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DANIJA PAIMTA, NORVEGIJA KARIAUJA
NORVEGIJA PASKELBS KARA 

VOKIETIJAI
Britamjos-Vokietijos laivų mušis eina 

Žiemjury

LONDONAS, Anglija, bal. 9.—Pranešama, Britani
jos ir Vokietijos laivų mušis eina žiemjury, Norvegijos 
pakraščiuose. Britai pastoję kelią Vokietijos laivams, 
kurie skubinosi namo iš Norvegijos vandenų.

Vėlesni Vokietijos pranešimai kalba, kad Vokietijos 
lėktuvai sužaloję du britų šarvuočius ir du kreiserius. 
Britai sako, lengvai buvo užgauti du kreiseriai.

Kiti pranešimai kalba, kad Norvegijos batarejos pa
skandinusios Vokietijos šarvuotį Gneisenau,, 26,000 tonų. 
Bet pranešimas pasilieka nepatvirtintas.

—X—X—X—
STOCKHOLM, Švedija, bal. 9.—Anksti pirmadienio 

rytą Hitleris užpuolė Danija ir Norvegiją.
' t.

Vokietijos kariuomenė įsiveržė Danijon. Danijos vy
riausybė paliepė savo kariuomenei nesipriešinti. Nacių 
kariuomene žygiuoja pirmyn netrukdoma, sakė pirmieji 
pranešimai. 1

Kiti pranešimai teigė, kad naciai jau paėmė Danijos 
sostinę Copenhageną ir Danijos vyriausybė sutiko priim
ti Vokietijos protektoratą, kitaip tariant, pasidavė na
ciams.

—X—X—X—
OSLO, l^oiwegija, bal. 9.—Vokietija įteikė Norvegi

jai ultimatutną, kad ji leistų nacių kariuomenei okupuo
ti šalj 5 valandą ryto antradienį, balandžio 9 d.

Bet jau pirm 5 valandos nacių karo laivai įsiveržė 
i Norvegijos uostus Bergeną ir Trondheimą.

Septintą valandą ryto, antradienį, Norvegijos parla
mentas nutarė nepasiduoti naciams. Valdžia, Norvegijos 
karaliaus šeima ir užsienių diplomatai išsiskubino iš Os
lo, šalies sostinės, į Kamarą, laikinąją sostinę.

Tuo tarpu nacių karo laivai įplaukė į Oslo (Norve
gijos sostinės) fijordą. Norvegijos pakraščių batarejos 
atidarė ugnį prieš nacius, šie atsakė kanonada.

Vėlesni pranešimai kalba, kad vokiečiai jau paėmė 
Oslo. Dar vėliau išleisti pranešimai duoda suprasti, kad 
jau penkis uostus naciai paėmė — sostinę Oslo, Bergeną, 
Kristiansandą, Stavangerį ir Narviką.

Užsienių reikalų ministeris Halvdan Koht, kalbėda
mas per radiją 8:30 vai. ryto, paskelbė Norvegijos gy
ventojams ir visam pasauliui, kad Norvegija kariauja. 
Norvegijos parlamentas vienbalsiai atsisakė išpildyti Vo
kietijos reikalavimus. Tarp ko kita vokiečiai reikalavo 
leidimo jų kariuomenei okupuoti Norvegiją.

Naciai teisina užpuolimą Danijos ir Norvegijos ši
taip: Sąjungininkai ruošėsi okupuoti Norvegiją, Daniją 
ir Švediją, taigi Vokietija priversta buvo pirma tai pa
daryti. Kitas dalykas: Skandinavijos šalys nepajėgė savo 
neutraliteto apsaugoti, taigi joms reikalinga Vokietijos 
apsauga, Vokietijos protektoratas. Vokietija neturinti 
užsimojimų prieš Skandinavijos šalių nepriklausomybę, 
ji tik apsaugą joms teikianti.

[Ir Stalino raudonoji armija žygiavo “išgelbėti Suo
miją nuo Mannerheimo režimo.”]

UŽPUOLIMAS NORVEGIJOS PAVOJIN-
Z GAS VOKIETIJAI

PARYŽIUS, Francuzija, bal, 
9. — Antradienio ryto žinia, 
kad naciai užpuo’ė Norvegiją 
ir Daniją, nustebino Francuzi
jos. gyventojus, pribloškė juos. 
Nustebino nacių staigumas, nu
stebino jų žiaurumas.

Kitą vertus, jis padarė ge
ro Reynaudo valdžiai. Visa kri* 
tika, atkreipta prieš valdžią, 
bent laikinai nutilo. Parlamen
to debatai valdžios laikysenos 
klausimais, manoma, bus ati
dėti. Valdžia gali tikėtis, bent 
šiuo audros metu, parlamento 
paramos.

Vokietija užėmė kai kuriuos 
Norvegijos uostus. Bet sąjun

gininkai skubinasi į Norvegiją. 
Jeigu jų pagalba bus greita, 
tai jie gali izoliuoti išlaipintą 
nacių kariuomenę, nutraukti 
jos susisiekimą. Nes Vokieti
ja nespėjo daug savo kariuo
menės išlaipinti Norvegijoje. 
Nacių greitumas gali~ patapti 
jiems patiems smugiu.

O ta sąjungininkų kariuo
menė, kuri buvo paruošta į 
Suomiją siųsti,. gali pasirodyti 
kaip tik Norvegijos išgelbėji
mu.

Bendrai Prancūzijoje kalba
ma, kad sąjungininkams šioje 
valandoje tenka veikti ir sku- 

I biai veikti.

Nuujienų-Acme Telephota
Skandinavijos žemėlapis, kuris parodo Anglijos pa- 

simojimą užkirsti'vokiečių, laivams kelią. Tuo tarpu Vo
kietija užpuolė Norvegiją ir Daniją. Jau paėmė Į'Jorvegi- 
jos sostinę Oslo. Kili pranešimai sako, kad naciai paė
mė. Norvegijos uostus Kristiansandą, Egersundą, Berge
ną ir Narviką. Britanijos laivynas išplaukė į Norvegijos 
vandenis ir jau prasidėjęs nacių ir britų mušis jurose. 
Danija pasidavė naciams.

SĄJUNGININKAI SIUNČIĄ.. pagalba
NORVEGIJAI 5

LONDONAS, Anglija, bal. 
9. — Premjeras Chamberlain 
paskelbė antradienį, kad Bri
tanija prižadėjo pagalbą Nor
vegijai nacių užpuolimui kovo
ti. Stiprus Britanijos karo lai
vų būriai jau yra jurose, pa-^ 
reiškė Chamberlain. <

Kiti pranešimai sako, kad

SĄJUNGININKAI PRIŽADĖJO PAGAL-
BA NORVEGIJAI

LONDONAS, Anglija, bal. 
9. — Britanijos užsienių rei
kalų ministerija antradienį pa
skelbė, jogei sąjungininkai, bri
tai ir franeuzai, nutarė teikti 
pilną pagalbą Norvegijai ir 
kartu su ja kariauti prieš Vo
kietiją.

Reikalingi žingsniai jau pa
daryti, sako ministerijos pa
reiškimas.

DANIJOS IR NORVEGIJOS. KARO PA
JĖGOS MENKOS

LONDONAS, Anglija, bal. 
9. — Danijos ir Norvegijos, 
kurias užpuolė Vokietija, karo 
pajėgos yra menkos. Net karo 
metu jos abi nestengia mobi
lizuoti daigiau, • kaip 250,0JO 
kareivių.

Danija turi gyventojų 3,- 
700,000. Jos teritorija — 16,- 
575 kvadratinės mylios. Tai
kos metu ji laiko kariuomenės 
11,000 vyrų. Lėktuvų turi 90, 
du senus šarvuočius ir 12 sub- 
marinų.

Norvegijos gyventojų skai 
čius 2,922,000. Jos teritorija 
124,556 kvadratinės mylios. 
Taikos metu turi 30,00(T karei
vių. Su rezervais turi 90,000 
kareivių. Norvegijos laivynas 
susideda iš keturių šarvuočių, 
aštuonių skraidolių (destroy- 
ers), devynių submarinų ir iš 

l keleto mažesnių karo laivų.

Britanijos ^laivynas išplaukė i 
Žiemjurį ir ieško. Vokietijos lai
vyno. Britairmėgins pastoti ke
lią nacių laivams, kurie atga
beno kariuomenę į Norvegiją
— pirm negu nacių laivai spės 
sugrįžti į savo bazes. [Nacių 
ir britų laivų mušis jau eina
— sako vėlesni pranešimai.]

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
9. — Premjeras Reynaud an
tradienį turėjo eilę pasitarimų 
su svarbiaisiais kabineto na
riais ir armijos vadais — ge
nerolais Gamelinu, Darlanu ir 
Vuilleminu. Vėliau paskelbta, 
kad Francuzijos valdžia įteikė 
Norvegijos pasiuntiniui užtik
rinimą Francuzijos pagalbos 
Norvegijai kare su Vokietija.

Painformavo Musso- 
lini apie žygius

Skandinavijoje

ROMA, Italija, bal. 9. — Vo
kietijos ambasadorius Italijai, 
von Mackensen, antradienį at
lankė Italijos užsienių reikalų 
ministerį čiano, o vėliąu Musso- 
linį.

Apie ką Vokietijos ambasa
dorius ir Italijos fašistų vadai 
tarėsi, nepaskelbta, bet neofi
cialiai kalbama, kad von Ma
ckensen painformavo Mussoli 
nį apie Vokietijos akciją Da
nijoj ir Norvegijoj ir prašė jo 
patarimų ir klausė, koks esąs 
Italijos nusistatymas ryšium 
su naujais įvykiais.

99 nuošimčiai Švei
carijos gyventojų 
pritaria sąjungi

ninkams
ZURICH, Šveicarija, bal. 9. 

— Šveicarija yra mobilizavusi 
savo kariuomenę. Mobilizacija 
jai kaštuoja $1,000,000. Šveica
rija pasilieka neutrali.

Valdžia laikosi neutraliai, 
spauda išlaiko neutralumo to
ną. Bet net tose apylinkėse, ku
riose gyventojai veik išimti
nai yra vokiečiai, kuone visas 
šimtas nuošimčių gyventojų 
pritaria sąjungininkams.

Hitleris paslinko ar
čiau Jungt. Valstijų

WASHINGTON, D. C., bal. 
9. — Hitleris nuo antradienio 
pasidarė artesnis Kanados ir 
Jungt. Valstijų kaimynas, ne 
kad buvo iki šiol.

Jisai okupavo Daniją. Pata
po jos šeimininku. O Danijai 
priklauso Grenlandija.

Ši sala" Atlanto vandenyne 
yra arčiau nei 1,000 mylių nuo 
Labradoro pakraščių, Ameri- 
ko j e.

Taigi galima Hitlerį vadinti 
jau ąrtftnuvAiiierįkOs kaimy
nu: Reiškiama tačiau abejonė, 
ar Jungt. Valstijos pripažins 
Hitlerio dominavimą Danijoj.

Naciai pavartojo ap
gavystę Norvegiios 

uostams užimti
STOCKHOLM,-Švedija, bal.

9. — Antradienio rytą Vokie
tija užpuolė Norvegiją. Paėmė 
jos sostinę Oslo. Bet paėmė ją 
tik po smarkių susirėmimų.

Tačiau naciai paėmė ir ki- 
tus norvegų uostus, toli nuo 
savo bazių. Paėmė, pavyzdžiui, 
Narviką, šiaurėje, ir Bergeną. 
Kaip tai atsitiko?

Aiškinama, kad čia buvo ne
mažai Vokietijos karo laivyno 
jūreivių, kurie atvyko į Nor
vegiją kaipo prekybininių laivų 
samdiniai. Jie ir užgriebė sa
kytus uostus.

Vokietija išgąsdino 
Daniją ir Belgiją
BRUSSELS, Belgija, bal. 9. 

— žiaurus nacių užpuolimas
Danijos ir Norvegijos išgąsdi
no Holandiją ir Belgiją. Šian
dien abiejose šalyse realizuoja 
ma, kad jų, kaipd absoliučiai 
neutralių šalių, nusistatymui 
užduotas skaudus smūgis. Na
ciams neutralumas nesvarbus.

Holandijoj ir Belgijoj šian
dien aiškiau jaučiamas neuž- 
tikrinimas, nei kuomet nors 
praeity. Tik tiek, kad Holan- 
dija ir Belgija mano, jogei jos 
yra kur kas stipriau apsaugo
tos nuo užpuolimo, negu Dani
ja arba Norvegija.

Danijos karalius at
sišaukė j šalies gy

ventojus
LONDONAS, Anglija, bal. 

9. — Danijos karalius Chris- 
tian antradienį per radiją at
sišaukė į gyventojas patarimu 
nesipriešinti nacių invazijai.

RUSIJA ĮSIVELSIANTI Į KARĄ 
SKANDINAVIJOJ 

------ V
STALINAS STATO NAUJUS REIKALAVIMUS SUOMIJAI

ISTANBUL, Turkija, bal. 9. 
— čia gauta pranešimų, kad 
Rusija gali įsivelti į karą Skan
dinavijoje. Ji įsivclsianti, jeigu 
sąjungininkai siųs stiprias ka
ro jėgas į Skandinaviją prieš 
Hitlerio armiją. Rusija taiky
sis paimti neužkariautą Suomi
ją, taipgi Švedijos ir Norvegi
jos šiaurės dalis.

Bet šitas pranešimas pasilie
ka nepajtvirtintas.

Amsterdamą, Holandijoje, pa
siekė kitokios žinios apie Ru
siją. Tomis žiniomis Stalinas 
reikalaująs tuojau pastatyti ge
ležinkelį per Suomiją iki Šve
dijos sienos, padėti pamatą 
maišytoms suomių ir rusų kom
panijoms, kurios eksploatuotų 
Suomijos kasyklas bendrai. Ru
sija nori gauti 45 nuošimčius 
Suomijoj iškasamo nikelio.

NACIAI NORI PATRULIUOTI DUNO
JAUS UPE

BELGRADE, Jugoslavija, ba
landžio 9. — Autoritetingu pra
nešimu, Vokietija pareikalavo, 
kad Jugoslavija, Vengrija, Bul
garija ir Rumunija sutiktų pri
imti Vokietijos patrulius Du
nojaus upėje. Vokiečiai patru
liuotų Dunojų visu jos ilgiu. 
Jie nori užtikrinti netrukdomą

Rusija sulaikė žinias 
apie užpuolimą Nor

vegijos
, v ./ yT"* v ’ ’ "

MASKVA, Rusija, bal. 9. — 
Kai Maskvą pasiekė žinia, kad 
Hitleris užpuolė Daniją ir Nor
vegiją, tai žinia iš karto su
laikyta, neskelbta Rusijos gy
ventojams.

Bet pirm to komunistų par
tijos organas “Pravda” įdėjo 
straipsnį, kuris aškina,* jogei 
sąjungininkai, britai ir fran
euzai, stengiasi įvelti Skandi
navijos šalis i karą.

Jungt. Valstijos turi 
apie $200,000,000 Da
nijoj ir Norvegijoj

VVASHINGTON, D. C„ baL 
9. — Prekybos departamento 
atstovas paaiškino antradien:, 
kad Danijoje ir Norvegijoje, 
kurias užpuolė Vokietija, Jungt. 
Valstijų kapitalo yra investuo
ta apie $2’00,000,000.

Prez. Rooseveltas 
grįžta Į Washing- 

toną
HYDE PARK, N. Y., bal. 9. 

— Prez. Rooseveltas pereitos 
savaitės gale atvyko į savo re
zidenciją Hyde Parke trumpų 
atostogų. Jis ketino pabu i čia 
keletą dienų. Bet naktį į antra
dienį gavo pranešimus api> 
nacių užpuolimą' Danijos ir 
Norvegijos, ir antradicųį po
piet, nutraukęs atostogas, iš
vyko į Washingtoną.

Skandinavijoj yra 
3,000 amerikiečių
VVASHINGTON, D. C., bal. 

9. — Užsienių reikalų depar
tamentas gavo oficialius pra
nešimus apie nacių invaziją 
Norvegijon. Valdžios atstovei 
ypatingai susirūpinę likimu 
3,000 amerikiečių, kurie yra 
Skandinavijos šalyse.

ir nekliudomą kelią reikme- 
noms j reichą iš pietų rytų Eu
ropos ir iš Rusijos plaukti.

Reikalavimas įteiktas po to, 
kai nacių spauda apkaltino są
jungininkus užsimojimu pa- 
krikdyti transportaciją Duno
jumi. L

KARO ŽINIŲ
- SĄTRAUKA

- BERLYNAS, Vokietija, bal. 
9. — Oficiali Vokietijos žinių 
agentūra paskelbė, kad Norve
gijoje suorganizuota “nauja 
valdžia”. Jai vadovaująs kari
ninkas Vidkun Quisling, Nor
vegijos nacių partijos vadas. 
Aišku, “nauja valdžia” prita
ria Hitleriui.

--X--X--X--
HAMAR, Norvegija, bal. 9. 

— Norvegijos sostinę Oslo vo
kiečiai paėmė antradienį 4 vai. 
popiet (9 vai. Chicagos laiku). 
Valdžia pasitraukė į miestelį 
Hamar. Kariuomenė apsaugo 
šią laikinąją Norvegijos sosti
nę. 

-- X--X--X--
LONDONAS, Anglija, bal. 

9. — Britanijos laivynas plau
kia Norvegijos link, pranešė 
Chamberlain. Kiti pranešimai 
sako, kad jau Britanijos ir Vo
kietijos laivynų mušis eina 
žiemjury, Ncavegijos pakraš
čiuose, nors stipri audra siau
čia.

--X-- X--X--
LONDONAS, Anglija, bal. 

9. — Vyriausioji sąjunginin
kų karo taryba laiko posėdį 
Londone.

Danijos kareiviai 
pabėgo i Švediją

LONDONAS, Anglija, bal. 
9. — Anglijoj pagautas Šve
dijos radijo pranešimas, kad 
visas Danijos kariuomenės ba
tai jonas pabėgo į Švediją ir pa
sidavė švedams. Švedai inter
navo danus.

Chicagai ir apieLnkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; temperatūra 
žymiai nepasikeis; saulė teka 
5:19 v. r., leidžiasi 6:24 v. v.
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(Tęsinys)

Prisidėk, čdlluk. Visi iUP 
pirko, tai kaip čia fnudu duDuV 
be niekui* nieko.

—Visados, Maikjuk. Aš pats

skiriu dr. Jonui šliupui

SLIUPTARNIA1
Istorinis romhnėB iš Amerikos lietuvių gyvėniittb tais laikais, 
kada labai aštri koVa ėjd tąrp IMsvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”}.

šitą tiesos ir kovdš rb
..... ■— ■” ■' ■ ■’ AL.

M
s?

