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AMBASADORIUS WINANT NEATVEŽĖ 
JOKIU taikos pasiūlymu

Amerikos spauda vykdo nacių propagan
dos ministerio pageidavimus

[SKIRSTĄS KAZLŲ RUDOS MISKAS

WASHINGTON, D. C., birž. 
6 d.—Jungtinių Valstybių am- 
basarodius Winant, atvažiuoda
mas iš Londono, neatvežė jokių 
taikos pasiūlymų ir iš britų val
džios puses nebuvo padarytas 
nei mažiausias žestas šia pras
me, spaudos atstovams pareiš
kė prezidentas Rooseveltas.

Amerikos spaudoje šiuo rei
kalu pasklidę gandai yra ne kas 
kita, kaip vokiečių propagandos 
ministerijos paveiktų žmonių 
darbas. Britų imperija dar yra 
toli gražu nesutriuškinta, ji yra 
pasiryžusi kovoti, kovoja ir ko
vos. Gandai apie britų bejėgiš
kumą, nenorą kovoti ir nuotai
kos susmukimą vokiečių yra 
sąmoningai fabrikuojami. Iš 
britų šaltinių neteko patirti to
kių žinių.

Prezidentas pridėjo, kad savo 
kanceliarijoj jis turi nuorašus 
dviejų paskutinių įsakymų, ku
riuos nacių propagandos minis
terija iš Berlyno*-.pasiuntė šįo 
krašto naciams ir fašistams.

Pirmas įsakymas liepė skleis
ti gandus, kad Hitleris visiškai 
nemano pulti Jungtinių Valsty
bių ir kitų centro bei pietų A- 
merikos valstybių. O antras į- 
sako skleisti taikos gandus, 
kaip tiktai Winant pasieks 
Jungtines Valstybes.

PRANCŪZAI SVARSTO SEKRETORIAUS
BULE PAREIŠKIMUS

Amerika, sako, Be
taino nesupranta

VICHY, Prancūzija, birž. 6 
d.—Betainas šiandien sukvietė 
visus ministerius ir svarstė va
kar padarytus sekretoriaus 
Hull pareiškimus.

Posėdyje dalyvavo gen. 
Weygand ir kiti iš Afrikos at
važiavo karo vadai. Valdžia 
vėliau išleido komunikatą, 
kuriame apgailestauja, kad A- 
merika nesupranta maršalo 
Petaino politikos.

Dabartinės Prancūzijos poli
tika nėra nedraugiška sveti
moms valstybėms, sako.

Žada ginti Syriją 
nuo britų

VICHY, birželio 6 d.—Pran
cūzų ministerių kabinetas 
svarstė susidariusią padėtį Sy- 
rijoj ir įsakė ginti koloniją 
nuo britų, jeigu jie užpultų.

Syrijos gubernatorius Dentz 
per radiją pasakė labai griež
tą kalbą, kurioje liepė savo, 
jėgomis atmušti britų puoli
mus.

Dentz pasakoja, kad marša
las Petain jam įsakė ginti 
prancūzų kolonijas ir jis dės 
pastangas jas apginti nuo visa 
priešų.

— Italai paskelbė, kad jų or
laiviai praeitą naktį bombardą- 
vo Gibraltarą, bet Londonas ne
turi jokių žinių apie bombar
davimą.

Kaip tiktai Winant pasiekė 
Ameriką, spaudoje pasirodė į- 
vairiausios taikos versijos, ku
rių pageidauja Berlyno propa
gandos ministerija. Prezidentas 
mano, jog tai yra atsitiktinas 
supuolimas ir nenori tikėti, kad 
Amerikos spauda pildytų nacių 
pageidavimus. Bet pabrėžė, kad 
supuolimas labai keistas.

Laikraštininkai pr klausė ko
kiu budu prezidentas gavo na
cių įsakymo nuorašą. Roosevel
tas atsisakė duoti paaiškinimų. 
Išaiškinę šią paslaptį naciai šiuo 
budu nesiųstų savo įsakymų ir 
Amerikos vyriausybė neturėtų 
galimybės laiku sužinoti Ame
rikos naciams duodamų įsaky
mų.

Winant atvežė apie 50 įvai
riausių problemų, kurios yra 
surištos su l^aro eiga ir reika
lingos Amerikos valdžios nuo
monės vykusiam jų išsprendi
mui. Be to, Winant nori gauti 
atsakymus apie kita tiek pro
blemų, kur os yra svarbios 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bei. Ambasadoriui yra reikalin
ga vyriausybės nuomonė. Tik
tai šie reikalai ir privertė Win- 
ant leistis kelionėn, baigė kalbą 
prezidentas.

Naciai perėmė Syri
jos aerodromus

ANKARA, Turkija, birž. 6 
d.—Diplomatiniuose sluoks
niuose turima žinių, kad na
cių kareiviai perėmė iš pran- 
cuzij Syrijos aerodromus.

Damasko, Aleppo ir Palmy
ros aerodromai jau yra nacių 
žinioje. Kitų aerodromų per
davimas įvyks šiomis dieno- 
nąis.

Šios žinios yra tikros, nes 
turkams jas pavyko patikrin
ti keliais budais. Prancūzų 
gubernatorius Dentz vykdo 
nacių agentų nurodymus, dau
giau nieko, sako turkai.

Naciai kritikuoja 
Kuilį

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
6 d. — Sekretoriaus Hull pa
reiškimai, kad nacių ir pran
cūzų bendradarbiavimas yra 
nedraugiškas kitoms valsty
bėms, neturi jokio pagrindo, 
skelbia nacių valdininkai.

Prancūzams pasiusti 4 Ame
rikos laivai su duona galima 
pavadinti Amerikos vitamų 
politika, bet ne parama, kaip 
Hull tai vadina.

Prancūzai neprivalo gerin
tis Amerikai dėl tokios para
mos.

— Prezidento sūnūs James 
Roosevelt, kuris nesenai buvo 
Egypte, dabartiniu metu vyksta 
į Angliją.

I
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NACJ1ENŲ-AUML leiepuvvu

J. V. PAGALBA ANGLIJAI PASIEKIA SINGAPOR^
Iš Amerikos laivo Singapore uoste iškraunama karo pabūklai. Anglai stip

rinasi tolimuose rytuose, karo pavojui ten kasdien didėjant. Ant laivo šono ma
tosi Jungtinių Valstijų vėliava.
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Surasti Egypto 
išdavikai

BRITAI BOMBARDAVO ITALUS SYKI JO J
KAIRAS, Egyptas, birž. 6 d. 

—Policijai pavyko surasti bu
vusį kariuomenės štabo virši
ninką, generolą Masri Paša ir 
du jo bendritiinkus;

Gegužio 16 dieną, pagrobę 
svarbius kariškus dokumen
tus, orlaiviu jie norėjo pasiek
ti Syriją, bet buvo priversti 
nusileisti ir sugebėjo pasislėp
ti-

Jie apsigyveno Kairo prie
miesty, prie Nilo pakraščių ir 
nesipriešino, kai policija juos 
areštavo.

Anglijoj bus geresnė 
tvarka

LONDONAS, Anglija, birž. 6 
d. — Vidaus reikalų ministeris 
Morrison, kalbėdamas užsienio 
spaudos atstovams, pareiškė, 
kad karui pasibaigus Anglijoj 
bus įvesta visai nauja santvar
ka.

Bus dabojama, kad turtai 
neitų tiktai mažos grupės nau
dai, bet kad jais galėtų naudo
tis platus visuomenės sluok
sniai.

Bus žiūrima, kad visi gyven
tojai butų aprūpinti pakanka
mu maisto kiekiu ir galėtų 
mokslintis.

Olandai neišsigando 
japonų

BATAVIJA, Olandijos rytų 
Indiją, birž. 6 d. — Japonų at
stovas Jošisava, kuris vakar 
gąsdino olandiečius ultimatumu, 
šiandien jau nusiramino.

Olandiečiai atsisakė duoti ja
ponams prašomų kaučuko, švi
no ir benzino kiekių.

Japonams įteikė ilgą atsaky
mą į ultimatumą, pasižada su 
jais 'bendradarbiauti, bet vi
sai nemano kreipti jokio dėme
sio į gąsdinimus.

šeštadienį — Vėsesnis ir lie
tingas.

Sekmadienį — giedras ir vė
sus. ?

Saulė teka — 5:15; leidžiasi 
— 8:22.

Sunaikino kelis faši
stų orlaivius

KAIRAS, Egyptas, birž. 6 d. 
—Britų karo/aviacija bombar

davo Aleppo-aerodromą Syr joj 
ir sunaikino kelis italų orlai
vius, skelbia britų karo prane
šimas.

Turima žinįųįi i kad italų or
laiviai Syrijon skrenda iš Dode- 
kaneso salų. Prieš porą dienų 
britų aviacija bombardavo ita
lų aerodromus Rhodes saloje. 
» ‘Italų aviacija Syrijoj dar kar
tą rodo, jog prancūzai viešai 
skelbia vieną, o tikrumoj dir
ba su “ašimi”.

SYRIJOS OKUPACIJOS ATI
DĖJIMAS NEGALIMAS

LONDONAS, birž. 6 d.—Bri
tų valdžios sluoksniuose auga 
įsitikinimas, kad tolimesnis Sy
rijos okupacijos atidėjimas yra 
negalimas.

Turima žin’ų, kad vokiečiai 
smarkiai sustiprino savo jėgas 
Lybijoj ir rengiasi pulti Egyp- 
lą. Jeigu bus ilgiau laukiama, 
tai tada gali būti per vėlu, nes 
britai turės kariuomenę trauk
ti į kitus frontus.

Karo vadovybė atsidėjus stip
rina Kypro salos apsaugas.

Nacių aviacija aplei
do Siciliją

ROMA, Italija, birž. 6 d. — 
Italijos laikraščiai paskelbė, kad 
vokiečių aviacija, kuri turėjo 
savo bazę Sicilijos saloje, jau 
išvyko.

Spauda po skelbė nacių avia
cijos generolo laišką, kurį pa
rašė Sicilijos policijos viršinin
kui, dėkodamas už bendradar
biavimą.

Manomu, kad nacių aviacijos 
bazė dabar perkelta į Kretos 
salą. Iš ten jį bus daug arčiau 
priešo bazių ir galės vykusiai 
bombarduoti.

— Paskąndinųs Bismarką, 
tfcitų karo laivai paskandiiiO\ 4 
vokiečių laivus, kurie buvo pa
siųsti aprūpinti Bismarką kuru 
ir maistu.

Rumunijoj padegta 
nacių žaliava

.......... . .ab--, *

. BUKAREŠT, Rumunija, birž. 
6 d.—Konstanca uoste. padegta 
labai didelė svarbios nac ų ka
ro praiųonei skiriamos medžia
gos atsarga.

Padaryti milžiniški nuosto
liai, nes sudegė dideli kiekiai 
medvilnės, kaučuko ir javų. 
Ugniagesiai deda pastangas į 
veikti gaisrą ir sustabdyti jo 
plėtimą, bet jiems nevyksta.

Manoma, jog sabotažininkai 
padegė nacių sunkiai įgytos ža
liavos atsargas.

Ispanai išgelbėjo 
Bismarko jūrei

vius
MADRIDAS, Ispanija, birž. 6 

d.—Nacių admirolas Raeder pa
siuntė ispanų karo laivo Cana- 
pias kapitonui padėkos laišką 
už išgelbėjimą B smarko juri
ninkų.

Britų karo laivai paskandino 
Bismarką, bet nesurinko visų 
nacių jurininkų.

Pradžioje manyta, kad iš vi
so išgelbėta tiktai 100 Bismar-
ko jūreivių, bet netoliese bu
vęs ispanų karo laivas vandeny
je surado dar k Jis plaukiojan
čius nacius.

Argentinoj tarsis 
karo atstovai

BUENOS AIRES, Argentina 
birž. 6 d. — Argentinos kare 
ministeris Tonazzi šiandien pa
kvietė 7 valstybių karo atsto
vus dalyvauti liepos 9 d. Ar
gentinos nepriklausomybės mi 
nėjime.

Argentinos ministeris pakvie
tė ir Jungtines Amerikos val
stybes.

Manoma, kad susirinkimo pro
ga- bus aptarti bendri Ameri
kos valstybių apsaugos reika
lai, nors oficialiai šiuo reika
lu ir nepadaryti joki pareiški
mai.

Okupantai kirtimą 
laiko paslaptimi

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
birž. 6 d.—Iš pavergtos Lietu
vos gauta žinių, kad paskutiniu 
laiku okupantai sistematingai 
kerta Lietuvos miškus.

Kazlų Rudos miškas jau vi
siškai iškirstas. Baigiami kirsti 
ir kiti vakarų ir pietų Lietuvos 
miškai.

Pačioje Lietuvoje valdžios at
stovai draudžia pasakoti ir ra
šyti apie miškų iškirtimą, nes 
tai esą karo paslapt s; žinios, 
kurių priešas neprivalo žinoti.

Latviai kuria pirtį 
raudonarmiečiams
KARALIAUČIUS, birž. 6 <1.— 

Iš tikrų šaltinių patiria, kad 
latviai kelis kartus užkūrė la-

Valdžia paims Lietu
vos laivą

WASHINGTON, D. C., birį 
6 d. — Pvoosevelto pasirašytu 
instrukcija, palies 35 Danija 
laivus, kurie stovi 'Vaiduose 
Amerikos uostuose.

Valdžia galės paimti 14 pran
cūzų laivų, 2 vokiečių, 2 estų 
25 italų, 1 rumunų ir 1 lietu 
vių laivą, ši instrukcija palies 
laivus, kurie stovi Panamos ka 
nale ir Filipinų salose.

Prezidentas nežino ar pran 
euzų laivai tuojau bus perim 
ti ar bus laukiama, kol paaiš
kės Petaino valdžios politika.

Valdžia paėmė už
sienio laivus

WASHINGTON, D. C., birž. 
3 d. — Prezidentas Roosevel 
tas šiandien pasirašė instrukci
jas. rekvizuoti visiems svetimų 
valstybių laivams, kurie be dar
bo stovi Amerikos uostuose.

Visi šie laivai pereis laivyne 
Komisijos žinien ir vyriausybe 
galės juos naudoti savo nuo
žiūra.

Už visus paimtus laivus bus 
tinkamai atlyginama. Amerikai 
skolingos valstybės pinigų ne
gaus, laivų vertė bus įskaityta 
į skolą.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Senato karo komisiją ppėmė karo departamento pasiu- 

ymą imti kariuomenėn vyrus tiktai iki 27 metų amžiaus.
— Tokio nepatenkintas oląndiečių atsakymu i ultimatumą, 

bet mano, kad bus padaryti nauji nusileidimai.
— Olandiečiai pareikalavo, kad nė vienas žaliavos gramas, 

tupirktas jų kolonijose, pe^ereįtų vokiečių industrijai.
— Petaino ambasadorius įtikinėja Amerikos vyriausybę, kad 

Syrijoj nėra vokiečių kareivių. Tą patį skelbia ir Darlano val
džios atstovai Prancūzijoj.

— Turkai pakartotinai tvirtina, kad už poros savaičių vo
kiečių jėgos Syrijoj bus tokios galingos, kad lengvai galės pa
imti Palestiną.

— Madride ir Berne pasakojama, kad gen. Weygand' nesu
tinka su Darlano padarytu susitarimu su naciais ir nenori įsi- 
eisti vokiečių į prancūzų kolonijų uostus.

— Vokiečiai praeitą naktj labai smarkiai bombardavo Ply- 
mouthą, o britai Galais ir Olandijos pakraščius.

— Britų admirolas Pegram, kuris pasiekė Brazilijos uostą, 
paskelbė, kad nacių prekybinis laivas Lech pasiskandino, kai 
britų karo laivai jį sulaikė.

bai smarkią pirtį bolševikų mi
licijai ir raudonarmiečiams.

Okupantai, prisidengdami 
priešlėktuvinės apsaugos ban
dymais, kelis kartus įsake už
gesinti šviesas. —

Atsidūrus didesniems ' niies- 
tams ke šviesų, latviai labai 
smarkiai išmušė kailį visiems 
pasitaikiusiems okupantams ir 
jų klapčiukams.

Valdžia kerštauja 
pabėgėlių šei

mynoms
KAUNAS, Lietuva, birž. 6 d. 

—Pastaruoju metu valdžios a- 
gentai labai smarkiai pradėjo 
kerštauti tų šeimynų nariams, 
kurios turi užsienin pas'šallnu- 
sių asmenų.

Kai tiktai bolševikų valdžia 
patiria, kad vienas ar kitas žy
mesnis lietuvis atsiduria užsie
nin, pradeda areštuoti ir kan
kinti artimesnius jo giminie
čius.

Raseiniuose areštuo
ja 150 žmonių

RASEINIAI, Lietuva, birž. <j 
L—Valdžia areštavo 150 gyven
tojų, kai praėjo gegužio pirmos 
dienos minėjimas.

Artėjant gegužio pirmajai 
valdžios atstovai įsakinėjo tai 
dienai papuošti namus ir iška
binti galimai daugiau vėliavų. 
Žmonės tas vėliavas iškabiro, 
bet bolševikiškų vėliavų buvo 
labai mažai.

Matėsi obalsių reikalaujant 
laisvės. Tatai valdžiai nepati
ko ir liepė suimti neištikimuo
sius.

Valdžia apvogė krau
tuvininkus

KAUNAS, Lietuva, birž. 6 d. 
—Bolševikai nacionalizavo visas 
tas įmones, kurios darė į me
tus mažesnę apyvartą negu 
150 000 litų.

Okupantai sako, kad šios 
krautuvės nuslėpusios savo a- 
pyvartą. Budinga, kau iš tok;ų 
krautuvių atimti tik'...i aktyvai, 
t. y., prekės, pinigai, krautuvių 
įrengimai ir kita.

Krautuvių skolas, vekselius ir 
kitus pasižadėjimus privalo mo
kėti apiplėštieji krautuvininkai.

