
žiniiigiępis SĮjA nariams nę- 
kĮausyįi jokių “Gerovės ar ne
gerovės SLA gynėjų”, bet vi
siems balsuoti už sekančius 
kandidatus į SLA Pild. Tary- 
blj: .

/ Prez.—F. J. Bagąčius
Į Vice-Prez. J. K. Mažukna
į Sekr.—D. Pilka
Į Iždininkus—K. P. G ūgis
Į Iždo Globėjus—E. Mikužiu- 

tė ir Povilas Dargis ....
Į Dr. Kvot.—Dr. J. S. Sionis

to vai t is.
Mes SLA nariai neprivalom 

pasiduoti tokiai nešvariai agi
tacijai, kurių skleidžia tas

“Negerovės komitetas” šmeiz- 
damas dabartinę SLA Pild. Ta
rybų. Mes turim pažinti asme
nis nę įš jų garsių kalbų, bet 
iŠ jų praeities nuveiktų rimtų, 
kultūrinių darbų. Dabartinė 
SLA Pild. Taryba kaip tik turi 
gražiausius užrašus kaipo vi
suomenės darbuotojai, švarus 
sųžiningi (išimant M. Vinikų) 
ir teisingi. TODĖL REIKIA 
UŽ JUOS IR BALSUOTI.

SLA Kuopų Organizat.
(Bus daugiau)

Tel YARDS S146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo
3343 S. HALSTED ST.

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

Garsinkitčs “N-nose”

/nELAUkEtE-
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies painus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine,
222 W. Adams St. kamb. 1517, 1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERAL1ĄI AGENTAI Šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COJVIPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

... . .. . . . z

pažadėję prirašyti savo jaunų 
sūnų ir dukrų prie SLA. Vos 
lik įėjau į bptų ir pradėjau 
kalbėtis, tpoj šeimininkus pa
duoda lapelį, ant kurio uždėta 
antgąlvįs “Kas pirma mįrs, 
Tamsta ar SLĄ?” Pakalbėjus, 
pradėjau aiškinti, kad tai yrą 
darbas polilikieriaus J. J. ,Bą- 
čiuno ii- kily, kurie skverbiami 
užimti vielas SLA Pild. Tary
boj, ir todėl jie nepaiso kokias

ŠALTIMIERO
W. H. I. P.

1480 KYLOCICLES

NAUJAS -1940 
NORGE

lllll
1•IIP

ratorius parsiduotų už tokių 
žemų kainų. 194d modelis 
su visais naujausiais pageri
nimais, Sealed Unit, vertas 
$160.00, tik už .......................

nebuvo istorijoj,

priemones vartoja, bet kad tik 
atsiekus tikslo.

“Bet žiūrėk Tamsta”, inan 
atsakė šeimininkas, ‘‘čia jie 
tvirtina, kad tų visų skelbia 
vyriausius SLA orgaųo -redak
torius, KĮ. Jurgelionis. Tiesų, 
jiš Ę. Jurgęlionį pažįstas gerai 
iš jo darbų, kuomet jis gyveno 
Chicagoj ir visuomet į jį žiū
rėj/) su nepasitikėjimu.'B.ct ve, 
štai kų kitas, l^i(Jįny§ sąkp: 
“Cenzūra Smaugia'4'?rrėVyiię ir 
SLA”.—“A lydžiai perskaičiau 
viską”, tęsė šeimininkam, “ir 
pas mane susidarė prąsta opi
nija apie SLA”.

Ir čia jis mųp pareiškė, kad 
nors buvęs prižadėjęs prirašy
ti savo vaikus prie SLA, bet 
kuomet organizacijoj yra vel
dama tokia nešvari politika, 
tokie skandališki aprašymui, 
lai šiltom kart atsisako savo 
vaikus prirašyti. Tai labai ap
gailėtina.

' J

.50

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD j

Kas Tai Daro

—Iš to kų čia Tamstai pasa
kojau gali pilnai numanyti 
kokia nešvari demoralizacija 
yra paskleista apie SLA. Pa- 
pianyk tik, jei tų darytų njusų 
organizacijos išoriniai priešai, 
|ai butų galima tuos šmeižtus 
nuneigti. Bet tatai daro orga
no reduktorius, kuomet tatai 
daro SLA nariai ir tai tie na
riai, kurie nori atsistoti į prie
šakį organizacijos ir būti SLĄ 
Pild. Tarybų, tad turi bųt 
taip pasivėlina purvinti, šmei
žti orgąiiizųeijų lokje vyraį 
kųip W. Laukaitis, V. Keršę- 
vičius, M. Vinikas, J. J^aeili
nas, S. Mockus, J. Brazauskas 
ir Dr. S. Biežis, kurie šitokių 
nešvariu kpliu npri patekti į 
Pild. Tarybų, tad lutri būt 
kįekvjenam aišku, kokie yra jų 
tikslai. SLA nariai turi juos 
pažinti; iš jų darbų, iš jų pa
skleistų lapelių ir kad apsau
goti SLA nuo tpkių gaivalų, S 
LA NARIĄI NEPRIVALO LAI
KĘ RINKIMŲ PILD. TARYBOS 
DUOTI JIEMS NĘI VIENĄ 
BALSĄ. Kas to nepaisys, tas 
organizacijų stums į atžagarei
vių, politikierių medaliais apsi
kabinėjusių fašistų rankas. 
Tuomet SLA likimas gali būti 
labai mizernas.

—Ar Tamsta skaitei K. Jur- 
gelionio aiškinimus “Tėvynė
je” kur jis aiškina, kad jo 
straipsniai neturėjo blogos ten
dencijos nei prieš vieną asme
nį, kaip lygiai nei prieš SLĄ 
Pild. Tarybos narius? Tik, esą, 
klaidingai suprastos jo mintys?

Mrs. A. K. JaRUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienj
4631 Sq. Ashland Avė.

TeL YARDS 0094
Antrad., Ketvirtad. PenktądienĮ
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

DR.STRIKOUIS~
Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: VARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BKCi\O J.
ZUBR1CKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rytmetinių
Lietuviškų

radio
PROGRAMŲ

10:00 VALANDĄ RYTO

AKIŲ SPECIALISTAI 2808 West 63rd St.
VALANDOS. 2—4 popiet ir 7—: 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadu 
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

i"1.,ji i.ij ..ict,-1, .. .j„ 1 . y 1 ■ -5 RAŠTINE:
6912 SO. WĘSTERN AVĖ. PROSPECT 4050

DR. VAITUSH, OPT.

r*’?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA U DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCIj
DIENA IR NAKTĮ

Visi telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Sp. EĮermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenųe

■ Telefonas LAl’ĄYETTE 0727

j—x . i » koplyčios visose
JL—-UšZcu. 1 Chicagos dalyse

Klausykite tnusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, lt:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

mi POVILU jBALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Phpne Grovehijl 0J42
Phone Cicero 2109

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49|h Court, Cicęrp

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenųe Phone Yards 4908

,'. . .___  _ _  . . _ .J. 'L _ /, . ...ŲĮ'!

ALRĘRT V, PETRUS
4704 So. Węstern Avenųe Phpne Lafayptte 8021

T J. LIULĘVICIUS
4348 S. California Avenųe Phone Lafayette 3572

f-.,;_______ ". ____  _________
P. J. RIDIKAS <

3354 So. ųpistud Street . YARDS 1419

NARIAI i 
Chicagos, f 
Cicėro vi < 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
liiųuiiiiiiaiiuiilliiHiiiiiiMiiHl

IIIIIIIŲ HIIIIIIIIIIIIIHIIHMilIltlI 

I

Aipbųlance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

( v S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Litųųnica Ąvęnue Yards 1138

LACHAWICŽ IR^UNŲS
2314 West 23rd Place Phone Cąnal 2515
g)KYR|lIS: 42-44 Eąst 10«th Stfėet Tel. rullman 1270

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
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.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kiti Lietuviai Daktarai

DIL A. JENKINS
(Lietuvis;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sularų 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. V1RG1MA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

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 8 

Nedėhomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR' DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
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
Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Rcpublic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENŲE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F, Pylsucki Le Van
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vąk.

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

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki B yak.

Telefonas SEBLEY 7339 
Namų telefonas Brunswick 9597

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 RUSUOS
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 SL

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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. Telephone PLAZA 3200

~ ADVOKATAI
K. P, GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn S t 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 S p. Hąlsted S t 
Valandos vakarais nuo,6 iki 8:30

Telefoną* YARDS 9818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal ęutartį

~A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Įlydė Park 3395
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KORESPONDENCIJOS
Scranton, Pa.

Rockford, III
Nauja organizacija

Lietuvių Balsuotojų
r likimas įvyko kovo 29 d. 

tuvių cėntre, 1108 S. Main 
St. Kadangi turėjome net du 

a bCtojus, tai susirinkimų tu
rėjome skubiai atlaikyti. Buvo 
pririnkta dar daugiau valdybos, 
kaip antai: vice-pirmininkas. 
iždininkas ir du iždo globėjai.

Pastebėjau, kad visi organi-

za toriai pridavė daug aplikaci
jų naujų narių. Be to, jie Visi 
pasižadėjo kitame susirinkime 
dar daugiau naujų narių gauti, 
o drg. St. Petrauskas pareiškė, 

ii įrašysiąs šimtą narių. 
Nors tai ir didelis būrys, vie
nok aš esu tikras, jog Petraus
kas savo pažadą ištesės, juo la
biau, kad Rockfordo lietuviai 
yra labai susidomėję naująja 
organizacija bei pasiryžę yra į 
ją įsirašyti.

Iš SLA 30 kuopos.
šių melų balandžio mėnesio 2 

dieną buvo SLA 30 kuopos mi
tingas. Susirinkimas buvo gana 
gausingas, nes buvo Pi.domo-

Lvgos ?: ■ 
,1 lkad llsa

* * *
Šia proga noriu pranešti, jog

LIETUVIŲ KALBOS

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

KAINA $1.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III., arba Dr. 
D. Pilka, 528 Columbus Avė., Bos- 
•-»n. Mass.

tuvių Piliečių Klubas turės di
delį parengimą. Vadinasi, ba
landžio 7 d. bus metinis balius 
J. Gritz svetainėje, 510 Island 
Avė. Prasidės 3 vai. po pietų. 
Bus graži koncertinė programa 
ir geras orkestras šokiams, šo
kiai prasidės 7 vai. vakaro. 
Įžanga 50 centų, o vien tik šo
kiams — 25c.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Visi rockfordicčiai yra kvie
čiami atsilankyti ir drauge su 

|klubiečiais linksmai laiką pra
leisti. —Reporteris.

tų rinkiniai.
Musų kuopa gali būti pavyz

džiu kitoms kuopoms dabarti
nės politikos atžvilgiu. Juk tau
tininkai prisiuntė k.ekvienam 
nariui savus lape Jus, kuriuose 
jie pranašauja mirtį Sus.vieni- 
jiinui. Ten visokie šmeižtai, ne
pagrįsti įtarimai, orakulo “Jur- 
gelionio” pranašystės citatos, jo 
“geniališki” įnešimai, jo poetiš
ki šiukšlynai, mėšlynai, jo f pa
ternalizmas, apsuptas pagieža, 
kad niekas jo kandidatūros nė 
rėmė sekretoriaus vietai, pilas', 
visais šonais, taip kaip vanduo 
per suirusios bačkos karšius ir 
maitina tautiškų masę, o dar 
daugiau jos lyderius, kad prisi-. 
gėrę to įkvėpimo eitų skelbti už 
tautiškų “šlcitą”.

Nariai, kuriems rupi SLA jo 
gerovė ir ateitis, suprato, kad 
tai yra tik blogos valios darbas.

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 3!/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

STANGĄ]®
FEDERĄLjSAVINGS
- and . —- CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVTNGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOClATIONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

NUOLAIDA NUO

$30 iki $65.00
Pirkdami dabar naują 1910 metų Elektrinę Ledaunę (Re- 
frigeratorių) jus niekur nerasite tokio didelio pasirinki
mo visų geriausių išdirbysčių, kaip Budriko Krautuvėje, 
o Budriko žemos kainos nustebins jus—už 6 pėdų ledaunę 

$79-50 iki $169.00 Leng vai s Iš mokė ji m a i s.

V

ra

i Įi
D

Jo F. Budrik Ine.
THE LARGEST SOUTH SIDE FURNITURE, RADIOS 

AND ELECTRICAL APPLIANCE DEALER

3409-21 So. Halsted St Tel. Yard 3088

Leidžiamas žymus Oro Teatras—Radio Valanda iš WCFL 970 k. ra- 
dio stoties, 5:30 iki 6:30 nedėlios vakare.

Pradedant balandžio 14 dieną programo laikas permainoma: pra
sidės 9 vai. nedėlios vakare Chicagos laiku. Šitas programo 

laikas pasiliks per visą vasarą.

šmeižtai, kad faktų jokių tuo
se lopeliuose nematyti, tik tuš
ti žodžiai. Nariai žino, kad Prie
glaudos namo fondas nuo 1912 
melų buvo perkeltas į našlių ir 
našlaičių fondą. Kad tokio fon
do niekas nevagia, o iš jo yra 
išmokama kas menuo apie 70 
SLA narių, kurie reikalauja pa
galbos. Tam tas fondas lik ir 
yra sutvertas. Kad Sus’v. na
riais per kelis šimtus yra paau
gęs, tai tą žino ir pats musų Vi
ii ikas, kuris ant raportų pasira
šo Valstijoms. O vienok jo “fei- 
sas” yra tarp tų, kurie katego
riškai sako, kad SLA nariais 
SUMAŽĖJO. Jau iš lokių mela
gingų faktų aišku, kad tiems, 
kurie tokią agitaciją veda, nei 
teisingumas, nei frateiTialižmas 
nerupi. Jiems rupi tik prestižas, 
dėl kurio jie kovoja visomis 
priemonėmis, nežiūrint, kad jos 
yra ir melagingos ir žemos rų- 
šies juos pačius nupiešiančios.

Taigi tokiose aplinkybėse 
prasideda didžiumoje balsavi
mai tarp kuopų. Tokius balsavi
mus turėjo ir Scranton 30 
pa balandžio 2 dieną.

štai jų rezultatai.
Bagočius ..................
Laukaitis ..................
Mažukna ..................
Kerševičius ...............

(jis mat vietinės kuopos narys) 
Vinikas-. 
Pilka ....
Gugis .... 
Bačiunas

Waukegan, III.
Visokios žinios iš musų 

kolan jos

Waukegano laisvesnicji drau
gai sudėjo po keletą centų kun. 
M. X. Mockaus paminklo pasta
tymui. Aukojo šie draugai: A. 
ir M. Rybikauskai $2, A. Pet
kus $1.50; po $1: S. Adomkus, 
G. Grinius, A. Bitumskas, J. 
Skruzdis, J. Sereikis, C. Damb
rauskas, T. Lazdauskas, A. Bu
kauskas, J. Malicjaitis; po 50 
centų: M. Ambros, A. Jocius 
B. Maseliunas, J. Jakubauskas, 
J. Jaseliunas, J. Paulauskas ir 
J. Mačiulis; J. Domijonaitis da
vė 25 centus. Tokiu budu iš vi
so susidarė $16.25.

Tariu širdingai ačiū visiems 
aukotojams, o taip pat G. Gri
niui, kuris padėjo aukas rinkti.

♦ * *
SLA 262 kuopos susirinki

mas įvyks balandžio 7 d., 10 
vai. ryto. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, nes susirinkimas 
bus labai svarbus. Mat, bus 
balsuojama už Pildomąją Ta
rybą, o taip pat bus renkami 
delegatai į seimą, kuris įvyks 
Cbicagoje birželio mėnesį. Tu
rėsime ir dang au re kalų ap
tarti.

♦ 4c *

Balandžio 21 d. Waukegano 
Liuosybės choras rengia didelį 
ir gražų vakarą: stalo scenoje 
operetę “Mikado”.

Kalbamam chorui vadovauja 
Jurgis Steponavičius. Kiek man 
žinoma, prisirengimo darbas ei
na visai sklandžiai. Galima tad 
tikėtis, jog operetė bus itin gra
žiai pastatyta.

Visi Waukegano ir apylinkes 
lietuviai; kiveč’ami tą šaunią 
operetę pamatyti.

1 J. .Mačiulis.

Rytoj SLA 260 
Kuopos 
Susirinkimas

Rinks Pildomą Tarybą

Svarbus SLA 260 kp. susi
rinkimas Įvyks sekm., April 7 
d., Zig Zag Klube, 6819 So. 
Western Avė. Pradžia 2-rą va
landą po piet.

