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VOKIEČIAI SULAIKYTI VISUOSE FRON
TUOSE, SAKO MASKVA

Anglai mano, kad vokiečiai ruošiasi dide
lėm operacijom

VOKIEČIAI ĮŽENSIA Į MINSKĄ BOLŠEVIKAI LIETUVOJ RENGĖ IŠTIKIMU 
TEISĖJU KADR4

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
11 d. — Vokiečių žinių agen
tūra paskelbė, kad vokiečių ka
riuomenė nesistumia pirmyn 
Baltstogės-Minsko srityse. Ki
tuose frontuose karo operacijos 
vyksta sulig štabo numatytu 
planu, sako pranešimas, bet ne
pažymėjo kokiose vietose tos 
operacijos vyksta.

Minsko srityje vykusios ko
vos privertė rusus atitraukti 
savo kariuomenę ir tco budu 
pašalino pavojų rytų Prūsijai. 
Dabar sovietų armija jau ne
galės grasinti rytprusiams.

Nacių laikraščiai skelbia, kad 
visi keliai yra užversti sudau
žytais sovietų tankais ir auto
mobiliais. Vokiečių kariuomenė 
negali žengti pirmyn, nes ke
liai yra neišvalyti. Dabar vo
kiečių kariuomenė valo sovietų, 
kelius, kad motorizuotos vokie
čių divizijos'galėtų laisvai ju
dėti.

MASKVA, Rusij’fr, Mep. tl d. 
— Maskvoj pranųšįpai tvirti
na, kad raudonoji armija ' ne 
tiktai sulaikė vokiečius visuo
se frontuose, bet padarė nacių 
karo jėgoms labai didelių nuo
stolių.

Sovietų suduoti smūgiai yra 
toki dideli, kad vokiečių karo 
mašina yra reikalinga visiško 
persiorganizavimo. Šiuo laiko

PETAINAS ATMETĖ BRITU SĄLYGAS 
SYRIJOS KARUI BAIGTI

Kovos eina visuose 
frontuose

VICHY, Prancūzija, liep. 11 
d. — Petaino valdžia šiandien 
atmetė britų pasiūlytas sąly-. 
gas karui baigti Syrijoj ir įsa
kė tęsti pasipriešinimą visuose 
frontuose, skelbia oficialus val
džios pranešimas.

Anglų pasiūlytas tekstas yra 
visiškai nepriimtinas prancūzų 
valdžiai, skelbia laikraščiai.

Atrodo, sako Petaino šalinin
kai, jog viskas taip paruošta, 
kad prancūzai negalėtų sąlygų 
priimti.

Nenori tartis su 
gen. de Gaulle

VlCHY, Prancūzija, liep. 11 
d. — Britų valdžia pareikala
vo, kad butų įteikti britams 
visi ginklai ir perduoti karo 
laivai.

Reikalavo, kad butų leista 
britų karo jėgoms okupuoti vi
są Syriją ir norėjo, kad pran
cūzai tartųsi su de Gaulle at
stovais.

Su pirmomis sąlygomis pran
cūzai butų sutikę, bet jie jo
kiu budu nenorėjo derėtis su 
gen. de Gaulle atstovais. De 
Gaulle šalininkai yra apšaukti 
krašto išdavikais.

— Argentinoj susirenka va
karų žemyno karo viršininkai, 
kurie aptars bendrus vakaru 
žemyno apsaugos reikalus.

tarpiu mano pasinaudoti raudo
noji armija ir sutraukti nau
jas jėgas, kad galėtų pradėti 
kontraofensyvą.

LONDONAS, Anglija, liep. 
11 d. — Anglijos diplomatiniai 
sluoksniai tvirtina, kad vokie
čių karo vadovybė ruošia ne
paprastai smarkią ofensyvą 
prieš sovietus.

Vokiečiai traukia naujas ka
ro jėgas, kad galėtų užpulti 
Leningradą, Maskvą ir Kijevą. 
Šiam tikslui vokiečiai traukia į 
sovietų fronto pirmąsias linijas 
geriausias savo mechanizuotas 
divizijas.

Anglai pataria rusams nepa
sitikėti perdaug savo jėgoms ir 
ruoštis sutikti dar smarkesnius 
smūgius. Kituose frontuose vo
kiečiai vartodavo panašią tak- 
tijcą, kad vėliau galėtų pradėti 
puolimą dar su didesniu smar
kumu.

Anglų karo) misija patarė so
vietų vadovybei dėti pastangas 
sulaikyti vokiečius' padienyje ir 
nesitrauktl atgalf kMp senovėj 
rusų karo vadai darydavo. Be
sitraukdami rusai nustotų mo
torizuotų dalių, nes jos pake- 
liuje sunyksta. Krašto gilumo n 
pasitraukę rusai pasiliks visai 
be ginklų ir vokiečiai tuo at
veju lengvai galės užimti toli
miausias sovietų provincijas.

Prancūzų vadų pasi
tarimas

VICHY, Prancūzija, liep. 11 
d. — Vakar ilgai tarėsi vice
premjeras Darlanas su karo 
ministeriu Huntziger ir orlai
viu iš Afrikos atskridusiu ge
nerolu Weygandu.

Vėliau įvyko pilnas prancū
zų ministeriu kabineto posėdis, 
kuriame buvo svarstomos bri
tų pasiūlytos sąlygos.

Karo vadai ir ministeriai vien
balsiai atmetė' britų pasiūly
mus ir patarė gen. Dentz gin
ti kraštą nuo britų.

Vokiečiai orlaiviais 
veža prancūzus

ANKARA, Turkija, liep. 11 
d. — Vokiečių transporto or
laiviai atvežė į Aleppo ir Homs 
miestus naujų prancūzų k jėgų, 
kad pastarieji galėtų tinkamai 
pastoti kelią britų jėgoms.

Prancūzai nori pratęsti pa
sipriešinimą, kad jie galėtų ati
traukti dalį svarbios karo me
džiagos, kurią laikė Syrijos san
dėliuose.

Iš Turkijos pasienio matosi 
didelės vokiečių eskadrilės, ku
rios be sustojimo skrenda į 
Aleppo.

ORAS
Giedras ir vėšufik
Saulė teka — 5:24; leidžias’ 

— 8:26.

ACME-N AUJIENŲ Telephoto
Nacių panzerių kareiviai įžengia į Minską, pradžioj rusų-vokiečių kovų. Sovie

tai skelbia, kad nacių slinkimas sustabdytas. Fotografija atsiųsta per radiją iš 
Berlyno.

AMERIKOS LAIVYNAS NEAPŠAUDĖ 
’ vNACIU, TVIRTINA KNOX

Turkai internavo 
prancūzų laivus

ANKARA, Turkija, liep. 11 
d, — Prancūzų vicpadmirolo va-?, 
dovaujamas^l^v^nąš, kuris 
įplaukė į Aleksandretą, tapč in
ternuotas.

11 prancūzų karo laivų pa
bėgo iš Beiruto ir įplaukė į 
turkų uostą vakar vakare.

Britai norėtų, kad laivai bu
tų atiduoti britams arba lais
viems prancūzams, bet turkai, 
prisilaikydami tarptautinių tai
syklių, laivus atiduos prancū
zams, kaip tiktai pasibaigs bri
tų ir prancūzų karas.

Antrą naktį bombar
duotas Napolis

ROMA, Italija, liep. 11 d. — 
Britų bombanešiai praeitą nak
tį antrą kartą bombardavo Na- 
polį, skelbia italų karo prane
šimas.

Britai padarė didelių nuosto
lių mieste, nes sugriovė daug 
namų. Užmušti 5 gyventojai ir 
sužeista 20.

Italų orlaiviai vakar bombar
davo Haifą, kur yra didelės 
britų žibalo atsargos. Italų ka
ro jėgos apšaudė britų pozi
cijas prie Tobruko ir Soliu- 
mo.

Vokiečiai negaus 
Amerikos prekių

WASHINGTON, D. C., liep.
11 d. — Karo vadovybė svar
sto galimybes visiškai uždrau
sti vokiečiams įsigyti bet ko
kios žalios medžiagos Ameri
koje.

. Britai įteikė vadinamą juo
dąjį sąrašą, kurian yra įtrauk
tos bendrovės, perkančios ža
liavą Amerikoje, o vėliau par
duodančios ją vokiečiams. \

Generolas Maxwell gauna vi
są reikalingą informacinę me
džiagą šiuo reikalu ir vėliau 
vadovybė padarys reikalingus 
nutarimus.

— Japonai paskelbė, kad jie ipradėjo trauktis iš Islandijos. Ten atvyko dideli Amerikos ka-
nesirengia karui prieš sovietus. 
Japonai tikisi gauti didelių kori- 
cesijų prancūzų Indokinijoj, 
kur siunčia savo jėgas.

Karo komisija klau- 
sinėjft^jekretorių

WASHINGTON,' D. C., liep. 
11 d. — Amerikos karo laivy
nas neturėjo jokio susišaudy
mo su jokiomis vokiečių karo 
jėgomis, kongreso karo komi
sijai šiandien pareiškė sekre
torius Knox.

Spaudoje pasirodžiusios ži
nios apie tariamą kovą yri; 
gryniausias išmislas.

Karo komisija klausinėjo ne 
vien tiktai sekr. Knox, bet ir 
admirolą Stark, kuris yra lai
vyno štabo viršininku.

Britai nemoka 
už ginklus

WASHINGTON, D. C., liep. 
11 d. — Iki šiam metui dar 
nesusitarta su britų vyriausy
be dėl mokėjimo už ginklus 
kuriuos jie gauna pagal įstaty
mą nukreiptą prieš diktatorius, 
pareiškė spaudos atstovams 
Sumner Welles.

Britai padarys lengvatų Ame
rikos karo pramonei reikalin
goms žaliavoms ir sumažins' 
importo mokesčius Amerikos 
prekėms.

Šiuo reikalu derybos eina lė
tai, sako Welles.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Sovietų valdžia paskyrė maršalą Vorošilovą Leningrado 

sričiai ginti, maršalą Timošenko Maskvos sričiai ginti ir Bu- 
dionovą Ukrainai ginti.

— Turkai skelbia, kad rusai sugebėjo mobilizuoti aštuonis 
milijonus vyrų, kuriuos mes kovon nacių invazijai sulaikyti.

— Pusė Amerikos laivams taisyti dirbtuvių paskirta bri
tų laivams taisyti.

— Prancūzų valdžia fortifikavo Dakarą ir yra pasiryžusi 
ginti nuo uostą užpuolimo. Petainas bijo, kad Jungt. Valstybės 
nepanorėtų paimti šią tvirtovę.

— Sekretorius Knox pasakė kongreso komisijai, kad' Ame
rikos karo laivas paleido vieną bombą submarinui pagąsdinti, 
kai laivas rinko plaukiojančius torpeduoto laivo jurininkus. 
Amerikos laivai turi įsakymą šauti tiktai apsiginimui.
•/ —. Britų žinių agentūra skelbia, kad britų karo jėgos jau

riuomenės transportai.
— Prezidentas Rooseveltas pasiuntė Kalininui telegramą, 

kurioje reiškia, pageidavimo, kad katą laimėtų rusų liaudis, bet 
nė vienu žodžiu nepaminėjo sovietų valdžios.

Komunistai reika
lauja padęti rusams

NEW YORK? N. Y., liep. 1: 
d. — Madisono aikštėje komu 
nistai sušaukė milingą, kuria 
me kvietė Rooseveltą galima 
greičiau padėti sovietams vest 
kara.

Robert Minor pasakė, kac 
Amerikos darbininkai privali 
skubinti gaminti ginklus. Ko 
munistų partija, kuri iki šian* 
metui sabotažavo ginklų gami 
nimą, dabar pataria skubėti.

Minor tvirtina, kad ne ko 
munistai vadovavo aviacijoj 
streikams Californijoj.

Nuteistas nacių pro
pagandistas

WASHINGTON, D. C., liep 
11 d. — Friedrich Auhagen 
šiandien teisme prisipažino, kad 
nebuvo užsiregistravęs diplo
matų sąrašuose ir plėtė naciu 
propagandą Jungtinėse Valsty
bėse.

Auhagen buvo įsibrovęs Į 
kelias amerikoniškas organiza
cijas ir Columbia universitete 
paskaitavo.

Auhagen pripažintas kaltu 
ir jam gali būti paskirta du 
metai kalėjimo ir priverstas su
mokėti 1,000 dolerių pabaudos.

Kaune buvo suruošę 
kursus

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 11 d. — Patirta, kad prieš 
patį vokiečių ir sovietų karą 
valdžia suvarė Kaunan 2'50 bol
ševikiškai nusiteikusių ūkinin
kų ir darbininkų.

Sovietų valdžia trijų mėnesių 
’aikotarpyje norėjo paruošti iš
tikimus teisėjus, prokurorus ir 
teismo tardytojus.

Bolševikai kelis kartus išva
lė teismo sąstatą, bet pasku
tiniu metu jau nepasitikėjo ir 
paliktais teisėjais.

Amerikos ekspertai 
dirba Airijoj

BELFASTAS, Airija, liep. 11 
1. — Jungtinių Valstybių tech 
likai ir inžinieriai dirba įvai 
iuose uosto darbuose, skelbi: 
ietos laikraščiai.
Vietos gyventojai žino, kai 

amerikiečiai dirba apsaugo, 
larbuose, nes kasdien su jąh. 
;usitinka.

; Laikraščiai Apgailestauja, kai 
Vme'Hkos spauda peranksti pa 
skelbė žinias apie Airijoj da 
omus apsaugos darbus.

Britai paėmė 
nacių laivą

LONDONAS, Anglija, liep 
11 d. — Britų laivyno jėgos 
sustabdė ir areštavo vokiečiu 
prekybini laivą Hermes, kuri: 
iš Brazilijos plaukė į Hambur
gą.

Praeitą mėnesį Hermes pra
smuko pro britų blokadą i] 
Brazilijon nuvežė įvairių che
minių produktų.

Hermes prikrovė įvairios ža 
liavos Brazilijoj ir tikėjosi iš
vengti britų blokados. Britai 
suėmė laivo kapitoną ir visus 
nacių jurininkus.

Sovietai paleis 
300,000 lenkų

LONDONAS, Anglija, liep 
11 d. — Tvirtinama, kad Sta
linas sutinka paleisti iš koncen 
tracijos stovyklų 300,000 len
kų, jeigu Londone esanti len 
kų valdžia sutiks pakeisti bu 
vusius lenkų rubežius rusų nau 
dai.

Stalinas nori gauti iš lenku 
pasižadėjimą, kad išleistieji len
kai eis kovoti prieš nacius.

Pasitarimai vyksta Londone 
Juose dalyvauja Maiskis, Ame
rikos ambasadorius Winant, Si 
korskis ir Anthony Biddle.

— Vokiečiai sako, kad so
vietai vartoja 120 tonų sunku
mo tankus. Prideda, kad šių 
tankai yra labai neparankus, 
nes lėtai juda ir tinka tiktai 
gerais keliais šliaužioti.

— Islandijos parlamentas pa
tvirtino premjero Jonassor 
veiksmus salos apsaugai. Prieš 
Islandijos valdžios padarytą su
tartį su Jungtinėmis Valstybė
mis balsavo tiktai trys komu
nistų atstovai.

Nelemtas lietuviško 
Vabalo likimas

KARALIAUČIUS? Vokietija, 
liep. 11 d. — Bolševikai buvo 
paskyrę Vabalą vadovauti ruo
šiamiems ištikimųjų teisėjų 
kursams.

Visur kursantus ir kandida
tus į teisėjus rekomenduodavo 
GPU agentai. Vabalas yra tas 
pats lietuvių ambasados Pary
žiuje tarnautojas, kuris perda
vė sovietams ambasados ruinus 
su visais jos turtais.

Tvirtinama, kad kursantai ir 
mokytojai neturėjo laiko pasi
traukti su sovietų kariuome
ne.

Šokiais viliojo kra
što jaunimą

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 11 d. — Lietuvos okupan
tai dėjo pastangas pavilioti lic- 
uvišką jaunimų į komunistiš
kas organizacijas.

Pradžioje stengėsi patraukli 
gabesniuosius įtikinėjimais, bet 
kai pastebėjo, kad niekas į ko
munistišką jaunimą nebenori 
dėtis, tai pradėjo kviesti vėja
vaikius.

Šiems patraukti, bolševikai 
vartodavo šokius. Po kaimus 
vežiodavo kazačioką šokti mo
kančius jaunuolius, kurie ver
buodavo komjaunuolius.

