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LIBANUI IR SYRIJAI ANGLAI PRIŽADĖJO 
DUOTI NEPRIKLAUSOMYBĘ

Šimtai nacių orlaivių skuba prancūzų 
kolonijon

SUSPROGDINTAS NERIES TILTAS

LONDONAS, Anglija, birž. 8 
d. — Laisvų prancūzų kariuo
menė, britų kareivių padeda
ma, šiandien ry te peržengė Pa
lestinos sienų ir įžengė Syrijos 
teritorijon, skelbia britų žinių 
agentūra.

Karo operacijoms vadovauja 
prancūzų generolas Catroux, 
kuris buvo Indokinijos guber
natorium, labai gerai pažįsta 
Syrijos problemas ir turi visiš
ką prancūzų pasitikėjimą. Ge
nerolas Catroux, kalbėdamas 
gen. de Gaulle ir britų vardu, 
pažadėjo duoti nepriklausomy
bę Libanui ir Syrijai ir kviečia 
šių kraštų gyventojus padėti 
realizuoti šiuos uždavinius.

M. Lampson, britų ambasa
dorius Kaire, Syrijos gyvento
jams pasakė per radiją kalbą, 
kurioje britų valdžios vardu 
prižadėjo nepriklausomybę ir 
patarė padėti laisvų prancūzų 
kariuomenei išvyti naciams 
dirbančius Vichy valdžios agen
tus.

Anglijos užsienio'reikalų mi
nisterija paskelbė, kad Syrijos 
gubernatorius nekreipė jokio 
dėmesio į ankstyvesnius britų 
perspėjimus, Syrijos aerodro
mus perdavė nacių valdžios 
agentams ir prancūzų karo 
medžiagos atsargą siuntė Irako 
sukilėliams. Britai toliau nebe-'

J. V.-PRANCUZŲ ADMIROLU SUTARTIS
Hull paskelbė sutar

ties punktus
WASHINGTON, D. C., birž. 

8 d. — Sekretorius Hull vakar 
pareiškė, kad Jungtinės Valsty
bės turi pasirašiusios sutartį su 
Prancūzija dėl visų prancūzų 
posesijų vakarų žemyne.

Sutartį praeitais metais pa
sirašė prancūzų admirolas Ro- 
bert ir Amerikos admirolas 
Greenslade. Sutartis yra žino
ma abiejų kraštų vyriausybėms 
ir abiejų aprobuota.

Prancūzai pasižada per kolo
nijas nieku nepakenkti Jung
tinių Valstybių interesams.

Sutartis gali būti 
sulaužyta

WASHINGTON, D. C., birž. 
8 d. — Sekretorius Hull, no
rėdamas informuoti senatorių 
James Mead, parašė laišką, ku
riame išdėstė svarbesnius ad
mirolų pasirašytos slaptos su
tarties punktus.

Jeigu vyriausybė matytų, kad 
prancūzai naudoja salas kokiu 
nors budu pakenkti Jungtinių 
Valstybių arba kitų Amerikos 
valstybių interesams, tai tada 
J šią sutartį nekreiptų dėme
sio, bet prisilaikytų Havanos 
konferencijos nutarimų.

— Juan Dreyfuss, prancūzų 
konsulas Nikaragoj, atsisakė 
klausyti Vichy valdžios, nes ji 
dirba su naciais.

gali pasitikėti prancūzų gen. 
Dentz žodžiu, nes jis skelbė ne
padedąs Irako sukilėliams, tuo 
tarpu britai turi pakankamai 
įrodomos medžiagos apie jo pa
ramą.

NIKOSIA, Kypro sala, birž. 
8 d. — Praeitą naktį ir šios 
dienos rytą šimtai vokiečių ir 
italų orlaivių praskrido į Syri- 
ją. “Ašies” orlaiviai pakyla iš 
Dodekaneso salų ir skuba į 
Aleppo aerodromą. Dalis orlai
vių praskrido pro Kyppo salą, 
bet neišmetė bombų. Priešlėk 
tuvinės britų patrankos juos 
apšaudė.

ANKARA, Turkija, birž. 8 d. 
— Turkų pakraščių sargybos 
paprasta akimi gali pastebėti 
kaip šimtai nacių orlaivių lekia 
prancūzų valdomon Syrijon.

Du vokiečių bombonešiai nu
sileido turkų teritorijoj, Alek- 
sandretos aerodrome, kuris 
randasi pakelinį į Aleppo. Vo
kiečių lakūnai buvo kariškoj 
nacių uniformoj. Visi lakūnai 
areštuoti* ir nuvaryti į koncen
tracijos stovyklą*. *

Vokiečių lakūnai stengiasi 
aplenkti Kypros salą, nes prieš
lėktuvinės britų patrankos la
bai smarkiai juos apšaudo. Pa
stebėta, kad britų naikintuvai 
užpuolė Syrijon beskrendan
čias vokiečius ir ore vyko labai 
smarkus susišaudymas.

Prancūzai negali iš
vežti aukso

WASHINGTON, D. C., birž. 
8 d. — Sulig admirolų pasira
šyta sutartimi prancūzai pasi
žadėjo neliesti 200 milijonų do 
lerių vertės aukso, nepranešę 
Amerikos vyriausybei.

Prancūzai leido Jungtinių 
Valstybių laivams ir orlaiviams 
kasdien patruliuoti svarbesnėse 
salose.

Jungtinės valstybės turi sa
vo karo -stebėtoją, kuris apsi
gyveno salos centre ir laisvai 
gali stebėti karo jėgų judėji
mą.

Hitleris taikos 
nesiūlo

BERLYNAS, Vokietija, birž.
8. d. — Nacių užsienio reikalų 
ministerijos valdininkai pareiš
kė, kad Hitleris jokio taikos 
projekto nepasiūlė ir taikos ne
ieško.

Vokiečių kariuomenė laimėjo 
visuose frontuose, todėl jai nė
ra reikalo taikos prašyti.

Taikos pasiūlymai ’kyla iš bri
tų ministerijų, nes jie mato, 
kad karo laimėti negalėsią. Bri
tai prašo Amerikos juos gel
bėti, skelbia naciai.

.— Ispanų žinių agentūra skel
bia, kad du prancūzų genero
lai ir keli lakūnai pabėgo iš 
Prancūzijos ir atskrido Gibral- 
taran.

Wendell Willkie, atvykęs Chicagon penktadienį į vienybės iškilmes, aplan
kė kelias karo pabūklų dirbtuves pamatytį kaip jose vyksta darbas, čia jis su
sipažįsta su ginklais gaminamais Pettibonc-Mulliken dirbtuvėj.

Vichy nekariaus 
prieš de Gaulle

VICHY, Prancūzija, birž. 8 
d. — Vichy 'vyriausybė nutarė 
tuo tarpu vesti jokio karo prieš 
gen. de Gaulle* Jaikomas kolo
nijas.

Gen. Weygand griežtai pasi
priešino tokiam Darlano nuta
rimui, nes dabartinė Prancūzija 
neturi pakankamai ginklų.

Vokiečiai neleidžia prancu- 
zams gaminti naujų ginklų, o 
su esamais negali laimėti ilgiau 
oesitęsiantį karą. Pasakojama, 
kad Weygand nesutinka su Dar- 
ano bendradarbiavimo planu.

Akropoly dingo na
cių vėliava

ATĖNAI, Graikija, birž. 8 d.
— Šio mėnesio pradžioje iš Ak
ropolio prapuolė nacių vėliava.

Vokiečiai mano, kad ją . pa
vogė graikai ir yra pasiryžę 
sušaudyti vėliavos vogėją. IŠ 
viso naciai graikais yra labai 
nepatenkinti, nes jie dar ir 
šiandien reiškia savo simpati
jas britams.

Kai pamato britus nelaisvėj, 
tai jiems siunčia gėlių bukie
tus, duoda maisto ir visokiais 
budais jiems reiškia savo sim
patijas.

Graikai neprekiauja 
su vokiečiais

ATĖNAI, Graikija, birž. 8 d.
— Atėnuose ir kituose mies 
tuose graikai labai -šaltai el
giasi su vokiečių kareiviais, sa
ko nacių komandantas, todėl jis 
uždraudė gatvėmis vaikščioti po 
10 v.v.

Graikų prekybininkai nenori 
parduoti prekių vokiečių karei
viams. Komandantas patyrė, 
kad pirkliai reikalauja žymiai 
didesnių kainų iš vokiečių ka
reivių.

Už visas šias nedraugiškumo 
žymes vokiečiai smarkiai baus 
graikus.

ORAS
Debesuotas ir vėsus.
Saulė teka — 5:14; leidžiasi 

— 8:28.

CIO' PASMERKĖ K0MUNAC1U AGENTU
-' PASKELBTUS STREIKUS

CIO lyderių pareiš
kimai

LOS ANGELES, < Cal., birž. 
8 d. — R. Frankensteen, CIO 
aviacijos pramonės darbininkų 
unijos sekretorius, vakar per 
radiją vicšaiq pasmerkė Ingel- 
woodo dirbtuvėse * paskelbtą 
streiką. .

Frankensteen pareiškė, kad 
CIO vadovybe patarė stryko 
nepradėti, nes tuo reikalu bu
vo vedamos derybos su tarpi
ninkavimo komis'ja.

Streikas buvo netikėtai ir ne
teisėtai paskelbtas, todėl darbi
ninkams patarė sugrįžti j dar
bą.

Komunistų agen
tams pataria pa

sišalinti
LOS ANGELES, birž. 8 d.— 

Frankensteen tvirtina, kad 
aviacijos darbininkai paskelbė 
streiką vien tiktai dėl šlykš
čios komunistų partijos agentų 
agitacijos.

CIO lyderis patarė komunis
tų agentams . nesikišti į šios 
darbininkų unijos politiką, ku
rios nariai supranta gyvenamo 
momento pavojų ir nori atlikti 
savo pareigas.

Frankensteen šiuos pareiški
mus padarė su Philip Murray 
žinia ir pritarimu.

Vietos lyderiai prie
šinasi centrui

LOS ANGELES, birž. 8 d.— 
Vietos unijų lyderiai nepaten
kinti Frankensteeno pareiški
mais ir kviečia darbininkus 
tęsti streiką.

Streikuojantieji lyderiai pa
siuntė garsiakalbį automobilį, 
kuriame labai smarkiai n’ekino 
Frankensteeno pareiškimus ir 
aukštesnę CIO vadovybę.

Streikininkai reikalauja, jkad 
jiems mokėtų po 75 centus už 
darbo valandą ir visiems dar 
pridėtų po 10 centų.

Kariuomenė vyksta 
streiko vieton

CAMP HUNTER, Cal., birž 
8 d. — Vienas pėstininkų bata- 
lijonas, kuriame yra apie 900 
kareivių, vakar išvyko į Los 
Angeles.

Nepaskelbta kur batai i jonas 
vyksta, bet manoma, kad už
ims sargybas streikuojančiose 
aviacijos dirbtuvėse.

Ruošiasi išvykimui visa vie 
tos divizija, kuri turi apie 3100 
kareivių. Šie kareiviai vyktų 
tiktai tuo atveju, jeigu pasiųs
tųjų nepakaktų.

Prezidentas įsakė 
kariams pasiruošti
WASHINGTON, D. C.„ birž. 

8 d. — Kai tiktai Irigelwoodo 
dirbtuvių darbininįkai paskelbė 
streiką, prezidentas įsakė ka
riuomenei pasiruošti užimt’ 
dirbtuves.

Susilaikė nuo galutino šio 
įsakymo vydymo vien tiktai to 
dėl, kad .mano, jog darbininkai 
patys susipras ir pirmadienį 
grįš darban.

Prezidentas ėmėsi tokių 
griežtų priemonių todėl, kad 
streikas buvo paskelbtas tuo 
pačiu metu, kai tarpininkavi
mo komisija vedė derybas.

Kariuomenė nori 
jaunuolių

WASHINGTON, D. C., birž. 
8 d. — Kariuomenės vadovybe 
pareiškė, kad ji norinti galimai 
jaunesnių žmonių kariuomenė
je.

Pasakojama, kad stengiasi 
gauti vyrus nuo 21 iki 24 me
tų amžiaus. Senato komisijos 
nariai4 nesutinka dėl įstatymo 
smulkmenų.

Departamentas norėtų leisti 
prezidentui nustatyti kokio am
žiaus vyrai privalo būti kvie
čiami, tuo tarpu senatoriai no
ri įstatyman įrašyti šaukiamų 
amžių.

Valdžia ieško sabo
tažo kaltininkų

KAUNAS, Lietuva, birž. 8 d. 
— Ties Jonava tapo susprog
ti-’ n tas didžiulis Neries tiltas ir 
padaryti milžiniški nuostoliai.

Sovietų valdžia uždraudė 
spaudoje minėti šią nelaimę ir 
deda pastangas sudrausti kal
bas apie tilto susprogdinimą.

Ambasadorius neti
ki taikos galimumu

TOKIO, Japonija, birž. 8 d 
— Joseph Grew, Amerikos am
basadorius Japonijoj, pareiškė, 
kad nebetiki, jog dabartiniu 
metu «yra galima teisinga tai
ka.

Grew mano, kad Jungtinės. 
Valstybės gali būti priverstos 
stoti karan ir ginti ne tikta? 
savo krašto interesus, bet rei 
kalingą pasaulio lygsvarą.

Šiandien daroma taika būti 
.įaudinga tiktai Hitleriui, kuri; 
turi užkariavęs Europą.

Britai laukia Ameri
kos pagelbns _

WASHINGTON, D. C., birž. 
8 d. — Ambasadorius Winant 
pareiškė senatoriui George, jot 
didelė Anglijos gyventojų dau 
Tuma norėtų, kad Jungtinė? 
Valstybes stotų karan.

Bet britai labai nenusimins 
jeigu Amerika karan ir nestos, 
nes jie turi pakankamai jčgv 
priešintis Hitleriui.

Britų moralė stipri, pasitik 
savo lyderiais ir Įsitikinę, joj 
pavyks atmušti invaziją.

— Vokiečių aviacija bombai* 
davo Londoną ir padarė nuo
stolių karališkiems rūmams.

— Petaino valdžia išleido iš 
kalėjimo buvusį prancūzų prem
jerą Reynaud. Jam leido apsi
gyventi pietų Prancūzijoj.

— Italų radijas pasakoja, kad 
Irake dar tebesitęsia kovos su 
britais ir kai kuriose vietose 
vyksta labai smarkus mūšiai.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Laisvų prancūzų radijas skelbia, kad jų kariuomenė ne

sulaikomai žengia Syrijos jgilumon. Pasipriešinimas sutinka
mas, bet nedidelis.

— Petainas per radiją pasakė kalbą Syrijos kariuomenei ir 
patarė gintis. Maršalas skaito užpuolimą neteisėtu, nes Syrijoj 
jsą nėra vokiečių.

— Britų karo jėgos veržiasi Syrijon trim didelėm kolonom. 
Laisvi prancūzai įsiveržė 20 mylių ir užėmė Soweida miestelį.

— Kovose dalyvauja britų karo laivynas, kuris labai smar
kiai bombardavo pakraščių miestelius ir išlaipdino užfrontėj 
iaug kareivių.

— Vokiečiai sako, jog karas Syrijoj yra prancūzų reika
las ir mano, kad Darlanas sugebės tinkamai apginti prancūzų 
imperiją.

— Vokiečių aviacija, norėdama padėti Darlano jėgoms, la
bai smarkiai bombardavo Aleksandriją. Užmušė daug civilinių 
gyventojų, kurie bėga į krašto gilumą.

— CIO prezidentas Murray vakar patarė Inglewoodo avia
cijos darbininkams šiandien grįžti darban.

— Londope su dideliu nekantrumu laukiama Syrijos kovų 
išdavų. Jeigu šios kovos pasibaigs, kaip Dakare, tai Churchillio 
kabinetui gręsia labai didelis pavojus.

Jugoslavijoj, Semendrija miestely, sprogo vokiečių para
ko sandėliai ir išmušė visus miestelio gyventojus.

— Turkijos vyriausybė pareiškė, kad turkai bus neutralus 
laisvų prancūzų ir Vichy prancūzų karo metu Syrijoj.

Slapti policijos agentui jau 
areštavo visą eilę asmenų, ku
riuos kaltina sabotažu. Iki šiam 
metui nežinia koks yra suim
tųjų skaičius ir koki jų pareiš
kimai.

Tiltą sugriovė 
patys rusai

KAUNAS, Lietuva, birž. 8 <1. 
— Kaune eina kalbos, kad Ne
ries tiltą sugriovė patys rusai.

Karo psichozui nei kiek ne
sumažėjus, ties -visais dides
niais tiltais stovi raudonos ar
mijos sargybos. Turima žinių, 
kad raudonarmiečiai po visais 
svarbesniais tiltais turi padėję 
dinamito.

Nemokšos raudonos armijos 
sargybiniai, nemokėdami var
toti dinamito, patys sugriovė 
tiltą. Taip tvirtina jonaviečiai.

Rusai sprogdins Lie
tuvos fabrikus

KAUNAS, Lietuva, birž. 8 d.
— Sąryšy j su Jonavos tilto su
sprogdinimu patirta, kad rusai

JtC^.lMisiryžę sprogdinti visus 
Lietuvos svarbesnius tiltus, jei
gu jiems reikėtų pasitraukti.

Karo vadovybė turi įsakymą 
sprogdinti ne tiktai titus, bet 
ir visus svarbesnius fabrikus.

