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LIETUVOS GYVENTOJAI PADEDA 
NACIAMS MUŠTI BOLŠEVIKUS

Kauno gatvėse vyko smarkios kovos

VOKIEČIŲ “ŽAIBO” KARIAI RUSIJOS FRONTE

HELSINKIS, Suomija, birž. 24 d. — Vokiečių kariuomenė, 
kuri stengiasi pasiekti Rigą, šiandien perkirto Lietuvą ir ran
dasi tiktai kelių mylių atstumoj nuo latvių rubežiaus.

Hitlerio kariuomenė šiandien paėmė Šiaulius, kurie randasi 
ant geležinkelio linijos, einančios iš Tilžės į Rygą. Vokiečių ka
ro jėgos tikisi pasiekti Latvijos rubežių dar šiandien vakare.

STOKHOLMAS, Švedija,- 
birž. 23 d. — Švedijoj girdėjo 
Kauno radijo stotį, kuri skel-* 
bė, kad vokiečių kariuomene( 
įžengė į miestą. Šią žinią pa
skelbė vokiečių karininkas.

Kalbėjęs 'vokiečių karinin-( 
kas pareiškė savo padėkų lie-Į 
tuviams sukilėliams, kurie lai
ku suskubo paimti savo kont-j 
rolėn Nemuno ir Neries tiltus 
ir neleido besitraukiantiems 
rusams jų susprogdinti.

Vokiečių karininkas nepasi
gailėjo gražių žodžių trims su
kilėlių batalijonams, kurie at
liko labai vertingus patarna-j 
vimus ir pasižymėjo nepapras-; 
ta drąsa.

BERLYNAS, Vokietija, birž.

Naujas Lietuvos 
Premjeras

Pulk. Kazys Škirpa, kuris 
yra naujai sudarytos vy
riausybės premjeru. Jis su
tinka su nacių skelbiamais 
principais ir “įjungė” Lietu
vą Hitlerio “naujon tvar
kom”

24 d. — Iš patikimų šaltinių pa
tirta, kad Kaune sukilo ištisas 
Lietuvos kariuomenės korpu
sas, 'drąsiai kovoju prieš sovie
tų kariuomenę irr paėmė savo 
kontrolėn visą Katiną.

Maža sukilėlių grupė pa
skelbė krašto nepriklausomy
bę pavakare, o sukilėlių gru-

klausomos Lietuvos premjeru 
yra pulkininkas Kazys Škirpa, 
bet dabartinių metu jis randa
si Berlyne. Lietuvoje Škirpą 
pavaduoja žinpipasjįkonserva- 
toriškų katalikų veikėjas Pra
puolenis.

Kauno kovose sukilėliams 
vadovavo buvęs Lietuvos ka

pos netrukus tapo 
sostinės valdovais.

Pačiame Kaune

visiškais riuomenės pulkininkas Pun- 
| dzevičius. Gen. Raštikis skaitosi 

sukilėlių naujos valdžios karo ministe-
grupės smarkiai kovėsi su rau- riti, bet dabartiniu metu jis 
donos armijos kareiviais, bet randasi Berlyne.
neturima žinių ar vokiečių Kauno radijas pranešimus 
kariuomenė -jiems padėjo. įdaro lietuvių ir vokiečių kal-

Naujai atstatomos nepri- bomis.

5,000 NACIŲ SOVIETŲ NELAISVĖJE
Vokiečiai nepasiekė 

rusų žemės
Britų specialistai 
vyksta Rusijon

23ANKARA, Turkija, birž.
d.—Britų karo specialistai, 
kuriuos pasiūlė Churchill sa
vo kalboje, jau paskirti ir at- 

įvyko iš gen. Wavell štabo į 
• Ankarą.

Pirmon eilėn vyksta artile-

MASKVA, Rusija, birž. 24 
d. — Pirmom dviem karo die
nom sovietų kariuomenei pa
vyko paimti nelaisvėn 5,000 
vokiečių kareivių.

Maskvos laikraščiai skelbia, 
kad nei vienoje vietoje vokie
čių kariuomenė dar nepasiekė rijos ir aviacijos karininkų 
rusų žemės.

Kovos iki šiam metui Vyksta 
lenkų, rumunų ir lietuvių te
ritorijose, kurias sovietai pri- perėjimo dokumentus ir ne- 
sijungė pastaraisiais 
Leningrado apylinkėse numuš
tas vienas nacių bombanešys.

grupė, kuri sovietams gali su
teikti labai gerų patarimų.

Ankaroje siitvarkys sienos

metais, trukus išvyks į paskyrimo vie
tas.

Stalinas sutinka at 
statyti Lenkiją

Sovietų armija visai 
išsiblaškiusi

BERLYNAS, birž. 24 d. — 
Sovietų kariuomenės vadovy-LONDONAS, birž. 24 d. —

Lenkų premjeras Sikorski ir bė visai išsiblaškiusi ir karei- 
sovietų ambasadorius Maiskyjviai apimti panikos, skelbia 
šiandien sutarė dėl Lenkijos vokiečių karo 'koresponden- 
atstatymo.

Sovietai sutinka pripažinti 
buvusias lenkų teritorijos ri
bas ir paleisti iš koncentraci
jos stovyklų tūkstančius len-

Manoma, kad lenkų karei
viai, kurie buvo areštuoti Ru
sijoj, dabar vėl turės galimy
bės' kovoti dėl savo krašto ne
priklausomybės.

tai.
Nelaisvėn paimti sovietų ka

rininkai nesitikėjo, kad vokie
čiai sugebės taip smarkiai pul
ti.

Trys vokiečių bombanešiai 
vienoj vietoj išsklaidė 90 karo 
automobilių. Orlaiviai nusilei
do visai žemai, bet nei viena 
priešlėktuvinė patranka ne
šaudė, nes sovietų

I išsislapstė.
kareiviai

NAUJIEN V-ACME Telephoto
Pirmoji fotografija iš vokiečių-rusų kautynių fronto, atsiųsta per radiją iš 

Berlyno, parodo nacių kareivius su kulkosvaidžiais žygiuojant per neįvardinlą 
upokšnį prieš rusus. Toliau užpakaly matosi išsidriekę durnai, kuriuos, anot Ber-
lyno, vokiečiai paleido pridengimui savo žygiuojančiu karių. Vokiečiai išsiuntė 
šį paveikslą nepažymėję kurioj vietoj imtas, bet kadangi naciai Lietuvos teri- 
torijon įsibrovė jau pereitą sekmadienį, ir atsimenant, kad vokiečių karo žinių 
tarnyba Berlyną iš Paprūsės gali greičiau pasiekti negu iš kitų naujojo fronto vie
tų, labai galima, kad šiame paveiksle ni įtoma Lietuvos žemė.

Brtai stiprins Syrijos 
. operacijas »

—J-— -----------■

KAIRAS, Egyptas, birž. 24 
d.—Britų karo vadovybe gavo 
įsakymą pavartoti stipresnes 
jėgas Syrijos frontuose ir grei
čiau likviduoti šią karo zoną.

Britų kariuomenė pradėjo 
artėti prie Beiruto ir pasiekė 
prancūzų tvirtovę Damour.

Britų aviacija smarkiai 
bombardavo Beirutą ir uostą. 
Smarkiai nukentėjo ir Rajak 
aerodromas, kuris randasi į 
pietus nuo Beiruto.

Rūpinasi pokarine 
padėtimi

WASHINGTON, D. C., birž. 
24 d. — Kongreso darbo komi
tetas reikalauja paskirti tinka
mas komisijas, kurios rūpintųsi 
darbo santykiais karui pasibai
gus.

Atstovas Voorhis pataria su
daryti 12 atstovų komisiją, ku
ri išdirbtų reikalingus planus ir 
išvengtų didelės bedarbes.

Karui pasibaigus karo pra
monė sustos ir visiems atleis
tiems darbininkams reikės pa
rūpinti darbus.

Komunistai reika
lauja padėti 

rusams
NEW YORK, N. Y., birž. 2’4 

d. — Komunistų organas Daily 
Worker, kuris visą laiką rašė 
prieš demokratiškiem kraštam 
pagalbą teikiantį įstatymą, šian
dien reikalauja, kad preziden
tas jį pritaikytų sovietams.

D. Worker nepatenkintas 
Sumner Welles padarytais pa
reiškimais, kur Stalino režimas 
palyginamas Hitlerio režimui.

Komunistai nori, kad Roose- 
veltas Stalinui duotų ginklų, 
kaip duoda britams.

— Vengrijos valdžia nutrau
kė diplomatinius santykius su 
sovietų Rusija.

LIETUVA ĮJUNGTA “NAUJON HITLERIO 
TVARKON” EUROPOJE

Sakosi bus laisva, nepriklausoma
BERLYNAS, birž. 24 d. — Kaiu tiktai Lietuvos sukilėliai 

paėmė siunčiamąją radijo stotį, paskelbė nepriklausomybę.
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas susidėjo iš dviejų 

paragrafų:
Pirmas paragrafas skelbia Lietuvą laisva ir nepriklauso

ma valstybe.
Antras paragrafas praneša, kad naujai atstatyta valstybe 

prisijungia prie nacių skelbiamų principų apie “naująją tvarką” 
Europoje.

Kauno radijas pakartotinai paskelbė, kad naujai sudaro
mos valstybės premjeru yra generolas Kazys Škirpa.

KAUNE NUSILETOTvOKIEČIŲ 
PARAŠIUTININKAI

HELSINKIS, Suomija, birž. 24 d. — Lietuvos nepriklau
somybe buvo pakartotinai paskelbta per Kauno radijo stotį.

Kauno stotį sukilėliams padėjo paimti nusileidę vokiečių 
parašiutininkai ir lietuviai kareiviai, kurie buvo suorganizuoti 
iš pabėgėlių. Rusai išvyjo užsienin tūkstančius lietuvių, kurie
Vokietijoj susiorganizavo ir perėjo rytprusių sieną.

Kiti vokiečių parašiutininkai nusileido įvairiose Latvijos ir 
Estijos vielose. Minėtose valstybėse prasidėjo gyventojai sukili
mai prieš raudonąją okupaciją.

Sovietai planuoja 
kontraataką

ANKARA^ Turkija, birž. 24 
d. — Vokiečių kariuomenė įsi
veržė 120 mylių Ukrainon ir 
stengiasi paimti Charkovą su 
Odesa.

Turkų diplomatiniuose sluok
sniuose patirta; kad sovietai 
rengiasi kontraatakuoti vokie
čius. Jie turi sutraukę 35 moto
rizuotas ■ divizijas' Ukrainoj.

Vokiečiai, matyt, žino, kur 
ši kariuomenė stovi ir stengiasi 
ją atkirsti nuo savo bazių.

BRITAI SOVIETUS SKAITO 
SĄJUNGININKAIS

LONDONAS, birž. 24 d. — 
Sovietai yra musų sąjunginin
kai kovoje prieš hitlerizmą, pa
reiškė ministeris Anthony Eden 
britų parlamentui.

Britai visą laiką nekentė ko
munistų skelbiamų idėjų, bet 
šiandien hitlerizmas yra dides
nis priešas, todėl ir reikia ben
dromis jėgomis kovoti.

Britų parlamentas paskyrė 
vieną bilijoną svarų sterlingi 
vyriausybės pastangoms kari, 
vesti. | /

Falangistai rengiasi 
Maskvon

MADRIDAS, Ispanija, birž 
24 d. — Uniformuoti ispanu 
falangistai šiandien susirinki 
prie vokiečių ambasados ir pra 
dėjo rėkauti: — Į Maskvą!

Ispanijos užsienio reikalų mi 
nisteris pareiškė, kad sovietu 
Rusija privalo būti išnaikinta.

Kita falangistų grupe atėji 
prie britų atstovybes ir prade ji 
šaukti: — Gibraltaras priklau
so ispanams! Valdžia pastatė 
policijos apsaugą prie britų am
basados.

— Švedijoj patirta, kad ko
munistai surengė sabotažą ii 
sudegino vokiečių laivą Bre 
men.

— Rusų karo laivynas aplei
do Odesą, nes vokiečių aviacija 
smarkiai bombardavo uostą ii 
gali pakenkti karo laivams.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai nenurodo užimtų vietų, bet karo pranešimas 

sako, kad' jie įsiveržė giliai sovietų teritorijom šiandien paža
dėjo duoti smulkesnių žinių.

— Rumunų kariuomenė padarė didelį progresą ir artėja 
prie Odesos.

— Prezidentas Rooseveltas pažadėjo duoti paramą sovie
tams kovoje prięš nacius, bet pridėjo, kad dabartiniu- metu ma
žai ką gali duoti, nes viskas užsakyta krašto apsaugai ir bri 
tams. Jei sovietai išsilaikys iki rudens, tada gaus. į

— Syrijoj prancūzai labai smarkiai priešinasi britams ii 
vartoja dideles aviacijos, jėgas.

— Britai smarkiai bombardavo Ruhr apylinkes.
— Olandijos karalienė pasmerkė komunizmą, bet pridėjo, 

kad kariaus kartu su rusais prieš hitlerizmą. ........... ............
— Turkai labiau linksta prie rusų, negu prie vokiečių. Pre

kybos sutarties derybos tapo atidėtos. Turkų radijas vakar 
smarkiai kritikavo vokiečius. Naciai negali sumušti britų, sako 
todėl pradėjo pulti rusus.

— Vokiečiai vieni negali sumušti rusų, todėl talkon pasi
kvietė italus ir vengrus, skelbia turkų radijas.

— Amerikos kariuomenė apleido aviacijos dirbtuves Ingle- 
woode, nes streikas jau baigtas ir darbas eina normaliai.
<4 ■>— Hess sako, paskelbė Bėneš, kad naciai, netikėdami per
gale, pradėjo pulti sovietų Rusiją. Tokiu budu jie mano susitai
kyti su britais. ■ '

MARIAMPOLĖJ DARO ŽYDŲ POGROMUS
Muša bolševikams tarnavusius žydus

HELSINKįS^uomija, birž. 24 d. — Mariampolėje ir kituo
se vokiečių dKupuotuoscK Lietuvos miesteliuose daromi dideli 
pogromai prieš žydus, ir sąvietų valdžios valdininkus.

Buvusi Lietuvos valdžia įsileido gana didoką žydų skaičių, 
kurie bėgo nuo Hitlerio persekiojimų Austrijoj, Lenkijoj ir ki
tose vietose. Bolševikų okupacijos metu šie žydai atbėgėliai 
'landžiai bendradarbiavo su sovietų agentais ir užsitarnavo vie
tos gyventojų neapykantą.

Kauno radijo stotis paskelbė, kad Lietuvos kariuomenės 
/yriausias štabas glaudžiai bendradarbiauja su vokiečių kariuo
menės štabu.

NACIAI ĮSIVERŽĖ 125 MYLIAS RUSIJON
Paėmė Lietuviu 
Brastos tvirtovę

LONDONAS, Anglija, birž. 
24 d. — Vokiečių kariuomenė 
visiškai sunaikino tvirtoves ir 
paėmė Lietuvių Brastą.

Toje fronto vietoje prasiver
žusi Hitlerio kariuomenė prasi- 
skynė sau kelią 125 mylių Ru
sijos gilumon. Atrodo, kad vo
kiečių kariuomenė yra nusista 
žiusi paimti Minską.

Rusai siunčia kariuomenę į 
ėrontą, kad galėtų sulaikyti be
siveržiantį priešą.

Sovietai sunaikino 
300 tankų

MASKVA, Rusija, birž. 24 d 
— Vokiečių kariuomenei pavy
ko paimti Lietuvių Brastos 
Tvirtoves, Kolno ir Lomžą, skel
bia sovietų karo pranešimas.

Vokiečiai bandė pasiekti šiau
dus, bet sovietų kariuomenei 
?avyko sunaikinti 300 nacių 
ankų ir išstumti vokiečius iki 
rubežiaus.

Šios dienos kovų metu ru
sams pavyko sunaikinti 128 
vokiečių orlaivius įvairiuose 
frontuose.

—i Turką valdžia siunčia sa
vo kariuomenę Syrijos pasienin, 
nes mano, kad besitraukianti 
prancūzų kariuomenė veršis 
Turkijon.

Stalinas priėmė 
britų paramą

LONDONAS, birž. 24 d. — 
Sovietų Rusija oficialiai priė
mė britų pasiūlymą padėti ko
voje prieš Hitlerį ir įsileis ka
rišką ir ekonominę britų misi
ją.

šios britų misijos bandys su
derinti abiejų kraštų pastangas 
nacių karo jėgoms sunaikinti.

Tuo pačiu metu skelbiama, 
kad Stafford Cripps netrukus 
sugrįš Maskvon ir eis britų am
basadoriaus pareigas.

Rusų aviacija visiš
kai netikusi

BERLYNAS, birž. 24 d. — 
Vokiečių kariuomenė išvartė 
rusų padarytas pasienio apsau
gas ir veržiasi krašto gilumon 
visuose frontuose, skelbia nacių 
karo pranešimas.