Sovchozai buvo la
bai nešvarus

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 11d. — Kauno apylinkė
je bolševikai buvo įsteigę ke- 
*is sovehozus, bet juose buvo 
lidžiausia nešvara.

Marvos sovehozą prižiūrėda
vęs Morduchaj Gan, kuris pats 
buvo labai nešvarus ir nešva
ra visą dvarą užkrėtė.

Sąšlavas gyventojai versdavo 
prie pačių namo durų. Gyvu-, 
lių neprižiūrėdavo, nes nė vie
nas niekad gyvulių priežiūra 
nebuvo susirūpinęs.

Komunistai nespėjo 
mobilizuot vaikų

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 11 d. — Sovietų agentai 
buvo pasiruošę mobilizuoti Lie
tuvoje 6,900 vaikų, kad iš jų 
paruoštų ištikimus Stalino pa
kalikus.

Lietuvos gyventojai labai ne
noriai vaikus siuntė į organi
zuojamus valdžios kursus. Kau
ne bolševikai numatė įtraukti 
į kursus 40 vaikų, bet paskir
tą dieną atėjo tiktai 6.

Paskirtos instruktorės neži
nojo kas veikti ir nespėjo su
mobilizuoti vaikų.
/--------------------------------------->
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2 NAUJIENOS, Chicagę, I1L šeštadienis, liepos 12, 1941

Oro Biuras Žada 
Gražų, Bet Vėsų 
Orų Savaitgaliui

daOro biuras sako, kad jei 
rote planus išvykti užmiestin 
šiandien ir rytoj, tai oras ne- 
suvils jūsų; bus gražų, nors 
vėsoka. Temperatūra siūbuos 
tarp 63 ir 70 laipsnių. Vėjas 
bus daugiausiai iš šiaurės 
šiaurės-rytų.

ir

važiuoti Europon. Pavažiavę ke
lias valandas nuo Baltijos kran
tų, mes atradome idealiąją ato
stogų vietą — Kaunas, Lietu
va. Klimatas buvo labai puikus, 
dienos vėsios, naktys taip pat 
be didelio temperatūros pasikei
timo. žinomat mes turime ir 
šioj šaly ideališkų vietų, bet aš 
taip ir negaliu pamiršti to 
vingojo Kauno.”

Kada Lietuva galutinai 
visa Europa išsilaisvins iš
bortinės peklos, tai Kauno Vaiz
bos Hutas turės parodyti savo 
Įvertinimą p-iei Siman už toki 
gražų laikinosios sostines pa
garsinimą ąmerikįečių tarpe.

Williams,o “Home Run” Supliekė 
^Tautininkus”

za-

su
da-

Rytoj Soldier
Field — Policininkų
Ir Ugniagesių Diena

Rytoj Soldier Field įvyks me
tinė Chieagos policininkų b 
ugniagesių “field day”. Tie vi
suomenės tarnautojai parodys 
Mr. ir Mrs. Chicagai
keblumus jie turi nugalėti 
godami piliečių gyvybę ir

kokius 
šau
tu r-

Naujieji Drafto 
Vyrai Nematys 
Armijos Iki Rudens

Ideali Atostogų 
Vieta? Kaunas! 
Sako Lietuvaitė

Jubiliejinis 
Piknikas

Vagonų Dirbtuvėj 
Paskelbė Streiką, 
Palietė 1,000 Žmonių

United Automobile Workers 
(CIO) lokalus Nr. 805, ketvir
tadienį paskelbė streiką Ame
rican Car and Foundry kom
panijoj, 2417 S. Paulina st.

Unijos atstovas sakė, kad 
kompanija atsisakiusi pastatyti 
daugiau darbininkų p<rie vago
nų dirbimo, kas pagreitintų 
darbą ir duotų progą “piece- 
wcrk” dirbantiems uždirbti di
desnį uždarbį. Streikas palietė 
apie 1,000 darbininkų.

Bukit Praktiški!
Nemokėsit Betail Kainų 

Pirkitės Automobilį Tiesiog Nuo I
COOK
COUNTY 

DISTRIBUTORS
COOK COUNTY DISTRIBUTO- 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI 
distributoriai puikių automobilių 
Suvienytose Valstijose, siūlo ka
rų pirkėjams stebėtiną bargeną 
kurio nė vienas RETA1L dyleris | 
negali pasiūlyti! štai SYKI-J- 
GYVĖN1MO proga įsigyti puikų 
automobilių sensacingai žema 
kaina, kurios negalima prilygti 
bile kur!
GARANTUOTAS SUTAUPYMAS 

$100 IKI $500 UŽTAI KAD 
PERKAT TIESIOG 

PAS MUS
Suvirš 450 karų, didžiausias pa
sirinkimas REKORD-LAUŽIAN- 
ČIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyje! 
1941 OLDSMOBILES 
Puikus pasirinkimas 1941 Olds- 
mobiles, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
už stebėtiną pasiūlą. Taipgi 194U 
ir 1939 Oldsmobiles, visi GERAM 
STOVY, taip žemai kaip

*365
1941 BUICKS

I Turime 10 1941 Buick Sedans 
I ir Coupes—puikiausi karai kurios 
I pinigai gali pirkti—su radios, šil- 
I dytuvais, white wall tires—yra 

VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25
I 1940 Buicks ir 30 1939 Buicks, 
I visi kaip nauji, įkainuoti taip 

^mai Kaip

Draugija Visų šventų Moterų 
ir Vyrų minęs 25 metų 

sukaktuves

Illinois Vyrai 
Camp Forrest 
Gavo Atostogų

Draugijai Visų šventų Mote
rų ir Vyrų sukako dvidešimt 
penki metai. Tam sidabriniam 
jubiliejui paminėti yra rengia
mas piknikas, kuris įvyks lie
pos 13 d. Kubiliaus darže, 83rd 
ir Kean Avė., Justice Park, III.

Pikniko vieta — skersai ke
lio nuo Tautiškų Kapinių. Pik
nikas prasidės 11 vai. ryto. Ko
misijos vardu pirmininkas .1. 
Šileikis visus kviečia atsilanky
ti. Jis sako, kad piknikas bu
siąs tikrai žemaitiškas.

Rast. E. W. Mikutis.

Atstatė 3 Policininkus
Rastus Kaltais
Kyšių Byloje

Pąrvykstą 2,500
Du tūkstančiai penki šimtai 

Illinois vyrų, tarnaujančių Camp 
Forrest stovykloje, šiandien 
pradės suvėlintas Liepos Ket
virtos atostogas. Apie pietus 
jie stovyklą apleis traukimas. 
Sekančią savaitę kiti £\500 gaus 
panašias savaitgalio atostogas.

Šie visi kareiviai buvo pasi
rengę namo vykti Liepos Ket
virtai, bet turimuose trauki
niuose nebuvo visiems vietos. 
Tarp parvykstančių vyrų daug 
yra chicagiečių ir nemažai lie
tuvių.

Beveik nei vienam tų 21 me
tų amžiaus vyrų, kurie užsire
gistravo draftui liepos 1 d., ne
teks pamatyti armijos gyveni
mo prieš rugsėjo 1 d. Taip sa
ko Paul G. Armstrong, Illinois 
valstijos drafto direktorius.

Liepos 17 d. Washingtone 
įvyks loterijos traukimas, ku
ris nustatys naujai užsiregis
travusiems jų eilę. Po to ims 
keletą dienų pakol vietinės ta
rybos priruoš naujus sąrašus. 
Kol jiems bus išsiųsta ankic- 
tos, kol tos bus sugražintos, 
paskui sveikatos kvotimai, ape
liacijos ir kiti dalykai bus su
tvarkyta, ateis rugpiučio pabai
ga.

Tie vyrai, kurie nori stoti da
bar, gali stoti savanoriais, Arm
strong pabrėžė.

Jeigu neatsiras užtektinai 
savanorių j laivyno tarnybą, tai 
labai galimas dalykas, kad trūk
stamosios jėgos bus paimta iš 
drafto kandidatų.

NAUJTENŲ-ACME Telephoto
Joe DiMaggio (5) ir Mervin Shea (30) sveikina Ted 

Williams, Bostono Red Sox lošiką,, tam pasiekus “na
mus” po išmušimo “home run”, kuri padėjo Amerikos 
Lygos žvaigždžių komandai supliekti Tautinės Lygos 
žvaigždžių rinktinę.

Trys policininkai vakar bu
vo atleisti iš pareigų po to kai 
Civil Service Commission pri
pažino juos kaltais kyšių ėmi
mo byloje. Paleistieji yra: Sgt. 
Raymond J. Nelligan, James 
E. Ryan ir James J. McDonald,! 
visi iš Kensington policijos 
stoties.

Per bylos svarstymą, trys vy 
riškiai ir dvi moterys liudijo, 
kad jie policininkams sumokė
jo $100 už paleidimą jų ir su
grąžinimą dviejų “šiol” maši
nų.

Policininkai apkaltinimą nu
neigė.

užklau- 
yra ra- 
atosto-

Chicago Daily Times 
šešių praeivių ar jie 
kada nors ideališką

1 vietą. Tarp užklaustųjų bu- 
viena lietuvaitė, Helen Si

mam “Pirmyn” choro narė. 
Tas laikraštis patalpino sekan
tį Miss Siman atsakymą:

“Ideališką atostogų vietą aš 
radau prieš keletą metų. Ta
da, tai buvo prieš pasimainy- 
mą padėties, aš buvau laiminga 
turėti progos su “Pirmyn” choru

šė 
dę 
ZU 
vo Diena Iš Dienos ultlIO

AUDITORIUM 
RESTAURANTS 

3131 So. Halsted ŠU
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

Jean Urbutis 
Ištekės Šiandien

Šiandien Šv.s Dovydo bažny
čioj įvyks bridgcportiečių, 
James Schifo ir Jean Urbutis 
jungtuvės. Jaunoji yra Petro iv 
Marijonos Urbučių, 3232 South 
Union avė., duktė.

Vestuvių puota bus laikoma 
Kazio Ūkelio svetainėje 
Lituanica avė.

Jadvyga Gricaitė, 
jaunoji dainininkė, rytoj dai-. 
n’uos Budrike radio programoj. 
6:30 vai, vak. iš stoties WCFL, 
1000 kil. Didelė orkestrą pa
tieks lietuvių liaudies melodi
jų. Programą leidžia Budrike 
baldų krautuvė, 3409-11 South 
Halsted street. .

Netikęs Vairavimas 
Kaltas Už Pusę Auto
mobilių Nelaimių

*425
1941 CHEVROLETS

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

*345
Taipgi 1938 — 1937 — 1936 ir 
1935 karų, visokių modelių ir 
stilių, pilnai garantuoti už taip 
žema kaina kaip

3436

Anthony Boehmer, 53 
gyv. 5236 S. Lowe avė., 
kytas apklausinėjimui ryšy su 
$8,000 gaisru, kuris užvakar 
sunaikino du namu, 5137 ir 
5139 S. Halsted street.

melu, 
sulai-

DIDELIS METINIS PIKNIKAS
Rengia DRAUGIJA PĄLAIMINTOS LIETUVOS 

Sekmadieny, Liepos-July 13,1941 
WILLOW WEST PARK, WILLOW SPRINGS, ILL.

Gera orkestrą, daug linksmybių įr dovanų. Pradžia 1 vai. po pietų 
VAŽIUOK:—Archer iki Wjllow Springs—pasukit po dešinei iki 
parko. Norintieji važiuoti troku bridgeportiečiai tesusirenka prie 
Chicagos Lietuvių Audit., 3133 So. Halsted, 11 vai. ryto, gi brigh- 
tonparkiečiai tesusirenka prie Shulmistras Realty Co. ofiso, 4016 
S. Archer Avė. 11:30 v. r. Troką operuos p. Liesa.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Lawrence Briska,

Alice Lutchen, 22
Ludvvik Grybas, 57,

Lcnartovvicz, 38
Peter Waitkus, 29, :

Butrim, 21

26, su

su Mary

su Mary

Reikalauja
Perskirų

John Skupas nuo Michailu;
Skupas

Raudonos Rožės
'; I, > - • ■ . •

Kliubo Piknikas
, f, , •, J

Rytoj Liberty Darže

Nelikęs vairavimas yra prie
žastimi kas antros automobi
lio nelaimes, o pergreitas va
žiavimas netinkamoj vietoj, at
sako už kas trečią nelaimę. To 
kias skaitlines patiekia Didžio
sios Chicagos Saugumo Tary
ba specialiam'biuleteny.

Modern Roofing Co
1821 SO. LAVVNDALE AVĖ. 

and C. Sarockas, sav.
darbas garantuotas. Tu- 

visokių rūšių ,stogų. Pa
Visas 
rime 
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

Raudonos Rožės Klubas
CICERO, ILLINOIS

RENGIA ŠAUNŲ

IŠVAŽIAVIMĄ-PIKNIKĄ
Sekmadienį, 13 Dieną Liepos-July

LIBERTY DARŽE — WILLOW SPRINGS

":t

Gimimai 
Chicagoje

MILEWSKI, Diana C, 
tė, 2461 W. 46th place, 
birželio 25; tėvai, John ir Ber- 
pice.

MISCHKE, Brian A., sūnūs. 
6550 S. Artesian avė., gimė bir
želio-27; tėvai, Matthew ir Vio- 
let.

SKURDELIS, Gerald A., su
nūs, 4047 So. Talman avė1., gi
mė liepos 1 d.; tėvai, Anthony 
ir Mary.

STANEVICH, Karin L., duk
tė, 2811 West 40th st., gimė 
birželio 25 d.; tėvai, Victor ir 
Lillian.

SACAUSKĄS, Charles M., 
sunūs, 1014 West 60th street, 
gimė birželio 25 d.; tėvai, Char
les ir Adeline.

duk- 
gimė

Daug Veikia Senimas 
Ir Jaunimas.

I

Nors oficialiai Cicero 
nosios Rožės Kliubas t *
klduso” Chicagai, bet jis savo 
pavyzdinga 'veikla turi įsigijęs 
labai daug draugų, ir prietemą 
visoje Chicagos apiclinkėje. Ne
stebėtina tad, kad visi Raudo
nos Rožės Kliubo parengimai 
paprastai sutraukia milžiniš 
kas minias.

Daugybes svečių Raudonosios 
Rožės Kliųbas tikisi sulaukti 
ir rytoj, savo didžiajam pikni
ke, kuris įvyks Liberty Dąrže, 
Willow Springs. Rengimo ko
misija praneša, kad piknike bus 
plati programa, kurią rengia 
kliubo jaunimas ir senimas su
vienytomis jėgomis.

Iš visų organizacijų Chicagos 
apielinkėje, įskaitant didžiau
sias ir mažiausias, Raudonos 
Rožės Kliubas yra bene1 vienin
telis, kuris jaunimo problemą 
išsprendęs geriausiai. Nestebė
tina dėl to, kad tas kliųbas 
šiandien turi ypatingai didelį 
skaičių jaunuolių savo nąrių 
tarpe ir tie jaunuoliai tikrai pa
vyzdingai veikia.

Rytojaus 
prasidės apie 11 vai. ryto ir 
tęsis iki vėlumos.

Raudo- 
“nepri-

Turtas Wš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime (Mnr nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršMū JjUUU.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

AVINGS
LOAN ASSOdAtlONof Cbtos.
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.
4192 Archer Ąvenue

VIRginia

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JI TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA 
JUM!

JUS GALIT PIRKTI TIESIOG 
IR SUTAUPYTI

*100—*500
NEŽIŪRINT KUR GYVENAT!; 
ATEIKIT IR PASINAUDOKIT 
PROGA GAUTI VIENĄ Iš ŠIŲ 

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ 

VISI KARAI GARANTUOTI 
NEBA V ADUO J AMAS

PIRKINYS
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS 

JŪSŲ KARAS JMOKĖJIMUI 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK
COUNTY

DISTRIBUTORS 
1340 W. 63rd Street 
Atdara Vakarais iki 11 P. M.

Nedėliomis iki 10 P. M.
■ _ -

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei ųorite 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 
“Me?

jokių nemaloųumų.
esąme pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undepvriters”

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

Telefonas CENTRAL 52Q8
GENĘRALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

AMEĘICĄN ĮNPĖMNITY COMPANY
COLŪMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCĘ COMPANY 
ŲUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MĄSSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRĘ AND MARINĖ INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

222

piknikasįžanga veltui. Gera muzika, skanus užkandžiai ir gėrimai.

Kor.

