
. I II ■! I. I I .

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS ~
The Lithuanian Daily N£ws 

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500
Pirmas ir Didžiausias Lietuviu Dienraštis Amerikoje

>- ..... <
VOL XXVIII Kaina 3c

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter MarCh 7,1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879

Chicago, I1L,Pirmadienis, Bžfrželio-June 23 d., 1941

The t Fiėst and Greateist Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
-- ■ .....................................................-------------------- --- ------------------------ ------------

' No. 147

Suomija ir Rumunija kovos vokiečių pusėje ir dės pastan
gas atsiimti iš sovietų užgrobtus kraštus.

Viduryje matome nacių lyderį Adolfų Hitlerį, kuris vakar ryte paskelbė karų dideliam 
savo bendradarbiui Stalinui. Kairėje Josifas Stalinas, kuris padėjo Hitleriui kovoti prieš 
demokratijas, bet dabar pats tapo užpultas. Churchill (dešinėj) pažadėjo rusams anglų 
paramų, jeigu jie kovos prieš nacius.

NACIU KARIUOMENĖ PRADĖJO PUOLIMĄ 
BESARABIJOJ IR LIETUVOJ

Suomiai, rumunai ir italai padeda naciams 
vesti karą

—T----------
BERLYNAS, Vokietija, biri 22 d. — šiandien ryte kancle

ris Hitleris paskelbė karą sovietų Rusijai ir įsakė kariuomenei 
pradėti puolimą visuose frontuose, skelbia oficialus vokiečių 
ministerijos pranešimas.

Sovietams karo paskelbimą per radiją pranešė ne pats Hit
leris, bet jo propagandos ministeris Goebbels. Vokietijos gyven
tojai labai ramiai sutiko naujo karo paskelbimą. Nacių partijos 
narių tarpe jaučiamas didelis entuziazmas, nes jie visą laiką ne
kentė sovietų Rusijos.

Romos radijas paskelbė, kad Italijos kariuomenė padės vo
kiečiams vesti karą prieš sovietus ir aktyviai dalyvaus kovose.

Goebbelso paskelbtame rašte ( 
Hitleris labai smarkiai užsipuo
la sovietus už neištikimumų. So
vietai pasirašė sutartį su vo
kiečiais, kuri leido pulti vakarų 
fronte, bet vėliau jie pradėjo 
vokiečius apgaudinėti.

Sovietų diplomatai pradėjo 
žaisti britų politiką ir klausyti 
britų ambasadoriaus Cripps pa
tarimų. Aš pareikalavau, kad 
Berlynan atvyktų pats Molo to* 
vąs, skelbia Hitleris,'ir duotu 
reikalingus, pasiaiškinimus.

Hitleris pareiškė sovietų 
premjerui, kad davė garantijas 
Rumunijai ir yra pasiryžęs tin
kamai šį kraštų apginti. Kai 
Molotovas pabrėžė, kad Suomi
ja vėl rengiasi užpulti sovietus, 
Hitleris atsakė, kad jis nebeti
ki tokiu užpuolimu ir blogai 
žiūrėsiąs į likusios Suomijos 
okupaciją.

ANGLAI PADĖS RUSAMS KOVOTI PRIEŠ 
NACIUS, SAKO CHURCHILL

Hitleris apgavo 
Staliną

LONDONAS, birž. 22 d. — 
Anglijos vyriausybė nutarė 
padėti rusams kovoti prieš hit- 
lerizmų, per radijų šiandien 
paskelbė britų premjeras 
Churchill.

Stalinas turėjo pasirašęs 
draugiškumo sutartį su Hitle
riu, Hitleris nesiskundė minė
tos sutarties sulaužymu ir Sta
linas manė, kad galės ramiai

prieš rusus.
Dabar britai dar su dides- 

su juo prekiauti, bet jis bvvojniu pasiryžimu tęs kovų prieš 
apgautas, šį rytų Hitlerio ka- nacius, kol jie bus visiškai iš- 
riuomenė įžengė rusų terito- naikinti, kol bus visiškai iš- 
rijon. liuosuota žmonija.

Invaziją pradėjo be 
karo paskelbimo

LONDONAS, birželio 22 dt 
—Hitleris pradėjo Rusijos in
vazijų be karo paskelbimo, 
pareiškė Churchill. Vokiečių 
kariuomenė pradėjo pulti Be
sarabijos ir prūsų Lietuvos 
pasienyj, nacių aviacija pra
dėjo bombarduoti nekaltus ru
sų kaimus be jokio karo pas
kelbimo.

Tiktai dviem valandom Kiekvienų dienų britai da- 
praėjus po nacių įsiveržimo, rys naciams daugiau nuosto-
nacių ambasadorius pranešė lių, nes sunkių bombanešių 
Molotovui, jog vokiečiai pra- skaičius smarkiai plaukia iš 
dėjo karą prieš rusus. Amerikos.

Vėliau sovietų valdžia pradė
jo kurstyti Jugoslavijos ir Bul
garijos gyventojus ir valdžios 
sluoksnius prieš vokiečius. Da
bartiniu metu sovietu valdžia 
sutraukė nepaprastai daug ka
riuomenės prie vokiečių sienos 
ir Hitleris skaito, jog atėjo tin
kamas momentas pradėti puoli
mų.

šiandien rytą Ribbentropas 
pasikvietė sovietų ambasadorių 
ir jam pranešė,, fc&d vokiečių 
kariuomenė nutarė imtis apsau
gos priemonių ir įsiveržė į so
vietų teritoriją.

Vokiečių valdžia, pasirašyda
ma paktą su sovietais 1939 m., 
manė, kad galės glaudžiai ben
dradarbiauti su rusais, bet na-1 
ciai įsitikino, kad su komunis
tais dirbti negalima, baigia pra
nešimą Ribbentropas.

Rusams teiks tech
nišką paramą

LONDONAS, birželio 22 d. 
—Anglija yra pasiryžusi teik
ti rusams kovoje prieš nacius 
techniškų ir ekonominę para
mų, paskelbė Churchill.

Hitleris labai apsiriko, jeigu 
jis manė sumažinti britų karo 
pastangas, pradėdamas -karų

. Britų karo jėgos 
stiprėja

LONDONAS, birž. 22 d. — 
Hitleris karo nelaimės, skel
bia Churchill, kol jis nepaims 
Anglijos salų.

Pradėdamas operacijas prieš 
Rusijų, jis salų invazijų ati
dėjo vėlesniam laikui. Britų 
aviacija paskutinėm savaitėm 
vis smarkiau bombarduoja na
cių pramonės centrus.

BRITAI PAĖMĖ DAMASKĄ
Prancūzus išvyjo ■ 

durtuvais
KAIRAS, Egyptas, birž. 22 d. 

—Britų ir laisvų prancūzų ka
ro jėgos vakar išvyjo prancū
zus iš Damasko ir užėmė mies
tų, skelbia karo pranešimas.

Vietomis prancūzai'taip stip
riai priešinosi, kad reikėjo var
toti durtuvus jiems išvyti.

Gen. de Gaulle mano, kad da
bar Vichy valdžia įsakys savo 
kareiviams daugiau nesipriešin
ti sąjungininkų jėgoms. Nelais
vėn pateko didelis prancūzų 
skaičius.

Damaskas mažai 
nukentėjo

VICHY, Prancūzija, birž. 22 
d.—Britų, laisvų prancūzų ir in
dų kareiviai vakar užėmė Da
masku, skelbia prancūzai.

Miesto apylinkėse vyko labai 
aršios kovos, bet pats Syrijos 
miestas labai mažai nukentėjo. 
Iš Irako įsiveržusi britų kariuo
menė artėja prie Palmyra mie
sto.

Prancūzai čia ilgai spyrėsi, 
bet dabar jų fronto linijos pra
laužtos. Britai smarkiai bom
bardavo Palmyros aerodromų.

Molotovas iškoliojo 
nacius

MASKVA, Rusija, birž. 22 d. 
—Užsienių reikalų komisaras 
Molotovas per radijų paskelbė, 
kad vokiečiai šį rytų įsiveržė 
sovietų Rusijos teritorijon.

Molotovas labai smarkiai per 
radijų iškoliojo nacius ir pata
rė gyventojams priešintis prieš 
fašistus.

Užsienio komisariatas paskel
bė, kad sovietai ir anglai vie
nodai vertina tarptautinę padė
tį dabartiniu momentu.

Turkų ministeriai 
posėdžiauja

ANKARA, Turkija, birž. 22 
d.—Turkijos prezidentas Inonu 
šiandien iš Ankaros išskrido į 
Stambulą.

Ten vyksta nepaprastas mi- 
nisterių kabineto posėdis, daly
vaujant kariuomenės vadams. 

Turkų vyriausybė yra artima
me kontakte su užsienio diplo
matais ir labai akyliai seka pir
mas nacių-bolševikų karo fa
zes.

Turkai dės pastangas pasilik
ti neutraliais., ir stengsis apsau
goti savo sienas.

r . .... . '■

Kovos su rusais Juo
dųjoj juro j

BERLYNAS, birž. 22 d. -Vo
kiečių karo k-sluoksniai mano, 
kad kovos su1 'rusais vyks Juo
dojoj jur°j h' Norvegijos šiau
rėje, ašigalio vandenyse.

Vokiečiai sutraukė į Juodųjų 
jurų didelį skaičių submarinųJr 
turi labai geras bazes. o

Vokiečių radijas patarė gy
ventojams atydžiai saugoti so
vietų parašiutininkus, nes turi
ma žinių, jog sovietai gali juos 
išmesti nacių užfrontėj.

Prezidentas reika
lauja informacijų 
WASHINGTON? D. C., birž.

22 d.—'Prezidentas Roosevel- 
tas, sužinojęs apie vokiečių 
karo paskelbimų sovietams, 
įsakė užsienio departamentui 
gauti visas reikalingas infor
macijas apie šį įvykį.

Prezidentas mano, kad Hit
leris įsitikino, jog Anglijos 
nepajėgs įveikti, todėl ir pra
dėjo karų prieš sovietus.

Užsienio departamentas dė
jo pastangas atitraukti sovie
tus nuo nacių ir pastangos ne- 
bergždžios.

Rooseveltas uždarė 
italų konsulatus

' WASHINGTON, D. C., birž. 
22 d.—Amerikos prezidentas 
vakar įsakė uždaryti visus ita
lų konsulatus Jungtinėse Vals
tybėse ir jy posesijose.

Visi konsulatų tarnautojai 
privalo apleisti Amerikos teri
torijų iki liepos 15 dienos.

Sumner Welles pranešė ita
lų ambasadoriui Roosevelto 
nutarimą ir pridėjo, kad italų 
konsulatai jokiems ‘ geriems 
tikslams negali patarnauti.

...... ............... JĮ nil| ',.1 1 jhjui 1,11.11 riju ,S

ORAS
Debesuotus ir vėsesnis.
Saulė teka—6:14; leidžiasi — 

8:28.

Lietuvon įsiveržė be 
artilerijos

BERLYNAS, birž. 22 d.—Vo
kiečių kariuomene įsiveržė Lie
tuvon visai be artilerijos ug
nies.

Vokiečių tankai labai lengvai 
nuvertė rusų paruoštas pasienio 
apsaugas ir be pasipriešinimo 
veržiasi krašto vidun. Vokiečiai 
nevartojo artįįerijos, kad nesu
keltų sovietų armijos dėmesio.

Kelios divizijos įsiveržė Lie
tuvos teritorijon ir nesulaiko
mos veržiasi pirmyn.

Ribbentrop nusivylė 
bolševikais

BERLYNAS, birž. 22 d. — 
Vokietija manė gražiai sugy
venti su sovietų Rusija, bet 
greitai įsitikino, jog su bolše
vikais gražiuoju negalima, pa
reiškė Ribbentrop.

Sovietų diplomatai, GPU 
agentų pagelba, pradėjo/ kenk
ti vokiečių karo pastangoms ir 
pačioje Vokietijoj kėlė neri
mų.

Sovietų agentai kurstė sabo
tažų vokiečių laivuose ir plėtė 
savo veikimų vokiečių oku
puotuose kraštuose.

Vokiečiai sunaikino 
sovietų aviaciją 

BERLYNASTbirž. 22 d.—Vo
kiečių aviacija sudavė labai 
smarkius smūgius sovietų avia
cijai.

Šimtai vokiečių lėktuvų už
puolė sovietų aerodromus ir vi
siškai sunaikino stovėjusius so
vietų orlaivius. Rusų orlaiviai 
neturėjo galimynės pakilti, nes 
jie buvo vietoj sunaikinti.

Priešlėktuvinė rusų ugnis la
bai netaikli ir vokiečių lakūnai 
laisviausiai vyrauja padangėse.

I

PORTSMOUTH, birž. 22 d. 
—Karo laivyno narai bandė 
nusileisti į juros dugnų, kur 
guli subinarinas 09, bet jų pa
stangos nedavė rezultatų.

Naras nusileido 370 pėdų, o 
submarinas gulį 440 pėdų gi
lumoj. Naras buvo priverstas 
kilti į viršų, nes negalėjo kvė
puoti.

Karo laivyno vadovybė ma
no, kad didelis vandens spau
dimas visiškai sutriuškino 
submarinų ir > visi jurininkai 
užmušti.

VOKIEČIAI JAU BOMBARDAVO KAUNĄ
LONDONAS, birž. 22 d. — šios dienos rytą vokiečių karo 

lėktuvai bombardavo Kauną ir kitas strategines vietas Lietuvo
je. žinios pasiekė Londoną diplomatiniu keliu.

Vokiečiai išmetė bombas į Kauno aerodromą, kur sovietai 
laiko dideles aviacijos jėgas, ir į sovietų kariuomenės buveines. 
Naciai deda pastangas išardyti susisiekimą geležinkeliais ir su
griauti tiltus.

Lietuvos vėliava Berlyno atstovybėj
BERLYNAS, birž. 22 d. — šiandien tapo iškelta trispalvė 

Lietuvos vėliava atstovybės rūmuose Berlyne ir pastatytos gar
bės sargybos prie atstovybės vartų.

Atstovybę iš sovietų agentų atėmė 50 lietuvių, kurie gyve
no Berlyne.

HELSINKIS, Suomija, birž. 22 d. — Kai tiktai Suomija pa
skelbė mobilizaciją, sovietų valdžia nutarė padaryti 60 kilomet
rų pasienio zoną visame Lietuvos pasienyj. Visi gyventojai iš
vyti į krašto vidurį, turtas atimtas, sargybas užima raudonoji 
armija ir GPU agentai.

Lietuvoje paskelbtas karo stovis
MASKVA, Rusija, birž. .22 d. — Sovietų valdžia paskelbė 

karo stovį Lietuvoj, šiaurės rajonuose, Juodosios juros pakraš
čiuose ir Leningrado bei Maskvos apylinkėse.

Molotovas pareiškė, kad be Kauno, smarkiai bombarduotas 
žitomyrius, Kievas ir Sevastopolis. Naciai pirmu bombardavimu 
užmušė daugiau negu 200 asmenų.

Stalino ir sovietų valdžios vardu Molotovas kalbėjo i sovie
tų gyevntojus, patardamas gintis nuo vokiečių. Rusai išnaikins 
Hitlerio armijų, baigė kalbų Molotovas, kaip savo laiku išnaiki
no Napoleono armiją.

ANKARAI; Ttirkija, birž. 22 d, Vokiečiai smarkiai bom
bardavo Odesą ir padarė nepaprastai didelių nuostolių rusams. 
Raudonoji armija pasitraukė iš neparankių ginti pocizijų Besa
rabijoj.

GYVENTOJUS VARO KELIŲ TAISYTI
Lietuvos moterys 

grabes kasa
KAUNAS, Lietuva, birž. 22 

d.—Sovietų okupacijos valdžia 
suskubo taisyti visus Lietuvos 
kelius.

Pavasarį išleido įsakymų, 
kuriuo verčia visus vyrus nuo 
18 iki 45 metų amžiaus ir mo
teris nuo 18 iki 40 metų am
žiaus šešias dienas nemoka
mai dirbti prie kelių.

Kartais gyventojus varo net 
15 kilometrų darbui atlikti. 
Kas per šešias dienas neatliks 
nustatytos normos, pn/a.Ss 
dirbti žymiai ilgiau-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Italijos vyriausybė pranešė sovietų ambasadoriui Romo

je, kad skelbianti karų sovietų Rusijai.
— Jungtinių Valstybių ambasadorius bombanešių perskrido 

Atlantiką ir šiandien pradeda eiti savo pareigas Londone.
—Rumunijos kariuomenė pradėjo karo operacijas prieš so

vietus ir atsiėmė Bolgrad miestelį, kuris randasi 20 mylių nuo 
Pruto upės.

Nacių radijas pataria Ukrainos nacionalistams sukilti prieš 
sovietų viršininkus, kareiviams liepia apleisti kariuomenę ir per
bėgti pas vokiečius.

— Rumunijos diktatorius Antonescu vakar įsakė kariuo
menei atimti iš sovietų praeitais metais pagrobtas teritorijas. 
Karo operacijos vyksta visame pasieny.

— Japonų vyriausybė dėjo pastangas išvengti konflikto 
tarp vokiečių ir sovietų, bet jų pastangos nuėjo niekais. Japonų 
valdžia nesikiš konfliktan ir pasiliks visiškai neutrali.

— Pirešlėktuvinės britų patrankos ir oro žvalgai vakar nu
mušė 30 vokiečių orlaivių, kurie bandė bombarduoti Angliją.

— Vokiečių kariuomenė įsiveržė Lietuvon, tuo tarpu lenkų 
teritorijoj, sovietų armija įsiveržė vokiečių laikomon zonon, pa
tirta Turkijoj.

