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ĮTEIKĖ PALIAUBŲ SĄLYGAS PRANCŪZŲ 
DELEGATAMS

COMPIEGNE MIŠKAS, Fran- 
cija, birž. 21. — Buvo pakar
tota ta drama, kurią franeuzai 
ir vokiečiai suvaidino 1918 me
tais. Tačiau šį kartą rolėmis 
pasikeista: francuzų atstovams 
teko tos rolės, kurias 1918 m. 
vaidino vokiečiai.

Hitleris dagi atvyko tuo va
gonu ir sėdėjo tame krėsle, ku
riame sėdėdamas maršalas Foch 
padiktavo paliaubų sąlygas, šį 
kartą tas sąlygas franeuzams 
diktavo Hitleris. Kiek žinoma, 
jų esmė tokia: pasipriešinimas
vokiečiams Francijoje turi tuoj*lygų.

pasiliauti; turi būti suteiktos 
visos garantijos tęsimui karo 
prieš Angliją, ir priėmimas 
tam tikrų sąlygų atitaisymui 
skriaudų, kurios buvo padary
tos vokiečiams.

Tai tik svarbesni punktai. 
Smulkmenos kolkas nėra 
mos. Hitleris reikalauja 
atsakyti “taip” ar “ne”.

Berlynas praneša, kad
deaux mieste liko sušauktas 
atstovų butas ir senatas apta
rimui Hitlerio padiktuotų są-

žino- 
tuoj

Bor-

| ANGLIJA ATVYKO TŪKSTANČIAI 
KAREIVIŲ IŠ AUSTRALIJOS IR 

NAUJOSIOS ZELANDIJOS

Užginčija Kariuome
nės Koncentravimą 
Prie Lietuvos Sienos
. BERLYNAS, b rželio 21. — 
Vokietija oficialiai užginčijo 
gandus, kad rytinėje Prūsijoje 
ir prie Lietuvos sienos yra 
koncentruojama kariuomenė.

Senatas Pritaria
Siuntimui Raudono
jo Kryžiaus Laivų

LATVIJOS NAUJAS KABINETAS
Kabinetas liko sudarytas diriguojant 

bolševikų komisarui

LONDONAS, birželio 21. — ir Naujosios Zelandijos. Ap- 
I skaičiuojama, jog kareivių li
ko atvežta apie 40,000. Jie dar 

, kad Paryžius

Šiauriniame Anglijos uoste liko 
išlaipinti tūkstančiai kareivių, nežinojo,
kurie atplaukė iš Australijos I >u vokiečių rankose.

BULGARIJA ĮKALINO 20 KOMUNISTŲ
kurios buvusios. bulgarams pa
darytos.

Kada politines gairės staiga 
liko pasuktos į kitą pusę, tai, 
žinoma, ir su komunistais pra-

viso- 
derybos. Bet dabar pra- 
visai kitoks vėjas pusti, dėta kita p elgtis. Dvidešimt 
galingesnis darosi Hitle- jų liko areštuota ir įkalinta, 
juo labiau jam bulgarai Jų tarpe yra įžymiausi komu- 

kontro- nistų partijos vadai.
Iš to aišku, kad bulgarai ge- 

kadangi jie

SOFIA, Bulgarija, birž. 21. 
— Iki šiol Maskvos įtaka Bul
garijoje buvo pusėtinai didelė: 
ėjo visokie pasitarimai, 
kios 
dėjo 
Juo 
ris,
pataikauja. Valdžios 
liuojami laikraščiai staiga pra
dėjo rašyti, kad Balkanuose tikjrinasi Berlynui, 
“ašies” partneriai galį tinkamai nujaučia, jog netrukus Hitle- 
tvarką padaryti. Tuo pačiu me-Įris gali Staliną “ant karpeto” 
tu keliamos į aikštę skriaudos, ’ pastatyti.

Rumunijoje Steigia 
ma Pronaciška 

Partija

Kanada Priėmė 
Konskripcijos 

Įstatymą
21. — 
valdo- 
ir Ita- 
staiga

BUCHARESTAS. birž.
Faktiškai Rumunija bus 
ma taip, kaip Vokietija 
lija. Karolius Karolis
sukurė vadinamą “tautos par
tiją”, kurios principai yra to
kie pat, kaip nacių ir fašistų.

Kalbama, kad Rumunija su 
Vokietija sudarysianti milita- 
rinį paktą..

OTTAWA, birž. 21. — Sena
tas priėmė konskripcijos įsta
tymą. To įstatymo prasmė yra 
tokia, kad vyriausybė krašto 
gynimui galės imti j armiją 
tam tikro amžiaus vyrus, bet 
ir tvarkyti krašto išteklius 
taip, kaip to re.kalaus krašto 
gynimo interesai.

Baronas Rotschild 
Anglijoje

Turkija Koncentruo
ja Kariuomenę

JNAUJIENŲ-ACME Telephoto

VVASHINGTONAS. — Prezidentas Rooseveltas nomi
navo pulkininką Frank Knox laivyno sekretorium, o 
Henry L. Stimsoną, dešinėje, karo sekretorium. Abu 
yra stambus republrkonai. Knox yra leidėjas Chicago 
Daily News laikraščio ir buvo repiiblikonų kandidatas 
į vice-prezidenfus 1936 m. Slimsonas buvo valstijos sek
retorium Hooverio kabinete, ir karo sekretorium prie 
Tafto.

Karo Atbčgėliai Su
daro Daug Rūpesčių

MADRIDAS, birž, 21. — Ka- 
ro pabėgėliai sudaro Ispanijai 
daug nemalonumų. Sienos yra 
budriai saugojamos. Tarpusa
vio karo suvarginta, Ispanija 
kratosi karo atbėgėlių, kadan
gi neturi pakankamai maisto.

Didelę problemą Ispanijai 
sudaro ir tas faktas, kad ne
trukus jos pasienyje gali atsi
durti nacių armijos. Jei taip 
atsitiks, tai labai galimas daik
tas, jog Anglija paskelbs ir jai 
blokadą. Tai butų didelis smū
gis, kadangi Ispanija daug mai
sto atsigabena iš Pietų Ame
rikos.

Kuba Reikalaus 
Vizų

HAVANA, birž. 21. — Iki 
šiol Amerikos piliečiai galėda
vo vykti į Kubą be jokių„ pa-

V į

sų ir vizų. Tačiau nuo liepos 
1 d. amerikiečiai turės gauti 
vizą iš Kubos konsulų. Esu 
toks patvarkymas padaryta 
todėl, kad kartais į Kubą 
pradėtų vykti “penktosios 
himnos” agentai.

g
ne
ko-

Rumunija Paleis Po 
litinius Kalinius

Varžybos Dėl Pietų- 
slavijos

BELGRADAS, birž. 21. — 
“Ašies”- partneriai,, matyti, da
ro vis didesnį ir < didesnį spau
dimą, kuris siekiasi Pietųsla- 
viją visiškai nuo Maskvos ati
traukti. To spaudimo pasėkoje 
laukiama naujos vyriausybės 
sudarymo. Bet kolkas dėl nau
jos vyriausybės tarp partnerių 
nėra susitarimo: Hitleris no
rėtų, kad vyriausybę sudarytų 
buvęs premjeras Stoyadinovich, 
kuris naciams yra labai palan
kus; Mussolini š ulo Dr. Ante 
Pa’velic, kuris turėjo bėgti į 
Italiją po to, kai karalius Alek
sandras buvo nužudytas 1931 
metais.

Prancūzai kovosią
♦a*

Viduržemių Juroje
CAIRO, Egiptas, birž. 21. — 

Iš patik mų šaltinių patirta, 
kad francuzų laivynas ir sau
sumos jėgos Viduržemių ryti
nėje zonoje tęsią karą, ir 
liau, nežiūrint, kaip baigsis 
rybos su naciais dėl karo 
liaubų.

de- 
pa-

Pataria Sudaryti Na 
cionalią Valdžią

WASHINGTON, D. C., birž. 
21. — Senatas patvarkė, kad 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
turės galią siųsti Raudonojo 
Kryžiaus laivus į karo zonas. 
Tačiau tie laivai negalės būti 
siunčiami į blokados paliestas 
vietas.

Pašalino Iš Republi
konų Partijos

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
21. — Republikonų nacionalis 
komitetas nutarė pašalinti iš 
partijos pulkininką Frank Knox 
ir Henry L. Stimsoną už tai, 
<am jie sutiko įeiti į preziden
to Roosevelto perorganizuotą 
koalicinį kabinetą.

Nacionalis komitetas pareiš
kė, jog pulk. Knox ir Stimson 
nebėra republikonai ir todėl 
negali partijos vardu kalbėti.

Paskandino šešis
Graikų Laivus

LONDONAS, birželio 21. — 
Baronas Robert de Rotschild, 
išgarsėjusių . Franci jos banki
ninkų šeimos narys, su kita s 
1,300 karo atbėgėlių, atvyko į 
Londoną. Tarp atbėgėlių yra ir 
Pierre Cot, buvęs Franci jos 
aviacijos ministras. Naciai bu
vo paleidę “antį”, kad patys 
francuzų kareiviai Cot’ą su
šaudę.

ISTANBUL, Turkija, birž. 
21. — Turkija sutraukė tūk
stančius kareivių prie Bulgari
jos sienos. Reiškiama baimė, 
kad naciai norį nubausti tur
kus už pasiryžimą savitarpio 
apsigynimo pakto su sąjungi
ninkais.

Turkuose yra prasiplatinusi 
nuomonė, kad naciai siundą 
bulgarus pulti Dardanelus.

BUCHARESTAS, birž. 21. — 
Karalius paskelbė pilną amnes
tiją visiems politiniams kali
niams, kurie sėdi kalėjimuose 
arba dar laukia teismo. Tokiu 
budu bus paleisti “geležinės 
gvardijos” nariai, kurie darė 
visokius sąmokslus ir yra ar
timi naciams žmonės.

OTTAWA, b rž. 2’1. — Kon- 
servatorių lyderis Hanson iš
kėlė parlamente sumanymą, 
kad butų sudaryta nacionali vy
riausybė. Faktiškai tai reikš
tų koaliciją, kadangi liberalai 
turėtų įsileisti j kabinetą ir 
kitų partijų žmones.

Anglija Patenkinta
LONDONAS, birželio 21. — 

Anglų spauda labai palankia 
sutiko žinią apie susidarymą 
koalicinio kabineto Jungtinėse 
Valstijose. Ji sako, jog repub- 
likonų partijoje pagaliau “izo- 
liacininkų frontas” pradedA 
krikti.

Italai Pažymi Savo 
Įstaigas

ROMA, birž. 21. — Liko pa
tvarkyta, kad visos bažnyčios, 
ligoninės, muziejai ir labdaros 
ištaigų trobesiai butų pažymė
ti taip, kad lakūnai galėtų juos 
matyti ir nebombarduotų.

Japonų Laivynas 
Prie Indo-Kinijos

RYGA, Latvija, birž. 21. — 
Naujoji Latvijos vyriausybė, 
kurios sudarymą prižiūrėjo 
Aleksandras Višinskis, savo lai
ku išgarsėjęs bolševikų proku
roras, neteikia didelio džiaug
smo latviams. Kai kurie rami
na save nors tuo, kad pasiliko 
ir toliau 
eiti Kari 
premjeru 
nėjęs ir

prezidento pareigas 
Ulmanis. Naujuoju 
liko paskirtas suse- 
sunegalėjęs profeso-

rius August Kirchenstein, ku
ris yra parašęs daug veikalų 
biologijos srityje. Kiti kabine
to nariai susideda iš trijų laik
raštininkų, o politinės policijos 
viršininko paregios eiti paves
tos mažai žinomam Letgalijos 
darbuotojui socialinėje srityje.

Karo ministru, kaip ir Lie
tuvoje, paskirtas žmogus, ku
ris svarbiausia pasižymi savo 
geru budu.

LATVIJOS KOMUNISTAMS NELABAI 
TESISEKAN

RYGA, Latvija, birž. 21. — 
Latvijos komunistai sumanė 
pasidaryti sau kapitalo iš rau
donarmiečių okupacijos. Prie 
lavoninės, kur buvo paguldyti 
nušauti riaušėse komunistai, 
sugalvota padaryti demonstra
ciją. Tačiau ji išėjo baisiai sky
sta.

ti po dirbtuves ir kalbinti dar
bininkus dėtis prie demonstra
cijos, tai darbininkai juos tie
siog meste išmetė lauk.

Kiek rimtesnė būklė yra Lie
poj u je, kur, sakoma, komunis
tai užėmę miesto rotušę, gele
žinkelio stotį, policijos būsti
nę ir kitas vi.suomen nes įstai
gas. Policija negalėjusi pada
ryti tvarką, o kariuomenės mie-Su demonstrae ja buvo su

manyta pasitikti ir kai kuriuos’ste nebuvę. Be to, ir raudono- 
iš < kalėjimo paleidžiamus poli-,sios armijos įgulos viršininkai 
tinius kalinius. Ir čia neišdegė: latvių saugumo organams ne- 
žmonių susirinko v’sai nedaug, parodę tiek palankumo, kaip 
O kai komunistai ėmė landžiu- Rygoje.

PABALTIJO VALSTYBIŲ 0KUP0CIJOS 
PRIEŽASTIS

ATĖNAI, birž. 21. — Per 
paskutines dvi dienas Vidur
žemių juroje liko paskandinti 
šeši graikų laivai. Drauge 'su 
laivu Gros Mypto paskendo še
ši žmonės.

Laivyno Svarbumas
NEW YORK, birželio 21. — 

Admirolas Clark H. Woodward 
ir vėl pakartojo savo nuomo
nę, jog karo metu laivynas vai
dina nepaprastai svarbų vaid
menį Lėktuvai yra svarbus tik 
sausumos mūšiuose, o juroje 
jų vaidmuo yra gana apribo
tas.

Lietuvos Padangoje
Kreidos Fabrikai

' Lietuvoj

ŠANCHAJUS, birž. 21. — 
Japonai pradėjo koncentruoti 
savo laivyną prie Hainan sa
los, kuri yra Indo-Kinijos kai
mynystėje.

Atrodo, kad Japonija rengia
si grobti Indo-Kiniją, kuri yra 
Franci jos kolonija.

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

šiandien debėsuotumas; šil
čiau; galima tikėtis lietaus su 
perkūnija.

Saulė teka 5:14 v. r. 
žiasi 8:28 v. v.

d
leid

VILNIUS. — Jau surasta tin
kamos vietos ir greit bus pra
dėti statyti du kreidos fabrikai 
Rytų Lietuvoje. Pirmasis bus 
statomas Mielupy, netoli Pane
rių. Jo statymo iniciatorium 
yra prof. Juodelė. Antrasis fa
brikas bus statomas Valkininkų 
valsčiuje, netoli Kuktiškių. Šį 
fabriką statys ir eksploatuos K. 
Račkauskas. Abiejose vietose 
kreidos fabrikams užtikti tin
kami kalkių klodai, be to, neto
li statomųjų fabrikų yra pakan
kamas kiekis pigaus kuro, o 
fabrikams pradėjus veikti, ne
turtingų apylinkių ūkininkai 
gaus pastovų darbą.

sios valstybės, kvota buvo 
ICO,000.

Kalbamos valstybės atsakiu
sios, kad tokių didelių armijų 
išlaikymas joms bus nepake
liama našta. Tada Maskva pa
siūlė kreditą ginklams ir ki-

RYGA, birž.- 21. — Donald 
Day ir vėl rašo, kad prieš tre
jetą savaičių Maskva pasiūliu
si Pabaltijo valstybėms suda
ryti glaudžią karinę sąjungą. 
Tuo pačiu metu toms valsty
bėms buvo duota suprasti, jog i toms karo rcikmenėms pirkti, 
jos turės žymiai padidinti sa- Ginklus siūlė pirkti už pusę 
vo armijas. Iš Lietuvos ir Lat- kainos išmokėtinai T)er 40 me- 
vijos pare kalauta, kad kiek- tų. Kada ir tas pasiūlymas li- 
viena jų butų prisirengusi pil- ko nepriimtas, tai tąsyk Pa
nai apginkluoti po 200,000 ka- baltijo valstybės buvo raudo- 
reivių. Estijos, kaipo mažiau- nosios armijos okupuotos.

