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ANGUJA GAVUSI iŠ AMERIKOS 30 KM UlV■s
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ANGLIJA GAVO 30 AMERIKOS KARO 
LAIVŲ

Galįs kilti skandalas dėl tų laivų 
atidavimo Anglijai

WASHINGTON, D. C., birž. 
18. — Jungt’nių Valstijų vy
riausybė padariusi kažkokį 
slaptą susitarimą su Anglija 
dėl karo laivų pervedimo. Esą 
pagal tą susitarimą Anglijai

tekę 30 Amerikos karo laivų;
Tas slaptas susitarimas su

kėlęs tikrą audrą senate. Gir
di, reikalaujama, kad Lewis 
Compton, kuris laikinai eina 
laivyno sekretoriaus pareigas, 
tuoj rezignuotų.

*

PASIUNTĖ AMERIKOS KARO LAIVUS | 
URUGVAJŲ

Liko susektas smogikų sąmokslas 
— Suėmė nacių agentus.

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
birž. 18. — Du Jungtinių Val
stijų karo laivai, kurie išplau
kė į Pietų Ameriką “geros va
lios” ryšiams sustiprinti, gavo 
Įsakymą tuoj plaukti į Uru
gvajų, kur liko iškeltas į aik
štę nepaprastas nacių veiki
mas.

Parlamento komitetas, kuris 
tyrinėjo nacių “{kenktosios ko
lumnos” veikimą, ..iškėlė j aik
štę, jog visoje respublikoje vei
kia vadinamieji smogikai. Po-

licijai pasisekė surasti ginklų 
ir amunicijos. Dvylika vokie
čių įkalinta. Jų tarpe du nacių 
slaptosios policijos agentai.

Ryšium su tuo kilo parla
mente didelis judėjimas. Rei
kalaujama, griežčiausiomis prie
monėmis sutriuškinti “penkto
sios kolumnos” agentus.

Pravartu čia bus pastebėti, 
jog šis faktas ^puikiai parodo, 
kaip Hitleris <enėra užintere- 
suotas Amerikos kontinentu”.
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FRANCE CAPITULATES
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ANGLIJA NEPASIDUOS
LONDONAS, birželio 18. — jėgumą ir nurodė, kad anglų 

Premjeras Churchill pasakė šansai karą laimėti nėra jau 
per radiją kalbą, kurioje jis taip blogi.
primygtinai pabrėžė, jog An-* O jei Anglija pralaimės, pa- 
glija tęs karą. Jis plačiai api- reiškė Churchill, tai pasaulis 
budino Anglijos militarinį pa- susilauks tamsiųjų amžių.

DIKTATORIAI SUSITARĖ
MIUNCHENAS, birž. 18. — 

Hitleris ir Mussolini susitarė 
dėl sąlygų, kuriomis jie sutiks 
taikytis su Francija. Sąlygos 
neskelbiama, nes laukiama at
sakymo iš Francijos vyriausy
bes. '

Danų. Lenkų Ir Nor 
vegu Laivams Įsaky 
ta Plaukti Į Angli

jos Uostus
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nacių mašina sutriuškino Francijos 
kariuomenę, pasaulis laukia kur Hitleris dabar pasiųs savo kariuomenę.

Anglai Sunaikino 100 
Italų Lėktuvų

KAIRAS, Egiptas, birž. 18. 
— Anglų karo aviacija- skel
bia, jog Afrikos italų karinės 
aviacijos bazėse liko sunaikin
ta 100 lėktuvų. Be to, anglai 
paėmė į nelaisvę per 600 ita
lų, jų tarpe aukštą armijos vir
šininką.

Francuzai Išgelbėjo 
300,000 Kareivių Iš 

Nacių Spąstų

Kanadiečiai Grįžo 
Į Angliją

Kontroliuos Rolan
dų Spaudą

AMSTERDAM, Holandija, 
birž. 18. — čia liko įsteigti! 
spaudos taryba, kuri kontro
liuos ir nustatys liniją visiems 
holandų kalba einantiems laik
raščiams. Jau toji taryba pa
tvarkė, kad žydai negali vers
tis žurnalistika.

Vadinasi, naciai Holandijoje 
šeimin'nkauja, kaip namie.

LES VERRIERS, Šveicarija, 
birž. 18. • a-' .Dramatiškas mušis 
Jura kalnuose baigėsi. Motori
zuota - vokiečių armija pagaliau 
apsupo Alsace.-Lorraine.*. v: Atro
dė, kad 300,000 ‘ franeuzų ar
mija, kuri gynė Maginot lini
ją, bus pagauta į spąstus ir 
turės pasiduoti. Tačiau keli 
tūkstančiai alpiniečių išgelbėjo 
tą armiją, sulaikydami vokie
čius 36 valandas. Per tą laiką 
300,000 franeuzų armija turė
jo progos pasprukti iš vokie
čių spąstų.

LONDONAS, birželio 18. — 
Kanados ekspedicinė karinome- 
nė, kuri buvo pasiųsta į Fran
ci ją, jau pergabenta atgal į 
Angliją. Kadangi Francija ren
giasi taiką daryti, tai kana
diečiams teks Anglijoje pasi
likti.

Urugvajus įkalino 
Devynis Nacių 

Lyderius

Anglija Siulusi Fran 
cijai Susijungti

MASKVA REIKALAUSIANTI, KAD LIETU 
VA PARŪPINTU 200,000 KAREIVIU

Tokios pat sąlygos, esą, bus pastatytos 
Latvijai ir Estijai

RYGA, Latvija, birž. 18. — 
Maskva suteiksianti autonomi
ją Pabaltijo valstybėms tik su 
ta sąlyga, jei jos sutiksiančios 
išlaikyti tokias armijas, kokios 
bus iš jų pareikalauta. Numa
toma, kad iš Lietuvos bus pa
reikalauta 200,000 armija. Lat
vijos kvota busianti maždaug 
irgi tokia pat. Estijai gal tek-

s’ą parūpinti tik 100,000 ka
reivių. Tos karines jėgos su
darysiančios rusų armijos de
šinįjį sparną.

Maskva
valstybėms 40 
apginklavimui 
to, parduąsianti 
sę kainos.

suteiksianti toms 
metų kreditą 
tų armijų. Be 
ginklus už pu-

RYGOJE ŽUVO DU POLICININKAI IR 
ASTUONI KOMUNISTAI

Raudonarmiečiai padėjo komunistus 
' numalšinti

likęs nu
blokštas, o kitas tuoj po to nu
šautas. Policija irgi pradėjo 
šaudyti. Prasidėjo riaušės ir 
šaudymai. Pribuvo Latvijos ka
reiviai, bet riaušės nepasiliovė. 
Tąsyk raudonarmiečių karinin
kai pasisiūlė į pagalbą, būtent, 
drauge su latvių kareiviais pa- 
truliilotr gatves. Netrukus tvar
ka buvo atsteigta. Areštai bu
vo daromi per visą naktį.

Kiek žinoma, per tas riau
šes žuvo du policin nkai ir as
tuoni komunistai. Lengviau ar 
sunkiau sužeistų priskaitoma 
iki 50.

RYGA, Latvija, birž. 18. —iv’enas policininkas 
Raudonarmiečiams užimant Ry
gą įvyko vietos komunistų su
sirėmimas su policija* o vė
liau su kareiviais. Padarinyje 
du policininkai ir aštuoni ko
munistai liko nušauti. Sužeis
tųjų skaičius siekiąs 50.

Kaip Donald Day praneša, 
tai apie 3,000 žmonių susirin
ko raudonarmiečių pasitikti. 
Kai sovietų tankai pasirodė, 
lai susirinkusių komunistų en
tuziazmas neturėjęs ribų: kai 
kurie bandę lipti ant tankų ir 
bučiuoti raudonarmiečius. Po
licija šokusi tvarką daryti, bet

BOLŠEVIKAI STATYSIĄ NAUJŲ REIKA 
LAVIMU SUOMIJAI

LONDONAS, birželio 18. —- 
Visi danų, lenkų ir norvegų 
laivai, kurie buvo išplaukę į 
Franci ją, gavo įsakymą tuoj 
grįžti atgal i Anglijos uostus. 
Kalbamų valstybių laivai dabar 
yra Anglijos kontroliuojami.

birž.
Iki šiol karo lėktuvai, 

sąjunginin-

Sąjungininkai Ame
rikoje Pirktais Lėk
tuvais Galės Skristi 

Į Užsienį
WASHINGTON~D. C 

18.
kuriuos pirkdavo 
kai, būdavo nuvežami iki Ka 
nados sienos ir per sieną per
vežami. Skristi jais nebuvo ga
lima. Tas patvarkymas dabar 
liko atšauktas. Nupirktais lėk
tuvais tiesiog iš Amerikos bus 
galima išskristi.

Anglija Karo Ne 
laisvins Rengiasi Iš 

vežti Į Kolonijas

Naciai Nesralės Pa
sinaudoti Franeuzų 

Turtu Ameikoje
WASH!NGTOn7d. C., birž. 

18. — Apskaičiuojama, kad 
francuzai turi sudėję į Ame
rikos įvairias vertybes anie bi
lijoną dolerių. Kai tik Franci
ja nutarė kapituliuoti, tuoj pre
zidentas Rooseveltas franeuzų 
vertybes ir padėtą čia auksą 
“užšaldė”. Tai reiškia, jog Hit
leris prie to turto negalės pri
eiti.

LONDONAS, birželio 18. — 
Kalbama, kad vyriausybė tu
rinti pagaminusi planus karo 
nelaisvius išvežti j kolonijas 
arba įvairias salas. Tai busią 
padaryta apsaugos sumetimais, 
kad priešo parašiutininkai ne
galėtų surasti sau talkininkų.

Anglija Busianti 
Užkariauta Per 
šešias Savaites

WASHINGTON, D. C., birž. 
18. — čia kalbama, jog Hitle
ris paraškęs, jog Anglija bu
sianti užkariauta per šešias sa
vaites po to, kai naciai pradės 
“žaibo karą” prieš ją.

Užkirs Kelią 
Hitleriui

WASHINGTON, D, C.,, birž. 
18. — Kadangi Francija fak
tiškai pasidavė naciams ir da
bar laukia garbingos “taikos”, 
tai Jungtinių Valstijų senatas 
pasiryžo galimiems vokiečių 
pasimojimams užbėgti už akių. 
Jis vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kuri - pasisako prieš per
vedimą prie Amerikos konti
nento esančių kolonijų ne Ame
rikos kontinento valstjT>ei. Va
dinasi, jeigu Hitleris sumany
tų atimti iš Francijos Ameri
kos kontinento srityje esančias 
kolonijas, tai Jungtinės Val
stijos pasipriešintų tam. Kai 
kurie senatoriai tiesiog pareiš
kė tą mintį, kad jei jau Fran
ci jos imperija subyrės, tai tuo 
atveju Amerika turi pasiimti 
kaimyninėj tysančias Francijos 
kolonijas.

Registruos Ateivius

LONDONAS, birželio 18. — 
Oficialiuose rateliuose kalbama, 
jog Anglija buvo padariusi 
Francijai pasiūlymą visiškai 
susivienyti, kad tuo bildu bu
tų galima lengviau atsilaikyti 
prieš vokiečius. Tačiau tą pa
siūlymą, matyti, maršalo Petain 
vadovaujama vyriausybė at
metė.

Priims Tik Garbin
gą Taiką

BORDEAUX, birž. 18. — 
Paul Baudoin pasakė per ra
diją kalbą, kurioje jis pareiš
kė, jog francuzai sutiks padėti 
ginklus, jeigu taikos sąlygos 
bus garbingos. Bet, esą, fran
cuzai niekuomet nesutiks pri
imti pažeminančių sąlygų, ku
rios sieksis žmonių dvasinę lai
svę panaikinti.

MONTEVIDEO, birž. .18. — 
Devyni nacių lyderiai liko įka
linti, kai vyriausybė stvėrėsi 
griežtų „priemonių prieš “penk
tąją kolumną”. Tyrinėjimo ko
mitetas paruošė parlamentui 
raportą, kuris visą atsakomy
bę už nacių propagandą suver
čia ant Otto Langmann, nacių 
pasiuntinio. Liko suimta daug 
naciškos literatūros, kuri ragi
na savo pasekėjus smarkiai 
veikti, nes karas Europoje pa
rbaigsiąs birželio mėnesį.

Tyrinėjimo kom sijos rapor
tas sako, jog vokiečių vedamos 
mokyklos yra niekas daugiau, 
kaip nacių propagandos įran
kis.

McKEESPORT, Pa., birž. 18. 
— Kitą pirmadienį prasidės čia 
ateivių registravimas. Tuo pa
čiu metu bus nuimami ir pir
štų antspaudai.

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

šiandien lietus iš ryto; vė
siau.

Saulė teka. 5:14 v. r., leid
žiasi 8:28 v. "v.

Vokiečiu Ir Italų 
Bonai Pakilo

NEW YORK, birželio 18'. — 
Vokietijos ir Italijos bonai stai
ga pašoko biržoje. Kai kurie 
bonai pakilo net keliolika punk
tų. Taip atsitiko dėl to, kad 
daugelis mano, jpg vokieč’ai 
ir italai karą yra lyg ir laimė
ję. O su karo laimėjimu jų eko
nominę padėtis žymiai sustip
rės.

Tarp Maskvos Ir 
Berlyno Galį Kilti 

Nesusipratimai
ISTANBUL, birž. 18. — čia 

raportuojama, kad Sukru Sara- 
coglu, Turkijos užsienių reika
lų ministras, netrukus vyksiąs 
į Maskvą.

Tarp Berlyno ir Maskvos 
prasidėjusios savo rųšies rung
tynės dėl įtakos Turkijoje. Pra
našaujama, kad Maskva pare‘- 
kalausianti Dardanelų kontro
lės. Iš kitos pusės, naciai dedą 
visas pastangas, kad galėtų 
turkus j savo pusę patraukti. 
Dabartinė vyriausybė, sakoma, 
esanti labiau Maskvai palanki. 
Tačiau galimas daiktas, jog 
netrukus vyriausybė galinti pa
sikeiti. Jej/tatai atsitiktų, tai 
naujos vyriausybės pryšakyje 
atsistotų gen. Al’s Ikdam Sa- 
bis, kuris yra atviras nacių ša
lininkas.

Didelė Audra Rhine 
landeryj

RHINELANDER, Wis„ birž. 
18. — Rhinelander apylinkėje 
įvyko didelė audra, dėl kurios 
žuvo du žmonės, o keturi liko 
sužeisti.

NEW YORK, birželio 18. — 
Pinigų biržoje jau nebėra 
Franci jos pinigų. Vad'nasi, nie
kas nebenori franko bepirkti. 
Žinoma, prie to privedė fran
euzų pasipriešinimo susmuki
mas naciams.

MOUNT CARMEL, Ilk, birž. 
18. — Spėjama, kad prie Wa- 
bash upės yra naftos (minera
linio aliejaus) šaltiniai. Eina 
tyrinėjimas. Netrukus gal bus 
pradėta šuliniai gręžti.

NEW YORK, birž. 18. — 
Londono NBC atstovas Fred 
Bate per radiją pranešė, kad 
Sovietų Rusija netrukus pa- 
statysianti Suomijai naujų rei
kalavimų. šį kartą iš Suomijos 
busią pareikalauta atiduoti 
Aland salas.

Užginčija Derybas 
Dėl Franciios Salų 

Perėmimo
WASHINGTON, D. C., birž. 

18. — Iždo sekretorius Henry 
Morgenthau pare’škė, jog jis 
nieko nežinąs apie derybas su 
francuzais dėl pervedimo Jung
tinėms Valstijoms kai kurių 
kolonijų.

Buvo pradėjusios plisti ži
nios, kad francuzai norį kai 
kurias savo kolohijas pervesti 
Junginėms Valstijoms. Tai 
butų lyg ir atlyginimas už ka
ro skolas.

~ MADRIDAS, birž. 18. — Iš 
la’kraščių tono nesunku .supra
sti, jog gen. Franco irgi ne
snaudžia. Jei tik bus galima, 
tai stengsis pasinaudoti sąjun
gininkų sąskaitom Jau atvirai 
kalbama, kad Ispanija prijung
sianti mažytę Andorra, kuri 
iki šiol buvo Francijos įtako
je. Tačiau labiausiai Ispanijai 
rupi Gibraltaras, kurį kontro
liuoja Anglija. Naciai ir fašis- 
ati, žinoma, kursto generolą 
Franco, kad jisai tą tvirtovę 
pasiimtų.
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Linkolno ir jo užmušėjo paslaptis
(Tęsinys)

Pas mus, praktiškame gyve
nime, nėra veik nei vienos pa
reigos, kuri nebūtų surišta su 
mirtimi, su pasiaukavimu, tad 
kodėl kažkokio politiko parei
gos, reformatoriaus turi btiti 
skaitonlos didvyriškomis, o gy
dytojo, šoferio paprastomis? 
Abudu atlieka savo pareigų ir 
atlieka jų tokioje formoje, kaip

tį per gatvę, pasukęs automobi-

— ne didvyris, gi prezidentas 
pravedąs reikalingų įstatymų 
kūdikių apsaugai arba suaugu
sių, ir tuo išgelbėjus ne vienų, 
bet tūkstančius, šimtus tūks
tančių gyvybių, ištisų kartų ir 
už tai žuvęs nuo priešų — did
vyris? Aš manau priešingai: 
tas, kuris moka aukotis už vie-

vyris, negu tas, kuris aukojasi 
už tūkstančius. Tūkstančių 
žmonių likimas aukštesnis da
lykas, negu vieno ir todėl jei 
paprastas žmogus ttiri visų pir
ma savo pareigose gelbėti ir 
žiūrėti savo artimo gyvybes, 
tautos vyras, politikas turi bū
tinai žiūrėti visų gyvybės, visų 
gero, kam jį minios pastatė.

Dažnai gyvenime tenka skai
tyti tokį dalykėlį: girdi Jonas 
ar Vincas, galėjęs gerai gyven
ti, naudotis visais gyvenimo pa-

grafijai, stengiasi šiuos asme
nis pakelti į aukštybes, pada
ryti juos didesniais didvyriais, 
negu ištiesų jie buvo, išskirti 
iš šimtų jų draugų, kurie, gir
di, stojo kovotojų eilėsna var
go, pačio gyvenimo spiriami, 
siekdami ko nors geresnio sau 
asmeniškai. Tuo norima pasa
kyti, jog yra žmonių, kurie 
stoja kovon dėl šventos idė
jos, dėl įsitikinimo, o kiti dėl 
asmeniškos naudos, taip sa
kant, siekdami sau asmeniškų 
gerybių.

Ir kaip keista bcišrodytų, 
panašių minčių teko sutikti 
dargi marksistinėje literatū
roje, kuri bendrai sako, jog 
viskas remiasi materilizmu. 
tiesa, ne tuo nuogu materia
lizmu, kurį mums primeta 
klierikalai, kurie skaito kiek
vienų idėjinę kovų geresniu 
kųsniu, nes patys tokiais yra 
ir negali kitus kitoniškai įsL 
vaizduoti, bet tuo tik norima 
pasakyti, jog nieko pasauly
je nėra, nei jausmų, nei ekono
minės kovos, kurios pagrinde 
nebūtų musų paprastas kūnas, 
materija, ekonominė sanlvar-
ka.

Paimkime paprastą dailinin-

ir perėjo į eiles tų, kurie per
sekiojami, kurie žudomi, kurie 
tuo laiku neturėjo nei mažiau
sios vilties laimėti, gi ir laimė
jus, girdi, anas nieko geresnio 
nebūtų galėjęs pasiekti, negu
turėjo.

Ir tuo, minėtų asmenų bio-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sveikata ligoniams 
Knygutė aprašo visokias vaistiš- 
kas žoles šaknis, žiedus, lapus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su spal
votų naujausių Europos kariškų 
šalių žemlapiu, parodančiu svar
biausias laivų ir orlaivių vietas 
ir linijas kelio tolumas nuo vie
nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai už $1, taipgi pas mane gali
ma gauti visokias žoles bei šak
nis ant svarų, už pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS
333 DEAN STKEET,

Spencerport, N. Y.