— švedų kabinetas posėdžiavo ir nutarė pasilikti neutra
liais šiame kare.

.— Japonų kabinetas vokiečiams nepadės, bet sovietams 
mano įteikti naujus ekonominius reikalavimus.

, —- Vichy skelbia, kad vokiečiai veržiasi Ukrainon ir nori 
pirmon .vieton paimti Charkovą.

Keliai reikalingi 
karo tikslams

KAUNAS, Lietuva, birž. 22 
d.—Valdžia kreipia daug dė
mesio į kelius, nes jie būtinai 
reikalingi karo tikslams.

Moderniškos sovietu kariuo
menės negali naudoti tankais 
sugadintų kelių, todėl visus 
gyventojus verčia juos taisyti.

Lietuvoje keliai buvo gana 
geri, bet nepaprastai sunkus 
sovietų taukai sugriovė silp
nesnius tiltus ir motorizuotai 
kariuomenei užkirto kelių.
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An Adventure Beyond the Horizon
U of Chicago Pilot 
Training Program

Doing Well At 
Pensacola, Fla. 
Navy Station

Ui

By CARL SANDBUItG 
Author, “Abraham Lincoln’\ 

Famous American Poei

K .1 U >■!■ I .. i

Nazi time-table. We saw the 
of Britain in that hour, by 
cratic procefeses, throw out 
vernment that had helped
up Hitler and put in a govern- 
ment that fought him, that for the 
first 
that 
well

Regištrations Novv Open For 
Sunimer Qiiarter

people 
demo- 
a go- 
build

I hope you will excuse me for 
getting personai. It is a time when 
every American who prizes his 
citizenship is getting personai 
about it. He is asking himself whe- 
re he stands and he is asking his 
friends and neighbors where they 
stand and he is asking some plain 
ąuestions as to who is for America 
first and who isn’t.

First of all, I might say that 
along with millions of other Amer
ican Citizen I am not a member of 
any committee to put us in war or 
keep us out. I am merely one of 
millions of political independents 
who judge the President of the 
United States by the question of 
whether he is trying to drag us 
into a war not our own or whete- 
her he is doing the best that can 
be done for America first by poli- 
cies and decisions that every day 
and every hour mušt change be
cause of changing events.

time stopped him in his tracks, 
for the first time smashed his 
prepared time-table.

After Engllnd—
I was one of millions of Ameri- 

cans who saw that and drew closer 
to Britain. We had been saying, 
‘Let Europe fight her own wars— 
And we began changing into saying, 
‘Don’t let England^ with all her 
faults, go down, because after Eng- 
land, America will be first on the 
Nazi time-table.’

(To be continued)

Latest Civil Service
Examinations

DRIFTING AND SHIFTING

I have a suspicion, though I am 
not sure, that my own drifting and 
shifting on the question of whether 
we should throw all possible aid i 
to Britain is somewhat the šame' 
story of exactly the šame kind of 
drifting and shifting that has taken Į 
place in 
millions

When 
was for 
I hoped 
vvould in the end win 
though along with 
hope that something might hap.pen 
to all who had a hand in the 
strangling of democracy in ’£zecho- 
Slovakia and Spain. j

The months passed and suddenly 
the so-called “phony war” broke 
into the wildest tornado of mecha- 
nized 
mily 
June 
after 
three, four, five.

When the repubilc of France 
was 
had 
flicr

have
Civil

Registration for the summer 
ąuarter student pilot training pro
gram was opened today (Monday, 
June 16) at the University of Chi
cago.

Sponsored by the Civil eronautics 
uthority and conducted at the 160- 
acre Ford-Lansing Airport in the 
soūtheast corner of Cook County, 
the program has already enrolled 
182 and completed training of 124 
flyers.

The new student quota—open to 
anjr many between 18 and 26 years 
old and physically ąualified who 
has had at least one year of wotk 
in any recognized college, junior 
college or university—is 30 for the 
primary course and 20 for second- 
ary and instructor courses. Thfey 
will receive fifteen hours instrUc- 
tion in ground school and a mini- 
mum of tvvelve hours flying instruc- 
tioh each week. Applications should 
be made to the office of the DiVi- 
sion of the Physical Sciences, Uni
versity of Chicago, or the airport 
at once. The new course is schė- 
duled to get underway July 1.

Directed By Lieut. Brownell

Defense Course 
Is Established 
At Illinois Tech
Tuition-Free Training for 
neerink Jobs Will Open June 23.
The Illinois Institute of Tech

nology announced the establish- 
ment of 
course 
training 
will run 
and betvveen 800 and 1,000 menwill 
5e accepted.

President H. T. Heald of the 
school announced that the course 
will be designed to train men spe- 
cifically for definite important 
jobs in the new air.plane engine 
and engine parts factories now 
being built here as part of the de- 
fensč program.

Engi-

announced the 
a full-time, tuition-free 

in engineering 
for the summer.
from June 23 to

defense
Classes

Aug. 30

CHICAGO PARK DISTRICT OFFERSINTER
ESTING, VARIED SUMMER RAM

How and Where to Spend Your Lėisure Time
Continued)

NOfcTH WEST SlbE;

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

tenhis enthusiasts • on the

Friday, June 20, yes another re- 
hearsal in preparation for our en- 
tree m the Tribūne Festival Satur- 
day, August 16, 1941 at Soldiers 
Field. And what a evening rehear- 
sal, the day was a scorcher the tem- 
perature reaching 94—and expect- 
ing the evening to be cooled būt 
were fooled for the evening was 
just as warm. I guess the only thing 
Chat kept us cool was 
the little ships over

singing about 
the waves.

For
Northwest Side, courts are provi
ded at the following parks: Athle
tic Fie’/, Avondale, Bell, Black- 
hawk, Brands, Brooks, Chopin, 
Eckhart, Edgebrook, Eugene Field, 
Gompers, Hermosa, Hojlyvvood, 
Holstein, Humboldt, Independence, 
Jefferson, Kelvyn, Kilbourn, Kos
ciuszko, Mayfair, Mozart, Norvvood, 
Norwood Playground, Olympia, 
Portage, Riis, Rosedale, Rutheford- 
Sayre, Sauganash, Shabbona, and 
Wilson.

DEAR EDITOR:
The following examinations 

been announced by the U. S. 
Service Commission:

JUNIOR GRADUATE NURSE, 
j $1,620 a year.

Applications will be received at 
the U. S. Civil Service Commis
sion at Washington, D. C. until 
further notice.

hearts of į ASSiSTANT INSTRUCTOR, AIR 
CORPS TECHNICAL SCHOOL, 
$2,600 a year.

JUNIOR INSTRUCTOR, AIR 
CORPS TECHNICAL SCHOOL, 
$2,000 a year.

Applications will be received at 
the office of the Secretary, Board 
of U. S. Civil Service Examiners, 
Chanute Field, Rantoul, 
until further notice, ; . .

JUNIOR l’ABULATiNG 
INE OPERATOR, $1,440 A

UNDER TABULATING 
INŽ OPERATOR, $1,260 A

JUNIOR APLPHABETIC 
LATING MACHINE OPERATOR, 
$1,440 A Year.

UNDER ALPHABETIC TABULA- 
jTING MACHINE OPERATOR, $1,
260 A Year.

Applications will be received at 
the U. S. Civil Service Commission j condary courses recėivė the ėqui- 

ken to talking, who is proud that in Washington, D. c. until further 
he has ice instead of blood in his' nOfjce ~~

Extraordinary opportunities are 
presented in the University of 
Chicago’s flight training program, 
Dr. Walter Bartky, dean of stu-» 
dents of the division .pointed out.

the minds and 
of Americans. 
the war began 
the strictest of
that France and Britain 

the war, 
this I had a

in 1939 I 
neutrality.

warfare that the human fa- 
had ever seen. April, May, 
of lašt year saw one nation 
another go down, one, two,

crushed in dust and shame I 
fear and arixiety. The famous Į 
who has quit flying and ta-

vcins, he has no more notion of 
what has kept me avvakė whėn I 
vvanted to slec.p than a Greenland 
vvalrus has of the Negro spiritual, 
‘Svving Low, Sweet Chariot.’ He 
calls 
likę 
what 
dom 
rope, 
ture, 
cal. 
that 
king a

me hysterical. He sees others Year 
me shaken and anxious at 
has happened to human free- 
under the new order in Ėu- 
under the wave of the fu- 
And he calls 

He vvishes us 
he is as cool as 

diagnosis.

them hysteri- 
to understand 
a surgeon ma-

Anxiety and Fear

Illinois

MACH- 
Year.
MACH- 
Year.
TABU-

ASSOClATĖ PUBLIC HEALTH 
NUkSlNG CONSŪLTANT, $3,200 
A Year.

ASSISTANT PUBLIC HEALTH 
NURSING CONSULTANT, $2,600

The course is conducted at 
tile-lined Ford Airport under 
rect University administration.

the 
di-

The University has provided 
ample flight equipment including 
nine new primary training planes 
and three secondary training bi- 
planes.

The flight training is dirgcted by 
Lieut. Walter T. Veteran
pilot and aircraft designer and a 
staff of five instructors including 
such men as Jack Woolams, who 
has had two years of army flight 
experience and shortly is to be 
called as a tęst pilot for the Bell 
Aircobra company.

Dr. Bartky also pointed out that 
students enrolling and completing 
the tuition-free primary and se-

of a commercial training 
costing approximately $1,

Univefslty launched its 
training prograiii in Febru-

well, then we are hysteri- 
the Declara- 
is hysterical, 
the United 
the Bill of

Very 
cal. Very well, then 
tion of Independence 
the Constitution of 
States is hysterical,
Rights is hysterical, the Gettysburg 
Speech and the second inaugural of 
Abraham Lincoln are hysterical— 
and the men who fought and died 
to establish those documents and 
give them meaning, they were all 
hysterical.

The famous flier who has qult 
flying and taken to talking doesn’t 
know that the hysteria he men- 
tions is in part the šame anxiety, 
the identical deep fear that men 
politically frce have alvvays had, 
when there were forces on the ho
rizon threatening to tdkė awiy iheir 
political freeddni.

When the famous 
was hung on the 
schools and colleges
it was because he symbolized youth 
ready for risk and adveriture, 
laughter in the face of death. Then, 
after 13 years of fine Scandinavian ( 
silence, he breaks out in a rash of until further notice. 
oratory where his advice to the | ELECTROTYPER (FINISHER), 
youth of the country is all in the ELECl’ROTYPĖR (MOLDER), STE- 
language of comfort, convenience, j REOTYPER, $1.32 an 

hour week).
Government Printing 

shington, D. C.
Applications mušt be

flier’s picture 
vvalls of high 
13 years ago

Applications mušt be on file with 
the U. S. Civil Service Commission 
at Washington, t). C., not later than 
Jiily 26, 1941.

PRINCIPAL LANDSCAPE ARCI- 
TECT, $5,600 A Year.

SENIOR LANDSCAPE ARCHI- 
TECT, $4,600 A Year.

LANDSCAPE ARČHITECT, $3,800 
A Year.
ASSOCIATE LANDSCAPE ARCHI- 
TECT, $3,200 A Year.

ASSISTANT LANDSCAPE AR- 
CHITECT, $2,600 A Year.

JUNIOR LANDSCAPE ARCHI- 
TECT, $2,000 A Year.

Applications mušt be on file with 
the U. S. Civil Service Commission 
at Washington, D. C., not later 
than June 26, 1941.

ALPHABETIC CARD—PUNCH 
OPERATOR, $1,260 A Year.
UNDER CARD-PUNCH OPERA
TOR, $1,260 A Year.

Ajoplications will be reoeived at the 
U. S. Civil 
Washington, 
notice.

SENIOR
CIAN, $2,000

MEDICAL 
A Year.

ASSISTANT MEDICAL TECHNI
CIAN, $1,620 A Year.

JUNIOR LABORATORY HELP- 
ER, $1,440 A Year.

Applications will be received at 
the U. S. Civil Service Commission

valent 
course 
200.

the 
flight
ary, 1940. A year ago the 160-acre 
field and hangats Were made avail
able to the University through the 
interest of the Ford Motor 
pany and Mr. Edsel Ford.

Give Five Courses

com-

Service Commission, 
D. C. until further

MEDICAL TECHNI- 
A Year.
TECHNICIAN, $1,800

Hour (40-
safety, featherbeds and breakfast
at home with mother every morn-
ing.

When the Republic of France was
crushed in dust and shame I was'the U. S. Civil Service Commis- 
one of millions of Americans who 8k>n at Washingt6n, D. C.; not la- 
saw that Britain was next on the1 ter than Jūly 2, 1941.

Office^

on file

Wa-

with

Cadet Laurenėė A. Lauraitis
Senior cadet of all l>400 flying 

cadets at the navąl training sta- 
tion at Pensacola, Fla., is Laurence 
A. Lauraitis, 2413 West Marąuette 
road. Cadet Lauraitis, who is 22 
years old, recently was appointed 
regimental commander. Upon ar- 
riving at Pensacola lašt Novem- 
ber he was made a platoon com- 
mander and five months later was 
promoted to regimental šubcom- 
mander. '

The new regimental commander, 
as our readers will remember, was 
graduated a year ago from North- 
\V^stern university, where he was 
$ photographer for ■ the yearbook, 
the school papęr, and the campus 
magazine, and a member of the 
navai ROTC. He niade three crui- 
ses with the United States navy 
during the summers of 1938, 1939 
and 1940. In Apriki940, he was ac- 
cepted for elitnihation . flight train
ing at Glenview.

z

U
^Birutė

.į *0 .n f ..1111

the ^primary

Five types of flight work are be
ing given under Lieutenant Brow- 
nell’s direction 
coiirse, leading to a private pilot’s
license and preliminary to advanced 
standing in army and navy air 
corps training; the secondary course 
leading to a commercial license; the 
student apprentice instructor coursb 
leading to flight instructorships; 
commėrčial rėfreshėr course for 
former commercial pilot license 
holčters and primary and secondary 
instructor refresher course for for
mer .primary instructors.

Seventy-one students have 
ready been given the primary train
ing; 16 the secondary training; 5 
sttident apprentice instructor; 18 
commercial refreshfers; 4 primary 
instructor refreshers, and 10 second
ary instructor refresher.

Of the primary graduates (includ- 
ihg 8 women Who arė nO longer 
eligible for training under the Č. 
P. T. program), 18 students have 
alrėtldy rfeportėd enlištthėttt in the 
army and in the navy air corps.

btAČNOSlS

al-

Do

“We are prepared to turn out”, 
he said, “approximately 800 air
.plane . engine testers, metallurgical 
inspectors, production ihspėctors 
mechanical designers and heat 
treatment and pyrometry experts 
by Sept. 1, personnel that will be 
adequately equipped mentally to 
ste.p into these plants as highly 
skilled and valuable employees.”

Open to American-Born.

defense and 
college next

courses has

for rehearsals 
so my friends

Būt the attendance 
is štili not up to par, 
it' yoU think it is too warm to come 
down for rehearsals, come down in 
your bathing suits and we vvill fur- 
nish the shamres to keep you com- 
fortably cool or shall we all pitch 
up for a cooling system?

For softball teams, diamonds are 
located at Amundsen, Bell, Black- 
havvk, Eckhart, Hermosa, Hum- 
boldt, Holstein, Kelvyn, Kosciusz- 
ko, Mozart, Riis, and Rutherford- 
Sayre.

holi-

Regulation baseball diamonds 
are available at Amundsen, Athle- 
tic Field, Avondale, California, 
Chopin, Eckart, Hermosa, Hum- 
boldt, Kilbourn, Jefferson No. 2, 
Norwood, Olympia, Portage; Riis, 
and Shabbona.

Bon voyage Khrwell—Zen Prane! 
Yes, wd are sorry to see you 
ledve; you’ve been a good and fair- 
minded president for BIRUTĖ.

' That certaihly was a lovely 
“graduation-farewell’ party Sątur- 
day nite.

The members ehjoyed themselves 
very much, especially Phyllis Mise- 
wich who tame in with her new 
“stfeady”; Anna Kampikas bowing 
for the many praises about her 
new hair-do; Eddie Pratt, waitzing 
with the starwberry blonde, Sue 
Katilavas; Aldoną Barsevsky sug- 
gesting songs for< the gang to sing; 
Felix (Super-man) Mikaitis never 
tiring of dancing those swift and 
rapid polkas, etą..,.
ON TO NEW BUSINESS—

* i
The annual itiėeiing was held 

lašt Friday, and the rėsults ate—
President: Mary Barnett.
Vice-Prėšident: ’ Edward Gedwill. 
2nd Vice-Prbs.i Aldona Gulbin. 
Secretary: Helen Chešna. 
Treasurer: Anna Kampikas. 
Librarian; Mickey Lėkis.
Corres.pOndentš? Aldona Barsevs

ky, Lillian Zakes.
Financial secretary: Chester Ro- 

gers.
Sargent-at-Arms: Charles Rey.
On the . “entertainment commit

tee” we find Peter and Bernice Ka- 
zenos, Sadie Termenas, Frank Dan- 
brauskas, Andrew Gillis, 
lian Jokubonis.
ATfcEfiTlON, ČBiOiltTŠ 
MEMBERS—

During thė mąhthš of 
August chohiš rehėttrsals
place every secpnd Friday of hte 
month. Please try to attend the 
next fėw meėtings because right 
riow disčdssionš arė being held 
about thėt tnoohlighi picnic.

The course will be open to Amer- 
ican-born citizens, who are high 
school graduates, in good health, 
not now employed in 
not planning to go to 
year.