JACK SWIFT

THS AURORA 
DM

ŽEMIAUSIOMIS 
KAINOMIS 

GIEDANČIOS 
KANARKOS

t Papūgos, Love Birds, 
Tropikų žuvys, šunys 

Geros klėtkos, pritaikytos pauk
ščiams ir vaistai.

New City Pet Shop 
5120 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Hemlock 7673
TONY ZMUDA, Savininkas.

HK5H 5P6ĘD 
TMROUGU 

A MI6HTV 
SUBMARINB 

cmannsl 
WHO$ą ^IDES 

HAvė 
WAFED WORN

Vitamino B
Sudėtinis Sirupas
“GOOD MORNING”

Jeigu praradot apetitą ir svo
rį, jaučiatės pavargę, nerviški, 
prislėgti ir pikti, tai jūsų die
tai turbut stinga “B” Vitaminų.

“Good Morning”
turi tuos Vitaminus, kurių 
paprastai stinga kasdieniniuo
se valgiuose. Jis neturi sinte
tinių Vitaminų, 
turalią, saugią 
gerai sveikatai 
galit padaryti 
visai Šeimynai.
Pasiuskit VIENO CENTO AT
VIRUTĘ reikalaudami infor
macijų, arba telefonuokit

MYKRON CO.
141 W. JACKSON BLVD.

Board of Trade Bldg.
Chicago. Tel. WABash 1131

bet teikia na- 
ir mokslišką 
pagalbą. Jus 

dieną smagią
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LIETUVOS DIPLOMATAI IR BOLŠEVIKŲ 
AGRESIJA PRIEŠ LIETUVĄ

Lietuvos Įgaliotiems Minist
rams užsieniuose lietuviškojoj 
spaudoje prikišama, kad esą jie 
ligšiol nėra padarę jokio diplo
matinio žygio sukurti organui, 
kuris kalbėtų Lietuvos Vyriau
sybės ir Seimo vardu.

Straipsniuose statoma eilė 
klausinių: kas tvarko palikusį 
užsienyje Lietuvos diplomatinį 
aparatą? Kuo aiškinti nelauk
tas ir netikėtas Lietuvos diplo
matijos tylėjimas ir neveiklu
mas?

Nors tikiuosi, kad Amerikos 
lietuvius jau bus pasiekęs Lie
tuvos Tautinio Komiteto Euro
poje išleistas į pasaulio lietu
vius atsišaukimas, vis dėlto aš, 
nors pavėluotai atsakysiu į kai 
kuriuos priekaištus. Daugiau 
kaip ketveris metus buvęs Lie
tuvos užsienių reikalų ininiste- 
riu, taikau savo pareiga kai ką

Karalius Celebruoja!

GRANO OPENING
IŠPARDAVIMAI

Lumberio ir Statybos
MEDŽIAGŲ 

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
Išmokėjimas $5 į Mėnesį

kti—nėra antraeilio. Viskas 1-os 
rųšies. Pilna garantija.

2x4’s ECONOMY RŲŠIES PU
ŠIS. lin. pėda .............

iASONlTE~ PLYBOARD~ švel
nus finišas, arkušai 4x5 iki 
1x9 sienoms, lubom partišenam, 
etc. Kv. pėda ..................

KING MIDAS NAMAM MALIA
VA—pasirinkimas spalvų. Geras 
pirkimas galono $4 in
už ..................................... 1 "
KLOSETO AUTFITAS — Visai 
naujas wash down rųšies, bal
ta tanka ir oe
indas ..........................
BRICK PRINT ROLL SIDING 
Pirmos rųšies. Raudonas arba 
Buff. Padengia 100 $4
kvad. pėdų, rolė ........... I ■***

Atdara Visą Dieną šeštadienį 
ir Sekmadienį. Kitais Savaitės 

Vakarais Iki 8 Vai.

Visi Telefonai HAYmarket 2031

į 2221 S. ASHLAND AVĖ.
K HI ■ III flR'lj

visuomenei paaiškinti apie ma
no kolegas ir bendradarbius, 
kurie tiek laimingais, tiek ne
laimingais Lietuvai laikais gar
bingai gynė ir tebegina vienaip 
ar kitaip Lietuvos valstybės in
teresus. Bolševikams užpuolus 
Ir okupavus Lietuvą, jos atsto
vai užsienyje nepasidavė prie
šo grąsinimams, nei įtikinėji
mams, bet paliko ištikimi sa
vo kraštui ir, atsidūrę sunkiau
siose sąlygose, jam ir toliau 
tarnauja.

Aš negaliu čia išdėstyti visa, 
ką aš žinau ir kas buvo pada
ryta. Jei pasakyčiau per daug 
nusižengčiau, išdavęs priešui 
bolševikui paslaptis, kuriomis 
jie pasinaudotų. Joks išmintiil- 
gas biznierius, žinodamas, kad 
gangsteriai tykojo jo bizniškus 
planus sužinoti, neskelbs jų 
laikraščiuose. Tad ir aš daug 
ko negaliu šiuo tarpu pasakyti. 
Bet ir tai, ką rašau, įrodo, jog 
nei prieš Lietuvos okupaciją, 
nei po jos Lietuvos diplomatai 
nebuvo neveiklus.

Visų pirmiausia atsakau į kai 
kuriuos pastatytus klausimus.

Pirma. — Europos valstybė 
se reziduojantieji Lietuvos Įga
lioti Ministeriai jau seniai yra 
sudarę Lietuvos Tautinį Komi
tetą Europoje. Kurį laiką apie 
to komiteto sudarymą nebuvo 
galima skelbti laikraščiuose. 
Komiteto narių pavardės ir da
bar dar negali būti paskelbtos 
spaudoje. Komitetą sudaro pir
mininkas, vice-p’rmininkas ir 
du nariai. Kai tik aplinkybės 
leis, jų pavardės bus viešai pa
skelbtos. šiuo tarpu gi reikia 
atsiminti, kad jeigu Tautinis 
Komitetas yra sudarytas Liet. 
Įgaliotų Ministerių nutarimu, 
tai yra, tų žmonių nutarimu, 
kuriems buvo pavesta atsto
vauti Lietuvos valstybę, tai 
reiškia, jog Komitete y¥a pati
kimi žmonės.

Antra. — Lietuvos diploma
tijos šefas yra seniai teisėtu 
budu paskirtas ir seniai veikia. 
Jis ir tvarko L’etuvos diploma
tinį aparatą. Visi Įgal. Minis
teriai apie tai žino, nes buvo 
laiku painformuoti, kas, bolše
vikams okupavus Lietuvą, bus 
diplomatijos šefu. Tuo pat me
tu buvo paskirti du šefo pava
duotojai. Trečia. — Kodėl Lie
tuvos diplomatai kai kuriais 
klausimais tyli, atrodo man lyg 
ir aiškinti daug nereikėtų. Ir 
normaliniais laikais yra daug 
dalykų, kuriais diplomatai ne
gali pasisakyti viešai. Tai ir 
jus patys Jungtinėse Valstybė
se galėjot matyti Amerikos 
diplomatijos veikloj. Gi Lietu-

Dabar! GALITE TAUPYTI

UKRAI SAUGIAI

fAVINGS S L O AM A< fN 
\2729 W. Certnak -Rockvell 6/26

vos diplomatai dirba dvigubai 
nenormaliomis sąlygomis: jie 
turi skaitytis su karo sudaryta 
daugelyj kraštų padėtimi, ir, 
kas svarbiausia, jie kovoja su 
Lietuvos okupantais — bolše
vikais. O kovojant su tokiais 
aršiais gangsteriais, kaip bolše
vikai, kurių pragaištingos ve.k- 
los bet kuriame krašte pagrin
das yra konspiracija, veikimas 
iš pasalų, šmeižtas, intrigos, 
plačiai išplėstas špionažas ir te
roras, butų neprotinga ir pra
gaištinga, kad mes patys duo- 
tumėm jiems žinių, kas iš mu
sų, kur ir ką veikia.

Kad Lietuvos diplomatijai 
negalima prikišti neveiklumo, 
kaip kad, pavyzdžiui, daro p. 
Vyt. Sirvydas, matyt iš to, kas 
seka toliau.

Kaip žinoma, 1939 m. spalių 
mėn. 10 dieną, Masko’.ijos vy
riausybė, grąsindama karu, pri
vertė Lietuvą pasirašyti sutartį 
apie bolševikų bazių musų 
krašte steigimą. Ta pat sutar
timi bolševikai grąžino Lietu
vai Vilnių. Maskvos kominter- 
no tikslas buvo aiškus: įvesti 
savo garnizonus į Lietuvą, su
daryti pagrindą provokacijoms, 
kuriomis tinkamu momentu 
pasinaudojus, butų galima už
imti visą Lietuvą kartu su 
“grąžintuoju” Vilniumi. Kad 
bolševikai Maskvos sutartį su
laužys, nebuvo abejojimo. Jei 
jie gerbtų savo ir kitų parašus, 
teisę, moralę, jie nebūtų bolše
vikais. Maskvos vyriausybė nė
ra korektiškai įvykdžiusi nei 
vienos sutarties su Lietuva. 
Juo tikresnis tad dalykas buvo, 
jog Maskva pasinaudos savo 
garnizonais Lietuvoj ir kitose 
Baltijos valstybėse tam, kad 
galėtų paplėšikauti.

Todėl kelias dienas . po 1939 
metų spalių mėn. sutarties pa
sirašymo, vienas musų diplo
matų užsienyje, turėjęs, beje, 
progos stebėti bolševikų diplo
matijos ineĮaginguinų ir juo 
stebėtis, pasiųlėį .dyiępi kitiems 
savo kolegoms susivažiuoti ir 
apsvarstyti priemones, kurių 
reikėtų imtis, kai Maskva be
gėdiškai sulaužys savo parašą 
ir kėsinsis okupuoti Lietuvą. 
Pasiūlytasis suvažiavimas įvy
ko vienoj Europos sostinėj 
1939 metų spalių mėnesį. Ja
me buvo apsvarstyti konstitu
ciniai, ūkiniai ir užsienio poli
tikos klausimai, surišti su be
siartinančia Lietuvos okupaci
ja. Trijų dalyvavusių diploma
tų nuomonė ir pasiūlymai bu
vo surašyti memorandume.

1940 metų gegužės mėn. 15 
dieną diplomatijos šefas krei
pėsi telegrafu į tam tikrus as
menis, nurodydamas, kad bol
ševikų agresijos reikia laukti 
netrukus. Jis prašė todėl imtis 
memorandume pasiūlytų prie
monių. Kurių priemonių buvo 
imtasi, šiandien dar per anksti 
kalbėti.

1940 metų birželio mėn. 15 
d. bolševikai, kaip ir buvo nuo 
pat Maskvos sutarties sudary
mo momento spėta, sulaužė su
tartį. Keli šimtai tūkstančių 
nudriskusių Kominterno vergų 
įsiveržė į musų kraštą. Jau nuo 
sekančios nakties Lietuvos dip
lomatiniai atstovai buvo nuola
tiniame kontakte savo tarpe te
legrafu ir telefonu. Tas kon
taktas buvo palaikomas ne tik
tai Europoje, bet taip pat ir su 
Amerika. Visi atstovai iš karto 
buvo vieningai nusistatę nepri
pažinti Maskvos raudonųjų 
barbarų įsiviešpatavimo Lietu
voj. Tuo budu reikėjo tiktai de
rinti jų diplomatinę veiklą ir 
tuos žygius, kuriuos jie turėjo 
padaryti okupantų pastatytos 
vyriausybės atžvilgiu. Jus jau 
seniai žinot, kad visi Lietuvos 
diplomatiniai atstovai įteikė ati
tinkamoms vyriausybėms notas 
su protestais prieš Maskvos ag
resiją (kai tik bus galima, pro
testų notos bus paskelbtos) ir 
protestavo Kaune prieš bolševi
kų surinktų agentų nutarimus 
“prašyti”, kad Lietuva butų 
prijungta prie Bolševikijos.

Pražuvusi?

NAUJIENŲ-ACME Telupholo
Miss Dorothea L. Koehnm, 

35 m., iš Oshkosh, Wis., vie
na iš šešių Amerikos slaugių, 
kurios, prisibijoma, bus žu
vę Atlantike, kada anglų lai
vą, kuriuo jos plaukė, pa
skandino nacių submarinas.

Petrui Klimui, Broniui K. Balu
čiui, Dr. Šauliui, S. Girdvainiui, 
P. Žadeikių i, V. Gyliui, E. Tu- 
rauskui, K. Škirpai, Dr. Grau
žimui ir šių eilučių autoriui — 
nei vienam jų nekilo mintis pa
siduoti bolševikų viliojimams ir 
grasinimams. Taip pat garbin
gai pasielgė Gen. Konsulai, Kon
sulai, Patarėjai, Sekretoriai — 
visi kiti musų diplomatinių bei 
konsularinių atstovybių nariai. 
Taip elgdamiesi, jie negalvojo 
apie savo ateitį, apie tai, kad 
pasilieka svetimuose kraštuose, 
karo apimtame pasaulyje, be 
jokio asmeninio turto. Jie rū
pinosi tik tuo, kad Lietuvos, 
kuri turi būti išvaduota ir bus 
išvaduota, diplomatinė padėtis' 
butų apsaugota. Aš manau, kad 
toks musų d.plomatų vieningu
mas yra pažymėtinas įvykis 
bendroj diplomatinėj istorijoj. 
Jis parodo, be to*J jog tie žmo-( 
nes yra tikri Lietuvos Valsty
bės ir Lietuvių Tautos, Jos in
teresų, idealų ir sąžinės atsto
vai.

Greta diplomatinės veiklos 
reikėjo imtis priemonių Lietu
vos turtui, archyvams ir inven
toriui apsaugoti. Nei vienas
slaptas dokumentas nėra pate
kęs į bolševikų rankas. Kur tik 
buvo bent mažiausias galimu
mas, inventorius buvo apsaugo
tas nuo plėšikų rankų. Ten, kur 
Ministeriai buvo priversti ap
leisti Pasiuntinybių namus, jie 
neatidavė jų bolševikams, nesu
darė jokio akto, kuriuo bolševi
kai galėtų kada nors pasiremti.

Besiginant nuo bolševikų 
spaudimo, lygiagrečiai buvo 
pradėta rūpintis ateities veikla 
Lietuvai vaduoti. Tik kelioms 
dienoms nuo bolševikų įsiverži
mo į Lietuvą praėjus, įvyko 
pirmas kelių diplomatų pasita
rimas. Po savaitės kitoj Euro
pos sostinėj įvyko naujas pasi
tarimas, kuriame buvo aptarti 
labai svarbus ateities klausimai. 
Tie pasitairimai buvo įvykdyt, 
taip, kad nei Kauno bolševikų, 
nei Maskvos bolševikų vyriau
sybės, kurių vienas svarbiausių 
įrankių yra špionažas, net apie 
musų diplomatų keliones nieko 
nesužinojo. Aiškus dalykas, kad 
už tai mes turime dėkoti taip 
pat ir toms vyriausybėms, ku
rios, rodydamos simpatijos Lie
tuvos bylai, nekliudė mums su
si tikti.\

Vėliau buvo sušauktas Lietu
vos atstovų-Ministerių Europo
je suvažiavimas, kuriame daly
vavo dauguma akredituotų Eu
ropoj Atstovų. Pastarajame su
važiavime buvo sudarytas Lie
tuvos Tautinis Komitetas Euro
poje ir nustatytos jo funkcijos.

Ir šiandien nei vienas musų 
diplomatų nesėdi, sudėjęs ran
ka^ Kiekvienas, nežiūrėdama^ 
sunkių medžiaginių ir dvasinių 
sąlygų, veikia kaip ir kur rei
kią, rūpinasi visdkfariopais Lie- 

«■ • • ,

tuvos piliečių, tremtinių reika
lais, veikia spaudoj, visuome
nėj, politikos srityje. Aš manau, 
kad skaitytojai nereikalaus iš 
manęs daugiau žinių, kur ir kas 
deda plytelę busimos Laisvos ir 
Nepriklausomos Lietuvos Vals
tybės pastatui, nes kitaip mes 
pakęhktumėm ir sau, ir tiems, 
kurių simpatijomis naudoja
mės.

Aš žinau tikrai, kiek paguo
dos suteikė ir suteikia okupuo
tos Lietuvos žmonėm^ žinios, 
kad Lietuvos diplomatai paliko 
ištikimi savo pareigoms be. 
priesaikai ir, kad jie tęsia kovą. 
Aš manau, kad Išvaduotoji Lie
tuva neužmirš savo Atstovų už
sieniuose ištikimybės Tėvynei.

