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RUSIJOS ARMIJA ISIVFRZEI RUMUNIJ*t.

PAĖMĖ KETURIS MIESTUS BESARABIJOJ 
IR BUKOVINOJE

Vokiečiai kalba: okupacija laikiną; Vokie 
tija nepakęs rušir kontrolės tose srityse
BUCHAREST, Rumunija, bir

želio 28. — Vėlesni penktadie
nio pranešimai sako, kad Rusi
jos kariuomenė, užėmusi pa
vestas sovietams Rumu/Ijos 
sritis, kai kuriose vietose ly
giuoja toliau, negu nusakyta 
linija. Rumunijos vyriausybė 
atsišaukė į Vokietiją prašyda
ma pagalbos.

Penktadienį 
įžygiavo 

užėmė keturis 
Cernauti, Tighina,

kiečiai dvarininkai Rumunijoj 
ir Vokietijos ekspertai bėga į 
Rumunijos gilumą iš okupuo
jamų vietų palikę užnugary vi
są savo turtą, visas gerybes.

Vokietijos pasiuntinys Ru
munijai, Fabricius, atsišaukė į 
Hitlerį. Manoma, jis prašęs pa
dėti rusų invaziją sulaikyti. Sa
koma, Hitleris pasiuntęs Sta
linui patarimą nespausti Rumu
niją perdaug, padaryti kompro
misinę sutartį su ja.

Rusijos legacija Buchareste 
išleido pareiškimą, kad Juozas 
Stalinas “didžiausiai yra paten
kintas Rumunijos ištikimu ko- 
operavimu” su rusais.

Tuo tarpu Rumunija bijo 
Bulgarijos ir Vengrijos atakų. 
Nes ir jos reikalauja Rumuni
jos teritorijos. Tačiau Rumu
nijos vyr'ausybė esanti pasi
ryžusi kovoti, jeigu Bulgarija 
ar Vengrija, arba abi kartu 
mėgintų Rumunijos teritorijos 
bent dalį okupuoti.

Vokietija nenori ka
ro Balkanuose
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gatai balsavo šešis kartus kol Willkie gavo reikiamą

TELEGRAMOS 
Iš LIETUVOS

Lietuvos komunistų 
Įsteigta Darbininkų 

Steigiama Darbo Mi-
Įsteigtas Liaudies

Fondas. Darbo Ru-

KAUNAS, birželio 26.—Le
galizuota 
partija, 
milicija, 
nisterija. 
Kultūros
mai numatomi Profesinių Są
jungų centru. Kauno Burmis
tru Dr. Garmus, Vilniaus — 
Antanas Krutulys. Pakeisti ap
skričių viršininkai, atleisti ka
lėjimų kapelionai. Vyriausybė 
iškilmingai pagerbė nežinomo
jo kareivio kapą.

Vokietijos kariuo
mene Francuzijoje 
pasiekė Ispanijos 

sieną
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

28. — Okupacinė Vokietijos ka- 
r'uonienė Francuziioje pasiekė 
Ispanijos sieną. Įsteigtas tie- 
siogis (per Francuziją) Vokie
tijos susisiekimas su Ispani
ja.

Visas Atlanto pakraštis, su 
visomis įlankomis, iki Ispan - 
jos sienos šiandiena .yra Vo- 
,kįetijč>^oiht^eje. ’

Paskandino vokie
čių transportą

lėktuvai nu

Rusijos ka- 
sulaikė visus

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
Vokietijos karas su Bri- 
šiuo laiku kiek aprimęs, 
tik lėktuvai, 
tarpu Vokietija atkrei-

buvo

įteikė 
reika-

28. — 
tani j a 
Veikia

Tuo
pė dėmesį į Balkanus. Ji neno
ri, kad karas užsiliepsnotų šio
je Europos srity. Vokietija 
nori gauti reikmenų iš Balka
nų šalių ir per Balkanų šalis, 
kariaudama su anglais. Karas 
Balkanuose reikmenų plaukimą 
Vokietijon sulaikytų. Taigi na
ciai deda pastangas, kad karas 
Balkanuose neužsiliepsnotų, kad 
Bulgarijos, Rumunijos ir Ven
grijos santykiai butų išlyginti 
taikiomis priemonėmis.

REPUBLIKONAI NOMINAVO WENDELL 
WILLK1E KANDIDATU J PREZIDENTU

Senatorius McNary kandidatas i 
vice-prezidentą

KELETAS BRUOŽŲ Iš VVILLKIE BIOGRAFUOS; WILLKIE 
— STAMBIOJO KAPITALO KANDIDATAS

pastebėti 
Juodojoj 
upės žiu-

Rumunh

BUCHAREST, Rumunija, bir
želio 28. — Ketvirtadienį išsi
baigė Rusijos ultimatumo Ru
munijai laikas.
Rusijos kariuomenė 
Rumunijon ir 
miestus 
Chisinau ir Cetatea-Alba. ši
tie miestai yra Besarabijoje ir 
Bukovinoje. s

Rusijos armijos užėmimu sa
kytų miestų nepasitenkino, Jos 
veržėsi pirmyn tikslu užimti 
visą pareikalautą iš Rumunijos 
teritoriją. Rumunijos jarmija 
traukėsi atgal. >

Naktj^ j^^penkUdienį Rumu
nijos - Rusijos pasieitfu kai 
kuriuose punktuose įvyko ru
munų ir rusų susirėmimai. Ma
tomai tuose punktuose rumu
nai negavo įsakymo trauktis. 
Trys Rumunijos 
šauti.

Mekanizuotos 
riuomenės dalys
Rumunijos traukinius, kuriuos 
užtiko pakeliu, ir automobilius. 
Bėgantiems iš okupuojamų sri
čių leido keliauti į Rumunijos 
gilumą pėstiems. Pabėgėliams 
leista pasiimti tik grynai as
meninius daiktus. Keliai 
užsikimšę pabėgėlių.

Penktadienį Busija 
Rumunijos vyriausybei
lavimą, kad visi rumunai, ku
rie gyvena Besarabijoje ir šiau
rės Bukovinoje, apleistų šitą 
teritoriją į keturias dienas.

Penktadienį pietų metu gau
ti pranešimai, kad 
Rusijos karo laivai 
Juroje prie Dunojaus 
ties.

Rusijos įsiveržimas
jon, penktadienio pranešimais, 
žada iššaukti rimtų komplika
cijų Balkanuose. Vokietijos le- 
gacijos Buchareste atstovai pa
reiškė, jogei įsiveržimas yra 
klasta sudaryti naują karo fron
tą Balkanuose, kad vokiečiams 
tektų kovoti ne tik su Anglija, 
bet ir pietų-rytų Europoje.

Bet, nacių atstovai sako, Vo
kietija nešoks į ruošiamus jai 
spąstus. Naciai viešai pareiš
kė, kad Vokietijos diplomatei 
patarė Rumunijai išpildyti ru- 
sų reikalavimus. Jie tačiau Už
tikrino Rumunijos karalių, jo
gei rusų okupacija Rumunijos 
teritorijos bus tik laikina. Vo
kietija šituos dalykus galuti
nai išspręs vėliau.

Nes Vokietija negalinti leisti 
sovietams dominuoti Dunojaus 
žiotis ir šiaurės Bukoviną. Do
minavimas sovietų šioje srity 
užblokuotų Vokietijai išėjimą Į 
Juodąją Jurą.

Kad Vokietija nelaukė taip 
staigių Rusijos žygių, sprėh- 
dŽiama iš to, jogei turtingi vo-

VYKDYS PAKAITAS LIETUVOJE 
LEGALIU BUDU

RYGA, Latvija, birž. 28. — Naujas Eltos, Lietuvos žinių 
agentūros, viršininkas penktadienį pasakė kalbą per radiją. Ji
sai pareiškė, kad Lietuvos ekonominė ir socialinė sistemos bus 
pakeistos. Jos tačiau bus pakeistos tvarkiai ir legalėmis prie
monėmis.

Kiekvienas sąžiningas darbininkas, kuris neišnaudoja kitų 
piliečių, gali jaustis saugus, pareiškė kalbėtojas.

Naujas teisingume ministeris, Povilas Pakarklis, išleido pra
nešimą, kad Lietuvos seimas bus paleistas. Jis nebus sušauk
tas išklausyti pranešimų apie naujos vyriausybės programą, 
kurios vykdymą prižiūrės Maskva.

BRITAI NEIEŠKO TAIKOS 
CHAMBERLAIN

VALDŽIA YRA VIENINGA — 
PREMJERAS

Anglija, birž.
Valstijose pasi-

kabinete ima 
skilimas. Pasak tų pra- 
dalis Anglijos konser- 
nori taikos. Kiti pra
kalba, kad Britanijos

LONDONAS, 
2’8. — Jungt. 
rodė pranešimų, kad Britani
jos ministerių 
reikštis 
nešimų, 
vatorių 
nešimai
ambasadorius Ispanijoje, S r 
Samuel Hoare, davęs sugesti
ją generolui Franco sužinoti, 
kokios esančios Hitlerio taikos 
sąlygos Britanijai.

Penktadienį -šituos gandus 
paneigė buvęs Britanijos prem-

SAKO

PAREIŠKĖ BUVĘS

jeras Chamberlain. Jis ir da
bar pasilieka Britanijos kon
servatorių vadas. Konservato
riai gi sudaro parlamento dau
gumą.

Chamberlain pareiškė, kad 
pranešimai, jogei ministerių 
kabinete pasireiška skilimas, 
yra niekuo nepagristi. Neturi 
pagrindo nė pranešimai, kad 
Samuel Hoare prašęs gen. 
Franco patirti Hitlerio taikos 
sąlygas Britanijai. . Pasak 
Chamberlaino, visos konserva
torių spėkos matanč'os reika
lą tęsti karą toliau.

Turkijos laivynas iš
plaukė į Juodąją 

Jurą’
ISTANBUL, Turkiją, birž. 

28. — Turkijos laivynas, pasi
ėmęs pakankamai kuro ir amu
nicijos, penktadienį išplaukė j 
Juodąją Jurą. Turkijos laivy
nas esąs prisiruošęs ginti Dar
danelus nuo bet kurios šalies 
atakų.

Konservatoriai re 
mia Churchillą

LONDONAS, Anglija, birž. 
28. — šiomis dienomis paskli
do gandas, kad buvęs Angli
jos premjeras Chamberlain va
dovauja grupei konservatorių, 
kuri yra pasiryžusi ieškoti tai* 
kofe pas Hitlerį.

Penktadienį Chamberlaino 
vardu išleistas pareiškimas, 
kad gandai yra neteisingi. Pa
reiškimas sako, jogei Cham
berlaino vadovaujami konser
vatoriai remia premjero Chur-

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
28. — Naktį į penktadienį re
publikonų konvencija nominavo 
partijos kandidatu į preziden
tą Wendell Willkie, New Yor
ko advokatą ir viešųjų įmonių 
magnatą.

Willkie šiandien yra 48 me
tų senumo. Jis gimė Indiana 
valstijoje, Elwood miestely. Jo 
tėvas ir motina buvo abudu ad
vokatai.

Vaikas būdamas, Wendell 
Willkie sukinėjosi tokioj aplin
kumoj, kokioj sukinėjasi, dau
guma vidutiniškų Amerikos šei
mų vaikų. Paaugėjęs pardavi- 
Įnėjo laikraščius, kolektavo bi
tas, dirbo ūkiuose pjūties lai
ku, dirbo plieno liejyklose, dir
bo cukraus plantacijoje Puerto 
Rico, išvežiojo duoną.

Lankė Indiana universitetą ir 
studentavimo laikais debatavo 
socializmo klausimus. Tapęs ad
vokatu, praktikavo šitą profe
siją pradžioje kartu su tėvu, 
o vėliau persikėlė į New Yorką 
praktikuoti ją.

- Šiandien Willkie yra Com- 
monwealth ir Southern korpo- 

I racijos prezidentas. Jis koman
duoja $1,200,000,000 biznį. Yra 
vienas stambiųjų Amerikos 

I pramonės kapitonų. Dabar,;-.yo-

Visai tiksliai pripažįstama, 
kad Willkie nominacija yra pa- 
č’o stambiojo Amerikos biznio 
ir pačios stambiosios Amerikos 
pramonės nominacija.

Willkie paskutinius keletą 
metų atkakliausia kovojo Nau
jąją Dalybą. 1932 metais jis 
buvo demokratas ir rėmė 
Roosevelto kandidatūrą, 
metais dar nerodė didelio 
šingumo prez. Roosevelto
didaturai. Šiandien republikų- 
nai išrinko jį savo kandidatu, 
šiandie kalbama, kad jis esąs 
energingiausias prez. Roosevel
to prieš ninkas.

Pranešama, Willkie nori, kad 
kandidatu į vice-prezidentus 
republikonų sąrašu butų nomi
nuotas 
Oregon 
reiškęs, 
datuoti, 
cija jį
jis kandidatūrą priims.

McNary penktadienį tapo no
minuotas kandidatu į vice-pre
zidentą pirmu balsavimu. No
minaciją jis priėmė.

prez.
1936 
prlė- 
kan-

senatorius McNary iš 
valstijos. McNary pa- 
kad jis nenori kandi- 
Jeigu tačiau konven- 
verbuos (drafts), tai

HONG KONG, Kinija, birž. 
28; — Jungt. Valstijų atstovai 
yfa prisiruošę išgabėnti iš Hong

ch;llo ministerių kabinetą ir [minuotas į ' prezidentus, Will- Kongo, Britan jbš kolonijos Ki- 
yra pasiryžęs tęsti karą to
liau.

LONDONAS, Anglija, birž. 
28. — Admiralitetas paskelbė, 
kad Britanijos submarinas Te- 
trach torpedavo ir paskandino 
8,000, tonų nacių transportinį 
laivą Norvegijos pakrašty. 
Transportinis laivas buvo pil
nas reikmenų, o ir kariuomenę 
gabenęs.

Francuzijos armija 
rytuose nutarė 

pasiduoti

Vokietija įrengė ka- 
nuoles Anglijos Ka

nalo pakraščiu
JERUZALĖ, Palestina, birž. 

28. — Generolas Mittelhauser, 
Francuzijos vyriausias koman- 
duotojas sąjungininkų jėgų Ar
timuose Rytuose, paskelbė, jo- 
gei mūšiai sustoję Syrijoje. 
Generolas Mittelhauser pasakė, 
kad Francuzijos vėliava Syri
joje pasiliks plevėsuoti.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
28.—Vokietija jau įrengė ka- 
nuoles ties Dunkirku, Calais, 
Boulognc ir kituose strategi
niuose punktuose prie Angli
jos Kanalo, šitų kanuolių ug
nies dengiamos Vokietijos ir 
Italijos armijos mėgins išlipti 
Anglijoje, kalbama painfor
muotuose nacių sluoksniuose.

birž

Vokietija paneigia 
gandus apie taiką

Tikisi užkariauti 
Anglija iki rug

pjūčio 1 d.
LONDONAS, Anglija,

28. — Reuters agentūra pa
duoda Anglijos spaudoje žinią, 
tilpusią Šveicarijojs laikraš
čiuose. žinia sako, kad Adol
fas Hitleris planuoja triumfa- 
lį įėjimą į Berlyną rugpiučio 
1 dieną — kai jau naciai įveiks 
Angliją. Prisiruošimai šitoms 
celebracijoms daromi dabar, sa
ko ta pati žinia.

, BERLYNAS, Vokietija, birž. 
28. — Ryšium su gandais, kad 
daromi slapti manevrai britų 
ir vokiečių taikai padaryti Vo- 
k etijos atstovai pareiškė, kad 
šiandien kalba kanuolės, o ne 
'diplomatai. Vokietija paneigia 
gandus.

Prisiruošę evakuoti 
moteris ir vaikus iš

■ Hong Kongo

Belgijos kolonijos 
kariaus

Petain vyriausybė 
vykdys discipliną 

Afrikoje

HONG KONG, Kinija, birž. . 
28. — Japonai yra praktiškai 
apsupę Britanijos koloniją Hong 
Kongą pietų Kinijoj. Prisibijo- 
ma, kad japonai mėgins oku
puoti tą koloniją.

Ryšium su kariniais prisi
ruošimais Hong Konge numa
tyta išgabenti moteris ir vai
kus, jeigu padėtis pasidarytų 
pavojinga.

LONDONAS, Anglija, birž. 
28. — Belgijos valdžios ištrė
mime atstovas, Marcei Henry 
Jaspar, pareiškė, kad 
kolonijos kovos kartu 
tais prieš nacius ir 
Kolonijose dominuoja 
ka, reikalaujanti tęs
prieš Vokietiją ir Italiją.

Belgijos 
su bri- 

fašistus.
nuotai- 

;i karą

Buvęs Albanijos ka 
ralius atvyko į 

Angliją
LONDONAS, Anglija, birž.

28. — Londonan atvyko bu
vęs Albanijos karal’us Zogas. 

;Su‘ juo atvyko karalienė Geral- 
dinė ir trys karaliaus seserys.
Skaičius karališkų Šeimų Lon- randą, centralinėje Francuzi- 
done didėja. joje.

birž.MADRIDAS, Ispanija, 
2*8. — Į Francuzijos Moroką 
išvyko generolas Henri Gou- 
raud, Petain vyriausybės pa
siuntinys. Jis vykdysiąs pake:- 
timus Francuzijos armijoje 
Afrikoje, kurios komanduoto- 
jas, gen. Noogues, pareiškė, 
kad franeuzų armija Afrikoje 
ir toliau kariaus.

Francuzijos sostinė 
Clermont-Ferrande
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

28. — Vokietijos radijas pas
kelbė, kad Francuzijos sostinė 
bus perkelta į Clermont-Fer-

Kerenskis atvyko 
Į Angliją

LONDONAS, Anglija, birž.

euzijos Aleksandras Kerenskis, 
buvęs Rusijos premjeras kai 
caro Nikalojaus sostas sugriu
vo.

nijoj, 1,000 amerikiečių, jeigu 
susidarys pavojinga padėtis.

kie ketina rezignuęti iš privati 
ta biznio vadovybės.

SrTSlO E3 CZM

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

Giedra; vėsiau; saulė teka 
5:17 v. r., leidžiasi 8:29 v. v.
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TRYS BIČIULIAI
I11ĮM dugniai įvairias ideologijas išstudijavo ir gerui' jas$ pažino. Reikia pasakyti, kud tokios studijos ir musų bičiulių tarpe sukeldavo labai daug ginčų ir rimtų diskusijų. Minėjau, kad iš musų bičiulių buvo:’ du smulkių valstiečių synųs ir vienas darbininko- Nežiūrint, (:ad jie btivo geri prieteliai ir arp savęs gražiai sugyveno, bet idėjiniuose klausimuose vieningi nebuvo ir kiekvienas iš jų pasiliko prie savo nuomonės.Į tokias diskusijas, musų bičiuliai pašalinių mokinių neįsileisdavo, ries jie skaitė, kad tas'klausimas tai jų kambario Klausimas, o kadangi jie visi trys gyveno viename kambaryje, todėl niekas iš šalies jų diskusijose dalyvauti ir negalėjo. Kadangi jie nusistatė visas idėjines organizacijas nuodugniai išstudijuoti ir tiktai tuomet ir tiktai tuomet būti nariu, todėl tokios studijos užėmė labai daug laiko. Techniškai jie tą darbą sutvarkę taip: grįžę iš gimnazijos pietaudavo, po to pailsėdavo ir eidavo rengti pamokas, painokas paruošę eidavo pasivaikščioti, kur bendrais bruožais aptardavo ir įvairias idė- jinas organizacijas, teorijoje ir praktikoje, o grįžę namo imdavosi rinitų studijų.Pirmą pasi ui i j imą Jie gavo iš “Ateitininkų” todėl ir reikėjo išstudijuoti jų ideologijos pagrindus. Literatūros buvo liiažai, todėl teorinės stu-

. ‘ 4' • 4 » , ,■ . ’dijos ilgai tęstis ir negalėjo, todėl svarbiausia buvo praktiškoji—gyvenimiškoji “Ateitininkų” organizacija. Kuopelės pirmininkas, jiems kate-• goriškai buvo pareiškęs, kad: ‘*Ęįetuva,ji tai,;katalikų, .kraštas ir^visa moksleivija turi būti katalikiškai auklėjama, tokie moksleiviai, kurie- tokiems auklėjimo principams prieštarauja turi būti pašalinti.”Juozas, kaip vyriausias amžiumi pirmiausiai savo bičiuliams . viešai pareiškė savo nuomonę, apie “Ateitininkus” sakydamas:—Man ‘Ateitininkų” ideologija nepriimtina, nes joje nerandu to, kas mano supratimu reikalinga gyvenimui. Nors jie sako, kad: ./“Viską atnaujinti Kristuje” toks pasakymas labai problematiškas ir su, realiuoju gyvenimu nieko bendro neturi. Kokio gyvenimo priėjo Kristus, pasakyti niekas negali, o tas gyvenimas, kurį sukūrė krikščionys-kata- likai Kristaus vardu yra labai neteisingas ir šlykštus. Gerai žinome, iš istorijos, kad viduramžių laikais, krikščionys-

(Tęsinys)Musų bičiuliai mėgo nuodugnias studijas, todėl jiems darbas pažinimui įvairių idoeoloį- gnias studijas, todėl jiems ’dafr- nėjo, o kadangi jau baigėsi ir mokslo metai, todėl jiems tais mokslo metais taip ir nepasisekė įstoti į jokią ideologinę organizaciją. Tuo jie buvo labai, patenkinti, ties tikėjo, kad atostogų metu bus daugiau galimybių ir laiko susipažinti su įvairiomis ideologinėmis organizacijomis ir iš jų pasirinkus geriausia įstoti.Nežiūrint į tai, šai nepasireiškę gyvepime, bet tie tų buvo ir idėjųmetai. Toks kropštus ir nuoseklus studijavimas užima daug laiko, bet dėl to jie ne-, nusiminė, nes jie gerai ir nuo-

kad jie vie- idėjiniame metai be ki- studijavimo

NAUJAS APARATAS
AKINIAMS PRITAIKINI

Budriko Rakando Krautuvėse rasite patyrusį akių daktarą (optometristą), kuris pritaikins jums akinius. Tei-^ singas, ir geras patarnavimas, Akių egzaminavimas^ dykai.
1911 Metų Radios iškrautos ant parodos. $95,000 vertės gerų rakandų stakas. Ęlek- trikines Ledaunes, Pečiai, Karpetos. Teisingos Kainos-
Dėl teisingo radio patarnavimo šaukite: YARDŠ 3088.