šie yra kitaip, negu mažutėje

tu jai! padarei, tai dar geriau;
-Fain, Čaliuk, fain. žiūrėk, 

kaip gražiai parašiau.
Kazys perskaitė ir pastebėjo: 
—Bet kad ne lietuviškai.
—Kaip gi ne lietuviškai? Juk 

ar ne taip šnekame kasdienį?
—šnekame, tai šnekame, bet 

taip nerašome, kaip šnekame;— 
laikėsi Kazys, •z

—A------h, — nutęsė Mikas, —
palikime, čaliuk, kaip parašyta, 
laip taikiau, galvojau, ir taip 
gražiai išėjo.

—Palikime, — nusileido Ka-

mananti, bet čia — Čia dar lik 
naujokė, tik svečias, tai susival
dė;

PfdtlėjO; pagaliai!; ateidinėti 
Ahtttno tli'aUgai it šiaipjau geri, 
lilišvi lifeilividi. ftbkils kiekvienų 
duryse pasitiko ir paprašė, kad 
nė žodžio nesakytų Antanienei 
ir vaikams; jog čia yra pašarvo
tai jOs vyras, jų tėvas;;. Ii* kiek
vienas davė garbės žodį, kad ji J 
nusiųs džentelmenas, vadinasi,

- Tiesa, misele, nėra ko pyk
ti, nėra ko sielotis, — ramino 
jų šeimininkas. — Mes, ateiviai, 
varge gimę, skurde augę, mok
slo if kultūros labai maža! te- 
ragavę, turime nusilenkti šito 
krašto kuliuringiems papro
čiams, progresui, jeigu nor me 
čiabuviams įtikti, jų širdyje 
daugini šilumos, užuojautos, 
meilės ir draugiškumo suSiras- 

udu čia su mu
šis, aukščiau į

Orait, čaliuk. Dabar neški

Antanienė stebėjo kiekvienų 
atėjusį ir suko savo galvų, ko
dėl nė vienas neklaupia ir po
terių Už nabašninko vėlę nekal
ba; lik nusiima kepurę, valan
dėlę prie karsto pastovi ir, ap
sidairę tuščių kėdę, atsisėda. 
Kalba mažai, patylomis, vos be
išgirs!. Niekas įlegieda, nevalgo, 
degtinės negeria ir nesibara, 
kaip dažnai Lietuvoje per šer
menis būna. Ji labai norėjo pa
klausti, kodėl čia taip, bet su-

Norvegų kareivių pratimai. Tie ka biviai dabar turi ginti savo kraštų nuo 
Hitlerio armijos.

Padėjo, iškiliai, kad, visi ma
tytų, ypač’Miko ranka ir galva 
parašytus žodžius.

Tuo tarpu Antanienė su vai-

te kišo savo nosiukę prie gyvų 
gėlių ir traukė malonų jų aro
matų, tarytumei biteiė medų. 
Jos motina irgi gėrėjosi gėlių 
kvapumu ir spalvingumu. T.k 
laiškelių žodžiai ir mintys jai 
labai nepaliko. Labiausiai, žino
ma, kam nėra juose maldinių 
bei religingų žodžių, minčių. O 
kai ji perskaitė Roko žodžius, 
“Kilni Tavo siela mirė kartu su 
kimu“, visa sudrebo nuo tokios 
baisios erezijos. Jei taip Lietu-

• • • • • • • • X

NAMIE VENZYTI 
LASINIUKAI

(Su Hickory medžio dūmais) 
Galima 
virtus, 
kandos 
turime 
batsų.

valgyli žalius arba 
Labai tinka dėl už-
Tavernomš. Taipgi 

venzyto porčepso ir 
Musų pačiu išdirbi- 

mas.

Food Stote
5519 S. Halsted St

Tel. Englevvood 9134 
Persikėlėm nuo 10804 So.

Michigan Avenue)

kad atėjus vakarui; kai daugiau 
žmonių prisirinks, tada ir tik
rosios šermenys prasidės, o da
bar — “nei šis, nei tas“, tarė ji 
sau.

Vakaras atėjo — mažo ang
liakasių miestelio vakaras, kada 
visi turi daug laiko eiti, bet nė
ra kur eiti, išskiriant smukles. 
Lai kuone visi (lietuviai) ruo
šėsi į šermenis. Ir iš namų ėjo, 
galima sakyti, taip laisvama
niai, taip jau ir katalikai. Tik 

! laisvamaniai ėjo tiesiog į šer
menis; o katalikai, ypač patys 
karščiausieji,. visų pirmiausia į 
smuklę, matyti, “imt drųšoš“ 
paimt. Reikia, be to, tiesų saky
ti, kad jie pdties nabašninko 
žiūrėti nėjo ir nemanė eiti. Ne; 
Jie telkėsi būreliais gatvėjb prie 
pirkios, kur nabašninkas buvo 
palaidotas, ir karštai ginčijos: 
apie jo vėles likimų. Vieni tvir
tino, kad ji jau “pragare spir
ga“, ir atliktas kriukis. Antri, 
kad velniai dar tik “tebejoja jtį 

į į pragarų“. Treti, kad piktor 
Į dvasios dar lik “tyko jų pa
grobti, nes lietuvninko dusia ne 
taip jau lengvai pasiduoda“, si-

1 kė jie. Ketvirti gi laikėsi tos 
nuomonės, kad dar tik “smar-

kus failas eina tarp angelų ir 
velnių už nabašninko dūšių, nei 
jis buvo krikštytas, lai dangus 
hęgali taip lengvai nusileisti, 
kaip Šliupas nori“, tvirtino j‘le.

O šermenyse buvo jau p.Ina 
žmonių. Kurie nesutilpo, tie lau
kan išėjo. Lauke stovėdami šne
kučiavosi, į ginčus su katalikais 
nesileisdami. Bijojosi, mat, kad 
dar labiau nužemintų ir taip 
jau ne per aukščiausių lietuvių 
ateivių vardų. O daug katalikų 
buvo tam pasiruošę ir lik lau
kė progos pradėti “šventų karų“ 
už tikėjimo ir bažnyčios garbę.

Antaniene ilgiau nebeištrivo- 
jo. Priėjo prie šeimininkes ir 
sako:

. —Kokios gi čia pas jus šer- 
Kokie gi čia lie žmo- 
klaupia, nei poterius

kalba, nei gieda, nei valgo, nei 
degtinę gena. Gerai praDaštelio 
sakydavo, kad Amerika yra at
skalūnų kraštas, kad jon pate
kę ir geriausi katalikai jiavirsia 
bedieviais, šliuptarniais.

-—Prašau nepū^ižeikti 
karščiuoti, 
minkštai
Tamsta ne seniai iš

----------------- t r’-----------
džio žievė apsiklojo.

—Mes žinome, kad tamstai, 
lik kų čia atvažiavusiai, nepa
tinka, — vėl pradėjo šeiminin
kas. — Bbl mes esame čia lik 
ateiviai, lai, rodos, kitaip ir ne
galime, gal būt, ir nepridera. 
Mes juk turime elgtis taip, kaip 
šito krašto žmonės elgiasi. Jų, 
o ne mtiš-ų, čia žemė. Pūskit i 
miscle, jie už mus mokytesni, 
kulturingčsni, tai ir turime mes 
iš jų mokytis, o lie šabo atši- 
vežliniuš papročius jiems rody
ti, kaišioti, brukti. Ir matytum, 
misele, kai paliokai katalikai, 
arba ir lietuviai katalikai, pi*a-

ir .įerli, o gana dažnai ir muš-

menyS ?

nesi- 
draugule, — labai 

(are šeimininkė. — 
dideles ke

lionės — pavargusi. Prašau čia 
Sėstis, — patraukė jai kėdę. — 
Aš paaiškinsiu, kodėl čia šitaip, 
o nė kitaip daroma.

Tuo tarpu atėjo šeimininkas 
ir atsistojo šalia Antanienės.

COPR. 1940, NGGOLtCRAFT SGRVVCG, INC.

FILET SOUARE PATTĖRN 2407
2407—Mėgsta loVoš kapa.

crANe coal company 
5332 ŠO; Long Avenue 

Tčlefcrtm POftTŠMOUTH 9022 
POCAHO14TAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ..... ...................... ■
PETROLEUM CARBOU COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ "

Sales Tax ekstra.

kili papročiai, — pradėjo aiš
kinti šeimininke. — čia nabaš- 
mnkų palaidoja namie, kaip 
mes padarėme, arba graboriaus 
koplyčioje. Ar šen, ar ten -- 
nėra didelio skirtumo — susi
renka žmones nabašninko pa
žiūrėti, jam paskutinę pagarba 
atiduoti, atsisveikinti ar tam pa
našiai. Į jį ramiai, tyliai pažiū
ri, paskui atsisėda ir labai ne
garsiai, su pagarba nabašnin- 
kui, kalbasi. Dažniausiai visai 
tyli, apmųstinėdami nabašnin
ko gyveninių, darbus, vargus ir 
mirtį... Giesmių čia niekas šer-

•‘•‘v,

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĖPT., 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, IU.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyzdį No.

No. 2407

—Todėl čia šermenyse laip 
nepaprastai romu, gražu, kul
tūringa, — įsispraudė šeiminin
kas, padedamas savo žmonai.

—Ramu, lai ramu, bet neką 
talikiška, — stipriai tarė Anta
nienė.

—Tai tikra liesa, misele, ne
katalikiška, — pilnai sutiko su 
ja šeimininkas.

—Kas iš to katalikiškumo, — 
tarė šeimininkė, — kad kai bū
na čia šermenys katalikiškos, 
tai jau kartu ir nežmoniškos.

— Kų?! — aštriai pasižc.de 
Antaniene.

—Prašau nepykti, draugule; 
— romiai tarė šeimininkė. — 
Miręs žmogus, sakoma, nori 
šventos ramybės. Tai kaip 
drumsti tų ramybę žvarbių ger
klių giesmėmis, degtine ir šlykš
čių klegesiu? Kam? Ar ne ge-

I Vardas ir pavardė

Adresas---- ------------

Mieštas ii* valstija z

nėH ateina nabašninką pagerbti, 
paskutinį karty atsisveikinti, o 
ile valgyti, gerti ir Sukauti, ta
rytumei sn/uklėje?

Ankinieiiėš veidas sena nie-

Tel. YARDS 3146
VALANDOS; Nuo 11 iki 12. 2 ik 

4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais. 2 iki 4 u 7 ik 

Šventadieniais Ii iki 12 

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir chirurge 

ir Akinius PritaiK.
S HAI.stVd

mis ia 
mus žiūrės :<7*iwiioina, gerės 
liūs darbus mums duos. O tada 
mes galėsime daugiau uždirbti, 
? • rci č i a u prasigyventi, 
sukullurėti ir su šito 
krašto progresu žengt!. Juk tai 
gražu, ar ne?

(Bąs daugiau)

greičiau
garsaus

Dr. V. E. SlEDLlNSk.
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni
4631 So. Ashlartd

k Tėl. YARDS 0994
Amtrad., Kfetvirtad Penktadiem
4143 Šo. Archer Avė

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel *. PROSPECT 1930

lis, tai amerikonai žiuri į juos 
su didele panieka, žiuri kaip į 
labai nekultūringus, stačiai lau
kinius žmones. Ir jie baisiai ste
bisi iš jųjų ne tiktai kūniškojo, 
bet ir dvasiškojo skurdo, “eu- 
ropiškos”, kaip jie sako “uba
gystes’’.

—Taip, taip, draugule, — vė. 
kalbėjo šeimininke. — Kai il
giau čia pagyvensite, pamatysi
te — kitaip galvosite. Mes iš 
karto ir taip manėme, kaip da
bar tamsta. Bet šio krašto gy
venimas, papročiai išmokino

Mrs. A. K. JARUSZ 
physicAl 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern 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 
Sekm. pagal sutarti

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 Sofc Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Sėreddj pūfeal sutartį.

AKIU SPECIALISTO

DR. BRUNO J.
ZU BRIČKA S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—6 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

nėmis, nei Lietuvoje, būti. Ir 
lamstai nereikia pykti, nervuo
tis, jeigu šitame dideliame kra-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Įęlefonąi YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hėrmitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

DR. VAITUSH, OPT.
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 it toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
mos be akiniu. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

t

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

Klausykite inusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 19:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties <1480 K.) 

su POVILU ftALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

* LIETUVIAI
8

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais lik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tei. 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

iiiimiiiiiiiiiiiiiliititiiiiiiiiiiiiii

NARIAI 
Chicagos, 
Cicel-o 
Lietuvių 
Direktorių
Abociacijos
hmiimmmiihmhimuhitim 

•m),-t

R X RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

o

itimiiuiiimimmiiiiiiiiihiiiii

Artibulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
itin t imu uit 11111111111111111111111

YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yai-ds 0781
1646 Wešt 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139 
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 F.ast 108th Street tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 Sq. Western Arenūe Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY K PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

•■■■■-• t : '-----------------.....-------------- ----- .. . ■ . . —............................................. . ......... . .

J. LIULEVIČIUS
4348' S. California Avehue Phone Lafayette 3572

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Prongjjos 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.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. 18ty St., netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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 Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield BJvd.
Cbr. Damen. Hemlock 6699

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 8597

ADVOKATAS
7 So. Dearborn

" Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 

Namų Tel.—Hyde Park

St. .
1824
3395

pasi%25c5%25bec.de
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MIEGALIŲ KLUBAS
(Feljetonas) VOS KMS NOTOS...
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BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
8216 S. Halsted St. VICtory 4965 

Stogus, rinas, stoglangius ir 
sienų apmušinus.

Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.
(Tęsinys)

III
—Laba vakarai mes vininom 

... sušuko pro duris įbėgda
mas vyras su piešeliu palupi- 
nėje kišenėje.

Pasveikinimai nuskambėjo 
per visą smuklę, bet nė vieno
jo ausies nekliudė.

—Vyrai/ klausykite, džiaugs
mą pranešiu! — pakartojo 
kaip gerklėj balsas beiŠneŠe 
vyras su piešeliu.

—Na bliauk po šimts velnių 
paragino, kaktą

Todėl, ačiū jo giliam tautiniam 
susipratimui šiandien tauta ga
li pasididžiuoti nevien jo rau
donu ir puikiai nuaugusiu vei
du, bet ir namu be morgičiaus, 
vasarnamiu tarp ežerų, kur ga
li visokie garbingi vyrai pail
sėti ir linksmai laiką praleisti. 
Jis ir šiaip sau vyras pareigas 
atsakančiai atliekąs ir niekam 
gėdos nepadarąs. Neskriaudžia 
jis nė policijos kapitonų, — ir 
jiems laiku 
kiek pinigo 
Saliamonas

v,v.onowij°s 
Įrodyk0

greičiau!
rauktelėjęs, politikas su rau
dona r\pse.

—Džian Mat išvinino!
—Betčia meluoji! — užata- 

kavo smuklininkas.
—Iš kiek belini?!
—Acit, aš perimsiu rankas,

dona nosc. .
—Na, kaman

kęs lažyboms eiti paragino 
smuklininkas.

—Retčia tu manę^dar ir ne
pažįsti? — sumanė persitikrin
ti stono pamatų tvirtybę vyras 
su piešeliu.

—Gadanrait, kad Visų Žinių 
melagis Reraštis! Che, che, 
che! — nusikvatojo smukli
ninkas.

—Ir tu sanavagan, smart 
vv-y-yras, — pasitenkino kom
plimentu Beraštis.

—Kaip matau tu vokėj re-

nojai kad Džianas. išvinino, 
juk, balsus suskaitys šįvakar 
dešimtą valandą? — paklausė,

ir

su raudona nose.
Koks iš jo reporteris, kad 

vardo nemoka pasirašyti, ~ 
pasišaipė, akį šelmiškai pri
merkęs, smuklininkas.

—O, jis orait, — pagyrė 
pelį patapšnojo politikas.

—Man jau vakar pasakė bo
sas Maikis. 1

—Urei! urei! — ėmė šaukti 
vienbalsiai vyrai ir mergos! 
Mums tokiu vyrų reikia, kur 
žino viską išanksto! Urei!

Džiaugsmo atmosfera pakilo, 
rrasidžiugo ir smuklininkas, 
kad lažyboms eiti nebereiks. 
Tiesa jis vyras kaip vyras me-

tik no pažadus Dildyti. 
Anot io pažadus pildyti ne- 
^merikoniška. o ubagų darbas, 
o ubagai tautai garbės nedaro.

algas apmoka, O 
bankuose, tai nė 

neatspėtų.

IV
Salėje fokstrotai, 

polkutės apkabino
suktutės ir 

liemenis 
Blauzdos

sumirgėjo, batai sugirgždėjo, 
džiazas jau rėžė ausį iki kau
to.

- Gerai, reikia organizuo
tis! — tarė Skiestagalvis. — 
Supranti, toks smuklininko į- 
žeidinėjimas nepakenčiamas. 
Aš negaliu pakęsti, kad toki 
žemintų musų tautos vieninte
lį kandidatą į čypus.

—Puiku. Bet ir kam, galų 
gale, gali patikti toks sijonų 
ir batų bei dulkiu šokis. Su
pranti, ar smuklėje šokiams 1 
vieta, o tai ir slogas gausime. 
Beikia organizuotis į kliubą,— 
išvedžiojo Kaminkretis. — Su
pranti, aš busiu sekretorium, 
o į korespondentus pasikviesi-

Popioriai gali 
garbingą, tauti-

— Jie turi re
pą lys ir teužsi-

aprašyti musų 
nį ir vieningą 
Įsikišo Matas, 
porterius, jie
dirba sau algas. O jei dar kaip 
jie kaip nemokšos gali ir kai

—Te pamėgina, aš jiems ka
miną iškrėsčiau ir dacol!

—Suspoiliusi mano politiką, 
protestuoju dar sykį!

—Betčjulaip, kad tu pats sa
vo politiką spoilini! — sušuko 
Kaminkrėtys ir koja I 
grindis. — Ne popieriai spoili- 
na politiką! Betinu ant šimti
nės. Visi gauna iš partijos pi
nigų, o tu bijai ir prašyti. Ne- 
vermain, aš aginst tave!

ANT

AUTOMATINIŲ GAGU 
VANDENS ŠILDYTUVŲ

. NAUJIEKU'ACMB U’elepnoi..
NEW YORK. —Paavo Nurmi duoda patarimų Tai- 

sto Maki, kaip laimėti bėginio lenktynes. Tačiau lenkty
nėse išgarsėjęs suomių bėgikas atsidūrė trečioje vietoje. 
Amerikiečiai Rice ir Lash jį pralenkė.

Palys sau įrodykit — savo namuo
se — jiĮ® negalit buti visuomet 

be karšto vandens krane!

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

gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

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

51.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri 
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

■ j ■ 1 ....................................