Amerikos Lietuvių spaudi 
klausia taip pat, ko Lietuvos di
plomatai pageidauja iš pasau
lio Lietuvių Lietuvos vadavimo 
darbui. Atsakymas į šį klausi
mą yra Lietuvos Tautinio Ko
miteto Europoje atsišaukime į 
Lietuvius. Aš nuo savęs tiek te
galiu pridėti:

Pasitikėti Lietuvių Tauta. Jos 
širdis neprieinama okupantams, 
čekistai jos neįveiks. Tauta, 
kuri buvo nepriklausoma, nie
kados nenustos trokšti ir siek
ti Nepriklausomybės, kaip žmo
gus, kuriam atimta laisvė, visa
dos trokšta išeiti iš kalėj mo.

Tikėkite, jog Lietuva bus iš
vaduota iš bolševikų okupaci
jos. Komunistai yra ne tik mu
sų Lietuvių, bet ir viso pasau
lio priešai. Jokia nauja pasald o 
organizacija nebūtų galima, jei 
bus leista kalinti Bolševikijoj 
visą eilę civilzuotų tautų.

žinokite, kad kiekvienas ko
munistas, kurios tautybės ir ku
riame krašte jis bebūtų, yra 
mirtinas kiekvieno lietuvio 
priešas, nes Lietuvos b ut.Iš

kas užgrobimas yra darbas Ko
minterno, vienijančio ir valdan
čio viso pasaulio komunistus.

Stiprinkite savo organizacijų 
darbą Lietuvos vadavimo obal- 
siu. Jeigu anksčiau vlenijotės 
savo lietuvybei apsaugoti ir ug
dyti, tuo vieningesni bukit da
bar, kovodami už teisingiausi i 
Lietuvos Nepriklausomybės by
lą. Naudokitės tuo, kad esat 
laimingesnėj padėty, kaip mes- 
čia, nes daug daugiau galit 
veikti viešai.

Atsiminkite, kad jokia politi
nė veikla nėra galima be pini
gų. Reikalinga lėšų kovai už 
Nepriklausomybe, musų politi
nėms ir diplomatinėms įstai
goms palaikyti, tremtiniams ap
saugoti nuo bado. Tos lėšos pr»- 
klauso tiktai nuo pasaulio lietu
vių, nuo Jungtinių Valstybių 
lietuvių duosnumo.

Jau baigiasi metai kai Lietu
va tapo okupuota1

Visa tai, ką aš čia esu atvirai 
pasakęs, nėra nieko nauja. Taip 
pat galvojo ir taip pat elgėsi 
ir kitų kraštų išeiviai, kurie ko
vojo už savo gimtojo krašto 
Laisvę. Ir visados jie laimėda
vo. Taip elgėtės ir Jus ano ka- 
ro melu ir taip pat lai m ėjot.

Kai Nepriklausoma Lietuvos 
Valstybė bus atstatyta geresnė, 
tobulesnė ir teisingesnė, Lietu
vių Tauta galės su pasididžia
vimu pareikšti pasauliui, jog nei 
vienas tikras Jos sūnūs, nei vie
na tikra duktė, kad ir kaip toli 
pasaulyje jie butų buvę, nebu
vo užmiršę savo gimtojo kraš
to, kad pavojaus valandoj pa
triotų eilėje netruko nei vieno 
tikro lietuvio ar tikros lietuvės.

Stasys Lozoraitis,
Buvęs Lietuvos Užsienių 

Reikalų Ministeris

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

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 3%%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sf,.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Atvykit ir Paimkit Jį! 
THE

MIRAGLE HOME
Kurs Tinka Kiekvienai šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI Q R9 
40 pėdų Lotai— Y Į U 
VISI pagerinimai t - I 
yra. 7c karferis į Im V 
Vidurmiestį. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MĖNESI 
TUVĖS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirti— 
Apžiūrėti

Suplanavo ir Pastate

Finitzo Bros., Ine.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai

5444 ARCHER AVĖ
1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

ŽOLES LIGONIAMSŽENKIT PIRMYN SU TAUPYMO
SĄSKAITA

Ar yra “garbingesnis jausmas” už žinojimą, kad turi
te Taupymo Sąskaitą Drovers Banke? Pinigus, kai 
jum reikia jų—paramą reikale—apsaugą, užtikrinimą.

BANKINĖS VALANDOS
Kasdien: 9 A. M. iki 3 P. M.

Šeštadieniais: 9 A. M. iki 2 P. M.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

Tikro Bargeno Ieškodami Tarp

NAUJŲ ARBA
VARTOTŲ KARŲ

ATLANKYKIT THE CHICAGO AUTOMOBILE DISTRIBUTORS 
JŲ NAUJOJ VIETOJE

Grand Opening Diena Liepos 12
PILNA EILĖ GARANTUOTŲ

Naujų Ir Vartotų Automobilių
Visų Išdirbysčių ir Modelių

Pirkit tiesiogiai ir sutaupykit su garantuotu pasitenkinimu

ŠTAI TIK KELETAS PIRKINIŲ

’40 Plymouth...... $465 ’37 Ford, 4-durų $145
5 Pas. Sedanas Radio ir šildytuvas

Daugelis išbandė visą, be pasėkų, 
iki jie tinkamos rųšies 

ŽOLIŲ. Tūkstančiai nu
sikratė savo vargo — 
KODĖL NE JUS? Ga
lit būt tikri, kad “HE
LENA” PUR ERB COM- 
POUNDS 
ypatingai 
silankykit 

“Helena” menišką 
parinktą “HELENA” 
GINI už $1. DAKTARO PATARI
MAS kartu.

atsakys jūsų 
negaliai. At- 
ir gaukit as- 
patarimą ir 
ŽOLIŲ JUN-

“Helena” (Schymanska) Herb Store
40 metų pasisekimas yra įrodymas
1869 N. Damen Avė. Tel. Bruns. 4900 

Valandos: Kasdien 11 iki 8

OERB. Naujienų ikaityte- 
jot ir skaitytojai praioml 
pirkinių reikalai! eiti t

ekelbiati Nmjlenoee,

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

Sekmadienį
Liepos 27 d., 1941 m

INSURANCE
(APDRAUDA)

37 Packard...... $26£
4 Durų Sėd. Radio, šildyt.

’36 Plymouth .... $145
4 Durų Trunk Sedan

150 KITŲ PASIRINKTI

THE GHIGAGO AUTOMOBILE
DISTRIBUTORS GORP

6323 SOUTH ASHLAND AVENUE
VISI TELEFONAI: HEMLOCK 6400

Atdara Vakarais Iki 10:30 — Sekmadieniais Iki 8 P. M.

•• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Publie Liabl- 
11 ties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVTČIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštine atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto Iki 1 vai. popiet.
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co„ Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates: 
$6.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

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

Kaipo demokratijų karo tikslą, prezidentas Roose-1 
veltas paskelbė šias keturias laisves: “freedom of speech, 
freedom of religion, freedom from fear and freedom 
from want” (žodžio laisvė, religijos laisvė, laisvė nuo bai
mės ir laisvė nuo skurdo).

Lietuvių kalboje “laisvė nuo baimės’’ arba “laisvė 
nuo skurdo” skamba ne labai sklandžiai, bet tų žodžių 
prasmė yra aiški. Laisvė nuo baimės reiškia saugumą, o' 
laisvė nuo skurdo reiškia ekonominį užtikrinimą.

Tos keturios laisvės, prez. Roosevelto nuomone, tu
rės būti įgyvendintos po dabartinio karo ne tiktai demo
kratijose, kurios šiandien kovoja prieš totalitarines dik
tatūras, bet kiekviename krašte, taigi — ir diktatorių 
pavergtose šalyse. Vadinasi, Vokietijoje, Italijoje, Rusi
joje ir Japonijoje, o taip pat ir šalyse, kurias diktatoriai 
yra užkariavę.

Aišku, kad tai negali įvykti be revoliucijos.
Diktatoriai geruoju savo galios neišsižada. Jie turėš 

būti nuversti. Tai įvyks, kuomet jie pralaimės karą. Pa
tys žmonės, kuriuos jie yra pavergę, prieš juos sukils. 
Galimas daiktas net, kad sukilimai įvyks, pirma negu bus 
pasibaigęs karas. Sukilę žmonės gali priversti diktatorių 
armijas padėti ginklą.

Taip atsitiko 1918 m. Vokietijoje. Vokiečių armijos 
nebuvo sumuštos, bet generalinio štabo viršininkas, gen. 
von Ludendorff, pareikalavo, kad Berlynas prašytų tai
kos, nes Vokietijoje jau buvo prasidėję maištai. Pirmiau
sia maištą pakėlė jurininkai, kuriuos Vokietijos laivyno 
viršininkai norėjo pasiųsti į tikrą mirtį, kad jie “garbin
gai” žūtų kovoje įu daug galingesniu anglų karo laivy
nu. Prie jurininkų* prisidėjo jų giminės ir kiti uostų gy
ventojai. Nerimas persimetė į kitus Vokietijos centrus. 
Tuomet generalinį štabą apėmė panika ir jisai nutarė 
pasiduoti. Kaizeris pabėgo į Holandiją.

Panašiai gali pasibaigti ir dabartinis karas. Bet, ne
žiūrint kokiu budu Vokietija bus priversta padėti gink
lus, jeigu pergalė bus demokratijų pusėje, Hitlerio dik
tatūros griuvimas bus neišvengiamas. Taip pat ir Mus- 
solinio. Pralaimėjus karą “ašies” valstybėms, japonai tu
rės skubiai nešdintis iš Kinijos, ir Japonijos militaristų 
klikos viešpatavimui bus galas.

Nėra abejonės, kad po šitokios totalitarinių agreso
rių katastrofos bus nušluotos Francuzijos Petaino ir Is
panijos Franco valdžios, jau nekalbant apie tuos Quis- 
lingus, kuriuos naciai paskyrė savo “gauleiteriais” oku
puotose teritorijose.

Visose šitose fašistų jungo nusikračiusiose šalyse bus 
proga susidaryti demokratinėms valdžioms, paremtoms 
prez. Roosevelto “keturių laisvių” pagrindu.

O kaip su Rusija, kuri šiandien kariauja demokrati
jų pusėje? Ar ji bus išimtis? Jeigu taip butų, tai demo
kratijų tikslas nebūtų pasiektas!

Bet tai yra negalimas daiktas. Pasaulis, apsivalęs 
nuo totalitarinių despotų, negalės pakęsti, kad šeštoje 
dalyje žemės paviršiaus pasiliktų viešpatauti tokie paft 
laisvės priešai, kaip naciai, prieš kuriuos šiandien demo
kratijos veda mirtiną kovą.

Keturios laisvės turės būt įgyvendintos ir Rusijoje. 
O tai reiškia, kad ir Rusija neišvengs revoliucijos. Per
eitame pasaulio kare Rusijos despotizmas sugriuvo, dar 
beeinant mūšiams fronte. Tas pats gali atsitikti ir šį 
kartą.

Bet kaip ten bebūtų, totalitarinių diktatūrų gadynė 
baigiasi. Pirmasis pasaulio karas bolševizmą pagimdė, 
antrasis jį praris. Kartu su bolševizmu šis karas praris 
ir jo vaikus: fašizmą ir nacizmą.

Tuomet pasaulis bus pasiruošęs suorganizuoti savo 
gyvenimą taip, kad žmonės turėtų laisvę ir ekonominę 
gerovę. || | * ■■■■■ |

Islandijos “okupacija”
Kaip jau žinoma, Jungtinės Valstybės pasiuntė sa

vo “marinus” (kareivius, kurie yra skiriami kovai sau
sumoje, bet keliauja laivais) į autonominę Islandijos sa
lą. Kai kurie žmonės vadina tai Islandijos “okupacija”. 
0 Maskvos gizeliai skubinasi šitą “okupaciją” panaudoti, 
kaipo argumentą pateisinti bolševikų įsiveržknui į Pa
baltijo kraštus.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams w....... . ......... $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiams_______ 1.50
Vienam mėnesiui ........... .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija _____________ 3c
Savaitei _________  18c
Mėnesiui ................................- 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metajns .. ~................... —- $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 Monęy 

Orderiu kartu su užsakymu.

Keturios laisvės

Jie sako: tokiu pat budu, kaip Anglija ir Amerika 
pastatė savo ginkluotas jėgas Islandijoje, kad tos salos 
nepagrobtų naciai, tai ir sovietų valdžia buvo priversta 
apsaugoti save, okupuodama Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Roosevelto politikos rėmėjai nesmerkia Amerikos val
džios už tokį žingsnį; todėl jie neturėjo pamato smerk
ti Staliną.

Bet Islandija nėra okupuota. Anglijos kariuomenė 
tenai' buvo nusiųsta su Islandijos valdžios pritarimu, Su 
Islandijos valdžios pritarimų dabar tenai nusiuntė savo 
kariuomenę ir Amerika. Wąshingtono sutartį šituo rei
kalu su Islandijos valdžia patvirtino parlamentas, visais 
balsais prieš 3 (įdomu, kad tįe 3 priešginos yra komunis
tų atstovai!).

O į Pabaltijo kraštus Stalinas nusiuntė Raudonąją 
armiją prieš tų kraštų vąlią, Maskva pastatė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valdžioms ultimatumą, ir pirma negu 
tos valdžios suspėjo duoti atsakymą į ultimatumą, rau
donarmiečiai jau maršavo per sieną. Tai buvo smurto 
žygis.

Antra,*nei Anglija, nei Amerika į Islandijos vidaus 
reikalus nesikiša, jos valdžios neliečia, jos įstatymų ne
sikėsina keisti. Pirma negu Jungtinės Valstybės pasiun
tė savo “marinus” į Islandiją, prezidentas Rooseveltas 
apsikeitė laiškais su Islandijos premjeru, padarydamas 
su juo sutartį, kad Islandijos suverenumas bus visais at
žvilgiais respektuojamas.

O bolševikai ne tiktai smurtu įsilaužė į Lietuvą, bet, 
atėję tenai, ėmė keisti visą jos santvarką ir, pagaliau, 
visiškai panaikino Lietuvos nepriklausomybę. Įsilaužė, 
apiplėšė ir išžagino! *

Štai dėlko Lietuvos žmonės su tokia neapykanta 
puolė bolševikiškus okupantus, kuomet Stalinas įsivėlė į 
karą su Hitleriu.

Nieko panašaus nėra ir nebus Islandijoje. Tos salos 
gyventojai žiuri į Dėdės Šamo kareivius,, kaip į savo 
draugus. Ir kuomet karas pasibaigs, pavojus iš Hitlerio’ 
pusės praeis, tai islandiečiai šu jais draugiškai atsisvei
kins.

SVEIKINA DEMOKRATI
NĘ FRANCUZIJĄ

Šio menesio 14 dienų bus 
Francuzijos tautinė šventė — 
Bastilijos Diena. Ta šventė turi 
tokią pat svarbą Francuzijai, 
kaip Liepos Ketvirtoji Ameri
kai.

Daugiau kaip prieš 150 metų, 
būtent, 1779 m. liepos 14-ą, Pa
ryžiaus žmonės paėmė šturmu 
tvirtovę Bastille, kurioje val
džia laikydavo politinius kali
nius. Šituo įvykiu prasidėjo Di
džioji Francuzų Revoliucija.

Francuzijos revoliucijos pa
minėjimas įvyks Clįicągoje at
einantį antradienį Pilsen Parke. 
Paminėjimą rengia Laisvųjų 
Francuzų grupė, kuri remia ge
nerolo De Gaulle judėjimą. Gen 
De Gaulle kariauja išvien su 
anglais prieš Vokietiją.

VIETOJE “TAIKOS 
MOBILIZACIJOS”

Brookiyno stalincų organas 
praneša:

“Didžiojo New Yorko ko
munistai rengia milžinišką 
masinį mitingą tikslu pareik
šti savo paramą Sovietų Są
jungai jos didvyriškoje kovo
je prieš kruvinąjį fašizmą ir 
pasisakyti už pilną Jungtinių 
Valstijų paramą Sovietams ir 
Anglijai.”
Kaip čia seniai komunistai 

šaukė “taikos mobilizacijos” 
konferencijas, pikietavo Baltąjį 
Namą Washingtone ir agitavo 
prieš Anglijos rėmimą. Ar tąi 
neparodo, kad komunistai jokių 
įsitikinimų neturi? Kuomet jie 
plepa apie “darbininkų reika
lus”, “Amerikos laisvę”, “žmo
nijos gerovę” ir kitus kilnius 
dalykus, tai jie tik dumia akis 
publikai. Jie buvo ir yra tiktai 
svetimos valstybės — sovietų 
Rusijos agentai ir pastumdėliai.