Sale* Ti*
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Tuo Linkolnas norėjo paša-

B

rankos:
“Jei mane užmuš, išvengsiu 

naturalės mirties. O kaip mes 
mirsime, nei vienas 
nes nei karto nendrėm.

nat-.tieNV-ACME Teletuinto
ANGLIJA.*— Šie britų kareiviai rengėsi Francijai į pagalbų—bet jau vėlu.

diKCi, ai ri c i. ■ . ................... ................... — i.■ 'v-----------  - ■ -- - •- -- - - - - . .. . . ....

mas, einant pareigas gyvenime, ’ Tel, YARDS 3146 
labai natūralūs ir noras kovo
ti už save, už duonos kųsnį ar 
laisvę, taip pat natūralu, todėl 
pats Linkolnas labai ramiai, be 
jokios tragedijos atsiliepdavo 
apie galimų savo mirti.

štai Linkolno žodžiai apie

nežinome.

VALANDOS: Nuo 11 Jei 12, 2 1W 
4 ir 7 iki 9.

Pirmadieniais; 2 iki 4 n 7 :Ki 6 
Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiki, 
<X4S S HAI.STFD S'l

mirtis lengvesnė: nuo priešo 
kulkos, durklo ar sunkios li
gos. Gal ir geriau, mažiau kan
čių mums mirštant nuo žmog
žudžio rankos.

Kitų karta Linkolnas taip ai-

Aš atlikau savo pareiga,

Dr. V. E. SIEDL1NSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
A/itrad., Ketvirtad Penktadieni
4143 So. Archer Va

Tol. LAFAVFTTE

DR. STRIKOL’IS
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nucr2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tek: PROSPECT 1930

Nejaugi tokį žmogų galima'sieke apgaulingu budu pasi- simu didvyriu ir kalbėdamas 
išskirti ir tarp šių dviejų žmo-*vertę tariamais pranašais^ kaž- 
nių grupių matyti skirtumų? j kokios magiškds\ formules sa- 
Nejatigi galima reikalauti, kad vininkais, kuri išves jų tautų į 
sotus kovotų už alkanų? Ne. geresnę ateitį, nors ištiesų jie, 
Jei Sotus susideda su alkanu, kaip valdžios siekdami, taip 
tai ne visuomet todėl, kad jis valdžioje budanii,' visų laikų 
nori iškovoti alanain duonų,'tik lavieravo tarp visų srovių, 
bet todėl, kad jis kovodamas kad išsilaikyti gyvenimo pa- 
anas už duonos kųsnį, kartu viršiuje, valdžioje, 
pašalins ne tik kliūtis, kurios
alkanam neleidžia būti sočiam, pareiga eiti savo pareigas suži
bėt it kliūtis, kurios reikalin
gos sočiam pasiekimui jo tik
slams, jo reikalavimų patenki
nimui. Tai tas pats, kų kovojus 
už geresnę soeialę Santvarkų,Ii turėti visas gėrybes,, gali tu

rėti turtus, viskų, bet atimkite 
jam teisę rašyti, uždrauskite 
jam rašyti taip kaip jis galvo
ja arba paišyti, tapyti kaip jis 
išmano, kaip jo visas Aš rei
kalauja, ir jis bus nelaimin
giausias žmogus pasaulyje. Ir 
jis ieškodamas išeities, ieško
damas teisės sakyti, kalbėti 
kaip jis galvoja, turės susidėti 
su tais, kurie kovoja ne tik už 
laisvę atvirai kalbėti, bet ku
rie sako» jog nepakanka lais
vės sakyti, bet reikia pakeisti 
taip gyvenimų^ kad turėtų ir 
įstengtų kiekvienas sakyti kų 
nor.

Jis turės susidėti su tais, ku
rie kovoja ne tik už laisvę sa
kyti, tapyti, piešti, bet kurie 
feikalalija 
žmogus l 
tį, prasilavinimų, kuris leidžia 
jau reikšti mintis pasakyti kų! 
nors kitiems, kitais žodžiais, jis 

j turės susidėti su tais, kurie rei- 
•kalauja socialūs lygybes vi
siems, o ne tik laisvės apie jų 
kalbėti.

A

Ir Linkolnas suprato, jog jo

Kalėjimas baisus ne tuo, 
jog ten blogas gyvenimas dar 
blogesnis maistas, bet todėl, 
kad žmogus netenka laisvės. 
Kalėjime mes galime sutikti

daug geriau maitinasi, negu 
laisvėje, kurie turi daugiau 
progos geriau, be rūpesčio gy
venti negu laisvėje, bet paklau
skite jų kų jie pasirenka: lais
vę su vargais, badu, visomis 
nelaimėmis, ar išpuoštų,P geru 
maistu, puikiais butais kalėji
mų ir gausite vienų atsakymų 
—LAISVĖ!

Štai kame susitaria sotus su 
alkanu kovodamas ir kodėlja kad kiekvienas Kuvuu<uutn u kuuu

Salėtų pasiekti tų aukš- !ar» skirtumo ir abe-
ji lygiai turi tuos pačius rei- 

l kalavimus savo gyvenime: vie
nam neįmanomas gyvenimas 
dabartiniame varge, antram 
esančioję vergijoje, abudu nyk-

kas kam reikalinga, be ko a-

A M

CRANE COAL COMPANY 
o332 So. Loug Avenue 

Telefonas POKTSMOUTH 9022
POCAHONTAo Mine Run is geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.35
5 tonus ar daugiau .............................. a
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7k00 
.ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... I
PETROLEUM CARBON COKE $Q.OO

Perkant 5 -tonus ar daugiau Tonas ®*l>8

CO0R. 19*0, N66DUKRAFT SERVICE, ING 

CROCHETED H ATS PATTERN 2563
No. 2563—Megstos kepuraitės.

No. 2563I NAUJIENOS NEEDLĖCRAFT DfcPT, 
| 1739 So. Halsted St, CiUcafO, I1L 

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

I Vardas ir pavardė

’ Adresas.....................

ningai, bė atodairą ir iš to ne
daryti, nevaizduoti iš savęs di
dvyrį, kankinį, kurį reikia gar
binti. Ir tuo Linkolnas suma
žino savo aukų . visuomenės 
akyse, pats save nuvainikavo 
ir, aišku, kiti nesistengė jo ap
vainikuoti.

Linkolnas nevertu save bu-

apie galimų savo mirtį nuo 
priešų, nevaizdavo tai kažkuo 
nepaprastu ir pačių gyvybę 
kažkuo nepaprastu.

Nejaugi žmogus žino kada 
jis mirs, jei jau ir natūralia 
mirtimi? Nežino? Tad tokiu 
budu tektų žmogaus žuvusio 
nuo priešo kulkos ar durklio 
aukų skaičiuoti tuo laiku, kuris 
dar butų tekęs jam gyventi. 
Bet ar galima tai apskaičiuoti? 
Paprastas gyvenimas, mums 
rodo, jog žmogus, tvirčiausias, 
staiga gali apsirgti ir numirti. 
Tokiu budu negali apskaičiuo
ti kiek amžidus mums atėmė 
priešas nužudęs mus. Ir galima 
skaitytis tik su pačiu mirties 
faktu, nužudymu, gi nužudy-

užmokėti.”
O jei žmogus skaito kų nors 

savo pareiga — nejaugi galima 
skaityti tai auka? Tai tik ge
resnis, tobulesnis visuomeninio 
jausmo išsivystymas. Kaip šo
feris aukojasi dėl kūdikio ar 
kito gatvėje, kaip gydytojas au
kojasi gydydamas sunkiai ser
gantį užkrečiama liga, kaip tė
vas aukojasi dėl stiliaus, moti
na dėl kūdikio, taip preziden
tas aukojasi dėl visuomenės, 
tuo pat ir už save, nes apsiėmė 
šias pareigas atlikti ir jį joms 
paskyrė pasitikėdami jo jėgo
mis, jo sąžiningumu.

(Bus daugiau)

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street c 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZU BRIČKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 VVeat 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
' ■ 1 ’• f - -’ L ‘

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

, DIENA IR NAKTĮ J

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. IVestern 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 
^ekjn. pagal, sutartį

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: ntio 1--4 ir nuu 

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel PROSPECT 6731

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Of. o
Namų Tel.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Klausykite inusų radio programų Ahtradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTĮMIERU.

AKIU SPECIALISTAI 
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.

Tol. Office Wentworth 6330 .» 
Rez. įlydė Park 3395

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

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

8

Toks buvo ir Linkolhas. Jis 
negalėjo gyventi be, laisves, 
nes viešpataujanti vergija jį 
spaudė ir jis geriau sutiktų 
mirtie kaip kelis kartus pasakė, 
negu sutikti gyventi pavergtas.

Nesvarbu, jog jam asmeniš
kai ta vergija dar nėgręsė bet 
bent kokia vergija gali plės
tis ir gali pavergt jį patį. Kaip 
Linkolnas sakė: “Jei tavo in
teresai reikalauja pavergti ta7 
vo artima, gali atsirasti tre
čias, kuris dėl savo interesų 
stengsis pavergti. tave.”

Nesvarbu, jog nesergi, o ser
ga tavo artimasis, bet tu kovo
ji prieš epidemijų, nes jai

Ii pats virsti jos auka. Viešpa
taujant vienai vergijai, gali at
sirasti kita ir šį kartų gali pats 
jos auka pakliūti. Jei ne pats, 
tai tęvo vaikai, anūkai, arti
mieji, mylimiausi asmens.

Ir todėl Linkolnas kovoda
mas už negrų laisvę, tuo pat 
kovojo už savo laisvę ateityje, 
tuomi pat jis užkirto kelių ga
limam jo pavergimui, vergi
jos epidemijai plėstis.

Bet šiais laikais įvairus dik
tatoriai nori įrodyti, jog jiems 
jokio pavojaus nebuvo, jie tik 
aukojasi valstybei, tautai, 
kitfe, girdi, mijms; dėkingi.

Čia ir parodo jie savo 
gaulingum’ų, savo tikrųjį
dų. Gali būti; jog jiems negrę- 
sė joks pavojus, bet jiems vis
gi ko nors truko? Ko? Garbės, 
valdžios asmeniškos naudos, 
išdidumo ir jie jo sieke ir pa-

Bu-

ap- 
vei-

LIETUVIAILaidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
ItiiiiiiiitiiimaiiMBiihiiiimiim

iiiitiiiumimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

Ambulance 
I^atarnavi- 
mas Dieną 

ir naktį

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. KenwOod 5107.

ANTHONY B. PETKUS
0834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cičero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califųrnia Avehue Phone Lafayette 357

P. J. RIDIKAS
3354 So. rtalated Street YaRDS 1419

I. J. ZOL1’ Phone Yards 078)
1646 West 46th Street /

'4

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yarda 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 2$rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

■ . - -■-1-------------------- I M. ■ ■ Į  .......................................... . ..... ■■■ < ■ « M «.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 490S

M*Miestai ir valstija v>

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
. Valančios; nuo 1—3 it 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
DR. HERZM AN

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. 18th SL, netoli Morgan SL 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior .9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHlCAGrO, ILL.
s OFISO VALANDOS
Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliofnis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Vlrginia 0036.
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nao 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
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. Telcphone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Of. F. Pulsu vki Ijp Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

I957 w. GarfieM BJvd.
Cor. Damen. Hemlook 6699

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 0597

K.P.GUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Kalstei! St.
Valandos vakarais nuo 6 itaį/8:30 

Telefonas YARDS 0811
Ketvirtadieniais Ir Sekmadieniais 

— pagal sutartj.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 12M

Ofiso tel. CENTflgy. 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3396
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Knygos gyvybe Lietuvoje
(Tęsinys)

2. Rašytojai turi duoti pas
kaitų visame krašte apie kny
gas. Dar daugiau paveiktų ku
nigų pamokslai. Bet tokių ku
nigų “gali ant pirštų suskai
tyti”, o “Prancūzijoje veik 
negirdėsi pamokslo, kad jame 
nebūtų paminėtas toks ir toks 
rašytojas. Tokį Francois Mau- 
riac daug kartų teko girdėti 
skaitant tuoj po evangelijos. 
Paryžiuje net yra išleista daug 
įvairiausių antologijų, parink
tų iš geresniųjų rašytojų vei
kalų. Tokias antologijas kuni
gai dažnai skaito vietoje pa
mokslo.”

3. Reikia knygos savaites 
ruošti. -Rumunijoje net pran
cūziškų knygų už pusantro 
milijono frankų per dvi to
kios savaitės buvo parduota...

4. Reikia daugiau biblioį<j- 
kų. Yra 125 valstybinių. Mo
kyklos turi po ketvertų šimtų 
knygų (2316 pradžios mokyk
los). Bet vis mažai naujomis 
knygomis tepasirupinama.

5. Rašytojų Draugija galėtų 
prašyti organizacijų, kad jos 
vis apie knygas primintų.

6. Kainos ūkininkams ir mo
kytojams perbrangios. Pran
cūzijoje 3 knygas vietoje pietų 
gali gauti, Lietuvoje—už 3 pie
tus knyga, (čia, žinoma, kal
tas tiražas: daugiau reikės 
knygų spausdinti, daugiau bus 
galima numušti jų kainą).

7. Knygynai ir kioskai dar 
nemoka prekiauti, tebežiūri 
kieno — kokios krypties — 
knyga...

8. Nesusivokia knygų gyrė- 
jai, kas tinka inteligentams, 
kas kaimui; jeigu tinkamos 
krypties autorius—knygą giria 
visiems, nors ji labai sunki bet 
kam skaityti.

9. Premijos rašytojams. Ne
reikėtų benduoti jų tiems, ku
rie, jau nuo mokyklos suolo 
visiems yra žinomi. Remtini 
(premijomis raginami) tik 
pradedantieji. Nereikia ir iš 
eilės tam pačiam autoriui pre
mijos duoti. Rašytojai turi 
daugiau rašyti laikraščiuose.

10. Net pedagogai mokyklo
se atgrasina nuo knygų... Yra 
iš jų, kurie mokiniams rašy
tojus, ypač poetus, pavaizduo
ja kokiais silpnapročiais... 
Knygai kenkia ir rašytojų bar
niai spaudoje.

11. Srovinės recenzijos ken
kia knygai išviso. (Kenkia ir 
kartais pasireiškianti ‘kova 
senesnių prieš jaunuosius”). |- 
domu išrašyti—:

“Prie šių pačių srovinių 
nuotaikų norime įterpti dar 
skyrelį,, liečiantį rašytojų ko
mandiruotes studijų tikslais 
užsienin.

Buvo daug atsitikimų, kada 
ten patekti norėjo pirmojo ga-
bumo plunksnos atstovas, bet 
ne, pinigo negavo ir tiek. Gi 
tuo pat metu girdėjome, kad 
ten buvo išsiųstas ir vienas, 
be ypatiško talento, padykiau 
gyventi mėgstąs, ir kitas, kurį 
žmonės apkalba pametus vie
ną kitą balkį. Jei pirmasis iš: 
užu sienos valdišku bilietu ir 
vilko kvitu buvo parluptas na
mo, tai dar liko asmenų, pran
cūzaičių pajuoktų, kiauliškai 
tėvynę reprezentuojančių, ku
riuos Kaune vadino nedake- 
pusiais, o užsienin buvo iš
siųsti ant aukšto mokslo lipti. 
Bet tikėkime, kad ir šių tėvy
nė pasiilgusi laukia, nes tvan
kus Paryžiaus klimatas nesu
daro poetiškos nuotaikos iri 
nelaužia kumščio prie kruti
nės gailėtis už savąsias nuodė
mes. O jie, kaip žmonės kal
bėjo, buk mokėję prisiglausti 
ppe tos idėjos, kuri buvo pel
ningesnė. Skaudu liesti šias 
negeroves, ypač jei asmeniš
kai busit pažįstami su vienu ir 
antru, bet vardan kenčiančios 
ir nuskriaustos knygos, užde-’

kime mes ir šventąją pažintį 
ant nuodėmes nakinančio au
kuro...”

12. Knygą ėda ir cenzūra.
“Chicago Daily News” re

daktorius P. Scott Mowrer ra
šo, kad senojoje Prahoje, kai 
ten vęikė cenzūra, bUvo toks 
atsitikimas. Autorius atneša 
cenzoriui knygą, šis, ją bevar
tydamas, užtinką tokį pasikal
bėjimą :

—Per kur jus atėjote į savo 
kambarį?

—Durch die Kirche (per ba
žnyčią),—atsako.

Cenzoriui tai nepatiko. Jis 
pamirkė raudoname rašale 
plunksną ir, paskutinį žodį 
nubraukęs, užrašė:

—Durch die Kueche (per 
virtuvę).

13. Pakenkė knygai gyvuoti 
ir visi tie politiniai įvykiai. 
Bet tas liečia daugiau miestie- 
čus. Kaimas vistiek knygų 
laukia.

Tiek punktų priskaičiuoja 
Lietuvos rašytojas. Knygai pa
kenkia ir geltonoji spauda, 
(ta, kuri mina meną, bet, dėl 
pelno, pataikauja visiems as
menų instinktams), kenkia 
vadinami “bizniški leidėjai”— 
kurie pelningus šlamštus leid
žia; valdininkai permažai do
misi knyga.

“Netekę Klaipėdos, nustoję 
to stambaus ekonominio už
nugario, mes kiek susispaudė- 
me. Ir ryškiai matome, kad 
tame susiveržime bent porą 
diržo ramstelių teko ir kultū
riniams reikalams. O tai jau 
blogai. Kitos tautos, nors ir 
kaip spausdamosios, kultūri
nių reikalų nepaliečia, jų ap
karpymą padalina kitose są
skaitose. Jau minėtas prof. 
Hugo0 Vitols, ‘Raitijas Kores- 
pondence” redaktorius, kalbė
damas apie Latvijos pasispau- 
dimus, pareiškia: “Net sun
kiausiuose, kritiškiausiuose 
momentuose, kada reikėjo au
koti ir aukotis, ji (Latvija. P. 
R.) niekada to nedarė kultū
ros, mokslų ir mokyklinio jau
nimo sąskaita.”

“Štai Latvijos mlinisteris 
Lietuvai Sėja, paklaustas Lat
vijos nepriklausomybės dvide
šimtmečio proga, kuo labiau
siai jie džiaugiasi, nė nedvejo
damas atsakė: “Mes labiausiai 
džiaugiamės kultūriniais lai
mėjimais. Mus labiausiai džiu
gina musų mokyklos knygos.” 
Net ir pačiose kiečiausio stu
buro tautose dažnai girdėsime 
šią mintį. Kiekvienam aišku, 
kad po šio neaiškaus rytojaus 
įvykių sūkurio tik toji tauta 
išliks nepriklausoma ar atsta
tys savo nepriklausomybę, ku
ri bus sukurusi vertą pasaulio 
aki\s k u 1 t u r i n ę nepri
klausomybę. Mes per 20 nepri
klausomo gyvenimo metų esa-

R TPIPt'O'Kn

PARYŽIUS. — Karo ironija. Francijos kareiviai paimti nelaisvėn yra inter
nuoti prie Versaillio palociaus, kur 1919 metais sumušti vokiečiai pasirašė taikos 
sutartį su talkininkais.

Washingtono Demo
kratų Delegacija

Rems Rooseveltą
YAKIMA, Wash., birž. 17. 

— Washingtono valstijis demo
kratų delegacija pasisakė, jog 
ji remsianti prezidentą Roosc- 

! veltą nacionalėje konvencijoje. 
Už tokį nusistatymą pasisakė 
19 prieš 1 delegatai.

Chamberlaino Pasi
traukimas Neiš

vengiamas
LONDONAS, birželio 17. — 

Chamberla no pasitraukimas iš 
vyriausybės neišvengiamas.

r— —........
BR1DGEPORT ROOFING AND

SHEET METAL CO. ( 
3216 S. Halsted St. VlCtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir4 sienų apmušimus. \ 

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

apdraustas. -.........✓

Česnakai Padeda žarny 
Nuodus Pašalinti

Apsvaigę? Dažnai galva skauda? Priožaatf- 
mi gali būti žarnų apainodiniinan nuo konka- 
rningų bakterijų Btorojoj žarnoj. Ateikite 
‘iandien ir įraukite duosnią bandomąją pa
keli * bekvapių DEARDORN Oannkų tablečių 
T'kX7’TZ’ A T DYKAI. Pamatykite kaip pa- 
L/ ■* Ii/il MjauMte { porau dienų!
Gaukite DYKAI Bampcll 15 Walgreen Vais
tinių. Parsičnoda visuose didžiuosuose vais
tinėse.

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer Co’l Valytojai. 
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

Plumbers Union Local No. 130.
A. F. of L. nariai.