Susirinkimas svarbus tuom,

kad bus renkami Pildomosios 
Tarybos nariai. Taipgi bus iš
rinkti delegatai ateinančiam 
Seimui Chicagoje.

Todėl,' visi nariai būtinai at
silankykite i minėtą susirinki
mą kuo skaitlingiausiai.

Genovaitė Zelniutė 
SLA 260 Kp. Sekr.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
o2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir pYašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
užeminta kainą, kaip, nauji 
mpeliai 50c, sulaužyti stiklai 

11.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

’ Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
-andasi didžiulėje Jos. F. Budri- 
■o krautuvėje kožna diena ir 
edėlioje iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409-11 S. HALSTED ST.

kuo-

45
37

48
27
42
37
46

Jeigu SERG Ne
Rizikuok!

Jeigu nepašalinsi užsisenėjusių ligų, tai kasmet jausies neramesniu, o 
prie galo išsivystis kas tai į tikrą ligą. Nelaukite tiek, jei norite svei
kais būti. Ir labiausia užsisenėjusios ligos išnyko, neužsispirkite. Įdo-
maukitės geru pasekmingo gydymo rekordu. įgytų paskutinių 14 me
tų laiku, gydant tūkstančius su įsisenėjusiom ligom šioj gydymo 
įstaigoj.

VITARIUM
GARSIAM SVEIKATOS CENTRE CHICAGOJ, 3851 W. MADISON 
ST. šioj įstaigoj turi naujausius gydymo aparatus. Gydo naturaliu- 
tnoksliniu budu užsisenėjusioms ligoms nuraminti ir sveikatai grąžinti 

BE SKAUSMO! BE OPERACIJOS!
Vitarium įstaigos gydymo budai gavo nuostabiai puikius gydymo 

vaisi: v, gydant vyrus ir moteris nuo skilvio ligų, nervingumo, susi
laikymo galvoj kraujo, užkietėjimo, tulžies skausmų, ar inkstų, ne
migęs. odos ligų, reumatizmo, artrityzmo, tonsulų uždegimo, nosių
pertakų skausmo, hemoroido, storosios 
rinės, aukšto kraujo spaudimo, kylos, 
degimo, dusulio, žemo kraujo spaudi
mo. menko svorio, mažakraujystės, 
nutukimo, galvos gėlos, lumbago, au
sų ligų, gyslų ir tt.

Perskaitykite šiuos Laisvus 
Paliudymus!

Laisva Nuo Visų Skausmų
Vitarium Heath Center':

Trokštų pasakyti visoms mote
rims? kad pirm pradėsiant gydytis 
pas jus, aš gydžiausi nepasekmingai 
pas keletas gydytojų per 3 metus.

Pasidavusi jūsų pastangoms, tdoj 
pastebėjau pagerėjimą. Dingo visi 
skausmai, didžiai nusistebėjau kaip 
beskausmis yra jūsų natūralūs gy
dymas ir padedąs nasveikaujan- 
čioms moterims.

Mrs. A. Bebetsos,
718 Nosth Monticello

žarnos ligų, moterį) ligų, cuk-
nervų uždegimo, .bronchų už-

Tel. Yards 2151

YKA VAISTŲ IR NOTITOIMS 
KRAUTUVĖSE

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
PflSZ

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

MLauiutė . 
Brazauskas 
Dargis ......
Staneslow .

Graičiunas

33

39

10
Delegatais yra išrinkti šie na 

iai: kun. M. Valadka, p-lė Ci
ną Zorskaitė, Barney Mikulis, 
>3olomėja-Salė Šimkuvienė ir 
Jonas Stepanauskas.

Reikia pasakyti, kad šita kuo
pa visada didžiumoje atiduoda
vo savo balsus tautininkams, o 
šį kartą atidavė kaip tik visai 
priešingai, kas liečia Bagočiaus 
ir Gugio kandidatūrų. Yra pro
gresas. Šias žinias gavau nety
čių Mat, buvau Scrantone ir 
užėjau pas Barney Mikulį, tai 
jis man sakė apie kuopos susi
rinkimą ir delegatų išrinkimą. 
Jjs nurodė, kad ir Binghamto- 
ne taip SLA nariai turėtų su
prasti tautininkų vedamą pro-, 
pagandą. Binghamtonietis

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

Garsinkitės “N-nose”

Apiplėšė Toym-of- 
lakietę- /

T0WN OF LAKE. — Du va
giliai įsgiavo • į butą adresu 
4531 South Troy itžeet, supan
čiojo šeimininkę, pririšo ją prie' 
lovos ir pasigrobė $14.00.

Apiplėštoji buvo Mrs. Anna 
Liepas, 77 mėtų moteriškė.

■ ATEIKITE NEMOKAMŲ PATARIMŲ
PRIE KURIO NORS VITARIUM STABO GYDYTOJO, ARBA, KREIPKITĖS 

PRAŠYDAMI NEMOKAMOS KNYGELES APIE SVEIKATĄ.

Kai Kurioms Dalims Pilnas Pagrindinis

I Š T YRIMAS 
kalkuriuose departmentuose, įskaitant 
šląptnno iinnlyzą ir kraujo .... 
spaudimo ištyrinu)

Užtikrinti Moksliniai Gydymo Budai 
K'.iikurhiose Departmentuose$1 $2

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon 
Alus

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

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.

ii

70 Atskiri kambariai diagnozul Ir gydymuisi . . . visus 2 aukštas 
Įsteigta 1925 Metais

VIT ARIUM HEALTH CENTER
Gydytojų Priežiūroj

3854 W. Madison St. Tel. Van Buren 5252
ATDARA: Kasdien nuo 10 v. r. iki 8 v. vakaro ir šeštadieni iki 4 v: popiety: 

Sekmadieni uždaryta. Kviečiame susitarimui.INKITE SIUOS
TRIS ĮŽYMIUS DEMOKRATUS

John Stelle
I 

GUBERNATORIUS

Benjamin S 
Adamowski

I UNITED STATES
SENATORIUS

ATSIDARĖ VAI
STŲ DIRBTUVĖ

Nuo Infhienzijos, Pneumonijos, 
Plaučių Uždegimo Nervų Suiri
mo, Galvos Skaudėjimo ir nieku- 

rių moteriškų ligų.
Patentą gavau nuo United States 
Datont Office. Kaip reikalausite 
siųskite ir pinigus ar Money Or
derį.
Šitos gyduolės yra neįkainuoja
mos. Didelės vertės. Patentuota 
prekė 30c.

FRANK SARAPAS 
4637 S. Hermitage Av. 

CHICAGO, ILL.

RIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

”6 S HaktedSt. VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
“"aisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Edward J. Barrett
Į VIEŠOSIOS ATSKAITOMY

BĖS AUDITORIUS

PARAIŠČTAI 
GYDO KYLĄ

Stato naujus audinius kaip ois- 
teris perlus, be piovimo, skaus
mo, laiko sugaišties. Specialistas 
laisniuotas daktaras įrodo išgi
jimą į 10 dienų. Vartok senąjį 
paraištį ar pirk naują—pigiai 
kaip $5.00. Lengvus išmokėjimai 
Gydome moteris—moteris prižiū
rėtoja. Kreiptis dykai ekzamina- 
cijos ir bandomojo gydymo. $1.

100% TRUSS SERVICE 
1869 N. DAMEN Avė. Arm. 820*> 
Dr. Peter Schyman, Direktorius 

Įst. 18 metų Laisniuotas Dr. 
prižiūrėtojas.

Šie trys vyrai ėjo ištikimai visuomeninęs pareigas per dešimts metų.
Jie atnešė Demokratų Partijai ir lllinojaus Valstijai kreditą.

Stelle, Adamowski ir Barrett yra verti jūsų PARAMOS.
"   ................... , .............. .......................... ................................................. ............... ' ' "■ I ■" . ' —'

Demokratiškieji primary įvyks pirmadienį, balandžio 9 d.
Šį skelbimą padovanojo Stelle, Adamowski ir Barrett draugai.

1 1 ... .k,,..' ..... ===== ... ........ '..

Listen to and Advertise over
PAUNDECH'S YUG0SU4V RADIO

Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
586 S. Clark St., Chicago — Har. 8006
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUblished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:

{5.00 per year in Canada
5.00 per year outside of Chicago 
8.00 per year in Chicago

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

Match 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act Of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

j e tuos patarėjus vadinti “tip 
steriais”.

UŽSIREGISTRAVO IR 
“NEW MASSES”

EUROPOS SUTEMOS Ką Žmones Mano

Naujienos e i ii a kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted Stj 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500,

tJŽsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams _____ ....__ ,____
Pusei metų ...»........ ........
Trims mėnesiams .... ........-
Dviem mėnesiams ........__
Vienam mėnesiui __ ___

Chicagoj per išsiuntinėtoj us
Viena kopija ____________ 3c
Savaitei ____ _____________  18d
Mėnesiui .J.........................— 75c

Juhgtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams .................  $5.00
Pusei metų ....................  2.75
Trims mėnesiams ..........  1.50
Dviem mėnesiams ......  1.00
Vienam mėnesiui ______ _ .76
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ........................  $8.00
Pusei metų ....................  4.00
Trims mėnesiams ......  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Demokratijos privilegijos demokratijos 
. priešams

Kaip jau buvo minėta, Vals
tybės departamente turėjo užsi
registruoti, kaipo svetimos ša
lies agentūra, vyriausias komu
nistų organas “Daily Worker”. 
Dabar “Nauj. Gadynė” praneša, 
kad buvo priverstas užsiregiš4 
truoti ir komunistų žurnalas 
“New Masses”. šitą faktą pa
skelbė Valstybės Prokuroro pa
dėjėjas Rogge.

“Tas pats Rogge dar pra
neša” (skaitome Brooklyno 
socialistų savaitraštyje), “kad 
valdžia imsianti už pakarpos 
kitą komunistų leidinį, ‘Ne\v 
Masses’. Ir jis užsiregistravo, 
kaip svetimos valstybės ageri- 
tija. O kiek pirmiau to žur
nalo leidėjai gynėsi, kad jie 
nieko bendro neturi nei su 
komunistų partija, nei su a- 
gentavimu svetimai valsty
bei.”

Vadizmo įsigalėjimas Europoje. —- žmonės muštrinami 
vienodai protauti, vado valiai pasiduoti. — Avių ban
da. — žmonių kolektyvas 
šaus. —t Staigmenos diktatorių valdomuose kraštuo
se. — Kraštutihybė sueina. — Diktatorių politikoje 
ftėra jokio nuoseklumo.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

- Viskas tvarkoma iš vir- “Vilnis” nėra Vilnius

Diktatūrų garbintojai, gyvenantieji demokratinėse 
šalyse, reikalauja sau visų laisvių ir teisių, kurias sutei
kia savo piliečiams tų šalių konstitucija ir įstatymai. Ar 
šitas jų reikalavimas privalo būti patenkintas?

Paprastai demokratijos jį patenkina. Sakysime, A- 
merikoje yra fašizmo, hitlerizmo ir komunizmo šalinin
kų. Jie turi čia savo organizacijas, leidžia savo laikraš
čius, daro susirinkimus ir veda agitaciją už savo idėjas. 
Ir valdžia jų nepersekioja. Jeigu kuris jų padaro kokią 
suktybę — kaip, pav. Browderis, kuris neteisingai varto
jo pasą, keliaudamas Europon — tai teismas juos nubau
džia. Bet čia bausmė yra ne už tai, kad tas žmogus yra 
komunistas arba fašistas, bet už įstatymo peržengimą.

Demokratinių šalių įstatymai, bendrai įmant, neati- I S. L. A. REIKALAI I 
ma teisių n* laisves demokratijos priešams. Tame yra vie
na iš demokratijos silpnybių. Demokratija šituo atžvilgiu T - i išrv • v, 
yra mažiau apsaugota, negu diktatūra. Nes diktatūra globėju
tokių nuolaidų savo priešams nedaro. Kas nesutinka su x. . ’ ......j., , . . .. i j _ .v. ,. Šio menesio pabaigoj’ baigia-diktatūra, tam ji neduoda ne išsižioti. L SLA pi]domoį Tarybos rinld.

Diktatūrų šalininkai šitą demokratijų silpnybę žino mai Yra (laug kandidatų, ku- 
ir labai dažnai panaudoja ją savo tikslams. Pavyzdžiui, rie norėtų būt išrinkti SLA viv- 
Vokietijos respublikoje Hitleris daugiau, kaip per dėšim- sininkais, bet he visi jie tinka 
t j metų atvirai kovojo prieš respublikos santvarką, nebi- tonis pareigoms.
jodumus, kad jam kas blogo atsitiks. Jisai buvo kartą pa- Susivienijimo gerovė reika- 
kliuvęs į kalėjimą už “pučo” darymą, bet demokratinė !^Tu{a’ kad. asmeilys> kuuems 
valdzia susimylėjo ir ji paleido, pirma negu jisai pabaigė Libijos;įkalus tvarkyti, bu. 
“pakutavoti”. Išėjęs; kalėjimo, jiski' toliaus ?tęse’s:avb*tą '‘teišiirgi;* apsišvietę & geros 
darbą — iki jo tikslas buvo pasiektas. valios lietuviai. Vienas tokių

Daugelis sako, kad demokratija Vokietijoje dėlto ir kandidatų yra Povilas Dargis, 
žltigo, kad ji buvo perdaug nuolaidi savo priešams. Ji bu- kuris kandidatuoja į SLA iždo 
vo nuolaidi* ne tiktai naciams, bet ir komunistams, kurie > ^bėjus. Leiskite man tarti zo- 
taip pat, kaip ir Hitleris, nuolatos ruošė “pučus” ir sten- Dargį nuo pat jo atvykimo iš 
gėsi nuversti valdžią. Lietuvos. Jis yra rimtas, nuo-

Taigi ta aukščiaus paminėtoji demokratijos silpny- širdus, demokratinių įsitikini- 
be gali būti pavojinga net jos gyvybei. mų ir išlavintas vyras. Jis gy-

Bet, antra vertus, jeigu demokratija priims tokį nu- vena Pdtsburghe ir dalyvauja 
sistatymą, kaip diktatūra, tai ar tatai bus demokratijai kJckvieaam kuiturmiam hetu- sveika?. Pradėjus siaurinti teises vienos piliečių dalies, fcta^SLA ^"kuop^kurioj 

ar demokratija nenusidės savo principams? Ir kame yra jis eina pirmininko pareigas. Jiį 
riba sustoti, kad nenukentėtų ir kiti piliečiai? nenuilstančiai darbuojasi ir tre-

Šita problema yra kebli. Visoms demokratijoms ten- čiame SLA apskrity. Be to, jis 
ka su ja grumtis* Trumpame straipsnyje ją išaiškinti ne- Pra SLA įstatų Komisijos nu
galima. Bet kiekvienam verta apie ją pagalvoti, nes ji rys> kugi gerai pažįsta musų 
paliečia visų žmonių gyvenimą. |

Todėl, rinkdami SLA Pildo
mąją Tarybą, balsuokim už Po
vilą Dargį. Balsuokime už visą 
pažangiųjų kandidatų sąrašą, 
kuris yra toks:.

Prez.—F. J. Bagočius.
Vicepr.—J. K. Mažu k n a.
Sekr.—-Dr. D. Pilka.
IŽJ.-4K. Gugis.
Iždo golb.—E. Mikužiutė

P. Dargis (balsuot reikia už 
budu).

Dr. kVot.—Stanislavaitis. •
Išrinkdami aukščiau nurody

tus ašmenis į SLA Pildomąją 
Tarybą, mes atliksime sąžinin
gą savo pareigą Susivienijimui.

Kazys Millėris, 
Pitlsburgh, P£

“PAMOKOS” APIE 
FINANSUS

ĮSTATYMAS INVESTAVI
MUS APRIBOJA

"“Tėvynes” redaktorius vis tę
sia savo aiškinimus apie pinigų 
investavinią į įvairius bond’us. 
Tų aiškinimų tonaš jau dabar 
panašus į rimtas diskusijas, o 
ne į užsipuldinėjimus ir smerki- 
mtisr Ir kai jisai pradėjo rim
čiau dalyką svarstyti, tai jisai 
pats buvo priverstas pripažinti, 
jogei reikia labai daug rašyti, 
kad paaiškėtų bent dalis klau
simo. Jisai sako:

“Išsamiam šio klausimo iš- 
gvildenimui reikėtų užimti 
gal keletą Tėvynės puslapių.”
O jeigu imtų dėstyti savo 

nuomones dar ir kiti žmonės, 
kurie tuos klausimus supranta 
ne taip, kaip fcl. Jurgelionis, tai 
reikėtų ne tiktai keleto Tėvy
nės puslapių, bet, gal būt, kele
to ištisų Tėvynės numerių, O 
diskusijose juk reikia išgvilden
ti dalyką iš visų pusių.

