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VkLIETUVA PASKELBTA NEPRIKLAUSOMU*
v

PULKININKAS KAZYS ŠKIRPA NAUJOS 
VYRIAUSYBES PREMJERAS

Lietuvoje ir Latvijoje vyksta sukilimas 
prieš raudonus okupantus

HELSINKIS, Suomija, birž. 23 d. — Suomijos sostinėje 
gauta žinių iš Kauno, kurios tvirtina, kad visoje Lietuvoje vyks
ta sukilimas prieš raudonos armijos pastatytą sovietišką Lie
tuvos valdžią,

Kauno radijaus stotis paskelbė, kad Lietuva vėl tampanti 
nepriklausoma valstybė. Kauno radijas visiems Lietuvos gyven
tojams pataria visomis priemonėmis naikinti įsiveržusius rau
donus okupantus, suiminėti jų pakalikus ir draugiškai sutikti 

vokiečių kariuomenę.

................................................ -I
NAUJASIS KARO FRONTAS Vokiečiai artėja prie 

Lietuvių Brastos
BERLYNAS, birž. 23 d. — 

Vokiečių kariuomenė, artileri
jos ir didelio bombanešių 
skaičiaus padedama, šiandien 

k prasilaužė buvusios Lenkijos 
teritorijoj ir smarkiai bombar
duoja Lietuvių Brastos tvirto
vę, skelbia vokiečių praneši
mas.

Vokiečiai vartoja dirbtinas 
miglas ir liepsnasvaidžius.

Sovietų kariuomenė ne
pajėgė atsispirti ir bėga be jo
kios tvarkos..

VOKIEČIAI PAĖMĖ SUVALKŲ KALVARIJĄ
MASKVA, Rusija, birž. 23 d. — Vokiečių kariuomenė puo

lė sovietų teritoriją įvairiose vietose, bet raudonoji af-mija su
stabdė nacių puolimą, skelbia sovietų vyriausio štabo praneši
mas.

Vokiečiams pavyko prasiveržti pro Lietuvos sieną ir paimti 
Suvalkų Kalvariją, kuri randasi 10 kilometrų atstumo j nuo vo
kiečių rubežiaus.

Gardino linkme vokiečiams pavyko įsiveržti 6 kilometrų gi- 
himon ir paimti Cekmanavičių kaimelį.

Lietuvoje prasidėjęs sukili
mas persimetė į Latviją ir Es
tiją. Šių kraštų gyventojai su
kilo prieš sovietų okupaciją.

BERLYNAS, Vokietija, «birž. 
23 d. — Lietuvos radijas iš 
Kauno šiandien paskelbė, jog 
yra sudaryta nauja Lietuvos 
vyriausybė, kuri liepė visiems 
krašto , gyventojams sukilti 
prieš sovietų okupantus.

Kauno radijas paskelbė Lie
tuva nepriklausoma valstybe 
ir pridėjo, kad Lietuvos gy
ventojai visomis turimomis 
priemonėmis kovos dėl krašto 
laisvės ir nepriklausomybės.

Sudaryta nauja JJ.eįuvosvy- 
riauAybė, kurios premjerai yVa 
paskirtas pulkiriihktte' Kazys 
Škirpa. Generolas Raštikis' 
bendradarbiauja su Škirpa ir 
yra naujos vyriausybės narys.

Pulkininkas Škirpa buvo

VOKIEČIU AVIACIJA NAIKINA SOVIETŲ 
AERODROMUS

Smarkiai nukentėjo 
Sevastopolis

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
23 d. — Vokiečių aviacija pra
dėjo naikinti sovietų aerodro
mus, kaip tiktai Hitleris davė 
įsakymą pradėti karą, skelbia 
nacių karo pranešimas.

Nacių orlaiviai labai smarkiai 
bombardavo Sevastopolio bazę ir 
sunaikino apie 40 sovietų bom- 
bantšių.

Buvo visiškai sunaikinti tie 
rusų bombanešiai, kurie bandė 
pulti vokiečių pozicijas. Rusų 
bombanešiai žymiai lėtesni.

Rusai bandė pulti 
Vokietiją

BERLYNAS, birž. 23. d. — 
Sovietų aviacija bandė bombar
duoti kai kurias Vokietijos vie
tas, bet niekur jie nepasiekė 
savo tikslo, skelbia vokiečiai.

Vokiečiams pavyko numušti 
33 orlaivius iš vienos sovietų 
eskadrilės, kurioje buvo 35 so
vietų bambanešiai.

Sovietų bombanešiai daro 
tiktai 175 kilometrus į valandą 
ir vokiečių naikintuvai labai 
lengvai juos medžioja ir naiki
na.

Sovietai paskelbė 
mobilizaciją

MASKVA, Rusija, birž. 23 d. 
— Soviteų valdžia šiandien pa
skelbė mobilizaciją visiems ka
ro tarnybą ėjusiems vyrams. 
Kviečiami visi vyrai nuo 23 iki 
36 metų amžiaus.

Lietuvos pasiuntiniu Vokieti
joj, kai sovietų kariuomenė 
okupavo Lietuvą 1939 metais. 
Naujai sudaryta bolševikų 
valdžia reikalavo, kad Škirpa 
perduotų sovietų agentams 
Lietuvos pasiuntinybę Berly
ne ir grįžtų į Lietuvą, bet jis 
atsisakė.

Vokiečių valdžios atstovai 
sako neturį jokių žinių apie 
Lietuvoj vykstančio sukilimo 
eigą, bet tvirtina, kad Kauno 
radijas, kuris atrodo sukilėlių 
rankose, šiandien netikėtai 
pradėjo duoti žinias apie suki
limą.

Kocngsbergo radijaus stotis 
perdavė Kauno radijaus ži
nias. Koenigsbergo radiją^ pa
kartojo ir užsienyj sudalytos 
latvių vyriausybės pareiškimą, 
kuriame skelbia Latviją nepri
klausoma valstybe.

Tass skelbia, kad visoje so
vietų sąjungoje jaučiamas di
džiausias pasipiktinimas vokie
čiais ir rengiami mitingai, ku
riuose reiškiama noras kovoti 
prieš nacius.

Karo stovio zonose admi
nistracijos klauso karo virši
ninkų.

Naikina nacių 
lėktuvus

MASKVA, birž. 23 d.. — Pir
mą karo dieną sovietų kariuo
menė numušė 65 vokiečių or
laivius, skelbia sovietų karo 
pranešimas.

Sovietų kariuomenė puolė 
nacių aviaciją priešlėktuvinė
mis patrankomis ir naikintu
vais.

Sovietų aviacija ne tiktai gi
nasi nuo vokiečių, bet smarkiai 
bambardavo rytų Prūsijos pra
monės centrus. Rusų karo pra
nešimas nemini Suomijos ir 
Besarabijos fronto. 

--------
Turkija stengsis būti 

neutrali
ANKARA, Turkija, birž. 23 

d. — Turkų spauda šiandien 
paskelbė, kad nacių-sovietų kon
flikte Turkija stengsis išlikti 
neutrali.

Valdžios atstovai mano, kad 
britai neprašys leidimo karo 
laivams Juodojon jūron plauk
ti, bet jeigu prašys, tai turkai 
laivų nepraleistų.

Jeigu vokiečiams pavyktų su
mušti rusus, tai padidėtų tur
kų teritorija, nes butų prijung
tos tos Kaukazo sritys, kurios 
yra turkų apgyventos.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Rodyklės parodo numatomus kelius, kuriais Vokie

tija varys savo karo mašiną į. Rusiją. Naciams talkinin
kauja Rumunija ir, anot Berlyno, Suomija.

AMERIKOS VALDŽIA PASMERKĖ HITLE
RIO UŽPUOLIMĄ ANT RUSIJOS

Hitlerizmas — di
džiausias priešas

WASHINGTON, D. G., birž. 
23 d.— Amerikos vyriausybė 
šiandien griežtai pasmerkė iš
davikišką Hitlerio užpuolimą 
ant sovietų Rusijos, paskelbė 
laikraštininkams Sirmncr Wel- 
les.

kartus viešai 
komunizmas ir 
vienodai varžo žmonių laisvę 
ir Amerikai yra nepriimtini.

Bet' dabartiniu metu di
džiausiu Amerikos valstybių 
priešu yra hitlerizmas.

Amerikos prezidentas kelis Rooseveltui bus labai sunku 
pareiškė, kad! duoti ginklus Maskvai, nes ter 

hitlerizmas įvesta žiauriausia pasaulyje

Hitleris nori užka
riauti pasaulį

WASHINGTON, D. C., birž. 
23 d. — Komunistų diktatūra 
■Amerikai yra nepriimtina, ly
giai, kaip ir nacių diktatūra, 
skelbia Sumner Welles.

Hitlerio vadovaujamos karo 
jėgos yra pasiryžusios užka
riauti pasaulį, todėl visos pa
stangos, kurios kreipiamos 
prieš hitlerizmą, yra naudin
gos Amerikos apsaugai.

Amerikos komunis
tai keičia pažiūras
NEW YORK, N. Y., birž. 23 

d.—Amerikos komunistų par
tijos vadovybė išleido atsišau
kimą, kuriame pakeitė savo 
pažiūras dabartinio karo at
žvilgiu-

Vokiečiai, sako, užpuolė so
vietų Rusiją, didžiausią taikos 
ir laisvės nešėją.

Pasikėsinimas prieš sovietus 
tuo pačiu metji.',yar#< pasikėsi
nimas ir prieš vokiečių ir Jun
gtinių Valstybių gyventojus, 
todėl reikia visiems kovoti 
prieš hitlerizmą. 1

Duos Amerika gink
lų sovietams?

WASHINGT0n7 d. C., birž. 
23 d. — 'Politiniuose sluoks
niuose sukėlė didelio susido- 

I mėjimo klausimas i ar prezi
dentas pritaikins septynių bi-
lijonų įstatymą sovietams ir 
duos Maskvai ginklų.

Senato nariai mano, kad

diktatura.
Jeigu butų pakeista sovietų 

vidaus tvarka, tada gal ir ru
sams butų pritaikytas šis įs
tatymas.

Berlyne paliktas 
Am. konsulatas

BERLYNAS,-birž. 23 d. — 
Susitarus su Amerikos vyriau
sybe, Jungtinių Valstybių kon
sulatai Berlyne ir Atėnuose ga
lės veikti ir po liepos 15-tos 
dienos, paskelbė nacių valdžios 
atstovas.

Visi kiti Amerikos konsula
tai bus uždaryti.

Amerikos konsulai negalės 
išdavinėti vizų, bet jie tvarkys 
Vokietijoj gyvenančių Ameri
kos piliečių pasportų reikalui 
ir tarnaus savo krašto pilie 
čiams.

Kerenskis netiki 
rusų atsparumu

NEW YORK? N? Y., birž. 22 
d. —- Alėksander Kerensky, bu 
vęs rusų premjeras, patenkin
tas Churchill padarytais pareiš 
kimais rusų liaudies vardu.

Kerenskis nebetiki, kad Sta
lino vadovaujama Rusija pa
jėgs atsispirti prieš vokiečių 
karo jėgas.

ORAS
Giedras. ' 7

, - Saulė teka — 5:15; leidžiasi 
— 8:29. ,

Suomiai nekovoja 
prieš rusus

HELSINKIS, Suomija, birž. 
23 d. — Nežiūrint į Vokiečiu 
Spaudos paskelbimus, Suomija 
lar nepradėjo karo prieš sovie 
ių Rusiją, paskelbė valdžios at 
stovas.

Vokiečiai nenaudoja Suomi 
os bazių užpuolimui pradėti 
Sovietų aviacija skraidė pe. 
.Suomijos teritoriją, bet kart 
veiksmai dar nepradėti.

Suomių vyriausybė dės pa
stangas pasilikti neutrali ir ne- 
simaišyli į praplitusį konfliktą.

Winant tarėsi su 
Maiskiu

LONDONAS, birž, 23 d. - 
Amerikos ambasadorius Johi 
vVinant šiandien aplankė sovie 
;ų ambasadorių Ivan Maiskį ii 
tarėsi dėl naujai susidariusios 
•padėties.

Manoma, kad VVinant užtik
rino sovietų atstovą, jog Ame
rika nekreips dėmesio j nacii 
taikos pasiūlymus, bet ir to- 
iau rems britų pastangas karu 
tęsti.

Prezidentas Rooseveltas ne 
ra pasiryžęs sumažinti britam; 
teikiamos paramos.

Naciams trūksta ža
lios medžiagos

CANEBERRA, Australija, 
birž. 2’3 d. — Vokiečių pradė
tas karas prieš sovietus rodo, 
kad vokiečiams trūksta žalios 
medžiagos karui tęsti, pareiškė 
premjeras Menzies.

Vokiečiai nori pagrobti tur
tingą Ukrainą ir Kaukazą.

Šis vokiečių žygis parodo, kač 
britų blokada gerai veikia ii 
vokiečiai tiktai karu su rusais 
mano įsigyti britų blokados už
draustas prekes ir žalią medžia
gą.

—Japonai skelbia, kad Jung 
tinės Valstybės, Anglija ir so 
vietų Rusija planuoja sudaryt 
karo sąjungą.

— Japonų premjeras matės1’ 
su karalium, bet nesukvietė ka
bineto posėdžio tolimesnei po- 
itikai nustatyti. Karo vadai no
ri gauti tikslių informacijų, kad 
galėtų nustatyti krašto politi
kos gaires.

— Vichy valdžia skelbia, kad 
britų karo jėgos vakar pasiekė 
Palmyrą. Prancūzai bombarda
vo britus.

Šanchajaus biržoje viskas 
žymiai pakilo, .nes manoma, 
kad, pradėjus Hitleriui pulti ru
sus, britų padėtis žymiai pa
gerėjo.

VOKIETIJOS LIETUVIAI EINA KARTU SU 
VOKIEČIŲ KARIUOMENE

“Naujienų” Redakcija gavo iš Dr. Prano Ancevičiaus tele
gramą. Paskutiniu metu D-ras Ancevičius gyveno Berlyne ir 
buvo Vokietijoj veikiančios Lietuvos Piliečių Sąjungos iždinin
ku. Ancevičiaus pasiųstos telegramos turinys yra šitoks:

“Visoj Lietuvoj vyksta sukilimas. Greta vokiečių karių su 
ginklu rankoje už savo laisvę kovoja ir lietuviai. Bolševikų prieš 
metus pagrobta musų pasiuntinybė tuojau vėl pasipuoš Lietu
vos trispalve. —Dr. Pranas Ancevičius.”

Lietuvoje veikia aktivistai
BERLYNAS, birž. 23 d. — Vokiečiai neturi tikslių žinių 

apie sukilimą Lietuvoje, bet žino, kad Lietuvoje smarkiai vei
kia “Lietuvos aktivistų frontas”, kuris liepė nukelti raudonas 
sovietų vėliavas nuo valdžios namų ir įsakė iškelti trispalvę Lie
tuvos vėliavą.

Lietuvos aktivistais vadovauja Lietuvos pulkininkas Kazys 
Škirpa, kuris yra naujai sudarytos valdžios premjeru.

Latvių vyriausybę 
sudarė Ulmanis

HELSINKIS, birž. 23 <1. — 
Per vokiečių radiją patirta, 
kad Vokietijoj yra sudaryta 
latvių vyriausybė. Šios vyriau
sybės pryšakyje atsistojo Kari 
Ulmanis, kuris buvo Latvijos 
Prezidentu.

Pradžioje buvo pasakojama, 
kad Ulmanis bolševikų buvo 
nužudytas, bet jam pavyko pa
bėgti į Vokietiją.

Koenigsbergo stoties negali
ma gerai girdėti, nes paskuti
niu metu rusų radijo stotys 
pradėjo kliudyti.

— Britų kariuomene stumia
si pirmyn visuose Syrijos fron
tuose. Britų orlaiviai smarkiai 
bombardavo Beiruto uostą ir 
pataikė prancūzų kreiseriui. 
Uoste stovėjęs prekybinis lai
vas buvo padegtas.