Sovietų aviacija kelis kartus 
bandė pakenkti vokiečiams, bet 
ji parodė visišką bejėgiškumą.

Keli sovietų bombanešiai pra
siveržė j rytprusius, bet prieš
lėktuvinės patrankos juos pri
vertė bombas išmesti laukuos? 
ir bėgti.

ORAS
Giedras.
Saulė teka — 5:15; leidžiasi 

— 8:29.
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Kanados lietuviu žinios Kardinolas Atidaro Eukaristinį Kongresą.

Bendras Lietuvių ir 
Čekoslovaky C. C. F. 
kuopų išvažiavimas

Birželiu mėn. 29 (Į. Tųrųpto 
lietuviai ir čpkoslovą|<ai reųgia 
pirmą bendrą išvąžiavimą (pjk- 
niką). Išvažiavimui yra išnuo
mota labai graži vieta, kuri 
randasi tik už 8 mylių skaitant 
nuo Shay ir Bloor gatvių kam
po. Tai yra Suminei vilią Mar
ke t apylinkėj 3.

Kaip Lietuva, taip ir Čekoslo
vakija yra okupuotos nuožmių 
diktatorių, todėl okupuotųjų 
tautų išeivijai yra butiųas rei
kalas bendrai ve.kti prieš oku
pantus. Tas pirmas išvažiavi
mas bus tikrai įdomus kaip vie
niems, taip ir kitiems užmezgi
mui pažinties, kad ateityje ga
lėtume išvystyti platesnį veiki
mą už pasiliuosavimą iš oku
pantų jungo. Šio išvažiavimo 
programoje bus sportinių lenk
tynių ir taipgi bus pasidalinta 
iš abiejų pusių sveikinimais. 
Šokiams gros čekoslovakų grie
žikai. Į šį išvažiavimą yra už
kviestos ir anglų C.C.F. kuopos, 
tad reikia tikėtis, kad turėsime 
geroką skaičių vertingų svečių 
ir iš angliškų kuopų. Todėl To
ronto ir apylinkių lietuviai yra 
kviečiami kuo skaitling'ausįai 
atsilankyti į šį taip reikšminga 
bendrą išvažiavimą.

Norintieji važiuoti Uokų į iš
važiavimą, prašomi susirinkti 1 
v. .30 m. ant Gorevele Avė. ties 
83 n r*, kur lauks trokas. Va
žiuojantiems savo automobiliais 
kelrodis yra sekamas: važiuo
jantiems iš Torųnto, reikia im-r 
ti 5-tą higvvay vakarų link, ir 
važiuoti įki Summerville Mar- 
ket, kur yra gasolino stotis. Tą 
stotį tik pravažiavus sukti į pir
mą kelią po dešinei ir važiuoti 
iki pervažiuosite tiltą, ir čia pat 
sukti po kairei į pirmą farme- 
rio keliuką, kur matosi tiesiai 
farmerio namas; vartus prava
žiavus, važiuoti, kur kelias ve
da į lanką (pievas) ir laikytis 
dešinėn prp pirmą pikniko vie
lą. nes toje pievoje bus du pik
nikai. Rengėjai

Toronto, Ont.
Dėl E. Narušio anšmeižimo.

Be galo nesmagu buvo skai
tyti Kanados skyriuj pagiežą ir 
pašaipą taip negražioj formoje 
Ę. Nąrušio antrašu. Re galo nu
stebau skaitydama tą korespon
denciją, nes ji didžiausio pąže- 
rųinimo pobūdžio parašyta ko
kio tai sląptuko “Mylįs jauni
mą”. Šis žmogus begėdiškas 
bailys, nes dergia ir atakuoją 
žmogų pasislėpęs. Matomai, 
‘■Mylįs jaunimą”, jokiu būdų 
negalį pakęsti komplimento, 
kuris buvo Naručiui suteiktas. 
Tegu jis ir buvo didelis kom
plimentas, vienok nematau, ko
dėl šis komplimentas turėjo to
kį pažeminimą užtraukti Naru- 
šio asmeniui. Narušis joks ge
nijus, bet toli gražu nėra toks, 
kokiu jį nupiešė Mylįs jaunimą. 
Todėl aš ėmiaus šio laiško, no
rėdama užtarti nuskriaustą 
žmogų. Vakar Aušros chore šis 
dalykas buvo diskutuojamas 
tarpe narių ir iš daugumos gir
dėjosi nepasitenkinimas dėlei 
talpinimo panašios žinios.

Jeigu jus norite, galite pa
naudoti šį mano laišką spaudo
je.

E. Narušis buvo iki šiol Nau
jienų skaitytojas, gyvenantis 
tuose namuose, kur Naujienos 
lankosi. Nors jo pažiūros skir
tingos, vienok padorus žmogus.

žinote, noriu jums paaiškin
ti, kaip negražus išsireiškimas 
“slow niotion” jam pritaikytas. 
Matote, Narušis susižeidė nu
garkaulį darbe gal jau trys me
tai, porą šių metų praleido li
goninėj, turėjo keletą sunkių 
operacijų ant nugarkaulio ir il
gai lazdos pagalba vaikščiojo; 
vaikščiojo labai iš lengvo. Vos 
pora savaičių gąip lazdą padė
jo, tai štai Kur jam ‘ slow mo
tion’' prilyginta, tai ar galima 
toleruoti toks šmeižikas, kuris 
išjuokia žmogaus sveikatos nu
puolimą. Aš nerandu pateisini
mo Mylinei uu jaunimą.

S. Batkięnj?

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NAUJIENOSE”

x NAUJIENŲ-ACME Photo
St. Paul’o arkivyskupas John Gregory Murray bu

čiuoja Kardinolo Dennis Doughcrty, iš 'Philadelphijos, 
žiedą pastarajam atvykus į St. Paul, Minu., kur jis, kai
po Popiežiaus pasiuntinys,' atidarė Amerikos Devintąjį 
Eukaristinį Kongresą.
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NE TUO KELIU EINAMA

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.
■■■■!!■■ ■!!■■■ .. I I I j į’; I ■■■!............ V

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

1 ■■■■ ^■^■1 '.■■RF.'r.Hų h 1,11

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.
IT* 00 L*/

Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu

Vardas

Adresas
O Stokeriu
□ Sienų Taįlu Telefonas

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Rusams okupavus Lietuvos 
j kraštą, gimė gyvas reikalas A- 
merikos lietuvių (arpe veikti. 
Tos rųšips veikimas yra ne tik 
tarpe lietuvių, bet ir tarp visų 
tų tautų žmonių, kurių kraš
tai neteko nepriklausomybes. 
Kiekvienam, mat, žmogui, ku
ris brangina sąvo asmens ir to 
krašto, kūpame gyveną, Ja svę, 
brangi ir kilni yra ir jo gimti
nio krašto ir jo žmonių laisvė. 
Toks tad reikalas, rodos, turė
tų visus to ar kito krašto žmo
nes su jungtį bendram ir di
džiam veikimuii Betą, nežiūrint 
kaip didelis ir svarbus yra rei
kalas, o vienok veikimas netu
ri bendro ir vieno plano. Iš to 
eina išvada, kad ncpakakt’nai 
supranta tuos tikslus, dėl kurių 
yra veikiama.

Čia išimtinai jau luiili ome
nyje lietuvių veikimą. Pradžioje 
mes turėjome įsteigti kelis fon
dus, sušelpti pabėgėlius. Kaip 
daug tų pašalpų tie fondai yra 
suteikę ir dabar teikia, mažai 
apie tai girdime. Kai kurios net 
ir labai didelės kolonijos, be
veik mąžąi tėra tame reikale 
prisidėję.

Vėliau mes jau matome stei
giantis Lietuvai gelbėti Tary
bas, Lietuvai vaduoti Sąjungas 
ir organizuojant lokales kolo
nijų draugijas dėl tų pač ų tik
slų. Bendro veikimo santykių 
tame nesimato.

Susitvėrus Lietuvos vadavi
mo Sąjungai, Bačiuno farmoje, 
pradžioje šio mėnesio, atkreipia 
daugelio lietuvių dėmesį iš kri
tiško atžvilgio. Kodėl? Todėl, 
kad tame veikime užkulisiniai 
jau dalyvauja ponas Smetona. 
Daugelio lietuvių buvo manyta, 
kad jis gal kaip nors bandys 
tas Amerikos lietuvių organiza
cijas ir kolonijas sujungti ben
dram veikimui. Buvo manoma, 
kad jis pakalbėjęs su įvairių 
pažiūrų žmonėmis ir pažinęs
merikos lietuvių veikimą ir jų

JACK SWIFT

lat jo režimui nepritardavo dėl 
jo panaikinimo demokratinių 
ląisvių Lietuvųs valstybės gyve
nime. Jis todėl šiandien kaip 
tik tuos ir ignoruoja. Bet Ame
rikos šalies gyvenime, ne dik
tatūra, o demokratija yra jos 
egzistencijos pagrindu. Kas jai 
yra priešingas, tas nėra jos pri
imtinas svetys. Čia turi labai 
gerai ponas Smetona pagalvoti, 
<ąd jis ne Lįetuvą valdo, o 
termtinys kaip ir visi kiti, ku
rie rado prieglaudą savo asme
niui.

Bet nėra to blogo, kuris neiš-1 
eitų į gerą. Taip ir čia. Ameri
kos lietuviai suprasdami reika
lo svarbą, reikia manyti, prieis 
prie išvados, kad jie patys su
sitars dėl bendro suvažiavimo, 
kuris išrinks bendrą visiems 
lietuviams ir jų veikimui nusta
tyti gaires komitetą, kuris bus 
autoritetų veįkįiųe, siekiant 
Lietuvai Nepriklausomybės. 
Juo tas greičiau bus bandoma 
padaryti, juo greičiau išnyks vi
sokie nepasitikėjimai vienų ki
tais ir v;si lietuviai tuo bus pa
tenkinti. —Virgilijuj

‘Bolševikams Galas 
Nežiūrint Kaip 
Karas Pasibaigs’

stąlinas, Sako, Eis Laukan

Grafas Sergei Kovtonsovas, 
pabėgęs iš Rusijos 1920 me
tais, dabar tarnaujantis Chi- 
cagoje, pranašauja, kad bolše- 
vizmąs žlugs, nežiūrint kaip 
pasibaigs dabartinis karas su 
Vokietija.

Jeigu naciai laimės, tai jie 
iššluos Staliną ir komunistus 
laukan.

Jeigu rusų armija laimės, tai 
ji išlaisvins Rusijos liaudį iš 
Stalino ir jo pakalikų vergi
jos. Staliną išmes ir valdžioje 
pastatys naujus žmones-

• Policija taipgi ieško dvie
jų apgavikų, kurie išviliojo 
$1,000 iš chicagiečio Frank Ja- 
cobi, 413 S. Marshfield. Jie par 
davė jam valizę su “brangiau 
diaktais”, bet pasirodė, kad ji 
buvo tuščia.

/— " ■
ŽEMIAUSIOMIS 

KAINOMIS 
GIEDANČIOS 

KANARKOS
Papūgos, Love Birds, 
Tropikų žuvys, Sūnys

Geros klėtkos, pritaikytos pauk
ščiams ir vaistai.

New City Pet Shop 
5120 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Hemlock 7673 
TONY ZMUDA, Savininkas.

DANTŲ PLOK TELES
APSKAIČIAVIMAS $0.00 ir 
DYKAI .......................O aukš.
Dantų plokšteles dirbame tik pa
gal užsakymą ir pagal antspau
das gautas iš laisniuotų Dentistų. 
Pa taisymas $1.00. Senos plokš
telės padaromos $c.oo 
kaip naujos ....... w auks.

PAETOW DENIAI IAB.
5046 SO. ASHLAND AVĖ.

FOR NEW

PĄCKARD - CHRYSLER ~ PLYMOUTH
3451 

Archer Avę.
4030

Archer Avė.

įsitikinimus, sušauks ar bandys 
gal sušaukti Visuotiną Amerikos 
lietuvių Seimą, kuriame nors 
didesniame mieste. Nesvarbi 
čia, kaip mes.,į poną Smetoną 
žiūrime, bet tokia akcija, pati 
savaime nurodytų jo gerą in
tenciją. Nesakau, kad jis savų 
vardu tai veiktų, bet pasita
riant su vietiniais kolonijų vei
kėjais buvo galimą suvažiavi
mas bandyti.

Bet įvyko nelauktas ir atei
čiai blėdingas Amerikos lietu
viams sųrpr ząs. Sąmoningas 
lietuvis tai sužinojęs sau manų, 
kad dabar ir tik dabar pama
tė, kad iš tikrųjų ponas Sme
tona yra nusistatęs “bit po so
mų”. Jis savu laiku apdovano
jęs ordenais visokio plauko 
“palrijotus”, šiandien tik su 
jais ban,do sukurti Lietuvai Va
duoti Sąjungą ir išgelbėti Lie
tuvą. Visi žinome, kad tie žmo
nės, kurie toj Sąjungoj figū
ruoja, niekas nėra daugiau, 
kaip lik garbės trokštą ‘‘lyde
riai”, kurie prie lietuviško vei
kimo mąžąi tėrą prisidėję. Ži
noma, yra viena kita išimtis. 
Su tokiais tad “ura pątrijotais” 
Smetona suėjo į kontaktą, pa
stumdamas į šalį SLA, RKSLA 
ir pažangiųjų sroves.

Jeigu ponas WillJ<ie sužino
tų, kąd tai yra tik tam tikros 
grupės veikimas, jis tokiu gar
bės pirmininku nebūtų. Bet ap 
neatsiras, kas galės apie tai in
formuoti? Aišku, kad taip. Nes 
čia yra ne kūrybinis darbas, 
bet disorganizącinis veikimas.

Be to, ponas Smetona turi 
nepamiršti, kad jeigu prie lo
kio veikimo jis čia Amerikoj 
prisidės, tai Amerikos. valdžia, 
sužinojusi tokius siekius, lieps 
jam pasiieškoti kur kitur vie
tos, apleidžiant Ameriką. Tas 
labai greitai gali atsitikti.

Juk visiems yrą žinoma, kad
A-1 ponas Smetona kaip tik prieš I 

tuos yra nusistatęs, kurie nuo- i

Tel.
VIRginia

2332
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL LIKĘ US”

Tek 
VIRginia 

1515

RED — ITCH Y- SCALY 

ECZEMA 
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. Įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina! TĮ-Bin.
Visose vaisti- ZĘĮVĮ 
nėse ..................  “ ...

DOCTOR'S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR v

SKIN TROUBLES
(externally caused)

pradek taupyti
ŠIANDIE

Ateičiai Užtikrinti!
Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugjųjp įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

Čia jūsų indėliai NEŠA 
nuošimčio. Yrą apdrausti iki $5,000 
per FcderaĮ Savings and Loand Insu- 
rapcp Corporation, Washinglon, I). C.

Pasidėti ar|>a atsiimti pinigus galima 
bile kada, nes ųfįsas kasdien atdaras 
nuo 8 vai- ryto įj<i 8 yąl. vakaro; šeš
tadieniais iki 6 vai. vakaro.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

---------- .. . ................................................................... ....................-....... .......................... ............................................................. .......... . - ■■■ - -
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PRAISED 
FROM 

COAST 
TO 

COAST!

No matter what vou’ve tried without 
Buccess for unsigntly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which ęuickly relieves 
įtcning soreness and starta right in to 
nelp naturę*promote FAST nealing.** 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 difljerent marvelously effec- 
tive irtgtedients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cascg 
inay need Extra Strength Žemo. -

this cheese 

food that’s digestible 
a s m ii k itself!

SPREADS! SLICESl TOASTS! 
MĖLIS PERFECTLY!

M1DDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders

. If you’rę past 40, the chancos are 
that your breath will be offensivc 
pftenėr than tHat of a yourig person. 
Ferrųentation of tiny food particlca 
caught by partial platės and den- 
turės freąuently cause this condition 
which you yoursęlf may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caųtion that so many f ąstidious peo- 
ple tise to Kalt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
fo offepd. Ląmbert Phąrmaęąl Co., 
ŠL Louis, Mo.

Before Ąny D ate U»e

I.ISTĘRINIE ĄNT1SEPTIC
To Make Your. Bręatfi Sivtfttr.
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Pasiskaičius P. Klimo
Lietuvos Istoriją

P. KLIMAS. Lietuvių tautos 
istorija. I tomas — nuo senų 
senovės ligi 800 metų. Su pa
veikslais ir žemėlapiais. Rank
raštis.