Bet in vestinei) tų klausimas y- 
ra plačiai patiestas ir SLA. Pil
domos Tarybos suvažiavimo 
protokole.

Pernai metais valdžia priver
tė, užsiregistruoti nacių “Buil-

Tokiu budu komunistai, kaip 
ir hitlerininkai, yra oficialiai 
pripažinti ir paskelbti, kaip sve
timų valstybių agentai.

Pild. Tarybos suvažiavime 
juVo perskaityti ir užprotoko- 
uoti kai kurie įstatymą patvar

kymai apie fraternalią organi
zaciją pinigų investavimus. Vie
nas įstatymas, kurį neseniai pri
ėmė Illinois valstijos legislatti- 
ra, tarp kitko nustato, kad į 
bondus viešo patarnavimo (pu- 
blic Utilities) įmonių, kurias 
valdo Valstija arba miestas, ar
ba kuri nors jų subdivizija, ne
gali būti investuota daugiau, 
kaip 25% pripažinto organiza
cijos turto.

Vadinasi, net įstatymas sako, 
kad nėra saugu daug pinigą į- 
dėti į tam tikrus valstijinius ar
ba municipalinius bondus.

O į ‘ mortgičius tas pats įsta
tymas leidžia Investuoti iki Š0% 
organizacijos turto. , ■.

Žodžiu, klausimas yra daug 
painesnis, negu kam gali atro
dyti. Ir Jeigu SLA. Piki. Taryba 
naudojasi rimtos ekspertą fir* 
mos patarimais, tai ji elgiasi la
bai gerai. Visai buvo ne vieto-Į prekės.

jos žmonių nugaros. Dabar 
jiems tos naštos nebereiks neš-

Kažkurie “Vilnies” skaityto-1 
jai tvirtina, kad laikraščio “Vil
nies” vardas esą galima sugre
tinti su Lietuvos sostinės Vil
niaus vardu.

Toks sugretinimas yra visiš
kai netikslus, kadangi “Vilnis” 
skelbia Maskvos patriotizmą. 
Tas laikraštis turčių pasivadin
ti “Moskva”, tąsyk lietuviai ne
būtų suvedžiojami. Faktiškai 
“Vilnis” juk ir yra rusiško bol
ševizmo organas lietuvių kalba. 
Jis leidžiamas tam, kad mulkin
ti lietuvius ir piudinti juos.

Rusijos carai ir jų satrapai 
(pavyzdžiui, Muravjovas) sten
gėsi surusinti lietuvius. Jie spau
sdino ir net nemokamai dalino 
maldaknyges rusiškomis raidė
mis. Tuo budu jie stengėsi į- 
skiepyti rusišką dvasią. Tą pat 
daro ir “Vilnis”: ji stengiasi į- 
skiepyti lietuviams rusiško bol
ševizmo dvasią. Kas atsisako 
šokli pagal tą bolševikišką mu- 

, ziką, tai tie yra visaip niekina
mi.

Kur jus begalite surasti didės 
nius geradėjus, kaip tie rusiški 
bolševikai! Jie nesigailėjo nei 
tankų, nei lėktuvų, nei šautuvų, 
nei kitokio turto, kad tik ga- 
lėtų “paliuosuoti” Finlandijos 
žmones nuo baisios “naštos’*> 
Pagaliau jie nesigailėjo paauko
ti tūkstančius savo kareivių, mi
lijonus pinigų, kad galėtų pada
ryti “gerą” Finlandijos liau
džiai.

Išskyrus Prancūziją, Angliją 
ir Skandinavijos kraštus visoje 
kitoje likusioje Europos dalyje 
įsigalėjo dalinai, arba visiškai |jamas valstybės gyvenimas, 
tokie papročiai, kad dedamos 
visos galimos pastangos, kad 
žmonės pagal savo įsitikinimus 
politinius, religinius, ar luomais 
ar kitais budais nesiburtų, ne
kurtų savo atskirų organizacijų* 
Veik visuose tuose kraštuose 
sudaryta viena valstybinė orga-1 polėkius, jos kryptį, ar busimą 
nizacija, kurių pryšakyje stovi programą. Juk toksai kolekty- 
vadas ir jisai visų savo krašto vas ne tik savo narių tarpe lu- 
žmonių mintimis tarytum vadojri nusistatyti, išdirbti programą, 
vauja. Už tokį vadą niekas kra- vieni kitus įtikinti, vieni kitiems 
šte negali būti protingesnis, iš- įrodyti, be karu toksai kolekly- 
mintingesnis ir be jo valios, be vas, ar organizacija dar turi 
jo” pritarimo joksai atsakomin- gaiiti ir kitų krašto gyventojų 
gas darbas negali būti pradėtas, didesnį ar mažesnį pasitikėjimą, 
sumanytas ir įvykdintas. Tokių valstybių politiniame gy- 

. / v. v veriimė, ar tai vidaus, ar užsie-lų diktatūrinių kraštų žino- . J v . . .._ v. . . , , ~ nio politikos užsimojimuosenes mustrmami, lyg kazermėse ..... ± ...... iv.. . • mes gahnle aptikti tam tikrą lo-launuohai mankštinami vieno-, . ... ... . . giką, nuosakumą, pagaliau po-dai galvoti, protauti, savo vado ... . .... .... vr v. , . hlikos kelių racionalumą,valiai pasiduoti. Važiuok per tas
valstybes skersai, išilgai čia tik- Tokioje politikoje vadovauja- 
rosios žmonių nuotaikos, jų masi kieno nors interesais, kie- 
minties, jų gyvų kasdieninių no nors reikalai ginami, ar ku- 
reikaliymepatirsi. Visokie valsty- rios nors žmonių grupės, ar 
bes piliečių saugumo organai į- luomo reikalų vedami imasi vie- 
vairįais budais, visokiomis prie- nų, ar kitų politikoje žygių.
monėmis stengiasi viską už- Mes galime su tokia, ar kito- 
gniaužli, taip sutvarkyti, kad kia politikos kryptimi sutikti, 
žmonių liuosa valia, laisva nuo- ar ją neigti, jai prieštarauti, bet 
monė nieku budu nepasireikštų, čia mes rasime tam tikrus ar- 
Ne tik žmonijos mintijos srity- gumenlus, prieš, arba už, kitaip 
je siekiama‘'lokio vienodumo, tarus, aptiksime tokios politikos 
vienas kitam'panašumo, bet net savotišką logiką. Ji gali būti pa
žinomu aprangoje tųkio vieno- Lrindinai kartais klaidinga, bet 
durno siekiama. Įvedamos vi- ji bus fam tikrais argumentais 

'•siems vienodos uniformos, vie- [pagrįsta. .Be to; ji gali būti tam 
' uodas apr.ėdas. tikrais momentais neišvengia-

Kadangi žmogus gyvas šutvė- ma kaipo būtinybė, ir tokiais 
rimas ir jisai iš savo prigimties atsitikimais mes rasime, kuo ga- 
stengiasi orjginaliai pasireikšti, Įima jų vienus, ar kilus padary
nes jisai jturilprotą ir proto ge- tus žygius pateisinti, ar kritiš- 
jėjimus toli gražu ne vienodus, 
o be to, jo.mintijos kryptį nu
stato ne tik jo dvasios būsena, 
jet kartu ir jo materiale padė
tis ir dar daugelis kitų veiksnių 
veikia jo proląvimo budus ir 
iryptį, lai valstybinė organiza
cija hahdodamosi monopolinė
mis teisėmis ir iždo lėšomis į- 
vėda visokius žmogaus globė
jus, kurie saugo žmogaus poel
gius, jo mintijimą ir įsitikini
mus.

Įvairiais vardais vadinami 
skirti prie tų valdiškų organiza
cijų asmens, kurie atlieka lyg 
kunigą Vienuolių pareigas sau
godami žmogaus dvasios išga
nymą...

Kariuomenių dalys, jatinimo 
organizacijos ir senimo susibū
rimai turi paskirus savo vado
vus, vadus, vadukus, kurie atsi
dėję he tik seka tų organizaci
jų mintis, įsi tikinimus, bet pa
tys stengiasi įkalti, įkalbėti, 
kad visi vienodai taip ttianytų, 
galvotų, kaip valstybės vddas 
mano.

Lygiai taip, kaili avią bando
je yra avinas, pagal kurį visos 
dvyš seka, taifi tą valstybią 
pryŠąkyjė stovi vadai, paskui 
kuriuos turi sekli visos valsty
bės piliečiai. Vieni tą vadų for
maliai stovi pryšakyje viso val
stybės gyvenimo, kaip štai Vd4 
kietijos fiureris, Italijos duče. O 
kitų tų vadų tartum viso vaistys 
bes gyvenimo laikosi nuošalyje, 
bet faktinai tik jie tvarko vals
tybes reikalus ii* faktinai už vis
ką yra atsakingi, kaip štai SSSR 
Stalinas, kuris faktinai yra tik 
komunistų Partijos

anksto galima spėlioti, kuria 
kryptimi eis visi valstybės rei
kalai, kuria linkme bus vairuo-

Kadangi žmonių kolektyvo 
gyvenimas viešai reiškiasi, ar 
tai per spaudą, ar tai per susi
rinkimus, ar kitais budais to 
kolektyvo minties procesas pa
sirodo viešumoje, tai čia iš ank
sto galima numatyti politikos

Iš tiesų, kur jus tokius nepa- 
irastus geradėjus begalite su
rasti. Jie tiek “pasiaukoja” dėl 
<ilų, kad nesigaili pražudyti 
tuksiančius ir tuksiančius žmo
nių.

Taip gali rašyti tik tokie žmo
nes, kurių galvojimo aparatas

a-

nies” sapaliojimuose yra tiek 
pat 
jog 
jas, 
tai

vilkas yra ūkininko geradė- 
nes kada jis išpjauna avis, 
tuo pačiu paliuosuoja ūki

ninką nuo “sunkios naštos”: u- 
Liniukui nebereikia rūpintis a- 
vimis ir jų maitinimu.

Mylintis Lietuvius

dirbę buvusieji Lietuvos bajo
rai bei kunigai. Jie per daugelį 
metų darbavosi ir stūmė Lietu
vą į sulenkėjimę. Tačiau nedi
delę lietuvių dalį jiems pasise
kė suklaidinti. Tokiu budu lie
tuviai pasirodė gana atsparus: 
jie nei į caro, nei į lenkų mai
šą nesulindo.

Turėdami tolų patyrimą iš 
praeities, lietuviai sugebės atsi
laikyti ir prieš bolševikišką pa
gundą: nelįs į “Vilnies” maišą.

’ Štai kovo 15 d. “Vilnies” edi- 
toriale reiškiamas didelis pasi
didžiavimas ir džiaugsmas dū
lei to, kad bolševikai apiplėšė 
Finlandiją. Ten sakoma: “Mat, 
bolševikai išplėšė iš Finlandijos 
nagų Mannerheimo tvirtovių si
stemą Karelijos sąsmaukoje. Tų 
tvirtovių išbudavojimui ir pa
laikymui Finlandijos liaudis iš
mokėjo milijonus ir milijonus 
dolerių. Dabar nuo tos baisio; 
naštos Finlandijos liaudis bus 
paliuosuota. Tą patį reikia pa
sakyti ir apie Ladogos ežero 
pakraščius, kur buvo pilna ma
žų ir didelių fortų. Tų fortų iš- 
budavojimas ir išlaikymas sun
kiausia našta guli ant Finlandi- spaudos draudimo gadynes.

ŽINIOS
KAUNAS. — Apskaičiuoja

ma, kad užsienių lietuviai Įvai
riuose kraštuose turi netoli 100 
lietuviškų mokyklų, kuriose 
mokosi apie 12,000 vaikų, nors 
mokyklinio amžiaus lietuvių 
vaikų užsieniuose esama apie 
200,000. Toks besimokančių lie
tuviškai mokinių ir lietuviškų 
mokyklų skaičius beveik treč
daliui lietuvių tautos, gyvenan
čios išeivijoje, yra labai dar 
mažas.kai įvertinti.

Tai vis yra dėl ko mes gali
me pasiginčyti. Be to, tuose 
kraštuose, kur vienas ar kitas 
žmonių kolektyvas tvarko vals
tybės gyvenimą, mes jų vado
vaujamoje politikoje nerasime 
staigių šuolių, staigių pasukimų 
į vieną, ar kitą pusę. Juk žmo
nes įpratę galvoti, samprotau
ti, vertinančių savo įsitikinimus 
vienu y pu, vienu užsimojimu, 
viena akimirka jų minčių prie
šingon pusėn nepakreipsi, čia 
yra reikalingas tam tikras lai
kas, tam tikras laikotarpis, kad 
tie žmonės susiprastų, pagalvo
tų ir savo įsitikinimus kitaip 
pervertintų. Tos gyvos, sampro
taujančios ir galvojančios būty
bės nėra automatai, kuriuos pa
gal savo norą galima butų vie
naip arba kitaip pasukti, nu
teikti. Tik kazermių gyvenime, 
tik karei vi jos tarpe viskas tvar
koma iš viršaus duotais įsaky
mais, bet ir čia tie įsakymai, 
parėdymai sąmoningai duodami 
ir sąmoningoms asmenybėms 
taikomi.

Ne tik tasai kazerminis gyve
nimas jau iš anksto yra paruoš
tas busimiems galimiems įsaky
mams. Ir kazermių gyvenime, 
be kubo mankštos, stengiamasi 
įrodyti dėlko tokie įsakymai be 
jokios atodairos, be prieštaravi
mų luti būti vykdomi.

Ir čia tie įsakymai taikomi 
tik busimiems stambieins vals
tybės įvykiams, karo laukui! Iki 
karo nėra, kazermėse jaunimas 
tik mankštinamas, pratinamas 
busimam karui. Kitaip tarus, 
kad tasai jaunimas yra kūniš
kai užgrūdinamas ir psicholo
giniai paruošiamas busimoms 
krašto didžiulėms nelaimėms* 
kaip karas.

(Bus daugiau)

MERKINĖ. — šiomis dieno
mis Druskininkuose mirė se
nas knygnešis J. Krukonis, su
laukęs 103 metų amžiaus. Jis 
jauniesiems dažnai dar papa
sakodavo savo patirtus vargus 
ir pergyventus nuotykius iš

SLA. Viršininkų Rinkimai
Chicagos ir apielinkių 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 

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

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

1 Iš Lietuvos

reikalų ve

tvarko sava

Bet faklinai visi 
formaliai pareigų

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

kur vistts
nuožiura.

Tose valstybėse, 
krašto reikalus lemia vienas ar 
kitas žmonjį kolektyvas, jau iš

VILNIUS. — Be jau veikian
čių pieninių, Vilniaus krašte 
vienas po kito atsidaro žemės 
Ūkio kooperatyvai. Jau tokie 
kooperatyvai veikia Dūkšte, 
Ignalinoje, Švenčionėliuose, 
Šumske, Trakuose, Valkininke, 
Varėnoje ir Fišiškėje. Visi šie 
kooperatyvai yra Lietuvos že
mės Ūkio Kooperatyvų Sąjun
gos (Lietūkio) nariai. Juose 
superkami iš ūkininkų žemes 
ūkio produktai ir ūkininkams 
parduodamos jiems reikalingos

No. 1
Ant Pre
zidento

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

...x...

No. 2 
Ant Vice 

Ptez.

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

.....x...

No. 3
Ant Sek
retoriau?

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

.....X j

NO. 4 
Ant Iždi- 
nihko

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

No. 5-6
Ant 
Iždo

Globėjų
Balsuok
už du

S. Mockus, So. Boston, Mass..........
E. Mikužiutė, Chicago, III. . .........
P. Dargis, Pittsburgh, Pa..............
J. Brazauskas, Cleveland, Ohio.......
J. Januškevičius Jr., Hartford, Conn. 
J. K. Urbonas, Shenandoah. Pa....

w* *• • • •
• ••••••• ••

No. 7
Ant Dr.- 
Kvot

Dr. J. Staneslovv, Waterbury, Conn.
Dr. S. Biežis, Chicago, III...............
Dr. A. L. Graičunas, Chicago, III.... •*••••• •• • • ••

i.'. i * V '
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ATLYGINKI! IŠTIKIMA PATARNAVIMĄ

< VĖL IŠRINKIT
I State Representative Ketvirto 

Senatorinio Distrikto

John C. Kluczynski
Remiantis Jo Rekordu
INDORSAVO

LEGISLATIVE VOTER’S LEAGUE 
REGULIARI DEMOKRATŲ ORGANIZACIJA 

Per Astuonias Metus Kaip Representative Nėra Praleidęs 
Nė Vienos Sesijos, Nė Eilinio Pašaukimo.