Gerbiamieji ir gerbiamosios! 
'—iškilmingai tarė pirmininkas. 
Iškilo didelis reikalas varganį- 
zuotis. Mat, mes norime pa
sirodyti prieš kitas tautas kul- 

, turingais, kad musu garbė ne- 
įbutų kojoms mindžiojama, 
kaip tai šiandien atsitiko. 
Smulkiau atpasakoti tikslą pa
vedu kandidatui į lojerių lo- 
jerius, musų gerbiamiausiam 
Jonui Matui. 'Prašau!

—Alioti! mainfrends! — ta
rė Matas, ranką i aukštą pake
les, nelyginant Hitleris.—Šian
dien organizuojame tvirtą or-

šaltą, bet nuo partijos linijos 
niekad nenukryps. Tą užtikri
nu visa savo jėga. Priešus mos 
sumušime. Tą irgi užtikrinu 
visa savo galia. Ginsime teises 
miegoti, nieko nedirbti, iš val
džios gerus džiabus* gauti ir al
gas laiku pasiimti. Tą garan
tuoju be sąlygų. Mums tik rei-

> išvien! Balsuokite 
tik už mane! Ar sutinkate?

—Noubady prieš, tai ir orait,• 
— iškilmingai tarė pirmininkas.!

galis, pramiegojo savo gyveni
me patį svarbiausi įvykį.

■—E-ei, šiarap, mano biznis!
E, ei, ei! nevalia paniekinti 

musų vienintelį, garbingiausią 
vadą*! — užprotestavo pirmi
ninkas. "Mums reikia vargani- 
zuotis. Kas už?

Ir aš už, bet man reikia gy
venti!1 — šaukė reporteris.

—Ne, skelbimams pinigų 
mes neturime, neduosime! — 
protestavo Matas. •

' —Tai nors aprašyti tave lai
krašti leisk! Supranti laikraštis 
negali buti be raštų, ypač to
kių garbingų kaip Jūsų veiklos. 
Kitaip kitataučiai* mus pava
dintų etiopais, barbarais ir ba
la žino dar kokiais nekultū
ringais padarais. Supranti, 
dienraštis yra naudingas tva- 
rinvs ir jums ir mums. Tai

• Vos, kelios dienos beliko šiai liberalei pasiūlai pasinaudo
ti. Užsakymą gaukite šiandie. Patirkite kaip mažai te 
kamuoja visuomet karšto vandens krape malonumas ir 
patogumas turėti!

Namų. apyvokos šimtai atsitikimų bus galima lengviau 
ir greičiau atlikti, turint ganėtinai karšto jusu laukiančio 
vandens. Patys sau įrodykite! Paimkite šią iki 90 dienų 
ekonomijos įrodymo pasiūlą! lAtminkite, kad jus vieninteli 
teisėjai šio bandymo savo nanTuose.

SKUBĖKITE! ŠI PASIŪLA BAIGSIS BALANDŽIO 15

PAMATYKITE SAVO PLUMBER-DYLERI ar telefonuose 
PEOPLES GAS, WABASH 6900.

j THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY ! 
‘ _______ P H O N t W A B A 5 H ’ 6 O 0 0 , . " " ’ . !

/—*   .—.-.-..-r    _

Diena Iš Dianos

jikia laikytis

mint šluotkočiu j grindis ir
ninkas. Kas prieš?”

—Urei! — sušuko visi.

ris Beraštis nori tarti žodį,— 
perstatė sekretorius.

—Labai prašau, spaudos at
stovus mielai priimame į savo 
šeimą.

Vretj įnik pencelį, popieriaus 
»r brauk.

mulos atstovas,— reporteris Beraš
tis.— Ar velniu, kad ne spaudos atstojanti atėjai? — paklausė To’^s Matos, ūselius perbrau-

argir tonda> virš
• Piingub Duodam Pasko 

\n< Namu 1 iki 20 ml
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ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

STATOME NAUJUS

NAMUS
MURINTUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėslt ož savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas, APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 5824

co.

Matas bakstelėjo nykščiu į 
pašonį reportcrittr.».

—Kai aš pradėsiu eiti parci-

Supranti! O dabar rašyk, — 1 * 
j tarė pašnibždomis jis.

Pirmininkas tarkšt-tarkšt į 
sfala pieneliu ir tarė:

—Skaitau tarimą, ar sutin- 
! kate?

- SiPinkanu sutinkam vien
balsiai, — atsakė už visus Ma.- 
*ac- ir nusifeninė už 

įrevort^rį nrie baro.
—Šlar<hioiu. Idant 

svbę pilnai ir tvirtai

rankoves

YRA VAISTŲ IR NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE

E£RU CURTAIN DYE

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI
KURTENUS ST1

- -Ąv skelbimus dienraščiui 
’’°n,ku !

—Pinigu nėra, skelbimų 
^įims nereikia! partija už mus. 
kalba!

--Gerbiamieji! Jus ir mes 
vienos tautos sūnus, tautiniai 
konsoliduoti, šiandien mums 
dideli švente, kaip vienas vyras 
vienu pečiu rengiatės paremti 
vieningą, cementu cementuo
tą darbą. Be to mes negalime 
buti, gyventi. Mirsime jei ne
valgysime ir negersime. Lai
kykimės išvien, kad ir ateity 
me^ liktumėme kitų nenušluo
ti. šiandien išrinktas jųsų kan
didatas, rytoj bus išrinktas mu
sų. Todėl aš jam nepavydžiu, 
urei! Bet ir
rašei ui reikia gyvubti

iniu dien- 
noriu 

gyventi ir aš. Mes parėmėme 
jus, dabar paremkite mus. Pra
šau paskirti dalį jam ir m m?

—Ką-ką? — neaiškiai su
pratęs, paklausė kandidatas.— 
Kandidatas laimėjo, jam ir tau 
skilti po dalį? Ne, negalimas 
daiktas, nesutinku! — purtė 
galvą kandidatas į lajerius.

—Dar nežinau, kad išrinktas 
esi? stebėtina!...

—Taip, taip, limnim, žinau. 
Bet tai paslaptis.

—Cha, cha, cha,

savo tei- 
laikyti ir 

apginti, žinokite vyrai ir mo- 
inj-yc: visos šios respublikos, 
m°s nutarėme susivargamzuoti 
: tv’rč’ansi politinį ir pašalpos 
KKuha. Ta varganizac’ją pava
dinsime 12 Vargo Miegalų Klu
bu.

—Idant visi gerai žinotų ir 
pasipildytų ant amžių, nutarė
me vienbalsiai leisti musų iš
rinktam korespondentui Gurg- 
ždžiui viską sąžiningai be \pri- 
dėčkų aprašyti per penkis me
tus laiko, šį tarimą vienbalsiai 
nutarėme leisti pairuti ir į Visų 
Žinių popierių dykai įdėti ga
biausiam ir* sąžiningiausiam 
reporteriui Beraščiui, taip pat, 
per penkis pietus. Popieriui ap
simokėsime kai musų kandida
tą išrinks į prezidentus. Ar su
tinkate?

Noubady prieš? Tai ir orait! 
Susirinkimas užbaigtas. Ačiuo- 
ju. Kitas susirinkimas atsibus 
kaip paprastai šioj smuklėje 
po penkių metų.

Pagerbė
A. Baltienę

Sekmadienį, balandžio 7 d., 
nuoširdžios šeimos p. Mickevi
čių namuose, 6925 S. Artesian 
Avė., N. Mickevičienės ir jos 
dukros S kasytės triusu ir pa
stangomis buvo surengta Joniš
kiečių Klubo darbuotojai p-iai 
Balt.enei, taip sakant, ”shower 
party”. Suvažiavo didelis būrys 
Smagių žmonių. Teko matyli 
pašvitiniečius p. Jonaič.us, ža- 
ganečius Simonavičius, Pailgus 
ir Povilaičius. Iš Burnsidės 
SLA 63-čios kuopos pirminiu 
i. i ' B. Barnišių su žmona 
’ rigiiionparkiečius M. Mier.ivi 
c oiię M. Dantienę, R. Šniuką

Auzj Ba tą p. Kam nsk env 
daug kitų

Stikliukus skambinom ir vai 
jomes ir ’vivat” šaukėm už 
>. iič ą p ios Baltienės ir p.

.. ^raž.ą dukrelę, o gal ir 
.au du dinai auga sveiki 

. ą. uolai. Tai visi ir linkėjo, 
Kad šį sykį paįvairinimui šei
mynos atbėgtų mergaitė.

Malonioj nuotaikoj, pakilu 
siu upu leidom valandas, ypa
tingai kada bėrėme kauliukais. 
Mat, jaunuolė Mickevičiūtė pa
reiškė, kad ji duosianti dvi pui
kias dovaneles tam, kuris dau
giau gaus — išloš gėmių. Lai
mingasis buvo Mieravičienė ir 
kaltininkė šios draugiškos suei 
gos, p. Baltienė, kuri savo drau
giškumu aplaikė labai daug 
reikšmingų dovanėlių, nes jai 
jau buvo surengtos kelios siur
prizo parės.

Ir šį kartą p. Mickevičiene 
įteikė jai vieną pinigišką dova
ną nuo ciceriečių J. Keturakio, 
J. Balako ir kitų. Ji taipgi gii- 
vo dovaną nuo p. Paugienės.

Laimingi tie žmonės,

su Salome

Keildon, 37, su Ann

Velat, 
28 
Gainis,

36, su

29, su

33, su

Eilėn

Oram

phany Stakulis, 22
John Davis, 23

Markwenas, 22
Edward

Gedrimas,
George

Pangonis,
Marcus

gia Jonės, 28
Lucian Burbis,

Vaculis, 24
Charles Matulauskis, 24, su

Vincenta Ceris, 21
Adolph Novak, 27, su Dalia

Jankus, 22
Dan Credcdio, 42, su Lucille

Dambra, 22

Stella

^'kalatpa
Anton Dowit nuo Julia Do- 

wit
Estelle Lynch nuo Leonard 

Lvrch
Tok ė ši m?o Ale c š m
John Pkc?s 1 u > ?/Tild ed PI

*’S

ti ie Vieta uo .ailha 
eta

Smagumo Čia Bus 
Aukščiau Ausų

kurie

tarsi mie-

“Blackoutas” 
Chicagoj

Didelis, 12 mylių plotas Chi- 
cagos Southsidej užvakar naktį 
ir vakar anksti rytą buvo be 
šviesų. Elektros stotyj, adresu 
6351 S. Wentworth Avenue, 
kurį tą diCiriktą aptarnauja, 
buvo kilęs gaisras.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
*

Matthew Kalowski,
Ursula Sin^anis, 18

Walter
Banik, 2^

Charles

23, su

orvilas, 25, šų Kare

Eagmin, 24, su Stė-

Dar viena smagi sueiga

NORTH SIDE. — Sekmadie
nį, balandžio 14 dieną, įvyksta 
northsidįečių smagi sueiga, ku
rią rengia Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj 226 kuopa. Tai 
bus "'-kauliukų ir kortų lošimo 
vakarėlis.

Panašų vakarėlį minėta kuo
pa jau pirmiau buvo surengusi 
ir jo visas pelnas buvo paskir
tas Vilniaus suvargusiems žmo
nėms. Dabargi, ateinantį sek
madienį yra rengiamas antras 
parengimas, kuriame bus išda 
linta daug gražių dovanų, nes 
moterėlės, kurios apsiėjnė tą 
vakarėlį surengti, sunkiai dirba 
prakaituoja.

Taigi, northsidiečains patar
tina atsilankyti į Grigaičio sve
tainę, nes čia draugiškoj ir 
linksmoj sueigoj galėsite išlai
mėt) gražių dovanų už mažą 
įžangą. O smagumo bus galima 
turėti “aukščiau ausų”. X. š.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

naudingos

MADOS

No. 4421—Suknelė su kišenėmis. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16. 18, 20 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to 'ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago. (11
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Danija ir Norvegija
Tik vakar šioje vietoje buvo išreikšta mintis, kad 

karas netrukus gali persimesti į Norvegiją, o paskui ir 
į Švediją. Norvegija jau yra kare. Ją užpuolė vokiečiai.

Nacių ginkluotos jėgos, be to, jau užėmė Daniją. 
•Hitleriškas žaibo karas maršuoja.

Šis žiaurus nacių įsiveržimas į neutralias Skandina
vijos šalis buvo joms visai netikėtas. Ypač Danijai. Su 
vokiečiais Danija neturėjo jokių kivirčų, išimant tai, kad 
ji laiks nuo laiko užprotestuodavo prieš nacius dėl jos 
laivų skandinimo.

Danija yra maža ir beveik beginklė šalis. Ji negalė
jo* gintis nuo Hitlerio armijų ir pasidavė. Danija jau yra 
vokiečių okupuota. Bent laikinai, kaipo nepriklausoma 
valstybė, ji išnyko.

' Norvegija nutarė kovoti. Naciai užėmė jos sostinę 
Oslo ir keletą stambiausių uostų. Jie atliko tai taip urnai, 
kad nei Norvegija, nei didžiosios Vakarų valstybės ne
suspėjo užkirsti jiems kelio. Nacių įsiveržimas Norvegi
jon, matyt, buvo seniai suplanuotas ir paruoštas. Vokie
čių kareiviai buvo slaptai atgabenti į Norvegijos uostus 
prekybos laivais, pagal komandą iš Berlyno, nakties me
tu norvegus užpuolė. Valdžia turėjo bėgti iš Oslo į Ha- 
mar. Ji atsisakė priimti Hitlerio “protektoratą”.

Ar Anglija ir Francuzija dabar suspės ateiti Norve
gijai į pagalbą ir nacius išvyti?

Nėra abejonės,, kad tas pats likimas gręsia ir Švedi
jai. Ji paskelbė visuotiną mobilizaciją. Jeigu ji bus už
pulta, ji ginsis. Ji turi daug didesnę kariuomenę, negu 
Norvegija, ir gana stiprų karo laivyną. Bet ir Švedija 
gali vokiečiams pasipriešinti tiktai su Anglijos ir Fran- 
euzijos pagalba. Ar šios šalys yra pasiruošusios tą pa
galbą tuojaus suteikti?

Sąjungininkų veiksmai Norvegijoje parodys, ko 
Skandinavija gali tikėtis.

THOMAS IR KRUEGERVERTIMŲ BIURAI 
VILNIUJE

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

Dauguma Vilniaus gyvenitojų 
nemoka lietuvių kalbos. Todėl, 
kai jiems reikia paduoti kokį 
prašymą vyriausybei arba pa
gaminti kokį kitą dokumentą, 
jie kreipiasi į vertėjus ir “per
rašinėtojus”. Šituo darbu, pasi
rodo, verčiasi nemažai žmonių. 
Jie įsteigė savo “biurus” (ofi
sus) ir gaudo kliįentus, dažnai 
darydami aštrią kompeticiją 
kils kitam..

Vienas tokio biuro vedėjas 
nusiskundžia “Vilniaus Balse”, 
kad dėl kompeticijos jo darbas 
esąs menkai atlyginamas.

“Vilniuje”, sako jisai, “jau 
yra 14 viešai veikiančių biu
rų ((dabar gal jau ir daun 
giau), o kiek slapių, kurie 
turi agentus ir gaudo prie įu 
staigų klijentus, ar juos ty
koja prie viešųjų biurų dhrų. 
Jie vienas kitą konkuruoja, 
žemindami kainas, nors ir 
nemoka ir vieno sakinio pa
kenčiamai parašyti. Pagaliau, 
kuriems galams šituo ir rū
pintis, nes įstaigos visokius 
raštus priima, jei tik suvokia, 
o prašytojas nori, o jei ir ne
suvokia, tai prašytojas tai 
papildo žodžiu.”
To straipsnio autorius mano, 

kad vertimų biurų vedėjai tu
rėtų laikyti ekzaminus iš lietu
vių kalbos.

HEROJAI

Brooklyno ir Chicagos komu- 
naciai džiaugiasi, kad poroje 
mišrių SLA. kuopų jie padėjo 
tautininkams laimėti, renkant 
delegatus į seimą. Gal būt, jie 
už tai tikisi įgau ti keletą meda
lių iš Kauno? Bet jie sthtosr 
“pergalėtojais” visai be reikalo. 
Batų valymas kitiems nėra joks 
didvyriškas žygis.

Normano Themaso kontro
liuojama Socialistų partija ja a 
turėjo savo nacionalinę konven
ciją • (Washingtone, D. C.) ir 
nominavo kandidatus į J. V. 
prezidientus ir. vice-prezidentus. 
Į prezidentus tapo nominuotas į 
Norman Thomas-, o į vice^pre- 
zidlentus Kfaynard Krueger. A iš- f 
ku, ka<l tos kandidatūros yra 
lik agitacinės^ nes visi žino, kad L 
jie negali: būti išrinkti.

KonvencijiOS priimta platfor
ma yra daugiau pacifistinė, ne
gu socialistinė. Jie pasisako ne 
tiktai prieš Amerikos dalyvavi
mą Europos kare, bet ir prieš 
ekonominėm pagalbos teikimą 
demokratinėms valstybėms. Va-| 
dinasU Amerikai turi visai ne
rūpėti, ar karą laimės demokra^ 
tinęs valstybės, ar Hitleris.

Bet demokratinėse valstybėse 
gyvuoja stiprus darbininkų ju
dėjimas, piliečiai turi laisvę; o 
hitleriškoje i Vokietijoje valdžia 
netoleruoja jokių laisvų orga
nizacijų, šimtai tūkstančių so
cialistų, katalikų ir liberalų yra 
sugrusti į kalėjimus ir koncen
tracijos stovyklas. Be to, Hit
leris užkariauja ir pavergia vie
ną po kitos mažasias tautas; 
jeigu jisai laimėtų karą, tai Eib 
ropoję nebeliktų nė vienos ne
priklausomos mažos tautos.

Todėl Amerikai nėra vis vie
na, kuri puse dabartinį karą lai
mės. Jeigu Thomas ir Krueger 
savo prakalbose to klausimo 
nenušvies, tai jų kampanija 
daug naudos neatneš.

■ • ■

... . ACME-bt AUJ1ENŲ TeleDhoto
Norvegijos karalius Haakon VII, į kurio valdomą 

kraštą, dabar įsiveržė vokiečiai.

KAS JAM NEPATIKO

TreČiad., balandžio 10, 1940
taikius jos išsižada, bet tie, ku 
rie seniai įrašė savo programų 
jo nepriklausomybes reikalavi
mą, kurie jos siekė, kurie už ją 
kovojo, šiandien susirūpinę to, 
nepriklausomybes išlaikymu ir 
negali būti ramus, kuomet ma
to, kad jos išsižada tie, kurie 
save skaito tautos vada s, bet 
kurie niekuomet tautos noru ir 
reikalavimų nesuprato ir nežiū
rėjo, bet tenkinosi tuo, ką gan-

eautos gėrį savo materialėmi; 
gėrybėmis, kurias sau išgauda
vo. Mes priešingai žiūrime, mes 
neskaičiuojame tautos gerbūvį 
savo asmeniško kišenės turiu, 
jet bendra tautos padėtimi.