GPU agentai viešai tvirtina, 
kad prireikus bėgti iš Lietuvos, 
jie sušaudysią visus politinius 
kalinius.

Pašto vadovybę per
ėmė rusai

KAUNAS, Lietuva, birž. 8 d.
— Lietuvos paštų valdybos vir
šininku Maskva įsakė paskirti 
rusą Charitonovą. Sovietų Lie
tuvos komisarai patvirtino Ma
skvos paskyrimą.

Paštų ekspedicijai vadovauti 
Maskva paskyrė kitą rus į, ku
ris vadinasi Vinokurov.

Patirta, kad Plakchin, kurį 
Maskva paskyrė prekybos ko
misaro Gregorausko pavaduo
toju, yra ne rusų tautybės, bet 
Stalinui ištikimai tarnaująs žy
das.
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beai the unbear- 
long time. Būt it 
the necessity for

ECHOES OF
The chorus 

ce to view 
vvhen colored motion pietures
“Carmen” were shown at rehear
sal. That’s right, were in the mo- 
vies now!

By HERMANN RAUSCHNING 
Author, “The Revolution of 

Nihilism”.
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F. H. Sadauskas A. S. Vaivada
NEW BROWNS’ PILOT TAKES OVER At Pacific Crossroads

the

Some day Hitler’s shock troops 
vvill be as useless for offensive 
purposes as the Maginot Line vvas 
for defensive ones. Lines of defence 
can be turned, būt modern armies 
can be maneuvered into immobility. 
They can even maneuver them- 
selves to a standstill and then be
come operating armies vvithout the 
povver to operate.

Some day Germany’s railvvay 
junetions and huge railvvay net- 
vvorks, Germany’s oil-dumps and re- 
imeries and tne important cross
roads of Germany’s “Autobahn” 
system, vvill all be so damaged by 
bombing from the air that they 
vvill become useless for marching1 
armies and their reinforcements. j 
Tank squadrons vvill begin to run 
short of oil, and the air-men vvill 
be chained to the ground. Būt the 
German General Staff vvill not re- 
cognize the hopelessness of
position until matters have reached 
this piteh.

There is, hovvever, another factor 
vvhich shackles the German forces: 
Every fresh occupation of territory 
evokes a manifestation of the pro- 
cess knovvn as the “thining out of 
the front line”. Despite the efforts 
of the Gestapo and the Quislings, 
large troop contingents are requir- 
ed for the “interior theater of vvar.” 
They vvill become continually more 
important in considerations of strat- 
egy.

The “Inside Germany” theater of 
vvar lošt its significance for some 
time after the vietories of the ,pre- 
vious year, būt it vvill become im
portant again vvhen bombing raids 
and the absence of nevv vietories 
cause the grovvth of unrest and 
passive resistance. This dbes not 
imply that Hitler need fear open 

. revolts in Germany; būt grovving 
resistance, sabotage and apathy are 
bound to cause alarm.

Perhaps the other interior theat- 
ers of vvar are more likely to cause 
military trouble. In addition to 
those comprised in France, Belgium, 
Holland, Poland, Czechoslovakia 
and Norvvay, he has novv to reckon 
vvith an interior Italian theater of 
vvar . If it is correct that three 
hundred thousand German 
are already in 
a notevvorthy 
front.” The 
further strain
German reserves, vvhich are by no 
means inexhaustible. The German 
General Staff and political leaders 
mušt prepare for serious rebellions 
vvhich might break out simultane- 
ously in Severai interior theaters 
of vvar and thus obstruct the move- 
ments of German forces.

of the German nation rises above 
the horizon. All the vast charlatan- 
ry of the whole artificial machinery 
of Germany is begining to show 
up. The vvorld cannot be perman- 
ently ruled by terror, violence and 
enslavement. This nevv Germany 
has been conjured out of a Chemic
al retort. It vvas not a group of 
.political utopians and planners vvho 
began to clothe mankind according' 
to the needs of their theories. It 
vvas the German militarists vvho 
profited by the experiences of the 
World War vvhich they lošt, to con- 
coct in the psychological laborator- 
ies a recipe for vvinning the next 
one—this time vvithout a “stab in 
the back” and the meddling of 
“civilians” vvho alvvays had one 
eye on peace and the other on a 
compromise.

A nation can 
able for a very 
mušt believe in 
its sacrifices. If it begins to dbubt, 
and to ask the reason of this or 
that, then all resistance povvers 
break dovvn. Then the situation sud
denly becomes intolerable. National 
Socialism has done everything 
discipline, terrorization, brutal 
refined compulsion and brutal 
refined seduetion 
tion vvhich is so 
and deceive; būt 
able to inspire it 
necessity for further sacrifices. 
long as one vietory follovved 
other, so long as the vvar remained 
a remote spectacular drama per- 
formed outside the national front- 
iers, the nation vvas ready to put 
up vvith certain things. Eevery na
tion is cajoled by outvvard success; 
būt Germans vvill change their 
minds as soon as a vvar—as ubi- 
quitous as modern vvars are—sud
denly raises its destructive head in

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

ANNUAL MEETING—
The yearly meeting of Pirmyn 

vvill take place Friday evening, 
June 13. There is no need, I belie- 
ve, to stress the im.portance of this 
meeting. New officers are to be 
elected. Dues mušt be paid — and 
a definite decision is to be made 
as to whether the chorus vvill en- 
ter the Tribūne Song Festival this 
year, so please, all, let’s be down.

Hawaiian Islands form Major Am
erican Defcnse Outpost.

With the steady advance of the 
defense program, Uncle Sam is at- 
tachfng inereased military import- 
ance to Hawaii, “Paradise of the 
Pacific,” vvhich has become a major 
outpost for the United States Army 
and Navy and their Air Forces. 
Wides.pread troop maneuvers and 
the recent mass flight of 21 big 
bombing planes from 
are the 
islands’

California 
latest steps dramatizing the 
key position.

ACME-NAUJ1EN V Telephoto
Luke Svell former Chicago White Sox catchcr, nevvly appointed .manager of the St. 

Louis Brovvns, giving teammates a pep talk in the locker rooin of clubhouse. Left to right: 
Grace Sewell, Allen, Heffner, Trainer Bob Bauman. Strange and Lamanna.
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Lithuanian Golf 
Day June 11 at 
Lincolnshire
Zuris, Mackievvich, Many Others 

Donate Trophies.

Schedule Trips To 
Psychiatric Institute
Railvvay Express

CHICAGO TOURS FOR THIS 
VVEEK.

Chamber of Commer- 
announces that finai 
have been made for 

Golf Day Outing,

Lithuanian 
ce of Illinois 
arrangements 
the Annual
Wednesday, June llth, at Lincoln
shire Country Club. ,

----------j ___ _____ _________ xxx Tournament ,plajr vvill start offi- 
their country. Then the artificiality | cially at 1 P. M. Over 1501 Lithua- 
of the imposed discipline and theinian Chamber of Commerce mem- 
vveaknesses of this vvhole order— | bers and their guests are expected
hitherto masked by 
measures—vvill emerge 
light.

compulsory
into day-

large num-

guests are expected 
the Lithuanian Golfto tee off for

Champ Title.
Prize list of donors includes 

Judge John T. Zuris, John Pakel, 
Justin Mackievvich, John Gregg, 
Al. Alisauskas, Dan Pivaronas, Dan 
Kuraitis and Joseph Budrik.
Reservations May Štili Be Made.

Al. G. Kumskis chairman of the 
event announced that besides golf, 
Cards, and Bunco for the ladies 
vvith prizes, svvimming and dinner 
vvith entertainment vvill also be 
included on the program of activ-

No doubt you have already made 
mental note of the $15B Scholar
ship Grant that is being offered 
and have told all interested parties. 
Būt just in case you might have 
slipped up on a point or tvvo, vve 
remind you that r

• $150 will be given to some stu< 
dent of Lithuanian descent.

o The applicarif’must be attehd- 
ing college or a high school senior 
planning to attent.

• The applicant should contact 
Mr. Veto Baltrūnas, 3300 S. Mozart 
avė., Chicago, foq questionnaire he 
is to fili out an^,. return — toge- 
ther vvith reconyjjiondations from 3 
teachers — by Jtily lst.

• The avvardeę may attend any 
college accredited by the 
Central Association.

A visit to the Psychiatric Insti
tute of Chicago to hear a distin- 
guished psychiatrists explain the 
proceedings at the psychiatric court 
and institute is a highlight of 
WPA Free Chicago Tours for 
vveek of June 8 to 
the vveek include:

14. Tours

the 
the 
for

Tuesday, June 10: “A Cartoon- 
ist at Work”. Attend an illustra- 
ted talk by the famous cartoonist 
Vaughn Shoemaker. Also vievv 
the city scenes he draws, from the 
roof of the First Methodist Temple. 
Meet at 8 
Street.

p. m., 77 W. Washington

North
June 10:—“Greek Foods, 
Folklore and Customs”. 

exhibit .of Greek hand-

WHO’S WHO

“CARMEN”—
recently had a chan- 
themselves at vvork | 

of]

SHOWER—
Lašt Wednesday a bridal shower 

vvas tendered Estelle Rimkus. Ac- 
cording to some tradition or some 
such thing, the next bride vvas also 
forecast, and if it’s true — Aldona 
Grigonis is the onc

outlying American territ- 
ory, long associated in the popular 
mind vvith ukuleles and hula danc- 
ers, stands at the crosroads of the 
Pacific,” says a bulletin from the 
National Geographic Society. ‘Tt is 
on shipping lanes from Japan and 
Australia to the United States. In 
addition, commercial air routes 
connect Honololu, the Capital, vvith 
California, 2,100 miles to the east; 
vvith the Philippine Islands, tvvice 
that distance to the vvest; and vvith 
Nevv Zealand, 3,800 miles south- 
vvest.

“This

Tropical Background for Volcanoes.

that is tagged.

in Detroit has 
Johnny Avelis

??????__
That’s right, vvho 

the power to draw 
and Stan Stašaitis there. Yep, they
spent the Decoration Day Holidays 
there. And I alvvays thought our 
Chicago girls were pretty good.

—o— 
APPRECIATION—

For all the years of hard vvork 
he has put into the 
secretary, 
lastly, as 
has gifted 
preciation 
put in on

Oh yes, 
fact that < 
of Uncle

islands, in combined area 
larger than Connecticut,

Kilauea, 
of Havvaii, break 
and spectacular

Navy have chos-

chorus ------
various committees, and 
president — the chorus 
Johhny Rukstala, in 
of all the time he 
behalf of Pirmyn.
I forgot to mention 

Johnny becomesa protege 
Sam this Tuesday.

OR FRANCOIS

ap- 
has

the

some day there might be a rent 
in the netvvork of occupation forces. 
Būt if the illusion of the enemy’s 
strength vvanes in even one of the 
countries vvhere the German gov
ernment stakes everything on its 
povver to terrorize the inhabitants, 
disaster can no longer be staved 
off. Panic and terror vvill then 
movė to the other side. All of a 
sudden vve might see that the Na
tional Socialist colossus rests on 
feet of clay. One day it vvill be
come evident that all Germany’s 
apparently so mighty achievements 
count for nothing, because they 
constitute a single entęrprise vvhich 
is “against the nature of things.”

Hitler vvas right to laugh at his 
literary erities vvho chalked up so 
many bad marks for his .political 
mistakes and miscalculations. He 
could point out contemptuously that 
he has made ten times or even a 
hundred times as many mistakes 
as those imputed to him. Politics 
and vvarfare live on mistakes made 
by both sides. Hovv could the vast 
enterprise vvhich National Socialism 
has undertaken be carried out vvith- 
out mistakes? Individual mistakes 
do not count. Būt one Cardinal point 
is decisive, accordįng to Hitler’s 
calculations, and the calculations of 
others: What these vvretched psy- 
chologists vvho are knovvn as the 
German General Staff are doing is 
not merely something more or lesa 
“against the nature of things”. It 
is the Cardinal error against vvhich 
General von Clausevvitz, 
teacher of the Prussian 
Staff, vvamed them.

Slovvly būt irresistibly the doom

—X—
Tvventy-five years ago

ber of the German people honestly 
believed that Germany vvas attack- 
ed and that they vvere forced to 
defend themselves—it vvas this be- 
lief vvhich enabled Germany to 
carry on through the long vvar J 
years. Būt no such belief inspires! 
the German people today. Yet vvith
out it they cannot vvithstand the
terrors of aerial bombardment and! ities. Tickets may be reserved by 
other crises of a spiritual nature.; calling Grovehill 0306 or Republic 
Then some day the German youth (7242 after 7 P. M. Ticktts vvill also 
vvill refuse to carry on. Perhaps be available at the golf course. 
people here have falše notions of 
the fanaticism of this German
youth and its faith in the Fuehrer. 
Undoubtedly there are 
young Germans; būt in 
of young men of military 
enthusiasm is only an

“Hitler is very, very strong and 
his capacity for mischief is greater 
than it ever vvas.” — Sir Gerald 
Campbell, British minister at Wash- 
ington.

the great 
General

fanatical Į 
the mass 
age such 
outvvard 

shovv. All these young fellovvs have 
passed through the school of nihil
ism. The higher they elimbed in 
the ranks of the Hitler Youth, the 
more cynical and skeptical their 
outlook became. They vvant to en- 
joy the life of the “Herrenvolk” 
vvhich vvas promised them. “So vve 
are to die? And for vvhat? No, vve 
are not quite so stupid as that!” 
This is the real opinion of the ap
parently heroic younger generation, 
out of vvhich everything has been 
drilled except the vvill to povver 
and endurance of hardships.

Even though these military men 
and their National Socialist aux- 
iliaries have devised 
mass psychology, they 
chologists. Despite all 
ganda, the masses vvill 
Sooner or later they 
all the screeching appeald of their 
Nazi leaders vvith passive resistance. 
Būt even the “elite” vvill not hold 
out vvhen iii comes to the sacrifice 
of their ovvn persons. The vvill to. - 
povver can no more create ethical' giye order for invasion. No one 
qualities than class materialism can 
suddenly develap into the flovver 
of nobility.

Those men vvho pull the strings 
in Germany are bad psychologists. 
They overestimate and underestim- 
ate human beings simultaneously. 
Some day there vvill be an other 
August 8th, 1918. Then it vvill not 
be merely the armies that go on 
Strike, as vve savv then, būt the 
whole nation vvill refuse to carry

a cunning 
are bad .psy- 
their propa- 
not hold out. 
will answer

the spell of obedience in that Aug- 
ust, the leaders will be impotent. 
No power on earth will be able to 
procure obedience to their orders.

No one can say when this will 
take place. Perhaps a great shock 
will be necessary before this turn 
of events sets in. It is easy to imag
ine that the enormous sacrifice of 
life which an attempt to invadę 
Britain vvould involve might pro- 
vide this shock. When in the course 
of the invasion of Norway, a Ger- 
man tranpsport went down, and the 
oil in it suddenly caught fire, so 
that thousands of young German 
soldiers had to fight against the 
flames and the sea for their lives, 
the horrors of this experience in- 
fected the whole army. It may be 
that a similar 
bring about the 
ing-point.

Perhaps it is 
turning-.point which cause the Ger-

experience would
psychological turn-

the fear of such a

agree. 
great 

the

all 
a

with
Company, 

Chicago 
4 years 
success- 
to gra

Tuesday, 
Costumes, 
View an 
eraft. Hear Prof. N. Argoe discuss
Greek folklore. Attend an unu- 
sual Greek entertainment. Meet at 
8 p. m., Hull House, 800 S. Halsted 
Street.

One grand feller’—vve 
A diligent scholar and 
sport. Daily employed 
Chicago Title and Trust 
he managed to attend
Kent College of 'Law for 
of night school Work and 
fully complete his course 
duate vvith s.pecial honors lašt year.
And having passed the bar exam- 
inations and dūly licensed by the 
Supreme Court of the State of 
Illinois, his only ansvver to our 
many questions vvas the modest 
statement, “It took a lot of vvork.”

You certainly don’t 
think tvvice of 
It’s nona other 
Krauchunas.

have to 
whom vve speak. 
,than Mr. Victor

THIS N’TIIAT.

It’s better to 
to need and not have”—that’s 
some 
about 
over

have and not need

of our boys quote who 
50 Ibs. of unnecassary 
the golf course.
you vvant to play golf

than 
vvhat 
drag 
clubs

If any of 
all the sunny day and avoid “lobs- 
ter-itis” so that your date vvill re- 
cognize you that evening — ask S. 
Drigot for the secret formula.

MEMORIAL DAY OBSERVA- 
TIONS: Helen Kungis looking her 
customary cool, calm self. Evelyn 
Kazy on a furlovv from her sum- 
mer school vvork. Josephine Stanai
tis a proud chauffeur of one gleam- 
ing Buick. The Balandas fishing, 
And “clouds that consigned their

man General Staff to hesitate to Itreasures to the fields, and softly 
shaking on the dimpled pool pre- 

knovvs vvhen the turning-point vvill ^us^ve draps, let all their moisture 
occur, būt it is ąs certain as the tlovv, in large effusion, o er the 
sequence of day and night that it freshened vvorld.” (It rained).^ 
vvill occur. And au fond the Ger- Į 
man military men knovv this. It is 
their ^secret nightmare; it is that, 
vvhich they strive to prevent by all 
possible means, būt vvhich mušt j 
nevertheless occur, because it is “inj 
the nature of things”. It is the re- 
action to the long violation of, 
Nature. ai

—Wenetta.