JOSEPH F. BĮJDRIK 
FURNĮTURE HflUSE

3409-11 ir 3417-21 So
Halsted Street

BUDRIKO PROGRAMAI:
WCFL—9790 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai.
WHFC—1420 kil., Ketvirtadienio 
vakare 7 vai.

COĄĮu COMPANY
5332 So. Long Avenue
Yėjefonas PORTSMOUTH 9022

Į’LM >i\ 1 ivime Kun is geriausių mainų, 
daug 'dulkių išimta Perkant ' $7-35
5 tonus ar daugiau .....   w .
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00 
»nt 50 tonų ar daugiau tiktai ........ ■

PETROLEUM CARBON 'ČOKE $9.00 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas V

NELAUKITE—
Rytoj Gąji Rųtj PervčKi!

Jei norite užsitikrintt nuo ugnies namus, baldus.* automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite •agento, arba brokerio, kad jis pa
mpintų jtiftis polisą per mdsii kdlnpJaniją. Nelaimėt'ištikus,1 betu
rėsite *jokhj ncmalrtniririų. :mW. a ; U-
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Unę|erwriters”

O’MALLEY i MęKAY, Ine.
222 W. Adams Št. kamb. 1517, 1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • r Telefonas 'CENTRAL 5209’ *
GENERALIAI AGENTAI 'šių Kompanijų: u < 

AMERICAN INDEMNITY Ct>MPANY
• COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 

IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCĖ COMPANY 
MASSACHUSETTS’ FIRE & MARINĖ INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY • 
PHOENIX INDEMNITY COMpĄ^Y.

j > T . z I • i . A '• %. \ Į .

katalikai • Kristaus; va^du bu^ vo taip toli nuėję, kad įsteigė, taip vadinamuosius Šventosios Inkvizicijos teismus ir tenai žiauriai žudė žmones Kristaus vardu: “Ad maiorem Dei glb- riam.” Taigi “Ateitininkų” organizacija, jau vien dėl švėh- tosios inkvizicijos dėmių man nepriimtina ir aš į ją jokiu budu stoti negaliu. Negana to, šiandieniniai Krikščionys Demokratai, nežiūrėdami į tąi, |cad'forma liekai jie save vadina demokratais, bet faklinąi yra despotai, prievartos šalininkai ir štai, kad ir mums, jau dabar grąsina, sakydami, kad putinai turime stoti į '“Ateitininkus”, nes priešingai, žada mažinti laipsnius, ir, be to, paryti kliūčių gyvenime. Jų grąsinimų nebijau, jokių malonių ir privilegijų iš jų. nereikalauju, o kaip baigsiu mokslą, tikiu, kad pagal savo sumanumus ir žinojimą, galėsiu dirbti reikalingą ir, naudingą valstybei darbą. Netikiu, kad musų gimnazijos kapelionas toks jau visagalis, jisai visagalis tiktai musų gimnazijoj ir tai tiktai su tais, mokiniais ir mokytojais, kurie jam pataikauja, bet žiūrėkime, kad ir musų matematikos mokytojas, jam visai nepataikauja ir nežiūrint į tai, kad jisai yra socialistas, niekas jo nejudina ir jokių nemalonumų jam nedaro. Lietuvių kalbos mokytojas, jaunas žmogus, neturi mokytojo cenzo, todėl ir kcliaklupš- čiauja apie kapelioną. Dabar jisai didesnis katalikas už patį popiežių, žymesnis krikščionių demokratų veikėjas už kunigą Krupavičių. Kokią naudą iš jo turi ir gimnazija ir tie patys “Ateitininkai”, jokios, nes visi gerai žinome, kad ne tiktai1 aštuntokiai, bet ir penktokai jį sukerta. . ’JGimnaziją baigsime, bet dėl.Tmdo netinkamo lietuvių IČalboš mokytojo, lietuvių kalbą žinosime labai silpnai. ThŠgfy t(iį! sumetimų dėliai, ‘Ateitininkų” kuopelės pirntininJfcŲi pareiškiu, kad jų ideologija man nepriimtina ir į ją nestosiu.

NAUJIENOS, Chicago, UI. v \ ....... ..................veikėjai. Jonas pasisakė, kad greičiausiai jisa| priklausysiąs “yarplpinkams’’, nes to nori ir . o tęvas, o pyktis siį, tėvu, nebuvo galima, 6 beto, “Varpininkai” peni Lietuvos kovotojai už jus laisvę ir nepriklausomybę. Reikia’ žinoti, kad Dr. Vincas Kudirka, kaip “Varp’ninkų” ideologas, daug yra pasidarbavęs' už jos laisvę ir nepriklausomybę.ArĮmosi laikas padaryti savo pareiškimus, dėl idėjinių moksleivių organizacijų ir trečiajam inbsų bičiuliui — Antanui. Į<aip minėjau Antano padėtis ir kilmę bųvo kįtą: jo tėvas gyveno miestelyje, buvo apiatninkas, jioĮ' levas sveikas, turi (larbo, Šęiięa turi duonos ir jisai gahliyr^ Ą riiokytis, bet jeigu likimas su- darytų sąlygas, kad tėvds ap- L sirgtų, tuomet ne tiktai jisai negalėtų mokytis, bet šeima nelėktų ne tiktai duonos kąsnio, bet ir pragyvenimo šaltinių. Nors Antanas buvo jaunas berniokas, bet tas baisiąsias galimybes numatę ir dažnai jisai sau pagalvodayo, kad be to inokslo, kurio ji^ai mokosi gimnazijoje, dar turėtų mokytis ir 
. Į ’ *> 1 ‘ . z .»• « I Aamato, nes jeigu tokia nelaimė ištiktų jo šeimą, kas tuomet butų, kas tuomet rūpintųsi ne tiktai juo, įiet ir visa jų šeima. Todėl Antanas nusistatė, kad atostogų metu dirbs kartu su savo tėvu staliaus darbą, net nesakydamas savo tėvams, kodėl jisai taip daro. Taip galvo-> damas, jisai rado ir pamatė d ir Valstiečių Liaiidiiiinkų Sąjuh-j žiauresnius’ir baisesnius ' įvy- ,gos” nariai ir ,dideli provincijos kilis ir visos tos ir daugelis kitų

a A* A •; lįlusų bičiuliai buvo ne tiktai geri mokiriiąj, bet jie buvo pavyzdingi savo el^sįųą iy tyąy-, kingumti. Nevengų: jie kalbėtis ir §ų kįtaip./manančiais mokiniais, atvirkščiai ieškodavo jieDa.s 1 ir sužinoti apie jų idėjinį darbą, nes visos kitos organizacijos išskyrus r‘Atėitininkus”, pačių ųipĮci^ių buvo vedamos i}- varkOmo^ Toks sąvajank ška< darbas ’dirb|i idej ųts.i mok le’- vių orgaų,Ž2.cijose- turėjo dicįę- lę reikšmę, i k-s lavino mokinius nrl;i i t r g,11za einiai v suome n i liį darbą. Musų bičiu iai ror; ir nėškųbipo, buvonusistatę pri^ią^s^įi nors ■ e|vi^ prga-nizjcįjąi,J įoij^'rimtai ruoštis vi^ųoihenŠ/ain ir valstybiniam darbui. Visos mokslei- viii idėjinės organizacijęs iiorėO Lmeli galimai didesni narių skaičių, nes narių skaičius, tai ’nuVo tas rpdyklįs, kaip tp j i or- gan’zaciją yra vertinama pačių moksleivių, j Mitsų bičiulius, kiekviena idėjinė moksleiviu orgąpizącįją mielai b^tų prie-, m ilsios, nes jie laivo geri, g i- bųš ir sumanus ųppkiniai.Ątėjo laidąs pamaryti pareiškimą apie “ĄtęiĮįninkų” orga- niazcįją ir antraip tniįsų bičiu
liui Jonui, jo pareiškimas mažai kuo skyrėsi, nuo Juozo pareiškimo, nes kaip vienas, taip ir ąnįras jie buvp ūkininkų vaikai, jų tėvai buvo, pažangus, politiniai jie buyo: ‘ Lietuvos

priežasčių dėliai jį vertė galvoti apie sunkų ir vargingą darbininkų gyvenimą. Laikui atėjus Antanas apie moksleivių idėjines organizacijas štai ką pasakė: (Bus daugiau)

šeštadienis, birželio 29, 1940
TeL YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Tf •

ir sužinoti apie j

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted S|.
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. YARDŠ 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Aye.

Tel. LAFAYETTE 3650

t

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

* V ' • \

K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. IVeslern av

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.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISJAS 

4645 So. Ashland Aye. 
atti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. BRUNO J.

ŽUBRICKĄS 
GYDYTOJAŠIR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St.
VALANDOS:2—4 popiet ir 7—8 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą 

Telefonas HEMLOCK 6111

toliau Juozas, — tėvai mano irgi lietuviai, ūkininkai, nors turime ir nedidelį tikį, bet nieko neišnau<io(|ami galime pakenčiamai gyventi, be to, nors mano tėvas buvo ir nemokytas, bet platino lietuviškus laikraščius ir knygas, buvo knygnešys. Netikiu, kad mes, lietuviai, imtumam vienas kitą taip persekioti ir kitaip manančius žmones prade t limeni skriausti. Visą tai žinodamas ir pasitikėdamas sena “Aušrininkų” moralia galia, dabu\’ noriu būti tiktai geru mokiniu, o baigęs mokslą <^oru įr teisingu žmogumi. Budamaš tokiu tvirtai tikiu, kad gausiu darbą, busiu naudingas Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai. Prisidėti prie tokios icįė- jinės organizacijos, kuriai aš nepritariu, o vien Įimtai kar jer’os dėliai nemanau, nes tai daryti neleidžia mano lietu-viską sąžinė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• i*1 f 7- 4 • .SI •' .. * '> Jh " ' .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

w MWNH>n« 
4605-07 So. Hermitage Avė.

I;4447 South Fairfield Avenue
> Telefonas LAFAYETTfc 0727

p ** ,*• r * r ė ų. i * * f -

koplyčios visose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 1

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometridally 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: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

H • * pirma.
4712 South Ashland Av.

phone Varos 1373

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Štreet ’ '

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 242i

i

kad jam ge-riausiai patinka “Aušrininkų” organizacija ir jisai greičiausiai į ją įstosiąs, nes jo Hia- pyinu, “Aušrininkai” buvo pirmieji lietuviai, jie pirmi pradėjo leisti lietuvišką laikraštį “Aušrą”, ir, be to, jo tę- ,vas esąs sepas “Aušrininkas.”Musų bičiuliai, kitų ideologinių organizacijų pagrindų svarstyti jau ir negalėjo, nes tuo klausimu turėjo pasisakyti, darNors dar ir tąlokaį buvo mokslo metų pabaiga, bet mokiniai ėmė labiau Hipintis moksliu o ypatingai tįe, kurie ture- ,1

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

bu POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių ^Direktoriai
BtiiiiiiinminiMili/tiuiiiiniHitii

NARIAI
Chicagos, 
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Ąsociąėijos

r

11111111111111111011111111*111111111111111

Ambulance 
Patarnavi
mas pieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE’ MIESTO 
DALYSE 

*•» . i t w

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

. . .4 / i J. > . . . 4 ■ 4 ' Z * "f *

Į. J. ZQLP
1646 West 16tb Street ' ’ ‘ Phone YARds 0781

f

S. P. MAŽEIKA VARds 1138
3319 Lituanica Avenue ’ ‘ YARds 1139

LĄUHAWICZ IK SŪNŪS
2314 West 23rd Pl&e Phone CANal 2515
SKYRIUOS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270
•l J-' į .. . ų ■ . |

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Westerų Aveųuę ‘ Pl|orie LAFayętte 8024 

i'

ANTANAS M. PHIĮ.LĮPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARĄs 4908

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted 1 St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

. DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
220 i Wcst 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Medei, pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California 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

Nedėlipj pagal sutartį
* ■ trr* > • r ■ 1 k 'i

kliudė pereiti į aukštesniąją klasę. Dėl dviej’et.ukų1 miisų. .bičiuliai galvų nesuko, nes iš jįų nė vienas dvįejetukų neturėjo, jie buyo darbštus jr.sųmsyiųs

ANTHONY BĮ. PETKUS
6834 So. Western Avė. Pįipne pRPvehiŲ 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phęnę Cicero 2|09

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor.’ Damen. ’ ’ Hemlock 6699

“*• / V r, J. LIULEVĮČIUS
4348 S. California Avenue Rhone LAFayętte 3572

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

2400 WEST MADĮSON STREET 
Vai’ ’ 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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^z. ;Hyde Park 3395 , f O 

Dr. Susąnna Slakįs 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja' 
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio 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. Nedčliomis 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. Telephohe PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N.' Dearbornz . ... st-

Karpb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarhlš nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS '

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tek—Hyde Park 3395

t

5’
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šeštadienis, birželio 29, 1940------ ----------- -

Aplankius Naujienie- 
čius Druktenius 
Laporte, Ind.

Gražu Iš Chicagos Į Ūkius 
Išvažiuoti

Praeitą sekmadienį, tuoj po 
žagariečių susirinkimo, palikę 
didelį būrį besivaišinanČių ža
gariečių pp. Rudauskų salėje, 
kur buvo surengta puota jų sū
nui, Charley, užba’gimo augš- 

. tosios mokyklos proga, Mike, 
^Josephine, George Karčauskai, 

p-ia Pulkienė ir aš išvykome 
į Laportą, Indianą. Taip sa
kant, po lietaus pasivažinėti, 
ir pamatyti kaip atrodo far- 
mos.

Ir iš tikro, dabar, birželio 
mėnesį, nepaprastai viskas žy
di ir žaliuoja ir malonų įspū
dį teikia. Pravažiavus Gary, 
pradeda rodytis laukuose javai, 
vynuogės ir kitokie vaisiai ir 
uogos. Ir t e žaliuojanti miš
kai vilioja musų automobilį 
šveičiantį 65 mylias per valan
dą. Po dviejų valandų kelionės 
mes jau ir Laporte.

' Pamatę farmerių pikniką ir 
Apvažiavę Pine Lake rezortus, 

Pairkite tose krautuvėse, ku- 

rios garsinasi “NAUJIENOSE”

[sustojom pas naujieniečius, pp. 
Druktenius.

Pas juos ne tk patogu, bet 
ir erdvu: muro namas su de
šimts kambarių; platus žolynai 
su vyšnių, slyvų ir kitokiais 
vaismedžiais; platus bušynai su 
įvairiomis žydinčiomis gėlė
mis; medž.uose paukščiai švil
pauja. Visur tyku, gražu. Oras 
labai tyras.

Darbai Silpnai Eina
P-ia Driiktenienė yra Kar- 

čausko pusseserė. Užauklėjo 3 
sūnūs, Viktorą, Charley ir 
Frank, dvi dukteris, Valeriją 
ir Nelą. Pats Druktainis dirba 
Monarch saldainių dirbtuvėje 
prie boilerių Laporte. Sako, 
pirmiau toj dirbtuvėj dirbo 75 
moterys ir 25 vyrai. Kai įdėjo 
naujas mašinas, daug atleido 
iš darbo ir dėl biznės silpnu
mo galimas daiktas, kad ir vi
sai kada užsidarys.

Druktenai gyvena Laporte 
nuo 1925 metų. Yra labai drau
giški ir malonaus budo žmo
nės. Nežinau kaip ilgai pas 
juos tarnauja Mr. Brauns, k vi
ris mus pasitiko su šypsena 
ir dideliu džiaugsmu. Mat, Kar- 
čauskus jis gerai pažino, nes 
tankiai tenka pamatyti. Pui
kiai pavaišinti pp. Druktenių, 
išvykome i Chicagą.

R. š.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Šiuomi maloniai pranešame lietuvių visuome
nei ir musų įstaigos dalininkams, kad mes 

jau užaugome iki

$1,000,000.00
(Vieno Miliono Dolerių)

Kasmet musų Įstaiga vis didėjo ir didėjo.
Žmonių pasitikėjimas buvo ir yra didelis. Pa

tarnavimas pas mus greitas ir geras. 
Žmonių indėliai apdrausti.

Pranešdami visuomenei šią malonią žinią, 
kviečiame ir toliau bendradarbiauti 

su mumis.

SIMANO DAUKANTO
FEDEIIl SAVINGS t, LOAN ASS'N.

of CHICAGO
BEN J. KAZANAUSKAS, Sec.

2202 W. Cermak Rd. TeL Canal 8887

KAM LAUKTI?

iki »34-s®

įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

Dirbame puikias dantines pleitas jau 18 metų. 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša | tikruosius ir 
turaliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Ateikite pamatyti
• na-

i

Lawndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

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

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

NAUJIENOS, Chicago, Il£

Bandys Laimėti $10,000

Arklys Tnscoelda”, kuris šiandien bėgs Matron Han- 
dicap lenktynėse Arlington Parke. Laimėtojui teks apie 
$10,000. “Inscoeldos” savininkas yra p. Woolford, žymus 
Kansas City sportininkas.

‘Pirmyn”, Vyrų Cho
rų Piknike Dainuos 
Trys Chorai
įvyks kumštynės, Tistynės; pik

nikas Liberty darže

25 Metų Vedybinio 
Gyvenimo 
Sukaktuvės

Jonas ir Ona Socilės ,

SO. CHICAGO. — Linksmas

Turtas virš - - - - $4,900,000.00 
Atsargos fondas virš - - $350,000.00
Dabar Mokame 31/2% Už Fa
ktus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt. 

fedee^l^tngs 
"Zand—:------------ .

LOAN ASSOCIATlONof Chicago

> JUSTIN MACKIEWięn, Pres. 
Vėl. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

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

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bei 
kokj vartotą lęarą. Visi karai 
garantuoti ir tiifri praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia jųiokėjimo, jei turi nuo- , 
latinį darbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 me
nesių išsimokėjimui. Turime štai 
kokių nirkiniu:
1936 Oldsmobile 5 pas. $07^?' 
Sedan. Kaip naujas .....?. “ ■
1936 Packard 4 durų $OQC 
Sedan ................................ fcvU
1937 Nash, mažasis 4 durų ?
Sedan, radijo, šildytuvas $0*7C 
defrosteris, tik .............
1937 Terraplane 4 durų $OQC 
Sedan. trankąs .............  fcwW;

IR DAUG KITOKIŲ. 
Atdara Vakarais iki 10 v. r. 

ir sekmadienį.
7333 SO. HALSTED 
Tel. Aberdeen 3780

PERKA—PARDUODA—Maino

Elektrinius Motorus
Eksportini. Patfci.ytpam. Patarnavima..