Ne kartų gyvenime atsitin
ka, kad žmogus, sąlygų ver
čiamas yra studijavęs vieną, 
paskui — gyvenimo buvo įs
tatytas į kitas vėžes, o iš pa
mėgimo ėmėsi darbo dar tre
čiojo srityje. Taip yra atsiti
kę ne su vienu ir svetur ir pas 
mus. Ne toli ieškodami, gali
me paimti nors P. Klimo pa
vyzdį. Studijavęs jis yra Mas
kvos universitete teisių moks
lus. Jau bestudijuodamas, 
kaip ir kiti jautresni ano meto 
moksleiviai, gyvai yra dalyva
vęs prieškarinėje Vilniaus 
spaudoje. Didžiojo karo už
kluptas Lietuvoje, jis gyvai 
dedasi prie ano meto Vilniaus 
lietuvių politikų grupės ir ak
tyviai dalyvauja visuose dar
buose, siekiančiuose atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę. Pa-’ 
tampa Lietuvos Tarybos na
riu, faktinai redaguoja 1917 
metais įsikūrusį “Lietuvos Ai
dą”, rašo visą eilę raštų, ku
rių ano meto kultūrinis ir po
litinis darbas pareikalavo.

Tarp kita ko parengia jis tuo
met: 1. Skaitymų knygą lietu
vių kalbos pamokoms; 2. Lie
tuva, jos gyventojai ir sienos; 
3. Russiscli-Litauen. Statistisch 
—etnographische Betrachun- 
gen ir k. Jau vėliau, karui pa
sibaigus, P. Klimas parengia 
spaudai, su atitinkama įžanga, 
dokumentų rinkinį iš kovų 
meto už Lietuvos nepriklau
somybę (prancūziškai: “Le 
developpment de l’ėtat Litbua- 
nien” ir vokiškai: “Der Wer- 
degang dės Litauischen Staa- 
tes”).

Tarp visų tų darbų, dar ka
ro melu, P. Klimas randa lai
ko ir savo mėgiamoms istori
nėms studijoms, į kurias jis 
toliau vis labiau pasineria. 
Karui vos besibaigiant, P. Kli
mas skaito Lietuvių Mokslo 
Draugijos suvažiavime, o pas
kui tuoj ir skyrium išleidžia 
“Lietuvių senobės bruožus” 
(Vilniuje, 1919 m.).

Stojęs po karo Lietuvos už
sienių tarnybon, iš pradžių 
Užs. Reikalų Ministerijoje, o 
paskui eidamas Lietuvos pa
siuntinio pareigas iš pradžių 
Romoje, o po to Paryžiuje, P. 
Klimas nenustoja, šalia savo

Rusk Dcw Holt, buvęs Wcst Virginia senatorius, 
su savo jaunavede, buvusia Miss Helen Froelich, po 
jungtuvių Gridley, III. Tą pačią dieną jaunikis šventė

bingą praeitį, ne blogesnę už į 
nevieną didelę tautą, ir kad 
jis todėl gali ja didžiuotis. Iš 
tos istorijos patirs jis tarp kita 
ko, kad jo probočiai jau ma-1 
žialisia nuo 2000 metų pirm 
Kristaus sėdi tose pat vietose 
kur ir dabar gyvena (tik seno
sios jų gyventos teritorijos 
buvo daug platesnės!), kad jie 
buvo jau ramus sėsliai ir dir
bo savo žemę daug geriau, a- 
not senųjų rašytojų, negu ne
viena germanų padermė, tebe
klajojusi dar tuomet iš vietos 
į vietą.

Lietuvis gali su pakelta gal
va reikalauti sau lygių teisių 
kilų tautų bendruomenėje.

P. Klimo istorijos I-sis to
mas meta nemaža šviesos į mu
sų žiląją senovę ir surenka į 
vieną vielą visas tas ją liečian

čias žinias, kurios buvo ligi- 
šiol pas įvairius autorius išmė
tytos. Jis perleidžia jas per kri
tikos prizmą ir išsijoja iš jų vi
sa, kas gali turėti reikšmes 
musų senovei paliudyti.

Gaila, tik, kad visa tai tebė
ra dar rankraštyje. Tėvynei at
siradus nelaimėje, butų nau
dinga ir pageidautina, kad at- 
Įsirastų nors Amerikoje leidėjas 
ar tam susibūrusi geros valios 
žmonių grupė, kuri pasiimtų 
leisti vieną po kito P. Klimo is
torijos tomus. Pirmasis tomas 
yra jau baigtas ruošti ir galėtų 
būti pradėtas spausdinti. Da
bar ruošiamas yra antras to
mas, kuriam visa medžiaga yra 
jau parengta.

P. Klimo plunksna yra žino
ma: jis rašo gyvai ir visiems 

! suprantamai. Jo istorijos to-

mai, kartą išleisti, esu tikras, 
nesimėtys po knygynų lenty
nas: jie bus grobstomi ir skai
tomi.

D-ras J. Šaulys 
Lugano, 1941 m., bal. 30 d.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: PETE YOUNG

Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 
Schlitz Alus ir Užkandžiai 

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

savo 36-ląją gimimo dieną.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022 ‘ 

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

Perkant 5 tonus ar daugiau. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales taksai ekstra.
BLACK BAND LUMP $9.75

MATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausi’ PasirinkiniH 

Puikios Rūšies

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME

DŽIAGŲ

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS 

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

COPR. i«*i, NECDLECRAFT SERVICE, INC.
CROCHETED RUG PATTERN 2846

No. 2816 — Megztas patiesalas.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2846
| 1739 So. Halsted St, Chicago, UI 

Čia idedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.....——.----

I Vardas ir pavardė ___ ________________ _____ __

' Adresas. . .......................................r.....-............... ............ .........................................

‘ Miestas ir valstija........ .. —......................... .........—....... .. —--- --------------

diplomatinio darbo, tęsęs ir is- P. Klimas savo istorijos I-me 
(orinių studijų. ‘Paskelbęs jis tome ima /atsidėjęs tyrinėti 
yra iš tų studijų, be jau minė- visas tas žinias, kurių suteikia 
lojo darbo apie Lietuvos seno- prOislorės mokslas, kalbos lin
kę, dar šiuos atskirai išleistus dymai, senovės graikų ir lotynų 
darbus: L Istorinė/ Lietuvos rašytojai; Visą savo tyrinėji- 
valstybės apžvalga (Kaune, mų darbą autorius iliustruoja 
1922), 2. Musų kovos dėl Vii- iškasinių paveikslais, žemėla- 
niaus (Kaune, 1923), 3. Amb- piais, senųjų autorių tekstais.
rosio Centarini, Venecijos am-, 
basadorius Lietuvoje 1474-77 i 
m. (Kaune, 1931), 4. Ghille- 
bert de lanov (Kaune, 1931) 
ir k- Be to, dalyvavęs jis yra 
Švietimo Ministerijos išleistoje 
ir A. Šapokos redaguotoje 
‘‘Lietuvos Istorijoje” (Kaune, 
1936 m.), apdirbdamas joje 
nepriklausomosios valstybės 
atstatymą ir nepriklausomojo 
gyvenimo laikotarpį.

Įsitraukęs tokiu bildu, į is
torines studijas, P: Klimas ne
sitenkina betgi kokiu vienu1, 
laikotarpiu ar atsikrais dar
bais. Jį intriguoja gana drą
sus žygis: patiekti Lietuvos vi-į 
suomenei platesnį bendrą Lie-,g 
tu vos istorijos ’

Cituotieji knygoje mokslo 
| veikalai, kuriais naudojasi au
torius, rodo, kad P. Klimas vra 
įdėjęs į savo darbą daug 

i kruopštaus triūso ■. Analizuoda
mas proistorės bei kalbotyros 
faktus ir senovės raštus, auto
rius elgiasi labai atsargiai, da
rydamas savo išvadas. Jis jas 
viįada pamatuoja ir vengia 
tuščių tvirtinimų. Skaitytojas, 
sekdamas autoriaus ’ protavi
mus ir išvadžiojimus, neturi 
pamato šį kartą 1 rūstauti ant 

Ijo, kad šis laužo iš piršto savo 
tvirtinimus.

Kokios gi aktualūs naudos 
gali turėti tokie šiuo metu ži- 

veikalą. Toks’1°S senovės tyrinėjimai, kuo- 
jo spėjimu, gali pa-jmet negailestingas karas yra 

perbloškęs mus ir pavergęs 
mus nelaimėn?—gali kilti ne-

reikalauti arti 10 tomų spali 
dos darbo.

Musų istorija ligi šiol yra 
rūpinęsi daugiausia lenkai . ar 
jų įtakoj dirbę lietuviai, rusai 
ir vokiečiai. Ir visokiais tiks
lais, dažnai svetimais ir prie
šingais mums. Todėl į musų 
istorijos raštus svetimųjų yra 
įnešta daug dalykų, neišlai
kančių bešališkos istorinės 
kritikos. Jaunieji musų jau
nepriklausomosios gadynės is
torikai yra suskubę įnešti į 
musų istorijos tyrinėjimus ne
maža šviesos, kuri leidžia 
mums teisingiau suprasti ne
vieną musų praeities dalyką. 
Bet tai k ik pradžia. Kol bus 
atliktas visas maždaug musų 
istorinės kritikos darbas, pa
reikalaus dar nemaža laiko.

Todėl rašyti jau dabar iš
tisą Lietuvos istorijos veikalą 
yra drąsus pasiryžimas, reika
laująs didelio atsidėjimo, 
kruopštaus darbo ir karštos 
meilės pasirinktam uždavi
niui. Bet toks darbas yra gy
vai reikalingas ne tik musų 
jaunąjai kartai, bet ir bendrai 
musų inteligentijai, norinčiai 
turėti platesnį bendrą Lietu
vos istorijos pažinimą.

“Lietuviui — sako visai tei
singai p. Klimas savo I-jo to
mo prakalboje — Lietuvos is
torija turi nusekti iš amžių gi
lumos tą lietuvių tautos ke
lią, kuriuo ji priėjo šių dienų 
būtį. Kaip ir kodėl lietuvių 
tauta, per amžių amžius tver
dama, yra šiandien tokia, o ne 
kitokia, ten, o ne kitur, ir 
kaip tat atsitiko, kad šiandien 
ji turi tų, o ne kitų sunkumų 
savo gyvatoje, — šit uždavi
nys, kurį gali pasiimti tiktai 
tyrinėtojas lietuvis”

šitaip savo darbą-supratęs,

vienam klausimas.
Man rodosi, tatai turi dide

lės naudos kiekvienam lietu
viui, kurio tėcynę, pavergę, te- 
rioja dabar bolševikų barbarai.Į 
Beskaitydamas tokią P. Klimo 
lietuvių tautos istoriją, skaity
tojas lietuvis įsi tikįs, kad jis 
nėra iš akmens išspirtas ir 
kad jis turi ilgą, seną ir gar

KOJŲ NIEŽAI
ATLETO KOJA
NEMOKYKIT NIEKO
KOL NEPAGELBĖS

Pasiuskit Kuponą

Pasak val'ižios leidžiamo Sveikatos Biu
letenio No. E-28, bent 50% suaugusių J. 
Valstijų gyventojų serga Ilga, žinoma kaipo 
Atleto Koja.

Paprastai fii liga prasideda kojų pirfitų 
protarpiuose. Susic?aro maži vandeniuoti 
spuogeliai, oda sprogsta ir lupasi. Vėliau 
nežėjimas pasidaro atipinis. Jaučiatės lyg no
rėtumėt nulupti visų odų.

Saugokitės jos plėtimosi

Dažnai liga(. ifisimeta po vįsų kojos padų. 
Jūsų kojų apačios parausta ir sutinsta. 
Oda taipgi sprogsta ii’ lupasi, o- niežėjimas 
darosi, vis piktespis ir . piktesnis.

Gaukite išganymų nuo ligos kaip galėda
mi greičiau, nes ji yra plintanti ir užkre
čiama. Ji gali pasiekti jūsų rankas ir pa
žastis, arba Įsimesti i blauzdas.

Liga dažnai nesuprantama

Ligos priežastis nėra perai, kain kad dau
gelis mano. Tai yra amrmeniniai gemalai, 
padengti išoriniu odos tinklu.

Litrai pašalinti turi būti vnrtoinmi vais
tai. kurie pirmiausia pašalina išorinę oėą. o 
po to sunaikina augmeninius gemalus.

Šiuos augmeninius gemalus sunku paša
linti. nes. bandymai parodo, kač ima apie 
15 minučių virimo jiems sunaikinti: tačiau 
bandymai laboratorijose taipgi rodo, kad 
H. F. sunaikina juos j 15 sekundų.

Reikalinga dviguba veikmė

Neseniai H. F. tapo i štabui’n tas tikslu 
pašalinti Atleto Kojų. Jis ištarpina kojos 
odų ir sunaikina augmeninius gemalus. Ligai 
greitai pašalinti reikalinga dviguba veikmė.

H. F. yra skvst's nepel'ekųs d^mių. Jus 
tik aptepėte užkrėstas dalis vakare prieš 
einant gulti.

Pašalinkite tų niežėjimų

Kai tik pavartosite H. F , tai pajusit, kad 
niežėjimas greitai palengvėja.

H. F. turi padaryti odų minkštų ir švel
nių. Jus gal stebėsitės greitu palengvėjimu. 
Jums nieko nekaštuoia išmėginti. Taigi, jei 
jus vargina Atleto Koja, kodėl laukti nors 
dienų ilgiau?

II. F. siunčiamas dykai išmėginti

Pasirašykite ir pasiųskite paštu ši kupo
nų. o bonka H. F. bus atsiųsta jum tuojau. 
Nesiųskit pinigų ir nemokykit pinigų paš
tininkui. Nemokykit nieko, jeigu H. F. jums 
nepngelbsti. O jeigu jum pagelbės, mes ži- 
noiiie, kad jus mielai pasiųsite mums $1.00 
už bonkų j 10 dienų. Tai štai kiek pasi
tikėjimo H. F. mes turime. Perskaitykite, 
pasirašykite ir pasiųskite kuponų šiandie.

GORK I’RODVCTS, INC. N. C.
823 I’erdido St., N'evv Orleanu, La.

Prašau atsiųsti man tuojau gyduoles 
nuo kojų vargo, kaip kad aprašyta aukš
čiau. Aš sutinku vartoti jas pagal nuro
dymus. Jeigu 10-čiai dieni) išėjus mano 
kojos pagerės, tai aš pasiųsiu jums $1. 
Jeigu aš nebusiu pilnai patenkintas, tai 
sugrųžinsiu nesuvartotų bonkos dali j 
15 dienu nuo to laiko, kai bonką gavau.

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

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

Misetns .......:.......................... Valstija ..............

Ae— „KIENO KALTE?
Bet--

Kas užmokės bilas?
Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiaif ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsajeomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą 
ugnies T. RYPKEVIČIA gyvasties 
LANGŲ ~*1739 S67'H~ALSTED~STREET~ APVOGIMŲ

< RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ
L J" ■

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai ansirunines. Statyki
te. remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žvmiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
liei $5.000 mokame 3^%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. Sp..

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

Mockrn Roofinsr Co. f
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. ® 

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu- S 
rime visokių rūšių stogų. Pa- M. 
šaukit mus šiandien dėl ne- R; 
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619 |

—Pilnai Apdrausti—

No. 4775 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 taip
gi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42. '

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattem Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, HL



NAUJIENOS, Chicago, m. Trečiadien., birželio 25,1941

NAUJIENOS
The L'lTtfuANIAri ^aily' NEW8

Published Daily E^ccept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Rajsted Street 
Tel^p^onę CANal 9500.

Subscription Rates:
$0.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$p.00 per year in Chicago 

3c per cbpy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, i^sRi- 
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Ralsted St., 
Chicago, III. Telefonas panai 8500.

Užsakymo kaina:
Chięagoje—paštu:

Metams ........................ $8.00
Puseį metų ................   4.00
Trims mėnesiams ____ 2.00
Dviem triėnesiams .......  1.50
Viepap mėnesiui ............... „ .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija .....„.....'.„.......I.___ 3c
Savai|ei ........................... „ 18c
Mėnesiui ................. 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams ............................  $6.00
Pusei mętų ................... 3.25
Trims mėnesiams ........... _ 1.75
Dviem mėnesiams ......... .... 1.25
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Tas faktas, kad Lietuvoje ir kituose Pabaltijo kraš
tuose prasidėjo sukilimai, įtai fiktąi sovietų Pa
sidarė riesta, aiškiai liudija, jęgeį Lietuva nekentė oku
pantų. Ji buvo smurtu pavergta, o ne “išvadupta”-

Dabar ji turi kentėti naują smurtą, naują pavergi
mą — ir p|*ie tp dar ęĮęmpkratipių valstybių įtarimą, kad 
jį tūps smųrtipinkus “remia”!

PAŽIŪRĖSIME

4a

KAS, KUR IR KAIP
PĄ6ĄUĄŲ

kad jie nepatektų anglams į 
rankas. Lapeliui puvo ^kįyįąmi 
nacių agentąjps, kurią pasirū
pindavo juos išplatinti.

Tokios paslaugos iš Stalino 
sųsiląukę np fi|< lijtleris. bet 
Mussolini: Italijoje iŠspausdin-

Pasibaisėtiną kainą nevykusios politikos
Francuziją ir Anglija per dešimtį pietų pataikavo 

diktatoriams, pradžioje Mųsspliniui, pąslpii Hitleriui. Ęp- 
zųltate tiems diktatoriams užaugo ragai, ir Francuziją 
juodu sutrempė, o Anglija kovoja dėl savo gyvybės.