Registration for the
alrdady begun. Candidates may re- 
gister for the next two weeks at 
the Armour College of Engineering 
campus of the institute, 3300 Fed- 
eral Street, between 7 and 9 p. m. 
weekdays and betvveen 1 and 4 
p. m. SatUrday. A. personai inter- 
view is reąuirėd.

Demand Ąssures Ėmpolyment.
Mr. Heald pointed- out that, al- 

though the United States Office of 
Education has authorized the 
course, neither school nor govern- 
ment can guarantee employment, 
būt he said that those who com- 
plete the course will be certified 
with the Illinois Employment Serv
ice and that the plane engine plants 
here will give them first consider- 
ation. The themendous demand for 
trained men expected when the big 
plants are ready to work, however, 
was regarded as practically assur- 
ing em.ployrhent.

July 4th Outing
Well, looks likę the 3 day 

day over the 4th of July at Paw-
Paw is all sėt and about 30 of the 
members are going so far, and you 
who have not as yet made plans 
for the fourth and would likę to 
go, let us know by next Friday at 
rehearsal. I know we all will have 
a good time, the 3 day holiday in- 
cludes meals, sleeping quarters, 
beach and boat priviledges for a 
nominal sum which vvould sur- 
prise you, all are going in private 
cars and leaving Neffa’s at 7:00 
A. M., Friday morning, so all of 
you that want to come along, take 
a little of that vacation money 
you’ve been saving and come along 
for a real good time. 

9 t ■ \ • • *’ • « - ♦

The 9:1 Special—Standard Time
Looks likę some of our members 

štili think we start rehearsals at 
Standard time, instead of daylight 
saving time, for instance our own 
vice-presidcnt, John Avelis, and nur 
(full of ideas) sočiai chairman 
Parker coming in on the 9:15 
cial (Standard Time).

Horseshoe courts are provided at 
Altgeld, Athletic Field, Avondale, 
Bell, Blackhavvk, Chopin, Eckart, 
Hermosa, Holstein, Humboldt, In- 
dependejnde, Kelvyn, KiKbourn, 
Kosciuszko, Mayfair, Mozart, Nor- 
wood, Portage, Pulaski, Riis, Ruth- , 
erford-Sayre, Shabbona, Almira 
Simons, Wicker, and Wilson Pks.

Toy Lending centers are locat
ed at Brands, Eckart, Holstein, 
Kilbourn, Pulaski, and Shabbona 
Parks. These centers wiil be open 
during the summer season from į 
the hours of approximately 10:00 
ą. Jb- to 4:00 .p. m. The children ; 
wiH be peręnitted to take the toys 
out, of dąors on the Park premj§«$L ’ 
for play ' feft’ this period isteatf3^^’ 
beign confined to the indoor play
rooms.

NORTH S1DE.

ahd Lil-

Recital

July 
V/ill

atid 
take

Doctot (examlning patient): 
you drink?

Patiėht: No, doctor.
Dottof: Do yoU Sweaf?
Patient: No doętor.
I-Joėtor: Do yoU rUn drOUhd nights?
Patient: No doctor.
Doctor: Does your head ache?
Patient: Yes, doctorj it does. Būt 

t cah’i understand it.
Tjocibi1: Well, t Understand it. 

Trdubiė is, rhy hidn, thdt ydUi* halo 
is too tight.

THOUGHT FOR T1IE DAY—

dnė rėcofd wė arė all anxidūs 
to brėak is thė j.bhfe bur neighbor 
.playfe about 12 P. M.

—VictoHa.
■G. ------------------ -------- -------------

FAMOUS LAŠT WORDS
“So he won’f. tuirn down his bright 

llghts, ėh. 'Well, l’li givė hiin & 
taste of mine, the idiot!”

Stell
spe-

tennis enthusiasts on the 
Side, courts are provided 
following parks: California, 
Emmerson, Green Briar,

The course will be in charge of 
John I. Yellott; director of engi
neering defense training at the in
stitute, who has already schooled 
some 3,500 men in the evening 
courses now in progress.

Latest Civil Service 
Examinations

Yes folks our own gang was 
represented at Mr. and Mrs. 
phens recital lašt Wednesday, 
18, among the students the 
standing were the foilowing:

Christine Miller, Irene Chensky, 
Christine Krischun, Sally Alekna, 
Alphonse Rimkus, Bonnie Janulis, 
Bernice Tumas, 
who made her 
also sang her 
Saturday for a 
Stephens girls
very good showing.

Picnic

well
Ste-

June
out-

also Eleanor Burch 
debut and did well 
first wedding lašt 
friend of hers. Mrs. 
chorus also made a

For 
North 
at the 
Chase,
Hamlin, Indian Boundary, Lincoln 
Lake Shore, Pottawaitomie, Reve
re, and Wells.

For softball teams, 
located at California, 
Briar, Hamlin, Lake 
coln, Loyola, Revere, 
ton, and Wells.

diamonds are
Chase, Green

Shore, Lin-
Rivcr, Stan-

Regulation 
available at 
vere, River,

Horscshoe

diamonds are
Lincoln, Re- 
and Welles.

baseball 
Hamlin, 
Stanton, 
cdurtš are provided at

California, Chase, Chip.pewa,
Briar, Lake Shore, Lincoln, 
Stanton, and Welles.

Grecn 
River,

have
Civil

AID,

AID,

Yes folks our annual picnic at Li
berty Grove is coming soon and 
how next Sunday, June 29 at the 
Liberty Grove, so folks prepare for 
a good time and come one and 
come all.

Toy Lending — Seward 
This centei? will be open 
the summer season from the hours 
of approximatelly 10:00 a. m. to 
4:00 p. m. The childten will be 
permitted to take the toys out of 
doors on the Park premises for 
play at this period instead of being 
confined to the indoor playrooms.

Park. 
during

The following examinations 
been announced by the U. S. 
Sęrvice Commission:

JUNIOR ENGINEERING 
$1,440 a year.

UNDER ENGINEERING 
$1,260 a year.

Time for filing applications: Be- 
fore the close of business on JU
LY 10, 1941.

Place of Employment: States of 
illinois, Michigan and Wisconsin.

ČHIEF ENGINEERING AID, 
$2,600 a year.

PRINCIPAL ENGI N E E R I N G 
AID, $2,300 a year.

SENIOR ENGINEERING AID, 
$2,000 a year. '

ENGINEERING AID, $1,800 a 
year.

ASSISTANT ENGI N E E RI N G 
AID,

Corhputatioris.
Construction.

Electrical, 
Highway. 
ptydraulic.
Mėchanicšl.
Phdtogrammetry.

Be-
JU-

$l;620 a year.
OptionaI Branches

1. Agricultural
2. Civil.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tiihė for filing applications: 
fore the close of business on 
LY 10> 1941.

Place of Employment: States of 
Illinois, Michigan, and Wisconsin.

1 APP&ĖN'i’icĖ ūPaPtsMan.
(for filling the position of ADVAN- 

jcED APPRENTICĖ ENGINEER-

Birthday
Tony Petraitis had a birthday 

party Sat. and all the members had 
a good time, lot’s mote birthdays, 
Tony.

Among the Missing
Yes lots of the members are štili 

absent from rehearsals būt it seems 
that one by one they are leaving 
the absentee ranks, so far it has 
been Sally Alekna, who showed up 
Fraiday hurray; so the ręst of you 
too start breaking up the absentee 
army and show up for rehearsals. 
So iii next Friday, hoping to see 
you all thfere ahd no buts— B.

ING DRAFTSMAN—$1440 a year).
Draftsman positions paying $1260 

a yeat will be filled from the rfe- 
gister established 
ination of those 
ing a vvillingnėšš 
loivfer saiary.

Time for filing 
fbre thė fclose 6f 
NE 26, 1941. ••

Pilte of fcmįdbyriiėnt: Field
vice, Statės bf Illinois, Michigan, 
and Wisconsin.

from this exam- 
eligibles indicat- 
to accept the

Friday evening, June 27, weOn
will .present the festival of St. John 
at Mafk White Square Park. This 
will be the third consecutive year 
that we are presenting this typi- 
cal Lithuanian Festival.

St. John’s festival is of pfcgan 
origin, being celebrated' on the day 
of the šolstice. With the advent of 
Christianity it was continued and 
Christian flavor was added.

applications: 
business oh

Be-
JU-

šer-

The program will portray reap- 
ing, gleanihg, movvihg and raking 
šcėhes with prbper sorigs, tonnect- 
ed with thesfe abtions. Gamės of old 
Lithuania will be played. Various 
agricultural dances will be present
ed and the vvhole evening will as- 
sume the Uir of festivity with true 
conformity to Lifhuanian custom.

The singing partš will be aug- 
mented by artists of Pirmyn cho
rus; Aldona Grigonis, Christine 
KflsciUnas and Edna Kazlauskas.

ABC

Garsinkite “N-nose
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I Phtsburgh’o Naujienos;
Turtuolis Apsivedė Su Dainininke

PITTSBURGHO LIETUVIU GEDULO DIENA
Lietus Pakenkė Masiniam Susirinkimui; Pittsburgho Lie

tuvių Viešas Pareiškimas Dėl Bolševikų Okupacijos; 
Kongresmano Herman P. Eberharter Simpatijos Lie
tuvių Liūdesio Dienoje; Aukos Lietuvos Gelbėjimo 
Reikalams.

PITTSBURGH, Pa. — Birže
lio 15 d., Pittsburgho ir apy
linkės Lietuvių Draugijų Komi
tetas bendrai su Lietuvių Ūkio 
Draugija greitomis surengė Lie
tuvos okupacijos metinių su
kaktuvių paminėjimą — Pitts
burgho “Lietuvių Gedulo Die
ną“. Buvo sušauktas Lietuvių 
Ūkyje masinis susirinkimas, pa
sakyta atitinkamos kalbos, ir 
vienbalsiai priimta Pittsburgho 
lietuvių viešas pareiškimas, 
taipgi parinkta aukų Lietuvai 
gelbėti.

Lyja Per Visą Birželį.
Kaip minėjau, susirinkimas 

buvo rengtas greitomis, tad ne
buvo kada tinkamai prisirengti 
ir sukoncentruoti visas Pitts
burgho ir apylinkės lietuvių jė
gas. Daugiausia susirinkimui 
pakenkė lietus ir blogas oras, 
nes jis buvo laikomas po atvi
ru dangum.

Šiais metais per visą birželio 
mėnesį beveik kas sekmadienį 
lietus lyja ir labai kenkia vi
siems pavasariniams parengi
mams. Gaila, kad reAgimo rei
kalu nebuvo tinkamo jėgų vie
ningumo — panašiai kaip ir ki
tose lėtuvių kolonijose.

Keli Piknikai.
Šiuomi noriu parodyti ir pa

vyzdį musų nesutartino darbo: 
tą dieną, birželio 15, buvo ir 
daugiau parengimų. S.L.-K. Ap
skritys turėjo surengęs pikniką 
Adomo sodne, ir visai nieko ne
prisiminė apie sukaktuves.

New Kensington, Pa. SLA 
kuopa irgi turėjo surengus pik
niką,

Iš šių trukumų turėtume pa
simokinti, kad ateityj geriau 
mokėtume savo jėgas suburti 
vienam, bendram darbui.
Lietus Apsunkino Programą.
Nors lietus ir lijo, bet gana 

daug lietuvių privažiavo į Lie
tuvių Ūkį. Su programų tai tik
ras vargas, įkada lietus lyja. 
Reikėjo laukti kol lietus šiek 
tiek apstojo, jį galiau atidarė 
Draugijų Komiteto pirmininkas 
Povilas Dargis, pakviesdamas 
kalbėti adv. Edwardą A. Schult- 
zą. Jisai kalbėjo angliškai ir lie
tuviškai, pasmerkdamas žiaurią 
bolševikų okupaciją Lietuvoj. 
Antruoju kalbėtoju buvo Petras 
Pivaronas. Povilas Dargis per
skaitė viešą Pittsburgho lietu
vių pareiškimą, kuris buvo pri
imtas vienbalsiai, taipgi per-

, NAUJIENŲ-ACME Photo
Šiomis dienomis Plymouth, O., apsivedė Cornelius 

Vanderbilt “Sonny” Whitney, pagarsėjusios Amerikos 
turtuolių šeimos narys, su Eleanor Searle, vienos Ncw 
krorko bažnyčios soliste.

visas politines ir pilietines teises, konfiskavo jų sutaupąs, išplė
šė ir išgabeno j Rusijos gilumą Lietuvos turtus, ardo visą eko
nominį krašto gyvenimą, įvesdama nepakenčiamą Lietuvos žmo
nėms sovietinę tvarką, ir terorizuoja juos su krivinosios savo 
žvalgybos pagalba.

Pažymėdamas šituos širdį veriančius faktus, šis masinis 
Pittsburgho ir apylinkės lietuvių mitingas kelią griežčiausią pro
testo balsą prieš tokį baisų musų tėvų žemės pavergimą ir siun
čia savo giliausią užuojautą Lietuvos žmonėms ir yptingai oku
pantų teroro aukoms.

Š s lietuvių mitingas reiškia gilią pagarbą ir dėkingumą 
Jungtinių Valstijų demokratijai, kurios vardu Prezidentas Roo- 
seveitas ir jo administracija atsisakė pripažinti sovietų Rusijos 
pagrobimą Lietuvos, ir tuo bildu didžiai sustiprino lietuvių vil
tį, kad Lietuva atgaus savo Nepriklausomybę ir vėl galės, ka po 
laisva tauta, spręsti savo likimą tvarkydama demokratiniais pa
grindais savo gyvenimą.

Pagaliau, šis masinis susirinkimas kviečia visus geros va
lios lietuvius teikti visokią pagalbą pavergtosios Letuvos žmo
nių pastangoms nusikratyti svetimo jungo, ir ragina kiekvieną 
Amerikos lietuvį remti šios šalies žingsnius kovoje prieš tota
litarines diktatūras ir kartu vesti neat aidžią kovą su Lietuvos 
okupantais bei jų pritarėjais, kad musų visuomenėje nepabk’ų 
nė vieno Maskvos diktatūros agento..

ŽEMIAUSIOMIS 
KAINOMIS 

GIEDANČIOS 
KANARKOS

t Papūgos, Love Birds, 
PktŠmo* Tropikų žuvys, šunys 

Geros klėtkos, pritaikytos pauk
ščiams ir vaistai.

New City Pet Shop 
5120 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Hemlock 7673
TONY ZMUDA, Savininkas.

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.

PITTSBURGHO LIETUVIU VIEŠAS PAREIŠ
KIMAS DELEI LIETUVOS PAVERGIMO

Tebūnie šventa pareiga kiekvieno laisvoje Amerikoje gyve
nančio lietuvio ir kiekvienos musų draugijos prisidėti kuo ga
lint prie šito kilnaus darbo ir dirbti tol kol ir vėl Lietuva bus 
Laisva Nepriklausoma ir Demokratiška.

Susirinkimo vardu;
P. Dargis, Peter Pivaronas, adv. Edward A. Schultz

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

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

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Izing’ Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run iš 
mainų, daug dulkių išimta 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

geriausių
57.80

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK B AND LUMP 59.75

INSURED

1739 SO. HALSTED STREET

ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

A t ei čiai Už tikrin ti!

Pasidėti arba atsiimti pinigus galima 
bile kada, nes ofisas kasdien atdaras 
nuo 8 vai- ryto iki 8 vai. vakaro; šeš
tadieniais iki 6 vai. vakaro.

Čia jūsų indėliai 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

Minėdami liūdnas metines Lietuvos pavergimo sukaktuves, 
Pittsburgho ir apylinkės lietuviai, susirinkę į bendrą masinį su
sirinkimą birželio 15 d., 1941 m., Lietuvių Ūkyje, sukviestą 
Pittsburgho Lietuvių Draugijų Komiteto Lietuvai (eibei!, ben
drai su Lietuvių Ūkio Draugija, išklausė kalbėtojų praneš mus 
ir su didžiausiu liūdesiu pareiškė:—

Kad nuo pereitų metų birželio 15 dienos Lietuva yra oku
puota ginkluotomis agresingo kaimyno jėgomis, ir kad tas agre
sorius. sovietų Rusija, sutrempęs Lietuvos Nepriklausomybę, 
prieš jos gyventojų-valią prijungė ją prie savo sovietinės impe
rijos;

Kad šitą agresijos ir smurto žygį Rusijos valdžia ati ko be 
jokios provokacijos iš Lietuvos pusės, sulažydama -tarptautines 
sutartis, kurias ji buvo pasirašiusi su Lietuva, begėdiškai pasi
tyčiodama iš savo pakartotinų draugingumo pare škimų Lietu
vai ir apgaudama Lietuvos valdžią ir žmones, kuriems ji buvo 
žadėjusi neliesti Lietuvos Respublikos suverenumo ir nesikišti 
į jos vidaus reikalus; -m

Kad, šitaip neteisėtai, žiauriai-ir khst’ngai pagrobusi Lie-' 
luvos teritori ją, Rusijos despotų valdžia atėmė jos' gyventojams

skaitė kongresYnono Hčrman P. 
Eberharter telegramą, kuri bu
vo sutikta publikos karštu plo
jimu.

Aukų buvo surinkta Lietuvos 
Gelbėjimo reikalams $28.00 su 
centais. Tuomi ir buvo baigtas 
susirinkimo programas.