Fa n Motorai —Pompu Motorai — Aaldyttivą 
Motorai—Elrktrlpial Motoml, Vartojami Re- 
tanmntuosi—Rnč*raė.e—- Ontulii vyktoMO.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARŪPINA P ASKOI.A8 — DVKAI APSKAI
ČIAVIMAS. t»ATVS PASIIMAM IR 

,J>RIST4?0M
Skubu. Patarnavlmau—-Dlrni)—Naktį

SUPERTOR ELECTRIC
COMPANY

2111 SOUTH WABASH AVĖ., 
TeL 0ALUMET MOS

Rytoj, tai yra birželio 30 d., 
Liberty Grove arba buvusiam 
Dambrausko darže įvyksta dai
nininkų piknikas, kurį rengia 
bendrai Chicagos Lietuvių Vy
rų ir “Pirmyn” chorai.

Šie chorai, kaip giminingi 
viens kitam, yra bene seniausi 
Chicagoj, kame jau' suvirs tris
dešimts metų dirba kultūrinį 
darbą, nežiūrint kad jiems rei
kia daug nukentėti nuo visokių 
ignorantų ir kenkėjų.

Bet jų darbai eina pirmyn. 
Jų niekas nepajėgia ne tik pra
lenkti, bet ir pasivyti. Turėda
mi paramą iš savo, skaitlingos 
armijos rėmėjų ir pritarėjų, 
jų darbai eina pirmyn.

Šis parengimas įvyksta vie
nam gražiausių daržų, kame 
nėra jokių dulkių — vien tik 
tyras oras. Skambės lietuviškos 
dainos. Gal būt, kad nepoilgo 
musų tėvynėje Lietuvoje bus 
užgesintos lietuvių dainos, tad 
turėsime tenkintis tuo lietuvių 
liaudies turtu vien šioj laisvoj 
šalyj.

Šį sekmadieiiį, birželio 30 d., 
suskambęs ios Liberty darže. 
Jas išpildys/Chicagos Lietuvių 
Vyrų choras, kuris susideda iš 
senosios gvardijos, ir Pirmyn 
choras, susidedantis vien iš 
čia gimusių jaunuolių ir spėju
sių aplankyti savo tėvų gimti
nę Lietuvą. Taipgi dainuos ir 
L. K. Ratelio choras, kurių 
daugelis dar yra neseniai aplei
dę Lietuvą. Prie to bus risty- 
nės ir kumštynės ir kiti prie
dai. Atsilankiusieji nei vienas 
nesigailės, tad kviečiame reng
tis atvažiuoti! —X. š.

SLA 260 kp. Drau
giškas Išvažiavimas
Rytoj Buffalo Forest prezerve

Rytoj, birželio 30 d., įvyksta 
SLA 260 kuopos Marąuette 
Parko rengiamas išvažiavimas. 
Vieta išrinkta ne vien dėl gra
žumo, nes randasi ant kalnelio 
po dideliais žaliuojančiais me
džiais, bet ir dėl patogumo pri
važiavimui. Buffalo No. 3 Fo
rest Preserve, prie 85-tos ir 
Kean gatvių, pora blokų nuo 
Tautiškų kapinių, yra lengva 
surasti sekant iškabas.

Visi kuopos nariai ir drau
gai esate kviečiami atsilankyti 
į minėtą kuopos išvažiavimą 
Buffalo No. 3 Forest Preserve 
rytoj, birž. 30 d. Piknikas, ar
ba geriau sakant, draugiškas 
išvažiaviams prasidės kaip 2 
vai. po pietų ir tęsis iki vėlyvo 
vakaro.

Genovaitė Zelniutė.

25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių siurprizo banketė- 
lis buvo surengtas pp. SocUėnis 
Jonui ir Onai, 8756 Houstoii 
avė., K. Daniuno svetainėje 
sekmadienį, birželio 23 d. Pp. 
Socilės yra susipratusi pora, 
gražiai sugyvena šeimyniška
me gyvenime, turi užauginę du( 
sūnūs. Abudu sūnus yra ye^tę' 
ir abu gražiai gyvena.

Pp. Socilės yr$*abudu nariai 
Draugystės Saldžiausios Š’rdiės 
Jėzaus, o Jonas Socilė per ii-; 
gus metus yra tos draugijos ; 
pirmininku. Tad' ir rengėjos tų 
sukaktuvių buvo narės Draugi- ■. 
jos Saldžiausios širdies. Daug į 
pasidarbavo Teodora Stulgienė 
ir Apoleona Kundrotienė.; J., 
Socila taipgi yra narys Šv. Izi
doriaus Artojaus draugystės,; 
prie kurios jis * yra kasierįufri 
per dangė-į.. metų. Taipgi pri
klauso prie Lietuvių Amerikos. 
Piliečių Klubo, kuris liko su
tvertas per Jono Socileš pąs 
darbavimą.

'■ žymus veikėjas
J. Socilė yra labai darbštus 

žmogus lietuvių visuomenės la
bui, visur dalyvauja visose 
pramogose. Kokios pakraipos 
butų pragoma, jam nedaro 
skirtumo. Kada ir draugystėse 
per susirinkimus kartais išei
na koksai nesusipratimas tar
pe narių, J. Socilė įstengia na
rius sutaikinti. Arba, 
tais kokia nelaimė 
draugystės narį, tai 
pirmiausiai apžiūri.

Tai, žinoma, tokį 
jusį žmogų žmonės 
Sekmadienį, birželio 
šimtą valandą ryte prisirinko 
jo namas pilnas svečių, 25 po
ros “parėdninkų” ir valandai 
visi gražiai nuvažiavo į Sb. 
Chicagos parapijos šv. Juozą4 
po bažnyčią pamaldoms. Po pa
maldų pp. Socilės su visais sve
čiais nuvažiavo į svetainę adr. 
8756 Houston avė., dėl pietų.

Pietaujant, prakalbas pasakė 
pirmas Jonas Socilė, < ■ antras 
Kastas Gaubia, o paskui Apolo
nija Kundrotienė ir Teodora 
Stulgienė. Svečių buvo iki po
ros šimtų. Visi gražiai linksmi 
uosi iki vėlumos nakties, gėrė, 
valgė ir šoko prie gražios mu
zikos.

Linkiu jubiliejantams, kad 
taip laikas greitai ir smagiai 
prabėgtų iki auksinio jubilie
jaus. —M. M.

Tel. VIRginia 1141

METŲ MADOS

ZENITHIR KITŲ IŠDIRBYSCIU

. •»ą < J , , • t • I ‘ . *• • •

Už Mažiausias Kainas Mieste Dabar Siūloma

PEOPLES FURNITURE GO
4 » • . • * * • * . • t • A > ...»

kad kar- 
aplanko 

J. Socilė
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PĖOPLĖS KRAUTUVE, aplarkė didį pasirinkimą 1941 
metų mados naujus modelius Zenith ir kitų geriausių iš- 
dirbysčių radios, kūnuos dabar per vasaros išpardavimą 

' siūlo už specialiai MAŽlAS KAINAS.

|.

*5

atsižymė 
atjaučia 

23 d., de-

• Gavęs širdies ataką mirė 
Edward Evans, 60 metų am
žiaus, viešbutyj adr. 440 South 
Clark st. Jis atvyko Chicagoh 
prieš du mėnesiu*

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

. ant naujausio radio.

Ateikite pamatyti ir pasiteirauti pirma negu pirksite ki
tur. PEOPLES KRAUTUVĖJ rasite mažiausias kainas, 

geriausias išlygas.

Midget tadios nuo ...... ........
■ ' i • ■; '

Cbnsole radios nuo
kombinacijos radios nuo ...

PoHable radios nuo .......... ....  $19.75

DEOPLEC IŠ.M.8HĮ.T.V.RM*
4179-83 ARCHER AVENUE

$5.00 
$19.50

VEDĖJAI IR PARDAVĖJAI
K. ’ •

M. T» Kezes, broliai Juozas ir Stasys Krukai, Lesnikas,
’ Visiems Maloniai Patarnaus

TAVERNŲ SAVININKŲ ŽINIAI 

įstatymai reikalauja, kad visi pre
kybininkai vestų knygas. Aš spe- 
cializuojuos gėrimų prekybos są
skaityba ir žinau tos prekybos įei- 
gas ir išeigas. Labai gerai esu su
sipažinęs sų naujausiais gėrimų į- 
statymais. Darau visus mokesčių 
raportus ir vedu knygas labai ne
brangiai.
Apsaugokite save, samdydami pati
kimą sąskaitininką. Box 2378, 1739 
So. Halsted St.

Make Youi Truss Hea* Your

RUPTURE
Centui t Oniy c Spcciolitf Ooctor

PASIGYDVKITE O ALŲ 
GALE JOO % PRI

TAIKINTU PARAISČIŲ

f Buk Satirial-T-Beab.Jonfci 
f —T^eiak laisniuotiim «pe- 
\ eiali.tui ekząmlnuotl dy- 
/ kai, Patirkite kaip 100% 
I pritaikinta, paraifitl., 16* 
J srydo tuo.
Į BE - OPERACIJOS.
k ųžgirla. be t>eiHo • 
1 dymo sistemą, etato 
| )U. audiniu, kaip 
> tori, perlu.,

• atsitUUnm. 
Ta

pąur 
oi*-

L BE DARBO LAIKO
J STIĘS UmtAi lAgydytl. le- 
k ma Kaina. Kodei ne Jųa? 
k Nftuji paraiRAIal garąntupli 
r 100% prltaikimo u£ • vo.

3UGAI. 
* II B

į Nkujl. paraikai fcarąntupti 
100% prltaikimo ui • vo. 
tik $5.00, SpociaR kredito

i pasiūlą užmieatiSkiapis., ' > v 
Atdara: ,11 v. ryto, iki 8

/vai. vak. Sept. iki 2 v. p. ‘p.!'

f.

?

RUPTURI & TRUSS SERVICES
OR PtlIR MHYMZ.N M. I. i' 0><<rt>«:

1869 N. Damen Av,. Chicago 
2d Ilooi. Arm. 820ė 

tntronc, Throunh Corn«” ;>•«»<■
20 TEARS I XPE« OEFICE SPICIAUSIS

f INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ . APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir nam

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
kUO VAGIŲ. 
Langų.

Uties.
ubllc Llabl

NAUJIENŲ 
Raštlnlje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Raftinl aMan kas vakaras

Kasdien. skaitydami 
“NAUJIENAS” Ue- 
tuviai įgyja naudin
gu žinių ir geru pa
mokinimų.

Garsinkitės “N-nose”
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NAUJIENOS
The Lithtumlan Daily New»

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuaniati News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephčne CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

> March 7th 1914 at the Post Office 
df Chicago, III., under thę act of 
March 3rd 1879.

Užsakyme kaina;
Chicago j e—paštu

Metams________________
Pusei metų____________
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui______

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija___________
Savaitei ________________
Mėnesiui _______________

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

Metams ........ -..... -
Pusei mėtų ___ ...
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam' mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams    ____  $8.00
Pusei metų  4.00 
Trims mėnesiams_____ L. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

3 
18 
75

$5.00 
2.75 
1.50 
1.0d
.75

♦

Naujienos eina kasdien, išski- 
ciąnČ'sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St„ 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Vis “laisvina”
Maskva ir vėl labai susirūpino Rumunijos ukrainie- 

Čiaįą ir pasišovė juos “išlaisvinti”. Pasiuntė ultimatumą, 
UacĮ Rumunija atiduotų Sovietų Sąjungai Besarabiją ir 
Bukoviną, o magaryčioms dar pridėtų ir kelis uostus. 
Rumunijai nieko kito neliko daryti, kaip’ tik ultimatume 
išdėstytus reikalavimus patenkinti.

Komunaciai džiūgauja. Sako, kad tai padarytą la
bai labai kilniais sumetimais: matykite, Maskva “išlais
vino” ukrainiečius, kurie Besarabijoje sudaro daugumą 
gyventojų.

Tačiau visai ką kitą sako pačių ukrainiečių išleisti 
veikalai. Štai leidinys “Ukraina: Europe’s Greatest Pro- 
blem” sako, jog Rumunijos kontroliuojamoje Besarabijo
je, kuri pirma buvo rusų provincija, ir Bukovinoje, kuri 
priklausė Austrijai, priskaitoma apie vienas milijonas 
ukrainiečių.

“Encyclopedia Brittanica” irgi pažymi, kad ukrai
niečiai Besarabijoje sudaro tik dvidešimtą nuošimtį visų 
gyventojų. Iš viso, Besarabija gyventojų turi 3,100,00Q su 
viršum, q Bukovina per 900,000.

Taigi Maskva “išlaisvino” ne tik apie milijoną uk
rainiečių, bet ir apie tris milijonus maldavų, rumunų, 
žydų, vengrų ir t.t. “Išlaisvino” ji ir kelis Rumunijos 
uostus.

Atrodo, kad Hitleris ir Stalinas pasidarė didžiausi 
1 ■ląisvintbjai”: jie .tiesiog lenktyniuodami “laisvina” ma
žąsias tautas. Ir paprastai po taikios “išlaisvinimo” ope
racijos mažosios tautos netenka nepriklausomybės. Hit
leris “išlaisvino^ Austriją, Čekoslovakiją, o paskui drau
ge su savo partneriu Stalinu sudorojo Lenkiją. Paskuti
niuoju laiku Hitlerio liko “išlaisvintos” Norvegija, Dani
ja, Olandija ir Belgija. Stalinas savo keliu baigia “lais
vinti*’ Lietuvą, Latviją ir Estiją. Dabar atėjo Rumunijos 
eilė. 

J v l į - •

Labai galimas daiktas, jog ateityje sųsiląųįisįĮpė 
daugiau “laisvinimų”. Vadinasi, bus “išlaįsvintos” nuo 
sąvo nepriklausomybės ir kitos mažosios tautos.

dė, kad už vieną raudonarmie
čių kacapą jie yra pasirengę vi
są Lietuvą Stalinui paaukoti.

Visi Maskvos x kaltinimai 
jiems buvo šventi. Jokių abejo
nių jiems dėlei to nekilo. O tuo 
tarpu* dabar išeina į aikštę, jqg 
kai kurie tų kaltinimų buvo 
grynas prasimanymas.' Pavyz
džiui, kaltinįme sakoma, jog 
vienas kareivis išlindęs per van
dentiekio trubas. Bet tokių di
delių trubų, kaip pasirodo, Lie
tuvoje visiškai nėra!

Kadangi Maskvos žygiams 
pritaria tik kotnUnistų spaudi, 
tai “Laisvė”' sumanė padaryti 
didelę sensaciją ir išaiškinti, 
kodėl visi kiti laikraščiai nei
giamai į tai žiuri. Girdi, jie ga
vę instrukcijų iš Jono Grigolai- 
čio, “Eltos” redaktoriaus, “kir
šinti lietuvius prieš didįjį kai
myną ir tuonii laužė pasirašytą 
sutąrtį.”

Tos instrukcijos buvušios pa
siųstos laiško formoje, o tas 
laiškas skambąs taip:

“Didžiai gerbiamas redak
toriau !

> c . . i

“Broliui Amerikos lietuviai 
turi dideljausių nuopelnį dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo. Jus savo tėvynės 
išlaisvinimą rėmėte morali
niai ir piedžiągipiąi. Tačiau 
musų laimėjimas yra tik da
linis. Dar reikia išlaisvinti 
lietuviškus kraštus, esančius 
vokiečių ir rusų valdžioje. 
Djjl karo padėties ir didžiųjų 
kaimynų nuolatinio spaudi-

GIRIASI NEATLIKTAIS DARBAIS
Prąeitą savaitę vį^pą ąmęri- 

koJiRą spa|ifĮps netilta 
skeĮbe žinią, RUĘį pasiją, 
viprtniiglįai, tikrieji Frai|<

Ryčiai įmyg w

tai M*-
<iftį pasaulio
ętaštųfįsp • ftgpntijps

, P

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Republikonų partijos kandiįatąs
Rępųbjikanų partįjps nacionalė konvenciją npminavo 

}sąiĮ(iidątą į Jungtinių Valstijų prezidentus. Ir ripminąya 
tokį asmenį, apie kurį, palyginti, nedaug tebuvo kalbama^ 
ir rašoma. Labiausiai išreklamuoti republikonų kandida
tai buvo Dewey, Taft ir Vandenberg, bet jįe prąįaįmęjo. 
Ypač katastrofiškai susmuko Dewey, kuris pirmų halsą- 
vimu surinko 360 balsų, o šeštu ir paskutiniu balsavimu 
tik JI halsų. Šeštą kartą balsuojant likp nominuotas 
WendelĮ L. Willkie, kuris surinko 633 balsus.

Kas per vienas yra Wendpll L. Wi|lkie?
Tai pačio stambiausio kapįtąlo ątstovas. Jis yfą mil

žiniškos Commonwealth and Southern kompanijos pre
zidentas. Toji kompanija teikia elektros jėgą kelioms val
stijoms.

Visa republikonų partijos plątforma, kaip vieriąs lai
kraštis pastebi, susiveda prie sekamo: - ?

“^Ve’re agąipst war, we’re against sin,
We,re agąipst keeping the' Dėpiocrats in,n

Ta platforma tikrai blanki ir menka. Nedaug gero 
žada ir pasirinkimas tokio kandidato, kaip Willkie.

Net Roosęyejto oponentą} jaučiasi baisiai nusivylę. 
Dar niekuomet, sako jie, republikonų partija nebuvo pa
sirinkusi tokio aiškaus staįnbiojb biznio atstovo, kaip 
šį kartą. Galimą tad tįkėtis, jbg šį’ kartą bus ir griežtas 
pasidalinimas balsuotojų tarpe: yisąs stąbųsis kapitalas 
rems Willkie, o kiti turės pasirinkti tinkamesnį kandida-

KĄ TAI REIŠKIA?

Pastaruoju laiku musų ko
munaciai pradėjo labai jaudin
tis ir Maskvos raudonojo im
perializmo pasimojimus yiso- 
kiaU^iaią budais gipti. Rai Lie-

tuvai buvo pasiųstas pltimatų-Į 
mas, tai “Laisvės” ir “ViĮųięs” 
komunaciai reiškė didelį paši- 
piktiniiiią Lięįųyps apyilgiu. 
Jie ėmė rėkti apie provokacijas 
ir be niekur nieko teisinti Mas
kvos ultimatumą. Taip ir ątrę

negalime kelti balso nei 'žo
džiu, nei per spaudą ir rei
kalauti atplėštų kraštų žemių 
ir žmonių grąžinimo... Bolše
vikai taip pat atsisakė mums 
grąžinti pačias lietuviškiau
sias Vilniaus srities dalis. O 
mes tylime, turime tylėti, 
žvangančių ginklų ir jėgos 
akyvaizdoje.

“Mums lieka viena tik gali
mybė, vėl kviesti visus lie
tuvius, ypąę brolius Ameri
koje, talkon. Jus, broliai, jau 
vieną kartą suvaidinote mil
žinišką vaidmenį. Jus galite 
nemažesnį vaidmenį suvai
dinti ir dabar... Jūsų pro
testai ir reikalavimai rado 
gyvą atgarsį. Bet dabar rei
kią su rįiusų rupimais kjau- 
sipiąls supažindinti visus 

. brolius lietuvius. Kuomet 
mųsų spauda ir valdžia turi 
(jei tam tikrų aplinkybių ty
luti, jūsų pareiga kalbėti, įro- 
dįnęti, kad mes nesame pa
tenkinti esama padėtimi, kad 
niums padaryta didelę 
skriaudą'.”
Kąs čia baisaus tame laiške 

pasakyta?
Juk yra faktas, kad bolševi

kai pasjląikė pačias lietuviškiau
sias Vilniaus srities dalis.

FąkĮąs juk |aip pat, Į<aę| “dėl

Žįnppip, kad kąi 
dps agentūros žįpias v| 
sąHU nppaiį • ‘

tus. Tuq tiįMĮIj ąifipriHonišįtą^ 
slfaitytpjųs, . tos nė visuoti-Įet 

atskirti pelus nno grudų, 
teikiąs žipįąs už gerą 
pmjpą ir iumią ti|<k Bet tpkiij 
žinių negali tvirtinti tiems, •ku
rie buvo Prancūzijoj dtba ku
rie žino kokią prąhcuzų komu
nistų pozicija buvo šio karo 
metu.

Prieš karą visi prancūzų ko
munistų partijos lyderiai ir ly- 
dereliai, visi jų dienraščiai if 
savaitraščiai skęlbe, jog Pran
cūzija privalo vesti kovą prieš 
Hitlerį. Visi paprėždavo, jog 
atėjus sprendžiamai valandai 
jie kaip vienas stos į pirmąsias 
kovotojų eiles ir į pačias pry- 
šakines Maginot linijos pozici
jas.