Sovietų Rusija piktai smerkė franeuzus ir anglus, 
kuomet jie atidavė Hitleriui sudraskyti Čekoslovakiją* 
Bet po negarbingosios Miuncheno konferencijos Rusijos 
diktatorius pradėjo eiti Chamberlaipo ir Daladięr’o ke
liais.

Stąlinas bandė numaldinti Hitlerį, padarydamas su 
juo “nepuolimo sutartį”, ir pylė pamazgas ant galvų An
glijos vadams, kuomet jie nutarė imti į rankas ginklų 
prieš rudąjį agresorių.

Dabar ir sovietų Rusija moka pasibaisėtiną kainą 
už savo nevykusią politiką. Stalinas pasirpdė dargi žįop- 
lesnis politikas ir už Chamberįąiną. Jisai izoliavo Rusiją 
nuo visų draugų ir sąjungininkų. Net artimiausius Ru
sijos kaimynus — Suomiją, Estiją, Latviją ir Lietuvą, 
kurios niekuomet negalėjo būti pavojingos Sovietų Są
jungai, jisai pavertė nepermaldaujamais jos priešais.

Anglija ir Amerika žada Rusijai pagalbą. Bet ar ta 
pagalba suspės atvykti, pirma negu sovietų armija bus 
sutriuškinta?

Angliją pernai išgelbėjo siaura vandens juosta, ku
ri skiria britų salas nuo Europos kontinento. Britai tu
rėjo laiko sustiprinti savo ginkluotas jėgas ir perorgani
zuoti savo valdžią. Chamberlainas buvo pašalintas iš va
dovybės ir jo vieton atsistojo Cfaurchillas. 0 Rusija tos 
progos neturi. Nėra jokio “apglų kanalo” tarp nacių ir 
sovietų teritorijų, kuris galėtų suląikyti Hitlerio šarvuo
tąsias divizijas. ' * ’ '

Ir, (leja, šioje valandoje vargiai yra koks galimumas 
Rusijai pakeisti savo valdžią, pašalinant iš jos “bolševi
kiškąjį Chaipberląipą” • Sovietų Rusijoje yra įsigalėjusi 
fliktatųra. Todėl Stalinas, kuris privedė Rusiją prie ka
tastrofos, pegaįi būt atstatytas ir pakeistas tinkamesnių 
vadovu, kol neįvyks perversmas valstybėje.

Taigi Rusijąi, veikiausia, teks užmokėti už krimi- 
pališką savo valdžįos politiką dar baisesnę kainą, negu 
Anglijai.

Lenkai darp taiką su rusais
Leųkaį ąu rusąis jau taikosi. Kadangi vokiečiai bai

gia vyti bolševikų^ iš buvusios Lenkijos teritorijos, tai 
svarbiausią kąrp priežastis tarp Lenkijos ir Rusijos, ne
trukus bus išpykųsi. £e,ieka tiktai Maskvai dabar for
maliai pripažinti, kad ji atsisako nuo savo pretenzijų į 
tas tepitorijąs/ir tarp jų gali įvykti pilnas susitaikymas.

Lenkų vyriausybė Londone šitokį pasiūlymu bolše
vikams jau padarė, ir sąkoma, kad pastarieji jį priėmė.

Tokių budu lępkai jąu dabar galės būti Rusijos są
jungininkai.

Tuo tarpų ĮJetųyps ir kitų Pabaltijo kraštų padėtis 
pąsi^arp kebli, tarpfąųtipių atžvilgiu.

Pąbąltijp kraštai pateko į “nąciy sferą”
-- \

Įjietųvą, Latviją ir Ęstija sukilo prieš bolševikiškus 
okupantus.

Kąųnę Lietuyos ąrrpįja padarė maištą prieš bplševi- 
kps ir pąėmė miestą į savų kųntrolę. Skelbiamą, kad jąų 
susidarė ir ųąųją/Lietuvos vąldžia”.

Eįe^ pulk. Škįrpps įr gėP- Ęaštikio, apie kuriuos buvo 
minėta vakarykščiuose pranešimuose, yra paduodami dar 
frąpųųĮęnio iy gęp. PųpcĮsevičiaus vardąį. Sakonąą, kad 
Prapuolenis pavaduojąs Škirpą, kuris dar tebėra Berlyne.

Prąpųolpflis yrą jąųnąs kątalikų veikėjas. Pundzevi
čius yra taip pat krikščionių partijos žmogus. Tą nau
jąją “vyriausybę”, yącĮįpąsi, faįętinai sudaro katalikų vęį- 
kfjąk kurie pįfĮpįąu PPHt^kojp nebuvo pasižymėję. Tik 
premjero vietoje stoyi buvęs lįaudininkas Škirpa.

Bet jeigu ta vyriąusypė kooperuos su nąęiais, tai 
Ąpgjįir Amerikos ąfcysę atyodys^ kąd Lietuva pina su 
demokratijų priešais.

Bųtų neteisinga dėl to kaįtinti Lietuvos žmones. Jie 
nenori jokio svęfimo jungų. Bet jie neturi jėgų priešin
tis naciams, kąjp kad pirrpiaų neturėjo jėgų priešintis 
bolševikams.

Bolševikuojantis britų juok
darys George Bernard Shaw sa
ko, kad dabar atėjo eilė Angli
jai ir Ąmępkąi šypsptįs.

“Tik vąkąr”, farė jisai, 
“mes ir Ąmerilęą stovėjome 
prieš mil^ipišką ųždąvįnį su
daužyti Hitlerio mašiną — 
tųp fąrpp kai ppMją ?!|Uėjp 
ir šypsojosi.

“Šiandien, pą$ięĮėkpjąnt ne- 
sųprąptąpiani LpĮ^Įprio žįop- 
įprnip, munis pebėrą kąs dau
giau veikti, į$ąip tįstai sėdė
ti įr šypsotis, kųpmęt Stali
nas daužo Hitlerį. Pąbąr pieš 
pažiūrėsime, kąs atsitiks. Vo
kietijai. nėra sups progos.

“Arba Hitlerįs yra dicįesnis 
glušas, negu kad aš jį lai
kiau, arba jis visai išsikraus
tė iš proto. Kodę! žmonės 
manė, kad Hitleris galį su
mušti Rusiją, aš negaliu įsi
vaizduoti.”
Bernarcį Sbaw šventai tiki, 

kad Stalinas yrą nenugalimas. 
Dabar bus proga visiems pamą- 
tyti, ar tai įiesą.*

AMĘRIKA PADĖS RU
SAMS, BET JI NEAP
KENČIA BOLŠEVIZMO

Valsty- 
kovoti 
dabar

Amerikos Jungtinės 
bes padeda Anglijai 
prieš Hitlerį. Kadangi 
kovoja prieš Hitlerį ir
ląi Amerikos valdžia žada duo
ti pagalbą įr jai. , . .

Tokį Jungtinių Valstybių nu- 
sįstatypią išdėstė valstybes sek
retoriaus padėjėjas Sumner 
Welles. Jisai pareiškė spaudos 
atstovams, kad “Hitlerio armi
jos šiandien yra vyriausias pa
vojus Amerikos kontinentui.”

Bet iš to, kad Amerika rems

pagaliau nutarė ųzdąpyįi visus 
nacių kpnsųĮatus įr vįspkips in- 
forpiacįją biurus.

Nięk^lP PPhpyp pąsįąpįjs, kad 
įįę kpp$n|ąt»į if b|ųrąi yrą hiį- 
Jęriškos prppągancįps lizdai. Ir 
ne tik propagandos...

tik6ti, 
irbiu" 

Rį mų ^Bippnis įr
į RppHtPlspj.ąmsT

Nęrą pą^piis |p ląi, kąd tįe 
pącįų ą^pjąį bHVp tįęk įsMrą- 
w ipg iH han-

Kuppict Hidpps pąskąjhp k^- d? Bai Bhfįhrs laiV
rą Sovietų Busįjai, preinjeras pašeiųs, kųrįę nępąįąųkiąį apįę 
Wįn^tpp ChųrchįjĮ pąsąkę kai- HįHpl’i
bą, įšęĮėstydąmąs Ępitąpįjps nų- Štai įjųdįpgąs pavyzdys. Bos- 
sistatymą. Jisai pareiškę, ka(l tone lęįUžįąmąs “Trąvęįer” lai- 
kpmųnįzmas yra toks pat pę- krąštis savo vędąniąjąine straip- 
lemtąs daiktas, kaip įr nacį?- spyjp ą^įšąpkč į Ąjpęrikos 
mas. Jisai per 25 mietus sakosi žmones, kad jie nesustotų prieš 
nųolaįps kovojęs nieką ir tipkąniąi prisiruoštų,
nizrpą, “įr ąš neątšąųksįų nė nes HįįĮęąįs pppaliks rąpiybėje 
viępo zodžįp, kurį esu apię jį ip šip kontinento.
pasakęs.” bematąųt, “Traveler”

Bet šioje valandoje didžiau- redaktorius iš nacių konsulato 
sias reikalas yra sunaikinti Hit- Bostone susilaukė protesto. Są- 
lerį. Vadovaudamasi šituo vy- vo laiške konsulas įspėjo re- 
riausiu savo tikslu,. Britanija daktorių, kad jo redaguojamas 
teiks pagalbą kiekvienam, 
ris kovoja prieš Hitlerį, ir 
kys savo priešu kiekvieną, 
ris eina išvien su Hitleriu.

rie ginasi pųp hįHčWJR9 ąrpa 
prįęš hįtįęnzmą kpvpją.

staroji kovoja prieš hitlerizmą, 
— dar neišeina, kad šios šalies 
valdžia pritaria bolševizmo 
principams ar|ja sovietų siste
mai. Anaiptol. Mr. Welles pa
reiškė, kad Amerikos valdžia 
laiko bolševikų diktatūrą tokįu 
pat laisvės ir žmoniškumo prie
šu, kaip ir nacių diktatūrą.

“Jungtinių Valstybių žmo
nėms”, sako Welles, “šis da
lykas (sąžinės laisvės varžy
mas) ir kiti komunistų dik
tatūros principai ir moky
mai yra taip pat nepakenčia
mi, kaip pačių diktatūros 
principai įr mokymai. Nęi 
viena, nei antra šitų smurtu 
paremtos valdžios rųšių ne
gali įasti ir neras Amerikos 
žmonių pritarimo arba para
mos musų gyvenimo budę 
arba mųsų valdžios sistemo
je.

“Bet klausimas, kuris šio; 
valandoj stovi prieš Jungti
nių Valstybių žmones, yra 

• toks: ar gali bpt sėkmingai 
sustabdytas ir paverstas nie
kais visuotinio užkariavimo, 
žiauraus įr nuožmaus visą 
tautų pavergimo ir galutino 
dar išlikusių laisvų demokra- 

planasį, (tu
rį Hitleris dabar desperališ- 
kai stengiasi įvykdyti?

“TrK? yrp ŠIR? 
klausimas, su kuriuo susidu
ria realistiška Amerika, šis 
klausimas dabartiniam mo- 
meq|e tiesioginiai liečia mu
sų kramto ąp^igynįmą įr įąų- 
gumą naujojo pasaulio, ku
riame mes gyvename.”
Todėl, valstybės sekretoriaus 

padėjėjas sako, Amerikos in¥e- 
i resnose yra padėti visiems, ku-

Paspųįipįųo^ę rinl9UlH9?e % 
cob Thorkelson, Hitlerio gar- 
pįnfpjąs, likp peįšrmkįas. Rin-ltj Š|yMtųs? propągąndos lupeliai 
kįpiu^ jis prąkiŠR, nęžiurįnį fo, Lygi puvo į Ameriką šippgęįiųo- 
)<ąd jį pėipė spRatorįus Wheęl - Į jaipį pęr Sibirą, 
ep.

Ląs pats Wheeįęr, |<prįs sąvo 
Įąikp dėjosi Uį(|pĮįp litjeraĮų, o 
iian<įįęp pąląil<o gana gląudžius 
ryšius su “fadęriu” Gpugįjlin.

Bęt grįgkimę prįę nącių lįLpn- 
ąujų yeikjos. Rfieš kęjįs ipepe- 
siųs Neiy Orleaną yokįpčių kpn-l HITLERIS PULS ITALIJĄ 
sulas drįsp yįpąai pareikšti? kad 
Vpkiętįją tam ti^rų cįalykų ne- 
p^mipš ir ateityje suves su A- 
jpęri|<ą ąąsįtąįtąs.

Fritz Wiedemann pagarsėjų 
kaipo vienas apsukriausių Hit
lerio agentų. Tai pirmos rųšies 
konspiratorius. Jani liko paves
tos “labai atsakingos” generali
nio konsulo pareigos San Fran- 
cisco mieste.

Butų galima suminėti šimtaį 
faktų, kurie aiškiai rodo, kad 
nacių konsulatai ir jų biurai ne 
tik skleidė hitlerišką propagan
dą, bet ir dar blogesniais daly
kais užsiiminėjo. Visai neteks 
stebėtis, jei bus iškelta į aikš
tę, kad tas įstaigas Hitleris 
naudojo šnipinėjimo ir sabota
žo organizavimui. Tikrai reikia 
pasidžiaugti, kad pagaliau Ame
rikos vyriausybė pasiryžo pada
ryti galą nacių propagandos liz- 
daijis.

Vokietijoje Amerikos konsu
lai, kaip sakoma, nė žingsnio 
pęgąįį laisvai žengti. Jie net ne
guli i$ yieno miesto į kitą išva- 
Žipptį be specialaus leidimo. Į 
jokius “trečiojo reicho” reika
lus jie, žinoma, nesikiša ir ne-

lą fų fąĮęfų pupjuanu, kad 
Stalinas, Hitleris ir Mussolini 
sudaro “unholy trio”, kuris A- 
merikos atžvilgiu palaiko labai 
glaudžius tarpusavio ryšius.

—Augu ras

SAKO LAGUARDIA

NEW YORK, N. Y., birž. 23 
d. — Meras Laguardia pareiš
kė, kad netrukus Hitleris už
puls Italija, kaip jis dabar
užpuolė sovietus.

Mussolini privalės visiškai 
nųsilųisti Hitlerio pageidavi
mams, patenkinti ekonominius 
jo reikalavimus arba bus Hit
lerio užpultas.

Pąskutipj ušpųoli'mą, sako 
LaguarcĮją, Jlitlerįs padarys 
prieš pačius vokiečius. Vokie
tijos gyventojai pradės kilti 
$rįp$ pącius, o Hitleris prątjčs 
pulti savo krašto gyventojus.

Naudokitės “Nau-
*• f t lt \ f f

jienų” Informaciją
Biuru

ku- laikraštis busiąs į “juodąją J<ny- 
lai- gą” įtrauktas.
ku- Į tą įžūlų nacių agentų ląi§- 

ką redaktorius labai tinkamai 
atsakė. Štai įš trauką įš tp atsą- 
kymo:

“WelĮ, first of aĮJ, the 
Trąveįer is going to ask Herr 
Schojz and his snbordinate, 
Boįimę, where they get the 
įcįęa thąt an American news- 
paper that has been publish
ed here in Boston for 115 
yeąrs hąš toi take any of their 
censorship. Scholz and Boh- 
ne are siinply a couple of 
Hitler’s rpen resident here 
because we Americans are £ 
tolerant people.

“Wheii Scholz and Bobnc 
try, however, t<> tell us how 
we mušt publish the Travel- 
er and what we mus no t say 
about Hitler, American toler- 
ance of such tactics weais 
thin.”
“Reppąter of pįreęt Maiį Ad- 

vertising” leidėjas, Henry Hp|<c,

ko- 
tarė

“Niekas negali ąhwb 
Idą bus musų politika,” 
Churchillas. “Mes turime tik I 
vieną tikslą, tik vieną nepa-1 
laužiamą} siekimą. Mes esame 
pasiryžę sunaikinti Hitlerį ir 
kiekvieną nacių režimo pėd
saką. Nuo šito siekimo nie
kas mus nesulaikys — hie-' 
kas. Mes niekuomet nesilyg- 
sime, niekuomet nesiderėsi- 
mc su Hitleriu arba su ku
riais nors jo žmonėmis. Mes 
kovosime prieš jį sausumoje, 
mes k'ęvgsimę prieš jį juroje, 
mes kovosime prieš jį ore, 
iki, su Dievo pagalba, nenu- 
šluosime jo šešėlio nuo žemės 
paviršiaus ir neišvaduosime 
pavergtąsias tautas iš jo jun-

“Kiekvienas žmogus arba 
valstybė, kuris arba kuri ko
voja prieš nacizmą, gaus mu
sų pagalbą. Kiekvienas žmo
gus arba valstybė, kuris ar
ba kuri eina kartu su Hitle- 
riu, yra musų priešas. Tai 
liečia ne tiktai organizuotas 
valstybes, bet ir visus tuosius 
niekingus Quisling’ų veislės 
atstovus, kurie tarnauja, kai*- 
po nacių režimo įrankiai ir 
agentai prieš savo tautos 
žmones ir prieš savo gimtąjį 
kraštą. Tuos Quisling’us ly
giai, kaip ir pąčiųs nacių va
dus, jeigu jy nęnuvers jų pa
čių tautiečiai, ]<as palengvin
tų darbą mums, pieš atiduo-

jungininkų tribunplarps ant 
• rytojaus po pergąjęs.