— Britų valdžia praleido 
prancūzų kanvojus praplaukti 
pro Gibraltarą. Atlantikan

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečių kariuomenė stumiasi sovietų teritorijos gilumon 

ir atėmė iš rusų Gardiną ir Lvovą.
— Vokiečiai skelbia, kad kai kuriose vietose vyksta labai 

smarkios kovos, bet karo vadai mano, jog sovietų genero’ai 
vengs didesnio mūšio su vokiečiais. Sovietai traukiasi krašto 
gilumon ir viską naikina pakeliuj.

— Ispanijos ministerių kabinetas susirinko nepaprastam 
posėdžiui, bet dar galutinai nenutarė ar siųsti ekspediciją kovai 
prieš bolševikus.

— Maskva paneigė žinias, kurios skelbia, kad Kauno radijo 
stotis pateko į sukilėlių rankas. Maskva baus mirtimi visus su
kilėlius.

— Sovietų radijas kreipėsi į vokiečių gyventojus ir pataria 
sukilti prieš nacių grupę, kuri pagrobė valdžią į savo nagus Vo
kietijoj.

— Berlyno ir Romos radijas puola plutokratiją, kuri veikia 
kartu su bolševikais. Hitlerizmas, sako radijas, yra krikščiony
bės padaras ir kovoja už krikščionybės sustiprinimą.

— Bulgarijos ambasada perėmė visus vokiečių interesus so
vietų Rusijoj.

— San Francisco mieste pasirašytas susitarimas su strei
kuojančiais mašinistais ir tikimasi, jog streikas bus baigtas ka
ro laivų dirbtuvėse.

— Japonai paskelbė, kad dabartinio konflikto metu pasi
liks neutraliais.

KARO MINISTERIS

Generolas Stasvs Raštikis **
užima krašto apsaugos mi- 
nisterio vietą pulkininko 
Kazio Škirpos sudarytoje 
vyriausybėje- Raštikis nese
nai pabėgo iš bolševikų 
okupuotos Lietuvos ir apsi
gyveno Berlyne.

prancūzų laivus lydėjo destro- 
jeriai.
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MEKSIKIETIŠKU STILIUM

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija.

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal Q1Į7 
VALDYBA:

K. KA1RIS. prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
U. J. RIDIKAS, vlcc-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANH.UŠ, se;<retarius F*. MILAsĖVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius.
LĘ. MONTVIDAS. Dr-jos Daktaras, K. QUQIS, Dr-jos Advokatas

K CIHCAGOŠ LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
PASTOGES

GRAŽUS I OBUVIS
PereRą šeštadienį, birželio 1 l 

d., p. Ūkelio svetainėje (3436 
S. Lituanica Avė.) įvyko šauni 
siurprizo parė, kurią surengė p. 
Martha Aleknus savo sūnui 
John C. Aleknus. Mat, sūnūs 
rengiasi permainyti kavalieriaus 
“stoną” ir pradėti naują šeimy
ninį gyvenimą su p-le Dorothy 
Pianowski.

Į parę susirinko gerokas bū
rys giminių ir draugų ir visi 
linkėjo kuolaimingiausio šeimy
ninio gyvenimo. Atvyko į parę 
ir iš kitų kolonijų — Boe|cfor- 
do ir Waukegano. Iš pirmojo 
Paliukaieiai su šeima. Kas buvo 
iš VVaukegano, tikrai nepaty
riau. Tarp svečių matėsi ponai 
Smith, Kavoliai, n. Svilainis, p- 
ia Šidlauskienė ir daugelis kitų. 
Visi buvo papuošti gyvom gė
lėm, — vyrai raudonomis, o 
moterys baltomis rožėmis. Tai v
darė labai gražų įspūdį.

Įvairiausių valgių ir gėrimų 
buvo tiek, kad net stalai lūžo. 
Svečiai puikiausiai užsilaikė. 
Buvo ir muzika šokiams.

P-ia Aleknus reiškia širdingą 
ačiū visiems, kas lik į parę at
silankė. Ji yra labai dėkinga už 
dovanas. Jai smagu, kad tiek 
daug draugų turi. V

P-ia Aleknus yra nemažai pa
sidarbavusi Chicagos Lietuvių 
Draugijai. Jos pasidarbavimu 
buvo įrašyta pusėtinai narių.

Užklausta, kodėl ji pastaruo
ju laiku naujų narių įiebeįrnšo. 
ji atsakė: “Leiskite man b'rig'i 
savo trubelius. Kai nuo trubelių 
atsikratysiu, tai tuoj pradėsiu

dirbti. Jau šešis, kaip sakoma, 
turiu sųlainavusi. Vis didesnis 
žmonių skaičius pradeda įsiti
kinti, jog geresnės organizaci
jos už Chicagos Lietuv'ų Drau
giją jie niekur nesuras.”

Nėra mažiausios abejonės, 
kad p-ia Aleknus ištesės savo 
žodį. —Viską ištyręs

laukiameTadomo su
NAUJAIS NARIAIS

P-as Adomas Markūnas rašo 
taip:

“Pas mane visokių trubelių 
netrūksta. Tuo tarpu persikėliau 
į naują vietą adresu 3463 S. Li
tuanica Avė. Čia man daug pa
rankiau ir smagiau bus visomis 
pusėmis darbuotis. Turiu kele
tą užkonektavęs į draugiją. Ne
trukus pasimatysime.”

Tikrai lauksime. Manome, j 
kad šį kartą Adomas atvilks vi
są glėbį, aplikacijų naujai įsira
šiusių narių.

ROCKFORD, ILL
Kluturos klubas rengia didelį 

pikniką.
Rockfordo Lietuvių kultūros 

Draugijos klubas rengia milži
nišką pikniką visiems savo na
riams ir pašaliečiams.

Jau suorganizuota bolininkų 
komanda, kuri yra pasirengusi 
susikibti su bent kurios koloni
jos bolininkais.

Jei chicagiečiąms pasiseks su
daryti grupę bolininkų, tai jie 
|nis pasiųsti į Rockfordą liepos

<1-
^lat, kultųricčių piknikas 

kaip tik ir įvyksta liepos 13.

Diena Iš Dienos
>• -J

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CRicagoj)

George B. Mclcišis, 20, su 
Rosc M. Layscak, 10

Johii L. Bajuk, Ji., 33, $1 
Virginia Markūnas, 28 (Iš llam 
Eiund, Ine,.)

John Wessel. 30, su Sophie 
Zakaras, 22

Otto Mayer, 22, su Liliian Ga
linis, 18

John M. Burbė, 25, su Annc 
Balas, 25

Stanley G. Raa vilias, 23, sv. 
Julia B. Mikulskį, 21

Paul Drauden, 28,. su D o: o 
thca L. CunT.n, 33

Reikalauja
Perskirų

Chester Willis nuo Mary Wil- 
lis.

—SAVAITRAŠTIS—

“ARGENTINOS 
LIETUVIŲ 
BALSAS”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Corrco 303, 

Buenos Aires, Argentina

FOR JfEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VĮRginia
1515

4030 
Archer Avė.

Tel.
VĮRginia

2332
BALZEKAS MOTOR SALES

“U will Likę us”

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėh ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

A Susi vienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė.

* Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, fcew York, N. Y.

JACK SWIFT

Jei norite vėsius, pato
gius namus pasistatyti, tai 
pasinaudokite šiuo meksi- 
kietiško stiliaus namo pro
jektu. Tokio tipo namai la
bai populiariški Californi- 
joje, nes jie kaitros neįlei
džia, — viduj visuomet vė
sus.

FHA sako, kad šį namą 
galima pasistatyti už $3,- 
670. Morgičiaus galima 
gauti $3,300.

FHA (Federal Housing 
Administration) pati ne
skolina pinigų, bet apdrau
džia kitu duodamus mor- 
gičius namams statyti ar
seniems remontuoti.

“Netikėtas Svečias” 
Brighton Parke*
Ikišiol Traukiniai----Dabar

Ir Lėkiiivai

Prie 37-tos ir Central Park 
avė. eina Santa.Fe gelžkelio bė
gės, ir ikišiol artimi gyvento
jai ten matydavo tiktai trauki
nius. Bet sekmadienį jie nu
stebo pamatę, kad leidžiasi ne
mažas keleivinis lėktuvas. Lai
mingai nutūpė ant bėgių, ir iš 
lėktuvo išlipo keturi žmones, 
lakūnas E. Ducrėst ir trys ke
leives.

Lėktuvas priklauso Monarch 
Flying Service. Buvo privers
tos nusileisti kai motoras su
gedo.

Kita “Nelaimė”
Motorui sugedus, sekmadienį 

nukrito ir antras lėktuvas—į 
Michigan ežerą, prie 79-tos. 
Lakūną, Edmund Rewcrs, 3042 
E. 87 th si., pasisekė išgelbėti.

Nusišovė Ant Savo 
Loto Kapinėse

Irving 'Park kapinėse, 7777 
Irving Park Road, 72 metų 
chicagictis Budolph Nitry tu-* 
rojo nuosavą šeimyninį lotą. 
Sekmadienio vakare jisai nu
ėjo į kapines, atsistojo ant sa
vo žemės sklypuko ir ten nu
sišovė. Jisai gyveno ad.‘ 473p 
North Tripp avenue.

• F L O O R • P L A N •

GIMIMAI
CHICAGOJE

OGINTAS, Richard, 930 VV. 
34th Place, gimė birželio 11, tė
vai: S|eve ir Mary.

ĘARUNAS, irene A., ^552 
Wcst 69th strect, gimė birželio 
8, tėvai; Joseph ir Genevieve

Naudokitės “Nau
jienų’’ Informacijų 
Biuru 
t • • >. -t f »

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą

Draugijos, Kiiubai ir viso

Velionio šeimyna pasakoja, 
kad jisai sirgo nepagydoma li
ga ir dažnąjį kaulėse lankyda
vosi.

Baigė:^^/--;' 
Mokyklai

Pasižymėjo muzikoje

BRIGHTON — Nora
Skamarakaitė ('ŠĮtamarak) šian
dien, birželio 24 d., užbaigia 
mokslą su pasižymėjimu, la
biausiai muzikoj, už ką gavo ir 
garbės ženklą.j Ji. yra plačiai 
žinoma Prano ir Onos Skama- 
raku jauniausia duktė. Bet te- ’J ’ ', J 1L • L • ' ’' • . iVelis dukters pasisekimo nejau
čia ir nesidžiaugia, nes jau 10 
metų kaip ilsisi Rietuvių Tau 
ti'škose Kapinėse. Tai linksmas 
ir liūdnas supuolimas.

Duktė džiaugiasi užbaigusi 
mokslą, bet liūdi tėvelio' mir
ties sukaktuves.

Buk drąsi ir (pavyzdinga, No
ra, o laimė tavęs laukia. Kas 
mokslą moka sunaudoti, tas 
pasiekia savo tikslo.

A. R. Sargas

Viešbučių Unija
Prie CIO

Viešbučių tarnautojų (kler
kų ir auditorių) unijos lokalas 
36, kuris iki šiol priĮdausė prie 
AFL, vienbalsiai nubalsavo s pe 
reiti prie CIQ.

Lokalas turi'485 narius.

SUŽEISTAS KEPYKLOS 
SPROGIME

28 melų idarbininkui Vir.ecnt 
ivadakowitz ui bekuriant kros
nį Hoffman ...kepykloje, 5018 
Madison. .Street, krosnis slaiga 
kspbo^.avo. Jį sunkiai suže dc 

Ir išdaužė visus kepyklos lan
gus.

kios įstaigos prašomos praneš 
u '‘Naujienoms” dienas savi 
parengimų, Taipgi ir rengėjai 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas” 
kad nesusidurti sif kitais ‘pa 
rengimais ir išvengi i nep'agei 
daujamos konkurencijos. š 
patarnavimą “Naujienos n- 
kia nemokamai

S AR ŽINOTE KĄ S
=: RAŠO |
i “KELEIVIS” i
j! Ar žinai, kodėl vieni jį gi- ■’
■J ria, kiti keikia, bet visi mėgs- S 
S ta jį skaityti? į
5 Net kunigai pasislėpę jį 5 
■I studijuoja, nors savo parapi- į 
į jonims draudžia jį į rankas į

paimti. į
"■ “Keleivį” žmonės mėgsta ■■ 
£ dėl to, kad jis niekam nepa- ■■ 
5 taikauja ir nesibijo teisybę S 
■J skelbti. 5

Žmonių mulkintojus ir ap- s 
■J gavįkus jisai lupa be jokio 5 
Jį pasigailėjimo. į
j! Be to, jame rasi visokių pa- į 
f tarimų, pamokinimų, gražių į 
j! eilių, įdomių paveikslų ir ži- į 
Jį nių iš viso pasaulio. JJ«
■I Kainuoja tik $2.00 metams. į 
į Adresas toks: S

| “KELEIVIS” i
į 253 Broadvvay, į

SO. BOSTON, MASS. į

Dabar! GALITE TAUPYT
tikrai saugiai

i

iii
Visos

VĖLIAUSIAS
DIVIDENDAS

v Valdžios
toros-

1 Uos. nadetos W

INSURED

fairfield
SAVINAS 8 LOAN At* M

? U11D3JH34 S113H
ISISVOJL ISGVSUdS

ijĮes/Į >||ĮIU |o

Murinę soothes, cleanses and refrcshcs 
lrn?te?’ re.įde"e<* .mcmbrancs caused 
bv head colds, drivmg, winds, mov cs 
elose work, late nours. Free * 
with cach bottle. At all Drug
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Laiške girk sovietus ir liepk man 
būti jiems paklusniu...

Lietuvių bolševikų laikraščiai 
Amerikoje dažnai skelbia laiš
kus iš Lietuvos, kuriuose giria
ma bolševikų tvarka Lietuvoje. 
Iš paskelbtų pagiros laiškų, jei 
kas moka skaityti tarp eilučių, 
gali išskaityti ir visai ką kitą, 
būtent, kad rašiusis bolševikų 
tvarka yra nepatenkintas.

Po lietuvių kolonijas klajo
jantis toks bolševikams parsi
davęs pianistas Bacevičius karts 
nuo karto paskelbia bolševikų 
“Laisvėje** iš tėvo gautus laiš
kus. Vienam iš paskutinių tarp 
kitko rašoma: “Kol gali važi
nėk po pasaulį. Į Europą nėra 
ko skubėti. Sugrįši, kai pasi
baigs karai“. Tėvas labai atsar
giai nori įspėti sūnų — palai
dūną, kad nepadarytų klaidos ir 
negrįžtų į Stalino rojų: “Kol 
gali važinėk po pasaulį...“, o 
kai grįši, daugiau važinėti ne
begalėsi, nes bolševikai nieko į 
užsienį neišleidžia. Kitaip ta
riant, sugrįši į Lietuvą, kai ka
rai pasibaigs, o kai karai pasi
baigs, tai ir bolševikai jau bus 
iš Lietuvos išvyti. Ne kari] bijo 
jo vargšas tėvas, bet bijo, kad 
sūnelis nepapultų į bolševikų 
nelaisvę, kaip jis pats kad yra 
patekęs. Juk jei jau Lietuvoje 
taip gera ir muzikai reikalingi, 
tai tėvas galėtų patarti grįžti 
per “plačiąją tėvynę“, Vladivo- 
štoku pradedant.

Bacevičiaus tėvas yra mok v- 
tojas, vadinas, inteligentas ir 
moka teisybę maskuoti keliais 
bolševikams palankiais žodžiais. 
Bet kaip su kaimiečiu? Jis ir 
verkdamas rašo, kad “pas mus

dabar nauja valdžia ir yra ge
rai, tik viskas pabrango, batai 
kur pirma kainavo 30 litų, da
bar kainuoja 200 rublių, o už
darbiai mažai tepakilo...“ Musų 
bolševikiukai pasigauna žodį 
“gerai“ ir džiaugiasi it kvailys 
geležėlę radęs. Deja, kiekvienas 
bent kiek mąstantis žmogus su
pranta, ką tas “gerai“ reiškia, 
jei viskas baisiai pabrango, o 
uždarbiai mažai tepakilo.