Ir drįsti pasakyti, kad galima 
tenkint# autonomija, galima 
tenkintis esama padėtimi; reiš
kia išsižadėti savęs, neturėti 
tautinės savigarbos, žeminti 
tautą pasaulio akyse.

Taip nesielgia kultūringos 
tautos, taip nesielgia ir nekal
ba žmonės norį laisvai gyventi, 
taip kalba vergai.

Pasižiūrėkime į pasaulį: šve
dų ir norvegų padėtis labai kri
tiška, bet visgi švedai ir norve
gai atvirai padeda suomiams ir

St. Miščikas-žiemys.

arba

Atsakymas “Vienybei

džia valdžia daryti, nes ji žino 
ir turi gerą pasiteisinimą prieš 
rusus, jog valdžia nieko nedaro, 
bet tautai ji negali užrišti bur
nos, nes pas juos laisvė, o “Vie
nybė” nori lietuvišką cenzūrą 
įvesti Amerikos lietuvių spau
doje iš baimės, kad gali tai pa
kenkti Rusijos — Lietuvos ry
šiams.

Ką darys sovietų Rusija?
Dabartinis karas Skandinavijoje yra jau trečias ka

ras nuo pereitų metų rugsėjo mėnesio. Pirmas buvo prieš 
Lenkiją, antras prieš Suomiją.

Pirmame kare Stalinas aktingai kooperavo su Hit
leriu. Juodu ir grobį tarp savęs pasidalino. • t

Suomijos kare veikė Stalino ginklai, o Hitleris rėmė 
jį diplomatiniais keliais, graudendamas Norvegiją ir Šve
diją neduoti pagalbos suomiams. To dėka Suomija buvo 
priversta priimti Maskvos padiktuotas taikos sąlygas.

{domu, kokios rųšies'kooperavimas tarp Hitlerio ir 
Stalino bus Skandinavuos kare? Ar Rusijos diktatorius 
eis j, talką naciams^ kuomet Anglija ir Francuzija šoks 
Norvegiją gelbėti? Pačioje šiaurėje SSRS kariuomenė 
yra visai netoli nuo Norvegijos sienos.

Telegrama iš Maskvos praneša, kad nacių ambasa
dorius Schulenberg jau tarėsi su komisaru Molotovu. Bet 
Stalinas kulkas nerodo jokio1 ženklo, ką jisai ketina da
ryti. Maskvos radio pakartojo be jokių komentarų vokie
čių ir anglų pranešimus apie nacių įsiveržimą Danijon 
ir Norvegijon.

Jeigu sąjungininkai sugebėtų urnai atsiųsti stam
bias ginkluotas jėgas į Norvegiją ir išvyti vokiečius, tai 
Hitleris turėtų skubintis užimti Švediją, nes' tenai yra 
tos rudžių kasyklos, kurios parūpina geležį Vokietijos 
pramonei. Bet sąjungininkų susikirtimas su Vokiečiais 
Švedijoje butų pavojingas dalykas Stalino pozicijoms 
Suomijoje. Jam tektų tuomet arba atvirai stoti į karą 
prieš sąjungininkus, arba bandyt su jais susiderėti.

Neilgai trukus, turės galutinai paaiškėti, ar Stali
nas tiktai naudojasi, plėšikaudamas už Hitlerio nugaros, 
ar jisai yra tikras nacių fiurerio sąjungininkas šiame pa
saulio kare.

Tuo gi tarpu Skandinavijos pusiausalis gali pavirsti 
svarbiausia kovos arena tarpe demokratijų ir diktatūrų.

Bėda, kada žmogus, apsiėmęs 
rūpintis švietimo reikalais, ne
teisingai juos informuoja. Taip 
pasielgė p. J. Miliauskas, SLA. 
Apšvietus Komisijos narys.

Jisai rašo “Tėvynėje”, kokį 
atsakymą jisai davė prez. F. J. 
Bagočiui į jo laišką, kuris at
kreipė Apšvietus Komisijos dė
mesį į redaktoriaus Jurgelionio 
piktus užsipuldinėjimus ant 
Pild. Tarybos narių. Bet daug 
didesnės savo atsakymo dalies 
-jTMiliauskas nepadavė. Jisai ci
tuoja tiktai tą dalį savo laiško, 
kurioje jisai sakosi nepastebė
jęs užgauliojimų Pild. Tarybai 
ir prašo tikslesnių nurodymų. 
Bet daug svarbesnis Miliauskui 
dalykas yra ivsai kitas, būtent, 
kokias žinias “Tėvynė” paduo
da apie SSSR, šituo klausimu 
jisai prez. Bagočiui rašė taip:

“Aš pilnai nesutinku su re
dagavimu ‘Tėvynės’, kur ei
na plačiuose agitacija prieš 
S.S.S.R. Pagalvokite. Pasau
lis pasidalinias į du ‘loge- 
rius’, apie SSSR, žinios atei
na iš geros ir blogos puses, 
bet musų redaktorius visada 
pasirenka žinias iš blogosios 
puses, brudžiausias pamazgas 
kapitalistinių metų liulyno, 
ir joms užpildo apie vieną 
puslapį “Tėvynes’...”
Ve kas Miliauskui nepaliko. 

Jeigu organas pila pamazgas 
ant galvų buvusiems ir esan
tiems SLA. viršininkams, tai čia 
nieko blogo jisai “nepastebėjo”. 
Bet SLA. organas turi neskelb
ti apie sovietų Rusiją tų žinių, 
kurias paduoda visa Amerikos

CHAPLINAS BAIGIA 
NAUJĄ FILMĄ 

u_________

Spaudoje įkalbama apie nau
ją filmą, kurią jau baigia da
ryti Čharlie i Chaplin. Ji vadin
sis “The Dieta lor” (Diktato
rius). Teini* paimta iš dabarti
nės Vokietijos. Pats Charlie 
Chaplin vaidins Hitlerį, ir jam 
tai tiks, nes Hitleris kerpa sa
vo tisus pagal Chaplino madą.

Bet Chaplinas nenori turėti 
nesusipratimų su valdžia, kuri 
gali palaikyti nediplomatišku 
dalyku išjuokti svetimos vals-

(Tęsinys)
Gali būti, bet nejaugi jų gal

vojimo būdas mums privalo
mas? Ar tos oficialės sferos 
buvo įgaliotos tautos kalbėti jos 
vardu? Ar dabartinė Lietuvos 
valdžia atstovauja tautą lega
liai? Aš manau, jog mes, taip 
vadinami opozicionieriai, turi-

tautos atstovais, negu tie, kurio 
patvirtino rusų-lietuvių sutarti, 
kurie šiandien skaitosi seimo 
nariais ir 1.1. Jie pasisavino jė
ga valdžią ir jėga ją laiko. Gal

Kam-gi Miliauskas šitos da
lies savo laiško nepakartojo 
“Tėvynėje”, jeigu jam šis daly
kas yra daug svarbesnis, negu 
SLA. organizacijos reikalai?

musų seimas ir visa valdžia bu
tų laisvai rinkta, tuomet turėtu
me primesti visą kaltę priešams 
ir patys sau, bet šiandien dar ir 
gera, kad visgi šį nepakenčia- 

iybėš galvą. Todėl'jo Ttstovai Iaktą P^ė - valdžia, ku- 
teiraujasi Valstybės departa- ri neturėjo-visos tautos įgalioji- 
mente, Washingtone, ar depai- mo mes ateityje, kuomet teks 
-tamentas neprotestuos prieš kai pasaulio forume ke,ti šis klau' 
kurias vielas Chaplino komedi- simas gąlis,m‘ Pokyti, kad 
j()jc i sutartis mums, kaip tautai be-

■ ___________ reikšme, nes ji padaryta be mu-
sy pritarimo. O tai labai svar- LIETUVOS ,bu. Lygiai tiek svarbus argu
mentas, kaip čekoslovaky, ku
rie tvirtina visame pasaulyje, 
kad Čekoslovakijos prezidentas 
Acha neturėjo teisės padaryti 
su vokiečiais sutartį, kurią pa
dare, nes prezidento teisės sulig 
konstitucija jam tu teisių ne
duoda ir todėl čekų tauta ne
skaito save surišta ir atsako- 
minga prieš pasaulį už dabarti
nę padėtį ir dabartinės valdžios 
aktus ir nežiūrint dabartinės če
kų valdžios raginimų padėti o- 
kupantams, užsienyje organi
zuoja savo kariuomenę, kuri 
kovos prieš okupantus ir už sa
vo nepriklausomybės 
gavimą.

Ii* taip turi galvoti 
kurie į valstybę žiuri 
žmogiškais, garbingais 
•pais renidaiuiesi', o ne skaityda
mi nepriklausomybę, laisvę, lyg 
dalykus, kurie yra — gerai, nė
ra, tiek to. Tokios tautos žmo
nes niekuomet istorijon nepa
klius ir tokia tauta niekuomet 
pasaulio nebus pripažinta vertu 
nepriklausomo gyvenimo, o 
mums svarbu tam pačiam pa
sauliui įrodyti, jog mes pribren
dę nepriklausomam gyvenimui 
ir be nepriklausomybės negali
me klestėti, dargi gyventi.

3. Savigarbos stoka.
( Kaip galima žmogų gerbti,

ŽINIOS

aprūpinti ir
to. jau pra

plikti plento 
galutinai nu-

KAUNAS. — Praėjusiais me
tais pradėjus statyti geležinke
lį iš Darbėnų į šventąją, susi
rūpinta Šventąją 
geru plentu. Del 
ėjusiais metais 
tyrimo darbai ir
statyta plento kryptis būtent. 
Rietavas -Vieštuvėnai -Kartena - 
Šventoji. Tai bus tęsinys di
džiojo žemaičių plento, kurs 
nuo- Kauno eina iki Rietavo, o 
nuo Rietavo pasuka į Gargž
dus. Nuo Rietavo, Žemaičių 
plento Šventosios šaka eis šiau
rės vakarų kryptimi, į Vieštu- 
vėnus, kurie paliks dešinėje 
apie 1 'km. Toliau plentas eis 
Kartenos kryptimi, pačią Kar
teną palikdamas dešinėje pusė
je, perkirs Telšių-Kretingos ge
ležinkelį (bus įrengtas viaduk- 
tas, tai yra skersai geležinke
lio bėgius plentas bus iškeltas 
per viršų), toliau perkirs iš de
šinės nuo Darbėnų Skuodo-Krc- 
tingos geležinkelį ir sieks šven
tosios miestelį. Iš plento bus 
padarytos atšakos į Plungę ir 
Kulius. Viso plentas nuo Rie
tavo iki šventosios tyrės 65 
km ilgio. Statyba nuo Rietavo 
iki Vieštuvėnų, apie 20 km il
gio; bus pradėta statyti šie
met.

pilną at-

žmones, 
tautiniais,

priiici-

jei jis pats savęs negerbia? 
Kaip galima gerbti tautos tei
ses, jei ji pati jų neskaito bū
tinomis?

Tenkintis tuo kas yra, reiškia 
atsakyti kovos, gerbūvio pakili
mo, ėjimą į vergiją, išsižadėji
mą savęs.

mes turime sakyti ir šaukte 
šaukti, kad mes esame ir pasi
likom kiekvieno okupanto prie
šu iš kur jis beateitų ir nesu
tinkame ir neskaitome sau pri
valoma jokią sutartį, kuri jėga 
primesta.

Šitą mes turime juo smarkiau 
šaukti ir juo labiau pasauliui

“Vienybė” toliau rašo “Buvo 
laikai (ir visai neseniai) kada 
lietuvių vadai aukščiau autono
mijos nei nesiekė”.

Tai tiesiog įžeidžiantis butų 
sakinys Lietuvos tautai, jei mu
sų laimei nebūtų pasakyta, kad 
loki norai buvo ne Lietuviu tau
tos, bet tik “Lietuvių vadų”.

Ir čia tautininkai nusiėmė su

ki jų nuopelnai tautos nepri-

Tuo “Vienybe” ir kartu visi 
tautininkai pasako, kad jie ne
reikalavo nepriklausomybės ir 
nepriklausomybe atsirado ne jų 
dėka.

Tai šventa tiesa. Kadangi, 
dargi taip vadinami viltininkai, 
kurių pryšakyje stovėjo Smelo-

ro valdžiai, kad jie tik autono
mijos reikalauja, vėliau tą patį 
darė su kaizeriu siūlydami Lie
tuvos sostą Urachui, surišdami 
Lietuvą su vergiškomis sutarti
mis su Vokietija Valstybės Ta
rybos laikais ir aišku, logiškai 
galvodami, niekad savo progra
moje nepriklausomybės neįrašę, 
šiandien laisva širdžių atsisako 
Kremliaus naudai (įrašė nepri
klausomybei gimus).

Bet Lietuva buvo nepriklau
soma, Lietuvos kai kurie vadai, 
bet save tokiais nesivadiną, be
si tenkiną kukliu vardu (—tau
tos atstovai), reikalavo nepri
klausomybės, priešinosi carui, 
nesitenkino autonomija, nesuti
ko su Uracho rinkimu ir sutar
timis su kaizerine Vokietija, 
[priešingi ir šiandien, sutarčiai su 
'Kremlių, kaip vadinasi?

Socialistais!
Socialdemokratai pirmi įrašė 

savo programoje reikalavimą 
ne autonomijos, bet nepriklau
somybės ir todėl jie šiandien, 
anot tos pačios “Vienybės” “la
biausia kaista”.

Už šį tięsos pasakymą reikia 
pagirti “Vienybę”. Tie, kurie 
niekuomet nepriklausomybes 
nenorėjo, tenkinosi trupiniais, 
kaip tautininkai, negali ją skai
tyti kažkokia šventenybe ir kuo
sa širdžių pirmai progai patti"

ki lenkai mums nepasakytų, jog 
rnes neverti būti neprikaluso- 
ini, nes nekovojame už nepri
klausomybę. O šį argumentą 
lenkai vartos, kuomet ateityje 
reikklaus iš musų vėl Vilnių.

Maža to, mes turėjome suda
ryti dargi bent menką lietuvių 
kariuomenės laisva norių būrį 
kovoti Suomijon prieš rusus ir 
tuo užakcentuoti, kaip čekai 
prieš vokiečius, jog mes rusų 
priešai ir tik jėgos priversti 
priėmėme šią rusų globą.

Tautininkai galėtų reikalauti, 
kad mes nekaltintume dabarti
nės valdžios dėl šios sutarties 
ir žiūrėtume į ją kaip į Neiš
vengiamą blogybę, gintume ją 
nuo kitų puolimo aiškindami, 
jog ji nekalta, kad šią sutartį 
priėmė, nes ją tam privertė.

Bet lai butų galima padaryti, 
jei los valdžios advokatai nesi
stengtų šio valdžios žygio tei
sinti ir tuo pat parodyti pasau
liui, jog Lietuva nebuvo prie
šinga šiai sutarčiai, bet kuomet 
tos valdžios advokatai šaukia, 
kad • pakanka autonomijos — 
tauta turi pasipriešinti pareikš
ti, kad lai ne tautos nuomonė.

Tuo labiau keista “Vienybės” 
logika, kuomet laisva širdžių 
pareiškia, kad čia nieko neatsi
liko, nes rusai atsiėmė tai, kas 
carams priklausė.

Antra niekšybė!
Tai kodėl tautininkai nerei

kalauja tai, kas priklausė Lie
tuvai Vytauto laikais? Kodėl 
rusai gali reikalauti, kas jiems 
priklausė carų laikais, nors tas 
buvo okupacija, gi. lietuviai ne 
tik turi išsižadėti to, ką turėjo, 
bet ir dargi nepriklausomybes, 
kuri buvo tų pačių rusų pripa
žinta?

(Bus daugiau)

Atgavus Vii-KAUNAS.
niaus sritįv jau pradėti plento 
tiesimo darbai tarp Zarasų ir 
Turmanto. Plento ilgis bus 1G 
klm. Tokiu budu Zarasai bus ' 
sujungti su Turmanto-Vilniaus 
ptentu ir turės tiesioginį susi- 
tsiekimą. su> sostine.
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I Meno Parodos j i :
Nepaprasta Dailės 
Paroda Iš Užsieniu

Tokių dailės parodų, kokią 
Arts Club (400 N. Michigan 
avė.) šį menesį turi, retai pa
sitaiko. Sakyta meno galerija 
paprastai rodydavo užsienių 
moderniškąją. dailę,. bet šį kar
tą paroda ne visa moderniška 
ir nepaprasta dėl to, kad jai at
stovauja ir senieji meisteriai. 
Viso eksponatų surinkta 72.

Rengėjui šią parodą pava
dino “Moderniškosios dailės 
pradais”. Butų tiksliau pasa
kyta: “Modernizmo pirmta
kui) ų darbų paroda,” nes čia 
randame kone visus prancūzų 
impresionistus ir post-impre- 
sionistus. Tarp jų Cezanne, 
Degas, Manėt, Monet, Renoir, 
Van Goglir Gaugnin, Daumicr 
ir k. Be šitų,, palyginti rimtų
jų modernistų dailininkų, pa
rodai atstovauja dar ir ultra- 
modernistai—kubizmo išradė
jai, simbolikai, atseit: Pablo 
Picasso, Braų.ue, Malisse, Lc- 
ger ir k. (

Arts Club vadovybė šį kart 
padarė siurprizą chicagie- 
čiams, kad prie anksčiau sa
kytų meno šedevrų pridėjo 
senuosius meisterius, būtent: 
Franeesco Goya (ispanas), 
Rubens (f lemas), EI Greco 
(graikų kilmės ispanas), ame
rikietį Copley, Delacroix, Ni- 
cclas Poussin ir daugelį kitų. 
Tai vis žingsnis ‘‘gerojon pu
sėn”, nes parodų rengėjai 
jau sdpratd, kad publiką ne
galima visą laiką mulkinti 
‘nesutupėta” mpderniška daile, 
kokią pastaraisiais metais vi
sur matome. Publika jau ne
sidomi daile. Galerijos neten
ka lankytojų, o jau apie par
davimus nė kalbos nėra...

Ir štai, nežiūrint to, kad pas 
amerikiečius “modernizmo” 
manija dar nėra visiškai išė
jus iš mados, tačiau Arts Club 
galerijoj Goya’so, Robens’o, 
Conrbet’o, EI Greco ir kitų re
alistų šedevrai atsuko nuga
ras Picasso, Matisse ir kitiems 
modernistų šedevrams. Rodos,

nei pastebėti negali, kad ir la
bai rėksmingų spalvų moder
nistų kurinių, kurie akivaiz
doje senųjų meisterių darbų, 
^atrodo tokie menkučiai, nu- 
'susę...