-_ ____________ _____________ _____ _____
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MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENET1AN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Dominiką Šimaitį Palaidojus

Užkviečiame musų draugus ir pažįstamus į naujo taverno

GRANf» Of*ENlhlG
KAINDOW TAVERN, 658 W. 35th St. 

šeštad. ir Sekmad., Birželio-June 14 ir 15 d. d.
BERGHOFF ALUS

IR PIRMOS RŲŠIES GĖRIMAI
Gera muzika šokiams. Užkandžiai veltui.
Savihinkai JOE IR ANNA PETRAIČIAI.

Dominikaš Šimaitis 
neilgos, bet sunkios

Domihlkas

Svarbus ŠLA 301 Kp 
Susirinkimas

E^jN^HrkMte-MftTYKITF MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą

— Puikios Rūšies

• Lentų
o Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

VISOKIAU
SI V KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITVVINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

RANGĖS
15 į»v> «k

Stone 
Sėt Rings 
$1.95 & up

BEATRIČE 
17 j»welt 

$2975

C’^rette 
Li^hter 
95c & up GODOfcSS 

OF TIME

'*0 KREDITAS 
YRA GERAS

PAS MUS

H. BEGEMANS
DVI PATIKIMOS KRAUTUVES \

4184 ARCHER AVĖ. 3142 W. 63rd St

Po 
birželio 1 H. mite 
Šimaitis; Laidottivėš įvyko 4-tą 
dieną birželio. Skaitlinga minia 
jo giminių, draugų it pažįsta
mų palydėjo jį į AinžinOs Ra
mybės vietą — švento Kazimie-

Dominikos Šimaitis buvo gi 
męs ir atigęs I iotuvoje^ ILtltli

.e, iv?.li'i(hiy parapijoj; Amoni 
koų išgyveno 45 meltis.

Steigėja^ Padidės B-vės.
Velionio Šimaičio gyvenimu 

istorija yra graži, pavyzdinga it

CICERO. — Svarbūs shsifin- 
kimas SLA 301 kuopos birž. 
9 dieną/ pirmadienio vakare, 
8 valandą, p. Slidinėto svetai
nėje, 1500 S. 49tll A ve. Šis yta 
šeštas inehuo — yra datig na
rių, kurie moka už pusę ihbttj, 
tai kaip tik klikas užsimokėti^ 
o iš anksto mokėti geriausia; 
Tad ateik ir užsimokėk ir at
sivesk naujų narių. Juk dabar 
ėitla VajUš. Neteikia mokėti įs
tojimo. —Oi’ganižatoHus.

turtingųjų, bet turėdamas ener
gijos it gabumo sudarė gražų ir 
pavyzdingą gyvenimą, kaip šei
mynai, taip ir kiliems. Atvykęs 
į Ameriką ir Užsidirbęs keletą 
dolerių, griebėsi pelnyti gyveni
mą prekyba. Bendradarbiavo 
organizacijų tvėrime ir steigi
me kooperatyvių prekybinių į- 
staigų lietuvių tarpe. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų prie sukūrimo 
Peoples Furniture Compaiiy ir 
veik per 25-kis metus čia jis 
darbavosi. Buvo šios įstaigos 
direktorium ir vice-pirmininku.

Velionis Domininkas, būda
mas nuoširdus,, draugiškas ir 
pilnai kooperaty^is^žmogus,- vi
sur įsigijo (lraug^5*'Tutiė jį ger
bė ir vertino jo būdą. D rbda- 
mas prie Peoples KtaUtuves 
kaipo pardavėjas, labai daug 
kam pasitarnavo, kaip jau
niems taip ir pagyvenusiems, 
kurie lankėsi į šią krautuvę na
mų reikmenų pirkimo reikalais.

Jo įnirtis sukėlė didžiausį liū
desį jo bendradarbiams, šeši li
kusieji direktoriai Peoples Ben
drovės giliai nuliūdę dalyvavo 
laidotuvėse kaipo grabnešiai ii’ 
suteikė savo mylimam draUgui 
paskutinį patarnavimą, šis re
ginys datė gtažų įspūdį. Paro
dė, kad Peoples Bendrovės na
riai pavyzdingai sugyvena, viens

Rytoj Brolių Ir 
Seserų Draugijos 
Piknikas

Sįvakii* sus:r’H\imHš
18 APYLINKE. — 18-tds ko 

ohijUs Štlšivlehijiihb 
Btb.ių it Sfesėriį Lietuvi^ mė
nesinis Mis rinkinius įvjks šeš
tadienio vakare, b fžėl o 7d., 
7:30 Vai. va k., Dievu Apveizdos 
parapijoj mokyklos kamba
riuose, ptie 18-tos ir Su. tihioh 
Avė. Jūsų atsilankymas yra 
svarbus, lies yra datig svarbių 
dalykų aptarimui draugystės 
gerovei. .

Piknikas Leppos darže
O Lytoj, b'ržėlio-Junc 8 d.,

įVyks draugystės išvažiaVimhs-į 
piknikas Joe Leppa darže, prie 
82-ros ir Kean Avė., Willow 
Springs, 111. Kviečiame visus 
narius ir draugus atsilankyti.

W. Pankįųskas, nut. rast.

šiemet Peoples Krautuvė ir su
silaukė Sidabrinio Jubiliejaus, 
kaipo vienintelė lietuvių Ame
rikoj seniausia, didžiausia ir pa
vyzdingiausia kooperatyve į-

Ryt Rengta; Piknikų 
Andre jevęį Šokių 
Mokyklėles Naudai

----------- ! Ą M,, '

Įvyksta Spaičio Darže
Ryloj, birž. „ 8, įVyks nepa

prastas piknikas klasiškų šokių 
mokytojo Andrejevo naudai. 
SPAIČIO DARŽE, prie Archer 
ir O’Henry Parko, Will6w 
Springs, III.

i Pikniko šbkitįš išpildys geras 
orkestras it Andrejevo šokių 
mokyklos jaunimas, kuris šoks 
akrobatiškas ir klasiškus šo
kius. Šeimininkės sutiks publi
ką su skaniu maistu, gardžiais 
gėrimais ir sąskdniais. Andre
jevas duos dovanų tris labai 
gražius prizus, kuriuos bus ga
lima gauti prie 25e įžanginio 
tikieto.

Važiuos Tirokas

- ■ , ■ į t .............. . , —

KRAUTUVĖJ FRONTAI IR NAMAI 
PERMODEUUOJAMI
EKSPERTŲ DARBAS

PERMODELIAVIMO DARBAI, KURIUOS JAU ATLIKOM, BUVO:
Ambrose, 1843 Šo. Halsted.
Rakštis Drug Store, 1900 So. Halsted.
Irenes Beauty Shop, 1747 So. Halsted.
Dabar permodeliuojame pastatą prie šiaurės
Vakartį kainpo 18-tos ir Urtion.

ALL AMERICAN ROOFING
ANŲ SIDING COMPANY

3514 W. Wabansia Avenue, Chicago
Pašaukit mus apskaičiavimui dykai.

Phone BELMONT 5615.

Peoples Krautuvėje
BIRŽELIO MĖNESIO DIDIS

Išpardavimas
SIŪLO

Puikiausias Prekes!!! 
Mažiausias Kainas!!! 
Geriausias Sąlygas!!!
Dovanas Jaunavedžiams!!!

I Bukit Praktiški!I Nemokėkit Retail KainųI Pirkitės Automobilį Tiesiog Nud

COOK
COUNTY 

DISTRIBUTORS
COOK COUNTY DISTRIBUTO- I 
RIAL didžiausi TIESIOGINIAI 
distributotiai puikių autotnobllių 
Suvienytose Valstijose, siūlo ka
rų pirkėjams stebėtiną batgeną 
kurio nė vienas RETAIL dyleris 
negali pasiūlyti! štai SYKl-J- 
GYVEN1MO proga įsigyti pulkų 
automobilių sensacingai žema 
kaina kurio negalima prilygti 
bile kur!
GARANTUOTAS SUTAUYMAS 

$100 IKI $500 UŽTAI KAD 
PERKAT TIESIOG 

PAS MUS
Suvirs 450 karų, didžiausias pa
sirinkimas REKORD-LAUŽIAN
ČIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyjel

1941 BUICKS
Turime 10 1941 Buick Sedans 
ir Coupes—puikiausi karai kurios 
pinigai gali pirkti—su radios, Šil
dytuvais, white wall tires—yr& 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buičks, 
visi kaip nauji, įkainuotos taip 
_mat kaip

$425
1941 FURDS

Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
su radio, šildytuvu, white-wall 
tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Fordų taip žemai kaip

1941 PI^MOUTHS

Puikus pasirinkimas 1941 Ply- 
mouths, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
už stebėtiną pasiūlą. Taipgi 1940 
ir 1939 Plymouth, visi GERAM 
STOVY, taip žemai kaip

$365
II Taipgi 1938 — 1937 — 1936 ir 
ii 1935 karų, visokių modelių ir 
l| stilių, pilnai karantuoti už tai 
J žema kaina kaip

Išauklėjo Didelę šeimyną.
Velionio Domiiliko Šimaičio 

didžiausias gyveninio idealas 
buvo išauklėti grdžią it pavyz
dingą šeimyną. Jo žmona buvo 
Amilija, po tėvais Vilkaitė. Iš
auklėjo 7 sūnus ir 3 dukreles, 
kuriems gelbėjo pasiekti aukš
tesnius mokslus, išmokti nau
dingų amatų ir tapti gerais 
žmonėmis ir piliečiais. Gal būt, 
kad vienas ar kitas tų sūnų už
ims Donliiliko vietą ir darbuo
sis su Peoples Kompanija.

Kuomet Peoples Bendrovė 
džiaugėsi sulaukus 25-kis me
tus sėkmingo tarnavimo visuo
menei, ir- kuomet šunaičių šei
myna sveika slialigo, it* gėrėjo
si gyvenimo Idime, tai mirtis 
to nematė. Mylimą btUngij vy
rą if tėvą atskyrė hUO visų ir 
paliko tik liūdesį ir skausmą.

Brangus Dominikai, ilsėkis 
ramiai. Tavo darbai buVo pa
vyzdingi ir gražus. Tu j Uos at
likai gerai ir pilniai) o šeimyna, 
nubudus našlė, stilius, dukterys 

1 ir draugui*, lai nusiVamina, lies 
tai likimas, tai gamtos spreildi- 
mas, kuris nei vieno neaplen
kia. ’ J. K.

tro- 
prie 
'vai.

visi

Katrie norės važiuoti su
kais, pribtikit 11 vai. ryti)
1628 W. Division St., o 12
prie 814 W. 33rd St.

Mokyklos vaikų tėvai
ruošiasi pagelbėti mokyklėlei ir 
mokiniai visi bus aprūpinti mai
stu ir sųskoniais.

Visits širdingai kviečia į pik
niką mokyklėlės taryba.

Valdyba.

Smagus Šokių Vaka 
ras Birželio 7

šį vakdrą bus shiagi šokių ir 
pasilinksminihio sueiga Jonis- 
tų šdlėjėj 814 W. 33td St.

Prie įžangos bus tbys geri 
laimėjihidi ir klasiškų šokių 
paįvairinimai. SVėčiai atvyksta 
ir iš apyliiikės miestų, tad šei- 
rtiiHiiikėS ruošiasi, kad tinka
mai sulikti ir pavaišinti. Visus 
širdingai kviečiame dlsilaiikyti

Taryba;

• Ginkluotas pasivogė 
$200 iš Illinois Domestic Fin- 
anęe COmpatty, 6 Ealst Ran- 
doiph. Paaiškino raštinės tfe 
nautojams, kad jis rie “įlėši- 
kas’\ bėt jam .labai teikia pi
nigų sergančiai žmonai gydytu

$60.00 gražus, nauji sek
lyčiom setai

$32.50

$15.00 springsiniai 
matracai 
57.75

$85.00 3-jų dalių moder- 
iliški miegamų kamb. setai

554.50

$8.00 vertės garantuoti 
Lovom Springsai

54.90
5-kių dalių Chrome 
Breakfast Setas tik

529.75$50.00 vertės gražus, 
naujos mados 9x12 

kaurai
529.75

$39.50 Stiidio Cotiehes
527.75

$55.00 naujos mados porce- 
liniai gesiniai pečiai

532.50

9x12 gražios klijonkės
53.49

$35.00 vertės 5-kių dalių 
Breakfast Setai

519.95
Naujos Mados Zenilh 1941 

melų Midget Radio
511.95

$350.00 pilni 4-rių kamb. 
įrengimai naujausios mados, 
viskas kas reikalinga dėl 

namu už
5198.50

6 kubiškų pėdų dydžio, 1941 WESTINGHOtJSE, FRIGID- 
AIRĖ, ar G. E. REFRIGERATORIAI po .... $1 -| 0 5Q 
Naujos Plovyklos nuo ......................................... $££) QQ

Lengvi Išmokėjimai
DIDELE NUOLAIDA Už SENUS BALDUS 

šis pasiūlymas geras tik šių shvditę. Paslhaudokite!

4179 83 Archer Avė., kamp. Richrttoftd
Telefonas LAFAYETTE 3171

Vedėjai ir pardavėjai: M. T. Kezes, Broliai Krukai, J. 
Miškas, J. Zabukas. T. Šemaitis ir kiti visiems 

maloniai patarnaus,
- . ------------------------------------ - ■ • ..................................- ■— ■ ■ ............................

Paklausykite Peoples radio .programo ^antradienį, iš stoties 
W. G. E. S. 1390 kilocyclės 7 vai. vak.

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JI TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA
JUM!

JUS GALIT PIRKTI TIESIOG 
IR SUTAUPYTI 
$100—$500 į i

NEŽIŪRINT KUR GYVENAT!, 
ATĖIKTT IR PAStNAUDOKIT, 
PROGA GAUTI VIENĄ IŠ ŠIŲ 

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
Vertybių

VISI KARAI GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS

PIRKINYS
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI 
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS 

JŪSŲ KARAS IMOKĖJIMUI 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK
COUNTY

DISTRIBUTORS 
1340 W. 63rd Street

Atdara Vakarais iki 10 
Nedėliomiš iki 7 

■■■■i,..,           ■■■„■

100% užtikrinti 
FITINGAI
Uarantubtl fithigai rMSkla. kari ParalkMfl
teikia 1OO% Ap^augOH ir 100% Pataisos 
''ittinit^. Mum) tikslas >ta i)a- 

frelbšti Jums visokeriopais Ka
lniais budais ir sutelkti jutus 

pasitenkinimą, kokio niekuomet 
pirmiau neturėjote PRAŠY
KITE FIT1NGV DYKAI Ir pa- 
ihatykite, kaip justi .parSIMfe 
Kali biiti prltalKytoš, arba 
Kaukite Italiją parai K te taip 
pikiai kaip tif. $5, ir turėsite 
nuostabias pasėkas t ftrba ra
šykite braSydaml infotmačiju 
DYKAI.

100% RUPTURE AND TRUSS 
SERVICE

20 m. patyrimas įrodo pasisekimą 
1869 N. Bamen Avė. Tėl. Arm. 8200 
Įėjimas per krautuvę į 2 aukštą 

Valandos: KASDIEN 11 iki 8, 
Sekmadienį iki 2 vai.

DOCTOR'Š AMAZING LIQUID
GREAT 5UCČESS FOR w

SKIN TROUBLES
(eiteHMily čDuBėd)

PRAISED
FROM 

COAŠT

MUŠTI
No mattėr whatyou’ve tried wfthoat 
success for unfcightly nurface plmples, 
blemishes and similar skin irritauohs, 
here’s an amazingly auccessful doc- 
tor’s formula—powwfully soothing 
Licuid Žemo—which guickjy relleves 
itehing sdrenėss ahd atartu riekt in to 
help natdre prbmote FAST nealtaf. 
80 contimloas succeBs! Let 
Zemo’s 10 different marvHouriy ėffec- 
tive ingredienta help YOUR skin. 
Also ointmeftt fonh. Severe bases 
jnay need Extra Strength Žemo. -
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DĖL KOMUNISTŲ DALYVAVIMO LIETU
VIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ IŠKILMĖSE

Kaltos Ne Kapinės, Ne Direkcija, Bet Kal
ti Patys Lotų Savininkai

Direkcija paprastai į Iškilmių 
tvarkymą nesikiša. Jeigu lotų 
savininkai butų buvę rūpestin
gesni, tai nei Andrulis nei jo 
sėbras nebūtų komisijon įėję.

kom. nario drg. X. Saikaus at-

Po pereitų iškilmių Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse keli skai
tytojai “Naujienoms” prisiuntė 
straipsnius ir nusiskundimus, 
kodėl komunistams buvo leis
ta dalyvauti tose iškilmėse, 

i 
Ir Dėl Paminklo.

Buvo nusiskundimo ir dėl pa
minklo, kurį komunistai pasta
tė Jakeliui. Sako, “komunis
tams ne vieta Kapinėse daly
vauti, ir Kapinės ne vieta kujui 
ir pjautuvui afišuoti”.

Vienas toks straipsnis buvo 
įdėtas pereito antradienio “Nau
jienose”, kad parodyti publikos 
sentimentų komunistų reikalu,

IEEPS

bet kitų nededame, nes tai tik 
tų pačių užmetimų pakartoji
mas.

(Viename, beje, p-ia Brasiš- 
kis nusiskundė, kad ji buvo ka
pinėse aplankyti kapų, jau į pa
vakarį. Ji buvusi su mažu vai
ku. Kai priėjo prie vartų iš ka
pinių išeiti, rado, kad jie jau 
užrakinti. Jos vaikas dėl to bai
siai nusigandęs. Kadangi už- 
veizdos niekur negalėjo rasti, 
tai turėjo eiti aplinkiniu keliu 
iš kapinių išsigauti.

(Pasiteiravom apie tai Kapi
nių direkcijoj. Jie pranešė, kad 
vartai uždaromi 5 v. v., bet 15 
minučių prieš tai užveizda per 
garsiakalbį duoda perspėjimą 
žmonėms kapines apleisti. Sa
ko, galimas daiktas, kad p. 
Brasiškis to perspėjimo negir
dėjo.)