Komunistų partijos lyde
riams ir spaudai argumentų 
šiam karo reikalingumui pa
grįsti netruko. 1 Nekalbant jąu 
apie nepakenčiamas Vokietijos 
darbininkų gyvenimo sąlygas, 
jie pasakojo apie spaudos lais
vę, apie kalėjimus, apie žmp- 
nįų teises ir riet apie demokra
tijos gynimą. Prancūzų daugu
ma netikėjo komunistų skelbia
mų žodžių tikrumų, tpdęl, kąd 
komunistai nekovoję dėl tokių 
pačių laisvių Busijoj. Bet tie 
darbininkai, kurie sekė komu
nistus, kurie priklausė jų par
tijai arba, iikitu vardų užmas
kuotoms,! bet komunistų diri
guojamoms organizacijoms, pa
tikėjo, jog i komunistai įš tik
rųjų rengiasi vesti karą prięš 
Hitlerį.

Kai atėjo sprendžiamoji va* 
landa, kai prancūzų vyriausy
bė paskelbė ka^ą Hitleriui, kai 
reikėjo nuo žodžių eiti prie 
darbų, tada įvyko didžiausias 

' ermyBeris komunistų pąriijcįj. 
Eilinių narių dauguma leidosi 
mobilizuojami ir važiavo į 
frontą, maųydami, kad atlieka 
gerą Barbą, ries vykdė tai, ką 

1 partiją per kelis kietus skelbę: 
i j?up tątpu partijos lyderiai it 

partijos spaudą nežinojo kokią 
, poziciją užimti. Sulig senomis 

tyfasĮcyos instrukcijomis jie tu
rėjo HdĮęrį pulti, bet prieš pa
tį kąrą Stalinas pficialiai tapo 
Bęšjiiiąja fįitlefįd ranka, ku
rios, jie žinojo, jau jokiu bueju
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ras. Stalinas pasirinko Aštachp- 
vą, nes jis irioka tiek vokiečių 
kalbos; kad nereikalingas joks 
vertėjas, reiškia, nebus įmai
šytas į derybas joks trečias as
muo ir tuo bus dar daugiau iš
laikytas paslaptingumas. Be to, 
Astachoyas buvo vienas arti- 
jniąųsįų Kąrąęhąno pendrąda|’- 
bių, kartu su juo sėdėjo kalėji
me, o vėliąų Stalinui dayė vi
sus reikalingus parodymus, kąc 
Karachaną galėtų sušaudyti. 
Reiškia; buyo žmogus Stalinui

spąųpi^P” Lięlųvgs žiųpngs ne- 
gąlęjp kęlti įtaiko nei žodžiu, 
nei per spaudą ir reikalauti at
plėštų kraštų žęigių je ŽĮP°nių 
grąžįpįmę... ,

<jeį ąpie tuos dalykus neva
lia ir Amerikos lietuviams kal
bėti, tai kyją JcJąuęįipąs, kaju 
jįe |uri tarauti: Mąskyos ar 
Lietuvos gerovei?

Kaip sakoma, Lietuvos žmo-x 
nes ne <tik turi pasicįdoti mu
šami, bet jiems įr ęlęjupti ne
leidžia.

'‘Laisvės” komunaciai norėtą, 
kad ir yisį Ąipęrįį<os lietuviai 
tylėtų ir siųstų padėkos telegra- 
mąs “taptų |ai§yintQjui” St'ąii- 
nuj už tai, kacĮ jis .jatĮ visai bai
gia “Išlaisvirtti” Lietuvą nuo jos 
nėpriidausprpybės.

P dėl “Ląjgyės” shpaliojiriąų 
apie kažkokiai instrilkcijas nė
ra reikalo daug kalbėti. “Nau
jienų” pųsięta tymas yra vi
siems žinomas. Kai tik Soviętų 
.Sąjunga “primetę” Lietuvai 
Vilnią, d įiSsilaikė Vilniaus krtv- 

Įię|i|vjįlęas jjrįtįs, tai “Nau
jienos” jau tada griežtai pa- 
sdierkė Mdškvos suteiktą mąlo- 
nę. Jos tada p^sąkp. jpg Mj?4-

nedyyas, kad prancūzų

kyą dpvąųpjo Lietuvai. Vilnių, 
bet netrukus gali pasiimti yi$ą 
Lietuvą.

šiandiep Liętųvą faktiškai 
yrą raudonosios ąrmįjos ok i- 
pupta, p jš MasRvos prisįųstąs 
kobiisąras du9da “draugiškus” 
paturimus, ką jį turi daryti, k^d 
“dėdė” Stalinąs neąžsirųstiptų 
ir naUjp ultimatumo nęprisiųš: 
tų. . <

geję, šią proga porčtippemę 
pą|irti, kpkiąią sumėtppaiS 
“Ląįsyė” tą laišką pąskęlbė?

Licluvoje juk dabar “drau
gingos” ypĮsty^ės komjsarpi įsą- 
Į<q nedrąugįpgus tyfaskvai as- 
męnįs aręštupti ir juos atsąko- 
įpyjąėn trapktį.

Taigi, kokios rųšies paslaugą 
“Laisvę” šiuo ątveju pasiryžo 
ątĮįkti, paskelbdama laiško au- 
torįguą yąrdą? Juo labiau, kad 
tas autorius, jei neklystam^? 
yra kilęs įš Klaipėdos krašto į r 
ųąciąį su juo didelių ceremoni
jų tąip pat nedąi*ytų.

Tajp, ką Visą tąį ręiš|da: žvąl- 
gybipipkų paslaugą, ąr ką Jd- 
tą?

Stalino ir Hitlerio sutąrinpi 
išvadoj Maskvos Internacioną- 
las taip.pat turėjo keisti sąvo 
gaires. Dimitroyas sukvietė sa
vo ageįitus ir jiems davė nau
jus nurodymus. Jis pradėjo sų- 
sirinkusieriĮs pasakoti, jog Vo
kietija prižadėjusi nekovoti 
prieš komunistus, prižadėjusi 
paleisti sugintuosius kalinius, 
“pagaliau naciai taip pat yra 
Socialistai ir kovoja prieš kapi
talizmą”. pabaigęs skaityti ląv 
mėjimus išeinančius iš Maskvoj 
ir Berlyno pdktd, pradėjo duoti 
Savo ągeiitijoms nprodymąs, 
kaip furi elgtis. Prahcuzains 
įsakė keisti savo taktiką ir at
kalbinėti žmones nuo karo, jų 
spaudą skelbė taikos reikalim 
giųrią ir pradėjo sabotažą ten, 
kUr pajėgė. Didęlė partijos na
rių dauguma suplėšė partijos 
parių knygeles ir išėjo į pirmą
sias linijas. Dalis partijos ly
derių atsisakė klausytį šip 
Maskvos įsakymo if viešai iš
stoję iš partijos. Išstojusių tar
pe buvo daugelis laikraštinin
kų ir pąrĮamęnto atstovų.

Bet dalis lyderėlių, ypatingai 
tie, kurie gyveno iš partijos, 
pąklause naujų Maskvos parė
dymų if krašto viduje vedę 
kuodidžiausią defetistinę politi
ką, Tikrieji prancūzai buvo be
galo nepatenkinti tokia jų elg
sena, nes matė, jog jie tiesio
giniai patatnauja Hitleriui.

Šių įvykių akivaizdoj vy- 
riaušyl)e uždarė visą komunis
tų partijos spaudą, uždarę ko
munistą partiją, o partijos ly
derius įr toliau tebevedančius 
propagandą Hitlerio naudai nu
teisė keliems metąnis kalėti iį 
išsiuntė į salas. >

Kilį pąį’tijps Įydęriaį, kaip 
Ahdrė Marty, Thorez, Gabrięl 
Peri dezertavo iš kariuomenės,

■ » 

pabėgo į užsienį ir per Vokieti
ją nuvažiavo į Busi ją.

Po tokiiį įvykių tvirtinti, kąd, 
komUiilštai buvb vieniliteliai, 
kririe gyhė Praiiėiiziją riiįp 
Hitlerio, gali tiktai sąriioniiigĮ 
riifelų skleidėjai. O gal bilt Sta- 
lindš j&U vėl ką nofs ndrijd šu- 
mUilė? GUI jis jaū pradėjo bk 
joti savo draugo Hitlerio ir vji| 
mano keisti savb jiolitiką? Gąį 
tokią žinių skleidiinii jis ilon 
pasaulio akyše pasirodyti vėl 
Hitlerio priešu? Netolima atei
tis tai parodys. /

Martin GUdell.
Jhhė 24, 1940
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Leg M. Lypns, pašęĮpos ąd- 
minįstrącijps yiršiąjnkąą, pra- 
neąę, ^ąd Čhięagoję pašąįpga- 
viu skaičius mažėja ką$ mčne-

(Tęsinys)
štai valgio reikalai jau kop- 

pęratiškąi Kaune sutvarkyti. 
Kpdpcratyvą įkurta bendrovė 
Valgis rūpinasi valgyklų steigi
mu ir tokių Kaune jau keletas 
turi.

Net Vilniuje ir tenais tokios 
valgyklos tos bendrovės veikia. 
Visos tos valgyklps turi milži
nišką pasisekimą. Jps visuomet 
pilnos su kaupu. Dėl viętps stp- 
Į<ps pūva net nėsusipratimų. 
Tose yąlgyklosė valgis duoda
mas pigiai ir švariąi, p svar
biausia iš visai šviežių produk- 
ty;

Taigi, kppperatipinkai Kaune 
ir Vilniuje turi net savo valgy
klas ir jiems' netenka pas priva
čius maitintis. Visos tos val
gyklos patarnauja plačiai vi
suomenei ir tos visuomenės jos 
yra pamėgtos. Ir štai jau po vi
sam... Kooperatyvų susirinki
mų ratas, pavasarinis ratas 
baigtas. Iki sekančio pavasario 
kooperatyvai vėl ramiai ištisus 
metus dąrbuosis, o paskui pa
vasariui išaušus prasidės savo
tiška jų valdomų organų vely
kinė, sąžinės apyskaita. Tuo
met jie parodys, ką per metus 
nuveikia, ką naujo atsiekia, 
kaip toli pasistūmėjo, kokius 
nąpjus daibus pradpjo varytu 
kokius naujus barus verčia. Taj 
gražus ir kilnus darbas, kuri? 
socialine prasme ūkiškame gy* 
venime varo gilią vagą ir išlygi
na luominį skirtumą.

Kadangi paskutiniais metais 
jaučiama didelė lauko darbinin
kų stoka, taį tenka laukti, kad 
ir čia kooperatyvai tą spragą 
mėgins užkišti. Lauko darbams 
bus įsigyjaipos įvairios motori
zuotos mašinos, kurios bus ko
operatyvų valdomos 
mos.

Šia kryptimi jau 
ninku mintis slenka, 
tai ir Lietuvoje evoliucijos ke
liu įsigali kolchozai, tik kolcho
zai ta prasme, kad čia nuosavy
bė nepanaikiąaiąa ir incĮivjdua- 
lė iniciatyvą tuo pačiu nenustel
biama. Lietuvos žemės ūkis ei
na pamažu evoliucijos keliu 
prie sutelkimo bendro darbo Ji
sai švelnina pavienių asmenų 
egoizmą, išlygina pelno pasida
linimą ir dalinai pakerta kelią 
pavieniems asmenims perdaug 
smaguriauti, tai yra įš silpnes
nių pasipelnyti. Aišku ir tų pa
čių kooperatyvų narių tarpe ei
na gili socialinė kova. Tie, ku
rie daugiau turi, tie kurie di
desnius žėmės plotus valdo nori 
kooperatj'vuose labiau įsigalėti, 
jų veikimą pasukti savo pagei
daujama linkme, o tie kurie 
mažiau turi mėgina neapsileis
ti ir visa kooperatyvų gyvenimą 
tąip tvarkytį, kad iš jų daugiąu 
nąųdųs gayus ir kad jie geriau
sia jų reikalams patarnautų.

Savptjšką luominė kristaliza
cija čia stipriai jaučiama ir ne 
tik pačių kooperatyvų narių 
tarpe, bet ir patys kooperaty
vai tarp savęs) grumiasi.

Imkime kad ir Kauno Para- 
ipą. DarĮąninkija, ar tie, kurie 
darbininkų reikalų arčiau stovi 
daro viską, kdd Parama stovė
tų arčiau darbininkų reikalų. 
Keletą mėtų atgal Parama bu
vo didelėje socialdemokratų 
įtakoje ir žinoma kaipo tokia 
ji valdžios ^eręse buvo nemė- 
gįąma. Ir buvo pagyląs stip
rus špaudimhs ir ąp'cialdętpb- 
kratamš savo poziciją (eįto už
leisti, o Štai šiemet ir yęl rpdj- 
kalesnis elementas jos valdo
muose ir priežiūros organuose 
įsigalėjo.

Taip lygiui su Rūta Vilniuje. 
Ir čia radikalesnis elementas 
renkant yą(ę),opą|§ orgąpus įsi
galėjo, teko bet darjdi antrus 
rinkinius, bet tautininkai n'e- 
kp nepešė.

Bendrui suglaudus, koopera
tinis judėjimas Lietuovs ukiš-
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iigiai ir švariąi, p syar-

kame gyvenime turi didelės 
reikšmės. čia kristalizuojasi 
ūkio gyvenime demokratijos 
siekimai ir kartu auklėjamas 
visuomeninis demokratinis gy
venimas, kuris savo užmazgo- 
je turi socialinių stiprių žymių. 
Kooperątyyai yra socialistiniai 
nusiteikusiems žmonėms geri 
pagejbininkai. Tai visai nenuo
stabu, kad Lietuvos kooperaty
vuose aktingai dalyvauja visi 
fadikąĮiai nusiteikę žmpnės.

Jei politiniai Lietuva vidaus 
gyvenime demokratiškai tvar
kytus!, aišku, kad tuomet ir 
kooperatyvai aiškesniu veidu 
pasirodytų, o tasai veidas šyp? 
šotųsi tik socialistams ir nuo
sakiems demokratams.

Bet jau ir tai gerai,-kad šiuo

ūkiškame gyvenime taip stip
riai Įsigalėjo, jie neabejotinai 
veikia ir vidaus politiką, veikia 
ją sušvelninimo prasme.

O šiais 
tai (ikrai

sunkiais karo metais 
džiugus ir malonus

Homo Lituaniens.
V—20—40.

(GALAS)

KORESPONDENCIJA
Žinutes iš 
Waukegano

WAUKEGAN, III. — Birže
lio 14 d. netoli Waukegan pa

buvęs Nvaukeganietis, 
Šunka.

ir tvarko-

kooperati- 
Jei norite,

sikorė
Juozas
apie 70 metų amžiaus ir netu
rėjo darbo, todėl dėl vargo pa-

Jis buvo jau

Nelaimė
Joną Baikštelį ištiko baisi 

nelaimė birželio iš 16 į 17-tos

gavo jį automobilis ir mirtinai 
sužeidė. Už trijų valandų mirė. 
Jonas buvp 66 metų amžiaus, 
nevedęs.

Juozas Sunka tapo palaidotas 
birželio 18 d., o Jonas Baikšte- 
lis birželio 19 d. Abudu gyve
no ilgą laiką kartu pas pp. 
Norkus, 739 Jackson st., Wau- 
kegane. Norkai rūpinos jų lai
dotuvėmis.

SLA baru dance
SLA 262 kuopa turėjo suren

gus “baru dance” birželio 8' d., 
Mačiulio ukyj. Bet kadangi 
oras buvo šaltas, tai parengi
mas buvo menkas ir mažai teli
ko pelno. Bet SLA kuopa vis- 
tiek nenusiminus. Kadangi tas 
parengimas nepavykę, ji žada 
surengti pikniką, liepos mėnesį 
Ambroziunų darže. Apie dieną 
bus paskelbta vėliau.

“Joninės”
Birželio 23 d. Waukcgąne 

buvo nurengtas joninių pikni
kas M. Ambroziuno darže, kur t ' 
buvo susirinkęs gražus bufys 
draugų waukeganiecių ir net iš 
Rockfordo ir Chicagos draugų 
buvo matytis. Visi linksmai 
sveikino Jonus ir gražiai daina
vo bei Šoko. Taipgi buvo geri 
pietus, kuriuos pagamino Ona 
Butliienė ir Nastė Wąsiliaus- 
kięne.

Pas mus Waukegane su (lai
bais ta j dar tebėra prastai, nes 
jjįrbtuvęs ncprądpda geriau 
difbti. Bedarbiai vaikštinėja, o 
0arbo gaut negalima, nes darb
daviams jų dabar nereikia.

J. M.

O Teją&ąę Jpspph Drucker 
pavedė grand džiures atydai 
bylų užvestą prieš Russell Oli- 
ver, 19 metų amžiaus. Olivcr 
yra apkaltintas mergaitės iš- 
gėdinimu ir vagyste.

. ---------- M
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REIKIA AR NE SENELIU PRIEGLAUDOS 
NAMO?

a

Senęljų prieglaudos namo 
rcika|u ‘'Tėvynėj” jau keletąs 
kartų buvo rašyta. Veik visos 
korespondencijos pasisakė už 
tokio namo steigimą. Dąr dau
giau, man teko asmeniškai gir-

rotoriaus lupų, kad šitas klau
simas juos tiesiog iš proto va
ras.

Ne taip čia yra svarbu, ką 
SLA viršininkai mano arba 
kas rašo už ir kas rašo prieš,

FERMA-

bet yra laba; svarbus klausi
mas tai tokio namo įsteigimas 
ir jo palaikymas.

Pageidavimas, trupipąį sa
kant, yra, kad įsteigti tokį cen- 
tralinį ūkį ar namą po SLA 
globa, kuriame lietuviai sene
liai, susilaukę garbingo am
žiaus metų, rastų sau tautišką 
mielaširdystės prieglaudą. I- 
inant definiciją platesniu ma
stu peikia pridėti dar ir tuos, 
kuriuos Susivienijimas Lietu
vių Amerikoj ir dabar šelpia. 
Kaip girdėjau, tokia pašalpa 
yra duodama arti šimtui žmo
nių neatsižvelgiant ar jie yra 
SLA nariais ar ne, neigi jų 
amžių. Tai reiškia, kad SLA 
mielaširdystės ranka praktiš
kai jau dabar pasiekia reika
laujančius ir vertus lietuvius

NENTS! * •
MARTY 

SUCILLA, Sav.
SKAMBINKITE: A OHO

REPUBLIC UZUZ Tokiu budu kyla klausimas:

SPECIAL MĖNESĮ
$5 vertės
Permanents $
Tiktai už

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

merikoj dabar atlieka didesnę 
.labdarybės užduotį, ar geriau 
padarytų jeigu įsteigtų numa
tomą įstaigą ir per ją duotų 
pašalpą ar pragyvenimą?

Labdarybės žvilgsniu, su
manymas yra geras, pagrįstas 
senais Maižiaus įstatymais: 
gerbk savo tėvą ir savo moti
ną. Vėlės, po daugel šimtme
čių gyvenimo praktikos, drau
gijos tapo priimti pagerini
mai: papenėk alkaną, pagir
dyk trokštantį, pridenk nuogą. 
Kaip mes šioj civilizacijos ga
dynėj galėtume nuo tokio tik-

As esu už lietuvių labdary-

DAINUOS CHORŲ PIKNIKE

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras rytoj dainuoja Liberty Grove Darže, kur kartu su “Pir
myn” Choru rengia didžiulį pikniką. Dainuos ir “Pirmyn” Choras, taipgi Kulturps Ra
telio Choras.

Piknike įvyks sporto lošimaiĮ varžylinėš, ža idimai ir žinoma, bus geras šokių orkestras. 
Bus progų publikai pašokti, pasisvečiuoti ir išgirsti tikrai šaunų programą. Virtuvė ir 
baras bus gerai aprūpinti skanėsiais, kuriuos pagamino Vyrų Choro narių žmonos ir jau
nųjų pirmyniečių motinos. /

Dariaus-Girėno 
Legionieriai Rengia 
4 of July Iškilmes

Įvyks Kutaičio Darie
Dariąųs-Giręno Postas 271 

of the American Legioh, ren
gia savo metinį išvažiavimą ar
ba pikn ką, Liepos-July 4-tą 
dieną, Sunset Darže, prie 135th 
ir Archer ąvp.