Ne tik bendrai publikos, beb 
ir dailininkų dėmesį atkreipia) 
Goya’so markizės portretas,, 
pieštas prieš 200 metų, kuris 
nors ir nėra pats geriausias iš 
jo darbų. Tiesa, nelabai pa
trauklios išvaizdos ši didike 
'.buvo, tačiau ir ji žvairomis 
žiuri į sieną, kai priešais ją 
susiraukę modemiškos fizio
nomijos šaiposi'. Jeigu ji butų 
gyva, tai tikrai' atsuktų jiems 
savo nugarą...

Norą geresnio palyginimo 
dviems skirtingoms dailės 
krastu-tinybėms, kaip ši pa
roda. Verta kiekvienam dai
lės mėgėjui ją pamatyti..

Wolff Katharine 
Kuh Galerijoj

540 N. Michigan avė. galeri
ja rodo Robert Jay Wolff dai
lę. Vandens dažais piešti abs
traktai, simbolika ir įvairi 
grafika.

Chicago Galleries 
iAssociation—

215 N. Michigan avė., bal. 
8 d. atsidarė galerijos- narių 
dailės paroda. Paroda kaip ir 
paprastai čia būdavo labai į- 
domi. ir įvairu Truks ligi bal. 
:27 d. 1

AB-IUinois
Stevenš viešbuty

Ligi bal. 30 d. Stcvcns vieš
butyje bus rodomi vandens 
(lažais piešti paveikslai.

Art Institute
Ligi bal. 14 d. Art Institutas 

rodys Ghicagoj ir jos apylin
kėj gyvenančių dailininkų 
darbus.

Vaikų Dailės 
Paroda

Adresu 211 N. Michigan av., 
(WPA meno galeiįija) ligi 
šio mėn. pabaigos bus rodomi 
mokyklos vaikų dailės darbai.

Hull Hoase
Dailės- Paroda

800 So. Halsted -st., ligi bal. 
24 d. Bencdict dailės galerija 
rodys The United American 
Artists of Chicago dailę. Įžan
ga nemokama.

Theodore Glass 
Drake HoteFyj

Pdos Ed*win N. Johnson pa
stangomis buvo suruošta ne
paprasta Theodore Glass’o 
akvarelės ir piešinių darbų 
paroda Drake Hole! west mez- 
zanine aukšte. P-ia J'ohirson 
yra prezidentas AlFHlinois 
Socicty of the Fine Arts, dar
bšti1 dailininkų rėmėja.

Apie parodą netenka daug 
kas sakyti, nes ji įdomi, įvai
ri ir kuriniais turtinga.

‘“MiY LITTLE CMIKADEES”—Ralph J. Riee
Šį puikų, vandens dažais pieštą kūrinėlį, 

pamiaitiytii Stevehs. viešbutyje d'ailės dažų 
pardoje, kurią suruošė AlLIllinois Society
Pine Arts. Paroda truksi ligi balandžio 30 d.

tapyba 
galima 
dailės 

of the

nas amžinas \ posakis romėnų 
senas:

‘ir 'teisybė—gyvenime
“glamžinas”, 

meno kūrėjas... Gyvenas, 
nekalbant jau apie kokį

kūrėjui neidealiai...
Imkime, pavyzdžiui, 

Rembrandtą: 
polėkiai, rodos dauggaliai 
buvo jo—(‘bent piešinėliai) —
O išgyveno juk badutėliai!...

■ II.
“Olandų meisterius” išrėžė 

■istorija į aukso lentas”...
. —Taiiip,.—dvokiančią cigarų 
dėžę paėmęs rasi: menas šven- 
.tas t
.ant jos dangtelio paminėtas...
. “Olandų ineiseriai“— uždėtas 
•cigarui kiekvienam žiedelis...
—Jaukus, kūrybinis vaizdelis*.

; m.
Enciklopcdi j a—pa togu!
Ji suteikia lentynai toną,
(na u d i n ga,—k a i u žp y k d o 

žmogų,
paleisti yra kuo į žmoną)... 
Enciklopedija—kultitra!
Koks delimts tomų apie

• meną!
i —Nei tau; su linksta, nei
i . gura,:—
! o pasekmės: gavėjas stena...
i Post seriptum
i čia padėti reikia:

Tik dėl eiliavimo taisyklių 
išėjo, kad jis ją ‘apteikia”, 
bet praktikoje vis taikykliu 

.....pačiam—nuo jos—buvoti
tenka...

, (Tik jis po mūšio tomus
i renka...)

, IV.
Pasaulis, dažosi kasdieną, 
.(.“antroji pusė”—kas minutė: 
,čia skruostus, lupas, čia
• blakstienas.,.)
.bet ši “tapyba” nedidulė— 
gausi ir smulki—nesukūrė

jokio pastovaus šedevro, 
nieko amžiams ųeužburė, 

po kiekvieno šio “manev
ro”
nors atsivertė prie meno

dar 
tik.

su-

kas
i<r jau aukų nebekureno 
Tuštybės deivei lengvo budo,—• 
visus jos atvaizdus išgrūdo...!

—Arėjas' Vitkauskas.

ŠIS BEI TAS

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

Paskaita
Rytoj-, balandžio 1’1 dieną 

Art Institute įvyks kita iš eilės 
įdomi paskaita tema: “Seno
vės^ Graikų Menas“. Vieta 
FuJlerton. Hali. Laikas—6:30 
vai. vakaro. Skaitys Helen 
Parker. Įžanga nemokama, z

Ars Dongą Vita Brevis..
(Iš užrašų knygutės)

I.
"Gyvenimastrumpas — me-

(laiko yra praleidusi. Vokieti
joje, (abu buvo vokiečių me
no, mokslo ir istorijos žino
vai. Shepherd’ieiiė' veikliai 
dalyvavo ruošiant Zalcburgo

seniausia 
D r. Agnės 

apdovanota “Gėtės

SLA 226 KUOPA REIKALAUJA NUBAUSTI 
ORLJANIZAniOS ŠMELŽIKlfS

Smerkia ^Geroves Komitetą” Už 
Nešvarius Lapelius

DelegataiiS) į S-LA Seimą iš-

Dr. A. Moiitvidas 
K. Čep u kas 
J. Grigaitis, ir 
Mrsf. Atek-ntenė.

Susivienijimą Lie- '

NORTJrSl!EWs -- SLA 226-1 a dziunią balsų, 
kuopa, savo siiisiiri’itikime, ba- 
la.indžjio 3-čią dieną, nutarė rei
kalu ui ii SLA Pildomosios Ta
rybos2 mibausti ar patraukti rinkfi* sekami1 kuopos, nariai: 
ailtsakomiybėn,. SLA konstituci- ' 
joje nurodytomis taisyklėmis, 
liuos mainiusi kurie žemina orgar 
mizacijos vardą ir kurie dis- 
"kredituoj a
tuviiiĮ. Ameifikoj rietuvių visuo
menėj e.

Kuiapa turi: omenyje tuos na- žėn širdies ataką gavo ir mirė 
rius, kurie leidžia šmeižian- 48 metų krautuvininkas Pfeter 
eitis lapelius ir yra pasivadinę Sarrįs*. Užlaikė krautuvę adre- 
“SLA Gerovės Komitetu”.

' < Bedėdamas saldainius dė-

su 1K5U0 W. 63rd Street.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder- 

; niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BM.ZEKAS MOTOR SALES
I «U WBLL LIKĘ US” 

4030 So, Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL L1QUOR 

CO. — VVbolesale 
4707 S. Halsted St

Tel Boulevard 0014

Frankfurte.
K

• Po 50 metų me d i c i n o s 
praktikos, Berlyno 
ino teris gydytoj a, 
Bluhm,
medaliu už meną ir mokslą” 
jisavo 78 metų amžiaus proga. 
D-rč, Kaizerio Vilhelmo Insti
tuto bendradarbė, ^yra para
šiusi daug mokslinių raštų.

(Abi viršminėlos žinios— iš j. 
Vok. Geležink. Inf. Biuro).

• Britanijos vicekonsulas 
John Thivaites, Šaudamas Či- 1 
kagoje vicekonsulu, domėjosi 
naujovišku ’«meiiu, turėjo ver
tingą rinkinį (su 'Picasso ir ki
tų kuriniais), ir iš čikagiečio

jo porų modernų. Išvykdamas 
tarnauti į Katowicus, Lenkijo
je, viską išsivežė, kur> užėjus 
naciams, už apie 15,000 dol. 
vertes modernų liko. .Jis ma
no,. kad naciai (tokius) pa
veikslus sunaikino* (Weisen- 
born’o žmona—Čikagos “Ti- 
mes’o” meno skyriaus vedėja. 
Ten’ ir buvo šios žinios).

—Arė jas Vitkauskas.

• “Slėpyne Louvre” yra 
į nauja—Eilioti’o Paul* O—kny
ga (kriminalinių romanų ti
po),, kurioje pavaizduoti Wat- 
teau tapybos dalykai,’ete.

• Griaunamame Čikagos 
viešbutyje Great Northern su 
visa įranga pardavimui skirti 
ir “1'2 aliejinių paveikslų, žy
mių dailininkų” (—laikraščio 
žodžiai).

• Columbia universiteto is
torijos jyrpfcsoriaus Dr. W. R. 
Sh^pllerd*o našlė (mirė Ciu
riche), kaip ir jos vyras, daug

, Tie taneliai yra pavadinti | 
‘Musų Balsu” ir pasižymėjo1 
tokiais šlykščiais gandais, “Kas 
pirma mirs, ar SLA ar Tams
ta.?”, “Cenzūra Tėvynėj”, ir t. t.

‘ * G y i rėją ’ ’ S a lin inkai 
Nesipriešinto

Įdomu, kad šilą įnešimą 
svarstant nedrįso priešintis nei' 
vienas iš tų “geroves gynėjų” 
šalininkų, kurių pora ar tre
jetas buvo tame susirinkime. 

(Nieko priešais nekalbėjo, taip 
i kad’ šitas įnešimas be' jokių 
diskusijų buvo priimtas. Val
dybai pavesta jį išpildyti, tai 
yra, Pildomąja i Tarybai per
duoti.

’ šiame susirinkime 'Pildomo
sios Tarybos rinkimuose Pa-
žangieji Kandidatai gavo di- (brilTSinklteS W“I1OSC

FSGCTTIMG 
UP U1GHTS SKIS 
And Chhcr Functional Symptomg of 
KIDNEY WEAKNESSES 

Take KIDANB now and relieve suHering 
and diecomfortB of Backache and Leg Pain* 

j Frecjuentk Soanty and Butning PaMBage— 
Ūnnatural Odbr—Lobb of Energy—Head- 
aahee> Dizuness, NfcrvousnepB—aaused by 
functional Kldney and Bladder Disordere.

KlDANS work natūraliu. They aid kjd“ 
neys and bladder to functlon normali?, 
effidently. They keep the blood Btream 
more free from wasb?matter, saida, poiBonei 

1 They relieve presenb distresB and thuB ward 
oft more serious kldney illa which may fol- 
low. They are Efficient, Safe, Reliable. 
Many thousands report entire satisfactfon.

'Taken accordinjr to directions, KIDANS 
Brlnya dėsired resultb or the trial 1b FREE !
M O NE Y BACK GUARANTEEL

Deposit $1.00 with your druggist for two 
boxes of RlDANS. Ūse one box. If not> 
entirely satisfied wlth RESULTS, return 

| other box to the šame druRKist and’ ybuP 
money will be refunded. Start KIDANS 
Kldney Relief today. KIDAN? i» sold by 
Rakštis Drug Store, 1900 So. 
Halsted Street.

.Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ
Vynai-Likieriai-Gėrimai

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

MASTER WIND0W SHADE Cft
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRĄNKOM LAZDAS.. MES NUMIERTUOJAM IR UžKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN ELINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
V - >

SALTIMIERO Rytmetiniu
1480 KYLOCICLES

LIETUVIŠKŲ
l RADIO

PROGRAMŲ
10100 VALANDĄ RYTO

RASTINE*
6912 SO. WESTERN AVĖ.- PROSPECT 4050

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

J: EI SPAUDŽIA reikalai..., jei reikia pinigų 
1... ar manai pirkti namus,, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 

ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk ..'. čia ap
sauga tikra ir d'ar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulka moka 3%% palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo' tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą., nes jie' žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomųjų sąskaitą dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ) 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

VISŲ INDELIAI APORAUSTI IKI

$5,000.00
ČIA>

LITHUANIAN BUIUHNG,
LOAN AND SAVINGS ASSOGIATION 

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas, CANAL 8500

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVTNG
Perkraustom forničius, pienus ir 
.visokius rakandus bei Storus 
Vežam į fermas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi prisietom an
glis i visas miesto dalis.

3400 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbai 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Fėl. 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.
i_______________ - -

KLINIKAS

$13.50
$50.00

RAUDONGYSL1Ų Ofl
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS CO AA 
Greita Pagelba ....... UiUU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija <£ 4 A A
ir vaistai ................... ■ ■UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

> SVEIKATOS
TONSILUS 
Išima Už ............
PRABUVIMAS
Ligoninėje .........

Phone Virginia 9780

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLTVVOOD INN, Prop.
Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET 

Chicago, III.

ophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15- vai. ryto

s Išgirsit vėliausias žinias, 
muaiką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkites “N-nose”
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS«x

t

RINKIMAMS PASIBAIGUS ta 161,167 balsai. Pravedė 12

Rinkimai į Kanados parli- dar yra populiarus steigime be- 
mentą įvyko netikėtai, 
karas,

Jei ne 
jie butų turėję įvykti 

1939 m. rudenį spalio-lapkričio 
mėnesį. Iškilus karui, Kanada 
būdama didžiosios Britanijos 
dalimi, stojo karau Francijos- 
Anglijos pusėje prieš vokišką 
hitlerizmą. Paskelbus karą, 
parlamentas buvo paleistas ato
stogų, 
baigė 
Buvo

KANADOS DIRVONAIS124:3 
balsų 
balsų

partijas, o ne už asmenį, to ne
demokratiškumo nebūtų.
<š to neišeina, kad rink’mai bu
tų nedemokratiški, čia t k rin
kimų įstatymas r.edemokratlš- 
kas. Ir tas nedemokratiškas rin
kimų įstatymas yra š nitą kar 
tų demokratiškesnis už Stalino, 
Hitlerio ir Smetonos rinkimų 
.statymus. Kanados žmonės bū
dami laisvi ir turėdami p.liet - 
he's teises, supratę jo netobulu
mą, prašalins-ir jį. Dabar libe
ralai valdys' mus ir visą kraš- 
ą, o mes darbo klasė organi- 

zuokimės ir ruoškimės sekan- 
ems rinkimams — didesnėms 
imėjimams. —G. N.

Komunistai nepravedė nė 
vieno atstovo ir jų balsai sta
tistikoje nefiguruoja. Iskirlant 
Lesle Morrį, 9 kandidatai p a- 
žudė depozitą kiekvienas po 
200 dolerių. Bendrame kandi
datų sąraše žymimi ir komu
nistų baisai. Sudėjus kom.miš
ių gautus balsus visoje Kma- 

gaunniD 
skai.ių 14 321 

Taigi rinkimų daviniai 
rodo, kaip Kanados ‘ žmonės 
Įvertina komunacius.

darbiams “supkičinų”, “relief 
kempių” ir tam panašiai. Ka
nados žmonės tą įkyrėjusį re
žimą 1935 m. rinkimuose nu
šlavė, jo vietoje pastatydami li
beralų partiją su jos vadu \V. 
L. Mackenzie King pryšakyje.

Premjero Mackenzie King(doje į vieną skaitln 
1935-40 valdymo laiku socialė I “pasibaisėtiną 
darbininkų ir valstiečių būklė balsą, 
mažai tepagerėjo, tačiau pilie
tinės žmonių teisės ir laisvė 
Kanados žmonėms daugiau už
tikrinta. Todėl šie rinkimai bu
vo svarbus tuo, ar Kanados 
žmonės nepajautę didesnio eko
nominio būvio pagerėjimo ir 
vėl duosis apgaunami. Konser
vatorių partija, norėdama Be
netto režimą atstatyti, pasirln-; 
ko kitą vadą Hpn. R. J. Ma- 
nion asmenyje. Pastarasis eida
mas į rinkiminę kovą naudojo 
viską, kad rinkimus laimėti. 
Konservatorių partiją “pakrikš
tijo” į “National Government” 
partija, be įvairiu pažadų jo 
obalsis buvo “Tautinė Vyriau
sybė”, “A nation at war needs 
national government”. Bet Ka
nados žmones nusistatė negr ž- pasirodė tuoj po to, kai Stali- 
ti į konservatorių režimą. Kovo nas paspaudė Hitleriui stipriai 
26 d. piliečiai atidavė savo bal
sus liberalu partijai, tuo budu 
pravesdami i paFamentą 177 
atstovus iš 215. Konservatoriu 
partija atlaikė savo pozicija 38 
ir viena vi^ta laimėin. Reiškia.
š:nme parlamente vietoj 38 tu? Pabaltijo 
rėš 39 atstovus. Liberalai lai- 
meio 8 nmiias vietas, konser
vatoriai 1 v»efa, soc’alistai 

prov. konservatorių partijos ly- (Q. G. F.l lam-ėio viena nauja 
deriai, diskredilavimui l b?ra ų vieta. Turėio 7. dabar turės 8. 
partijos ir jos vyriausybės, bal- Rejškia. visos didžios;os narti- 
nojo dikreditavimo arklius ir jos laimėjo mažuių part’jų su
jojo į mūšį prieš liberalų par- .'skaiton. 
t ją su obalsiu,. kad liberalu 
pai tija ir jos vyr.'ausyl ė r.e-

Už menesio laiko pasi- 
ir parlamento kadencija, 
maonma, kad naujų rin- 
nebus iki karas nepasi-

Vietoje parlamento atbaigs.
sirado kokia, taryba, vadinama 
“council in order”, su teise leis
ti dekretus) Opozicijoje kilo ne
pasitenkinimas, kad parlamen-

o kažkokia taryba leidžia dek
retus. Kanadoje liberalų parti
ja yra dvilypė: libcralai-tauti- 
ninkai-reakcionieriai ir libera- 
lai-defnokratai. Pirmiem vado
vauja Ontarios provincijos li
beralų partijos vadas ir dabar
tiniu metu esąs tos provincijos 
premjeras ponas Michell Hep- 
burnas. P-as Hepburnas būda
mas reakcininkų bernu (faktą 
tvirtina Oshavoje įvykęs Gene
ral Motors darbininkų streikas 
1937 m.), bendrai veikė su ofi
cialiais reakcionieriais konser
vatoriais, kurių vadas Ontario 
provincijoje yra pulkininkas 
George Drevv. šiuo du reakci
ninku pastumdėliai veikė disr 
Rrodilavimui liberalų partijom 
vadovaujamos premjero W. L. 
Mackenz.c King vyriausybės. 
Premjeras Hepmurn ir Ont.