Yra dar ir kita žmonių rųšis, 
kurie norėdami savo šeimas bei 
gyvybes išsaugoti, arba šiaip 

| bolševikams dėl tarnybų ar ko 
kito įsiteikti, giria bolševikų 
santvarką kaip įmanydami, 
nors širdyje ir verkdami. Į mu
sų rankas yra patekęs vieno to
kio busimo “pagirtino” laiškas, 
kurį per sieną išvežė vienas re
patrijuojamas lietuvis liutero
nas, o jau iš Vokietijos oro paš
tu atsiuntė į Ameriką rašiusio 
broliui. Dėl laiško autentišku
mo nėra jokių abejonių, tik 
gaila, kad dabartinėmis sąlygo
mis negalime skelbti nei laišką 
rašiusio nei gavusio pavardės 
pirmajam nepakenkdami.

Štai kas ten rašoma:
“Aš seniai galvojau tau laiš

ką parašyti, bet nesugalvojau 
kaip, nes pačios tiesos tau pa
rašyti negalėjau, nes cenzūra 
nebūtų praleidus ir aš pats bu
čiau įkliuvęs ten kur daug to
kių mus žmonių sėdi ir nežinia 
ar jie dar gyvi ar mirę. Dabar 
gavęs nuo manęs šį laišką sku
biai parašyk man, kad laišką 
gavai nuo manęs jau visi me
tai ir rašyk kad džiaugies da-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Loji# Avenue

’ VV Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta ’7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni
■ '’es !'•

BLACK BAND LUMP ....... *9.75

1739 SO. HALSTED STREET

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

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip . UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

A teičiai Už tikrinti!

IHSURED

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

bartine mus valdžia ir girk so
vietus, nes kitaip ir priešingai 
mane įkliudysi ir man bus labai 
blogai, taigi, reikia viską rašy
ti priešingai ir melu, nes kitaip 
pas mus neina ir tik tokia pas 
mus tiesa (Pabraukimai musų. 
L.P.K.). Aš manau, kad tą pa
tvirtins ir šio mano laiško per- 
siuntėjas, be to neskelbk Ame
rikoje, kad tokį laišką tau pa
rašiau, nes ag?ntų tokių, kurie 
viską pranešinėja yra visur, tai
gi, buk atsargus. Dabar bent 
dalelę šiek tiek tikros tiesos.

Užėmus Lietuvą. Sovietams— 
bolševikams daugelį tarnautojų 
ir šiaip žmonių suėmė iš jų gal 
daug ir gyvų jau nėra — nu
kankinti, arba mirė iš blogo 
maisto, nes kas pas mus papuo
la į ka ėjimą, tai maža vilties, 
kad grįši, abelnai žmogus šunio 
nevertas. Vokiečiai savo žmo
nes atsiima į Vokietiją, bet vyk
sta ir mus žmonės, kurie gali 
įrodyti, kad yra iš Vokietijos 
kilę, pavyzdžiui, kaip NN (Pa
vardes neskelbiam. L.P.K.), ku
ris taip pat išvyksta, šį laišką 
taip pat įduodu vienam iš išva
žiuojančių ir jis apie mane pa
rašys tikrą tiesą. Daug , mus 
žmonių bėga slapta per sieną į 
Vokietiją, bet iš jų daug nu- 
šauja arba pakliūva į Sovietų 
rankas. Senus tarnautojus be
veik visus atleido arba atleis ir 
palieka juos be jokio aprūpini
mo. Liks tarnauti tik išgamos 
ir išdavikai. Aš pakol kas likęs, 
bet kaip ilgai nežinia, gal toliek 
iki kitus išmokysiu. Daug mu
sų kariškių išbėgo į Vokietiją 
bet kiti žuvo ties siena, bet jie 
bėga su ginklais ir jeigu mato 
blogai, tai bent su kulkosvai
džiais ir bolševikų išžudo ir, 
kaip girdėti, tai gana daug. Pa
tys bolševikai atrodo, kad nie
ko nematę geresnio ir mažai iš
mano, jie atvykę pas mus pa? 
lys sako, kad pas mus maža 
Amerika, nes pas mus iš pra
džių buvo visko pilna, patys ap
sirengė, parsigabeno ‘savo žmo
nas ir jas aprengė, bet mus vis 
vien vadina buožėm. Yra iš jų 
ir atvirų žmonių, pasisako, kad 
pas juos nieko gero nėra, taip 
ir vargsta ir kenčia jų, o dabar 
ir musų kraštas, nes atėjo mus 
tokiais padaryti. Atėmė iš di
desnių ūkininkų žemės dalis ir 
atidavė kitiems, bet ir tie gavę, 
žemės nesidžiaugia, nes mato, 
kad tvarkos nėra. Dabar pas 
mus tik agitacijos ir kinas, bet 
tie ir kinai tik reklamuoja, o 
gyvenimas priešingai. Mes vis; 
laukiam kokio išgelbėjimo, bet 
iš kur, nežinom. Iš manęs atė
mė taip pat turto, bet skolų 
kiek ant jo turėjau reikia pa
čiam sumokėti, o kur ir kaip 
tas paaiškės.

Pas mus kalba, kad Amerika 
lietuvius atsiims, tai yra duos 
mums kokią koloniją Kanadoje 
ar kur kitur.

Šį mano laišką duok paskai
tyti giminėms ir neskelbki kas 
jo autorius. Tuo ir baigiu rašy
ti. Taigi, susirašinčkim ir ką aš 
tau rašysiu oficialiais laiškais 
manęs taip pat netikėk, bet 
priešingai visai ir aš manau, 
kad suprasi, o pats džiaugkis 
laiške, kad mus atėjo užstoti 
ir paėmė į savo globą sovietai 
ir man liepk būti jiems paklus
niu ir taip toliau... (Pabrauki
mai musų. L.P.K.). Mes visi 
sveiki. Rusai labai daug kariuo
menės pradėjo pas mus traukti. 
Šiandien šį laišką išveža į Vo
kietiją. Viso gero. 1941 m. ko
vo 12“.

Kaip iš laiško matome, šis 
žmogelis pats bolševikų, o taip 
pat ir jų tvarkos nekenčia, bet 
laiškuose girs bolševikus ir dar 
liepia, kad jo brolis iš Ameri
kos juos girtų ir patartų būti 
paklusniu... Tai ot kokiu bu- 
du atsiranda vienas kitas bolše
vikams palankus laiškas iš Lie
tuvos, kuriais “Laisvė“ ir “Vil
nis** taip džiaugiasi.

Lietuvos Piliečių Komitetas

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE“

v at a IR LAUKIA JUSU INSPEKCIJOS 
JIE ČIA . • •______ ______

Nauji 1941 Elektrikiniai Šaldytuvai
Žvilgančiai Nauji... Dailiai Madni

Įkainuoti Kiekvienai Šernolei Prieinamai

Dailus pamatyti — žavingi apžiūrėti — šie nau
ji 1941 m. Elektrikiniai šaldytuvai nustato nau
jus standartus visoj eilėje. Spindintys užbaigi
mai moderniuose styliuose, kurie sudaro pagy
rimą visai virtuvei—įstabus patobulinimai dau
giau maisto sutalpinti ir geriau jį apsaugoti— 
nanujienybė .po naujienybės teiks jums smagu
mo, taupindamos laiką ir darbą.

Mieros ? Kokių tik norite—nuo kompaktiško 
modelio apartmentui iki pilnos-šeimos dydžio. 
Įkainuoti tinkamai jūsų biudžetui ir galimi pirk
tai parankiu išmokėjimo planu.

Neatidėliokit. Atsilankykit — pamatykit ir 
apžiurėkit šiuos dailius naujus 1941 Elektriki- 
nius Refrigeratorius dabar.

Paklauskit Apie

Lengvų Išmokėjimų Planus
Jie palengvina jums 
nusipirkti tokios iš- 
dirbystes ir tokį mo- 
v -A 
delį, kokio norite.

Pas Jūsų Elektrikinio Refrigeratorio Dylerį

Nenori Jiems Perdaug Darbo

Štai keturi Chicagos “balta
sparniai“, kurie valo Chicagos 
parkus. Jų darbas yra rankioti 
popiergalius, žieves,, maisto li
kučius ir kitokias šiukšles, ku
riomis neatsargus chicagiečiai 
užteršia gražius miesto parkus 
ir ežero pakraščius.

Parkų distriktas prašo chica- 
giečių neduoti šitiems “balta
sparniams“ perdaug darbo, ne
teršti parkų, nemėtyti šiukšlių 
ant pievų, šiukšles prašo dėti į 
specialias dėžes, kurios yra pa
rūpintos tam tikslui. Tada ir

parkai bus gražesni, ir visi ga
lės smagiau praleisti ten liuos- 
laikį.

Paveiksle parodyti “balta
sparniai“ su G. T. Donoghue, 
parkų superintendentu, yra (iš 
kairės) Frank Toteraske, An- 
thony Alfiravich ir Juozas Sa- 
wicki.

e Vagys atplėšė seifą Master 
Jewelers auksinių daiktų krau
tuvėje, G337 South Halsted 
Street, ir išsinešė pinigų ir 
brangenybių už $10,000.

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

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. Ola lt; ir uu Ou)
Telefonas ATLANTIC 4290.

"  ........................... ..". - ........ ..... ............. fy1
Aš esu užinteresuotas sekamais
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės):

□ Apšildymu O Stokeriu
O Plumbingu □ Sienų Tailu

Vardas ............................ .................

Adresas ...................................

Telefonas ........... ............ ..............
II 1——■■■a

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Šimkaus laikraštis 

labai nuobodus
KAUNAS, Lietuva, birž. 22 

d.—Jonas Šimkus, “Tarybų 
Lietuvos“ vyriausias redakto
rius, pats pastebėjo, kad jo 
redaguojamas laikraštis turi 
neaukštą kultūrinį lygį.

Redaktorius gauna labai 
daug laiškų, kuriuose skund
žiamasi, jog laikraštis pasida
rė labai nuobodus.

Verčiami sovietų spaudos 
straipsniai visiškai neįdomus, 
o skelbiamam marksizme-leni- 
nizme nėra jokio gyvumo.

Hull nelaukė sovie- 
tų-nacių karo

WASHINGTON, D. C., birž. 
22 d. — Atsakomingi valdžios 
sluoksniai labai nustebę žinio
mis apie sovietų-nacių karą.

Užsienio departamentas ži
nojo apie įtemptus santykius, 
bet nemanė, kad taip greit 
bus paskeltas karas. Sekreto
rius Hull laukia Amerikos di
plomatų pranešimų šiuo rei
kalu.

Svetimų valstybių diploma
tai atydžiai seka radijo žinias, 
nes nėra kitų saugių susisie
kimo priemonių.

Pratęs nacionalės 
gvardijos tarnybą
WASHINGTON, D. C., birž. 

22 d.—Karo departamentas pa
tarė prezidentui prašyti kongre
są pratęsti nacionalinės gvardi
jos tarnybos metą.

Dabar gvardija privalo tar
nauti tiktai vienus metus, bet 
karo vadovybė nori, kad tarny
bos laikas butų pratęstas.

Gvardijos nariai privalo pri
prasti prie miklaus naujų gink
lų vartojimo ir būti pasiruošę 
bet kokiam netikėtinumui.

“Hitleris Susilauks 
Napoleono Likimo”

Radio transliacijoje į Ame
riką chicagietis laikraštininkas 
John Steele pareiškė, kad An
glijos žmonės yra įsitikinę, kad 
užpuldamas Rusiją “Hitleris 
perdaug apžiojo’*. Jisai “susi
lauks tokio likimo kokio su
silaukė Napoleonas“.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted SL VICtory 4965
Stogus, vynas, stoglangius ir - 

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

•parauk.

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 Kaninių Vartus. 
wwwwwwwwvwwwvwvwwwvv

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupvkite ir 
paskolas imkite Žymiausioje lie
tuvių ištaigoje. UŽ andr. F. S. 
Ii vi $5.000 mokame 3^%.
KEISTUTO SAVINGS

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

3236 S. Halsted St. UAL. 4118

Modern Roofinę Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne- 
mn’-amo ankainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

MADOS

No. 4772 — Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau viri nurodytų 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 užsaky
mo. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept* 1739 
So. Halsted SU Chicago, DL

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted 8L, Ofteagn, DL

CU įdeda 16 centą ke prašė* 

atahpti Man pavyndį Na T, 

Mferoe i , . ........... per kratiny
I

(Vardas ir pevardl)

(Adresas)

(MSootas ir vntatfM
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Nepriklausomybė” po Hitlerio letena
Telegramos praneša, kad Pabaltijo kraštuose prasi

dėjo žmonių sukilimai prieš bolševikiškus okupantus. 
Piripiąusia žmonės sukilę Estijoje, paskui Lietuvoje iy 
Latvijoje.

Ar šitie pranešimai tikri, nežinia.
Vakar atėjo žinių, kad Lietuva ir Latvija jau pasi

skelbusios “nepriklausomomis”. Kas tuos paskelbimus 
padarė, neaišku. Spėjama, kad Latvijos sukilėlių vardu 
kalbėjęs per radio buvęs prezidentas Ulmanis; o Lietu
vos sukilėliams vadovaująs Škirpa. Bet apie Škirpą skel
biama, kad jisai esąs “p. Smetonos žentas” ir buvęs 
“premjeras”, kas neatitinka tiesos.

Pulk. Kazys Škirpa buvo Lietuvos ministeris Ber
lyne. Jokios giminystės su p. Smetona jisai neturi. Iš Lie
tuvos jisai nebėgo, nes gyveno Berlyne, kuomet bolševi
kai pereitą vasarą okupavo Lietuvą.

Škirpa organizavo “aktivistus” Vokietijoje kovai 
prieš bolševikus. Kiek mums žinoma, jo nusistatymas.yra 
toks, kad tik Hitlerio armijos gali išvyti bolševikus iš 
Lietuvos. Todėl jisai mano, kad reikia “kooperuoti” su 
naciais. Anaiptol ne visi pabėgėliai iš Lietuvos šitam jo 
nusistatymui pritardavo. 
(L-*-

Galimas daiktas, kad Berlynas paskyrė p. Škirpą 
Lietuvos “premjeru”. Bet jeigu taip, tai jo “valdžia” bus 
tiktai nacių įrankis, p ne laisvos Lietuvos valdžia.

Sakomą, kad gen. Stasys Raštikis gavo apsaugos mi- 
nisterio vietą toje “valdžioje”. Prieš keletą savaičių gen. 
Raštikis atvyko į Berlyną. Jisai yra katalikų partijos 
žmogus. Senįau. ji$ai stodavo už bendradarbiavimą su 
spvietų Rusija. Pernai metais, kai Maskva sumanė oku
puoti Lietuvą ir pareikalavo sudaryti palankią sovietams 
valdžią, gen Raštikis buvo pasiūlytas premjero vieton. 
Bet Mplotpvas jį atmetė ir pasiuntė į Kaupą čekistą De
kanozovą, kad jisai “patartų’*, kokie asmens turi įeiti į 
Lietuvos ministerių kabinetą. Dekanozovas pasirinko 
Justą Paleckį.

Gal bųt, kad dabar Raštikis sutiko veikti išvien su 
Škirpa.

Nieko nuostabaus, kad žmonės Lietuvoje ir pabėgu
sieji į užsienį lįetųvįąi trokšta, kad bolševikai bųtų kaip 
galint greičiau iš Lietuvos išvyti. Stalino jungas taip 
baisiai Lietuvai įkyrėjo, jogei daugelis dėtųsi ir su pa
čiu vęlniu prieš bolševikus.