Laivas Washington
Baigia Kelionę

NEW YORK, birželio 21. — 
Jungtinių Valstijų laivas Wa- 
shington, kuris per plauką iš
liko sveikas, kai jį’ vokiečių 
submarinas sustabdė, netrukus 
pasieks New Yorką. Jis veža 
1,768 pasažierų, kurie pabėgo 
iš karo nuteriotos Europos.

Hull Prieš Izoliaciją

Nutraukė Susisie 
kimą Oru

MASKVA, birž. 21. — Pasa- 
ž eriniai lėktuvai, kurie skrai
dydavo tarp Maskvos, Rygos 
ir Stockholmo, liko sustabdy
ti. Sovietų turistų agentūra 
skelbia, kad tai tik laikinis pa
tvarkymas. Girdi, netrukus ir 
vėl bus pradėtas susisiekimas 
oru.

CAMBRIDGE, Mass., birž. 
21. — Valstijos sekretorius 
Oordell Hull kalbėjo Harvard 
universitete, kuris įteikė jam 
garbės laipsnį. Savo kalboje 
jis pasmerkė tuos, kurie ban
do įkalbėti, jog . Amerika ga
linti gyventi izoliarijoje (atseit, 
atsiskyrusi nuo viso pasaulio). 
Toks manymas, pareiškė jis, 
yra kvailystė, šiandien vyrau
ja brutali jėga, kuri jau su
naikino visą eilę valstybių. 
4 * 1 1 • • • j • ’

Atsiėmė Iš Japonų 
Shasi

CHUNKING, Kinija, birž. 21. 
— čia gautomis žiniomis, ki
niečiai atsiėmė iš japonų Sha- 
si, svarbų prie Yangtze upes 
uostą. Tą uostą prieš dešimt 
dienų buvo užėmę japonai.

Paskandino Anglų 
Kreiseri

LONDONAS, biržel'o 21. —
Amerika negali į visą tai pro Oficialiai liko paskelbta, kad 
pirštus žiūrėti ir sėdėti rankas nacių submarinas paskandino 
sudėjusi, nes juo tolyn, juo anglų kreiserį Andania. Įgula 
pavojus darosi didesnis. |buvo išgelbėta.
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CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas POKTSMOUTH 9022
POCAHONTAfc Mn»e Run iš geriausių mainu 
daug dulkių išimta Perkant S7-35
5 tonus ar daugiau ...................... *..... ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
;ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... ■
PETROLEUM CARBON COKE $0.00 

Sales Ta* eicstra Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ®

st. Mis(ikaS-^emijS gu pasįžymėjimu

Linkolno ir ja užmušėjo paslaptis S^,kštesnę

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radi o, lieatcr $695
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater....... 565
1937 Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo ...... i.... 445
1936 PACKARD SENDAN su viskuo ......................  345
1937 PONTIAC SEDAN su radio su heater ...........  385
1936 OLDSMOBILE sedan su viskuo ...................... 345
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo ............... 555
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN .............................. 365
1936 PONTIAC COACH, geram stovyje ..................  285
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ............... 345
1934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ LOTAS
815 W. 31st St. skersai 31 gatvės north

SHOW ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”

Laikas įsigyti Gerą Šaldytuvą

Progress Krautuvė
SIŪLO ŠIŲ METŲ

DIDŽIAUSIĄ VERTYBĘ
6 Kubiškų Pėdų 
Didelį 1940 Metų 

GENERAL 
ELECTRIC 

iPefrigcratorį - 
už 

11415
ir duoda didelę 

Nuolaidą, už Seną 
Šaldytuvą

DE LUXE MODELIAI
BISKĮ BRANGESNI

Lengvus Išmokėjimai

PROGRESS KRAUTUVĖ turi pasiūlyti Tamstoms didžiau
sių vertybę refrigeratorių istorijoj. Tik paniųstykit—6 
kubiškų pėdų 1940 mados tikras G. E. Refrigoratorius 

už $114.95!!!
Užsisakykite Tuojaus, Nes Ši Kaina Tik 

Trumpam Laikui.
PROGRESS KRAUTUVĖ pilnai autorizuota parduoti 
General Electric produktus ir turi pilnų pasirinkimų šių 
po pasaulį pagarsėjusių Refrigcralorių, visokio dydžio 
modelių ir skirtingų kainų.

3222-24 South Halsted Street
(Prie 32-ros Gatvės)

Telefonas VICTORY 4226 Chicago, Illinois
Geriausia vieta pirkti įvairius namų reikmenis 

visame Chicagos mieste
Vedėjai ir Pardavėjai J. Nakrošis, D. šemaitis, J. Mack

Visiems Maloniai Patarnaus

Paklausykit musų radio programo nedėlioj, 11:30 prieš 
piet iš stoties WGES

GARSINKITE “NAUJIENOSE

, ypač jei jam 
iš tos tėviškės la

vienas istorinis 
tvirtina, - jog ar-

(Tęjinys)
BooJi galėjo nekęsti Linkol

no asmeniškai ir kaip Pietų 
štatų p lietis, nes kaip bebūtų, 
žmogaus būdas jau toks, jog 
be paprastos meilės prie savo 
tėvynė;, jauč'a ypatingų mei ę 
prie savo tėviškės, <lažnai visai 
nesami n ngai 
prisiminimai 
bai malonus.

Yra dargi 
faktas kuris
tįstas Booth linkėjo ir pageida 
vo Linkolno mirt es, 
name, viešbutyje, kur buvo ta
vo laiku apsistojęs artistas 
Booth, lange buvo įrašytas šis 
sakinys: “Abraomas Lnkolnas 
apleido šį gyvenimų 1864 m. 
rugpiučio pirmų dienų dėka nu- 
uuodijimo.”

Bet pati žmogžudystė buvo 
atlikta daug vėliau, veik už 
metų laiko, būtent, kitų metų 
balandžio 14 d.

Tai tik parodo,>jog artistas 
arba kų nors žinojo apie kokį 
nors ruošiamų sąmokslų, kurio 
tikslas buvo nunuodyti prezi
dentų arba gal dargi pats buvo 
vienas iš tų sąmokslininkų. 
Greičiausia, jog girdėjo ir buvo 
ikras, kad

nes vie-

tai įvyks, nes jei 
pats sųmokslinin- 

prieš pačio fakto 
tai įrašęs Įaugau.

atrališkumo, garbės, minių už- 
.variavimo.

Kurį ginklą jis pasirinko pre-’ 
z .denio nužudyiAui? Durklą! 
Klasiškų Bruto, Cezario nužu
dytojo ginklų..

Durklas nebuvo jam, kaip 
pietiečiui įprastas ginklas, nes 
pietiečiai vartoju ne durklus, 
bet revolverius, o visgi jis bu
vo pasirinkęs jį. Kodėl?

Įspūdingiau, artistiškiau, la
biau jam įprasta, geriau a'atin- 
ka jo artist škam budui... ,

Bet jis puikiai supranta, kad 
durklas gera \artoti scenoje, 
kur ž-udomas ir žudytojas yra 
susitarę, išmokę tų suvaidinti,; 
bet realiame gyvenime durklų 
gali varh/ti tik tas, kuris iš> 
tiesų jį įpratęs vartoti, gi 
Bootli to nemokėjo, jam, kaip 
ir visiems Pietų štatų žmo
nėms, daug patogesnis revolve
ris.

Tad kodėl -,jis visgi jį nepa
lieka namie, bet pešasi? Nejaus 
gi jis galvoja * jį pavartoti?

Taip, jis norėtų jį pavaitoti, 
jei aplinkybės leis, bet kuomet 
minėtų vakarų jis atsiduria 
prezidento ložos, koridoriuje ir 
uždaręs vienas dį^ris, kurios ve
da į teatro koridorių, žiuri į 
prezidentė ložą pro antras du- gamtos moksluose. Jis gražia

kas, vargu 
Įvykį butų 
Taip elgiasi ne sąmokslininkai, 
bet... artistai ir gimnazistai.

Žmogaus nužudymui ne
pakanka vien neapylcantos, turi 
būti gilesni motyvai;*’turi Luti 
Koks nors asmeniškas įskaudy- 
mas ar kuris nors kitoniškas 
tikslas.

Asmeniškai Linkolnas su 
Booth nesantykiavo ir nieko 
.okio negalėjo būti, kas butų 
pastūmėję Booth žudyti prezi
dentą. Pačių priežasčių reikia 
Ieškoti visai kitur ir ne tiek 
politinėje plotmėje, kurioje ar
tistas Booth nesiniaise, kiek, 
j’o asmenyje, grynai jo viduji
niame “aš”.

Jau anksčiau minėjau, kad 
Booth turėjo dar du brolius, 
Kurie buvo tokie pat artistai, 
:et kurių vienas buvo daug ga- 
jesnis, negu John ir kuris vai- 
lino daugiausia tragikų roles.

Jei gerai panagrinėti John 
.rtistinius gabumus, tai reikia 
piipažinti, kad jis nebuvo ar
usias aukštų gabumų ir savo 
gerą vardą įgijo ne tiek savo 
vaidinimu, kiek savo rolėmis.

Jį ne tiek mėgo publika, kiek 
vaizduojamus jo asmenis, kaip

dėl savo meilės prie Džiuletos 
ir t. t.

Gi jo brolis buvo tragiškas 
r iš tiesų geras artistas, mo- 
;ąs pergyventi savo roles.

Ar kartais šioje./srityje bro
liai nesiginčijo? Ar kartais 
Booth iš John’o nemėgino pa
sijuokti ar mažinti savo brolio 
reikšmę, kaip iš artisto tragi
ko? O gal jo brolis, prašant 
John (tragiškos- rolės pasakė: 
‘Tu tragiku negali būti. Tam 
netikęs” ir anas užsispyrė pa
rodyti, jog gali būti didesnis

ris, kuriose iš anksto pasidarė

jum nepadės tikslo pasiekti, rei
kia vartoti revolveris.

(Bus daugiau)

nes tragiko 
ti realiame 
m et jam pasišovė mintis nužu
dyti prezidentų, kurio nekentė 
jo tėviškės žmonės?

Ar kartais jis nenorėjo sau 
sukurti amžinų vardų šiuo sa
vo žingsniu ir virsti minių my
limuoju? Juk negalima buvo 
numatyti kokios bus šio nužu
dymo pasekmės? Juk gagėjo 
atsigauti Pietų štatai ir tuomet 
jis butų galėjęs suvaidinti tau
tos didvyrio rolę.

Kitų motyvų nėra.
Vien garbėtroška, vien artis

tiškas apsvaigimas ir savotiška 
beprotybe pastūmėjo jį prie- 
šios tragiškos rolės.

Pats nužudymo faktas taip 
pat kalba, jog jis ieškojo ne 
tiek prezidento mirties, kiek te-

rolę gali suvaidiu- 
gyvenime ir tuo-

abiausiai football žaidime, 
plaukime ir kitose sporto sri- 
yse, ir daug sykių laimėjo 

čampijonatus. Po atostogų Al
gerdas žada stoti į kolegijų ir 
sekti pėdomis savo mamytės— 
studijuoti medicinų. Gero 
sisekimo, Algerdai!

pa-

500,000 Vaikų 
Pradeda Atostogas

Vakar beveik visos Chica
gos viešosios mokyklos užbai
gė mokslo metus ir užsidarė 
Vasaros mėnesiams. Atosto
goms išeina apie 500,000 vai
kų, kurie tas mokyklas lanko.

V.ešosios mokyklos rudens 
semestrą pradės rugsėjo 3 d.

Algerdas J. Krukas
Prabėgus mokslo metams, 

tarpe baigusiųjų įvairias mo
kyklas ir jų mokslo šakas ran
dasi vardas Algerdo J. Kruko, 
kuris šiomis dienomis su pasi
žymėjimu baigė Kelly augštes- 
nę mokyklų. Algerdas yra sū
nūs vieno iš Peoples Krautu
vių vedėjo, J. A. Kruko. Alger
do motina yra Dr. E. V. Kro
kas. Lankant minėtų mokyklą^ 
Algerdas pasižymėjo moksle, 
muzikoj ir sporte. Jis gavo 
aukščiausius pažymėjimus y- 
pač matematikoj, chemijoj ir

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 6 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Mrs. A. K. JARUSZ
' PHYSICAL

THERAPY 
and M1DWTFE 

6630 S. VVestern a\
Telefonas: 

HEMLOCK 9252 
Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIŲ SPECIALISTAI

groja net tris muzikalius in
strumentus, pianų, akordeonų 
ir klarnetų, ir priklauso prie 
mokyklos Beno.

Sporte Algerdas atsižymėjo

■......... ...................... ii nu—
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ 

yis^Tefefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose 
ys 1 Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
■iiiiii įmini ui«iiilii«iitiiiiiiuiii tu

NARIAI
t •

Chicagos,
Cicero i
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

i L J. ZOLP
1646 We»t ,46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024
—  -------------------------————..................... -.......  -........... ' ... " >i

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

Phone GROvehill 6142
Phone Cicero 2109

f J. MULEVIČIUS
4348 S. Caiifornia Avenue Phone LAFayette 3572

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

’ Ji*-

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3450

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4445 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas, Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS:, nu<\ 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
4101888^ 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
8

DR. BRUNO J
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

VALANDOSE—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

Km LIETUVIAI D AKT ARAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
r Rez?‘Hyde Park 3395
Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6990 So. Halsted St

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

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6G31 So. Caiifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

. CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn S t. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted S t.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos* vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0S18
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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



šeštadienis, birželio 22, 1940

Diena Iš Dienos
<

Svečiai iš
Girardville, Pa.

BRIGHTON PARK — Pas 
pp. Petrolaičius, 4112 S. Arte- 
sian Avė., atvyko tolimi sve
čiai iš Girardville, Pa. pasisve
čiuoti, butent, Jurgis Užupis, 
kartu Mrs. Simoniuniene ir jos 
sūnūs James. Mrs. Simoniene 
yra mamyte garsaus sporti
ninko Al Simmons kuris lošia 
su Brooklyn Dodgers.

P. Užupis yra dėdė Mrs. Pe- 
trolaitienei.

Neteko patirti kaip jiems 
Chicago patinka, bet gal pasa
kys važiuodami namo.

—VBA

Išsiėmė Leidimus 
Vedvboms

(Chicagoj)
LeRoy Hauflaire, 28, su Vic- 

toria Zelin, 29
Frank Skrinskus, 23, su Ber- 

nice Žemaites, 22
Sylvester Urbaitis, 31, su E- 

linor Czajkowski, 27
Leonard Burman, 24, su Ag

nės Jaksa, 23
Michael Monaco, 28,- su Eli- 

zabeth Syrewicze, 21
Paul Antai, 23, su Helcn We- 

desky, 19
Robert R. Kulieke, 24, su

< .... x • • * . • v-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

\ M ato to 
\ PIRKĘJ M- DYLERIS

Skelbia Savo

Millicent E. Sharp, 21
Daniel Bložes, 30, su Virgi- 

nia Larson, 19
IVO

Charles II. Russcll nuo Ethel 
I. Russell

Estella Kirk nuo Edward
Kirk

k’dauja
Perskirų

Domi n ik Suchocki nuo 
na Suchocki

Katherine Moskalewicz
Waltęr Moskalęwicz LJ

An-

nuo

“Rūtos” Draugijos 
Piknikas

Juozo Bucko farmoj, 
Springs, III., įvyksta 
Rūtos Draugijos pik-

Rytoj
Willow 
metinis 
nikas.

Rutiečiai yra pasirengę vi
sus atsilankiusius draugiškai 
priimt?. Įžanga dykai.

Pikniko rengimo komitetas 
užkviečia visus atsilankyti.

Draugystės Koresp*
Dan J. Smith.

Budriko Radio
Programai Rytoj

WCFL, 970 k.9 9 vai. vakare* 
Makalai, liaudies dainos pri
tariant orkestrai. Nepraleiskite 
progos pasiklausyti naujo vaiz
delio tos’ lietuviškos “Makalų” 
šeimynos gyvenime.

WAAF, 920 k., 5:30 vai. po 
pietų*. “International” progra
mas. Gera, visų, mėgiama, tarp- 
tautiška muzika.