—Reporteris

Kongresmano 
Herman P. Eber
harter Telegrama

Kongresmanas Herman 
Eberharter, pats negalėdamas 
dalyvauti Pittsburgho lietuvių 
masiniame susirinkime, kuris 
buvo laikomas Lietuvių Ūkyje 
birželio 15 r., Lietuvos okupa
cijos metų sukaktuvėms pažy
mėti, prisiuntė sekamo turinio 
telegramą:

“Pittsburgh, Pa., June 15,
“Paul Dargis
“Care W.W.S.W. Radio Sta- 

tion, Keyston Bldg., Pittsburgh,

“I take this opportunity to 
pay my respects to the people 
of Lithuanian descent. Their 
glorious history is living proof 
that liberty cannot be dinied by 
temporary disaster. Į am con-
fident that Lithuania will once 
again be a free and independ- 
ent nation and a living symbol 
of the everlasting truth that 
right will always prevail over 
might. Herman P. Eberharter”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Vokiečiai neima atsakomy

bės už Dublino bombardavimą, 
bet sako, kad “vėjas galėjęs nu
nešti jų lakūnus į tas sritis”.

—Sovietų Ukrainos radijas 
kaltina rumunus dėl incidentų 
pasienyje.

— Britų finansų ministeris 
pareikalavo iš parlamento 
Ii jonų svarų sterlingų 
vesti.

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

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

N epriklausomybč 
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. Taunvkite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių ištaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5 000 mokame
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, 8r

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Vardas

Adresas

Telefonas

Studio Couches po $16.50Parlor Setai verti $99.50 po $59-50 ir aukšČiaus.

Furniture House
Tel. YARds 30883409-11 So. Halsted Street

4 bi- 
karui

□ St.okeriu 
O Sienų Tailu

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

□ Apšildymu
□ Plųmbingu

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

W. Garfield Blvd. prie State St.* oiciLt? ir □□ oij
Telefonas ATLANTIC 4290.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite

SOUTH CENTER

dytų pavyzdžių 
ti paduota blan-

NAUJIENOS Pattem Dept

No. 4634—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48. .

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytu pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakv-’ 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1735 
So. Halsted SU Cbicago, HL

(Vaidu Ir pavardi) 

(Adresu)

Apsimoka Pirkti iš Sudriko
Milžiniškas pasirinkimas rakandų ir 'kainos prieinamos, nepakeltos. Čionai rasite 
visų geriausių išdirbysčių elektrikinius šaldytuvus po $99.50 už 6 kubiškų pėdų šal
dytuvą. Čionai rasite geriausius miegamo kambario setus, pečius ir radijus visų 
geriausių išdirbysčių.

Jos. F. Budrik —
WCFL, 1000 Kil. žymus radio programas nedėlios vakare nuo 6:30 iki 7:00 P. M.

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.

Tel. CRAwford 0619
—Pilnai Apdrausti—

MADOS

4634
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visus triupus savo rankose ir galės pasiūlyti “garbingą” 
taiką britams. O jeigu britai jo pasiūlymą atmes, tai ji
sai, laikydamas savo kontrolėje gausingas Rusijos tur
tų versmes, sugebės pasiruošti ilgai kovai prieš Angliją 
ir Ameriką.

Mes čia kol kas nenagrinėsime klausimo, ar šitie Uit-' 
lerio apskaičiavimai yra rimtai pagrįsti. Bet jo žygis 
prieš Rusiją yra gemblerio žygis. Jisai puola savo buvu
sįjį “tylintįjį partnerį” dėl to, kad jam nepasisekė pa- 
klupdyti Angliją, ir dėl to, kad jo ir Stalino “penktako- 
jams” nepavyko suparalyžiuoti Amerikos pastangas teik
ti pagalbą anglams.

Trumpai sakant: prie sienos prispeistas vilkas šoko 
draskyti kitą vilką!

HITLERIS KARIAUJA PRIEŠ STALINĄ Kasė duobę kitiems, pats įkrito
Lygiai prieš 22 mėnesiu laiko, 1939 m. rugpiučio 23 

d., Stalino užsienių reikalų komisaras Molotovas ir Hit
lerio užsienių reikalų ministeris Ribbentropas pasirašė, 
nepuolimo ir draugingumo sutartį dešimčiai metų tarp 
SSSR ir Vokietijos. Tąja sutartikn bolševikai “atkėlė Var
tus” į naująjį pasaulio karą. Už savaitės laiko po jos pa
sirašymo Hitleris jau įsiveržė į Lenkiją, turėdamas už
tikrinimą iš Maskvos pusės, kad jo 'siena rytuose bus 
saugi.

Už šitą Stalino patarnavimą naciai Leido jam pa
grobti pusę Lenkijos, su kuria jisai irgi buvo pasirašęs 
“nepuolimo” sutartį. Jie leido jam apiplėšti Suomiją, pa
glemžti Pabaltijo kraštus, Besarabiją ir Šiaurės Bukovi
ną. Stalinas buvo įsivaizdavęs, kad jo “nuopelnai” Rusi
jos imperijai bus ne mažesni, kaip caro Petro Didžiojo.

Visi atsimena, kaip 1939 metų pabaigoje ir per išti
sus pereituosius metas pasaulio spauda stebėjosi Stalino 
gudrumu ir galybe. “Kas yra laimėtojas šiame kare?” 
klausdavo neutralią šalių stebėtojai ir žinių komentato
riai. Ir atsakydavo: “Sovietų Sąjunga!”

Maskva džiaugėsi ir begėdiškai gyrėsi Hitleriui, ko
kią didelę naudą jisai turįs iš tos “krauju užantspauduo
tos” sutarties. Ji su pasipiktinimu smerkė kiekvieną gan
dą apie nesutikimus tarp Stalino ir Hitlerio, kaipo pik
tas intrigas plutokratijų, norinčių sudrumsti gerus kai
myniškus santykius tarp SSSR ir Vokietijos. Musų su
sitarimas su Vokietija, pareiškė Molotovas, yra ne ko- 

" | kia nors tuščia užgaida, bet draugingas santykiavimas, 
“pagrįstas esminiais musų valstybių interesais”.

Stalinas darė puikų biznį iŠ karo, ir atrodė, kad jo 
galybės augimui pebus galo. Kol “buržujai” vieni kitus 
naikins sausumoje, jurose ir ore, sovietų imperija augs, 
Raudonoji Armija stiprės ir, galų gale, kuomet karas 
pasibaigs, išsisėmus visų kapitalistinių valstybių pajė
goms, tai ateis Kremliaus ponas ir nukibtai Europai pa-

Visa “tarybine sistema”, kurią bolševikai buvo smur
tu užkerę Lietuvos žmonėfns, dabar, žinoma, subyrės į 
šipulius. Komisaras Paleckis ir jo bendradarbiai bėgs, 
kaip akis išdegę, i Rusijos gilumą, kai pasirodys nacių 
pakaustytieji legionai.

O kas išdygs ant tų griuvėsių?
Stalino “saulės” ragavę, Lietuvos žmonės (kurie ne

bus išblaškyti Rusijoje plotuose), gal būt, pradžioje puls 
į glėbį naciams, kaip savo “išgelbėtojams”. O paskui tu
rės dejuoti po sunkia hitlebizmo letena — kol neateis tik
ras išvadavimas.

Bet ką dabar sakys tie Maskvos pastumdėliai, kurie 
visoniis keturiomis gynė sovietų smurtą prieš Lietuvą?

Ar jie dar vis reikalaus “taikos” su Hitleriu ir plūs 
tuos, kurie stoja už demokratijų rėmimą? Ar jie ir to
liau kurstys minias prieš Roosevelto administraciją?

Visam Kominterno “Vaiskui” teks dar kartą apsi
versti ragožium ir atsižadėti to, ką jie skelbė vakar.

Vakar, anksti ryte, Hitleris paskelbė karą Sovietų 
Sąjungai. Tai buvo taip pat netikėtas dalykas, kaip Mas
kvos pakto pasirašymas 1939 m. rugpiučio 23 d. Šis karo 
paskelbimas Rusijai taip nustebino valdžias ir diploma
tus, kad jie pradžioje net paliko be žado, nežinodami, 
nei kaip jį aiškinti nei kokias daryti iš jo išvadas.

Gandai apie aštrėjančius nesutikimus tarp Berlyno 
ir Maskvos ėjo seniai, bet jie kartojosi taip dažnai ir tiek 
daug kartų buvo praėję nepalikdami jokio pėdsako so- 
vietų-nacių santykiuose, kad, galų gale, niekas jais ne
benorėjo tikėti, — nelyginant, kaip toje pasakoje apie 
“vilką”.

Kas yra įdomiausia, tai — kad Hitleris atsisuko 
prieš sovietus po to, kai šie buvo davę visą eilę savo “iš
tikimybės” įrodymų naciams. Stalinas, atsistojęs į liau
dies komisarų tarybos pirmininko (premjero) vietą, atė
mė pripažinimą Jugoslavijai, kąi tik Hitlerio armijos ją 
Užkariavo. Jisai suteikė pripažinimą nacių agentui Irake J 
Rašidui Ali. Jisai atėmė diplomatines teises Norvegijos/ 
Belgijos ir Graikijos pasiuntiniamš Maskvoje.

O tuo tarpu Stalino klapčiukai Anglijoje ir Ameri
koje agitavo prieš karą ir organizavo “taikos” konferen- Į 
cijas, kurstė darbininkus streikuoti apsigynimo pramo
nėse. Jie apsiputoję plūdo Churchillą ir Rooseveltą, kai
po “imperialistus”, ištroškusius grobio ir nekaltų žmo
nių kraujo.

Kas galėjo laukti, kad Hitleris tiems savo čebatlai- 
žiams ir nužemintiems tarnams, staiga, be jokios mato
mos priežasties, spirs tiesiog “į snukį”!

Buvo manoma, kad Hitleris puls ir sutremps bolševi
kus tuomet, kai jisai bus apsidirbęs su kitais savo prie
šais, t. y. pirmoje eilęje su Didžiąją Britanija. Nėra abe
jonės, kad taip manė ir Stalinas. Todėl jisai, laikydama-1 ’ 
sis neva neutraliteto, bet tikrumoje teikdamas visokią 
pagalbą naciams, skubinosi stipriai apsiginkluoti ir per- .. . h ...
organizuoti Raudonąją Armiją. Jisai tikėjosi, kad, ligi | 
karas tarp Anglijos ir Vokietijos pasibaigs, sovietų Ru
sija bus pasidariusi tokia galinga, jogei ji galės nebijoti 
nieko.

Aišku, kad Stalinas nenorėjo “pirm laiko” Hitleriui 
priėšintis. Šituo atžvilgiu teisinga buvo poziciją tų, ku
rie sakė, kad yra bergždžias darbas stengtis pakreipti 
Maskvą į demokratijų pusę. Bet ne Stalinas užpuolė Hit-1 ‘ 
lerį, o Hitleris Staliną. Ir yra nuostabu, kad jisai užpūo-1 
lė jb nelaukdamas karo pabaigos su Anglija.

Tai galėjo įvykti tiktai dėl to, kad Hitleris neteko 
vilties šitą karą greitai pabaigti afrba pabaigti jį nugalė
jimu Anglijos, — kas faktinai reiškia tą pat.

Jeigu Hitleris nesumuš Anglijos greitu laiku — sa
kysime, per ateinantį pusmetį, tai jisai nebegalės jos su
mušti iš viso. Nes anglai kasdien gauna vis daugiau ir 
daugiau pagalbos iš Amerikos, o už kokių šešių mėnesių 
šita pagalba bus tokia didelė, kad ginklų persvara nacių 
pusėje, kurią jie buvo įgiję ilgų metų pasiruošimu kairUi, 
išnyks ir Hitlerio mašina ims braškėti nuo demokratijų 
smūgių. ’

Be to, juo ilgiau karas su Anglija tęsis, juo skau
džiau bus jaučiamas hacių “reiche” maisto trukumas, ga- 
solino ir alyvos trukumas, įvairių pramonės medžiagų 
trukumai, geležinkelių ir dirbtuvių mašinų nusidėVėji-; 
mas.

Šitoje tad situacijoje rudoji diktatūra ir nutarė mes
ti teavo motarižUbtas divizijas į rytus, prieš savo “drau
gą” ii* nuolankų tarną Staliną.

Dabar Hitleris jau vėl kalba apie “pavojų Europai” 
iš kbnidhižmb pusėš it žada “išgelbėti civilizaciją”. Tai, 
žinoma* yra humbugas. Hitleriui rupi išgelbėti ne ką ki
tą, o tiktai fcavb kailį.

Jisai nori sutriuškinti sovietų imperiją ir pagrobti 
jbš derlinguosius laUkUs ir neišsemiamus gamtos turtus, 
kol dar jo karo mašina bėra pradėjusi irti, kol badas dar 
nėra privedęs Vokietijos gyventojų prie desperacijos, kol 
vidujiniai keblumai dar nėra visiškai suskaldę diktatū
ros viršūnių^ Ir kol dar hėra galutinai ir visomis savo 
milžiniškomis jėgomis stojusi į demokratijų frontą Ame
rika!

- Hitleris manu, kad, puldamas bolševikus, jisai su
trukdys Amerikos pasiryžimą remti Angliją. Jisai tikisi, 
kad, žaibo greitumu sumalęs sovietų Raudonąją Armiją 
ir pagrobęs į savo nagus Stalino imperiją, jisai turės

i Bet Stalinui besvajojant apie Rfetro Didžiojo liau- 
• | rus, staiga Hitlerio šarvuotosios divizijos pasuko į ry

tus. Su Maskvos paktu, kurio terminas turėjo pasibaigti 
tiktai 1949 metais, netikėtai atsitiko tas pats, kas buvo 
atsitikę su hepuolimo sutartim tarp SSSR ir Lenkijos, 
su taikos sutartim tarp SSSR ir Suomijos, su nepuolimo 
sutartimis tarp SSSR ir Pabaltijo kraštų. Hitleris pra
dėjo “apsigynimo” kampaniją prieš Sovietų Sąjungą.

Šių metų birželio 22-j i yra tokia pat reikšminga da
ta, kaip ir 1939 metų rugpiučio 23 d.

Prieš 22 mėnesiu Stalinas iškasė duobę Vakarų Eu
ropos demokratijoms, pastatydamas jas po hitlerizmo 
dalgiu. Dabar jisai pats į tą duobę įkrito!

Kas ji dabar išgelbės? Ar nereikės jam šauktis į tas 
demokratijas, kurias jisai buvo taip “gudriai” sugalvojęs 
pražudyti ? į

Rusijos laimei* dar he visos jos yra paskerstos. Ang
lijos “imperialistai” dar nepaklupdyti, ir jiems į talką 
eina Amerikos “plutokratija”. Rusijai dar yra vilties iš
sigelbėti.

Bet Stalinui* jo kruvinajai, banditiškai 
jau, tur būt, jokios vilties nebėra.

diktatūrai

Lietuva — musių laukas

RUSŲ PAŽVALGA riai negali atvirai išeiti prieš 
hitlerišką Vokietiją, kuri šian
dien dominuoja Europos konti
nente.

Siekiant Lietuvos nepriklau
somybės, reikia kovoti į du 
frontu-, prieš bolševikišką Rusi
ją it prieš hitlerišką Vokietiją. 
Tokią kovą vesti gali tiktai A- 
merikoje gyvenantieji žmonės.

Autorius knygos “The Riddle 
of the Kremlių” (Kremliaus 
Mįslė), Mrs. Eileen Bigland, ra
šo, kad bolševikai padarė klai
dą su Suomija. Jie manė, kad 
Suomija pasiduos, o ji griebė 
ginklų į rankas, kuomet bolše
vikų armija įsiveržė į suomių 
teritoriją.

“Bet rusų pažvalga”, sako 
rašytoja, “veikė gerai Latvi
joje, Estijoje ir Lietuvoje, 
kadangi šitų valstybių gyven
tojai turi esminį slavų pobū
di.” t
Šitas p-ios Eileen Bigland 

mintis paduoda Vyt. Sirvydas 
neseniai išėjusiame “Jaunimo” 
numeryje.

Tikrumoje lietuviai, latviai ir 
estai yra priešingi Rusijos bol
ševikams ne mažiau, kaip suo
miai. Skirtumas yra tiktai tas, 
kad suomiai turėjo progą pa
žinti bolševikus 1918 m., o ki
tos Pabaltijo kraštų tautos ne
turėjo šitos progos iki 1940 mc-

HITLERIŠKAS PRINCAS

“LIETUVOS TAUTINIS 
KOMITETAS”

Buvo pranešta, kad Europo
je susidarė Lietuvos Tautinis 
Komitetas. Apie jo veikimą &- 
merikiečiai iki šiol neturėjo jo
kių žinių. Bet dabar tas komi
tetas atsiuntė Amerikos lietu
viams atsišaukimą: “Thutiečilitf 
ir Tautietės”. '

Matyt, kad Lietuvos Tautinis 
Komitetas ekzistuoja. Bet jam 
veikti sunku, kadangi jo nariai 
yra išsimėtę keliose šalyse, tarp 
kurių susisiekimas yra labai ap
sunkintas. Be to, komiteto na-

A

Šėštadienį buvo pranešta iš Elsinkio, kad Lietuvoje 
paliai Vokietijos sieną sovietų valdžia skubiai ruošia ap
sigynimo juostą 60 mylių pločio, išvarydama iš tos sri
ties visus gyventojus, sunaikindama trobas ir kelius ir 
susprogdindama tiltus.