Tačiau susidėjimas su naciais reikš naują okupaciją 
Lietuvą}. Naciąi yra šiek-tięk gųcįresnį ųž bolševikus, beįb 
jie yra tokią pat despotai. Mes esame tikri, kad senieji 
Lietuvos visuomenės veikėjai nesutiks būti hitlerizmo 
įrankiaįs, kaip kąd jie nesutiko tarnauti bolševikams.

divizijoms, juo mažiau jėgų Hitleris turės kovai prieš 
demokratijas.

Todėl premjeras CftųpchiĮlas pasižadėjo kiek galėdą- 
mas remti Rusiją.

Bet Rusiją valdo toks pat žįąųrųs, klastingas ir go
dus diktatorius, kaip ir Vokietiją. Demokratijos Ęusijo- 
je nėra nė krislelio. Stalinas laužė tarptautines sutartis 
taip pat begėdiškai, kaip ir Hitleris. Stalinas išvįen su 
Įiįtleriu sudraskė Lenkiją. Lenkijos ištremtoji valdžia 
yra britų sąjungininkė, ir kartu ji yra karo stovyje sų 
SSSR. Stalinas pavergė Lietuvą, Latviją ir Estiją |r api
piešė Suomiją.

Šitokiose aplinkybėse Anglija negali besąjygiąi reng
ti spvietų Rusiją. Kaip gi ji privalo elgtis?

Reikia skirti du dalykų: Ęųsįjos žnjpųęs įr jos val
džią. Rusijos žinonęms depioįratijos turėtų padėti kuo 
galėdamos, bet iš Stąlįųo jos turėtų pareįkalautį, kad ji
sai tuojau atitaisytų tas šunybes, kurias jisai yra padą- 
ręs ramioms kaimynėms tautoms, — arba kacį jisai eitų 
šunims šėko piauti!

Geriausia bųtų, kad Churchillas arba Rooseyejtas at
sišauktų į Rusijos ąrųiĮjos vadovybę ir per ją į Rusijos 
liaudį su pasiųlymu duoti Rusijai visą demųįrątijų pa
galbą — bet sų sąlyga, kad jį nusikratys tos banditų gau
jos, kuri sėdi Kremliuje.

Stalino diktatūra yisįįek yra pasmerkta žuvimui. 
Klausimas yra tiktai kelių mėnesių, o gą} bųt sąvaičių, 
kada ji žlugs. Jeigu demokratijos nedarys nieko, kad ji 
greičiau butų pašalinta, tai šitą cĮąrbą atliks Hitlerio šar
vuotosios divizijos. Ar bus gerai, jeigu jisai gaus šitą 
kreditą ?

Demokratijų kova turi eiti ne vienu, p dviem fron
tais: ne tiktai prieš hitlerizmą, bet ir prieš bolšęvizmą.

r—

HITLERIO “DOVANA”
STALINUI

Dabar, kuomet Hitleris su 
Stalinu susipiovė, tai išeis aikš
tėn neviena diktatorių politikos

Suomiją neutrali
Skelbdamas karą Rusijai, Hitleris pasigyrė, kad jo 

armijos eis rąnka ųž pąnkos su suomiais. Suomijos ka
riuomenė yra sumęįrilizuota, ir užsieniuose susidarė įspu- 
c}is, kąd Sųppiija jau Kariauja nacių pusėje prieš bolševi-

Bet Suomijos valdžia pareiškę, kad Sųpmiją bps ner 
utrali; jeigu ji kariaus, tai ųę už vokiečius ir nę ųž ru
sus, o tiktai už save.

Galimas daiktas, kad, vokiečiams nuvijus bolševikus 
į pytus, Sųoipijos ginkluotos jęgos ųžipis tas sritis, LP- 
rias Stalinas buvo išplėšęs Sųpjnijaį pernai. Iš t}esų, tai 
Suorpijai turėtų priklausyti visa Karelija su Kolos pu- 
Sįausąlių, lig; Bajtysips juros.

Bet, kaip matyt, suomiai nenorį pasirodyti agreso
rių talkiųipfcąis taųię jpopiente, kuomet Hitleris užpuo
lė Sovietų Sąjungą. Atsargumu jie tikisi laimėti daugiau, 
negu pąsi|cąrsčiąvty|)i.

Demokratijos jr sovietų Rusija

Pavyzdžiui, bolševikai sakė, 
kuomet jie užpuolė Suomiją ir 
Pabaltijo^ kraštus, kad jie tenai 
norį įsitvirtintį prieš ypkįetijps 
nacius. Lįefųvpję Mąskvps ą- 
gentąį sJ<p|Le, kąd Įlaųdonpjį 
Arnąiją paėmė Lįptąyą TO $9“ 
bqp, ąpsąųgpdąipą ją nuo ffi|>- 
lerip. Vįsą įaį Ijųvo Įiegėdį^ą^ 
iųe|ąs. Spvietų yąljdžįp tas šąĮįs 
buvo pagrobusi $ų ftifeip Ži
oja ir pritąpįpąu. Šitą faktą da
bar pąįįrįąpip iš liipbeątrppp 
pafeišĮdniP.

Spkmądįcųip rytą nącįų užsie
niu reiį<ąlų ų|įųįsįeris ąįšĮppo 
sl?ąudąį ip Vp-
kiętiįą
Mąskyąį. Tąpp kitko jąją} ppį- 
miųe nąpįų-spyiplą ^Utąptįs, pą- 
sirašytas 1939 m. Tos sutartys, 
sako jisai, uždėjo pareigą (Vo
kietijai ir Rusijai) nepulti kits 
kito ir, antra, nesikišti į kits 
kito interesų sferą (sritį). To
lią u:

“Suomiją, Bąltijps kraštaj, 
dalis Lenkijos ir dalis Rumu
nijos buvo paskelbtos rusų 
sferomis.”
Iš to matome, kad Hitleris 

buvo atidavęs bolševikams Lie-

pat Suomiją (visą!), dalį Len
kijos ir dalį Romanijos. Stali
nas tas teritorijas pasigrobė, 
kaipo jam “priklausančias”, neg 
jos buvo jam Hitlerio “padova
notos”. Tik Suomija pasiprieši
no •gipĮdų, todėl Jjplšeyįkąi pe- 
stengė ją visą pavergti.

“PAŠKUDNIAUSIAI 
APSIMELAVO”

Ijįtlprią sfaigus žygis prieš 
Rusiją užklupo mu^ų bolševi
kus visai netikėtai. Dąr pereitą 
šeštadieųį A. Bimba “Laisvėje” 
išplūdo ”melagiais’? tuos laik
raščius, kurie sakė, kad tarp 
Vokietijos ir Rusijos gali kilti 
karas. Jisai pasakė, kad tik 
“darbininkų priešai” gąli prasi
manyti, jog Hitleris kąriąu? 
prieš Staliną arba SĮąĮįnąs prieš 
Hitlerį. Tai esą Wall Stryto iš
mistas, kurio tiksiąs esąs suląu- 
žyti “Amerikos liaudies prieš- 

desnis bus sovietų jčąriuoipehes pąsigrie&»}n^ Hitlerio garinį nusistątym^’.

Staigį Hitlerio atąka prieš sovietų Rusiją netikėtai 
Sųįąpė įam tikrą reikalų bendrumą tarp Stalino impe
rijos ir demokratinių valstybių, kurios kovoja prieš hit
lerizmą.

Angliją} įr Amerikai butų naudinga, kad Rąųfjęųp- 
ji Armija kaip galint ilgiąu ppieš}ųtųsi naeiąųis- Jųp di- 
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BILIUS, KURIS SIEKIAS!
PENKTAKOJUS SU

TVARKYTI
Jlarry R. Sheppard, kongres- 

manąs iš Galifornijos, įnešė bi- 
lių? kuris yra atkreiptas prieš 
komunistus, nacius, fašistus įr 
kitokius penktakojus.

Suglaustoje formoje biliųs 
siūlo visiškai uždrausti komu
nistų partiją ir kitas pepkfako- 
ių organizucijas. Asmeniui, ku
rią priklausys komuniąįų paiti- 
jai, galės būti taikoma labai aš
tri bausinė: didelė piniginė bau
smė ir penki metai kalėjimo.

filius numątp bausmę ir na- 
turaljzuotiems piliečiams. Ba
lius patvarko, kąd iš naturali-

“Darbininkų priešų sparu 
da”, rašo Brooklyno komu
nistų organas, “tartum prieš 
savo galą prakiuro Sovietų 
Sąjungos reikalais. Iš Helsin- 
kų, Londono, Ankaros, Lis- 
bono ir Berno tik ir verčiasi 
visokį paskalai apie karą tar
pe Sovietų Sąjungos ir Vo
kietijos. Tiems > paskalams 
signalą davė Londonas. Ma
tyt, |<ą(|LApg|ijpą imperialis- 
(ąį mąpą, ĮrąJ pąsĮrąĮų, ban
go i jie galės paslėpti tiesa ir

“FąŠkųicĮąiausĮąi ąpsimcla- 
vp tąį Apkąrą, THĮ’lMjps sos- 
tįąė. Jį kad
ypĮiįetįm^ fąŠLtų už
puls 'SdyFefųs hipelio, 
jpas|<ųi 20 Oiepą ftįrželįp. Ant 
ga|p pą^eĮbė, jąų Hitle
rio ąripiją įsiveržė į Sovietų 

Vis“ 
Į<ąs tąs bųyp Ifteįąs įąflh kad 

P^į^ TMųps Pa- 
teMmą i Isąlipsą-

‘•‘ĄlĮ^IijpS pąfp reikalai 
bĮpgi. BąĮkąnupse ji pralai
mėjo, Kretoj jai ir jos karo 
laivynui iižduotas smūgis. Li-

pijoj dar vię priešinasi Mus 
solįnio likučiai. Ji užpuolį 
Syriją su didelių pasidįdžia 
viųiu, ką (J į keliąs dienus ji 
paims, o: tikrumoj ir teų ka 
ras neina, kaip manė. Na, ir 
prakiuro jos korespondentui 
ir agentai.

“Wall Strytas su ukvalą 
perspausdina tuos išmistus, 
nes mano, kad jų pagalba su
laužys Amerikos liaudies 
prieškarinį nusistatymą...”

i ■
Tąi šitaip Bimba rašė birže

lio 21 d. Q birželio 22 d. HitĮp- 
rio divizijos jąą mąršąyo į 
SSSR terit.oriją!

Įdohjų laeiąų, ar ir dalją^ 
Stalino pakalikai stos už “Anip- 
fikųs liaudies prieškarinį nųsi- 
statyjpą” ?

l

paskutinėmis dienomis pripasa
kojo apie Anglijos “imperializ
mą”! Kai pradėjo plisti gandai, 
jog Hitleris yra pasirengęs sa
vo partneriui į kailį pilti, tai 
šliužai iš “I^aisvės” parašė tie
siog idiotišką edilorialą rpįe 
Anglijos “imperialistus”. Girdi, 
nėra jokio pavojaus, kad tarp 
Vokietijos jr Spvietų Sąjungos 
gali kilti karas. Tai tik Angli
jos “imperialistų” melai }r 
skleidžiami gandai.

Ką tie šliužai dabar mano 
apie “imperialistų” skleidžia
mus gandus?

buti atimtą pilietybė, jeįgu jįc 
priklausys komunistų partijai 
arba naciškoms bei fašistiš
koms orgapizacijoins.

Pasikalbėjime su /pepprtepiaįs 
kongresmapas Sheppard pareiš
kė, jog jis darysiąs visas pa
slaugas, kad Įąs biliųs butų kaip 
galiipą greičiau prįimtąs. Girdi, 
pietas jau penkįakojų veikimus 
užgniaužti, jšiapdiep negali būti 
mažiausios abejonės, pareiškė 
p. Sheppard, kad visaip komu
nistų judėjimui diriguoja Mas
kvą. O tai reiškia, kad komu
nistai yra niekas daugiau, kaip 
tik (Svetimos valstybes agentai. 
IŠ tų asmenų, kurie yra šios šą- 
lies pilietybę priėmę, bet tar
nauja Maskvai, tuoj turi būti 
pilietybė atimta. Taip pasielgta 
turi būti dėl to, kad kalbami 
asmenys pilietybę įsigijo per 
apgaulę: pasižadėjo būti ištiki
mi šiai šaliai, o tuo tarpu išti
kimai tarnauja Maskvai.

Tokią pat bausmę Dilius nu
mato ir hitlerininkams bei fą- 
šistams.

Atrodo, kad vienokioje ar ki
tokioje formoje įstatymas prieš 
penktakojus bus priimtas. Ne
labai seniai generalinis proku
roras Jacksop, kurį šiomis die
nomis prezidentas Roosevcltas 
paskyrė Aukščiausiojo Teismp 
nariu, pasakė kalbą ryšium sų 
penktakojų toleravimu. Toje 
kalboje jis aiškiai davė supras
ti, jog valdžia yra pasiryžusi 
pravesti naujus įstatymus penk
takojų veiklai suvaržyti.

JAŲ APSIVERTĖ 
RAGOŽIUM

Jei kas dar abejojo, kad Bim
bos, Mizaros, Pruscikos, Andru-

daugiau, kaip tik Maskvos a- 
gentai, tai dabar turės progos

Pruseikų ir kitų šliužų tvirtini
mu, geriausiai gali pasitarnau
ti žmonijai į tuos reikalus nesi
kišdama?

Kaip čia seniai Mizara verkš
leno, kad “musų kraštas” ne
privalo bilijonus dolerių karo 
reikalams eikvoti.

Tada aš pastebėjau, kad A- 
mciika Maskvos šliužams nėra 
“musų kraštas”. Jų kraštas yr i 
“mątuška Kasėja”, kuriai jie iš-

Tas teigimas dabar kuopiu- 
kiausiai pasitvirtino: kol Hitle
ris naikino kitas valstybes, ta’

įėjo, bet kai tik jis atsigręžė 
į Stalino valdomą imperiją, (ai 
jje staiga “užmiršo” savo cvan-

Visai neteks stebėtis, kad da
bar Maskvos šliužai pasidarys 
labai karingi ir dideli deniokra-

Hitlerio dūkimas Europoje 
privertė Ameriką ginkluotis ir 
pažadėti visokeriopą pagalbą 
Anglijai. Visiems protaujan
tiems žmonėms buvo aišku, 
kad naciai yra pasimoję domi
nuoti pasaulį. Anglijos susmu
kimas sudarytų didelį pavojų 
Amerikai.

Tačiau Maskvos šliužai iki 
pat šiol organizavo visokius 
“taikos sąjūdžius” ir įrodinėjo, 
kad Amerika neturi jokio biz
nio kištis į “imperialistinį ka
rą”. Girdi, nebusią jokio skir
tumo, kas laimės — Vokietija 
ar Anglija. Abu labu tokie. A- 
merika geriausiai pasitarnau
sianti žmonijai, jei palaikysian
ti taiką ir nesikišianti į Euro
pos reikalus.

Bet štai Maskvos šliužai, kaip 
sakoma, per vieną naktį apsi
vertė ragožium.

Vos tik Hitleris paskelbė Sta
linui karą, kaip šliužas Andru
lis, nors ir nelabai drąsiai, susi
metė įrodinėti, kad Anglija ir 
Amerika dabar turinti teikti pa-

Kodėl Amerika dabar turi

pačių Andruliu, Bimbų, Mizarų,

nuo savo ir

Amerika negali stovėti nuoša
liai, nes ir ji gali susilaukti di
delio pavojaus iš Hitlerio pu
sės. Užmirš tie šliužai, kad vos

bė visokių “ekspertų” nuomo
nes, jog Hitleris Amerikai nėra 
pavojingas, nes Amerikos ge
riausia apsauga — tai plačiosios 
juros.

Toks ragožium apsivertimas 
kiekvienam turės akis atidaryti, 
kad šio krašto komunistai yra 
niekas daugiau, kaip tik Mas
kvos agentai. .Jiems rupi ne šio 
krašto gerove, bet “saulės” Sta
lino imperijos interesai.

—Augu ras

PABAISKAS, Lietuva, birž. 
22 d. — Pabaiske mirus vie
nam aukšto valdininko gimi
naičiui, Kaunan buvo pasiųsta 
telegrama, kad atvyktų daly
vauti laidotuvėse.