Pikniko linksmybės prasidės 
ll:0Q valandą ryto ir tęsįs vi
są dieną. Bus įvairus žaidimai, 
ristynės, lenktyn^,, špkiai ir 
k tpkie publiką linksminą įvai
rumai.

Pąriaus-Girępo Ppsto jau
nuolių grupė, Prum ir Bugle 
Corps, išpildys dalį muzikąlio 
progrąjno. Bus išlaimėjimui 
daug brąngią dovanų arba pri- 
?ų, taip pat gerą muzika šo
kiams.

Bus Bengalinių Ugnių
Vakarui atėjus bus paleista 

į orą daugybės ekspįoduojan
čių šviesų, įvairių spalvų liep
snos nušvies 
liūs ir visą 
daržą.

Legionieriai
i p’ačiąjų

hllDfeĖPORT ROOFING AND 
SIIEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtOry 4965
Stogus,' rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

PĮRKIT NAUJĄ 
CHRYSLER arba PLYMOUTH

Tai yra geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoje; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai, Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Sc. Archer Avenue

“U VVILL LIKĘ US” 
Pfronę, Virgini* 1515

Vilniaus
Kukaičio

Kalne- 
gražųjį

kartu 
bent 

tokios

kviečia
ketų įsteigti tokį didelį ūkį, ® Poiicja vąkąr ieškojo Ne-Į P^Čiąjį Chicagos
kui visko uaug n pigiai mitų jie jųae pay 17 metų amžiaus,’. ... . . . ,. . ..
galima prisiaugyli? Labai ge-, * |>r hpksmai praleisti tą garbin-
ra idėja, liet musų reikalui ne- ilvc-> kuri prapuo- g, Amerikos šventę — 4th of

’July. Frank Krasauskas.atatinka. Ar pamenat, da tik lė birželio 18 d 
keli lųetai atgal, kai Lawrence, I 
Mąss., lietuviai buvo tokį ūkį 
įsteigę ir turėjo, rodos, apie 
15 posenio amžiaus lietuvių

liau apie penkioliką metų at
gal ir vėl dar šiais depresijos 
laikais, todėl ir dabar karštai 
remiu sumanymą. Bet 
matau ir negalimybę, 
nors dabartiniu laiku,
įstaigos įkūrimo po SLA glo
ba-

Daleiskim sau, kad Chica- jame apgyvendinę? Ir kas al
goje grupė entuziastų susior-, sitiko? Šiuo klausimu kuni

gas Valatka manau galėtų is
toriją parašyti. Bet trumpai,

AUTORIZUOTAS
Klausk

Jim Pankau PONTIAC DYLERIS

visųs, 
visuomenę, 
atsilankyti

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

• Nathan Kanter
MUTUAŲ LIQŲOR 
CO. — Wholešale 
4707 S. Įląisted $t.

Tėl. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTK1BUTOHS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL. '

Klausk 
Ed. Krok

TONY piet Motor sales
6617 SQUTH WESTERN AVENUE

Pirkit naują Pontiac, Amerikos mažiausią varginantį karą” iš .pir
mos rųšies Pontiac dylerio Chicagos apylinkėj. Taipgi pilnai 
garantuotus švarius “Geros Valios” vartotus automobilius.

ŽEMIAUSI MOKĖJIMAI — ŠTAI KOKIE BARGENAI
A-32 Ford Sedati — $35; A-36 Ply. 4 dr. Deluxe — $245

A-37 Chevr. 2 dr. — $335
TONY PIET MOTOR SALES

6617 SOUTH WESTERN AVENUE 
klausk Auggie Bonk

o - J O * - " . C |

ganizuoja ir sekančiame SLA1 
seime praveda nutarimą už 
prieglaudos namo steigimą. Ar valstija įsikišo ir pasakė, kad 
kam nors atėjo į galvą, kiek tie žmonės neprivalo jokį dar- 
tokio prieglaudos namo palai
kymas į metus kainuotų? Iš 
kur SLA gaus pinigus ar fon
dą tokios įstaigos palaikymui? 
Pavyzdžio dėlei,: kalbėkime 
apie prieglaudą.,namo .steigi
mą. Visapusiškai apsvarstę, 
mes greičiausiai gal prieitu
me prie išvados, kad tokis na
mas privalėtų turėti nors 100 
žmonių patalpos. Kiek tokia 
nuosavybė tad kainuotų nusi
pirkti ar pabudavoli? $50,000 
vargiai užtektų. Nėra reikalo 
nei svajoti apie kokį pigų se
ną laužą nuomoti, nes valsti
jos įstatymai neleis netinka
mame name senus žmones ap-

Skučus patarnavimas
Paleiikinhiias užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertąi Beer Coil Valytojai. 
6059 $O. WASHTENAW AVĖ. 

Tel. Hemlock 7407 
ChlCAGO.

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

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
$695 
565 
445 
345 
385 
345 
555 
365 
285

1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, lieater 
Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, hcatcr .. 

Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo .....
PACKARD SENDAN su viskuo .................
PONTJAC SEDAN su radio su beater .....
OLDSMOBILE sedan su viskuo ..... -........ ...

1938
1937
1936
1937
1936
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo
1937
1936
1937
1936
1934 _ ..
Visi automobiliai pertaisyti, ^ra 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”

Mažas CHRYSLER SEDAN .........
PONTIAC COĄCH, geram stovyje
FORDAS SENDAN su radio beater, geram st. 365
Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ............... 345
CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... m

bą dirbti. Ūkis s sugriuvo, Dide
lės pastangos su gerais norais 
nuėjo niekais; J

Tokį namą ar ūkį steigiant 
atsidarytų dw« ir kitokių kom
plikacijų, , kaip, pavyzdžiui, 
vietos pasirinkimus. Vieni no
rės jį steigti kur ten arti Seram 
tolio, kiti—Chicagos, da kiti—f 
Bostono ir taip toliau. Iš to 
galėtų kilti tokis skandalas,1 
kad SLA tik 'ilicmalonumų tu
rėtų. Pagalinus, Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoj nėra tam1 
tikslui įstaiga.
i Kokia išeitis? Numoti ranką

Skalbimui Mašinos Visokiu 
Išdirbysčių po

VĮCTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

LEISKITE SĄVO

PINIGAMS
UŽ JUS DIRBTI

institucijas.

TAJ VĖLIAUSIAS DIVIDENDAS, PER 48 METUS BE 
DOLERIO NUOSTOLIO DAUGELIUI INVESTORIŲ

JŲSŲ INDĖLIS YRA APDRAUSTAS JUNGT. VALST. 
VALDŽIpS AGENTŪROJ IKI $5,000.00.

c>\\
1^1INSURED

Atsiminkite, gerbiamieji, kad 
kiekviena valstija turi tam tik
ras * taisykles, kas liečia senų 

Į ir visų kitų žmonių pašalpos 
Si reikalaujančių prjegląudą.

Valstijos, miestai, apskričiai 
turi panašius prieglaudos na
mus,
Jeigu jus norėtumėte eiti su 
yąlstija į kompeticiją, jus pir
ma privalėsite patenkinti vals

uos įstatymus, kad’ galėtumėt 
tokią įstaigą direktuoti. Gerų 
norų entuziastai neklausykit, 
ką aš kalbu, bet parašykit sa
vo valstijos komisijonieriui 
(stato commissioncr of wel- 
farc) ir paprašykit šiuo reika
lų infonųacijų, jus rasite su 
kuo turite reikalą. Reikalavi
mai bus maž-daug tokie pat,

Tai dar ii e viskas. Vėl da- 
leiskini sau, kad tokis namas, 
pagaliau, tampa įsteigtas, ir 
kad jame apsigyvena 100 žmo-

Mums reikia turėti kokią nors 
nuosavą labdarybės įstaigą, 
apie’kurią galėtume ir kitiems 
pasisakyti, kad mes turime.

Mano manymu, mes Ameri
kos lietuviai dagyvenome tokį 
civilizacijos laipsnį, kad musų1 
nuosavi labdarybės įstaiga jau 
privalėtų pasirodyti. Aš ----" 1
čiau rekomenduoti du 
k us: •

1. Įsteigti visuomeninį 
rikos lietuviu labdarybės fon
dą, kurio tikslas butų niekas 
daugiau, kaip lik šelpimo ir 
mielaširdystės darbas. Gal bu
tų galima patobulinti dabarti
nį šelpimo būdą, kurį SLA. 
jau duoda, kaip aukščiau mi
nėjome, į platesnias veikimo 
ribas. Ar gal butų geriau su
tverti visai naują tam tikslui 
fondą, panašų į buvusį Lietu
vos Šelpimo Fondą. Tokis fon
das manau turėtų būti po SLA

norc- 
daly-

Ame-

Šiandien nusjsprę^kite investuoti savo santaupas tvirtuose 
ir laiko išbandytuose investmentuose. Pasidėjus iki liepos 
15 dienos, pelnysi nuo liepos 1 "dienos.
Kreipkis, rašyk ar telefonuok, prašydamas knygelės, už
vardintos, “FACTS.”

FAIRFIELD
SAVINGS & LOAN ĄSĮSOCĮATION

2729 Cermak Rd. Chicągp, III
TELEFONAS LAVVNDALE 6400.

ATDARA KASPIEN: 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Antradtmi ir Ketvirtadienį 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Trečiadienį 9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

tus tokios įstaigos palaikymui? 
Bostono miestas turi panašią 
“almauzę”, vadinamą Long 
Island Hospital, kurioj žmo
gaus užlaikymas į savaitę mie
stui apseina $9.65, 1939 m.

dyba.
2. Lietuvių senelių prieglau

dos namai turėtų būtį z steigia
mi kiekvienoj didesnėj lietuvių 
kolonijoj su pagalba savo loka
lių arba vietinių organų—SLA 
kuopų, piliečių klubų, draugijų 
ir panašiai. Panašius namus tu
ri įsteigę švedai, norvegai, žy-

• FOTOGRAFAS

CONRĄD IR
FOTOGRAFAS M

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
TONSILUStarnai?.......... ^lO.OU
PRABŲ VIMAS $cn n n 
Ligoninėje .............. *UU.UU
RAUDONGYSLIŲ $,OE ftrt 
Išėmimas ir Ligon. Lv.UU 
reumatizmai $9 n n 
Greita Pagelba ....... t.UU
dVDO ViSĄS ligas 
Ekzaiuinacija €4 A A
ir vaistai  ............... I .UŲ
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S.' Kedzle * Avė. ' Chicago

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

Mass. valstijos infirmaryje, 
Tewksbury, tas pats. Burke’s 
Foundation, Wljite įPlains, N. 
Y., tas pats. /

Spl specįąlįo fpndo tam 
tikslui nęturi. Kitokio išėjimo 
nebūty, kaip uždėti SLA na
riams ekstra mokesčių, bent 
po 2 ar 3 dolerius j metus 
prieglaudos namo palaikymui.

Beje, kai kas mano, kad rei-

galėtų pasegti kaimynus ir da
ryti tą patį. Tokiu budu ma
nau klausimas išslrištų ir mes 
visi butume patenkinti.

Dr. D. Pilka.

Skelbimai Naujiepone
Inoda naudą

|ęąd pą&ęs bjaujienop 
yra naudingos.

MAYTAG, THOR, PRIMA, EASY, 
WESTINGHOUSE ir kitos

Visjją mašinos turi naujų ipašinij pąrąntįją.

R O OS EVEET-'
FU R NITU RE C O. M P AM

23ĮQ W. Ępęsgyplt Ęoad. Tel. Seeley 8760

— iš sinties —

WAE.S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vai. rvtn

Išg'rsĮl vėliausias fjniav 
ąiųzilią ir kitus iflnmlus 

pHnešimijj

Garsinkitės “N-jiose”
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ĮŽANGA VELTUI
1

Diena Iš Dienos
jiems

susilaukti
Pa ui

(BUVUSIOJ DAMBRAUSKO FARMOJ)

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

Mat, šj

RISTYNĖS, BASEBOLAS IR KITI PAMARGINIMAI 
GERA MUZIKA ŠOKIAMS

iškil- 
daug 

Draugas.

NAUJIENOS, Chicago, 111.

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ IR “PIRMYN” CHORŲ BENDRAS Liberty Darže

Jaunavedžiai 
Paukščiai Išvyko 
Į Hot Springs

Jaunavedžiai Sofija ir
Paukščiai šios savaitės pradžioj 
išvyko į Hot Springs, Ark. 
“medaus mėnesį” praleisti.

Vestuvės buvusios Sofijos 
Yurkiutės su Povilu Paukščiu 
įvyko šeštadienį, birželio 22’ d. 
Sutuoktuvių ceremonijos Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyčio
je buvo labai įspūdingos. Net 
devynios poros jaunuolių pa
lydėjo jaunuosius prie alto- 
r aus.

P-lė Yurkaitė buvo cicerie- 
tė, o Povilas marųuetteparkie- 
tis. Bet, kadangi Yurkai seniau 
buvo ir 18-tos apylinkės gy
ventojai, tai dukrelė gr’žo į 
senąją parapiją vestuvių cere
monijai.

Vakare 
draugų ir 
Parkholme

kur įvyko iškilminga puota. 
Svečiai linksminos iki vėlumai. 
Antrų dienų, sekmadienį, kai- 
kurie svečiai vėl susirinko sa
lėje prie jaunosios tėvų namų, 
ir pasilinksminimas prasidėjo 
iš naujo.

Sugrįžę iš medaus mėnesio 
kelionės, jaunieji apsigyvens 
Marųuette apylinkėje.

Nuo savęs ir kitų pažysta
mų, linkiu pp. Povilams Paukš
čiams sėkmingo ir laimingo ve
dybinio gyvenimo. BRM

RYTOJ “PIRMYN” CHORO PIKNIKAS farmeriauti, ir Richardą, kuris 
tebelanko mokyklų. Jie yra bu
vę visokiuose bizniuose, bet da
bartinė gyvenimo vieta ir už- 
s ėmimas — gražus ūkis, 
ri apylinkė ir tyrus oras, 
labiausiai patinka.

Jie tikisi sukaktuvių 
mėse rytoj 
svečių.

šeštadienis, birželio 29,1940

SEKMADIENĮ 
BIRŽ. (JUNE)

apie 400 giminių, 
pažįstamų susirinko 
svetainėje, Ciceroj,

Dr. T. L. BRADEL
PRANEŠA. KAD SAVO OFISĄ 
IŠKRAUSTO J NAUJĄ VIETĄ—

2606 West 47th St.,
CHICAGO, ILL.

Atdara 11 iki 12 vai. d. 1 iki 3 
po pietų ir 7:30 iki 9 vai. vak. 

Sekmadienį susitarus.
Tel. LAFAYETTE 1580.

Rezidencija: *
6101 SO. ARTESIAN AVĖ. 

Tel. Lafayette 15k0.

Vestuves Šį 
Sekmadieni

šį sekmadienį, birželio 29 d., 
ištekės jaunutė p-lė Lillian Sų- 
san Putris, duktė pp. William 
Putrių, gyvenančių adr. 4730 
S. Springfield avė., už James 
W. Ųueenan, nuo 1601 N. Troy 
Street.

Vestuvių apeigos įvyks 5 vai. 
po pietų, St. Agnės bažnyčioj, 
prie Archer ir Rockwell gat
vių. Vaišės ir vestuvių puota 
įvyks jaunosios tėvelių namuo
se. Dalyvaus tiktai artimi gi
minės.

Draugai ir pažįstami yra pra
šomi atsilankyti į bažnyčia ir 
pasveikinti jaunuosius svar
bioj jų gyvenimo valandoj.

Kašte.

Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”, kartu su Chicagos Lietuvių Vyrų choru, rytoj ren
gia šaunų piknikų Liberty Grove darže, prie Willow Springs, III. Programe dainuos abu 
chorai—rengėjai, taipgi Jaunimo Kultūros Ratelio choras. įvyks ir kumštynės, ristynės, 
taipgi bus daug kitokių pamarginimų. v

Povilas Pyksta 
Ant Petro

BRIDGEPORT. — 
šeštadienį pas Pov 
bus vardadienio pa nė 
ko savo tavernų 3204 Šou Ui 
’Halsted • St. Jisai skundžiasi 
kodėl visi sako “Petras ir Po
vilas”, o ne Povilas ir Petras.

v.

2 Metu Anniversary 
PARTY 

GRICIUS TAVERN 
2034 So. Union Avė.— Seeley 0646 

SUBATOJ, JUNE 29, 1940
Skanus užkandžiai. Gera muzika. 
Kviečia visus Domicėlė Gricienė.

Važiuoja
Į Rytus

Senas Northsdės gyvento
jas, Adomas Stapanauckas, va
žiuoja į New Yorkų, į svečius 
pas gimines. Jis taipgi aplan
kys New Yorko pasaulinę pa
rodą. Kelionėj prabus apie 20 
dienų. Linkim jam linksmai lai
kų praleisti. T. R.

D. L. K. Vytauto Draugijos

PIKNIKAS

Vero-

Rytoj su Žagario 
čiais į Indianą! TARP MUSŲ 

BIZNIERIŲ

įstaigos labai daug prisidėjo 
, jos sekretorius Ben. J.
!nauskas.

tų kasmet pasikeisti pirmeny
be, ir vienam ir kitam duoti 
progų būti pirmu. —VBA.

Kaza-

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

$55 
$325

$95 
$195 
$195

’38
’39
’37 
’37 

1’37
’37 

1’36 
’35 
|’32 
'38 

1’34
’36 

1’35
’35

/34
’34 

1’34 
’’33 
1’31 
*’3O 
1’31

įUNIVERSAL 
k AUTOMOBILE SALES

2919 W. MADISON 
j CHICAGO ILL.

MES
FINANSUOJAME

WPA 
ŽEMIAUSI ĮMOKftJIMAI 
RAŠYTOS GARANTIJOS 

10 Dienų Važinėti.
LaSalle 4 dr. tr. sd. 
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 
Graham “6” Sedan .... $95
Studebaker “6” sėd. $65 

Plymouth DeLuxe Sd. $95 
Buick DeLuxe Sėd. ...''$45 
Ford Coupe ............. $35

Oldsmobile Sedan .... $35

įvyks

Sekm., Birž. 30, 1940
EVERGREEN DARŽE 

St. Charles, III.
Dykai Automobiliams Vieta 

Dykai Pasišokti

Leidimus 
^dvboms 
(Chicago j)
Carl Erikson, 23, su

nica Dudman, 22
Norman Shivas, 28, su Ca- 

therine Kelch, 26
Anthcny Simanis, 22, su Vir- 

ginia Zelivety, 18
Start Atherton, 25, su

Waitkus, 25
Peter Sukas, 23, su 

Abeytek, 21
Carl Anderson, 32, su 

Bunda, 27

Stella

Emily

Agnės

POVILO VARDADIENIO PARĖ
Visi draugai. Kostumeriai ir pažįstami esate kviečiami atsilankyti 

Povilo Vardadienio Parę pas:
POVILĄ GAILIŲ—3204 So. Halsted Street

Ši šeštadieni, BIRŽELIO 29 d., 1940 
Bus muzika,, šokiai ir užkandžiai veltui, širdingai kviečia 

JULIA IR POVILAS GAILIUS.

i

Jus ir Jūsų Draugus širdingai Kviečiame Į

JOSEPH BARTKUS TAVERNO
ANTRĄ METINĘ PARĘ 

šeštadienį ir sekmadienį, birželio 29-30 
959 West 71st Street

Pasistiprinimai, Muzika, Kviečiame Visus.

Važiuoja į Sand Danes
Kaip žinia, Žagarlečių Klu

bas sekmadienio rytui apie 8 v. 
nuo p. Rudauskų svetainės iš 
Brighton Park “incorpore” iš
vyksta į smiltynų kalnus į In
diana State Parkų, kur graži 
gamta ir ari imas Michigan eže
ras kiekvienų vilioja ir daug 
malonumo teikia.

Ne tik galėsime svečiuotis 
gražiam miške, bet taip .< pat 
ir saules spinduliuose, kaip ir. 
ežere pasimaudyti. Good bye

mynai išvažiuoja.
Trys Kapitonai.

Lc-uis Dėdinas, 35, su Emma 
Hartwig, 31

Louis Lukazkas, 22, su Ma- 
rie Kozuch, 22

John Mulyk, 26, su Ąnnd
Grigą, 27

John Serafin, 26, su Eleanor 
Klingmaier, 23

Peter Soteras, 22, su Irene 
Babcock, 19

Henry Draganowski, Piatri- 
cia Zemgulis

Edvvard Ai Zaino, 22,
Kathleen McKenna, 21

Gavo
v?-skiras
Anastasia Zavvaskas

Stanley Zavvaskas
Rose Jankovsky nuo 

Jankovsky

Metinis Piknikas 
Su Laimėjimais

John

Teisybės Mylėtojų Draugy
stė rengia metinį piknikų su 
laimėjimais Sekmadienį, Birže
lio 30, 1940, J. Mikniaus Darže 
prie Archer Avė. ir 90th St., 
1 blokas j vakarus nuo O’Henry 
Park, Willovv Springs, III.