SIGN OF THE TIMES 
(From a Reader in London, 

England)
Chalked up outside a tavern 

in London:
“These premises. are open dūrįng 
r raids. In case of a direct hit

on. When that happens, and vvhen’ Copyright, 1941, Redbook Mag- vve vvill elose immediately. 
the spell of terror is broken as vvas į azine [McCall Corporation]) ' ■ ■' —VIOLET’S”.

Wedncsday, June 11: “Railvvay 
Ex,press Agency”. Inspect a busy 
express terminai and its loading 
platforms and freight cars. See a 
film depieting air express. Meet 
at 8 p. m., 424 W. Roosevelt Rd.

Thursday, June 12: “WPA House
hold Demonstration Center”. See a 
federal training center for 
maids and cooks. Inspect 
Prairie Avė. mansion. Meet 
m., 2720 So. Prairie Avė.

house- 
an old 
at 1 p.

Friday, June 13: “Psychiatric 
Institut-e”. Hear a psychiatrist ex- 
plain methods and .proceedings at 
the Chicago Psychiatric Institute 
and court. Meet at 1:30 p. m., 1121 
So. State St.

Friday, June 13. “An Evening in 
the Near East”. Vievv rare oriental 
rūgs and hear an illustrated lect- 
ure on the culture and philosophy 
of the Near East. Meet at 8 p. m., 
169 N. Wabash Avė.

Saturday, June 14. “Jane Addams 
Houses and the Surrounding Area” 
Contrast the advantages of plan- 

con- 
the 
m.,

ned housing vvith the housing i 
ditions in various areas on 
near vvest side. Meet at 2:30 p. 
650 W. 14th PI.

For further Information 
Monroe 9674 any vveek day, except 
Saturday, betvveen 9 and 3:30 p.m.

Čiureni
Wisdom

call

“Belgians are anti-German to the 
core. Even though they suffer vvhen 
the British fly over, they vvelcome 
the bombings”.—Camille Gutt, min
ister of finance and vvar in exile 
for the Belgian government.

The farther south certain people 
movė, the farther north Australia 
vvill movė.—Acting Prime Minister 
Fadden of Australia.

SHADES < 
VILLON—

Remcmbcr the story of Francois 
Villon the beggar king, and hovv 
he ruled France for seven days. 
Well, Johnny Avelis novv finds 
himself in this unusual position. 
With the leaving of J. Rukstala, 
Avelis automatically becomes pre
sident, būt here’s the irony of it. 
The annual meeting and eleetion 
of officers takes place Friday. Any- 
vvay, for one vveek at least, he’s 
president of Pirmyn—and after the 
meeting—vvho can tell?

INVITATION—
Estelle Rimkus and Bill Versac- 

kas came down to rehearsal lašt 
Friday and invited the whole cho
rus to attend the vvedding and re- 
ception on Saturday, June 14. Best 
of luck to them.

—o—
RECITAL—

The Stephens’es, Chas. and Alice, 
are holding their joint recital on 
June 18 at Curtis Hali, 
ens has promised an 
and varicd program, 
solos, duets, trios and
chorus, vvhich placed second 
years Tribūne festival.

—o- 
SWAN SONG—

This is my lašt 
Friday’s meeting, 
respondent vvill be
to those vvho helped vvith contri- 
butions, and I hope you enjoyed 
this column the past year, even 
tho it vvasn’t regular.

—M. T. Dome.

Mrs. Ste.ph- 
interesting 

vvhat vvith 
the girls’ 

in lašt

column, 
a new 

elected. Thanks

for at
cor-

Yoimg Illinois 
Lithuanian Wins 
4 Yr. Scholarship
Edvvard Missavage of Royalton, III.

Jr., (Misevi-
Mrs. Edvvard 

has

Edvvard Missavage, 
čius) son of Mr* and 
Missavage of Royalton, III., 
been avvarded a four-year scholar- 
shi.p to Southern Illinois 
University, 
ating from 
School, he 
of 37.

He is a
Mrs. Charles Kazakevich, of 
terville, III., and a nephevv of 
Dominic Mikužis, Mrs. Joseph 
lenlk and Mrs. Peter Vaisvil all of 
Chicago.

Normai
Carbondale, III. Gradu- 

the Royalton 
ranked first in a

High 
class

grandson of Mr. and 
Car- 
Mrs.
Po-

“The 
slightly 
form the only sizable group in the 
northern Pacific. Against a setting 
of tropical vegetation rise mount- 
ains of volcanic origin; tvvo volc
anoes, Mauna Loa and 
both on the Island 
forth in periodic 
eruptions.

“The Army and
en the picturesąue island of Oahu, 
on vvhich Honolulu is located, for 
their Havvaiian bases, and have 
made it into a veritable fortress. 
On the Southern shore, some eight 
or nine miles vest of Honolulu, is 
the navai base and dry dock of 
Pearl Harbor. Sixty feet deep and 
some 10 square miles in area, the 
harbor — shaped likę a elover leaf 
—could accomodate the entire Unit
ed States flet. A narrovv, tortuous 
channel provides the only entrance 
from the sea and helps make this 
one of the vvorld’s finest natūrai 
haven. Once in the harbor, 
are not visible from the open

ships 
vvater.

“Tovvard the center of the 
are Schofield Barracks, home of 
the inereasing thousands of khaki- 
clad soldiers whose duty it vvould 
be to defend Hawaii if an attack 
materialized vvhile the Pacific fleet 
was away from its Pearl Harbor 
base. On Oahu, too, is 
army air field where 
squadron of bombers to 
to Havvaii’s air strength
secret hop from California. Gun 
emplacements dot the 
strategic points.

island

the huge 
the latest 
be added 
ended its

VVhere the Tourists

i

island at

Play.

of the is- 
.popularly

“Honolulu itself, home 
lands’ governor and the 
elected legislature, is a typically 
American city vvith a fine harbor 
and shipping facilities, large de- 
partment Stores, a university vvhose 
vvhite buildings glisten in the sun, 
and spacious hotels along vvorld- 
renovvned Waikiki Beach. Honolulu 
also is the tourist’s playground; 
there he can garland his neck vvith 
leis of svveet-scented flovvers, there 
he can ride surfboards or outrigged 
canoes, or vvander through the 
shops for oriental souvenirs.

“For a sizable share of Havvaii’s 
423,000 residents are orientals. 
Slightly more than a third are Jap- 
anese, a seventh are of Polynesian 
stock, an eighth are Filipinos, and 
a fifteenth are Chinese.

“From these groups are dravvn 
most of the vvorkers in the sugar 
cane and pineapple fields and in 
the factories vvhere those tvvo lead- 
ing produets are processed. The 
pineapple industry has grovvn until 
$54,000,000 vvorth of caned fruit and 
juice vvere ex.ported lašt year. Agri- 
culturally, pineapples and sugar 
cane make a good team, for the 
fruit thrives on dry upland slopes 
vvhore the cane vvould reąuire ir- 
rigation.”

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS" He- 
taviai įgyja naudin
gu žinių ir geru pa
mokinimų.
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PITTSBURGH'CA NAUJIENOS
Pittsburgho Lietuvių 

Gedulo Diena
Minės Liūdnas Lietuvos Pavergimo Metines 
Sukaktuves Birželio 15 d., Lietuvių Ūkyje.

Birželio 15 d., Lietuvių Ūkyje (Lithuanian Country 
Club) Pittsburgho ir apylinkės lietuviai minės liūdnas 
Lietuvos pavergimo metines sukaktuves. Tai bus Pitts
burgho lietuvių Gedulo Diena, kartu su lietuviais visa
me pasaulyje.

Jau sukanka metai kaip pasiekė mus Amerikos lie
tuvius liūdna žinia, kad ginkluotos rusų raudonarmiečių 
gaujos įsiveržė į musų gimtąjį kraštą ir jį pavergė. Tas. 
žiaurus raudonojo meškino pasimojimas sunaikinti Lie
tuvos nepriklausomybę suburė Amerikos lietuvius į vie
nybę ir pažadino į kovą pagelbėti Lietuvos lietuviams 
atsikratyti svetimo vergijos jungo.

Todėl, ir šios liūdnos sukaktuvės lai dar daugiau su
stiprina Amerikos lietuvių pasiryžimą gelbėti Lietuvą 
mums visai galimais budais iki Lietuva ir vėl bus lais
va, demokratiška ir nepriklausoma.

Pittsburgho Lietuvių Draugijų Komitetas Lietuvei 
Gelbėti bendrai su kitornis organizacijomis rengia virš- 
minėtą Gedulo Dieną visiems gerai žinomame Lietuvių 
Ūkyje, ateinantį sekmadieni — birželio 15 dieną. Pro
gramas prasidės 4:00 valandą po pietų ir bus pritaikin
tas toms liūdnoms sukaktuvėms. Susidės iš kalbų ir mu
zikalių numerių. Jokios įžangos nebus, visi Pittsburgho 
ir apylinkės lietuviai yra kviečiami dalyvauti ir sustip
rinti savo pasiryžimą kovoti už atgavimą Lietuvos ne
priklausomybės. —S. Bakanas

DENNY SKUTE PIRMOJ VIETOJ

rtAUJlENV-AOME Telephoto
Densmore Shute, dešinėj, chicagietis golfininkas, už

kandžiauja su Billy Burke, Clevelando žymiu golfininku, 
Fort Worth, Texas, po pirmos Amerikos golfo turnyro 
dienos, kurią Shute pabaigė pirmoj vietoj. Burke yra lie
tuvis, kilimu iš Naujosios Anglijos. Jo tikroji pavardė — 
Barkauskas.

PITTSBURGHIŠKOS
PASTABOS

potvynio kontroliavimo tvenki
nių, tai tikrai butų pasikartojęs 
garsusis šv. Patriko 19.36 metų 
potvynis.

Wheelerio Ir La 
Folletto Kalbos 
Pittsburghe

Reikalauja Ištirti American 
First Komitetą.

Pittsburghe irgi yra susida
ręs taip vadinamo American 
First Komiteto skyrius, į kurį 
yra susimetę naciai, komunistai 
ir kunigo Coughlino sekėjai.

Tasai komitetas jau buvo su
rengęs net dvejas prakalbas: 
gegužės 12 d. N. S., Carnegie 
Music Hali, kur buvo parsikvie- 
tę už kalbėtoją buvusį Wiscon- 
sin valstijos gubernatorių Phil
ip La Follette, ir biržei* o 5 d. 
Soldier’s Memorial 
buvo parsikvietę 
Wbeelerį.

Abejos prakalbos 
giamos po ohc.l iu “
meriką nuo karo”, bet praka.- 
bų atmosfera buvo tikrai pro- 
naciška, ką pastebėjo ir Pitts
burgho laikraščiai.

Tenka girdė vi, kad žymus 
Pittsburgho visuomenės veikė
jai reikalauja padaryti tyrinėji
mą American First komiteto-- c

Hali, kur
Senatorių

buvo rcn-

LIETUVOS GELBĖJIMO DIENOS IŠVAŽIA
VIME KALBĖS KONSULAS DAUŽVARDIS 

IR ADVOKATAS BAGOCIUS
Įvyks Liepos 27, Lietuvių Ūkyje

Liepos 27 d. bus Pittsburgho 
lietuvių Lietuvos Gelbėjimo 
Diena. Prie šios dienos rengia
si visi Pittsburgho lietuviai be 
skirtumo politikiškų įsitikini
mų. Tai Pittsburgho lietuvių 
vienybės diena, pagelbėti Lietu
vai atsikratyti maskolių jungo.

Dainuos Keli Chorai.
Lietuvos Gelbėjimo Dienai 

jau yra pasižadėję kalkėti Lie
tuvos Konsulas Petras Daužvar- 
dis ir SLA prezidentas, adv. Ba- 
gočius, abudu pirmaeiliai kal
bėtojai. Jungtiniai Maironio ir 
Pasaulinės Parodos jungtiniai 
chorai išpildys gražų muzikali 
programą.

Sporto Programas.
Adv. Edvvardai A. Sch iltzu 

vadovaujant, goriausi Amerikos

lietuvių sportininkai išpildys 
daug gražių ir įdomių sporto 
žaislų.

žodžiu sakant, Lietuvos Gel
bėjimo Dieną, liepos 27 d. visi 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
viai vyks į Lietuvių L’kį ir de
monstruos vienybę, kad pagel
bėti Lietuvai atsikratyti vergi
jos. Tos dienos visas uždarbi i 
irgi yra skiriamas prakilniam 
tikslui — pagelbėti finans škai 
pavergtiems musų broliams.

Todėl ruoškimės iš anksto 
prie tos didžios Pittsburgho lie
tuvių dienos. . B.

Dažnai Tenka Susi
tikti su Lietuviais 
Kareiviais
Dažnai Parvykta į Pittsburgho 

Parengimus.
Jėi pasitaiko kada kur nuva

žiuoti į lietuvišką išvažiavimą 
ar j kitą kokį viešą parengimą, 
tai dažnai tenka susitikti su 
jaunais lietuviais pasirėdžiusiai j 
Dėdės Šamo uniformomis. Mat, 
iš Pittsburgho yra pašaukta i 
kariuomenę daug ir Pittsburgho 
lietuvių jaunuolių.

Kai kurie jaunuoliai yra tiek 
laimingi, kad jų trrnybos vie- 
tos randasi nepertoliausia, todėl 
nors ir kariuomenėj būdami ga
li sekti Pittsburgho lietuvių ju
dėjimą. .Jei tik jie išgirsta, kad 
kur yra koks žymesnis paren
gimas, tai ir jie, nors vienai 
dienai pasiliuosavę iš savo ka
riškos tarnybos, nepaisydami 
lėšų parvyksta ir dalyvauja.

Nesiskundžia.
Praeitam Lietuvių Radio iš

važiavime teko susitikti su ke
liais uniformuotais lietuviais,

kurie specialiai parvyko iš ka
riuomenės, atl’kdami net 250 
mylių kelionę tik į vieną pusę, 
ir tai tik vienai dienai.

Teko gana daug pasikalbėti 
su geru naujieniečiu Aleksan
dru Jutsevičium apie kariuome
nės tarnybą. Musų simpatingas 
Aleksandras visai nesiskundžia 
ir labai gerai išrodo. Pirm išei
nant į kariuomenę jis buvo gro- 
serio ir mėsos biznyje kartu su 
savo broliu Povilu. Tarnauda
mas armijoje jisai dabar gelbs
ti Dėdei Šamui biznio reikaluo
se, nes jisai turi tame patyri
mo.

Lankėsi A. Sadauskas.
Kitas lietuvis jaunuolis, tai 

Andrius Sadauskas. Jis buvo 
parvykęs vienai dienai aplanky
ti savo tėvelius ir draugus. An
drius Sadauskas yra vienturtis 
Sadauskų sūnūs žinomų Inžinie
rių, kurių užeiga yra žinoma 
kaipo W. Sadauskas Cafe, 1701 
Metropalitan St., N. S. Pitts- 
burgh, Pa.

Žinoma, Andriukas buvo rei
kalingas ir tėveliams pagelbėti 
biznyje, bet ką padarysi, Dėdei 
Šamui irgi reikia kareivių, sa
ko p. Sadauskas.

Pasakė Tikrą 
Teisybę

Nelabai seniai teko susit.kti 
su vienu žymiu lietuviškų ko
munistų darbuotoju ir įsikalbė
ti apie karą ir kitus pasauli
nius įvykius. Musų kalba gzro- 
kai užkliuvo už Hitlerio ir Sta
lino bendradarbiavimo. Man vis 
buvo neaišku kaip Hitler s ir 
Stalinas gali taip sutartinai 
dirbti.

Man visas tas Stalinp-Hltlerio 
bendradarbiavimo dalykas buvo 
išdėstytas maždaug sekamai: 
Stalino ir Hitlerio programai 
mažai kuomi skiriasi, ir Hitle
ris dirbąs tikrai gerą bolšsvi- 
kišką darbą. Vykdina bolševiz
mą visoje Europoje. Netrukus 
visoje Europoje viešpataus ąs 
tikrų tikriausias Stalino boLe- 
vizmas ir kad vietoje 
bosu busiąs Stalinas.

Dabar ir aš pradedu 
tėti kodėl Stalinas ir
taip vienas antram gelbsti.

kad butų buvęs, jei butų buvu
si graži diena.
Lietus Padarė Daug Nuostolių 

Pittsburgho Apylinkėje.
Su birželio 2 ir 3 diena ir vėl 

paą mus Pittsburghe vos-vos ne
pasikartojo garsusis švento Pa
triko dienos polvinis. Per visą 
savaitę lietui be persto j imo py
lus, upės labai patvino ir grėsė 
didelis pavojus kaip Pittsbur- 
ghui taip ir kitiems miestams. 
Bet šiuomi kartu orui prasi
blaivins potvynio musų Pitts- 
burghas išvengė, nors kai ku
riose apylinkėse, kalnų srityse, 
vanduo ipadarė daug (nuostolių 
ir žuvo keletas žmonių.

Manoma, .kad jęi valdžia ne
būtų pastačius vakarinėj Penn.,

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

PETE YOUNG
'larys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 

Schlitz Alus ir Užkandžiai
<3 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus.

I litlerio

dasipro-
Hitleris

kokius santykius jis turi su na
ciais ir komun stais, ir iš kur 
las komitetas gauna lūšis tai 
savo naciškai kampanijai.

Išrodo, kad tas komitetas jau 
turi sunkumo ir su svetainių 
gavimu savo praaklboms.