“Tppią y;ų musą ppjįtiką 
ir tp)<s yra musų pąypj|ki- 
mas. Iš tp Įipką, tptįęj, kad 
mes dupsirpp YJspĮuą pagal-

jai ir Rusijps žrųonėms.”
Vadovąudamasj šituo savų 

nusistatymu, priĮanįjos .valdžią 
jau pasiūlė technišką ir ekonų-. 
mišką paramą Maskvai.

Amerika atmetė įtar
ių protestą

ROMA, Italija, bip. 23 d. — 
Amerikos ambasadorius Phillips 
šiandien lankėsi užsienio mi
nisterijoj ir įtaiką valdžios raš
tą, kuriame atmestas italų pro
testas dėl konęulątų.

Amerikos ]<oi|su)ai jau yrą 
pąsiruošę apleįsti Italiją atei
nančią savaitę.

Ambasadorius dėjp pastangas 
išgauti iš užblpkųotą Amerikos 
piliečių sumų reikalingiausiems. 
pragyvenimo dąlyĮ<apis, bet ita
lai nesutinka duoti.

Vojdefiįos geležinkelių infor
macijos biuro Npw Yorke. Mat, 
$ąyo leidinyje JIepry Roke vi
sai aiškiui pasakė, k§4 vįsokie 
pačių bįųrąi tiesiog ^rjminališ- 
kai išpąuflpja Ąnierikps paštą 
jįdpįfįimui bįllpriškos propagan- 
idps.

Kąįbąnio įpurp vedėjas pri
kando lįęžuyj, kai į jo grųino- 
jąptį laišką p. JĮoke, farp kitko, 
atsakę taip:

“Aš tikrai apsįdžiąųgčiąą, 
įeį turėčjau progos stoti į tei
siną, kųrįąni gajpčiaų ppjsta- 
tyti reikiamus įrodymų^. Iš 
tiesy, jąu metas pųins Pątįr- 
Įi, ar svetimos vąįsįyĮjęs a- 
gęiĮtąs galį ppąf jąkingąį gru- 
pioti ĄnięriJ<os pįįįęčįuį.”
Nęra reikalo aiškinti, kad na- 

pįų agentas į teismą nesikreipė.
Šiauriausią hitlerišką propa- 

gąhdą skleidė The Gerinau 
Įąbrary of Information. Ta į- 
$|ąiga leido biuletenį “Facts ip 
Review” ir siuntinėjo tūkstan
čiams žmonių. Siuntinėjo taip 
pat ir įvairioms įstaigoms. Siun-

tpraturą paštu nup 
’ Maža to: iš “F 
view” Montanos kongresmanąs 
Japbb Thorkelson cituodavo il
giausias ištraukąs, o pas)<ui jp 
išspausdintos kalbos buvo siun
tinėjamos tūkstančiams žmo
nių. Siuntinėjamoj paštu kon- 
gresmano privilegijoinis.

Liko nustatyta, kad kongres- 
mano išspausdintos kalbos bu
vo siuntinėjamos tiems pat as
meninis, kurių adresus, turėjo 
Hitlerio agentu j<ontro|ipojąmi 
biurai I

Visai kas kita buvo Ameriko
je. Nacių konsulai galėjo veik
ti be jokio suvaržymo. Ir jie 
veįkė! Veikė tol, kol Dėdei Ša
mui ^pritruko kantrybės. O kai 
Šamui kantrybės - pritruko, tai 
tie• “kiauliškos |iąturos” svečiai 
liko pappą§y|į išsi|<rąustyti.

T.eikia Žinias Api' Paren
gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti. nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tai
kia nemokamai.

KPMU^ĄCIŲ TĄLĘĮ- 
>I$ĘĄV1MAS

Negąlįiną u|i|ylpti vįępq labai 
bucĮįpgų fakto, kuris pp- 
t10 ir Hillmų bičiulys
tę.

pydėte §parkiai mph/ 
kaĮĮją Pijpburgę i$spaH5dįntį ją- 
pelįąį.

hHdii fip taiFhąi iš vr- 
kietijo^ gąleįp p§tękti į ĄipPr 
riką ?

Dalykas visai paprastas: 
“draugas” Stalinas atėjo į pa
galbą savo partneriui Hitleriui.

Lapelįai pundeliais bpvo siun
čiami per Sibirą į San Francis- 
co. Tai buvo daroma dėl to,

AR JIESKAI
DARBO?

-^-SKAITYK KASDIEN—- - - - - -7

NAUJIENAI
! JL^Ptewy»skiltis- - - - - - - - J

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino bktai per

NAUJIENAS

i

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

KUR VOKIEČIAI MARŠUOJA

ACME-NAn.HE^U Teh>ohnio 
šis žemėlapis parodo vėliausias vokiečių atakos 

prieš Rusiją pozicijas. Nacių karo štabas sako, kad iki

nustatytą laiko lentelę.



Trečiadien., birželio 25? 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
R. Blaumanis.

Pasakojimai apie kiaule, kuri kalbėjo
KAUNUI VĖL TENKA PANEŠTI KARO BAISENYBES

(Tęsinys)
Svetimojo veidas trupųjį pa

raudą, bet, pažiūrėjęs į lietaus 
debesį, kUEs slinko vis arčiau ir 
arčiau, jis susivaldė ir tarė:

—Tu klysti, šeimininke, jeį 
manai, kad esu kažkoks apga
vikas ar vagis. Mąn vogti ne
reikia. štai pažiūrėk! — Ir jis 
priėjo prie vaikino, prikišo pir
štą prie nosies — ir blizgąs si
dabrinis rublis nukrito ant že
mės. Jis paėmė antrą kartą, 
trečią kartą vaik.nui už nosies 
ir vėl ir vėl tokie pat pinigaį 
nukrito mažajam prie kojų. 
Svečias surinko juos, pažvangi- 
no rankoj ir šypsodamasis žiu
rėjo į Kuoklapą.

Lyg į druskos stulpą pavir
tęs šis mirksnį stovėjo prieš jį.

Bet greit jis atsipeikėjo.
—A, tai tu toks esi! — su

šuko jis perkūno balsu ir pasi
traukęs peržegnojo svetimąjį.— 
Ak, tu tokios rųšįes! Bet nema
nyk, kad aš tavęs bijau. Nieko 
tu man nepadarysi, nes ir aš 
ne vakar gimęs! Nieko tu man 
nepadarysi, jei aš su tavim ne- 
prasidūsiu, todėl šalin, lankau 
iš mano namą, aš dar kartą sa
kau !

Svetimasis, kurs iš savo bur
tų, turbūt, visai priešingų pasė

jo, lyg abejodamas, ir paskuį 
pasisuko išpili, nes staigusis 
Kuoklapas ruošėsi jį pulti.

—Tai bent parodyk man ke
lią pas artimiausią kaimyną,— 
paprašė jis.

Bet ir to menko mandagumą 
jis nęsusi|auĮ<ė dr tada ant lai
mės pradėjo žingsniuoti keliu 
į priešingą pusę tai, kuria bu
vo atėjęs.

Tas kelias pirmiausia nuvedė 
, nuo kalną žemyp, ten buvo di
delė pieva su šieno daržine. Du
rys buvo iškeltos ir keleiviu 
matė, kad šieno jau kiek su
krauta. Kitas šienas stovėjo čia 
pat sukrautas kugiuos. Tur būt 
vestuyių skubą sutrukdė įr tą 
darbą.

Metęs rupesnio pilną žv.lgsnį 
į debesis, kurie kas minutę da
rėsi vis tamsesni ir siaubinges- 
ni, svetimasis prisiąrtipp prie 
daržinės, Geresnės nakvynės už 
kokią kūtės pastogę su trupu
čiu šiaudą ar šieno jis ir pa$ 
ūkininką nebūtų gąyęs. Jįp įri- 
to iškeltąjį slenkstį į duris, at
sisėdo, atidarė terbelę ir išėmė 
iš jos kiaušinį. Pralupęs abie- 
juos ga|ųos, pąuąstęs įsitikiną 
jo sveikumu, paskui iščiulpė jį 
ir pppipĮė kevalą ant žpmės. 
Paskui jis užsikandą juąfĮąą 
duonos riekelę, kurią surado sa
vo švarko kišenėj, ir išgėrė deg
tinės malką iš mažos plokščios 
bonkutės. Išrūkęs dar porą pa
pirosų, jis įsiyypiojp į savo ska
rą ir atsigulė daržinės kampe.

Bet Kuoklapas ąnkęčįąu npją 
gulti, kol pirma ąpglim ant gąl- 
vidės ir arklidės durų neužbrai- 
žė nąpją ąįtyąpų l<ryžįų ir ki" 
tokiom ppięiąąnėrn ąepasi rūpi
no apsaugoti namą ir turtą nuą 
užkerėjimo.

Kitas rytas vos buvo išaušęs, 
kai šeimininkas jau vėl atsike
lęs ir, yaikipą bei ||ąr yįęųo

Į Turtas Virš$6t000,000.00 Į 
8475,000.00 Į
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berno lydimas, ėjo į/kiaulidę, 
kur kiaulė baisiai triukšmavo, 
nes nebuvo iš vakaro pašerta.
- Kuoklapas buvo surūgęs dėl 
blogai praleistos nakties, nes 
smarkioji perkūnija ir sapnai 
apie milžiniškas nosis, iš kurių 
biro sidabro rubliai, nedavė 
jam ramiai miegoti, įširdęs dė| 
ausis veriančio kiaulės krioki
mo, jis smarkiai atidarė duris 
įr pakelę kirvį, gorėdamas kiau
lę apsvaiginti smugiu į galvą, 
kai ji Įaęgs prą clprįs.

Bet durys atsimušė į sieną įr 
atšoko nųą jos atgal, nustąm- 
damos ūkininką į šalį taip, kacį 
tas nepataikė į kiaulę, kuri tuq 
mirksniu puolė iš kūtės laukan. 
Vaikinas įr bernas, tiesa, tuoj 
užgulė pabėgėlę, bernas sugavo 
už ausies, vaikinas už kitos, 
mažiau garbingos kūno dalies,
— bet piktai sukriokusi kiaulė 
atsipalaidavo nuo savo žudiką 
ir smarkiais šuoliais nubėgo ša
lin.

pabąr prasidėjo pasiutusį 
gąinįava.

Išalkęs, tik keturias dienas 
UŽdory penėtas, įbąpglnta5i5 ke
turkojis bėgo lyg pakvaišęs, 
skraidė po laidarą, prasiskver
bė ppo yąrtąs įp pąsįslėpė Ruok- 
lapo gražiuos, prinokųsiųos ka- 
ngpiuos. Kai jie buvo skersai ir 
išilgai išmindžioti, kiaulė pasi
leido kopūstų daržu į pusiau 
nąpiąąją kvįečių Jauką įr iš ten 
pakalnėn į pievą.

Prakaitu paplūdęs, beveik pa
juodavęs iš pykčio, karts nuo 
karto paleisdamas baisiausius 
keiksmus ir mojuodamas peiliu, 
kurį kažinkąip, pats nesuvokda
mas, buvo pagriebęs vietoj kir
vio, šeiiųįnįnkas bego paskuį 
kiauĮę, o paskui jį sekė ilgą 
eile visa jo šeima, kurią sutel
kė nppąprastąs tpigĮ4fntaS ir ku
ri uoliai padėjo trypti kviečią

li’ pievoj kiaulė dar gerokaį 
pa laigė iš vienos pusės į kitą ir 
paskui puolė į daržinę. Vargšė 
bėglė vis dėlto galų gale pavar
go ir bandė daržinėj leškotį 
pripgĮaądps. Bet vąs ti|<tąi jį 
pirmutinėm kojom per slenkstį 
suspėjo peršokti, kaip Kuokla
pas, kąrįs puvo pasisįtppę^ už 
vięno šieno kųgįo, iš paslėptu- 
vės išbėgo, užgulė Jtįaųlę ip ne- 
suvąldydamas pykčio kelis kar
tus suvarė peįlį iki pat rankeną 
į kaklą.

Už poros minučių kiaulė jaą 
pasibaigė ir gulėjo ant slenks
čio taip, kąip įtuoĮdapas ją bu
vo pagavęs: priešakinėm kojon] 
daržinėj, užpakalinėm į lauką.

—Tąį buvo ippdžioklė! — su
šuko vienas gaudytojų, kai ir 
visi tuo fąrpą susįrįąĮtp prie 
daržinės. — Tikrai tokios vel- 
niąyąs t)ap $ąvą ąm?iuj ąeteko 
matyti!

—Taip, — kitas pridėjo ir 
nušluostė prakaitą, — kas butų 
ląąnęs, kąd [ą|<s gąlyjjąs turėtu 
taip greitas kojas. Gerai, kad 
bent jau pastipo.

—Gąįlą |iktai kraujo, — kal
bėjo tylą taupi senutė, — ne
bus vestuvėm vėdarų.

—Nieko, nereikia gąijėtis,
mote, — kita gudriai pastebė-

Kaunas, kuriam teko skaudžiai nukentėti paskutiniam pasauliniam kare, 
dąpąr ir vėl turi panešti karo baisenybes- Anot pranešimų iš rusų-vokiečių karo 
fronto, Lietuvos laikinoji sostinė buvo smarkiai nacių bombų apdaužyta pereitą 
SpkpĮadicnb vąs kelįąprs valandoms po karo su rusais pradėjimo. \

jo. — Viskas turi savo gerąją 
pusę. Kažin, ar koks nevydoiias 
nebus kai ką kiaulei padaręs, 
kad ji taip siuto. Kas žino... O 
kartu su tuo nelabuoju krauju 
ir visa pikta išėjo.

—Taip ir yra, — galingu bal
su įsikiš0 i kalį]ą šeimipinkas 
ir jisai patenkintas sudavė pei- 
lįo šonu per nugarą. — Užke
rėta ji buvo. Vakar vakare yi- 
sąi apie taį nepagalvojau? Tai 
bus padaręs svetimasis ąkįų 
monytojas.

—Čia prią daržinės kažkieno 
vąlkįotasi,—prąbilo vipnas ber
nas. — štai guli pusiau sumin
tus kiaušinis.

Puikus Packard Automobilius Dovanai Laimingam Asipęniui?

Naujienų Namo Fondo

—A! — sušuko ūkininkas, 
pąpiątęs kevalą. — Taį tas vėl
ąją Ęąinbąąas arba tąs svpfi- 
ipąsįs vąĮbąfą čia bus padėjęs- 
Nąppją ąiąpp šieną užkerėfį. 
Bet ąe, draugužį, njeko nebus. 
Ąš tą kiaušinį įkišiu į ratų sle- 
bdls-

Įf jįs pąkūĮ'ė kevalą, pasiry
žęs įšpįlflyli sąyp grąsįpijną.

tyjąf, jeį “kiaušinį” į|<išą į sp- 
ąų pątų stebule, užkalą ją šęp- 
mukšeio šakaliukais ir nu
gramzdina į purvą, tada žavėji
mas nebegalįs veikti, bet pats 
sužavėtojas turi mirti, jei lik 
Kuoklapas jo nepagirdytų.

Namop, ir tuoj su /vežimu I 

čionai! — įsakė šeimininkas, ir 
visi apsisuk0 eiti.

Ęet čįą įvyko kažkas |)PPa" 
ppąstą, nuą Įm KPJP^ 
ŠĮjągą įp visų gyslose peyeik 
nustojo bėgęs kraujas.

Kiaule prądpją kalbėti:
Iš Įėjo įp gpąiųĮžiai įš Įffųvi- 

UOS gą|vos (ląąjĮpįąąij skąiąbė- 

. . . MASTER WWW SHADE CO
S. J. Vondrak f^fąyęjtje <560

Langam Uždangalus Pa^aj^i] ąnt ĮTžsakynip 
FlRANKOių PAZPĄS .MĘS NUMIERUOJĄiyi IR ŪŽKĄBINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MQKYKLOMŠ VENfeTtAN'BLINDS

1803 WESt 47th STREI^T (ARTI WOO1) ST.)
Uždarysim šeštadieniais 1 v. popiet, per įįppps ir birželio mėnesius.

ją šįe žodžiai:
—:Ąi, ai, ai, šeimininke!... 

Tavą $pktė tiK-tai tada gąli kel
tį vpstpyes, kai mano mėsą vie
nas pats vyras suvalgys ..." Vie
nas pats vyras... Ai, ai, ai, šei- 
ĮUininkę... jei neišpildysi, ne
laimė ateis pas tave ... tokiu 
pat greitumu ... kokį tupėjo 
mano kojos.

Išbalęs kaip nųrpipėlis Kuok
lapas žiurėjo į kiaulę.