Pradžia 11 vai. ryto. Bus 
gera muzika šokiams, skanių 
valgių, gėrimų ir kitokių įvai
rumų. Užkviečia,

Rengimo Komisija.

Kiek

vakare.

nuo

Linkiu šiai finansinei 
gai dar labiau augti ir 
savo biznį. — A

įstaL 
plėsti

“Joninių” ir
“Petrinių” balius

BRIDGEPORTAS. - 
man teko nugirsti, Bi
to biznieriai, pp. J. P. Daniš
kai, rengia “joninių” ir “petri- 
nių” balių šeštadienį ir sekma
dieni, birželio 29-los ir 30-tos

su

j Coanty Road 
J Beverly Shores,

Indiana

kurortas yra arti 
Michigan ežero 
graži-tinkama vieta

Del aiškumo ar vietos 
rašyk arba važiuok 

Peter Kacer 
Lake 5hore

Nauja Milioninė 
Lietuvių Įstaiga

Ben. J. Kazanauskas u ’ • • 5
Kiekvienas žmogus kuom 

nors pa.s žymi šiame gyvenime. 
Vieni pasižymi 5 trumpai, kiti 
ilgesnį laiką, o kiti visuomet 
yra žymus.

Taip yra su pavieniais žmo
nėmis, taip yra ir su įstaigo- 
m s.

Pavyzdžiui, p. Ben. J. Kaza
nauskas yra žinomas Chicagos 
lietuviam^, kaipo geras ir pa
vyzdingas sekretorius SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL SAV
INOS and LOAN ASSOCIA- 
TION of CHICAGO, 2202 W. 
Cermak Rd. šios žymios finan
sinės įstaigos sekretoriumi jis 
jau yra dvidešimts septinti 
metai. Tai nemažas rekordas.

Iš syk ši finansinė įstaiga 
buvo maža. Bet kasmet vis di
dėjo ir didėjo, žmonės matė, 
kad ši finansinė įstaiga tikrai 
gerai jiems tarnauja. Ir dabai 
jau Simano Daukanto Federal 
Savings and Loan Association 
of Chicago pasiekė $1,000,- 
000.00.

Tai reiškia, kad Chicagos 
lietuviai vėl gali pasididžiuoti, 
jogei užaugino dar vienų mi- 
lioninę įstaigą.

Švenčia 25 Metų 
Sukaktį

Savo gražiai įrengtam darže- 
užeigoj, Willow-West, prie Wil- 
low Springs, III., Antanas ir 
Marijona Butchai sekmadien: 
švęs savo laimingo vedybinio 
gyvenimo 25-ių metų sukaktu
ves.

■ j

Pp., Butchųį, turi du sūnūs, 
Edmundą, darbštų jaunikaitį, 
kuris padeda tėvams biznyj ir

Kadangi viršm’nėlo biznie
riaus vardas yra Jonas Petras, 
tai jis ir sumanė duoti šaunų 
balių savo draugams ir pažįs
tamiems. Taigi, visi chicigie- 
čiai, maršuokime šįvakar pas 
pp. Daraškas minėtam baliui, 
3461 S. Lituanica avė.

Girdėjęs J. B.

DIDELIS STAKŪ
IŠPARDAVIMAS

Numažintomis Kainomis

NAUJI SEKLYČIOS SETAI, MUSŲ 
DIRBTUVĖJ PADARYTI

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

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

Archer Avė
Furniture Company
z JOE. KAZIK, Savininkas

4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516

Peter Kacer
Beverly Shores, Ind. 

"'•Monas — 2863—2

MURAUSKAS
ARTISTE 
PAJNTER

Garsinkites “N-nose”

antano’T'mabmonos butchu Sidabriniu Vestuvių PIKNIK
WILL0 -WEST GROVE
GERMAN CHURCH ROAD, WILL0W SPRINGS, ILL. |

X- Visus širdingai kviečiame atvažiuoti. Visi svečiai busite 
maloniai priimti ir su skaniais valgiais pavaišinti veltui.

Valgius gamins ekspertas virėjas.
DAINUOS SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOS CHORAS. 

IR ŠAKAR MAKAR CHORAS.
Bus ir kiti pamarginimai.

......................I. —

If

PASIŠOKTI BUS GERA MUZIKA



šeštadienis, birželio 29, 1940'

Čia Draugiškai 
Bara Tuos, Kurie 
Bijo Sušlapti
Boselandietiif piknikai Buvo 

Skysti.
RCĮSĘLĄND. — Pereitą sek

madienį, roselandiečiai turėjo 
net 3 piknįkųs, W.est Pullnia- 
ne, Rosie’s Grove ir 107 St. 
miškelyj. Kadangi iš pat ryto 
lijo, ir beveik per visą dieną 
tarpdebesiai slankiodami aša
rojo, tai į piknikus susirinko 
tik draugijų patrijotai, kurie, 
kaip tie Lietuvos kareivėliai 
kad dainuoja: “Lietus Ii j a 
darganota, ar giedri dienelė., 
kareivėliams viskas tinka, 
skamba jų dainelė!“
Kultūros Draugijos Piknikas.

Taip ir į Roselando Lietuvių 
Kultūros Dr-još pikniką atva
žiavo tik tie, kurie supranta 
draugijų svarbumą. Jiems toks 
lietus kaip kad sekmadienį 
buvo, tai tik sekmadienio po
piečio pamarginimas ir jeigu 
tokių linksmų ir energingų 
žmonių daug butų, tai draugi
jų parengimai visados butų 
sėkmingi. Pabargi, kaip ir Ro
selando Liet. Kultūros draugi
jos nariams, buvo išsiuntinėta 
atvirutės su pakvietimu į pik
niko, bet, matyti, nariai-res 
sėdėdami palangėje ir maty
dami retkarčiais palynojant, į 
sivaizdavo, kad kaip tik išeis 
iš gryčios, taip ir sušlaps kaip 
nutukai. Net ir darbininkai ne 
visi atvyko, o kai ant susirin
kimo, tai ir įnešimus duoda, ir 
dirbti apsiima. —Stepukas.

Pasiruošę “Polici
jos Dienoms”

Loš Basėball Labdarybės 
Naudai

■ Vteksfe A paruošta metinėms 
Chicagos policijos rungtynėms, 
kurios prasidės rytoj, birželio 
29 d., Wrigjey Field. šiemet 
rungtynės tęsis tris dienas.

Paskutinės dvi “dienos“ 
įvyks birš- 30 d., Wrigley Field 
ir liepcfe 7 d. — Comiskey par
ke. Visas pelnas eis šelpimui 
šeimynų tų policistų, kurie žu
vo eidami savo pareigas.

K

Mabio
r' Perkūnas Drąsesnis 

Už Dievulį
IJt '   v J 9 _____ ____ ___ T*

CLASS1FIED ADVERTISEMENTS
v -

“Naujįejių” Radio 
Programe

P-lė Christine Miileriutė, 
• • * * •» / ; ' 

viena Chicagos lietuvių jaunų
jų dainininkių, rytoj 11 vai. ry
to dainuos “Naujienų“ radjo 
valandoj iš stoties WGES, 1360 
kc. Ji kartą jau dainavo pro- 
grame su dideliu pasisekimu.

1 • . i ’: • j : * l . I

ĘtydriĮto Sekniądįenio 
Radio Programas

Iš WCFL radio stoties, 970 
kilo., sekmadienio vakare kaip 
9 vai. esate širdingai kviečiami 
pasiklausyti Makalų, geros di
delės orkestros ir dainininkų 
dainuojant lietuviškas dainas.

Mėgėjas.

Gražios Dainos, Smagi 
Muzika, Dainuos IVIer- 
giny Trio, i. t.

Progress Furniture Company 
krautuvės reguliaris sekmadie
nio programas ir vėl gražiai 
linksmins radio klausytojus. 
Dainuos žymios dainininkės, 
p-lė. Harriet Lukas, Joan Bal
čiūnai te, Phyllis^ Pečių kaitė ii’ 
L. V. Choro “Glee Club“ trio.

• i I

Prie to bus smagios muzikos, 
ir svarbių ipranešimų.

L.—

\ 1 VVJ fopi 'vl Cfjų
PADĖKAVONp

Programo vedėjai patieks 
gerų žinių pirkejanrs visokių 
namams reikmenų iš Progress 
krautuves biznio eigos, nes čia 
prasidėjo didelis July CIearancė 
ir in\\entory ciųimb išpardavi
mas, kame yra siūloma visos 
prekės )už specialiai sumažiiitas 
kainas. —Rep. Z. Z.

Paųžo jp namus........
Visi religingi ir kunigų su- 

f analizuoti žmonęlįąi jaukia: 
“Dievulį, išgęlbčlc’ ųįUs niM kg- 
ro, bado, ugnies ir2 kitokiu 110- 
laimįiį“; bet 0ievuliš/‘dar pie- 
kad Veatejb į pagalbą tokįųpse 
atsitikimuose, ar tai nejiajeg- 
dam^J ar tai bijodam^ ko 
nors drąsesnio. Bet dažnai ir

blvd. pmĄ* ’^ashin^tpn 
stovčjo DąĮųįyėfa SU "aukštu 
bokštĮį. ^ęt' pe'rkurias, Aiatyt, 
įpyko ir štai sękmad ęnjo ry
tą, blrželip”^ d./trenkei’ bokš
tą pūsiąp sp&p^yęįam'as. O kąs 
dar tąį Ugniage
siai jujejo (tart,0 kblei užgesi
no aukštai (iė^antį bokštą. -

Tai ątfodp,’- kadX Perkūnas 
daug diųse.snis ir stipresnis, 
kad ir dievulio namus daužo.

Butų Tai Ne
■J ». .. •* • ♦ * «•« w **

Kupiškėniška
r r i

Jei šįvakar Nevažiuotume 
KupiMkėnų Piknikan 

- r .... - / • ■

šį vakarą Liberty Grove dar
že, ’ Willow Springs, Ilk, įvyk
sta Kupiškėnų Kultūros Drau
gijos naktinis piknikas. Tai bus 
kupiškėnų naktis — pagerbį- 
maš Petrų su poyila’s, supažin
dinimas svečių ir vięšpių, ku
rie yra atvykę iš Kanados ir 
kitų Amerikos valstijų, ir dau
giau kitokių pamarginimų. Bus 
gėya A. Jakučio muzika, už
kanda ir gėrimų. Be to, bus ir

. • I I I • / ’ • . t' • . . t ’ . » , > • , *dainų. O Kupiškėnų dainos, 
kaip jau visi žino, yra labai 
skambios, na, o kam nemato-

. , . » , , . .A i ' . ’ J /
nį (jraugišką kalba, ir bendro
mis mintimis pasidalinti, o su
tikus savb ' hęnĄ': ‘ kaimietį, ir 
stiklas alaus išgerti.

■ > 1 ... . i < ; *. '
Tai butų jau ne Kupiškėnai, 

jei to nepadarytume.
Čia paminėtus privalumus vi

si rasite pas Kupiškėnus, at
vykę į jųjų naktipį piknikų 
šįvakar. Prasidės 6 valandą va
kare, tęsis per naktį. Įžanga 
visiems veltui. P. B.

. ^SITUATIW WANTED 
T Ieško DaLbb' ~-

poperninkas. Kdlsįmainu lubas už 
$1.50. Miegamas • kambarys £u:, savo 
pdpieriais--4$3.00. Apkainaviihas -dy t 
kai. 10 metų-‘/patyręs. Darbas už
tikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 
50thmAVe., : Giedro, u iii? tel. Cicero 
2638. > 'c.'. , h

IEŠKAU DAI{Bp UŽ bartenderį, 
•esu Wfeu ^bTai angliškai,
šaėkite A. Miller, CANAL 1434.

. V A..........-A...., /„„L ,
' H&LP Ij^TED-Ji^ftALE - 

Darbininkių Reikia
VEITERKA, PATYRUSI, lietu

viškai kalbanti, geri namai ir mo
kestis. Victory 1308, 3206 South 
Halsted.

MERGINA RUOŠOS DARBUI, 
geruose namuose, virti nereikia, nė 
skalbti, mąža šeima. Bloomberg, 
7925 Essėx. Regent 6756.

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, būti, $8 iki $9. Te- 
lefonuoti vakarais, Indiana 2351.

REIKIA PATYRUSIŲ SINGLE 
needĮe operatorių prie plaunamų 
suknelių, ypatingai aukštas darbo 
atlyginifno 'dydiš? mergina gali 
užsidirbti toli daugiau minimumo, 
gera extra kompensacija geroms 
operatorėms./ ' •

Ir patyrusių operatorių naktiniam 
darbui prie 12 needles, shearing, 
gtizikų ir snaps mašinos.

SMOLERBROS., 
2300 Wabahsia.

‘LHCĮER,
riems gėrimams pardavinėti. Aukš
ta". komisija." Standard Wholesale 
Liųuors; 3006 E.' 88th St.

HELP WANTED—MALĖ

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimui ‘

REIKALINGAS STOKERIŲ par
davėjas, tuH būti * patyręs, geras 
uždarbis geram vaikinui, ARCHER 
STOKER SALES CO., 3970 Archer 
Avenue. Tel. Lafayette 3138.

NUSIPIRKITE GRAŽŲ NAMĄ
Pdrdavimui Modernas naujas, du- 

flatis prie pat Marųuette Parko. 4 
ir 5 kambariai, karšto vąnderis ši
luma. 7144 So. Mozart St., Tel. 
Radcliffe 1622.

f REAL ESTATE FOR SALE

PARSIDUODA 4 FLETIS, muro 
North Sidėj, labai pikiai tik $3750 
arba mainysim ant mažo namo So. 
Sidėj, ba čia savininkas gavo dar
bą. 6 kambarių mūrinė bungalow, 
nauja, tik $4500. Marųuette Parke. 
C. Urnich, 2500 W. 63rd St.

REIKIĄ DRAIVERIO su troku 
kepyklos' rautui. Komisija. Gerai 
išdirbtas biznis. 11932 So. Halsted 
St. Liberty Bakery.

DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS 
narių '’susirihkimas įvyks pirmadie
nį; liepos 1 d., 7:30 v. v. parapijos 
svet?'*Bus renkamos darbininkės 
draugijos išvažiavimui. ■ i

i * . _La. Laurinaviche, rast.

PAIEŠKAU PORTERIO į Road 
House biznį.* Vienai sunku apsidir
bti. 8200 So. Kean Avenue. i

............... ..........  ............... ...........
I URNISHED ROOM—TO RENT

• <5- Gyvenimui Kambariai
RENDON 2 FURNIšIUOTI 

kambariai ir .pavieniai—$1.50 ir $2. 
Geras Patarnavimas, šiltas vanduo. 
2100 West 59th St.

v RĘNDON KAMBARYS, forni- 
šiuotaš, ’ apšildomas^ pavieniui ar 
ženotai porai. 7011 So. Oakley Avė.

RENDON APŠILDOMAS furni 
šiuotaš kambarys blaiviam vaiki
nui. Maža šeimyna. 3532 So. Lowę 
Avenue. (Cottage).

RENDGN DU FORNIŠIUOTI 
miegkarhbariai. Vaikinui a/ mergi
nai. 7253 Soj Claremont. \

RENDAI VIENAS KAMBARYS, 
šviesus, šiluma, prie ga'tvekario.

Prospect 4222.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

PARSIDUODA BEVEIK NAU
JAS 2-flatis medinis, po 4 kamba
rius—Nebrangiai. Pečiais šildomas.

• 4058 So. Campbell.

MARQUETTE PARK — 6739 S. 
Maplewoo4į— 6 kambarių mūrinis 
bungalow. Vieno karo garažas, 3 
metų senumo. JParsiduoda pigiai. 
Atsišaukite pėtnyčioj ir subatoj vi
są dieną. Nedėlioj tik iki 4 popiet.

NORIU PARDUOTI NAMUS. 
Adresas 3307 West 63rd; bizniavas 
lotas ir stuba. Antras—7132 South 
Halsted. Savininkas Wallace, 7005 
So. Halsted, tel. Stewart 8424.

SAVININKAS PARDUODA PRIE 
5060 Wolfram 5 kambarių bunga- 
low, Furnasu šildomas, pilnai mo
dernizuotas ir naujas — $4700, ter
minais, arti mokyklų ir bažnyčių. 
Pažiūrėti sekmadienį 12 iki 4 vai. 
Tel;1 Rogers Park 10032.

PARSIDUODA 3 FLATIS po 5 
kambarius ir storas, ar mainysiu į 
mažesnį namą ar farmą, netoli Chi
cagos. 2727 West 38th PI.

4 KAMBARIŲ NAMAS, įrengtas 
ant % akro gražaus sklypo, prieš 
parkes ir gatvės, 2 kambarių vieta 
viršuj. Randasi naujoj apylinkėj, 
tik už kelių minučių važiavimo nuo 
Oak Park vidmiesčio. $200 pinigais 
nupirksi. Box 2376, 1739 So. Hals- 
ted Street.

1J/2 AUKŠTŲ NAMAS izoliuotas, 
stekens, garo šildymas, venetian 
blinds ir kietmedžio grindys. I. C. 
ir gatvekarių transportacija, arti 
bažnyčių ir mokyklų. Pajamų nuo
savybė. 867 E. 87th St. Stevvart 
2888. ’*

RENDON PIGIAI 3 AKRAI, 
Hamburger Stand; gasolino stotis, 
gyvenimui namas, 147 West Route 
4 A. Atsišaukite Lafayette 3919— 
1853 West 35th St.

SAVININKAS PARDUODA ne
brangiai tris lotus—90 pėdų, iš pie
tų pusės priešakis, prie Forest Pre
serve bulvaro, 7600 West, visi pa
gerinimai atlikti ir užmokėti. Hum- 
boldt 3763.

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box C2, 
1739 So. Halsted.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

25 AKRŲ FARMA, 2 mylios iki 
Michigan ežero. Gera žemė, kiek 
miškelio, prie didelio vieškelio, bu- 
dihkai kai tik pertaisyti, elektrikos 
šviesos. Puikus pirkinys už $1345. 
Tik $300.00 įmokėti, likusią leng
vais terminais. John Hanson, Hart, 
Michigan.

120 AKRŲ GEROS ŽEMĖS, 70 
akrų ariamos molio žemės, geras 
miškas, ganykloje upelis, 8 kam
barių namas elektriką apšviečia
mas, bėgantis vanduo, viduj toile- 
tai ir maudyklė, 2 barnės, silas, 8 
melžiamų karvių, 14 kiaulių, 3 ar
kliai, 2 kumeliuKai, 16 galvijų, 150 
vištų, visos mašinos. Kaina į>8500. 
1 mylia nuo Piainville mokyklos. 
John Bartkus, Wis. Delis, Wis.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-TĖS 
mėtiniš ' išvąžia^irnas įvyks rytoj, 
birželio 30’ d.;d&40 ' Minkaūs darže, 
Ąrc|iėr A^ė^į^ ’št.'1 blokas į va
karus nūč> O^Henry Pairk, Willow 
Springs, III. ’ Viši kyiečiami atsilan
kyti: Darbinirikai susirinkite prie 
Liet. Auditorijos 10 V? ryto, čia 
bus* trdkas
' KUPIŠKĖNŠ KULTŪROS
JOS naktims piknikas įvyks šešta
dienį, birželio^O d-. Liberty grove 
daržė, Willow Springs, III. Prasidės 
6'Vai. vąkąro ir tęsis - per naktį, 
įžanga visięms, veltui. Užprašo visus 
rehgimo komisija, t*. B. sekretorius.

■ . • ’ - V e j' Į "•
.. ............................................................................. i . ■ ----------- ------------------- ----

DR-

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
ĮMOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sUtatipysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS. 
Sunūs,' 6343 S. Western Avė., Chi- 
CagO, {11. Phone ..Republic 6051.

SAVININKAS GREITAI parduo
da dėl ligos dviflatį, akmeniniu 
frontu, 6 ir 6 kambarių, ir namas 
užpakaly. 2-3 butai, viskas išren- 
duota, geros pajamos, geram stovy, 
North West Sidėj, arti Armitage, 
Pulaski Rd. ir Fullerton, arti mo
kyklos ir bažnyčios. Kildare 5353.