Tas pranešimas buvo pirmutinė rimta žinia, kad 
ginkluotas susirėmimas tarp sovietų Rusijos ir Vokieti
jos pasidarė neišvengiamas, ir kad Lietuvos žemei tėkš 
patapti vienu svarbiausiųjų karo frontų. •

Lietuvą įsakmiai paminėjo ir Hitleris savo karo pa
skelbime bolševikams. Jisai pareiškė: “Vokietija niektto- 
tttet neketino Okupuoti

Matyt, Hitleris dabar eis Lietuvą “vaduoti”, kas 
dar paliko Lietuvoje nesunaikinta per metus laiko nuo 
Raudonosios Armijos įsivįeržimo pereitą vasarą, tą da
bar pribaigs trempti ir naikinti naujieji okupantai.

Tai Šitaip išsipildo Maskvos prižadas “apsaugoti Lie-; 
tuvą nuo pasaulio karovgžisro, po galinga Raudonosios 
Armijos globa”!

1

beždžionei labai sveiką patari
mą suteikia: būtent, pataria, 
kad beždžionė į save pasižiūrė
tų, užuot kitų nepriteklius skai
čiavusi.

Tą pasakėčią butų labai pra
vartu R. Mizarai atsiminti: už
uot apie “musų kraštą” rašęs, 
butų labai gerai, kad jis para
šytų apie “savo kraštą”, atseit, 
apie Sovietų Sąjungą, kuriai jis 
su dūšia ir kimu tarnauja

Šioje vietoje jau kartą buvo 
pasakytu, kad tokie Mizaros ir 
kiti komunaciai elgiasi taip, 
kaip tie patvirkę vyrai, kurie 
“dėl patogumo” turi žmonas, 
bet gyvena su meilužėmis.

“Dėl patogumo” jie priesai- 
kauja, kad Amerika yra jų kra
štas, o tuo tarpu Maskvai išli
kimai tarnauja.

Jei jau prisirengimas karui 
sunkina “musų krašto” (atseit,

Holandijos sosto Įpėdinė, ku
nigaikštyte Juliana, yra ištekė
jusi už kunigaikščio Bernhard’o

bu dabar yra Amerikoje. Ka
dangi H Olandiją užkariavo ir 
pavergė naciai, tai Amerikos 
valdžia kunigaikštytei Julianai 
ir jos vyrui rodo daug simpa
tijos. Pats prezidentas Roose- 
veltas juos vaišino savo priva
čioje rezidencijoje (Hyde Park, 

Name,Baltajame

yra tas,
kad Holandijos sosto įpėdines 
vyras, kunigaikštis Bernhard 
zur Lippe-Biesterfcld, yra Vo
kiškas princas. To ne gana. Tas 
vokiškas princas, ktioniet jisai 
gyveno Vokietijoje AVeiinaro 
respublikos laikais, buvo įsto
jęs į Hitlerio rudmarškinių 
gaują ir dėvėjo nacių smogikų 
uniformą!

Tasai nacių pakalikas dabar 
Važinėja Amerikoje ir duoda 
Išreiškimus spaudai, kad vo
kiečių tauta esanti “barbarų 
tauta”, kurią demokratijos pri
valo sunaikinti.

Amerikos demokratija turėtų 
tuos visus “kunigaikštiškus” 
parazitui* ar jie yra šiokie ar 
tokie, pasiųsti šunims šėko

KAS, KUR IR KAIP
BEREIKALINGAS 
SUSIRŪPINIMAS

R. Mizara labai jaudinasi, 
kad karo reikalams “musų kra
štas” išleidžia bilijonus dolerių. 
Girdi, jei tie pinigai butų su
vartoti naudingiems reikalams, 
tai žmonijai nereikėtų vargo ir 
skurdo kentėti. Savo argumen
tams sustiprinti jis cituoja žo
džius, kairiuos pasakė Charles 
Sumner, Amerikos civilinio ka
ro metu ėjęs senatoriaus parei
gas. Tie žodžiai skamba taip:

' “Dtldkitė hiato pinigus, kd- 
rie išleidžiami karui, tai ašį 
už juos aprengsiu kiekvieną 
Vyrą, moterį ir kūdikį tokiais 
laibais, kokiais karaliai ir ka
ralienės didžiuotųsi dėvėti. 
Už tuos pinigus aš pastaty
čiau mokyklą kiekviename 
slėnyje ant visos ž'emės ka
muolio...”
Tie žodžiai buvo pasakyti 

1874 m. šiandien, sako R. Mi
zara, jie šimtą kartų teisinges
ni.

Ar tie žodžiai šimtą kartų 
šiandien teisingesni, negu jie

tai pažiūrėkime, kas dedasi “jū
sų” (Mizaros ir kitų komuna- 
cių) numylėtame krašte, bū
tent, “saulės” Stalino valdomo
je Maskolijoje. Pažiūrėkime, 
kaip ten “ant liaudies nugaros” 
kraunami milžiniški mokesčiai 
“lengvina” žmonių gyvenimą.

Oficialiniai Sovietų Rusijos 
paskelbti skaičiai rodo, kad 
1933 m. karo reikalams buvo 
paskirta pusantro bilijono rub
lių; 1931 m. — 5,000,000,000 
rublių; 1935 m4 8,000,000,000 
rublių; 1936 m. — 14,800,000,- 
000 rublių; 1937 m. — 22,400,- 
000,000 rublių; 1938 m. — 34,- 
000,000,000 rublių; 1939 m. 
40,000,000,000 rublių, ir 1940 
m. — 57,600,000,000 rublių.

Pažiūrėkime, ką tie skaičiai 
reiškia. Prieš Lenkijos susmu
kimą Sovietų Sąjunga priskaitė 
maždaug 183,000,000 gyvento
jų. Visi gyventojai (vyrai, mo
terys ir vaikai) butų turėję mo
kėti po 25 rublius per mėnesį, 
kad padengtų karo išlaidas. Vi
dutiniškas darbininko uždarbis, 
kaip skelbia Maskva, lyginasi 
287 rubliams pėr mėnesį. .Jei

net ir tuo atveju karo reika
lams nuo uždarbių butų reikė
ję mokėti apie 10 nuošimčių. 
Bet kadangi dirbančių skaičius 
gal lyginosi tik 10,000,000, tai 
apie 25 nuošimčiai jų uždarbio 
teko kabo reikalams.

Kokib budil tie pinigai suke
liami ?

Maskva gerai supranta, kad 
“tiesiogis mokesčių padidini-

hią”, todėl užkraunami dideli 
mokesčiai ant parduodamų pre
kių. Darbininkai verčiami dirb
ti ilgesnes valahdas, bet Už virš
laikį atlyginimo negauna. 
Trumpinamos apmokamos ato-

buvo 1874 m., — dėlei to nesi
ginčysime. Pagaliau nėra tokio 
masto, kuriuo butų galima kie
kybinį žodžių teisingumą liū
sta tyli.

Bet kada B. Mizara pradeda 
labai sielotis dėl “musų krašto” 
likimo, ima skaičiuoti tuos var
gus, kurie “kraunami ant liau
dies nugaros”, — tai jau visai 
kitoks reikalas. Kažkaip keistai 
skamba Mizaros “graudžių 
verksmų” maldelės galas:

“Šiiandieh pinigai leidžiaihi 
kai vanduo Uaikybai, karui. 
Kainos ant gyvenimo pro
duktų keliamos. Milžiniška 
taksų našta ‘dedama ant liau
dies nugaros. Gyvenimas 
sunkinamas. O baryšiams 
Wall gatvės imperialistai 
ruošiasi milijonus darbinin
kų sihit| pasiųsti kur nors į 
Afriką, Europą ar Aziją ko
voti ii* įhirti už jų* imperia
listų reikalus.

“Va, kodėl kiekvienas do
ras žmogus privalo kovoti 
prieš karą!”

Yra tokia pasakėčia, kuri

Tokiomis tai priemonėmis 
Maskva iš savo piliečių išspau
džia milžiniškas sumas pinigų, 
kurios eina karo reikalams.

Bet Mizara apie tai ne pusės

sake, kai “saulė” Stalinas siun
tė raudonarmiečius į Suomiją, 
kur tūkstančiai jų žuvo nuo 
šalčio ir kulkų.

Tegul Mizara ir visi kiti kU- 
munaciai kreipia savcŲ grau
džias aimanas į “saulę” Staliną

klicdėję apie demokratinių kra-

Tas kliedėjimas primena aną 
vagį, kuris Įbėgdamas rėkiu: 
“Laikykite vagį!”

Kam kam, bet lik ne tokiam 
Maskvos agentui, kaip Mizara, 
plepėti apie Amerikos imperia
lizmą, kuomet jo garbinamas 
“saulė” Stalinas paskutiniųjų 
dviejų metų būvyje apiplėšė še
šias valstybes! _ Augu ra s

— Anglijos karulius suteikė 
pasižymėjimo ženklą Amerikos 
piliečiui kabfmfcnui, ktiris eina 
tarnybą britų karo laivyne.

— Turkijos vyriausybė, vyk
dydama su tart j su vokiečiais, 
uždarė laikraštį Tasviri Efikar, 
kuris labai smarkiai kritikuo
davo nacius.

t
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Tautiečiai ir Tautietes
NAUJIENOS, Chicago, III.

Sunkią Lietuvių Tautos gy
venimo valandą Lietuvos Tau
tinis Komitetas kreipiasi į Jus.

Nepriklausoma Lietuvos Val
stybę kuri 1918 metų Vasario 
lb-tos Aktu buvo atstatyta it 
Visos Tautos vieninga valia, pa
siaukojimu, krauju ir darbu į- 
gyvendinta^ yra priešo okupuo
ta. Daugiau kaip dvidešimt me
tų Lietuvių Tauta tvirtai ėjo 
pažangos keliu, neatsiliko nuo 
kitų Tautų, tobulino savo Vals
tybę ir padarė ją viena krikš
čioniškosios civilizacijos ir 
tvarkos, atramų prieš Maskvos 
bolševikų skverbimąsi į Euro
pą.

Visi Maskvos Komunistinio 
Internacionalo bandymui pla
tinti Lietuvoje komunistines 
idėjas, kurstymai organizuoti 
bolševikinį perversmą, įvesti 
“proletariato diktatūrą” nepasi
sekė, bolševikų propaganda bu
vo bejėgė prieš Lietuvių patrio
tizmą, religingumą (?) ir svei
ką protą. Negalėdami kitaip į- 
veikti Lietuvos, Maskvos bolše
vikai griebėsi atviro smurto. 
Laužydami sutartis bei teisę, 
pasinaudodami dėl Europoje ki
lusio karo susidariusia padėti
mi ir savo jėgų didžiausia per
svara. jie užpuolė Lietuvą ir ją 
okupavo. Kelias .dešimtis kar
tų skaitlingesnio priešo užpulta, 
neapsaugota jokių gamtos klitr 
čių, kurios palengvintų gynimą
si, negaudama pagalbos iš sve
tur, Lietuva, deja, negalėjo pa
sipriešinti ginklu.

heikšdami visos Tautos iV 
Vyriausybės valią, visi Lietuvos

MADOS

No. 4^05 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 16, 18 ir 20 taipgi 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan<t 
kūtę hrba priduoti pavyzdžio 
humėrį pažymėti mietą lt žiš^ 
kial parašyti savo vardą pa
vardė ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio iaina 15 Gali* 
te pasiųsti pinigtM arba p aš- 
to ženkleliais kartu su užsakyt 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

Respublikos pusiuntihiui, atski
ru įgaliojimu, įteikė svetimų 
Valstybių vyHaUsybėm’š protes
tus prieš Lietuvos okupaciją ir 
prieš okupantų sudaryto vadi
namo “seimo” nutarimą įjung
ti Lietuvą į Sovietų Sąjungą.

Šis bolševikų agentų susirin
kimo padarytas nutarimas, be
gėdiškai falsifikuojantis Lietu
vių Tautos valią, neturėjo jb- 
kios teisinės ar moralinės ga
lios, lygiu budu jos neturi ir ne
turės visi kiti, tuo nutarimu pa
grįsti, aktai. )

Ėrutališka jėga, niekšiškas 
melas, klasta bei apgaulė —štai 
priemonės, kuriomis Maskvos 
vyriausybė, siekdama užimti 
naujas pozicijas Europai sprog
dinti ir užpulti, įvykdė šitą 
naują Komunistinio Internacio
nalo nusikaltimą prieš civili
zuotą pasaulį.

Tomis pačiomis priemonėmis 
naudodamiesi, Maskvos bolševi
kai siaučia ir šiandien musų 
Tėvų žemėje. Jie iš pagrindų 
sugriovė, tolydžio ėjusį, pažan
gos keliu, Lietuvos ūkinį gyve
nimų. Jie išardė musų mokyk1 
las, universitetus, Lietuvių kul
tūros židinius, kesindamiesi pa
versti juos komunistinės propa
gandos įstaigomis. Jie rusina 
Lietuvą aršiau, kaip Muravjo
vo- Koriko laikais. Jie persekio
ja ir niekina musų bažnyčią. Jie 
falsifikuoja Lietuvių Tautos va
lią, čekistų teroro ir raudonar
miečių durtuvų pagalba dary
dami tariu m Us rinkinius. Jie 
siekia pažeisti Lietuvių Tautos 
garbę, naikindami musų istori
jos paminklus ir tradicijas.

Bolševikai pavertė Lietuvą iš
tisu milžinišku kalėjimu. Tuks
iančių tuksiančiai nekaltų žmo
nių kalinami, žiauriausiai kan
kinami, išvežami Rusijon, be 
teismo ir be kaltės žudomi, ši
tame kalėjime visi yra lygus: 
vyrai ir moterys, jaunuoliai 
moksleiviai ir moksleives, su
augę ir net Vaikai; visiems: u- 
kininkams, netekusiems savo 
protėvių žemės, darbininkams, 
tapusioms bolševikinių komisa
rų vergais, šviesuoliams, šmei- 
žiamienys ir niekinumiems, vi
siems Lietuviams yrii lygus bol
ševikų atneštas skurdas, oku
pantų vykdomas teroras ir prie
spauda, nes bolševikai kovoja 
su visa Lietuvių Tauta.

Tačiau Lietuvių Tauta nenu
galėta. Nenugalimas jos patrio
tizmas, kietas pasiryžimas ko
voti Už savo laisvę, neįveikia
ma jos dvasia. Mes visados ti
kėjome musų Tauta. Tą musų 
tikėjimą paivirtina ir nešališki 
stebėtojai. Jie liudija, kad tarp 
Tautos ir bolševikų okupantų 
yra n'cperžengi&ma pratnja.

Tolygiai vieningi ir patriotiš
kai nusistatę yra Lietuvos sū
nus ir dukterys, gyveną Už Lie
tuvos ribų. Skaitlinga Lietuvos 
išeivija, sudarančioji žymią 
Tautos dalį, yra pasmerkusi ( 
Maskvos smurtą prieš Lietuvą 
ir šUsijim'gdsi koVOs už Li'ėtu 
vos Laisvę Šukiu.

vių Organizacijoms kituose že
mynuose.

Musų išeivija, ypačiai Jung
tinių Amerikos Valstybių Lie
tuviai, praeityje visada jautriai 
atsiliepdavo į Lietuvos reikalus, 
suteikdami didelės dvasinės ir 
medžiaginės paramos. Lietuvos 
Tautinis Komitetas šventai pa
sitikį kad dabartinėje kovoje 
už Lietuvos Laisvę jie ir vėl 
bus pirituose patriotų eilėše^ 
kiekvienas pagal savo išgales— 
žodžiu, raštu ar medžiagine pa
rama — prisidėdamas prie ko
vos su bolševikų smurtu. Lais
vę atgavusio j i Lietuvių Tauta 
suteiktos paramos niekados ne
pamirš.

Kur Italijos

Konsulas Chicago j?

Washingtonui įsakius Itali
jai uždaryti visUs savo konsu- 
iatuš Jungtinėse Valstijoe, Chi- 
cagos laikraščiai kreipėsi prie' 

■ vietinio konsulato prašydami 
pareiškimo.

Reporteriams konsulatas at
sakė, kad konsulo Riccardo 
Moscali Chicagoj e “nėra”, ir 
niekas nežino “kur jis yra.”

Italijos konsulatas Chieago- 
je randasi adresu 201 North 
Wells Street-

iškentėjusi žiaurų bolševikų 
jungą, pasimokiusi iš praeities, 
Lietuvių Tauta atkurs savo Val
stybę tobulesnę, gražesnę, tei
singesnę.

Lietuviai ir Lietuvės!
Nepamirškite senosios savo' 

Tėvynės skaudžiausioj jos isto-' 
rijos valandoj.

Remkite kuo kas gali kovą už 
Lietuvos išvadavimą iš žiaurios 
bolševikų okupacijos*, kovą Už 
Laisvą, Nepriklausomą, suvere
ninę Lietuvos Valstybę.

Aukštai iškeikime musų šven
tos kovos Vėliavą, įrašę joje i 
Didžiojo Atgimimo Dainiaus 
Maironio žodžius:

“Petys gi į petį, na vyrai, kas 
galis

“Sustoję į darbą už mylima 
Šalį

“Prikelkime Lietuvą musų...
Lietuvos Tautinis Komitetas

Pavedi Didelį 
Namą Armijai

Fraternalė organizacija Eikš 
pervedė armijai didžiulį, 13 
aukštų namą, adresu 174 West 
VVashington , Street. Kareiviai 
ir karo jurininkai galės name 
apsistoti nakvynei ir laisvas 
valandas praleisti.

Per Klaidą 
Išgėrė Nuodą

Cook apskričio ligoninėje 
guli 35 m. James Skopec, 1703 
West 19tli Street; Jisai per 
klaidą, vietoj alkoholio išgėrė 
skystimo vabzdžiams naikinti.