CARIŠKOJI RUSIJA KA
RIAVO PUSTREČIŲ 

METŲ 
f

Anglijos ir Amerikos karo 
ekspertai geidžia, kad sovietų 

Rusija pajėgtų atsilaikyti prieš 
nacių divizijas bent trejetą mė
nesių. Jeigu.rusai tiek laiko ga
lės gintis, tąi. jie padarys Vokie
tijai labai daug nuostolių, o 
Anglija tuo tarpu suspės gerai 
apginkluoti savo armijas ir žy
miai sustiprinti savo oro laivy
ną.

Bet pereitame pasaulio kare 
Rusija kovojo daugiau, kaip 3 
metus prieš Vokietiją. Per pir
muosius pustrečių karo metų 
Rusiją valdė caras.

“Kuomet prasidėjo pirma
sis pasaulio karas 1914 m.,” 
rašo vienas Amerikos savait
raštis, “Rusija buvo visai ne
pasiruošusi. Naujokai neturė
jo šautuvų, truko amunici
jos, nebuvo net pakankamai 
batų kareiviams. Bet rusai 
pradėjo ataką prieš Vokieti
ją, ir per dvejus metus ka
riuomenė, kurią vargiai gali
ma buvo vadinti kariuomene, 
tęsė kovą, versdama Vokieti
ją žymią dalį savo jėgų ati
traukti nuo Vakarų fronto.”
Generolas Von Hindepburg 

turėjo laikyti Rytų fronte ne 
mažiau, kaip 100 divizijų, ku
rios, jeigu butų buvusios pa
vartotos Prancūzijoje, butų gal 
nulėmusioš visą karo likimą.

Vokietijos generalinis štabas, 
galų gale, sumanė Rusijos pasi
priešinimą sunaikinti ir 1917 m. 
pasiuntė į Rusiją specialiu trau
kiniu iš Šveicarijos Leniną, su 
jo bendradarbių štabu. Lepinas 
savo misiją atliko: sudcmorali- 
zavo Rusijos kariuomenę, pa
darė “pučą” prieš Laikinąją 
Rusijos Vyriausybę, pagrobė 
valdžią į savo rankas ir ištrau
kė Rusiją iš karo, pasirašyda
mas begėdišką Lietuvių Brastos 
taįką.

Francuzijos ir Anglijos padė
tis tuomet pasidarė labai kri
tiška. Jei Amerika nebūtų atė
jus joms į pagalbą, tai vokiečiai 
butų laimėję kąrą.

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

Liepos 27 d.{ 1941 m.

DABAR VYRIAUSIO TRIBUNOLO TEISĖJAS

N AVJTENU-ACME Telepho»n
Prezidentas Rooseveltas sveikina buvusį senatorių James F. Byrncs, po to kai 

pastarasis tapo prisiekdintas vyriausio tribunolo teisėju. Užpakaly matosi sena
torius Carter Glass ir Mrs. Byrncs, naujojo teisėjo žmona.

KAS. KUR IR KAIP
AR TAU GAILA?

Rusai kariavo su turkais.
Po vieno mūšio, kuris baigėsi 

rusų laimėjimu, generalinis šta
bas rengė karo ministrui pra
nešimą. Štabo viršininkas pa
siūlė pasiųsti tokį pranešimą:

“Priešui sudavėme didžiau
sius smūgius. Jis pražudė 50,- 
000 kareivių.”

Viršininko padėjėjas perskai
tė pranešimą. Jam pasirodė, 
kad pranešimas perdaug jau 
“persūdytas”. Todėl jis pastebė
jo:

“Kaip galima toks praneši
mas siųsti, kada jis visai su 
faktais nesutinka? Priešas juk 
pražudė tik apie 5,000, o ne 50,- 
000 kareivių.”

Į tą pastabą viršininkas atšo- ■' ■ ' ir" ve:
“O ką, ar tau turkų gaila?”
Nenoromis prisimena tas a- 

nekdotas, kai skaitai karo pra
nešimus iš vokiečių-rusų karo 
fronto.

Meluoja vieni, meluoja ir ki
ti.

Rusams vokiečių “negaila”, 
tad jie sunaikino nacių visą mi
lijoną.

Tik pagalvokite: visą milijo
ną Hitlerio kareivių Maskva su
naikino savo pranešimuose iš 
karo fronto.

Ar kam gaila nacių? Tegul 
jie sau milijonais žūsta ... jei 
ne karo lauke, tai nors ant po- 
pierio. Stalino garbintojams, 
kurie pasižymi savo lengvapė
diškumu, tai bus didelis susira
minimas.

Taip, nors laikinai jie galės 
susiraminti ir “nodėjos” nepa- 
trotyti.

Hitlerio propagandos mašina, 
žinoma, irgi nesnaudžia. Savo 
pranešimuose ji jau “sunaiki
no” beveik visą rusų aviaciją, 
bent kelis kartus “sutriuškino” 
raudonosios armijos atsparu
mą, milijonus rusų pagavo į 
“žirkles” ir t.t.

Kaip matote, naciai rusų irgi 
“nesigaili”.

Ir tokiu budu eina melavimo 
lenktynės.

Pranešimai iš karo fronto, 
kai tie pranešimai, perleidžiami 
per propagandos mašiną, ne
daug ką bendro teturi su tiesą.

Tatai reikia turėti galvoje 
kiekvienam, kas tik skaito karo 
žinias.

Bešališkų žinių iš karo lauko 
ųėra, — jos visos yra “persū
dytoj” arba “nedasudytos”. Sa
vi laimėjimai “persūdyti”, o 
priešo laimėjimai — “nedasu- 
dyti”.

Taip buvo praeityje, taip yrą 
ir dabar. Tiesą pasakius, karo 
žinių falsifikavimas dabartiniu 
laiku yra nepalyginti didesnis, 
negu praeityje.

Kaip matote, ir šioje srityje 
padaryta nemaža pažanga...

DAUŽO, KAPOJA, 
NAIKINA...

Savo knygoje “The Betrayal 
of Intelligence” Joseph Jastrow, 
plačiai išgarsėjęs Amerikoje 
psichologas, kalba apie žmones, 
kurie iš didelio susijaudinimo 
netenka pusiausvyros. Ypačiai 
budingas yra toje knygoje vie
nas posakis, kuris skamba taip:

“When feeling runs high, 
thinking runs low.”
To posakio tikslumą šiandien 

puikiausiai patvirtina Maskvos 
šliužai, kurie iš didelio susijau
dinimo visai nebeteko pusiau
svyros.

Kai jausmams duodama pil
na valia, tai protas yra nustu
miamas į kampą.

Reikia įrodymų?
Kas per paskutines dvi savai

tes sekė “Vilnį”, tam įrodymų 
nereikia. To laikraščio pirma
me puslapyje tik ir mirgėjo 
“sukapojo”, “sudaužė”, “sunai
kino” ir t.t. 5

Tai vis raudonoji armija 
“daužė”, “kapojo”, “naikino” 
nacius... o pati traukėsi ar
čiau Maskvos.

Kažkodėl bijaus, kad su rau
donąja armija kartais neatsitik
tų tas pat, kas atsitiko su anuo 
išgarsėjusiu chirurgu, kuris po 
vienos operacijos pareiškė:

“Operacija pasisekė puikiau
siai, bet pacijcntas pasimirė...”

Kol kas nėra jokio užtikrini
mo, kad po’ tų sėkmingų “dau
žymų” ir “kapojimų” su rau
donąja armija negali atsitikti 
tas pat, kas atsitiko su “sėk
mingai” operuojamu pacijentu...

—Augu ras

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Suomiai nori paimti 

Kareliją
HELSINKIS, Suomija, liep. 

11 d. — Suomių maršalas Man- 
nerheim šiandien paskelbė, kad 
suomių karįuomenė dės pastan
gas paimti iš rusų visą Kare
liją.

Suomiai nenorėjo karo su ru
sais, bet dabar jie nori išliuo- 
suoti iš bolševikų režimo Ka
reliją, kad tuo budu garantuo
tų Suomijai taiką.

Mannerheim pabrėžė, kad jay 
yrą sudaryti kariuomenės ba- 
talįjonai iš Karelijos gyvento
jų, kurią dalyvauja kovoje.

Britai pasitrauks 
iš Islandijos

LONDONAS, liep. 10 d. — 
Autoritetingi britų valdžios 
sluoksniai pareiškė, kad visos 
britų karo jėgos laikui bėgant 

bus atitrauktos iš Islandijos.
Vokiečių skleidžiami gandai 

apie Amerikos ir britų nesu
tarimus dėl Islandijos yra vi
siškai be pagrindo.

Islandijoj karo jėgų vadovy
bė priklauso Amerikai ir salo
je pasilikusios britų jėgos pri
valo klausyti Amerikos vado
vybės nurodymų.

Amerikai praneša 
karo paslaptis

LONDONAS, liep. 10 d. — 
Drabazon pareiškė, kad britų 
karo vadovybė suteikia Ameri
kos kariuomenei visas karo pa
slaptis.

Amerikiečiai praneša britams 
naujausius išradimus moderniš
kų ginklų srityje. Ateityje be
veik visi orlaiviai bus skrisdi- 
nami per Atlantiką ir pakeliu j 
nežus. • ’ v / i

Britai gavo ne tiktai didžiu
lių skraidančių tvirtovių, bet 
ir kitų įvairios rųšies bomba- 
nešių.

— Nervų liga susirgo ilga
metė Roosevelto sekretorė Missy 
Lehand, kuri paruošdavo dau
gelį prezidento pasirašomų raš
tų.

— Britu valdžios sluoksniuo
se kalbama apie reikalą siųsti 
Amerikos slauges Anglijoj or
laiviais, bet ne laivais, kaip iki 
šiam metui buvo daroma.

— Amerikos vyriausybė pa
reikalavo iš 'vokiečių ir italų 
tuojau leisti išvažiuoti Ameri
kos piliečiams. Jeigu nepaklau
sys, tai Amerika imsis repre
sijų.

— Britų aviacija vakar bom
bardavo vokiečių laivų dirbtu
ves Le Trait uoste, okupuoto] 
Prancūzijoj. Kiti bombanešiai 
aplankė Koelną, Ostendę ir Rei
no sritį.

ŠMĖKLA TEISME
Amerikos teisėjams teko sun

kus uždavinys: ar šmėklą iš
mesti pro langą yra nusikalsta
mas darbas?

Viename miestelyje gyveno 
tūlas senbernis, kurio krikšta- 
močia priklausė “pusiaunakčio 
maldininkų” sektai. Pastaroji 
visaip stengėsi atversti į šią ti
kybą savo krikštasūnį, šios sek
tos svarbiausioji ypatybė yra 
ta, kad jęs šąlipinkai tiki šmė
klų buvimu. Bet krikštasūnio 
niekaip negalima buvo įtikinti 
vaiduoklių esįmu. Tuomet krik- 
štamočia nutarė griebtis geres
nių priemonių. Vieną naktį, ati
tinkamai persirengusi pasirodė 
krikštasūnio kambaryje. Jis 
pradžioje kiek nusigando, ma
nydamas regįs tikrą vaiduoklį, 
bet netrukus susigriebė ir išme
tė šmėklą pro langą. Išbėgęs 
laukan, jis rado ne šmėklą, bet 
krikštamočią su perlaužtu gal
vos kaulu.
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St. Miščikas-žiemys.

Ar Turėjo Gen. Weygandas Brolį?
Visai neseniai tilpo “NAUJIE

NOSE” straipsnelis apie gen. 
AVeygando kilmės paslaptį, ku
rią įspėjus, butų galima gal nu
spėti koks bus tolimesnis elge
sys to žmogaus, kuris savo ran
kose turi visą Prancūzijos im
periją ir kurio autoriteto pran
cūzų tarpe visgi negalima pa
neigti, o tuo labiau su juo nesi
skaityti.

Kai kam visas tas straipsne
lis buvo kažkokia fantazija ir 
dargi nepatikimas dalykas, bet, 
nenorėdamas nieko daugiau pri
dėti prie pačio Weygando bio
grafijos, noriu vien pastiprinti

Philadelphia, Pa. '

KUR GALIMA GAUTI 
“NAUJIENAS”?

Atskirais numeriais “Naujie
nos” parsiduoda pas p.

B. LITT,
3179 Richmond Street.

h............................................................................. , i ■ ■

DANTŲ PLOK TELES
APSKAIČIAVIMAS $0.00 ir 
DYKAI ........................ aukš.
Dantų plokšteles dirbame tik pa
gal užsakymą ir pagal antspau
das gautas iš laisniuotų Dentistų. 
Pataisymas $1.00. Senos plokš
telės padaromos $£.00 ir 
kaip naujos ....... ** aukš.

savo ir panašių žmonių daleidi- 
mą, jog Weygandas galėjo bū
ti ir yra kažkokios aukštos ir 
paslaptingos žmogystos, kuri 
nori paslėpti savo tėviškumą, 
sūnūs.

Jeigu spėjama, kad Weygan- 
das yra Belgijos karaliaus sū
nūs, tai jau kita kalba, bet je. 
priduodama daugiau reikšmės 
jo kilmei, paslaptingai, iš buvu
sio Meksikos imperatoriaus — 
Maksimilijono I-o, turėtume 
prie pačio Weygando pridėti 
dar antrą asmenybę, vieną inži
nierių, kuris, tiesa, jau nebega
li teršti niekeno atminties, nes 
miręs, bet kuris butų tuomet 
Wey gando brolis, bet jau teLe 
tas.

Tiesa, jei Weygando kilmė 
paslaptinga, daug paslaptinges
nė, bent mažiau patikima, šio 
asmens, apie kurį kelis žodžius 
parašysiu.

Minėtas inžinierius, palaido
tas Gagny kaimo kapuose, ne
toli Paryžiaus, daugiau žino
mas don Šimoni vardu, skaitė 
save tiesioginiu įpėdiniu ir tei
sėtu sūnumi ne tik Maksimili- 
ionOj bet dargi jo žmonos Kar
totos, kuri baigė savo dienas 
kaip beprote.

Kuomet jį, bene 1930 m. pra
džioje ar 1929 m. pabaigoje lai
dojo tuose kapuose, tarp laido
tuvių dalyvių buvo dal nam 
rašteliai, kuriuose buvo prašo
ma pasimelsti už sielą don Ši
moni, vienintelio Maksimilijo-

PAETOW DENIAI LAB.
5046 SO. ASHLAND AVĖ.

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

BALZEKAS MOTOR SA 
“U VVILL LIKĘ US”

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515

LES

iXi&SSSrMAIYK!TE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio

Reikmenų 
Statybai

ir visokiai;-
ŠIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS 

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITVVINAS—GenerąJis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia Įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

Karšto Vandens Įrengimai.
• ŠTYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING 4JUPPLY CO., Ine,

6 W. Garfield Blvd. prie State St. (N. W. kam.p.F btate ir 55 st.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

Aš esu užinteresuotas sekamais 
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės):

□ Apšildymu □ Stokeriu
□ Plumbingu □ Sienų Tailu

Vardas ........

Adresas

Telefonas ...

no I. Habsburgų-Lothringens 
giminės, Meksikos imperato
riaus sūnų, gimusį įš princeses 
Karietos, Belgijos princesės ir 
Meksikos imperatorienės.

Jeigu šis paslaptingas žmo
gus butų savo kilmę rėmęs bent 
tėvo tik atžvilgiu, gal ma butų 
patikėti, nes, kaip to laiko žilio- 
nės kąjba, buvo panašus į Mak
similijoną, savo tariamą ievą 
visu kuo, kaip du lašai vandens, 
bet kadangi jis tvirtino, kad jo 
motina esanti taip pat legalė 
Maksimilijono žmona — reikia 
labai abejoti ir sunku sutaikyti 
su pačiais įvykio faktais.

Puikiai žinome, kad Maksi
milijonas priėmė Meksikos im
peratoriaus sostą daugiausia 
prikalbamas savo žmonos Kar
ietos ir butų tuo imperatoriu
mi nebuvęs, jei butų virtęs Len
kijos karaliumi ir Lietuvos di
džiuoju kunigaikščiu.

Kuomet jiedu išvyko naujon 
valstybei!, buvo ne tik vedę, bet 
galėjo laiko atžvilgiu dargi su
silaukti sūnaus Meksikoje, bet... 
mes žinome, jog Maksimilijo
nas atsidūręs nedraugingame 
krašte, kur jo niekas nekentė, 
pasijuto labai blogai ir nujau
tė, kad viskas gali baigtis blo
gai, jei negaus niekelio pagal 
bos iš Europos.