BUSINESS ‘ CHANCES—WANTED 
Ieško Biznių

PARDAVIMUI 8 KAMBARIŲ 
patogiai įtaisytas katedžius, gera 
transportacija, graži apylinkė. 

843. West 34th Street.
i '1

PARDAVIMUI 5 AKRAI žemes 
su 4 kambarių namu su eonerete 
oeismentu. Elektra, karšto van
dens boileris. Juodžemis. Yra vai
singų medžių. .Naujai apgyventa 
apylinke, ivreikitės subatoj arba 
ntaeiioj. Kitoms po šešių vakaro.

STANLEY GODAS,
116 PI. ir Hamlin Avė.

IEŠKAU PIRKTI C. Melody Sa- 
xaphone. Rašykite pažymėdami 
kaihą antrašu: 1410 So. Union. Vic- 
tor Gabrėnas.

BUSINESS GHANCES
11 Biznio Prdgos

ALEKSANDRAS JASIONIS, I * .... . • 4

Mirė birželio 18 d., 1940 ir 
palaidotas tapo birželio 22, o 
dabar ilsis Lietuvių Tautiško
se kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkoti tiems, 
kurie suteikę, jam paskutinį 
patarnavimą<2fr palydėjo jį j 
tą neišvengiamą amžinybės- 
vietą. • k •

Mes atmindami ir apgailė-
■ darni jo prasišalinimą iš musų 

t tarpo, reiškiame giliausią pa-
■ dėką dalyvavusiems laidotu- 
I vėse žmonėms ir suteikusiems 
H Vainikus draugams. Dėkojame 
3 graboriui Š. M. SkudUi, kuris 
J savu geru ir mandagiu patar- 
j navimu garbingai nulydėjo jį 
I į arhžinastį, o mums palengvi- 
| Po perkęsti nuliūdimą ir ru- 
I pėsčius; dėkojame grabne-

šiams, gėlių aukotojams, kal
bėtojui, V. B. Ambrose ir 

1 dainininkui Sti Rimkui ir jo 
bendradarbiams už išpildymą 
gedulu .programo ir, pagaliau/ 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas vyre ir tė
veli, sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje.
Moteris, Sanai, Duktė, Brolis 

Sesuo ir Giminės, 
i * * » ’ • u’Kjt

Rytoj Transliuos 
“La Traviata”

t - J • 1 Ji •

Verdi’o gal būt populiariau
sia opera, “La Traviata“, bus 
transliuojama per radio stotį 
WAAF rytoj vakare taip 6:30 
vai.

Naratorius, kaip ir pastarai
siais keliais sekmąęįieniaįs, bus 
CJiįcagos operos kompanijos 
pąyys, Gipvanui Cardęlli. Per 
pertraukas įvyks pasikalbėji
mas su Leo Kopp, žymių vedė-

Keistučio ,Klubro 
Choras Nutarę 
Imti Atostogas

^Nykštukai-’ PradėsŲęnktyiie^į
Sekmadieni

BARGENAS. Parsiduoda bučernė 
ir grosernė, • geroj vietoj, Lietuvių 
apgyventoj. Prieinama kaina. Prie
žastį patirsite ąnt vietos. Kreipki
tės ‘2242 W. 23rd St.

ĘENDON AR PARDAVIMUI mū
rinis bizniavas namas su fletu.

201 Grant St., Belwood, III.

<1

jos.

Ar Visi Žemaičiai 
Jau Esate'v'" v
Prisįręngę?

~ -4 r

šįvakar piknikas

visi

■ j r* fi' a'GėlČ^Klyliiilie'lhs 
I I U K A Vestuvėms, Ban- 

I iJMkietams, 1 Laidotu- 
w 11 ** f 1 vėmg Papuoši- 
GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

r PhOne LAFAYETTE 5800 ■

v

Šįvakar, birželio 29 d. 
žemaičiai’ ir jų draugai valiuos 
į Vir^co Kukaičio daržą, Sun- 
set Parke, prie 135-tbsL gatvės 
ir Archer aVe. čiį įvyksta le
maičių Kultūros Rliubo Nakti
nis piknikas. Darbininkai {f ife 
kurie neturite mąąįny, susirin
kite 4 vai. po pietų ties Holly- 
wood Inp,'2417 W. į3ni st, 
Čiįi lauks puošnus ' ir erdvūs 
trokąs, kuris tyiveš jus į pikni
ką. ' Taigi, bukite visi prisiten- . j. m - - - >

Žemaičių Kultūros Kįįubo 
pirmiriinkas Steponas Narkis. ! »’ •rtvr* /

Garsinkitės “N-nose”

VISO AMŽIAUS PROGA
Turėti namą, su pajamomis. Pama
tyk šį 2 flatų namą, puikiam stovy, 
puikus 5 kambarių apartmentas, 
uždary miegami porčiai. Vėliausios 
mados elektrinis šaldytuvas ir pe
čiai. Timken aliejinis šildytuvas. 
Didelis 73x179 lotaZ Iš rytų pusės 
priešakys, 6 atskirai šildomi gara
žai .Arti Saint Sabina’s bažnyčia 
ir mokykla. Frank Cloud, savinin- 
IcHS

7716 SO. THROOP ST. 
Stewart 8595.

120 AKRŲ FARMA, MICHIGAN, 
8 karvės, 2 arkliai, 150 vištų, bu- 
diHkai, visos mašinos, kaina $4,000. 
Informacijos 4215 W. 55th St.

185 AKRŲ GRUDŲ IR UOGŲ 
farma, geri budinkai, traktorius, 
visi farmos įrankiai, šienas, grudai, 
12 karvių, 50 avių, 14 kiaulių, vis
kas už $1700. Taipgi,‘ 105 akrai su 
modernu namu, 48 akrų alfalfa, 10 
aknį kviečių, 12 akrų avižų, $6,800.

Ir keletas kitų ūkių be gyvulių ir 
įrankių, Kalamazoo, County Berry, 
Eugene A. Solomon, Richmond, Mi- 
chigan.

BUILDING MATERIAL ‘ 
Statybai Materiolas

NAMŲ PIRKLIAI SKUBĖKITE 
MATYTI ŠITĄ BARGENĄ

3 flatai, su maudynėmis, base- 
mentas—2 karų garažas. Rendos 
$60.00 į mėnesį. Matykite greitu 
laiku. Priežastis pardavimo— liga. 
Kaina tik $2,900. 3145 So. Emerald 
Avenue.

3502 W. 66th St., Residencija, 1 
blokas nuo Marųuette Parko, 2 lotų 
kampas, 2 aukštų. Šiltu vandeniu 
šildomas. Mūras. 2 karų garažas. 
Buvo mokėta $22,000. Priverstas 
parduoti, apleidžiu miestą. Kaina 
$5,700.

Ūkė, 80 akerių, 50 mylių į vaka
rus nuo Chicagos, l1/^ mylių nuo 
miesto, 2 namai, 
$2,200.

Pamatę šiuos 
bile kada:

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

CaiT-Moody Lųmber 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.

sugadino
“nykštu-

Dėl lietaus, kuris 
lenktyniavimo vietą 
kiį’- automobilių lenktynių sezo
nas Chicagos Apylinkėje buvo 
Atidėtas iki šio''sekmadienio.

* 't . . < . t » . ' ' .... . • ■

Praeitą sekmadienį lietus 
tiek apipilė Čdok County Fair 
Groundš1 lauką, prie River rd. 
ir Kdrth 'Avė., kad lenktynių 
rengėjai neleido “nykštukų“ 
vhirųotojams ' net išvežti auto- 
rriobiliukus iš garažų.
i J i •»» f i! •- ••' •;

Tikimąsi, kad daug publi- 
kos ten susirinks sekmadienį, 
pamatyti kaip tie “nykštukai“ 
važiuoja suvirs šimtą mylių į 

pamokos b|is įaįkppi^ valandą. (Sp.)

Dėkoja Savo Draugams 
“ Už Paranią

■ j * "1 *

Palinįcsmipę p'rmu kartu 
sus lietuvius pep ĘuęĮrįko radio 
valanęl^ ketvirtadienį, birželio 
20 d., ir sėkmingai surengę ip 
praleidę naktinį išvažiavimą bir
želio 22 d., lietuvių Keistučio 
Klubo choro nariai nutarė, sa
vo hiėnesiniartie susirinkime, 
pasiimtu ^ar Pprą savaičių ato
stogų nuo pamoĮcų.

Taigi, choro pamokos ne
įvyks Šį ketvir^adįcpį, bef pra
sidės liepos Įį (į- įt 
niiąų, T ' . ’ . _
kas ketvirtadienį, Hollywo6a 
svetainėje, 2419 West 43 st. 
Nauji ir buvusieji choristai 
prašomi atsįl^nkyti liepos IĮ 
d.

Susirinkime buvo pradėtas 
darbas choro rudeniniam šokių 
V&karlii, kiltis įvyks rugsėjo 
28 d., Dariaifs-Girėno salėje. 
Komitetas pasamdyti' gerą dr- 
kėstrą buvo išrinktas ir susi
deda iš sekančių jatmų lietu
vių :' Heleh ' ‘ ChApas^ 'Stanley 
Ftanowskas ir Uršulė Aleksiii- 
naš’. r “ ,,J

Choristai susirinkime taipgi 
išreiškė padėkos žodį visiems 
darbininkams,n kurie ' darbavosi 
pikriflfė,' savo draugams ir haii- 
jiėhiečiamš, kurie ’ atšilahkė' į 
dahžį, ir vistį' radio Valandų 
Vedėjams, laikraščiams ir‘ įA- 
mėjahiS, 'kurie ' prisidėjo prie 
choro’pikniko pasėkmihgumb ir 
pelningiimd/ Lucille S. Bagis.

- r? y 1

vi-

Illinois Valstijos 
Milicjįa parodys 
Savo Sumanumą

* » > ...ii.

Na-
pa-

šįvakar ir Rytoj
Illinois valstijos milicija, 

tiorial Guard, rengia didelį 
rodą Solcber Field lauke šešta- 
dienio ir sekfnadienio vaka-
■. r-L • •- - ' ‘ if i1 • '■/ •' ■rais.

čia milicija parodys publi
kai vėliątįsios mados ’militariš- 

mainas; parodys kaip baf- 
sus graįl į)titi lėktuvų /užimąs 
tamsphldj. Bus phrtĮbštks 4<bįitz- 
k$iega.s : per kutj visos lauko 
^viesbš bus nešintos ir įvai
rus' bombonešiai mėgįns “ata- 
kddti“' susirinkusią kariubme- 
nę/' ' '

Apie 10,000 gyardisfų daly
vaus parade. '

PARDAVIMUI KEPYKLOS rau
tas .po krautuvės— daug metų iš
dirbtas. 11932 So. Halsted. Liberty 
Bakery.

PARDAVIMUI VARIETY STO
RE,- ’5d iki $1 ir aukščiau, gerai iš
dirbtas, .puiki vieta/ maža renda, 
garu šildomas, gyvenimui butas. Tai 
mažos aukso mainos. Kaina $2,500, 
dalį pinigais, likusią lengvais ter
minais. Prašoma atsakyti angliškai. 
Bdx 2377, 1739 So. Halsted St.

GROSERNĖ, KENDŽIŲ, CIGA- 
ĘETŲ kraufuvė, ’ elektrinis šaldytu
vas, viskas išmokėta. Padaro $30,- 
į dieną, 4 puikus kambariai, barge- 
nas, terminai. 5307 So. Halsted.

BIZNIERIŲ ATIDAI! Pardavi
mui, tavernas, arba rendon. Mainy
ti, bizniavas kampinis mūrinis na
mas .prie • daugelio dirbtuvių, gerai 
biznis išdirbtas per dvidešimt metų 
galite užimti nuo liepos 1, 1940.— 
856 W. ‘122nd St., Chicago, III. Savi
ninkas gyvena 1443 Wentworth 
Avė. Chicago Heights, III. Tel. 
Chgo Hghts 3286. ’

DIDELIS BARGENAS, tavernas 
su/namū, geras bizni) labai pigiai. 
Klauskite Lietuviško 'Žyduko. 4707 
So’.' Halsted St., Tel.' Boulevard 0014 
tarpe 8 ir 10 ryto ir 4—6 popiet . u. i.' • i . • j

RESORTS—MĮSCELLANEOUS 
TĄ/ ■fcĮ^oi»tdį^Benfl^^^ \ 

VASAilČTČJŲ ATYDAI!
Labai’ patogi vieta vasarotojams. 

Turim gražius kambarius prie ežero 
ir upės. Netoli miestelio. Geras pri
važiavimas su automobiliu ar trau
kiniu. 62 mylios nuo Chicagos. Ke
lias 83 ir 4p. PETER BERNOTAS, 
Box 7*7, Silver -LUke, Wis.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
IT " Namai ‘žeme Mainais
PUIKUS“ 6 FLATŲ MODERNAS 

mūrinis namas mainyti į-farmą su 
staku ir įrankiais. John Chmielins- 

2317 N.»Rockweil St.

ant gero kelio tik

bargenus, šaukite

AUTUS—1RUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

H. A. PADY, 
Lafayette 9594. 

4452 S. CALIFORNIA AVĖ.

mond T 1% tono 1934. Dual tairai. 
short stake body, 9 pėdų ilgio, 7 
pėdų pločio. Tinka bet kokiam dai
ktų pristatymo reikalui. Ypač geras 
farmų darbui. Kaina $165. 4614 So. 
Western Avė. ■ •• ’ •■ • / • • •

BRIGHTON PARK APYLINKĖJ 
mainysiu 2 po 6 kambarius namą į 
mažesnį. 3944 So. Artesian Avė. FOURTH

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS 4-rių flatų po 4-rius kamba
rius 3436 So. Union Avė. Kitas na
mas 5-kių ir 6 kambarių, 2756 W. 
38th Street. Kreipkitės 4756 South 
Western Avė. Tel. Lafayette 2649.

PARSIDUODA NAMAS, pirmas 
aukštas karštu vandeniu šildomas, 
antras aukštas pečiais šildomas.

Box 2379, 1739 Sb.. Halsted St.

$4200.00 už 6 KAMBARIŲ BUN- 
GALOW prie 65-tos ir Oakley kaip 
naiijaš. Tite vana, 2 karų garažas;

$15,000* ketUrflatis, mūrinis, 5 
kambarių prie 66-tos ir Fairfield, 
garu šildomas, šaldytuvai. Mainyti 
į bungalow dviflatį. MEDORA, 
8110 So. Ashland, Stevvart 3601.

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

4 FLATŲ MŪRINIS, 4 po ketu- 
rius kambarius, pečiais šildomi, au
kštas beismentas ir viškus. Pajamų 
$780.00. Kaina $4700. Priims mor- 
gičių. Šaukti HEMLOCK 1813.

35^9 ŠO. MARSHFIELD AVĖ.

’ VAKACIJOMS
Spe^ąl

• Jauskis nepriklausomu per Fourth 
of : July. Važiudk • nevarginančiu ka
ru, su visais apsaugos patikrini
mais ir paruoštu išvykti. 60 dienų 
garantija. 10,000 mylių dykai ište- 
pimams sutartis.
1935 Olds—6 ratų trunk Sedan, 6 

cilindėrių, radijo ir šildyt. $275
1936 Pontiac—6 cil., pilkas, 4 ’

čir. trunk sedan radijo ir šil
dytuvas .................. ........ i.....  295

1937 Olds—4 dr. Sedan, mėly-
! nas, šildytuvas, 'kiti priedai 425

1937 Dodge—dr. trunk, kre- ■ 
mavas, radijo ir šildytuvas 395

1936 Ford—4 dr. sedan, mėly
nas, visas įrengimas ..

1933* De Soto—4 dr., 6 ratų ru-
■ das’sedan. Radijo ir šildyt

1938 Dodge—2 dr. trunk sedan, 
pilkas, radijo ir šildytuvas

82 kitokių savininkų karai 

PARKWAY OLDS 
5207-11 CERMAK ROAD, 

' TėL CICERO 1037J - 
Ciceros Seniausias 'Dyleris.

ATDARA VAKARAIS iki 10 vaL

245

165

475
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S. L A. Seimas Likvidavo
“Vienybės” Namo Reikalą

Beveik Vienbalsiai Priėmė Kontrolės 
Komisijos Raportą

Atmetė J. Tysliavos Mandatą; Baigė Pataisymus 
Konstitucijai Svarstyti.

vėjui” išmesti, kad “namas 
nc-

Popietinėje sesijoj SLA sei
mas vakar beveik vienbalsiai dabar tiiri aukštą vertę”, 
atmetė “Tėvynėj” daug disku- ša SLĄ dideles nuomas” ir kad 
suotą ir redaktoriaus sumanytą i’ėmbntūi investuoti pinigai ne- 
pataisymą konstitucijoj, kurios 
Pildomai Tarybai butų uždrau
dę pavesti, kad ir mažiausį rei
kalą komisijoms, ar įgaliotiems 
asmenims. Jį priėmus prakti
koj! Įšildomoji Taryba butų tu
rėjus nuolatos be pertraukos 
posėdžiauti. Kitaip jos veiki-j laiką praleisti. Yra dvi mažos 
mas butų beveik suparaližiuo- 
tas. Dabar Pildomoji Taryba 
susirenka 2 kartus per metus. 
Diskusijos buvo ilgos ir karš
tos.

Beveik visą popietinę sesiją 
delegatai pašventė konstitucijos 
pataisymams be išimties priim
dami įstatų komisijos rekomen
dacijas.

Rytmetinėj sesijoj seimas pri
ėmė Kontrolės komisijos rapor
tą ir nutarė galiau užbaigti per 
kelis metus diskusuotą “Vieny
bės” namo reikalą.

Seimas vakar atmetė delega
to J. Tysliavos mandatą, du ki
ti delegatai buvo priimti. Abti 
iš Melrose Park.

Advokatas Olis popietinėj se
sijoj reikalavo, kad koks ten 
antras Kontrolės komisijos ra- naiiią kas gero kalba, jeigu ten 
portas butų išduotas. Komisijos įvyksta kas nors kultūringo, 
pirmininkas < 
kad tas raportas yra 
Pildomai Tarybai, kuri tą ‘ ra
portą” seimui raportuos. Tas 
raportas buk paliečia J. Laukai-

buvo sunaudoti vien “saliunui”.
Namas norėta padaryti “lie- 

tuvių centru”. Ten, tiesa, yra 
griiži užeiga, kurią, je gu no* 
rite, vadinkite — ‘ saliunu”, bet 
kur kad ir labai “particular” 
žmogus gali ateiti ir maloniai

« piUAVlOUG <1 Y 1 111ClZjD,

'gražiai įrengtos sales, kur jam 
nimas gali ateiti posėdžius lai
kyti, pašokti — nebūtinai ei
nant per tą “taip vadinamą sa- 
liūną”. Vienu žodžiu, lietuviai 
tame “Vienybės”, — atsiprašom 
p. Trečioke, “Susivienjimo Na
me”, turi savo lietuvišką vie-

Diskusijų metu p. Trečiokas, 
“Vienybės” biznio vedėjas, pa
reiškė nepasitenkinimą, kad na
mas vis vadinamas “Vienybės” 
Namu. Sako, jis nėra “Vieny
bės”, bet “S.L.A. Namas”. Kai 
kas nors nemalonaus apie nuo
savybę kalbama, pav., 
šiame Seime, tai ją 
“Vienybės Namu”, ir 
bando pačią “Vienybę” 
(lituoti, Na, o kai apie

kaip ir 
vadina 

tuo lyg 
d iškrė
tę pati

Grinius .atsakė,1 gražaus, tai tuoj visi namą va- 
skirtas dina “Susivienijimo Namu...” 

Tai nelygybė! Delegatai skaniai 
nusijuokė.

Sekr. Vinikas savo apsigyni-
čio skundą dėl Pildomos Tary- rhe aiškino, kad pradėjus re-

Rumanija turi nusilenkti Rusijos reikalavimams ir atiduoti0' dUklius''*’žemės 
plotus, Besarabiją, šiaurinę Bukoviną su aliejaus laukais, ir uostus prie Juoduiu 
jurų. k ./ ..; ■ ■, 1 vj i
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NAUJIENŲ
Radio Programas

* Dainuos:

CHRISTINE MILLERIUTĖ ir VYRŲ Kvartetas. 
PRANEŠIMAI Iš CHICAGOS LIETUVIŲ GYVE

NIMO, IR SAVAITĖS ŽINIŲ SUTRAUKA
Taipgi dalyvauja:- 

“NAUJIENŲ” RAŠTINE 
Iš Stoties 

VV.G.E.S. 
1360 KILOCYCLES 

11 VALANDĄ RYTO
Maloniai kviečiam visus šio gražaus programo 

pasiklausyti!