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

Tel.
VIRginia

2332

3451
Archer Avė.

VIRginia
1515

4030
Archer Avė.

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Spc.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

BRIDGF.PORT ROOFING AND 
SHEET METAI, CO.

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

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

apdraustas.

No. 2714—Megztas medalionas.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2714 |
| 1739 So. Halsted St, Cbicaro, TU.

| Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

I Vardas ir pavardė___________ Į

l Adresas-----------------         I
I 1
^Miestas ir valstija...._____ _____  |

Turbut Nebuvo Iš 
Piršto Išlaužta

Tikrai nustebau išgirdęs tokį 
drąsų komunisto pasisakymą, 
kad Hitleris dirbąs komun’stiš- 
ką darbą. Toji komunistų nuo
monė turbut nėra iš piršto iš
laužta, nors dar kol kas musų 
lietuviškų komunistų spauda 
nedrįsta taip atvirai pasisakyti 
už Hitlerį. /

Matomai, Hitlerio laimėjimai 
pradeda sužavėti ir musų lietu
viškus komunistus.

—Senas Pittsburghietis

Lietus Pakenkė 
Lietuvių Radio 
Išvažiavimui

Pittsburgho Lietuvių Radio 
pusvalandžio vedėjas Povilas 
Dargis kas metai vasaros metu 
rengia porą išvažiavimų. Jie su
traukia daugybes publikos.

Šiais metais pirmas Lietuvių 
Radio išvažiavimas buvo ren
giamas birželio 1 d., Adomo so
dne, ir buvo tikimasi skaitlin
gos publikos. Ret nelaimei, pa
sitaikė taip, kad per visą savai
tę pirm išvažiavimo lijo kas
dieną. Išvažiavimo dieną apie 
vidudienį buvo truputį prasi? 
blaivę, bet po pietų ir vėl pra
dėjo kaip iš viedro pilti.'

Tokia, žinoma, negraži diena 
pakenkė Radio išvažiavimui. 
Nebuvo toks skaitlingas kaip

PASKOLĄ^“' 
nuo 5 iki 20 metų. 

MUTUAL FEOERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3V2% Dividendų 

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

TvmsS $1,000,000.00

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNA APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

mokinimų.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

Garsinkitės “N-nose’
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

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

Totalitariniai mokytojai )
Amerikos Mokytojų Federacija suspendavo du sa

vo skyrių New Yorke ir vieną Philadelphijoje, kaipo 
kontroliuojamus komunistų. Nutarimą tuos skyrius su
spenduoti Mokytojų Federacija priėmė referendumu. 
Už suspendavimą balsavo didelė daugumu Federacijos 
narių. L.., i* U J A fe'LlJh

Suspenduotuose mokytojų sąjungos skyriuose yra 
viso kokie 7,000 narių. Tai nereiškia, kad jie visi yra' 
komunistai 'arba komunistų pastumdėliai. Veikiausia, 
kad komunistai tuose skyriuose sudaro mažumą. Bet jie 
įsiskverbė į viršininkų vietas ir paėmė skyrius į savo 
kontrolę. >

Kiekvienoje organizacijoje komunistai „veikia su
tartinai, pagal savo vadų komandą. Prieš organizacijos 
susirinkimą jie atlaiko savo “kokusą” ir ateina į mitin
gą susitarę. O kiti organizacijos nariai eina j susirinki
mus nepasiruošę; daugelis nė mitingų nelanko, z

Be to, komunistai gauna finansinę ir kitokią para
mą iš savo partijos. Partija siuntinėja savo agitatorius, 
spausdina lapelius ir agituoja už “saviškius” laikraš
čiuose. Maskva šitiems reikalams parūpina pinigų. Duo
da komunistams pinigų ir žioplesnieji turtuolių vaikai 
(mat, jiems tai “fonės”) arba šiaip įvairios “garseny
bės”, prie kurių Stalino agentai moka gudriai prisi
plakti.

Tokiu budu, kad ir būdami mažumoje, komunistai 
sugeba paimti į savo nagus įvairias organizacijas. Taip 
atsitiko su tais trimis Mokytojų Federacijos skyriais.

Skyriai dabar bus perorganizuoti ir totalitarinio 
šlamšto pedlioriai bus iš jų išmesti.

Jie turėtų būt. pašalinti ir iš mokytojų vietų. As
mens, kurie skelbia Maskvos evangeliją, negali būti 
jaunuomenės auklėtojai demokratinėje šalyje. Mokykla 
privalo ruošti demokratijos gynėjus, o ne jos duobka
sius.

Komunistai neturi nė teisės reikalauti, kad demo
kratinėje šalyje jiems butų leidžiama mokytojauti/ So
vietų Rusijoje, kurią jie garbina, bolševizmo priešai 
mokyklose vietų negauna. Jeigu tokia tvarka komunis
tų akyse yra gera, tai jie negali norėti, kad demokrati
ja savo mokyklose toleruotų demokratijos priešus.

Pagaliau, mokytojas, kuris tiki į Stalino “mokslą”, 
vargiai gali būti sveikas protiškai arba morališkai. Jei
gu koks nors tamsus žmogelis patiki Maskvos agitato
rių melais ir įsivaizduoja, kad Rusija yra darbininkų1 
laimės šalis, tai jo smerkti negalima. Tamsus žmonės 
buvo per amžius mulkinami visokiais burtais ir prieta
rais. Tai yra jų nelaimė, o ne nusidėjimas. Bet kuomet 
apšviestas žmogus šiame dvidešimtame amžiuje, po 23 
metų kruvino bolševikų viešpatavimo, dar vis tiki, kad 
ta Maskvos gengsterių valdžia reiškia išganymą darbo 
žmonėms, tai jisai yra arba silpnaprotis, arba apgavi
kas, kuris sąmoningai klaidina kitus, gaudamas už tai 
kokį nors atlyginimą.

Tuos komunistus mokytojus reikėtų pasiųsti pas 
proto ligų specialistą ir ištirti. Daugelis jų, užuot mo
kytojavę, turėtų būt gydomi.

Vichy dar kartą kapituliavo ,
Neokupuotos Francuzijos sostinėje Vichy pasta

ruoju laiku ėjo ilgi pasitarimai tarp maršalo Petaino, 
jo kabineto narių ir kolonijų administratorių. Pasitari
mų rezultatas, kaip praneša telegrama iš Londono, yra 
tas, kad Francuzijos vyriausybė patvirtino visas “ben
dradarbiavimo” su naciais sąlygas, dėl kurių admirolas 
Darlan buvo susiderėjęs su Hitleriu. Anglijos ir Ame
rikos valdžių viršūnės esančios apie tas sąlygas smul
kiai painformuotos.

Sakoma, kad Francuzija sutiko pavesti naciams vi
sas savo laivyno ir oro bazes Afrikos ir Azijos koloni
jose. Francuzijos sunkioji pramonė dirbsianti naciams, 
pagal jų įsakymus. Vichy pasižadėjo, su vokiečių < tech
niška pagalba, atkariauti nuo gen. De Gaulle tas kolo
nijas, kurios remia britus.

Šitiems Hitlerio reikalavimams, esą, pritarė ir Vi
chy komisionierius Afrikoje, gen. Maxime Weygand. 
Pats maršalas Petainas jį perkajbėjęs, kuomet jisai ne
norėjęs sutikti. A
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SUOMIJA TARP DVIEJŲ 
AGRESORIŲ

II i /

Spaudoje ne kartą pasirodė 
įvairių asmenų pareiškimai, 
kad Suomija jau susidėjusi su 
naciais. Tikrumoje Suomija 
stengiasi išlaikyti savo neutra
litetų. Bet jos padėtis yra labai 
kebli, nes ji guli tarp dviejų 
agresingų diktatūrų.

Stalino karas prieš mažiuke 
šiaurės respublikų padarė jai 
skaudžių nuostolių. Iš 3,500,- 
000 Suomijos gyventojų 350,- 
000 žmonių paliko be pastogės. 
Aprūpinti tuos žmones namais 
reikia daug pinigų. Suomijos 
gyventojams trūksta ir maisto. 
Vienas korespondentas, pada
ręs 300 mylių kelionę per Suo
mi jų, sako, kad daugelyje vietų 
jisai negalėjęs gauti pieno nei 
arbatos ir kartais net karšto 
vandens.

Tačiau Suomija ginkluojasi, 
bijodama, kad jų , vėl gali už
pulti bolševikai, kurie yra ne
patenkinti pereitųjų metų “lai
mėjimais,” arba gali užpulti vo
kiečiai. Tam korespondentui 
suomių armijos majoras Lao- 
linnen pareiškė:

“...ir pasakyk Tamsta ame
rikiečiams, kad mes kovosi
me dar kartų, nežiūrint kas 
mus užpuls. Mes esame suo
miai ir mes ginsime savo 
kraštų ligi paskutinio lašo 
kraujo, vistiek ar komunis
tai, ar naciai kėsinsis prieš 
mus.”
Suomiai naudojasi tuo, kad 

Stalinas su Hitleriu dar nėra 
galutinai pasidalinę Baltijos ju
ros. Darydami nuolaidas vie
nam diktatoriui, jie priverčia ir 
antrų j į būti sukalbamesniu. Pa
vyzdžiui, ^kuomet Suoiųija suti
ko pralefsti^perjjsavo teritorija 
vokiečių kareivius, keliaujan
čius į Norvegijos šiaurę, tai 
Maskva davė sutikimų, kad 
Suomija statytų tvirtoves ir 
laikytų garnizonus be galo 
svarbiose strateginiu atžvilgiu 
Aalandų salose. Pirmiaus bol
ševikai tam labai priešindavosi.

DARBO PARTIJOS TAIKOS, 
TIKSLAI

Savo metiniame suvažiavime 
Britanijos Darbo partija pasi
sakė milžiniška balsų dauguma 
(128 prieš 1) už karo tęsimų 
ligi pilnos pergalės. Bet orga
nizuotieji Britanijos darbinin
kai yra pasiryžę ne tiktai lai
mėti karų, o taip pat ir laimėti 
taikų.

Pereitame pasaulio kare per
galę laimėjo demokratijos, bet 
taika jos pralaimėjo, kadangi 
politikieriams, kurie rašė tai
kos sąlygas, diktavo militaris- 
tai, o ne demokratijos draugai. 
Anglijos darbininkai, kurie 
šiandien turi labai atsakomin- 
gas vietas valdžioje, neleis, kad 
tai pasikartotų ir po šio karo.

Darbo partijos suvažiavimas 
tokia pat milžiniška balsų dau
guma, kaip karo tęsimo klau
sime, pareiškė savo nusistaty
mą ir busimos taikos atžvilgiu. 
Rezoliucijoje, kurią suvažiavi
mas priėmė, Darbo partija sa
ko, kad karas yra tęsiamas su 
tikslu apginti krašto laisvę, bet 
Anglijos žmonės, laimėję karą, 
kovos dėl socializmo įvykdy
mo. Jeigu pergalėtų Hitleris, 
tai kelias į socializmą butų už
kirstas.

“Masinis nedarbas”, sako
ma rezoliucijoje, “yra nepa
kenčiamas karo metu — mes 
turime padaryti jį nepaken
čiamų taip pat ir taikos me
tu. Skurdo sritys yra nesu

Ar dabar aišku, kad Petain ir jo klika yra fašistai? 
Bet VVashingtone jie visą "laiką turėjo įtakingų užta
rėjų.

derinamos su bendromis ka
ro pastangomis —■ organiiza- 
cija, kuri jas pašalina karo 
tikslui, turi jas pašalinti taip 
pat ir taikos tikslui. Finan
sinis pasaulis yra tarnas, o 
ne politikos valdovas karo 
metu — jisai turi šitoje pa
dėtyje palikti ir tuomet, kai 
sugrįš taika.

“Tąuta veda šitą karų, kad 
ji galėtų gyventi, kaip laisvi 
žmonės. Laimėti šitų karų 
tai pašalinti didžiausią 
pavojų, koks kada nors grę- 
sė Socializmui. Socializmas 
yra paremtas vidujinės žmo
gaus, kaipo žmogaus, didy
bės pripažinimu — tos žmo
gaus didybės, kurią atmeta 
nacionalizmas. Savo pasiry
žimu nugalėti nacizmo pavo
jų mes dar ryškiau parodo
me milionams musų tautie
čių kilnumą tų žmogiškų 
vertybių, už kurias stoja So
cializmas.”
Ūkio ministeris Hugh Dalton 

savo kalboje suvažiavime pa
brėžė, kad Darbo partija dės 
visas pastangas, kad ta san
tvarka, kurioje tam tikri 
sluoksniai naudojasi visokio
mis privilegijomis, tuo tarpu 
kai masės skursta, nebūtų po 
karo atgaivinta. Galima neabe
joti, kad su tuo sutinka jau ir 
plačioji Anglijos visuomenė, —- 
kitaip tenai nebūtų vieningo 
pasiryžimo kovoti prieš liille- 
rizmą.

“KRIKŠČIONIŠKAS FRON
TAS” — NACIŲ PROPA

GANDOS ĮRANKIS

Birželio 2 d., kaip praneša 
savaitraštis “Neue Volkszei- 
tung”, Bostone buvo rodoma 
nacių propagandos filmą “Sieg 
im Westen” (Pergalė Vaka
ruose). Ją rodė bostoniškis 
“Christian Front” (Krikščio
niškas Frontas) skyrius, ir 600 
žmonių buvo susirinkę jos pa
žiūrėti. Jiėhis buvo pasakyta ir 
kalba. ’•

Filmą vaizduoja, kaip nacių 
oro laivynas ir motorizuotosios 
divizijos sunaikino Francuzi
jos, Belgijos, Holandijos ir Bri
tanijos armijas vakarų fronte. 
Krikščioniškojo Fronto kalbė
tojas, Francis P. Moran ištisą 
valandų laiko aiškino žiūro
vams, kokia baisi esanti nacių 
karo galybė, ir atvirai pasakė, 
kad filmos rodymo tikslas tai 
— nugąsdinti Amerikos žmo
nes.

“Jisai”, rašo paminėtas 
laikraštis, “ragino esančias 
publikoje motinas skleisti 
defytizmą armijoje, rašant 
savo sunams, kurie tarnauja 
Amerikos kariuomenėje ar
ba laivyne, kad jos matė ši
tuos vaizdus, parodančius, 
kaip buvo sutriuškinta Fran
cuzija, ir., kad dabar jos yra 
įsitikinusios, kaip mažai vil
ties esu Jungtinėms Valsty
bėms sumušti Vokietijų.”
Policija butų neleidusi rody

ti tokių nacių propagandos fil
mų, jeigu butų reikėję gauti 
jos leidimas. Bet Krikščioniš
kojo Fronto skyrius Bostone 
įstatymą apėjo, neimdamas 
įžangos. Vietoje įžangos, salėje 
buvo padaryta kolekta.

Tie “krikščionybės” skraiste 
prisidengę Hitlerio pakalikui, 
tačiau, nėra užsiregistravę, kai
po svetimos valstybės agentai. 
Jie nusižengia federaliniam įs
tatymui.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

M AUJ1EN Ų-ACME Telepnovo
John R. McCants, laivyno aviacijos mašinisto padėjėjas (kairėj) ir Leit. 

William W. Lowrey (vidury) Laivyno sekretoriaus Frank Knox apdovanojami 
Skraidymo Pasižymėjimo ženklais už išgelbėjimą Walter S. Osipoff, kurio para
šiutas per šokimą užsikabino už lėktuvo uodegos ir ilgai ore kabojo.

KAS, KUR IR KAIP
TURĖTŲ PASINAUDOTI 

PROGA
Beskaitydamas Stalinui garbin
ti leidžiamus Lietuvoje laikraš
čius, L. Pruseika pastebėjo ne
paprastai “vožnų” dalyką, bū
tent, kad vienas šliužas labai 
neigiamai atsiliepia apie kitą 
šliužą. Vadinasi, eina “stacha- 
noviškos” varžybos, kurios tu
rės išspręsti klausimą: kurks iš 
dviejų šliužų yra didesnis šliu
žas?

Štai kaip Pruseika rašo apie 
dviejų šliužų susikirtimą:

“Kauniškė ‘Tiesa’ pamati
niai iškritikuoja ‘Vilniaus 
Balsą’, kad jame dar perdaug 
buržuazinės dvasios ir senų 
tradicijų.:, :

“Gal ‘Balsui’ trūksta paty
rusių redaktorių, gal jo ko
lektyvas negerai susitvarkęs.’’
Matykite, gal “Balsui” trūks

ta patyrusių redaktorių!
Dievaž, tur būt, taip ir yra: 

Lietuvoje nėra pakankamai 
Stalino batlaižių! Bet jeigu 
taip, tai kodėl Pruseikai savo 
laimikio nepabandyti?

Juk tai puikiausi proga pa
tekti į bolševikišką rojų.

Patyrimo “krivit dušoi” 
(veidmainiauti) Pruseika turi 
užtektinai. Todėl patartina, kad 
nieko nelaukdamas jis išpildy
tų aplikaciją ir pasiųstų pačiam 
“saulei” Stalinui.

O atsisėdęs į “Balso” redak
toriaus kėdę, Pruseika savo 
šliužo savybėmis, ko gero, pra
lenktų net “Tiesos” tavorščius.

Kitas svarbus pamasinimas, 
kuris turėtų vilioti Pruseiką, 
yra šis: nors viskas Lietuvoje 
neįmanomai pabrango, bet kai
na “vodkai” nupigo.