—Ar ir jus girdit? — norėją 
jis pąkJaysti, bpt jo lupos nega
lėjo pajudėti nė vienam garsuį. 
Nebylys stąvėjo jis ten.

Bet kiaulė antrą kartą prabi
lo ir tarė tuos pačius žodžius. 
Tiktai dabar atrodė, lyg jie ei
tų iš pilvo.,

Ir vis dar Kuoklapas nebyliu 
stovėjo prie daržinės, ir vis dar 
ją šeimyna nė vieno sąnario 
negalėjo pajudinti.

Bet kiaulė trečią kartą pra
dėjo kalbėti ir pasakė tuos pa
čius žodžius, kurie dabar pasi
girdo iš tos kūno dalies, kuri 
gulėjo lauke. Trečią kartą už
stojo tikrai iškilminga tyla, ku
rios ir trečią karią niekas neiš
drįso sutrukdyti.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naucĮą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

Jei Insurance reik, pas
Dr. F. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J.
5922 Roosevelt Rd., Austįn 1175

Ęemkįte Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tęl. Boulevard 0014

PASKOLA ,e^^16 n vii M išmokėjimais
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEUERAL S AVIMIS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHJCAGO
Mokame 3’/ž% Dividendų 

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

Tvmts $1,000,000.00

VTCTOR BAGDONAS 
LOCAl. & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Ualsted gt.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

0 FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

Sopinę 

IBarcus

RYTINE radto 
VALANDA

— iš stoties -

W.G.E,S.
Ikasdięn nuo 8:45 y. ryto 

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

' vai’.’ “ ryto?' ”
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.“
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
kpyga> kupft galite gauti pgs 
mus. Siųskite savo orderius:

I
 NAUJIENOS

So .Halsted St, 
Chicago, UI,

Vardas -----------------------------------
Adresas .....................................

... : ....-..
-  --- --  i

■ ■ ------------------------
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BARA KRAUTUVININKUS UŽ KOLEKTA 
VDU SALES TAKSU NUO 15c.

Legislatura sako tai neteisinga
SPRINGFIELD, III. — Vals 

tijos legislaturoje keli atstovą' 
ir senatoriai piktai kalbėjo apie 
krautuvininkų sumanymą ko- 
llektuoti po 1 centą sales taksų 
už pirkinius nuo 15c.

Priėmė Suvaržymus 
Komunistams, 
Naciams

Nepapraštas ristynių vakaras: dalyvaus ristikų 
“karalius” Stanley Zbyszko, milžinas • Talunas, 

Vytautas Bancevičius ir kiti.
Tucsone, Arizonoje, 
V ra 12 Lietuvišku
Šeimynų, Pavienių

tykią 18-toj apylinkėj ir prie 
63-čios gatvės, Chicagoje.

—Steponas Narkis

Nuo liepos 1 — 2c

Jie aiškina, kad taksų kolek 
tavimas už tokius pirkinius bu
vo pateisinamas, 
sai siekė 3c.

Draudžia valdininkauti, 
kandidatuoti

kai sales tak-

l-mos jie bus 
nuo dolerio,

Bet nuo liepos 
sumažinti iki 2c 
tokiu budu ir toliau imti po cen
tą nuo 15-kos yra neteisinga. 
Žmogus darydamas kelis atski
rus 15c pirkinius turėtų už 
kiekvieną mokėti taksus. Už še
šis tokius pirkinius, viso sie
kiančius 95c, taksų krautuvi
ninkai iškolektuotų 6 centus.

Siūlo imti nuo 25—35c

Legislaturos nariai siūlo 
krautuvininkams imti taksui 
nuo 25c, o gal net 35c, bet jie 
abejoja ar bus tokių, kurie su
tiks tai padaryti.

Nei valstijos gubernatorius, 
nei legislatura /teturi legalės 
teisės biznierius priversti tai 
daryti.

SPRINGFIELD, III. — 
lė didžiuma balsų Illinois 
tas priėmė ir pasiuntė

Dide- 
sena- 
g u b. 

Grecn’ui pasirašyti Collins įsta
tymą, suvaržanti komunistus ir 
nacius.

Įstatymas draudžia dėti ko
munistų ir nacių partijų kan
didatus į baliotus rinkimams, 
taipgi samdyti ar tų partijų na
rius ar jų pritarėjus valdžios 
darbams.

Sustreikavo
Pieno Išvežiotojai

LA SALLE, III. — Kompani
joms atsisakius pakelti algas

no išvežiuotojai LaSalle, Peru 
ir Oglcsby miestuose.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn jf. ėubeito
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ 
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

ti605-07 S o. Ilermitage Avė, 
South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
~ ; KOPLYČIOS VISOSE 

1/yikai 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

YARds 1138
YARds 1139

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iiiBiiiiiiiiiC'iiiiiiiiiiiiiMiiiiiHaitiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

— -•

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eaat 168th Street TeL Pullman 1276

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

“Geriausia” Vieta Sveikatai

9

Ką i p 
Bessie

Rytoj vakare Chicagos Lietu
vių Auditorijoje (3131-33 So. 
Halsted St.) turėsite progos 
pamatyit vadinamąjį “ristikų 
karalių” Stanley Zbyszko.

Tur būt, nėra kito tokio ris- 
tiko, kuris galėtų susilyginti su 
Zbyszko.

“Senis” Zbyszko (taip jis yra 
vadinamas) apie pusę šimto 
metų praleido besirisdamas. Ir 
nenusidėvėjo: jis ir šiandien 
dar tebėra sveikatos “pikčeris”.

Kad tai t’esa, galėsite įsitikin
ti rytoj, nes “senis” Zbyszko 
bus Lietuvių Auditorijoje.

Šia proga pravartu priminti, 
jog daug daug metų atgal “se
nis” Zbyszko ritosi su “seniu” 
Bancevičium.

Ir rytoj juodu abu bus Au-

Ot butų “fonių”, jei seniai, 
jaunas dienas prisiminę, imtų 
ir susikibtų rytoj...

Risis Talunas, kuris lik prieš

Iš Auroros 
Į Armiją

AURORA, III. — Pereitos 
savaitės pabaigoje armija pa
ėmė metams tarnybos virš 
šimtą vyrų, tarp jų Joseph 
John Daugintą, S. J. Tarvidą 
ir John G. Todus.

Ieško Automobilio
Įkritusio Ežeran

WILL0W SPRINGS, III. — 
Prie 47-tos ir East avenue, Mc- 
Cook, į gilų ežerą įkrito auto
mobilis, kuriame buvo vienas, 
o gal daugiau keleivių. Ties 
laimės vieta ežeras yra 75 
du gilumo.

Žuvo Karo
Lakūnas

ne- 
pė-

ATLANTA, Mich. — Armi
jos lėktuvui sudužus netolimam 
lauke žuvo karo aviacijos leite
nantas Guy L. Putnam, iš Oak- 
land, Cal.

— Britų orlaiviai dažniau 
bombarduoja nacių laikomus 
prancūzų pakraščius. Sutinka
mas labai mažas vokiečių avia
cijos pasipriešinimas. Britų la
kūnai numušė 7 nacių lėktuvus. 
Britai smarkiai bombardavo 
Bremeną.

Atšventė
Varduves

Birželio 14-tą įvyko gražios 
varduvės pas naujienietį Anta
nu Klikną, 4239 S. Washiena\v 
avė.

Atsilankė didelis būrys An
tano ir Monikos Kliknų draugų 
ir sveikino jį vardadienio pro
ga.

Antanas ir žmona Monika 
parūpino skanias vaišes.

jau buvo pranešta, p. 
Sriubas, žmona Mike 
543 W. 63rd St., su

grįžo Chicagon.
Dabar iš pasikalbėjimo su ja 

paaiškėjo, kad ji praleido 13 
mėnesių poilsiui, ieškodama 
sveikatos, ir apvažinėjo visas 
dauginus paskilbusias vietas 
Amerikoje.

Buvo Meksikoj
Ji buvo Meksikoj, Califor- 

nijoj ir kitur, bet niekur nera
do geresnės vietos sveikatai 
kaip Tucson, Arizona. Ji čia 
pragyveno ilgą laiką pas nau
jienietį Steponą Miežį, Road 5, 
Box 701, Tucson, Arizona. S. 
Miežis yra chicagietis. Jo žmo
na ir dabar užlaiko aline ties 
Canalport Avė. ir Jcffcrson SI.

Visi “Naujienas” Skaito
Mrs. Sriubas sako, kad Tuc

son, Arizonoj gyvena 12-ka 
I lietuviškų šeimynų ir pavienių, 
ir visi yra “Naujienų” skaity
tojai tarp jų ir mano ypatiš- 
kas senas draugas naujienietis 
Juozas Žemaitis, kuris per il
gus metus turėjo barzdasku-

kelis metus atvyko iš Vilniaus 
krašto. Tai Zbyszkos radinys. 
Talunas yra apie 7 pėdų aukš
tumo ir pasižymi tiesiog nežmo
niška jėga.

Lietuviams ir vėl bus Įdomu 
pamatyti Vytautą Bancevičių, 
kuris legijonierių ristynese, 
kaip sakoma, publiką ant kojų 
sukėlė. Jis ritosi taip gražiai, 
taip vikriai, kad miela buvo ir 
žiūrėti. Nors nuo tų ristynių 
praėjo apie dvi savaitės, bet 
žmonės apie jąs ;dar ir šiandien 
tebekalba. j

Vytautui šį kartą teks susi
kibti su 
jokiomis 
žo, kad

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

George, Mack, kuris 
priemonėmis nesivar- 

tik savo priešą galėtų

Sporto mėgėjams rytoj bus 
puikiausia proga pamatyti tik
rai nepaprastas .ristynes ir dar 
nepaprastesnių^ mistikus, ir tai 
už visai prieinamą kainą.

Pradžia 8 vai. vakaro.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)

Charles Wilbus, 25, .su Helen 
Sirvydas, 2J

Fred Mauer, 25, su.Josephine
Yurkis, 23

Clarence I. Little, 27, su Al
dona Jurgens, 23

Edivard J. Ląrsen, su Virgi- 
nia Eudeikis

James Schifo, 25, su Joanna 
UrbutiS' 2J

Joseph Rėkus, 26, su Gene- 
vieve Serpetis, 25

Reikalauja
Perskiru

Violet Ruskey nuo Joseph
Ruskey
Gauna
^vskiras
Stella Jurys nuo Stanley Ju- 

rys

GIMIMAI
CHICAGOJE

KUTCHINS, Stuart, 1640 No. 
Richmond Street, gimė birže
lio 5, tėvai: Ben ir Ann.

RISKA, Judith, 3723 North 
Keeler avenue, gimė birželio 
13, tėvai: Laddie ir Violet.

Visi svečiai linksniai pralei
do laiką dainuodami ir šokda
mi prie puikios Frank Kuz- 
marsko orchestros. —Steponas.

Keistai Išsigelbėjo 
Nuo Mirties

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
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Jos. F. Budrik 
INCORPORATED 

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėlių

W. Swan Street. Besėdėdamas 
įstaigos raštinėje jisai gavo šir
dies ataką. Sukrito ant stale
lio prie kurio buvo telefonas. 
Jį nuvertė. Jo vaitojimą išgir
do telefonistė telefonų stotyje, 
davė žinią policijai, ir loji nu
skubėjo patirti kas atsitiko. 
Rado Benueitą be sąmonės. Jį 
nugabeno į ligoninę, ir ten jį
atgaivino.

— Vokiečių sostinėje vakar 
butą didelio susirūpinimo, nes 
manyta, kad sovietų aviacija 
bombarduos Berlyną. Dabar vėl 
viskas eina normalia vėže, skel
bia vokiečiai, nes sovietų avia
cija yra bejėge pasiekti Berly
ną.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
n-n naudingos

i S

TOWN OF LAKE — 75 me
tų John Bennett, 4604 S. Ash
land, dirbo už sargą ad. 337

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nariai. M
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

KITI LIETUVIAI pAKTARAT
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

"drTaTjenkinš-
f Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7__9 vai vakaro ir pasai sutarti.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Tel. YARDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 S O. HALSTED ST.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: 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.

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą 

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite 

YARDS 3088

DR. BRTTNO J.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
vakaro. trečiadieniais ir sekmadie

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

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30 
vai vakare.

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

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 teita.)
r

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN !

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal rau- 
jausips metodus X-Ray ir kitokius 
elektrom prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St.. netnl’ Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 74C4

Dr. Charles Segal
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 diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2
ofisas—3323 So. Halsted St

Miesto
Kamb.
Namų
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 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
T«L VICtery 8679
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Sėkmingas Žemaičių 
Klubo Piknikas

Sutraukė Daug Publikos.
Birželio 22-rą d., įvyko Že

maičių Kultūros Klubo piknikas 
Kubiliaus darže, Justice Park, 
III.

Piknikus buvo skaitlingas ir 
visais atžvilgiais sėkmingas. 
Klubui liks gražaus pelno.

Programas buyp gražus ir į- 
vairųs. Atsilankiusieji gavo a- 
pie 14-ką vertingų dovanų.

Padėka.
Varde komisijos ir valdybos 

tariu šipdingą ačiū dovanų au
kautojams, radijo bangų leidė
jams ir “Naujienoms” už davi
mą vietos pasigarsinti.

Ačiū suvalkiečių chprui už 
gražų sųdainąvįrpą. Pagaliau a 
čiu ir publikai už tokį skaitlin
gą atsilankymą.

Susirinkimas.
Reikia žymėti, kad klubas 

gavo 15-ka naujų narių, kurie 
vietoj užsimokėjo, o kiti pasi
žadėjo atsilankyti į sekantį su
sirinkimą, kuris įvyks liepos 

ę 46 d. Hollywood Inu svetainėje, 
2-117 W. 43rd St.

žemaičių Kultūros Klubo pre
zidentas Steponas Narkis

A. + A.
URŠULĖ INGAUNIS 

(po tėvais Navickaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 23 d., 12:30 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus 85 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Panevėžio apskr., Šeduvos pa- 
rap., Praslavonių kaime.

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 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Radžiaus 
koplyčioje, 668 W. 18th St., 
namų tel. CANAL 0855. Lai
dotuvės įvyks ketvirtad., bir
želio 26 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš kopi. į Dievo Apveizdos 
pargP| bąžųyčią, griebė, atsi
būk gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į švento Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Uršulės Ingaunis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai 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.

ANTON HERZIG 
(gyv. 3153 S. Emerald Avė.)

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

Paliko dideliame nubudime 
mylimą moterį Dorpthy, po 
tėvais Daugherty, tėvą ir mo
tiną Caroline ir Joseph No- 
vak, seseris Marie Gramont, 
Margaret Bond ir Bernice 
Thornton, brolius Philbp 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. Anton Herzig gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Moteris, Tėvai, Seserys, Bro
liai ir Draugai.

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

lefonu VlCtory 1158.

LOi/EAlS”™-" U U f Iv IV V įsas Fąsąplio
Dalis

K VIETKININK A8 
(jėlės Vestuvėms, Bankietąms 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel YARDS 7308

“Visus Myli”, Tik 
Visi “Piktų 
Dvasių Apsėsti”

Naujasis “Jėzus”

Kai žmogus gyveni, tai vis 
kas nors naujo tenka pamatyti, 
štai mano geras draugas kau 
rutėnas pridavė pasiskaityti 
naują mėnesinį laikraštėlį “Tė
vynės Balsą”, kuris ganą gra
žiai skambą: “Teisybės, meilės 
ir žmoniškumo laikraštis”:

Pradžioj yrą ągitąęinis 
straipsnis sumaišytas su filoso
fija ir su inąrksįzmu, dar įr 
pykjiu, kurį redaktorius mėgsta 
paminėti. Žinomą, iš visų filo
sofijų įąi tik redaktoriaus yrą 
aukščiausią. Jis net ir sų Jė
zum susilygino. Ęet mes tuom 
netikim. Matyt, kad redakto
rius pykčiu ir piktomis dvasio
mis labiau apsikrėtęs negu kas 
kitas.

štai vienoj vietoj rašo: “Aš 
myliu ir Bagočių, ir Grigaitį, ir 
Mažukną”, o toliau jau meldžia, 
kad kas nors piktas dvasias iš
varytų iš minimų asmenų.

Man rodos, kad kaipo redak
toriui ir dargi universitete bu
vusiam, tai jau taip rašyti — 
fe! Lygintis sp Jėzum ir jį ap
gaudinėti! Juk Jč^us pasakė: 
jei kas tau užgavo per žandą, 
tai atsuk ir kitą. Na, ar redak
torius taip elgiasi? Ir kaip ži
nome, su Jėzum taip žaisti, tai 
baisus pavojus, galima užsipel
nyti vietą pačiam gilume pra
garo, kur gali tekti degti per 
milijardus metų. Teisybę redąk. 
parašė: “Libera nos a malo”.

Stepukas

aniw —n   mm j

NIKODEMAS PETRAUSKAS 
Gyveno 842 W. 33rd Place.