TIKRAS VISUOMENES TARNAS
RINKIMAI BALANDŽIO 9, 1940

iSTATOME NAUJUS

NAMUS
MURINTUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• 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, AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 5824

Pagerink Savo Namų Orą su

Izoliuojančiais Plytiniais Saidingais

PROTEKCIJA
Prasideda Su Išlaukinėm Sienom

Stdi dešimts įrodymų kodėl izoliuoją plytiniai saidingai 
sutaupysi jums pinigo ir prisidės prie jūsų 

ir šeimos patogumų.

• Apsaugos malevą visam namo amžiui.
• Kuro išlaidas sumažina mažiausiai 3IW%
0 Palaiko temperatūros vienodumą.
• Nepraleidžia gatvės trukšmo.
< Sulaiko nešvarumo veržimosi pro sienas.
• Pašalina kiaurpučius.
• Mažiausia 15% vėsiau vasarą.
• Pašalina drėgmę.
> Pašalina pataisymo išlaidas.
• Pakelia nuosavybės vertybę.

NEREIKIA RANKPINIGIŲ-F.H.A.
Telėfonuokite Apskaičiavimo Dykai

Federal
Modernizing Co. \

7437 S. Western Avė. Tel. Hemlock 7744
■!, —i, nwirnuramtm.imn—^i jiiwi»irni»uiiiii u

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

KORESPONDENCIJOS
1
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KENOSHA MARGUMYNAI
šaunios vedybos. — “Naujieną” koftęėtte. Miėstri rin

kimai. — Ir tokiy lietuviu yfd.
Pavasaris atneša visiems 

daug malonumo, ypač jaunes
nei kartai, švelnus pavasario 
vakarai jaunai porelei roman- 
suojant paskatina prie sukūri
mo sdvištovio gyveniniu. Tas 
atsitiko ir pas mus.

Vieną gražią diellą gavau pa
kvietimą dalyvauti vestuvių 
puotoje dukters plačiai žinomų 
ne tik Kcnoshoje, bet ii- visoje 
apylinkėje, būtent, ponų F. 
Rasčių.

Jauna Izabella nuo pat ma 
žų dienų dalyvavo prie visokių 
parengimų, — choruose, loši
me veikalų ir t. t. Labai gerai 
skambina piano, taipgi daina 
vime yra atsižymėjusi. Dauge
lis girdėjo ją dainuojant ir Chi- 
cagoje merginų kvartete; taipgi 
dainavo ir stambiam radijo 
tinkle iš Denver, Colorado.

Būdama Denveryje susipaži
no su jaunuoliu Warren Cox 
ir nutarė kurti savo gyvenimą. 
Tad buvo proga ir man kovo 
30 d. dalyvauti šauniose vestu
vėse. Plačiai apie vestuvių puo
lą rašyti užimtų kelis pusla
pius, nes ko ten tik nebuvo: 
stalai apkrauti valgių, gėrimų 
tiesiog linko. Tai ko daugiau 
reikia musų kuntii palaikyti? O 
tų svečių — tai devynios galy
bės — visokio luomo žmonės, 
j’e skirtumo , demokratiškai 
inkslninoSi.

Tarp svečių malėsi aukšti 
miesto valdininkai, kaip antai 
finansų direktorius Axtell, po
licijos inspektorius Clausen, 
WPA administratorius inžinie
rius Gustard, *• konsilmanai 
VVatkins ir Martin — visi buvo 
su žmonomis. Taipgi teko su
tikti Svečius ir iš kitų mieštų, 
k. t. pp. P. Stiprahavlčial Iš 
Gary, Ind., J. Bcinoras iš Har- 
vey, 111.; Raineridi, ūkinin
kai iš Indiana; J. Masiai, S. 
Linkai, A. Sprindis iš Chicago; 
A. Podžiunas su dukteria; J.

didelių ceremonijų, Atvažiavus 
jieiiis į svetainę, kūč būvd ves
tuvių puota, p-lė Vidlėt feanis 
pHėriiiittūi šitdaiiiaVo pufą dai
li tj, o j. ik fe. Mttcildrlūl tižte- 
kėrdavo višą apeigų fiimūbše; 
ntrirūūkė krutanius priveiksiąs 
nė tik jduhųjų, bet ir visų daly
vių.

l^asioViai p. ir p iri Wdrten 
Cox apsigyvens Denver, Colo. 
Linkiu jiems laimingo gyveni
mo, o Feliksui ir p-iai Raselams 
ačiū tiž vaišes.

Teko nugirsti, kad greit ves
tuvių varpai1 suskambęs jaunuo
liui Btitvinskiii ir p-lėi Zczis. 
Linkiu laimingai ir jiems ženg
ti į Savistovų gyvenimą.

Blivome jau seniai sutarę su 
C, Braze važiuoti į “Naujienų” 
šventę — koncertą. Neturėdami 
savo žirgų, turėjome ieškoti, 
kas vežtų. Pasitaikė puiki pro
ga ir mums nuvažiuoti su Ruči
ne gyventojai: p-ios S, Jociene. 
J. Gruzdienė ir sūnūs Petras 
vyko irgi į koncertą. O kadangi 
p-ios Gruzdienčs automobilis 
yra didelis, lai buvo suteikta 
vieta ir tntiins. Be to, ir p-ia C. 
Braze grįžusi iš Floridos norėjo 
sueiti Sti ndūjieniečiaiš, tad kar
tu ir vykome. Malonu buvo su
eiti pažįstamus ir klausytis šau
nius chorus, be to, pasikalbėti 
einamais reikalais ir su “Nau
jienų” štabu bei SLA Pildomo
sios Tarybos’ nariais K. Gugiu 
ir E. Mikužiu te.

Diena buvo pasivažinėjimui 
labai graži, o vairuotojui Pet
rui keliai žinomi, nesi jo širdelė 
plaka smarkiau, kada artinasi 
prie Cicero, nOs tenai gyvena 
viena panelė, 'biskutį sužavėjusi 
smarkuolį Petrą... Nieko ypatin
go, — abu jaūhuoliai šaunus.

*-----  4 ------’ < . .X.

Rhikimdi miesto valdininku 
praėjo ir man labai smagu pa-

.__ . . T ”” ' ' , ------—------- ------

MASTER WIND0W SHADE CO.
S, J. VondfaK Tek Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FlftANKOM LAZDAS..MBS NUMIERDOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1801 WES1 Hih STREET (ARTI WOOD ST.) 
UnhiH&MKC.iiiįi Į ‘ I I I. . .
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isžsste!l ....

ROOSEVELTO
TIKI ETAS

J JtiNGtiNiį Valstijų PrežIOeNTuš

S FRANKLIN D. ROOSEVELT
I ILLINOJAUS GUBERNATORIUS

® HARRY B. HERSHEY
į VIEŠOSIOS ATSKAITOMYBĖS auditorius

K JOHN C. MARTIN
I statė representative—15-to distrikto

EMATT FkANZ
[x] JAMES POL0DNA

Į WARDO KOMITIMANUS

0 A. J. SABATH

Inciorsuoti 'Reguliarios Demokratų 
Organizacijos.

Primary Antradieni, Balandžio 9 d.

Progress Krautuvo
SIŪLO ŠIŲ METŲ

DIDŽIAUSIĄ VERTYBĘ

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U W1LL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

.............. ..... nim .. .............................. ...................................

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholesale 

4707 S. Halstefl St 
Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
D1STKIBUTORS

Parduodam gerinusį ir 
stipriausi

FOX IIEAD ĄLŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas
LCCAL & LONG DfSTANCF 

a MOVING
Perkraustom forničius, pianus n 
Visokius rakandus bei storus 
Vežam į fnrmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i vigas miesto dalis
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. YAR1)S 34OR

• FOTOGRA1AS

Ghtadskiai iš Ručine, Wis. žino
ma, buvo ir daugiau, bet sulik
ti visus nebuvo galima. Kadan
gi vietinių gyventojų dalyvavo 
apie du šimtai su viršum, lai 
bus atleistina, jėi nebandau 
j Uos išvardinti.

Kaip pirma minėjau, buvo 
visokių valgių. Valgių gamini
mu ir patdrnavimu pasirūpino 
ponios Mary ir Antoriette Jelem 
bei Rozalija Linkus, o p-ia A. 
Banis lai nešė visą sunkumą 
būdama “hostess”: ji turėjo vi
sus svečius tinkamai priimti, 
Laimė dar, kad turėjo gerą pa- 
gelbininką asmenyje Teofile 
Jelen.

Jaunieji siisituokė vakare be

Namų Pagerinimas
Modernas namas yta sveikes

nis ir patogesnis gyvehti, feel 
tatai dar nereiškia, kad seni 
namai nebetikę ir jatt vistis rel- 
/kia išardyti ir kur nors užmies
tyje, į krūvas suvertus, palikti. 
Juos galima pataisyti, pagerin
ti ir patobulinti taip, kad if 
jie atrodys modernais ir pato
giais bei sveikais gyventi,

Pirmesnis žingsnis prie senų
jų namų pagerinimų yra išlatt 
kinis ppkaiimas —- izoliacija 
|ilytihial^/saldihgaiš. Toks ap 
kūlimas tdoj pašalina inalėvo- 
Jimo išlaidas ir apsaugo sėną- 
jų malčVą visam namo amžiui; 
sulaikys kldurputĮ, sutaupys 
kurą; vasarą namas b’ūš vėses
nis, Daug ddr galėtumėm apie 
tai parašyti, bet nėrd būtim) 
reikalo. Visd tatai . Smiilkidi 
jums paaiškins Federal Mo- 
dernizipg Co., 7437 S. Westerh 
avė. > Tel. rfemlock 7744.

žymėti, kad nidsų miesto gy
ventojai pradeda suprasti; kaip 
reikia ginti savo reikalus, Išrin
ko naujus du atstovus, repre
zentuojančius darbininkus ir 
šmtilkius bizhietidš — M. Fer- 
kiii į kOnsilmimUs ir F. Forbcs 
į mokyklų tarybą.

Koiisilmanas lietuvis Jonas 
Martin (Marcinkevičius) išrink
tas ketvirtam leriniitui, nors 
agitacija prieš jį buVo labai di
delė ir nešvari, ypač “šilkinių 
pančiakų” dlslrikte. Bet galima 
Spręsti kiek populiarus yra, kad 
gavo rinkimuose rekordinį skai
čių balsų. Atstovaudamas pla
čiajai Visuomenei, gali pasi
džiaugti, kad yra įvertinamas. 
Vienok atsirado ir apgailėtinų 
dalykų hiUsų lietuvių tarpe. Ro
dosi, turėtų būti garbė turėti 
populiarų ir tikrą lietuvį mieš
to valdyboj#, bet nevisi taip šit* 
pranta. Paimkime, kad ir dū
šių ganytoją — jis, rodosi, ne
turėtų būti juti taip aklas, vie
nok pasižymėjo storžieviškumu. 
Kada J. M. buvo kai kūrių pa
rapijos darbuotojų pakviestas j 
sūeigds, kad galėtų pakalbėti į 
sūsiriilkūšiitš, tad vadas visai 
igilOrdvO J. Martiną. Tur būt; 
įšabė ir kitieins tą daj‘yti, neš 
tų pdt dūrė ir jie. Pavyzdžiui di
delis jų srovės darbuotojas su
si rinkihiė, kur galėjo suteikti 
riūrš kciiūs ritinu les, nedavė vi
sai progos pakalbėti. Ir tds 
žiliOgUS lūri drąsos dar eiti pas 
Mdrtirių ir prašyti miesto dar
bo I Pikta ir gaila tokių igno- 
rantų. —H. L.

6 K ūbi šitų Pedij 
Dideli 1940 Metų 

G N fiR A L 
ELECTlltC 

Udfrigdtkiori 

Už

ir dunda didelę 
Nuolaidą už Seną 

Šaldytuvą

Išmokėjimai
PROGRESS KRAtJTUVft džiaugiasi pasiūlyti Tamstom 
'Jldžlattslą vertybę rėfrigerdtorių istorijoj. Tik pamąs

tyk! t —0 ktlbiškų pėdų, tikras G. fe. Rcfrigcratorius
tiMl 14*95!!!

Lengvus

Užsisakykit Tuojaus, Nes Ši Kaina Tik 
Trumpam Laikui.

PtldGftfeSS KRAUTUVĖ pilnai autorizuota parduoti Ge
neral Electric produktus ir turi pilną pasirinkimą šių po 
pašaūlį pagarsėjusių Rėfrigcratorių, visokio didžio mo

delių ir Skirtingų Kainų.

3222'24 26 South Halsted Street
Telefonas VICTORY 4226 Chcago, Illinois

Škelbiftiai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

GERIAUSIA VIETA PIRKTI ĮVAIRIUS NAMŲ 
REIKMENIS VISAM CHlCAGOS MIESTE
Z SAkHOšIS, D. ŠĖMAITIS Vedėjai

(skeib.) ypa naudingos

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
lerniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 VV. 63rd St.
Cel. ENG. 5883-5840

PETER SUDENt'
Atidarė naują vietą ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už .............
PRABUVIMAS
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon.

513.50
$50.00
$-25.00

REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VIS.YS LIGAS
Ekzaminacija 
ir vaistai ..................

$2.00
$1.00

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN, Prop.

Svetainę jvnduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET 

Chicago, UI.

arcus
RYTINĖ RAD1O 

VALANDA

— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus. ■■

Garsinkitės “N-nose”
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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šeštadien., balandžio 6, 1940

Iš Politikos Lauko Kandidatuoja Į 
Miesto Teisėjus

Dėkoja Lietuviams Rytoj Šaltimiero

Jis Yra Geras 
Ir Senas Lietuvių 
Bičiulis

Kongresmonas A. J. Sabath

prieš savo Committeemaną Sa- 
bath’ą ir dabar skleidžia apie 
jį visokius melus ir daro n epą 
matuotus užmetincjiinus, kad 
tik A. J. Sabathui pakenkti.

Butų įdomu žinoti iš kur p 
Skarda gauna pinigus savo 
kampanijai. Jis daug phvgą 
meta į ją. Jis yra recciveri 
Building Loan Assoeiacijų.

Kongresmano A. J. Sabalu 
vardas per 40 melų nebuvo su
teptas jokiais skandalais ir jo 
nesuteps dabar P. Skarda, nes 
žmonės A. J. Sabath labai ge
rai žino. Taigi saugokitės me
lų, kuriuos Sabalho oponentas 
paleis paskutinėj minutėj ir 
balsuokite kaip ir per ilgus me
tus už linkamiausį kandidatą 
CommittemenuL A. J. Sabathą.

(Skl.)

Eugene D. SuLivan

Už ll’aramą

Kongresmanas A. J. Sabath, 
Commiteemanas 21-mo Warda 
per 10 metų, vėl kandidatuoja 
į tą ofisą. Rinkimai įvyks 9 d. 
balandžio. Per ilgus metus A. 
J. Sabath pasipažįsta su dau
geliu lietuvių. Daugc'iui chica- 
gicčių lietuvių jis yra pagelbė- 
jęs įvairiuose reikaluoja, ypa- 
t ngaj sąryšyje su imigracijos 
klausiniais.

• Kada lietuviai darbavosi iš
gauti Lietuvai nepriklausomy
bę, jau net tais laikais kongres
manas A. J. įj*bath gelbėjo lie
tuviams kongrese. Tuo liksiu 
jis buvo įnešęs bilių į kongresą 
ir tarpininkavęs pridavime ati
tinkamiems valdininkams Wa- 
shingtone petcijų, memoran
dumų, etc. Jis yra žinomas lie
tuvių bičiulis ir lietuviai turė- 

, tų stipriai šį sykį paremti j ) 
kandidatūrą. Ypač šį kartą, ka
da prieš jį eina smogus, kuris 
niekuo nėra pasižymėjęs ir ži
nomas yra tik savo nešvaria 
taktika, kurią jis variojo pri.S 
vėtei aną politikoj, kongresma- 

~-ną A. J. Sabath.
P. Skarda, A. J. Sabatho opo

nentas, pats ph miltinis jį raš
tiniai indorsavo, ir tik po to, 
kada pats gavo iš kongr. Sa
bath indorsavimą į State Rep 
resenative, pisk utinėj minulėj 
persime'ė kiton pusėn, st. jo

Įžymus Kandidatai
Stelle, Adamovvski ir Barrett.