Pasirodė, kad telegrama i

Nepasitenkinimas dėl ne
tvarkos pašto įstaigose auga ir 
žmonės viešai dažniau išmeti
nėja bolševikams visišką ne
sugebėjimą.

IŠLINDO YLA Iš MAIŠO
Kąį vakąrųose prasidėjo strei

kai, kurie buvo neatsakingų va
dų inspiruojami, tai visi komu- 
ųaciąi ėinė rėkti, jog tų streikų 
pagrinde yra grynai ckoųojni- 
niai darbininkų reikalai.

Tačįaų visai kitaip tuos strei
kus išaiškino Maskva. Per Mąs- 
kyos radiją trumposiomis ban
gomis buvo transliuojamos ži
nios apie streikus Amerikoje. 
Girdi, tie streikai kyla dėl tų, 
kad darbininkai priešinasi A- 
merikos imperialistų pasinio j i- 
mui dominuoti pasaulį!

Kad Amerika negalėtų pasau
lio dominuoti, tai reikią kurs
tyti streikus, kurie trukdytų 
tinkamai apsiginkluoti.

Dabar negali būti mažiausios 
abejonės, kad vakarinėse vals
tijose streikai buvo sukurstyti 
komunistų, kurie visais budais 
sabotažavo Amerikos apsigink
lavimą ir tuo budu talkininka
vo Hitleriui.

Įdomu, iš kokių “notų” pra
dės dabar mūsiškiai stalihcai 
traukti, kai Hitlerio mechani- 
« ' 4 • J • r »

zuotos divizijos pasimojo “sau
lės” Stalino imperiją sutriuš
kinti ?

Visai galimas daiktas, jog da
bar pasiliaus ir komunistų in
spiruojami streikai.

AR VIS DAR KALTI 
ANGLIJOS “IMFE- 

RlALiSTĄl,y?
$|įųgąi I® “Ląisyėą” įr “Vil

nies” dabar turėtų nusipirkti 
vįrvę ir pasibarti.

Kiek jję šlykščiąusių dąlykų

HITLERIS PIRMA PRABUDO

save :
Sovietų diktatorius Stalinas ir nacių diktato

rius Hitleris 1939 metais pasirašė draugiškumo su- 
J tartį ir visą laiką labai glaudžiai bendradarbiavo- 

Stalinas bldų norėjęs ir toliau bendradarbiauti su 
Hitleriu, bet pastarasis, praeito sekmadienio rytą, 
Stalinui rąiųįąį Įęljpjpiegąnh pinpa prabudo ir pra
dėjo sovietų pagrobtų kraštų bombardavimą.

_____
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Sovietų Ambasadorius Seka Karo žinias,R. Blautnanis.

Iš Mtirt/s pukiaosiu JourbonPasakojimai apie kiaule, kuri kalbėjo

Turtas ViršSG,000,000.00

Kerpkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.~WHOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Roulevard 0014

PASKOLA"“““™ t || VV L.fį išmokėjimais 
pųo 5 iję 20 pietų.

MUTUAL FEUERAL S AVIMS
and LOAN ASS0C1AT1ON 

OF CHICAGO
Mokame Dividendų

22/12 )V. Cermak Rd. Cąnal 8887 
Ben .1 Kazanaiiskas, Ėėc

$1.000.000.00

Apie 1870 metų didžiojo ka
ro laikus, vienaųie musų šale
lės kampely, kur mokslo švie
sos spinduliai dar nebuvo pa
siekę kaim.ečių protų, senoviš
ki prietarai ir burtai, nežiūrint 
knkščįonybės, dar tebebųjojo 
vešliausiais žiedais.

Turtingasis Kuękįapų ūkinin
kas nebuvo išimtimi tų kaimie
čių tarpe. Jis tiek pat mažai ži
nojo apie vokiečių laimėjimus, 
kiek ąpie prancūzų nelaimes, ir 
tuę tarpų, )kai princas Frųfcį-

n,ai kitų galvoję apie kautynes 
ir jįęjo kraujų dėl Meco fvįrįto- 
vės, Kuoklapas galvojo apie 
skerdimų, ruošė pasvilų, skala
vo ir pildė statines ir slankiojo 
aplipk sayo kiaulidę. Metų lai
kas, kuriuo ėjo kautynės dė. 
Meco, ūkininkui, žinomų, nepa
togus skerstuvėm, nes karštis 
dar nenukritęs, kiaulės dar ne
riebios ir abi rankos pilnos dar
bų. Todėl tuo melu niekas nie
ko neskerdžia, ir Kuoklapas to 
nebūtų daręs, jei jo nebūtų ver
tusios aplinkybės. Mat, nežili-

sirodė reikalinga jo dukterį E- 
dų leisti už kaimyno sunaus 
Spricio Vimbos. Jų tėvų jau se
niai savo tarpe buvo sutarta 
juos apvesdinti, kad abu kai
myniniai ūkiai galėtų susijung
ti, bet čia tas susijungimus iš
ėjo kiek per staigiai. Dėl sumi
šimo, kuris iš tos priežasties 
kilo, Kuoklapas vos prieš ketu
rias dienas sumanė vestuvių

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 )¥• Jackson HAR. 2500

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Rooscvelį R<į., Austin 1175

puotai paruošti savo didžiausių 
kiaulę ir kiek jų nupenėti. Ir 
dabar jis stovėjo prie tekėlo, 
kurį sukę visas jėgas įtempęs 
vaikinukas, ir tekiųo didelį pei
lį skerdįkiį, kbrių° kitų rytų tu
rėjo atimti kiaulei gyvybę.

—Suk! — šaukė KuęįUąpas, 
nes jis buvo pykčio perimtus. 
Ėjo rugAų sėja, įįnų merkimas, 
vėlyvųjų kviečių piu|js, ir nie
kur jis negalėjo pats būti! Tąi 
lauk gerų metų kad norį! Kai
mynas Bąųibanas nusmelks pa
vydu jo rugius, kviečius ės 
žiurkės, o lipai išmirks markoj 
raudoni kaip gaisras, juk tįą 
drimbos, tie bernai negi žiuri, 
jiems kad tik darbas ųųo gal
vos, be jokio susirūpinimo, ži
noma, kas jiems darbo, kas žū
va težuvą, negi jiems gaila sve
timo turto!

—Suk! — dar kartų sušuko 
ūkininkas, išraudęs, lyg vėžys, 
ir pamojo taip, lyg norėtų dur
ti vaikinui.

—Aęimijiįnke! -— sušuko vai
kinas ir, be abejo, butų pabė
gęs, jei Kuoklapas jo motinai 
už jo pagalbų nebūtų žadėjęs 
ketvirtadalio žarnų su plaučiais 
ir jaknom.

Susikaupęs jis ėmė sukti te
kėlų taip, kad vanduo iš love
lio po juo ištryško laukan, ir 
ūkininkas su vaikinu taip atsi
dėjęs savę jdarbų dirbo, kad nė 
vienas, nė kitas nepastebėjo 
svetimo vyro, kuris kelių eida
mas užsuko į kiemų.

Tiktai tada, kai jis priėjo vi
sai arti ir pasisveikino, Kuok
lapas pakėlė akis ir pamatė 
prieš save lųiestiptiškai apsiren
gusį vyriškį su odine kelionės 
terba prįp šęęę įr did.cje, suvy
niota skara permesta per pe
čius. ‘ ' 1

Bet jis pęatsųkė į pasveikini
mų.

—Na? — tarė jis, kairiosios 
rankos storuoju nykščiu peilio 
aštrumų rūpestingai bandyda
mas. — Kupčius?

R

r Paragauk jos dabar . . . 7 metų po blaivybės atšaukimo *

THEDOUBLE-RICH" BOURBON
90 PROOF...THIS VVHISKEYIS 4 YEARS OID. SCHENIEY DISTILLERS CORP., NEW YORK CITY

Apart Apsaugos, Turime (M 7 R fi n fi fi fl 
ATSARGOS FONDĄ Virš JjUUUiUU

VfCTOR BAGDONAS
LpUAJ. & LONG D1STANCE 

MOVfrNG
Perkraustoin fornidius, pianus ir 
J rakandus bei štorus.

V.>ža»n ) farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina Muku darbas 

auluotas Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis

4212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORV 006)6

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo? 
derniškomis u ž 1 » i- 
dorpis ir Hollywood 
Mėsomis. Darbas 
garantuotas.

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

(Bus daugiau)

O'P’
OVA

atsiųsti man pavyzdį Na

S 
c

svetiumsis, sumišęs dėl ūkinin
ko aštraus nemandagumo.

Kuoklapas apžįurėjo atvykėl 
puo galvos ligi kojų, braukė sau 
toliau nykščiu per peilio ašine-

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted St^ Chieaęo, HL

Ąš j jus, ponelius, pažįstų. Lau
kan iš mano kiemo, kol dar ne
sutemo !

—O vis dėlto tu atėjai čionai 
įšžvąįgyti kur pakabinsiu mė
sų, kur svečių arklius rišių! 
Landžias nosis jus turit, tai tie
sa. Bet ir aš ne vakar gimęs.

ACME-NAŪJIENŲ Telephoto
Constantine A- Qumansky, Rusijos ambasadorius 

Amerikai, seka yokįečių-rusų karę eigų žemėlapių pa- 
gejba, Washinglono ambasadoje.

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. PEFENŠE SAVlNGS BONO

—Kų jus ten matot viršum 
durų? — klausė šeimininkas.

v v -?

4

J

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ry^o. 

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

MADOS

No. 4774 — Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros Š4, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytu pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti miera ir aiš
kiai parašyti $ąvo varga pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina^15" centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattėrn DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

—Aha. Bet aš ir neturėčiau 
galvijų parduoti. Eikit sair pro 
šalį toliau. O gal iš manęs ko 
nors norit, ponas?

—LTaįp — aš — tieąą — aš — 
norėčiau jūsų paprašyti nakvy
nės, šeimininke. Aš čia c|ėl sun- 
Įcęs galvos nųp vipške|io nu
klydau, o čia jau vakaras, ir

Ir aš nieko. Taigi, manę 
naipai ųe kokįa smuklė. J£ląju- 
paųi čia nakvoti nėra vie.oj

Bet, mįelas šęiiųiųjnkp, 
prašau! nukarus — 
tus — ta apylinke man visai 
svetima — aš nieko nenoriu be 
atlyginimo, — įtikinėjo svęčias.

—A — nieko be atlyginimo? 
... Ąr mpkat kiaules skersti?

—Ne. ' .
-—Linus merkti?
—Kų tai reiškįa?

įFISDERAL^INGS 
ioan
JliSTIN MĄpKĮEVVICIl. Pres.
4192 Archer Av.eiiue

HEROS

21

arcus
RYTINE RAUTO 

VALANDA
< >

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

(Vardas ir pavardi) 

(Adresas)

—Ne.
—Mitiną piųuti?
—Ne. Bet aš moku • . •
—Moki vogti kas patenka į 

nagus! — suriko Kuoklapas, da
bar pamėlynavęs kaip slyvą.— 
Taip, aš tai žinąų! Žinau dabar 
kur mųno varinė kvortelė din
go! Toks ponulis kaip tu jų 
man ųųnešė. O dųb^r tų ateini 
ir manąi, kad tąų pų$ ijiape pa
siseks! Žiūrėk man! Ir iš kur 
tu suuodei, kad iįįleįdžių $ąyo 
dukterį ir puošiu yęstuyeą?

—Bet mielas šeimininke, aš 
nieko nežinau.

OK OF PRTTERnS

RAINA 15 CENTŲ 
Hk kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOJ 
17$9 So JHąlątęd St.,

Vardas

Adresas

Mieętss

Valtim
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Illmois-Iiicliana-Michig>aH"Wisconsin. Žinios į
Firma Reikalauja 
Nubausti Tris 
Jurininkus

"T r ugdo Karo Reikmenų 
Gabenimą."

INDIANA HARĖOR, Ind. —. 
J. C. Hoskins Coal and Dock 
Corporation kreipėsi į U- S. 
laivų biurą, reikalaudama at
imti laisnius nuo trijų jurinin
kų, tarnaujančių firmos lai
vuose.

Jie yra, Roberi Conway ir 
Al Wold, pirmos kliasos juri
ninkai, ir Ray Allen, pečkurys.

Firma “ Skolinga Algų".
Jie tarnauja laive “Com- 

merce.” Firma skundžiasi, kad 
jie atsisakė aprūpinti laivą 
kuru. Tuomi jie ne vien trug- 
do operavimą, bet neleidžia 
ir kitiems laivams pasiekti 
prieplaukos.

Darbininkai sako, kad- fir
ma jiems skolinga algos už 
darbą, *ir jie tol negrįš dirbti, 
kol tas reikalas nebus sutvar
kytas.

Žaibas Sunaikino 
Refineriją

EVANSVILLE, III. — šešta- 
dienio audros metu žaibas 
trenkė į Evansville Refining 
--- L-----------------------------------  

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foĮjn jf. (tsubcilus
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
^605-07 So. Hermitage Avė. 
liW South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
; KOPLYČIOS VISOSE HzyiYckl CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Company dirbtuvę. Kilo gais
ras, kuris sunaikino kelis tan
kus, refinerijos įrengimus ir 
didelius kiekius aliejaus.

Varžytinės Tarp 
AFL ir CIO 
Detroite
Abi Unijos Nori Atstovauti 

Dvi Svarbias Dirbtuves
DETROIT, Mieli. — Smar

kus ginčas tarp CIO ir. AFL 
Auto VVorkers unijų eina 
Douglas and Lomason dirbtu
vėje, kuri gamina dalis, Chry
sler, General Motors ir Fordo 
automobiliams.

AFL turi kontraktą su dirb
tuve, bet CIO tvirtina, kad tu
ri suorganizavusi didžiumą 
darbininkų, ir kad jai pri
klauso teisė juos atstovauti.

.Birželio 9 d., CIO buvo pa
skelbusi streiką, bet vakar jį 
užbaigė susitarimu su AFL ir 
bendrovės viršininkais. * Abi 
unijos ginčą turbūt paves dar
bo tarybai-

Darbininkų Balsavimai.
Panaši situacija yra Vincent 

Steel Process Company, dirb
tuvėje. Pilnai ir aiškiai nu
spręsti kam priklauso teisė už 
darbininkus kalbėti, ar AFL 
ar CIO, darbo taryba įsakė 
pravesti darbininkų balsavi
mus bėgyje 30 dienų.

J. V. Submarinas Pražuvo Pratybiniam Nardyme

NAU.TTENU-ACME Tplenho’n
Šis J. V. submarinas 0—8 yra tos pačios konstrukcijos kaip ir 0-9, kuris per pratybinį nardymą At

lante ties Portsmouth, N- H., pražuvo. Pastatytas prieš suvirs 20 melų, įas laivas buvo neseniai pertaisy
tas. Jame nelaimės metu buvo 35 karininkai ir jurininkai.

Kviečia I “Saugų”
Liepos 4 Minėjimą

Nepirkit Vaikams Ugnia- 
traškių!

Amerikos Legionas atsišau
kia į tėvus neduoti vaikams 

(pinigų ugniatraškių pirkti lie- 
1 pos 4-tą. Juos pirkti yra nele
galu, be to, jie labai pavojin
gi-

Legionas kviečia tėvus atsi
vesti vaikus į masinį Liepos 4- 
tos minėjimą Soldier’s Field 
stadione, kurį rengia įvairios 
Legiono kuoposJPostai Chica- 
goje. Ten už 50c., (vaikams 
25c ) bus surengtas gražus mu
zikos ir komiškų aktų progra
mas, bus kariškas paradas, o 
sutemus, bus rodomi labai 
puikus fejerverkai.

Pagamino Pirmuo
sius 1942 m.
Automobilius

Jų Bus Mažiau. Bus 
Brangesni.