\esti karą su Hitleriu.
Sausio 25 d. susirenka Domi

nijos parlamentas. Ontarios 
premjeras p. Hepburn atsiveža 
Ontario prov. parlamento nepa
sitikėjimo rezoliuciją (grąsino’ 
rezignavimu iš premjero, jei 
tokios jo rezoliucijos Ont. par
lamentas nepriims), ir kartu 
su konservatoriais i_______
minijos — premjero Mackenz'e, 
K.ng vyriausybei ,nepąsilikėji-i 
mą. Liberalų partija ir jos va- 
dar premjeras Mackenzis King. 
nujausdamas rinkimus la meti 
dabar nei kad vėliau, arba ka
rui pasibaigus, parlamentą pa
leidžia ir skelbia naujus rinki
mus kovo 26 d.

Komunistai ir masėA
Komunistai visur ir visuomet 

šaukia: “Mes komunistai esame 
vienai telė darbininkų partija, 
einanti teis ngu keliu. So.ietii 
komunistinė Rusija nenori sve
timų žemių, bet savo ne colio 
neatiduos. Ji yra ne tik darbi
ninkų partija, bet ir mažų tau
tų apgynėja. Su komunistų par
tija eina darbininkų masės” ir 
tam panašiai.

Reikia pasakyti, kad tas mul
kinimas darbo žmonių sekėsi 
tol, kol Stalino komun zmas 
neparodė imperialistinės sveti
mų žemių grobimo politikos. Ji

ranką ir pasibučiavę pasirašė 
įvairias draugingas sutartis. Su
sitarę, Stalinas su Hitleriu už
puola Lenkiją, pasidalindami 
ją. Iš tos Staliho-Hitlerio pasi
dalintos Lenkijos iškyla karas.

1 mažos valstybės to
mis Stalino-H.tlęrio sutartimis 
priverčiamos būti komunistinio 
.mperializmo kol. nijomis. Ma
ža demokratinė Suomijos res
publika, norėdama būti laisva 
ir nepriklausoma, atsisako nuo 
tos komunistinės. Štai no gi >• 

er tris su puse mėnesius 
lojo imperializmo sma

kas (Stalinas) “globoja” Suo-

š‘n rinkimų daviniai bos. P 
atskleidžia labai įdomų fakto,-- 
tai tą, kad ten, kur buvo įsiga
lėjęs fašistinis gaivahš, jis li--miją patrankomis, tankiais ir iš 
ko nušluotas nuo žemės pavir
šiaus. Ouebeco provinejos 
žmonės buvo apsvaigę fašisti
niu kvaituliu ir buvo išsir’nkę 

į fašistinę p. Duplesio valdžią.
Po 4 fašistinio valdymo metu 
žmonės ją nuvertė 1939 m. ru
denį prov. parlamento rinki
muose, dabar “federal eleetion”, 

ir konserva- 
nė vieno at-

Libera’ai laimėjo
Paskelbus linkimus, prasidė

jo rink niinė kovą. Smarkiau
siai varžėsi už valdžios vairą li
beralai ir konservatoriai. Rin
kimų 
karo 
ni ir 
vesti,
nesigailėjo visokių pažadų; ži
noma, neužmiršo žadėti pago

laimėjimo objektu buvo: 
vedimo klausimas. Ir vie- 
antri piršosi moką karą 

be to, kaip ir paprastai

žuvių kova buvo aštri, kėlė vie
ni’ antrų šunybes, tačiau f zi

neteko spaudoje už- 
butų buvę vartota.

pasitaiko. Rinkimų

nės jėgos 
tikti, kad 
Kitur tas 
sukury atsidūrus, sunku buvo
nuspėti, kas laimės rinkimus. 
Nors jėgų santykis parlamen
te buvo labai nelygus 169 prieš 
38 liberalų naudai, bet tas ne
reiškė, kad liberalai gali nesu
smukti. Konservatorių viešpa
tavimo laikais sunkiausias Ka
nados žmonėms režimas buvo 
nuo 1930 iki 1935 m., pono R. 
B. Benetto režimas, žinomas 
kaip “Iron Heel” režimas”, “ge
ležinės kurkos” režimas. R. B. 
Benettas eidamas į rinkimus 
žadėjo labai daug, bet nedavė 
nieko. Jo laikais buvo ir dabąr

išneša Do- neskaitant fašistų,
- - - - ? i toriai nepravedė

' “ į. * stovo į dominijos parlamentą. 
Liberalai paėmė 61 vietą, libe- 

Šics 
skaitlinės parodo baisų smūgi 
Kanados fašistuojančiui gaiva
lui. Komunacių partija (seniau 
vadinama komunistų) gavo 
mirtiną smūgį, ir vargu beatsi
kels. Stalino Hitlerio draugin
gumo paktas, vadavimas Len
kijos ir Suomijos, “globoj‘mas” 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybių Kanados ko
munistus nubloškė į mirties pa
talą. Rinkimų daviniai rodo ko
munistams kelią į “amžiną 
veniiną”. <

Rinkimų dav.’n ai
Kad butų galima suprasti 

iitihlų pardjų la'mėjimus 
pralaimėjimus, picluosiu kon
krečius rinkimų davinius. Įskai
tant ir karių balsus, kurie bal
savo būdami Anglijoje, iš apie 
6,000,000 tminčių teisę balsuo
ti, balsavo 4,458,831 Kanados 
pilietis. Pagal partjas balsai 
dalinasi taip:

Už Liberalų Partiją paduota 
2,411,197 halsai. Pravedė 177 
ats. (turėjo 169)

Už National Government pa
duota 1,396,749 bal. Pravedė 
39 ats. (turėjo 38)

Už socialistų (C. C. F.) pa
duota 370,710 balsiu. Pravedė 8 
(turėjo 7)

Už New Democ acy paduota 
119,038 bal. Pravedė 9 ats. (tu
rėjo 15)

Už kitas part. bendrai paduo-

ralai neprikl. 3 vietas.

gy-

p.)- 
ir

bal., socialistas Maclnis 
bal. Viso komunistų 
10,523; viso socialistų 
43,480.

šis palyginimas dičkiai reda 
masių, bėgimą nuo komunis ų, 
bet prašinidavęs Ylos-Janius- 
ko “Liaud.es Bal ,as” vis dm 
mulkina skai ylojus, kad “rna 
sės”- 'eina su komunistai . Pa y 
g nimas komunistų 14,3^1 bal 
są gautus visoje Kanadoje s i 
socialistų 310,710 balsų, — mi
zerija nepavytie ina. Komunis
tų vadas. Tim Bu.k, už kurį 
Toronto miesto rinkimuose į 
kontrolierius buvo paduota 
prieš Hitlerio- susidraugavimą 
14,000, po susidraugavimo s.; 
Hitleriu industriniame, darbi 
ninku apgyventame Hamiltono 
mieste, tas komunistų vadas 
tesurinko vos 702 balsus. Tai 
štai kaip Kanados žmonės įver
tina komunistų draugystę, ši J 
rinkimai rodo, kad jei Kana
dos žmonės .nesiduos apgaudi
nėjami 
klaidų 
tikėtis 
rinkti
pagerinti savo būvį.
Demokratiškų rinkimai, bet 

demokratiškas rinkimų 
įstatymas

Kanada kaip ir Amerika ren
ka parlamentą ir į kitas įstai
gas ne pagal proporcingą rinki
mų sistemą (už partijas), kaip 
Europoje, bet balsuojama už 
asmenis. Balsavimo sistema “už 
asmenį” naudinga valdančiai 
partijai, nes ji turi daugiau ga
limybių išpopuĮiąrįzuoti savo 
kandidatą ir surinkti keletą 
balsų daugiau nei opozicine 
partija, ypatingai darbininkų 
partija, ir tuo HYidu pravesti 
daugiau atstovų. Balsuojant pa
gal proporcingą rinkimų siste
mą lokio neteisingumo nebūtų.

‘liaudies Balsas”
Ylos vedamoji
peckelizacija

11

komunstų ir nedarys 
balsuodami, tai jie gali 
netolimoje ateityje išsi- 
socialistinę valdžią ir

ne-

praėjusiais

Niekad Kanados istorijoj apie 7,000 balsų, šis agresorių 
jokia partija' negavo, tiek klapčiukų blokas visoj Kana* 
daug balsų, kiek liberalų par- doj gavo tik apie 13,090 balsų, 

federaliais Daugiausia jie džiaugiasi lai- 
rinkimais. Toksai liberalų lai-’meiimais Winnipege, nes ten
mėjimas, mus, kurie atidžiai dėka, jų kandidato GCF kan- 
stebėjome krašto politiką, nė didatas draugas Heaps, kuris 
kiek nenustebino. Kas niobis'per 15 metų gynė darbininkų 
stebėtina, tai GGF parlamen)'reikalus parlamente, pralai- 
larinės atstovybes sustiprėji- mėio. Jeigu imsime domėn, 
mas, nes dėl karo susldariu-(kad komunacių vyriausiu tik- 
sios padėties ji negalėjo iš- siu buvo ir yra skaldymas 
kelti pačių gyvybinių diepos darbininkų vienybes, griovU 
klausimų, ir buvo manoma 
net pačios CGF vadovybes,
kad šiais rinkimais ji nepa- Įima priskailyti prie didžiau- 
sivarys pirmyn, kas butų ga-'sių komunacių laimėjimų šio . 
Įėję būti laikos metu. Nežiū
rint to, GCF išrinko 8 atsto
vus vieloj buvusių 7, ir gavo 
8 2% visų civilių balsų ir 5.3% 
—kareivių. Dar vienas netikė
tumas, tai išrinkimas CCF at
stovo Nova Scolia provincijoj, ja), §jais rinkimais 
kur jos veikla pasirodė lik du visai prastai, ir gs 
metai atgal.

šie rinkimai

mas darbininkiškų pozicijų, 
tai Heaps’o pralaimėjimas ga-

Vargiai surastumėte Suvieny
tose Valstijosew kitą tokį “re
daktorių”, neatsižvelgiant ko
kios partijos ar grupės 
nors ten yra leidžiama 
įvairių laikraščių.

Net paprasčiausias laikraščio druktai smogė į 
skaitytojas pasakys, kad kiek-^rjcllls agentams,

būtų, 
daug

vienas laikraštis yra leidžiamas 
dėl apšvietos skleidimo, o ne 
kelionėms. Bet Yla to nesu
pranta. Atleiskite, kad aš teisy
bę pasakysiu, jog “J

krašto istorijoj.
Konservatorių Partija, kuri 

prieš rinkimus persikrikštijo j 
Nacionalės Vyriausybės Parti
ją, (ne tautininkų partiją, 
kaip Liaudies Balsas sapalių- 

; pasirodė

tis, kad su laiku ji mirs. Vie- 
puikiausiai į- nas iš žymiausiu Kanados 

rodė kanadiečių nusistatymą, laikraštininkų, J. V. McAree, 
už karą prieš agresorius ir (pranašauja, kad už 20 metų

orlaivių mėtomomis bombam s, 
žudydamas niekuo niekam ne- 
prasikaliusius Suomijos žmo
nes. Laisvi demokratinės res
publikos žmonis, gindami savo 
kraštą nuo Stalino ir jo plėši
kų, priversti yra žudyti tūks
tančius rusų. Tokios tai yra pa
sekmės Stalino susidraugavimo 
su Hitięriu. Bet komunistai ir 
šiandie nesigesi teisinti Stilir.o 
imperialistinę politiką. Teisin
dami plusta visus ir kiekvieną 
kurie biaurėjasi tokiais komu
nistų veiksmais. Daugiausia jie 
plusta socialistus, kam jie ne
garbina komunalių sutarties, 
biaurių jų veiksmų ir kam so
cialistai aiškina kenksmingumą 
komunacių draugystės darbo 
žmonėms. Komunistinis impe
rializmas šiandien kalba pats 
už save. Socialistų pranašavi
mas išsipildė. Masės, kuriomis 
komunistai gyrėsi, nedvipras
miai atsuko “vieninteliai darbi
ninkų” partijai nugarą, šie da* 
viniai parodų, kiek tų “masių” 
pas komunistus pasiliko ir kiek 
dar tiki komunistų melaiš>Bal- 
sų skaičius, paduotas už komu
nistus ir socialistus, parodo su 
kuo eina mases. Viename ir 
tame pačiame d strikte kandi
datavusių komunistų ir sočia? 
listų (C. C. F.), gavusių balsų 
skaičiai kalba štai kaip:

Komunistas Dube gavo 666 
balsus, socialistas (G. C. F.) 
Prezau 597 b. Kom. vadas Tlm 
Buck gavo 702 bai., socialistas 
Aindow 3197 bal. Komunistas 
Morris gavo 5367 bal., socialis
tas Heaps 11,220 b. Komunistas 
Wiggins gavo 743 bal., socialis
tas Nicholson 9048 b. Komunis
tas Campbell gavo 230 bal., so
cialistas Strelive 1911 b. Komu
nistas Guest gavo 628 bal., so
cialistas Probe 2802 b. Komu
nistas Anderson gavo 905 bal., 
socialistas Liesemier 2222 bal. 
Komunistas McKean gavo 1382

kurie perša palu—Konservatorių Partija ir 
taiką, nore- CCF ar panaši jai partija, ku- 

demokratinio rios galutinu tikslu bus socia- 
Ko- lizinas. Toksai pasiskirsty- 

fiureris inas, rašo jis, bus visai natu- 
> su to laiko 

visuon^enės nusiteikimu>
Winnipego Lietuvių Klubas.

AVinnipegiškis K. Beniušis 
akį Liaudies 

Balso neva redaktoriui J. Ylai 
; ir buvusiam to laikraščio tam

siausiam peckcliui M. Guobai, 
kurie gyrėsi padėję winnipe- 
giečiams įsigyti nuosavą sve

tainę, įrodydamas, kad jie 
meluoja.

Kiek mos žinome, komuna
cių centras piestu stojo prieš 
winnipegieČių sumanymą įsi
gyti svetainę. Vėliau, kada 
winnipegiečiai nutarė prieš to- 

1 tos ’ rontiškio centro nusistatymą 
idėjos veikiausiai tebėra steigti svetainę, tai ir jie pra

dėjo “remti.” Tuo pačiu laiku 
jie įsakė savo “jačeikai” pa
vesti svetaine Šuninės ar Lite
raturkos globom o ne klubui, 
kurį 'organizavo winnip<y»id- 
čiai. Jie to reikalavo dėl to, 
kad kontroliuodami Šuninės 
ir Literaturkos centrus butu 
galėję kontroliuoti ir Winni- 
nego lietuvių svetainę, kaip

Beri yno-Mask vos 
darni pakirsti 
bloko karinį pajėgumą, 
munacių vyriausias. ---------- C . • VAK.VZ J“', •-

Liaudies fp j m Buck gavo tik /00 balsu. > palus ir sutaps
Balso” redaktorių Ylą negalima yaj tas pals vyras, kuris penki

metai atgal gavo Winnipegc
kultūringų žmonių. Kultūringas 
asmuo net paprastam pasikal
bėjime vengia vartoti per ašt
rių žodžių, neatsižvelgi 
tai butų laikoma savo 
niam priešui, ar kam 
Kitaip yra su Yla. Kas
“L. B.” ir jo vedamas pastabas, 
tas mato kiekviename num. 
daugiausia atakuojant “Naujie
nų” korespondentus. Nelurėda- 

_ mas rimtų argumentų 1
1 artija gavusi daugiau balsų I ps vartoja žemiausios 
pravestų daugiau^) atstovų, ma
žiau gavusios balsų, mažiau at
stovų, tuo budu, kad ir maži 
part.ja galėtų pravesti atstovą 
kuris atstovautų parlamente ar 
kur kitur ir jos reikalus. Pagal 
nelikusią “už asmenį” rinkimų 
sistemą būna taip, kad mažiau 
gavusi partija praveda daugi'iu | 
atstovų už didesnę partiją, ar-j 
ba didesnė praveda daugiau nei 
pagal 
s temą 
/.esnė 
ožiui, 
rinkimuose 2,411,197 balsus ir 
pravedė 177 atst. Konservato
riai (National Goevrnment) ga
vo 1,396,749 ir pravedė tik 39 
atstovus. Paga’ proporcinga 
rinkimų sistemą, liberalai pra
vestų 144 atstovus, o konserva
toriai 72 atstovu. C. C. F. (so
cialistų). partija gavo 370,710 
balsų ir pravedė 8 atstovus. Pa
gal proporcingą rinkimų si te 
mą C. G. F. butų pravedąs 21 
atstovus. Mažesnės partijos pro
porcingai mažiau. Taip, kad net 
komunistai, surinkę 14,321 bal
są, butų galėję turėti vieną at- 
. tovą. “Už asmenį” rinkimų si
stemoje dažnai pasitaiko kur jo- 
zų, kad partija gavusi mažiau 
balsų, praveda daugiau atstovų. 
Štai pavyzdys: “Sočiai Credit ’ 
pažadų neištesėjusi ir bankruti- 
janti partija, susiblokavusi su 
nauja mažai žinoma “New De- 
mocracy” partija, rinkimuose 
surinko 119,038 balsus ir pra
vedėk atstovus (turėjo 15 at.). 
Dabargi socialistų (C. C. F.) 
partija gavo 370,710 balsų ir 
pravedė tik 8 atst. Kurjozas 
arba nedemokratiškumas pasi
reiškia tame, kad New Demo- 
cracy partija, gavusi 251,672 
balsų mažiau, pravedė 9 ats., 
gi socialistų partija gavusi dau- 
giau^kaip tris kartus po 119,- 

(370,710), pravedė 
Įvedus rinkimų pro- 
sistemą, balsuoti už

kad “daug kas persimainys, _ -
. įtik mano žodžiai ne”. Besiritu- ! Juo<^nit, ar. .............. ;
ideji !,lll°Janl Pasau* ui, ir jis suma-i 

kitam Pa^e’si’ savo gaires. Vietoj 
maldaknygės ir rožančiaus, ku

ilį jis vartodavo kasdien, dabar, 
įsigijo komunistinį katekizmą^

dėjo vesti kovą prieš socialde-į 

mokratus bei valstiečius baudi-' 
niūkūs. Vadinasi, vėl liko kitos 
pusės^ akla komunistine davat
ka. įfet Yla per savo redaguo
jamą laikraštuką labai vengia 
įžeisti katalikus, nes jam

Jeigu bet kurio laikraščio ko- senos i 
respondentas kartais ir pavar- giliai įsišaknėjusios. 
lojo aštresnius išsireiškimus sa
vo oponento adresu, tai dangų- sušauktas 

Imas mažai tekreipia atidos. Bet j 
j kuomet pats redaktorius yi'a vaikučiu.
pasinėręs į kolionių pelkes ir iš 

• iii iškristi negali, tai kokią gi 
ina dą to laikraščio skaitytojai 

: :unu ?
pie šį “garbingą” redakto

rių ir jo vedamą ištisinę pecke- 
tizaciją prisieis, platėliau pakal
bėti, kas jis per vienas yra ir 
kokius “mokslus” pasiekęs. I ie- 
tuvoje būdamas Yla priklausė 
prie pavasarini ikų draugijos, 
nors tuo melu buvo demokra
tija Lietuvoj ir visas pažanges
nis jaunimas spietėsi prie va- 
dovaujamų valstiečių liaudinin
kų bei socialdemokratų drau
gijų.