Pastebėta, kad per praeitą 
savaitę visuomenės sentimen
tas ėmė kristalizuotis apie De
mokratų Partijos kandidatus - 
“sukilėlius”, būtent: Lcit. Gub. 
John Stelle, Jungt. Valst. sena
torių Adamotvski ir Valst. Au 
ditorių Edward J. Barrett. Ir iš 
vi.soko, kaip matyti, antradie
nio, balandžio 9 dienos rinki 
muose jie gali ir triumfaliai 
laimėti, nežiūrint jiems stato 
mų Kelly-Nash organ zaeijo i 
klinčių.

Republikonų partijos sąraše 
į miesto teisėjus kand.datuoja 
lietuviams žinomas advokatas, 
p. Eugene D. Sullivan. Jisai 
yra adv. K. P. Gugio, SLA iž
dininko, partneris advokatū
roj.

Mr. Sullivan kandidatuoja su 
Advokatų Organizacijos indor- 
savimu. Org. sako, kad jis “tu
ri gerą vardą, ganėtiną piofe- 
sionalį patyrimą, yra pastovam 
budo, patikimas, bešališkas ir 
kompetentiškas pareigoms”.

Mr. Sullivan yra chieagietis 
ir išėjo teisės mokslus Kent 
kolegijoj. Praktikuoja jau per 
25 metus laiko ir keliais atve
jais tarnavo kaipo apskričio 
prokuroro asistentas.

1928-193P metais ėjo 32-tro 
tvardo republikonų komitymo- 
no pareigas. Dabar jis yra na
rys Chicago Civil Liberties 
Union (Pilitinių Teisių Sąjun
gos). (Skl.)

Henry R. Schivarzel

CICERO — Mr. Henrv R. 
Schwarzel šiuomi širdingai dė
koja visiems Grant Works ir 
Parkholme lietuviams už gra
žią paramą, kurią jam sutei
kė rinkimuose j Cicero mieste
lio asesorius. Nežiūrint kokie, 
buvo galutini rezultatai, lietu
viai parodė jam gausų prita
rimą savo skaitlingais balsais.

Kaip ir praeityj, taip ir da
bar p. Schvvarzcl, kurį visi ge
riau žino vardu “Hank”, pri
žada dirbti kiek lik jo jėgos 
leidžia, Cicero geroyei ir pro
gresui. Jo noras yra padaryti 
Cicero pažangiausiu miesteliu 
Amerikoj. M. (Skl.)

Radio Vakaras
Ashland Salėj
Programą dain'ninkai, 

šokėjai, komikai

ROSELANDO S. L. A. 139 KUOPOS

Metinis Parengimas Balandžio 7 d. 1940
Darbininkų Svetainėj, 10413 Michigan Avė.
Bus vaidinamas 2 aktų juokinga komedija—“MULKINĘ TR MUL

KINTOJAI”. Šokiams grieš St. Leščiausko Orkestras.
Pradžia 6 vai. vakaro. Įžanga 25c. Roselandiečiai ir kitų kolonijų 
lietuviai ir SlA nariai esate kvieč.ami atsilankyti j musų Metinį 
Parengimą. —KOMITETAS.

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 S;>. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČ»UVAS ir
M. KOVARSKI. Sav.

PUIKIAS

Dovanas
Gausite prie kožno pirkinio per 
iškilminga atidarymą 

NAUJOS LIETUVIŠKOS VYRŲ 
PASIPUOŠIMO KRAUTUVĖS, 

BRIDGEPORTE.
Penktadienj ir šeštadieni, 

BALANDŽIO 5 IR 6 D. D.

PETE KAZWELL
Šia rasite didelį pasirinkimą: 
marškinių, skrybėlių, kaklaraiš
čių, kelnių. Visko, kas reikalin
ga vyrams dėvėjimui ir pasi- 
juošimui. Kviečiame visus atsi- 
ankyti.

Leit. Gubern. John Stelle, 
kaili ir kiti du kandidatai yra 
visuomenei žinomi. Tad ir prieš 
rinkinių metu, kur lik pasirodė, 
sutiko džiaugsmingą visuome
nės alsinešimą. Jis, sergant ir 
būnant Floridoje gubernato
riui Horneriui, visą laiką ėjo 
gubernatoriaus pareigas, pasi
žymėdamas sumanumais ir tei
singumu. Gi senatorius Ada- 
mo\vski Spiingf ielde išbuvo 
paskutinius dešimts metų. Iš 
penkių terminų per tris ėjo 
partijos lydė- io pareigas ir kon
troliavo visų įstatymų sumany
mus. Tas parodo, kad jis tu>-. 
ganėtinai sumanumo ir sugeba 
pavestas p..reig s atsakmčiu 
atlikti.

Labai atsižymėjo savo su
manum lis ir Valstijos Audito
rius Edward J. Barret. Jis bai
gia antrą keturių metų terminą. 
Per tą laiką teko jam pergy
venti 400 bankų užsidarymo 
laikotarpį. Jo pastangomis daug 
bankų išliko neuždarytų, o kur 
teko uždaryti, jis stengėsi kiek 
galint daugiau pasitarnauti kre
ditoriams — t. y. uždaryti su 
mažiausiais nuostoliais. Jis su
taupė depozitoriams daugiau 
kaip $3,500.000 ken joliduoda- 
mas resvveriu darbus, ir išrin- V V f

ko kreditoriams daugiau kaip 
i $175,000,000.

Taigi, kaip matyt’, visi kak 
i barni kandidatai visuomenei 
daug pasidarbavę, turi gerus 
rekordus ir yra verti jos para
mos. Prieš Kelly-Nash organi
zaciją jie išėjo, norėdami nusi
kratyti jų kontrolės ir, todėl, 
jie paskelbė šį obalsį: “Leiski
te žmonėms valdyti.” (Ske’.b.)

Lietuviškas
7 akarelis

Rytoj įvyks Šv. Marijos para
pijos svetainėje, prie 35th ir 
Union Avė. Vakarėlio .pradžia 7 
vai. vak. Kviečia komitetas.

(Skelb.)

Sekmadienį Įvyks
Saulės Užtemimas

Rytoj po pietų, nuo 2:33 iki 
5:08 Chicagoj bus galima ma
tyti daliną saulės užtem’mą.

Nežiūrėkite į saulę plikomis 
akimis, bet naudokite durnais 
aptrauktą stiklą arba spalvo
tus akinius.

Visi, kas my*i lietuvišką dai- 
ią, kviečiami dalyvauk P. šaU 
iiinlero ‘ šunim burum” paren 
gimė šį sekmadienį, balandžio 
/ d., Ashland Blvd. Auditorija 
je, Ashland ir* Van Burtu.

Programą išpildys šie garsu 
Chicagos lietuvių dainininkai 
ir dammink^s: Florenc ja Bul 
siute, Elena .Pečiukaitis, Ann 
Jonikas, Albina Kasperiutė, 
Pearl Juzėnas, Algirdas Brazis, 
Jonas Bukštala, J. Romanas, 
Mikas Overlingis, “šunim bu
rum” dainuojančios sesutės ir 
kili.

Programo girdėsime šias lie 
luviškas melodijas: “Kaip Sma
gu Matyti”, “Ant Kranto Up? 
iio”, “Myliu”, “Joneli”, “Marš, 
Marš Kareivėliai”, “Sylvia”, 
“Kur Josit, Kareivėliai”, “Kur 
Bakūžė Samanota”, “Onytė”. 
“Sakė Mane šiokia”, “Kad Aš 
Bučiau Kaip Paukštelis”, “Nie 
kur” ir angliškas į lietuvių kai 
bą verslas dainds: “011 M ai: 
Bivcr”, Beer Barrel Polka” ii 
“Springlime in the Roclces”.

Kitas programo dalis išpildys 
juokdarys Dėdė Brukąs, šoke 
jos Genovaitė Brazaitis ir sesu 
tės Eiriikiulės.

Šie numeriai sudarys tikrai 
smagų ir gyvą programą. Ti- 
kietai liktai 75c, o rezervuoti 
likietai po $1. Nepraleiskite šio 
įdomaus lietuviško programo. 
O po programo bus šokiai, ku
riems gros dvi didžiulės orkest
rus: Charlie Hess’ ir Juozo 
VVarputo. (Sp.)

APRIL SHO WERS —1940
Rangia S. L. A. 238 Knona

ŠOKIAI IR PROGRAMAS 
HOLLYWOOD INN 

2417 West 43rd Street 
Šeštadienį, BALANDŽIO 6 d., 1910 

GEORGE STEPHENS ORKESTRAS.
Įžanga 25 centai. Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Kviečiame Visus Draugus ir Pažįstamus 
y Atsilankyti i

VARDUVIŲ DIENOS PARTY
—ĮVYKS—

Subatoj ir Nedėlio j, April 6 ir 7 d.
2113 SOUTH HALSTED STREET

G-era Muzika—Skanus Užkandžiai. Kviečia visus 
WILLIAM ZIECK, Savininkas.

“Valkata Karalius”
(VAGABOND KING)

Stalo Scenoje Laisvės Kanklių Mišrus Choras 
po vadovyste J. Kenstavičienės.

Nedėlioj, Balandžio-April 7,1940
SOKOL SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Pradžia 3:30 vai. popiet. įžanga iš anksto 85c
Prie durų — $1.00.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

PETE KAZWELL

Roselando Moterų 
Vakaras

Šiandien, 8 v. v., Roselando 
Darbininkų salėje, 10413 So. 
Michigan avenue įvyks Rose
lando Moterų Kliubo rengiamas 
vakaras. Dainuos Kliubo cho
ras, jo mokytoja p. Kenstavi- 
čienė, dainuos ir pašoks jauna 
artistė Milda čepukas, taipgi 
bus suvaidintas vaizdelis, ^či
gonai”.

Po programo bus šokiai ir 
skanus užkandžiai. Rengėjos 
sako, kad vakarėlis bus labai 
linksmas ir gražus. A. S.

Garsinkitės “N-nose”

RYTOJ!RYTOJ!
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\VARPVTAS

JONAS RUKSTALA
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DVI ORCHESTROS Programas prasidės

Charlie Hess’ Waltz 5:00 vai. lygiai

Kings. Joe Warput’s Šokiai prasidės 8:30 vai

Polka Kings

ELENA PEČIUKAITIS, 
MUZIKOS DIREKTORĖ

P. SALTIMIERAS, Lietuviškų Radio Valandų Leidėjas. 
Iš W. H. I. P. Stoties, 10 vai. kas rytą. Įžanga 75c ir $1.00 ■

ŠALTIMIERO METINIS

ŠURUM BURUM
BALANDŽIO-APRIL 7 D. 1940 M.

ASHLAND BLVD. AUDITORIUM
O
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VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ 

3545 So. Halsted St. 
Tel. YARDS 5426

t
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Šįvakar L, Ų. C, 
Studentų Šokių 
Vakaras

Gražios 
Vestuvės

Šiandien 2:30 vai. po pietų 
šy. Kryžiaus bažnyčioj š|iubą 
priims jauna townoflaUietė, 
p~lė Genovaite Pocius ir p. 
Georgę ConneĮl. Abu yra 24 
metų amžiaus. Vestuvių puota 
įvyks xųetoliinoj J. Ežerskio 
svetainėje.

Įvyksta Dariaus-Girėųę salėj

Nieko nuostabaus, jei su pa
vasariu didėja ir jaunųjų išsį- 
biaškyiiias, nenusčdėjimas, ieš
kojimas daugiau tų “good 
times”. f \ * j . ....

Šitų iš patyrimo žinodami, 
lietuviai studentai rengia šokių 
vakarų

Marsh-

Chica- 
svečiai,

Jaunoji yra duktė senų town- 
oflakiečių pp. A. Pocių, kurie 
gyvena adresu 4612 S. 
field avenue.

Vestuvėse aaiyvauti 
gon atvažiavo tolimi
jaunosios giminaičiai p-a Mary 
Pocius ir jos sūnūs Walter Po
cius iš Toronto, Canada. Taip
gi atvažiavo ir p. Pocienės duk
terys, Mary ir Ann.

Draugas.

kuriame kiekvienas 
ras pasitenkinimo. 

Smagioje studentiškoje atmos
feroje, prie geros šokių muzi
kos bus proga iki soties pasi? 
šokti. Jei kam svarbu žinoti iš 
anksto jo ateitis, specialus pra
našas išskaitys iš delno karje
rų, moterystę ir t. t.

įdomybėmis įvyks šeštadienį, 
balandžio (April) 6 d., Dariaus? 
Girėno salėje, 4414-18 SpijĮh 
Western Avenue. Pradžia 7 v. 
vakare. Įžanga 40 centų. B. P.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Edyvard Madalinski,

Francus Yoblonsky, 26
su

“Valkata Karalius” 
Sokolų Salėje 
Sekmadieni

27, su Virginia
Paniekė, 21

Albert Kudoha, 
ciska Valaitis, 44

George Krcter,

su Fra il

su Ange-

William Weick sų Bur

Dainuoja Stogis, Tarutis 
Kenstavičienė

L.K.M. choras sekmadienį 
statys scenoj keturių veiksmų 
operetę, “Valkata Karalius”, 
Sokolų salėje.

SUSIRINKIMAI
DRAUGYSTĖS SALDŽIAUSIOS 

ŠIRDIES VIEŠP. JĖŽAUS narių 
mėp. susirinkimas įvyks z sekmadie
nį, balandžio 7 d. 1-mą 1 valandą pq 
pietų, Chicagos Lietuvių Auditori- 
jqj, 3133 Sq. Halsted St. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes randas 
daug svarbių dalykų aptarti.

—Frank Bakutis, nut. rast.
KRUOPIŠKIŲ PROGRES. KLU

BO narių susirinkimas įvyks šeš
tadienį, balandžio 6 d. 8-tą vai. 
vakaro, 5017 Culįom Avė. Kviečia
me atsilankyti keletą svarbių tari
mų aptarti. ......

—V. Cepulevičius, rast.
SIMANO DAUKANTO DR-JOS 

narių mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, t>alandžio 7 d., 12 vai. 
dįęną, Chicagos Liet. Auditorijos 
svet., 3133 So. Halsted St. Susirin
kimas svąrbus, kiekvienas privalo 
būtinai atsilankyki. —P. -Į£. Sįekr.

MELROSE PARK, ĮŲL. SLA 125 
kuopos nąrįų susirinkimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 7 d. Bus 
rinkimas SLA Centro viršininkų ir 
delegatų į Seimą ir šiaip svarbių 
reikalų. Visi kuopos nariai skait
lingai dalyvaukite. Susirinkimas 
Navicko svetainėj, 100 Broadway 
ir Main St. 1 vai. popiet.

—Kviečia Valdyba.
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠAL

POS fcLIUBO narių mėnesinis su
sirinkimas įvyks balandžio 7 d.. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd St. 
12 vai. dieną. Duoklės bus priima
mos nuo 10 vąl. ryto. Malonėkite 
atsilankyti.

—Helen Chapas, raštininkė.
SVARBUS SLA 260 KUOPOS su

sirinkimas įvyks sekmąd., baląnd- 
žio 7 d., Zig-Zag Klube, 6819 South 
Western Ąve. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Susirinkimas svarbus tuo, kad 
bus renkami Pildomosios Tarybos 
nariai. Taipgi bus "išrinkti delega
tai ateinančiam seimui Chicagoje.

Todėl, visi nariai būtinai atsilan
kykite į minėtą susirinkimą kuo 
skaitlingiausiai.
Genovaitė Zelniutė, SLA

Sekretorė.
260 kp.

CLASSIFIED AD VERTI SĖMENIS
PERSONAL 

Ąšmenų Ieško
PAJIEŠKAŲ PUSĖS AMŽIAUS" 

Moters p.yie namų darbo kaipo gąš- 
pądibę — Esu našlys. Gęiį nafnąi. 
Ą|sišąukite po 6:00 vakare,' 123Į S. 
Sawyer Avenue.

PĄJIĘŠKĄŲ APSIVEDIMUI mer
ginus ąr moters ar našlės —- Kącį 
pehųtyf visai viena. Aš esu pasi
turintis ir turįų biznį. Dąugiąųs ip- 
fprmacijų suteiksiu pęp laišką. 

2325—1739 So. Halsted St.