Tos pagalbos išvyko ieškot 
jo žmona, kuri turėjo jau būt 
pagimdžius m'nėtą sūnų, ma
ža to, sulig to tariamo sunaus 
tvirtinimo, ji dargi jį paliko 
pas tėvą.

Kuomiet Kartota niekur Eu
ropoje nesurado pagalbos savo 
vyrui ir susijaudinusi bei susi
rūpinusi pradėjo psichiniai sirg
ti, Maksimilijonas gyveno pas
kutines savo viešpatavimo die
nas, kurias baigė prie sienos 
Meksikos revoliucijonierių su
šaudytas.

Sulig minėto inžinieriaus pa
sakojimo, ištikus nelaimę jo tė
vą, jį pasiėmė vienas Meksikos 
karininkas ir įsūnijo, kad mek
sikiečiai nenužudytų ir nekalto 
kūdikio, kaip galimo sosto įpė
dinio, arba bent pretendento.

Jo kūdikystės dienos praslin
ko įvairiuose vienuolynuose, 
kur kažkokia paslaptinga glo
ba juo visą laiką rūpinosi ir 
mokė bei donge mokslo ijr kitas 
išlaidas.

Pats žmogus, baigęs inžinie
riaus mokslą, patikėjo savo kil
me, tikėjo ja tvirtai ir dargi 
dvidešimto šimtmečio pradžio
je atvykęs į Vieną, Austrijos ir 
bendrai Habsburgų giminės so
stinę, pradėjo bylą, reikalauda
mas, kad jam pripažintų ne tik 
karališką kilmę, bet ir gražintų 
dar užsilikusius savo tėvo, Mak
similijono turtus, kurių tarpe 
buvo Miramaro pilis netoli 
Triesto miesto iš kur išvyko jo 
tėvas Meksikon ir mirtim

Byla visgi nesuteikė inžinie
riui turtų, nes savo kilmės įro
dymui jis daugiau nieko netu
rėjo, kaip tik savo nepaprastą 
panašumą tėvui ir mirusio sa
vo globėjo — karininko pasa
kojimus, kurie pasiekė tik jį.

Bet. . . yra ir neaiškių, dar
gi įtartinų bruožų visoje šioje 
istorijoje įr nežinią keno ran
kos paūksmėje žaidė šjo žmo- 
gaus likimu.

Vienas iš svarbiausių klausi
mų neaiškus: ar pats inžinierius 
žinojo, kad turi kažkokius taį 
paslaptingus globėjus pasauly
je?

Žinoma, jog jis gaudavo pi
nigų ^perlaidas nuo nežinomų 
asmenų, t. y. kurie tai daryda
vo prisidengdami kažkokiomis, 
svetimomis pavardėmis. Mažą 
to, yra kitas gan svarbus daly
kėlis, kuris iki šiandien nepą- 
aiškėjo. Būtent, jo byla per pas
kutinį pasaulio karą Prancūzi
joje už šnipinėjimą priešo nau
dai.

Mat, kųpmet nepasisekė inži
nieriui atgauti savo tariamus 
turtus iš Habsburgų giminės 
Vienoje, jis persikėlė Prancuzi- 
jon ir buvo dargi valdžios nu
siustas į Madagaskaro salą pra
vesti gelžkelį. 1

Jis pasirodo buvo gan gabus 
žmogus ir dar karo pradžioje 
Prancūzijos valdžiai pardavė 
savo išradimą — parabelių, ku
ris buvo įvestas Prancūzijos ka
riuomenėn, po to, kaip Prancū
zijos valdžia iš Paryžiaus pabė
go į Bordeaux miestą bėgdama 
ųup besiveržiančių vokiečių.

Tai bepe nnvo apie 1914 m. 
pabaigą.

Bet 1915 m. inžinierius buvo 
suimtas ir jam iškelta byla už 
“palaikymą santykių su priešu”, 
arba kitais žodžiais tariant, už 
šnipinėjimą priešo naudai, gal 
tos pačios Austrijos, kurios val
dovai atmetė jo reikalavimą 
pripažinti jį kaip giminės narį.

Ir štai, pratupėjo minėtas don 
Šimoni virš aštuonių mėnesių 
kalėjime ir nei iš šio, nei iš to, 
be jokio paaiškinimo, jis buvo 
iie tik paleistas, bet dargi jo 
byla numarinta.

Toks įvykis ir dar karo me
tu, gręsįant didelei bausmei, pa
aiškinamas tik žymių asmenų į- 
taka, kurie staiga išdygo už šio 
inžinieriaus pečių ir padalė sa
vo.

Maža to, po to jis vėl gan ar
timai bendradarbiavo su. pran
cūzų yaidžia parduodamas ne
mažą jo išrastų pa lobui, n imu , 
kaip šiaip įvairiose ginklų pušy
se, taip dargi ąviacjoje.

Šio karo jis nesulaukė mirda
mas dargi dešimčia metų anks
čiau, bet jei butų gyvas, kas 
žino ar nebūtų dabar Lavalio 
pusėje.

II.
Tokia šio žmogaus oficialu ii 

legendarė biografija.
Dabar tenka panagrinėti kiek 

gali būti visoje šioje istorijoje 
tiesos ir kas visgi sukinėjosi šio 
asmens užpakalyje ir buvo jo 
legendos pataikymu užintere
suotas arba daugiau žinojo, ne
gu pats inžinierius?

Vienas iš svarbiausių klausi
mų: ar galėjb jis būti Maksi
milijono smiltini ir svarbiausia, 
jo žmonos Ę&rlotos?

Čia gal ir sunku pasakyti, bet 
galima šitokį dalyką daleisli, 
dargi nealsižvelg.ant į juodvie- 
jų vedybų datą ar panašius ofi
cialius dalykus, nes jeigu mes 
nagrinėsime ' kūdikių gimimą 
sulig oficialių vedybos doku
mentų, turėsime daugelį pripa
žinti nelegaliais, dargi jau tėvų 
pripažintais, nes vedybų doku
mentas vienas, o realybė ir san
tykiavimas kitas.

Daug svarbesnis klausimas: 
kodėl tas gimimas toks paslap
tingas? Kodėl, visgi tievai, tuo 
labiau, didelio (krašto valdovai, 
nepranešė apie tai savo pavaldi
niams?

šiaip ar taip, tai galėjo būti 
ir klintis, bet galėjo būti ir iš
eitis.

Jei iš liesų don Šimoni yra 
juodvįejų sūnūs ir apie jo gi
mimą nieko nebuvo pranešta 
pačioje Meksikoje, jis turėjo 
gimti jau sukilimo melu ir tė
vai galėjo iš baimės to įvykio 
nepaskelbti.

Motyvų tam buvo.
Vienas iš svarbiausių: jei yra 

vien Maksimilijonas — meksi
kiečiai galėjo galvoti juo atsi
kratyti, bet jei gimė jau jami į- 
pėdinis, atsižvelgiant į to laiko 
įpročius ir kilus dalykus, to ta
riamo sunaus pasilikimu soste 
galėjo susirūpinti ne tik Habs- 
burgai, bei ir Belgijos bei kitų 
valstybių monarchai, kurie šio
kią ar tokią giminystę galėją 
įrodyti. Galėjo prasidėti daug 
sunkesne kova patiems meksi
kiečiams ir pranešus apie tai, 
anie galėjo ne tik paskubinti į- 
vykins, bet baigti kovą su sa
vo neprašytu imperatoriumi 
daug anksčiau, negu kiti ateis 
iš Europos jiems padėti. Ir šis 
noras laimėti laiko — galėjo 
versti tėvus susilaikyti skelbti 
apie sunaus gimimą.

(Bus daugiau)

Užk vietimas 
f Radio Parodą

Pas Budriką Jau Yra Iškrautos Visos 1942 
Metų Radios, Visų Geriausių Išdirbysčių

Niekas Nėra Geresnio Namuose Kaip Turėti 
Gerą Radio ir Gėrėtis Gera Muzika, Daino

mis ir Žiniomis. Tam Reikalinga 
Gera Nauja Radio

Jus nusistebėsite kokią gerą, didelę, gražią 
radio pirksite iš Budriko už ......................'G9“

Tikra vertė yrą $100.00 ir dar nuolaida už seną radio. 
Pasirinkimas didelis mažučių radio, radio kombinacijų 

ir Lietuviškų Rekordų.

Už "S 119.50 didelės mieros garantuotas 1941 melų 
Elektrikinis Šaldytuvas

Pas Budriką rasite didelį pasirinkimą ir 

lengvus išmokėjimus.

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

Jos. F. Budrik, =
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET
Tel. YARds 3088

/
Žymus nedėlios radio programas WCFL, 1000 k. nedėlios vakare 

6:30 P. M.

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. Rooeevelt Rd„ Austin 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KĄNTER
MUTUAL UQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

PASKOLA—
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL S AVINGS
and LOAN ĄSSOŲIAT1ON 

OF CH1CAGO
Mokame 31/2% Dividendų

8202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J Kazanauskas, Sec.

$1,000,000-00

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 p i- 
doinis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Ką$dien nuo 8:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7 DO 

vak vakare, 
Išgirskit vėliausias elnias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

RAINA 15 CENTŲ 
Tik ką gayęme naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1789 So .Halsted St, 
Chicago, UI.

Vardas _______ ___________
Adresas ____________________ _

Miestas__________ ____________ _

Valstija _ ______________
• ------ - ------ 4



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, liepos 12, 1941
.........................  . ...........................................J ....

llligiois-Iodiaiia-M ichJ gai Wiscoosm Žinios |
ŠIS NAUJIENŲ PIKNIKAS, TAI BUS - 

VISU PIKNIKU PIKNIKAS
Daugelis lietuviu leidžia kur nors atostogas. Vieni yra iš

važiavę toliau nuo Chicagos, o kiti čia pat Ch'c?goj arba visli 
netoli Chicagos. Ar visi praleidžia smagiai atostogas? Reikia 
manyti, kad taip. Juk atosteges yra dėl to, kad įgijus daugiau 
energijos, pasilsėjus ir prisisemus kuodaugiau saulės spindulių 
žiemai.

Saulės spinduliai yra gyvybes šal inis. Taigi to gyvybė; šal
tinio prisisemti lietuviai ir vyksta atostogų. Vieni išbūna ilgiau, 
kiti trumpiau. Bet visi siekia vieno tikslo — pailsėti.

Naujienų piknike, liepos 27 dienų, bus vienos dienos pik
nikas ir tai toks piknikas, kurio visi laukia. O laukia dėl to, 
kad šiame Naujienų piknike kas nors gaus nepaprastų dovanų 
— Packard automobilių. Kas tokios dovanos nenori gauti? 
Nėra nė vieno. Visi nori tokių dovanų gauti. Vienas iš visų su
sirinkusių gaus.

Taigi praleisti vienų dienų atostogų Naujienų piknike lie
pos 27 dienų, Sunset darže, 135 St. ir Archer Avė., Lemont, III., 
verta.

Jei kuris yra išvažiavęs atostogų, kad ir toliau nuo Ch’ci- 
gos, tai tų dienų verta atvykti į Naujienų šį piknikų. Kas ga’i 
žinoti, gal atvykęs gaus Packardų dovanų.

O praleisti vienų dienų tyrame ore, gražiuose kalneliuoie, 
tarpe pažįstamų ir draugų, juk tai yra didžiausias smagumas 
ir malonumas. Reikia atsiminti, kad šiame Naujienų piknike 
bus suvažiavę lietuviai ne tik iš Chicagos, bet ir iš apl nkinių 
miestelių ir miestų. Net ir iš tolimos Kanados bus svečių.

Taigi visi į NAUJIENŲ piknikų!

AKCIJA RUSŲ FRONTE

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $8.00 

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales taksai ekstra.
BLACK BAND LUMP 59.75

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfofjn jf. ėutieito
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
1605-07 So. Hermitage Avė. 
M7 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
’O V _ • KOPLYČIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE

Klausykite muši] radiu programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto is WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Pridengti dirbtinų durnų siena, rusų pėstininkai skubinasi pontoniniu tiltu kaž 
kur rusų-vokiečių fronte.

Jauna Lakūnė 
Bandė Nusinuodyti, 
Priežastis Nežinoma

Policija stengiasi patirti dė! 
kurių priežasčių Dorothy Po- 
well, graži 24 metų lakūnė iš 
La Crossa, Wis. paėmė nuodų 
viešbučio kambary Chicagoje. 
Laukiama iki atvyks iš Milwau- 
kecs jaunas vyras Donald Ells- 
\vorth, nes manoma, kad jis be
ne bus tas “Don”, kuriam mer
gina parašė atsisveikinimo laiš
ką, v

Miss Powell rasta kambary 
be žado, bet nuvežta ligoninėn 
buvo atgaivinta. Daktarai sako, 
kad ji turi “kovojantį šansų” 
pasveikti.

Jaunosios lakūnės tėvai atvy
ko Chicagon tuoj kaip tik jie 
gavo žinių apie dukters pasi
elgimų, sako negali suparsti dėl- 
ko ji nuodų ėmė.

Atsisveikinimo laiške “Bo
nui”, ji parašiusi, kad ji kiek 

/ laiko atgal patyrusi, kad “jai 
I likę tik trys mėnesiai gyven
ti.” Ji į Chicagą atvyko liepos 
6 d. ir susirado stenografistės 
darbų.'

Pakvietė Gen. Wood 
Debatuoti Su Karei
viu Apie Apsaugą

“Fight For Freedom” Chica- 
jos skyrius vakar iššaukė de- 
atams Gen. Ilobert E. Wood, 

‘America First” komiteto na- 
donalį pirmininkų. Courtney 
Batber Jr. “Fight For Free
dom” skyriaus direktorius sa
kė, kad su Gen. Wood deba
tuotų vienas narys, kuris pa
sidavė savanoriu armijom De
batų tema: Jungtinių Valstijų 
Apsaugos programa.

To kareivio-debatuotojo pa
vardė bus paskelbta tik po to, 
kai “America First” komitetas 
formaliai sutiks į debatus leis
tis.

Neilgai trukus po to kai poli
cija jį užrakino Desplaines St. 
stoties kaliny, Joseph Ludic 
rastas pasikoręs savo diržu. Jis 
buvo rastas Union parke gir
tas. Ludic, 48 m., gyveno 1222 
Wcst Chicago Avė.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Žmonai Reikia 
Išpilt Kailis, 
Sako Ūkininkas '

J. J. Žukas “Laisvėj”

Kitaip Ji “Nekooperuoja”
LAKE ZURICH — Ūkininkas 

Martin Horak, kuris turi 93 
akrus geros žemės ties Route 
63, “turi kartas nuo karto savo 
žmonų mušti”, nes kitaip ji 
“nekooperuoja”.

Bet jis užsigina mušęs jų 
devynšniuriu kančium. Jo 
žmona, Albie, pagimdžiusi jam 
aštuonis vaikus, vakar atsilei
do ir sakė, kad ji nori užmirš
ti viską, užmiršti visus “Įlipi
mus” ir savo vyrui dovanoti.

“Aš jį myliu, kitaip nebū
čiau galėjus su juo gyventi,” 
ji pasikliovė.

Užmiršdama ir dovanodama 
ji užmiršta ir paskutinįjį “kai
lio išpylimą” trečiadienio va
kare, kada ji, apsivilkus nak
tiniais marškiniais tamsy iš
bėgo ant vieškelio ieškoti pa- 
gelbos. Ji buvo sukruvinta.

Martin, kuris buvo suimtas, 
tapo paleistas po $1800 užsta
tu. Jis sako, kad kada jis iš 
sigeria tai jo būdas yra nekoks. 
O geria, sakė jis, užtai, kad 
“neturiu su kuo pasikalbėti”.

Vaikams Tas 
Patvarkymas 
Tikrai Netiks
Siuto Uždraust Mažamečiams 
Pasirodyti Gatvėj Po 10 V. V.

JOLIET, III. — Will apskri
čio probacijos viršininkas pa
ruošė įstato projektų, kuris 
jeigu bus priimta miesto tary
boj, uždraus vaikams iki 16 
metų pasirodyti gatvėje tarp 
10 vai. vakaro ir 5 vai. ryto. 
Prasižengusieji butų vedami 
policijos stotin ir jų atsiimti 
turėtų atvykti tėvai. Tėvai tu
rėtų ir pabaudų sumokėti: pir
mų kartų — $5, antrų kartą— 
$10, o už trečią kartą—$15 ir 
30 dienų kalėjimo.