Tokie yra vėliausi praneši
mai.

Tuo ir baigiu. “Vodkos” rei
kalą .visai nebūčiau minėjęs, jei 
ne tavorščius Bimba, kuris sa
vo laiku viešai paskelbė, kad 
Pruseika palaiko nepaprastai 
glaudžius santykius su ... alko
holiu.

Taigi, kaip matote, šiuo atve
ju aš remiuosi tokiu autorite* 
tu, kuriam šokli į akis vargu 
drįs ir Pruseika.

DU KELIAI

Niccolo Machiavelli, kuris yra 
žinomas kaipo vienas sukčiau
sių diplomatų, 1513 m. rašė: 
“Yra du kovos keliai: įstaty
mas ir smurtas; pirmasis —» 
žmogaus, antrasis — gyvulio 
kelias. Bet dažnai valdovui pir
mojo kelio nepakanka, tenka 
griebtis antrojo. Valdovas turi 
todėl vaidinti ir žmogų ir plėš
rųjį žvėrį.”

O žvėris, kaip žinia, prisilai

ko tik vieno dėsnio: silpnesnį 
naikina, o nuo galingesnio bė
ga. Jei nuo stipresnio priešo ne
pajėgia pabėgti, tai ir pats žū
va.

Tas žvėriškas visų su visais 
karas labai vaizdžiai aprašomas 
vokiečio Conrad Pfeffcl vienoje 
pasakėčioje “Muse ir žvirblis”. 
Žvirblis jau čiumpa musę. Nu
jausdama savo liūdną galą, 
vargšė muselė prašosi žvirblio 
paleidžiama. O žvirblis, nepai
sydamas jos graudingo prašy
mo, atšauna:

----- —Nei n, v
Du bist mein,
Dcnn icb bin gross, 
Und du bist klcin! 
(Ne, tu esi mano, 
nes aš esu didelis, 
o tu — maža!)

Vadinasi, kieno galia, to ir 
valia, to ir teisybė.

Tokį jau žvirblišką argumen
tą panaudojo ir Stalinas Lietu
vos ir kitų Pabaltijo valstybių 
atžvilgiu. Į Lietuvos protestus 
jis ano žvirblio žodžiais atšovė:

Ne, tu esi mano, 
nes aš esu didelis, 
o tu — maža!

Santykiuose su savo silpnes
niais kaimynais Stalinas laiko
si ne įstatymų, ne teisėtumo, 
bet smurto ir apgaulės. Jis ei
na, tariant Machiavelli žodžiais, 
gyvulio keliu.

PENKTAKOJŲ 
DŽIAUGSMAS

Birželio 15 d. sukanka lygiai 
metai, kaip Stalinas “išlaisvi
no” Lietuvą nuo jos nepriklau
somybės.

Vietos komu naciai rengiasi 
savo piknike džiaugsmingai tą 
vienų metų sukaktį paminėti. 
Kviečia jie džiaugtis ir kitus, 
nes, girdi, Lietuva liko išlais
vinta nuo fašizmo, nuo Smeto
nos diktatūros.

Tai įkyri komunacių pasaka.
Ir durna pasaka.
Bjauresnės ir žiauresnės dik

tatūros pasaulyje nėra už tąją, 
kurią yra įvedęs Stalinas.

Jei Smetonos laikais Lietuvos 
žmonių laisve buvo apribota, 
tai šiandiep Lietuvoje jokios 
laisvės nebėra.

Kaip visoje sovietų Rusijoje, 
taip ir Lietuvoje šiandien—
“Vierit možno, durna t—griech, 
Stalin dumaet za vsiech.” 
(Tikėti galima, galvoti—nuo
dėmė, nes Stalinas galvoja už 
visus).
Kalbant apie Lietuvos žmo

nių išlaisvinimą tenka prisimin
ti aną gudrų čigoną, kuris at
liko išpažinti. Tarp kita ko, ku
nigui jis pasakė:

—Žmogų nuo meškos apgy

niau ir kiaulę iš kopusių išva
riau.

Kunigas pareiškė, jog tai yra 
geri darbai ir pagyrė čigoną.

Tuo tarpu čigonas visai ką 
kitą turėjo galvoje, kalbėdamas 
apie apgynimą žmogaus nuo 
meškos. Būtent, jis nukniaukė 
meškos kailio kailinius. O kiau
lės išvarymas iš kopūstų reiškė 
tai, kad čigonas iš kopūstų iš
traukė gabalą kiaulienos mėsos 
ir ją sudorojo.

Tokiomis jau čigoniškomis 
priemonėmis Stalino satrapai 
“laisvina” Lietuvos žmones nuo 
visokių buržuaziškų marnasčių: 
namų, žemės ir kitų dalykų.

Jei tokiais darbais kas gali 
džiaugtis, tai labai liūdna.

Auguras

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Stafford Cripps, britų am

basadorius Maskvoje, vyksta į 
Londoną pasitarimams. Jis jau 
atvyko į Stockholmą. Pasakoja
ma, kad jis Maskvon jau ne
begrįš.

— Japonai skelbia, kad ne
trukus Stalinas pasiųs Moloto
vą į Japoniją, kad atsilygintų 
už Matsuokos padarytą vizitą.

— Gayda skelbia, kad Ame
rikos dirbtuvėse prasidėję strei
kai yra civilinio karo pradžia, 
kuris sugriaus visą Amerikos 
gerbūvį.

—Kretos kovose Max Schnie- 
lingas nustojo 25 svarus svo
rio. Laikraštininkams jis pa
reiškė, kad norėtų greičiau ma
tyti karo galą ir apsigyventi 
Amerikoj.

— Senato karo komisija 
svarsto projektą karo tarnybos 
įstatymui pakeisti. Karo tarny
bon bus šaukiami vyrai iki 27 
metų amžiaus. Tokį patarimą 
senatui padarė gen. Hirshey, 
kuris tvarko naujokų ėmimą.

— Britai skelbia išsigelbėju
sių Bismarko jurininkų sąra
šą. Britai nacių vardus skelbs 
vokiečių informacijos metu ir 
mano, kad Vokietijos gyven
tojai nekreips dėmesio į nacių 
valdžios uždraudimus, bet klau
sys britų radijaus , skelbiamas 
žinias.

Mokytoją Unija 
Išmetė Tris Lokalus

Kaltina Komunizmu.
Amerikos dari*) federacijos 

mokytojų unijos centras Chica- 
goje atėmė čarterius ir išmetė 
iš organizacijos tris lokalus — 
du New Yorke ir vieną Phila- 
delphijoje.

Visi trys yra kaltinami ko
munizmu.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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St. Miščikas-žiemys.

Aukso sostas ir trisdešimt griaučių
I.

šiandien rašomas antras ar 
trečias Afrikos istorijos lapas 
krauju, bet tikros”os, pilnos A- 
frikos istorijos dar neturime. 
Tik šiandien, kuomet vsa karo 
švara persineša Afrikon, varg
šas žurnalistas, norėdamas lient 
kuo patenkinti skaitytoju smal
sumą, kasa iš senovės, iš v'sa- 
kių retų leidinių, ke.iaun nką 
pasakojimų medžagą apie s uos 
juodus kraštus, kur kadaise 
buvo taip pat aukšta kultūra, 
kur dargi Šacham, tyruose ne
buvo sinti s. liet žydėjo sodai, 
tiek derlingi, jog išlepinti grai
kai drį. o ten nunešti dargi že
mės rojų, kuriame augę aukso 
obuoliai.

Giliau pažvelgus j praeitį, 
tenka labai nustebti: praeities 
Afrikos istorija niekuo nesiski
ria nuo Europos istorijos prieš 
tūkstantį, ar pusantro tūkstan
čio metų, kur taip pat buvo vie
na ar dvi kultūringesnės vals
tybės, gi visa dauguma Euro
pos buvo apgyventa laukinių, 
puslaukinių tautų, tautų gimi
nių, kurios nuolatos piovėsi, ku
rios laikinai sukurdavo vienų 
kitą valstybę, bet jos amžius 
būdavo lal>ai neilgas, jei tęsda
vosi vieną ar du šimtmečius, iš
skiriant tokią Romą.

O šiaip, baisi maišatis, nuo
latine tautų ir giminių emigra
cija, nuolatinis naujų giminių 
antplūdis iš Azijos tarp Uralo 
kalnų pietinio galo ir Kaspijos 
juros kur buvo visų svarbiausių 
Europon veržimosi kelių di
džiausias kelias.

Tą patį mes matome Afriko
je iki devyniolikto amžiaus pa
baigos, tik europiečiai užmiršę 
savo netolimą praeitį, galvoja, 
jog ten visi laukiniai, ten vis
kas ne taip kaip Europoje, ten 
nieko nėra.

Galima butų stroriausius to
mus prirašyti iš Afrikos tautų 
istorijos ir pastebėtume, jei su
lygintume su Europos praeitimi, 
jog ten viskas vyko panašiai, 
tik šiek tiek vėliau, negu pačio
je Europoje.

Skaitydami kad ir paskutinio 
tūkstančio metų Afrikos istori
ją, galime pergyventi dviejų 
tūkstančių ar pusantro tūkstan
čio metų istoriją Europoje su 
savotiška Graikija, savotiška

Roma, savotiška kultūros aukš
tybe ir nemenkesne dekadenci- 
ja, kaip Viduramžiais Europo
je.

Šiandien pasaulio istorija dar 
nekreipia dėmesį, dargi nesirū
pina sužinoti šios dekadencijos 
ir buvusio pakilimo, daug di
desnio, negu Europos senovės 
kultūros žydėjimo metu, prie
žasčių, nes... ten gyvena neg
rai .. . buvę vergai.. . dabarti
niai laukiai, nors jie bene buvo 
pirmi Europos gyventojai...

Kuomet prasidėjo europiečių 
veržimasis ir negrų nepaprastas 
žudymas bei jų sodybų naiki
nimas norint juos užkariauti, 
buvo paleista pasakėlė, jog tai 
daroma jų labui, jie Tais įtrauk
ti į civilizaciją, jie bus apšvies
ti, maža to, kas jau didžiausias 
melas, girdi, europiečiai užka
riaudami negrus, tik gelbsti pa
čius negrus, kuriuos nepapras
tai išnaudoja jų karaliukai, ku
rie žudo šimtais savo pavaldi
nius, kurie baigia naikinti Afri
kos gyventojus.

Negalima pasakyti, jog tokių 
žiaurių valdovų nebuvo, bet 
gerbiamieji, ar mums, sąžine 
juodesniems, negu pati negrų 
oda, tenka jiems aiškinti žmo
niškumą, kuomet gyvename 
šiandien aršesnius laikus, negu 
negrai gyveno po savo despo
tais?

Afrikoje iš viso buvo apie 
150,000,000 gyventojų ir iš jų 
ne visi buvo taip žiauriai savo 
vietinių valdomi, gi Europoje 
šiandien vienas “draugas” Sta
linas turi aršesnėje vergijoje 
dargi virš 180 milijonų ir visgi 
jo atstovai maloniai priimami 
lordų rūmuose, skaito dargi sa
ve kažkokios “naujos civilizaci
jos” kūrėjais, šalia jo antras 
diktatorius ir labai panašus į 
negrų karaliukus — Hitleris, 
kuris šiandien apglėbęs savo na
gais ir pavertęs vergais tiek pat 
milijonų. O Musolinis? O maži 
despotėliai?

Ir tai vyksta tuomet, kuomet 
mes jau pergyvenome ne tik 
Viduramžius, bet dargi atšven
tėme pusantro šimto metų su
kaktuves nuo Didžiosios Pran
cūzijos Revoliucijos ir paskel
bėme tiek kartų “Žmogaus Tei
sę” gerbiančius principus.

Tad ko stebėtis, kad tokioje

CIO STREIKAS SUPARALYŽIAVO LĖKTUVŲ DIRBTUVĘ

Darbininkams apleidžiant North American Aviation dirbtuvę Inglewood. 
CaL, po nakties pakaitos, UAW-CI0 pikietininkai ragina juos prisidėti prie pa
skelbto streiko, šis streikas, sakoma, paveiks penktą dalį visos Amerikos kariš
kų lėktuvų produkcijos.

Afrikoje, vienoje ar kitoje vie
toje dėjosi toki pat dalykai, 
kuomet jie nuo musų istorijos 
raidos atsilikę bent puse tūks
tančių motų? Juk Afrikos tau
tos gyvena dar Europos X—XV 
šimtmetį, jiems dar trūksta 
bent penki šimtai metų pergy
venti, kad galėtume pasakyti, 
jog jie per tuos penkis šimtus 
metų nieko nepasiekė, sulauki- 
nėjo dar daugiau. Kol kas gali
ma tik pasakyti, jog jei jiems 
butų buvę leista susipažinti su 
musų kultūra kitonišku kebu, 
ne pavergimu, gal būti jie butų 
mus/ir pralenkę...

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

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.
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Į TurtasVirš$6,000,000,00
| Apart Apsaugos, Turime (M 71 nnn nn 
I ATSARGOS FONDĄ Viršumi J;UŲUiUU

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU

ATSILANKYK1T arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia . įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

Pamatykite 
“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.,Inc.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.r otate ir 55 ot.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

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

O Apšildymu
□ Plumbingu

Vardas

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

Adresas

Telefonas

Ir kodėl kalbant apie Afriką, 
dargi prieš šimtą ar pusšimtį 
metų, reikia lyginti su Europos 
istorijos bent tik penkioliktu 
amžiumi, nes tokius laikus Afri
kos tautos savo susipratimu ir 
iulturiniu stoviu gyveno, nors 
juvo ir pas juos, kaip anksčiau 
minėjau, savotiški graikiški lai
tai, kuriuos pamiršo, kaip mes 
Viduramžiais...

Bet eikime prie reikalo. Susi
lažinkime su vienu faktu iš 
daugelių panašių, žinomų iš Af
rikos istorijos, kuomet ten vieš
patavo dar tie vadinami juodi 
“despotai”, kuriuos dargi šian
dieniniai Europos despotai per
viršijo, nors savo istorijos va
dovėliuose juodukus paišo dar 
juodesnėmis spalvomis, negu 
jie ištiesų yra.

II.
Aukštosios Gvinėjos Sudane, 

Afrikoje, kurį valdo anglai, bu
vo ir dar šiandien tų pačių neg
rų gyvenama, nelabai seniai ne
tekusi savo nepriklausomybės, 
Ašanti tauta, lal)ai kultūringa, 
nors savotiška, užsiimanti šian
dien gyvulininkyste bei žemės 
tikiu ir išnaudojami aukso ka
syklose, kurio per metus iška
sa apie pustrečio tūkstančio to* 
nų ir iš kurio patys negrai pa
gamina labai meniškus dalyke 
liūs, nes skaitosi bene vieni iš 
geriausių ir gabiausių Afriko- 
auksakalių.

Ašanti valstybes plotas nedi
delis, vos 36,000, ketv. kilomet
rų ir turi apie pusę milijono gy
ventojų, kurių dauguma kalba 
Či tautelės kalba.

Klimatas karštas, bet gan pa
kenčiamas, žemė derlinga ir jo
je auga puikiai cukrinė nendre, 
kukurūzai, ryžiai ir ne menkos 
rųšies tabakas, įau nekalbant 
jog šiame krašte bene gausiau
sia žvėrių ir dargi visų rųšių: 
drambliai, liūtai, tigrai, ragano
siai, beždžionės įvairiausių rų
šių ir k t.

Valstybinis branduolys pra
dėjo kurtis bene šešiolikto am
žiaus viduryje, nes jau 1700 m. 
vedė gan gausius karus su kai
myninėms negrų valstybėlėms 
ir buvo gan galingi bei turtin
gi*

Viena iš didžiausių jų žyme
nybių, buvo jų valdovo sostas, 
kuris buvo pagamintas iš gry
no aukso ir kurį nuolatos didi

no ir gražino kiekvienas valdo
vas.

Tai nepaprastas sostas ir ne
maža ant jo turėjo sėdėti val
dovų, jei (paskutiniam sėdint 
devyniolikto amžiaus pabaigoje, 
sostas buvo vos pakeliamas tris
dešimties muskulingų vyrų. Jo 
vertė neapškaičiuojama, jau ne
skaitant, jog be šio sosto, mi
nėti valdovai turėjo dar šiaip 
aukso indų bei kitokių brange
nybių.

Grobis buvo verias kelių ka
rinių ekspedicijų ir europiečių 
apetitą tuo labiau kėlė nuolati
niai baltaodžių pirklių pasako
jimai apie nepaprastus to krašto 
turtus.

Tiesa, tuo metu ir dar anks- 
čiau, Ašanti valstybė buvo di
desnė, nes apėmė maždaug apie 
190,000 ketv. kil. plotą ir skai
tė apie penkis milijonus gyven
tojų, nes Ašanti nugalėjo ir už
kariavo kaimynines negrų vals
tybėles dėl įvairių priekabių.

Pavyzdžiui, dar Ašanti va k • 
lybei nesant galingai, bet jau 
turint aukso sostą, nors dar ne 
tokį sunkų, juos užpuolė kai
mynai, nugalėjo ir atėmė sos- 
t!j.

Tai bene įvyko apie 1700 m.
Bet piktasis kaimynas maty

ti ir ne iš galingųjų buvo, o 
sostas visgi buvo malonus kąs
nis, nes tuojau buvo nuo pir
mųjų atimtas ir pasodytas ja
me antras Ašanti kaimynės val
stybes karaliukas, kuris gan 
draugiškuose santykiuose gyve
no su Ašanti tautele. Bet Ašan
ti valdovas, norįs atgauti savo

INSURED1
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galinga ir pakliuvo į valstybių 
sąrašą.