DETROIT, Mich. — Beveik 
visos automobilių bendrovės 
jau pagamino pirmuosius 1942 
metų automobilių modelius. 
Juos dabar nuodugniai išban
dys ant visokių kelių ir viso
kiose sąlygose, pagerins kas 
reikia, ir apie liepos vidurį 
pradės gaminti masiniai.

1942 modelių gamyba bus 
žymiai susiaurinta ir nebus 
lengva automobilių gauti. Jų 
bus žymiai mhžiaų rinkoje, ir 
kainos gali būti gana aukštos.

Darbininkai
Patvirtino Fordo-
CI0 Sutartį

Įveda “union shop”
DETROIT, Mich. — Milžiniš

ka didžiuma balsų Fordo dar
bininkai, priklausą prie CIO 
Auto Workers unijos, patvirti
no pirmą unijos sutartį, suda
rytą su Fordo bendrove.

Duokles išims iš algų
Sutartis Užtikrina aukščiau

sias algas automobilių pramo
nėje, apima visus 120,000 For
do darbininkų, įveda “check- 
off” sistemą ir “union shop”.

‘Visi Fardo darbininkai, pagal 
sutari’’, turi priklausyti prie 
CIO. Duoklės jiems bus išima
mos iš algų.

Traukinys Užmušė 
Dvasiškį, Šeimyną

ELMHURST, III. — Aurora- 
Elgin traukinys prie Poplar 
avenue kryžkelės šiame mieste
lyje sudaužė mašiną, kurioje 
važiavo presbiterionų pasto
rius Henry Haken, jo žmona 
Georgia ir 2^ metų duktė Mi- 
riam. Visi buvo užmušti.

Haken’ai gyveno Berkeley, 
III., miestelyje.

Atidarė Naują 
Valstijinį Parką

Prie Danville, III.
DANVILLE, III. — Už 7 my 

lių nuo Danville, III. prie vieške 
lio Illinois 10, atidaromas nau
das valstijinis parkas, Kickapoo 
State Park, kuris užima apie 
400 akrų plotą. Parkas netoli ir 
lietuviško miesto Westvillės.

Jį finansuoja valstija ir Ver 
million apskričio gyventojai.

Ragina Abiturientus l 
Kovoti Už Savo 
įsitikinimus
Sako, “Smurtas" Visuomet 
Bando Sunaikinti Laisvę, Tai

ką ir Demokratiją
MADISON, Wis. — Sakyda

mas kalbą Wisconsin universi
teto abiturientams, tos įstaigos 
prezidentas Dr. Clarence A. 
Dykstra šaukėjuos neatsižadė
ti savo įsitikinimų vien todėl, 
kad šiuo laiku jėga ir smurtas 
turi paėmęs viršų pasaulyje.

“Mes turime kovoti už laisvę 
ir teisybę pasaulyje, kuomet 
tie įsitikinimai yra pavojuje.

f

"Kiekviena Gentkartė Tiiri 
Kovoti"

“Atrodo, kad žmonijos pa
stangos sukurti geresnį gyveni
mą pasibaigė nepasisekimu. 
Šimtmečiai žmonijos pasišven
tino ir kovos už taiką ir laisvę 
atnešė pasauliui pragaištin— 
giausį ir kruviniausį karą is
torijoje- . . . '

“Bet tai laikinas dalykas. 
Jau ne pirmą kartą pasaulyje 
sutemo.

“Kiekvienoj gentkartėj smur
tas ir jėga atakuoja žmonių 
laisvą, taikingą gyvenimą, ir 
kiekviena gentkartė turi už 
tuos dėsnius kovoti.”

Prigėrė Trys 
Chicagiečiai

CR0WN POINT, Ind. — Ne
tolimam Cedar Lake ežere pri
gėrė 6 metų Jack Martin, sūnūs 
chicagiečių H. Martin, gyvenan
čių 7431 Eggleston avenue.

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Silver Lake ežere žuvo 25 me
tų chicagietis Harold Bunde.

(Pačioj Chicagoje, prie 31-os 
gatvės kranto, prigėrė 25 metų 
Louis Thomas, 2’13 E. 46th st.)

Nuo Liepos Pirmos 
Bus “Oficiališka”

Chicago kasdien turi kelias- 
dešimts tūkstančių nusikaltę- 
•ių, bet policija jų neareštuos, 
ir niekas jų nebaus.

Tai chicagiečiai, kurie mau
dos Michigan ežere Chicagot 
papludymiuose, o tie papludy- 
miai, mat, dar nėra oficialiai 
atidaryti, ir neprivalo būti var
tojami.

Parkų distriktas juos atida
rys “oficialiai” tiktai liepos 1.

Sekmadienį žmonių paežeryje 
buvo kaip skruzdžių.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NAUJIENOSE”.

Sužeidė Du
Ugniagesius
Gaisras kilęs Newman Wreck- 

ing Company sandėlyje, 4655 
Ricc street, padarė apie $7,000 
nuostolių savininkams, ir pa
guldė du ugniagesius ligoninė
je.

Jie skaudžiai apdegė kojas ir 
rankas.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
' Palengvina akių įtempimą, kuru 

esti priežastimi galvos skaudėjime 
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 A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel, Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą 

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite 

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI 

WCFL-:-i000 K. nedėliomis 6:30 
vai vakaro

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

WAAF — 950 K. Hawaiian — 
nedėlioj 4:30 po piet.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

^eredomis ir Nedėl. pagal sutartį
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginla 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS įtik CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
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 WFST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEFLEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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 Chirurgus
Ofisas 4615 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. 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 susitarimo 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

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.)

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

kitataučia"
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 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonu YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 3206

^ADVOKATAT^
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—12X N. Dearbom 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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel CALumet 8877

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

Room 2014 Tel. STAte 7571
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 .-yto.

8149 SO. HALSTED STREET 
Tol. VIOtery 8878
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NAUJIENOS, Chicago, III.

10-ties Metų Mirties 
Sukaktuvės

Amžinos atminties įganąs 
Skamarakas (Laisves 

Mylėtojas)

Ryloj, birželio 25 dieną, su
kanka lygiai 10 metų, kaip mu
sų mylimas vyras ir tėvas ilsi
si Lietuvių Tautiškose Kapinė
se.

žiauri ir negailestinga mir
tis pakirto dar jauną žmogų, 
vos sulaukusį 49 metus am
žiaus. Buvo plačiai žinomas kai
po drąsus kovotojas už darbi
ninkų laisvę ir dar butų gale 
jęs d .ug nuvo k J dai b .nink . 
jų.-ęjįine. JĮet mirtis nesiskai
to s<i niekuo. Ji neturi ribų 
savo žiaurumui.

Ners jau prabėgo 10 melų 
|<aip mes netekome tavęs, bran
gus musų vyre ir tėve, bet tu 
musų širdyse pasilieki neišdil
domas atmintyje ir pasiliksi 
amžinai. Ilsėkis, tegul tau būna 
lengva šios laisvos šalies že
melė.

Liekame tavęs liudį žmona 
Q. Kondrotienė ir Vaikai.

A. + A.
PETRONĖLĖ 

KURAOSKIENĖ
Po tėvais Satkauskaitė

Mirė birželio 21 d., 1941 m., 
12:10 popiet., sulaukus 46 m. 
amžiaus. Kilo iŠ Panevėžio 
apskr., Ramigalos parap., Gle- 
bauckų kaimo. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

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

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica AVe. 
Laidotuvės įvyks birželio 25, 
1941. Iš koplyčios 8 vai. ryto 
bus 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: Sūnūs, 
Duktė, Brolis, Sesuo, Pusbro
liai, Pusseserė, Giminės ir 
Draugai.
Laid. Direkt. J. F. Radžius, 
Tel. CANAL 6174.

U. ■J1 u. i
ANTON HERZIG

(gyv. 3153 S. Emerald Avė.)
Persiskyrė su šiuo pasauliu U 

birželio 23 d., 11:25 v. ryto, 
1941 m., sulaukęs 35 m. amž., 
gimęs Amerikoje.

.Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą moterį Dorothy, po 
tėvais Daugherty, tėvą ir mo
tiną Caroline ir Joseph No- 
vak, seseris Marie Gramont, 
Margaret Bond ir Bernice 
Thornton, brolius Phillip ir 
Joseph Novak ir daug drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 
Blake-Lamb koplyčioje, 712 
West 31 St. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, birželio 27 d., 9 
vai. ryto iš kopi. į šv. Dovi- 
do parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į St. Mary’s kapi
nes.

Visi a. a. Antęn Herzig gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. NuliUdę lieka: 
Moteris, Tėvai, Seserys, Bro
liai ir Draugai.

Laid. Direkt. Blake-Lamb.
Dėl informacijų šaukite te

lefonu VICtory 1158.

lOVEIKIS"““"2'" L U f 1.1 lt I V Visas Pasaulio
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

a | M dėl^s Mylintiems
i I U A Vestuvėms, Ban-11 Ij M kietams, Laidotu-1 
Wl,**rivėms, Papuoši- 

GĖLININKAS n“n” 
4180 Archer Avenue 

Phnne LAFAYETTE M00

Garsinkite “N-nosę”

Šį Sekmąjįenį 
M. r, Naipų Sąvinin- 
kų Išvažiavimas

Ketvirtadienį susirinkimas

MARQUĘTTE PARK.—Mar- 
ąuette Pąrk N&nuĮ Savininkų 
išvažiavimas įvyksta sekmadie
nį, birželio 29 d.t Juozo Spaičio 
darže, Willow Springs, III. Pra
džia 11 vai. ryto.

Marąuette partiečiai namų 
savininkai, dalyvaukite visi sa
vo draugijos išvažiavime ir at
siveskite naujų narių. Bus alaus 
visiems.

Susirinkimas
Mėnesinis susirinkimas įvyks 

birželio 26 d. (ketvirtadienį), 
7: :30 vai. vakare, Nativity B. 
V. M. parapijos svetainėje, prie 
68 ir S. Washtenaw avė.

Gust Grigai

Netrukus Įvyks SLA 
63 Kp. Piknikas

Neatsilikdama nuo kitų SLA 
kuopų, pikniką netrukus ren
gia ir 63-čioji kuopa, pasek
mingai veikianti Burnside apy
linkėje.

Šios kuopos išvažiavimas 
įvyksta liepos 6-tą dieną, Ros- 
si’s Grove darže, prie 130-čios 
ir Cottage Grove, kur pikni
kus mėgsta rengti ir kitos 
Burnside-Roselando organiza
cijos.

SLA 63-čios kuopos rengi
mo komisija, A. Snarskicnė, 
P. Kučinskas ir P. Karzrkaus- 
kas piknikui rengia visokių 
margumynų, ir užtikrina vi
siems gerus laikus.

Taigi, burnsidiečiai liepos 6- 
lą į SLA 63-cios kuopos pik
niką.' Narys

f X į* A. ’ ' I
URŠULĖ INGAUNĮS 

(po tėvais Navickaitė)
Persiskyrė sū šiuo pasauliu 

birželio 23 d., 12:30 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus 85 metų 
amžiaus. gimus Lietuvoje, 
Šiaulių apskrity.

Amerikoj išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nubudime 

anukus Oną ir Antaną Bani- 
kaičius ir Bronislavą Urban, 
žentą Vladislovą Banikaitį, po- 
anukes Elžbietą GaliaUskas, ' 
giminaitį Antaną Sulą ir 

I daug kitų giminių.
Kūnas .pašarvotas Radžiaus 

koplyčioje, 668 W. 18th St., 
namų tel. CANAL 0855. Lai
dotuvės įvyks ketvir.tad., bir
želio 26 dieną, 8:00 vai. ryto 
i$ kopi. į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į švento Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Uršulės Ingaunis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžia'i kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Anūkai, žentas ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Radžius, 
Tel. CANAL 6174.' I

_____ ____________ r_-__u.:_____ _________ _

NIKODEMAS PETRAUSKAS 
Gavėno 842 W. 33rd Place.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 23 d., 2 vai. popiet, 
19^1 m., sulaukęs 68 metų
amžiaus, gimęs Panevėžio 
mieste.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marthą, po tėvais Pik- 
šriukę, dukterį Veroniką Dan- 
brauską, žentą Stanislovą, 2 
anukus, Edwardą ir Robertą, 
ir daug kitų giminių. Lietu
voje paliko šunų Juozapą, 
dukterį Marijoną, 5 anukus ir 
kitas gimines ir pažįstamus.

Kūnas .pašarvotas S. P. Ma
žeikos kopi., 3319 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks ketv., 
birželio 26 d., 8:30 vai. ryto 
iš kopi. į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos parnaldos už velio
nio sielą, o iŠ ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Nikodemo Pet
rausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris, 
Duktė, Žentas, Ąn^i-
kaita- Giminės.
• fLaid. 'Direkt. S. P. Mažei
ka, TslN YARDS 1138—1139.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SOSTINĖ

Vokiečių aviacija pirmą karo su sovietais dieną smarkiai bombardavo Kauną. Vakar 
Kauno radijo stotis kvietė gyventojus sukilti prieš okupantus ir atgaivinti nepriklausomybę

.... ......................................................................................■ — TTTfllfTrillllLI—III

SPORTAS
......................... .....

KETVERGE DIDŽIAU
SIAS SUJUDIMAS LIE
TUVIU AUDITORIJOJ

Atvyks Stanley Zbyszko su Ta- 
luniį, kuris yra aukščiausias 

ristikas pasaulyje.
Stanley Zbyszko >— tai risti- 

kų karalius. Savo laiku jis bu
vo pasaulio čenipijonas. Šian
dien jis priskaito maždaug 70 
metų amžiaus, bet tebėra svei
kas, kaip ąžuolas. Važinėjasi jis 
su Wni. Talunu, kuris yra apie 
7 pėdų aukštunlo. Tai tikras 
milžinas ir aukščiausius ristikas 
pasaulyje.

Talunas yra kilęs iš Vilniaus 
krašto. Vadinasi,, taip sakant,

Wm. Talunas
Į<etvergc, birželio 26 d., jus 

turėsite progos Lietuvių Audi
torijoje (3131-33 So. I laistei! 
St.) pamatyti Stanley Zbyszko 
ir Taluną, kuris risis su kilu 
milžinu.

Tarp tų milžinų risis taip pat 
ir Vytautas Bancevičius su Ge
orge Mack.

Vytautas Baųcevicius sporto 
srityje jau spėjo pasižymėti. 
Kas lik matė jį besiritantį tas 
gali pasakyti, jog lai šauniau
sias ristikas.. . t I ■ • ! »

Jei publika nelabai temėgo 
“drapiežno (jzu|<o”, tai ji visai 
kitaip atsineša į dzūko sūnų 
Vytautą, kuris labai dailiai ri
tasi.

šį kartą jam teks ristis su 
George Mack, kuris yra žino
mas kaipo tikras “rofhauz”. 
Mack ne vienam lietuviui rlsti- 
kui yra kailį išlyginęs. Bus įdo
mu pamatyti, ką jis galės pa
daryti Vytautui.

Šį ketvergę būtinai atvykite į 
Lietuvių Auditoriją, kur pama
tysite didžiausią pasaulyje risfi- 
ką, o taip pat Vytautą Bancevi- 
čių bei- Stanley Zbyszko.

Bus parodyti ir keli triksai, 
kaip užpultasis gali lengvai at
siginti nuo daug stipresnio prie
šo. .

Prasidės 8 valį vakaro.
: *|: ■. ą. . 1

ĮĮĘMKTfE TpQS, KURIE
■’ Garsinasi

“ NAUJIENOSE”'

ŠOKS JONINĖSE

Vytautas Beliajtis ir jo šo
kėjų grupė, kuri šį penktadie
nį išpildys didelį lietuviškų šo
kių programą Joninių iškilmė
se Mark Whi'te Sąuarc Parke, 
prie 30-los -iii S. Halsted street, 
Bridgeporl,c.,V. Beliajus rengia 
šias iškilnieji jau .trečius metus 
iš eilės, Chicagos Parkų dis- 
triktui kooperuojant.