Įvairios pasaulio žinios
Kiniečiai Atsiėmė ' Anglija Turėsianti 

Miestą Pasiduoti
UONG’ KONG, birž. 16. - ROMA, birž. 17. — Italų 

Kiniečiai skelbia, kad jiems spauda labai palankiai atsilie- 
pa.sisekę atsiimti iš japonų pia ap'e naują franeuzų vyriati- 
Tangyang miestą, kuris yra sybę, kurios priešakyje atsi- 
apie 40 mylių nuo Yangtze upės, stojo maršalas Petain. Girdi, 
Esą, japonai turėję didelių nuo- karininkų vadovaujama vyriau- 
stolių. .sybe gali' tikėtis iš' Hitlerio ge-

Tyrinės Svetimų 
Valstybių Kon

sulų Veiklą
WASHINGTON, D. C., b rž.

16. — Valstybės sekretorius 
Hull pareiškė, jog tuoj bus pra
dėta tyrinėti svetimų valstybių 
konsulų veikla. Dalykas tokis, 
kad vyriausybė turinti davinių, 
jog kai kurių valstybių konsu
lai vedą Amerikoje propagan
da, kuri yra prieš ilga Jungti
nių Valstijų santvarkai. Pavyz
džiui, iš New Orleans prane
šama, jog nacių generalis kon
sulas baronas Edgar Von Spie
gei pareiškęs, jog Vokietijos 
vyriausybė neužmiršianti, jog 
Jungtinės Valstijos teikusios 
visokeriopą paramą Vokietijos 
priešams.

Galima Laivynų 
Kombinacija

VVASHINGTON, D. C., birž.
17. — Sprendžiant iš pastarų
jų įvykių, visai galima tikėtis, 
jog naciai pareikalaus iš Frak
cijos laivyno. Jei taip įvyks ir 
j ei tas laivynas teks naciams, 
tai tuo 'atveju vokiečių, italų 
ir franeuzų karo laivynai pasi
darys labai pavojingi Anglijai. 
Gegužės 1 d. Anglijos karo lai
vyno tonažas siekė 1,361,294, 
o vokiečių, franeuzų ir italų — 
1,341,781. Nuo to laiko santy
kis pasikeitė, ir greičiausiai 
Anglijos nenaudai.

resnių taikos sąlygų, negu Rey- 
naud kabinetas galėjo tikėtis.

Netekę franeuzų laivyno, sa
ko italų laikraščiai, anglai dar 
kurį aliką galės laikytis, bet 
pagaliau vis dėlto turės pasi
duoti, nes jų laivynas lėktuvų 
ir submarinų bus sunaikintas. 
Savo laivyną Anglija galės iš
gelbėti tik persikeldama į Ka
nadą. ą

$70,000,000 Argenti
nos Apsigynimui

BUENOS AIRES, Argentina, 
birž. 16. — Argentina padarė 
pirmus žingsnius' apsigynimo 
linkmėje. Ji paskyrė $70,000,- 
000 lėktuvamš*’<‘i£ antilėktuvi-* 
nėms kanuolėms. Lėktuvai ir 
kanuolės bus užsakytos Ameri
koje.

Fordas Pasirengęs 
Gaminti Lėktuvus
NEW YORK( birž. 17. — 

Edsel Ford, Fordo kompanijos 
prezidentas, pareiškė, jog vi
sos dirbtuvės esančios paruo
štos gaminimui lėktuvų ir mo
torų. Darbas galės būti pradė
tas tuoj, kaip tik bus gauti 
užsakymai.

WASHINGTON, D. C., birž. 
17. — Kalbama, kad netrukus 
karo departamentas netrukus 
pašauksiąs tarp 4 ir 5 tūkstan
čių atsargos karininkų.

LONDONAS, birželio 16. — 
Franci j oje dabar priskaitoma 
keturi milijonai karo pabėgė-
lių. Tokio milžiniško civilių gy- Jie 
ventojų persikėlimo pasaulis jungininkų 
dar nėra matęs. ‘kais.

Žmonių nusistatymas prieš jį 
vis labiau ir labiau didėja. Nu
matoma, 'kad |iš vyriausybės 
drauge Su juo turės pasitrauk
ti Sir King.sley Wood ir Simon.

v si trys yra laikomi są- 
nelaimių kaltinin-

Gera
Priežastis

NO.
TELEFONUI. . .

REPUBLIC 9202
M ART Y SUCILLA, Savininkė

Užtikrintas darbas visų 
pagražinimo darbų!

Nuolaida iki galo šio mėnesio 
ant visų Permanents.

Patyrusios Lietuvaitės!

MARTY’S
BEAUTY SHOP

6321 S. Western Avė.
Tel. Republic 9202

Garsinkitčs “N-nose”

MADOS-

PRATĘSTI—RANKA PASIEKIAMAI—PRIE LOVOS

MOTINA niekad nėra “visai 
viena namie”—su telefonu prie 
lovos. Kai gręsia pavojus, ji 
gali pašaukti pagalbos tuojau, 
bet kokią valandą naktį, ar 
dieną.

Taip lengvai galite tenkintis 
šalutiniu patogumu ir džiaug

tis telefono pratęsimu. Tai su
taupo jums laiką ir išvengi 
nesmagumų, o kainuoja tiktai 
apie tiek, kiek pašto ženkle
lis į dieną.

Pašaukite musų Business Of
fice dabar. Užsakykite pratę
simą ŠIANDIEN . .. gali “at
stoti milioną” rytoj!

,Chicagoj šaukit OFFicial 9100
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Naujos Mados Aparatas Pritaikymui Akinių.

AKINIAI VISOKIOS MADOS 
už $2.45

pritaikyti akims su pilna garantija. Ekza- 
minavimas akių veltui. Sulaužytą lensą pa
darome už $1.00. Nauji tempeliai 60c. Ad- 
justinimas akinių VELTUI.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis randasi di
džiulėje Joseph F. Budriko krautuvėje kož- 
ną dieną ir nedėlioję iki 4 vai. popiet.

JOSEPH F. BUDRIK,
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET. Yards 2151

me pasiekę daug kultūrinių 
laimėjimų, pasigerėjimo vertų 
darbų, bet, toli gražu, kad kul
tūroje būtume pakilę iki pačio 
aukščiausiojo laipsnio. Dar 
daug ko trūksta, dar sekanti 
dešimtmečiai daug pareika
laus ištvermės, energijos^ pro
to ir gabumų, kol pavysime pa
čias kultūringiausias tautas”?..

Prie visų išskaičiuotų nege
rovių knygai Lietuvoje reikia 
pridėti tai, kad Amerikos lie
tuviai, kurie laiko savo kultu- 
ringesniais už vidutinišką Lie
tuvos žmogų, visų Lietuvos 
knygų čia Amerikoje išplatin
tų antra tiek, kiek jų išspaus
dinama Lietuvoje, štai ir butų 
“tėvynės meilė nemari”! Lie
tuvoje vietčje 2000-3000 ekzem- 
pliorių jau reikėtų visų knygų 
spausdinti po 4000-6000, tat pa
tį, Lietuva galėtų pasispirti to
liau, kad pasiekti savo mažes
nio kaimyno—Latvijos knygii 
tiražo—10,000. Kas sakosi Lie
tuvą myli, teima Lietuvos kny
gas. —Arėjas Vitkauskas.

(GALAS)

Geriausias Anglių ir Aliejaus 
Kainas Gausit Birželio Mėnesy 
Aukso patarimas, pirk dabar, sutaupysi pinigų nuo kuro! Tai padarykit šiandien!
Užsisakykite iš savo ang- Te|efonuokit dar šiandien
lininko, bet prašykite, kad 
jums duotų musų anglis! R0CKWELL 8200

Mes pristatome nuo pu
ses tono iki didžiausio 
skaičiaus. Aliejaus nuo 
50 galionų iki viso karo.

PULASKI COAL CO.
Pristatome visur Chicftgoje, . WFQT 9fifll QTRFFT KAZIMIR PAZDAN

ir priemiesčiuose. J VII aj 1 uV UI MIIIjIj 1 Prezidentas ir patarėjas.

MUSU KURO KOKYBE YRA AUKŠČIAUSIA, 0 KAINA ŽMONIŠKIAUSIA!

No. 4410—Sportiška suknelė su “Bo
lero”. Sukirptos mieros 11, 12, 13 
14, 15, 16 ir 17.

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 Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St., Chicagp, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No ----

Mieros —.................. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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Užsakymo kaina:
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“Autonomija” Lietuvai
Bolševikų armijoms okupavus Lietuvą, Latviją ir 

Estiją, kyla klausimas, kokia bus toliaus tų Pabaltijo 
respublikų padėtis?

Kolkas jos dar nėra visai “ištrintos iš žemėlapio”. 
Maskva privertė pasitraukti jų vyriausybes ir sudaryti 
naujas, kurios “tinka” Stalinui. Bet kas bus’toliaus?

Iš Rygos pranešama, kad toms Pabaltijo respubli
koms Maskva paliks “autonomiją”, jeigu jos sutiks išpil
dyti tam tikrą sąlygą. Ta sąlyga yra štai kokia: kiekvie
na tų respublikų turi parūpinti Rusijai tam tikro dydžio 
armiją.

Lietuva turėsianti duoti Rusijai armiją iš 200,000 ka
reivių, Latvija — tiek pat; o Estija, kaipo mažiausia iš 
tų respublikų, turėsianti parūpinti armiją tarp 100,000 
ir 200,000 vyrų.

Kariuomenėje, kurią turės parūpinti Stalinui latviąi, 
bus dvi pilnos tankų divizijos, dvi artilerijos divizijos ir 
du aviacijos pulkai. Panašią jėgą, tur būt, parūpins Mas
kvai ir Lietuva.

Tos kariuomenės bus apginkluotos ginklais, nupirk
tais iš rusų už pusę kainos, 40 metų kredito pagrindu.,

Vadinasi, Lietuva, Latvija ir Estija turės, vietoje 
nepriklausomybės, tiktai autonomiją, už kurią jos turės 
užmokėti; paversdamos kareiviais dešimtą dalį savo gy
ventojų ir atiduodamos tuos kareivius Rusijai!

Atėmęs Lietuvai nepriklausohiybę, Stalinas užverčia 
jai milžinišką militarizmo naštą ant pečių. Ir kuomet Ru
sija įsivels į karą su kokia nors valstybe, tai Lietuvos 
kariuomenė turės eiti Rusiją ginti. Jeigu Rusija bus už
pulta iš vakarų pusės, tai Lietuva pavirs mūšių lauku: 
tiktai tuomet, kai Lietuva bus sutrempta ir sugriauta, tai 
rusams teks kariauti savo teritorijoje.

Tokie yra Stalino planai. Dabar matome, kad Molo
tovo kaltinimai prieš Lietuvą, buk jos teritorijoje yra 
“vagiami” raudonarmiečiai, buvo grynas melas ir hum- 
bugas. Stalinas norėjo paversti Lietuvą savo karo maši
nos dalim, ir jisai tai padarė.

Yra nesąmonė manyti, kad Stalinui rupi paskleisti 
pasaulyje “komunizmą” arba kokią nors kitą socialinę 
idėją. Lietuva, kaip ir kitos tautos, jam yra tiek reika
lingos, kiek jisai randa jose “kanuolių pašaro”.

Anglija tęs kovą

STALINO TARNŲ 
BALSAS

Vietinis komu-naciy organas 
ramina lietuvius, kad Lietuva 
dar vis bus “nepriklausoma”, 
kad ir Maskva jai diktuoją, ko
kią valdžią ji turi turėti. Toliąu 
sako:

“Kifa, jeį dauguma Lietu
vos žmonių ir prieitų prįę 
tos išvądps, kad sųsicĮėtį su 
Sovietų. Sąjunga, vistięk’ Lie
tuvoje liktų ir lietuvių kalba, 
ir lietuvių mokyklos ir visas 
lietuviškas gyvenimas.”
Kalbėti apie daugumos Lietu

vos žmonių notą “susidėti su 
Sovietų Sąjunga” gali tiktai 
humbugieriai. Kai bolševikai 
priskyrė prie SSRS didesnę dalį 
Vilniaus krašto, tai iš švenčip- 
nių, Adutiškio ir kitų vietų, at
sidūrusių kitoje pusėje sienos, 
žmonės pradėjo bėgte bėgti į 
Lietuvą, rizikuodami net savo 
gyvastimis, slaptai einant per 
sieną!

Lietuvos žmonės savo noru 
nesidės prie Rusijos. Bet Stali
nas, pastatęs šimtus tuksiančių 
raudonarmiečių Lietuvos teri
torijoje, gali prijungti Lietuvą 
prie savo imperijos, grąsinda- 
mas jėga. Tuomet Stalino klap
čiukai paskelbtų, kad to norėjo 
Lietuvos žmonių “dauguma”.

Rygos. Latviją sovietų armiją 
okupavo taip pat, kaip įr Lie
tuvą. Kuomet raudonąjį armi
ją atvyko į Ęygą, vietinįąi ko- 
įimnistąį taip nudžiugo, kad 
prądęjo keltį demonstracijas ir 
užpuldinėti policiją, kuri mėgi
no dęmopstrąntus išvaikyti.

Rygos policija nestengė nų- 
mąlšiiitį demonstrantu. Buvo 
pąšąukta Latvijos kariuomene, 
jjieį; k°inunistai dar vis nesilio
vę kėlę riaušes. Tuomet sovietų 
armijos komanduptojas padėjo 
latviams numalšinti komunis
tus..

“Pagaliau,” sako koręąpoų- 
dentas, “sovietų komanduo
to jas pasisiūlė pasiųsti patru
lius, sudarytus iš rusų kari
ninkų, su latviais ir padėti 
nugalėti komunistų pasiprie
šinimą. Pasiūlymas buvo pri
imi ląs, ir 11 vai. vakaro tvar
ka buvo atsteigtą. Suiminė- 
jimai tačiau tęsėsi per visą

REIKĖS Iš NAUJO KO
VOTI DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Niekas netiki, kad bolševikai 
okupavo Lietuvą dėl tų priežas
čių, kurias paskelbė savo žygio 
pateisinimui Maskva. Kodėl gi 
jie tai padarė? “Draugas” į lai 
atsako taip: ,

“Sovietų Rusija pasmaugė 
Lietuvos 'nepriklausomybę 
dėl to, kad jį (Sovietų Rusi
ja) seniai norėjo tai padary
ti; dėl to, kad jį yra mažųjų 
tautų priešas; dėl to, kad ji 
savo ‘mokslą’ — bolševizmą 
pasaulyje nori išplatinti. Ne- 
prigyja tas ‘mokslas’ tautose, 
ramiu propagandos budu pla
tinant, griebiasi kardo ir ug
nies.”
Musų nuomone, dar svarbes

nę priežastis yrą ta, kad Stali
nui rupi sustiprinti sąvo dikta
torišką ga|įą. Vidaus reikalų

Kad ir Frahcuzija kapituliavo, bet Anglija neketina 
trauktis iš kovos lauko. Vakar tai griežčiausiai pareiškė 
savo kalboje premjeras Winston Churchill.

Kalbėdamas parlamente, jisai nurodė, kad Anglijai 
nėra kitokio pasirinkimo, kaip tiktai tęsti kovą, iki hit- 
lerizmas bus sunaikintas — arba pasiduoti barbarams, 
kurie nugramzdys' pasaulį į tamsiųjų amžių bedugnę.

Bet ar Anglija turės pajėgų kovoti prieš tokį galin
gą priešą? '

Premjeras Churchill mano, kad pajėgų yra ir toliaus 
jos augs. Anglijos salas gina galingas laivynas, kuris ne
leis vokiečiams perkelti savo kariuomenę per vandenį, 
atskiriantį Angliją nuo Europos kontinento. Anglija tu
ri ir stiprų oro laivyną. Mūšiai Flandrijoje įrodė, kad 
anglų lėktuvai ir lakūnai, yra daug geresni, negu vokie
čių: anglai nušlavė Vokietijos orlaivius ties Dųpkirku — 
kitaip jie nebūtų galėję išgabenti iš to uosto 335,000 ka
reivių. -

Angliją pasižadėjo remti visos britų dominijos: Ka
nada, Pietų Afrikps Unija, Australija ir Naujoji Zelan
dija.

Italija, stodama į karą Hitlerio pusėje, sustiprino 
nacius įpilįtariniu atžvilgiu kontinente, prieš franeuzus. 
Bet italai dabar nebegalės daugiau gauti prekių iš užjū
rio ir gabenti jas į Vokietiją. Tokiu budu tapo užtverta 
didelė spraga blokadoje.

/ Hitleris gali smarkauti, užkariavęs eilę valstybių 
Europos kontinente. Bet ar jisai galės tas sugriautas ša
lis/ atstatydinti ekonominiai? Jau ateinančią žiemą, kai, 
prasidės Europoje badas, žmonės tose užkariautose šaly
se ims kelti maištus prieš Hitlerį.

Daug vilties premjeras Churchill deda tam, kad Ang
lija gaus lėktuvų ir kitokių karo pabūklų iš Amerikos.. 
Milžiniška Amerikos pramonė padės‘Anglijai ir jos do-

reikiant sų|varkyti, ųęs ękonp- 
minė tvarką, kurią įvedė bolše
vikai yra netikusi. Todėl StaĮi- 
pąs stengiasi nukreipti žmonių 
dėmesį į užsiepį. Jisąi vykiųa 
iiųperialistinę pplįtiką.

Taip darė ir daro visus des
potiškos valdžios. Taip darė nu
sususi pilsudąkine Lenkija. 
Taip daro varge paskendusios 
Japonijos valdžia. Taip daro 
ekonominiai subankrutavusi 
hitlerinė Vokietija ir fašistiška

Lietuvą yj’a rusiško ipippria

SLA, Iždininko Atsakymas 
“Tėvynės” Redaktoriui

Rašo adv. K. P. GUGIS

Čia užimtų perę|ągg vielos asmenims, o ypač vienam aš
arinti, kaip apskaičiuojama meniui — iždininkui. Jisai to- 
0ondsų “užaąrpis”, ir daugu-^dėl sumanė SLA. nuo šitos li

gos ar’grickų išgydyti, pasiūly
damas “pataisymą prie Konsti
tucijos”. Pataisymas skamba 
taip,

Taigi pasirodo, kad bolševi
kų armija, atėjusi iš Rusijos į 
Latviją, ne tiktai neparėmė vie
tinių komunistų, bet pavartojo 
prieš juos ginklą!

Todėį ir lietuviai komunistai 
labai klysta, jeigu jie piano, 
kad sovietų armija, atvykusį į 
Lietuvą, padarys juos Lietuvos 
“bosais”
Lietuvoje pilnai šeimininkauti, 
tai ji atsiųs į Lietuvą savo ko
misarus (veikiausia, jau ir at
siuntė), bet ji vargiai skaitysis 
su komunistais, kurie “veikia” 
Lietuvos palėpėse.

Jeigu Maskva norės

Lietuvai patekus po rusų 
okupacija, jos žmopėms teks ią 
naujo kovoji dpi nepriklauso
mybės atgavimo. O kadangi 
Lietuvos žmonių laisve po bol
ševizmo letena bus suvaržyta, 
tai vėl turės stoti jiems į talką 
jos išeivija.

SOVIETŲ KOMISARAS 
PADĖJO NUMALŠINTI 
KOMUNISTUS RYGOJĘ
Įdomų dalyką vienas Ameri

kos kPrespondentas praneša iš

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Rusija Jokios Para
mos Švedijai Neža

dėjusi
MASKVA, birž. 10. — Sovie

tų vyriausybė' paskelbė, jog ži
nios, kad ji žadėjusi militarinę 
pagalbą Švedijai tuo atveju, 
jei ją pultų vokiečiai, esančios 
neteisingos.

Tą pareiškimą padarė oficia
lią sovietų žinių agentūra Tass.

Traukinys Sužeidė 
Dvi Moteriškes

Prie 130-tos ir Torrencc avė. 
Niekei Plato traukinys sunkiai 
sužeidė dvi moteriškes. Trau
kinys taipgi sudaužė jų au
tomobilį, kuris užsikirto už
važiavęs ant bėgių ir sustojo.