—Pranešė jas

"k KIEKVIENAS VARTOTAS KARAS DRASTIŠ
KAI NUMAŽINTA KAINA KAD PARDUOTI DABAR 

DĖMESIO: Tokios pat žemas kainas 
duodame ir urminiams pirkėjams.

■ta
Pirk sau vartotų 

karą iš
savo

Moterų Ekskursija 
Į Sand Dunes

Rytoj Brighton Parko Mote
rų Kliubas rengia ekskursiją 
į Sand Dunes. Autobusas iš-

Didžiausią Vartotu Karu 
Išpardavimą ""

CHEVROLET DYLERIO
Linksmybės 
Liberty Darže
Birželio (June) 23, Sekmad.

Kiekvienas Chicagos lietu
vis žino gražų su žaliuojan-t --------- ------- --- - ------------------~ . ... ......... .

važ uos nuo J. Zabukų namų, čiom apylinkėm, panašų į Lie-
ad. 2605 W. 43rd si., 7-ta va- 
landą ryto, o iš Sand Dunes 
grįš Chicagon 7-tą vakare. Kas 
nori važiuoti su busu, šaukite 
telefonu Mrs. S. Puniškienę, 
LAFayette 9623.

M. Carter.

DIDELIS STAKO
ISPA^hYIMAS

Numažintomis Kainomis

NAUJI SEKLYČIOS SETAI, MUSŲ 
DIRBTUVĖJ PADARYTI

Būtinai Pamatykit Musų Setus. Jie Jums Tikrai Patiks
Kainos 2 Šmotų Seklyčios Setų nuo $39.50 ir aukŠ.

Lounge Chair nuo $14.95 ir augščiau 
Apvelkam Senus Setus—Padarom Kaip Naujus

Archer Avė.
Furniture Company 

JOE. KAZ1K, Savininkai 
4140 Archer Avė. Tek Lafayette 3516

tuvos kaimo sodą—Liberty 
Daržą (buv. Dambrausko far- 
mos) Willow Springs, III. Bet 
sekmadienį, birželio 23 d., Li
berty Daržas visai kitaip at
rodys. Ten susirinks tūkstan
čiai Chicagos lietuvių, links
minsis, šoks ir dainuos. Tai 
bus Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelio choro metinis piknikas.

Trys žymus Chicagos lietu
vių chorai pildys programą: 
Chicagos Vyrų choras, po va
dovybe K. Steponavičiaus, Lai
svės Kanklių Choras, po vado
vybe J. Kenstavičiaus, ir L. J. 
K. Ratelio choras po vadovybe 
D. Judzentavičienės.

Kas nežino linksmo Ratelio 
jaunimą. Jie linksmins atsi
lankiusius skambančiomis dai
nomis. O šokikų grupė duos la
bai įdomų programo dalį, pa
šokdama kelis liaudies šokius: 
“Kalvelį”, “Voveraitę”, ‘‘Lietu
višką Kadrylių” ir kitus.

Minės Jonines
Ratelio choro Jonai ir bend

rai visas jaunimas tinkamai 
atžymės lietuvių tradicinės Jo
ninių šventės iškilmes. Bus už
degtas Joninių laužas ir dai
nuojamos atatinkamos Joninių 
dainos, bus šokami šokiai ir 
bus kiti įvairumai. Jus pama
tysite tikras “švento Jono” va
karo iškilmes.

Mes su Jumis, Jus su mumis. 
Dalyvaukite! Su Ratelio choru 
visada linksmai laiką pralei
site. Užkviečiu visus.

L. J?3C Ratelio Choro pirm.
V. Raila

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

šiandien ir su
taupyk gana 

Pinigų

Dainuos H. Lukas, Jos 
Glee Kliubas, Nau- 
jienybės, Įspūdžiai, t. t.

Primenu radio klausytojams 
pasiklausyti Progress bendro
vės sekmadienio radio progra- 
mo rytoj, 11:30 valandų prieš 
piet, iš stoties WGES.

Girdėsim gražių dainų, ku
rias padainuos Harriet Lukas 
ir Glee Klubo narės—Vyčių 
Choro trio.

Be to, bus įdomių žinių iš 
Progress Krautuvės.didelio bir
želio, arba pusmetinio Invcn- 
tory ėmimo išpardavimo, per 
kurį yra progos visiems nusi
pirkti namams reikmenų spe
cialiai sumažintomis kainomis. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Rep. J. Z.

$15.000 Žiurkėms 
Naikinti

Miesto taryba vakar pasky
rė $15,000 Chicagos viešų dar
bų departamentui, su instruk
cijomis tuos pinigus išleisti ypa- 
t ngam darbui — naikinti žiur
kes, kurios yra užpludusios kai 
kurias Chicagos dalis.

--------—r—-----------------
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STATYKITE
NAUJA MAMA

7243 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

Kam pirkti seną namą, kada aš tamstai galiu pastatyti gražų naują 
namą dar pigiau kaip kad tamsta turėtum užmokėti už seną.

Pavyzdžiui: pastatysiu ant tamstos loto 2-jų flatų naują gražų namą 
5 ir 4 kambarių, su karštų vandeniu šildomą, geriausį built-in plumb- 
ing fixtures, visi langai weather-striped and caulked, kitčinų kabine
tais ir su kitais vėliausiais įrengimais tiktai už $8200. Jeigu neturite 
lotą aš parūpinsiu prie Marąuette Parkių sumoje nuo $700 ir aukšč.

Mano statomi namai yra įrengti su vėliausiais pagerinimais, subu- 
davoti iš geriausios medžiagos ir yra žinomi 
strukcijos namai.

Per paskutinius 18 metų esu pastatęs apie 250 namų ir visi mano kostumeriai yra 
pilnai patenkinti, kas liudija, jog ir tamsta, pavedęs man savo namo statymo darbą, 
busi pilnai patenkintas.

Dabar yra geriausias laikas pradėti statymo darbą, todėl neatidėliokite tolesniam 
laikui, statykite dabar, kol dar kainos nėra iškilusios. Del platesnių pasitarimų pašau
kite, arba atvažiuokite į mano Ofisą, kuris kasdien yra atdaras nuo 9 vai. ryto ik 5 po 
pietų* panedėliais iki 9 vai. vakaro. Apskaitliavimas ir patarimai veltui. Norintiems pa
rodysiu dabar statomų ir užbaigtų namų. Aš dabar turiu net 13 naujų statomų namų.

kaipo geriausios kon-

Turiu 2 baigiamus statyti namus po 2 flatu 5 ir 4 kamb., gražioj vietoj Marųuette Parke, kuriuos parduosiu už 
labai prieinamą kainą. Taipgi turiu 2 namus ant vieno loto, Cicero, priekinis 5 ir 6 kambarių su beismentu, an- 
tras 4 ir 5 kambarius. Rendos neša virš $70.00 į mėnesį, labai geram padėjime, randasi geroj vietoj. Kaina tik
tai $4300. Cash kiek kas gali. Turiu ir daugiau senesnių namų už prieinamą kainą.

JOHN PAKEL
GENERAL BUILDING CONTRACTOR

6816 SOUTH WESTERN AVENUE PHONE GROVEHILL 0306
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MUSŲ SPAUDA APIE 
LIETUVOS OKU

PACIJĄ

Naujoji Latvijos “valdžia”
Lietuvai “padėjo” sudaryti naują ministerių kabine

tą sovietų'komisaras Dekanozov. O Latvijai tokį pat “pa
tarnavimą” atliko sovietų liaudies komisarų tarybos vi- 
ee-pirmininkas, A. Vyšinski.

Abudu komisarai, pasirodo, veikė pagal vieną planą. 
Latvijos vyriausybės priešakyje tapo pastatytas rašyto
jas, prof. Augustas Kirchenstein, o trys ministeriai yra 
žurnalistai. Premjeras Kirchenstein parašė daug knygų 
apie biologiją,, bet jau yra labai senas ir menkos sveika
tos žmogus.

Tie Latvijos plunksnos darbininkai, netikėtai gavo 
ministerių portfelius, iki šiol visai nebuvo žinomi politi
koje. Matyt,, ne jie ir bus Latvijos politikos vadai. Už 
juos galvos ir spręs tam tyčia paskirtas Stalino komisa
ras; Tik bus vartojamas jų vardas, kad atrodytų, jogei 
Latvija dar turi “savo valdžią”.

Panašiu budu bus sudaryta “valdžia” ir Estijai. Jai 
šitame dalyke “padės” Leningrado sovieto pirmininkas 
Ždanovas. Jisai jau yra atvykęs į Estijos sostinę Taliną.

rašo ,
.“Naujoji Gadynė”, 
!ir

Lietuvos gyvenimo kronika

Kodėl bolševikai okupavo Pabaltijo 
kraštus

Vienas Amerikos korespondentas praneša iš Rygos, 
kadi prieš' tris savaites sovietų valdžia buvo pasiūliusi 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai sudaryti ankštą karo sąjun
gą su Ęusija ir pareikalavo, kad tos šalys padidintų savo 
kariuomenes. Ji reikalavo, kad Lietuva ir Latvija įsigy
tų milžiniškus ginklų sandėlius, kurių pakaktų apginkla
vimui kariuomenių, po 200,000 vyrų. Estijai, kaipo ma
žiausiai Pabaltijo respublikai, buvo pasiūlyta, kad ji ap
ginkluotų 100,000 kareivių.

Tos respublikos atsakė, kad laikyti šitokias milžiniš
kas armijas ir aprūpinti jas ginklais jos nepajėgia. Tokia 
militarizmo našta jas nugyvendintų. Tuomet Maskva nu
tarė atsiųsti savo armijas i Pabaltijo kraštus ir juos oku
puoti!

Tai parodo, kad Molotovo pasaka apie raudonarmie
čių* “vogimus” Lietuvoje ir apie “slaptą” Pabaltijo šalių 
sutartį prieš sovietus buvo grynas blofas: Bolševikai jas 
okupavo dėlto, kad taip sugalvojo Stalinas.

Pikti vaisiai
Buvęs Lietuvos respublikos prezidentas, Antanas 

Smetona, yra Vokietijoje (Karaliaučiuje) internuotas.: 
Kai kas spėja, jogei Smetona bėgo į Vokietiją dėlto, kad- 
jisai esąs nacių šalininkas. Kiti eina dar toliau ir sako, 
kad Smetona daręs “sąmokslus” su naciais prieš sovietų* 
Rusiją — todėl jisai ir pasišalino iš Lietuvos, kuomet bol
ševikai tą sąmokslą atidengė.

Bet -šitie spėjimai neturi pagrindo. Smetona nebuvo 
nacių: pritarėjas. Jisai net pasodino į kalėjimą Voldema
rą, kuomet šis buvo pradėjęs agituoti už susiartinimą su 
Hitlbriu.

Antra, jeigu Smetona butu buvęs naciui sėbras; tai 
kam? naciai butų jį dabar suėmę ir padėję po areštu-?.

Bet, tur būt, nedaug žmonių Lietuvoje gailisi, kad 
tas “tautos vadas” išdūmė į užsienį. Lietuvai butų buvę 
daug sveikiau, jeigu jisai butų seniai susipratęs kur nors 
“išvykti” ir butų diavęs progą Lietuvos žmonėms išsirink
ti tokią valdžią, kokios jie nori.

Dabar, bolševikams užgriuvus ant Lietuvos, visai lie
tuvių tautai butų aišku, kad tai5 yra smurtas; Bet kuomet 
Smetona nesitraukė iš tos vietos, į* kurią jisai' buvo ne
teisėtu keliu įsigavęs, ir kartu su juo laikėsi įsikabinę į 
valdžios “ėdžias” tautininkai, kurių Lietuvos liaudis ne
apkenčia, tai daugeliui žmonių Lietuvoje šiandien visai 
neatrodo, jokei čia įvyko kokia nors nelaimė. Ne vienam 
ateina į galvą mintis: “Gerai, kad Lietuva tų gaivalų nu
sikratė!”

Lietuvos nepriklausomybes priešai tokiu budu turf 
patogų argumentą savo propagandai. Tai vienas piktųjų 
Smetonos viešpatavimo vaisių.

Protaujantieji žmonės tačiau supranta, kad klausi
mas šiandien eina apie daug svarbesnį dalyką, negu Sme
tona ir jo sėbrai. Klausimas eina apie Lietuvą ir jos at

Iš- savaitraščių;, kurie išėjo i 
’šios savaitės pabaigoje, galima 
patirti, kad- Visa musų, spaudū 
pagrindiniai užėmė tokią pat 
poziciją Lietuvos okupacijos 
klausimu, kaip “Naujienos”. 
Pavyzdžiui, “Keleivis” rašo:

“Lietuvos nepriUlhufeomy- 
rfėi1 jau padarytas galas: Yfti- 

| sų tėvui žemę užėiifė 5OO;0OO! 
Stalino kareivių. Pereitą su- 
batų per Lietuvos sieną su- 
marmėjo' 200 raudonųjų*tran
kų, o paskui juos pradėjo 
veržtis ir raudonosios armi
jos pėstininkai:

“Rusijos spėkos užpuolė 
Lietuvą budingu totalitari
nėms valstybėms staigumu.”

“Tėvynė”, 
Amerika”

“Dirva”. SLA. organas- salto:
“Tai jau po Lietuvos ne

priklausomybės.
“Jau po to, kai rusai įsi

steigė savo bazes Lietuvoje, 
buvo galima jausti; kas i& to- 
išeis. Tas jausmas buvo, kad 
Lietuva gali netekti nepri
klausomybės. O kad taip gali 
atsitikti, Tėvynė rašė jau 
tuomet. Tas, nors labai liūd
nas musų pranašavimas da
bar jau pildosi. Kad rusai pa
sidarė toki ‘geri’ ir okupuoja 
Lietuvą vyriausiai tik dėl to, 
kad ją ‘apgulti’ — tai tik 
muilinimas svietui akių. Kad' 
Lietuva gali netekti savo ne
priklausomybės, tokia nuo
monė galioja ir Lietuvos po
litiškuose rateliuose. Ten ma
noma, kad Lietuva dar ga
linti pasilikti autonomiška 
taip, kaip iki Pasaulinio Ka
ro buvo prie caro.
Bet daugelis Lietuvos politi
kų prisibijo; kad’ Lietuva; lai
kui bėgantį galinti netekti1 ir 
autonomijos. Esą; rusai da
bar sovietižuoja užimtą Len
kijos dalį, tai panašiai gali’ 
pasielgti ir Lietuvoje. O kad1 
link to einama; taii rodo* ir 
tas faktas, kad- RUSijos ko
misaras V. G:. Dekanozov 
Kaune jau! dhbar reikalhūjąš 
žymių politišką ir ekonomiš5- 
kų pakeitiinųf Lietuvoje.”

Nepriklausoma^ Lietuva 
palaidota.

“Naujoji Gadynė” rašo:*
“Nepriklausoma: Lietuva’ 

jau palaidbtat; Tą! raudbnųjų* 
imperialistu sihuiftlą pilhiau** 
šiai užgiriai amerikiniai! Mas
kvos- garbintojui’!' Jie sako; 
kad tai ‘gfažr pradžia! Lietu»- 
vos žmonių* šviesesnio gyve
nimo.’ (“Laisvės”, birželio 18 
d. laida.) Vėl kartojama seni 
melai apie Maskvos ‘meilę’ 
Lietuvai, apie Lietuvos vy
riausybės ‘nedėkingunią’ Bol
ševikams- ir t.t....

“... Didžiausios musų kra
štui nelaimės valandoje mes 
sakome: Mirė nfepriklaU’Soma» 
Lietuva po smugiais> aziatiš- 
kų barbarų—dar kelsis nau
ja’ ir Ihteva Lietuva, tų bar
barų atsikračiusi!.”

RAGINA NEPASIDUOTA
IMPERIALIZMO

AGENTAMS
Brooklyno “Amerika” sako, 

kad Lietuvos išeivija šioje ša
lyje turi kovoti prieš svetimos 
valstybės imperializmo agen
tus, kurie Lietuvos okupaciją 
vadina jos “laime1’. Toliaus tat; 
savaitraštis tęsia:

“Šiandien dar sunku ap-
■......................... ............. -■ ...