Iškilmės prasidės 7:30 vai. 
vakare. Įžanga visiems nemo
kama, t

Joninių Radio Progra
mas bus Gražus, Sma

gus ir Įdomus
Kadangi šiandien pripuola 

Jonų vardadienis, lai Peoplcs 
Furniturc Company Krautuve 
ruošia smagų Joninių progra
mą, kuris susidės iš žavinčių 
dainelių, smagios muzikos, 
gražių juokų, dramos, sveiki
nimų ir H.

Programe dalyvaus Peoples 
radio programų artistų grupe. 
Patartina šiandien, antradie
nį, 7 vai. vakaro, užsistatytį, 
savo radio ant stoties WGES, 
1390 kilocyclcs. —Kep. XXX.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman avė., tel. Virginia 127'9; 
Pirm, pagelb.— ,M. čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rašt. 
—Julia Petraitienė, 812 W. 33rd 
st.; Fin. rašt.---Leonas Genio-
tis, 4905 So. Kominsky avė.; 
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ižd. .pagelb. — Ona Ja- 
cobs, 4409 S.- Artesian avė.; Mar
šalka — Frank Venckus, 2649 
W. 43rd st.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1941 METAMS:

Joe Balchunas—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; P, P., Kilis,—Vice- 
pirm., 3347 Lituanica avė.; A. 
Kaulakis —■ Nut. rast., 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt., 3534 So. Lowe avė.; J. 
Rachunas— Iždininkas, 3137 So. 
Halsted st.; Zig. Grigonis r— 
Kpnt. rast.; J. Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Po§ka— 
pąktarąs kvotėjas; Steponas Nar-* 
kis—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. ‘ Suširįnkitnąi įvyksta 
kas antrą sekmadienį; kiėkvieno 
mėnesio, ■ 12 vąĮ.r dieną, Chic. _L. 
Auditorijoj, 3133 S. fĮalsted st. 
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 ihetų,'vyrai ir moterys. ■

CHIČAGOS^KEAKJŠKIŲ APŠVIĘ: 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 

KLUBO VALDYBA 1941 METAMS: 
Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
Rockwell st.; Vice-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.; 
Nut.ąr. raštr—M. Titiškis, 3638 S. 
Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius —• 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 vai. .popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st., Chicago, III.

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE- 
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 Sb. Rock- 
well st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
mių.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut. rašt. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.— 
F. Mikliunas, 4917 S. Comensko^ 
avė., Lafį 1152; Kontr? rašt. —- 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos • globėjas ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tek Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st., 
Yards 6701 • Teisėjas—K. Stulas, 
Te'ismb se'kr.—L. Jucius. Draugi
jos’ susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So. 
Halsted st.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 /METAMS: pirmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana1 
avė.; Vice-pirm,.— Mike Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. rašt. 
—A. Lungcvicz, 1814 Wabansia 
avė., tel. Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 W. Pierce avė.; 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North avė.

LITHUANIAN DEMOCRATIC 
CLUB of the 15th Ward VALDY
BA 1941 METAMS: Pres.—Floyd

J. Doviat, 5945 S. Albany avė.; 
Vice-prcs. — Joseph Vaišvilas, 
6147 So. Washtenaw avė.; Re- 
cording sec’y— Justin Tarvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance 
Sec’y—John Noreika, 5924 South 
Maplewood avė.; Treasurer—John 
Gura, 6406 So. Francisco avė.; 
Sergt. at Arms—Mr. A. Dulcus, 
6404 So. Campbell avė.; Legal 
Advisor—Qhas. Zekas, 2511 W. 
69th st.; Finance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz. 
Slepetis, and Mr. Gura; Board 
of Grievances—J. Tarvidas, Ch. 
Daivis, and Gust Ritter; Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.

AMERICAN LITHUANIAN CITI
ZEN ’S CLUB—Political and Bėne- 

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S. 
Maplewood Avė.; F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rašt., 812 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagis— 
turto rašt., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., Ž804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. MiĮler 
—teisėjas, 4258 So. Western Avė.; 
Dr. T. Dundulis—Dr. kvotėjas, 
4157 Archer Avė., tel. Virginia 
0036. Susirinkimai atsibūva 
kiekvieno mėnesio 3 sekmad., 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St. Į Kliubą priimami vyrai ir 
moterys nuo 16. iki 45 metų amž. 
lygiomis teisėmis ir mokestimis.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL- 
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109.’ N. Clevėland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb.,

■ 1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura- 
i kiš^-Nut. rašt., 1525 S. 51st St, 

Cicero, I1L; Stella Kasper—Fin. 
rašt., 3145 S. Eemąrald Avė.; E.
Ramašauskienė—Kontrolės rast., 

1218 So. 4ndependence Blvd.: 
St. Niprikas— Kasierius, 3824

Į CLASSIFIED ADsT}
SITUATION VVANTED

* Ieško DaTb°
PAIEŠKAU DARBO prie nąmų 

kaipo dženitorius. Esu gerai paty
ręs. Rašykite Box 2502, 1739 South 
Halsted St.

liELr VVAiVlED—FEivlALE 
___ Darbininkių Reikia

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

WABASH EMPLOYMENT 
'• 202 S. State. 

9-tas aukštas.

OPERĄTORS, PATYRUSIOS, on 
two needie Singer air tucking and 
cordihg machine.

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

OPERĄTORS, SINGLE Needie, 
on wash diesses. Patyrusios. Pa
stoviai. Smagi aplinkuma.

404 So. Racine.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Nereikia skalbti. Vasarai 
apleidžia miestą. Išeiti. Alga.

SCHAFFNER, 
7000 Sheridan Rd.

EMPress 1192.

A N11V1 AL o—DUOS—B1KDS—PETS 
Gyvuiia*—S tinys—PUu^ciai ete.J

PARDAVIMUI OŽKA. Geros vei
slės. Ožkiukus parduodami gausite 
brangiai. 5811 W. 64th Plače. Klau
skite ant antrų lubų nuo kiemo.

susirinkimai
ROSELANDO ŽEMAIČIŲ 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. Taip
gi atsiveskite naujų narių.

—J. Viliunas, pirm. 
Anna Katkus, sekr.

Deodor St., Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
Šo. 49th Ct., Cicero, III, ALfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė—Koresp., 3252 So. 
Halsted St.; K. Balchunas—Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir
mą valandą popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St.

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, Iii.; Helen Chapas—Prot. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rast., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rast., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Krank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Vvasliinglon St., Tel. Central 
0592.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, 3327 Le
Moyne st., tel. Spaulding 7903; 
Ižd. kas.—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745; Fin. 
rašt.—B. Rogers, 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 
bRnsia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 

. 7903; Maršalka — A. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirm.

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rašt.—P. Kiltas, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Mart. Z. Kadziauskas, 5328 W. 
23rd Place. Cicero, III.; Iždinin
kas—Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J. 
t)imša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIĘT. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 Pi.; Pirm, pagelb. — St. Vąi- 
tikaitis. 3508 W.* 61st St.: Nut. 
rašt.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S, Wood St.; Ižd.—p. F. Pik
turna- 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Avę.; Trustee — J.Vuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių 
apiekunas- —A. p. Czesna. 4501 
S. Paulina St.: Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J; 
Yucikas, 4624 S. Mozart' St;

HELP VVANTED-MALE-FEMAPK 
Dar binlnkų-t)arbininkių 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 patyrusiems asme
nims. Pažymėkite amžių, patyri
mą, kokios algos tikitės, ar dabar 
dirbate ir vėliausią samdos vietą. 
Wolverinė Bedding Corp., 3755 
Beaubienį Detroit, Mich.

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

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

PHIL’S RESTAURANT
4 So. Wells Street

REIKALINGAS VYRAS ar mo
teris dirbti už baro, šaukite po pie
tų. 3260 W. lllth St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia 

HANDY MAN, patyręs, karpente- 
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 ĖXTERNAL, 
TURI BŪTI Al.
U. S. Piliečiai.

FOOTE BROS. GEAR AND 
MACHINE WORKS

5301 So. Western Blvd.

REIKALINGAS SENYVAS .pa
vienis žmogus pagelbėti tavernoj.

6502 So. Western Avė.

iSUSlNESS CHANCES ' ' 
Biznio Progos

MEAT MARKET, 485816 Addison 
Moderni, pilnai įrengta. Renda 
$50.^Vertė, $1,500. Parduos už $650. 
Išmokėjimai.

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

PARSIDUODA KEPYKLA SU 
nauju mūriniu namu. Pilni įtaisy
mai ir mašinerijos. Wholesale ir 
retai! biznis. Gera proga geram 
lietuviui. Pardavimo priežastis 
—silpna sveikata. Rašykite, Box 
2494. 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA RESTORANAS. 
Kaina $1200, renda $30 į mėnesį, 3 
kambariai pagyvenimui. Sekmadie
niais uždarytas. 4945 So. Halsted 
Street.

KEAL EŠTA-i'E ‘ EOR SALE ' 
Namai-Žemė Pardavimui’

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS ’ 1001. ‘

MODERNUS 6 KAMBARIŲ ka- 
tedžius, 2 karam garažas, lotas 
45x180, sodas, gėlės, vaisių medžiai. 
Nebrangiai. 2029 Kimball.

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. bungalows mūriniai.
Biznio namai. Storas ir 5 kamb. 

flatas.
Biznio namas, 3 flatai ir storas, 

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 •

JOSJEPH VILIMAS CO.
6753 So. Rockwell St.

HEMlock 2323.

VVHOEESALE FURNITŪRA 
Rakandai ir Įtaisal Pardavimui

MOKYDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes prįstatokne bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. ' Vien tik hacidrialiid 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

‘ ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicatfa. TU Tel. HEPubHc 60St

RĘMKITE TVOS, kurię 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Antradien., birželio 24, 1941

KAIP CHICAGOS LIETUVIAI SUTIKO 
NACIŲ-BOLSEVIKU KARO ŽINIĄ

Daug Susijaudinimo Ir Sujudimo. Šaukė Vieni 
Kitus Telefonu.

STALINAS RAGAUJA LIETUVAI BRUKTOS MEDICINOS:
4. KONSULAS DAUŽVARDIS

NACIAI SKELBIA KARĄ PRIEŠ SOVIETUS

Jei visa Amerika buvo nūs te- tikram džiaugsmui nėra vielos, 
binio sukrėsta kada atėjo žinia j Jie žinojo, kad bent koks be
is Europos apie nacių paskelbtų 
karų bolševikams, tas sukrėti
mas tuo labiau buvo didesnis 
tarp lietuvių. Priežastis labai 
aiški — nors oficialiai karas 
vyksta tarp Vokietijos ir Rusi
jos, likimo surėdymu mažoji 
Lietuva jin netik kad įvelta, bet 
dėl savo geografinės pozicijos 
turėjo patapti pirmųjų karo 
rykštės auka.

šaukė Draugus Telefonu.
Pirmosios žinios apie karo 

paskelbimų pasiekė Cbicagą vė
lai šeštadienio vakare, bet di
džiuma žmonių apie tai sužino
jo tik sekmadienio ryte. Tada 
tai ir prasidėjo didžioji sujudi
mo banga. Tie kurie atsikėlė 
anksčiau ir per radijų sužinojo 
apie nacių puolimų per Lietuva 
tuoj bėgo prie telefonų ir š.ni- 
kė savo draugus ibei pažįstamus 
dalindamiesi žiniomis.

Jau devintų valandų ryto, vos 
spėjus “Naujienų” raštinei atsi
daryti, pradėjo telefonai skam
bėti iš visų Chicagos kampų. 
Visi norėjo patikrinti ar teisy
bė, kad “ruskis jau bėga iš Lie
tuvos”. Daugelis teiravosi ar 
“Naujienos” neišleido specialės 
laidos, kurioje butų paduota 
daugiau smulkmenų apie Lietu
vos likimų.

Moterys Verkė.
“Naujienų” telefonistės sako, 

kad daugeliu atvejų, pašauku
sios moterys, gavę! atsakymų, 
kad naciai tikrai briaujast iper 
Lietuvos žemę, pradėjo verktPii' 
negalėjo daugiau kalbėti.

Pirmosiomis valandomis lie
tuviai, metus ir savaitę sielojęsi 
savo tėvų krašto didžiąją tra
gedija po bolševikų teroristine 
okupacija, užmiršo visus kilus 
pasaulio reikalus ir tik Lietuva 
omeny turėjo. Tais pirmaisiais 
momentais jie neturėjo laiko 
visų reikalų apžvelgti šaltai ir 
pažvelgti į naująjį karų ir jo 
baisumus bei galimus tolimes
nius išsivystymus. Tuo momen
tu jie džiaugėsi, kad Stalino o- 
kupacijos jungui gali priseiti 
greit Lietuvą palikti.

Sėdėjo Prie Radijų.
Sekmadienį po pietų daugelis 

lietuvių, anksčiau pasirengusių 
išvažiuoti iš miesto į parkus ir 
piknikus, savo planus pamainė 
ir pasiliko namie prie radijų. Ir 
teisybė, žinios buvo paduoda
mos gana reguliariai. Pirmoji 
žinia, sukrėtusi lietuvius dar la
biau, pranešė, kad vokiečių lėk
tuvai išmetė bombų virš Kau
no ir Vilniaus. Vakarop radijo 
žinių pranešėjai padavė nepa
tikrintą žinią, kad vokiečiai jau 
persikėlė per Nemuną ir artina
si Vilniaus link.

Vakar nuo ankstybo ryto su
judimas tarp lietuvių ne tik, 
kad nebuvo sumažėjęs, bet dar 
labiau didėjo. Amerikonų laik
raščiai ir radijos paskelbė, kad 
rusai iš Lietuvos tikrai stumia
mi. Apie vienuoliktą valandą ry
to laikraščiai padavė žinią, kad 
Lietuvos pabėgėliai Vokietijoje 
paskelbė Lietuvą vėl nepriklau
soma ir, kad jau sudaryta nau
ja Lietuvos valdžia su Kaziu 
Škirpa priešaky.

Rezervuotas šaltumas.

Šitas žinias lietuviai vienok 
sutiko su Irezervuotu šaltumu. 
Širdys džiaugėsi, kad štai yra 
tikrų ženklų, jog rusų okupa
cijos Pabalty valandos suskai-^ 
tytos ir, kad pagaliau Stalino 
gengsteriai vėl grįžta iš kur at
ėjo 1940 metų birželio 15 die
ną, protas vienok diktavo, kad

tuvių išsivadavimas šiuo laiku 
ir šiose aplinkybėse priklauso 
nuo nacių malonės. O tos ma
lonės lietuviai nenori nei iš to
lo.

“Hitleris yra toks pat bjau
rus kraugerys kaip ir Stalinas 
ir lietuviai nenori nei su vienu 
jų nieko bendro turėti”, pareiš
kė vienas eilinis darbininkas 
Bridgeporte. Tas pats atsineši- 
mas gauta išsikalbėjus su dau
gybe kitų lietuvių.

“Gerai, kad Berlyno gengs’le- 
ris išnaikins savo Maskvos sėb
rą, demokratijoms tada reikės 
tik su vienu jų apsidirbti,” pa
reiškė kitas, biznierius.

“Abu Slibinai žlugs...”
“Hitleris puolė Rusiją žinoda

mas, kad jo karas baigsis de
mokratijų laimėjimu. Jis dabar 
prie sienos prispaustas ir gem- 
bleriuos kiek tik jo protas iš
neša, kad savo padėtį išgelbėti. 
Labai gerai, kad jis prieš savo 
galą sunaikins ir kitą pasaulio 
slibiną — Stalino tironiją”, bu
vo vieno inteligento pareiški
mas.