^užeįstosips buvo 43 metų 
Auna Steveps, nuo 6Įį47 Kim- 
bark avęnųe, ir jos cĮuktė Lo- 
retto, 24. Abi guli St. Margąret

Pietųsjavija Paleido 
Pronącį

BELGRADAS, Pietųslavija, 
birž. 16. — Visai netikėtai li
ko paleistas bąvęs premjeras 
Milaą Stpyadinpvitęh, kuris pa
sižymėjo savo simpatijomis na
ciams Ęrięš kiek ląiĮio vyriau
sybę jį laikė kalnuose, kad jis 
nebandytų pučo padaryti. z

Spėjama, kad Stųyadinovitch 
ir vėl sudarys vyriausybę. Esą, 
jis jau pradėjęs ir dep^ąs su 
kai kuriais politinjąis vadais.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” ■* •' - - I ■ -

—----------------------; 1 111 1 r,:*. j r ■ —: ?—. 1

minijoms anksčiau ąr vėliau pakįupęlytį nąęįųs.
. Toks yra Churchillo nusistatymas, ir reikia manyti, 

kad taip nusistatę yra Anglijos žiponės. Kad Anglija lai
mėtų, y r b, didžiausiai suinteresuota ir Amerika, nes jėigu 
Angliją butų sumušta, tai hitlerizmas eitų užkariauti vi
są pasaulį^. Vienai Amerikai tuomet butų daug sunkiau

turi nešt

kais įstatymais, šeimyniškais, 
nę korporaciniais”. Iš kur jisai 
apie tokius mano “norus” paty
rė, aš nežinau. Bet tiek to; ei
sime prie Jurgelionio paaiški
nimo apie tuos korporacinius 
įstatymus.

Jisai rašo:
“Klausimas: Kada Pildo

moji Taryba yra Pildomoji 
Taryba? Sulig įstatymų, Pil
domoji Taryba yra Pildomo
ji Taryba tik tuomet, kai ji 
yra sesijoj, jeigu ta sesija yra 
sušaukta konstitucijos ar į- 
sfątymų numatytu budų^’ 
Vadinasi, kai SLA. Pildomo

ji Taryba kovo mėn., 8 d., pa-
I baigė savo sesijas ir ėmė išva- «

galės atiduoti arba deleguoti 
savų pildomąją galę jokiems 
asmenims arba specialėmsI žinoti iš Ne\v Yorko į namus, 
komisijoms nei niažiausiame nuo to laiko Pildomosios 
reikale, bet visos komisijos Tarybos, nėra! Bet kam tuomet 
kokias paskirtų pildomoji pedaklorius Jurgelionis kiekvic- 
Taryba, gali veikti lik patar- ną savaitę skelbia los nesančios 
naviiuui su patariamuoju Pildomosios Tarybos adresus 
balsų. Ką padarytų ar atliktų “Tėvynėje”? Klaida turėtų būt 
Pildomoji Taryba ar jos pa- atitaisytu. 
skirtos komisijos priešingai | 
šiam įstatymui, tas

Paskui kitas klausimas. Kai 
viskas pildomoji Taryba išsiskirstė — 
VeilėS I,. f1)n lentini ‘‘nnlirivo rrvvnvii-

nuo pat pradžios.”
Šito savo “Pataisymo

si” — tai New Yorke dar pa
siliko du iždo globėjai, kurie 

išpopuliarizavimui K. Jurgelio-1 ištisą savaitę peržiūrinėjo celi
nis pašventė spalių špaltas “Tė- ^ro sekretoriaus vedamas kny- 
vynėje” ir rašė laiškus SLA. j «as; 1>a«al Jurgelionio korpora- 
veikėjams, ragindamas juos jį|c*n*’l įstatymų interpretacijų, 

p-lė E. Mikužiulė ir p. Mockus 
per tą savaitę jau nebuvo Pil
domos Tarybos nariai, nes juk 
aišku, kad negalima būti nariu 
įstaigos, kurios nebėra. Tai 
koks jų biznis tenai buvo sėdėti 
ir savo nosis į organizacijos 
reikalus kišti (o organizacija 
jiems už tai dargi mokėjo dien
pinigius !) ?

Iki šiol mes 'manėme, kad

paremti. Kelis kartus esu paste
bėjęs redaktorių “Tėvynėje” gi
riantis, kad jo sumanymui “pri
tarė visi, kas tik išreiškė savo 
nuomonę.”

mai skaitytojų hutų vistiek 
sunku tąi suprąsti. Ęęt aukš- 
čiaųs paduotų (paties Jurgelio
nio paminėtų) dviejų bondsų 
grupių palyginimas pasako, kad 
federalimai bondsai aplamai 
iinunt, mažiau pelningi, negu 
privatiniai. Kai kurie jų net vi
siškai neneša pelno. Kapitalistai 
jūos supirkinėja ir tokiu budu 
iškelia jų kainas. Kodėl? Todėl, 
kad tie bandsai yra paliuosuoti 
nuo taksų. Bet Susivienijimui, 
kaipo organizacijai, įsteigtai ne 
pelno tikslais, “income” taksų 
mokėti nereikia, taigi jam iš
nyksta ir viena svarbiausių at
rakcijų tuose bondsuose.

Į federalipius bondsus dėti 
savo pinigus Susivienijimui ver
ta tik dėl jų saugumo, šteitų ir 
miestų arba valdiškų įstaigų 
bondsai irgi yra gana saugus, 
nors čia saugumas jau daug 
mažesnis, negu federalinės val
džios bondsų. Tačiau saugumas 
yra tiktai viena problemos pu
sė. Jeigu reikėtų rūpintis vien 
tik saugumu, tai geriausia bu
tų pinigų visai neinvestuoti, o 
laikyti juos banke. Bet Susivie
nijimo investmentai
aplamai bent 3 ’/z % uždarbio 
Kuomet to uždarbio 
organizacija “lenda į skylę

Pirniiaus SL^- narių duok
lės buvo apskaičiuotos, numa
tant 4% uždąrbio ant invest- 
mentų. Aš atsimenu, kaip ma
no įždininkavimo, rodos, ant
ruose metuose (ieškoti datos 
savo rekorduose neturiu laiko) 
atvyko iš Pennsyl vapi jos depar
tamento ęĮų ęg^aminuotojai per
žiūrėti SLĄ. turto stovį. Buvau 
pašauktas į New Yorką ir aš, 
parodyti iždo knygas. Pabalę 
savo darbą, egzaminuotoj ai pa
reiškė sekretoriui, p-lei P. Jur- 
gelįųteį, ir man, kad Susivie
nijimo investmentai neneša 4% 
— ir todėl jie rekomeądųosią 
Apdraudos Komisionieriui už
dėti nariams specialius mokes
čius. Šiaip-taip pavyko juos 
perkalbėti, prižadant stengtis 
padidinti investmentų pelnin
gumą. Sekančiame Pildomosios 
Tarybos suvažiavime tas daly
kas buvo raportuotas ir visa 
Pildoma Taryba jį svarstė.'

Tąigi, kritikuojant SLĄ. vir
šininkus už praeities klaidas 
Susivįepijimo finansinėj e poli- 
tikpje, reikia neužmiršti, kad 
jie turėjo visą laiką žiūrėti, 
kaip pakelti “uždarbio” nuo- 
sirpjį aut investuojamų pinigų. 
Jš to “uždarbio” susidarydavo 
ne tiktai Pomirtinio Fondo re
zervo perviršis, palaikantis mu
sų “solvency” gerame stovyje, 
bei ir lėšos kiliems fondams. 
Jeigu buvo įdėta pinigų į to
kius investmenlus, kurie vėliau 
pąsįfųdp esą ipęnkos vertęs, tąi 
nereikia skubintis tą arba kitą 
viršininką įtarti, kad jįę tai pa
darę su blogais tikslais. Gabiau
si Amerikos fiųansieriai prjęš 
dešimtų metų negalėjo nuiųa- 
tyti, kas atsitiks su j y iųvest- 
męntąis, ir nę vienam jų teko 
šokti pro langą iŠ penkiolikto 
aukšto! Iš tų nelaimių daugelis 
pąsjmokino. šiandien mes visi 
esame “mandresni” ir galime 
kits Litą mokinti, kaip reikėjo' 
arba nereikėjo daryti. Bet kąpi 
ięškątį blogos valios tenai, kur 
buvo tiktai klaidos dėl patyri
mo sjpkos?

♦
Pilamosios Tarybos galia įr 

jos delegavimas.
Pagal K. Jurgelionio išvedžio

jimus, Susivienijimas butų ap
sisaugojęs nuo visų finansinių 
bėdų, jeigu Pildomoji Taryba 
nebūtų įgijusi blogo papročio 
pavesti savo galią atskiriems

nėra, tai
99

kad

Sakysime, kad pritarė, bet 
kažin ar tie pritarėjai suprato 
kam jie pritaria?

Atvirai prisipažinsiu,
man tas K. Jurgelionio suma
nymas iki šiol nėra aiškus. 
Nors “Pataisymo N. 1” auto
rius minėjo jį savo straipsiuo- 
se daug kartų, bet jo reikšmės 
ir prasmės jisai niekuomet neiš- 
dėstė. Juk nėra įnešimo pras
mės išaiškinimas riesti ilgas pa
sakas (ir, kaip matėme, dažnai

apie tai, koRių didelių nelaimių 
susilaukė SLA. neturėdamas 
Jurgelionis įnešimo konstituci
joje, arba kokie savanaudiški 
asmens “spekuliavo” organiza
cijos pinigais, arba kokie bai
sus “tipsleriai” ir “čigonai” 
gundė SLA. viršininkus eiti 
blogais keliais! Šitokia beletris
tika greičiau galėjo užtemdyti 
ir paslėpti jo sumanymo mintį, 
negu padaryti ją aiškesnę skai
tytojams. štai ir man dabar te
ko sugaišti nemažai laiko, • ati
taisant visą krūvą netikslumų, 
klaidų ir grynų prasimanymų 
Jurgelionio pasakojimuose, pir
ma negu aš galėjau prieiti prie 
to, ką jisai laiko klausimo bran
duoliu.

Tik savo prieraše, kurį Jur
gelionis pridėjo prie mano jia- 
reiškimo, kurį jisai sauvališkai 
apkarpė, “Tėvynės” 20-ame 
num., jisai, galų gale, pradėjo 
aiškinti savo “Pataisymo” pras
mę. Vienoje vietoje jisai tenai 
rašo:

‘^Kppstįtųcijos pataisymo 
N 1 tįRsJas yra priversti Pil
domą Tarybą, kad ji veiktų 
kaipo diręktoriatas, ir netu
rėtų diktatoriaus.”
Tai ręiškia, kad uždraudi

mas Pildomajai Tarybai paves
ti savo galią asmeninis arba ko
misijoms panaikins “diktato
rių” ir privers ją veikli “kaipo 
dįrektoriatą”. Apie “diktatorių” 
jau esame kalbpję ir matėme, 
kąd tai yra tuščias burbulas. 
Bet ką reiškią “diręktoriatas”?

Tai yi*a korporacijos — ki
taip sakant kompanijos, turin
čios čarten — direkcija arba 
direktorių taryba, angliškai: 
Boafd of Directors. Ąpie kor
poracijų direkcijas — jų galią, 
teise§, pareigas ir atsakomybe 
— yra išleista daug įstatymų 
(ir teismų sprendimų). Jurge
lionis tūps įstatyčius man pri
mena, ųępraleisdamas progos 
maųę iŠbąfti, k^d a$ juos arba 
užmiršęs arbą norįs pakeisti Su
sivienijime kokiais tai “savotiš-

buvę Pildomosios Tarybos na
riai ir gali dirbti tam tikrą Pil
domos Tarybos jiems pavestą 
(arba konstitucijoje numatytą) 
darbą, kad ir Pildomos Tarybos 
susirinkimo nėra. Bet Jurgelio
nis sako, kad tai — “korpora
cinių įstatymų” paniekinimas! 
Kad ateityje to daugiau nebe
būtų, jisai nori įrašyti konstitu- 
cijon naują paragrafą, kuris 
tiems SLA. viršininkams įsak-

domus Tarybos nariams—“kad 
ir niažiausiame reikale”,—kuo
met Pildoma Taryba nėra su
sirinkusi.

Be to, Jurgelionis aiškina, 
kad visi Pildomos Tarybas nu
tarimai būtinai turi būti užra
šomi protokoluose, — kitaip 
jie esą be jokios vertės. Apię 
protokolus jau esu kalbėjęs ir 
čia nėra reikalo prie to dalyko 
grįžti. Bet, deja, tolimesniuose 
J urgelionio išvadžiojimuose 
apie direktoriatą nieko naujo 
daugiaus nerandame,, kaip tik
tai nuolatinį kartojimą, kad vi
si direktorių nutarimai turi būt 
užprotokoluojami, žodžiu, pa
gal jo aiškinimą, direktorių ta
rybos (arba Pildomos Tarybos) 
visas veikimas susideda tik iš 
to, ką jie atlieka sesijose ir kas 
yra užrašoma protokoluose.

Jeigu tikrai yra tokia prasmė 
įstatymų apie korporacijas, tai 
Jurgelionio sumanytas pataisy
mas prie SLA. Konstitucijos 
nieko joje nepataisytų, o grei
čiau padarytų iš jos jovalą. Pa
gal musų konstituciją, SLA. tu
ri septynis viršininkus, tarp ku
rių yra paskirstytos įvairios pa
reigos, kurias jię atlieka tiek 
sesijose, tiek kitu laiku. Kai ku
rie viršininkai yra užimti tuo 
darbu nuolatos, 12 mėnesių per 
metus; kiti tiktai didesnę ar 
mažesnę savo laiko dalį. Jie vi
si apie savp atliktus nuo sesi
jos iki sesijos darbus raportuo
ja Pildomajai Tarybai, kuomet 
ji susirenka.

Taigi pagal musų konstituci
ją, Pildomos Tarybos veikimas 
niekuomet nesustoja. SLA. vir
šininkai niekuomet nepaliauja 
buvę viršininkai. Tik jų veiki
mas yra tam tikru budu pa
skirstytas ir sureguliuotas: vie
na, paskirstytas tarpe atskirų 
Pildomos Tąrybos narių, taip

.. .............. .. ..
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Trečiadien., birželio 19, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.
kad kiekvienas jų veikia savo įtina. Bet redaktorius Jurgelio- 
įtryni q Ii n i a ardiviA nvo’zi rloi'i-' nie Iznzin knkin Inifliispecialioje srityje — preziden
tas atlieka savo pareigas, ku
rios skiriasi nuo pareigų sekre
toriaus arba iždo globėjų; se
kretorius — savo, iždininkas — 
savo, ir 1.1. Antra, Pildomosios 
Tarybos veikimas yra padalin
tas tarpe tų pareigų, kurias jos 
nariai atlieka. KAIPO ATSKIRI 
VIRŠININKAI, ir tų pareigų, 
kurias jie atlieka VISI KARTU, 
KAIPO GRUPĖ.

Konstitucijoje smulkiai sužy
mėta, kokiuose reikaluose SLA. 
viršininkai turi veikti kolekty
viai, t. y. sesijose, o kokiuose 
ne. Aplamai kalbant Pildomos 
Tarybos sesijoms yra pavesta 
bendrieji arba svarbesnieji da
lykai, kurie apima daugiau ne
gu tik specialią vieno viršinim 
ko darbo' sritį, arba kuriuos 
reikia ypatingu rupestingumu 
svarstyti.

O K. Jurgelionis savo korpo
racinių įstatymų aiškinimu visą 
šitą pareigų paskirstymą Susi
vienijime bando sugriauti, įro
dinėdamas jį (tą paskirstymą) 
esant “neteisėtu”. Bet jisai lie

nis kažin kokiu budu įsivaizda
vo, kad toks “galios delegavi
mas” prieštarauja kokiems tai, 
jo neišaiškintiems, principams. 
Savo “Apdūmojimuose” (“Tė
vynės” 18 num.) jisai, pav. sa
ko, kad Susivienijimas “renga 
ne vieną, bet septynis žmones”, 
ir—

“Tie septyni žmonės nega
li atsižadėti jiems pavesto 
darbo jokiu kitu budu kaip 
tik rezignuodami... Jie nega
li patys kam kitam pavesti 
duoto jiems pasitikėjimo, 
kaip administracijos kunui.” 
Jie negali vietoj savęs pa
skirti kokio nors diktato
riaus.”
Bet juk kuomet SLA. renka 

septynis gildomos Tarybos na
rius, tai jisai renka ne septy
nis prezidentus, o tik vieną pre
zidentą;, ne septynis sekretorius, 
o tik vieną sekretorių; ne sep
tynis iždininkus, o tik vieną iž
dininką, ir 1.1. Todėl yra juo-

1 N A TI.TIEN I’• A CM K Telenho,,

QUEENS, NEW YOBK. — Dvylika žmonių žuvo ir 5 namiai sudegė kada šie 
du kariuomenės bombnešiai susikūlė ore ir nukrito į rezidencijų sekciją. Visi 
žuvusieji buvo lakūnai. , <

JJąbar kiekvienas gali maty
ti, skad “Tėvynės” redaktorius 
visai nepasirūpino susipažinti 
sų faktąis, rašydamas apie ma
no, kaipo SLA iždininko, ir vi
sos Pildomos Tarybos veikimą 
Įmausimuose reikaluose. Jisai 
per akio klaidino SLA narius. 
O kuomet aš bandžiau SLA or
gane atitaisyti jo paskelbtas 
neteisingas informacijas, tai p. 
Jurgelionis atsisakė duoti vie
tos mano 
je”.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOB SALES
. “U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515 » -

SLA. tvarka turi būt sugriauta,

ne vieną Jurgelioniu pasiūlytą

mos Tarybos narys atlieka tas 
pareigas, kurioms jisai yra iš
rinktas, tai jisai pasidaro “dik
tatorius”, ir juokinga yra kal
bėti apie Pildomos Tarybos “at-

straipsniui “Tėvynė-

klausimas, ar šitoks 
redaktoriaus clgi- 

ladorus ir sąžinin
gus? —K. P. Gugis.

‘ Tėvynes

KLAIDOS PATAISYMAS

>

perdirbtą visą konstituciją.
Kaip matome, “Tėvynės” re

daktorius ir pats nesupranta, 
ką jisai su savo “Pataisymu N 
1” nori pasiekti. Tai ko jau čia 
norėti, kad jo pasiūlymą supra
stų kiti SLA. nariai, kurie to
kiuose teisės klausimuose nusi
vokia mažiau? Nenuostabu, 
kad kai kurie jų “pritaria”.

Aš čia nerašysiu ilgos tezės

siu parodyti, kad K. Jurgelio-

straipsnis jau ir taip išėjo pu
sėtinai ilgas. Pasakysiu tiktai 

Tiek, kad Jurgelionio aiškini
mai neturi jokio pagrindo įsta
tymuose.

,.H Dabar bandysiu pagvildenti

mo klausimą.
Kaip esu aukščiau pastebėjęs, 

tik savo prieraše prie mano pil

nis šiek-tiek palietė savo “pa
taisymo” prasmę. Kituose savo 
straipsniuose jisai nė nemėgi
no jos išaiškinti. Bet apie tai, 
kodėl Pildomoji Taryba nepri
valo “atiduoti arba deleguoti

kuomet ji tą darbą paskirsto 
tarp savo narių arba tam tikrą

misijai! Dar kartą pareiškiu, 
kad visa šita K. Jurgelionio pa
saka apie Pildomos Tarybos 
“negalėjimą” daryti tą arba tą, 
tokiais įstatymais arba teisėmis 
nėra paremta.

Ot, jeigu SLA. prezidentas

ki tą asmenį ir pasakytų jam, 
“Tu, brolau, prezidentauk, o aš 
neturiu laiko!” — tai jau butų 
kas kita. Tai butų atsižadėji
mas pareigų, pasitikėjimo su
laužymas ir 1.1. Toks pat netei-

centro sekretorius pavestų kam 
nors savo pareigas, arba iždi
ninkas į kito asmens rankas 
atiduotų iždo reikalus. Bet to
kių neteisėtumų pas mus nėra.

Dabar pažvplgkime į klausi
mą iš praktiškos pusės. Sakysi
me, kad SLA. padarė taip, kaip 
“Tėvynės” redaktorius propo- 
nuoja: priėmė įstatymą, kuris 
draudžia Pildomai Tarybai net 
“mažiausiame reikale” įgalioti 
asmenį arba komisiją atlikti 
tam tikrą darbą. Kas tuomet at
sitiks? Susivienijimas turi įvai
riuose miestuose dešimtį — ki
tą namų, perimtų už paskolas. 
Juos reikia prižiūrėti — ieškot 
randauninkų, kolektuot randas, 
taisyt stogus ir langus, deko- 
ruot viduje; reikia stengtis tuos 
namus parduoti. Kas nors turi 
visa tvarkyti ir prižiūrėti. Tai 
darbas nuolatinis, ir kaip-gi jį 
galėtų atlikti Pildomoji Taryba, 
neįgaliavusi kokio nors asmens 
arba komisijos? Jeigu Pildoma 
Taryba net visa be paliovos lai
kytų posėdžius, tai ir tuomet ji 
negalėtų būti tuo pačiu laiku ir 
New Yorke, ir Chicagoje, ir 
Connecticut valstijoje ir New 
Jersėje. Arba imkime, kad ir 
tokį reikalą, kaip paties centro, 
namo — musų garsiosios “flo- 
pauzės” — remontavimą: jisai 
buvo atliktas, prižiūrint tam 
tikrai komisijai, sudarytai iš 
trijų asmenų. Vienas jų buvo 
K. Jurgelionis. O dabar Jurge
lionis rašo, kad jokie asmens 
arba J<p,|nįsįjp8 neprivalo bufi 
Pildomos Tarybos skiriami “nei 
mažiausiame reikale”!