čiuopiamai ir tuojau pasaky
ti, kaip gelbėsime savo tautos 
ateitį; Visa- tai išsiaiškins pa
mažu1s ir netrūkus. Mums aiŠ** * 
ku, kad1 turės susidaryti vie
na jėga, kuri vadovaus tau
tai. Tai jėgai turės atstovau
ti! rihktiniausiy tautos asme
nų gi’ttpė' su pripažinta vadb- i 
.yybe priešakyje. Nesvarbu; iš\ 
kur ta vadovaujanti jėga iš-, 
Uiik — iš katalikų, liberalų 
atf Socialistų — bet ji ttii’ė's 
būti visų pripažita.: Iš jo$ thi- 
rėš plaukti nurodymai visai 
tautai kas veiktina,? kaip* dig- 
tinasi tautiniuose darbuose.”

Clevelando “Dirva” pažymi, 
kad—

“Amerikos lietuvių tauti
nė, katalikų ir socfalistų 
spauda piktinasi tokiu Mask
vos banditizmu prieš Lietuvą 
ir kitas mažas kaimynes. 
Džiaugiasi tik muSų komu
nistinė spaudh...”

t e

“Dirva” aiškina, lįodėl Anta
nas Smetona paspruko į užsie
nį: esą, jis pabėgo “išvengimui 
radikalų keršto”.

Justinafr Palėckik; liaujas Lie
tuvos premjeras, kurį “D.” re
daktorius sakosi pažįstąs, rfei-j 
kalus vesiąs “taip, kaip janv 
Maskva diktuos, jis tik tam ir 
pristatytas”.

{VAIRIOS ŽINIOS
Areštavo Jurininkų 
Unijos Prezidentą

Lietuvos Darbo 
Rūmą Suvažia

vimas
‘ kaCjnas:
visumos narių suvažiavime, ku
ris truko dvi dienas, Darbo Rm 
inų pimhininkas plačiai prane
šė, kas yria Darbo Rūmų pada
rytu. ir teltedaroiha* Socialiniais, 
ekonominiais • bei kultūriniais 
dirbančiųjų reikalais; Darbo 
Rūmų socialinis skyriui pastai 
rūoju metu1 darbininkų ypač 
gausiai* lankomas.. Tai rodo, kad 
Idhrbihihkijd* nori vis arčiau- 
bendradarbiauti su* Darbo* Ru> 
mais, nes įritikiho,r kadi per šią 
instituciją gali geriau gihtr sa
vo teises. Įvairiais nusiskundi
mais, kaip dėl atlyginimų iš
mokėjimų, darbo sąlygų ar ku 
■riais kitais teisiniais klausimais 
patarimų ieškodami, į socialinį 
skyrių Kaune atsilankė apie 9i- 
000 asmenų. Vien tik prašymų 
įvairiais reikalais surašyta apie 
6,000. Darbo Rūmų advokatai 
teismuose darbininkų reikalus 
atstovaVO apie 400 kartų. To
kiais ir panašiais reikalais kult, 
klubuose (provincijoje ateilan- 
kė) apie 7,500 asmenų. Įvai- 
Iriais reikalais prašymą darbi
ninkams surašyta apie 7,000. Iš 
viso su įvairiais nusiskundimais 
atsilankė apie 16,000 darbinin
kų.

Ekonominė veikla.
Pasunkėjus gyvenimo sąly

goms, Darbo Rūmai turėjo sku
biai prisidėti prie darbininkų

T0RONTO, Ont., birž. 21. — 
Čia liko areštuotas J' A. Stilli- 
van, Kanados jurininkų unijos 
.prezidentas* Kuo* jis yra kal
tinamas, kojkas dar nėra 
ma.

Pien^ Ginčo 
Arbitracija

žino-

j Specialiai; paskirta- arbitraci- 
!jos komisija- šią savaitę pra
deda spręsti1 pieno išvežioto jų 
Unijos ir pieninių* ginčą dėl’ al
gų: Komisiją, sudaro Phul Pot- 
>ter, pieninių.' atstovas; Thomas 
įHhggerty, unijos sekretorius, ir 
'arkivyskupo StnitcH paskirtas 
imonsin. Dėmite: JI Dunne.
t Nesusipratimas, iškaukęs net 
jdū' streikus; kilo- kai! pieninės 

ai--sumanė1 nukirsti! išvežioto jų! 
g<w apih 20%.

Melroseparkiečiii
Piknikas Pavyko

Sutraukė dkūg žMonių
* Sekmadienį, birželio l(n 
vietos SLA 125 kuopa, Mergi
kių Klubas ir P.. L. A. Klubas 
surengė pikniką Paul’s Grove 
darže, prie1 Lake ir Medinalr 
gatvių;

Piknikas turėjo netikėtą par 
sišekimą. Oras šiltas, tartum, 
rųumsi priruoštas. Svečių priva
žiavo didelis skaičius. Visi link- 
snlihosf tyrame ore, sueidami, 
susiartindami- su seniai maty-

<i„.

Darbo Rūmų

sportinės varžybos ir t.t.
Meno ir teatro reikalai.

» . . . ..I Praėjusiais metais meno sn- 
tyje buvo varomas seniau pra- 
įdėtafe dhrbas, organizuojant 
chorus,, orkestrus, scenos mėgė- 
ijų būrelius. Ypač kreipta dėme
sio į teatro organizavimą ir jau 
keliuose miestuose prie kultū
rinių klubų (Šiauliuose, Mari
jampolėje, Panevėžyje) labai 
{sėkmingai veikia scenos mėgė
jų būreliai; kurie reiškia noro 
ir dfeda pastangų išaugti į pa
stovius ir nuolatinius teatrus. 
Vos padėjus naujiesiems Darbo

Rūmų namams pamatus ir nu*! 
mačius teatro salę, buvo suorfj 
ganizuotas teatro kolektyvas iš 
apie 100 žmonių su solistais/ 
dramos aktoriais, baletu, choru 
ir orkestru, šis kolektyvas jau • 
ir konkrečiais darbais pasirodė.;

^PERKA—PARDUODA*—MAINO j

Elektrinius Motorus
Ekspertini* Pataisymams Patarnavimas.

Fan Motorai—Pumpų Motorai — Aaldytnvų 
Motorai—Klek triniai' Mkrtnrat, Vartojami Rca- 
taitrąntuose—Buėemėse——Bat siuvyklose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius: Motorus” •

PARŪPINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATVtf PASIIMAM IR 

PRISTATOM.
Skubus Patarnavimas—Dfemp—Naktį

SUPERIOR ELECTRIC 
COMPANY

2111- SOUTH- WABASW AVĖ. ■;
Tel. CALUMET 5402

Naujos Mados Aparatas Pritaikymui' Akinių.J AKINIAI VISOKIOS MADOS
& už $2.45

pritaikyti akims su pilna garantija. Ekza- 
K 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 2161

SPARKL1NG, NATŪRAI-LOOKING
MONEY-BACK 
GUARANTEE 0FJ
SATISFACTION

nlo. Pereitą; žiėmą, pasireiškus 
kuro trukumui, įbarbo Rūmai 
stengėsi parūpinti pigesnio ku
ro, 1939 m. per D! R. kuro pa
skirstymo sandėlius buvo išduo
ta 760 tonų durpių 2,000 asme
nų ir apie 8,000 erdmeterių 
malkų apie 4,500 darbininkų. 
Kuras buvo pardavinėjamas žy
miai pigiau negu privačioje 
prekyboje. Darbo Rūmai, plės
dami ekonominę veiklą įsteigė 
'ekonominį skyrių; kuris suor
ganizavo Šančiuose ir Petrašiū
nuose prekių paskirtymo, punk
tus ir prie D. Rūmų atidarė val
gyklą:. Šioje srityje* D. Rūmų 
veikla numatoma, plėsti.

Švietimo reikalai!

Darbo Rūmai: savo švietimo 
politikoje pasirinko tokį, kelią, 
kuris suteikia- darbininkams lo- 
;kių žiniųn kurios palengvina? ir 
'patobulina jų pasirinktą- darbą. 
Tam- tikslui- Darbo. Rūmai,, be 
bendro lavinimosi, kursų, orga
nizuoją visame krąšte įvairius? 
profesinius kursus. Kursus lanr 
,ko- suaugę žmonės. Profesiniai* 
kursai, organizuojami trijų mė- 
Įiiesių laikotarpiui; nes daugelis-

Biknis* visose' koncesijose gė
jai progresavo< ir gerai pelnė.. 
,Visi stambiai uliavojo, namo- 
greit neskubėjo, kol F. SmigeL- 
.skio: orkestrą grojo. Tai yra ge
riausi muzikantai.

Didis ačiū “Naujienoms” už 
garsinimą. Dėl to ir naujiehie- 
įčiai suvažiavo. Tad sudarė pik
niką, pilną gyvumo ir draugiš- 
kiimn. Naujieniečių niekas “ne* 
suby tilte”, nes jie geriausi žitior 
jriM Valio! Skaitykim “Naujie
nas” I —Stanley J. Rogers.

r . -• » ' *

eitĮ". Iš Shietonoš rėžimo laidotuvių galima pasijuokti, bet 
kad yra laidojama Lietūvofe nepriklausomybę, tai čia jau 
yra ne juokas, o gili lietuvių tautos tragedija.

skirti daugiau laiko:: Bendrojo! 
lavinimo kursai organizuojąmi- 
įpradž. mokyklų-, programa. 
.Šiuose* kursuose, mokslas trun
ka 4: metus. Bendrojo lavinimo
si kursai kasmet išleidžia, gau
sias? laidas. Bet yra pasiryžėlių, 
norinčių: ir toliau mokytis, kad* 
vėliau galėtų- pasiekti aukštesnį 
profesinį: išsilavinimą. šitie pa
siryžėliai ir paskatino Darbo 
Rumus* stbigtf prb gimnaziją. 
.Šiandien, jau artėja laikas* rim
tai. susirūpinti- aukštesniosios 
.pramonės- ir amatų mokyklos 
steigimu*, kurioje butų galima 
paruošti- pilnaii atbaigtus^ pnofe- 
įsiuioi darbo specialistus. Yra 
darbininkų, uždirbančių, geriau 
už vidutinius- valdininkus^ ku- 
,rių’ pajamos leistų- kultūringai 
gyventi ir gražiai, išlaikyti savo 
jšeimast. Tačiau tokios 
dažnai! dėk įvairių 
.negalavimų negali: išbristi 
skurdo. Todėl kui turiniam dar
bo, žmonių auklėjimui D. Rū
mai kreipiai ypatingo dėmesio. 
Skaitomos įvairios paskaitos, 
organizuojamos kultūrinės pra
mogos, kaip teatrai, chorai, or
kestrai, iškylos, ekskursijos,

os šeimos 
kulturiniu

■♦PERMATOMOS 
STOGELIŲ IR 
NOS FLEITOS.

A. M. OLSON.

♦ BE
♦ DALI-

VED.

DAROMI} DANTIS TIK laiMiiuofatn ir 
reglatruotain dent Ik< ui užsakius arba 
jo impresijų receptą Kavę 
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ 
Jei nebūsit 100 7o patenkinti, užtikri
name, kad atgausite klekveną centą. 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS!
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS 

PI.KITA8*
1 denos patarnavimas. Galima mokė
ti# mėnesiais. SUTAUPYK pusf ar 
DAUGIAU ’mustj laboratorijų. Pa
sauly Didžiausiu Dantim 1‘leitų Dir
bėjų darbo pleitų. ATEIKIT ŠIANDIE !

K’ lt""T A. A. A. DENTAL LABORATORIES,, INC. 
kasdien iki O, antrini, ir Main Office: 1355 MILWAUKEE AVĖ. Phone Arm. 9950 
kotvirtad. vakaro iki 7. Loop Office: 202 SO. STATE STREET, Phone H*r. 9959

Skalbimui Mašinos Visokiu
Išdirbysčių po

MAYTA.G, THOR, PRIMA, EASY 
WESTINGHOUSE ir kitos

Visos mašinos turi naujų mašinų garantijų

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 W. Roosevelt Road. Tel. Seeley 8760
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LINKSMAS ffi DRAUGIŠKAS PIKNIKAS
' — Rengia —

Roselando Lietuvių Kultūros Draugija
Sekmad., Birželio 23 d., C Roman? darže

658 West' 123rd S t. ir Union Avenue1.
Pradžia 12 vai. dieną. Privažiavimas 119- gatvekariais iki Halsted, 
o iš čia busais iki 123 gat. iš kur iki pikniko vetos bebus tik vie
nas blokas—prie Union Avenue. širdingai, kviečia KOMISIJA.

Ji' ». * .. ........................................... ■!.■■■■■■«■

Kviečiame visus draugus, pažįstamus ir gimines atsilankyti į

GRANO OPENING IR ŠV. JONO PARTY
SUBATOJ, NEDĖLIOJ IR PANEDĖLĮ,

Birželio-June 22,23 ir 24
' JOHN KARALIUS TAVERN

535 West 32nd Street.
„ Bus skanių užkandžių ir gėrimų. Kviečia JOHN KARALIUS, Sav.

■ .........  ,......... ■„ , ...„i ...  ... ,

Pirkite Anglis Dabar—Kainos Nukrito 
ALESAUSKAS & SONS 
7100 So. Talman Avė.

Tel. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome modernu budu 

Pardavinėjame tiktai geriausios ko
kybės anglis;

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

Turtas virš
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3^/2% Pa- 
dėtus Pinigus: Duodam Pasko

las Ant Namų« L iki. 20 mt.

LOAN ASSOClATlONof Chieago

JUST1N MACK1EWICH, Pres;
Vai: 9 iki 5. Ser. 9 iki- 12

Legionierių Ekskur
sijos vadas

Wm. J. Kareiva

$4,900,000.00
- $350,000.00

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS“ FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

NELAUKITE- • ■
Rytoj Gali Būti Pervčlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalkukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų- jums polisą per musų’ kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

• “Mes esame pirmaklasiai nariai Chieago Board of Undervvriters”

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

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
COEUMBIA PIRE INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S: INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS' FIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN -FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS' BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOEN1X INDEMNITY COMPANY.

—M f ■ HMM m TOSUtatMEF

KAM LAUKTI?
$A.5O

.X, *34-50

Įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

jau- 18Dirbame puikias 
naujuosius Hue 
turaliau atrodo.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

metų. Ateikite pamatyti 
labiausia paneša į tikruosius ir na- 

DYKAI APSKAIČIAVIMAS.

Lawndale tentai Laboratories
HEJNA BROS.

3945 W. 26th St. 1724 So. AshliimT Avė.
Tel. r:rwndale 2908-9 Tel: Mbnroe 9251'

Atdara kasdien1 9 iki 8:30. šeštadienį 9 iki 5.

■--------------------------------- - ' ' ■— ■' • v

. GERB. Naujieną skaityte* 
įas ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti / 
tas krautuves, kurtes

^skelbiasi Naujienos^.
L:-- " - — . ' ■

n

šią savaitę gal nieks nSra-|'’ 
taip užimtas ir užsiinteresavęs' 
kaip Wm. J. Kareiva su savo 
komisijos grupe ir visa legio^ ’ 
nierių posto valdyba. Deda vii- 1 
sas pastangas, kad padaryti pa*-1.

rengia American Legion Dat- R 
riaus-Girėno Postas 271 rytoj, 
birželio 23, laivu “City of

Chicagos į
Mihvaukee.

Jau baigia visas komplikaei“ tgj 
uatyt, kad jgj 

viskas bus pnvyzd’ngai padary- 
ta. Puiki orkestrą, junior ir ’]g 
juniorettes kapeli ja susidedanti® 
ti iš 50 jaunuolių, net dvi grut- 
pės artistų, sudarys puikiausi 
“floor show” nuvažiuojant ir g 
•parvažiuojant.

Ten nuvažiavus iš laivo iš'li- » 
pę maršuosim į Hotel Antier,, 
kur visi svečiai bus maloniai’g 
vaišinami ne tik užkandžiais, I 
bet ir gardžiu alučiu kiek tik|§ 
kas norės — veltui.

laigi, tikra retenybe musų 
gyvenime pasilaiko, kadangi 
laivo likietų kaina visuomet 
yra $2 vien tik laivui; o su šia 
ekskursija daugiau negu $2 
vertės gaunama priedų, kaip 
aukščiau minėta: valgiai, gėri
mai ir aukščiausios kliasos 
“floor show”. Taigi, nei vienas 
per žiemą Chicagos dulkių pri
gėręs neturėtų praleisti tokios- 
progos neišvažiavęs į tyrą eže
ro orą, kur galėsit užmiršti sa
vo naminius rūpesčius ir ata
tinkamai pasilinksminti.

jsigykit tikietus šiandien, neš 
valgiai ir gėrimai bus gamina-

kietai tiktai $2' asmeniui į abi 
puses, vaikams puse kainos. 
Tikietai pirkti prie laivo nesi- 
skaitys Įi ekskursijos grupę.