Konsulo Pareiškimas.
Lietuvos konsulas Dr. Petras 

Daužvardis, • užklaustas apie 
momento įvykius, pasakė, kad 
yra labai sunku kas nors tik
resnio pasakyti šioj “netikroj 
dienoj ir netikru laiku...” Jis 
pridėjo, kad “Stalinas ir Molo
tovas dabar turi imti tokią pat 
mediciną kokia jis maitino Bal
tijos valstybes. Amerikos lietu
viai turi akylai stovėti vienin
gam darbe už tėvų žemės ne
priklausomybę ir atstatymą ša
lies, kuri per paskutinius me
tus buvo apgriauta ir dabar te
bėra karo baisenybių terioja- 
ma.”

Biznieriaus Nuomonė.
Domininkas Kuraitis, Milda 

Auto Sales firmos savininkas, 
sekančiai atsiliepė sužinojęs, 
kad bolševikams tenka trauktis 
iš Lietuvos:

“Lietuviai savo darbštumu ir 
sugebėjimu per paskutinius 25 
metus gerai pasirodė kultūrin
gojo pasaulio akyse. Jie taip 
pat įrodė, kad jie pilnai užsi
tarnavę turėti savystovį gyve
nimą. Lietuviams nereikia, kad 
koki nuo Kaukazo azijatai, pa
tys nemoką burnos nusiprausti, 
ateitų lietuvius mokyti kaip 
valdytis ir tvarkytis. Jie iš Azi
jos atėjo, Azijon tegrįžta. Ten 
jų vieta.

Bolševikaujantis “Išgijo”.
“Lietuva, žinoma, nei po Hit

lerio tiranija nenori gyventi. 
Neužilgo demokratijos ir na
ciams sprandą nusuks. Tada vi
so pasaulio tautoms, didelėms 
ir mažoms, grįš graži laisvo gy
venimo ateitis.”

Beeinant Halsted gatve pasi
šaukė mane vienas žmogus sto
vėjęs priedury su laikraščiu 
rankoje. Jis yra žinomas stip
riomis simpatijomis bolševi
kams ir stambus “Vilnies” laik
raščio rėmėjas.

“Ar turi daugiau žinių apie 
Lietuvą?” užklausė jis.

Šiuo laiku dar žinių mažai ir 
tos pačios nelrbai aiškios, atsa
kiau jam. Tik tiek žinau, kad 
bolševikai ?š .Lietuvos neša sa
vo kudašių, pridėjau.

“Ir gerai tiems razbainin- 
kams,” atsakė tas bolševikų rė
mėjas, mano dideliam nustebi
mui.

“Nesistebėk,” jis be raginimo 
pradėjo aiškyti. “Aš vakar ir 
šiandien jau pasveikau nuo 
“Vilnies”. Rep.

paskelbimą prieš Rusiją. Fotografija
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Joachim von Ribbentrop (trečias iš kairės), Vokietijos užsienio reikalų mi- 

nisteris, skaito per radiją Vokietijos ka.o 
atsiųsta per radiją.

NACIŲ BOMBOS APDAUŽĖ UKRAINOS SOSTINE
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Pirmąją karo dieną tarp Rusų ir Vokiečių, nacių lėktuvai smarkiai bombo
mis apdaužė Ukrainos sostinę Kijevą. Paveiksle parodoma svarbioji to miesto 
gatvė, Kreschatik. a į

TAI NORMAN THOMAS, LINDBERGHAS IR 
CHICAGO TRIBŪNE DABAR JAU 

“NIEKŠAI...”
Kova prieš hitlerizmą dabar jau kova už 

“naują ateitį pasauliui”
Penktadienio “komunacių”^ šalį nuo to baisaus likimo ap- 

“Vilnyje” (penktadienį vilnie
čiai, mat, vis dar buvo komu- 
naciai), V. Andrulis rašė: <

“SSSR priešai ir šiaip įbau
ginti bolševizmu ir vėl, rodos, 
veltui pasidžiaugė. Londono ko
respondentai Ankaroj, jau pasi
žymėję gandų prieš Sovietus 
skleidimu; paleido ‘žinią’, jog 
Vokietijos vyriausybė pasiuntus 
‘Maskvai ultimatumą’ ir vokie
čių armija ‘maršuoja į SSSR’.

“ ‘Maršavimas’ tačiau buvo 
tik radio stotyse ir kai kuriose 
redakcijose.”

Kitoje vietoje vėl sako:
“Čia ir pasirodė kaip mažai 

permato įvykius buržuazinė 
spauda ir radijušai. Tas, apie 
ką buržuaziniai plačiaburniai 
tauškė per ištisas dvi savaites 
neįvyko...”

“Vilnis” rašė: 
oficialiai praneša 
girdėjęs apie ko-

saugoti?

Aišku, kad taip buvo. Aišku, 
“Vilnis” taip rašė.

Bet tai buvo penktadienį ir 
šeštadienį.

Šiandien juk jau antradienis.

VAKAR CHICAGOJE
• 12 metų berniukas Duane 

Bjorkland atrado prie kelio 
automobilių laisnius. Dviračiu 
nuvažiavo į Willoiv Springs 
policijos nuovadą* ir laisnius 
ten palikęs ..išvažiavo namo. 
Už savo gerą darbą berniukas 
gavo skaudų atlyginimą. Prie 
81 ir Roberts Road, “hit-and- 
run” automobilis jį suvažinėjo 
ir nupiovė vieną koją, 
kas gyvena ad. 8320 
77th '

Berniiir
South

Court.
121 Lo-Savo bute, adresu

Street, virtuvinėmis dujo- 
nusinuodijo 27 metų klie-

LIEPOS PIRMĄ - VIENI TAKSAI BUS 
MAŽESNI, BET KITI BUS DIDESNI

Bus ir naujų — už cigaretus
Liepos 1 dieną. Illinois valsti

joje įvyks kelios svarbios tak
sų permainos.

Mažesni sales taksai
Pradedant liepos 1-mą “sales 

taksai” bus sumažinti nuo 3 
centų iki 2 centų nuo dolerio.

Tuo pačiu laiku taksai už gė
rimus — alų, vyną ir degtinę 
bus padvigubinti; taipgi cigare- 
tų rūkytojai turės mokėti vals> 
tijai po 2 centus už kiekvieną 
pakelį cigaretų, nežiūrint ko
kios gamybos ir kokios kainos.
Kaip ims naujus sales taksus

2 centų sales taksus yra nu
statoma šitokia tvarka:

Nuo 1 iki 14 centų — nerei
kės taksų mokėti.

Nuo 15 iki 65 centų — reikės 
mokėti 1 centą

Nuo 66 iki $1.24 — reikės 
mokėti 2 centus

Nuo $1.2’5 iki $1.74 — 
kės mokėti 3 centus taksų.

Skelbs referendumą
buvo kalbėta apie 
sales taksų mais 
pasilieka kuriam

Auto. Nelaimėje 
Sutiktai Sužeidė 
Du Lietuvius

rei

Nors daug 
panaikinimą 
tui, jie dar 
laikui. Valstijos administraciją
betgi žada tą klausimą ateinan
čiuose visuotinuose balsavimuo
se atiduoti referendumui.

To reikalauja valstijos kon
stitucija.

Su automobiliu atsidūrė prie 
baro alinėje

MOUNT GREENW00D. - 
48 metų lietuvis Charles Budria 
ir jo 46 metų žmona Bose, bu
vo sunkiai sužeisti dviejų auto
mobilių susikulime, ties 3958 
West lllth street.

Mašina, kurioje Budriai va
žiavo, susidūrimo buvo išmesta 
iš kontrolės ir trenkė į alinę 
aukščiau paduotu adresu. Pei 
langą sulindo vidun beveik iki 
pat baro, prie kurio buvo apie 
60 žmonių. Alinėje 'visi išliko 
sveiki.

Budriai gyvena ad. 4940 So. 
Tripp avenue.

Sužeidė tris kitus
Toje nelaimėje taipgi buvę 

sužeisti: William Gordon, 6135 
S. Wolcott, antro automobilio 
vairuotojas, Lester Rump, 
10959 Esmond street, ir Char
les Thudrum, 3303 Schubert 
avėnųe, antro automobiliaus 
lei'viai.

Staigiai Mirė 
Juozapas Baltušis

ke-

Kaitra Užmušė 
Darbininką

Del kaitros ir silpnos širdies' 
bedirbdamas nualpo ir netrukus 
mirė Burlington gelžkelio tar
nautojas, Jonas F. Voss, 6724 
Avondale avenue.

Ugniagesiai bandė jį atgaivin
ti, bet nepasekmingai.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Žuvo Jauna Mergina, 
Keli Vaikai

Ant vieškelio U. S. 66, prie 
Hinsdale, dviems automobi
liams susikūlus, žuvo 16 metų 
mergaitė, Ruth Batzes, nuo 
3227 North Halsted street. Ji 
važiavo su vienu Ralph J. Ar- 
thur, 3601 Janssen avenue, ku
ris buvo lengvai sužeistas. An
trą automobilį vairavo Anta
nas Švedą, 2631 South A vers 
avenue.

Vieną Užmušė, 10 Sužeidė
Kitose automobilių nelaimėse 

žuvo šie žmones:
7 metų berniukas, James 

Campbell, Jr., prie vieškelio 
U. S. 66 ir County Line Road 
(šioje nelaimėje 10 žmonių 
buvo sužeisti);

75 m. Kalle Nieminen, 5639 
No. Ricthmond street, ties 4254 
N. Western avenue.

8 m. Edivard Hoffman, 
Chappel avenue;

13 m. William Benson* 
North Nordica avenue, ir

29 m. Frank Ralfus, 
Barry avenue.

Rado Nušautą 
Bridgeportietį

7720

3852

2238

Kamantinėja Trokų Firmos 
Sargą

Vakar, birželio 23 d., stai
giai širdies liga mirė plačiai 
žinomas brightonparkietis 
Juozapas Baltušis, kuris gyve
no ir dirbo pas Alex Miller, 
4258 So. Western Avė.

Įįųnas randasi I. J. Zolpo 
koplyčioje. Apie 
dar nėra tikros
laukiama velionio moters in
strukcijų, taipgi sesers iš De- 
Kalb, III.

laidotuves 
žinios, nes

18 APYLINKĖ — Interstate 
Motor Freight System sandė
lyje, ad. 1833 Canal street, va
kar rytą buvo nušautas bridge- 
portietis darbininkas, Lawr- 
ence Hurlburt, nuo 3305 So. 
Halsted street. Jis buvo 22 me
tų amžiaus.

Policija suėmė kamantinėji
mui sandėlio sargą Joseph Mi- 
letto, su kuriuo Hurlburt dir
bo. Miletto turėjo kulkos žaiz
dą kojoje, ir aiškina, kad Hurl-

šeštadienį
“Berlynas 

nieko nesąs 
kius bent vokiečių susirėmimus
su Raudonąja armija. (Taip 
“Vilnis” rašė editoriale, duoda
ma tam “pranešimui” iš Ber
lyno savo aprobatą.) Bet Švei
carijos ir Švedijos sostinės (y- 
pač Londonas, “Vilnis” pastebė
jo kitoje vietoje.) ‘geriau žino’. 
Ten sėdi labai gudrus žmonės, 
kurie detališkai aprašo susirė
mimų vietas, kur jie nebuvo ir 
kurių jie nematė. Tai kokia tai 
nauja televizija...

“Maskvos radijas visiškai ig
noruoja tuos gandus apie karą. 
Maskvos radijas praneša apie 
atostogas, apie ekskursijas, apie 
milionus vasarotojų.

“Ar tai Sovietai turėtų ka
riauti, kad Anglijos karaliui bu
tų geriau?”

—o—
Tai taip komunacių organai 

rašė penktadienį ir šeštadi nį 
paleisdamas kartu ir kelias 
gniūžtes purvo “tam nusigyve
nusiam, bambančiam senini 
Grigaičiui.”

Vakar? Vakar komunacia." 
vilniečiai staiga į gurbą pasiun-

vėliausiais “svieto gelbėtojais”.
Rooseveltas ir Churchillas 

jau nebe “imperialistai”. Laid- 
bergh’as, Norman Thomas ir 
Chicago Tribūne, ir visi kit 
priešai Amerikos pagalbos Ang
lijai jau nebe herojai. Iki šešta
dienio artimas tavorščius Hitle
ris vakar jau buvo biauriausia 
žmonijos rykštė, kurią reikia 
tuojau sunaikinti.

Komunistų partijos centras 
Chicagoje, 208 N. AVells street, 
iš kur ir “Vilnis” gauna įsaky
mus, vakar išleido pareiškimą 
kuriame sako:

“Didvyriškai kovodama prieš 
Vokietiją, sovietų Rusija gina 
Jungtinių Valstijų ir viso pa
saulio žmoniją.

“Komunistai šauks liaudį ko
voti prieš naujus Muencheno 
suokalbius ir prieš Lindbergh’ą, 
Norman Thomas, Chicago Tri
būne ir kitus panašios rųšies 
‘apyzerius.’

“Komunistai mobilizuos visus 
amerikiečius remti Sovietų Są
jungos žūtbūtinę kovą prieš 
Hitlerizmą.”

—o—
Bet juk kova prieš hitleriz

mą yra imperialistinis karas? 
Argi komunistai ir “Vilnis” ne
organizavo visokius taikos ko
mitetus tą “imperialistinį karą” 
kovoti. Juk “Viln’s” buvo pasi
rengusi siųsti delegatus ir į “A- 
merikog taikos kongresą” šią

burt buvo nušautas, o jis pa
šautas, kai abu egzaminavo re
volverį, ir ginklas netikėtai šo
vė.

CHS t 
mis 
rikas, William Krado. Dieno
mis dirbo Montgomery Ward 
firmai, o vakarais studijavo 
teologiją Moody institute.

• Rubinkam airporte, 167th 
ir California sekmadienį įvy^ 
ko lakūnių aviacijos lenktynės. 
Jas laimėjo, geriausiai nusi
leisdama lėktuvu, jauna chi- 
cagietė Mary Beritich, 7223 S. 
Halsted street. Lenktynes su
rengė Chicago Girls’ Flying 
Club, kurį sudaro mėgėjos-la- 
kunės, privačiam gyvenime šei
mininkės, stenografės, sekreto
rės, c te.

• Garaže ties 6501 Roosevelt 
Road, Bervvyne, nusišovė 59 
metų chicagietis, Joseph Kra- 
kora. Jis buvo pensijonuotas 
darbininkas.

e Prie Belmont prieplaukos 
Michigan ežere policija suėmė 
du jaunus vyrus, armijos ser
žantą Harry T. Moore, ir inži
nierių Lee Cornlel, už maudy
mąsi “Adomo kostiumuose”. Jie 
aiškinosi, kad vandenyje ieško
jo laikrodėlio, kurį Cornell pa
metė. Neturėjo laiko namo va
žiuoti kostiumų pasiimti.

• Padidinto Chicagos airpor- 
to viršininkas John Casey skel
bia, kad tai didžiausias, komer
cinis aviacijos laukas pasauly
je. Jame gali nusileisti ir pa
kilti 200 lėktuvų kas valandą.

• Ugniagesiai spėja, kad vai
kų sprogdinami ugniatraškai 
uždegė Illinois Central gelžke
lio stotį, prie 64th ir Dorches- 
ter avenue. Ugnis stotį beveik 
visai sunaikino.

• Už pabėgimą iš Fort She- 
ridan karo stoties buvo suim
tas 24 metų naujokas, Edward 
Wagman, 6035 Harper avenue.

• Plėšikai įsibriovė į gėlių 
pardavėjo Adolph Vanstzen na
mus, 4715 Belmont avenue, ir 
pasivogė 200 sidabrinių dolerių, 
kuriuos jis buvo surinkęs savo 
pinigų kolekcijai.

Gaisras Išmetė
25 Gatvėn

Užsidegė šaldytuvas

GARFIELD PARK. — Onos 
Yablun’ienės bute, 900 Indepen- 
dence bulvaras, užsidegė per
kaitęs šaldytuvo motoras. Ugnis 
išdegino buto kambarius, vėliau 
persimetė į gretimą namą ad. 
3809 Arthington Street.

Iš apartamentinio namo, ku
riame gaisras kilo, 25-ki žmo
nės turėjo bėgti iš butų.