Pasiūlymą remia policijos 
viršininkas ir apskrities teisė
jas.

Palmer House įvyko užkan
džiai, kuriuose dalyvavo grupė 
chicagiečių lietuvių ir buvęs J. 
V. ministeris Lietuvoj, Owen 
J. C. Norem. Užkandžiui pir
mininkavo Justinas Mackevi
čius. Tartasi apie planus sukė
limui pašalpos Lietuvos nuken- 
tėjusiems žmonėms.

Juozas J. Žukas, plačiai ži
nomas tenisistas, vakar buvo 
išleistas į “laisvę”. Bet tik vie
nai dienai.

Žukas, kaip žinia, randasi li
goninėje. Pereitą žiemą jis jo
kiu budu negalėjo “šalčiu” at
sikratyti. Dviem, atvejais buvo 
priverstas po keljoliką dienų lo
voje gulėti. Teką kreiptis į gy
dytojus. Ir štai Dr. M. Strikol’is 
pradėjo nužiūrėti, jog tai nėra 
paprastas “šaltis”, bet kas nors 
rimtesnio. Daktaro patariamas, 
Žukas turėjo pasiduoti tiksles
niam egzaminavimui.

X-spindulių paveikslai ir eg
zaminavimas parodė, jog į vie
nų plaučių pusę jau yra susi
metę džiovos perai.

Kai tie dalykai paaiškėjo, tai 
Juozas nusitarė vykti Į muni
cipalinę ligoninę ir ten pasilik
ti, kol pasveiks.

,Į ligoninę išvyko prieš kele
tą savaičių. Tada jis atrodė “lyg 
nuo kryžiaus nuimtas”. Bet da
bar tai visai kitoks, — atrodo 
pailsėjęs, padiktėjęs (užaugo 
10 svarų).

Vakar pirmą kartų turėjo 
progos vienai dienai apleisti li
goninę. Pirmiausia užsuko j 
“Naujienas”. Papasakojo apie 
savo gyvenimą ligoninėje, kur 
nustatytas savotiškas režimas. 
Paskirtu laiku reikia keltis (6 
vai. ryto), paskirtu laiku pa- 
cijentai eina gulti. Maistas ge
ras, dėl priežiūros irgi skųstis 
netenka. Ypačiai esąs populia
rus vienas daktaras, į kurį pa- 
cijentai žiūrį lyg į kokių išga
nytoja.

Gyvenimas ligoninėje, sako 
Žukas, butų visai pakenčiamas, 
tik kartais pasidaro labai ilgu. 
Kai atvyksta lankytojai, tai pa
sijunti daug geriau.

Nuo dabar Žukas dvi dienas 
per mėnesį galės į “laisvę” iš
eiti. Vadinasi, jam bus sutei
kiamas leidimas bet kurių die
nų į miestų atvykti. Toks lei
dimas bus duodamas nuo 7 vai. 
ryto iki 9:30 vai. vakaro.

Kad nebūtų labai ilgu, tai 
Žukas po kelias valandas kas 
savaitę praleidžia ligoninės la
boratorijoje. Ten jis atlieka 
tam tikrų jam pavestą darbą.

Visiems draugams ir paž*- 
stamiems Žukas duoda , labas 
dienas. O draugams, kurie ii 
aplankys, jis iš anksto tark? 
ačiū.

Labanausko Ir 
Girdžiutės Vestuvės 
— Rugsėjo 27

Vakar patirta, kad Longino 
Labanausko, Lietuvos Konsula
to sekretoriaus jungtuvės su 
Josephine Girdžius, gražia Bri- 
ghtonparkiete, įvyks rugsėjo 27 
d. Busimoji ponia Labanauskie
nė yra veikli Vyčių organiza
cijoje. Labanauskas, kuris ir
gi Brighton Parke gyvena,’ yra 
“Jaunimo” laikraščio redakci
jos narys. Vestuvių puota, ma
noma, bus viena iš tų “lietu
viškai didelių.”

Paintė Pieno
Centu Brangiau

Kelios pieno kompanijos va
kar nutarė pakelti kainą ant 
paintėmis parduodamo pieno 
vienu centu. Naujoji kaina įeis 
galion pradedant pirmadieniu.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVIAI
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 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRglnia 6038 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos: 

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

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 nagai sutarti-
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERTS •
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.AK1ĮJ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 8597

Tel. YARDS 3148
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. STRTKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel. PROSPECT 1938

DR. C. Z. VEZEL’F
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
V A T, A NDOS • 2—4 n^nint ir 7—n 
vakaro, trpėiadieniais ir sekmadip 

nipis nagai susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, 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 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 13 

• valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 8994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po 

pint 7 <ki 8 vai. N#*d nuo 10 iki 12
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434rTel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 Dearborn St.
Room 1230 

Ofiso tel. CENTRAL 1824. 
Namų tel.—Hyde Park 3396
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VAKAR CHICAGOJE
Dvi motinos
susipykę su vyrais išrado nau
ją keršto būdą. Vieton pačioms 
“išsikraustyti”, jos pasiėmė sa
vo mažus kūdikius ir nunešę 
prie prieglaudų juos paliko. Abi 
jaunosios mamės vienok grei
tai suprato savo žingsnių ne
išmintingumą ir grįžo kūdikių 
atsiimti.

0 0'0
Majoras Kelly
nepritaria kėlimui *‘L” trauki
nių fėro. Jis sako, kad pirma 
“L” traukiniai turi susijungti 
su gatvėkariais ir tik tada gal
voti apie naujus planus.

000
Chicaga Prisidės
prie visoj šaly vedamos ai i ūmi- 
nijaus rinkimo kampanijos pa
aukodama miestui priklausan
čio 1,500 svarų to metalo.

0 0 0

a. a.
MATEUŠAS MISIŪNAS 

gyv. 5443 So. Shields Avė.) 
Tel. Boulevard 2457

Persiskyrės su šiuo pasauliu 
liepos 9 d., 10 vai. vak., 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Lietuvoje, Švenčionių aps. 
Daudeliškių parap., Geniunų 
kaime.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Emiliją Dyokas, pus
seserės sūnų Frank Shimenas, 
taipgi daug giminių ir pažįsta
mų, o Lietuvoje dukterį Do
micėlę Blaževičienę ir jos šei
mą ir 5 anukus ir kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 44 E. 108 
St., Roselande.

Laid. įvyks šešt., liepos 12 
d., 1:30 vai. po pietų iš kop
lyčios į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Mateušo Misiūno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jąm paskutinį patarnavimą.ir, 
atsisveikinimą... _

Laid. dir. Lachavičius ir 
Sunai, tel. Canal 2515 arba 
Pullman 1270.

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms* Ban
ketams, Laidotu
vėms* Pa p u o š i-

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Penki Asmens
neteko $4,850 vertes brangeny
bių ir $190 pinigais kada dm 
veidus prisidengę, banditai su
stabdė jų automobilių ties 4915 
North Kimball avenue.

000
15 Metų Studentas
Harold Narloch, 3030 North 
Spaulding avenue, mokinęsis 
Lane Technical High School, 
prigėrė maudymosi baseine Ca- 
lifornia parke, 3901 North Ca- 
lifornia avė. Jis buvo vienturį 
tis sūnūs.

0 0 0
Nežinomas Vyras
šoko į Chicagos upę ties La 

Šalie Street. Jį tilto sargas iš
gelbėjo ir ugniagesiai po 45 
minučių atgaivino, bet jis mirė 
vėliau ligoninėje.

0 0 0
16 Metų Vaikinas
George Ellis iš Evanstono pri
sipažino papildęs 30 vagysčių 
bėgy vienų metų. Jį policija su- 
aikė remdamasi įtarimu.

0 0 0
Lietus, kuris atvyko anksti 

ryte smarkaus griaustinio ly
dimas, bet vėliau pranyko, su
grįš šiandien ir gal rytoj, sa
ko oro biuras.

Traukinio ir automobiliaus 
susidūrime ties Harvey, žuvo 
Leo Moranski, 2’2 m., gyv. 
10419 Hoxie avenue. Du kiti, 
broliai Armand, 21 m., ir Wil- 
liam, 24, kritiškai sužeisti.

Šiemet daug namų baldų dir
bami ne iš medžio, bet iš ce- 
liulozės, chicagiečiai pastebėjo 
baldų parodoj, American Fur- 
niture Mart.

Vakar Palaidota ' 
Lietuvoj Gimusi 
Žymi Chicagiete
Sūnūs Užima Aukštas Vietas 

Visuomenėj
Vakar Chicagoje tapo palai

dota Mrs. Hannah Golan, Lie
tuvoj gimusi žydė, kuri Chįca- 
gon atvežta maža mergaitė ir 
čia išaugino pavyzdingą šeimą,

Vienas jos sūnūs, Louis Go
lan, yra Chicagos parkų komi- 
sijonierius, o kitas, Samuel Go
lan, yra Illinois valstijos dar
bo tarybos pirmininkas.

Mrs. Golan buvo 67 metų. 
Ji paliko vyrą Mauricc J. Go
lan, kuris jau keli metai pasi
traukęs iš aktyvios advokatū
ros profesijos, ir tris kitus sū
nūs, Herman, Abraham ir Eli, 
kurie visi yra advokatai. Ve
lionė gyveno nuosavuose namuo
se, 300 South Ha-mlin avenue.

c _

Pirmadienį Laidos 
Marijoną Valaitienę 
(Putrytę)

Pirmadienj bus palaidota Ma
rijona Valaitienė (Putrytė) Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse.

Kaip pirmą valandą po pietų 
A, M. Phillips koplyčioj Įvyks 
didelės iškilmės, Al. Brazis su
dainuos keletą liūdesio dainelių, 
kalbėtojai paa škins veliortSš 
gyvenimą. Taip pat kapinėse 
bus irgi dainos ir prakalbos.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
PERSONĄL 

Asmenų Ieško
partners wanted 

Partnerių Reikia
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-Žemė Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-Žemė Pardavimui

a. a.
MARIJONA PUTRYTĖ

Gimė Žiūriu Kaime, Žagarės Parapijoj
MIRĖ LIEPOS 9d., 1941, 10:09 VALANDĄ VAKARE

po pirmu (mirusiu) vyru Kudulienė. Dabartinis vyras Valaitis, 
kuris rūpinasi laidotuvėmis.
Paliko dideliame nubudime 3 dukteris ir 3 sūnūs Kudulius: Stellą 
ir jos vyrą Staniką, Pauliną, jos vyrą Vanniną ir anūkę Lorettą, 
ir Mary Bobak, 3 sūnūs: Kazimierą, jo moterį Daratą ir 2 anukus, 
Povilą, jo moterį Anną ir anūką, ir Adolfą, 2 brolius: Kazimierą 
Putrį, moterį Frances ir jų šeimą ir Vincą Putrį, jo moterį Zuzaną 
ir jų šeimą. Lietuvoj seserį Oną, brolį Povilą Putrį ir daug kitų 
giminių.
Priklausė prie SLA 129 kuopos ir Chicagos Lietuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas randasi A. M. Phillips koplyčioj, 3307 Lituani- 
ca Avė.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 14 d., 1:00 valandą po petų. Iš 
koplyčios bus nulydėta į Tautiškas kapines.
Visi A. A. Marijonos Valaitienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
VYRAS, DUKTERYS, SUNAI, ŽENTAI, MARČIOS, BROLIAI, 

ĄNUKAL BROLIENĖS IR GIMINĖS
Ląidį. dir. Ą. M. Phillips, tel. Yards 4908.

PAIEŠKAU APSIVEPIMUI mer
ginos ar moters, ne senesnės 40 me
tų, ne sunkesnės 130 svarų, links
mos, tinkamos prie biznio. Nemokan
čią išmokysiu. Aš esu viduramžis, 
nerūkau, negeriu jokio gėrimo, mu- 
rikantas, grojįnu visokius instru
mentus. Turto nereikalauju. Ra
šykite 1739 Sq. Halsted St., Box

PAIEŠKAU savo sesers Agotos 
Rimkiutės, po vyru PluŠcauskienė. 
Paeina iš Panevėžio apskr., Viduk
lės miestelio. Pirmiaus gyveno 
Scranton, Pa. Providence St. Rašy
site J. Linkus, 8115 So. Justine St., 
Chicago, III.

te-

Tėvas, Sužeistas 
Begelbstint Duktės 
Gyvybę, Pasimirė

Juozas Kveton, 30 metų
vas, kuris tapo sunkiai sužeis
tas sekmadienio vakare begelb- 
stint savo vienų metų dukre
lę iš po atvažiuojančio auto
mobilio, vakar numirė Šv. Kry
žiaus ligoninėj. Jis džiaugėsi, 
kad duktę išgelbėjo. K’veton gy
veno Brighton Parke, 4611 So. 
Fairfield avė. Nelaimingąjį au
tomobilių vairavo Paolo Bizza- 
ro, 55 m., 2558 West 38th st. 
Nelaimė įvyko 38th place ir Ca- 
lifornia avė. kryžkelėj.

PAIEŠKAU GYVENIMUI drau
gės, ne senesnės 40 metų. Aš naš- 
lis, be vaikų. Svaiginančių gėrimų 
nevartoju, gerai uždirbu. Su pirmu 
laišku pasiuskit savo paveikslą. 
Box 2513, 1739 So. Halsted Street

PAIEŠKAU našlės apie 45-50 me
tų, kuri turi farmą be skolų. Esu 
našlys, turiu namą ir 13 metų duk
terį. Esu Amerikos pilietis. Mano 
moteris yra mirus. Katra turi u.pą 
gyventi ant farmų ir turi kiek tur
to, prašau atsiliepti. Turiu leidimus 
visur už dyką trainu važiuoti. Ra
šykit 1739 So. Halsted St. Box 2514.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

IEŠKAU PUSININKO į roadhau- 
zės biznį. Gera vieta, geras biznis. 
Dėl platesnių informacijų, kreipki
tės 5700 W. 79th St.

FUKN1SHED ROOM S—TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS su visais 
patogumais prie suaugusių šeimy
nos. Pageidaujama negirtuoklių; 2 
lubos. 3440 Emerald Avė.

PERKAM, parduodam ir mainon 
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 4 kambarių mūri
nis namas ant 50 pėdų loto, 6839 
So. Rockvvell St. Taipgi parsiduoda 
keletą lotų. Kreipkitės 4222 So. 
Richmond St.

PARDAVIMUI 2 aukštų muro 
namas su 4 kambarių katedžium 
užpakalyj.

K. KOLARIK 
717 W. 16 Street

PARENDUOJAMAS kambarys 
vyrui ar merginai prie mažos šei
mynos. Visi suaugę. Furnišiuotas ar 
nefurpišiuotas. 8033 S. Paulina.

m KENT—1N GENERAL 
Henrietai—Bendrai

KĄ TIK PABAIGTA
5835 So. Mozart St. Model 6 kam

barių mūrinė rezidencija. Tailo 
maudynė.

Statytojas parduos arba mainys.

TURIM GREITAI parduoti groser- 
nę su namu, arba randavoti. Yra 
užpakaly 4 gražus kambariai. Prie
žastis .pardavimo: turiu greitai iš 
Chicagos išvažiuoti. Arba mainais.

3847 W. 66th St.

DAKTARO OFISAS RENDAI. 
Karšto vandens šiluma. 5 kamba
riai ir ofisas. Virginia 9577. 4358 S. 
Fairfield Avė.

ANT RENDOS 8 flatai po 3 di
delius kambarius, su visais rakan
dais, dišėmis ir baltyniais. Taipgi 
kambariai pavieniams. Galima ga
mintis valgyti. 1308-12 W. Madison 
Street. Mrs. Wutzen, manager.

DYKAI! DYKAI!
Musų sąrašas No. 263 dabar išėjęs 
ši spaudos. Jį sudaro 216 TIKRŲ | 
real estate bargenų, esančių Cice
ro j, Berwyne, Riverdale ir Lawn- 
dale. Jis yra jūsų pagal pareika
lavimą. Telefonuokit ar rašykit, ar
ba atlankykit musų ofisą, o gausit 
mandagų, greitą ir protingą patar
navimą. Bukit išmintingi! Taupykit! 
Pralenkite infliaciją!

JOHN O. SYKORA
REALTOR

PARSIDUODA PIGIAI Gas Sta- 
tion ir Restoranas. ll'/i akerių miš
ko.