Yra daugybė ir kitokių reika-

■

j.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Whplesale 

4T 07 S. Halsted St
Te) Boulevard 0014

šio straipsnio dalyje, po an
trašte: “K. Jurgelionio ‘tiesa’ 
apie investmentus”, “Naujienų” 
vakarykščioje laidoje, penktoje 
špaltoje, šeštoje eilutėje iš vir
šaus įsibriove nemaloni klaida. 
Kalbama: “SLA. nariams, ir 
nereikėjo prašyti ‘laisnio’ Ncxv 

Turėjo būti:

Tel. CICERO 5306 
e>

C. & M. PAUGA
' DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

jame yra pareigų pasidalinimas 
tarpe viršininkų ir komisijų, 
bet nuo to, kad tas pareigų pą- 
sidalinimas ilgą laiką nebuvo 
tinkamai pravestas ir dar šian
dien nėra kaip reikiant suregu j 
liuotas. Nes per daugelį metų 
laikėmės tokios tvarkos, kuri 
buvo gera pereitame šimtmety
je, kai Susivienijimas nesiskyrė 
nuo paprastų lokalių pašalpinių 
draugijų. Susivienijimas spar
čiai augo ir keitėsi, o jo apa
ratas buvo vis toks pat, seno
viškas. Jį reikia, gerinti, moder
nizuoti. Bet modernizavimas' toriui arba prezidentui: 
reikalauja ne gi’įžimo į tą tvar
ką, kurioje kiekvieną dalyką 
sprendžia visi kartu — arba pa
lieka visai ncišpsręstą: moder
nizavimas reikalauja didesnės 
specializacijos tam tikruose rei
kaluose, o tai yra galima tiktai 
turint specialias įstaigas, suda
rytas iš atskirų asmenų 
komisijų su vykdomąja galia. 
Toms įstaigoms reikia ir eks
pertų pagalbos.

Kai kurie žingsniai šita kryp
tim buvo pądąryti, sakysime: 
paskiriant investmentų komisi
ją ir morgičių komisiją ir pa- 
samdžius finansinius patarėjus. 
K. Jurgelionis su šitomis nauje
nybėmis musų organizacijoje 

vartodamas 
pašaipos epitetus ir 

apie SLA. 
praeitį; bet nelaimė, kad rimtų 
argumentų jam trūksta. Jo už
gauliojančius atakos prieš as
menis, kurie jo mintims nepri
taria, taip pat vargiai gali įti
kinti bent vieną protaujantį 
žmogų.

Visai kitaip tuos pagerinimus 
vertina valdžios žmonės, kurie

curitįes’ užlaikymo ir prižiū
rėjimo bondsų kuponų. Pa
skirta pp. Gugis ir Olis nu
vykti į minėtą banką ir, jei
gu patarnavimas ir sąlygos 
viršminėtame reikale pasiro
dys prieinamos,
nėli asmens įgalioti galutinai 
susitarti su banku ir atlikti 
reikalingus formalumus.”

nutarimas

viršmi-

Toliau, 17-as 
skamba taip: 1

“Nutarta išimti
iš sekančių bankų

arba

Yorko valstijoje.
“SLA. nariams,

valstijoje.

Šveicarija Bijosi 
Parašiutininkų

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

smarkiai kovoja, 
satyrą,
“baisias istorijas

cialiai pabrėžia, kad dabartinė 
pagerinta sistema Susivienijimo 
finansų tvarkyme yra tokia:

' “Purchase or sale of secur
ities is made only ųpoų au- 
thorization of the investment 
committee which is guided 
by the ądvice of an outstand- 
ing investment service which 
Corporation servus in an adv- 
isory capacity.”
Apdraudos Komisionierius, 

gavęs šitokį raportą iš ekzami- 
nnotojų, neparašė SLA. sekre- 

Kam
Pildomoji Taryba “atsižada sa
vo pareigų”, įgaliodama kokią 
ten investmentų komisiją pirk
ti ir pardavinėti bondsus? Ir 
kam ji samdosi “tipsterius” ir 
“čigonus”, kurie mokina Pildo
mos Tarybos narius “spekuliuo
ti” organizacijos pinigais? Ne, 
Komisionierius'į*tą raportą pa
tvirtino ir paskelbė, kartu su 
visais ckzaminuolojų pagyri
mais Pildomai Tarybai!

Tąį k ienų pųomone mes da
bar turime atsidėti: K. Jurge
lionio, kuris ta?į reformas Susi
vienijime smerkia—ar Apdrau
dos departamento, kuris jas gi
ria? Aš manau; kad SLA. na
riams šitame punkte negali bū
ti nė mažiausios abejonės. Pa-

depozitus 
Conn. val- 

Bank of 
New Britain, New Britam, 
Conn., 2) Bristo! Savings 
Bank, Bristol, Conn., 3) Na

Bank, New
4) Connect-

Bank, Ncw
Havcn, Conn 
icut Savings 
Havcn, Conn., 5) Nevy Haven 
Savings Bank, New Haven, 
Conn., 6) Farmington Sav
ings Bank, Farmingtųn, 
Conn., 7) Kazcmekas & Co., 
Wąterbury, Conn. Gi suma, 
kuri susidarys, išėmus pini
gus iš viršminėtų bankų, pa
dalinus pusiau, nutarta pa
dėti sekančiuose banku: s j: 
Universal State Bank, Chi
cago, 111., ir gerame ir sau
giame banke Wilkę§ Barre, 
Pa., kurį rekomenduos adv.

BASEL, birž. 17. — Visur 
matosi iškabos, kurios pataria 
gyventojams saugotis parašiu
tininkų. Iš nepaprasto prisiren
gimo 
kurie 
nam.s 
tosios

galimam užpuolimui kai 
spėja, jog saugumo orga- 
pasiseke susekti “penk- 
kolumnos” sąmokslą.

Victor Bagdonas 
LOCAI. & LONG DISTANCF 

MOVING 
Perkraustom torničius. pianus n 
visokius rakandus bei štorus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pfistalom an
glis j visas miesto dalis 

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tek VICTORY 0066

asmenims arba specialėms ko
misijoms”, ir tame prieraše nė
ra pasakyta nieko aiškaus.

Pirmiausia, ką gi tas “galios 
delegavimas” reiškia? Tai yra 
teisinis (legal) terminas, kurį 
vartoja įstatymai ir teismų 
sprendimai, žmonėms jisai yra 
geriau žinomas, kaipo agentų 
skyrimas. Tam tikruose atsiti
kimuose asmuo gali veikti ne 
tiktai pats, bet ir per savo įga
liotinius arba agentus. Taip pat 
gali daryti ir bendrovės, drau
gijos ir šiaip organizacijos. 
Faktinai bendrovė arba draugi
ja kitaip negalėtų veikti, kaip 
tiktai per savo agentus. Korpo
racijos dalyviai negali visą lai
ką sėdėti mitinge ir daryti ta
rimus; jie susirenka sykį per 
metus išrenka direkciją ir išsi
skirsto, o toliau korporacijos 
reikalus veda ir tvarko direkci
ja. Ji veikia, kaipo korporacijos 
agentas; jai tapo “deleguota 
galia” veikti.

Tačiau ir korporacijos direk
cija ne viską pati atlieka, ir rfe 
viską, ką ji daro pati, ji daro 
visa. Direkcija samdo mana- 
džerius, atstovus ir kitokius sa-|lų, kuriuo,sę prįseiną į^aną pors 
vo agentus. Direkcijos nariai veikti be ątidęliojinipt ųęlau- 
pasidalina tarp savęs pareigu- kiant mėnesio ar pusės metų, 
mis arba tam tikriems darbams iki Pildomoji Taryba ^usiriiiks. 
įgalioja vieną asmenį f 
tarpo arba sudaro komitetus ir! 
komisijas; tie atskiri direkto
riai arba direktorių komitetaį 
yra taip pat agentai.

Tai yra paprastus dalykas 
kiekvienos korporacijos gyveni
me. Niekas tame nemato ko
kios nors pragaišties, ir įstaty
mai tokią tvarką pilnai patvir-

vam jos Apdraudos departamen
tus. ■ į

Departamento egzaminuoto- 
jų raporte, kurį užgyrė Komi- 
sionierius .(bal. 24 d., 1939 m.), 
Pildomojį Taryba yra giriama 
už tai, kad ji įvedė naują bū
dą paskolas teikti ant nuosavy
bių, įsteigdama mortgičįų ko-

tarp kitko sakoma:
“Your examiners were im- 

pressed with the melhod em- 
ployęd by Alliance in grant- 
ing mortgage loans and di- 
rect your espccial attentioji 
thereto.”
Kalbėdami apie SLA. invest

mentų komisiją, kuri rūpinami 
bondsų pirkimu ir pardavimu,

no, kad jo “autoritetas” prieš 
Ąpdrąųdos departamento žodį 
nieko nereiškia. Jisai jau kartą 
buvo priverstas pripažinti tai 
SLA. organo špaltose, pareikš- 
(|amas, kad Pennsylvanijos Ap
draudos Komisionieriaus žodis 
yra mums įstatymas.

O savo nevykusio “Pataisy
mo N 1” sumanymu K. Jurge
lionis bando užkirsti kelią tiems 
pagerinimams, kuriuos Komi- 
sionicriųs laiko SLA. naudin
gais. K. P. Gugis,

SLA. Iždininkas
Post Scriptum. Savo atsaky

mą Tėvynės” redaktoriui jau 
buvau parašęs ir išsiuntęs, kuo
met suradau senuose “Tėvynės” 
numeriuose kai kurių SLA. Pil- 
dorųos Tarybos suvažiavimų 
protokolus. Dąbar galiu pasaky
ti, Įmd Ę. Jurgelionis rašė ne
tiesą, kuomet jisai tvirtino, kad 
prptokoluosę nesą jokio nutari
mo apie bankus, kurie buvo pa
sirinkti SLA. pinigams depo
nuoti. Jisai tvirtino štai ką:

“... bet apie Gugio suminė
tus bankus Pildomosios Ta
rybos protokoluose nėra už- 
rekorduota jokios ‘žinios’ ir 
jokio pritarimo ar nepritari
mo. Jeigu K. P. Gugis žinią 
davė apie juos, tai matyt ne 
Pildomajai Tarybai jos suva
žiavime.”

kas.
Galėčiau iš to suvažiavimo 

protokolo, o taip pat ir iš ki
lų protokolų, tilpusių “Tėvynė
je”, pacituoti ir daugiau nuta
rimų apie įvairius dalykus, ku
rių K. Jurgelionis sakosi pro
tokoluose neradęs. Bet pakaks 
ir to.

FB“ SMELLY 
PASSAGE “"nVE 
And Other FunctionaI Symptoms of 
KIDNEY WEAKNESSES

Take KIDANS now and relieve sufferfng 
and diseomforts of Backache and Leęr Pains 
—Freąuent, Scanty and Btlrning Passage— 
Unnatural Odor—Lobs o‘ Energy—Head- 
aches, Dizriness, Nervousness—caused by 
iunctional Kidney and Bladder Disorders.

Those symptoms are guiekly and pleag- 
antly relieved by taking famous KIDANS 
—the kidney remedy which harmlessly and 
efllciently gide in flushing acids and poisons 
from the Ridneys. KIDANS is a soothing 
diuretic. It inereases the flow of bland 
urine. It helps carry away excc88 wastes 
responsible for diseomforts and distress due 
to functional kidney disorders. Your money 
back if KIDANS fails. Try KIDANS today. 
MONEY BACK GUARANTEE!

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

Skelbimai Naujienose 
l ducęla naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

I vra naudingos.

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos • . t r ’ * • ' ‘ ■*

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabąr Mokame 3Įt/2^° 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1* iki 20 mt.

FEDERAL.SAVINOS----------------- : and 2. _z~. ..
LOAN ASSOClATIONof Chicago
JUS^IJ^ MAęKIEWICH, Pres. 

Vai. 9 iki 5. Ser. 9 12
Sub. 9 iki 8 vak.

$4,900,000.00
$350,000.00

iš savpĮppt lųrpebpnįs jį ei įiępiėgiųą 
pąrojlytį, kaįp tie reikąląi galė
tų būt atlikti, atėmus Pildopią- 
jai Tarybai teisę skirti savo 
įgaliotinius. Jp siplpjnas “pątai- 
symas” yra ne tįktai neapgalvo
tas ir nerimtas, bet butų pra
gaištingas visai organizacijai.

Mųsų Sįu^ivienijįmąs kenkia 
faug daugiau ue nuo to, kad

tų is Standard Statistics, depar
tamentų ekząpŲnuotojąi irgi ąt- 
ąįliepįą apię šią reformą labai 
palankiai. Jie sako, kad pirmes
nę tvąrkQ jįe kriUkąvp, p dą- 
bąr— ■ ‘ ;

“Under the present arran-
gement the Ąjlįance įs im- 
m-oving its pprtfolio ąųd at
the šame time is dURQsįpg of' muose randame šitokį 
the less cį^irąble securities'mą, pažymėtą numeriu

“Skaitoma pasiūlymas iš 
Mellon National Bank, Pitts- 
burgh, Pa., reikąle SLA ‘se*

Bet “’Į’ęvynės” num; 50-am, 
19(30 pa., paskeįbta protokolus 
§LĄ Pildomosios Tarybos su- 
važįayimp, įvykusio 6, 
cį. d. lapkričio 1930 iu. 
važiavimo IV sesijos

the įess dęęirąble securities 
at such times as will minim- 
jęp įts pltimatp losses.”
Ęk^amiuuotpjy rąpprtas §pc-

CONRAD
, FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis it Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
I’el. ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $4 0 E A
Išima Už ............. ■ O-UU
[SįMAS....*50.00
RAUDONGYSLIŲ $ OE f)H 
Išėmimas ir Ligon. fcw«VU 
REUMATIZMAS Art
Greita Pagelba  t-UU 
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija $4 nfV
ir vaistai ................. * I .UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

NUDAŽYTI 
KURTENUS SUj

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

10c
3uz25c

Gypsy
E£RU CURTAIN DYE,

'U.

įsigykite sau dirb
tinus dantis dabdr 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

T*' ¥

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 1141

LAUKTI?KAM
< . • 1 .. *' . » *

dantines

IKI *34-50
Dirbame puikias „ . __ r_____  „_ __________ ______ ,____ _
naujuosius Hųe dantis, kurie labiausia paneša į tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMĄS.
pamatykite musų permatomas dantinęs pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuotp gydytojo impresiją 'ar jo užsakymą gavę.

Lavmdde Dental Laboratories
HEJNA BROS.

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.
TeL LąwętcĮaIę 2908-9 Tel. Monroe 9251

Atdara kasdien 9 iki 8:30. šeštadienį 9 iki 5. .

pleitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti

7 m 8 
Tp su- 
nutari- 
nutari- 
16:,

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

skelbimai Nau p*•» •»«»(•

OG a nm wimniįi4(nf n ag

’’9cl DflČinR Kh’ninnną 
'ra na’-dinorot



NAUJIENOS, Chicago, III.

Visi

C. C. F. (SOCIALISTU) KONVENCIJA
(Arba Ontarios socialistų atstovų suvažiavimas)

yra noras ekonomiškai pirkti, 
lai tuoj paskambinkite telefo
nu Rockwcll 82G0, arba kreip
kitės asmeniai 3025 Wesl 26th

(Tęsinys)
The New Commonwealth 

(“Nauja visuomenė”)
C. C. F. partija Toronte bel

džia savo organų “New Com- 
inonwealth”. Tas laikraštis ski
riamas rytinei Kanadai, nes 
Vakarų Kanadoje tų provinci
jų C. C. F. partijos turi savo 
organus.

Tas laikraštis “New Com- 
monwealth”, lietuviškai — 
“Nauja Visuomenė”, eina šeš
tus metus. Prieš paskutinį lai
kų “Nauja Visuomenė” buvo 
dvisavaitinis laikraštis, bet nuo 
Naujų Metų tegalėjo išeiti tik 
kas mėnuo. Priežastis tam bu
vo federaliniai parlamento rin
kimai. Ištuštino finansinius iš
teklius rinkiminei propagandai. 
Iš kelių tūkstančių skaitytojų 
prenumeratų išsiversti nėra 
įmanoma.

Taigi, ir tik tiek dažnai ne
išeidamas “New Common- 
wealth” atliko milžiniškų dar
bų, ardamas užžėlusius darbi
ninkų kovos dirvonus, organi-

nados sekretorių Charles Mil- 
lard, Watson ir kitus unijų vei
kėjus.

Del išsisekusių finansų, kaip 
minėjau, “New Common- 
wealthui” susidarė padėtis išei
ti dar rečiau nei kartų į mėne
sį. Todėl C. C. F. suvažiavimas 
rimtai svarstė padėtį partijos 
organui pagrindų reguliariam 
laikraščio išėjimui ir jo tobuli
nimui. Darbininkų klasės kovo
je spauda yra nepavaduojamas 
ginklas, mokytojas, organizato
rius ir agitatorius.

turi skaityti
Common-

oficialus C. C. F.
suvažiavimas nutarė

Kadangi “New 
vvealth yra 
organas, i 
įpareigoti kiekvienų 
narį turėti namuose partijos 
organų. Tuo tikslu suvažiavi
mas pakėlė 3c nario mokesnį ir 
“New Commonvvealth” kiek
vienam C. C. F. nariui bus 
siunčiamas “veltui”. Šitoks 
laikraščio įpareigavimas yra 
sveikas reiškinys ir daugel jau 
kai kur praktikuojamas. Prak-

Trečiadiėn., birželio 19, 1940

Pulaski Coal Co. pa-' 
taria tuojau kurą 
pirkti

sines sųjungas-unijas, valstie
čius j prieškapitalistinį sanbu- 
rį, žiebdamas šviesesnio ir lai
mingesnio gyvenimo žiburius. 
Ir tų austančio naujo '^gyveni
mo žiburiu “New Conimon-

tijos narių savo organo neskai-

wealth” uždagė tūkstančius 
darbininko ir valstiečio namuo
se.

Tenkintis vien savo skyriaus 
veikimu ir nežinoti kų kiti sky
riai veikia, kaip eina bendras 
darbininkų kovos judėjimas, 
neskaitant organo, nėra įina-

noma. Dabar ta kliūtis tuo bū
du prašalinama ir atsiranda 
daugiau galimumų spaudos pla
tinimui. Be to, organas bus pla
tinamas kaip ir pirmiau, ren
kant jam prenumeratas, skel
biant kontestus, pardavinėjant 
per laikraščių pardavėjus ir 
knygynuose. “New Cominon- 
wealth” kaina šiuo kartu pa
lieka vienas doleris metams. 
Laikraščio antrašas toks: “The 
New Commonwealth”, Room 
4, 2 Berti S t., Toronto.

Ir lietuviams patartina
Kanados lietuviams patartina 

“New Commonwealth” užsipre
numeruoti. Užsiprenumeravęs 
tų darbininkiškų laikraštį, Ka
nados lietuvis turės dvejopa 
naudų: įgydamas žinių apie 
bendrų darbininkų kovų ir tuo 
pačiu skaitydamas anglų kal-

anglų kalbos, kurios mokėjimu 
nedaug galime pasigirti. Pasta
ruoju laiku kyla mintis C. C. F. 
spaudų centralizuoti, t. y. iš 4 
išeinančių C. C. F. laikraščių 
turėti vienų centralinį organų, 
kuris bus didesnis, tankiau iš
eis ir žinių daugiau bus. Eko
nominiu žvilgsniu
metu butų ir praktiška 
geidautina.