SĮTVATION VVANTED
Ieško Darbo

PAIĖŠįKAU DARBO. Penteris ir 
popernįnjtoS. Kalsįmainų lubas už 
U.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkaihavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas užtik
rintas. Jos. Augaitis, 1608 S. 50thį 
Avė. Cicero, III.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGĄ MERGINA abel- 
nam namų darbui. Vienai kamba
rys. Nėra virimo, nėra skalbimo. 
Biskį siuvimo, turinti norą draivy- 
ti automobilį, bet ne būtinai. $8. 
į savaitę. Midway 5383.

PATYRUSI MERGINA prie abel- 
no namų darbo, kuri myli vaikus. 
Gyvenimas ant vietos. Aberdeen 
3023.

MERGINĄ BENDRAM RUOŠOS 
darbui mažoj, suaugusių šeimoj, 
būti ar išeiti. 3525 West 13 PI.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA DALĮ LAIKO dir
bti Inteligentiško vyro už investi- 
gatorių įr kolektorių, gera mokes
tis. Room 727. 188 West Randolph 
Street.

Reikaląuja
Perskyrų

Cathcrine Gutseit nuo 
gust Gutseit

Au-

Gavo 
Perskiras

Marlhą Breit -nuo Frank
Brcit ------

Louise Gust nuo Clarcnce

Neužmiršdami dar “StudenĮ 
Prince”, kurių operetę L.K.M. 
choras statė prieš metus, tiki
mės kad ir -šį kartą L.K.M. 
sužavės publiką su geru vai
dinimu ir gražia muzika.
“Valkata Karalius” yra links
mas, gražus ir įdomus veikalas. 
Be to, atminkime, kad tokie 
artistai kaip Stogis, Tarutis, 
Kenstavičiene ir. daugelis kitų 
joje vaidins.

LIETUVIŲ MOTERŲ 
“APŠVIETA” narių mėn. 
kimas įvyks sekmadienį, balandžio 
7 d., 2-rą vai. popiet, Sandaros 
svet., 814 W. 33rd St., Chicago, III.

— Valdyba.
PETRONĖLĖS 
įvyks septin- 
d., 1 valandą 
svet. Prašome

DR-JOS 
susirin-

DRAUGIJOS ŠV. 
narių susirinkimas 
tadienį, balandžio 7 
po pietų parapijos 
atsilankyti. —A. Laurinayiche, rast.

REIKALINGAS DARBININKAS 
pusamžis ant fąrmos. kad mękętų 
dirbti su arkliais. Visus farmų-Ytar- 
bus ir kad mokėtų kalbėti lenkiš
ką! ąr rusiškai. Viena ar antra kal
ba. Mokestis $15 į mėnesį; pirmą 
mėnesį; antrą $20 jeigu galės dir
bti gerai. Šienąpiutėj ir daugiau 
mokėsiu. Mrs- Lipsky, R. 3, 
Hart, Michigąn.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

PARENGIMĄ!
GARFIELD PARK* LIETUVIŲ 

VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ. KLUBO 
balius , įvyks šįvakar, Cicerp Lietu-., 
vių Liuosybės svetainėj, 49th Ct. 
ir 14th St., Cicero, 111. Malonėkite 
atsilankyti. Užtikrinam, kad visi 
linksmai laiką praleisite. Bus gerų 
gėrimų, užkandžių ir galėsit pa
sišokti prie geros muzikos.

—Kviečia visus Komitetas.

Ii

FURNISHįED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI KAMBARYS — Vienas 
mažesnis, kitas, didesnis. Vyrui ar 
moterims, ar ženotai porai.
' - * 2435. W r45 St. ’ •' K ! '

RENDON K^MpARYS vyrui, ap
šildomas. Pricr** mažos šeimynos. 
6824 S. Talman Avė., 1-mos lubos.

JONAS JAGMINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 4 d.. 7:00 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs šidlavos parap., Plei- 
kaičių kaime, Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Pąliko dideliąme nuliudime 

moterį Michaliną, po tėvais 
Vaitekikę, brolį Franciškų, 
brolienę Barborą ir jų šeimy
ną, švogerį Vladislovą Kra
sauską, švogerką Aleksandrą 
ir jų šeimyną, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoj—dvi seseris.

Kūnas pašarvotas namuose 
2514 W. 46th PI. Laidotuvėm 
įvyks pirmad.f bal. 8 di, 8:30 
vai. ryto, iš namų į Nekalto 
Pras. Pąn. Šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero 'kapines.

Visi a. a. Jono Jagmino gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Moteris, Brolis, Seserys ir 
kitos Giminčs.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel’. YARDSr -1741.

30 Metų
Biznio Sukaktuvės

TOVVN OI’ LAKE — čia vi- 
Pi- 

lilauskienę, kaipo žymių šios 
kolonijos biznierę. Bet retas 
kas težino tai, kad jai šiemet

Paskutiniais metais ji buvo

tent, taverno ir restorano, ties 
4601 So. ĄlarshfiehĮ Avę. Šiuos, 
biznius operuoti jai pagelbsta 
duktė Darata (Dorothy) ir 
žentas Joseph VValskis.

Prie progos žymėtina tai, 
kad prieš 6 metus mirė jos vy
ras Petras. Jis buvo visų ger
biamas asmuo. Kaimynas

FOR RENT—IN GENERAL 
.. Rendai—Bendrai

Maino
EXTRA! EXTRA!—Pigi Renda. 

RĘNDON pekąrnė su visais įtai
symais. Taipgi - gera' vieta dėl ta
verno ar kitokio biznio. Lafayette 
0591. -Ą

rct*

BUDRIKO RAĘIO 
VALANDA

RENDON TAVERNAS —einantis 
bizpįs. Visi įrengimai. Gera vieta. 
3600 So. Emerald.

ir

RŪGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ
KAINOS Sumažintos 50% 

Npmuitos iki %
PIPICLIU KAUKŲ 

\ BARGENAI
Neatsiimta 0x0, 8x10, 0x12, 0x15,11x10 
Vert# nuo $O Iki fOO. Dabar S3 iki 929 
Nauji 0x0. 8x10, 0x12, 12x18, 10^x10 
Vert# f‘4O iki <85. Dabar 910 Iki 942 

ir aukšč.
15 0x12 tikru orlentaliu, 50 kitokiu 

Mieros 2x1 Iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 jardu karpe t u po 50c jurd ir aukič.

CHECKER CLEANERS 
SANDĖLIAI ’

6208-10 S. KACINE—Dienomis, 3 vakarus

i nvFtki^s^”“čtLUVEllilU Visas Pasaulio
Dalis

KVIĘTKINLN'KAS
GSlis Vestuvėms, Bankletams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

ANTĄNAS MARCINKEVIr 
ČIUS (MARTIN)

gyv. 2956 So. Union Avė.
Persiskyrė su šiup pasaulių 

bal. 4 d., 1:30 vai. ryto, 1940 
m., sulaukęs 47 metų amž., 
gimęs Alytaus apskr., ir vals.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį MarU°n4> brolį Ignacą, 
brY.ienę Evą, 4 brolįo vaikus: 
Hęlen Ędvvards, Vera Žilins
kas, Wm. ir Walter Martin ir 
gimineą. Lietuvoj —brolį ir 
brolienę Motiejų ir Oną, sese
rį ir švogerį Domicėlę ir An
taną Mieliauskus ir giipines.

Kųnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica Avę.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
balandžio 8 d., 8:00 vai. ryto,, 
iš kopi. į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Marcinke
vičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekameš 
Sesuo, Broliai, Seserys įr ki
tus Giminės.

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

Budriko radio valanda 
qtq teatras įvyks sekpiadienio 
vakare nuo 5:30 iki 6:30 vai., 
Chicagos laiku, iš galingos ra
dio stoties WCFL, 970 k. Pro- 
grąme dalyvaus didele orkest
rą, gerus vyrų kvartetas ir Ma
kalų šeima su sųvo vaizdeliu. 
Tiktai lietuviškos dainos ir lie
tuviškoj melodijos skambės ru- 
pejtįngąi parinktos. Bus geri 
dainininkai ir gera orkestrą.

Pradedant balandžio 14 d, 
BudriĮ<o prograipas iš WCFL 
rųdio stoties prasidės 9 vai. va
kare ir šitas naujas programų 
laikas pasiliks per visų vasarų.

Pranešėjas.

Progręss Furniture Radio 
Programas Linksmins 
Klausytojus

Primintipą radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ant 
stoties WGES rytoj, sekmadie
nį, 11:30 vai. prieš piet ir sma
gių! bjei įdomiai valandėlę laiko 
praląisti.

Girdėsite gražių dainelių, 
smagios muzikos,^naudingų pa
tarimų ir svarbių pranešimų 
bei viso ko kito. Nepamirškite.

Rep. xxx.

VVIIOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su 
taupmsi nuo/40 iki 60%. Mes pristą- 
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau inforipącįjų/Vįen 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su 
nūs, 6343 S. Westėrn Avė., Chicago 
III. Fhone Republic 6051

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobili^ ir Trok^
PIGIAI PIRKSI arba MAINAIS
Kreditą (Credit) ant visai nau

jo 1940 Buick, taipgi pigiai turi būt 
parduotas, vartotas bet labai geram 
padėjime 1932 Cadillac. Rašykite 
1739 S. Halsted, Box 2326

MOVĮNG AND EXPRESSĮNG 
Perkraustymas ir Važma

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

Prakalbos
Nedčliojj balandžio

Mildos svetainėj, 3142
Halsted st., Chicago, III. Pra
džia nuo 2 vai. popiet.

Kalbės S. Beneękas, tema: 
“Naujas Val(Jdva$ Pasaulio”.

Kviečiame visus atsilankyti 
ir išgirstitų įdomių žinių.

Įžanga npįnęrkama, rinklia
vos nebus. - ’ .

South

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
Cęngoleum ketv. pėd.........   33c
Inlaid Linoleųm ketv. pėd...... 69c
Armstyong Inlaid Linoleum k. p. 98c 
Linoleum Rūgs 9x12 .......    $2.88
BLĘTSTEĮN LĮNOLĘUM STORE 

4957 Šo. Ashland Avė. 
Tel. YARDS 5015.

PĄRpAVIMUI 8 ŠMQTŲ yVaĮnut 
valgomojo kambario sėtas. Sim- 
mons twi‘n lova, 15 pėdų salioninis 
kilimas. Tel. Aberdeen 3311, tik 
vakarais.ir . , • F •

DIRBTUVĖ UŽSIDARO
800 plieninių sulenkiamų krėslų; 

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

CpMPANY, 
1220 So. Michigan Avė.

Telefonas VICTORY 0404. 
Uždyką parkinimas.

PĄRSIDUODA TAVERNO fik- 
čeriai, “Direct draw”—Stalai ir 
visi kiti tavernui reikalingi daik
tai. Labai pigiai. Auna Mitchell, 
3300 Archer Avė. /

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PIGIAI PARSIDUODA TAILOR- 
ING, Clėaning, Fur Shop. Hoffman^ 
Press mašina. Fur mašina. Visokių 
tautų ąpielinkėj. Gera vieta. Darbo 
užtektinai dviems trims žmonėms. 
2205 So. California.

PIGIAI PĄRSIDUODA TAVER; 
NAS su lunchrpom. Vėliausios ma
dos įrengimai ir refrigeratoriai. 
Gerai išdirbtas biznis. Prie dirbtu
vių. LEO’S TAVERN, 2301 South 
Western Avė.

PASIŪLO TAVERNO BIZNĮ ir 
du budinku, 6 metai įsteigtas, garu 
šildomas, 5 gyvenimui kambariai 
užpakaly, ii' 14 fornišiuotų kamba
rių—2-am aukšte. Priverstas par
duoti dėl ligos. MARY APTS, 4642 
Wentworth Avė., Chicago, III.

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

PARDAVIMUI BIZNIS laukuose. 
Geras biznis, priežastį sužinosite 
ant vietos. H-elen’s Tavern, 7850 
Archer Avenue.

ŠHOE REPAIRING SHOP par
davimui. Teisingas kainos pasiūly
mas bus priimtas. Dėl platesnių 
žinių kreipkitės į 10703 So. State 
St., Chicago, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS, prie
žastis—liga. Black Hill Tavern, 
2642 Wešt 63rd St.

PARSIDUODA Tavernas — Su 
namu — arba renduosime. Gera 
vieta. 8340 So. Halsted St.

NAŠLĖ MOTERIS PARDUODA 
ta\3rn su arba be namų. Priežas
tis nesveikata. 2645 W. 43rd St.

i PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, 
kampinis; pigiai. Taipgi ant ren
dos kampinis tavernas, didelė sve
tainė dėl parių ar vestuvių. Vir
tuvė ir dining kambarys tame pa
čiame aukšte. Savininkas 1724 W. 
47th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pi
giai, gyvenimui kambariai. 1535 W. 
63rd St. Grovehill 3921.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠA- 
PA pigiai. Renda pigi, kreipkitės 
702 W. 35th St. Tel. Yards 5552.

PARDAVIMUI VALGYKLA. Ge
ras biznis. Išdirbtas per ilgą laiką. 
Tame pačiame name. Pardavimo 
priežastį patirsite vietoj. De. Luxe 
Restąurant, 3502 So. Halsted.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
nuosavybę, šokių salė, ir extra lo
tas. Bargenas, jei parduotas šį 
mėnesį. 4633 S. Rpckwell St.

PARDUODU DUONOS KEPYK
LĄ su namu arba ir vieną biznį, 
biznis įgyventas per ilgus metus; 
pardąvįmo prięžastįs — senatvė. 
Igoriu poilsio. Biznio vieta ir savi
ninko antrašas 2803 Emerald Avė. 
Chicago, III. Teį. Calumet 4959.

PARDAVIMUI ARBA RENDUO- 
SIU restaurantą, taverną ir Beer 
Gardęn, gyvenimui kambariai. Pigi 
rendą. Pigiai, 20 mętų išdirbtas.

3738—40 So. Halsted St.

PĄRDAVIMUI KAMPINIS TA- 
VĖĘNAS, modernas, mišp apylin
kė, 4 kambariai užpakaly. 1301 W. 
51 gatvė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ ply
tinis, po šešis kambarius, pirmam 
aukšte, karšto vandens šildymas— 
lotaę 30x125 $6950—agentai nesi
kreipkite. 4212 So. Rockvzell St.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
bungalow, 3 dideli miegkambariai, 
viškus plasteriuotas, furnasu šildo
mi, didelis 2 karų garažas, visi pa
gerinimai atlikti ir apmokėti.

JOHN SULĖK
5714 So. Christian Avė.

SENOVĖS GADYNĖS -BARGE- 
NAS, 2 flatų namas, karštu van
deniu apšildomas, su 2 karų muro 
garažu, Marųuette Park kolonijoj. 
Parsiduoda tiktai už $5250.00.

J. P. STANKOVICH and CO. 
4706 S.Western Avė. Lafayette 5407

NAŠLĖ PAAUKOS 5 KAMARIŲ 
mūrinį bungalovv, lotas 30x125, 2 
karų garažas, arti 55 ir Kedzie. 
Veikite greitai. J. J. Jilek, 5348 So. 
Kedzie Avė., Prospect 6818.

NEPRALEISKITE 
PROGOS

PĄRSIDUODA MAMAS SU 2 lo- 
,ais už $2750. 2 pag. su 3 lotais už 
$3750. visos gatvės ištaisytos ir 
išmokėtos. 4 pagyv. muro namas už 
$3450. 6 kamb. muro burig. prie 
Marquette Park. už $4950. 2 pag. 
muro namas prįe Rockwell ir 63rd 
gatvių. 6 pag. kampinis muro na- 
nas už $11500. 35 akrų farma ir 
jiznis su gasoljno stočia ir kiti na
mai. Randasi prie didelio vieškelio 
visai arti prie 159-tos gatvės— už 
$4950. 120 akrų geriausiai įrengta 
farma su moderniškais budinkais, 
gyvuliais ir visomis mašinomis, už 
$87$0. Vasarnamis arti leikos su 
puse akerio žemės, dideliąis med
žiais, 5 kamb. cementinių blokų 
stuba ir cottage su garažų, už 
$2450. Viskas parsiduos lengvais iš
mokėjimais arba mainais. ’ Taipgi 
darome visokias paskolas ant žemo 
nuošimčio ir reikale visokio Insu
rance tamstai apsimokėtų pasitarti 
su mumis. Pasinaudokite mano 30 
metų patyrimu biznyje.