PASTABA: Visi po»tb> nariai 
prašomi apsirengti siu unifor
momis, kurie turite, arbai bent 
dėvėkite legiono kepures: 
t Narys

KLAUSYKI ME
-*_____ —____ _______________ ___________________________m_____ .a . —__ a_______

siltimiero Rytmetinių
RADIO

* PROGRAMŲ
19:00 VALANDĄ RITO

RASTINfi:
YVE. PROSPECT 4050

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

MASTER WIND0W SHADE CO.
? S: Jt Vondrak Tel. Lafayette 4560
Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽflKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDA

1803 WEST 17tti STREET’ (ARTI' WOOD ST.)

SUDRIKO MILŽINIŠKAS REFRIGERATORIŲ

IŠPARDAVIMAS
DeLuxc, 1940 Refrigeratoriai, verti $199.50, Po $119.9& 1940 Standard Rcfrigera- 
toriai po $89*50’ir $99.50- 5>ir 10 Metų garantija. Išmokėjimai po 15c į dieną. 
AVestingbouse, Philco, Norge, General Electric, Kelvinator, Croslcy, Hot Point ir 

kitų visų geriausių išdirbysčiųi

o QUALITY- BUILT

7CU.FT.
FAMILY S5ZE

IBRTDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

*321fi S. Halsted St. VICtory 4965
» Stogus, cinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
>raisome ber ką. Atnaujiname bet
l ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.
........... .............................

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutli

Tai yra Geriausi Ir Gražfatu! 
Automobiliai Amerikoj; tnoder- 
i.iškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai Tei- 

f singas patarnavimas pas

f BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US" 

4030 So. Archer Aveliu*
Phone Virginia 1515

The finest refrigerator ever 
offered at this price! A sensa- 
tional value in itself . . . and 
by buying now you get the 
eleetrie clock FREE. Look at 
these Mde luxe” ąuality fea- 
tures:

• Ilandsome One-Piece Steel Cabl* 
net.

• Dumble Dulux Exterior, perina- 
nently whitc.

• Acid-Rėsisting Porcelain Interior.
• Wide, Oversize Freezing Unit with 

self-closing swing type door.
• Hcrnietically Sealcd Power Unit 
... quiet, powerful, cconomical.

Many more fine Jea turės !

GET THIS

GIFT
Kuponas Del Dovanų Dykai

Atsineškite Šitą Kuponą, Gausite

1941 Mėty Radio Išpardavimas IVardas
RCA Victor, Philco, Zenitli- ir kitų, 6 ir 8 I'.....

tūbų, gražiuose kabinetuose po $34-95 I Adi
10, 11, 15 tūbų pb $49.50 r 
NUOLAIDA UŽ SENĄ RADIO I....

resas

JOS. F. BUDRIK
FORNITURE HOUSE

3^9-111 ir 3417-21 S. Halsted Street
Tel. Yards 3088 >

Leidžiamas žymus radio programas iš stoties WCFL 870 k. nedėlios vak. 9’ vai. Makalai, dainos

Geriausias Anglių ir Aliejaus 
Kainas Gausit Birželio Mėnesy
Aukso patarimas, pirk dabar, sutaupysi pinigų nuo kuro! Tai padarykit šiandien!
Užėisakykteiš savoang- ( Mefonuokit dar šiandien Įf “cs £r_i!ta?10;me, 
lininkovbet prašykite, kad | 
jum® duotų musų anglis! R0CKWUL 8200

- - • -

, sės tono iki didžiausio 
skaičiaus. Aliejaus nuo 

'l 50 galionų iki viso karo.

PULASKI COAL CO.
3025 WEST 26th STREETPristatome visur Chicagoje, OAOf 96111 QTRWT KAZIMIR PA45DAN

, ir priemiesčiuose.’ <)v£J VvIjmI uUlll lOlItlLljl Prezidentas ir patarėjas.

MUSU KUR® KOKYBĖ YRA AUKŠČIAUSIA, 0 KAINA ŽMONIŠKIAUSIAI

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
co. — Wholesale
4707 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 0014

ypel. CICERO 5306

C.&M.PAUGA
. D1STRIBUTORS

5031

Parduodam goriausi ir 
stipriausi

FOX 11EAD ALŲ
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

VICTOR BAGDONAS
• LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
.Perkraustom forničius, pianus ir 
■visokius rakandus bei storus.
Vežam į farmas ir kitus mies- 

rtus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

į 3212 So. Halsted St.
I Šaukit Tel. VICTORY 0066

FOTOGRAFAS
tONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
tonsilus $13.50
PRABŲ VIMAS $cn n n
Ligoninėje ..............  *UU.UU
RAUDONGYSLIŲ $,OC Hfl 
Išėmimas ir Ligon. CU*UU 
REUMATIZMAS C O 
Greita Pagelba ....... tL.UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija $1.00

iir vaistai .................. ■ ■ w
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chieago

NUDAŽYTI 
KURTENUS SU

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

10c I
3už25c

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Gypsi^l
E.CRU CURTAIN DYE

opine
JDarcus
RYTINI: KABIO 

VALANM

— iš stoties —

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

iki* 9:15 vai. ryto

Išgirsit' vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

I
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Ar Planuojate Vakacijas?
ARBA IŠVAŽIUOTI ANT ŠVENTADIENIŲ?

USPELS RESORT
Yra labai tinkama vieta smagiai laiką praleisti prie MANSON LAKE 
Woodboro, Wis. 51 keliu, 340 mylių nuo Chicagos. Kambariai cotta- 
ges su valgiu ar patys pasigaminsite. Labai prieinamos kainos.

Rašykite Mr. A. Uspelevičius, Rhinelander, Wis., Manson Lake.

KAS TAS “JAUNIMAS”, KURIO JONINĖS 
ĮVYKSTA RYTOJ PO PIETŲ

Tai Įdomus ir gyvas jaurtuolių laikraštis
Chicagiečiai daug girdi apie turą, gražiąja tėvų kalba ir, 

pasidi- 
vaikais

Metinis Piknikas Su Laimikiais
— Rengia —

Lietuviška Teatrališka Draugija Rūta No. 1
Sekm., Birželio 23 d., 1940—11:00 v. r.

WILLO-WEST GROVE
63-čia ir Wiliow Springs Road, Willow Springs, III.

Bus gera muzika su lietuviškais ir amerikoniškais šokiais.
IŠDALINS 25 DOVANAS!

“Jaunimo” Jonines, kurio* abelnai, skiepija jiems 
įvyks ateinantį sekmadienį bir- džiavimą lietuvių tėvų 

esant.

Jus ir jūsų draugus kviečiame į

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
VINEW00D TA VERNO

82 ir ARCHER AVENUE, Willow Springs, III.

šeštadienį ir Sekm., birželio 22 ir 23 d.d.
Bus muzik, šokiai, valgiai, Schlitz alaus ir linksmus pobūvis vi
siems. Vieta yrą 50 pėdų nuo Phillips 66 gasolino stoties kairėje, 
ant kalnelio. ANNA RUDMAN, Savininkė.

želio 23 d., Sunset Parke (Ar
cher Avė. ir 135th Street). Jei 
oras pasitaikys gražus, tai spė
jama, kad į šį išvažiavimą su
plauks tūkstantinės mini. s.

Šia proga yra pravartu tart: 
kelis žodžius apie patį ‘“Jauni
mą”. Nėra abejonės, kad daug 
lietuvių, kurie žino kokį darbą 
“Jaun inas” musų tarpe dirba, 
būtinai pasistengs Joninėse da
lyvauti ir savo 
ti.-

paramą suteik-

Sunkus darbas
dar- 

pasi- 
jau-

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelio 
CHORO METINIS

Piknikas-Gegužine
Sekmadienį, Birželio (June) 23 d.,

' LIBERTY GROVE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

Programą pildys Chicagos Vyrų Choras, vadovaujamas K. Ste
ponavičiaus; Laisvės Kanklių Choras, vadovaujamas J. Kenstavi- 
čiaus ir Ratelio Choras, vadovaujamas D. Judzentavičienės.

Ratelio Choro ŠOKIKAI šoks įdamius Lietuvių 
Liaudies šokius.

Bus uždegtas Joninių laužas ir dainuojamos atatinkamos dainos, 
šokiams grieš padidinta Ratelio orkestrą. Septyni vertingi išlai- 
mėjimai. Bus skanių valgių, gėrimų ir kitokių įvairumų. •

Užkviečia L. J. K. RATELIO CHORO RENGIMO KOMISIJA.

1936 m.Įsteigtas
“Jaunimas”

laikraštis Amerikos lietuvijoj 
leidžiamas jaunajai karta1, ku
ri lietuviškai nemoka užtekti
nai, kad sekti lietuviškąją lite- 
i a turą, o vienok trokšta palai
kyti artimus santykius su visu 
lietuvišku gyvenimu.

“Jaunimą” įsteigė 1936 me
tais grupė darbščių ir gabių 
jaunosios kartos laikraštinin
kų ir rašytojų. Nuo pirmojo 
numerio po šiai dienai tą laik
raštį redaguoja Juozas Poška, 
jaunas laikraštininkas, kuris 
mokslą ėjo Lietuvoj ir šioj ša-

yra vienintelis

Nėra kalbos, kad šitas 
bas pareikalauja daug 
šventimo ir pastangų iš 
nųjų veikėjų. Kartu reikalinga
r stambios sumos pinigų laik
raščio leidimui ir įvairių jau
nimui naudingų projektų įgy
vendinimui.

Keikia būtinai pažymėti ir 
tas, kad “Jaunimas” sugebėjo 
surasti liniją, kuria jaunimas 
suranda bendrą lietuvišką kal
bą neatsižvelgdamas į partiji- 
nį susiskirstymą. Štai, kad ir 
sekmadienį, “Jaunimo” Joninė
se dalyvaus programoje Biru
tės, Pirmyn ir Naujos Gady
nės chorai,
CYO, Ciceros 
čiai, ir daug kitų jaunimo or
ganizacijų, kurių idealogija 
veikloje kartais ir visai ryš
kiai skiriasi.

Čia tai tik keli bendri bruo
žai apie tą “Jaunimą”, kuris 
kviečia Chicagos lietuvius būti 
jo svečiais Joninėse, šį 
dieni, Birželio 23 d., 
Parke.

Jau pačių Joninių
kad suteikti atsilankiusiems 
linksmą ir įdomią dieną. O sa
vo atsilankymu jus kartu pa- 
remsite “Jaunimo” sunkųjį 
darbą. J.I.S.

(Norintieji gauti “Jaunimo” 
Nr. susipažinimui, rašykite: 
JAUNIMAS, 2’201 W. Cermak 
Rd„ Chicago, III.)

TRECIĄ METINI

PIKNIKĄ
L

RENGIA

NEW CITY FURNITURE MART

YPATINGA VILIONĖ

S. & M. AUTO SALES
7333 So. Halsted St.

Mes , galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
kokį vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
ste musą nuostabius pirkimus, 
bereikia įmokėjimo, jei turi nuo- 
lalinį darbą, o jūsų vartojama- 
s.s karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 mė
nesių išsimokėjimui. Turime štai 
tokių pirkinių:
1937 Tellaplane 4 durų $4QE 
Sedan, elektr. šildyt.......fcww
1936 Packard 4 durų
Sedan :............................. feVU
1937 Nash, mažasis 4 durų
Sedan, radijo, šildytuvas 
defrosteris, tik ............ W ■ W
1937 Terraplane 4 durų $OQ£ 
Sedan, trunkas ..............  fcww

IR DAUG KITOKIŲ.
Atdara Vakarais iki iu v. 

ir sekmadienį.
7333 SO. HALS1ED 
Tel. Abcrdeen 3780

►
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.

r.

Vyčiai, Lietuviai
Raudon-Rožie-

PILNAS PASIRINKIMAS
NAUJAUSIŲ 1911 METŲ MADOS

ZENITU IR KITŲ IŠDIRBYSČIŲ

Mažiausias Kainas Mieste Dabar Siūloma

PEOPLES FURNITŪRE CO.
I f i<

Paplitęs visoj šaly
Anot redaktoriaus pareiški

mo, pirmasis “Jaunimo” nu
meris turėjo tik 36 užsimokė
jusius prenumeratorius, šian
dien gi “Jaunimas” jau turi 
tūkstančius skaitytojų ne tik 
Chicagoje, bet ir kitose lietu
vių kolonijose. Didesniuose 
miestuose kaip Waterbury, Phl- 
ladelphijoj, Baltimorėj, Detro
ite ir kitur šiandien “Jaunimo” 
skaitytojai yra susibūrę net į 
speciales kuopas, kurios vietoj 
uoliai dirba burdamos čiagimu- 
sį ir augusį jaunimą į lietuviš
ką susipratimą.

Daug dirba Ch’cagoje
Pačioje Chicagoje “Jauni

mas” dirba daug. Čia reng:ama 
įvairus lietuviški pam'nėjimai, 
suvažiavimai, organizuojama 
portas (pavyzdžiui, ir ateinan

tį sekmadienį — Joninėse —■ 
dalyvaus aštuonios beisbolinin- 
kų komandos, kurios loš už 
Chicagos lietuvių čampionatą), 
ir žinoma, kas svarbiausia- — 
leidžia laikraštį, kuris tiekia 
jauniesiems visas lietuviškojo 
pasaulio žinias, supažindina 
juos su lietuvių kultūra, litera-

BEN STAR CLOTHING
4630 So. Ashland Avenue

Peter Kacer
Beverly Shores, Ind. 

Telefonas 2863-2

PEOPLES KRAUTUVĖ aplaike didį pasirinkimą 1911 
metų mados naujus modelius Zenith ir kitų geriausių iš- 
dirbysčių radios, kuriuos dabar per vasaros išpardavimą 

siūlo už specialiai MAŽAS KAINAS.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Duoda specialiai didelę nuolaidą už senus radios taip kad 
dabar pirkdami galite sutaupyti nuo $10.00 iki $40.00 

ant naujausio radio.

Trečias Metinis 
New City Mart 
Piknikas

BIRUTĖS DARŽE, 79th ir Archer Avenuj

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 23, 1940

DOVANOMIS$l,5C0 $1,500pakaks,

— ĮŽANGA 35c —

NEW CITY RADIO ORKESTRO MUZIKA — ŠOKIAI — RADIO
ŽVAIGŽDĖS

sekma-
Stmset

KOMEDIJANTAI — SMAGUMAI VISIEMS

GARBINGAM

SPECTATORS — PUMPS—RUDI IR BALTIALLWHITES

pat jūsų du-
Pasirink sa- 
stylių čia!

rų.
vomieros. Visi ekspertiškai

• pritaikomi.
KAINŲ NEPAKĖLĖME.

Didžiausias 
rūmas Chicagoje. 
Prie

98
ir aukšč.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

o/

r

Visos

MES
WEGGIES—MULTICOLORS—- SPORTS

MĖLYNI IR BALTI —JUODI IR BALTI

ĮSIGYKITE BOSTON’S BALTUOSIUS 
BOSTONS LEAD THE PARADE!!!

Make Vour Truss Hea* Your 

RUPTURE 
Consult Only o Specialiu DocforAteikite pamatyti ir pasiteirauti pirma negu pirksite ki

tur. PEOPLES KRAUTUVĖJ rasite mažiausias kainas, 
geriausias išlygas.

Rengia Birutes Darže

Vyrams ir Jaunuoliams

Midget radios nuo
Console radios nuo
Kombinacijos radios nuo
Portable radios nuo .....

$5.00 
$19.50 
$29.59 
$19.75

PEOPLECIrURNlTUREU
4179-83 ARCHER AVENUE

VEDĖJAI IR PARDAVĖJAI
M. T. Kezes, broliai Juozas ir Stasys Krukai, Lesnikas, 

Visiems Maloniai Patarnaus

Šiame piknike bus išdalin
ta $1500.00 dovanomis. Tai bus 
nepaprastas piknikas. JĮ ren
gia NEW CITY FURNITURE 
MART.