Bukime darbininkų 
kariais, remkime darbininkų
judėjimų ir jos spaudų. Atmin
kime, kad esame darbininkai. 
Atlikime savo pareigų.

bent šiuo 
ir pa

kovos

s NAUJIENU-ACME Telophoto

Viena iš jų bus moterų golfo čampionė. Palty Berg, 
kairėje, pereitų metų čampionė ir Betly Jameson.

Birute Išrinko
Nauja Valdybą

L. J. K. Ratelio Cho 
ro Piknike Dainuos 
Trys Chorai

Birželio mėnuo, pasak Pu
laski Coal Co. atstovų, tinka
miausias laikas kurui apsipirk
ti. Jie pataria tuojau, nedel
siant, pirkti anglis arba aliejų, 
nes dabar žemiausios kainos.

Pulaski Coal Co. yra plačiai 
pagarsėjusi savo prekės koky
be ir patai naviinu. Jos prezi
dentu yra Kazimier Pazdm, 
sumanus ir gabus žmogus. Jis 
ypač prisidėjo prie bendrovė., 
.šugdynio. Tad, jokių čia abe
jojimų būti negali. Jei reika-

Anglis pirkti galima, prade
dant nuo pusės tono ir baigiant 
vagonais/) aliejų nuo 50 galio
nų iki kiek norima. Pristatys 
į visas miesto dalis ir prie
miesčius greitai ir našiai.

Laikraščio nuopelnai
“The New Cojnmonwealth” 

dėka šiandien Ontarios provin
cijoje įsisteigė virš pusė šimto 
(L C. F. skyrių įvairiose pro
vincijose. Nors ir retai išeida 
mas, “New Coinmonwealth” 
daug pašvęsdavo vietos unijų 
reikalams, aprašydamas strei
kų eigų, rag ndanias darbinin
kus streikuoti, laikytis vienin
gai ir laimėti. Be to darbinin
kų kova nėra įmanoma. Be me
džiaginės paramos darbininkų 
kovai streikų fronte labai svar-

“The New Commonwealth” 
darbininkams teikė ir vienų ir 
kitų; pavyzdžiui, areštuojant ir 
teisiant C. I. O. generalinio Ka-

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
Ekspertinis Pataisymams Patarnavimas.

Fan Motorai —Pompų Motorai — ftaidytnvų 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Kc«. 
taiirąinttiose—Bučernėse—Bsitslu vykiose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARŪPINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASHMAM IR 

PRISTATOM .
Skubus Patarnavimas—Dienų—Naktį

SUPERIOR ELECTRIC
COMPANY

2111 SOUTH WABA«H AVĖ.
Tel. CALL’MET

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabl- 
Uties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo o ryto iki 1 vaL popiet

PASTABOS IŠ TORONTO, ONT
Už Vi.’niaus atgavimų prarado- komunistiškų varžų. Bet tik A. 
me L'eiuvos nepriklausomybę S. pastangomis komunistiškas 

triksas neišdegė, todėl komu
nistai ir keršija jam. Bet kad 
sukėlus ir kitų neapykanta 
prieš A. F., tai jie naudojasi 
savo bendrafrontininkų atlikta 
provokacija ir jų primeta A.

Birželio įnėn. 15 d. 10 v. r. 
girdėjome radio pranešimų, kad, 
Sov. Bus. nutarė okupuoti vi
sų Lietuvą, tam reikalui parei
kalavo rezignuoti esama Lietu
vos vyriausybę, bet nežinia ko
dais sumetimais dar pavesta 
ats. gen. Raštikiui sudaryti 
naujų kabinetų.

Gert). “N.” skaitytojai: Tikiu 
visi gerai atsimenate, kaip ko
munistiški automatai per savo 
spaudų ir žodžiu plūsdavo tuos, 
kurie visai teisingai yra pareiš
kę tuoj po Vilniaus grųžiniino 
komedijos, kad Vilnių atgavę 
neteksime Lietuvos nepriklau
somybės. Tas šiandien jau yra 
faktas, bet komunistiška, tei
singiau pasakius Maskvos agen
tų spauda “Vilnis”, “Laisvė” ir 
“L. Balsas” tikriausiai tų savo 
plūdimų neatšauks, bet mėgins

u z
skun- 
tokius

ik palin- 
kuogreį-

ti, kad visa tai yra daroma dėl 
“darbininkų” gerovės.

Apgailėtinas reiškinys, kad 
lietuvių tarpe vis dar randasi

duoja būti susipratusiais žmo
nėmis, bet toleruoja tų penk
tos kolonos agentų spaudų ir 
’ų judėjimų.
Komun'stų provokacija “Siihų 
ir Dukterų” pirmos kuopos 

susirinkime

savo sueigose komunis- 
kiršinti vienus lietuvius 
kitus. Juk draugijos rei- 
ne tam skirti, kad komu-

Netolima ateitis parodys, ko 
atsieks komunistai su šita su
galvota provokacija.

Tūlas Kilikevičiukas iš 
Montrealo rašo komunac'ška- 
me organe “L. B.” balandžio 
23 d. laidoje: “Anksčiau ar vė
liau, bet provokatoriški 
dikai gaus atlyginimų 
bjaurius darbus”.

Nuo savęs aš galiu 
kėtLx kad tas laikas 
čiausiai prisiartintų.

Išaiškinus provokatorius, jais 
bus ne A. F., kaip to nori Ki- 
likavičiukas, bet jis pats ir jo 
bendradarbiai.

Sūnų ir Dukterų Dr-jos na
riams patartina budėti ir ne
leisti 
tams 
prieš 
kala i
nistai galėtų apdergti tuos, ku
rie nesutinka bendrai su komu
nistais mulkinti žmones. Tuo 
labiau, kuomet draugija kolek- 
tuoja iš visų lietuvių, aukas įsi
gijimui namo, kuris turėtų pa
tarnauti visiems lietuviams. 
Bet draugija, kuri savo sueigo
se leidžia provokatoriams dary
ti panašius nepamatuotus kal
tinimus ant žmonių, kurie savo 
laiku dr-jai. yra padarę daug 
gero, negi gali girtis, kad ji 
yra bešali nuo tos politikos, 
kuri šiandien yra viso kultūrin
go pasaulio pasmerkta.

Proletaras.

Balandžio mėn. 14 d. S. ir 
D. Dr-jos vardu buvo užkvies
tas Dr. J. Kaškiaučius, iš J. V. 
paskaitai sveikatos reikalu.

Bet atėjo laikas paskaitų pra
dėti, o daktaro kaip nėr, taip 
nėr. Po kiek laiko rengėjai su
žinoję buk Dr. J. Kaškiaučius 
tapo deportuotas atgal. Na, rei
kia rasti kaltininkas. Bet tik
rasis kaltininkas to darbo yra ‘ 
bendrame fronte su komunis-i Naują Karo Laivų 
tais prieš socialistus, taigi ko- Varrlai
munistiški šulai pakužda vie- ’ dl/Udl
nam kitam savo ištikimųjų,, ir WASHINGTON, D. C., birž. 
reikalas baigtas. Pastarieji pra- 17. — Prezidentas Rooseveltas 
deda Įtarti A. F., kuris kovoja naujus karo laivus, kurie pra- 
prieš visokį brudą, be skirtumo dėti statyti, pavadino Missouri 
politinių spalvų, na, o komu- ir Wisconsin. Kiekvienas tų lai- 
nistams jis sugadino visų biz- vų bus 45,000 tonų. Tai bus 
nį, nes komunistai buvo pasi- tikros pluduriojančios tvirto- 
moję visus lietuvius suvaryti į vės.

Inž. J. Byanskas Pasilieka 
Vedėju.

Tai buvo iš eilės 34-tas Biru
tės metinis posėdis, kuriame ta
po išrinkta ateinančiam sezonui 
nauja valdyba jau išimtinai čia 
gimusio jaunimo. Tuoini, chica- 
giečiai turėtų didžiuotis, nes šis 
jaunimas bandys tęsti darbų 
kurį pradėjo milsų muzikos tė
vas, Mikas Petrauskas, pirmu
tinis Birutės vedėjas.

Įdomi ir graži Birutės praei
tis, kuriai nei vienas lietuvių 
choras negali prisilyginti, nei 
visoje Amerikoje, nei Lietuvo
je. Birutė puošė musų lietuvių 
parengimus per ilgus 34 metus. 
Ji niekados nebuvo po prieglau
da jokios partijos. Tai tikrai 
meno choras, užlaikomas 
idealo rėmėjų, Chicagoje 
nančių žmonių.

Chicagiečiai ir Birutė 
nio Petrausko niekuomet 
mirš. Jis paliko mums idealinį 
turi, kurį dabar palaikys jau 
čia gimęs jaunimas.

Einant prie mitingo, laikyto 
praeitų penktadienį. Jis buvo 
rimtai ir greitai atliktas. Buvęs 
pirmininkas, p. Povilas Millcris, 
atidarė susirinkimų, ir štai pa
sekmės:

Pirmininku paliko gražiai nu
augęs vyras, Annour Instituto 
studentas Zenonas Praninskas; 
pirmu ir antru vice-pirniininku, 
W. Pratt ir S. Evauskas; eise
nos sekretoriumi, jauna ir gra
ži p-lė Evelyn Masko; finansų 
sekr., J. švitoris; iždininku, p- 
lė E. Platkau: kaitė; parengimų 
komisijon įėjo p-lės Helen Sa- 
bon ir Kazimiera Terminas, A- 
domas Maskoliūnas ir Ed Mau
kus; tvarkos prižiūrėtojas, F. 
Mikai tis; korespondentai Ed 
Mankus, P. Miller ir Aldone 
Rutkauskaitė.

Linkiu Birutės valdybai gra
žaus pasisekimo su inž. Jenų 
Byansku priešakyj. Chicagiečiai 
ateinantį sezonų gali pasitikėti 
gražių pasekmių iš Birutės pa
rengimų.
Dalyvauja SLA Seimo Koncerte

Visi SLA delegatai turės pro
gų išgirsti šį įdomų Birutės 
chorų SLA seimo koncerte Lie
tuvių Auditorijoje birželio 24 
d. Dalyvaus ir smuiko solistė 
L. R. Micevičienė. Birutė ren
giasi visus pavaišinti su muzi
kos puota, ir delegatus ir vieti
nę musų publikų. Bukim visi 
šiame koncerte. "

Dailės Mylėtojas

to 
gyvo-

velio- 
neuž-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

Birželio 23 d., sekmadieni, 
Liberty Grove, Willow Springs, 
III., įvyks Lietuvių 
Kultūros Ratelio Choro 
uis piknikas.

Programų pildys trys 
Chicagos Vyrų choras,

S. & M. AUTO SALE:
7333 So. Halsted St.

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bei 
kokį vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
.nspekciją. Ateikite ir pamaty
ste musų nuostabius pirkiniu;. 
Nereikia įmokėjimo, jei turi nuo- 
a inį darbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 mė
nesių issimokėjimui. Turime štai 
kokių pirkinių:
1937 TeJIaplane 4 durų $^QE 
Sedan, elektr. šildyt.......
1936 Packard 4 durų

1937 Nash, mažasis 4 duru
Sedan, radijo, šildytuvas 
defrosteris, tik ............... w ■ w
1937 Terraplane 4 durų
Sedan. trunkas .............  tvv

IR DAUG KITOKIŲ.
Atdara Vakarais iki 1U v. 

ir sekmadienį.
7333 SO. HALSlED 
Tel. Abi rdeen 3780

r.

IŠPARDAVIMAS!
Dar Niekur Nebuvo { 

Panašios Pasiūlos
Tikrai Nauji 

GOODRICH COMMANDER 
Užtikrinimas Visam Gyvenimui
Kata!, kaina

$10.65
9.65
7.95

12.90
11.30

9.20

600-16 
5.25-50-17 
4.75-500-19 
625-50-16 
600-17 
525-50-18

Išpard. kaina 
$6.66 

5.95 
4.95 
9.37 
8.27 
6.75

Piknikas Liberty darže

37, suJaunimo 
meti-

vado
vaujamas p. K. Steponavičiaus; 
Laisvės Kanklių Choras, vado
vaujamas p. J. Kenstayičiaus, 
ir L. J. K. Batelio Choras, ku
riam vadovauja p. D. Judzcn- 
tavičienė. Šių visiems gerai ži
nomų chorų dainos skambės 
Ratelio Choro piknike.

Lietuvių liaudies šokiai
L. J. K. Ratelio choro šoki

kų grupė jums duos puikių 
programo dalį pašokdama lie
tuvių liaudies šokius. Rus vi
siems įdomu pamatyti kaip ra- 
leliečiai šoks “Kalvelį”, 
raitė”, 
bavo”

Vove- 
Ant Kalno Karklai Siu- 
ir lietuviškų “Kadrylių”. 
nežino, kaip Ratelio or- 
šauniaikestra 

lietuviškus ir 
šokius?

griežia visokius
amerikoniškus

Joninių laužas

su Julia

su Agnės

23, su

su Ade-

Antoi-

Estelle

Helen

’ssiemė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Philip į Zaverdinas,

Benlah Osness, 26
John Dukinski, 23,

Dumchus, 20
Wa’.ter Sexton, 28,

Kalinauskas, 28
William Gugelaitis,

Tillie Dedinskas, 24
Theodore Ludas, 21,

line Baltrucvvas, 18
John Pticek, 27, su

nette Androyich, 17
Charles Simon, 37, su

Joseph, 24
John Milka, 29, su

Klaris, 26
Casimir Skierski, 26, su Vic-

toria I)worak, 26
Stanley Rogowski, 25,

!en Yurko, 18
William Linming, 23,

na Ozakal, 21
Anthony S. Brandys,

Florence Pieczynski, 18
William C. Glay, 50,

len R. Wasko, 40

su lie

su An-

25,

su

su

He-

Vulkanizuoja Tairus

STEVE’S TIRE &
BATTERY SHOP

5759 SO. HALSTED ST.
Englewood 4710-11

Atdara 7 v. r. iki 8 v. v. 
Sekmadienį 8 v. r. iki 3 v. p. p.

Stefan Krysinski, savininkas

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Bus uždegtas
Saulei nusileidus bus uždeg

tas Joninių laužas. Laužų de
ginanti rateliečiai dainuos ata
tinkamas Joninių vakaro dai
nas ir taip linksmai užbaigs 
piknikų.

Reikia priminti, kad apart 
visų linksmybių bus skanių gė
rimų ir visokių valgių, taip 
kad nei vienam nereikės imtis 
iš namų užkandžio.

Mes su jumis, jus su mumis 
visuomet. —V. R.

Garsinkitčs “N-nose

eikalauja
Perskirų

Virginia A. Mamonas
Peter J. Mamonas

nuo

GĮavo
T>erskiras

Violet Makaitis nuo Edward 
Makaitis

Isabelta Wysocki nuo Joseph 
Wysocki

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

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

saltimiero Rytmetinių
UI II I 11 LIETUVIŠKU

1480 KYLOCICLES

-JTUVIŠKŲ
RADIO

PROGRAMŲ
10:09 VALANDĄ RYTO

< RAŠTINE*
6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

a M

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO 

“KELEIVIS?”

pasislėpę jj 
savo parapi
ją j rankas

Ar žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
2.53 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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Atsišaukimas į 
Chicagos ir Apylin
kės Lietuves

Moterų Rankdarbių Paroda

SLA Moterų 
Rankdarbių Paro
dos Atidarymas

Pietus Birž. 25

Nuoširdus-Ačiū

Kartu su Š.L.A. 41-mu sei
mu įvyksta moterų rankdarbių 
paroda. Ši paroda bus skirtin
ga nuo kitų, nes yra numatoma 
dvi dalis—viena dalis rankdar
bių iš Lietuvos, o kita—moder
niški Amerikos Lietuvių mote
rų rankdarbiai.

Paroda įvyks mieste—Morri- 
son viešbutyje ir tęsis tris die
nas — birželio 25, 26, 27 d. 
Komitetas prašo lietuvių mo
terų, kurios turi įdomių rank
darbių susisiekti su viena iš 
komiteto narių, kurios suteiks 
visas informacijas.

Komitetas SLA. Moterų
A. Misčiukaitienė, 3119 So. 

Morgan St.
K. RypkeviČienė, 1517 North 

Bell Avė.
V. Faizienė, 1Ž50 N. Spaul- 

ding Avė.
A* Miilerienė, 1030 Central 

St., Evanston, III.
E. Mockienė, 3537 5th Avė.
E. Miščiukaitė, 3119 South 

Morgan St. E. Mikužiutė.

! URBA,...vems,
GĖLININKAS

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Lai Uotu - 

Papuoši
mams

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Dainuos SLA 
Koncerte

Važiuojant Archer vieškeliu 
į vakarus, viena mylia už Kean 
avė., pastebėsit iškabų “Big 
Tree Imi”. Pasukit į kairę, žvy
ro keliu važiuokit tiesiai į kal
nų. Teturi surasit vajasiškietį, 
kuris suteiks reikalingas infor
macijas.

Yra laiškas iš Lietuvos

TORONTO, Ont. —- Man su
sirgus plaučių uždeghnti, tai)) 
pat ir pleuritų, teko skubiai iš
važiuoti į. ligoninę, nes man 
rinitai grūmojo gyvybės pavo
jus. Bęt, dėka Toronto General 
llospital gerų daktarų priežiū
rai, aš iš tos hiip sunkios ir pa- 
voj. ngos ligos pagijai! su gerais 
rezultatais.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
MERGINA 2 VAIKĄM prižiūrėti, 

maža šeima, nėra skalbimo, būti, 
$6 iki $8. Longbeach 1400. Apart- 
ment 411.

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas už
tikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 
50th Avė., Cicero, 111. tel. Cicero 
2633.

S.L.A. moterų rankdarbių 
komitetas rengia pietus mote
rims prieš atidarymų moterų 
rankdarbių parodos. Pietus val
gys Morrison viešbutyje, Bos
ton Oyster House, 12 P.M.

Visos moterys-delegatūs, SLA 
narės ir kitos yra kviečiamos 
dalyvauti. Tikietų kaina yra 
85 centai ir galima užsisakyti 
iš anksto pas komiteto nares 
arba nusipirkti “Naujienose”.

Po pietų, kaip antrų valandų, 
įvyks atidarymas rankdarbių 
parodos. E. Mikužiutė.

Net 4-ri Beisbolo 
Lošimai Sekmadienį 
“Jaunimo” Joninėse

|vyks Sunset darže
Tarp kilų įvairios programos 

numerių, kurie laukia publikos 
“Jaunimo” Joninėse sekmadie
nį, birželio 23 d., Sunset Par
ke, bus platus sporto progra
mas. Jame dalyvaus net astuo
nios ajunimo komandos.

Cicero Raudonos Rožės klu
bas loš prieš Mažeikos (laido
tuvių direktoriaus) žvaigždes. 
Šis lošimas, kadangi abu tymai 
yra pripažinti geriausiais Chi- 
cagoje, bus už miesto lietuvių 
čampijonatų.

Kituose kontęs tuose susi
grums Birutes choras prieš 
Pirmyn, Cicero CIO Lietuviai 
prieš Wcst Sidės vyčius (La- 
chavičiaus Boosteriai) ir Nau- 

Įjos Gadynės choras prieš Povi
lo Ridiko tymų.

Pirmasis lošimas prasidės 1 
vai. —J. I. S.

Po keturių savaičių sugano 
vėl galiu linksmas grįžti prie 
darbo. Man sergant, ligoninėje 
bei namie, mano draugai bei 
šiaip pažįstami teikėsi mane 
aplaiiKyti. Lankytojų turėjau 
gal apsčiai. Taigi, nors aš ne
galiu Visų pavardes paminėti — 
nes užimtų visų laikraščio spal
ių — visiems tariu nuoširdžiai 
ačiū, kurie teiketės mane lan
kyti bei mano šeimų paguosti. 
Ačiū. o I. Bieliauskas

Turime laiškų iš Lietuvos, ra
šytų specialiai zarasiškiams, 
kinis plačiai nušviečia musų 
tėvynes vėliausius įvykius.

Esate kviečiami skaitlingai 
suvažiuoti. Tiesa, šiomis dieno
mis liūdnos žinios mumis pa
siekė iš tėvynės, vienok visgi 
linksmiau pasijunti, kai šusi-

MERGINA BENDRAM RUOŠOJ 
DARBUI, nereiks skalbti, 3 suau
gę, savaš kambarys, vana, liudy- 
mas, kreiptis Klein’s Restaurant, 
304 So. Wells.