Valstybės sostinė buvo Kū
ma ss i (20,000 gyv.), kuris šian
dien sujungtas su Sekondi uos
tu gelžkeliu.

Ašanti tautos, savo laiku, d- 
džiausiu verslu buvo patenkin
ti Europos, Amerikos ir kitų 
kontinentų vergų rinkas prista
tant sugautus belaisvius vergų 
pirkliams, kurie jau gabendavo 
kaip “juodo dramblio” kaulą 
visosna pasaulio plantacijose. 
Kadangi jie buvo jgan karing” 
ir aplinkiniai negrai dar nesu
siorganizavę į didesnius, vienin- 
gesnius vienetus, prekyba gan 
gerai klestėjo, bet čia jau n? 
negrų kaltė, jei jie užsiėmė šia 
prekyba, nes to reikalavo ne tik 
Azija, bet ir kultūringa balta
odžių rinka.

Tiesa, kuomet vergija buvo 
panaikinta ir ši prekyba susto
jo, o Ašanti valstybėje buvo 
dar nemaža vergų negrų par
duoti, neturėdami kur juos pa
dėti ir paskaitę tai gal savotiš
ka dievų bausme, tų dievų per
maldavimui, visus neparduotus

sostą, paskelbė anam karą, ap
kaltindamas, jog anas pagrobė 
jam gražiausią žmoną. Karo 
tikslas buvo, žinoma, aukso so
sto atgavimas, bet negrų valdo
vai nei kiek nekitonišk’, negu 
musų, nes tikros karo priežas
ties taip pat nepasako, pasako 
tą, kuria gali labiau suvilioti 
savo pavaldinius kariauti.

Karas pasisekė ir sostas buvo 
atgautas.

1719 m. skaitosi Ašani vals
tybės įkūrimo metais, bet, sa-i 
kau, ji susikūrė daug anksčiau 
ir apie šiuos metus jau buvo

vergus paplovė paaukodami sa
vo dievams.

III.
Anglams įsitvirtinus Afrikos 

taip vadinamoje Aukso pakran
tėje (Gold coast), Ašanti tau
telė ir jų karingumas buvo di
delis pavojus tolimesniam neg
rų pavergimui ir šios Afrikos 
dalies užgrobimui.

Ne menkiau anglus viliojo ir 
aukso sostas bei kiti turtai, o 
tuo labiau gan nemažos aukso 
kasyklos.

(Bus daugiau)

Garsinkitčs “N-nose”

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Reinkite Lietuvišką
Žyduką, 

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR
CO.—-VVHOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Poulevard 0014

Sieunrii popieriai, ma I i a v o s, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei- 
iai ir namų reikmenys, taipgi 

plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardware & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Ijong Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
.sales Tax ekstra.

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

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

♦ 1240 Kiiocycles
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

KAS IR TEMPERATŪRA • MUZIKA • DRAMA 
JUOKAI • PRANEŠIMAI • IR T. T.

7:00—7:45 V AL. RYTE

NUIVERSAL
SAV’NC-* p- k.OAN

ASS0CIAT1ON i

Cianais jūsų sutau
pąs yra apdraustos 
iki $5,000 per Suv. 
Valstijų Valdžios 
A g enturą Federal 
Savings and Loan 
Insurance C o r p., 
VVashington, D. C.

Amerika būdavo ja karo pramonę, kad apsisaugoti nuo priešų. 
KIEKVIENO LIETUVIO yra priedermė apsisaugoti nuo sekan
čios depresijos. Geriausia jūsų apsauga bus atidarymas sąskaitos

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS'N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

Atdara kas dieną nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. vakaro, šeštadieniais iki 6val. vakaro.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 e i- 
domis įr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Sophie
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. 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.

NA
MADŲ

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

: NAUJIENOS
1739 So .Halsted St.,
Chicago, HL

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

Adresas _____ *___ ____________

Miestas ___ ________ ____ ______
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nimois-Iod.iaKxa“MicHigan-Wisconsin Žinios
Detroitas, Mich. 
Agituoja Už Saint 
Lawrence Projektą

Už Kelią į Jurą.
Keletą dienų atgal preziden

tas Rooseveltas kreipėsi į kon
gresą, prašydamas autorizuoti 
įrengimą taip vadinamo “St. 
Layrcnce Juros Kelio”, kuris A- 
nierikos ir Kanados pasieniu 
tekančia St. Lawrence upe su
jungtų Michigano ir kitus di
džiuosius ežerus su jura. Chi
cagos uostą tas atidalytų di
džiuliams vandenynų laivams.
Priešinasi Elektros Bendrovės.

Tam sumanymui priešinas) 
gelžkeliai, bet ne tiek gelžkeliai, 
kiek didžiosios elektros įmonės. 
Mat, tas projektas sudarytų ga
limybes gaminti daug elektros 
jėgos. Šliūžėmis ir tvenkiniais 
tam darbui pakinkytų didelius 
vandens plotus.

Detroitas Už.
Detroito miestas, ir Michigan 

valstija, betgi, projektu labai 
suinteresuota ir Chicagon siun
čia pluoštus literatūros apie to 
St. Lawrence ‘‘juros kelio” di
delį naudingumą tokiems mies
tams kaip Detroitas, Chicago, 
ir Milwaukee, kurį juros laivai 
taipgi galėtų pasiekti.

Michiganas tuo reikalu turi 
paruošęs įdomių pamfletų. Kas 
nori, gali rašyti: “Mich'gan 
Great Lakęs Tidewater Čom- 
mission, Secway Committee, 
Office of Mayor, Detroit, Mich.”

Nesusipratimas
Tarp Fordo-CIO

DETROIT, Mich. — Fordo 
bendrovė suspendavo vienai die
nai automobilių ir trokų gamy
bą, pareikšdama, kad pritruko 
motorų, o pritruko todėl, kad 
motorų skyriuj “darbininkai 
sulėtino darbo normą”.

(110 atsakė, kad tai melas, 
kad motorų pritruko dėl žalia
vų stokos.

Labai Darbštus
Garnys Žvėryne

BR0OKFIELD, III. — Perei- 
tos savaitės pabaigoje garnys 
sudėjo net tris vizitus Brook- 
7ieldo (Chicagos) žvėrynui, at
nešdamas tris sunkokus nauja
gimius: vieną baboon veislės 
beždžionei, vieną — juros liū
tei ir vieną “addax” veislės an
tilopei.

Visi naujagimiai gyvi ir svei
ki. Lankytojai juos gali pama
tyti.

Trys vyrai, sėdėję automobily (apatinis paveiks
las), Abiline, Texas, aerodrome, buvo užmušti, kada 
Armijos treniruotės lėktuvas (viršutinis foto) iš Ran- 
dolph Field, Texas, darydamas priverstiną nusileidi
mą, užkabino automobiliaus viršų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3fofjn jf. ėubeitns
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Te). YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
TUvlr o ; KOPLYČIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU

Užsakė 300 f
Šarvuočių

DETROIT, Mich. — Olandi
jos vyriausybė, veikianti Lon
done, užsakė Fordo dirbtuvėse 
300 mažų šarvuotų automobi
lių. Jie bus naudojami Olandi
jos Dutch East Indies salose, 
Azijoje.

II •

Briggs Co.-CIO 
Susitarė Dėl 
Naujos Sutarties

“Mokės Aukščiausias Algas 
Lėkt. Pramonėj”

Likvidavo Didelį
V

Šoferių Streiką

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

lb46 West 46th Street

YARds 1138
YARds 1139

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAWI( Z IR SŪNŪS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515-
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 127*

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 490h

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

I. J. ZOLP
Phone YARds 0781

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Westem Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th C o tirt, Cicero Phone Cicero 2109

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

DETROIT, Mich. — C.I.O. 
skelbia susitarusi su Briggs 
Manufacturing Company dėl 
naujos sutarties.

Susitarimas, sako unija, už
tikrina 1,500-ams darbininkų 
bendrovės aviacijos skyriuj.? 
“aukščiausias algas lėktuvų pra
monėje”.

Kompanija pridėjusi po 8c 
valandai ir užtikrino $45 bonu- 
są atostogoms.

Misterija Buvo 
Tuščia —

DECATUR, Ind. — Per 20 
metų Adams apskričio rūmuo
se stovėjo sęifas. Daug kas gal
vojo, spėliojo, kas seife yra, bet 
niekad negalėjo jo atidaryt, nes 
nežinojo kombinac’jos. Galiau 
vakai* jį atplėšė.

Seifas buvo tuštutėlis.

Džiųsta Horeshoe 
Ežeras

GRANITE CITY, III. — Dėl 
lietaus stokos, čia pradėjo džiū
ti nemažas Horseshoe ežeras, 
ir žuvys miršta tūkstančiais.

DETROIT, Mich. — Federa- 
liai ir valstijiniai . tarpininkai 
paskelbė, kad jiems pasisekė 
likviduoti 4,000 'Šoferių ir pa- 
gelbininkų streiką, kuris buvo 
suparaližavęs plieno gabenimą 
Michigane, Ohio .ir Indiana val
stijose.

Mirė L. Chevrolet, 
Auto. Pionierius

/Ii) :

DETROIT, Miėl>5— Sulaukęs 
senatvės Detroite mirė Louis 
Chevrolet, automobilių pionie
rius, kuris 1911 metais pradėjo 
gaminti automobilius ir kartu 
su W. C. Durant’u įsteigė Chev
rolet bendrovę.

Ją dabar valdo General Mo
tors.

24-ias Valandas 
Uniformose

PEORIA, III. — Vietos poli
cijos departamentas patvarkė, 
kad policistų pareigos nepasi
baigia atlikus 8-ias valandas 
tarnybos. Jie ir kitu laiku ne
privalo padėti į šalį uniformų.

X

Gamina Trokus 
Armijai

CLEVELAND, Ohio.—White 
Motor Company skelbia, kad 
jau išpildė 2,915 trokų užsaky
mą armijai, ir dabar pradėjo 
gaminti naują eilę naujos rū
šies trokų, kurie yra paprastų 
trokų ir tankų kombinacija.

J. MULEVIČIUS |
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

Bankas Atmoka 
$75,000

CAIRO, III. — Vietinis Cairo 
Alexander County Bankas pa
skelbė, kad derozitoriams iš
mokės 6% dividendą, siekiantį 
$75,018.84.

Praeityje bankas atmokėjo 
35%.

Į Pieną Iš Dienos Į
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
George Montvilas, 45, su Ma

ry Kizelevičius, 36
Isadore Tanke, 21, su Stella

Dranginis, 19
Alexander Songailo, 57, su

Anna Koverkes, 46
Aiex Moskus, 26, su Genc-

vieve Beroviau, 23
Peter F. Baleikis, 24, su Lau-

rianna E. Osburn, 20
Alfred Slotta, 26, su Alice

Naumes, 23

Reikalauja
Perskirų

Stephanie Alexa nuo James
C. Alexa

Gauna
Perskiras

Nellie T. Kamus nuo Felix 
Kamus

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metą praktikavftnas 
jūsų garantavimas

GIMIMAI
CHICAGOJE

Jaunas Marąuette- 
Parkietis West 
Point Akademijoj

AUGUSTINAS, Leo, 2154 W. 
24th Street, gimė gegužės 28, 
tėvai,: Leo ir Sally.

BIELSKIS, Robcrt, 2147 W 
Shakespeare avenue, gimė ge
gužes 2’7, tėvai: George ir J u 
lia.

LELEIKA, ------------- , 4035
West 69th Street, gimė gegu
žės 30, tėvai: Joseph ir Stella.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

GLASSES

AKINIAI
Teisingai Prirenkame 

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

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

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

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI Qg

Dykai Didelis Katalogas

Vincas Rušinskas
Chicagoje

šeštadienį “Naujienas” ap
lankė buvęs dienraščio linotipis- 
tas, p. Vincas Rušinskas.

Jisai atvyko i Chicago kelių 
dienų vizitui iš Fort Louder- 
dale, Floridoje, kur dabar pa
stoviai gyvena.

MARQUETTE PARK. — Va
kar aukštiems karo mokslams 
į garsią Wost Point Akademi
ją išvyko 19 metų marųuette- 
parkietis John J. Martin’as Jr., 
6743 South Artesian Avenue.

Užvakar jisai baigė Marmion 
Military Academy, kur pasižy
mėjo gabumais. Jisai buvo ap
dovanotas sidabriniu medaliu.

© Prie Devon ir Wcstern Ave.: 
privatišku kapitalu yra stato
mas didelis biznio centras, ku
riame bus teatras ir keliolika 
krautuvių. Rūmai dar nebaigti, 
bet visos krautuvės išnomuo- 
tos. Projektas kainuoja $1,- 
000,000.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai.~
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

LIETUVIAI^ D AKT ARAT
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

dkaTjenkinš- 
(Lietuvis)__

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 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

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. 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 1

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų paga] nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St„ netoli Morean 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 /74CI

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 dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI

$1,151,000
Arsenalui

WASHINGTON, D. C. — Ka
ro departamentas autorizavo 
$1,151,000 keliems naujiems 
triobesiams pastatyti Rock Is- 
land, III., arsenale, taipgi įvesti 
kanalizaciją.

MINNEAPOLIS, Minn.—Šiau
rinio Wisconsino miškuose val
džios agentai ieško penkių ban
ditų, kurie užvakar apiplėšė di
delį bravorą šiame mieste. Jie 
pasigrobė $50,000. Vieną tar
nautoją pašovė.

JEWELRY • ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI • NAMAMS 

BALDAI

Jos. F. Sudrik -
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St. 
Del sąžiningo radio pataisymo 

pašaukite 
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

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

dieniais 4:30 vai. vak.

DR. C. Z. VEZEL’F
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO .L 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niai*? pagal susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Valkų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(Išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
TeL CALnmet 6877

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

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

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VlCtery 2®79
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APIE 23,000 ŽMONIŲ CHICAGOS VIENIN
GUMO MASINIAME MITINGE

Sandburg, Willkie Ragina Dėti Visas 
Pastangas Hitlerį Nugalėti

Milžiniška, apie 2*3,000 minia 
chicagiečių penktadienio vakare 
susirinko Chicagos Stadiume 
įspūdingam Vieningumo mitin
gui, kurį sušaukė grupė garsių, 
visuomenės gerbiamų chicagie- 
čių, su majoro K. J. Kelly ir 
miesto tarybos pagalba.

Nors stadiono vartus pikieta- 
vo grupė jaunų komunistų iš 
American Peace Mobilization — 
komunistų įsteigtos organizaci
jos, ir nors pačioj salėj keletas 
moterų iš “Tribūno” įsteigtų 
“taikos” organizacijų bandė 
trugdyti kalbas, vienok tai bu
vo įspūdingas ir nepaprastas, 
istoriškas chicagicčių sanburys.

Du Buvę Priešai
Jo du svarbiausi dalyviai bu

vo VVendell Willkie — Roose 
velto oponentas pereituose rin
kimuose, ir Carl Sandburg, gar
sus rašytojas ir autorius Lin- 
colno biografijos.

Willkie pareiškė, kad tik 
“niekšiškas amerikietis” šito-

DARATA KIELIENĖ, 
po tėvais Aleliunaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 8 d., 5:15 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Panevėžio apskrity, Ra
mygalos parap., Dudonės km.

Paliko dideliame nuliudime 
dvi dukteris, Bronislavą Kie- 
lą ir Amiliją Nemčauskas, 
žentą Bladislovą, anūką Ro- 
nald, pusseserę Uršulę Mela- 
lienę, ir šeimą, du švogerius: 
Joną Ciniką ir šeimą, ir Simo
ną kerdulį, ir daug kitų gi
minių; . Lietuvoje—5 seseris, 
du brolius ir kitas gimines.

Priklausė prie SLA 357 kp.
Kūnas pašarvotas namuose, 

8050 So. Stewart Avė. Laido
tuvės įvyks trečiadienį, birž. 
11 d., 8:30 vai. ryto iš namų 
į St. Leo bažnyčią, 78th ir 
Ęmerald Avė., kurioje atsi- 
btie#gęduluigos ;pamald££« tuž 
velionės sielą, o iš ten bus .nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Daratos Kielienes 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikii^imą. Nuliūdę lieka: 
Dukterys, Žentas, Anūkas, 
Pusseserė, Svogeriai, šeimos 
ir kiti Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138-1139.

11 H h A Gėlės Mylintiems B I K K A Vestuvėms, Ban- 
jK kietams, Laidotu

vėms, Pa p u o š i- 
GĖLININKAS maros 
4180 Archer Avenue

Fhone l.AFAYETTE 5800

i nVRKI.V-—LU I L«l 111 U Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308 

&

ONA STEPONAITIENĖ,
PO tėvais DELININKAITE, po pirmu vyru RAMANAUSKIENE 

Gyveno 2727 West Evergreen Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 7 d., 2:50 vai. ryto, 

1941 m., sulaukus 52 m. amž., gimus Lietuvoje, Šiaulių apskr., 
Šakių parapijoj, Bublelių kaime. Amerikoj išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime mylimą vyrą Vincentą, brolie
nę Eleną Kupsienę, jos vyrą Kazimierą, giminaitį advokatą 
Albertą Liddy ir jo šeimą, daug 
tarnų.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
Laidotuvės įvyks antradienį, 

iš koplyčios į šv. Mykolo parap. bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta Į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Steponaitienės giminės, draugai 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame:
Vyras, Brolienė ir jos Vyras, Giminaičiai ir Visi

Laid. Direkt J. Liulevičius, Tel. LAFAYETTE 3572.

n
k*

kioj valandoj eitų prieš žmonių 
išrinktų prezidentą vien asme
niškais sumetimais ir kerštui 
dėl pralaimėtų rinkimų. Jis, 
Willkie, yra republikonas ir ne
sutinka su Rooseveltu daugeliu 
klausinių, bet šioje valandoje 
“visi privalom skirtumus atidė
ti į šalį ir duoti kuopilniausią 
paramą savo valdžiai”.