Lietuvos Respublikos pasiun-
tinių nutarimu sudarytas Euro
poje Lietuvos Tautinis Komite
tas imasi vadovauti kovai už 
Nepriklausomos Lietuvos Vals
tybės išvadavimą iš bolševikų 
okupacijos, derinti Visų Lietu
vių pastangas, mikreiptas į ši 
tikslą, ginti ir atstovauti Lietu
vos įsikalus ib, ligi Lietuva yra 
okupuotas rūpintis visais kitais 
Lietuvių Tautos ir Valstybės 
reikalais.

LiėtdvOS Tautinis Komitetai

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451

Archer Avė.
4030 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
1515

Tel.
VIRginia

2332

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

PASKOLAI n VllU Lrį Išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEOERAL SAVINOS 
and LOAN ASS0CIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3!4% Dividendų 

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

$1,000,000.00

— Turkų vyriausybė užtik
rino britus, kad ji neleisianti 
vokiečių kariuomenei naudotis

— Britų karo vadovybė ma
no, kąd naciai bandys pulti 
Angliją kaip tiktai sutvarkys 
savo reikalus su sovietais. Na
cių generolai pradėjo ruoštis 
Anglijos invazijai ir traukia

KAS RYTĄ! 
........................................ .. 1—nmrMn

LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI
— Iš Stoties —

W • S • E • C
1240 Kilocycles

KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI
KAS IR TEMPERATŪRA • MUZIKA • DRAMA 

JUOKAI • PRANEŠIMAI • IR T. T.

7:00—7:45 V AL. RYTE

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

N A THAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted S t. 
Tel. Boulevard 0014

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam j fermas 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 F 1- 
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbai 
garantuotas.

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

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted Si, Chicago, HL

Čia jdedu 15 centą Ir prašau 

atahpti man pavyzdį Na ,,.

MSeros 1 - ■ ■ per krutiną

........... ..  ■ n rirrii>ia

(Vardas Ir pavaldi)
• iU.ii —...........  .u i-.l

(Adresate)

(Miestas Ir Valstija)

šiuo kreipiasi į gyvenančius už 
Lietuvos ribų Lietuvius, svei
kindamas juos ir kviesdamas 
visokeriopai remti kovą už Lie
tuvos Nepriklausomybę. Komi* 
tetas siunčia brolišką pasveiki
nimą Lietuvai Gelbėti Tarybai 
(Amerikos Lietuvių Tarybai — 

kuri sėkmingai dir
ba J. š. Amerikos Valstybėse ir 
visoms kitoms los rųšies Lietu-j

savo teritorija. kareivius į pajūrį.

Sophie
Barčus
RYTINE RADtO 

VALANDA- iš stoties —
W.G.E.S.

Kasdien nuo 8:45 V. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 Bo .Halsted st., 
Chicago, Ui.

Vardas----------------------------------

Adresftš .........................................

< Miestas ....... .............................____

vatetm -.. ......
k-,._ __________ _ _____
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FORDO DARBININKAI ŠIANDIEN RATIFI
KUOJA PIRMĄ CIO-FORDO SUTARTĮ

Prisibijoma, Kad 33 Bus žuvę Submarine.

“Užtikrina Aukščiausias Algas Automobi
lių Pramonėje”

DETROIT, Mich. — CIO Au
to Workers skelbia, kad šįvakar 
įvyks masinis Fordo darbinin
kų mitingas, kuriame bus pa
duota ratifikavimui (patvirti
nimui) pirma — toddūl istoriš
ka — CIO-Fordo bendrovės su
tartis.

Ji buvo pasirašyta pereitų 
penktadienį, Washingtone, po 
neilgų derybų tarp CIO ir For
do atstovų. Sutartis yra rezul
tatas CIO laimėjimo darbininkų 
balsavimų, kurie neseniai įvyko 
Fordo Detroito dirbtuvėse.

Apima visus Fordo 
Darbininkus.

Unijos lyderis Charles Wid- 
man’as sako, kad sutartis už
tikrina Fordo darbininkams 
“aukščiausias algas” automo
bilių pramonėje, ir apima vi
sus Fordo darbininkus Ameri
koje, kurių yra apie 120,000.

Unija tikisi, kad darbininkai 
sutartį patvirtins “didele di
džiuma balsų”.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Nauji Kariški 
Kontraktai Iii.

Gauna Rockford, Moline, 
Rock Island

WASIIINGTON, D. C. — Ka
ro departamentas padalino se
kamus kontraktus dirbtuvėms 
Illinois valstijoje, už Chicagos:

Holm-Page Company, Rock- 
ford, $19,814 ir $73,816.

Jesse II. Freeman, Moline, 
$39,770.

Santucci Construction Com
pany, Skokie, $89,920.

Rock Island Metai Foundry, 
Rock Island, $2,992.

Sužeidė 18 Autobuso 
Nelaimėj

MILWAUKEE, Wis. — čia 
susikūlė miesto autobusas ir 
keleivinis automobilis, sužeisda- 
mi 18 autobuso keleivių. De
šimts keleivių buvo sužeisti pa
vojingai.

Laivyno gelbėjimo laivai ir submarinas toj vietoj, kur spėjama, bus pra
žuvęs J. V. povandeninis laivas 0-9. Po to, kai vandens paviršiuj rasta plūdu
riuojant sudaužytų laivo dalių, autoritetai išreiškė prisibijojimą, kad pražuvęs 
laivas bene bus sudužęs ir, kad jo 33 vy’ų įgula bus radusi mirtį.

Lumberio ir Statybos 
Medžiagą Išpar

davimas
King Midas Siūlo Didelius 

Bargenus.
King Midas lumberio ir sta

tybos medžiagų bizniavietė 
randasi adresu 2221 So. Ash
land avė. Telefonas Havmar- 
ket 2031.

Faktinai tai yra 3 blokai 
įvairiausių statybai ir namų 
Įrengimui reikmenų.

Šiuo laiku King Midas turi 
Gran'd Opcning išparįdavimą 
scnsaciniai numažintomis kai
nomis.

Ką tik King Midas parduo
dą, yra 100 nuošimčiui garan
tuota. Jei pirkėjas, įsigijęs tas 
ar kitas reikmenas, pasijunta 
nepatenkintas, King Midas pi
nigus grąžina.

Kreditą galima gauti vien ant 
savo parašo.

Bizniavietė atdara ne tik 
paprastomis savaitės dieno
mis, bet ir sekmadieniais. Ji

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai. 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jfofjn Jf. (EutdtnS

Pietinio Illinois 
Janni Lietuviai 
I Kariuomene

Paimti Metams Tarnybos

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742
b605-07 S o. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

ST. LOUIS,<.Mo. — Metams 
karo tarnybos armija paėmė 
šiuos vyrus iš pietvakarinių ir 
pietinių Illinois miestų:

Prank J. Šankus, East S t. 
Louis, Ilk;

Mike F. Sivedo, East S t. Lou
is;

John W. Vaitkunas, East 
S t. Louis;

Ignas Charles Rokiškis, Ma- 
dison, III.;

Stanley S. Kulesza, Madison;
Joe Zilaitis, Jr-, Collinsville 

Ilk;
Gus W. Enskat, Collinsville;
Joe J. Orblish, Lilchfield, III.

i W S. Steel Didins 
Savo Dirbtuves

PITTSBURGH, Pa. — Ame
rican Steel and Wire Compa
ny, kurią, kontroliuoja United 
States Steel, skelbia, kad iš
leis tarp $13 ir $15 milionų pa
didinti dvi dirbtuves Chicagos 
apylinkėse — Waukegane, I1L, 
ir Joliete, III.

Statys naujas.^dirbtuves sky
rius, sandėlius ir ofsių rumus.

Žuvo Rock Island
Arsenale

ROCK ISLAND, III. — Rock 
Island arsenale kilo gaisras, ku
riame nuodingos dujos nutroš
kino ugniagesį Leo J. Kelly, o 
devynis kitus pavojingai pri- 
troškino.

AK1Į SPECIALISTĄ!
DR. VAITUSH, O1T.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

YARds 1138
YARds 1139

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

Telefonas YARDS 1419.

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

(■■■nu

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

| Chicagos
3 Cicero
9 Lietuvių
t Direktorių 

Asociacijos -***"—^

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 168th Street Tel. Pullman 1274

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

Karvės ir 
Traukiniai

CARTHAGE, III. — Užvažia- 
vęs ant bandos karvių, susirin
kusių ant bėgių, sudužo Toledo, 
Peoria and Western gelžkelio 
traukinys. Žuvo ugniakurys Ro- 
bert Mason, o du kiti traukinio 
tarnautojai buvo sužeisti’.

Streikas
Robinsone, III.

ROBINSON, III. — National 
Brotherhood of Operative Pot- 
ters paskelbė streiką W. A. 
Cace and Son Pottery Co. dirb
tuvėje, kur dirba apie 300 žmo
nių.

Algų klausimas streike nefi- 
guruoja. Unija reikalauja pri- 
paižnimo.

Nominavo Keturis 
III. Paštininkus

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Rooseveltas nomi
navo Joseph S. Flaherty pašti
ninku Harvey miestui, Illinois, 
taipgi ir kitus tris paštininkus: 
Charles P. James —t Indsutry, 
III., Albert G. Lūcas — Lake 
Forest,/ ir Arthur Kloepfer, 
Winnetka.

Gimė Dvigalvis 
Veršiukas

LAFAYETTE, Ind. — Pur- 
due universiteto ūkyje viena 
karvė pereitą savaitę atvedde 
veršiuką su dviem galvom, šiaip 
jisai normališkas.

Užmušė Savo 
Patėvį

LACON, III. — Po areštu čia 
yra Mrs. Sadie Wiesman ir jos 
14 metų sūnūs Clyde Wither- 
spoon. Berniukas prisipažino, 
kad jisai užmušė savo patėvį, 
motinos antrą vyrą, Eugene J. 
Wiesman. Kirto jam per galvą 
su lazda. Motina jam pagelbė- 
jusi patėvį užmušti.

Stiklas Sužeidė
4 Žmones

Keturi praeiviai State gatve
le buvo skaudžiai apipiaustyti 
kai didelis krautuvės lango 
stiklas pasiliuosavo iš rėmų 
Palmer House viešbučio antram' 
aukšte ir nukrito į gatvę. Sun-| 
kiaušiai sužeisti yfa 23 Wayne 
Tyler, 5464 Woodlawn avenue, ■ 
ir jo žmona. Stiklo skeveldros 
silpiaustė jiems nugaras ir pe-1 
čius.

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 

Nedaliom is pagal sutartį.

atdara vakarais ligi 8 valan
dos. Automobiliams parkinti 
vietos užtektinai.

Norėdami pirkti lumberio 
arba bet kurios kitos statybai 
medžiagos; norėdami pirkti 
maliavos, varnišio, stogams 
reikmenų, virtuvėms sinkų, 
loiletams įrengimų ir lt., ir lt. 
—atsivęškite savo sąrašą.
Pirkdami čia padarysite gra
žias sutaupąs.

Adresas: King Midas, 2221 
So. Ashland. Tel. Ilaymarket 
2031. ~ Sk.

Atidaro Arlington 
Parko Lenktynes

Šiandien 34 dienų sezonui ati
daromas garsus Arlington Park 
arklių lenktynių laukas prie 
Auroros, III.

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

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

Telefonas Republic 7868

KITI LIETUVIAI D AKT AR AJ
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

G757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

IjR.lTjENKTNŠ-
(Lietuvis)__

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

"S"
Dr. F. Pulsucki Le Van

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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. HERZMAN

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 74C4

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930 \ __

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kabn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 3209

ADVOKATAI

DR. BRUNO .T.
ZTTBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. 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 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius Ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 757J
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 .*yto.

3149 SQ. HALSTED STREET 
T«L VICUry £679



Pirmadien., birželio 23, 1941
./r»,

NAUJIENOS, CHčago, D1

“DAINOS IR SPORTO DIENA” ŠĮ SEKMA 
DIENI, BIRŽELIO 294|

Pražuvusio Submarino Karininkai

Rengia Du Chorai — Chicagos Lietuvių 
Vyrų, ir “Pirmyn”

Jau kelinti metai iš eilės bir
želio (Jtlhe) paskutinį sekma
dienį Liberty Grove darže įvyk
sta dviejų žymiausių Chicagos 
lietuvių chorų piknikas. 
Chicagos Lietuvių Vyrų ir 
myn”.

Tbkls ųikhlkds įVyks ir 
ritėtais šekrtihdibhį, birželio 29 
d.

Piknikai Vashtos taikli tai tas 
pats, kas koncertai ar teatrai 
žiemą. Juos rengia visokios or
ganizacijos, draugijos, laikraš
čiai, na, žinoma, ir chorai.

Tūri bendrą praeitį
šiedu chorai yra ne tik 

no asmens, K. Steponavičiaus, 
mokinami ir diriguojami, bet 
juos riša ir jų tradicinė praei
tis, nes abu yra kilę iš vienos 
organizacijos virš prieš 30 me
tų.

Vyrų chore yra susispietę 
senesnieji dainos mėgėjai, ku
rie meilę dainai atsivežė iš ža
liuojančios Lietuvos, o čia tas 
dainas patobulino ir subendrino. 
Klausydama tų dainų augo Chi
cagos lietuvių jaunuomenė ir 
jie jas ne tik pamėgo, bet dat 
daugiau išvystė ir pagražino.

Šiandien Chicagos Lietuvių 
choras “Pirmyn” yra pusiau 
profesiorialis Choras. Jo stato
mos scėnoj operetės ir operos 
jau atkreipė dėrnesį svelitnkal- 
bių dainos ekspertų.

Dainavo šimtams tūkstančių
Ir jei didieji anglų kalbos 

laikraščiai, miesto veikėjai ir 
valdininkai šį chorą kvečia dai
nuoti ten, kur susirenka šim
tai tūkstančių žmonių, tai hera 
abejonės,kad Choras , jpų tik
rai gali gerai dainuoti.
Kaip žmogus iškyla tarp žmonių

Daugelis iš dabartinių pirmy- 
tiiečių jau yra sukūrę ir savo 
šeimas, bet “Pirmyn

Tai
“Pir-

šiais

vie-

choras

riai jie ir būdami su šeimyno
mis pašvenčia visą savo liuesą 
laiką.

PETRONĖLĖ 
KURAUSKIENE 

Po tėvais Šdtkauskaitė
Mirė birželio 21 d., 1941 

12:10 popiet., sulaukus 46 m. 
amžiaus. Kilo iš Panevėžio 
apskr., Ramigalos parap., Gle- 
bauckų kaimo. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdi
me 1 dukterį Josephiną, 1 sū
nų Adolphą, žentą Fred Slo- 
eum, brolį Petrą Šatkauską, 
1 seserį Barbirą Yukštienę ir 
jos šeimą, pusbrolį Joną Jur
gaitį, pusseserę Oną Kunsle- 
rienę, 2 švogerius: Stanislovą 
Kurauskį ir jo šeimą, Juoza
pą Kazmak ir jo šeimą.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks birželio 25, 
1941. IŠ koplyčios 8 vai. ryto 
bris atlydėta į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame Visus 
gimines, draugus-es ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę: Suniis, 
Duktė, Brolis^ Sesuo, Pusbro
liai, pusseserė, Gimihės ir 
Draugai;
Laid. Dirękt. J. F. Radžius, 
Tel. CANAL 6174.

m.,

L D V Ei KIS 
......... Dąliš 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėmis, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

■ ■ A m A Gėlės Mylintiems 
1 H U A Vestuvėms, Ban-

U n U M kietams, LaiOotu- 
| Papuoš!-
Į GĖLININKAS “,n” 
8 4180 Archer Avenue

PbOhe LAFAYETTE 5800

žmogus iškilo virš kitų gy vū
nų dėl to, kad sugebėjo išrasti 
ir vartoti ginklus, bet trirpe 
žmonių galinta iškilti tik paro
dant savo kulturinį sugebėji
mą. Amžius gyvendami prie
spaudoj ir nuolat kovodami už 
savo laisvę, lietuviai gal ir ne
buvo labai kultūringi. Bet pate
kę į tikrai laisvą šalį parodė sa
vo gabumus visose civiližacijos 
ir ktilturds srityse.

Niekas taip nekelia gerą lie
tuvių vardą kaip gražus pasi
rodymas dailiuoju menu tarp 
šimtų tūkstančių svetimkalbių 
Amerikos gyventojų.

Dainos, sporto numeriai
Sekmadienį, birželio (june) 

29 d., važiuodami į chorų pik
niką, ne tik išgirsim gražių dai
nų ir pamatysime įvairių spor
to numerių, bet drauge ir prisi
dėsime prie to gražaus kultūri
nio darbo, kurį skleidžia tie dai
nininkai ir sportininkai.

Taigi, sekmadienį, 29 d. bir
želio, kas tik galim, bukime Li
berty Crove darže, WiUow 
Springs (buvusioj Dambrausko 
farmoj) ir parodykime musų 
dailės darbuotojams, kad mes 
ne tik mylim gražų meną, bet 
mokam jį ir įvertinti. —J; L. A.

Išvyksta j Eucha 
ristini Kongresą

Arkivyskupas Stritch ir keli 
šimtai kitų dvasiškių ir maldi
ninkų šiaridien išvyksta į St. 
Paul, Minn., kur rytoj praside
da 19-tas Eucharistinis kon
gresas.

Delegacijoj bus ir pral. 
Krušas nuo lietuvių.

Sesutės Baigė 
Mokyklą

M.

Helen ii' Virginia Sakalas

CICERO — Tarp abiturientų,

rinius mokslūs Resurrectiori 
High Schoul mokykloje, buvo 
dvi lictuvaitės-sesutės, Heleri 
ir Virginia Sakalas, fotografe 
p. Sakalo dukterys.