J. J. SINKUS 
2442 West 63rd Street, 

Tel. Prospest 0000.

PĄRDAVIMUI ARBĄ MAINY
MUI Marqu-ette Parko apylinkėj 2 
flatų mūrinis namas po 6 kamb., 
kaina $6500.00. 5 kambarių medinis 
cottage. Kaina $2300.00. Ant 63-ios 
gatvės, netoli Western Avė. 2 Ba
tai ir štoras su restaurantu ir ta- 
verno bizniu. Mūrinis. Kaina $9800. 
Daug visokių kitokių bargenų.
C. P. SUROMSKIS, 6921 So. West- 

ern Avė., Republic 3713.

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE 8 flatų, kampas $17300.00. 
5 kambarių bungalow, mūrinis ga
ražas, $4500.00. 160 akrų farma— 
arti Chicagos, budinkai su miesto 
parankumais, su gyvuliais ir visais 
padargais, parsiduoda labai pigiai, 

_ ant chicagos na-arba 
mo.

2500

mainysime

CHAS.
W. 63 St.

URNICH, 
Prospect 6025

$150 ĮMOKĖJUS, LIKUSIĄ da
lį mažais mėnesiniais įnašais nupir
ksi Cape Cod namą. Kaina $2495. 
Puikus priemiesčio namas. Box C 1, 
1739 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE

4. flatai po 4 kambarius, rendos 
neša $80 į mėnesį. Kaina $6,500. 
Šitas namas neša 12% ant 
įdėtų pinigų. Nepraleiskite 
gos.
2 po 6 kambarius, rendos
$46. į mėnesį. Kaina $3,700.
6 kamb. cottage, lotas prie šalies 
ir 4 kamb. garažas, arti prie 
Crane kompanijos ir Archer 
Avė. Kaina $3,700.
Mūrinis namas ant kampo. 2 po 
6, kambarius. Pirmos lubos karš
tu vandeniu šildomos. Kaina $8,- 
000.

LABAI DIDELIS BARGENAS 
BRIDGEPORTE

Muro namas ant kampo. 3 flatai 
po 5 kambarius ir tavernas. Geras 
biznis. Kas pirks nesigailės. Parda
vimo 
duoda 
namo

Dar 
genų, 
ti. Turime visokių 
pardavimui ar mainymui. Jeigu no
rite mainyti ar parduoti nuosavy
bę be skirtumo ką jus turite ir 
kur turite—klauskite—

PAUL M. SMITH, 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonas YARDS 1001 arba 
4177 ARCHER AVĖ.

Telefonas VIRGINIA 9665

1.

2.

3.

4.

jūsų 
pro-
neša

priežastis nesveikata. Parsi- 
ar mainys ant privatiško 

nuo 2 fletų iki 6 fletų. 
mes turime ir daugiaus bar
kūnų čia negalima sutalpin- 

rųšių namų

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
modernas namas, 6 pėdų lotas, 
$4,000, mažas įmokėjimas; savinin
kas. 5705 So. Neva Avė.

DIDELI BARGENAI 
LENGVOS IŠLYGOS 

ĮSIGYTI SAU NAMĄ
2 aukštų muro namas, 2 pagyve

nimai 5 ir 6 kambariai, aukštas 
skiepas. Rendos $70.00 per mėnesį. 
Kaina $4500.00. 
kusią paskolą 
mokėjimais H.

Vieno aukšto
4 kambarius pagyvenimai. Kaina 
$2250.00. $225 įmokėti, likusią su
mą kaip rendą H. O. L.

South Shore 3 aukštų 
namas, steamu šildomas, 
kambarius pagyvenimui, 
mūrinis garažas. Rendos 
per metus. Kaina tik $13,000.00.

3 aukštų nuiro namas, 3 po 5 
kambarius pagyvenimui, aukštas 
skiepas, randasi South Sidėj. pre
kė $8500.00.

BRIDGEPORTE:
2 aukštų muro namas, 2 po 6 

kambarius, savininkas apleidžia 
miestą. Turi būt parduotas trumpu 
laiku. Kaina tik $2500.00.

3 aukštų muro namas, 3 po 4 
kambarius, pečiais šildomas. Kaina 
tik $4700.00.

Mūrinis public garažas ant 3 lo
tų, žemė kainavo 10 metų ątgąl 
$45000.00., dąbar pardups už $17’- 
000. Randasi gražioje vietpję South 
Sidėj.

MARQUETTE PARKE:
2 aukštų muro namas, 2 po 5 

kambarius, steamu šildomas. Kaina 
$7500.00.

M. J. KIRAS
3251 SO. HALSTED ST.

Tel. Victory 0399.

$450.00 įmokėti, li-
4 ¥2 % mėnesiniais

muro namas, 2 po

C.
mūrinis

6 po 5
3 karų
$3060.00

FARMS FOR SALE

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

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

FARMA—76 V4 AKRŲ su 80 rodų 
priešakiu prie Tippecanoe upės. 
Gera žemė ir 1% mylios nuo mies
to, kur yra parapinė ir vieša mo
kyklos. Terminais, pinigais. Henry 
Ląngenbahn, Monterey, Indiana.

BRIGHTON PARKE pardavimui 
2 flatų plytinis, 4 ir 4 kambariai, 
karštu vandeniu šildymas,. agentai 
nesikreipkite, savininkas antram 
aukšte. 4326 So. Talman.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas 2515 W. 46 St. Vienai per 
sunku išlaikyti. Noriu parduoti 
greitu laiku.

ŽIŪRĖK, 16p AKRŲ GRUDŲ, 
pieno ūkis, puikus modernas na
mas, elektriką, upelis, miškas, 5 
mylios nuo miesto, puiki vieta — 
miesto žmogui. $8,90Q pinigais ar 
terminais. Savininkas. * M. Dayton, 
Holton, Michigan.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

DIDELI BARGENAI 
MARQUETTE PARKE

2 po 5—po 3 miegamus—$7,500
2 po 4—$7200
Gasolino stotis — 6 kamb. bun

galovv ir štoras $15,000
Taipgi turime visokių kitokių 

bargenų didelių ir mažų namų, nuo 
$3.000 ir aukščiaus, lotų ir tt.

P. M. KRIAUCZUNAS 
5952 S. Richmond St.

Išryto iki 10 vai. — Vakarais gali
ma matyti po 4:00. Nedėlioms už
daryta.

Tel. OAK LAWN 193—J-l.
STANLEY GAVCUS 

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2.50. Kreipkitės dėl kainų, 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome 
nebrangia kaina. Anglys tiesiui iš 
kasyklų. 110 SOUTH RIDGEŲAND 
AVĖ., WORTH, ILL.

PARSIDUODA Tavernas su na
mu ar mainys ant privatiško namo. 
Moterei savininkei sunku palaikyti 
biznį. 3427 So. Wallace St.

FĮNĄNCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, RaštPRIE EŽERO KATEDŽĖ. Pasiūlo 
puikią katedžę izoliuota su celo- 
pąįs, prie gražaus, šaltiningo, smė
lio dugnu ežero. Lotas 78 pėdų, 
priešakis prieina prie vandens. 
Mažas įmokėjimas, likusią termi
nais. Box D-6—1739 S. Halsted St.

GREITAM PĄRDAVIMUI taver
nas ir restaurantas. Parduosime, pi
giai, Martha, 666 W. 14th St., Canal 
*4)248. * * * * Ai'' * 'rif" ‘ - ** r

1647 W. 47th Street 
2-ras aukštas.

(Tarpe Marshfield ir Paulina gat.)

6 KAMBARIŲ BUNGALOW, fur- 
nasu šildopii ir garažas. Pirmos rų- 
šies stovis, arti mokyklų, bažnyčių 
ir susisiekimo. Priverstas pasiūlyti/ 
Savininkas. 5711 So. Whipple St-.

PĄRDAVIMUI TAVERNAS, pi
giai, 6 kambariai užpakaly. 3827 S.

1 Emerald Avenue.
■ > nn A Gėlės Mylintiems 11 U U A Vestuvėms, Ban- 11 Ii O M kiet’ams, Laidotu-

* vėms, Papuoši-
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

< Phonc LAFATETTF 5800

PASKOLOS 
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita * Veikla—Geri Terminai

Pirkite tose /krautuvėse, ku- 
NAUJmNOSErios garsiną^

Remkite tuos, kurie 
garsinąsi > 

NAUJIENOSE”
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Dar Keli Chicagos 
Bankai Moka 
Dividendus

Valstijos auditoriaus rastinė 
paskelbė, kad žemiau paduoti 
užsidarę valstijiniai bankai šią 
savaitę sugrąžins $560,000 sa
vo depozitoriams/ Tie bankai 
yra:

Eųuitab'.e Trust
Roseland State Savings Bank
Wiersėma State Bank
Wccdlawn Trust and Savings

Bank /
Ccmmercial Bank of Chicago 

Heights
Commerce Trust and Sav

ings Bank
Chicago Bank of Commerce, 

ir
Kaufman State Bank

Naujas Lietuvis
Gydytojas —
Dr. A. F. Tipshus

Išvyksta Coli f orai jon

šiomis dienomis Chicagos 
lietuviai susilaukė naujo profe
sionalo — medicinos daktaro.

Tai Dr. Alfonsas F. Tipshus, 
sūnūs chicagiečių pp. Fabijono 
ir Onos Tipshų, kurie gyvena 
adresu 6902 West Roosevelt 
Road.

Dr. Alfonsas lankė Chicagos 
universitetą per septynis me
tus, ir kai išėjo prirengiamuo
sius, taipgi inedikalius moks
lus. Paskutiniu du metu studi- 

^^-javo garsioj Rush Medical Col- 
lege. ir kovo 15 ją baigė su 
aukštu atsižymėjimu.

Dr. Tipshus dabar išvažiuo
ja į San Francisco, California, 
kur per vienus metus bus in- 
ternu St. Luke’s ligoninėj.

Jaunam daktarui linkime 
laimingos ateities, o tėvus svei
kiname, kad turi gabų sūnų ir 
išleido jį į aukštus mokslus.

—Draugas

Antradienį, Bal. 9 
Nominacijos 
Illinois Valstijoj

Sako, Laimės Demokratai.
Dar kartą primenam, kad an

tradienį, balandžio 9 d., visoj 
Illinois valstijoj įvyks nom’na- 
cijos federahų, valstijinių val
dininkų, taipgi kai kurių loka
lių valdininkų. Chicagoj bus no
minuoti municipialiai teisėjai, 
taipgi bus renkami wardų ko- 
miteemanai.

Registruotų balsuotojų su tei
se balsuoti Chicagoj yra 2,036,- 
00J, šiek tiek mažiau, negu per
eituose rinkimuose.

Pirmadienio ‘Naujienų” lai
doj bus pilnas visų kandidatų 
sąrašas Cook apskričio distrik- 
tui, taipgi žymesnių kandidatų 
kituose apskričiuose. Bus pa
duotos ir kitos svarbios nomi
nacijų informacijos.

šiaudiniai Balsavimai. „
Keli Chicagos dienraščiai, 

taipgi laikraščiai už Chicagos, 
pravedė šiaudinius badavimus. 
Beveik visų rezuLatai vienodi, 
ir parodo, kad demokratai lai
mės visas svarbesnes vietas, ir 
kad prezidentas Rooseveltas lai
mės pritarimą trečiam termi
nui.

Nekels Gatvekarių 
Fėro

Chicagos Miesto taryba pa
skelbė, jog gatvekarių bendro
vė, taipgi eleveiterių linija, pa
sižadėjo nekelti fėrų iki 1942 
metų pradžios. Miesto taryba 
vis dar tebebando tas dvi susi
siekimo linijas, taipgi autobusų 
bendrovę, suvienyti.

Melo ir žmonių kiršinimo kampanija
Besiartinant SLA. Seimui

Ryšyje su SLA. 6-jo Apskri-Jie seimą sveikins, 
čio pasiruošimais 41-am seimui, 
kuris už pustrečio menesio į- 
vyks Chicagoje, kai kurie žmo
nės veda komunistų organe ir 
kitose panašaus švarumo viclo-
se piktą šmeižtų kampaniją 
prieš seimo rengėjus, bet ypa
tingai prieš “Naujienas” ir re
daktorių P. Grigaitį. Jie prasi
mano, kad “Naujienų” redakto
rius tyčia sugalvojęs parinkti 
seimui vielą ne Lietuvių Audi
torijoje, o vidurmiesčio kotely
je, kad negautų biznio lietuvių 
svetaine ir tos apielinkės lietu
viai biznieriai.

šis prasimanymas neturi jo
kio pagrindo ir yrą nesąžinin
gas. Redaktorius Grigaitis to 
klausimo svarstyme visai neda
lyvavo ir niekam nedavinėjd 
patarimų, kurioje vietoje Imi 
būti rengiamas seimas. Jo pata- 
riitio šituo klausimu niekas ir 
nesiklausė.

Seniai yra įsigyvenusi Susi- 
vienyme tradicija, kad SLA. 
Pildomoji Taryba paveda seimo 
rengimą to miesto kuopoms, 
kuriame yra paskirta vieta- sei
mui. šį, kartą tas dalykas buvo 
pavestas 6-am Apskričiui. Pas
kutinė Apskričio konferencija 
seimo svetainės klausimo nedis- 
kusavo, bet nutarė įgal ėti Ap
skričio Valdybą, kad ji sušauk
tų specialų kuopų atstovų (po 
2 nuo kiekvienos kuopos) susi
rinkimą paruošti seimo rengi
mo planus ir iš savo tarpo, su
daryti komisijas tiems planams 
vykinti.

Kuopų atstovų susirinkimas 
tą klausimą, kur laikyti seimo 
posėdžius, ir išsprendė.

P. Grigaitis neįeina nei į Ap
skričio Valdybą, nei . į kurią 
nors seimo rengimo komisiją. 
Jisai nebuvo jokios kuopos at
stovas paminėtame susirinkime 
ir niekuomet nesiteiravo, kas 
yra tie atstovai, kada jie susi
rinks ir ką svarstys. Tik po 
kuopų atstovų susirinkimo, kai 
atėjo žinia į Redakciją apie su
sirinkimo nutarimus, jisai paty
rė, kad, tarp kilų dalykų, buvo 
diskusuotas ir dauguma balsų 
(24 prieš 9), slaptu balsavimu 
nuspręstas seimo posėdžių vie
tos klausimas.

Taigi yra sunku suprasti, kuo 
remdamiesi tie melagingų gan
dų skleidėjai daro priekaištus 
“Naujienų” redaktoriui, kuris 
su tuo dalyku neturėjo absoliu
čiai nieko bendro!

Tik begėdžiai gali pasakoti, 
kad “Naujienos” norėjusios nu
skriausti Lietuvių Auditoriją 
arba lietuvių biznierius Bridge 
porte. Per 26 metus savo gyva
vimo šis dienraštis yra pasitar
navęs Chicagos lietuviams ir 
įstaigoms dauginus, negu visi 
Šmeižikai sudėti į daiktą.

Yra keista, Kad tie gaivalai, 
kurie taip garsiai ėįme šūkauti 
apie lietuvių svetainės rėmimą, 
iki šiol neprotestuodavo ir da
bar neprotestuoja, kuomet kitos 
organizacijos arba šiaip žmonių 
grupės daro savo parengimus— 
šokius, vakarienes, mitingus ir 
1.1. —- ne Lietuvių Auditorijoje, 
bet amerikonų ball-room’uose, 
svetimtaučių salėse ir vidur- 
miesčio hoteliuose. Neretai tose 
vietose rengia savo koncertus ir 
tie patys žmonės, kurie dabar 
suskato “protestuoti” prieš SLA. 
kuopų atstovų nutarimą.

Šitos jų pastangos sukiršinti 
publiką neatneš naudos nei Chi
cagos Bridgeporte gyvenantiems 
lietuviams, nei Susivienymui 
Lietuvių Amerikoje. Tik kartą 
per daugelį metų ši stambiau
sioji Amerikos lietuvių organi
zacija laiko savo seimą šiame 
mieste. Tai turėtų būti svarbi 
proga visiems Chicagos lietu
viams. Nėra abejonės, kad taip 
žiūrės į SLA. seimą kitų tautų 
žmonės Chicagoje, kurie apie jį 
išgirs, ir miesto administracija.

laikraš'iai 
apie jį rašys. O tuo tarpu iš pa
čių lietuvių tarpo dabar atsira
do tokių, kurie, neva “patriotiz
mo” skraiste prisidengę, bando 
iš anksto tą seimą diskredltuo- 
ti! Ar tai gražu? ,

Prieš 10 metų, kai SLA. sei
mas buvo Chicagoje, tai tie “pa
triotai”, kurie dabar kęmunistų 
organe skelbia savo nešvarius 
šmeižtus, per tris dienas stau
gė ir trypė Lietuvių Ąuditorijo- 
je, taip kad tuometinis SLA. 
prezidentas, p. S. Gegužis, buvo 
priverstas net šauktis polic jos 
pagalbc s tvarkai seime atsteig- 
ti! Visiems Chicagos lietuviams 
buvo gėda, kuomet , tą biaurų 
skandalą aprašė anglų spaudos 
reporteriai. O dabar tie patys 
komunistiški gaivalai, SLA. sei
mui besiartinant,, jau vėl ruošia 
kokį lai vilkų ar kačių koncer
tą. — ir ieško sau padėjėjų.