Jis įvyks rytoj, birželio 23 d., 
Birutės darže, 79th St. ir Ar
cher Avė. Kas pliks tikietą, tas 
turės progą gauti gražią dova
ną, nes, tikrai, dovanomis bus 
išdalinta $1,500.00.

Šokiams gros New City ra
dio orkestras. Dalyvaus radio 
žvaigždės, komedijantai. Visi 
turės daug smagumo.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
„ ra naudingos.

GARSUS

Red Cross
BATELIAI MOTERIMS 

Visi Nauji!!!

Didelis naujų paternų pasi
rinkimas.

Nauji Baltieji.... Naujos kom
binacijos. Viso am- Eft 
žiaus prisitaikymas

Nauji Balti
Rudi ir Balti
Juodi ir
Balti

OXFORDS!!

Odiniai padai 
Crepe padai

2.98
ir aukšč.

NAUJI BALTI

MERGAITĖMS IR

Vaikams
Poli Parrott ir Star Brand 

Bateliai.

PASIOYDVKITK GALŲ 
OAI.K 1O0 % PRI

TAIKINTU PARAISČIŲ

GERIAUSIAS 
PIRKINYS 
CHICAGOJ

Prisitaikinkite 
DABAR!!

$2.45 $2.98 $3.45
Garantuoti vien tvirtos odos 
bateliai $5.00 pinigais ir nauja 
pora, jei 
pieriaus
ILGIAU

rasite bent kiek po- 
bet kur bateliuose.
DfiVfiSIS, ILGIAU 
LAIKYS

savo vaikui dabar.Pasirink
Mieros iki 3 ir visų pločių 

AA iki D.

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

Atdara Sekmadieniais iki 2:00 vai. popiet.

link Saugiai—Beabejonfs 
—rz'isk laisniuotam spe
ciali Rtu i eksaminuott dy
kai, Patirkite kaip 100% 
pritaikintas paraiAtis iš
lydo tuos atai tikimus 
BE OPERACIJOS, 
užgirta, be peilio 
.-tymo sistema, stato 
jus audinius kaip 
teris perlus.

Ta 
gy

riau- 
oie-

SUOAI-1 BE DARBO LAIKO
J STIES Šimtai išgydyti Ze- L
■ ma Kaina. Kodėl ne Jus?
% Nauji paraiškai grarantuoti I.
/ 100% pritaikltno už vos Į
K lik $5.00. S pečiais kredito. I 
B pasiūla užniieetl&klame.
■ Atč<ara: 11 v. ryto Iki 8 Į 

^^»-al. vak. Sept. iki 2 v. p. p. f

rriiiVf
RUPTURE & IRUSS SERVICE
DR PfTtR SCHYMAN M.Oir.l Oirrrto'

1869 N. Damen Av., Chicago
2<i etoo’. Arm 6203 

t niro net- Thr.uqh Corncr Store
20 YEaRS' f:XPER. OFFICE SPECIALIUS

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE”Atdara Sekmadieniais iki 2:00 vai. popiet.
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Česnakai Padeda Žarny 
Nuodus Pašalinti

Apevaires? Dažnai (aiva akauda? Priežasti
mi gali būti žarnų apainodinlmaa nuo kenks
mingų bakterijų storojoj žarnoj. Ateikite 
tiandlen Ir gaukite dnoanla bandomųjų pa
keli bekvapių DEARJDORM Česnakų tablečių 
TA \JY AT DYKAI. Pamatykite kaip pa-

-*• Ikrkl djaustte 1 poras dienų 1
Gaukite DYKAI sampell iŠ Walgrecn Vala 
tlnių. Parsiduoda visuose dldžiuosuose vais
tinėse.

Šįvakar Naujos 
Gadynės Piknikas 
“Mėnulio Šviesoj”
Paremkime jaunus darbuotojus

Naujos Gadynės choro meno ir 
kultūros darbuotojais.

Piknike gros gera muzika, 
bus įvairių linksmybių ir lai
mėjimas $5. Prie durų bus duo
dami tikietai.

Naujas Sudent daržas yra la
bai gerai įrengtas ir turi gerus 
patogumus publikai. —K.

CLASSIFIED ADVERTISEMENT8
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
AUTOS—TRUCKS FOR SALE“' 

Automobiliai ir Trokai Pardavimui

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKL Sav.

FERMA
NENTS!

M ARTY 
SUCILLA, Sav.

SKAMBINKITE: AHA H
REPUBLIC UZUZ

SPECIĄL MĖNESĮ
$5 vertės e»s g
Permanents $ H ■
Tiktai už J”*

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

MES
FINANSUOJAME

*39 
*37 
*37 
*37 
*37 
*36 
*35 
*32 
*38
*34

*35 
*35 
*34 
*34 
*34 
*33 
■31 
*30 

'*31

WPA
ŽEMIAUSI (MOKĖJIMAI 
RAŠYTOS GARANTUOS

10 Dienų Važinėti.
Plymouth tr. sedan 
Ford DeLuxe Sedan 
Chevrolet Sedan .... 
Packard 6 Sedan .... 
Chrysler Royal Sėd. 
Oldsmobile Trk. Sėd. 
Chevrolet MS Sėd.... 
Chrysler Sedan .....
Ford 5 pas. sedan 
Ford Sedan ...........
Ford tr. Sedan .......
Plymouth Sedan .....
Ford DeLuxe Sedan $125 £ 
Plymouth DeL. Sėd. $125
Grabam “6” Sedan .... $95a 
Studebaker “6” Sėd. $95^ 
Plymonth DeLuxe Sd. $95 gj 
Buick DeLuxe Sėd......$45 W
Ford Coupe ........... $35j£
Oldsmobile Sedan .... $35W

$495
$265 
$295 
$365 
$345 
$285
$195

$55
$325

$95
$195 
$195

UNIVERSAL
AUTOMOBILE SALES 

2919 W. MADISON 
, CHICAGO ILL.

Pirkite tose lrrauluve.se. ku

Šįvakar, birželio 22 d., 
dent’o Grove, 111 gatvė, 
mylios į vakarus nuo Mariem 
gatvės įvyksta piknikas musų 
jaunimo, kuris yra susispietę^ 
ir gražiai darbuojasi prie Nau
jos Gadynės choro. Nėra rei
kalo čia kalbėti apie gražų ir 
re i kšmingą n a u j agady niečių;
darbą. Kas nors dalinai seka 
tariamų jaunuolių darbuotę, 
tas pasakys, kad jie užsipelno 
iš lietuvių visuomenės tyrai 
širdingos, dideles paramos.

Kad pateikus musų jaunimui 
medžiaginę ir moralę paramą, 
mes privalome jų darbuotę pa
remti, o parėmimas yra labai' 
paprastas — išpildykim jų 
Kvietimą, nuvykim į šio vaka
ro pikniką ir ten bendrai, link
smai praleiskim laiką su musų

Su
pusti Keistučio Choro 

Piknikas Ši Vakarą

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 Are., ' Cicero, III. tel. Cicero 
2633/

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

5 Metų Mirties Sukaktuvės.

ROSE JUČUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

25 d. birželio mėn., 1935 m. 
sulaukus 17 metų amžiaus. 
Tik ką baigus 4 metų kursą 
Englewood High School.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Pauliną ir sesutę Mar- 
thą.

Mes tavęs, musų brangioji 
dukrele ir sesute, pasiilgsta
me kasdien ir niekuomet net- 
užmirštame. Lai saulė šviečia 
tavo tyliam kapui, 
ramiai. Ilsėkis ir 
vėliau ar anksčiau 
ateisime.

Nuliūdę liekame,
Motina ir

4500 So. Emerald Avė.

kur ilsiesi 
lauk, mes 
pas Tave

Sesutė.

STANISLOVAS BLADIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 19 d., 10:30 vai. vak., 
1940 m., sulaukęs 29 m. amž., 
gimęs Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną po tėvais Valaitė, 
dukterį Carroll Ann, 1 metų 
amžiaus, motiną Uršulę, uoš
vienę Tillie Valaitienę, 2 bro
lius: Juozapą ir brolienę Elz
bietą, ir Pranciškų, 2 seseris: 
Alice Glassford ir švogerįArt 
ir Sophie Gotches ir švogerį 
Stanley, dėdę Petrą Daukšą, 
2 tetas: Johaną Remeikienę ir 
Oną Žilienę ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
1919 S. Halsted St. Laidotu
vės įvyks pirmad., birželio 24 
d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
Dievo 
nyčią, 
lingos 
sielą, 
į Šv.

Visi a. a. Stanislovo Bladi- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir ' 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Duktė, Motina, Uošvienė, Bro
liai, Seserys, Brolienė, švoge- 
riai, Dėdė, Tetos ir giminės.

Laid. Direkt. T. Barosko, tel. 
CANAL 0285.

Apveizdos parap. baž- 
kurioje atsibus gedu- 
pamaldos už velionio 

o iš ten bus nulydėtas 
Kazimiero kapines.

f I rt Jį Gėles Mylintiems I S 14 rt £1 Vestuvėms, *Ban- U i 1 ĮJ pi kie tams, Laidotu- 
vėms. Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 3800

rios garsinasi “NAUJIENOSE”

l A’ir ii e Siunčiam Gėles

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankictams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street I
Tel. YARDS 7308

Įvyks Liepos; Darže

Nors Keistučio klubo choras 
paėmė atostogas nuo pamokų, 
vienok nuo veikimo jreturi po
ilsio, nes visados veikia.

Choras pildė programą Kei- 
stuč o klubo 
d., o dabar 
išvažiavimo, 
karą Liepos 
ir Kean avė. — prieš Tautiš
kas kapines.

Valdyba ir biznio komisija, 
po vadovybe J. Stulgaičlo, pir
mininko, ir N. Klimo, kasie- 
riaus, taipgi choro organizato
riai, dabar darbuojasi, kad iš
važiavimas butų kuopasekmin- 
giausias.

Komitetai, valdyba ir nariai 
kviečia 'visus draugus, lietu
vius, ir kitus chorus atsilan
kyti į musų “Moonlight” pik
niką Liepos darže.

IEŠKAU DARĘO PRIE NAMŲ, 
kur vakarais galėčiau būti namie. 
Esu patyrus, teisinga ir ne gir
tuoklė. H. Prosevich, Tel. Rockwell 
2761. šaukite rytais apie 8 vai., va
karais — 6 va£

piknike birželio 0 
rengiasi prie savo 
kuris įvyks šį va- 
darže, prie 82-tos

Pamokos Ketvirtadieniais
Lietuvių Ke siūčio klubo cho

ras, kad ir jaunas, jau yra pa
rodęs savo progresą keletą sy
kių. Choro pamokos įvyksta 
kas ketvirtadienio vakarą, kaip 
8 v. v., Hollyvvood svetainėje, 
2419 West 43rd st. Visi esa
te kviečiami dalyvauti piknike, 
susipažinti su chor.stais, o po 
to atvykti į pamokas.

Po “Moonlight” pikniko cho
ras pradės rengtis prie rude
ninių 
kuri 
tučio 
denį.

šokių ir prie operetės, 
bus statoma scenoj Keis- 
klubo parengime, šį ru-

N., K

“SILVER WEDDING” 
PIKNIKAS

VIDUTINIO AMŽIAUS MOTE
RIS ieškau namų ruošos darbo, ar
ba vaikus prižiūrėti. Norėčiau pas 
lietuvius. Prašau rašyti Mrs. Auna 
Yuknis 1122 Victoria St., North 
Chicago, Dl.

IEŠKAU DARBO už bartenderį 
—esu patyręs, negirtuoklis 25 me
tų senumo, prašau atsišaukti laiš
ku. 4637 So. Hermitage. Frank V.

IEŠKAU DARBO UŽ bartenderį, 
esu patyręs, keįlbu gerai angliškai. 
Šaukti A. Miller, CANAL 1434.

PRIEŽASTIS 
KAINŲ IŠKILIMO 

Jei rengiesi pirkti karą ateinančių 
2 metų laiku, tai geriau padaryk 
tai šiandien. Nes gerų karų kainos 
dabar yra žemiausios kaip dar nie
kad.

Dar niekad nėra buvę tokio 
pasirinkimo, kokį turime šiais me
tais.

SUSITAUPYK DABAR 
KOL GALIMA. 

Štai keletas prieškarinių kainų 
SPECIALAI:

Studebaker sedan 
Oldsmobile sedan 
Oldsmobile sedan 
De Soto tudor ...
Ford coupe .......
Packard sedan ...
Dodge tudor .......
Dodge coupe ......
Oldsmobile coupe 
Pontiac sedan .....
Terraplane sedan 
Nash coupe ........
Oldsmobile sedan

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

Box 2375, 1739 So. Halsted St.

MARQUETTE PARKE parsiduo
da 6 kambarių nauja mūrinė, kar
štu vandeniu apšildoma bungalovv, 
garažas, $4500. 4 flatų mūrinis na
mas, garažas, tik $3500.00. 10 flatų 
mūrinis moderniškas namas, kam
pas, $22,000.00. CHARLES URNICH 
(Urnikas), 2500 W. 63rd St., Tel. 
7rospect 6025.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA PATYRUSIŲ SINGLE 
needle operatorių prie plaunamų 
suknelių, ypatingai aukštas darbo 
atlyginimo dydis, mergina gali už
sidirbti toli daugiau minimumo, 
gera extra kompensacija geroms 
operatorėms. Dąrbas nuolatinis — 
visą metą,

SMOLER BROS.
2300 Wabansia.

REIKALINGA PATYRUSI recep- 
tionistė fotografijų studijoj tarpe 
25—40 metų amžiaus. Baigusi High 
School. 420 West 63rd St.

HELP WANTED—MALĖ 
D i rbininkų Reikia

LIKIERŲ SEILSMENAI populia
riems gėrimams pardavinėti. Aukš
ta komisija; fu Standard Wholesale 
Liąuors, 306 E. 88th St.

Birželio 30 d. Willo-West d 
daržo savininkai, ponai But
eliai, rengia “Silver Wedding”, 
atseit, sidabrinių vestuvių pik
niką. Visi draugai, pažįstami 
bei šiaip visi lietuviai yra 
kviečiami atsilankyti. Visi bus 
maloniai priimti ir turės pro-

Lenkai “Šventina”
Ambulansus

SUSIRINKIMAI

1937 
1939 
1937 
1938 
1938 
1936 
1936 
1934 
1933 
1933 
1933 
1934 
1931 
Dauguma turi radijus ir šildytuvus 

puikus vieno savininko karai.
PARKWAY OLDS 
5207-11 CERMAK ROAD, 

Tel. CICERO 1037.
Ciceros Seniausias Dyleris. 

ATDARA VAKARAIS iki 10 vai.

$345
645
425
445
375
345
245
125 

. 125 

.. 95 
.. 75 
.. 95 
... 45

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 Marąuet- 
te Parkų.

ROSAIN’S OFISAS 
(Mr. Mickevice),

S. Halsted St. Normai5933 3656.

72

PEHSOAAL
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU ANELĖS PALEC- 
KA1TĖS, pd vyru Paulaitienė. Pra
šome atsišaukti laišku. ANTON 
BLASKY, 2510 N. Crawford Avė., 
Chicago, 111.

F AR f NERS VVANTED 
Reikia Partnerių

PARTNERIO IEŠKAU, patyrusio 
grosernės bizny. 5307 So. Halsted 
Street.

4 KAMBARIŲ NAMAS, įrengtas 
ant % akro gražaus sklypo, prieš 
parkes ir gatvės, 2 kambarių vieta 
viršuj. Randasi naujoj apylinkėj, 
ik už kelių minučių važiavimo nuo 
Oak Park vidmiesčio. $200 pini
gais nupirksi. Box 2376, 1739 South 
Halsted St.

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ, 10 kam
barių mūrinis, tinkąs ruimingau- 
zei. 2343 Altgeld St., arti Western.

NAUJAS NAMAS su pajamo
mis, 4 ir 5 kambariai. Pamatyti 
šiandien ar rytoj. 7144 So. Mozart, 
arba šaukti agentą Radcliffe 1622.