Jau 'keliolika mėtti kaip p. 
Sakalas gyvena Ciccroj. 
linksmo budo žmogus.

Tai 
D.

Chorų Koncertai 
Mišku Preservuose

Kai 
cagos

kuriuose miškuose, Chi- 
apylinkėsc, vakar praši- 
Vasririniu koncertu sezo

nas. Kas sekmadienį koncertus 
pildys įvairus Chicagos chorai.

JURGIS MOCKUS
Gyv. 743 West 59th St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 20 d., 3:00 vai. popiet, 
1941 m. sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kražių parap., Pupėnų 
kaime, Raseinių apskr. Ame
rikoj išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
2 pusseseres, Josephine Vili
mienę it jos vyrą Pėtrą, Mi
chaliną Gerčlenę ir jos vyrą 
Juozapą ir jų šeimynas, taip
gi daug kitų giminių ir pažįs
tamų.

Priklausė prie American 
Legion Post 155, Harvey,.111.

Kūnas pašarvotas J. F. Ėu- 
deikio koplyčioji 4605 South 
Hęrmitage .Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, birželio 23 d., 1:30 vdl. 
popiet. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Jurgio Mockaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat ntioširdžiai kviėčianii 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir afeisvėiklnimą.

Nuliūdę llekarhė:
Pusseserės, Jų Vyrai, ir Gi
minės.

Laid. Direkt. J. F.-. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

SUSIRINKIMAI
ROŠELANDO žĖMAtčtŲ KULT. 

KLUBO pusmet. svarbus susirin
kimas įvyks birž. 26 d., 7:30 vai. 
vak., Darbininkų salėj, 10413 South 
Michigan avė., Roselande; Visi na
riai prašomi dalyvauti, nes_ yra 
Svarbių reikalų apsvarstymui, 
gi atsiveskite naujų narių.

—J. Viliuuas, 
Anna Katkus,

CHICAGOS LIET. SUVALKIE
ČIŲ DR-JOS pusmet. susirinkimas 
įvyks pirmąd., birželio 23 d., 7:30 
vai. vak.t rfollywood svet., 2417 W. 
43 St. Visi nariai bukite, nes pus
metinis sus-mas yra svarbus. Taip
gi atsiveskit naujų narių. Kurie už 
silikę su mokestimis, malonėkite 
užsimokėti.

Ona Svirmickienė, rast.

Taip-

pirm.
sekr.

k

HELP WANTED—-FEMALE 
Darbininkių Reikia

EXPERIENCED OPĘRATORS on 
Chenille and Draperies. Pastovus 
darbas, gera mokestis.

UNIVERSAL DRAPERS CO.
913 W. Roosevelt Road.

Diena Iš Dienos
III I 1 ll l. i —

. ACME-NAUJIENU Tftlepbnto
Leit. Howard J. Abbott iš Oscella, la., (kairėj), ku

ris buvo pražuvusio submarino 0-9 ’komandierius, ir 
Ehsign Marks F. Wangsness, U. S. N. R., vienas nelai
mingojo laivo karininkų.

Lorraitie Puckorius 
Vestuvių Padėka 
Draugams-Svečiams

CLASSIFIED ADS

Sokolų “Slet”- 
Sąskrydis Soldier’s 
Lauke

Ateinantį sekmadienį^ birže
lio 29 d., Ciiicago.s Soldier’s 
Stadione įvyks didžiulis meti
nis Šokėtu “Sietas”—Sąskry
dis, kurį rčhgiri įvairios čeko- 
slovakų organizacijos Ameri-

PcveikslaS parodo paskutinį

metais, Pragoję, prieš nacių 
okupaciją.

Rengia Spaudai 
Šokių Knygą

Kitataučių tarpe gal daugiau 
pagarsėjęs, negli tarp lietuvių, 
šokių mokytojas Vytaiitas F. 
Beliajus, praneša, kad jisai 
ruošia spaudai antrą tomą 
knygas apie liaudies šokius.

Pirmą lomą kiek laiko at
gal išleido Suminy kompanija, 
Chicagos muzikos veikalų

Rytoj Piknikas 
Akliems

lei-

yra•Parke rytoj 
piknikas akliems 

vaikams, vyrams ir
Kas nori dalyvauti,

Jackson 
rengiamas 
žmonėms, 
moterims,
privalo nuvykti tiesiai į par
ką, arba prie IndustriaL Home 
for the Blind, 1900 Marshall 
Bulvaras. Iš ten į parką išva
žiuos autobusai.

AR JIESKAE 
DARBO?

,—  SKAITYK KASDIEN ,

NAUJIENASi
L~ IR TEMYK SKILTIS'   I

“REIKIA DARBININKU“
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progai sužino tiktai per

NAUJIENAS

im siub laim cm jįl

DALYVAUJA JONINIŲ 
IŠKILMĖSE.

Svarbiam Gyvenimo Įvykiui 
Praėjus

Brangus giminės, draugai ir 
visi svečiai, norim padėkoti 
jums visiems už jūsų atsilan
kymą Pučkorius-Kiupelis ves
tuvėse, ir už jūsų širdingus 
linkėjimus, gausingas dovanas, 
ir prakilnumą, kad nepasidi
džiavote dalyvauti su mumis 
toje svarbioje musų gyvenimo 
valandoje.

Krikšto Tėvas Davė Šliiibą
Tariame didelį ačiū gaspa- 

dinėms, ir kitiems, kurie dar
bavosi vestuvėse. Taipgi dė
koj aine West Pullmano para
pijos kun. M. Shvarliui už mi
šių ceremonijas, ir Roselando 
parapijos klebonui kun. P. 
Paškatiskui, kad jis atvažiavo 
ir kaipo krikšto tėvas davė 
šliubą savo 'krikšto dukrelei, 
suteikė jaunavedžiams palai
minimą, ir pasakė kelis labai 
gražius žodžius, kurie visuo- 
iriet' glūdės' ihUsų širdyse.

Kristina *' Kriščiūnaite.

Ši j ritina Pirmyn choro ir 
radio dainininkė šį penktadie
nį dairiuos Joninių iškilmėse, 
kurios yra rengiamos Bridge- 
porto Mark Wliite Sąuare Par
ke, 30lh ir Halsted Street. 
Taipgi dainuos Aldona Grigo- 
riiutė, ir Ėdria Kazlatiskaitė.

Programas susidės iš įvairių 
lietuvių liaudies dainų, ir šo
kių, kuriuos išpildys V. Belia- 
jaus šokėjai. Programas pra
sidės 7:30 vai. vak. Įžanga ne
mokama. Z.

Esariie dėkingi vargoninin- 
ktii Railai ir dainininkei p-lei 
Elrihai Pečiukaitei už gražų 
giėdojimą ir visiems žmonėms, 
kuHe dalyvavo apeigose.

(lerbiririii svečiai ir viešnios, 
jeigu ktir buvo kokie truku
mai, klaidos ar nesusįpratimai 
iš musų pusės, meldžiame 
mums atleisti.

Galiau • taridftie aciu ir “Nau
jienoms” už jų gražią spaudą 
ir gatsinimus. Jos tarnauja 
visieriis lietuviams be skirtu
mo.

Dėkingi visiems,
M r. ir Mrs> Pučkoriai, ir jauna
vedžių tėvai Mr. ir Mrs. M.

koriai.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Petkus, 31, su

GIMIMAI
CH1CAG0JE
...ČERNUŠKA, CAROL J. 2638 
Evcrgrccn Avciiue, gimė bir
želio 5, tėvai: Josėpli ir Helen.

ESKRA, DAVID JACK, 5924 
Sun Ui Prihcetou Avehue, gimė 
birželio 9, tėvai: Prairk ir 
Eva.

Joe F. Stifter, 29, su 
Pastoraitis, 27.

Harvey Springfield, 
Alice Bagdon, 27.

Leo C. Šimonis, 30, 
therine Carnahan, 32.

Clarence Vallmar, 
Stephanie Dilus, 23.

John C. Lokša, 27, 
tildą Dudenicks, 30.

Harry C. Constaus, 
Lucille Malon, 22.

Gauna
Pefskiraš

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa-

Į mokinimų.

Lucille

28,

su

su

Auna Romashko nuo 
Romashko.

Rose Pickerites nuo 
Pickerites.

su

Ca-

su

Ma

23, su

Anton

Anton

GERS. Naujienų ikdt]/tf 
fnt ir skaitytojai prašomi 
pirkiniu reikalais M į

tMbltui NatjUnot*.

—----------------------------- —-----—----- -
DIRBTINŲ GĖLIŲ darbininkės 

visiems departamentams.
SCHACK’S

319 W. Van Buren St. 5-tas aukštas

50 MERGINŲ FABRIKUI 
Su patyrimu arba be patyrimo. 
Lengvas darbas. Dieną arba naktį. 
$14 iki $20 savaitei.

WABASH EMPLOYMENT 
20Ž S. State. 
9-tas aukštas.

OPĘRATORS, PATYRUSIOS, on 
two needle Singer air tucking and 
cordihg machine.

STAR TUCKING CO., 
529 So. Franklin. Room 503.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Ddrbihinkų-Darbininkių Reikia

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.

MATRACŲ DIRBĖJAI. Vienas 
didžiausių matracų išdirbėjų Det
roite turi vietos kiekviename pra
monės skyriuje patyrusioms asme
nims. Pažymėkite amžių, patyri
mą, kokios algos tikitės, ar dabar 
dirbate ir vėliausią samdos vietą. 
Wolverine Bedding Corp., 3755 
Beaubien, Detroit, Mich.

VYRAI IR MOTERYS. Matykit 
mus šiandien— geriausia apmokami 
darbai koteliuose, restoranuose, 
resortuose. MODERN HOTEL, 879 
N. State.

REIKALINGAS KAUNTERIUI ir 
short-order vyras, taipgi patyrusios 
veiterkos. Kreipkitės.

PHIL’S RESTAURANT
4 So. Wells Street

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

DIRBTINŲ GĖLIŲ darbininkai 
visiems departamentams.

SCHACK’S
319 W. Van Buren. 5-tas aukštas.

HANDY MAN, patyręs, kar.pente- 
ris, mūrininkas, etc. Su žmona, ar
ba be žmonos. Gyventi ant vietos. 
Šiluma, šviesa, $50 į mėnesį. Atsi
šaukite Box L. B. Z.3, 1739 South 
Halsted St.

BENCH HANDS 
TOOL MAKERS 
PRECISION GRINDERS 

INTERNAL AND EXTERNAL, 
TURI BŪTI Al.
U. S. Piliečiai.

FOOTE BROS. GEAR AND 
MACHINE WORKS

5301 So. Western Blvd.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MEAT MARKET, 4858% Addison 
Moderni, pilnai įrengta. Renda 
$50. Vertė, $1,500. Parduos už $650. 
Išmokėjimai.

D. and M. FINANCE CO.
9 W. Washington, Franklin 1966.

GROSERNĖ IR DELIKATESŲ 
krautuvė. Uždėta prieš daugelį 
metų. Parduodama dėl drafto prie
žasties su namu ir bizniu, arba tik 
su bizniu ant ilgo lyso arba mai
nysiu aut propertes.

R. KRICAUSKAS 
1439 So. 49th Avė., 

CICERO 2937.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 4t 
iki 60%. Mes pristatome bile kur 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionalini 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic «05)

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

200 FARMŲ PARDAVIMUI leng
vais išmokėjimais.

N. T. THURSTON, 
frorest City, Iowa.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAS, 2 APARTMENTŲ 
mūras, 5 kambariai kiekviename, 
štymo šiluma, stokeris. ARDmore 
2929, Graceland 5698.

6 KAMBARIŲ insuliuota muro 
bungalow. Uždarytas miegojimui 
porčius, aliejum apšildymas, 2 ka
ram garažas. $6500.

4624 Adams St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimjii,

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa- 

irnavimo šaukite:
>AUL m: smith & CO. 
ftĖAL ESTATĖ — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

MODERNUS B KAMBARIŲ ka- 
tedžius, 2 karam garažas, lotas 
45x180, sodas, gėlės, vaisių medžiai. 
Nebrangiai. 2029 Kimball.

PARDAVIMUI 2 MODERNUS po 
3 kambarius mūriniai ColoniaĮ na
mai atdari apžiūrėjimui. 5110 So. 
Keating Avė. 1% bl. toly nuo nau
jos Studebaker įmonės. Lengvi iš
mokėjimai. šaukite Virginia 2788.

6 KAMBARIŲ MURO bungalow.
3 karam garažas. Karštas vanduo, 
gaso šiluma. Insuliuotas. Storm lan
gai. Linoleum, Blinds, 1 block De- 
von. Geriausiam stovy. 6311 North 
Campbell Avė. Briargate 5556.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ, po 4 
kambarius kiekvienam, South Sidėj, 
$2600, $1400 cash. Parduoda 2 lo
tus arba mainais į biznio namą. 
Savininkas 4454 So. Western Avė., 
LAFayette 0851.

TEISINGI BARGENAI
Mūrinis, naujas, moderniškas 2 

flatų po 4 kambarius. Nauja mūri
nė moderniška 6 kamb. rezidenci
ja.

6 flatų po 4 kambarius, muro na
mas.

2 flatai po 4 kamb. 10 metų senu
mo. Muro namas.

5 ir 6 kamb. bungalovvs mūriniai.
Biznio namai. Storas ir 5 kamb. 

flatas.
Biznio namas, 3 flatai ir štoras, 

mūrinis.
Visi šitie bargenai randasi Mar

ąuette Parke ir yra verti pirkti. 
Turime ir daugiau visokių barge- 
nų ir gerų lotų. Statom naujus na
mus kam reikalinga. Rašykite ar 
atsilankykite

JOSEPH VILIMAS CO.
6753 So. Rockwell St.

HEMlock 2323.

PASKUTINIEJI DEPRESIJOS 
BĄRGENAI.

Marąuette Park—4 flatų po 4 
kambarius, octagon frontas. Elek- 
trikihiai šaldytuvai ir pečiai. Mū
rinis garažas. Kaina $14,500.

2-flatis po 5 kambarius, apšil
domas, stokerijf, gražioj vietoj, ar
ti gatvekarių. Kaina $8,000.

SOUTH SIDE
Apylinkėj 85 St. keturių flatų 

mūrinis namas. Elektrikiniaį Šaldy
tuvai, gasiniai pečiai. Garažas. 
Kampas plataus loto. $12,000.

6 flatų; 2 flatai po 5 kambarius, 
4 flatai po 4 kambarius. Mūrinis 
garažus. Elektrihimai šaldytuvai ir 
gasiniai pečiai. Kaina $16,500.

Turime ir daugiau mažesnių ir 
didesnių mūrinių ir medinių namų 
visose miesto dalyse. Teisingas pa
tarnavimas.
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 West 63rd St. 
Prospect 6025.

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

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY
TURI ŠIUOS BARGENUS

BR1DGEPORTE
32nd and Lituanica, 6 flatai, 4 

kamb. kiekvięname, 3 vonios, lotas 
50x125. Kaina: $5,500.

3614 So. Lowe Avė., 2 flatų mū
ras, 6—6 kambariai, 1-me aukšte 
furnaso šiluma, 2 karam medžio 
garažas. Reikia $1200 cash, balansas 
$33.00 į mėnesį.

6 flatų modernus namas, 5 kam
bariai kiekviename, lotas 37*6x125. 
Kaina: $13,000.

4 flatų naujas namas, 2 po 5-kis, 
2 po 4-ris, štymo šiluma, elektri- 
kiniai refrigeratoriai ir pečiai, 3 
karam garažas. Kaina: $13,(100.

MARQUETTE PARK
4 flatų, 5 kambariai kiekviename, 

Štymo šiluma, elektrikiniaį refri
geratoriai, lotas 50x125. Kaina: 
$15,000.

4 krautuvės^ 2 ofisai, 12 apart- 
mentų, štymo šiluma, elektrikiniaį 
refrigeratoriai ir pečiai. Rendos 
$9,970 į metus. Reikia $17,000 cash. 
Morgičitis $28,000 po 4^%.

2 flatų, 5—5 kambariai, karšto 
vandens šiluma, , bungalow stogas. 
Kaina: $9,500.

2 flatų kampas, 6—6 kambariai, 
karšto, vandens šiluma, 3 karam 
muro garažas, f Kaina: $9,000.

SOUTH SIDE
4 flatai, 6 kambariai kiekvienam, 

štymo šiluma, elektrikiniaį refrigė- 
ratoriai ir pečiai, lotas 50x125. 
Kaina: $12,000.

flatai, 4 kambariai kiekviename, 
štymo šiluma, elektrikiniai refrige
ratoriai ir pečiai, lotas 60x125. Kai
na: $11,500.

Kampinė krautuvę, 3 flatai ir 
bučernė. Savininkas apleidžia 
miestą. Kaina: $2,500.

• BRIDGEPORT 
RĖALTY COMPANY

953 W. 31st St.
YARds 0311

S. SHIMKUS J. COSTELLO 
Vasaros mėnesių laikii sekmadie

niais tik pagal susiUrimą.
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BUKITE ATSARGUS SU FINANSAVIMU KAI 
PERKATE AUTOMOBILĮ-

Moteris Nulėkdino Bombanešj Anglijon Per Atlantiką.

Žiūrėkite, Kad Numokėjimai Nebūty Peraukšti, 
Sako Better Businėss Bureau

Chicago Better Business Bu
reau, organizacija apsaugo- 
janti pirkėjus nuo išnaudoji
mo, perspėja visus saugotis iš
naudojimo perkant automobi
lius išmokėjimais.