M

M

■4

VAKAR CH1CAG0JESužeidė Moteriške, 
Mažą Kūdikį 
Bridgeporte
Keista Automobilių Nelaimė
BRIDGEPORT. — Užvakar 

vakare, prie 34-to PI. ir Litua- 
nica avenue, prie K. Ūkelio ali
nės, susikūlė trokas ir kelei
vinis automobilis. Po susikulia 
mo automobilis užvažiavo ant 
šaligatv o ir parmušė apysenę 
moteriškę, ir iš vežimėlio į vi
durį gatvės išmetė jame buvu
sį mažą kūdikį.

Keli prie nelaimes vietos bu
vę vyrai ištraukė moteriškę iš 
po automobilio ir ją nuvežė į 
St. Paul 1'goninę. Kūdikį ligo
ninėn 
duktė 
kuris 
įvykio
dininkų buvo ir “? 
V. B. Ambrose.

Troką vairavo šoferis Her- 
man Balsam, 1528 Cermak Rd., 
o jkelęlvinį ^automobilį, Eddie 
Callahan, nuo, 632 W. 18lh

• Keturi maskuoti, ginkluo
ti vagys nieko nelaimėjo, kada 
užvakar mėgino apvogti Mel- 
rose Park Money Exchange, pi
nigų mainymo įstaigą, 136 
Broadway. Įstaigos manadže- 
rius, Paul Abate, pradėjo šau
dyti ir banditus išvaikė. Apiplė
šimo metti degė gaisras apie 
dvi mylias nuo pinigų įs'aigos. 
Policija mano, kad vagys gais
rą uždegė, kad atitraukti poli
ciją nuo užpuolimo vietos.

• llarry U. Berkson, jo du
sūnus ir vienas darbininkas, 
Paul Robertš, buvo apkaltinti 
išeikvojimu $13,000 prigulinčių 
HOLC korporacijai. Kolektuo- 
dami nuomas savo nejudamo 
turto raštinėje, 3530 Roosevelt 
rd., valdžia sako, Berksonai vi
sų pinigų nepriduodavę HOLC 
korporacijai, bet pagamindavę 
nereikalingas dideles remonto 
bilas. Bilos buvo užmokamos 
kontraktoriams , o kontrakto- 
riai grąžindavę dalį pihigų 
Berkšonams. . *

• Koroneriaus džiurė vakar 
išnešė nusprehdimą, kad Ma- 
rian Foster Farwell, 22 metų 
amžiaus turtuolio duktė, 123 S. 
Stone Gate, Lake Forest, kuri 
buvo rasta negyva anksti rytą 
atėmė sau gyvybę.

• Vakar buvo pranešta, kad 
500 vaikų pabėgėlių iš Anglijos 
ras prieglaudą turtuolio Briton
l. Budd ūkyje, kuris randasi 5 
mylias nuo Libertyville, Lake 
apskrity j.

• VVilliam Rose, 42 metų ' 
anižiaus negras, 723 East 50 st., 
trečiadienio rytą skaudžiai nu- 
dplikino vahbje savo namuose. 
Vakar jis mirė apskričio ligo
ninėje.

• Prieš Max Kopusky, 4351 
Wentworth avė., buvo užvesta 
byla už pardavinėjimą fejer
verkų.

Sulaukęs senatvės ir nega
udamas rasti darbo, Walter 
Rodrian, 66 mėtų amžiaus, nu
sišovė namuose, 4823 Cottage 
Grovė avė.

4 Waltbr Špeck, 20 metų 
amžiaus, 1036 West 47 pi., bu
vo sunkiai sužeistas kada kulka 
pataikė jam į nugarkaulį. Poli
cija vėliau areštavo John Ru- 
sieeki, 22 mėtų amžiaus, 1058 
W. 47 pi., kuris prisipažino, 
kad “praktikavęsis” šaudyti iš 
■autuvo ieldjė, kur sužeidimas 
įvyko, ir kad iš netyčių patai
kė į Spėčką. Speck guli Ger- 
maft tleacdnesfe Fgoninėje.

4 Du banditai atėmė $75 
nuo barbeno, Charles Lazarus, 
1223 South Kedzie avė., jo šku
ly klo j.

• Našlei padarius aplikaci
ją pensijai iš policijos sušel- 
piitto departamento, vakar pra
sidėjo tyrinėjimai policisto 
Thomas Mitchell mirties prie
žasties. Našlė sako, jos vyras 
mirė mio žaizdų įgytų polici
jos automobilio nelaimėje. Mif- 
chell mirė lapkričio 15, 193 i)
m. Jo kdnas buvo iškastas ty
rinėjimui Moly Sepulchre kapi
nėse.

goj netilpo.
Šeiminis piknikas įvyko Li

berty Grove darže. Buvo suva
žiavę dideli būriai delegatų. Bu
vo nemažai ir chicagieč ų. Kai 
kurie delegatai gana stipriai 
linksminosi, ir vakar skundėsi, 
skaudančiomis galvomis. Tyras 
lauko oras delegatus atgaivino, 
davė jiems progos valandėlei 
Seimo diskusijas užmiršti ir su
tikti savo kolegas lygioj papė
dėj, kaip S.L.A. darbuotojus, o 
ne oponentus diskusijose.

“Pyksta”.
Delegatai iš Grand Rapidso 

60-tos kuopos vakar truputį py
ko, kad jiems buvo padaryta 
didelė neteisybe. Mat, užvakar 
delegatai rado pbie kėdžių pri
segto tus ragiiiimtis^ Sekantį Šei
mą laikyti Grand ’Rapidš mies
te, Michigane. Kai kas pamanė, 
kad tai taip vadinamos “Bachu- 
ninės” kuopos darbas, ir paro
dė savo nepasitenkinimą tos 
kuopos dominuojančiam asme
niui, užrašydami ant raginimų, 
“Nevažiuosim į Grand Rapjds, 
dar nenorim mirti!” (Mat, Ba- 
chunui ir jo grupės žmonėms 
primetami tie tautininkų lapo
jai apie “S.L.A. mirtį”.)

Pasirodo, kad šio žygio su
manytojai buvo ne fa “Bachu- 
ninė”, bet pažangioji 60-tą kuo
ja. Jeigu, jos delegatai pyksta 
už nesusipratimą, jų visai nega
lim kaltinti, ir už klaidą visi 
jų atsiprašome.

Beje, reikia pastebėti, kad 
musų jaunuoliai visgi gerai lie
tuvių kalbą vartoja, štai, vakar 
laiškus ir sveikinimus Seimui 
gražiai ir gabiai skaitė jaunuo
lė iš Bostono, Mass., p-lė M. S. 
Anės tai tė. Ji visai gerai tą dar
bą atliko. Ir šioje srityj mo
teriškoji lytis, pasirodo, pralen
kia čia-gimius vaikinus. Rs.

Auga Su Elektros 
Pagalba

donas”, J. Tareila esąs žymiau
sias tautininkas, o kun. Valad- 
ka, esą, vadinamas “klerikalu”.

P-ui Griniui skaitant Kontro
lės kom. raportą prie garsiakal
bio svetainėje užviešpatauja ty
la.

Kontrolės komisijos raporte 
žymiausią vietą užima “Vieny
bės” namo remonto klausimas, 
kur Pildomoji Taryba buvo kal
tinama, arba, kaip kai kurie de
legatai pareiškė: “ant karpeto

Buvo ir daugiau P. T. “pra
sikaltimų” tame raporte, kaip 
tai centro kėlimo reikalas ir ke
letas kitų mažesnės vertės

nuvežė Sylvia Jankaitis, 
krautuvininko Jankaičio, 
užlaiko krautuvę prie 
vietos. Tarp įvykio liu- 

a (stovas,

Pabaigus raportą skaityti pa
duodamas įnešimas, kad rapor
tas butų priimtas ir delegatai, 
jei nori, gali' duoti Kontrolės 
komisijai paklaušymų.

Na, ir prasideda paklausimai 
iš delegatų, o Kontrolės kom. 
pirm. Grinius atsakinėja. Tų, 
paklausoj ų- buvo daug, su viso
kiais paklausimais, turinčiais 
šiokio tokio bendrumo su ra
portu. ;

Po Kontrolės kom. narių at
sakinėjimų į delegatų paklausi
mus, ima paskutinį žodį sekre
torius Vinikas ir prezidentas 
Bagočius.

Kontrolės komisija, atsakyda
ma į paklausimus prisipažino, 
kad “Vienybes” namo remonte 
nerado padarytos jokios “vagy
stės ir suktybės”. Jei kur buvo 
kokių klaidų, tai nebuvusios su- 
žiniai padarytos.

J. Miliauskas iškėlė klausimą 
apie Dr. Viniko pasižadėjimą 
nekandidatuoti sekretoriaus u- 
rėdan. Pirmiausiai, pats Dr. Vi
nikas aiškinosi, paskui paėmė 
žodį prezidentas Bagočius, Ma
žukna, ir iš tų aiškinimų gavo
si įspūdis, lyg tas pasižadėjimas 
nekandidatuoti buvo panašus 
lyg į “Blackmail”. Kontrolės 
komisijos raportas priimtas be
veik vienbalsiai. S. Bakanas

Gėlės gražiai aliga ir įsigyve
no Commonv^ęąteh Edison Co. 
name for ElėctffeLiving, 3305 
N. Maršhfield av'ė.w;kųr elektra 
ši Idomos .lysvėj štiniuliuoj ą gė- 
ių augimą, parodą su
tvarkė ĮJėrr^^t^cHčil.

Įlome.Jor Ęiecfric Liv’ng yra 
daug / praktiškų pavyzdžių na- 
mųį^taiytojams ir moderhizųo-' 
tojUįns. Jis būna atdaras pub
likai •paprastomis- dienomis nuo 
vidurdienio iki W vai. vakare, 
r sėkinadienidis nuo vidurdie

nio iki 6 vai; vakare. Įžanga 
nemokama. •

. . ............................. ■■ ..

st.ihonto darbą vykinti ir autori
zuotus pinigus (apie $18,000) • 
investavus, pasirodė, kad dar
bas kainuos daugiau negu ma
nyta, ir kad prieš jį ir prieš ki
tus atsakomingus asmenis atsi
stojo klausimas, “Ar visą daly
ką užmiršti ir paleisti namą, ar 
tėmontui skirti daugiau pini- • 
gus ir jau investuotus pinigus 
gelbėti.”

(’asirinkta antroji išeitis ir 
tdclėl remontui organizacija pri
dėjo dar apie $25,000. Ateitis 
parodys, jis aiškino, kad namas 
apsimokės, ir kad šiame finan- 
Sihiain darbe niekas nepasinau
dojo; niekas nepasiėmė “graf- 
tb”. Net ir Kontroles Komisija, 
kuri slaptai, ir viešai ir visaip 
reikalą tyrinėjo, tęsė sekr. Vi- 
hikds, turėjo pripažinti, kad 
nieko įtariančio nerado. >

Vlcfe-prez. Mažukna irgi da
lyvavo šio dalyko diskusijose, 
kaip ir ižd. Gugis, kuris pareiš
kė, kad pradžioj nenorėjo pasi- 
tašyii tiamo remontui išrašytus 
Čekius, ir tik vėliau tai padarė, 
pasiremdamas argumentu, kad 
negalima darbą palikti pusiau 
atliktą ir statyti visą nuosavy
bę pavojum

J. K. Mažukna aiškino, kad 
dėl to “Vien.,” tai yra, “S.L.A. 
juanio”, ir Pildomoj Taryboj 
biivo labai aštrių susikirtimų, 
dalig karštų ginčų. Pildomoji 
/taryba nepuolė į dalyką impul
syviai; bet per ilgą laiką jį dis* 
kusdvb, ir ne( remontą atlikus, 
htiotnbiiių skirtumas dėl jo P. 
db. riariiibse neišnyko. Mažukna 
iUvė suprasti, kad jis buvo vie
nas iš tų, kurie remonto darbui 
priėŠihosi.

“Šturmas.”
7 .

Philėidę smagiai ketvirtad e- 
nid vakflrą Šeiminiame pikni
ke, delegatai rinkosi vakarykš
čiai rytrhetinei sesijai linksmi, 
gerame upe, nors kai kas lau
kė “šturmo”. Ėjo kalbos, kac 
bus skaitomas tas .“misteriš-

bos balsavimų.
• Paskutinės seimo 
vyks šiandien.
“Vienybės” Popieris

Taigų tas “nelaimingas ‘Vie
nybės* Namo” reikalas galiatt 
buvo užbaigtas. S. Gegužis įne
šė, P. Grigaitis parėmė, o dele
gatai beveik vienbalsiai nubal
savo reikalą baigti ir jo dai
giau nebekelti. Gal ne taip for
maliai; vienok užbaigtas buvo 
ir skandalėlis, kilęs dėl kaltini
mų, kad “Vienybės” leidėjai 
naudoja “Tėvynės” popierių sd- 
Vč laikraščiui spausdinti.

Kaip iš diskusijų paa škėjb, 
“popierio vogimo” reikalas iŠ-> 
kilo pernai ir buvo tyrinėjarrias 
redaktoriaus K. Jurgelionis, 
Kontrolės komisijos pirmininkb 
J. V. Griniaus ir Pildomosios 
Tarybos. Jis irgi privedė prie 
ginčų, temperamentų Pildomo
sios Tarybos narių tarpe, ir dėl 
to dalyko Dr. Vinikas buvęs 
“priverstinai” “pasižadėjęs” rie- 
bekandidatuoti sekretoriaus vie
tai ateityj!

Kaltinimai “Vienybei” ir ne
tiesioginiai sekr. Vinikui, aiški
no p. Grinius, buvę paremti afb 
deivitais, liudininkų stenogra- 
fiškais raportais, ir kelių asme* 
rių įtarimais. Kas buvo vyriam 
si “kaltintojai”, aiškiai nebuvd 
pasakyta, bet kaip kont. k6rh; 
pirmininkas Grinius, taip ir Bą- 
gočius ir kiti vis minėjo red. K. 
Jurgelionio vardą, ir lyg rodė 
į jį. Kaip toliau paaiškėjo, tai 
red. Jurgelionis netrukus po td 
sekr. Viniką paliuosavo nuo [ei 
minėto “priežado” “nebekanaP 
datuoti”.

Adv. Gugis pastebėjo, kad Ue 
minimi “vyriausieji kaltintojai” 
Dr. Viniką pirmiausiai “išteisi- 
no” ir jie pirmiausiai jam vėl 
“leido” sekretoriaus vietai kan
didatūrą statyti.

• “Ne Vėjui”.

Atremdamas Kontrolės Ko
misijos raporto kaltinimus detĮkas”, “slaptas” Kontrolės komi 
“Vienybės” namo, sekr. Vin’kaš sijos raportas, kuris tiek sekret 
aiškino, kad pinigai • nebuvo riaš, kad nei Seimo Darbo Kny-

sesijos į-

ir Namas.

am-

Kontroles Komisijos 
Raportas

Birželio 28 d. rytmetinėje se
sijoje po delegatų vardošaukio, 
po skaitymo pirmųjų sesijų 
protokolo, delegatas S. Gegužis 
siūlo, kad Kontrolės komisijos 
raportas butų skaitomas, jei 
Kontrolės komisija tokį rapor
tą turi, nes seimiO darbų kny
goje raporto nėra. Pakyla ir 
daugiau delegatų, kurie reika
lauja, kad raportas butų skai
tomas.

Vice-prezidentas J. K. Mažuk- 
na, kuris tvarką vedė šioje se
sijoje, padarė pastabą, kad pri
silaikant vakarykščios sesijos 
patvarkymo, turėtų būti svars
toma kuopų įnešimai.

Kontrolės komisijos pirm. J. 
V. Grinius atsistojęs prašo pre
zidiumo leisti jam pasiąRklnti, 
kodėl Kontrolės kom. raporto 
nesiranda seimo darbų knygoje. 
P-as J. Grinius paskaito porą 
laiškų, gautų iš centro sekreto-

riaus, kur Konthblėš kom. buvo 
raginama prisiųsti savo rapor
tą, ir paskui aiškinasi, kad buk 
Pildomosios Tarybos suvažiavi
me buvęs padarytas nutarimas, 
kad kom. raportai busią siun
čiami apšvietos komisijai per
žiūrėti. Kontroles kom. buvus 
priešinga “cenzūrai”, nenorėjus 
laužyti SLA konstitucijos ir ne- 
siuntus savo rhpprto į seimo 
darbų knygą.

Statoma balsdViinui, skabyti 
ar ne skaityti kontrolės kom. 
raportą. Kuone vienbalsiai nu
balsuojama skaityti. Vicė-prezi- 
dentas J. K. Maždkna pakvie
čia laiškų skaitymo kom. skai
tyti laiškus ir kviečia preziden
tą Bagočių vesti tvarką, Moc
kus — iždo globėjas, reikalau
ja, kad butų padarytas “Roll- 
ęall” visos Pildomosios Tary
bos, ir kad visa P. T. rastųsi 
vietoje skantant Kontrolės kom. 
raportą.

* I IC 1VAA

Padaroma 5 minučių pertrau- suburban viešbutis, 
ka, kol prezidentas Bagočius Cermak rd., Ciceroje, butų už- 
paims vesti tvarkų. darytas ir užrakytas metams,

Kontrolės koni. pirm. J. V. jr kaci vjsj įtaisymai bei įren-' 
Grinius,, pini) Įiradėslant savo gimai butų šerifo konfiskuo- 
rapęrtą skaityti, pareiškia, kad įj, 
žodis “kontrolė” reiškia “žiau-| Suburban viešbutis, Court- 
rūmą”, tad prašo, kad delega- ney pareiškė savo reikalavime, 
tai nenusigąstų jei ir jo rapor- yra pale stuvių namas ir susi- 
tas busiąs kiek ^žiauresnis”, rinkimo vieta visokiems krimi- 
Taip pat p. Grinius savo rap.pr- nalistams. čia pirmiau vis šu
to įžangoje pridūrė, kad Kon-; girinkdavo Caponio gengė. 
trolės kom. esanti skirtingų pa- ' Namas yra trustee rankose 
žiūrų, kaip “vaivorykštė”;

Automobilių 
Nelaimės.

Joseph Spector, 49 metų
žiaus, 3311 West 63 st., mirė 
užvakar Little Company of Ma
ry ligoninėje nuo žaizdų gautų 
automobilių susidūrime sekma
dienį, prie 82-ros ir Western 
Vairuotojas antros mašinos bu
vo ‘ Frank Hoffman, 6622 So. 
Maplewood avė.
> • Miss Madeline Williams, 

'5447 University, žuvo vietoj, 
kada jos automobilis įvažiavo 
.į stulpą prie Brlar ir Sheridan. 
Vakar rytą.

CIO Pralaimėjo 
Stokjardų Dirbtuvėj

CIO unija pralaimėjo rinki
mus, laikytus G. H. Ham- 
mond kompanijoje, stokjarduo- 
se. Balsavimuose, darbininkai 
turėjo pasirinkti arba “koinpa- 
ninę” Employees’ Independent 
uniją, arba CIO. Viso balsavo 
541 žmonės, 365 už “Indepen- 
dent”, 107 už CIO, ir 66 ne
pažymėjo nei vienos.

Prašo, Kad Cicero 
Viešbutis Butų 
Uždarytas Metams

CICERO. — Valstijos pro
kuroras, Thomas J. Court- 
ney, vakar užvedė bylą Circuit 
te sme, kurioje reikalauja, kad 

, 4821 W.

viešbutis, Court-

Mylimasis Rengėsi 
Kita Vesti. Tai 
Ji Nusižudė ,

Nusiminimo apimta, kad jos 
mylimasis rengėsi vesti kita 
merginą, Lillian Lempke, 22 
metų amžiaus, vakar rytą nu
sižudė, namuose adr. 1142 N 
Wood st.

Edward Paczatek, 24 metų 
pasakė policijai, kad nors jis 
rengėsi apsivesti su Mary Ba- 
nia, 21 metų amžiaus, 2320 
Hamilton, liepos 6 d 
rėdavęs “dėtus” 
ke. Jis gyvena 
Spaulding avė.

Nusižudymui 
pavartojo brolio
tuvą. Dvi jaunesnės seserys, 

; jis ir yra nuomuojamas tūlo Peter' Adeline, 15 metų, ir Lottie, 18 
pats (J. V. Grinius) esąs “rau- Gianos. ’metų, įvykio metu miegojo.

jis tu
su p-le Lemp- 
adr. 2946 N.

p-lė Lempke
Ernesto, šau-