Sandburgo Kalba
Carl Sandburg pareiškė, kad 

“jis iki šiai dienai negali dova
noti gaivalams, Anglijoje ir 
Francijoje, kurie pardavė Čeko
slovakiją ir Ispaniją diktato
riams; karo pradžioje jis lai
kėsi griežto nusistatymo, kad 
Amerika privalo šalintis šios 
naujos Europos nelaimes, bet 
“ir aklas žmogus gali pajusti 
faktą, kad situacija keičiasi kas 
dieną, kas valandą”.

Kai Hitleris parbloškė Fran- 
ciją, kiekvienam buvo aišku, 
kad sekanti auka Hitlerio są
raše yra Anglija. Kiekvienam 
turėtų būti aišku, kad po An
glijos sekanti Hitlerio auka bus 
Jungtinės Valstijos.
Hitleris Turi Pirmiausiai “Su- 

gromuliuoti Angliją”
Ar Hitleris pajėgs šį kraštą 

parblokšti, tai kitas klausimas. 
Bet sveikas protas sako, kad 
tol kol Hitleris nesugromuliuos 
Anglijos, tol jis nepajėgs kibti 
į Ameriką. Paprastais savisau 
gos sumetimais šiam kraštui 
apsimoka Anglijai pagelbėti.

Todėl, Sandburg pareiškė, 
nors jis vis dar geidžia, kad 
“ ‘sprandą nusisuktų’ tie žmo-

■■■■■■■■anmaaBaMMn
A. -f- A..

KAZIMIERAS PIKTUŽIS
gyv. 10531 Edbrooke Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 6 d., 8:00 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs 78 m. amž., 
gimęs Telšių apskr., Alsėdžių 
parap., Platakių kaime.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

sesers sūnų Pranciškų Selenį 
ir brolio sūnų Juozą Piktužį 
ir jo moterį Domicėlę ir gi
mines; Lietuvoj —sūnų Sta
nislovą ir 2 dukteris: Justiną 
ir Valeriją ir gimines.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos kopi., 3319 So. Litua- 
nica Avė. Laidotuvės vyks 
pirmad., birželio 9 d., 1:00 v. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Kazimiero Piktu- 
žio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdž’pi kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Sesers 
Sūnūs, Brolio Sūnūs ir Gi
minės.

Laid. Direkt. S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138-1139.

kitų giminių, draugų ir pažįs-

Draugijai.
2246 W. North Avė.
birželio 10 d., 8:30 vai. ryto

ir pažįstami
suteikti jai 

Draugai.

nės, kurie pardavė čekoslova- Į 
kiją ir Ispaniją,” ir nors An
glija turi labai daug ydų, jis 
stovi už tai, kad Amerika pa
gerėtų Anglijai Hitlerį įveik
ti.

Vėliau Galim Gailėtis
“Mes galime jai pagelbėti, 

mes turime iš ko, ir mes pri
valome tai padaryti. Jeigu mes, 
galėdami, neprisidėsime prie pa
stangų nugalėti naują pasaulio 
rykštę — Hitlerį savo prakai 
tu ir darbu, mes netolimoje at
eityje galime labai gailėtis.

“Kai Amerika paliks vienu: 
viena diktatorių užvaldytame 
pasaulyje, ji jaus kartumų, ji 
sau išmetinės, kad galėjo pa
gelbėti nacių jėgų sutriuškinti; 
bet to nepadarė. Nežiūrint ku
riuo keliu mes eisim, mes tu
rėsim nukentėti, ir pasiaukoti.

Su R jose veltu —
“Aš esu vienas iš m' Jonų 

žmonių, kurie bando atspėti kur 
pasuks pasiutusi ir pasaulį kra
tanti likimo audra. Ateities ne: 
vienas negalim pasakyti. Mes 
slenkame į įvykius, kurie dar 
tebėra už horizonto. Ir šioj va
landoj, — aš rišu savo likimą 
su tais, kurie sako, ‘lai liki
mas laimina musų Preziden 
tą’.”

Sandburg’o kalba publikai pa
darė nepaprastai gilų įspūdį. 
Gaila, kad ji nebuvo transliuo
jama Amerikai per radio, pa
našiai kaip ir Willkio kalba.

Rs.

Išrinko Lietuvaite 
III. Instituto 
“Karalaite”
Aida Kairis — Populiariausia 

iš 135-ių Abiturienčių
Jauna ir graži Chicagos lie 

tuvaitė p-le Aida M. Kairis yra 
“karalaitė” Illinois Institute of 
Technology abiturientų kliasos, 
kuri šią savaitę gauna diplo
mus.

Ji buvo išrinkta konkurso ke
liu, ir laimėjo iš tarpo 135 kan
didačių tam titului. Užvakar 
vakare ji buvo apvainikuota ir 
savo “karališkas” pareigas ėjo 
mokslo metų užbaigtuvių meti
niuose šokiuose, kurie įvyko 
Stevens viešbučio Tower Room 
salėje.

Baigė Ekonomiką
Institute ji baigė biznio ir 

ekonomikos kursų. Ji pasižy
mėjo moksle, buvo redaktorė 
Instituto laikraščio, “Technolo 
gy News”, priklausė prie cho
ro, Dramos kliubo ir daug dar
bavosi kitose mokyklos organi
zacijose. Vidurinius mokslus ji 
baigė Austin mokykloj, 1937 
metais.

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

Union Avė. Tel. Yards 5773.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Uršulę, po tė
vais Liubinskaitę, 2 sūnūs: 
Vincentą, marčią Liuciją ir jų 
3 anukus, kitą sūnų Juozapą, 
marčią Barborą ir jų 3 anu
kus, 3 dukteris: Teresę, žen
tą Juozapą ir šeimyną Jure
vičius, Adelę, žentą Antaną 
Yuodviršius, Magdaleną ir 
žentą Stanislovą ir jų šeimy
ną Rauskinus, seserį Uršulę 
Onusaitienę ir jos šeimyną 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Priklausė Didžiojo Lietu
vių Kun. Vytauto Dr-jai.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus kopi., 4348 S.- Cali- 
fornia Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., birž., 9 d., 1:00 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Bohemian National 
Cemetery ir bus sudegintas 
tenai.

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

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Dukterys, Sūnus, žentai, Mar
čios, Sesuo, Anūkai ir Gini.

Laid. direkt. J. Liulevičius, 
Tel. YARDS 3572.

Legionierių rengiamo sporto vakaro 
dalyviai CLASSIFIED ADS.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

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

4400 SO. WASHTENAW AVĖ. 
SULLY’S HALL

Tel. LAFayette 5954.

Pirmiausia — sporto 
ras, kurį rengia Dariaus-Girėno 
Postas, įvyks birželio 13 d. Va
dinasi, penktadienį.

Tai bus tikrai nepaprastas 
sporto vakaras: trys poros ris- 
tynių ir trys poros kumštynių.

Palyginti už visai žemų įžan
gų jus turėsite progos pamaty
ti šaunių ristynių ir įdomių 
kumštynių.

Štai čia paveikslas Frank 
Wilzes, išgarsėjusio jauilo ris- 
tiko. Tai tikrai stambus vyras, 
nes sveria 233 svarus.

Ir vis dėlto tam milžinui ne-

Staigiai Pasimirė 
Bridgeportietis 
Mykolas Virbiskis

Taipgi Mirė Kazimieras 
Pįktužis

BRIDGEPORT. — Dėl šir- 
dies ligoš šeštadienį staigiai’riti- 
rė senas bridgeportietis, Myko
las Virbiskis, gyvenęs adresu 
3520 S. Emelaid avenue.

Velionis buvo apie 55 metų 
amžiaus. Paliko žmoną Paulinų, 
dukterį Bernice,,3 sūnūs: Alex- 
andrų, Adolfą ir Antaną, taip
gi 3 anukus ir brolį Joseph.

Jis laidojamas rytoj rytą iš 
A. M. Phillips koplyčios, adre
su 3307 Lituanica avenue, į šv. 
Kazimiero kapines.

Piktužis — Laidojamas 
šiandien

ROSELAND. — Sulaukęs se
natvės birželio 6 d., mirė Rose 
lando gyventojas, Kazimieras 
Piktužis, 10531 Edbrooke avė. 
Jis buvo apie 78 metų amžiaus. 
Paėjo iš Platakių kaimo, Tel
šių apskrityje.

Velionio šeimyna gyvena Lie
tuvoj. Iš tolimesnių giminių čia 
yra sesers sūnūs Pranciškus Se- 
lenis ir brolio sūnūs Juozas Pik
tužis, ir jų šeimynos. Lietuvo
je gyvena jo sūnūs Stanislovas 
ir dvi dukterys, Justina ir Va
lerija.

K. Piktužis laidojamas šian
dien po pietų Lietuvių Tautiš
kose kapinėse, iš S. P. Mažei
kos koplyčios, 3319 S. Lituanica 
avenue.

Laidotuvės Vietoj 
Atostogų

Cusler’s berniukų kliubo už- 
veizda, Frank Trempella, 2340 
Greenview avenue, kaip sekma
dienį rengėsi atostogoms. Da
bar kliubo jauni nariai rengiasi 
laidotuvėms. Dėl susijaudinimo 
atostogomis senelis gavo širdies 
atakų ir mirė.

Žuvo Gelžkelio 
Tarnautojas

• « ■ —— ■

Pi;ie 36-tos ir Rockwell gai
vių, Pennsylvania traukinys už
mušė 45 metų svičnianų, Glenn 
A. Devvey, nuo 9825 Avenue M. 

bijo šokti į akį Vytautas Ban- 
cevičius, “drapiežno dzūko” sū
nūs. Kaip tėvas prieš jokį risti- 
kų kepurės nenusiėmė, taip ir 
Vytautas niekam nė gero. Jei 
kas mano, kad gali mane įveik
ti, sako jis, tai tegul pabando.

Bancevičiaus ir Wilzes risty- 
nės bus labai įdomios. Bet ta. 
nebus viskas: risis taip pat 
liaus Steinke su Fred Leluc- 
buhr ir Ross su Zarovich.

Paskui bus trys poros kumš
tynių.

Vieta: Dariaus-Girėno sve
tainė (Westcrn ir 44 St.). Pra
sidės 8 vai. vakaro.

Dėlei Beno Lietuva 
Ir Beno, Kuris Grojo 
L. T. Kapinėse

Paaiškinimas
Ketvirtad., birželio 5, “Nau

jienose” tilpo: Lietuva Beno 
pranešimas, 1 kur pasakyta: 
“Grupėj, kuri grojo (kapinėse), 
buvo Lietuva Beno muzikantų” 
ir “buvo naudojamos Beno gai
dos”.

Tą pačią dienų ir “Vilnyje” 
tilpo žinutė po antrašte: “Del 
Aiškumo”, kur tarp kito ko pa
sakyta: “Aš turiu pasakyti, 
kad oficialiai Benas Lietuva ne
buvo kviestas ir nedalyvavo. 
Šiaip susidarė orkestras, į ku
rį įėjo keletas ir minimo Beno 
narių”.

Kas Ištikro Įvyko
Aiškumo dėlei noriu pareikš

ti, kad gegužės 20 d. muzikan
tai Mike Batulis ir Paul Benis 
atėję į p. Kazio Ūkelio alinę, 
pasikvietė (prie baro) L. B. 
lyderio asistentą J. Rakauską, 
ir paprašė paskolinti minėtam 
apvaikščiojimui gaidų. J. R. pa
sakė, kad jis negalįs Beno gai
dų niekam skolint. Bet jei jus 
paimtumėt L. B. muzikantą, tai 
jis galėtų paimti su savim ir 
Beno gaidas.

Virš minėti vyrukai pasam
dė tik., vieną Lietuvą Beno su- 
zafonistą Kastantą Janušauską. 
Jisai ir padavė jiems gaidas.

Juozas L. Grušas.

Nudurė 26 Metų 
Brightonparkietį 
Andrių Ras

Pavojingai Sužeidė Edvardą 
Jackovichių

18-TA APYLINKĖ. — Neži
noma negrė šeštadienį mirtinai 
peiliu subadė jauną, 26 metų 
darbininką iš Brighton Parko, 
Andrių Ras’ų. Jisai gyveno ad
resu 4503 South Talman Avė.

24 metų Edvardas Jackovi- 
chius, kuris bandė velionį ap
ginti, buvo pavojingai sužeis
tas. Jis gyvena adresu 1703 W. 
Cullerton Avenue.

žmogžudė pabėgo.
Andrius Ras buvo vedęs ir 

turėjo sūnų. Jisai dirbo vienoj 
odos dirbtuvėje.

HELP VVAN'IED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MOTERYS DARBUI sausage ca- 
sing dirbtuvėje. Patyrusioms pir
menybe. Kreipkitės 1335 West 47th 
Street.

MERGINA bendram namų darbui. 
Ge^as namas, gera niokos.is. Good
man, 124/ inuependence Bivd.

Rockvvell 1923.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, nėra skalbimo. Geras na
mas. Užaugę. Savas kambarys. Te
lefonas WELlington 8687.

PAVIENĖ VIDUTINIO AMŽIAUS 
moteris’ arba neturinti vaikų pora 
farmai. Moteris virimui, bendram 
namų darbui, šeimyna — 3 užau
gę. Vyras sodno, bendram ūkio 
darbui. Geros algos. M. G. MOOR- 
HEAD, Route 2, Woodstock, III.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui. .Savas kambarys, smagus 
naujas namas. Daktaro namas.

HEYmarket 4451.

CURTAIN OPERATORS, patyru
sios, single needle, pastovus dar
bas. Metropolitan Drapery Co., 

4737 Lincoln Avenue.

MERGINOS DIRBTI PRIE kaun- 
terio restorane. 356 N. Clark St.

OPERATORS EXPERIENCED on 
pow-er machines. Korsetų darbas. 
Pastovus.

POWELL CORSET CO., 
913 West Van Buren.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

REIKALINGAS patyręs indų plo
vėjas restaurante. 3480 Archer Avė.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų 

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

417 So. Green St.

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
nuo 4 iki 12 — Geistina, kad butų 
ne girtuoklis. Ų248 W. 59th St.

REIKALINGAS DARBININKAS 
į Liąuor Store kaipo bartenderis, 
turi turėti gerus references, be 
skirtumo moteris ar vyras.

GUS LIQUOR STORE 
2710 West 59th St.

REIKALINGAS KRIAUČIUS prie 
taisymo' ir .prosinimo. Atsišaukite 
tuojaus. 8058 Lincoln Avė., Skokie, 
Illinois..

REIKALINGAS VYRAS DIRBTI 
farmoje. Nereikia karvių milžti. 
Rašykite 1739 So. Halsted St., Box 
No. 2493.

Eleveiterių Operato
riai Reikalauja 
Pakelti Algas

Veda Derybas Su Namų 
Savininkais

Chicago Elevator Operators 
& Starters Union ir Building 
Managers Association pereitos 
savaitės pabaigoje pradėjo de
rybas dėl naujos sutarties.

Dabartinė sutartis dar nėra 
išsibaigusi ir turėtų operuoti 
metus laiko. Bet unija nurodė, 
kad pragyvenimas paskutiniu 
laiku žymiai pabrango, todėl rei
kalauja pakelti darbininkams 
algas 15%.

Jeigu abi pusės nesusitars, 
tai reikalas bus atiduotas tri
jų narių arbitracijos komisijai.

Ligoninėj Kovai 
Su Paratifu

Michael Reese ligoninė sek
madienį atidaro “Alfred C. 
Meyer Memorialą”, — ligoninę, 
skiriamą gydymui išimtinai pa- 
raližo ligų, daugiausiai infanti
linio paraližo.

J

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON STORAS, tinkamas dėl 
Šiaučiaus ar Beauty shop, ar bile 
kokio biznio, štymu šildomas. Pigi 
renda. 748 W. 33rd St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

ROSSIES RESTAURANT 
3921 So. Harlem Avė.

PARDAVIMUI groserių krautuvė 
— gerai einantis biznis naujoj re
zidencijoj. 3847 W. 66lh St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

GERAS BARGENAS
Parsiduoda moderniškas naujas 

niuro namas, 4 ir 4 kamb., Marųuctte 
Park.

6 kamb. nauja moderniška muro 
rezidencija geroj vietoj, Marąuette 
Park. Pigiai. Atsišaukite greitai.

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

JOSEPH VILIMAS CO.
6753 S. Rockwell St.

HEMlock 2323.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

ŽEMŲ kaštų garden namas. 
Didelės trekės. Grįsti keliai. Elek
tra žemiausia kaina. Lengvi išmo
kėjimai, maži taksai. Atlankyti ga
lima kasdien 11 iki 7, taipgi sek- 
ipadjenį. West 87th St. 4 blokai 
vakaruose nuo Cicero Avė. Box J 4, 
1739 S. Halsted St.