PARDAVIMUI 2Vi aukšto medi
nis, 2—4 ir 3 kambariai viršuj, 2 
karų garažas. Pajamų $50 į mėne
sį. Turi būt parduotas, kad sutvar
kyti turtą. Kaina $2350.00, kiek 
įmokėti. 2034 Churchill. Kreiptis 
antram aukšte. Tel. Buckingham 
4757.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI į 
Chicagos nuosavybę, 60 akrų far- 
ma, Wisconsin prie upės, arti mie
sto. 634 West 35th St.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS NA
MAS, štoras ir 4 kamb. užpakaly— 
6 kamb. viršuj. Savininkas, Antros 
Lubos. 3856 So. Washtenaw.

BARGENAS 2 AUKŠTŲ medinis, 
prie didelės gatvės. Turi parduoti 
pigiai. Visos informacijos krautu
vėje, 1703 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ mūri
nis, Wolcott arti Augusta, 3 apart- 
mentų, 7—4-4 kambariai, geram 
stovy, rendos $41, kaina $2850.
106 N. Pulaski Rd., tel. Van Buren 
4770.

126 AKRAI, 56 MYLIOS nuo 
Chicagos, visi budinkai, juodžemis, 
prieinami terminai. Joseph Sanoshy 
2012 Mokavvk St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 5 AKRAI žemes 
su 4 kambarių namu su eonerete 
oeismeniu. Elektra, karšto van
dens boileris. Juodžemis. Yra vai
singų medz.ų, Naujai apgyventa 
apymike. Kreikitės subatoj arba 
ovueuoj. Kitoms po šešių vakaro.

STANLEY GODAS,
116 PI. ir Hamlin Avė.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO PRIEš- 
PUSMETINIS susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 23 d. Holly
vvood svet., 2417 W. 43rd St. 1 vai. 
popiet. Malonėkite atsilankyti, nes 
išgirsite raportą iš praeito pikniko, 
taipgi malonettįte atsiteisti už užsi- 
likušius mbk^ciuę.

—!j. Keturakis, nut. rast.
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DARBI

NINKŲ PĄŠ. KLIUBO laikys savo 
(pusmetinį susirinkimą, birželio 23 
J., 1940 m., V. Neffo svet., 2435 
So. Leavitt st., 12:30 vai. popiet. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti ir 
atsiveskite po naują narį įrašyti į 
kliubą. —Dom. Varnas, pirm.; Zig. 
Vyšniauskas, rašt.

FURN1&JH1ED ROU1V1—TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys, pavieniui taipgi fletukas su
sidedantis iš virtuvės miegkamba- 
rio ir maudynės Marąuette Parke.

2439 West 69th St.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda fanna 36 akrai der

lingos žemės, su visais budinkais, 
prie didelio kelio. Tinkama bile ko
kiam bizniui. Prie Batavia, III. 
miestelio. CHARLES ABLAČINS- 
KAS, R. 1, Box 257, Batavia, III. 
Tel. 4275 M-2.

aliejum

PARENGIMAI

RENDON KAMBARYS, forni- 
šiuotas, apšildomas, pavieniui ar 
ženotai porai. 7011 So. Oakley Avė.

RENidk1 KAMBARYS vaikinui 
ar merginai, prie mažos šeimynos, 
su ar be valgio. Gera transporta- 
cija. 836 W. Cullerton St., Pirmas 
aukštas.

SOUTH WEST SIDĖJ.
Moderną DcLuxe 8 kambarių 

kampinė rezidencija 5759 So. Map- 
lewood Avė., 3 karų šildomas, ply
tinis garažas, lotas 60x125; ranKom 
malevotos canvas sienos;
šildomas vanduo; l’/z tile maudyk
lės, stiklinės lubos, tile shovvers; 
french tile stogas; automatinis 
sprinkleris; gydytojui ar bet kam, 
kas nori aukštos klasės namo — 
galima refmansuoti. Reikia $5,000 
pinigais, šiandien atdara.

PARSIDUODA AR MAINYSIU į 
2-fletį ar cottage, bizniavą namą 
su storu ir dviems fletais. 2 karų 
garažas. 5306 So. Princeton.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

PARDAVIMUI 40 AKRŲ FAR
MA arba mainysiu į namą. Farma 
randasi 116 mylių nuo Chicagos 
Wisconsine. A. P. 
Avenue užpakalyje. 
wick 8898.

1443 No. Bell
Tel. Bruns-

Rytoj 3 v. p.p. Soldiers’ Lau
ke įvyks iškilmės “pašventini
mui” 23-ių ambulansų, kuriuos 
Chicagos lenkai nupirko Len
kijos Raudonam Kryžiui. Jie 
bus pasiųsti Europon. Iškilmė
se dalyvauja Chicagos arkivy
skupas Slritch.

Į iškilmes Chicagos Lenkų

MORNING STAR KLIUBO šau- 
nūs išvažiavimas įvyks Septintadie- 
nį, birželio 23, d., 10:30 v. ryto, Jef- 
ferson miškuose. Išvažiavimas bus 
smagus ir paįvairintas muzika, dai
nomis ir žaidimais. Bus skanaus 
maisto ir 
kviečiame atsilankyti kliubo narius, 
draugus, pažįstamus ir visus Jonus 
ir Joanas. Jūsų Ona.

šalto alučio, širdingai

Tautine Taryba kviečia ir Chi- 
cagos lietuvių laikraščių redak
cijas.

PADEKAVONE

AGNIEŠKA GRIBINIENE, 
(po tėvais Trubaitė)

Mirė birželio 15 d., 1940 m. ir 
palaidota tapo birželio 19 d., 
dabar ilsis) Lietuvių Tautiš
kose kapinėse, amžinai nuti
lus ir negalėdama atsidėkoti 
tiems, kurie suteikė jai pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo ją į tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams, dė
kojame graboriui J. Liulevi- . 
čiui, kuris savu geru ir man-. 
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ją į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkoja
me gėlių aukotojams, St. 
Rimkui ir Dainų Ensambliui 
už dainas, V. B. Ambrosui už 
kalbą, grabnešiams ir paga-' 
liau dėkojame visiems, kurie 
lankėsi šermenyse ir dalyva
vusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylima ’ 
moteris ir motinėlė sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Nubudę lieka: Vyras, Dūk- j 
terysK žentai, Sūnūs, Seserys 
ir Giminės.

Trumpa Biografija 
Rytmetinės žvaigž
dės Kliubo Gyvavimo
Ryt Važiuoja Į “Jeffersoną

duos- 
prisi- 
tiks- 
daug

NORTHSIDE. — Viršminė- 
tas klubas užsitarnavo garbės 
savo tarpusaviu draugingumu, 
linksmais parengimais ir 
numu. Klubas yra daug 
dėjęę aukomis svarbiems 
lanis. Gyvuoja jau per 
metų.

Pradžioje ir moterys priklau
sė prie klubo, bet dabar liko 
vieni vyrai, bet didžiumoje biz
nieriai ir kitokį inteligentai iš 
įvairių dalių Chicagos miesto.

Kuomet viršminčtas klubas 
suruošia parengimus visuomet 
publikos atsilanko gausingai. 
Ačiū pritarėjams, klubas smar
kiai gyvuoja. Rodos, kad rytoj 
visas klubas trauks į Jefferson 
miškus ir žadą parodyti daug 
prašmatnybių.

Taigi, gerbiamieji parapijo- 
nai, kaip. Sau norite, ar važiuo
site ar ne, o aš tai tikrai ten 
busiu.

Petrelis žvejys

RENDAI
Vieta vartojama per 15 metų. Lai
dotuvių Direktorių įstaigai. Susi
deda iš koplyčios, lavoninės ir ofi
so, prie 1646 W. 46th St. ^Užpa
kaly kampinio namo, prie 46th ir 
Paulina gt.). Keturių kambarių bu
tas su uždarais porčiais virš biznio, 
kartu ir 3 karų privačias garažas. 
Specialiai padirbtas graborių auto
mobiliams. Visas gyvenimas garu 
šildomas, įskaitant garažą. Dėl in
formacijų šaukti

V. P. PIERZYNSKI,
4559 So. Paulina St. YARDS 0145

LOŠT AND FOUND 
. Rasta—Pamesta

PAMESTAS GRADUATION ŽIE
DAS Lietuvių Tautiškų Kapinių 
vašruimy, 1939 metų visitation. 
Duos radybų. Grovehill 0687.

NAMŲ PIRKLIAI SKUBĖKITE 
MATYTI ŠITĄ BARGENĄ

3 fletai 
montas 
$60.00 
laiku. 
Kaina 
Avė.

3502 
blokas 
kampas. 2 aukštų, šiltu vandeniu 
šildomas. Moras. 2 karų garažas. 
Buvo mokėta $22,000. Priverstas 
parduoti, apleidžiu miestą. Kaina 
$5,700.

Ūkė, 80 akerių, 50 mylių į vaka
rus nuo Chicagos. IVz mylių nuo 
miesto. 2 nam/i, ant gero kelio 
tik $2,200.

Pamatę šiuos bargenus, šaukite 
bile kada:

H. A. PADY 
Lafayette 9594.

4452 S. CALIFORNIA AVĖ.

MAŽA PAGERINTA FARMA, 37 
akrai, Walworth kauntėj, arti Da- 
rien, Wis., 7 kambarių, pertaisytas 
medinis, namas, naujai malevotas, 
3 porčiai, elektrinis pečius, aisbak- 
sis, šviesos, karštas ir šaltas van
duo, shovver, upelis, žuvavimas, ga
nykla, gražus medžiai ir pievelės. 
Kaina $4800 pinigais. Savininkas 
George C. Williams, 309 W. Jack- 
son, Chicago. Tel. Harrison 7890.

base- 
Rendos 

Matykite greitu

su maudynėmis, 
;—2 karų garažas, 
į mėnesį.
Priežastis pardavimo— liga, 
tik $3,900. 3145 So. Emerald
W. 66th St., Residencija. 1 
nuo Marųuette Parko. 2 lotų

VIŠTŲ ŪKIS, prie State Highvvay 
modernas namas, įrengtas. 900 viš
tų, išdirbtas biznis. Priverstas par
duoti. E. C. Lay, Agentas, 703 Mi- 
chigan Avė., La Porte, Ind.

MIESTO GYVENIMAS UŽ MIE
STO. Visas akras turtingos sodnų 
žemės prie Lake Street, U. S. 20, 
įrengti 4 kambariai, modernas na
mas, gili šulinė ir elektrinė pum- 
pa ,naujai dekoruotas. Gatavas įsi- 
kraustyti. Garažas. $3975, $300 įmo
kėti, $30 į mėnesį. Albert F. Keen- 
ey, Realtor, 5612 N. Avenue. Tel. 
Merrimac 4300. Mr. Howie.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui
PARSIDUODA 2 ICE BOXES, 

taipgi 3 “Mexican” veisles šunys..
16 N. Desplaines (prie Madison)

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
bungalow medinis, galima padaryti 
kambarius viršuj, karštu vandeniu 
apšildomas, 2 karų garažas. Par
duosiu už pirmą pasiulyma.

739 West 50th St.'

MISCELLANEOUS 
(vairus<

SOCIAL SECURITY
Auksu padabinamas—vardas ir nu
merio pleita raudona, balta ir mė
lynu su makštimi dykai. Rašyti 
VOLTAMP, 3034 N. Linder Avė., 

Chicago, III.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUODU NAMĄ SU 3 LO
TAIS, Willow Springs, gražiam 
miške. 2113 So. Halsted. Canal 3487

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).

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

PARSIDUODA 2 AUKŠTŲ medi
nis namas su gerai išdirbta shoe 
repair shop ant pirmo aukšto—6 
kamb. fletas ant antro aukšto — 
kreiptis dieną ar vakare. YARDS 
3903. 3612 So. Halsted St.

RENDON AR PARDAVIMUI mū
rinis bizniavas namas su fletu.

201 Grant St., Belwood, III.

DELIKATESAI. GROSERNĖ sal
dainiai ir aiskrymas, gerai išdirbtas 
biznis, gera apylinkė, prie katalikų 
bažnyčios ir mokyklos. Rendos 
$30, 4 kambarių flatas, elektrikinis 
refrigeratorius. Pilnai kaina $750.00. 
Verta dvigubai tiek. $650 WeJt 
George St. 1 blokas šiaurėje nuo 
Diversey.

SPECIALIAI DIDELIS BARGE- 
NAS—šeimyna skiriasi—parduoda 
2 flatų mūrinį namą, po 5 kamba
rius. Beveik naujas. 4133 South 
Albany.

BUILDING MATERIAJL 
Statybai Materioias

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.

BRIDGEPORTE
8 kambarių mūrinis cottage, 2 po 

4 kambarius, gyvenimui} kaina 
$1200.00.

2 aukštų mūrinis namas, 2 po 5 
kambarius, aukštas skiepas, stik
liniai porčiai; kaina $5,000.

3 aukštų po 6 kambarius, auk
štas skiepas, randasi tarpe 31—35 
gatvės ant Union Avė. Kaina $8500.

SOUTH SIDĖJ
3 aukštų mūrinis, 6 pagyvenimai 

po 5 kambarius, garu apšildomi, 
rendos per metus $3400.00. Kaina 
$14,000.00. namas randasi vienas 
blokas nuo Jackson Parko.

2 aukštų muro namas, 2 pagyve
nimai 5 ir 6 kambariai. Kaina 
$4200.00. (mokėti tik $500.00, liku
sią sumą lengvomis išlygomis.

BRIGHTON PARKE.
2 aukštų mūrinis namas 4 po 4 

kambarius, garu apšildomi, 3 karų 
medinis garažas, aukštas skiepas; 
parsiduos už žemą kainą.

M. J. KIRAS,
3251 So. Halsted Street, 

Tel. Victory 0399.

WHOLESALE FURNITURE .. 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

FINANCE AND LOANS 
______ Finansai irPaskolos

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 gaL)

lrrauluve.se
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NAUJIENOS, Chicago, 111. Šeštadienis, birželio 22, 1940

PRAŠOME TALKON BIRUTĖS CHORAS SLA SEIMO KONCERTE

SLA 41-mas SEIMAS JAU C1A PAT
Prasideda pirmadienį

Pernai, per Jubiliejinius “Naujienų” metus, musų 
dienraščio draugai iškėlė sumanymą padėti “Naujie
noms” pasistatyti naują namą. Buvo sudarytas NAUJIE
NŲ NAMO FONDAS ir i jį iš įvairių vietų pradėjo 
plaukti aukos. Bet aplinkybės susidėjo taip, kad kampa
niją dėl kapitalo sukėlimo į tą Fondą teko atidėti. Viena, 
“Naujienos” nenorėjo lenktyniuoti su Amerikos Legiono 
Dariaus-Girėno Postu Chicagoje, kuris statėsi savo sve
tainę; antra, šaukėsi amerikiečių pagalbos Lietuva ir Vil
niaus kraštas.

Tačiau atidėlioti tą reikalą ilgiaus nebegalima. “Nau
jienoms” ir organizacijoms, kurios turi patalpas dienraš
čio pastogėje, reikia erdvesnės ir moderniškesnės buvei
nės. Todėl “Naujienos” ryžosi remontuoti dabartinį savo 
namą. Darbas jau yra pradėtas.

Šitam tikslui nereikės tiek daug pinigų, kaip kad bu
tų reikėję perkant žemės sklypą kitoje vietoje ir statant 
visai naują trobą. Susitaupys keli tūkstančiai dolerių ir 
mašinų kraustymui į naują vietą. Užbaigti visą remon
tą, kaip apskaičiuojama, pakaks kokių $10,000. Pasitikė- 
damos, kad visuomenė padės šitą sumą sukelti, “Naujie
nos” ir pradėjo darbą.

Taigi dabar mes atsišaukiame į visus dienraščio 
draugus ir rėmėjus ir Į visus Amerikos lietuvius, kuriems
jisai tarnavo per ketvirtą dalį šimtmečio, ir prašome sto
ti į talką! Naujienų Bendrovė

Naujienų Namo Fondas

PAŠTAS NEBEPRIIMA RYŠULIŲ SIUNČIA
MŲ I LIETUVA, PABALTĖS ŠALIS

Laiškai kol kas eina (šlubuodami)
Chicagos pašto skyriaus vir

šininkas p. Ernest J. Kruetgen 
praneša “Naujienoms”, kad 
nutraukė ryšius/" (“parcel 
post”) persiuntinėjimų iš Jung
tinių Valstijų į Lietuvų. Paštas 
taipgi ryšulių nebepriims Lat
vijai, Estijai ir visai eilei kitų 
Europos ir Azijos šalių.