Kai automobilio pirkimą fi- 
nansuojat, sako Biuras, pasi
rūpinkite, kad finansuojanti 
firma butu patikima ir turinti 
gerą vardą. (

Žinokit, Ką Pasirašot!
Prieš pasirašant finansavi

mo kontraktą žinokite ką pa
sirašot ir kiek turite mokėti.

Neteisingi automobilių dyle- 
riai ir nepatikimos finansavi
mo firmos finansavimo kont
raktus dažnai “pripakuoja”, 
tai yra, prideda prie jų viso
kius neleistinus mokesčius.

Biuras paduoda štai kokį 
pavyzdį. Vienas pirkėjas nu
pirko automobilį, numokėjo 
dali pinigais, o -$225 paliko fi
nansavimui. Finansavimo fir
ma, kartu su dyleriu, prie tos 
sumos pridėjo įvairius mokes
čius už nuošimčius, už ap- 
draudą, už kokį ten pa tarnavi
mą, už kitokį.

£229 uz £225.
Kai pirkėjas po laiko apsi

žiūrėjo, jis surado, kad už 
$225 balansą finansavimo 
kompanijai jis turi mokėti 
$229.75 mokesčių, daugiau net, 
negu balanso. Jam tą sumą iš
skirstė mokėti po $28 kas mė
nesį per 18 mėnesių.

Biuras apie tai sužinojo ir 
privertė dylerį ir finansavimo 
kompaniją pirkėjui kontraktą 
sumažinti $162-ais doleriais.

Tai tik vienas pavyzdys da
lykų, kurie įvyksta automobi
lius finansuojant neatsargiai 
ir nepatikimose bendrpvėse. 
Biuras apie kai kuriuos įvy
kius sužino ir juos sutvarko, 
bet daugmoje neatsargus au
tomobilių pirkėjai moka dide
les sumas pinigų visai nežino
dami, kad jie buvo skaudžiai 
apgauti.

Kartais Labai 
Pavojinga 
Pranašauti —

Vėliausi Karo 
Kontraktai Chi- 
cagos Firmoms

$58,000—Buda Korporacijai

Pereitos savaitės pabaigoje 
U- S. karo departamentas išlei
do sekamus kariškus kontrak
tus Chicagos firmoms:

Midwest Painting Service, 
$12,490.

Lindberg Engineering Com- 
pany, $13,640.

Revere Copper and Brass, 
Ine., $1,655.

Buda Company, $58,020.
Onsrud Machine Works, 

Ine., $2,979.
Illinois Gage Co., $3,842.

V. Ginkus Vėl 
Golfo Turnyre

Perėjęs laimingai visus pre
liminarius lošimus, ateinantį 
penktadienį Illinois National 
Public Parks golfo turnyre loš 
Vincentas Ginkus, žymus chi- 
cagietis golfininkas.

Turnyras įvyks Sunset Vai
ky laukuose, Highland Parke.

Suėmė už Nelegali 
Įvažiavimą

Federaliai agentai suėmė 24 
metų ebieagietį William A- 
danis, 4655 Hazel avė. Jisai 
yra kaltinamas nelegaliu įva
žiavimu į Ameriką iš Kana
dos, ir už neužsiregistravimą 
<aro tarnybai-

Sužeidė Du 
darbininkus 
Sprogime

Charles Braman and Sons 
metalo dirbtuvėje, 1123 W. 14th 
street, šeštadienį įvyko sprogi
mas, kuriame du darbininkai 
duvo skaudžiai sužeisti. Jie yra 
Milosh Panenka, 627 Grenshavv 
avenue, ir Alex Johnson, 4428 
S. LaSalle Street.
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Ši per radiją prisiųsta fotografija iš Londono, parodo garsiąją amerikietę 

lakūnę Jacąualine Cochran (antroji iš dešinės) vienam Anglijos sostinės par
ke, po to kai ji perlėkė Atlantą naujam bombanešy. Lėktuvas pristatytas britų 
aviacijai.

Laivyno Nardytojai Ieško Pražuvusio Submarino

/i/... ' NA CJIENŲ-ACME Telonhotn
J. V. Laivyno specialus nardytojai nuleisti po vandeniu toj vietoj, kur spė

jama 0-9 bus pražuvęs, iešlįp nelaimingojo laivo- Čia nardytojai parodomi per 
pratybas Laivyno Yardc, Nf’ashingtone.

BŪRYS LIETUVIU RYTOJ GAUNA DIPLO
MUS IŠ BRIGHTON PARKO KELLY HIGH

Daug Taipgi Baigia Tilden, Lindblom 
Mokyklas

Keliasdešimts jaunų Bright- Earl A. Zackavitch 
on Parko lietuvių, berniukų ir Tilten abitrientų vakaras 
mergaičių, rytoj vakare atsi- įvyks ketvirtadienį, o Lindblom

Ypač šis “Vilnies” pranašas 
pasirodė visai netikęs 

/ ---------
“Vilnies” radio programe šeš

tadienio rytą programo vedėjas 
bažijosi ir tikrino, kad ‘‘Sovie
tų Rusija visuomet džiaugsis 
taika”.

Sovietų Rusijos niekas ne
drįs pulti, nes ji “perdaug ga
linga”. Niekas nebus toks ne
protingas, kad jai karą paskelb
ti. Didžiuliai miškai ir ežerai, 
milžiniška raudonoji armija ją 
apsaugos nuo karo pavojaus.

Tiktai asilai sako, tvirtino 
programo kalbėtojas, kad kas 
tai Rusiją užpuls.

Tai buvo šeštadienio rytą.
Kelioms valandoms praėjus 

Hitleris paskelbė karą sovietų 
Rusijai.

Bet, pagaliau, “Vilnies” pro
gramo vedėjas ir “Vilnies” re
daktoriai juk negali visko žino
ti...

Elektra Nutrenkė 
Šeimininkę

Besiruošdama kambarius va
lyti 20 metų Vida Thorson, 4129 
Newport avenue, bandė sujung
ti valytuvą su elektros srove, 
Ji paslydo, užvirto ant radiato
riaus, o pirštus sukišo į elekt
ros jungtą.

Ji buvo nutrenkta.

Po sprogimo kilo gaisras, ku
ris padarė apie $15,000 nuosto
lių.

Sutrynė Darbininką 
Plieno Dirbtuvėje
Kitas mirė amunicijos dirbtuvėj

SOUTH CHICAGO. — Tarp 
dviejų formų, sveriančių po to
ną, pakliuvo ir buvo mirtinai 
sutrintas 33 metų darbininkas 
Steve Pipoly, 715 East 92nd st.

Nelaimė įvyko Carnegie-Illi- 
nois plieno liejykloje, 89th ir 
Mackinavv avenue.

Laike darbo naujai statomoj 
amunicijos dirbtuvėje, prie 
Kankakee, III., nuo kaitros mi
rė chicagietis darbininkas, Tho- 
mas McLean, 5931 S. Throop 
street.

Rytoj Laidoja 
Saldainių 
Fabrikantą Bunte

Iš koplyčios ad. 3834 Irving 
Park rytoj Acacia Park kapinė
se laidojamas Theodore W. 
Bunte, prezidentas garsios 
Bunte Brothers saldainių dirb
tuves. Jišai mirė šeštadienį, 
Powers Lake, Wisconsin, su
laukęs 71 metų amžiaus.

Organizuoja Civilės 
Apsaugos “Armiją” 
Chicagoje
Lavins savanorius gaisrų, ugni

nių bombų kovotojus, etc.

Panašiai kaip New Yorke, 
taip ir Chicagoj dabar yra 
organizuojama savanori “civilės 
apsaugos armija”.

Pasimokinę iš Anglijos, Pran
cūzijos ir Vokietijos patyrimo, 
Amerikos miestai lavins sava
norius tykoti priešo lėktuvų, 
kovoti bombų užkurtus gaisrus, 
ugnines bombas ir rūpintis gy
ventojų saugumu bombardavi
mų metu.

Gal Amerikai neteks pergy
venti karo, bet didesni miestai 
yra pasiryžę pasinaudoti paty
rimu bombardavimus pergyve
nusių Europos miestų ir iš ank
sto viskam pasiruošti.

Pašventins 
Padidintą Airportą

Ateinantį sekmadienį bus 
pašventintas ir jvartojimui ati
darytas naujai padidintas Chi
cagos Miesto Airportas. Airpor- 
tas dabar siekia nuo 63-čios iki 
55-tos, ir nuo Cicero iki Central
avenue.

RENKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

' “N A U JIENOSE”

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS.
Trys Žuvo Įvažiavę Į Medį.

Prie 85-tos ir Wolcott ave
nue, dviems automobiliams 
susikūlus žuvo 16 metų ber
niukas Frederick Ringer, 1334 
West 82nd street. Du žmonės 
buvo sunkiai sužeisti: Henry 
Carlson, 8636 So. Ada street, 
ir Edward Conway, 6741 So- 
Wolcott avė. Abu šv. Kry
žiaus ligoninėje^.

Kitose nelaimėse žuvo šie 
žmonės: ;

George L. Kieffer, 18 m. a., 
ir William Heidklang, 20, abu 
iš Michigan Citjįįir Frank Am- 
dor, 19, iš Dės 4Moines, la.

Jie žuvo su automobiliu įva
žiavę į medį prie Michigan Ci
ty miesto.

Chicagoje:
85 metų George Marcus, 60 

East 37th street,
Nežinomas apie 45 metų vy

ras.
18 metų dviratininkas Ed- 

ward Hoffmaiį, 8720 Chapel 
avenue.

13 metų NVjlliam Benson, 
3852 North Nordica avė.

29 metų Frank Ralfus, 2238 
Barry avenue, ir

John Holwatž, 1947 Ferdi- 
nand street.

Skelbimai Naujienos^ 
duoda nauda dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

Penki Metai 
Pataisos Namuose 
16 M. Berniukui

“Negeras vaikas”

18 APYLINKĖ. — Tai tikrai 
negeras vaikas tas 16 metų Wil- 
lia-m Graeske, nusprendė fede- 
ralis teisėjas Barnes, ir nuteisė 
jį praleisti penkis metus patai
sos namuose.

Graeske gyvena ad. 1956 W. 
Canalport avenue. Balandžio 
mėnesį jisai ir penki kiti ber
niukai suvogė apie 50 čekių iš 
pašto dėžučių 18-toj apylinkėje. 
Teisėjas Barnes nuteisė jį pro- 
bacijai. .

Tai buvo gegužės 9.
Nuo to laiko berniukas pasi

vogė keliasdešimts dolerių nuo 
motinos, nusipirko automobilį 
važinėjo su juo be laisnių ir 
nedėjo jokių pastangų darbo 
gauti, nors teismui buvo priža
dėjęs tai daryti.

Mirė Darbo Dept. 
Viršininko Motina

šiandien Mount Carmel kapi
nėse laidojama Mrs. Mary Ca- 
therine Durkin. Ji buvo motina 
Martin Durkin’o, Illinois valsti
jos darbo departamento virši- 
ninko.

sveikins su šamo “Alma Mater” 
—Kelly High School mokyk
la, kuri lietuviams dar ir tuo 
artima, kad čia buvo daromi 
pirmi bandymai įvesti lietuvių 
kalbą Chicagos mokyklose.

Abiturientų vakaras ir dip
lomų padalinimas įvyksta ry
toj vakare, Lindblom mokyklos 
salėje.

Žemiau seka abiturientų są
rašas:

KELLY HIGH SCHOOL
Genevieve H. Adomaitis 
Stella T. Andryauskas 
Eleanor Aulicky 
Rosemary Backus 
Frances E. Balchunas 
Edward Balcunas 
Bernice Bartkus 
Stanley A. Bartus 
Alfreda Blazevvich 
Irene S. Bružas 
Mildred Caspcr 
Stella A. Cesna 
Lucille M. Chapes 
Josephine L- Chapulis 
Irene Chensky 
Stella Daugird 
Tillie B. Evanauskas 
Irene J. Galus 
Rita E. Gustikus 
Theodore Juraška 
Charles J. Jurša 
George J. P. Kaluza 
Eleanor F. Karpus 
Leonard F. Kasper (?) 
Louise Kasper (?) 
Mary Kyris 
I?rances Lūkės 
Helen A. Lutkevich 
Lorraine J. Mažrimas 
Stanley J. Mikalajūnas 
Richard J. Mikšis 
Leonard P. Milash 
Ralph J. Misius 
Aldona H. Mitchell 
Florence G. Nekrošus 
Estelle A. Norbut 
Bernice Paliga 
Dorothy M. Pavis 
NVilliam A. Pecelunas 
Mildred G. Petrauskas 
Joseph P- Pocius 
Charles Razutis 
Aldona Rinkus 
James Sharkev 
Anuo Shimkaitis 
Nora Sylvia Skamarak 
Robert Swulius 
Mildred Szlanga 
Peter J. Varekois 
Steven Velichko 
Stanley Wilk 
Raymond P. Zoberis

TILDEN TECHNICAL HIGH
Raymond G. Andrulis 
Timothy J. Armon 
Anton J. Baltes 
Jerome P. Baltikas

mokyklos trečiadienį ir ketvir
tadienį.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

•

• Tarp dviejų eleveiterių du
rų pakliuvo trečiame aukšte na
mo, prie 3008 Cheltenham avė., 
ir vos nežuvo 7 metų berniu
kas, Jack Thompson. Jis butų 
užsimušęs, jeigu butų nukritęs 
šulinin, bet durys atlaikė ir jis 
ten išbuvo suspaustas iki atvy
ko ugniagesiai. Jie jį išgelbėjo.

• Po trijų menesių ekspedi
cijos pietinėje Amerikoje į Chi
cagos universitetą sugrįžo 
Thornton Wilder, garsus rašy
tojas ir literatūros profesorius. 
Jis pasakoja, kad naciai ten yra 
labai įsigalėję. Už tai kaltina 
Ameriką, kad per kelioliką me
tų ji ten siuntė inžinierius ir 
biznierius norinčius pinigų pa
sidaryti, o visai nekreipė dėme
sio į kulturinius reikalus.

• šv. Kryžiaus ligoninėje 
mirė 19 metų mergina, Felicia 
Carey, 2917 W. 62nd street, po- 
licisto Edward Carey vienintelė 
duktė. Ji laidojama rytoj iš 
5908 S. Kedzie avenue.

• Illinois Central ligoninėje 
mirė Mrs. Marie McCarthy, 
1555 E. 61 st street, kurią bir
želio 13 pašovė jos vyras poli- 
cistas seržantas, John McCar- 
thy. Pats McCarthy nusišovė.

• Chicagietė Mrs. Neis Dah- 
lin išvažiavo į ligoninę, bet ne
suspėjo jos pasiekti. Turėjo 
skubėti į artimiausią daktaro 
raštinę ir ten pagimdė 9 svarų 
kūdikį.

• “Nusivylusi gyvenimu” 
nuodų išgėrė Juanita Hansen, 
buvusi filmų aktorė, gyvenan
ti Chicagos Lorraine viešbutyje, 
411 S. Wabash avenue. Išgėrusi 
nuodus ji tur būt nusprendė, 
kad nori gyventi ir pasišaukė 
daktarą jos gyvybę gelbėti.

O Chicagoje lankėsi izoliacio- 
nistų vadas kongrese senatorius 
Burton K. Wheeler. Jis buvo at
vykęs pasakyti kalbą America 
First komiteto mitinge, High
land Parke. Jis sako, kad ka
riaujančios šalys “nori taikos”. 
Rooseveltas žino įvairius taikos 
pasiūlymus ir “turėtų supažin
dinti Amerikos žmones su jų 
sąlygomis.”
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Pirma Ir 
Šilčiausia—

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Benjamin R. Degutis 
Robert E. Galis 
Benjamin S. Givin 
Louis J. Globis 
Leo E. Grazevich 
Theodore G. Janus 
Edmund L. Jucevic 
Chester J. Kanušis 
Edward A. Kovai 
Richard J. Mackrickas 
Joseph R. Markus 
Alphonse R. Martin 
Ernest L. Miščikaitis 
Gilbert J. Pajauskas 
John D- Pauga 
Victor C. Petchil 
Paul R. J. Pocevich 
Andrew J. Ramanauskas 
Anthony M. Rekašis 
Albert Rudman 
William F. Ruzgis 
Albert E. šalaveyus 
Gerald H. Sharko. 
Norbert J. Shimkus 
Albert A. Simon 
Albin P. Stravinkas 
Edward J. Tumas 
John P. Vaicik 
Edwdrd R. Valančius 
Joseph L. Dojdylas.

Vakar Piknikai Pasekmingi.
šeštadienis buvo pirma va

saros diena. Tai kartu buvo 
ir šilčiausia diena šiais me
tais. Temperatūra buvo pasie
kusi 98 laipsnių.

Panašus oras buvo ir vakar. 
Juo beabejo džiaugėsi visi pik
nikų rengėjai, ypač Dariaus- 
Girėno Postas, kuris surengė 
ekskursiją laivu į Milwaukee. 
Ekskursantai geresnio oro tik
rai negalėjo tikėtis.

Piknikai vakar buvo labai 
pasekmingi. Po kelių lietingų 
ir šaltų sekmadienių, lietuviai 
piknikų buvo bepradedą pa
siilgti.

Užsimušė 
Vidurmiestyje

Iš 12-to aukšto namo, ad. 11 
S. LaSalle street iššoko ir už
simušė 38 metų moteriškė, Hel- 
mi Hansson, nuo 6930 Sheridan 
Road. Ji tarnavo Illinois Bell 
Telephone kompanijai.