Pažangesnes draugijas kuni
gai vadindavo pražūtingomis ir 
prašydavo su savo pavasarinin- 
kėmis davatkomis aukščiausio
jo išmaldos, kad atsiųstų ko
kią nors koronę ant jų. Yla 
tuo metu nuoširdžiai padėdavo 
tuos poterius kalbėti ir vesti ko
vą prieš bedievius su rąžan
čiu m. ,

Kada Yla atvyko į Kanadą, 
tai Winnipege būdamas labai 
karštai melsdavos ir prašydavo 
Dievo, kad jam padėtų gauti 
geresnį darbą. O\ užsid rbęs pi
nigų, kųoveikiausiai žadėjo at
sikviesti savo žmoną su vaiku
čiu, kurią jis buvo palikęs Lie
tuvoj.

Vėliau miške dirbdamas vi
suomet skaitydavo savo žmo
nos laiškus ir sakydavo, kad 
kaip greit susitaupysiu pimgų, 
taip greit atsikviesiu žmoną ir

rųsies 
i išsireiškimus: “peckeliai” ir ki
tokios kolionės eina per ištisus 
‘L. B.” numerius.

Kada pirmas kongresas buvo 
Montreale, tai Yla 

jau atvyko su savo žmona ir

proporcingą rinkimų si - - 
ji galėtų pravesti, o ma-Į 
nepraveda nieko. Pavyz- 
liberalai surinko šiuose

kurie gyveno Sykiu vakarų Ka
nadoj pasisveikinę pareiškė: 
'ninou. jau ir savo draugę at 
k' iet- i . Jis susimaišęs pa 

raudo ir nežinojo, ką sakyti. 
Tikrumoj pasirodė, kad 
ikrą ją žmoną ir vaikutį 

n

savo 
visai

mi’šo čia rus radęs kitą ge
D evo duota antra dova- 

d : i am komunisti
nį 'katekizmą.

T Jgi, kaip matome, Yla yra 
visai žemai nusmukęs. Kuo 
kaltas tas kūdikis, kurį jis pa
leido į pasaulį ir pamiršo jį 
amžinai? Taip pasielgti tegali 
tiktai tikras begėdis ir niekšas.

Bet šis begėdis yra skaitomas 
Kanados komunistų dvasinis 
vadas, kuris stovi neva darbi
ninkiško judėjimo pryšąky. Iš 
tokio žmogaus geresnio ir tikė
tis negalima. Purve besikapsty- 
damas, tais pačiais purvais ir 
kitus mėgsta 
jo niekingai 
ria.

Daugumas 
dies Balso”
myli ramų in rimtą gyvenimą, 
yra pasipiktinę nešvariu jo el- 
gesiu.' Taigi, kada Yla vadina 
kitus peckeliais, tai jam pa
čiam tas vardas per aukštas ir 
i§ čia paduotų faktų kiekivenas 
galės matyti, kokiai rųšiai pats 
“L. B.” redaktorius Yla pri
klauso.

Be to, Ylos liejama pagieža
prieš socialdemokratus yra vi-jkai pradėjo šluoti komunacius 
sai bevertis tikslas ir tik teran- lauk iš savo organizacijų. Ne
da pritarimą tarpe kelių komu- atsiliko nuo 
nistinių davatkų. —ž. Paukštis, darbininkai. Toronto Amatų

Montreal, Kanada.

drabstyti, kurie 
politikai neprita-

net pačių “Liau- 
skaitytojų, kurie

čias.

pa-

ko
moms 

netolima

K. Briiiušio įspėjimas.
AVinnin^ou lietuviai tud 

tarusi veikei^ asmenvie 
Beniulio, kuris gerai žino 
munacių triksus. čia 
prisimena Beniušio
praeitis, jo noras padėti Ka
nados lietuviams žengti į gra
žesnę ateitį. Atvykęs į Kanadą 
ir apsigyvenęs Winnipege, jis 
buvo pagautas į Literaturkos 
217 kuopą. Bet gabiam vyrui 
nereikia ilgai dirbti, kad su
pratus, ko siekia Literaturka. 
Patyręs, kad Literaturka ran
dasi komunacių kontrolėje, K. 
Beniušis, tuomet kuopos rašti
ninkas, rezignuoja iš kuopos 
ir per spaudą įspėja Kanados 
lietuvius saugotis Literatur
kos, kuri užsiima priešvalsty
bine propaganda ir randasi 
komunistų kontrolėje. Ateis 
laikas, kuomet Kanados lietu
viai atsimins draugo Beniu
šio atsišaukimą parašytą prieš 
dešimtį metų ir dėkos jam už 
tokį įspėjimu.

Šluoja komunacius lauk, f
Nudardėjus Stalinui Hitle

rio glėbin pasaulio darbinin-

038 balsą 
tik 8 atst. 
porcingą

Laikui bėgant Yla prisiminė 
paties Dievo pasakytus žodžius.

to ir Kanados

(Tęsinys 7-me pusi.)
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Laimetoju karštoj kovoj už demokratų nominaci
ją į Illinois gubernatorius vakar išėjo Karpy B. Hershey 
(kairėj) rcguliatis partijos kandidatas ir gubernatoriaus 
Hotnerio draugas.

Kandidatas John Stelle, kuris užvakar pasiskelbė 
valstijos “gubernatorium” ir tuo bandė paveikti nomina
cijų rezultatus — pralaimėjo. “Puču” užimdamas “gu
bernatoriaus” vietų Stelle aiškino, kad Horner serga ir 
nebepajėgia valstijos valdyti.

Lietuvis Žuvo
Pavirtęs Ant

£

Piuklo Dirbtuvėj

Nominacijos Chica 
goj Praėjo Paly
ginamai Ramiai

A. + A.
EVA PUNIŠKIENĖ, (po 

tėvais Parulaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 7 d., 10:45 v. ryto, 1940 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Lietuvoj, Senevadžio km.

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Juozapą, mafčią Jose- 
phine, seserį Rozaliją Zubric- 
kienę, žentą Kazimierą Sku- 
kauską, anūkę Eleanorą Sku- 
katiskas. sesers dukteris: Oną 
Allen, Marįjpną Martin, sesers 
sūnų Vincentą ir gimines.

Priklausė prie Tretininkų ir 
Apaštalystės Maldos ir Gy
vojo Ražančiaus Dr-jų.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips kopi., 3307 Lituanica 
Ave« Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, bal. 11 d., 8 vai. ryto 
iš kopi. į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Evos Puniškienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dą- 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Sdhtis. Marti, Sesuo, žentas 1/ 

ir Kitos Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil

lips, Tel. YARDS 4908.

BENEDIKTAS LUTKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 3 d., 3:00 vai. ryto, 1940 
m., sulaukęs 43 m. amž., gi
męs .Lietuvoj Grinkiškės par., 
Budų kaime, Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Panko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Solomiją, po 
tėvais Dirvaitę, sūnų Richar
dą ir dukterį Geraldine, dėdę 
Antaną Walukevičių, tetą 
rranciską Czyzewski, ir jos 
šeimyną, ir- kitas gimines. 
Lietuvoje—seną moterėlę, 4 
brolius ir 2 seseris.

Priklausė prie Chicagos L. 
Pas. Draugijos.

Kūnas pašarvotas J. Liu- 
levičiaus kopk, 4348 S. Cali- 
fornia Avė. Laidotuvės įvyks 
p'enktad., bal. 12 d., 10:00 vai. 
ryto. Iš koplyčios bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Benedikto Lut- 
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutipį pa- 
tarpavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Motferis, 
Sūnus, Duktė, Broliai, Sese
rys ir kitos Giminės.

Laid. Dir. J. Liulevičius, 
TeLLafayette 3572.

Petras Gudjonis
OF LAKE. — Va- 

tragingai žuvo Totvn 
lietuvis Petras Gud 
užvirto ant gelažtės

T0WN 
kar rytų 
o f Lake 
jonis. Jis
didelio piuklo, naudojamo ge
ležiui pjaustyti.

Nelaimė įvyko Industrial 
Service and Salvage Company 
sandėlyje, adresu 2035 West 
43rd Street, kur velionis tar
navo.

Jis bu'vo 49 metų amžiaus 
ir gyveno adresu 4420 
Hermi lage avenue.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

South

O Stovinčiam troke, 
Halsted ir Exchange avenue. 
buvo atrastas negyvas 48 me
tų ūkininkas iš Blackstone, III., 
— George Hodock. Jis buvo at
vežęs galvijų į 
dyklas. Mirties 
širdies liga.

• Apskričio
chicagietis, Alfred 

nuo 4523 Addison st. 
sunkiai sužeistas au- 
nelaimėje, prick Addi-

Buvo “Mažai” Muštynių, 
Susišaudymų

Nominacijos vakar praėjo 
“ramiai”. Buvo muštynių, bu
vo areštų, ir vietomis įvyko 
susišaudymai. Bet policija sa
ko, kad vispi buvo “ramu”, nes 
pragaištingų susirėmimų ir di
delio kraujo praliejimo, kaip 
praeityj, nėjiUšilaikė, 

ri i. >
Bene vieninteliai nominacijų 

šūviai vakar unkšti rytų pasi
girdo garsiau Westsidės 21- 
mam tvardė, Jkur rinkimai* dar 
niekad neįvyko be muštynių ir 
revolverių kulkų. 47 metų mo
teriške, MaeiuVitoves 12-tame 
precinkte pašovė republikoną 
Joseph Zientek-enuo 2001 West 
18tli Street.

(Tęsinys iš 6-to pusi.)
ir Darbo Taryboje,.kur komu- 
naciai turėjo didžiumą, dabar 
didžiumą sudaro demokrati
jos šalininkai ir feilgiasi paša
linti visus raudorios-rudrts dik
tatūrų garbintojus. Nlontreale 
amatų unijose kohiunaciams 
neduoda nė išsižioti už Mas- 
kvos-Berlyno taiką. Dar blo
giau jifeiiiš Vatlcotiveryjė, kur 
Westiiiinster and Districl Tra- 
dfes and Labor Gouncil atsi
klausė višų narių, ką daryti 
Su koihunaciais. Laike refe- 
fendumo milžiniška didžiuma 
narių pasisakė už apvalymų 
darbininkų unijų nuo Mask
vos ir Berlyno imperialistinių 
agentų.

Kodėl darbininkija ir pa
žangioji liaudis taip suskato 
prieš komunacius? Kodėl uni- 
jistai remia demokratinį blo
ką karė prieš Maškvos-Berly- 
no agresiją? Aišku, kad uni- 
jistai ir pažangioji visuomenė 
pradeda suprasti kas įvyktų, 
jeigu agresoriai laimėtų. 
Kaip Rusijoj ir Vokietijoj, lai
svos darbininkų unijos butų 
sutriuškintos, žodžio ir spau
dos laisvė panaikinta, štai ko
dėl šiandien vejama iš darbi
ninkų tarpo visokie demokra
tijos neprieteliai, užsimovę 
darbininkų geradėjų kaukes.

—Br. Vania.

SITUATION WANTED 
ifeško Darbo

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

CARPENTERIS SU DIDELIU 
patyrimu feško darbo, šaukit ar 
rašykit J. CARPENTER, 6908 So. 
Weštern Avė., Chichgo, III. Tel. 
Grovehill 4318.
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HELP WANTED—FEMALE 
______Darbininkių Reikia_______

MERGINA LENGWAiV! ruošos 
darbui, virimo nėra, savas kamba 
rys ir vaha—radijo. Prižiūrėti vai
kus. Bittersweet 9497.

REIKALINGOS MOTERYS, 30 
ir 45, dirbti po keletą valandų kas
dien. Kreiptis MRS. LUND, 126 N. 
Wells St.

REIKIA JAUNOS MERGINOS, 
kalbančios lietuviškai, susipažinu
sios su dry Cleaning bizniu.

WEST WOOD CLEANERS 
2412 W. 71st St.

Toronto, Kanada
Žemos rūšies propaganda

Chicagos 
priežastis

ligoninėje

sker- 
buvo

mirė

JtZEFA AMBROSAJTIS 
gyveno 1755 W. 47th St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 9 d., 6:00 vai. ryto, 1940 
m., sulaukus 70 m. amž., gi
mus Lietuvoje. Amerikoj iš
gyveno 55 metus. .

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Marcelių,: 4 sūnūs: Wil- 
liam, Victor, Peter ir Sylvės- 
ter; dukterį Lottie, brolį 
Thomas, gimines ir pažįsta
mus.

Kūnas pašarvotas 6351 So. 
Troy St. Tel. Hemlock 9692. 
Laidotuvės įvyks penktad., 
bal. 12 d., 9 vai. ryto iš na
mų į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juzefos Ambro- 
sajtienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą I

Nuliūdę liekame: ..Vyras, I 
Sunai, Duktė. Brolis ir Gi- į 
minės.

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

KAZIMIERAS PAULtKONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 9 d., 9:45 vai. ryto, 1940 
m., sulaukęs 78 m. amž., gi
męs- Lietuvoj, Ukmergės aps
krity, Kunigiškių kaime. A- 
merikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Baltrų, marčią Marijoną, 
2 anukus Kazimierą ir Emili
ją, brolio sūnų Stanislovą 
Paulikonį ir jo šeimyną ir 
kitas gimines. Lietuvoje — 
2 dukteris Veroniką ir Levo- 
sę, sūnų Juozapą Brazilijoj, 2 
dukteris Antaniną ir Konstan
ciją.

Kūnas pašarvotas Lachawi- 
čiaus koplyčioj, 2314 Wfest 
23rd Place. Laidotuvės įvyks 
šeštad., bal. 13 8:30 vai. ry
to iš kopi. į Aušros Vartų pa- 
rap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Kazimiero Pauli- 
konio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Sūnūs, 
Dukterys ii* kitos Giminės.

Laid. Dir. Lachawicz ir 
Sunai, Tėl. CANAL 2515.

59 metų 
Seiffarth, 
Jis buvo 
tomobilio
son ir Kilbourn gatvių.

• Kas lai su peiliu mirtinai 
sužeidė 48 metų Angelo Gib- 
calis, Lonibard, III., priemies
čio gyventojų. Pravažiuojantis 
taksi šoferis atrado jį gulintį 
gatvėj prie Madišon ir Des- 
plaines.

Pasikęsinimas įvyko dėl mo
teriškės keršto Zientek’uį už 
automobilio nelaimę, bet su 
rinkimais ir politika neturėjo 
nieko bendro.

LOVEiKIS«S
\ Dalis
JĮVlETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Pankletams 
ir Pagrabams 

g 3316 So. Halsted Street 
J Tel. ^YARDS 7308

PETRAS GUDJONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 9 d., 1940 m., sulaukęs 
pusės amž., gimęs Liet., Tau
ragės apskr., Žygaičių parap., 
ir kaime. Amerikoj išgyveno 
27 metus.

Paliko didėliame nuliudime 
moterį Oną, po .tėvais SakUls- 
kaitę, dukterį Marijoną, 2 su- 
huš Petrą ir Joną posūnį Kos- 
tantą Dumbauskį, 2 pusbro
lius: Joną ir Joną Gudjonius 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4319 So. 
Talman Av. Laidotuvės įvyks 
šeštad., bal. 13 d., 8:00 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Pras. 
Pan. Šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos*, pa
maldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro 
giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Moteris, 
Duktė, Sunai ir kitos Gim.

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

Pirmieji Balsuotojai
Pirmo balsuotojo garbė te

ko Eugene J. O’Connor, pro
kuroro asistehtlii. Jis buvo pir
mas balsuotojas pirmo wardo 
pirmam precinkte, kurio balsa
vimo stotis yra miesto rotu
šėje.

Antras ankstyvas balsuoto
jas buvo teisėjas John Gut- 
knecht, kuris kandidatavo (ne- 
pasekmingai) į Cook apskričio 
prokurorus, kaipo nepriklauso
mas kandidatas demokratų Są
raše.

Pirmas nominacijų triukš
mas ir ginčas tarp reptibliko- 
nų ir demokratų įvyko Ž4-tb 
tvardo 5-larti precinkte, kur 
stotis randasi adresu 1155 ln- 
dependence bulvaras.

& Nežinomas vagis keturidis 
Stibiais sužeidė krautuvininką 
Alettander Aranow, kai tas at
sisakė atiduoti jam pinigus ir 
atsigulti aM grindų į Aranoiv 
Užlaiko krautuvę ad. 4144 W. 
Roosevelt Road, kur apiplėšt- 

įvilko. /

Niekas ir niekuomet nėra 
taip žeminęs SLA autoritetą, 
kaip tų atlieka dabar “SLA 
Gerovės Gynėjai”. Negana to, 
kad jie prasimano nebūtų daik
tų apie dabartinę Pildomąja 
Tarybų ir negražiai šmeiždami 
klaidina narius, siuntinėdami 
brošiūras kiekvienam nariui at
skirai, bet jie dar paniekina 
ihusų organizacijų ir svetim
taučių akyse, atspausdindami 
viršeliuose įvairius šmeižian
čius propagandinius Šukius 
anglų kalba. Jeigu nlusų dide
lėje šeimoje eina nepasidalini
mas, kaity sako, “valdžios lo
viu”, tai dar nereiškia, kad apie 
tų turi žinoti ir svetimtaučiai. 
Ypač mums kanadiečiams bu
vo labai nemalonu matyti to
kias * brošiūras keliaujant po 
Kanadą.

Priešrinkiminės agitacijos 
gyvenant dažnai pasitaiko ma
tyti. Štai kad ir pas mus Kana
doje neseniai buvo renkama 
Dominijos valdžia, ir konserva
toriai iš kailio norėsi kampani
jų bevarydami ir bėsigraibyda- 
mi visokių niekų prieš savo 
oponentus liberalus, o vis vien 
pralaimėjo. Ir tik dėl to, kad 
žmones juos žino iš praeities 
darbų ir jais daugiau nepasiti
ki. Be to, žmones labai neigia
mai veikia įvairus prasimany
mai ii’ žemos rūšies propagan
da.

Taip gali atsilikti ir su “SLA 
Gerovės Gynėjais”, jie kitus be- 
šmeiždaini patys save taip ap- 
murzihs, kad niekas jų rinkti 
nenorės.