X. Saikus Atsako.

Grįžtant prie nusiskundimų 
komunistais, žemiau seka iškil
mių komiteto nario p. X. Šai-

Kujis ir pjautuvas.
Arba dėl to Jukelio pamink

lo su kuju ir pjautuvu.
Viename lotų susirinkime tas 

klausimas buvo iškeltas. Buvo 
duotas įnešimas komunistiškus 
ženklus uždrausti ant pamink
lų kapinėse. Kasgi atsitiko? Ko
munistų pritarėjai vėl turėjo 
didžiumą, nes kiti lotų savinin
kai nepasistengė atsilankyti, to
dėl jie tą įnešimą ir atmetė. To
dėl, kaip nežiūrėsi, visgi lotų 
savininkų susirinkimas nutarė 
leisti kujus ir piautuvus ant pa
minklų, ir tas nutarimas bus 
knygose, kol kili lotų savinin
kai nepradės daugiau rūpintis 
kapinėmis ir susirinkimus skai- 
tlingiau lankys.

O kai dėl kitų nusiskundimų, 
pav., apie tvarką kapinėse ar 
kitais reikalais, lietuviai yra 
kviečiami susižinoti su Direkci-

sakymas st.aipsn’ui apie Kapi
nes, kuris tilpo antradienio 
“Naujienose”:

a s 0
Dėl Lietuvių Tautiš
kų Kapinių Iškilmių

Pastebėjau “Naujienose”, bir
želio 3 dienos, kad vienas “ten 
buvęs kapinių draugas” aprašo 
Lietuvių Tautiškų Kapinių iš
kilmes Kapų Puošimo dienoj.

Ten yra pasakyta, kad po ap
eigas ir eiseną, vedė komunis
tų grupė su Lietuvos ir Ame
rikos vėliavomis.

Tas sakinys neatatinka tikre? 
nybei. Eisenoj, beabejo buvo 
komunistų, bet aš pats ją ve
džiau, kaipo iškilmių komiteto 
narys. Paskui sekė ir Kapinių 
direkcija, kurioj nėra komuni
stų išskyrus 'vieną. Ašgi tas 
apeigas ir atidariau, ir paskiau 
pavedžiau Kapinių pirmininkui 
Tamkevičiui, kuris tvarkingai 
jas vedė.

Dėl Komunizmo
p Ašgi, turiu prisipažinti nesu 
jokis komunistas, bet radika- 
liškos liaudies teisių šalininkas, 
demokratiškų minčių ir nepri
klausau jokiems “istams”.

Esu griežto nusistatymo prieš 
bile diktatūrą, nežiūrint kokiais 
ji marškiniais dėvėtų.

Tiesa, sykiu buvo ir Andriu
lis, kaipo rengimo komiteto na
rys, bet jokio komunistiškumo 
jis nelietė, net ir jo kalba ne
lietė jokios politikos, kad yra 
labai sveika kapinėms. Tikiuo
si, kad ateityj bus dar geriau.

Dėl 'vėliavų nešimo. Vieną vė
liavą nešė Pūkis, kuris yra maž
daug tokių minčių kaip ir aš, 
o kitą vėliavą nešė tikrai ne
galiu sakyti kas, bet rodosi ir
gi neturintis nieko su komunis
tais.

Dėl Dr. Grigaičio
Toliau, autorius sako, kad 

daugelis norėjo žinoti kodėl Dr. 
Grigaitis nedalyvavo kapinių 
apeigose.

čia turiu atsakyti irgi, kadį 
Grigaitis yra mums labai gerb
tinas žmogus ir netekus jo, bu
tų didelis smūgis Lietuvių Kul
tūriniame gyvenime, todėl jam 
reikia linkėti ilgiausių metų, 
bet sykiu reikia žinoti, kad 
Grigaitis nėra jokis visagalis 
dievaitis, be kurio nei plaukas 
negali nuo galvos nukristi. Prie 
to, dar turiu priminti, kad Gri 
gaitis didžiausią naštą ant savo 
pečių neša daug svarbesniuose 
dalykuose negu Tautiškų Kapi
nių Apeigose, ir tai garbės, 
kaip daugeliui yra žinoma, ji
sai ir neieško.

Be to, reikia priminti, kad 
kapinių direktoriai rekomenda
vo Apeigų rengimo komitetui 
kad kalbėtojai butų vien tik lo
tų savininkai, ką komitetas ir 
padarė. Aš esu pilnai įsitikinęs, 
kad ir ateityj tvarka bus pa
naši.

Apeigų renginio komiteto na
rys ir Kapinių direktorius

X. Shaikus.

GERIAUSI VARTOTŲ KARŲ
Bargenai Chicagoj

May Motor Sales seniausia ir di
džiausia Oldsmobile Salesroom 
South Sidėj pataria pirkti šiuos, 
ekspertų mechanikų pertaisytus, 
pilnai perįiurėtus, automobilius. 
Saimonizinti, sųuare deal su 30 
dienų garantija galimai žemiau
siais terminais, prašant. Galite 
pilnai tikėti, kad Čia gaunate 
puikiausi patarnavimą.
1940 Olds Trunk Sedan.... $695 
1939 Olds Trunk Sedan .... $545
1939 Buick Trunk Sedan $595
1940 Chevrolet Trk. Sėd......  $595
1936 Chevrolet 2 Dr. Sėd. $195 
1938 Olds Trunk Sedan .... $445
1937 Ford Trk. Sedan ..... $245
1938 Ford Trk. Sedan ........ $385
1934 Olds Trunk Sedan ..... $95
1936 Plymouth Trk. Sd. $195
1933 Chevrolet 2 Dr. Sd....... $50
1934 Ford Sedan ................ $50
Didžiuma turi radijus ir Šildyt. 
200 karų pasirinkimas. Galite 
pirkti gerą karą į kreditą iš May 
Motor Sales. Atdara kasd.: iki 
10 v. v. ir sekmad. iki 6 v. vak.
MAY MOTOR SALES
7417 SO. HALSTED STREET 

501 EAST 69th STREET

MALIORIAI, NAMŲ SAVININ
KAI GIRIA ŠIĄ NAUJĄ DU- 

PONT NAMAMS MALIAVĄ.
Ji yra spindinčiai balta ... stipri 
... patvari. Du Pont maliava už
laiko namą dailų, nes ji pasilie
ka švaresnė, štai kodėl: —

Du Pont Paruošta Maliava su
daro kietą, patvarią filmą, kuri 
apsaugo .paviršį nuo rudžių, kir- 
mijimo arba gedimo. Kaip ir 
visos maliavos, ji apgina daiktus 
nuo purvo, Laikui bėgti slen
kant,' smulkus balti milteliai su
sidaro šios naujos maliavos pa
viršiui. šiuos miltelius nuplauja 
smarkus lietus, nusinešdami ir 
susirinkusį purvą. Oro veikmei 
vėl paliekarpas baltas paviršius, 
šis “savęs-valymo” .procesas 
prasideda keliems mėnesiams 
praslinkus po to, kai maliavą 
veikia normali oro aplinkuma, 
bet gali būti sutrukdytas nepa
prastoje oro arba purvo kolek- 
tavimo aplinkumoje. Kadangi 
“savęs valymo” procesas yra 
laipsniškas, tai maliavos nusidė
vėjimo ypatybės perdaug neuž
gaunamos.

Jos ekonomiškumas gludi ta
me fakte, kad ji pailgina laiko
tarpį tarp maliavojimų. Atminki
te: Du Pont Namam Maliava 
kaštuoja ne daugiau, kaip kitos 
geros maliavos. Reikalaukite, 
kad jūsų maliorius kontraktorius 
vartotų ją.
DABAR, TIK C O 4 E 
5 gal. kiekiais. I U Gal.

kaus atsakymas užmetimams. 
Tuo reikalu taipgi teko kalbė
tis su kai kuriais direktoriais 
ir jie pareiškė, kad už komu
nistus negal ina direkcijos kal
tinti, nes ne direkcija iškilmes 
rengia. Kalti yra lotų savinin
kai. Štai kodėl.

Lotų Sav. Susirinkimai.
Mdžin ška didžiuma lotų sa

vininkų yra priešinga komunis- 
:am::. Vienok kai įvyksta loai 
navininkų susirinkimai, kuriuo
se e rekcijos neriai renkam , 
kuriuose yra skiriamos iškilmių 
Komisijos, ir daromi k i i tari- 
nai, tai tų lotų savininkų nė

ra.
i Komunistų pritarėjai, betgi, 
r patys komunistų lyderai į 
sus rinkimus xisuomet ateina, 
ir ateina organizuotai.

Ar lyja, ar sninga, ar perkū
nija griaudžia, jie ateina į su
sirinkimus, bet kiti savininkai 
dažniausiai nesusirenka ir prie 
geriausių aplinkybių.

Phone LAVVndale 7871

R. FREDERICK 
PAINI COMPANY 

4141-43 West 26th St. 
6113 W. Cermak Rd.

Phone: CICERO 348

PAINTS
[ ... MfoK MiiTTtR

LAŠT LONCER•SAVE MONEY

Ateina Iš Anksto Prisirengę.
Koinuni tai ateina jau išank- 

slo sus.tarę ką jie nominuos ir 
ką rinks, kokios strategijos lai
kysis, kas kalbės už jų reika
lus, kas ką nominuos, ir tam 
panašiai. Todėl, kai iškyla su
sikirtimas, tai jie paprastai ir 
laimi.

Pavyzdžiui, metiniam lotų sa
vininkų susirinkime buvo ren
kama iškilmių komisija. Komu
nistai išrinko du narius. Jie pa
prastai nominuoja vieną aiškų 
stambų komun stą, ir kiti ma
žai žinomą, neaiškų žmogų, kad 
nežinančius suklaidinti. Ir jie 
savo jėgų neskaldo. Todėl, psr- 
eitame susirinkime abu kandi
datus ir pervarė. O ne-komunis- 
tų į komisiją įėjo lik vienas, 
būtent, X. Shaikus.

Saikus Komisijoj.
Būdamas komisijoje drg. p. 

Shaikus darė ką galėjo išlaiky
ti programe lygsvarą, bet ko
munistai turėdami didžiumą, 
skyrė kas gros kapinėse ir pik
nikui ir jie viską bandė savaip 
daryti. P-ui Saikui teko smar
kiai su Andruliu ir kitu komi-, 
sijos nariu-komunistu kovoti, 
kad programe galėtų dalyvauti 
“Pirmyn” choras.

Už tai, kad komunistai turė
jo kontrolę, ar galima kaltinti 
p. Saikų, su Kapinių Direkcija?

ja. Kas pirmą sekmadienį kiek
vieno menesio direkcija laiko 
susirinkimus Kapinių raštinėje, 
2-trą po pietų, ir ten mielai iš
klausys skundus ir juos spręs. 
Asmenys su nusiskundimais ga
li juos priduoti asmeniškai.
Tik Vienas Kom. Direkcijoj.
Kapinių direkcija, kiekvienas*’ 

turi pripažinti, kapines tvarko 
labai pavyzdingai. Jas nuolat 
puošia, nuolat gerina ir didina. 
Direkcija pirmiau turėjo visą 
būrį komunistų, bet po didelio 
vargo jų apsivalė, ir beliko tik 
vienas. Tad, direkcijoj, reikia 
pasidžiaugti, penktakojai nega
li šeimininkauti. Ir jie neše ini- 
ninkaus nei Iškilmių komisijoj, 
jeigu lotų savininkai tuo pasi
rūpins ir skaitllngiau lankys 
susirinkimus.

Kitos Draugijos.
Galima pridurti, kad kūmu

li’stai nei vienoje lietuviškoje 
organizacijoje negalėti] gaspa- 
doriauti, jeigu visi nariai tuo 
susirūpintų, ir lankytų dažniau 
susirinkimus. Tik per narių pa
syvumą ir apsileidimą komunis
tai yra įgiję kontrolę keliose 
organizacijose, bet juos greitai 
butų galima iš ten išvalyti.

Rs.
Žemiau seka Kapinių iškilmių

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
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Archer Avė.
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Archer Avė.
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VIRginia

1515
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NUO 1795 METŲ
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Šis Namas Atdaras Apžiūrėjimui!
wvwwwww

JOHN PAKEL

Labai modernus ir dailus 
pajamų namas atdaras ap
žiūrėjimui visą dieną sek
madienį, Birželio 8, 1941, 
adresu 6936 So. Fairfield 
Avė., Chicago, III. M

Geriausias ir vienintelis 
realus užtikrinimas ( yra jū
sų nuosavas namas, o vien
intelis praktiškas ir saugus 
investmentas yra namas 
duodąs pajamų.

Tik pamąstykit—jus galit gyventi naujame dailiame 
name, apie kokį sapnuojate, ir tegul antrojo flato 
renda rūpinasi jūsų išmokėjimais.

Atsilankykite. Apžiūrėkite šį namą. Jus nusistebė- 
sit sužinoję, kaip Lengvas ir 'Paprastas Yra Mano 
Kelias Nuosavą Namą Turėti.

Aš pastatysiu jum namą pagal užsakymą kurioj tik 
miesto daly norite.

JOHN
GENERAL BUILDING CONTRACTOR

6816 SO. WESTĘRN AVĖ. PHONE GROVEHILL 0305

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

PETE YOUNG
Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 

Schlitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3Į&%.
KEISTUTI) SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

BRIDGEPORT ROOFTNG AND 
SHEET METAI. CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas. stoglangius ir 

sienų apmušimus
Paisome bet ka. Atgaminame Sef į 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai į 

apdraustas

PASKOLA"'““™’ n išmokėjimais
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEOERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3U% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

T’v"rsS $1.000,000.00

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. KOVARSKI, Sav.

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders

If you’re past 40, the chances ar« 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

• B»for* Any Dat« Utt
LISTERINE ANTISEPTIC

T® ypur Bctaih
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NAUJIENOS
The Uithuanian Daily* Newi

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
$6.00 per year ln Canada
$6.00 per year outside oi Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

3c 
18c 
75c

Naujienas eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, lik ^Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams ...............................
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija .....................
Savaitei ...r..........................
Mėnesiui ............ :............... .

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams ..............................- $6.00
Pusei metų .......................  3.25
Trims mėnesiams .............. 1.75
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 75

Užsieniuose:
Metams ................................ $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Sovietų Ukraina
Iš Ankaros, turkų sostinės, ateina žinios, kad naciai 

rengiąsi pulti sovietų Rusiją. Lenkijoje ir Romanijoje 
esančios sukoncentruotos 155 nacių divizijos nuo 1,850,- 
000 iki 2,325,000 vyrų — pasiruošusių įsiveržti į sovietų 
teritoriją, kur jie tikisi rasti didelius išteklius duonos, 
aliejaus ir mineralų.

Neatrodo, kad šitos žinios yra tikros. Jos bus grei
čiau Maskvos arba Berlyno skleidžiama propaganda.

I rytus nuo Romanijos, tiesa, guli derlingoji sovietų 
Ukraina, kuri kitąsyk būdavo vadinama Europos aruo
du. Bet šių dienų Ukraina yra visai ne tas, kas ji buvo 
pirmiaus. Bolševikai suvarė Ukrainos valstiečius į kol
chozus (kolektyvius ūkius), o tuos ūkininkus, kurie “ko
lektyvizacijai” priešinosi, išgabeno į Sibirą ir Turkesta
ną. Ukraina šiandien yra nualintas, suskurdęs kraštas, 
kaįp ir visa Sovietų Sąjunga.

Kad ir Ukrainos laukuose dar užauga daug javų, 
bet Vokietija duonos turi. Jai trūksta mėsos ir riebalų. 
O gyvulių ūkis Ukrainoje yra sunaikintas. Kai Stalinas 
varu vertė valstiečius eiti į kol-chozus, tai jie daugumą 
savo gyvulių papiovė ir mėsą suvalgė. Ukrainos laukai 
dabar yra dirbami traktoriais.

Vokiečiai šituos faktus žino. Iš Ukrainos okupacijos 
jie vargiai turėtų kokios naudos. Bet, grobdami Ukrai
ną, jie priverstų Staliną gintis. Kiltų karas tarp Trečio
jo Reicho ir SSSR. Kam Hitleriui savo frontą plėsti, kuo
met jisai jau ir dabar yra išmėtęs savo divizijas dvylikos 
valstybių teritorijose?

Maskva ir Berlynas skleidžia gandus apie tai, kad 
naciai susipeš su bolševikais, kaip tik tuo laiku, kuomet 
Stalinas vis atviriau 'talkininkauja Hitleriui. Iš Vichy 
praneša, kad naciai tik-ką padarė su Maskva naują, la
bai patogų Hitleriui susitarimą. Šitam susitarimui pri
dengti, gal būt, tie gandai ir buvo paleisti.

Nei dėl Ukrainos, nei dėl ko kito Stalinas su Hitle
riu nesimuš. Juodu eis išvien prieš demokratijas, ligi abu 
prilips liepto galą.

Eks-kaizeris Wilhelmas

ORGANIZUOS “LIETU
VOS VYRIAUSYBĘ”?

Eina visokie gandai apie ta
riamų “smetonininkų” suvažia
vimų, kuris įvykęs p. J. Bačiu- 
no farmoje, Michigane. Į jį ne
buvę kviesti ne tiktai sandarie- 
ėiai, bet ir tie tautininkai, ku
rie nėra 100% ištikimi/‘tautos 
vadui”.

Apie tą slaptų. sueigų “Kelei
vis” sakosi gavęs “sensacingų 
informacijų”, būtent:

“Vyriausis tos sueigos tik
slas esąs — sudaryti Lietu
vos vyriausybę su Smetona 
priešaky. Jei musų gautos in
formacijos yra tikslios, tai 
esąs jau gautas Valstybes De
partamento sutikimas leisti 
tokiai vyriausybei naudotis 
ir Lietuvos turtais, kurie da
bar yra Amerikoje ‘įšaldyti’.

kaip $5,000,000. Amerika, be 
abejo, greičiau leistų tuos ka
pitalus suvartoti čia susida
riusiai ‘Lietuvos vyriausybei’, 
negu atiduotų juos Rusijos 
bolševikams.”
Labai abejotina, kad Ameri

kos valdžia leistų čia susidary
ti kokiai nors Lietuvos vyriau
sybei. Valstybės departamentas 
neleido Amerikoje susidaryti 
net Čekoslovakijos ir Lenkijos 
vyriausybėms. Kuomet Dr. E- 
duardas Benešąs norėjo tokių 
vyriausybę kurti, jisai buvo pri
verstas išvažiuoti į Angliją. 
Taip pat ir Lenkijos vyriausy
bė yra Anglijoje.