* •. 6Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 23 d., 2 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs 68 metų
amžiaus, gimęs Panevėžio 
mieste.

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

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

Visi a. a. Nikodemo Pet
rausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoŠirdžįai kV^_ 
čįami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris, 
Duktė, žentas, Sūnūs, Anū
kai ir Giminės.

Laid. Dįrekt. S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138—1139.

BARBORA ANTANAVIČIE
NĖ, po tėvais Voškartaitė, 

1719 Eilėn Street
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 24 d., 4:15 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoje, Raseinių ap
skrity, šviekšnių parap., Mie
želių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
2 sūnūs: Juozapą, mrčią Ber
nice ir Justiną, marčią Mar
garet, dukterį Valeriją ir 2 
anūkes, Adelihe ir Geraldine, 
seserį Marcelę Narbutienę, 
švogerį Joną ir šeimą ir ki
tas giminęs. Priklausė prie 
šv. Cecilijos ir Chicagos Liet. 
Draugijų.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 1735 Wabansia Avė Laido
tuvės įvyks šeštad., birž. 28 
dieną 9:0Q vai. ryto, iš ko.pl, 
į šv. Mykolo parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Antana
vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvąuti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
pątąrnąvimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:
Sūnus, Marčios, Duktė, Anū
kės ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunąi. Tel. CANAL 2515.

Prieš Orinės Apsaugos Pratybos šiandien Tikrovė.

šie Rusijos žmones prieš porą mėnesių tik pratybas laikė orinės atakos ap
saugai Kijeve, bet šiandien tos pratybos jau virto tikrove. Tą miestą naciai jau 
keliais atvejais bombardavo ir užmušė bei sužeidė šimtus žmonių.

Piknikai, 
Piknikai, 
Piknikai!

Visi Juos Rengia, Tik Spėk 
Važiuoti!

CICERO. — Grant Works 
Meps Republican Klubas turės 
savo 7-tą metinį išvažiavimą — 
pikniką šį sekmadienį, birž. 29 
(liepą, White Eągle Grove, vie
nas blokas į rytus nuo Ogdcn 
Avė., prie Desplaines upės. Se
na, žinoina vietą, lietuvių ląn- 
koųią. Rengėjai užprąšo visus 
atsjlankyti. Įžangą veltpi. Bus 
daug žąidįpių ir dovąnų.

JUŲZĄĘAS BALTUŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 23 d., 10:00 vai. ryto, 1941 
nj.,' sulaukės 52 metų amž., 
gimęs Lietuvoje, Radviliškio 
parapijoj.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

žmoną Bernice, ,po pirmu vy
rų Lapinskięnę, seserį Roza
liją Martikonipnę, jos vyrą 
Juozapą, jų sūnus Richardą 
ir Leonardą ir kitas gimines 
ir draugus.

Priklausė prie American Le- 
gion Darius-Girėnas Post 271.

Jaunas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioje, 1646 W. 46th St.'

Laid. įvyks penkt., birž. 27 
d, 1:00 vai. popiet. Iš koply
čios bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Joseph Baltuš
kos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
žmęiuų Sesuo, švogeris 

ir Giminės
Laid. dir. I. J. Zolp, tel. 

Yards 0781.

SYLVESTRAS KLIMAS 
Gyveno 5Q25 S. Keeler Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 24 d., 5:55 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs 53 m. amž., 
gimęs Utenos apskr., Kazitiš
kio parap., Laukštainių kaime

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

pusbrolį Kunigą Joną Klimą 
ir daug draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Liulevi- 
čiaus koplyčioj, 4348 S. Cali- 
fornia Avė. Laidotuvės įvyks 
.penktadienį, birželio 27 d., 
8:30 vai. ryto, iš kopi. į Ne
kalto Prąs. Pąn. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kaziipi’ero kapi
nes.

Visi a. a. Sylvestro Klimo 
giminės, drąugpi ir pažįsfąmi 
esat nuoširdziąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
ktsisveikmimą. Nubudę lieka: 
Pusbrolis, Draugai ir Pažįs
tami.

Laid. Direkt. Liulevičius, 
TeJ. LAFąyette 3572.

Veda Narių Vajų.
Mipetas klubas jau 7 metai 

kąįp suorgąnizųotas. Nąriai ga
li būti įvąirių tautų. Kalba ben
dra — anglų, mokestis $1.00 
metams. Dabar eina vajus nau
jų narių, daug lietuvių rašosi. 
Tarpe organizatorių musų tau
tietis B. Šeputis stovi pirmoj 
vietoj. Prirašė 26 narius.

Miesto assessorius advokatas 
Frąnk Christenson yra narys to 
klubo ir draugiškai veikia. Su
sirinkimus laiko kas trečių ket
vergę Joe Shameto svetainėje, 
1500 S. 19 Avė. 1

A n Yrąs Piknikas.
Taipgi tų pat sękmądięnį, 29 

(liepų, vietinė draugija Švento 
Aptąno turės- savo metinį išva- 
žįąvimų naujam Labdarių ukyj, 
McCartĮiy loąd ir 128 Si., Or
te n d Park. < f / ,

Kareivių draugija ir Raudo
nos Rožės klubas yra pu tarę 
dųlyvaugti. bariai pasistenkite 
susiorganizuoti ir 'bendrai va
žiuoti.

“Rezerve”.
Liepos 13 dienų, Liberty dar

že. Raudonos Rožės klubas tu
rės savo didelį piknikų. $300.00 
yra skiriama dovanoms.

Rugpiučio 10 dienų tai ĮCarci- 
vių draugijos piknikas,, taipgi 
Liberty darže. Komisija jau 
trusiasi sušilusi. D.

13-ta Penktadienį 
Jam Buvo Laiminga

Dėkingas Antanas

RRIDGEPORT — Praeitų 
penktadienį, birželio 13 d., 
įvyko šeimyniška sueiga, An
tano ir Linos Laucių namuo
se, 714 W. 31st St., Antano 
Lauciaus varduvių proga.

Svečiai įsibaliavoję, nutarė 
išvykti į miškus. Linos Laučie
nės draugės pampinusios val
gius ir šeštadienį į Liberty 
Grove nuvyko apie 50 žmonių. 
Piknikavo visų dienų.

Gal 13-ta penktadienį ir yra 
nelaiminga data, bet Antanas 
Laucius labai laimingas, nes 
gavo vertingų dovanų ir links
mai praleidęs vąrdądienį.

Aptanas dėkupja visiems už 
sveikjnjmųs ir dovapa$.

—J. 'a. S.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeįgu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spuĮkų,— 
gausi paskolų ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL. '

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Turėjo Pasekmingą 
Biznio “Grand 
Opening”
Joe ir Anna Petraičiai Dėkoja 

Atsilankiusio m s

šeštadienį ir sekmadienį, 
birželio 14 ir 15 dd., Joe ir Au
na » Petraičiai surengė Grand 
Opening savo naujo “Rainbow 
Taverno”, 658 W. 35th Street.

Parengimas pilnai pasisekė. 
Svečių prisirinko liek daug, 
kad visi nesutilpo į jų erdvų 
biznį.

Atsilankiusių tarpe buvo ir 
jų praeities draugų su kuriais 
jau seniui nesimatę.

J. ir A. Petraičiai mano, kad 
pasigarsinimas “Naujienose” 
padėjo jiems sukviesti praei
ties draugus. Jie yra visi pa
tenkinti biznio iškilmingu pra
dėjimu ir labai dėkoja visiems 
atsilankiusiems. Atsiprašo tų, 
kuriems vietos buvo perankšta. 
Prašo užeiti ateityje. Jie tinka
mai kiekvienų priims.

—.7. A. S.

ŠVENTĖ JONO
VARDUVES

Pirmadienį ir antradienį, 
birželio 23 ir 24 dd., buvo su
rengtas smagus vardadienis 
žinomam bridgeportiečiui, biz
nieriui John Laudontui, jo už
eigoje 3538 So. Halsted St.

—J. A. S.

BilI Popel! Įrengė 
Gražią Svetainę

Jau ^pašventino”

BRIGHTON PARK. — Bill ir 
Ona Popeli, 4756 S. Western 
avė., “Streamline” Taverno ir 
Lunch Room savininkai, įrengė 
puošnią ir patogių salę šokiams, 
vestuvėms ir susirinkimams.

Birželio 21 d. pripuolė Biil 
Pope]! gimtadiepis, todėl pąsį- 
nauduodami ta proga sukvietė 
draugus ir pažįstamus ir išmė
gino svetaines tinkamurpą.

Svečiai buvo maloniai priim
ti ir pavaišinti. Visi valgė, gere 
ir šoko iki vėlybos nakties.

Steponas

Garsinkitės “N-nose’

BARGENAS! 5 flatai ir storas 
parsiduoda ant greitųjų už $2,250, 
rendos neša į mėnesį $73.0Q. Arba 
mainysiu ant farmos arba kito ko.

Išsimąino lotas labai geroj vietoj, 
33x125. Viskas išmokėta. Mainysiu 
ant automobilio. Lotas rąndąsi 59 
ir Crawford Avė. Šaukite BOUle- 
vard 1116.

FARMS FOR SALĘ 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI GERA pieno far- 
ma. Smulkmenų norėdami rašykite: 

1 Box 55, Augustą, Michigąn, Rpute 2

HELP VVANTED—FEMALE 
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.

OPERATORS, PATYRUSIOS, on 
two needle Singer air tucking and 
cording machine.

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

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

SCHAFFNER, 
7000 Sheridan Rd. 

AMBASSADOR 1192.

OPERATORS, SINGLE Needle, 
on wash dresses. Patyrusios. Pa
stoviai. Smagi aplinkuma.

404 So. Racine, 2-ros lubos

MERGINOS, FOLDERS and in- 
spectofs, pramoninei skalbyklai. 
Patyrimas nereikalingas. Kreipki
tės į Mechanic’s Overall Laundry. 
2221 West Oakdale Avė.

HELP WANTED—MALĖ
> Darbininkų Reikia

KANDY 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 EXTERNAL, 
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. Wentworth Avė.

SAUSAGE STUFFERS, GRIND
ERS, CHOPPERS and LINKERS. 

ARMOUR & CO. 
43rd and Packers Avė.

VVHOLESALE EUKN1TUKE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. UI Te) REPublic #05’

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.

Aplankė Ligonį Ir 
Kartu Pagerbė 
Antanus

Vienu Sykiu Nei Tris

NORTH8IDE — Antano 
Šimkaus vardadienio proga, at
silankė daug draugų ir pažįs
tamų Šimkų namuose, 3133 
Lyndąle Avc. birž 12. Įvyko 
pasilinksminimas, kuriame a- 
part p. Šimkaus buvo dar du 
Antanai: Sobul ir Lungevicz.

Šimkus Nesveikuoju
P-s Šimkus gal būt ir nesi

tikėjo, kad jo draugai atsilan
kys, bet jie nujautė jį negalau- 
jant, tad buvo kartu aplanky
ti ligonį ir pasveikinti vardu
vių proga. P-ą Šimkus su savo 
kurna Oną pagamino skanius 
užkandžius ir taip prasidėjo 
vaišės ir širdingi linkėjimai.

Į vąrdųves buvo atsilankę 
šie asmenys: pp. Kairiai, Gra
kauskai, Poparai, Sobul’ai, p. 
Strupas, p. Valaitis, Ant. Lun- 
geviez, St. Buneckis, Jonas 
Draugelis, pp. Gorai, p-nia Ra
džius, Alės Miller ir žmona 
ir Ona Dovgin. Pp. šimkai vi
siems svečiams širdingai dė
koja už ątsiląnkymų ir sveiki
nimus. —Jūsų Oną

REMKITE TUOS, KURIE 
.GARSINASI

“NAUJIENOSE”
* N »•••

HELfP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininklų 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.

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

REIKALINGAS KAUNTERIUI ir 
shprt-order vyrąs, taipgi patyrusios 
veiterkos. Kreipkitės.

PHIL’S RĖSTAURANT
4 So. Wells Street

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

PARSIDUODA BIZNIS, school 
supplies, "groseries. Biznis eina ge
rai, išdirbtas per 17 metų.

2258 W. 21st Place.

PARSIDUODA RESTORANAS, 
gerai išdirbtas, kampas prie dirb
tuvių. Priežastis — turime 2 bizniu. 
Box 2504, 1739 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

DAILUS LOTAS 100x125 pėdų. 
8 kambarių namas, karšto vandens 
šiluma, 2 karam garažas, 72-ros 
ir Mąplewood Avenue apylinkėję. 
Kaina .................................. $6,500

JOHNSON, 
REPublic 2031.

APARTMENTAS PARDAVIMUI 
SOUTH WEST SIDE

Atdaras apžiūrėjimui—6228 So. 
Rockvvell. 5 ir 6 kambariai. 2 pas
kiri apšildymui įrengimai. 30 pėdų 
lotas. 2 karam garažas. Stogas in- 
suliuotas. Langai vveather stripped. 
Venetian blinds ir daug ekstra įtai
symų. Duokit pasiūlymą.

Telefonas VICTORY 3669. 
Mr. Gerlich.

2808 W. 63rd STREET. Dėliai 
mirties parsiduoda daili su Vitrolite 
frontu krautuvė, su trijų kambarių 
apartmentu viršuj ir su 3 ofisais. 
Pastatas 4 metų senumo. Visai ne
brangiai. REPublic 1842.

PARDAVIMUI GERA BIZNIA- 
VA savastis—2 aukštų muro na
mas. Krautuvė ir flatai. 2 karam 
muro garažas, štymo šiluma.

Box 2503.
1739 So. Halsted St.

NUOSTABUS BARGENAS -,
Lotas ties 6$45 S. Western Avė., 

2 aukštų mūras, štymo šiluma, di
delė krautuvė, tailo grindys. Dai
lus 6 kambarių flatas. Ąžuolo tri
nias ir grindys. Tavernos fiksČeriai 
kartu. Lotas 100x125 pėdos.

JOHNSON, REPublic 2030.

MES MOKAM JUMS 
MOKINANTIS 

Reikalingos kelios jaunos merginos 
mokytis rankomis pinti pataisom 
sugadintų drabužių. Turi turėti 
kiek patyrimo su adata.

ADAMS WEAVING CO. 
209 So. State Street.

VASARINIS KATEDŽIUS. Fur- 
nišiuotas. 2 mylios vakaruose nuo 
Yorkville, upės frontas. Phone 4135. 
Dittman, 623 Lafayette, Aurora.

NAMAI IR FARMOS
Kas ką turite mainyti, arba nori

te pigiai pirkti, telefonuokite Rp- 
public 3713. Turiu namų po visą 
Chicagą ir apylinkę. Visokio didu
mo. Kainps $13,000 iki $185,000. 
Taipgi turime labai gražių farnių 
pardavimui arba mainymui.

CHARLES P. SUROMSKIS
6921 S. WESTERN AVĖ. 
Vakarais PROspect 1111.
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Autorizavo Privatinį Nubaudė Firmą — 
Kapitalą Gerinti Bausmės Pinigus
Lūšnų Distriktus Duoda Darbininkam

VOKIEČIŲ KAREIVIAI PERŽENGIA RUSIJOS SIENĄ.

Padalina jiems $9.570Įstatymas ..Daugiausiai Taiko
mas Chicagai

Valstijos gubernatorius Green 
rengiasi pasirašyti legislaturos 
priimtų įstatymų, kuris autori
zuoja privatines įstaigas atsta
tyti lūšnų distriktus didesniuo
se Illinois valstijos miestuose, 
ypač Chicagoje.
Valdžios Projektai Chicagoje

Ikišiol lūšnas nugriauti ir 
naujus pavyzdinius namus sta
tyti turėjo teisę valdiškos į- 
staigos. Toje srityje daug dar
buojasi Federal Housing Au- 
tbority, kuri Chicago j pastatė 
Jane Addams, Lathrop, Trum- 
bull, ir kitus panašius butų 
projektus.

Įstatymo tikslas yra duoti 
privatiniam kapitalui progų 
pelningai statyti ir operuoti di
delius butų projektus tuose dis- 
triktuose, kur lūšnų yra daug, 
ir kur valdiškos įstaigos nesi
rengia butų sųlygas pagerinti’.

Išteisino Agentą 
Devero

Laukia Antros Bylos
Miesto teisėjas Gorinau iš

teisino buvusį AFL bučerių li
nijos agentų Thomas Devero, 
kurį CIO skerdyklų unijos or
ganizatoriai apkaltino grasi
nimu juos nušauti. Teismas su
rado, kad Devero nebuvo gin
kluotas, kai darė tų grųsinimų, 
ir turbūt buvę po alkoholio 
įtaka.

Devero yra paleistas po kau
cija kitoje, kriminalėje byloje, 
kuri jį kaltina pašovimu lietu
vio Juliaus Sereikos. ’

Devero gyvena ad. 4300 
Drexel bulvaras.

Po 17-ką Centų 
Kasdien —

Kai kur daugiau

Chicagos miesto valdžios už
laikymas kainuoja po 17 centų 
kiekvienų dienų kiekvienam 
Chicagos gyventojui.