Šią Vietą Lengvai 
Pasieks ir lėkšti 
Ir Važiuoti

Roselando Lietuvių D-jos 
piknikas šį sekmadienį

Roselando Lietuvių Kultūros 
Draugija sujudo sukruto besi
rengdama prie savo 
piknikę.

molinio

Chicagos 
sėkminga

Vajasiškietis.

IEŠKAU DARBO PRIE NAMŲ, 
kur vakarais galėčiau būti namie. 
Esu patyrus, teisinga ir ne gir- 

______________ ________tuoklė. H. Prosevich, Tel. Rockwell 
suknelių,1 ypatingai" aukštas darbo j 2761. šaukite rytais apie 8 vai., va- 
atlyginimo dydis, mergina gali už- karais — 6 vai. 
sidirbti toli daugiau minimumo, 
gera extra kompensacija geroms 
operatorėms. Darbas nuolatinis — 
visą metą.

SMOLER BROS. 
2300 Wabansia.

REIKIA PATYRUSIŲ SINGLE 
needle operatorių prie plaunamų

LOŠT AND FOUND 
Rasta—Pamesta

Musų mėgiamas baritonas 
dainininkas, Povilas Slogis, 
birželio 24 d., Lietuvių Audi
torijoj, kaip 7:30 vai. vak. sū
dą nuos keletą" dainų SLA. Sei
mo iškilmių koncerto progra- 
me. K. L.

Kun. A. Ežerskiui 
60 Metų Sukaktu
vių Banketas

MERGINA AR MOTERIS bend
ram ruošos darbui, prižiūrėti kūdi
kio, virti nereikia, nė skalbti, geri 
namai. Michals, 416 So. Hamlin.

PAMESTAS GRADUATION ŽIE
DAS Lietuvių Tautiškų Kapinių 
vašruimy, 1939 metų visitation. 
Duos radybų. Grovehill 0687.
|« * II ■ .»» ..................

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Iš Chicagos Praeities
PARDAVIMUI TAVERNAS ir 

nuosavybė, biznis išdirbtas, 2 auk
štų mūrinis namas, tavernas su vi
sais fikčeriais,, 6 kambarių flatas 
ant pirmojo aukšto, ir 4 kambarių 
flatas ant antrojo, šalimais 2O’x34’ 
svetainė. Kreiptis į savininką. 5000 
So. Western (Taverne).

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
parbininkų-Darbininkių Reikia
REIKIA VIRĖJO AR VIRĖJOS 

nevedusios, alga, kambarys ir už
laikymas. Kreiptis po 2 valandos 
po pietų. 5702 W. 65th St.

Šiomis dienomis lankėsi Chi
cagos apylinkėj kun. Antanas 
Ežerskis, .klebonas šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos Wilkes 
Barre, Penn. Jis buvo atvykęs 
kun. A. Baltučio 25 metų ku
nigavimo sukaktuvėms, kur 
pasakė įdomų, gražų pamok
slą.

Gerb. kun. Antanas Ežerskis 
gimė birželio 1 d., 1880 melais, 

krikštytas 
buvusioj 
jo teve- 
Į Šilalę, 
Ten jis

gerovei.
Pikniko viela parinkta gana 

visiems lengvai pasiekiama, 
kaip automobiliais, taip ir gat- 
vekariais. Na; ir pėstininkai, 
kurie turi geras kojas ir myli 
tyrame ore pasimankštinti, tie 
iš Roselando gali bo didelio 
vargo pasiekti pikniko vietų, 
658 W. 123rd SI. ir Union avė., 
Wes Pullmane. Pradžia 12 vai. 
dienų.

Kadangi dabar dienos eina 
vis karšty n, ir mes prie darbo 
vis dabar pa vargstame, tai čia 
kaip lik ir bus proga užmiršti 
kasdieninius rūpesčius, dulkė
tas dirbtuves ir ateiti i pikni-

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULT. KLUBO na

rių mėn. susirinkimas įvyks trečia
dienį, birželio 19 d., Hollywood
Inn salėj, 2417 W. 43 St. 7:30 vai. 
vakaro. —Vytautas Uznys, sekr.

GREITAM PARDAVIMUI 
VERNAS, gera vieta, pigiai, 
žastis—liga. 6500 State St.

TA-
Prie-

gerojPARDAVIMUI TAVERNAS 
vietoj, fikčeriai, gyvenimui kamba
riai viršuj. 4900 W. 14th St., Cice
ro, III.

Ir klebonu Cicerus lietuviams. 
Ten jis su pagclba gerų Cicero 
lietuvių užpirko didelį plotą 
žemes, prie 50th avenue, ir 15th 
gatvės, ir pastale laikiną mo
kyklą, kurioje buvo įsteigta ir 
bažnyčia. Pirmas mišias jau 
savoje bažnyčioje kun. A. Ežer
skis laike Kalčdu rvta, 1911 
metais. *

Cičeroj kun. A. Ežerskis iš
buvo iki 1917 metų. Tais me
tais jis persikėlė i Pennsylva- 
nijos valstiją. Dabar jis yra 
klebonu šv. Pranciškaus para
pijos Wilke.s Barre, Penn.

(Bus daugiau)

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
lunchruimis su namu ar be namo. 
Biznis geras dirbtuvių distrikte, 
bet negalima laikyti dėl senatvės.

908 West 21st Street.
Liet. Draugija turėjo 
vajų naujų narių gavimui, tai 
ir musų konlestantai energiš
kai pasidarbavo. Roselando 
Liet. Killtliros D-jos narių skai
čius padidėjo. Todėl šis pikni
kas rišis ir su naujų narių su
tikimu. ‘ Visiems mums kultu- 
riečiams bus labai malonu su 
jais ))asimatyti> susipažinti, už-

Namai-Žemč Pardavimui

Stulgių parapijoje, 
Pakražantėj, (tada 
Kražių filijoj). Vėliau 
liai persikėlė gyventi 
Tauragės apskrityje.
praleido 'visą savo jąunystę, ten 
jis baigė liaudies pradinę mo
kyklą. Kaip ir tuksiančiai kitų 
lietuvių, trokšdamas pasiekti 
aukštesnį mokslą, o nesanl pro
gos Lietuvoje tai atsiekti, jis 
apleido Lietuvą ir atvyko į Nau
ją Pasaulį—Ameriką. Ameri
kon ji.s atvyko 1899 metais.

fi I Siunčiam GėlesS | HuMK l\ Telegramų i j I LU I LIMO Visas Pasaulio, 
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308
liau darbuotis musų draugijos

linksminsime.i-
ikai visi pasi- 
i-Stepukas.

SK3EeB3B0a3Q

Jonas Toleikis
Persiskyrė su šiuo pasauliu P^ržello 17 d., 1:30 vai. ryto, 

1940 metais, sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Tauragės apsRr., 
Šilalės parap., šeručių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime sūnų Joną marčią Antaniną, 2 
brolius: Stanislovą ir brolienę May ir Pranciškų, seserį Uršulę 
Greičius ir švogerį Joną ir šeimyną, pusbrolį Aleksandrą Miller 
ir šeimyną, pusseserę Stellą Jucius ir švogerį Biil ir daug kitų 
giminių. Lietuvoje, 2 brolius ir kitas gimines.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos, Keistučio Pas. 
Kliubu, Palaimintos Lietuvos Draugijos.

Kūnas pašarvotas 2116 So. 48th Ct., Chicago, III. Tel. Cicero 
5814.

Laidotuvės įvyks Penktadienį, Birželio 21 dieną, 10:00 rytų. 
Iš namų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. JONO TOLEIKIO giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

“Linksmiau Jauties, 
Kai Susirenki į 
Būrelį” v' "

PASIŪLO 3 AUKŠTŲ MŪRINĮ 
akmeniniu priešakiu, 2240 Jackson 
Blvd. $4450.00. Įmokėti $15,900, liku
sią—mėnesiniais įnašais. šaukti 
Buckingham 0760, po 7:00 v. vak.

Zaras.'škių gegužinė birž.

atmindami ir apgailė- 
jos prasišalinimą iš musų 
reiškiame giliausią pa
dalyvavusiems laidotu-

Nuliūdę liekame:
SŪNŪS, BROLIAI, SESUO ir KITOS GIMINĖS.

Laid. Direktorius S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138-1139.

PADĖKAVONĖ ’ 
"A? A.

JOSEPHINE KASĖ 
(Dargužhikė)

Mirė birželio 14 d., ir palai
dota tapo birželio 17 d., 1940, 
o dabar ilsis Lietuvių Tautiš
kose kapinėse, amžinai neti
lusi ir negalėdama atsidėkoti 
tiems, kurie suteikė jai pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo ją į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes 
darni 
tarpo, 
dėką
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus. Dėkavojame p-nui 
V. B. Ambrose už kalbą kop
lyčioj ir kapinėse; dėkojame 
graboriui J. Radžiui, 668 W. 
18th St., kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo ją į amžirias- 
tį, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir tupesčius, 
dėkojame visiems gėlių au- 
tbtojams, grabnešiams ir vi
siems kurie lankėsi šermenyse 
if pagalios dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų myli
ma dukrele ir mamyte sa
kome : ilsėkis ramiai šaltoj 
žemėje. Nuliūdę lieka:
Vyras, Dukterys, Motina, Tė

vas, Broliai ir Brolienės.

Cbicagos Zarasiškių Klubas, 
kaip ir kiekvieni melai, suren
gia šeimyniška išvažiavimų, Į 
kurį suvažiuoja ne tik kluljje- 
čiai, o ir savo artimuosius pric- 
lelius atsiveža.

Musų išvažiavimai rengiasi 
ne.pcllio sumetimais, todėl atsi
lankę praleidžia smagių diene
lę tyrame ore tarpe savųjų ir 
su mažai išlaidų.

Šiemet išvažiavimui 
ta labai graži vieta
liiiojančių medžių ir prie 
dens. Tai Auna Rudman, 
vusiam Wm. Dambrausko 
že, Willow Springs, III.

ir vėliau
Seminary, 

Seminariją 
Į x kunigus

arkivyskupas

katedroje, 
mišias, ar- 
šv. Jurgio 
14, 1908

Nepaprastas Joni 
nių Vakaras

6 KAMBARIŲ NAMAS, tiktai 
$150 pinigais tereikia, likusią po 
mažiau kaip rendą. Tas namas yra 
tiktai kelių minučių ėjimo atstu 
nuo miesto, bet turi gerą susisieki
mą, elektrinė line ir busai, turi 
didelį lotą, medžių ir daržą. Box 
A. 4, 1739 So. Halsted St.

|vyks birželio 22-rų

Nepaprastas Joninių vakaras

NAMAS IR LOTAS — Frontinis 
3 aukštų namas ir maudyklė, užpa
kaly katedžius ant kankryto pama
tu ir mūrinių postų, be maudyklės.

Box 2375, 1739 So. Halsted St.

parink- 
tarpe ža- 

van- 
bu- 

dar-

V.

Į

Vyras, Dukterys, žentai. Sūnūs, Seserys, Pusbrolis, Dėdienė

v
I »■.:

AGNIEŠKA GRIBINIENE
(po tėvais Trubaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 15 dieną. 5:05 vai. va
karo, 1940 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Telšių apskr., 
Pavandenio parapijoj ir mieste.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nUliudime mylimą vyrą Damijoną (Dan), 

2 dukteris Leokadiją, žentą George ir 2 anūkes Thurman, Oną ir 
žentą Joną Višniauską ir sūnų Joną, dvi seseris Bernice jos šei
myną Yudikauskus, seserį Oną, jos vyrą ir šeimyną, pusbrolį 
Bennie jo moterį Oną Pallulius, dėdienę Katriną ir šeimyną 
Gribinus ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoj— 
seną motinėlę.

Priklausė prie S. L. A. 238 kuopos, L. D. S. 76 kuopos, Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas 4001 Brighton Place, Lafayette 5582.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, Birželio 19 d 1:30 vai. po 

pietų. Iš namų bus nulydėta į Lietuvių Tautiškas kapines.
Visi a. a. Agneškos Griblfiienės giminės, draugai ir požįs- 

tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

ir Gimiėns.
Lala. Direktorius J. Liuleviciiis, Tel. Lafayette 3572

nu
JOIIANA EIDIMTIENĖ 

(po tėvais Kraus)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 17 d., 7:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Tauragės apskr., Kvė
darnos parap., Pajuruko kai
me. Amerikoj išgyveno 39 m.

Paliko dideliame nuliudime 
3 dukteris Eugenia Ashmus, 
žentą Frank, Stanislavą Ha- 
ggerty, žentą Thomas, Juzefą 
Durkin, žentą John, 5 anukus, 
brolį Aleksandrą Kraus ir jo 
šeimyną ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų, Lietu
voj—brolį Andriejų ir kįtas 
gimines.

Kunas pašarvotas 4548 So. 
Wentworth Avė. Boulevard 
4614. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, birželio 20 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į šv. Cici- 
lijos parap. bažnyčią, 45 ir S. 
Mėlis St., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Johanos Eidimtie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir

Nuliūdę
Dukterys, 

Brolis
Laid. Direkt. S. P. Mažei

ka, Tel. 'YARDS 1138-1139.

atsisveikinimą.
liekame:

žentai, Anūkai, 
ir Giminės.

ALEKSANDRAS JASIONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 18 d., 5:05 valandą 
ryto, 1940 m., sulaukęs pusės 
amž., gfrgaęs Alytaus apskr., 
Nemunaičio parap., Vangelo- 
nių kaime. Amerikoj išgyveno 
35 metus. Ilgus metus Harris- 
burg ir Zeigler, III.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Rozaliją, po tėvais Pil- 
veliutę, 2 sūnūs, Aleką, mar
čią Lorettą, anūkę Joyce ir 
sūnų Antaną, marčią Jeanet- 
te, anūkę Doreen, dukterį 
Anelką, žentą Adolfą Pady, 
anūką Kazimierą, brolį Igna
cą, West Frankfurt, Illinois, 
pusbrolį Igną Jasonį, Omah^, 
Nebr. ir jo šeimyną, 2 švoge- 
rius Motiejų Žitkų, švogerką 
Josephihe ir Stanislovą Joku- 
byną, švogerką Oną ir jų šei
mynas. Lietuvoje paliko sese
rį Eleną ir daug kitų giminių.

Priklausė prie L. D. S. 129 
kuopos ir A. L. D. L. D. 154 
kuopos.

Kunas pašarvotas namuose, 
2700 W. Čermak Road. Laide*- 
tuvės įvyks šeštadienį, birže
lio 22 d., 1:00 vai. popiet iš 
namų į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Aleksandro Ja- 
sionio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą. ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Sunai, Duktė, Brolis, 

Sesuo ir kitos Giminės.
'Laid. Direkt. ,M. Skudas, 

Tel. Monroe <3377,.

Atvykęs į Chicago pradėjo 
dirbti! savo i. dėdes,<• K. Ežerskio 
duonkepy kloję ir sykiu pradė
jo lankyti mokyklą. Už kelių 
metų baigė pasekmingai Šv. 
Stanislovo kolegiją 
įstojo į St. Mary s 
Cincinatli, Ohio. 
baigė 1908 metais, 
įšventino J. M.
J. E. Quigley, birželio 13, 1908 
metais, š'v. Vardo 
Chicago, III. Pirmas 
ba premicijas, laikė 
bažnyčioje birželio 
metais.

Pirmas jauno kunigo A. Ežer
skio darbas buvo šv. Kryžiaus 
parapijoj Town of Lake, prie 
klebono A. Skripkos, už vika
rų. Ten jis išbuvo apie trejetą 
metų. Tame laike Chicagos lie
tuvių kolionijos ką tik pradėjo 
formuotis, ir sale Chicagos, 
miestelyje Cicero, jau buvo ap
sigyvenę nemažai lietuvių. Ku
nigai visur buvo reikalingi. To
dėl jaunas kun. A. Ežerskis 
buvo paskirtas organizatorium

7 vai. vakare, 814 W. 33rd Si.. 
Bridgeporto kolonijoje.

Į šį Joninių vakarą svečiai 
ruošiasi pribūti ne tik vietos, 
bet ir iš apylinkės miestų. Va
karo programas susidės iš pa
inokos apibudinančios Joninių 
prasmę, klasiškų, akrobatiškų

MEDINIS BUNGALOW 5 kam
barių parduos pigiai—greitai. 
Hemlock 8266. 3849 West 66th St.

nios muzikos. Jonistų Ordeno 
vakaro rengimo taryba visus 
svečius širdingai sutiks ir ap
tarnaus skaniu maistu ir šaltu 
alučiu. Prie geros orkestrus bus 
galima smagiai pašokti ir pa
silinksminti.

| šį šaunų pokilį širdingai 
kviečia atsilankyti Jonus, Joa- 
nas ir publika. Už įžanginį bi
lietą 10c blis duodamas bran
gus išlaimejimas.

Vakaro rengimo taryba: Ona 
Dovgin, Franccs Budreck, Lena 
Adams, Alcx Budreck ir Albcrt 
Tamson. —O.

KARAI NEŠA INFLIACIJĄ
Vertybės pakils, skirk pinigus 

darbui pirm negu bus per vėlu, 
žiūrėk—modernas, 6 kambarių De 
Luxe mūrinis bungalow, siūlomas 
už tik $5,500 (vertas $6,500), karš
tu vandeniu, šildomas, ąžuoliniai 
trimai ir grindys, tile maudyklė, 
plieno konstrukcija, 2 karų gara
žas, 33 pėdų lotas (HOLC 4^% pa
skola), Kedzie 67th, arti Marųuet- 
te Parkų.

ROSAIN’Š OFISAS 
(Mr. Mickevice), 

5933 S. Halsted St. Normai 3656.

BUILQING MATER1AL 
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

ADOMAS NAtlVAIKA 
gyveno po ad. 4614 S. Paulina

Persiskyrė sU šiuo pasauliu 
birželio 17 d., 1:16 v. popiet, 
1940 m., sulaukęs/pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Švenčionių 
parap.; Popiškių km. Ameri
koj išgyveno 27 metus. K

Paliko dideliame nubudime 
pusbrolį Joną Nalivaiką ir 
daug kitų, giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kunas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 S. Hermi- 
tage Ayc. Laidotuvės įvyks 
penktad., birželio 21 d., 9:30 
vai. ryto iš kopi. į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Adomo Nalivaikos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti- laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Pusbrolis ir kitos giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1742.

Naudoja Pasaulinio 
Karo Plakatus 
Rekrutams Gauti

su“Dėdės Šamo” paveikslai, 
žodžiais “I WANT YOU for 
the U.S. ARMY”, kuriais šios 
šalies valdžia mobilizavo ka
riuomenę Didžiajam Karui, vėl 
pasirodė prie valdiškų įstaigų.

šį kartų jie taipgi naudoja
mi kariuomenes rekrutams 
gauti.

WHOLESALE FURNITURĖ 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

.MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
piastatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingoj

FINANCE AND LOANS 
______Finansai ir Paskolos______

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

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

Garsinkitės “N-nose”



CHICAGOJ BETURĖSIME!
S.L.A. Seimas Čia Pat

apy-
ne- 

visą

Mes Amerikiečiai Negalim
Tylėti!

Mes Turim šlykščią Skriaudą 
Lietuvai Atitaisyti

Chicagos Lietuviai!
Ši penktadienį kuoskaitlingiausiai susirinkim Chica

gos Lietuvių Auditorijoj masiniam protesto mitingui.
Parodykim, kad mes netylim, kad esam pasiruošę 

pagelbėti Lietuvai savo nepriklausomybę atstatyti.
Parodykim, kad piktinamės šlykščiais grobikais, ku

rie kaip šakalai griebia savo mažus kaimynus, kuomet 
pasaulio akys yra nukreiptos Į krauju mirkstančią Fran-' 
ei jos žemę.

Parodykim savo pasipiktinimą tais “galingais”, “drą
siais” tautų “vadais”, kurie matydami sau tolimą pavo
jų, jau dabar slepiasi už skvernų tokios mažytės tautos, 
kaip Lietuva, arba kaip Latvija, Estija* ar Suomija.

Lyg Banditas —
Kur to “tautos vado” galvbė? Kas gali nesidrovėda

mas jį ginti, už jį užstoti, kada tas “vadas”, kontroliuo
jantis neva milionų kareivių armiją, melagingais preteks
tais prisidengdamas, prasimanydamas nesąmones savo 
šlykščiam žygiui pateisinti, lyg banditas per užpakalines 
duris įsiveržia į savo silpno kaimyno namus ir jį iš tų 
namų išvaręs, pats ten apsigyvena!