Bet Washingtonas gali sutik
ti, kad iš Lietuvos aukso fon
do, kuris yra “užšaldytas” 
Jungtinėse Valstybėse, tam tik
ra dalis butų suvartojama Lie
tuvos paminųtinybės Jr| konsulą- 
Jų reikalaut^/ m

Tam priešintis 
mes, jeigu tiktai 
paminėtų įstaigų
jų personalo algoms. Bet jeigu 
pinigai iš Lietuvos aukso fon
do butų vartojami kitokiems 
tikslams (sakysime, buv. Sme
tonos režimo šulaips šelpti), tai 
butų skandalas.

Kol kas, tačiau, nieko tikra 
apie tai nėra žinoma, o visokių 
gandų, kurie publikoje plinta, 
nesupaisysi.

* N ‘

pinigai eitų 
išlaikymui ir

kai. Jie, matyt, senai rengė
si visą Lietuvą Hitleriui ati
duoti ir todėl šiandien Vo
kietijoj nacių yra gražiai pri
imami.”

✓

Tai yra melas. Viena, naciai 
persekioja Klaipėdoje lietuvius, 
kaipo lietuvius, o nę kaipo dar
bininkus. Lietuviams darbinip- 
kąms Klaipėdoje naciai leidžia 
dirbti ir, kajp tame laiške buvo 
minėta, užmoka nebĮogai. Bet 
jie neĮeidžia jierps vartoti savo 
prigimtą kalbą viešose vietose, 
neleidžia skaityti lietuviškų lai
kraščių ir f.t.

Lietuvius inteligentus nąpiai 
persekioja Klaipėdoje labiau, 
negu darbininkus. Lietuvis in
teligentas, kad ir gauna darbų 
Klaipėdoje, yra ištremiamas iš 
Klaipėdos (tokių atsitikimų yra 
žinomi keli). O kuomet tas pats 
inteligentas persikelia į Berlynu 
arba į kurį kitą įpiestą, toli 
nuo sienos ir nuo “lietuvninkų” 
apgyventų sričių, tai naciai prie

jo nesikabinėja.
Yra melas, kad visi pabėgu

sieji iš Lietuvos į Vokietijų 
žmonės esą “smetonininkai” ar
ba kad jie visi kajda nors ren
gėsi “Lietuvą Hitleriui atiduo
ti”. Tarpe pabėgėlių yra viso
kių srovių atstovų, o mažiau
sias skaičius, gal būt, “smeto
nininkų”, nes Smetonų šiandien 
keikia net ir dauguma tautinių- 
kų- . •

Į Vokietijų žmonės bėgo dėl 
to, kad nebuvo kur kitur bėgti. 
Iš bolševikiško “rojaus” žmo
nės, kurie jo paragauja, bėglų 
kad ir į pragarą.

Tiesa, kad kai kurie asmens, 
ištrukę iš Stalino vergovės, ima 
įsivaizduoti, jogei Hitleris “iš
vaduos” Lietuvų. Tai yra des
peracijos ir keršto pagimdyta 
iliuzija.

Šitų iliuzijų “Naujienos” nuo
latos kritikuoja, nurodinėda- 
inos, ka(l hitlerjzmas yra toks 
pat žmonijos slogutis, kaip ir 
bolševizmas. Bet “Laisvės” 
Bimba nesisarmatija rašyti, kac 
ir Grigaitis trokštus hitleriško 
jungo Lietuvai!

Pas Stalino klapčiukus gėdos 
nebėra nė krislelio.

žadinti, visas bangas kovai su 
uolomis kviesti.

Nusileido pasiuntiniai ir į ju
ros bedugnes pas senas paųgąs 
— senas bangas kviesti kovai.

Senos bangos liūdnai žila gal
va linguoja.

“Nėra mumyse nei galios, nė- 
ęa musų veržimosi...

“Kur čia mums grumtis! Kur 
mums su uolomis jėgomis lenk
tyniuoti !”

Puolė bangos'pasiuntiniai sa
vųjų ieškoti, — motutį audrą, 
viesulą tėvų kviesti. Bėginėja 
jura — nėra jų. Kalnų plyšiuo
se rado.

“Sų pasveikinimu, su /pagar
ba, piųsieji, pas jus mes kaip 
pasiuntiniai atvykome!

“Palįkite jus ankštus kalnus, 
į bekrantę jurą lėkite!
“Nutraukite gėdingas grandi
nes, kurios musų brolių dvasių 
sukaustė!

“Įkvėpkite jus į senas bangas 
gyvybės dvasių ir laisvės troš
kimą !

“SĮurinkite jus grąsinančius 
būrius ir 'vieningai į uolas jas

G. A. Geršuni.

Sugriautas Uosto Ragas

Buvęs kaizeris Wilhelmas II mirė, nesulaukęs, kad 
Vokietijos žmonės pakviestų jį atgal į sostą, kurį jisai 
paliko rudenį 1918 metų, negarbingai pabėgdamas į Ho- 
landiją. Tos vilties jisai nenustojo, kol buvo gyvas, nes 
savo kaizeriško titulo jisai neišsižadėjo ir mirdamas.

Tokie siauro proto ir liguistos ambicijos asmens įsi
vaizduoja, kad pats Dievas paskyrė juos valdyti žmones. 
Kaizeris laikė ir savo valdomą tautą “Dievo parinktąja”. 
Šituo atžvilgiu jisai buvo tikras Hitlerio pirmtakas. Na- 
cių “mokslas” tik privedė ligi absurdo tą idėją, kad Vo
kietija esanti “virš visko” — “Deutschland ueber Alles”.

Bet ir kai kuriais kitais atžvilgiais kaizeris Wilhel- 
mas pramynė kelią Hitleriui. Jisai, pavyzdžiui, padūrę 
sąjungą su Rusijos bolševikais prieš Vakarų Europos de
mokratijas.

Po to, kai Rusijoje kilo revoliucija prieš caro val
džią, 1917 metais, kaizeris parūpino Leninui ir jo štabui 
specialų traukinį, kad jie galėtų iš Šveicarijos pasiekti 
Rusiją. Wilhelmas ir jo patarėjai numanė, kad nėra ar
šesnių nuodų prieš demokratijos idėjas, kurias paskelbę 
Rusijos žmonių vadovai, nuverfę carą, kaip bolševizmas. 
Ir jie neapsiriko. Per keletą mėnesių Lenino propaganda 
suardė Rusijos liaudies atsparumą kaizerio armijoms, 
demokratinė vyriausybė sugriuvo ir bolševikiški gęngs- 
teriai pagrobė į savo nagus visą galią.

Patapęs Rusijos valdovu, Leninas pasirašė su Vo
kietijos kaizeriu “taiką”, kuri atidavė į vokiečių kontro
lę didelius Rusijos teritorijos plotus kartu su Ukraina. 
Leninas nepaisė, kas bus su Rusija, bet jam rūpėjo, kad 
iš jo nagų neišsprūstų diktatūra.

Kuomet Santarvės ir Amerikos pastangomis kąįze- 
riškoji Vokietija buvo paklupdytą ir vokiečiai buvo iš
vyti iš okupuotų žemių, bolševikai niekuomet neištarė 
padėkos žodžio Vąkąrų Europos demokrątijoms, kųrięs 
išvadavo Rusiją iš kaizerio jungo. Ne. Leninas ir jo ben
dradarbiai plūdo Angliją ir Ęrancūziją, kam jos padik
tavo tokią baisią “imperialistišką” taiką nelaimingai Vo
kietijai; o kad Vokietija buvo daug aršesnes sąlygas pa
diktavusi pačiai Rusijai Brest-Litovske, jie tylėjo.

Tai ko čia stebėtis, kad Lenino įpėdinis Stalinas su
siuostė ąu kaizerio įpėdiniu Hitleriu^

MELAGIAI IR BE
GĖDŽIAI

Pereitų pirmadienį “Naujie
nose” buvo paskelbta ištrauka 
iš laiško, kurį rašė vienas Klai
pėdoje gyvenęs asmuo. Laiške 
sakonia, kad tame nacių oku
puotame mieste lietuviai, ypač 
darbininkai, daugumoje išsiėmė 
SSSR pąsus ir rengėsi važiuoti 
į bolševikų okupuotų Lietuvų, 
kadangi jiems (lietuviams) yra 
nepakenčiama moralinė prie
spauda, kurių prieš juod vykdo 
vokiečiai.

“Naujienose” buvo nurodyta, 
kad naciai draudžia lietuvių 
kalbų ir kitokiais budais slopi
ną lietuvius Vokietijos pasieny
je ir ypatingai tose srityse, kur 
lietuvybė įleido gilesnes šaknis.

Kuomet- tie patys lietuviai ap
sigyvena Vokietijos gilumoje, 
tai naciai palieka juos ramybė
je: leidžią jiems susirinkti ir 
pasikalbėti ir net organizuotis 
susišelpimo tikslais.

Bet Brooklyno “Laisvė” ši
tuos faktus ve kaip aiškina:

“Bet jeigu šitaip Klaipėdo
je lietuviai darbininkai (ne 
tiktai darbininkai! — 
Red.) yra traktuojami, kaip 
to laišku autorius rašą, tai 
jįe ir visur Vokįętijuje yra 
panašiai traktuojami- Hiįie- 
ris šiltai priima ten tik viso
kius smetonininkus, visokius 
liaudies priešus, kurie yra 
lietuvių tautos neprieteliai ir 
kuriems lietuvybė pagaliau 
nėra svąpbi. ^įę juoką vofcįš-

.(VAIZDUOTĖS KŪRINYS)
Niauriuose ir laukiniuose žie

miuose, kame šaltas vėjas sa
vo šaldančiu kvėpavimu grųso 
visam tam, kas gyva, kame se
nos pušys ir eglės, apdengtos 
žieminiu numirėlių apdangalu, 
tik retkarčiais mato pavasario 
saulės šypseną ir malonę, — 
kadaise į bekrantę jurų grani
to siena bųyp išsikišęs toli toli 
didžiulis, Vfpą$tatytas žmogaus 
ranka, uosto ragas.

Aukštai ir išdidžiai pakilęs 
virš audringos juros paviršiaus, 
juokdamasi įš bangų pastangų, 
stovėjo jis — didžiulis ir juo
das. : b>.

Ir juros bangos — galingos, 
laisvos bangos susitikdavo su 
granito kliūtimi, grąsančia jų 
laisvam rbėgimui — ir tęsėsi 
amžina kova, ir ilgai kovojo su 
klintimi galingos, laisvos ban
gos, kol sulaužė jų tų bangų 
neklusni valia.

Ir pavasariškų gegužės ryta, 
vos ryškios- saulės spinduliai su
švinta virš juros, stipriau už 
brangius žalius akmenis spindi 
sidabrinių bangų juravimai, ir 
bangos, žaisdąmos, bėgmėdą- 
ipos virš bedugnės juros gel
mės, dainų apie amžinų kovų su 
granito siena dainuoja.

X—X----X
Kaip laisvi padangių paukš

čiai, buvo juros bangos laisvos.
Audra molina jas liūliavo 

daina, ir būdamos berųpestin- 
gai Įinksinps riedėjo jos į ūka
notų tplį— Bet tamsus ir pie
tas tironas, pavydėdamas ban
gų likimo, panorėjo atimti 
joms laisvę, — kad jos išdidžiai 
neriedčtų virš jurų galingos be
dugnės, kad ryškiai saulei, mė
lynam dangui žaiądąpios jos ne
sijuoktų... Pasiuntė jis klusnius 
vergus.

Klusnus ^valdovo valiai, ver
gai ėmėsi darbo: kasė šaltas 
uolas iš žemės gelmių ir mėtė 
į jurps bedugnę.

Ir jura įšėlo.
Linksma bangoms žiūrėti, 

kaip, nulos į dugnų krinta: šq-

niaurias uolas.
Šnibždasi bangos: “Tai bent 

platpma! Iš šaltos žemės gelmių 
į mus paniurę svečiai atėjo.

Triukšminga daina jas sutik
sim, šiltu sveikinimu ir malone 
sušildysim, gimtoje juroje drau
ge žąisųpe, šviesą ir laisvę gąr- 
binsipąe!”

LipksW jaunoms bąugęąns.
Tik aydrą it tęvas Viesulas 

piktu švilpimų svečius palydi, 
niauriai į Uolas žvelgiu. H

O uolos vis krinta, į 
jurą, ankštai gula viena . prie 
kitos, augą kąip sįęęąų.

pradeda spausti juros bangas, 
jų laisvam bėgimui kelių užsto
ja-

Sutriko bangos, baimingai 
žvelgia į niaurias uolas: pirma 
kartų joms kelias užstotas, pir
mų kartų sukaustyta jų valia...

Ir, nedrąsiai tebebėgdamos, 
atsimušė į uolas krutinę ■— vai
todamos atkrito atgal... Siena 
šalta, neprieinama...

Suvirpėjo jura...
Lekia liūdnos bangos. “Išda

vimas, išdavimas!” šaukia. 
.“Mes jas, kaip bičiules, sutiko
me. Laisvę, laisvę pavogė iš 
musų!’\ >

Raudai motina audra. Kauk
damas ii’ verkdamas lekia tėvas 
viesulas.

“O, uolos, o, žiaurios uolos! 
Kadaise ir jus laisvos buvote, 
kadaise ir jus laisve kvėpavote; 
kam jus iš vaikučių laisvę pa
vogėte?”

Susiraukė žiaurios uolos. “Ne 
musų čia valia”... — taip niau
riu vaitojimu buvo jų atsakyta; 
piktą lemiančiai virš juros pa
kibo nebilės didybės...

Nulėke motina audra, pulėkė 
tęvas viesulas švilpdami ir 
yerkdamji virš juros; bangas 
kviečia, bangoms neša lemiamą 
žinių:

“Q, bąngosl o vargšė bangos! 
žuvo, žuvo laisvė! Nuo šio lai
ko vergėmis jus pasidarėte...”

Ir ųiaųriai nulękė sau.
Ir nuščiuvo jura...
Gąlingos, senos bangos i Ju~ 

ros bedugnę paėjo, nepažadina 
jų ąujrą, tėyąs viesulas jų ne
šaukia... Ir jaunos bangos liūd
nai rięda, — nesigirdi nei juo
ko, nei dainų apie garbingų lai
svę; ir saldė taip bjąusįai švie
čia virš jų, dangus taip apsi
niaukęs, taip pilka aplinkui.

Tik jaunosios bangos kar
tais, prisikamavusios žiaurioje 
nelaisvėje, drųsiu buriu rinkosi, 
vienos būrėsi prieš priešą...

Krutinę, susiglaudusios, su
duoda į aštrias, uoląs — veltui!.. 
nebylės didybės nepajuda...

Skapibiu aidu tik vaito j imąs 
pasigirsta, — tai i vaitoja per
skeltos drąsių kovotojų kruti
nės...

Ir verkė jura...
Slinko metai... Ir \daug jų 

praėjo...
Daug jaunų bangų į uolas są- 

vo krutinę skaldė, — vis niąų- 
riau ir niauriau dąyčsi aplin 
kui...

Nusiramino bangos, nuščiu
vo... Lauksime, kaupsime jė-t 
gas...

1 Slinkp metai.
Sustiprėjo jaunosios bangos, 

— pasiuntinius į visas juros pu-, 
sės jos įšsiuntinėįe: miegančias

“Nebaisi mums kova ir mir
tis nebaisi.

“Kad tik butų jura laisva!”
Virpulingai širdis ėmė plak

ti motutei audrai, ugnimi įsi
degė viesulo tėvo kraujas.

Pasiuntinių kalbos jiems pri
minė geruosius, senuosius me
tus.

Maloniu žvilgsniu apžvelgė 
jaunus pasiuntinius seniai.

Iš kalnų plyšių į bekrantę 
mėlynų jurų galingu kaukimu 
skamba jų kviečiamasis sukis:

“Mes einame, mes einame, 
mes einame laisvę gelbėti, lais-

“Sukilkite, galingosios ban
gos! Sudaužykite laisvės gran
dinius, suardykite klintis!”

Galingas buvo tas kovos su
kis. Kaip sūkurio veržimosi, 
kaip griaustinio trenksmas jis 
galingai virš juros pasigirdo, 
miegančius iš miego žadino, se
nus jaunais darė, drųsų ir nau
jumų teikė.

Ir bangos kilo, ir bangos rie
dėjo, klusnios kovos kvietimui.

Buvo juoda naktis virš juros, 
juodi debesys pakibo aplinkui, 
kai pirma pasigirdo galingas 
kvietimas.

Iš rytų į vakarus, iš pietų į 
žiemius bangos rinkosi, stojo į 
tiesius burius. Jaunosios bangos 
drąsa dega, pirmosios veržiasi

girdimas virš juros.
Pats piktasis tyronas, kuris 

uolas į jurų sutraukė, dabar 
išsigando. Suviqjėjo kieta šir
dis matant bangų galingų ant
puolį.

Kupinas išgąsčio, jis sutiktų 
dabar uolas praskleisti, galin
goms bangoms nors dalelę lais
ves sugrąžinti.

Bet vėlu, tirone! Jau bangos 
nebeverkia, jau bangos nebe- 
maldauja! Perdaug žuvo čia 
bangų! Perdaug saldus kerštas 
už žuvusius!

Susitaikymo nėra!
Kaip galingi liūtai, senosios 

bangos padėti jaunosioms nulė
kė; pabiro baltos kudlos... žeme 
suvirpėjo aplinkui ir saulė dan
guje aptemo...