Viršininkas Kruetgen paaiš
kina, kad “parcel post” patar
navimas į Lietuvų buvo nu
trauktas dėl to, kad susisieki
mas su Europa beveik visai pa
kriko.

Daug kas paskutinėmis die
nomis pasiuntė ryšulius į Lie
tuvų ir kitas žemiau paduotas 
šalis, nežinodami apie šį naujų 
patvarkymų. Visiems tiems 
žmonėms, sako p. Kruetgen, 
siuntiniai bus sugrųžinti, taip
gi jie galės atgauti pinigus už 
sunaudotus pašto ženklus, jei 
priduos aplikacijas savo pašto 
skyriui ar generaliam Chicagos 
paštui, prie Van Buren ir Ca- 
nal gatvių.

Palies!os ša’ys
Pašto administrac jos patvar

kymu siuntiniai nebebus pri
imami ir sekamoms šalims:

Aden
Albania
Anglo-Egyptian Sudan
British Somaliland
Bulgaria
Cyprus

, Egypt
Estonia
Ethiopia
Finland
French Somaliland
Greece
Hungary
Iran
Iraq
Italy & Italian Colonies
Latvia

; Malta
Palestine 
Rumania 
Saudi Arabia 
Sweden
Syria and Republic of 

Lebanon
Trans-Jordari
Turkey
Union of Soviet Socialist

Republics
Vatican City State 
Yugoslavia

Laiškai
Laiškai, kiek žinia, kol 

eina Lietuvon, nors labai Šlu- kymą. Bukite ekonomiški ir 
bundami”. Iš šios šalies jie ga- naudokitės š a proga. Kreiptis 
benami Europon laivais ir lėk- virš kalbamu antrašu, arba te- 
tuvais per Portugaliją ir, ro- lefonuokite LAFayętte 1310.
dos, Ispanijos uostus Atlantiko’ (Skelb.)

vandenyno pusėj. Laiškai regu
liariu paštu kainuoja tiek, kiek 
ir pirmaiu —’5c už uncijų. Už 
laiškus siunčiamus lėktuvais 
reikia mokėti 30 centų už pusę 
uncijos.

Rytoj Dainuos 
“Naujienų” Radio 
Programe

Svarbus Pranešimas Vyrų 
Choro Nariams

Jau per kelias pastarųsias 
sųvaites kaikurie Vyrų Choro 
nariai tiek nusilpo, kad dau
giau nepajėgia ateiti į pamo
kas. Ypač pirmi tenorai ir ba
ritonai.

Bet šį sekmadienį, vyrai, me
skite į šalį visas “baikas” ir 
būtinai atsilankykite į pamo
kas. Ir ne vėliau kaip 9:30 v. 
ryto, nes 11-tų turim dainuoti 
“Naujienų radio valandos pro
grame, o po pietų turėsime 
dainuoti ‘Liberty Grove” dar
že Jaunimo Kultūros Ratelio 
piknike.

Taigi, labai yra svarbu, kad 
butų sudaryta pilna balsų har
monija. Ir taippat šis sekma
dienis bus paskutinis iki ru
dens.

Taigi, vyrai, pasirodykim vy
rais ir šį sekmadienio rytų su- 
sirinkim į pamokas ir ne vė
liau kaip 9:30 vai. ryto.

—Kore&p,

Pagražinkite 
Savo Namus

Jei jūsų sinka yra dar gra
ži, tai nėra re.kalo jų išmesti 
tik dėlto, kad norite sinkos su 
kabinėtu.

Jonas Ragauskas, 2611 W. 
43rd St. išrado naujus moder
niškus kabinėtus, kuriuos jis 
jums pritaikins prie bet kokios 
s.nkos. Tada atrodys taip kaip 
ir tie kabinėtai, kurie vadina
mi “Standard” vardu. šiaip 
darydami, sutaupysite kelias de
šimtis dolerių ir turėsite dide
lį malonumų bei patogumų sa
vo kukhėje.

Todėl, bukite ekonomiški ir
veikite jau dabar. Pašaukite 
Joną Ragauskų. Jis atsiųs savo 

kas atstovą ir išpildys jūsų užsa-

Musų visų mėgiamasis BIRUTĖS CHORAS dalyvauja SLA. Seimo šventės konverto progra- 
me, išpildydamas didelę dalį koncerto programo su lietuvių liaudies dainomis. *

Jaunosios birutietės, Birutės Merginų Choras, irgi žavingai papuoš SLA seimo šventės pro
gramų. Smuikininkė Lutu Raben-Miccvičicnė su savo žavinga smuiko muzika irgi žymiai 
prisideda prie šio koncerto programo. Jis įvyks birželio 24 d., pirmadieno vak., Lietuvių Au
ditorijoj. —K. L.

DAINUOJA “NAUJIENŲ” RADIO PROGRAME

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras. Išpildys “Ntfttjienų’Tadio programų, 11 vai. ryto iš
stoties WGES, 1360 kc.

Nusipirko Mašina 
Antradieni, Užmušė 
Du Ketvirtadienį

— Automobilių Nelaimės 
Chicagoj —

Edward Polk, 28 metų neg
ras, 4204 Cottage Grove, an
tradienį nusipirko automobilį 
už $365. Ketvirtadienį, jis pri
sipažino policijai, norėdamas 
“aplaistyti” savo naujų pirki
nį, išgėrė “porų” stiklų alaus. 
Įsismaginęs, išvažiavo pasiva
žinėti South Park gatve.

Jis praūžė pro 35 gatvę kur 
policija, spėdama, kad Polk va
žiavo greičiau negu 70 mylių 
į valandų, pradėjo jį vytis. 
Polk nestojo N, prie 24-tos įvy
ko nelaimė. Polk mašina įva
žiavo į James Colvvell, 57 me
tų, 2343 Calumet avė., ir Jo- 
seph Cailotto, 43 metų, 2348 
Calumet avė. Colvvell žuvo vie
toj, o Cailotto buvo mirtinai 
sužeistas.

Policija, per trafikų negalė
dama Polk’o pavyti, pavartojo 
savo radio. Išgirdę pranešimų 
policistai automobilyje prie 
Randolph gatvės tuojau pažino 
Polk’o automobilį ir jį sustab
dė. Negro mašinos fenderis bu
vo įlaužtas ir apkruvintas.

Cailotto m re ligoninėje ank
sti vakar rytą. Polk pasakė 
policijai, kad jis nieko neat
simena apie savo “raidų”. Pa
sirodo, naujas karas, jaunas 
draiveris, alus ir gasolinas ne-

simaišo. ‘ ,
Kitos Nela’mės j 

e NC'/man Haiges, kur.’o ma
šina užmušė dvi moteris balan
džio 2 d. buvo nuteistas kalė
ti nuo 1 iki 14 metų.

• Jury vakar rekomendavo 
kad Akard Lorenz, 4015 Ber- 
nard st., butų apkaltintas žmog
žudyste. Lorenz kovo 31 d.,įva
žiavo į Helmar Andersoh, 46 
metų, 658 Roscoe st., ir jį mir
tinai sužeidė.

• Robert Scbne, 50 metų, 
1402 Dempster £t., mirė šv. 
Frančiškaus ligoninėje, Evan- 
stone, vakar, niib žaizdų įgy
tų kada į jį įvažiavo automo
bilis, kurį vairavo A. R. Wil- 
lard, 912 Noyes st. Nelaimė 
atsitiko prie SheAnan ir Green- 
wood gatvių.

'O Samuel Wešbcrg, 53 me
tų, 1134 Independencc, sunk- 
vežimo draiveris, ir jo pagel- 
bininkas, Mannie Bush, 26 me
tų, 2737 Evėrgreen, buvo su
žeisti vakar kada jų trokas su
sidūrė su .gatvekariu prie 25- 
tos ir Kedzie.

• Nekalta praeive žuvo va
kar rytų, kai trokas, vežantis 
25,000 galionų gasolino ir Rock 
Island traukinys susikūlė prie 
95-tos ir Wood. Užmuštoji mo
teriškė buvo 2’0 metų Elaine 
Nielsen, 9612 S. Sėeley Avė.

Rytoj Ir Roselandie- 
čiu Piknikas

Rengia Salės Naudai
ROSELAND. — Rytoj, bir

želio 23 d., yra rengiamas pik
nikas Washington Hcights miš- 
kelyj, prie 107th ir Morgan 
gatvių. Lietuvių namo bendro
vės direktoriai ir draugijų at
stovai užprašo roselandiečius 
ir apylinkės lietuvius dalyvau
ti tame piknike. Jūsų atsilan
kymas toj bus ženklas prisi
dėjimo prie svetainės darbo.

Jei lietus pagadytų piknikų, 
piknikų vežam į svetainę adr. 
10413 S. Michigan avė. Drau
gė Maciukevičienė direktorių 
susirinkime pareiškė, kad jei
gu lytų, duos svetainę. Ji da
vė dovanų išlaimėjimui ir pri
žadėjo daugiau ,šėrų pirkti. Bus 
radio ir kitų dovanų išlaimė
jimui. Ponia Maciukevičienė 
užlaiko tavernų adr. 1036 E. 
93rd Street. -

Direktoriai ir draugijų atsto
vai kviečia visus į piknikų!

A. Kavaliauskas.

Geriausi lenktyninių automo
bilių draiveriai Amerikoje ža
da dalyvauti lenktynėse Cook 
County Fair Grounds parke, 

(prie River Road ir North avė., 
rytoj.

Tame parke rytoj prasidės 
“nykštukų” automobilių lenk
tynės. čia galėsite * matyti ma
žiukus karus kurie, betgi, gali 
važ’uoti suvirs 100 mylių į va* 
landą. Lenktyniavimai prasi
dės nuo pietų. (Sp.)

1 ./*l Limai Naujienose , 
’ U rioltn.

•><"’ Naii lipins
.u naudingos.

VAKAR CHICAGOJE
• Du vagiliai atėmė mažų 

sumų pinigų ir laikrodėlį nuo 
policisto William O’Malley. Pik
tadariai jį, užklupo prie namų, 
ad. 823 Wolfram Street, api
plėšė ir skaudžiai sumušė.

• Vokietijos konsulatas Chi
cagoj vakar pradėjo registruo
ti visus vokiečių kilmės ame
rikiečius gimusius 1921 me
tais. Jie yra registruojami ga
limai kariuomenės tarnybai na
cių armijoj.

• Ties 2640 Dearborn streel 
automobilyj buvo rastas negy
vas 45 metų chicagietis Albert 
Plomann, nuo 11927 Lowe avė. 
Mirties priežastis nežinoma.

• Už drąsų tarnyboj Carter 
H. Harrison (buvusio Chica
gos mero) auksinis medalius 
yra skiriamas gaisrininkų ka
pitonui Joseph Flahive, iš 
No. 10 komandos.

• Teisėjas James F. Fardy 
vakar buvo išrinktas vyriau
siu Cook apskričio kriminalio 
teismo teisėju. Iki šiol tų vie
tų užėmė reselandietis, teisė
jas John Prystalski.

• Teisėjas Brothers vakar 
leido miesto valymo departa
mentui naudoti buvusį akme
nynų prie 18-tos ir Damen iš
matoms pilti. Išmatos tačiau 
turi būti sulaikytos chemika
lais, kurie užmuš kvapų ir gy
vūnus purve. Per du metu lai
ko išmatas ten pilti buvo už
drausta. Vietos gyventojai pro 
testavo, kad smarvės negali 
pakęsti.

• Vakar nuo žaizdų mirė 
22 metų jaunuolis Williair 
Watts, pašautas laike apiplė
šimo alinėj ties 2336 Madison 
street. Jis gyveno ad. 1937 Ma
dison Street. Už velionio nu
šovimų policija turi suėmusi 
keturis žmones.

• Chicagos parkuose jau 
pražydo rožės. Jų daugiausiai 
yra ir vaizdas gražiausias Hum- 
boldt, Jackson ir Washington 
parkuose. Parkų gėlininkai sa
ko, yrki apie 35,000 atskirų 
žiedų.

• Vakar Chicagoj lankėsi 
jauniausias prez. Roosevelto 
sūnūs, Franklin D. Rooseve’f 
Jr., ir jo žmona. Važiuoja į 
Seattle atostogoms.

• Už blogų čekių platinime 
policija ieško 28 metų chica- 
giečio Albert H. Melbourn, nuo 
3034 64th street.

• Penki žmonės buvo leng
vai sužeisti, kai prie Halsted 
ir Washington gatvių vakar 
susidūrė gatvekaris ir ugnia
gesių trokas.

• Vyras ir moteriškė atėjo 
p alinę ad. 8000 S. Mackinaw 
avenųe “stiklui alaus” ir išėjo 
su $900, priklausančiais alinės 
savininkei Cecilia Kolavo.

SLA 41-mas seimas Chicagoj 
prasidės šį pirmadienį, birželio 
24 d., Morrison hotely, 79 W. 
Madison St.

Delegatai į seimų jau prade
da suvažiuoti iš antksto, apie 
porų dienų prieš laikų, nes kai 
kurie veikėjai turės pasitari
mus tarpe savųjų. Todėl šian
dien ir sekmadienį mes jau tu
rėsime daug svečių.

Šeiminis koncertas-šokiai
Pirmos viešos SLA seimo de

legatų sutiktuvės įvyks koncer
te šį pirmadienį, birželio 21 d., 
Lietuvių Auditorijoje, apie 7:30 
vai. vakaro^

Šis didžiulis kultūrinis meno 
vakaras yra papuoštas gabiau
siais chorais ir solistais daini
ninkais bei V. Beliajaus šokėjų 
trupe. Tai bus tikrai šaunus 
koncertas.

Chicagos ir apylinkės lietu
vių visuomenė neprivalo pra
leisti šį gražų šeiminį parengi
mų pirmadienio vakare Lietu
vių Auditorijoj.

Šeiminis baliukas
SLA 41-mo seimo šeiminis 

bankietas įvyks trečiadienio 
vakare, birželio 26 d., Morri- 
son Hotel. Tikietai yra dvejopi: 
bankietui $2, šokiams 75c. Kaip 
delegatai, taip ir mes chicagie- 
čiai turėsime tikietus pirkti iš 
anksto pas seimo narių rengė
jus.

Piknikas ir pietus
Šeiminis piknikas-išvažiavi- 

mas ir pietus įvyks ketvirtadie
nį, birželio 27 d. (Pradžia 2 v. 
po pietų) Liberty Grove, Wil- 
’ow Springs, III.

Seimo delegatams bei sve
čiams yra rengiami pietus. 
Įžanga į daržų veltui, tik kas 
norės pietauti, tai turės užsi
mokėti.

Šiame išvažiavime bus šiokiu 
tokių įvairumų. Kalbės adv. F. 
Bagočius ir Dr. Vinikas ir t. t. 
Ši pramoga tęsis nuo 2 vai, po 
nietų iki 12 vai. nakties, todėl 
yra proga bet kada atvykti ir 
padalyvauti su seimo delegatais 
gražiame darže.

Dalyvaukime šeiminiuose 
parengimuose

Šis SLA 41-mas seimas Chi
cagoje įvyksta labai svarbiame 
musų tautos laikotarpy: į mu- 
>ų tėvynę Lietuvų didis kaimy
nas įkėlė abi kojas ir nori pa- 
tremti musų Lietuvos respubli
kos nepriklausomybę.

Ar mes galime tylėti? Ne. 
Gal mūšų pakeltas protestas 
mažai reikš, bet būdami lais
vės šalininkai privalome pa
reikšti protestą neprašytam 
“svečiui”, įsiveržusiam į Lietu
vą. SLA 41-mas seimas, tų pa
darys’ ir pakels savo balsų.

Mes amerikiečiai lietuviai tu
rime glaustis arčiau prie savo 
didžiulių organizacijų, | kurios 
dirbo ir dirba dėl Lietuvos ne
priklausomybės.

K. J. Semaška, 
Apskr. sekretorius.
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