Parodykim, lietuviai, kad mes tokiu žvgiu. tokia val
džia, tokiais žmonėmis, kurie gali šitokį šlykštų dalyką 
daryti, piktinamės, biauromės, ir kad tol kol jėgų turė- 

• sim, bandysim, dirbsim’ tą skriaudą atitaisyti. Tol liesim 
prakaitą ir dėsim pinigą, kol musų gimtas kraštas Lietu
va vėl nebus laisvu nepriklausomų šalių tarpe!

Ši PENKTADIENI kuoskaitlingiausiai susirinkime 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE ir' pareiškime 
savo nusistatymą ir savo pasiryžimą nepasiduoti ;ė?ai! 
Parodykim, kad esam geri Lietuvos vaikai, nors toli nuo 
jos krantų gyvename.

Susirinkę Auditorijoj, ši penktadienį, sudarykime.

NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadien., birželio 19, 1940

Ne tik Susivienijimo nariai, 
bet ir visi kiti lietuviai seimu 
domisi, jo laukia Chicago ir 
visos jos apylinkės.

Tiesa, yra ko laukti ir kuomi 
domėtis, rtes SLA yra didžiau
sia draugija visam lietuviškam

Seimas tęsis visą savaitę. Tai 
bus vietos lietuvių “šventė”.

Butų labai malonu, kad sei
mo sesijos įvyktų lietuvių 
linkėję, bet tas negalima, 
turim patogumų — išbūti 
savaitę tai ne juokai.

Kas lanko susirinkimus, tas 
supranta ir neturėtų būti jokio 

nėra, 
prieš 
ne iš

r»\UJIENU- ACMF Tolephoto
LITCHFIELD, ILL. — Minios šio mažo miestelio gyventojų sukinėjasi apie 

kalėjimą, kuriame 61 asmenų, nariai religinės sektos, ‘‘Jehovah’s Witncsses” su- 
sieškojo prieglaudą nuo įniršusių gyventojų. Gyventojai įnirto kada sektos nariai 
skleidė lapelius, kurie agitavo prieš karą. Sektos narių automobiliai buvo arba ap- 
daužyt arba apversti.

pasipriešinimo. Bet taip 
Kelia didžiausią audrą 
didmiestį ir tas daroma 
gero, o iš keršto, sukelti neapy
kantą. Suprantą žmonės to ne
paiso ir su pilnu atsidavimu 
kooperuoja su

ŠeiminiaiJeigu Rūpinatės 
Ir Nervuojatės, 
Užmirškite Kara

Saugokite Sveikatą, Sako 
, Daktarai

Du žymus Chicagos daktarai, 
Dr. Irving S. Cuttęr, ir Dr. 
George W. Hali iš St. Luke li
goninės štai ką pataria chica- 
giečiams:

Jeigu besiklausydami ar be
skaitydami karo žinių prade
dat nervuotis, bereikalingai rū
pintis, užmiršk t karą. Neklau
sykite radio, užsukite jį, nc- 

Iskaitykite laikraščių, pašvęskit
bendrą, nepalaužiama Amerikos lietuvių nusistatymą laiką ir savo mintis kitiems da.
šiandienių baisių įvykių valandoj!

Susirinkę ten masiniai mitinge pasakykim savo min- Sueikite 
tis. parodykim ką jaučiame, užsigrudinkim ateities dar--kitais žmonėmis, 
bui. ' J' ’■ f .rr,r’! ■ apie rytojaus c

Tame mitinge išgirsime musų visuomenės lyderius, 
išgirsime kas slepiasi vėliausių Įvykių šešėliuose ir ko
kius kelius mes turime pasirinkti tam ateities darbui, ku
ris musų laukia.

Mitinge išgirsim kelis kalbėtojus, kurie nuodugniai 
visą šių valandų padėtį išgvildens ir prieisim išvadų, ku
rios mums visiems Amerikos lietuviams, bus labai svar
bios ir artimos.

Taigi, ŠĮ PENKTADIENĮ, atidėkime į šalį savo kas
dieninius reikalus, atidėkim i šąli kas nebūtina ir susi- 
rinkime Chicagos Lietuvių Auditorijoj! Laukti negali
ma! Europa skęsta karo ugnyje ir jėga jau prarijo musų 
gimtą šalį!

Mitingas prasidės 7.30 valandą vakare. Jį šaukia Ko
mitetas Vilniaus Kraštui Šelpti.

Atšaukė Sprendimą įieško Inžinieriaus, 
Apie 1938 Mokesčius Vertėjų, Kuratorių

Žinotini Faktai 
Apie Nauja

Pradės veikti ateinančiais 
metais.

lykams.
kuodažniausiai su 

ir kalbėkit 
dHi arba kilo 

sekmadienio pikniką, skaityki
te smagias knygas, bukite kuo- 
daugiausiai tyram ore. Arba, 
eikite žvejoti.

Karas atėjo ir praeis, o vi
si turime savo sveikatas sau
goti, ir 
varginti 
širdžių.

KELIAI: State gatvėje sub- 
way susidurs pietuose su “ele- 
vated” linija prie 14-tos gatvės 
ir tęsis per State gatvę iki Di- 
vision į šiaurę, į vakarus iki 
Clybourn ir eis po Clybourn iki 
sdšisieks su northsidės “elcva- 
ted” linija prie Willow gatvės 
stoties. Dearborn gatvėje sub- 
way eis nuo Van 'Buren į šiau
rę iki Lake gat.; į vakarus iki 
Milvvaukee, ir pagal Milvvaukee 
iki pasieks “elėvated” liniją 
prie Paulinai gatvės. Subway 
viso ilgis 7.7 myĮios.

KONSTRUKCIJA: “Subvvay” 
buvo pradėtas gruodžio 17 d., 
1938 m. Darbą 'prižiūri Philip 
Harrington, subway ir vieške-

nereikia bereikalingai 
nervų ir silpninti savo

Cicero Valdninkai 
Negaus Apmokamų 
Atostogų

sius inž. Ralph II. Burke. *
KAINA: $46,000,000 be įren

gimų, karų ir t. t. $28,000,000 
būvi) miesto pridėta, be padidi
nimo taksų; $18,000,000 buvo 
gauta iš WPA. Subway įren
gimas kainuos dar $9,300,000.

TIPAS: Subway susidės iš 
dviejų tūbų — vienos 
kiekvienam tunelyj.

UŽBAIGIMAS: Subway 
pabaigtas 1941 m.

OPERAVIMAS: Subway ope
ruos naujoji susisiekimo prie
monių kompanija.

STOTYS: Clybourn ir North, 
Di vision ir Clark, State ir 
Grand, State ir Ohio, State-

bus

Visi Amer. Danai 
Už Savo Krašto 
Nepriklausomybe

Sucrganizavo Amerikos 
Danų Tarybą •

Užvakar Chicagoj buvo 
organizuota visuotina, 
Amerikos danų taryba kovoti 
už Danijos nepriklausomybę.

Ta šalis dabar randasi po 
Vokietijos “protekcija”, pana
šioj padėtyj kokioj atsidūrė ir 
Lietuva, patekusi po* Rusijos 
“protekcija”.

Taryba atstovauja visas Da
nų organizacijas šioj šalyj, ir 
ją sudaro, Hilda Holmes, 2452 
Addison street, danų veikėja 
Chicagoj; garsus filmų akto
rius Jcan Hersholt, John Han- 
sen, prezidentas Danų Brother- 
hood; Dr. 
liuteronų 
tas; Mrs. 
Sisterhood 
kiti veikėjai.

i su- 
visos

N. C. Carlson, danų 
bažnyčios preziden- 
Adela Hauge, danų 
prezidentė, ir keli

Nuėjo Žvejoti, 
įšoko Vandenin ir
Prigėrė

rengėjais.
parengimai
vakare bus kon

certas, platus programas, šo
kiai ir balius. Vadinasi, ras už

Teisėjas Jarecki vakar atšau
kė savo p’rmesnį sprendimą 
apie 1938 metų legališkumą.

Pirmiau jis buvo pareiškęs, 
kad apie $4,000,000 tų taksų 
yra nelegaliai. Vakar tačiau 
jis paskelbė suradęs, jog tie 
pinigai buvo teisėtai surinkti. 
Tokiu budu namų savininkai 
už 1938 metų taksų nieko ne
atgaus, nebent tas nuosprendis 
vėl bus pakeistas aukštesniam 
teisme.

Nauji Valdžios Darbai.
S. V. Civil Service komisija 

praneša, kad kvotimai bus lai
komi sekamiems darbams: ma
rine eng’neer, navai architect,

Priims 100,000 
Jaunuolių į 
C. C. C. Stovyklas

lų ir ispanų kalbose). Minėti 
darbai yra prie Maritime kiml- 
sijos.

Taipgi, Civil Aeronautics ko
misija paieško oro trafiko val
dytojo, , National 
Art, Smithsonian 
ieško kuratoriaus 
jėjų, o laivyno
reikalauja astronomo.*

Tų darbų algos yra iki $3,800 
į metus. Aplikacijos bus priim
tos dabar. Jas galima gauti Paš
to Bumuose. ,

Gallery of 
Institute, pa- 
ir trijų padė- 
observatorlja

“Miestelis ‘Broke’ ”
CICERO. — Nesmagią žinią 

vakar gavo 300 žmonių, tar
naujančių Cicero miesteliui — 
policistai, ugniages’ai, valdinin
kai, etc. šįmet jie negaus ap
mokamų atostogų, kurias jie 
paprastai gaudavo praeityj.

Miestelio valdyba paaiškinę, 
kad ižde nėra pinigų, ir jeigu 
valdin’nkams apmokėtų atosto
gas, tai neturėtų pinigų regu
liariai algas mokėti per metus 
laiko.

Cicero miesteliui, tarnaujanti 
ugniagesia', policistai, etc., re
guliarių algų jau nebegauna 
per kurį laiką, ir paskutinius 
čekius tegavo balandžio 1 d. 
Jie yra užvedę bylą prieš mie
stelį, kur reikalauja jiems tuo
jau atlyginti; $46,650. Tiek jų 
algų yra užsilikę.

Prieš apmokamų atostogų 
panaikinimą balsavo du Cicero 
miestelio valdininkai, trustee 
Gustav Randa ir Frank Chris- 
tenson.

kas pusė bloko), State ir Har- 
rison, State ir Polk, State ir 
Roosevelt, Milvvaukee ir Grand, 
Milvvaukee ir Chicago, Lake ir 
Wells, Lake ir LaSalle, ir ant 
Dearborn nuo Lake iki Van. 
Buren stotis kas pusė bloko.

PASAŽIERIAI: Manoma, kad 
100 milijonų pąsažierių vartos 
subvvay kas metai.

LAIKO SUTAUPIMAS: Tarp 
northsidės ir Stdte ir Mad son 
gatvių, apie 8 minutes; tarpe 
southsidės ir Štate gat., apie 3 
minutes; tarpe northsidės ir 
Madison ir Dearborn gatvių 
apie 12 minučių.

DARBAI: Sųbvvay suteiks 
darbus apie 4,000 darbininkų.

žuvauti, 
ant uo
to stai-

Net žuvų Nesisekė Pagauti
36 metų bedarbis, Paul Koi- 

sti, 4441 N. Racine, ir du drau
gai nuėjo žuvautų Michigan 
ežere. Ats'sėdo jie ant uolų prie 
Lincoln Parko ir sumetė meš
kerių vašis vandenin.

Koisti’ui nesisekė 
Per kurį laiką sėdėjo 
los užsimąstęs, ir po
giai sviedė visą meškerę van
denin ir pats šoko į vandenį. 
Nuėjo dugnan pirm negu drau
gai spėjo jį išgelbėti. Jie pasa
kojo, kad Koisti buvo mecha
nikas, bet per ilgą laiką buvo 
be darbo ir dėl to nuolat rū
pinosi.

Jo draugai buvo, Robert 
Blaes, 3238 Sheffield avenue, 
ir Donald Evans, 5406 Win- 
throp avenue.

Konduktorius Mirė 
Prek. Traukiny]

Iš Washingtono vakar Chi- 
cagon atėjo pranešimas, kad 
C.C.C. stovyklų administracija 
priims 6 mėnesių terminui dar 
100,000 jaunuolių. Terminui 
pasibaigus norintieji galės jį 
atnaujinti ir 
mėnesius.

Aplikacijos 
cagoj, C.C.C.

tarnauti dar 6

priimamos Chi- 
raštinėj, prie Ar

cher, truputį į vakarus nuo 
Halsted Street.

Fort Sheridan Lavi
na Rezervistus

500 jaunų R.O.T.C. narių ir 
kariuomenės rezervistų šią sa
vaitę pradėjo vasaros pratimus 
Fort Sheridan kariuomenės 
stovykloj. Jie bus lavinami dau
giausia moderniškų patrankų 
ir priešlėktuvinių kulkosvaidžių 
naudojime.

Gražuolė Pavogė
Taksi

Darbininkas Žuvo 
Įkritęs Mašinon

J mašiną grudų elevatpriui 
įkr to ir žuvo 55 metų darbi
ninkas Felix Eudhais. Nelaimė 
įvyko Norris Grain Company 

os ir Calų-

Kitą Sužeidė Gatvekaris
Pennsylvan.’a gelžkelio preki

niam vagone, prie 55th ir Nor
mai, širdies ligą gavęs, staigiai 
mirė L. F. Bolerjack, gelžke- 
liui tarnaujantis konduktorius. 
Jis buvo 56 metų amžiads ir 
gyveno

Policija ieško nežinomos, 
gražios, apie 21 metų mergi
nos, kuri prie Chicago ir Dear- sandėly j, prie 98-t 
born gatvių pavogė taksi-kebą, met upės, kur velionis tarna-

Koubą, 
street, 
karis.

Indianapolis, Indianoj.
konduktorių, George 

nuo 4111 West 25th 
sunkiai sužeidė gatve- 
Į gatvekarį, kuriame

privatiškai ir svečiuotis kas 
kur nori.

Trečiadienį banketas, šauni 
puota Morrison viešbuty j. čia 
gaus kiekvienas skaniai pasi
valgyt), išklausys trumpą pro
gramą, o kas norės ir mokės, 
galės šokti prie geros orkest- 
ros.

Ketvirtadienį tai linksmiau
sia diena: išvažiavimas ir pik
nikas. Visi važiuoja iš dulkėto 
miesto į tyrus laukus, kur nė
ra triukšmo bildesio, viskas 
ramu, žolynai žaliuoja, viskas 
kvepia. Ta rami ir jauki vieta

brausko farma. Visiems žino
ma ir paranku nuvažiuoti.

Šiame išvažiavime taipgi tu
rėsime programą. Vienas kitas 
iš garsiųjų kalbėtojų, žaidimai 
bolės. Loš Cicero R. R. Kliubo 
jaunuoliai prieš Chicagos jau
nuolius. Pikniko linksmybes 
tęsis iki penktadienio ryto.

Chicagos ir apylinkės lietu
vių prašau visų dalyvauti pa
rengimuose. Bukite musų ma
lonus svečiai, nes tokia proga

ditorijoj (kaip ir svečiuose pas ir tokių šaunių iškilmių negrei- 
p. J. Račiūną).

Antradienio vakare pasilsė.i
tai beturėsime.

B. P. Deveikis.

Siunčia Sveikinimą 
S.L.A. Seimui, $5 
Auka Našlaičiams

VAKAR CHICAGOJE
• • Raudonasis Kryžius vakar 
paskelbė, kad chicagiečiai jau 
sudėjo Europos karo aukoms 
šelpti $930,000. Tetrūksta $70,- 
000 iki kvotos išpildymo.

• Apskrič’o šerifas tarny
bon vakar grąžino leitenantą 
Fred Mulhausen, neseniai iš pa
reigų prašalintą Homewood ap
skričio policijos nuovados vir
šininką. Sako, kad nesusipra
timas, dėl kurio Mulhausen bu
vo atstatytas, buvo pasekmin
gai išaiškintas.

, • Policija suėmė du ber
niukus už sumušimą ir apiplė
šimą merginos, Rosemarie Ay-

Iš 301 Kuopos Darbuotės.
CICERO. — SLA 301 kuopa 

turėjo savo pusmetinį susir n- 
kirną* 10 dieną šio mėnesio, p. i 
Šemeto svetainėje. Užgirtos 8 
naujos aplikacijos. Tai paskuti
niai daviniai yajaus. Perskaity
ta keletas laiškų, vienas net iš 
Pittstono. 79 kuopos nario pra
šymas pašalpos jo nelaimėj. 
Nai^i sudėjo $2.25 ir iš kuopos 
iždo paskyrė $2.00.

“Jaunimas” prašo į savo ren
giamą pikniką birželio 23 die
ną. Nutarta dalyvauti. Buvo'res, nuo 3862 Maypole avenue. 
plačiai apkalbėta rengimas sei-jPrie Wells ir Randolph ber- 
mo. Nutarta pasiųsti pasveiki-. niukai ją parmušė ir pasivogė 
nimą ir $5.00 auką į našlaičių jos $21. Jie yra, 14 metų 
fondą. Visi išsireiškė, jog tai. George Gianopopulus, nuo 954 
svarbiausias reikalas — rupiu- lErie street, ir 16 metų Edward 
tis našlaičiais. Visi nariai dele
gatams linkėjo sėkmingai dar-

Platke, 751 Milvvaukee avenue.
• Garaže, prie savo namųe t # k I (11 UftVj 1U 0U V V llC41i*VAj

buotis seime gerovei visų narių nuodingomis gasoUno dujomis
ir pačiam Susiivenijimui.

Suprantama, visi delegatai les Blonųuist, gyvenęs adresu 
turėtų to laikytis, ir tą nelemtą 8935 Oglesby avenue. Korone- 
politiką prašalinti. Juk Susivie-j rio džiurė nusprendė, kad jis 
nijimo tikslas apdrauda, pašai-(nusižudė netekęs vilties atgauti 
pa savo nariams, o ne politika. 
Tad, šalin ją!

nutroško 74 metų senelis Char-

D.

“Blitzkriegas” 
Neišgelbėjo 
Šio Jaunuolio

Nebuvo Ganėtinai “Mecha
nizuotas”

Prisiskaitęs la kraščiuose, 
kad Vokietijos “blitzkriegas’' 
todėl toks pasekmingas, kad 
kariuomenė yra labai motori
zuota, 15 mętų jaunuolis L? 
Roy Lacourse, nutarė “moto
rizuoti” ir savo darbuotę.

Susirado mažą radio apara
tą, kurį prisirišo prie rankos, 
ir su juo klausėsi policijos pra
nešimų. Po to, susirado ir dvi
ratį, ir išvažiavo vagiliauti.

Įsigavo j butą adresu 5652 
Campbell avenue. Kai tik per 
rad o išgirdo policijos prane
šimą apie jo vykinamą plėši-

sveikatą. Ilgai sirguliavo.
• leloj ties 153 Broadvvay, 

Melrose Parke, nežinomas pik- 
tadaris keliais šūviais sunkiai 
sužeidė vietos policistą, Richard 
Leone. Jis yra 33 metų am
žiaus ir gyvena ad. 1202 20th 
avenue, Melrose Parke, 
guli 
kad 
jus, 
daug

Leone 
Sako, 
pavo- 
labai

Westlake ligoninėj, 
jo gyvybei gręsia 
nes Leone prarado 
kraujo.
Niles Center priemiestyj 

su automobiliu į šviesos stulpą 
įvažiavo ir užsimušė 45 metų 
Joseph Norton, nuo 1100 Wa- 
shington st., Glenview. Jis bu
vo Uptown National Banko ka- 
sierius.

Mirė Alinėj 
Pašautas Vyras
. Bridevvell ligoninėj vakar 
mirė 45 metų amžiaus pieno 

mą. LeRoy sėdo ant dviračio išvežiotojas, Charles Conley, 
ir pasileido galvatrūkčiais iela. | kuris užvakar buvo pašautas 

Bet pasirodė, kad jaunuolis laike ginčo, alinėj, adr. 4121 
buvo nėužtektinai mechanizuo- Wentworth avenue. 
tas. Policijos skvadkaris iš Chi
cago Lawn nuovados pasirodė (kaltina 47 metų chicagietį Da-

Conley nužudymu policija
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_______ ___  __ n ei Minahan, kuris kartų jau 
Jasper, nuo 3358 W. Jackson I gyveno adresu 10003 Commer- Nelaimė įvyko ties 4500 26th imtas. Jis gyvena ad. 345 W. buvo teisiamas už žmogžudy- 
bulvaras. 'cial avenue. ' 'Street. 155th Street._________________ *stę.