Neša jas tėvas viesulas, su 
baisia jėga. į uolas mesdamas... 
Ir niauriai (Irusios šūkaujant 
galingai audrai piktą lemiamai 
ir grąsinamai puola naujas bū
rys...

Jaučia aplinkui: ąrba nuvers 
šaltas uolas jis, arba jura pasi
darys jam kapu.

Lygiai, be baimės |>uola pir
myn. Vieningai sipogė į sieną 
— suvirpėjo uolos nuo galingo 
smūgio.

Nuščiuvo vandenys. Atšoko 
atgal, gaivališkai įsiutę puolė 
vėl... Visa susirėmime susimai
šė.

Vaitojimas ir griaudimas bu
vo virš juros, ir jura, atrodė, 
iš dągno pakilo ir su dangumi 
susiliejo.

Ir nugriuvo uolos...
Nuo paskutiniojo smūgio jos 

pasidavė ir su piktą lemiančiu. 
, triukšmu nuvirto į juros gelmę, 
• kame kritusios bangos gulėjo...

“Šalin, gėdingi lavonai!” — 
nuverstoms uoloms kaukia ju
ra.

Kaip žaibas audra virš*juros 
nulėkė, — viesulas lekia padė-

Sukaukė audra, sugriaudė 
viesulas...

Sukelti kovotojai.

Mirtis arba laisvė!” Su karingu 
šūksniu į tamsių sienų nubėgo.

Suvirpėjo niaurios uolos ... 
arti jau bangos... Lekia greičiau 
ir greičiau, priešais krutinę sta
to, krutinę atsimušė į uolas — 
krito negyvos.

Karštų putų tiškalai, kaip 
kraujas, aukštai į padangę iš
lėkė, rukdamos ir gargaliuoda- 
mos, šaltas uolas nuplovė...

Vaitoja motina audra: “Vai
kai, savieji vaikai! Jau pirmie
ji krito ... daug dar jūsų kris, 
bet sulaužysime priešo jėgų!”

Jura gargaliuoja...
Pakeisti kritusias bangos 

puola... Kokios jos grasinančios, 
kokios jos galingos! Griausmin
gai, kaukdamos į aštrias uolas 
smogia, atšoksta atgal, vėl smo
gia ir, susikuldamos, 
pagalbon šaukia.

Tvirtai uolos stovi.
Ir rytas atėjo — pilkas, niau

rus rytas. Vis uolos stovi nepri
einamos, vis švilpia virš bangų 
ąuc|ra. O han£°s vis žūva, į aš
trius uoląs sulurėdamos, susi- 
kuldamos...

Bet niauriai, be baimės vis 
naujos Įm^gos rieda ir nėra jų 
pabaigos, perą jų ribos, gesi
nančių Įiangų.

Jura upę j o nųq krantų: vįsos 
bangos j vienų būrį susirinko. 
Vaitojimas ir kaukimas buvo

broliu

dėl laisvės, čia jaunosios bau-

Prasižiojo juros Juguas, ir į 
tamsių, bedugnę keikdąmos uo
los įkrito...

‘ “Ar musų kaįtę?.. Bangoms 
— garbė, mums — amžina gė
da už gėdingų darbų...”

Džiūgauja bekrauto jura. Ji 
nugalėjo priešo galingų jėgų...

Ir bangos laisvai rieda, ir 
garbina žuvusius kovotojus, ku
rie savo jauna gyvybe broliams 
laisvę grąžino.

Garbė žuvusioms, gyvenan
tiems — laisvė!

Išvertė Arėjas Vitkauskas

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St.

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai Sekmadieniais — 
nn« 9 jytu iki 1 vaL popiet

RED—1TCHY-SCALV 

ECZEMA 
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančia Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
Šydyti paraudusią nušašusią o- 

ą. Įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina! a
Visose vaisti- ^ZEMO 
nese ............

b
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NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

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

Pirkit Dabar — Mokėkit Vėliau—Nereikia
Įmokėti—$5 kas Mėnesis.

I RDOFiNG ANO
I SI DINO VA i II ES!

Brick Print Roll Siding. Pirmos 
Rųšies. Raudona ir Buff. Padengia 
100 kvad. pėdų, rolė... U. 84
Insulated Brick Siding—Storas, 
Patvarus, parduodamas iki $10 sq. 
(subs) 100 kvad. pėdų $5.45
2-Tab Hexagon Skindeliai stogam 
arba sidingam. 50 kvad. pėdų ry
šulis. Įvairios spalvos .... $ 1.79

ŠIOS YRA TIK KELIOS IŠ DAU
GELIO VERTYBIŲ, KURIAS 

SIŪLO KING!

rAINT AND 
SPECIALS!

Visai Naujas 1” Sheeting $2.70
Boards, No. 3 ..................

Hemlock 100 bd. pėdų.
2x4’s Economy Grade 
6’ ilgio lin. pėda ......

Hemlock,KING MIDAS Namam MALIAVA 
Pasirinkit Spalvas. Geras pirkinys 
gal. už .............................. $1.19
EXTENSION KOPĖČIOS, geros rū
šies, 20-32* ilgio, lin. pėda 30c
KLOSETO ĮRENGIMAI, wash- 
down rųšies: su indu ir tanku 
tik ..................................... $9.85

Visai Naujas Maple Flooring, nau
jos 25/32x2*4”. Speciali Vertybė, 
100 bd. pėdų .................. $4.50

F THE KINE 
RECOMMENDS 

THESE BARSAINS!

RODFING! 
/y sįog

/QURP*,CE

LOOSE ROCKWOOL, daug maž 
33 sv. kiekvienam pilnam maiše. 
Specialiai ........   55c
MA SUNITE PLYBOARD, švelnus 
finišis, arkužai 4x5 iki 4x9, 
kvad. pėda .............................. 4<:

JĮ Raudonas.-, 
žalias, ji 

Juodas !
Slate Roofing l 

r Geriausias kokį 
pinigai gali pir-' 

kti—NĖRA antraeilių. Viskas 1-os 
kokybės. Pilna garantija. ___

Rolė 
Padeng. 
100 kvad. 
pėdu

36“ Stora Gauge Dirvonėlių tvo
roms viela, single picket. Linijinė 
pėda ............................................. 7C

PLASTERBOARD, dabar kvad.
pėda tik ..................  2C

VAIZDINGA VIRTUVĖS SINKOS 
IR KABINETO VERTYBĖ! 

Daili White Porce- 
lain Cast Iron (ne 
plieno), pilnai baig
ta su įrengimais, 
ir baked enamel 
kabinetas. Combi- 

nation swing kra
nas. Erdvi pasidėti
vieta su skylutėmis QE
vėdinimui. •Daug Vietos Parkinti Dykai 

Kaip Galėdami Atsivežkit Savo 
Pilną Medžiagų Sąrašą ir 

Sutaupykit Čia.

Sekmadienį ATDARA Visą Dieną 
kiekvieną Vakarą iki 8 vai.

Visa Ką King Parduoda, Yra 
100% Garantuota. Jei Kas Ne
patinka, Jūsų Pinigai Maloniai 
Grąžinami.

HAYMARKET 2031

^3 fULL CITY BLOCKS OF SEAL VAI

PIRM NEGU JUS UŽSISAKYSITE 
ANGLIŲ ARBA KOKSO, 

PAMATYKITE—

J. J. BAGDONĄ
ATSTOVAUJANTĮ

SOUTH CHICAGO

COML OOCK
COMPAIY

Telephone SAGINAW 4000

Keistučio Choras 
Dainuos Rytoj 
Keistučio Piknike

Rengia Naktini Išvažiavimą, 
Vėliau Ekskursiją

Rytoj Liberty Grove darže 
įvyksta didžiulis Keistuolę Ęliu- 
bo piknikas, kuriame programą 
išpildys kliubo suorganizuotas 
Keistučio Choras.

Kliubo. dainininkai turi pri- 
ryošę piknikui visą eilę gražių 
dainų, taipgi turbut dainuos iš
traukas iš operetės ‘‘Lietuvai
tė”, kurią jau ruošia ateinan
čiam sezonui.

Pamokos Ketvirtadieniais
Choras laiko pamokas kas 

ketvirtadienį, 8 vai. »'vakare, 
Hollywood svetainėje, 2419 W. 
43rd Street. Kviečia visus jau
nus lietuvius, suinteresuotus 
dainavimu, prisirašyti.

Choras valdosi autonomiškai, 
atskirai nuo Kliubo, bet turi 
globėją nuo Kliubo, p. N. Kli
mo asmenyje. Jisai yra choro 
kasieriųs, ir atsidavusiai jam 
dirba.

Piknikuos Liepos 12
Paskutinis choro susirinkimas 

įvyko gegužės 2h d., kuriame 
paaiškėjo, kad gegužės 18 d., 
įvykęs piknikas davė gražaus 
pelno. Choras dabar ruošiasi 
naktiniam piknikui, kuris įvyks 
liepos 12 d., Leppa darže, prie 
82nd ir Kean avenue. Choras 
taipgi rengia šeimynišką paren 
girną savo veikėjams ir darbi
ninkams, kurie darbavosi perei
tuose parengimuose.

Yra rengiama ir ekskursija, 
kuria rūpinasi N. Klimas, Ur- 
šula Aleks ir Lucille S. Dagis.

Kadangi choro pirmininkas 
Felix Rimkus negalėjo laiku da
lyvauti, jo pareigas susirinki
me užėmė D. Dijokienė.

Tik Aš.

Žagariečią Diena 
Birželio 15

žagariečių Kliubas rengia 
pikniką sekmadienį, birželio 15 
d., Stfiigąrt darže, nyįę 79 ir 
Ąivher avė. Kurie neturite au
tomobilių, atvažiuokite apie 11 
valandą prie Lietuvių Audito
rinių, 31 ir PĮulsted St., p kaip 
11:30 prie Hollywood svetai
nės, 43 St. ir Weslern avė. Nuų 
čia trekas nuveš į pikniką ir 
parveš už 35c.

Piknike hus gražių išlaimė- 
jimų* hųs geyą ipųzfhą k 
pa|>>ąFgmi^ąj. Vžkvj'ęčią visus 
a tsiląnky t i Komisija.

Apipiešė įstaigą 
18-toj Apylinkėj

Plėšikai, matyt, ilgai dirbo ir 
daug vargo ko| atplėšė seifą 
Henry p.ųrkhąrdt gėrimų so
delyje, adresu 606 West 18th 
street.

Bet grobio nedaug terado,. 
Tik $7.

Ims 150 Vyrų 
Iš Cicero

CICERO. — Ęiyželio 25-26 
armija paims apie 150 vyrų iš 
Cicero, ir apie 140 iš kitų Cooh 
apskričio vietų.

Cicero vyrus parūpins drnfto 
tarybos No. 55 ir 73.

Pasirašė Įstatymą 
Medicinos Centrui

Gub. Green vakar pasirašė 
legislaturos - priimtą įstatypią, 
kuris autorizuoja Chicagos mie
stą steigti didžiulį ligoninių, 
medicinps mokyklų ir panašių 
įstaigų centrą Chicagos West- 
sidėj, tarp Ashland, Damen, 
Congress ir Rooseyelt. Ten jąų 
yra apskričio ligoninė, kelios 
kitos, ir Illinois universiteto 
medicinos mokykla.

Juozas Klovas 
Mirė McCormick 
Dirbtuvėje

Dįrbo Kartu Su Sųnųm
WESTSIDE. — Bedirbdamas 

International Harvester McCor- 
mick dirbtuvėje, naktį iš ket
virtadienio į penktadienį, mirė 
northsidietis, Juozas Klovas 
(Klowas).

Jisai dirbo dirbtuvėje kartu 
su savo 22 me-tų sunum Povi
lu, kuris ten taipgi turi dar
bą.

Velionis, matyt, gavo, širdies, 
ataką.

Jisai buvo 52' metų amžiaus, 
ir gyveno adresu 1620 North 
Leavitt street. McCormick’e dir
bo 35 metus laiko.

Niekuomet 
Nepervėlu —

Ateinantį antradienį Chica- 
gos universitetas padalins diplc- 
inus 425 studentams, kurie bai
gė mokslus. Jų tarpe yra John 
Allan Low, 585 Hillside avc.

Jisai 60 mėtų amžiaus.

Grąžino Auditorijai 
$1,385.18 ---- į.----

Vakar ‘Naujienose” hpYOi 
praneštą, kad Martinas Kadze- 
wick (Kadzevskis) atsįskaite 
su Chicagos Lietuvių Aųditp- 
rija. Vieną '(čekį pridavė už 
$700, o antrą'Ą'iž $6,85.18. (Va
kar čel>is buvo pąduotąs sumoj 
$605.18). Tokiu budu viso jisai 
grąžino $1,385.18.

Užvakar vakare Bridgcporte 
degė Sinai Kosher mėsos dirb
tuvė, ties 3351 55, So. Maistedl 
street. Gaisras prasidėjo nuę 
kibirkščių. Nuostoliai nedideli.

Mokyklas Baigu
siems Dovanos

Mokslo metų galas jau čia 
pat. Atostogos nebetoli.

Taksjankiąį jąuuupiių už 
baigs kursus pradinėse, aukš
tesnėse iv »ukšjp.sipse mokyk
lose.

Jie ir jos užsitarnauja dova
nų šia proga. Ypač tokių dova
nų,. kurios pas lieka vertingos 
dgą !a ką.

Laki odelis pa v. yra viena išį 
tinkamiausių dovanų šiuo at
veju.

Norėdami pirkti dovanų bai
giantiems mokslą turėkit ome- 
nėję H. Bergmans krautuves 
adresu 4184 Archer Avė. ir 
3142 W. 63rd St.

Bergmans krautuvėse par
duodamomis prekėmis galima 
pasitikėti. Krautuves lengva pa
siekti. ši firma išaugino savo 
reputaciją aukštos rųšies pre
kėmis ir teisingu patarnavimu.

Bergmans krautuvėse jūsų 
kreditas yra geras.

I Apart Apsaugos, Turime 017 E 000 00 I 
Į ATSARGOS FONDĄ Virš J; U U Ui U U j

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONOS

Karšto Vandens Įrengimai:
f ŠTYMO—EURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA“ STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kupoąą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia. Įmokėti.
f 36 mėnesiai Išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEĄTING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. 
oidie ii o o ui.) 

Telefonas ATLANTIC 4290.

Aš esu užinteresuotas sekamais Vardas ................................................
dalykais, .pažymėtais X (nėra 
prievolės): Adresas ....... •....................................

□ Apšildymu □ Stokeriu
□ Plumbjągu □ Sienų Tailu Telefonas ........................................ATSILANKYKITE I

(z

JUNE BR1DE FURNITURE SALE
Čionai pirksite už tas pačias žemas kainas. Kainos nėra 
keliamos. Pasirinkimus didžiausis ^rakandų, pečių, šąldy- 

tuvų, radijų, auksinių ir sidabrinių daiktų, 
' ‘ lietuviškų rekordų.

Naujos, mažutės radi jos po 
$9-95

Didesnės Radijos, 7 lubų 
vertos $29.00, po

$19.95

500 rąnkinių laikrodėlių Bu
lovą, Elgin ir kitų po $9.95 
po $14.95 ir po $24.95

Garantuoti Parlor Setai tikra vertybė $119.00 dabar par- 
doudaina už .....................  $68.50
Parlor Setai verti $85.00 po .............................. $38.50,

Parsiduoda Lengvais Išmokėjimais
\ Ejektrikinės Ledaunės vertos, $150.00 po ....... $109.50
Del patogumo tiems kurie gyvena toliaus, krautuvė ati

daro ir nedėliomis nuo 10 iki 4 vai. po pietų

Jos. F. Budrik 
INCORPORATED 

FURNITURE HOUSE 
3409-Įl So. Halstęd St.

Telephone YARDS 3088

Budrikę I^ędėhuis Rądijo Programas iš WCFL Radijo Stoties, 1000 
kil., 6 ypl. vak. dalyvaujant Sudriko Radio Chorui ir 

i 15 instrumentų orkestrai.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas 

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 2500

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

Remkite Lietuvišką
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLESALE
4707 S. Halsted SL
Tel. Boulevard 0014

Sieniniai popieriai, ma 1 i a v o s, 
aliejąi, automobilių Įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOin.ES 
Hardware & Paint Co. 

1901 WEST 47lh STREET 
Tel. LAFayette 4139

VTCTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORV 0066

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 * i- 
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

ophie
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nud 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto.
Subatnmis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:U0 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ 
Ūk ką gavome naują mądų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

PEOin.ES


NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, birželio 7, 1941

iwis
Opera Po Atviru 
Dangum

ST. LUOIS, Mo. — St. Louiso 
Forest Parke, po atviru dan
gum, 23-čią sezoną pradėjo St. 
Louis Municipal Opera Compa- 
ny. Užvakar pastatė premjerų 
naujos operos, “New Orleans”. 
Ją parašė amerikiečiai Signiund 
Romberg ir Oscar Hammer- 
stein.

Ieško Dviejų 
Prigėrusių Berniukų

MANTENO, Ind. — Policija 
ir krantų sargyba griebia vie
ną artimą tvenkinį, kuriame 
besimaudydami prigėrė du ber
niukai, 14 metų Louis Grant, 
ir 12 metų Claude Grice, iš 
Kankakee, III.

CIO Statybos Unija 
Ruošiasi Narius 
Verbuoti

Vakar Pilsen Auditorijoje 
įvyko naujai steigiamos CIO 
United Construction Workers 
Organizing Committee masinis 
mitingas.

Ten svarstė Įvairius projek
tus nariams organizuoti, ir pa
veržti statybos darbininkų kon
trolę nuo AFL.

Diena Iš Dienos
Apsivedė
Lietuviai

Per gegužės mėnesį, taipgi 
pirmą birželio savaitę, apsive
dė labai didelis skaičius lietu
vių. Tarp jaunavedžių buvo ir 
šie jaunuoliai:

Bruno Matejunas, 10539 In
diana avenue, ir Marge McAr- 
thur, 10041 Peny avenue;

VVilliam P. Neutout, 10541 
South State street, su Elizabeth 
Ann Wnek, 6229 Peoria avė.;

Edward Plaukis, su Mary 
Ptacek, Roselande.