Archer arti 135th St. 
LEMont 87J1.

i

Jaunavedis Laimėjo 
Antrąjį Prizą 
Trafiko Teisme

MERGINOS LAUNDRĖS DAR- 
BUI. Patyrimas nereikalingas. 38c 
valandai pradžioje. Stevens Laun- 
dry, 3001 W. 51st St.

FEATHER GIRLS, patyrusios, 
dirbti prie plunksnų, 65 East South 
Water St. Room 802.

RENDON ŠTORAS. Per daugelį 
metų buvo bučernė. Tinka bite ko
kiam bizniui, barberiui, kriaučiui. 
Didelė vieta, švari bučernė. Tin
kama vieta tavern su rūmais. Savi
ninkė priims partnerį. Klauskite: 
3435 So. Wallace St. 3 floor front.

RENĘON 4 kambarių flatas, an
tros lubos, pečiais šildomas. Turi 
būti bevaikiai. 4148 So. Campbell 
Avė. Savininkė gyvena ant 3 lubų.

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vadovaujam greitiem 

pardavimam

SOUTHWEST SIDE
2 aukštų muro namas, 8-3 Vz, $350 
mėnesį. $21,500. Finansuos.
2 aukštų muro namas, turi 3 po

3, 3 po 4, 3 po 5 ir 1 po 5 kam
barius beismente. Pajamos $412 j 
mėnesį. Kaina $23,000. Finansuos.

Box 2512
1739 So. Halsted St.

2 aukštų muro namas, 
kambarių. 1 krautuvė. $80 
sį pajamų. Geram stovy, 
giai. Gena vieta. Cicero.

Cicero 6847

2-4, 1-5 
į mėne- 
Nebran-

Teisėjas George L. Quilici 
vakar trafiko teisme pasiūlė 
kitą prizą tam nusikaltėliui, 
kuris turės geriausią ir origi- 
nališkiausią pasiteisinimą. Pri- 
zą — bylos panaikinimą — lai
mėjo Milton Krengiel, krautu
vės tarnautojas.

Jo 
koks:

HELP WANTED-MAJLE-EE1V1ALE 
Dąrbininkų-Darbininkių Reikia

pasiaiškinimas buvo ve

buvau susivėlinęs nuvyk- 
kriaučių pasimieruoti 

kurio , man reikėjo
ti pas 
“taksydą 
mano vedybom^ i. Aš .apsived
žiau birželio 29 dieną ir štai
čia žiedas įrodymui.”

Krengiel, 21 metų amžiaus, 
buvo 
mylių 
noje.

sugautas važiuojant 
greitumu 25 mylių

43 
zo-

Paminėjo Lietuvį 
Beisbolo Lošiką

Vakar beisbolo rašytojai ame
rikonų spaudoj paminėjo, kad 
tai buvo lietuvio Vytauto Ta
mulio, Brooklyno Dodgcrs ty
mo pičerio, gimtadienis. Tamu
lis gimė prieš 30 metų Cam- 
bridge, Mass.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Umanskis pas prezi

dentą Rooseveltą
WASHINGTON> D. G., liepos 

10 d.—Nuo sovĮetų-naciy karo 
pradžios sovietų ambasadorius 
Umanskis šiandien pirmą kartą 
matėsi su prezidentu Rooscvel- 
tu.

Umanskis kelis kartus matė
si su užsienio departamento se
kretoriaus padėjėju Sumner 
Welles.

Nepaskelbta pasikalbėjimo te
ma, bet manoma, kad Umans
kis aiškino Rooseveltui kokia 
karo medžiaga sovietams yra

konfis-
verlės

Ainert-
sustojo

Britai konfiskavo 
prancūzų kvepalus
JERSL2Y CITY,* N. J., liep. 10 

d.—Britų inspektoriai 
kavo 120,000 dolerių 
prancūzų kvepalų, kai 
kos laivas Excambion 
BerniLidos uoste.

Brangius kvepalus vežė pran
cūzų pramonininkas Amerikon, 
kad galėti^ perduoti Coty ben
drovei.

Britai sako, kad kvepalai yra 
gaminti prancūzių okupuotoje 
dalyje ir pramonininkas netu
rėjo leidimo britų kvepalams 
vežtK .

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY
25 E. ’JAckson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

3 RŪMAI ANT RENDOS, naujai 
ištaisyti. Yra maudynė. 657 W. 18 
Street.

TAVERNOS KRAUTUVĖ ir 7 
kambarių namas. Gera vieta ir ge
ras biznis. Geriausias pasiūlymas 
šią savaitę. 1207 W. 87th St.

PARSIDUODA ar išsirenduoja 
bizniavas namas Bridgeporto kolo
nijoje. Telefonas yra ant sainos. 
Namas randasi 934 W. 29th St.

TO KENT—VVANTED 
Ieško Renriuoti

MOTERIS IEŠKO 1 arba 2 ap
šildomų moderniškų kambarių be 
rakandų. Rašykite 1739 So. Halsted 
St., Box 2511.

iiEJLp VVANJLED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAŠ kriaučius į clean- 
ing stpre. Patyręs visokį darbą. 
Charles Krasauskas,» 2543 W; 71st 
St,, Hemlock 65f$. . .

REIKALINGAS PORTERIS prie 
roadhauzės. Geram žmogui gera 
mokestis ir geras gyvenimas. 5700 
W. 79th St. šaukite Summitt 868W1

REIKALINGAS ( bartenderis, 127 
W. lllth St., kad butų negirtuoklis. 
Mokestis geras. Tel. Pullman 5991.

REIKALINGAS PIRMARANKIS 
duonkepys prie ruginės duonos. 
Joe Baranauskis, 3800 Emerald Avė.

REIKALINGAS pusamžis vyras 
padėti tavernoje. 6502 S. Went- 
worth.

SUSIRINKIMAI
SLA 260-tos kuopos susirinkimas 

įvyks liepos mėn. 13-tą dieną.
Paprastai, susirinkimai įvyksta 

pirmą mėnesio sekmadienį, bet dėl 
Liepos 4-tos švenčių jis atidedamas 
iki antro sekmadienio.

Nariai malonėkite atsilankyti 
skaitlingai į susirinkimą, nes turė
sim daug svarbių reikalų aptarti.

—M. Aleksynienė
Teisybės Mylėtojų Draugystės pus

metinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, liepos 13, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
12 vai. dienos. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti, nes bus daug svar
bių reikalų.

—A. Kaulakis, rast.

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 

BAŽNYČIA
šeštadienį, liepos 12,, 7 vai. vakaro 
įvyks šokių ir pasilinksminimo va
karas Milda Svetainėje* 2-me aukš
te, 3140 So, Halsted Street. Visiems 
bus smagu šokt prie geros orkestros. 
Širdingai visus užprašo atsilankyti

Parapijos. Komitetas 
Klebonas Maskoliūnas

James Klioris
Paliuosotas Iš 
Kalėjimo

priesVakar paskelbta, kad 
mėnesi laiko iš Illinois kalėji
mų paleista ant paroliaus 221 
kaliniai. Tarp jų yra James 
Klioris, vienu laiku buvęs pa
siturįs Chicagos groserninkas. 
Klioris kalėjime išbuvo 21 me
tus. Jis buvo nuteistas už žmog
žudystę.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

ZllNliUZVJUO---- ---------------------------------------JCJL13
Gyvūnai—sūnys—Paukščiai eic.
POMERANIAN šunys, raudoni ir 

juodi—šuniukai ir suaugę šunys. 
Pasimatymui sdukite Republic 4150.

7148 Sq;'Fairfield Avenue

VVHVJLESALE 15 UKMTUKE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

MOKYDAMAS cash— 
už rakandus, sutaupysi nuo 41 
iki 6U%. Mes pristatome One kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien cik nacionanai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALISA U S K Ab, S U1N U S, 
bu. VVestern Avė., 

Chicago, 111. Tel. KEPu.MIjc 6051

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARSIDUODA ARBA išsimaino 
public garadžius. 50 pėdų pločio ir 
123 ilgio. Arba išsirenduoja.

5349 So. Halsted

GROSERIŲ, AISKRYMO, mo
kykloms reikmenų, tabako, žurnalų 
ir smulkmenų krautuvė, 
parduoti tuojau. $700. 

4804 So. Damen.
Reikia

PARSIDUODA SALIUNAS. Ge
riausia vieta Marąuette apylinkėj. 
Vieta išdirbta per daug metų. Biz
nis geras. Su pagyvenimu ar be. 
Yards 7248.

PARSIDUODA namas ir taver
na. Viskas naujai įrengta: elektri- 
kinė ledaunė, • barai ir viskas. 6 
kambariai gyventi, 2 karam gara
žas. Miesto laisnis $200. Tik 3 ta
vernos miestę. Budweiser Beer. 
Parsiduoda už $6,000. Cabery, III., 
Route 115.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
dirbtuvė (popsinė) ir gerai išdirb
tas, rpųtas. Lietuviška įstaiga su lie
tuviškais kostumeriais. Gera proga 
tinkamam žmogui padaryti pragyve
nimą. Prieinamą kaina. Atsikreip
kite 1739 So. Halsted St., Box 2508.

ROOMING HOUSE, 27 kambariai, 
rendos $80.00, pajamų $300.00. Kai
na $1,400. Taipgi daug kitų barge- 
nų.

Z U T M A N
155 No. Clark St., Room 909

PARDAVIMUI TAVERNA. Gera 
vieta, biznis daromas daugelį me
tų. Parsiduoda tuojau. Renda pigi.

6341 So. Western Avę.

PARSIDUODA C AND Y ŠTORAS, 
Už $200. Priežastis: kitas biznis. 
Labai gera vieta tarp lietuvių.

3151 So. Halsted St.

PARSIDUODA GROSERNĖ visai 
nebrangiai. Gera įstaiga tinkamiems 
žmouėms.

1721 No. Hoyne

NAMŲ, FARMŲ BARGENAI: 
10 flatų Marąuette Parke, įmokėti 
$5,000.00.
4 flatų mūrinis, $12,500.

2 flatų mūrinis po 4 
Įmokėti $1500.00.

2 flatų mūrinis, po 6 
$6800.00.

6 kambarių 
kaina $4900.00.

5 kambarių 
kaina $2750.

Turime apie 
mų, prie vandenų, tinkamos dėl 
resortų, galima pigiai pirkti arba 
mainyti. Kas norite greitai parduo
ti arba pigiai pirkti, išmainyti ką 
jus turite, kreipkitės prie

C. P. SUROMSKIS 
6921 S. Western Avė. Rep. 3713

PARSIDUODA bizniavas namas, 
jei kas norite, .galite su bizniu.

3856 So. Washtenaw Avė.

mūrinis

kambarius.

kambarius,

bungalow,

katedžius, medinis,

150 labai gražių far-

PARDAVIMUI 6 kambarių medi
nė bungalovv. Didelis, atdaras fron
te porčius. Uždarytas porčius užpa
kaly. Furnasas, garažas, Šiaurės va
karų kampas. 50 pėdų frontas. 
Paunksmė ir tvoros. $3800 cash už 
dydą. Balansas $1700. Home Owners 
Loan mokėti $20 kas mėnesį. 317 
S. 11 Avė., Maywood, III., Maywood 
7793.

SAVININKAS PARDUODA 6 
kambarių muro insuliuotą bunga- 
low Berwyne. Automatinė šilima, 
pramogom kambarys, 2 karam ga
ražas. Kaina greitam pardavimui 
tinkama. Euclid 9598W.

NAUJAS NAMAS
Parsiduoda pigiai 2 fl. po 4 kamb. 
Moderniški įrengimai, randas neto
li Marąuette Park ir dviejų gat- 
vekarių linijų. Rašykit ar matykit 

J. VILIMAS CO., 
6753 S. Rockwell St.

Tel. Hemlock 2323

GELBĖKIT PINIGUS NUO infla- 
tion ir pirkit namą 18 Street, 3 blo
kai East of Halsted St. štoras ir 3 
flatai. Muro namas, apšildomas. 
Parduos pigiai arba mainys ant lo
tų ar mažos farmos netoli Chicagos. 
Rašykit ar matykit

J. VILIMAS 
6753 So. Rockvvell St. 

Tel. Hemlock 2323

AUKSO MAINOS
Biznio namas su karčiama prie 
skerdyklų-Stock Yards vartų. Kai
na labai pigi. Mainys ant lotų ar 
mažo namo kur toliau į laukus, ar
ba mažos farmos netoli Chicagos.

J. VILIMAS CO.
6743 So. Rockwell St.

Hemlock 2323

PIGIAI LOTAS
30x125 geroj vietoj Marąuette Par
ke. Arba pastatysim jums namą 
kaip jus norėsite. Rašykite ar 
šaukite

' J. VILIMAS CO.
6753 So. Rockwell St.

Tel. Hemlock 2323

atsi-

MARQUETTE PARK
2 flais mūrinis ................. $7,950
Bizniavas namas, kampas, ren

dos neša $500 į mėnesį. Kaina $23, 
750.00 Teisingas patarnavimas.

C. UR^JICH (URNIKAS)
, . 2500 W. 63rd St.

Tel. Prospect 6025

REALTY COMPANY
Turi Parduot Du Namu 

Į Trumpą. Laiką
3257 S. Emerald Avenue. 2 flatų 

mūras, 6-6 kambariai, karšto van
dens šilima, lotas 50x125. Pirmas 
flatas tuščias ir atidaras apžiūrėji
mui šeštadienį nuo 1 popiet iki 8 
vakaro, o sekmadienį nuo 10 
iki 1 popiet.

3614 S. Lowe Avenue. 2 
muro namas, 6-6 kambariai, 
mame aukšte furnaso šilima, 
na: $3,600. Reikia $1,100 cash. Pir
mas aukštas tuščias.

3337 S. Wallace Street. 8 flatąi, 
4 kambariai kiekviename, vonios 
Namas geram stovy. Kaina: $8,000.

Ant Morgan 
muro namas. 1 
riai užpakaly, 
antram aukšte, 
na: $5,500.

ryto

flatų 
plr- 
Kąi-

arti 55th 2 aukštų 
krautuvė, 4 kamba- 
6 kambarių flatas 
štymo šilima. Kai-

REALTY COMPANY
953 W. 31st Street

Yards 0311
S. SHIMKUS J. COSTELLO

Atdara sekmadieniais tik pagal 
susitarimą

Marąuette Parke
PARSIDUODA 4 FLATŲ naujas 

mūrinis namas, octagan frontas, 
mūriniai garadžiai, General Motors 
refrigeratoriai ir gasiniai pečiai 
kiekviename flate, bungalow sto
gas, arti gatvėkarių, mokyklų, ir 
lietuviškos bažnyčios. Kaina $14,- 
350.00. Mažai reikia įnešti cash. 
Geriausias ir saugiausias pirkinys 
Marąuette Parke

Teisingas patarnavimas.

Chas. Urnich
(URNIKAS) 

2500 W. 63rd Street 
Tel. Prospect 6025 

2-ros lubos

FARMS FOR SADe 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 5 akrai žemės st| 
budinkais ir gyvuliais. 5 kambarių 
namas su visais moderniškais įtai
symais. Priežastis pardavimo vyro 
mirtis. Pašto adresas. R. R. 1, Ivąn- 
hoe Avė., Downers Grove, III. Na
mas randasi Lisle, III. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas Walter’s 
Tailors and Cleaners Shop, 809 W. 
19 St.

PIENO FARMA. 224 akrai. Wau- 
kesha County. John Tabat, Route 
1, Dousman, Wis.

PARSIDUODA ĘŲCEm. Nėra 
kom^etįcijoą, c.aęh Parduosiu 
■už'teisingą kainą. Tel. Saginaw 8112..

PILNA KAINA $4950 
Gražus namas ir geros pajamos. 
Puikiam stovy. Aukštos klasės apy
linkė, 6 7-fa ir Yale Avė. Narnąs 
perdidelis dabartiniam savininkui. 
Karšto vandens šilima. Naujas fur
nasas ir stokeris. 8 kambariai. 4 iš- 
renduotį. Pajamų $65 mėnesiui. Vi- 
ąą tęąnspoitąęija. Šaukit Johnson, 
Republic 2030.

PARDAVIMUI: 155 akrų pagerin
ta farma. 5 mylios nuo Seneca. 
% cash, balansas lengvais išmokėji
mais. $75 imapt ir 1941 derlių. Louis 
Barla, Seneca, Illinois.

PROFESSIONAL SERVICE

ARBA PI
LĘS? Aš pasakysiu urna, kaip pa
sveikau. Atsiųskite konvertą $u
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