Kas mėgsta tokiuose “koncer
tuose” dalyvauti, lesižinic. Bet 
mes manome, kad Chicagos lie
tuvių visuomenė, kuri jau gerai 
pažįsta tuos “giesmininkus”, pa
skui juos neseks. SLA. turi tei
sę reikalauti, kad Chicagos lie
tuviai, nežiūrint kokių jie yra 
pažvalgų, parodytų jam bent 
tiek pagarbos, kiek jie parodo 
savo draugijoms ir kliubams.

“NAUJIENŲ” REDAKCIJA

Visi Pažangieji 
Laimėjo SLA 
63-čioj Kuopoj

Išrinko penkis delegatus
Į Prezidentus

F. J. Bagočius ............... 22
Laukaitis      ........... 7

Į Vice Prezidentus
J. K. Mažukna ...............  23
Kerševičius ...........   6

Į Sekretorius
Vinikas ........... ♦.................. 11
D. Pilka . ............    18

Į Iždininkus
K. P. Gugis ......   23
Bachulias ................  .......... 4
Žebris .....     1

Į Iždo Globėjus
S. Mockus ....................... 14
E. Mikužiu te ................... 22
P. Dargis ............................. 17
J. Brazauskas ...............  5

Į Daktarus Kvotėjus
Dr. J. S. Staneslow ....... 11
Dr. S. Biežis ............   8
Dr. A. L. Graičunas ............ 6
Susirinkimas, kuriame buvo

• I

i vakare, 
jo

rinkimai, įvyko ketvlrlad enio 
(_____  Buvo skaitlingas. Na
riai išrinko 5 delegatus į seimą 
— visas moteris. —G. K.

Šiandien SLA. 238 
Kuopos Vakaras — 
“April Showers”

Įvyks Hollyvvood Salėj

Ačiū, į musų kuopą persi
kėlusiam J. Kaulinui, “... Ge
rovės Gynėjai” iš musų kuo
pos .... dingo, o gal tiktai ža
do neteko. Musų kuopa jau tu
ri dvyliką naujų jaunų narių; 
gana, kad iš .vienų jaunuolių 
kuopos valdyba gali būti iš
rinkta. Visi musų jaunuoliai 
bent su High School mokslu.

šiandien, balandžio 6, vakare 
7:30 P.M., Hollywood Inn, 2417 
W. 43rd Street, Chicago, (bi
lietas 25c asmeniui) ruošiamos 
vaišės naujiems nariams ir 
svečiams. Bus dainų, duetų, 
oktetų, muzika Georgė Ste- 
.phens Orchestra ir skanių už
kandžių ir visko, ko kas užsi
manys.

Programą pildys “Naujos 
Gadynės” Choro dainininkai.

Rytoj Pagerbimo 
Banketas

Rytoj Shoreland viešbutyj 
įvyks Liętuvių Prekybos Bu
to banketas Lietuvos konsu’ui 
Chicagoj, p. Peibui Daužvard- 
žiui, pagerbti. Banketas ren
giamas kun. Gedimino ordeno 
įteikimo, proga.' Ordenas yra 
skiriamas p. Daužvardžiui už 
jo nuopelnus Amerikos lietu
viams ir Lietuvai.

(Dėl rezervacijų reikią" šauk
ti p. Pakel, GroVe Hill 0306.)

Jeigu Antradienį 
Nebūsit Chicagoj —

Jeigu turite išvažiuoti ir an
tradienį, balandžio 9 d., negale^ 
site būti Chicagoj ir ha Saoli, 
tai tą pareigą galite alkkti da
bar.

Kad ir šiandien nueikite į 
rinkimų tarybos raštinę, Miesto 
Rotušėj, ir ten giuuĮe balic tą, 
kurį reikia taip išpildyti, kai jį 
pildytumėte rinkimų dienoj.-- ------- .i \ 
Sunkiai Sužeidė 4-ių 
Metų S. Pivariunaitę

Pakliuvo Po Automobiliu
BOSELAND.—-Ttoseland Com- 

munity ligoninėj^ guli sunkiai 
sužeista 4-ių trintų lietu vaite, 
Sylvia Pivariunaitę, nuo 10714 
Prairie avenue. Ji yra duktė 
P. Pivariunienčs ir pernai mi
rusio roselandiečio veikėjo P. 
Pivariunp.

Šiomis dienomis mergaitė 
pakliuvo po automobiliu ir bu
vo labai sunkiai suvažinėta. Po 
nelaimės iki vakar dienai ji 
nebuvo atgavusi sąmonės.

Nelaimė įvyko prie 10513 
Edbrodke avenue.

Apiplėšė 
Marųuetteparkieti

Prie 117-tos ir Yale avenue 
nežinomas jaunas piktadaris įsi
gavo į marąuetteparkiečio Ira J. 
Wickens automobilį, ir atęmė 
nuo savininko $6. Po to pikta
daris privertė Wickens’ą nuva 
žinoti prie rėal ėstat? ryšimės 
adresu 9002 Cottage Grovc. Ten 
piktadaris atėmė $256 nuo John 
Dovvney Jr., raštinės tarnauto
jo- ,

Wickens gyvena Udr. 6445 S. 
Richmond St.

Mirė Šeimininkas, 
Ir Jo Šuo

Adresu 3220 Sheffield avenue 
Town Hali policija atrado negy
vą 60 metų bedarbį Herman 
Carkson’ą. Vienu laiku jisai dir
bo plieno liejykloj.

Šalę Carlsono gulėjo ir jo 
mažas, 16 metų šuo. Jis taipgi 
buvo negyvas.

. ..—„.y ..  - .

Karo Žemėlapiai
Naujienose - galite* gauti spal

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visųj didesnių mie
stų, pagal kuri galėsite sekti 
visus, karo veiksmui

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

Kaina 15c. Gaisinkites “N-nose”

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

• (Naujos Kuopos: 30 ir 63)
(Buvo paskelbtos: 226, 263, 265, 212,139, 238, 36, 353, 289)

VAKAR CHICAGOJE
• Vakar teisman stojo William 
R. Skidmore, taip vadinamas 
“Chicagos ‘gemblerių’ Karalius” 
ir 12 kitų žmonių, kurie esą su 
juo surišti nelegaliam pinigų 
lošimo biznyj. Federalė valdžia 
juos traukia atsakomybėn už 
tariamą income taksų nemokė
jimą. Skidmore ir kiti pareiškė, 
kad jie nekalti ir kad ginsis. 
e Adresu 3958 Ellis avenue 
cenzo rinkėjas atrado z negyvą 
Miss Anne Anderson, 45 metų 
moteriškę, gyvenusią tame bu
le.
e Beplaudama antro aukšto 
langus gatvėn nukrito ir mirti
nai susižeidė 60 metų tarnaitė, 
Miss Mary Osvvald. Ji tarnavo 
adr. 1409 Wicker Park avenue. 
e Užvakar NVilliam Kopeska, 
50 melų chicagictis nuo 1211 N. 
Danien avenue, gavo darbą už 
bartenderį alinėj, 2001 W. Div- 
ision strect. Bedirbdamas vakar 
anksti rytą gavo širdies ataką 
ir mirė.
e Seno pašto romuose kišenva
gis pasivogė $404 iš chicagiečio 
Jacob Vihon kiešniaus. Jis yra 
kailių pirklys ir gyv. adr. 1513 
Morse avenue.
0 Prie Clark ir Hubbard gat
vių gatvekaris užmušė nešino- 
mą apie 60 metų vyrą.

Į PREZIDENTUS
F. J. BAGOČIUS ..................     273
W. F. Laukaitis ..... .......................i.......................... 139
J. Miliauskas...........................     30

Į VICE-PREZIDENTUS
J. K. MAŽUKNA ................................................. 255
V. G. Kerševičius.................. .*.... ..................................174

Į SEKRETORIUS
D. PILKA \.......  197
M. J. Vinikas ...........................................................  183
K. Michelsonas............................................................ 38

I IŽDININKUS
K. P. GUGIS ....... ....... .... :......................................... 267
J. J. Bachunas ..........................................   122
J. Žebris ...v..............    36

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. MIKUŽIUTĖ ...........................   252
P. DARGIS ................................................................ 218
S. Mockus .................................................................... 183
J. Brazauskas ......... ;................................................  116
J. Januškevičius Jr.......................................................   27
J. K. Urbonas ......................   14

Į DAKTARUS-KVOTĖJUS
DR. J. STANESLOW..............................................  212
Dr. S. Biežis ...............................................................  134
Dr. A. L. Graičiunas ................................................ 72

Muzikos Žinios
Veda—NORA

“Kai Gėlės Žydėjo” 
Cleveland’e

“Cleveland’o lietuviams buvo 
suteiktas tikras malonumas. 
Jūsų Pirmyn Cįioras atvežė tik
rą pavasarį musų širdims, kuo
met atvežė, “Kai Gėlės žydė
jo”. Esu labai gerai susipaži
nęs su muzika šios operetes, 
ir girdėjau ją kelis kartus, su 
tikrai geroms kompanijoms, 
bet man patiko Pirmyn Choro 
lietuvių spektaklis už visus ge
riausiai. Tikrai puikiai pasižy
mėjo Steponavičienė, Casper. 
kaipo Schubertas, ir Skcveriu- 
te”, rašo man mano , draugas 
Juozas Bendleris, Amerikoj gi
męs lietuvis, gyvenantis Cleve- 
lande.

Toliaus jis dar rašo, “mane 
vaikai ir aš dar vis sekam mu
sų muzikinius darbus. Duktė, 
Mary-Jo, rengiasi prie piano 
kvotimų birželio mėnesyje. 
Jeigu ji bus pasekminga, tad 
rugsėjo mėnesį ji pradės dar
bą konservatorijoj. Rodos, kad 
tai butų neblogai šešiolikos 
metų mergaitei. Sūnūs gražiai 
progresuoja smuikos studijose. 
O tėvas vis dar dainuoja Phil- 
harmonic Chore Clevelando 
Simfonijos jOrkestros. Už dvie
jų savaičių turėsime koncertą 
kuriame pildysime Berlioz 
‘Damnation of Faust’.”

ši Bendlerių šeima lik pri
mena patarlę, kad- “kaip me 
dis palinkęs, taip ir jo šaku-^ 
tės auga.” * s

Rytoj Pamatysime 
Scenom “Valkata 
Karalių”

Kanklių Choras, Juozo Ken- 
staviįiaus vedamas, rytoj per
statys gerai žinomą operetę, 
“Valkata-Karalius” (Vagabond 
King). Sąstate matome vardus 
Agotos Kenstavičienės, Vytau
to Taručio, Povilo Stogio, F. 
Sadausko ir visos eilės kitų 
dailės mylėtojų. Veikalas sta
to nelengvus reikalavimus pil- 
dytojams, bet Kanklių Choras 
žada išpildyti juos savo kredi
tui ir susirinkusių malonu
mui.

Birutės Choras Statys 
Muzikalę Komedijų 
“Viengungiai”

Pasižyrhėkite savo kalendo
riuje balandžio 21 dieną, kaipo 
“Birutės Choro diena”. Nes tą 
dieną, šis musų visų seniau
sias choras, Jonui Byanskui 
vadovaujant, ir Genovaitei Gie
draitienei režisuojant, pasta
tys scenoje, pirmą kartą Ame
rikoje pasirodžiusius ir iš Lie
tuvos • atvykusius “Viengun
gius”. Kad, susipažinti su šiais 
“Viengungiais” Birutės Choras 
prašo visus atsilankyti Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, ba
landžio 21 d., kur jie rengiasi 
pavaišinti muzikos ir dailės 
mylėtojus gržiai prirengta, jau
nuolių Birutiečių pildoma pro
grama.

Paskirkite dabar balandžio 
21 d. pasisvečiuoti Birutės 
Choro rengiamoj muzikalės ko 
medi jos ir koncerto progra
moj.

Rytoj, SLA 139 
Kuopos Vakaras

“Mulkinę ir Mulkintojai”
ROSELAND. — Sekmadieni, 

balandžio 7 d. roselandiečiai tu 
rės šaunų parengimą. Tai bus 
SLA 139 kuopos Metinis Pa
rengimas, į kurį kviečiame vi
sus roselandiečius skaitlingai 
atsilankyti s ir maloniai laiką 
praleisti.

Kuopos nariai yra pasirengę 
suvaidinti dviejų aktų komedi
ją “Mulkinė ir Mulkintojai”. 
Komediją yra^labai juokinga, 
tai atsilankiusiems svečiams 
teks skaniai pasijuokti, o prie 
geros muzikos pasišokti ir ma
loniai laiką praleisti. Lošimas 
prasidės 6 vai. vak. Įžanga tik 
25c.

Kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyko 2 d. Susirinkimas 
buvo nemažas, mat nariai visi 
buvo kviesti balsavimams SLA 
Pildomosios Tarytos. Progre
syviai kandidatai laimėjo mu
sų kuopoje. Taipgi kuopa iš
rinko tris delegatus i SLA sei
mą, J. Pučkorių, J. Gumuliaus- 
ką ir A. Narbutą.

I A. N.

SLA Kuopa Cicero j 
Pirmadieni Rinks 
Pildomąją Tarybą

Svarbus sus’rinkimas
CICERO. — SLA 301 kuopos 

nariai yra šaukiami atvirutė
mis pirmadieniui, bal. 8 d., 
730 vai. vakare p. Šamoto sve
tainėje, 1500 South 49.li Avė. 
Kuopa narių turi suvirs šimtą. 
Jeigu pusė ateitų susirinkiman, 
tai butų neprastai. Bet kodėlgi 
tik pusė, argi ne visiems vieno
dos teisės? Suprantama, kad 
vienodos, bet didžiuma narių 
nesinaudoja savo teisėmis. At- 
sideda ant kitų. Tai blogas pa
protys ir tas ne tik pas mus vie
nus, bet visur. Ne vien SLA, 
bet visose draugijose didžiuma 
klauso mažumos. Bet taip netu
rėtų būti.

Rinks ir delegatus.
Įvyks rinkimai centro valdy

bos ir seimo delegatų ir taisy
mas konstitucijos. Jau nekal
bant apie pačios kuopos reika
lus, tie visi reikalai opus ir la
bai svarbus kiekvienam nariui. 
O ypatingai šiame moment**, 
kada skleidžiama propaganda 
apie SLA “mirtį” ir blogumus 
viršininku. Aš kviečiu visus at- c
si’ankyli susirinkiman ir su 
atyda sekti visą eigą. Iš teisin
gos pusės žiūrint, nieko nega
lima užmesti dabariiniems vir
šininkams. Jie yra daug nuvei
kę, bet dar turi daug keblumų 
kol viską atves ant gero kelio. 
Tad palikime juos dirbti tą 
keblų ir sunkų darbą.

Kuopos sekretorius.

Gerai Įrengtas 
Sveikatos Centras

Vitarium Health Center—gy
dymosi įstaiga, 3854 W. Madi- 
son, turi puikiausią įreng nią. 
Daug kas gali nusistebėti kaip 
ta įstaiga gali duoti X-Ray net 
už $2.00, arba išekzaininuoti 
sveikatos stovį, patikrinant 
kraujo spaudimą ir šlapumą už 
$2.00, arba patikrintą mokslišką 
gydymą už $1.00 ir $2.00.

Kodėl taip, nesunku atšaukti, 
būtent: moderniškiausias įren
gimas. Gydytojai ekspertiškai 
išlavinti. Be to, darbininkams, 
kurie negali mokėti daug už gy
dymą, o gydytis būtinai reikia, 
kas paprastai surišta su didelė
mis išlaidomis, daroma paleng
vinimai.

Vitarium Health Center atda
ra nuo 10 v. r. iki 8 v. v. šeš
tadieniais iki 4 v. p.p. (Skelb.)