Rengiasi vestuvėms
Birželio 14-tą įvyks vestuvės 

dainininkės Estelle Rimkai lės 
ir p. Vėrsacko.

Taipgi altoriui rengiasi John 
Banky ir Monica Paulikonis, 
taipgi

Johnny Zcpalt ir Veronica 
Paulikonis (abi jaunosios yra 
seserys).

Vestuvės Rockforde
Rockforde birželio 29 apsive

ja Monica čepuliutė ir Ado
mas Chorzempa.

DUOMENS APIE JAUNIMO PIKNIKĄ
KAS: šeštas metinis “Jaunimo” laikraščio šamburys.
KADA: Ateinantį sekmadienį, birželio 8 d’ehą. Pradžia 

11 vai. ryto. f
KUR: Sunset Parke, 135th street ir Archer avenue.
PROGRAMA: Prasidės anksti po pietų. Jo;e bus sperio 

(beisbolo lošimai, koncertinė dalis, masinis publi
kos dainavimas, tradicinis “Jaunimo” lietuviškasis 
laužas, žaidimai, etc. etc. Svarbiausia dalis bus Į- 
SPUDINGAS LIETUVOS NELAISVĖN PATE
KIMO liūdnųjų metinių paminėjimas.

KAS DALYVAUS: Visi geros valios lietuviai, kurie nori 
prisidėti prie demonstracijos prieš Lietuvos smau- 
gikus. “Jaunimas” kviečia visus, senus ir jaunus. 
Ypač pageidauja, kad tėvai atsivežtų savo jaunuo
sius šeimos narius.

DARIAUS-GIRĖNO POSTO LE-
GIJONIERIAI RENGIA ĮDO

MŲ SPORTO VAKARĄ

Birželio 13 d. Dariaus-Girėne 
svetainėje įvyks labai įdomus 
sporto vakaras: trys poros ris- 
tynių ir trys poros kumšty
nių.

Risis Vytautas Bancevičius, 
kuris juo tolyn, juo labiau pa
sižymi kaipo vienas geriausių 
ristikų.

Vytautas yra “drapiežno dzū
ko” sūnūs.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfotjn jf. ^ubeikisi
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDQJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
k605-07 So. Hermitage Avė, 
IMI South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727

Dykai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš VVHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

| NARIAI
Chicagos, 

|| Cicero 
m Lietuvių 
ra Direktorių 
H Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį •

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWTCZ IR SITNŲS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast l»8th Street Tel. Pullman 127*

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B, PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehUl 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.

Telefonas YARDS 1419.

I. J. ZOLP 
1646 West 46th Street Phone YARds

tikinsite.
Su Vytautu risis Frank Wil- 

zes, 233 svarų jaunas milžinas, 
— vienas tvirčiausių ir vienas 
geriausių Chicagos ristikų.

Kitoje poroje risis Hans

Karpius Netiko 
Armijai; Peraukštas

Perbrangiai Kainuotų

25-ki Metai 
Kunigavimo

Sekmadienį Roselando para
pijos klebonas, kun. Jurgis Pa- 
škauskas švenčia kunigavimo 
sidabrinį jubiliejų. Įvyks spe
cialūs pamaldos, vėliau bankie- 
tas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Chester Ray, 28, su Helen

Spokes, 23
Joseph F. Rekas, 29, jsu Ger- 

trudo Pedziwiats, 27
Edward R. Wičus, 24, su

Virginia A. Marcinkus, 18
Peter F. Kundrot, 27, su Ma

rle Stulga, 22
Norbert Schlaiss, 27, su Ruth

Carroll, 25
Walter Kazlauski, 25, su S te

ita Milmont, 24
Gilbert Šalinas, 25, su Helen

Breg.n, 21 - ' ~
Walter Talandis', 26, SU Bar

bora Gulan, 24
Vytautas E. Shurn, 25, su

Helen Chesna, 26
Anthony Kvveder, 33, su An-

na Rasmas, 30
George Usatieck, 29, su Emi- 

ly W. Stuebe, 25
Harold Tanis, 24, su Rose-

mary A. Lupę, 21

Gauna
Perskiras

Madalynne Pauk nuo Ed- 
ward Pauk

Reikalauja
Perskirų

Pearl Suding nuo Henry Su- 
ding.

GIMIMAI
CHICAGOJE

1 ALEX, Jeanette, 2659 South 
Sawyer Avenue, gimė gegužės 
25, tėvai: Michael ir Mabel.

DJIKAS, Paul, 936 West 53 
Street, gimė gegužės 23, tėvai: 
Louis ir Bessie.

PALICKAITIS, Carlyle, 5347 
South Bishop Street, gimė ge
gužės 13, tėvai: James ir Em- 
ma.

BALUS, Alexander R., 549 
West 18th Street, gimė gegu
žės 24, tėvai: Alexander ir Ag
nės.

PASKE, Robert O., 554 West 
43rd Street, gimė gegužės 20 
tėvai: Michael ir June.

Policija Suspendavo 
Northsidės Kapitoną

“Policijos departamento tvar
kai pagerinti”, komisionierius 
James P. Allman atstatė iš pa
reigų West North avenue nuo
vados kapitoną, Charles Mc 
Gurn.

Spėja, kad tai padarė dėl pro-
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Budriko Radi o
Programas

Lietuviškos Muzikos Valanda
Iš galingos W.C.F.L. — 1000 

kil. — radio stoties, birželio 8 
d., sekmadienį, 6 vai. vakare 
Chicagos laiku Budriko Rakan
dų krautuvės pastangomis bus 
duodamas lietuviškos muzikos 
programas. Dalyvauja Budriko 
Radio choras ir didžiulis radio 
orkestras. Bus išpildomos lietu
viškos meliodijos ir dainos, pri
tariant radio orkestrui. Taip 
pat tęsinys gražios dramos, 
“Amerikos LiėttiViai”.

Nesuklyskite. 11 Jei programo 
laiku dar išgirsite basebalo 
rungtynių rezultatų pranešimus, 
tai Budriko programas prasi
dės pusę valandos vęliau, lygiai 
6:30 vai. ’ 

; i /| > k ;
Pranešėjas.

Du Jauni Filmų 
Dainininkai 
Fordo Valandoj

a Florence George ir 
Bob Hannon

Du popuriarųs filmų, taipgi 
radio, dainininkai rytoj dai
nuoja sekmadienio Fordo Va
saros Valandoje,' iš CBS stočių 
— WBBM Chicagoj, nuo 8 iki 
9 vakare.

Jie yra Florence George ir 
Bob Hannon.

tekcijos, kurią jis duodavęs ne
legaliai bizniai. ; ras-

Kaip paprastai, simfonijos 
orkestrą populiarėj ir klasinėj 
muzikoj diriguos Meredith 
Willson, kuris kartu su daini
ninkais išpildys sekamus nu
merius:

Programas
Preliudas ir choras iš “Car- 

men” — Bizel, choras ir or
kestras.

The Things I Love — Harris 
ir Barloy, Mr. Hannon ir 
Rhythm orkestras.

Valse Bluette (Chiffon 
Style) — Drigo, Rhythm or
kestras

Thou BrilL’ant Bird iš “The 
Pearl of Brazil” — David, Miss 
George ir orkestras

Scheherezade (Symphony 
Swing) — Rimsky-Korsakow, 
Miss George, Mr. Hannon, cho
ras ir orkestras

Intermezzo — Provost, or
kestras

Lašt Rose of Summer — 
Moore, Miss George ir orkest
ras

Murmuring Flowers — Von 
Bloin, orkestras

Amapola — Lacalle, orkest
ras

Ištraukos iš “The Waltz 
Dream”— Straus, Miss George, 
Mr. Hannon, choras ir orkest-

Tas posakis, kad obuolys nuo 
obelies netoli terieda, Bancevi- 
čių atveju yra visai teisingas. 
Simus yra toks jau geras ris-1 
tikas, kaip buvo tėvas pačiame 
savo gerume.

Vytautas ne tik gerai, bet 
ir labai mikliai, labai gražiai 
ritasi.

Ateikite birželio 13 d. ir įsi-

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Steinke su Fred Leuebuhr, o 
trečioje Ross su Zarovich, — 
žydas su rusu.

Be* to, bus trys poros bok
sininkų.

Ir visa tai galėsite pamatyti 
už visai prieinamą kainą.

Padarykite tad “deitą”, kad 
birželio 13 d. busite Dariaus- 
Girėno svetainėje.

Eleveiteris
Sutrynė Darbininką

Pvumuose ties 125 W. Ohio 
street, eleveiteris mirtinai su
trynė darbininką Jacob Vojcek, 
nuo 2011 S. Allport avė. Jisai 
eleveiterį valė. Keltas kokiu 
tai budu pagavo jam už rūbų 
ir prispaudė prie eleveiterio šu
linio sienos.

LIETUVIAI

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra* r-pąrodančia mažiausias 
klajdas, ,$pęęialė ątydą, atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

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

i pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis pagal sutartį.

GLASSES

AKINIAI
Teisingai Prirenkame 

Akinius
Patarnauja prityręs lietuvis dak- 
taras-optometristas. Akių egza

minavimas dykai. '
AKINIŲ KAINOS:

FULL VIEW QE
STYLE ........................

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI

Dykai Didelis • Katalogas
JEVVELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio pataisymo 

pašaukite 
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

Budriko Radio Programos: 
WCFL—1000 k. — Sekmadie 
niais 6 vai. vak. — WHFC— 
1450 k. — Ketvirtadieniais 7 vai. 
vak.—WAAF—950 k. — Sekma

dieniais 4:30 vai. vak.

NORTHSIDE. — 28 metų 
Viktoras Karpius, 4826 North 
Winthrop avenue, gavo parei
kalavimą raportuoti lokalėn 
drafto raštinėn klasifikacijai.

Karpius raportavo.
Drafto raštinės nariai nuste

bo jį pamatę, ir nieko neklau
sę tuojau paliuosavo nuo karo 
tarnybos. B

Karpius yra 6 pėdų 8 colių 
aukščio. Jam reikėtų ir spe
cialių uniformų, ir specialės 
avalinės.

Armijai bus pigiau, jeigu jo 
neturės, nusprendė drafto ve
dėjai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_______ Draugijos Nariai. 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Snredomis ir Nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Western Avė. 
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DK. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

KITATAUflAI '

Dr. F. PulsucRi LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 669f

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

nirmmN.
TŠ 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 
elektros 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 74C4

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
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 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’TS 
Gydytojas ir Chirurg-as 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

— 2-ros lubos — 
CHTCAGO. ILLINOIS 

Ofiso Valandos:
Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 

4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos!
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI '
DR. C. Z. VEZEI.’IS

DENTTSTAS
4645 So. Ashland A ve.

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO T.
ZTTRRTCK’AR 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal ausitarima 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais 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 tel.—Hyde Park 3395

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės. ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadlerduji ir iešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto. 

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel VI(Urj M7S
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šeštadienis, birželio 1941____________ ____

TABAKO RŪKYMAS
Dabartiniu laiku tabako rū

kymas yra tiek praplitęs, jog 
mažai kam it į galvą ateina pa
tirti, kaip žmonėse prigijo tas 
paprotys. O tuo tarpu rūkymo 
istorija yta savotiškai gana Įdo
mi.

Daugelis mano, jog žmonės

B-U-R-K-E
De Soto-PlyirioUth

GERESNI VARTOTI KARAI

VĖL SIŪLO 
Kai kuriuos parinktus 

BARGENUS

ruki jati giltoje ščildVėje. lo
čiau faktai rodo visai ką kitą. 
Europoje pbieŠ keturis šimiuš 
metų niėkaš riėrtikė, iliėkds iifej 
ko nežinojo apie rūkymą.

Kaip žinia, Kolumbas Ameri
ką atrado spalių 12 d. 1492 m. 
Jo vadovaujami laivai priplau
kė San Salvador salą. Tiek jis, 
tiek jo sankėlėiviai buvo labai 
nustebinti, kdi pamatė, jog ili- 
dėnai leidžia iš biirhų dutoų 
kamuolius. Jie nesuprato, ką Vi
sa tai reiškia. Tik vėliau jiems

PARENGIMAI

NAUJIENOS, Chicago, III.
—  -    ——    ———  

’40 Dodge sėd.; pil. Įreng.......$505
’40 Pont, sėd.; trk.; puikus .... 595 
’40 Da Soto sd.; pil. įrengt...... 645
*40 Btudė. sėd.; piln. rehgt......  495
’40 Plym. sėd.; piln. įrengt......  495
’40 Chev. 5 pas. sedan ....... 495
'’40 Ford, sėd.; naujam stovy .... 465 

’40 Nash sėd.; piln. įrengt..... 545
’39 Buick sėd.; r. šild., trk......  595
’39 Buick trk. sedah ............... 545
’39 Pont, ttunk sėd.....................  495
’39 Dfe Sotb sedan; šild..........  495
’39 Chrys. coupe; ekstras ....... 445
’39 Olds. sedan; trunk ........... 465
’39 Dodge sėd.; rad., šild.......... 435
’39 Chev. sėd.; ektsras ........... 4^5
’39 Plym. sėd.; šild.; orig..........  395
’39 Ford sėd.; šild., trk........... 395
’38 Buick Sp. sėd.; šild. trk...... 395
’38 Chrys. sėd.; ekstras ........... 345
’38 Plym. sd.; naujo stovy .... 345 
’38 Chev. sėd.; piln. įrengt.......... 345
’38 Ford sedan; gražus ........... 295
’38 Dodge sėd.; piln. įrengt...... 345
’37 Olds. sėd.; piln. įrengt....... 295
’37 Pont. sed.‘ irk. sėd........... 275
’37 Pack. sėd.; bargenas ....... 295
’37 Dodge sėd.; piln. įrengt......  295
’37 Plym. sd.; geram stovy .... 245 
*37 Ford sėd.; šild., švarus .... 195 
’36 Chev. de 1. sėd.; įrengt...... 195

Jūsų Karas Jmokėjimui.
Balansas Pagal Jūsų Išgalę

6444 S. WESTERN
Atdara vakarais ir sekmadienį. 

DYLERIAJ KVIEČIAMI.

A. -Į- A.
JUOZAPAS KLOVAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 5 d., 2:20 vai. vak., 
1941 m., sulaukęs 52 m. amž., 
gittięs Šiaulių apskr., Kruo
pių valse., Pleikių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudimė 

moterį Adelę po tėvais Ši- 
leikaitę, 2 sūnūs — Paul 
ir Julių, 2 dukteris Aldoną 
ir Josephine, brolį Justiną 
Klovą ir Antaniną Stukas if 
jų šeimyną, 3 pusbrolius Po
vilą, Vincą ir Praną Leonius, 
pusseserę Pauliną Malinaus
kienę ir švogerį Malinauską, 
Lietuvoj—3 brolius ir vieną 
seserį.
Priklausė prie Chicagos Lie

tuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas 1620 N. 

Leavitt St. Laidotuvės įvyks 
pirmad., birželio 9 d., 11 vai. 
ryto. Iš namų bus nulydėtas 
į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Klovo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam .paskutinį patarnavimą 
ir atsisvėikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sūnūs, Dukterys, Broliai, Se
suo, Pusbroliai ir Pusseserė.

Laid. Direkt. P. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

I fe n & Gėlės Mylintiems 
I I m K A Vestuvėms, Ban- 

[1** kietams, Laidotu- B vgmg pįpbtt§|.

GĖLININKAS *****
4180 Atcher Avenue

Phone LAPAYETTlE 5800

LOVEIKIS Siunčiam Gėles 
Telegramas į 

Visas Pasaulio
Dalis 

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams , 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Stteet

ŠĮVAKAR
Paskaita apie kun. Strazdelį, 

Vakarėlis Jonistų salėje, 814 
West 33rd Street, 7:30 v. v. Šo
kiai, programas.

RYTOJ
“Jauhiftib ’ piknikas Sunset 

darže, 135th ir Archer avenue. 
Programas, muzika šokiams, 
kalbos. Ceremonijos prie de
gančio laužo vakare, sporto lo
šimai. Vartai atdari 11 vai. ry
to. Įžanga nemokama.

Keistučio Kliubo piknikas Li
berty Grovfc darže, Willow 
Springs RoUd ir Old German 
Church Road. Programas, dai
nuoja Keistučio Choras, dova
nos.

Morning Star Kliubo pikni
kas Jeffersbn miškuose, prie 
Central aventte. Kops “suniū
kite0 ant žarijų, kitos įvaireny
bės.

Lietuvai Gelbėti Fondo, Pir
mo Skyriaus (Bridgeport) pik
nikas Labdarių Ūkyje, McCar- 
thv Road, Lemento, III. Pelnas 
Lietuvos pabėgėliams.

Andrejevo šokiu mokyklėlės 
piknikas Spaičio darže, Archer 
avenue, prie O’Henry Parko. 
Šokiai, programas, trys gra
žios dovanos prie įžangos bilie
tų (25c). Trokas išeis 11-tą 
mm 1B28 W. Divistoii, 124ą 
hūo 814 W. 33rd strcet.

Draugystės Susivien. Broliu 
ir Seserų (18-toj Apylinkėj) 
piknikas J. Leppos daržb, 82rkl 
Ir Keah avenue.

A. + A.
VINCENTAS JUSEVIčtUS- 
SAVAGE, gyv. 3842 South 

Union Avė. Tel. Yards
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 6- d., 2:45 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs 66 m. amž., gi
męs Liet., Vilkaviškio apskr., 
Bartininkų parap. ir kaime.

Amerikoj išgyveho 28 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Uršulę, po tė
vais Liubinskaitę, 2 sunUs: 
Vincentą, marčią Liuciją ir jų 
3 anukus, kitą sūnų Juozapą) 
marčią Barborą it jų 3 anū
kus, 3 dukteris: Teresę, žeh- 
tą Juozapą ir šeimyną Jure
vičius; Adelę, žentą Arttahą 
Yuodviršius, Magdaleną ir 
žentą Stanislovą ir jų šeimy
ną Rauskinus, seserį Uršulę 
Onusaitienę ir jos šeimyną 
ir daug kitų giminių, draligų 
ir pažįstamų.