Tokia skaitlinę skelbia U. S. 
cenzo biuras.

Chicagiečiai gali pasidžiaug
ti, kad kitų miesto gyventojai 
valdžiai išlaikyti išmoka dau
giau, pavyzdžiui, newyorkie- 
čiai, detroitiečiai mihvaukie- 
Čiai, pittsburghiečiai, clevelan- 
diečiai ir bostoniečiai.

“Hitleris Turi 
Būti Sumuštas”
Ateivių laikraščių redaktorių 

nuomonės
Dienraštis “Chicago Daily 

News” atsiklausė kelių ateivių 
laikraščių redaktorių nuomo
nių apie Rusijos-Vokietijos ka
rų.

Visi vienbalsiai pareiškė, kad 
tas vėliausias įvykis nepakeičia 
padėties — Hitleris tebėra di
džiausias pasaulio taikos prie
šas, ir nežiūrint kaip pasibaigs 
mūšiai sovietų žemėje, Hitleris 
turi būti sumuštas.

Visi už Rooseveltą
Visi taipgi vieningai pareiš

kė pritarimų prezidento Roose- 
velto politikai.

Dr. Grigaičio nuomonė
^‘Naujienų” redaktorius Dr. 

P. Grigaitis “Daily News” dien
raščiui tarp kitko pareiškė:

“We (place our hopes in the 
policies and leadership of Pre- 
sident Roosevelt and our Ame
rican government”.

Už nemokėjimų darbininkams 
minimum algų Chicagos firma 
Mid-City Uniform Company, 
2330 W. Cermak Road, buvo 
priteista užsimokėti $9,570.30.

U. S. darbo departamentas 
perėmė tuos pinigus ir juos da
lina firmos darbininkams. Vie
na tarnautoja gavo $162 čekį. 
Kiti gavo sumas, proporciona- 
lias išdirbtam laikui.

Vėl Kalba Apie 
Vandens Myterius

Nori įvesti Southsidėj.
Periodiniai Chicagos miesto 

taryba pradeda kalbėti apie 
vandens myterių Įvedimų Chi
cagos Southsidėje, klausima pa- 
diskusuoja, ir bijodami piliečių 
piktumo padeda jį užpečkin.

Dabar myterių reikalauja 
miesto viešųjų darbų departa
mentas, kad vandens vartoji
mų šiek tiek sumažinti. Juos 
įvesti reikėtų apie $350,000.

Sako, Nebus Dienų
Be Pieno, Be Mėsos

Bet gali pritrukti sūrio, 
kiaušinių

Agrikultūros departamento 
valdininkas M. Clifford Tovvn- 
send vakar Chicagoje pareiškė, 
kad per ilgų laikų, o gal ir vi
sai nebus dienų be mėsos ir be 
pieno, taipgi nebus kitų maisto 
suvaržymų, kurie buvo įvesti 
pereito karo pradžioje.

Jeigu ko pritruks, tai pir
miausiai sūrio ir kiaušinių.

Suėmė Septynis 
Detektyvus Prie 
Streiko Pikietos

Buvo Tarp Wilson-Jon.es 
Streikierių

'Prie Wilson-Jones Loose 
Leaf Company dirbtuvės, 3300 
Franklin Bulvaras, kur vyksta 
CIO streikas, ir nuolat budi pi- 
kieta, policija suėmė septynis 
privačius detektyvus.

Kompanija užsigynė, kad de
tektyvus samdė, bet detektyvai 
kurį laikų sukinėjosi slreikie- 
rių tarpe ieškodami informaci
jų.

Suimtieji yra: Frank F. 
Dempsey, Gus Engleman, Fr. 
Miller, Boyd Bradley, Thomas 
Crosley, Oscar Maze ir Oscar 
Grimes, visi iš privatinių agen
tūrų.

Eleveiteriai Užmušė 
Du Žmones

Kūdikį, darbininkų
Adresu 707 Junior Terrace 

į viršų važiuojantis eleveiteris 
pagriebė 7 metų mergaitę Ro- 
chelle Ląuer, jų prispaudė prie 
šulinio sienos ir mirtinai su
trynė.

Kitoje nelaimėje ad. 609 So. 
Wabash eleveiteris užmušė 31 
metų darbininkų Arthur Tur- 
ner, 3253 Cottage Grove.

Juozas Doška 
Senelių Namuose

/Senas Chicagos lietuvis Juo
zas (Joe) Doška dabar randasi 
senelių namuose, adresu 345 W. 
70th Street.

Jo draugai ir pažįstami kvie
čiami jį ten aplankyti.

NACJIRNU *CME

Ši per radijų iš Berlyno atsiųsta fotografija, perėjusi per nacių cenzorius, parodo vokiečių kareivius 
keliantis guminiais laiveliais per upę. Anoj pusėj, sakoma, jau rusų laikoma žemė. Tiltų susprogdino be
sitraukiantieji rusai. Vokiečiai nepasako kurioj fronto vieloj ši fotografija nuimta. Labai galimas daiktas, 
kad tai Lietuvos žemėje ir, kad sugadintasis tiltas buvo Lietuvos pastatytas.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Submarinai Bus Statomi Prie Ežerų

V AI' ITFNU-ACM H T.«lephf>l«>
- ipegreitinimui J. V. laivyno stiprinimo, submarinai 

pradėta statyti ir Didžiųjų Ežerų regi jone. Čia parodo
ma dėjimas pagrindo pirmajam povandeniniui laivui 
Maniloxvoc, Wis.

žuvo 8 žmonės
Vakar ir užvakar vakare au

tomobiliai užmušė šiuos žmo 
nes:

Mrs. Frieda Siaender, 32 m 
a., nuo 1420 Barry avenue;

Ruperto Alonzo, 50, 3124 E. 
91st strect;

Charles Moe, 74, 422 S. Camp 
jell avenue; *

Samuel Hershbein, 69, 1625 
North Karlov .avenue.

Mrs. J. W. Kihiberlin, ir 13 
m. duktė Elizabetlu 5054 Erie 
street (žuvo prie Warsaw, 
Ind.);

James Gavin, 59 m. a., 13416 
Buffalo avenue;

Charles Hildebrandt, 57 m. a, 
6737 Lindbergh avenue.

John Carson, 65 m. a., Chi
cago Heights;

Suėmė 6 už berniuko 
suvažinėjimų

Roberts Parke, III., užvakar 
“hit-and-run” vairuotojai suva
žinėjo 7 metų berniukų Duane 
Bjorklund — nupiovė jam ko
ją.

Už į'vykį policija suėmė šešis 
žmones, važiavusius automobi
liuose, kurie berniukų sužeidė. 
Abu automobiliai važiavo Chi- 
cagon iš varduvių vakarėlio. 
Vienas berniukų parmušė, ant
ras jį pervažiavo.

Suimtieji yra visi chicagie
čiai: Fred J. Owens, Charles H. 
Bauer, vairuotojai, ir keleiviai: 
William Murphy, 45th ir Ash
land; Joseph ir Norman Gili, ir 
Thomas Howley.

Nenorite Divorso? 
Prižiurėkit Kojas!

štai vėliausias “receptas” šei
myninei laimei.

Jį padarė Dr. Maurice Udell, 
kojų specialistų suvažiavime 
Chicagoj:

Didžiausia divorsų priežastis 
yra vyro žiaurumas žmonai, ar 
atvirkščiai.

žiaurumas yra rezultatas pa
krikusių nervų.

Skaudančios kojos krikdina 
žmogui nervus.

Todėl prižiūrėkite kojas. Jei 
kojos neskaudės, nervai bus 
sveiki, kai nervai bus sveiki, 
nebusite žiaurus — ir nereikės 
divorsuot.

Lengva ir aišku, ar ne?

Pralaimėjo Laisvę, 
Pralaimėjo Ir 
Savo Žmona c

Naujoko Alfonso Marti nkaus 
Vargai

Apskričio teisias DeSort, 
vakar suteikė divorsų jaunai 
bridgeportietei Sylvijai Martin- 
kienei, 3825 South Emerald 
avenue.

Ji kaltino savo vyrų Alfon
sų Martinkų žiaurumu ir nesi
rūpinimu jos pragyvenimu. Nei 
iš šio, nei išto, sako, jisai buk 
nuėjo į rekrutaviino stotį, pa
sisakė esųš nevedęs ir įstojo 
armijon.

Sėdi Belangėj
Bet armijos gyvenimas Al

fonsui turbūt nepatiko, nes ji
sai pabėgo iš Fort Sheridano, 
III., ir sugrįžo namo atkariauti 
savo žmonos meilę. Per tris 
savaites jisai slapstėsi nuo ar
mijos, bet vėliau jį susekė, ir 
uždarė dviems menesiams be
langėje.

Taigi, Alfonsas neteko ir lai
svės, ir šiandien turbut sužinos 
kad neteko ir žmonos.

Grant Parko
Koncertai Visgi 
Įvyks

Parkų distriktas paskyrė 
$32,000

Buvo kalbėta, kad dėl lėšų 
trukumo šįmet nebebus nemo
kamų simfonijos koncertų 
Grand Parke.

Chicagos Parkų Distriktas 
betgi surado pinigų tam tikslui, 
ir nutarė koncertus rengti.

Jie prasidės liepos 8 d. ir 
įvyks kiekvienų savaitės dienų, 
išėmus pirmadienius.

Parkai koncertams skiria 
$32,500.

SKIRTUMAS VISGI, 
MAŽAS

—Juokų. Kampelis—
LEONAS — Kai aš pareinu 

namo vėlai tai mano žmona 
pasidaro istoriška.

ANTANAS — Nori pasaky
ti isteriška.

LEONAS — Ne, istoriška. Ji 
tuoj ima mano praeitį knibinė

ja. ’

VAKAR CHICAGOJE
*

• Penki žmonės buvo su
žeisti dviems Alton gelžkelio 
traukiniams susikalus prie 
Wilmington, UI., netoli Jolielo.

• Už pratinima keturių 
berniukų vagiliauti kriminale 
grand džiurė patraukė teisman

m. Steven Nichols’ų. Jam 
paskyrė $16,000 kaucijos.

• Kriminali s teisėjas Sbar- 
baro nuteisė kalė ji man buvusį 
prohibicijos laikų bullegerį, 
Joe Saltis’ą, kuris neseniai 
bandė nušauti savo žmoną ir 
sūnų, laike šeimyninio ginčo. 
Šaltis turi atidirbti $100 pabau
dą. Jisai gyvena ad. 9869 So. 
Bell avenue.

® Cook apskričio taryba va
kar pasiryžo •modernizuoti ele- 
veiterius apskričio rūmuose, 
po įvykio užvakar kuris vos-vos 
nepasibaigė tragedija. Vienas 
eleveiteris, vežantis 16 žmonių 
žemyn, staiga ėmė kristi ir nu
krito iki trečio aukšto pirm 
negu automatiški saugumo a- 
paratai jį sustabdė- Žmones bu
tų buvę arba pavojingai su
žeisti arba užmušti, jeigu ele
veiteris butų nukritęs iki šu
linio dugno porų pėdų žemiau 
pirmo aukšto.
... .© Už būrimų ateities už pi
nigus miesto teisėjas Hermes 
paskyrė 3 mėnesius probacijos 
31 metų chicagietei Mrs. Dolo- 
res Wade, 1452 Barry avenue.

e Bevažiuodamas autobusu 
prie South P.ark ir 43rd st. stai
ga mirė 45 m. George E. Phil
lips, 6917 Prairie avenue.

© Kadangi drafto stotys at
einantį antradienį bus uždary
tos drafto reikalams, tai armi
ja žada pirmadienį paimti 672 
vyrus — dviejų dienų kvotų į 
vienų dienų. Antradienį stotyse 
bus registruojami vyrai sulau
kę 21 metų amžiaus.

• leloje netoli namų prie 
troko vairo buvo atrastas negy
vas 48 metų šoferis, James Si- 
chy. Jisai gyveno ad. 5431 So. 
Talman avenue. Mirė širdies li
ga.

• Policija ieško trijų pikta
darių, kurie užpuolė Mercy li
gonines slaugę ir jos vaikinų 
ir abu skaudžiai sumušė. Slau
gei buvo nulaužtas žandikaulis.

Trečiadien., birželio 25,1941

PO CHICAGĄ
* PASIDAIRIUS

Su Vygantu
Komunistams atėjo liūdnos 

dienos. Tikras moralinis (grei
čiausiai ir materijalinis) ban
krotas. Per metų eiles statytos 
pilys iš dumblo staiga išlėkė į 
padanges ir jie pasiliko be nie
ko.

Visos jų linijos, visi frontai, 
visos platformos, pasirodo, bu
vo vien tik durnai ir kada pa
pūtė smarkesnis vėjas, viskas 
nuėjo po paibelių.

Kiekvienu klausimu bolševi
kai darė “svarbius” pareiški
mus ir nurodinėjo “teisybę”. 
Kiekvienu vidujiniu ar tarptau
tiniu klausimu bolševikai visa
dos turėjo “tikrąjį” atsakymų. 
Visi kiti, kurie su bolševikų 
evangelija nesutiko, buvo ‘ ka
pitalistai, liaudies priešai, krau
geriai, imperialistai ir mela
giai.” Visi nebolševikiški laik
raščiai jiems buvo tik “viską iš
kreipianti buržuazinė spauda.”

Šiandien tas muilo burbul is 
sprogo ir žmonės turi progos 
aiškiai pamatyti visos bolševiz
mo mašinos supuvimų. Ir žmo
gų ima tik juokas, kartu ir pa
sigailėjimas, žiūrint į tų suve
džiotų vargšų tragikomiškų pa
dėtį.

Gaila tų kelių šimtų lietuvių, 
kurie, išsižadėję savo protų, ak
lai sekė kelis nedorus lyderiu- 
kus, kurie komunistai didžiu
moj tik todėl, kad algų už tai 
gauna. Gaila ir tų žmonių, ku
rie iš aklumo tik bolševikų 
“visų žinančių ir permatanč ų” 
spaudų sekė ir iš jos sėmė savo 
žinojimų. Jie šiandien nieko ne
žino. Jei jie nors kiek dar kon
troliuoja savo akis ir protų, tai 
jie, kartu su visu svietu šian
dien tikrai mato kaip jie iki- 
šial buvo už nosies vedžiojami.

Jei jie dar nemato, jei jų at
mintis yra ant tiek trumpa, tai 
jie padarytų sau gero pasiėmę 
tokios “Vilnies” kad ir pere tos 
savaitės numerius ir perbėgtų 
antru kartu per tuos “tikrosios 
pasaulio padėties” išaiškinimus. 
Jei jie dar neužmiršo kaip 
juoktis, tai jie skaniai pasi
juoks.

Ve kaip “Vilnies” mokslinčiai 
ir ekspertai BIRŽELIO 20 d. 
(pereito penktadienio) numery 
išaiškino savo pasekėjų bandai 
naujai “pasirašytų” sutartį tarp 
Vokietijos ir Turkijos:

“Jie laukė karo prieš Sovietų 
Sąjungų, o susilaukė sutarties 
tarp Vokietijos ir Turkijos. 
Įvyko tas apie kų išanksto ne
buvo parašyta nei eilutės, o tas, 
apie kų buržuaziniai plačiabur
niai tauškė per ištisas dvi sa
vaites, neįvyko, čia pasirodė, 
kaip mažai permato įvykius 
buržuazinė spauda ir radijušai.”

“Aišku, kad ta sutartis nega
li patikti Anglijai. Ret jos pa
dėtis dabar tokia, kad net tų 
sutartį ji aiškina esant nukreip
ta prieš Sovietų Sųjungų, o ne 
prieš jų pačių. Akyva izdoje 
naujų bėdų Lybi joj ir Syrijoj 
gal sunku ir reikalauti, kad 
Londonas vaduotųsi logika.”

—x—
Ar dar reikia dyvylis, kad 

bolševikų banda tapo priglušin- 
ta, kada vos 48 valandoms vė
liau, įvykiai parodė, kad “bur
žuazinė spauda” permatė viską 
teisingai ir turėjo logikos, bet 
pačių komunistų redaktorių 
“gvildenimai” buvo tik įtartino 
kvapo dujos.
* Bet nesustokite čia, bolševi- 
kėliai. Perskaitykite iš naujo ir 
kitus “Vilnies” straipsnius, apie 
Amerikos kovojimą prieš Hit
lerį, apie “Lease Lend bilių”, 
apie Anglijos “imperialistinį” 
karą, ir t.t. ir 1.1. Skaitykite 
tuos pamokslus ir bandykite su
derinti su tuo kas dedasi šian
dien ir ką pati “Vilnis” jau 
šiandien rašo. Tik Šį sykį skai
tydami pavartokite savo pačių 
protus.

Nusinuodijo 
Kontraktorius

Apskričio ligoninėje pasimi
rė 47 metų chicagietis, Stanley 
Jaros, 2553 South Christiana 
avenue.

Pereitų šeštadienį jisai išgė
rė nuodų. Buvo namų taisymo 
kontraktorius.