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

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

DIDELIS kampinis fannų stiliaus 
namas, arti Grand Avė. & La Grange 
Road. Nemažos šeimos farma. Gali 
būti modernizuotas. 6 kambariai, 
gasas, elektra, keliai grj.sti. Busas 
1 bloko atstumoj. Yra medžių. Kai
na $2,000, $300 cash, $22 kas me- 
nesis. Box E F 12, 1739 South 
Halsted St.

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

RESORTS—TO RENT 
________ Kurortai Rendai________  

ATOSTOG1NINKŲ ATYDAI!
Visi parankamai prie pat ežero, 

o Wisconsino oras gaivinantis. At
sišaukite prie savininko

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

Rhinelander, NVišconsin.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS—1 bušelis________  25c
5 bušeliai už_____________ $1.00
10 bušelių už $1.50 
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų.

STANLEY GAVCUS 
110 So. Ridgeland Avė., Worth,IlL 

Tel. OAK Lawn 193-J-l

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago. III. Tel. REPublic 6051

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Šimtai Lietuviu Šįmet 
Baigia MoKslus

Šią, Ateinančią Savaitę Gauna Universite
tų, High School Diplomus 

Chicagoj Turėsim Daug Naujų Profesionalų
Su birželio menesiu universi-i 

tetai ir vidurinės mokyklos iš
leidžia pasaulin tūkstančius jau
nų žmonių, aprūpintų diplomais 
ir dideliu entuziazmu kibti gy
venimui į skvernus, gerai jį pa
miklinti, apdaužyti jam antau
sius, ir padaryti savo paklus
niu tarnu.

Daugeliui gal pasiseks tai pa
daryti. Norim tikėti, kad gyve
nimui už ragų paėmę nepasi
duos ir gražią ateitį sukurs ir 
šimtai jaunų lietuvių, kurie šį 
mėnesį baigia kaip aukštuosius, 
taip ir vidurinius mokslus.

Tiems, kurie ruošiasi profe
sijoms, linkim kuogeriausio pa
sisekimo; tiems, kurie ruošiasi 
universitetams — laimingai auk
štuosius mokslus išeiti, tiems, 
kurie atsisveikina su mokyklos 
suolu — skubiai darbus gau
ti.

Žemiau seka dalis lietuvių, 
baigusių mokslus. Sąrašas eis 
protarpais per kelioliką ateinan
čių numerių:

BAIGĖ YMCA KOLEGIJĄ
Anne Balchunas — Bachelor 

o f Arts
Vyto Baltrūnas — Bachelor 

of Science
Charles Makaras — Bachelor 

of Music
BAIGĖ LOYOLA UNIVER

SITETĄ
Paul P. Kalinauskas,—B. A., 

pedagogijoje
Joseph M. Mitrick — medici

na
Bernice Leketas — slaugė
Frank L. Brundza — medi

cina
Stanley R. Jaškunas — me

dicina
George J. Wenskus (garsusis 

sportininkas)—B.S., komercijo
je

Bernice Stulginskas — slau
gė

ILLINOIS UNIVERSITETAS
Helen Bimba — Bachelor of 

Arts
Doris Zalatoris — B. A.
VValter B. Osinskas — medi

cina
Leonard C. Yonaites — B. 

A.
Josephine C. Garon, Oak Park 

— B. A.
(Sąrašas nepilnas)
ILLINOIS INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY
(Buvę Armour ir Lewis 

Institutai)
Vitold L. Eidutis — elektros 

inžinierius
Aida E. Kairis — B. S. (Žiū

rėk žinią kitoj vietoj)
Albert Sanovvskis — chemi

jos inžinierius
Alexander Yuršis Jr., — elek 

tros inžinierius
Zenon M. Prane — chemijos 

inžinierius
(Sąrašas nepilnas)

DePAUL UNIVERSITETAS *
Anthony Žakas — B. S.
Garbės Mokiniai Chicagos 

High Schoorčse
Chicagos vidurinės mokyklos, 

kurios ateinančią ir paskutinę 
birželio savaitę užbaigia mok
slus ir dalina diplomus abitu
rientams, iš baigiančių tarpo 
garbės mokiniais išrinko šiuos 
jaunus lietuvius:

Helen Petraskis — Marshall 
High

Anne Verbyla — Fenger High 
Ralph J. Misius — Kelly High 
Aldona H. Mitchell — Kelly 

High
Anne Shimkaitis—Kelly High 
Victor Petchul — Tilden High 

(Bus daugiau)

Turi Primokėti 
Darbininkams 
$6,181.57

Dvi Firmos “Nusidėjo 
Įstatymams”

Federalis teisėjas Igoe pri
teisė dvi Chicagos gėrimų fir
mas primokėti savo 141 darbi
ninkui $6,181.57.

Firmos buk vertė darbinin
kus dirbti ilgiau negu 40 valan
dų savaitėj, nemokėjo viršlaikio 
algų, o regu’.iarėmis algomis mo
kėjo mažiau negu 30c.

Priteistos firmos yra:
O'd Go’d Distributors, Ine., 

2241 South Pulaski (turi pri
mokėti $4,975.24), ir

Capitol Wine & Liąuor Com- 
pany, 1618 North Milwaukec, 
($1,206.33).

Smarkiai Sumažėjo 
Šelpiamųjų
Skaičius Chicagoje

44% Mažiau Negu 1939
Chicago Relief Administra- 

tion raportuoja, kad paskutiniu 
laiku ėmė smarkiai mažėti skai
čius žmonių Chicagoj, reikalau
jančių pašalpos.

šį mėnesį šelpiamųjų yra apie 
65,000, apie 44% mažiau negu 
birželio mėn., 1939 metais. Ta
da šelpiamųjų buvo 114,585.

Mažėja WPA Eilės
Didelis nuošimtis šelpiamųjų 

yra gavę darbus privatinėj pra
monėj.

Paskutiniais laikais taipgi ge
rokai praretėjo ir WPA darbi
ninkų eilės.

Išteisino 
Laikraštininką

Metodistų kun. Elmer L. Wil- 
liams, kuris leidžia laikraštuką 
“Lightnin’ ” ir labai atakuoja 
kai kuriuos Chicagos valdinin
kus už ryšius su gengsteriais, 
neseniai buvo patrauktas teis
man už tariamą apšmeižimą ka
pitono Daniel Gilbert, prokuro
ro policijos viršininko.

Kadangi jam daromas kalti
nimas buvo “kriminalis apšmei
žimas”, tai bylą svarstė krimi- 
nalio teismo teisėjas Walter J. 
LaBuy.

Jisai kun. William’ą pilnai iš
teisino.

Gavo Daug Naujų 
Trofėjų Golfo 
Turnyrui
Ekspertai Muš Sviedinį Birželio 

11-tą dieną.
Visas būrys Chicagps biznie

rių aukoja trofėjas Prekybos 
Buto Golfo Turnyrui, kuris j- 
vyksta birželio ll-4ą d., Lin- 
colnshire Country Klube.

Pirmiausiai trofėjų laimėto
jui dovanojo teisėjas J. T. Zu- 
ris. Vėliau su panašiomis dova
nomis prisidėjo John Pakel, 
Justinas Mackiewich, Al. Ale- 
šauskas, Dan Kuraitis, ir Dom. 
Pivariunas. >

Viso* trofėjų ir dovanų yra 
25-ios, praneša Al Kumskis, 
turnyro vedėjas.

Gali dalyvauti golfistai ir ne- 
golfistai, nes nelošiantiems bus 
surengtas kortų lošimas, vėliau 
įvyks vakariene. Rezervacijoms 
reikia šaukti REPublic 2742.

VAIZDAI IŠ “NAUJIENŲ” PIKNIKO Vakar Ir Užvakar

<9 Hillman maisto krautuvių 
darbininkai, kurie ikišiol buvo 
susiorganizavę į AFL lokalą 
1248, kaltina savo pirmininką 
Max Caldwell neteisingumu ir 
žada lokalą likviduoti.

Rekordinė minia susirinko j “Naujienų” 
pikniką gegužės 25 d., kuriame svarbią kalbą 
pasakė neseniai iš Europos atvykęs Pulk. Ka
zys Grinius Jr., buvusio Lietuvos prezidento 
Dr. K. Griniaus sūnūs. Pulk. Grinius buvo Lie-

• Per gegužės mėnesį Illinois 
valstijos kalėjimai išleido paro- 
liui 146-is (kalinius. Tarp jų yra 
James Gentile, kuris 1926 me
tais pavogė $803 000 iš Intern
ational Harvester traktorių 
dirbtuvės.
© 30 metų John H. Carpente- 
riui, 7030 Bennet avenue, nerei
kės tarnauti armijoje. Armijos 
daktarai atrado, kad jo nugar
kaulyje yra lį/2 ilgio adata, pa
silikusi ten nuo operacijos 1937 
melais.
• Nereikės arini jon eiti nei 35 
m. Jqhp Wagner’iui, 639 W. 
47th street. Drafto taryba jį 
tuojau atleido, sužinojusi, kad 
Wagner turi 10 vaikų.
© Chicagoj susidarė komitetas, 
kuris bandys “pastatyti ant ko
jų” bankroto priėjusią Audito
rium salę, ir Auditorium vieš
butį, pr.e kurio salė priklauso. 
Savininkai neseniai paskelbė, 
kad nebegali išsimokėti. Audi
torium salė yra ne vien didžiau
sia, bet ir seniausia Chicagoj, 
su labai gražia, istoriškai praei
timi.
© Bluebird Bus System knyg- 
vedys, Glaudė Wells, 5801 N.

tuvos kariškas atstovas Vokietijai ir tose pa
reigose išbuvo iki Hitleris oficialiai užgyrė 
sovietų okupaciją Pabaltėj. Foto viršuj paro
do mažą dalelę minios, kuri užpildė erdvųjį Li
berty Daržą. Paveikslas apačioj (kairėj): Dr. 
Pijus Grigaitis, “Naujienų” vyr. redaktorius; 
Nora Gugis, “Naujienų” Moterų Skyriaus ve
dėja, ir Pulk. Kazys Grinius. Kiti vaizdai pa
rodo Dr. Grigaitį (vidury) ir Pulk. Grinių sa
kant kalbas.

Unijos Jau Ruošiasi 
Int. Harvester’io 
Balsavimams

CIO, AFL Mitinguoja
AFL unijos lyderiai Interna

tional Harvester dirbtuvėse va
kar laikė strategijos mitingą 
ties 175 W. Washingtąn, kur 
darė planus darbininkų balsavi
mams, kurie įvyksta birželio 
18.

Rinks Uniją
Federalė darbo taryba balsa

vimus patvarkė, kad nustatyti 
kurią uniją — AFL ar CIO — 
International Harvester darbi
ninkai Chicagoj nori paskirti 
savo atstovu kclektyvėms de 
ryboms.

Balsavimai įvyks McCormicko 
ir West Pullmano dirbtuvėse. 
Int. Harvester traktorių dirb
tuvė nebalsuos, nes ten CIO jau 
yra pripažinta.
Balsuos 4-ios Kitos Dirbtuvės

; Mitinguoja ir CIO Ūkio ma
šinų unija, kuri tikisi balsavi
mus laimėti.

Balsavimai taipgi įvyko 4-io- 
se Harvester dirbtuvėse už Chi
cagos — Rockdale ir Moline, 
III., Milwaukee, Wis., ir Rich 
mond, Ind.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Prie Calumet ir Sheffield 
Avenue, Ilammonde, Ind., į tro- 
ką, šluojantį gatvę, įvažiavo au
tomobilis, kuriame važiavo 36 
metų Harold Brąnson iš India- 
napolis. Jisai žuvo. Jo du sū
nus, 8 ir 10 metų amžiaus, bu
vo sunkiai suželti.

Kelia Automobilių 
Kainas t

Studebaker, Hudson ir Nash 
automobilių bendroves paskel
bė, kad kelia savo mašinų kai
nas.

Nash pabrango $10-$20 (me
lų pradžioj jos pabrango $10- 
$15).

Studebakeriai pabrango $15- 
$25, o Hudson pabrangsta jau 
trečiu kartu Šįmet, bet vėliau
sios kainos neskelbiamos.

© Trafikas Milwaukee gatvę; 
buvo sulaikytas pusvalandžiui, 
kai didžiausio- judėjimo metu 
šeštadienį mažas šuo apakliuvo 
po gatvekariu prie Sangamon 
ir Milwaukee. Jis išliko gyvas, 
bet taip sunkiai sužeistas, kad 
reikėjo šunį nušauti.

Tyrinėja Radio 
Dirbtuvės Gaisra £

Sudegė Ir Kita Dirbtuvė 
Northsidėj.

Ugniagesiai ir valdžios agen
tai bando patirti priežastis di
džiulio gaisro, kuris iš penkta
dienio į šeštadienį sunaikino di
delę radio dirbtuvę, Poray, Ine., 
prie 3403 West Grand avenue. 
Nuostoliai siekia apie 50,000.

Vienas ugniagesys, xThomas 
McNamara buvo sunkiai sužeis
tas.

Gaisras iš penktadienio į šeš
tadienį taipgi sunaikino Carton 
Finishers Ine., dirbtuvę, ties 
2251 N. Knox avenue.

Armijai Reikia
Pianu c-

Jeigu turite pianą, kurio ne- 
benaudojate, praneškite armi
jai. Karo stovykloms Chicagos 
karo distrikte reikia pianų, a- 
pie 66-ių. Susižinokite su “6th 
Corps Area, United State Post 
Office, Chicago”.

Pianai reikalingi sekamoms 
stovykloms: Fort Custer, Mich., 
Chanute Field, III., Scott Field, 
III., Selfridge Field, Mich., ir 
Camp McGoy, Wis.

Janitorių Unija 
Rengia “Amerikos 
Diena” t
Iškilmės Birželio 15-tą Soldieris 

Field Lauke.
Ir Chicagos Fiat Janitors U 

nija, kurios narių sąstatas su
daro tikrą “Tautų Lygą”, ir tu
ri labai didelę reprezentaciją 
lietuvių, rengia d džiulcs “A- 
merikos Dienos” iškilmes Chi
cagos Soklier’s Field stadione.

Jos įvyks birželio 15 d.
Su rengėjais kooperuoja Chi

cagos Darbo Federacija, Staty
bos Unijų Sąjunga, miesto val
dyba ir Cook apskričio komi 
sionieriai.

Turės Artistų, Cirko Trupę.
Programui rengėjai yra pa

kvietę kelis garsius artistus ir 
vieną didelę cirko trupę.

Kalbas pasakys žymus žmo
nės iš Washingtono, taipgi val
stijos ir miesto valdininkai, ir 
keli svečiai.

Janitoriai, sako rengėjai, no
ri parodyti, kad gal jie įvairių 
kilmių, bet visi yra “patriotiš
ki, pilni amerikiečiai”.

Įžanga, kiek girdėti, bus ne
mokama.

Chicagoj
• Į gatvę pabiro 7 tonai viso
kiausių skuduru, kai prie 89-tos 
ir South Chicago avenue, apvir
to didelis transporto trokas, 
vairuojamas Paul Butlerio iš 
Lafayette, Ind. Trafikas buvo 
suparaližuotas valandą laiko.
© Nuo trečio aukšto verandos 

; kiemą nukrito 16 mėnesių 
Viscilla Agotlo, 3453 W. Har- 
rison street. Tėvai nuskubėjo į 
ligoninę, bet mergytei pagalbos 
nereikėjo. Išliko sveikutė.
© 79 metų Robert Pause, adre
sas nežinomas, nusinuomavo 
kambarį Triangle viešbutyje, 
mieste, užlipo ant stogo ir at
sigulęs saulėj nusišovė. Bijojo 
apakti.
O Federalis teismas pataraUkė 
atsakomybėn šešis chicagiečius 
už narkotikų platinimą. .Jų va
dove yra Vic Shaw, kuri buvo 
eisiama praeity keliais atvejais 

už tą biznį.

I 
r

Kenton avenue, buvo nuteistas 
kalėti nuo 1 iki 14-kos, už su- 
klastavimą $500 čekio.
© Van Buren gatvės tilto sar
gas John Rooney išgelbėjo iš 
Chicagos upės 43 metų chica- 
gietį, Casper Shelbeck, 4229 
Kenmore. avenue. Jisai buvo 
girtas ir besvyruodamas įkrito 
į vandenį.
© Pereitos savaites pabaigoje 
automobiliai užmušė šiuos žmo
nes:

5 metų Thomas Allen Jr., 
3751 Clifton avenue;

80 m. Ella Cleary, 510 West 
Garfield Bulvaras;

47 m. Victor Sėlis, North 
Freedom, Wis., prie 57th ir Pe- 
oria, Chicagoje,

4 metų Bertha Herron, 912 
llth street.
© Vedybinius leidimus šešta
dienį išsiėmė Peter Janoska, 27, 
2229 Cortez street, ir 23 metų 
Irene Farbisz, taipgi Paul Ja
noska, 27, su Charlotte Farbisz, 
21. Jaunieji yra dvynukai, jau
nosios yra sesutės. Apsivedė va
kar, ir vakar išvyko kartu j 
“honeymooną”.
© Policija ir kaimynai per tris 
dienas ieško 4 metų berniuko 
Freddie Staar, 1132 E. 43rd St., 
kuris penktadienį išėjo “žuvau
ti”, ir nebegrįžo namo. Spėja, 
kad jisai prigėrė įkritęs į Mi- 
chigan ežerą, nuo 44 tos gatvės 
kranto uolų.