Garsinkitės “N-nose”

i 1 n G«lės MylintiemsO A Vestuvėms, Ban- 
U Ii U fAkietams, Laidotu- 
V 11MCI vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Photie LAFAYETTE 5800

Gudjonio 
pažįstami 
kviečiami
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1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSnMTŲ 
KAINOS Suinažtritris 50% 

NuniiiStbh iki H

BARGffll
8x10, 0x15,11x10
S60. Dabar Iki *20 
0x12. 12X18, 10Hxl5 

Dabar *10 Iki *42 
auįcStf. II

___ __ tikrų oriclitallų. 50 kitokių 
Mieros 2x4 iki 11x18, 40 7o nuolaidos 
LOOO jardų karpetų p b 50c jurd ir aukfid.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

0208.10 S. KALINE—Dleuoiulg, 3 vakarus

praeitas SLA seimas, pakeisda
mas “Tėvynes” redaktorių. Bu
vo remtasi, kad šis bus moky- 
tesiiiš it geriau atatiks šių die
nų reikalavimams. Bet šis re
daktorius savo mokytumą pa
vartojo ncsušitarimui, tiesusi*

ha. Pradėjo savo išmintį dėsty
ti “Tėvynėje” taip plačiai, kad, 
kaip žmonės sako: iš didelio 
rašto išėjo iš krašto. Vietoj 
vibhihgumo, pradėjo demorali
zaciją Susivienijimo narių tar
pe, ir tuo pagelbėjo tiems, ku
rie dabar taip negražiai musų 
dabartinius viršininkus niekina. 
Nemanom piršti ir mokinti na
rius už ką balsuoti, nes pripa
žįstam kiekvieno laisvą nusi-

BUSINESS CHANCES 
_________ Biznio'Progos

PARDUODU DUONOS KEPYK
LĄ su namu arba ir vieną biznį, 
jižhjš įgyventas per ilgUš fnetus; 
>ardavimo priežastis — senatvė, 
tforiu poilsio. Biznio vieta Ir savi
ninko antrašas Ž803 Emerald Avfe. 
Chicago, tll.< Tel. Caluinet 4959.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Par- 
duos pigiai, 5 mėtai įsteigtas, 4 
gyvenimui kambariai užpakaly. 
Priežastis—vykimas iš miesto. Al. 
Jesiunas, 2501 W. 46th St.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu į pusininkus moterį, kuri 
supranta gaspadihyštę. 6500 South 
State St.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
skudurams skirstyti. ECONOMY 
R AG and PAPER CO., 1511 South 
Sangamon. Canal 0430.

20 OPERATORIŲ PATYRUSIŲ 
FRONT MAKERIŲ

Prie plaunamų suknelių, puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis į Mr. 
Greenspun Korach Bros., 913 W. 
Van Buren.

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

404 So. Racine, 2-ras aukštas.
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HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

FIKČERIŲ PARDAVINĖTOJAI
Samdysime 10 vyrų mechaniš

kiems šaldytuvams, display keisams 
ir šaldytuvams pardavinėti valgo
mų daiktų prekybininkams Chica
gos metropolijos apylinkėje. Tiks 
tiktai patyrę specialybės seilsmenai, 
turi savo automobilius, ir atsaką. 
Vieną savaitę pamokinsime ir tada 
dirbti po priežiūra gerai patyrusio 
seilsmeno, kurs padės reikalus už
baigti. Alęa ir komisija. Duokite 
pilnas žinias iš praeitų penkių me
tų darbo, laišku tiktai.

SEGER REFRIGERATOR CO. 
835 Washington Blvd.

GREITAM PARDAVIMUI TA
VERNAS. Pigiai. Gera vieta. Prie
žastis—liga. 3415 So. Wallace.

PARDAVIMUI AR RENDAI TA
VERNAS, 2 aukštų plytinis budin- 
kas, garu šildymas, 5 kambariai 
užpakalyje, gerai įrengta ruiming- 
auzė ant antro aukšto. Pardavimo 
pri/ežastis—liga. 4642 Wentworth 
Avė. Boulevard 0230.

PARDAVIMUTVALGYKLA. Ge- 
ras biznis. Išdirbtas per ilgą laiką. 
Tame pačiame name. Pardavimo 
priežastį patirsite vietoj. Dę Luxe 
Restaurant, 3502 So. Halsted.

PARSIDUODA BUčERNfi ir 
Grosernė. Geri įrengimai — Par
duosiu pigiai. Cash ar išmokėji
mais. 246 So. 13th Avė., Maywood, 
Illinois.

PARSIDUODA TAVERNAS, lie- 
tuvįų apgyventoj apylinkėj. Birznis 
atdaras per 8 metus. Kampinis na
mas, salė dėl parengimų ir 4 kam
bariai pagyvenimui. Mes pirkom 
nuosavą namą, todėl parduosime 
vietą pigiai. Kreipkitės antrašu:

‘ 3259 SO. UNION AVĖ.

REIKIA BUČERIO, patyrusio 
prie grosernės, kalbantis gerai an
gliškai. 6002 So. State St.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie custom kelnių.

19 So. Wells St. kambarys 808.

REIKIA DARBININKO ANT 
mažos farmos. Darbas ant visados, 
dėl algos susitarsime. Rašykite B. 
COUSH, R. 1, Hari, Mich.

REIKIA UNIJISTO DŽENITO- 
R1AUS, kuris nevartoja svaigalų. 
Turi būti atsakomingas. Galima 
tuoj darbą pradėti, šaukti 1739 So. 
Halsted St., Box 2337.

REIKALINGAS DARBININKAS 
farmos darbui. 7048 So. Western. 
Frank Goush, janitor.
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VVHOLESALE FURNITURE
Rakandai ir^ Įtaisai Pardąyi mui 

Mokėdama* cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mefi prista
tome bilb kur. Pašaukite ar tašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien 
tik nacionaliai žitiomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su 
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago 
III. Fhone Republic 6051.
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FŲRNITtJRE-FIXTURE FOft-SALE
Rakandai ir Įtaisai

KLEJONkES ĮDEDAME DYKAI! 
Congoleum ketv. pėd.............. 33c
Inlaid Linoleum ketv. pėd...... 69c
Arinstrong Inlaid Linoleum k. p. 98c 
Linoleum Rūgs 9x12 .............. $2.88
BLETSTEIN LINOLEUM STORE 

4957 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 5015.

PARDAVIMUI 8 ŠMOTŲ Wftlnut 
Valgomojo kambario setas. Sim- 
inons twin lova, 15 pėdų salioniniš 
kilimas. Tel. Aberdeen 3311, tik 
vakarais.

DIRBTUVĖ UŽSIDARO 
800 plieninių sulenkiamų krėslų; 

100—6 ir 8 pėdų sulenkiamų stalų; 
300 plieninių kozyrų stalų dėl baž- 
hyčių ir auditorijų.
ROOSEVELT CHAlR & SUPPLY 

COMPANY, 
1220 So. Michigan Avė. 

Telefonas VICTORY 0404. 
Uždyka parkinimas.

statymą ir žinome, kad daž
niausiai pasirenkami ne tie, ku
rie šmeižia kitus, bet tie, ku
rie turi toleranciją ir savo ar
šiems oponentams.

Maria F. Yokubynienė, 
Jonas Yokubynas.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
visas ar pusė. Gera vieta. 2900 So. 
Emerald Avė.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
Rėstauranas ir tavernas. Pačiam 
viduryje Roselando biznio apie- 
linkės. Gerai biznis išdirbtas.

11344 So. Michigan Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

$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.

PRIE EŽERO KATEDŽĖ
$15.00.00 — PASIŪLO PUIKIĄ 

KATEDŽŲ izoliuota su celo- 
paks, prie gražaus, Šaltiningo, smė
lio dugnu ežero. Lotas 78 pėdų, 
priešakis prieina prie vandens. 
Mažas įmokėjimks, likusią terrhi- 
nais. Box D-6—1739 S. Halsted St.

2951 WEST 63rd G AT. krautuvė 
ir 2 flatai karštu vandeniu šildomi, 
2 garažai — pigiai.

$20,000—arti 65 ir Sacramėnto 10 
flatų kampinis, pajamų $4800 me
tinių.

$6350—6 didelių kambarių plyti
nis. karštu vandeniu šildomas bun- 
galow, 2 karų garažas.

Kampinis, prie California ir 63 
—6 kambarių, karštu vandeniu šil
domas bungalow, 2 karų plytinis 
garažas, $7500.

Kreiptis į—
MR. MEDORA, 

8110 South Ashland Avė.
Tel. STEWART 3601.

I •.............f m ■■■riji 11
MOVING AND EXPRESSING 

Perkra^
BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY

MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
Užtikrintas. ALIŠAUSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect8742

SOIL—FOR SALE

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 tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH RIDGEfeAND 
AVĖ., WORTH, ILL.
ii wn i ir ■ ~i i'*Wiif iaiii•..

fiNance and LoaNs

PASKOLOS DĖL NAMU 
simano Daukanto 
FEDERAL . SAVINOS & LOĄN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Ralt

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2^rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshlibld ir Paulina gat.)
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Nominacijų Laimėtojai Laimėjo Illinois Valstijoj

DEMOKRATAI
Prcsidcnt

FRANKLIN D. ROOSEVELT
United States Scntor

JAMES M. SLATTERY
Governor

IIARRY B. HERSHEY
Lieutenant Governor
LOUIE E. LEAVIS
Secretary of State 

EDWARD J. HUGHES
Auditor of Public Accounts

JOHN C. MARTIN

State Treasurer
HOMER MAT ADAMS

Attorney General
HAROLD G. WARD
Co n gr essm a n -a t -La rgc

T. V. SMITU 
WALTER J. ORLIKOSKI
Stale’s Attorney of the 

County of Cook 
THOMAS J. COURTNEY
Recorder of Dceds of 

Cook Countv 
EDWARD J. KAINDL

Clcrk of the Probatc Court 
of Cook Countv 

FRANK LYMAN
Clark of the Circut

Court of Cook County
JOHN E. CONROY

Clerk of, the Superior Court 
of Cook County 

VICTOR L. SCHLAEGER
Coroner of Cook County

A. L. BRODIE
Trustees of the Sanitary

District of Chicago
JAMES M. AVHALEN
JOSEPH T. BARAN 

GEORGE SEIF

.Associalc Judges Municipal Ct.
STEPHEN ADAMOAVSKI 

FRANCIS BORRELLI
J. M. BRAUDE 

JOSEPH J. DRUCKER 
GIBSON E. GORMAN

JOHN J. GRIFFIN 
LEROY HACKETT

MATHEAV D. HARTIGAN 
JOSEPH B. HERMES

HAROLD P. O’CONNELL 
FRANK M. PADDEN 
GEORGE B. WEISS 

GEORGE L. ŲUILICI.

REPUBLIKONAI
Prcsidcnt

THOMAS E. DEAVEY
U. S. Senator

C. AVAYLAND BROOKS
Governor

DAVIGHT II. GREEN
States Attorney Cook County 

OSCAR F. NELSON

NOMINACIJŲ^
SKAITLINĖS
(Nepilnos)

Į Prezidentus
Rooseveltas ..................  815,270
Garner .......................... 178,960
Dewcy (be opozicijos) 400,125

Į Gubernatorius
Harshcy (dem.) ........ 660,127
Stelle (dem.) ..............  391,560
Lyons (rcp.) ..............  362,000
Grecn (rcp.) ..............  511,525

Į Senatorius
Brooks (rcp.) ..............  316,678
Church (rep.) ............... 223,510
Slattery (deni.) ........... 578,00
Adaniowski (deni.) .... 398,360

PREZIDENTAS FRANKLIN D. ROOSEVELTAS, 
vakarykščiose nominacijose laimėjo Illinois valstijos de
mokratų pritarimą trečiam terminui prezidentūroj. 
Prieš jį kandidatavo John N. Garner, dabartinis vice
prezidentas.

VAKAR CHICAGOJE
o Dearbcrn gelžkelio stotyj 

Travelers Aid Society atrado 
48 metu moteriškę, praradusią 
atmintį. Ji nežino nei savo pa
vardės nei kur gyvena. Buvo 
atiduota proto ligų ligoninėn.

e River Forest priemiestis 
vakar paskelbė, kad duos $1.,- 
000 atlyginimą asmeniui, kuris 

suseks kas išdinamitavo po’i- 
cisto AValter E. Gray automo
bilį. (Gray buvo sunkiai su
žeistas. Guli ligoninėje).
-e Vakar vakare La Šalie 

viešbutyj buvo atidaryta 42-tra 
metinė spiritualistų konvencija. 
Ji užtruks šešias dienas. Spiri- 
tualistai tvirtina, kad jie gali 
susisiekti su anuo pasauliu ir 
buk dažnai veda pasikalbėji
mus ir konferencijas su miru
sių žmonių sielokis.

LAIMĖJO ROOSEVELTAS, REGULIARIAI 
DEMOKRATAI, GREEN

Balsavo Apie 2,500,000 Illinois Piliečių
Nominacij’os Praėjo Ramiai

Vakar per visą dieną Chica- 
gos gatvėse beveik visai nesi
matė policistų. Bet^jic ne tin
giniavo. Beveik kiek tik poli
cistų miestas turėjo, vakar vi
sus pristatė saugoti precinktų 

Republikonų pritarimą į pre
zidentus laimėjo Thomas E. 
Dewey, New Yorko prokuroras. 
Bet jo laimėjimas neturi ypa
tingos reikšmės, nes Illinois val-

balsavimo stotis, kur vyko kas 
keturi melai įvyksiančios pre- 
z dentinių linkinių nominac jos.

Šią žinią rašant nėra p Inu 
skaitlinių nei iš Chicagos, nei 
iš kitų valstijos dalių, bet atro
do, kad susidomėjimas nomina
cijomis nebuvo labai didel’s. Iš 
apie 3,500 090 balsuotojų vals
tijoj, turinčių teisę balsuoti, no
minacijose dalyvavo apie du 
milionai ir puse. Chicagoj re
gistruotų balsuotojų yra 1,707,- 
879, Cook apskrityj už Chica
gos --- 328,122, o kituose Illinois 
apskričiuose — apie 1,400,000.

Apie dešimtą valandą ryto 
balsavusių skaičius siekė Chi
cagoj 495,763, ketvirta dalis pi
liečių, galinčių balsuoti. Apie 
2-trą i)o pietų jų skaičius siekė 
apie 800,000. Stotis uždarant, 
5-tą valandą vakare, per jas 
buvo perėję apie 1,400,000 bal
suotojų.

Laimėjo “Reguliariai”.
Kaip buvo galima laukti — 

demokratų partijos nominac ją 
laimėjo reguliaris partijos sąra
šas, kurio priekyj stovi Ilarry 
B. Ilershey, kandidatas į guber
natorius, ir James M. Slattery, 
kandidatas i II. S. senatorius, v

Taipgi, kaip tikėtasi, pritari
mą trečiam terminui laimėjo 
prezidentas Franklin D. Boose- 
vcllas: Jo oponentas buvo John 
N. Garner, dabartinis vlce-pre- 
zidenlas, bet jis pasiliko toli 
pakalyj.

stijoj neturėjo opozicijos.
Devvey’o ir Rooscvelto laimė

jimas nereiškia, kad jie bus iš
rinkti arba kad bus nominuoti. 
Nominacijų balsavimas už kan
didatus į prezidentus Illinois 
valstijoj turi tiktai patariamąją 
reikšmę. Jie parodo partijų de
legatams į nacionales konvenci
jas (kur kandidatai j preziden
tus yra nominuojami), kad Illi
nois gyventojai pritaria Roosc- 
veltui ir De\vey, ir delegacijom 
konvencijoj atatinkamai bal
suos.

Iš republikonų kandidatų no 
minacijas laimėjo Dwighl H. 
Grecn, kandidatas i gubernato
rius, ir C. W. Brooks, kandi
datas į senatorius, Taipgi atro
do, kad nominaciją į prokuro
rus Cook apskrityj laimėjo tei
sėjas Oscar Nelson, bet čia re
zultatas dar nevisai aiškus. A- 
pie kitus kandidatus dar nieko 
negalima pasakyti.

Demokratų regubarės parti
jos kandidatai Cook apskričiui 
beveik neturėjo opozicijos, tad 
jie lengvai laimėjo visas vietas, 
ir galima tikėti, kad jie laimės 
ir rinkimus. Taip bent rodo vis: 
šiaudiniai balsavimai, kurie bu
vo Vedami įvairiose apskričio 
dalyse.

2—1 Už Demokratus.
Chicagoj didžiuma gyventojų 

balsavo už demokratu saraša: 
Demokratiškų balsų buvo bc- 

už- veik dvigubai daugiau, negu re-
:' publikoniškų, ir tas parodo, kad

Chicagoj demokratų mašina te
bėra labai stipri. Už Chicagos 
proporcija tarp demokratiškų ir 
republikoniškų balsų buvo daug 
mažesnė, o vietomis republiko
nai demokratus toli pralenkė.

Laimėjusių kandidatų sąra
šas yra paduotas kitoj vietoj.

Rytojaus “Naujienose” bus 
paduotos pilnos nominacijų 
skaitlinės, taipgi bus įdėtas są
rašas kandidatų, laimėjusių no
minacijas įvairioms mažesnėms 
vieloms.

Republikonai Brau
kė Olio Varda Nuo 
Pavyzdinių Galiotų

Ragino Piliečius Už Jį 
Nebalsuoti «

Tarp republikonų kandida
tuojančių j miesto teisėjus va
karykščiose nominacijose buvo 
ir lietuvio adv. Antano A. Olio 
vardas.

Jis nebuvo nominuotas ir ga
vo palyginamai mažai balsų.

Pats adv. Olis skelbėsi, kad 
eina su Dwight II. Green’o frak
cija, bet tos frakcijos šalinin
kai arba meškiškai jį rėme ar
ba paskutinėj valandoj Olio ir 
Green’o santykiai pairo.

Įvairiuose precinktuose Dwi- 
ght Greeno šalininkai dalino 
pavyzdinius baliotus balsuoto
jams, kuriuose Olio vardas bu
vo išbrauktas. Jie taipgi žodžiu 
ragino visus už Olį nebalsuo
ti.

Paklausius kas atsitiko ir ko
dėl jis agituoja prieš savo gru
pės kandidatą, vienas Green’o 
šalininkų atsakė, kad tokias 
gavo instrukcijas nuo savo 
“bosų”. Rs.

-

• Du užpuolikai uždarė, 
penkis žmones šaldytuve ir pu
si no y ė $90 iš krautuves adresu 
2101 IV. Lake Street.

Daniioš karaljlls Christian X (no kairei) ir karaliene Lom’sa. kuriu valdoma valslvbe užėmė vokiečiu armija

KOPENHAGA, DANIJOS SOSTINĖ, KURIĄ UŽĖMĖ VOKIEČIŲ ARMIJA?
NAUJI EN V-ACM E Tclepholo

OSLO, NORVEGIJOS SOSTINĖ, KURIĄ VAKAR VOKIEČIAI UŽĖMĖ