Priklausė Didžiojo Lietu
vių Kun. Vytauto Dr-jai.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaUs kopi., 4348 Š, Cftli- 
fornia Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad.j birž., 9 d., 1:00 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus rtiily- 
dėtaš į Bohemian National 
Cėmetery ir bus SUdegihths 
tenai.

Visi a. a. Vincento Jusevi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Dukterys) Sūnus, Žentai, Mar
čios, Sesuo, Anūkai ir Gim.

Laid. direkt. J. LiUlevičius, 
Tel. YAJtDS 3572.Tel tAfiPS *

Jus ir Jūsų Draugai širdingai kviečiami atsilankyti į 

GRAND OPENING 
DIXIE TAVERN 

2601 Wefet 47th Street—Chicago, III.
Šeštadienį ir Sekm., Birželio 7-tą ir 8-tą

Gėrimą ^Užkandžiai—Muzika—šokiai—Aluš.
Jūsų atsilankymas bus didžiai įvertintas.

STANLEY IR HELEN PETRAUSKAS

paaiškėjo, kad indėliai rūkė ta
baką.

Kiti keliautojai* kufrie po Ko- 
ilitnbo aplahkė Amerikos kon
tinentą, irgi stebėjosi iš ruky- 
tnd. Italas BenzOhi aptašė i? rū
kymo procesą. Girdi, indėndi 
kažkokio augmens lapą susuka 
Į tHūbeię, vieną tbs triūbelės 
galą įsikiša Į bdfrną, o kitą Už
degti. Pankui jie tbdūkia dūmus 
į būnią ir leidžid jūok kamuo
liais. Susuktą iŠ lapd tfiūbelę in
dėnai vadinę “tabdkO”.

Vienok indėnai rūkė “taba
ko” tik švenčių proga. Ir rūky
davo jie tiek, kad net apsvaig
davo. Dažnai dėl didelio rūky
mo jie netekdavo sąmonės.

Kaj apsvaigdavo htio rūky
mo, tai jiems pradėdavo viso- 
kiė dalykai vaižduotis. Jto ma
nydavo, kad tUO budu jie turi 
progos su “anuo pasauliu0 su
sisiekti. Europiečiams jie pasa
kodavo, jog prisirūkę “tabako0 
jie galį net su pačia “Didžiąja 
Dvasia” pasimatyti ir pasikal
bėti.

Tos kalbūs sudomino ir euro
piečius. Kai kuriems jų pa liūdo 
pultoms išbandyti, kaip tabakas 
veikia, ilgainiui, kiek ilgiau 
tarp indėnų pagyvenę, europie
čiai it phtyš įgudo rūkyti.

Ispanų keliauninkas Gonzdlo 
dc Oviego, kuris daug metų iš
gyveno Amerikoje, pirmas par
sivežė į Europą tabako seklų.

Pradžioje tabakas Europoje 
buvo vertinamas dėl jo žiedų, 
vėliau jo lapai pradėta vaistams 
naudoti. Bet jau apie Šešiolik
to šimtmečio vidurį Ispanijoje 
ir Italijoje pradėjo plisti rūky
mas, ypačiai tarp jurininkų, ku
riems teko Ameriką aplankyt..

Pradžioje rūkymas buvo pa
juokiamas. Ir kadangi į rūky
mą buvo žiūrima kaipo į blo
gą paprotį, tai žmonės viešai b:- 
jodavo rūkyti, — nike jie ktir 
pasislėpę.

Kai rūkomas pradėjo platin
tis tarp įvairių gyventojų sluok
snių, lai daugelio valstybių dva
sininkai ir vyriausybės paskelbė 
tabakui karą.

Pavyzdžiui, tūrkų Miltinas 
Amūrą tas IX 1625 m. išleido 
nepaprastai žiaUHį pŪtVahkymą 
rūkytojams bausti. Nusikaltė
liai buvo vedžiojhltli gatvėmis 
su užnertomis ant jų kaklo kil
pomis. Paskui jiems nukirsda
vo galvas. Nukirstas galvas su 
pypkėmis burnoje išstatydavo 
viešose vietose, kad Žiūrinės ga
lėtų matyti ir suplūsti, jog to
kio pat likimo ir jie susilauks, 
jei bus pagaūti rūkant.

Bet nieko nepagelbėjo tokios 
ir panašios priemones. Nepaisy
dami jokių bausmių, žmones 
vis labiau iv labiau pradėjo rū
kyti. Pagalimi vyriaušybėš įsi
tikino, Jog yra bergždžias daly
kas kovoti su Vukymū. Baūsniės 
liko pdhaikintos. O netrukus, 
žinonid, ir pats rūkymas blivo 
legalizbūtas. Tuo pūčiu metu 
vyriausybes pamate, jog rūky
mas valstybei gali būti labai 
gerūs pajamų šaltinis. Padari
nyje tabakas liko apkrautas la
bai dideliais mokesčiais.

Rusijoje tabako rūkymas 
pradėjo reikštis Šešiolikto šimt
mečio gale. Tabakas buvo gau
namas Iš Anglijos. Pradžioje 
lam “blauriani augalui0 irgi 
buvo paskelbta mirtina kova. 
Caras Michail Feodorovič 1634 
m. išleido įstatymą, kuris griež
tai draudė Maskvoje ir kituose 
miestuose rūkyti tabaką. Nusi
kaltėliams buvo numatoma la
bai žiauri bausmė. Tą įstatymą 
1649 m. patvirliho ir išaiškino 
uafas Aleksejus. Pagal kalbamą 
Įstatymą tabako rūkytojai mie
sto aikštėse tūrėjo būti plaka* 
mi tol, kol jie sutiko pasakyti, 
iš ko tabaką pirko. Tabako par
davėjai galėjo susilaukti dar aš
tresnės bausmės. Kai kuriais at
vejais jie buvo net mirtimi bau
džiami.

Tabako rūkymo bausmę ir 
drausmę panaikino caras- Pet
ras Didysis 1697 nl. Belankyda
mas vakarų Europą, jis pats į- 
gūdo rūkyti; todėl ir kitiems

SUSIRINKIMAI.
■ t; &

MORNING STAR KLIŪBAS 
rengia draugišką išvažiavihią birže? 
lio 8 d. i Jėfffertjoh iiiiškU) prįė 
Elstoii it Centtai Avė, Pfie Upėš 
reikia Į dešlrie pdšūkti, Kutiė gali
te, atvažiuokite, o mes pavaišinsi
me keptais ‘'šuniukais.’*

—Kviečia Komisija.
teisybės Mylėtojų drau

gystės btieš-pustiietiniš susirinki
mas įvyks šekfhad.) bifžfelio Š, Chi- 
cagoš Lifet. ĄUditorijoJ, Š133' SoUth 
Halsted St.) 12 Vai. diehoš. Visi na
riai kviėčiafHi atsilankyti, ties yta 
daūg svafbių reikalų Df-štės la
bui aptarti;

—A. Kaūlakis, rašt.
ŲiGĖūbj — Svarbus susiriiikitnas 

S. L. A. SOT’Kuopos birži 0 dįiią, 
pitmadienio vakaru 8 valandą, p. 
shatnėto Svetainėj, 1500 So, 40th 
Avė. Šis yra šeštas mėnUo — yra 
daūg narni, kurie J moka už pusę 
mėtą, tai kaip, .tik laikas užsimokė
ti, o Išarikšto ritokėii geriausia. Tad 
atfeik ii4 Užsimokėk ir atsivesk nau
jų įtariu. Juk dabar eina vajus.

Neteikia ūiOkėti įstojimo.
OrganižAtorius.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PERSONAL 
Asmenų Ieško

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

RANDUOJAME SVETAINĘ 
vestuvėms, susirinkimams ir viso
kiems parengimams. Galima paga
minti ir valgius už prieinamą kai
ną.

4400 SO. WASHTENAW AVĖ. 
SULLY’S HALL 

TeL LAFayette 5954.
LABAI NORĖČIAU susipažinti 

sU sehyva, linksma motete. O gal 
tai butų laimirigas apsivedimas.

WM, KARALIUS, 
639 16th St., Chicago, III.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa* 
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— _ 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

PARDAVIMUI BUNGALOW, 5 
kambarių, ir katedžius užpakaly, 3 
kambarių. Kaina $5600.00.

3438 West 54th St.

HELF VVANTED—ŽEMALE 
Darbininkių Reikia

MOTERYS DARBUI sausage ca- 
sihg dirbtuvėje. Patyrusioms pir
menybė. Kreipkitės 1335 West 47th 
Street

PARENGIMAI
GARF1ELD PARK LIETUVIŲ 

VYRŲ ir MOTERŲ iPašalpinio kliu
bo išvažiavimas įvyks nedėlioj, bir
želio 8, Kdbilib Darže, Kean Avė. 
r 83-čla gatves, Wll)ow Springs, 
III.

Kadangi ir kliubo pusmetinis su
sirinkimas tenka tai pačiai dienai, 
kaip išvažiavimU^, tai sUsirihkimas 
įvyks 11:00 vai. iš ryto, Napoleon 
Hali, 3958 W," 5th Avė.

Birželio, Liepos,, Rugpiučio ir 
Rugsėjo susirinkimai bus laikomi 
11:00 vaidnda ryto, vietoj pirmos 
valandos popiet.

M. Medalinskas, 
233 S. Central Avė.

LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALI
KŲ BAŽNYČIA, šeštadienio vaka
re, birželio 7, įvyks šokių pasilinks
minimo vakaras Milda svet., 2-me 
aukšte, 3140 So. Halsted St. Vi
siems bus smagu šokti prip geros 
orkestros. širdingai visus užprašo 
atsilankyti parapijos Komitetas 

—Klebonas Maskoliūnas.
m.;

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
^darbui, nėra skalbimo. Geras na
mas. Užaugę. Savas kambarys. Te
lefonas WELlingtori 8657.

REIKALINGA MERGINA, nese- 
nesnė kaip 35 metų, namų ruošai, 
taip pat pageidaujanti .padėti ta
vernoje dirbti ir ant vietos gyventi.

4548 So. Wentworth Avė.

MERGINA bendram namų darbui.' 
Geras namas, gera mokestis. Good
man, 1247 Indėpendence Blvd.

Rockvvell 1923.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbinihkų-barbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

nereikalingas. Mokytis ofisų darbo, 
amato, dirbti įmonėse, etc. Algds 
$15 iki $20. Pastovus, užtikrintas 
darbas.

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg. -

rnai KALINGAS patyręs indų plo
vėjas icstaUrante. 3480 Archer Avė.

nedraudė tą pat daryti.
Tai tokia maždaug 

rūkymo istorija.
Kodėl Žni9pė3 ruko?
Tai klausimas) į kurį

dar niekūs negali tikslaus atsa
kymo duoti. i

•i

tabako

kol kas

Tvirliniin'a'šį kad rūkymas 
yra blogas paprotys, nieko nc- 
phSiiko ir nieko neišaiškina. Tas 
faktas, jog ir aštriausiomis bau
smėmis nebUVb galima likvi
duoti rukylil®. rmtū, kad rūky
mo prieždstjpsLjiėrEi taip lengvai 
išaiškinamos, kaip daugelis ma
no.

JACKSON-KEDZIE

Clearance Sale

*41

4-yt

Dodge 6 pas. coupe , 
De luxe: w. w. fluid drive, etc. 
’40 
’40 
’39 
*39 
*39 
’38 
*38 
’38 
’38 
*37 
*37 
*37 
’37 
’36 
*36

Dodge sedanai coupe 
Plymoūths 2, 4 durų 
Buick 4 durų sedanas

var.

Chevrolet. 4 dūfų sedanas 
Ford 4 durų sedanas

Dodges 2 ir 4 durų 
Pačkard ‘6’ 4 durų sėd.

Dodges 2 ir 4 durų 
Ford 2 ir 4 durų sedanai 
Packard 4 dr. sedan. 
OldsmoBile 4 durų sėd.

■■■ ■ Į ii V Mjt j ,-j

225 Kiti Barbenai 
Visų Išdirbysčių ir 

Modelių
šiuos karus pagrindiniai pertaisė 

• fabrike išmokyti vyrai.
DAUGUMA TURI RADIJUS 

ŠILDYTUVUS.

Visi Turi Būti

PAAUKOTI
Nežiūrint Kaštų

IR

AUTORIZUOTAS 
Dodge-Plym. Dyleris

3210 JACKSON
TAIPGI

2664 MADISON ,.
ift ' ' ■

5015 MADISON

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI ANGLIŲ sėlsmanai 
su trupučiu patyrimo dirbti už algą 
ir komisą. Rašykite 1739 South 
Halsted St., Box No. 2492.

JAUNI VYRAI, 18 iki 25, pri
statyti sempeliUs. $3.50 dienai. 
Kreipkitės po 5:00 vai. popiet.

■ 417 So. Green St.

TIKRI BARGENAI
South Side 3 po 4 flatai. Muro 

namds, steam, stoker, 3 garažai. 
Renda $120.00 mėnesy.

3 mūriniai namai ant 2 lotų. 
Kaina $7800. Prie Union Avė. Sa
vininkas mainys and didesnio na
mo. Su pečiu šildymas. Ir šiaip 
turime didesnių namų pardavimui.

NARTEN REALTY CO.
Klauskite Mickeviče,
6829 So. Halsted St., 

ABErdeen 2231

REIKĄŲINŲAS bučerys supran
tantis prie grosernės.

6i002 S. State Street

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON fornišiuotils kambarys 
vaikinui arba ženotai porai ant an
tro floro. 3158 So. Ujiioh Avė.

RENDON 2 miegami kambariai 
dėl 2 vaikinų. 3232 So. Emerald, 
VlRginia 5580. 3-čias aukštas.

RENDUOJASI kambarys prie ina- 
žbs šeimos. Adresas

3483 Stt. Emerald Avė.
ifal.lti Į I I Iii H

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARSIDUODA RESTORANAS 
ir tavernas Stickney miestelyje prie 
Harlem Avė. 125 pėdų nuo įtariem 
Avė. Biznis yra išdirbtas per ilgus 
metus. Parsiduoda dėl ligos, nega
liu daugiau laikyti. Šaukite 12 vai. 
po pietų.

ROSSIES RESTAURANT 
3921 So. Harlem Avė.

PARSIDUODA GROSERNE ir 
delicatessen. Cash biznis, arba į 
maihūs ant namo. Adresas: 405 S. 
Kildare Avė., Chicago, 111.

VIRGINIA LEE 5 kambarių re
zidencija, Mt. Greenvvoode. Karš
tas vanduo. 55x297. Garažas, vai
sių medžiai. Vynuogių krūmokš
liai. Kaina $6,300. Mažas įmokėji- 
mas. Balansas $37.37 kas mėnesis 
(įskaitant nuošimtį ir principai). 
No finance charges. v

BEVERLY 6600.

MAŽAS NAMELIS pardavimui. 
Dviems karams garažas. Namas 
duoda gerą pelną. 4240 So. Artesiah 
Avė., Brlghton Parke.

1812 BERNICE. 7 kambarių rezi
dencija. $4,300. Priims 4 arba 5 
kambarius mainais.

WELlington 7495.

Kotelis ir Rooming house. 
32 mylibs į pietų vakarus. Ant 
svarbaus vieškelio. Visuomet pil
nas. Daro pinigus. Jack Greene, 
Fėotone, 111.

pardavimui groserių krautuvė 
į— gerai einantis biznis naujoj re
zidencijoj. 3847 W. 66th St.
——«. ii, .. ................. .... i  .r.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

PARSIDUODA biznis su namu. 
Grosernė, Ice Cream, visokių val
gomų daiktų, cigftretų krautuvė. Biz
nis yrA išdirbtas per daugelį me
tų. 3420 So. Union Avė.

Aleksandras 
Martinas

> 2118 Evelgreeh Avė.
Palaidotas' šv. Kazimiero 

pihėse birželio 4 dieną. Padė- 
kdVbja moteris ir dūkte drau
gams ir pažįstamiems, kurie 
suteikė paskutinį patarnavimą 
jam,

Rūpinosi jo laidotuvėmis bro
lis iš Grand Rapids, Tony Mar
tinas, ir pusbrolis Joseph Mar
tinas.

Priklausė prie Chicagos 
tuvių Draugijos per kelius 
tus.

ka

Lie- 
me-

FARMS FOR SALĖ 
Ukiai/Par davimui

FARMA CHICAGOJ
RANDASI PRIE 88-TOS gatvės 

arti Cicero Avė. 1% akrų, 3 kam
barių muro namas. Vištininkas. 
Gera karvėms, vištoms, paršiukams. 
Tikras bargenas. $1,850. Veikite 
greitai, jeigu norite įsigyti šią far- 
mą Chicagoje. Kreipkitės pas

EDWARD BAKS, 
4472 Archer. 
Virginia 1109.

PARDAVIMUI
Farmos. Gera žemė. 38 mylios į 

pietų vakarus, 60 iki 180 akrų. Pi
giai. References. John Sereika, 4549 
S. Paulina Avė. Jack Greene, Peo- 
tone, III.

10 AKRŲ. Waukegan city limite. 
Puiki vieta vištoms. Maži plotai, 
namai. Greitam pardavimui. Paau
kojama, $3.000 cash. Savininkas, 
Pitcher, 402 South Utica Street. 
VVaukegan, Illinois.

MĄSON KAUNTĖJE, Michigane 
—80 akrų general farma, šiaurėje 
nuo Bass Lake, pusė mylios nuo 
Federalio vieškelio. Heavy clay and 
gravel loom žemė; vaismedžiai; na
mas, beismentas, barnė, vištininkas, 
garažas, svirnas ir com-crib. 
$3300.00. HANSON-OSBORN, Hart, 
Michigan.

namas. 
Rendų 

$12,700.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
gero keleivinio karo. Parsiduoda 
Fordo trokas 1935 metų su nauju 
piotcru, su panel body. 12 pėdų 
ilgio, 6 pėdos aukščio ir pločio. 
Atsišaukite: Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Box 2492.

Apžiūrėk Šiuos 
BARGENUS

4-fl. moderniškas muro 
Randasi Marąuette Parke, 
neša $165 į mėnesį. Kaina

2- fl. po 5 kamb. ir 3 kamb. beis- 
monte, gražus muro namas. Ran
dasi Marąuette Parke. Kaina tik 
$9000.00.

3- fl. po 6 kamb., muro namas. 
Rendų neša $87.50 į mėnesį. Kaina 
šiandien $5850.

10 fl. moderniškas apartmentas. 
Rendų neša į metus $10,,170.00. Kai
na iš receiverio $25,000.

18 fl. moderniškas apartmentas. 
Rendų neša rrietus $10,170.00. Kai
na nuo receiverip $48,000.

12 fl. apartmentas. Rendų neša 
$6,060.00 į metus. Kaina $23,500.

Mes turime ir daugiaus gerų bar- 
genų. Dėl informacijų kreipkitės 
prie įgaliotinio!

K. J. MACKE—MACHIUKAS 
2346 W. 69th St. 2 lubos.

Tel. PROspect 3140

GERAS BARGENAS
PlirsidUOda moderniškas naujas 

muro namas, 4 ir 4 kamb., Marųuette 
Park.

6 kalni), nauja moderniška muro 
rezidencija geroj vietoj, Marųuette 
Park. Pigiai. Atsišaukite greitai.

Turime ir daugiau gerų pirki
nių. Taipgi statom naujus namus, 
gražiausio ir vėliausio stiliaus ir 
prieinamas kainas

JOSEPH VILIMAS CO.
6753 S. Rocktvell St.

HEMlock 2323.

už

MARQUETTE PARKE
Parsiduoda keturfletis, po 4 ir 5 

kambarius, apšildomas, mūrinis, ar
ti gatVokario ir biznio centro. $12,- 
000.00.

Dvifletis mūrinis, po 5 kamba
rių, apšildomas, 2 karų garadžius, 
Arti gatvekario, kaina $7,950.00. 
Medinis katedžius, apšildomas, len
gvai perdaromas j 2 pagyvenimus. 
Platus lotas, $4,0.00.00.

Marinis namas, štoras su kamba
riais užpakalį ir 5 kambarių fintas 
viršui, apšildomas, kaina $7/100.

Dvifibtis, mūrinis, apšildomas, 
arti 
500.

H

x.iw>o, mūrinis, apšildomas, 
gatvekarių ir ši orų. Kaina $4,-

daug daugiau gerų Pargenu.
CHARLES IJRNICH

(Urnikas) 
Ž500 W. 63rd Street 
Ttl. Prospect 6025

PALIKIMUI IŠLYGINTI parduo
damas^ 4 kambarių katedžius, 1426 
W. 15th St. BERkshire 5185.

5 KAMBARIŲ NAMAS, furne- 
sas, garažas. $3,600. Savininkas 3630 
Oleander.

6
4

MARQUETTE PARK
BARGENAI

kamb. muro bungalovv už $5,000. 
pag. mod. oct. front muro ha- 

mas už $12,500.
2 pag. muro namas $8,25i0.
8 pag. mod. oct. front $19,750.
12 pag. sun porch $25,000.
Kitose kolonijose: namukai nuo 

$1500 ir aukščiau. 4 pag. muro už 
$4,250. 6 pag. muro už $6,000. G|‘- 
rai įrengta Roadhousė prie 111-to 
St. už $7,000. 60 ak. gerai įrengta 
farma prie Valparaiso už $5,500. 
Farma ir režoFtas arti ežero 
$4,500. Taipgi visokių Hotelių 
Ruiminghauziu pigiai. Lengvais 
mokėjimais arba mainais.

J. J. SINKUS
2442 W. 63rd Street 
Phone Prospect 9000.

už
ir 

iš-

PARS1DUODA taverna. Biznis yra 
lietuvių apgyventoj vietoj ir getas 
biznis eina. Priežastis: apleidžia 
miestelį. 91st and Archer Aveniie, 
Wiliow Springs, III. Ketvirtos du
rys nuo Oh Henry, Tel, \Villoxv 

[Springs 1057.

NAUJAS l’/2 aukšto namas, 6 
kambarių vieta, didelis kiemas, prie
šais golfo klubą, grįstas kelias, vi
dų sutvarkys pirkėjas, elektra. Tuoj 
Pietų Rytuose nuo La Grange ir 
Higgins Rd. Kaina $1,975. $295 cash 
$24 kas mėnesis. Box C 7, 1739 S. 
Halsted St.

ŽEMŲ kaštų garden namas. 
Didelės trekės. Grįsti keliai. Elek
tra žemiausia kaina. Lengvi išmo
kėjimai, maži taksai. Atlankyti ga
lima kasdien 11 iki 7, taipgi sek
madienį. West 871 h St. 4 blųkai 
vakaruose nuo Cicero Avė. Box J 4, 
1739 S. Halsted St.

TUOJ į' pietus nuo lx?mont 2 ak
rų farma. Grįstas sekcijos linijos 
kelias. Už $450, $90 cash, $5 kas 
mėnesis. Box W B 21, 1739 South 
Halsted St.

l’/ž AUKŠTO 6 kambarių vietos 
namas, su ketvirčiu akro. Sodnas, 
vištų farma. Siaurės rytuose, tru
putis kelio nuo North & Wolfe 
Road. Gasas, elektra, gatvė išgrįsta. 
Medžiai. Nėra asesmentų. Bušų sto
tis vieno bloko atstumoj. Lengvi iš
mokėjimai. $1,815. Box A 9, 1739 
S. Halsted St.

DIDELIS kampinis farnių stiliaus 
namas, arti Grand Avė. & La Grange 
Road. Nemažos šeimos farma. Gali 
būti modernizuotas. 6 kambariai, 
gasas, elektra, keliai grįsti. Busns 
1 bloko atstumoj. Yra medžių. Kai
na $2,000, $3(M) cash, $22 kas įnė- 
hesis. Box E F 12, 1739 South 
Halsted St.

McLEAN RD. Vištų ūkis, arti 
Mannheim Road. Gasas, elektra, 
pavings, medžiai, transportacija 
paranki. Mokykla. Kaina $475, $100 
cash. Box H E 7, 1739 S. Halsted 
Strcet.

*■
RESORTS—TO RENT 

Kurortai Rendai
ATOSTOG1N1NKŲ ATYDA1!

Visi parankumai prie pat ežero, 
o Wisconsino oras gaivinantis. At
sišaukite prie savininko

M. A. SHARKA
119-125 S. Brown St.

Rhinclander, NVisconsin.

SOILr—FOR SALE 
J uodžemls—Pardavimui

su 
.... 25c 

$1.00 
$1.50

Ue-

JUODŽEMIS MAIŠYTAS 
HUMUS— 1 bušelis________
5 bušeliai už______ ___ ___
10 bušelių už___________
Perkraustymas pigiai—Anglis 
šiai iš mainų. 

STANLEY GAVCUS 
110 So. RIdgeland Avė., Worth,m.

Tel. OAK Lawn 193-J-l

VVHOLESALE furniture 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur, 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiai! 
informacijų. Vien tik nacionali&l 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALISAUSKAS, SUNUS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago. III. TeL REPublic 6051

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

TURITE FISTULĄ ARBA PI
LĖS? Aš pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite, konvertą sU 
s tam pa. H. K. Bergman, P. O. BoX 
66, Chicago.
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Rytoj “Jaunimo” Piknikas
ORO BIURAS PRANAŠAUJA GERA 

“VASARIŠKĄ” ORĄ
Laukiama Tūkstantinės Minios Išreikšti 
Protestą Prieš Lietuvos Laisvės Smaugikus

Vakar Chicaga minėjo Ame
rikoniškos vienybės dieną, o ry
toj šio miesto ir apielinkės lie
tuviai turės savo Lietuvių Vie
nybės Dieną. Ne kuo kitu ir ga
lima rytoj Sunset parke įvyk
stantis “Jaunimo” laikraščio iš
važiavimas pavadinti, nes jame 
dalyvaus tūkstantinės minios 
lietuvių, kurie atstovaus visas 
grupes, žinoma, išėmus tuos, 
kurie parsidavę su “kunu ir dif- 
šia” Maskvos valdovams.

Pasmerks Išdavikus
Taip, rytoj Sunset Parke 

įvyks “Jaunimo” Vienybės die 
na ir susirinkusi minia, minė 
dama liūdnąsias metines nuo 
Sovietų Rusijos invazijos Lietu
von ir pasmaugimo musų tėvų 
žemės laisvės, išreikš savo at 
sinešimą ir jausmus link tų 
plėšriųjų okupantų ir tos lietu
vių mažumes, kuri paneigusi 
garbę ir dorumą, Maskvos čer
voncų pamaginta, patapo lietu
vių tautos “Ųuislingais” ir “La- 
valiais”.

Labai teisingai amerikoniš 
kieji dienraščiai pranešdami 
apie “Jaunimo” rytojaus pikni
ką parašė, kad tai bus šio mie
sto lietuvių “anti-communist 
rally”.

Oras Bus Vasariškas
Paskutiniai pranešimai iš oro 

biuro teigia, kad rytoj bus gra
ži ir tikrai vasariška diena, kas 
verčia “Jaunimo” leidėjus ma

nyti, kad į jų išvažiavimą su
važiuos rekordinė minia.

Sunset Parkas yra puikiam į 
stovy, piknikų sezonas tik pra
sideda, ir parkas, po įvairių 
naujų pagerinimų, šiemet ypa
tingai gražiai išrodo.

Pikniko programa prasidės 
anksti po pietų ir su pertrau
komis užsitęs iki sau’ėleidžio, 
kada didžiojoj parko aikštėj bus 
sukurtas tradicinis “Jaunimo” 
lietuviškasis laužas. Prie laužo 
liepsnų įvyks svarbioji patrio
tinė dalis — paminėjimas Lie
tuvos tragedijos.

Laukia Daug ir Senimo
Į “Jaunimo” pikniką suva

žiuos galybė jaunimo, bet ren
gėjai pasitiki, kad prie tos jau- 
iv.omonės prisidės ir minios vy- 
esniųjų — tėčių ir motinų.

Naujieniečiai, kurie visados uo 
iai remia visus patriotinius 
veiksmus, rytoj laukiami stip
riomis delegacijomis pasirodant.

“Jaunimas” jau aną dieną 
atsikreipė į lietuvius tėvus, kad 
tie atsivežtų savo jaunesniuo
sius į šį išvažiavimą, ypač tuos, 
kurie bendrai nuo lietuviškojo 
gyvenimo stovi atokokai. šiuo 
tas prašymas pakartojamas.

Laukiame jūsų chicagiečiai 
rytoj “Jaunimo” piknike!

“Jaunimo” Leidėjai.

Atidėjo Streiko 
Balsavimus
Gatvekarių Darbininkai Tikisi 

Sudaryti Sutartį

Chicagos gatvekarių darbiniu 
kai kaip vakar ruošėsi pradėt1’ 
streiko balsavimus, bet netikė
tai juos atidėjo neribotam lai
kui.

Ir unija ir kompanija tiki
si, kad sutartį bus galima su
daryti be streiko. Ginčas eina 
dėl AFL unijos reikalavimo pa 
kelti konduktoriams ir motor- 
monams algas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

e Montgomery Ward, taipgi 
Sears and Roebuck skelbia, kad 
gegužės menesį padarė apie 
30% daugiau apyvartos, negu 
gegužės mėnesį pereitais me
tais. . • M a

UŽKANDIS SU PREZIDENTU J. V. VALDŽIA PERIMA LIETUVAI PRI
KLAUSANTĮ LAIVĄ NEWARK0 UOSTE

Prezidento Roosevelto Pasirašytas Įstatymas 
Užmušė Sovietų Viltį Pasigrobti Laivą.

Charles Evans Hughes, pasitraukiantis vyriausias tri
bunolo teisėjas, nufotografuotas vykstant i Raitąjį Namą 
užkandžiui su Prezidentu Rooseveltu.

“Naujienų” Pikniko 
Paveikslai

Pirmadienio, birželio 9 d., 
“Naujienose” tilps visą eilė įdo- 
nvų paveikslų, nutrauktų “Nau
jienų” pavasariniame piknike 
Liberty Darže, kuriame daly
vavo svečias, pulkininkas Kazys 
Grinius, buvusio Lietuvos pre
zidento Dr. Kazio Griniaus sū
nūs.'

Atidaro Smegenų 
Institutą

,, -- „
* /

Prie Illinois universiteto ne
trukus bus atiaĮ&fytas specialis 
institutas, kuri^yrinės ir gy
dys tiktai sniegenų ligas. Trio- 
besys institutui jau pastaty
tas. A-.r <

Vakar Prezidentas Roosevel- 
tas pasirašė įstatymą pagal ku-' 
rį J. V. valdžia perims apie 80 
laivų priklausančių svetimoms | 
valstybėms, kurie dabar randa
si Amerikos uostuose.

Tarp tų laivų yra ir vienas 
Lietuvos, būtent S. S. Denny- 
Lithuania, dabar pririštas New- 
arko uoste, šį laivą Lietuvos 
stambi firma, Lietūkis, nupir
ko šioj šalyj 1939 metų rudenį. 
Jis turėjo būti Lietuvos di
džiausias laivas (nors palygi
nus su didžiaisiais laivais jis 
vistiek mažokas — apie 1,700 
tonų) ir buvo manoma jį kur
suoti tarp Klaipėdos ir Ameri
kos.

Rengėsi Išplaukti Lietuvon.
Sekantį pavasarį, 1940 me

tais, šis laivas prikrautas įvai- j 
riomis prekėmis, tarp kitko su 
250,000 galionų gazolino suim
ta, buvo gatavas išplaukti iš 
Bostono uosto, kada Hitleris 
puolė Norvegiją, Belgiją, Dani
ją ir kitas pajūrio šalis ir tuo 
sustabdė vandens kelią į Balti
ją-

Tada S. S. Denny-Lithuania 
lapo perkaltas į Newarko uos
tą, kur jis, lietuvių globoje iš
buvo iki šiai dienai. Dar ir pre
kės randasi jame sukrautos.

Rusai Norėjo Užgrobti.
Nuo pereitos vasaros, kada 

Sovietai okupavo Lietuvą, rusų 
atstovai šioje šalyje stengėsi vi
sais budais perimti tą laivą. Iš
karto jie kreipėsi į American 
Lithuanian Import ir Export 
firmą. New Yorke, pristatyda-
mi “įgaliojimą” iš Kauno, pasi- bandė įtikinti, kad lietuvių tei- mondo, taipgi jo šeimyna.

rašytą trijų Lietūkio bendrovės 
aukštų pareigūnų. Lietuviai at
sisakė su rusais ir kalbėti.

Kiek vėliau sovietų pasiunti
nys Washingtone lankėsi kelis 
kartus Valstybės departamente, 
ir sulig Amerikos spaudos pra
nešimų, jis prašo šios šalies val
džią, kad ta pervestų Lietuvos 
laivą, taip pat ir Latvijai bei 
Estijai priklausančius laivus 
šios šalies uostuose, rusams. 
Washingtonas tai padaryti atsi
sakė.
Patraukė Lietuvius Teisman.

Galop rusų atstovai lietuvius 
globėjus patraukė teisman rei
kalaudami, kad laivas butų per
duotas jiems (Po rusų okupaci
jos laivą perėmė Lietuvos Ge
neralinis Konsulatas New Yor
ke, o vėliau globojimui perdavė 
minėtai American Lithuanian 
Import ir Export firmai).

Newarko federalinis teismas 
bylą svarstė gegužes 22 ir 23 d 
Penki advokatai, atstovaują so
vietų interesus, stengėsi įvai
riais budais įrodyti, kad laivas 
turėtų būti iš globėjų atimta? 
ir perkeltas Sovietų Lietuvos 
atstovų žinion.

Sovietų advokatai ir teismu, 
rodė Lietūkio pareigūnų pasira
šytą “įgaliojimą”, bet lietuvių 
pusė pristatė tris telegramas, 
gautas iš tų pareigūnų, dabar 
jau pabėgusių užsienin. Tose 
telegramose pareigūnai prane
ša, kad parašai buvo iš jų prie
vartos keliu išgaua.

Rusų Argumentai Suiųušti.
Sovietų advokatai teismą

girnas, esą, Lietuvą okupavo 
Rusija, nėra pamatuotas ir nė
ra teisingas. Jie sakė, kad Lie
tuva yra laisva. Tą argumentą 
lietuvių pusė sugriovė pristaty
dama tęisrnui Valstybes Sekre
toriaus Cordell Hull pasirašytą 
dokumentą, kuriuo pakartoja
ma šios šalies vyriausybės anks
čiau padarytas pareiškimas apie 
Sovietų nepateisinamą įsiverži
mą Lietuvon ir, kad Jungtinės 
Valstijos to užgrobimo nepripa
žįsta.

Rusai Prašė Bylą Atidėti.
Bolševikų pusei nesisekant 

daryti norimo progreso, ji pa
prašė teismą, kad bylos svars
tymas butų atidėtas tolimes
niam prisirengimui prie argu
mentų sudarymo. Teismas su
tiko ir bylos svarstymą atidėjo 
iki birželio 20 d. Vakarykštis 
Prezidento Roosevelto pasirašy
tas įstatymas greičiausiai už
mušė visas sovietų viltis Lietu
vos laivą į savo rankas pačiup
ti.

Iš Washingtono pranešama, 
kad J. V. vyriausybe padarys 
“tinkamą atlyginimą” savinin
kams už perimtus laivus.

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Ateinančios savaitės pradžio
je armijon šaukiami šie rose- 
landiečiai:

August Šėrikas, 10620 Ed- 
brooke avenue

Anthony L. Markus, 11127 
Normai avenue

Joe J. Prokop, 924 West 119 
Street.

e Prie Hammondo, automo
bilio nelaimėje buvo sunkiai su
žeisti 6 žmones, Joseph Marvin, 
ir John C. Mimsberg,. iš Ham-




