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PRANCŪZAI NENORIAI PRIEŠINASI
Vokiečiai Įsakė savo kareiviams trauktis 

iš Syrijos
bet nepajėgė apsiginti.

Prancūzai galėjo pastoti bri 
tams kelią, bet jie net tiltų ne
susprogdino. Per Litani upę bu
vo mediniai tiltai ir britų mo
torizuotos dalys jais pasinau
dojo.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
10 d. — Syrijos kovoje vokie
čių simpatijos randasi prancū
zų pusėje, paskelbė vokiečių 
užsienio reikalų valdininkas. Jis 
pabrėžė, kad tai yra grynai 
prancūzų ir britų karas, vokie
čiai čia yra tiktai stebėtojai.

ANKARA, Turkija, birž. 10 
d. — Vokiečių karo vadovybė 
įsakė visiems aviacijos specia 
listams galimai greičiau pasi
traukti iš Syrijos. Turkijoj 
esantieji nacių agentai prisipa
žįsta, kad Syrijoj buvo nuvy
kę specialistai aerodromams pa 
ruošti. Vokiečiai dės pastangas 
juos laiku išgabenti.

Aukštas vokiečių ambasados 
valdininkas pareiškė, kad vo
kiečių karo vadovybė nėra pa
siryžusi aukoti vokiečių karei- 
Y.ią. Syrijoj,, .^Ambasados vąĮdk 
ninkas pareiškė labai 
nuomonę dėl Syrijos 
nemano, kad Petaino 
galės • apginti kraštą 

galėtų pasakyti, jog priešinosi,' tų.

KAIBAS, Egyptas, birž. 10 
d. — Šios dienos pavakare bri
tų motorizuota kariuomenė bu
vo visai prie Damasko vartų, 
•skelbia britų karo pranešimas. 
Atstumas tarp britų divizijos 
ir miesto buvo mažesnis negu 
10 mylių.

Laisvi prancūzai skelbia, kad 
jų kariuomenė randasi visiškai 
prie Damasko ir mano, kad šis 
miestas bus paimtas šią naktį 
arba ateinančios dienos rytą.

Prie Damasko artėjo karo 
jėgos dviem kryptim ir britai 
su laisvais prancūzais miestą 
turi apsupę iš dviejų pusių.

Kita motorizuota kolona ar
tėja prie Beiruto. Ši kariuome
nė eina juros pakraščiais ir 
britų laivynas jai padeda kelią 
prasimušti. Britų ir laisvų pran
cūzų karo laivai apgulė Beiru
tą ir Tripolį. Darlanui ištiki
mi prancūzų karo laivai netu
ri galimybės išplaukti iš uo
stų.

Britai skelbia, kad pasiprie
šinimas sutinkamas labai"nedi
delis. Įmetamo kareiviai ląbaį 
lengvai pasiduoda nelaisvėn ir 
daugelis jų pereina pas laisvus 
prancūzus. Priešinasi, sako, tik
tai “dėl akies”, kad Petainas

pesimištą 
kovų, jis 
šalininkai 
nuo bri-

PRARADOM KRETĄ DĖL AVIACIJOS STO
KOS, PARLAMENTUI SAKO CHURCHILL
Kretos kovos daug 

išmokino
10 d. — 
dėl nepa- 
skaičiaus, 

valdžios at-

Britai žinojo, kad Kretos gy
nėjai neturės pakankamo avia
cijos skaičiaus ir gynimą pla
navo be aviacijos.

Britai manė, kad su 25,000
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Arn’i’os KnlkosvaidininkM Laiko “Atvirą” Kelią.
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Naujiunų-Acnie Ttleptiotu

Armijos kulkosvaidininkai prižiūri', kad kelias vedantis į North American 
Aviacijos dirbtuvę, butų atviras po to,'kai Prezidentas išleido įsakymą paliep
damas Armijai perimti streiko suparll'ižubtą dirbtuvę savo globom Toji dirb
tuvė turi du šimtu milijonų dolerių vertės krašto apsaugos užsakymų.

VOKIEČIU TORPEDA PASKANDINO PRE 
KYBINĮ AMERIKOS LAIVĄ

Išgelbėtas kapitonas 
-__ 1L10 juięjyilL

NEW YORK, N. Y., birž. 10 
d. — Brazilijos laivo Osorio 
kapitonas telegrama pranešė 
New Yorkan, kad jam pavyko 
išgelbėti Jungtinių Valstybių 
prekybinio laivo Robin 
kapitoną.

Kartu su juo laively 
10 jūreivių. Robin Moor
palietė vokiečių paleista, torpe
da gegužio 2’1 dieną ii’ paskan 
dino.

Prekybos laive buvo 28 ju
rininkai ir 10 keleivių, kurie 
vyko į rytų Afriką.

Moor

buvo 
laivu v

moms Afrikoje, turėjo aiškiai 
iškeltą ir nuteptą Amerikos vė-

Stalinas išmetė neiš 
tikimą komisarą

Gaisrai kyla visoje 
Lietuvoje

KAUNAS, Lietuva, birž. 10 d. 
— Patirta, kad paskutinėm sa
vaitėm okupuotoj Lietuvoj yra 
kilę visa eilė gaisrų didesniuo
se fabrikuose.

Kaune visiškai sudegė mecha
ninė audykla “Boston” ir pa
daryta dideli nuostoliai. Dideli 
gaisrai buvo kilę “Neries” ir 
“Metalo” fabrikuose. *

Šimtai tūkstančių nuostolių 
padaryta dėl gaisrų “Audimas” 
Ir “Maistas” fabrikuose. Vil
niuje sudegė trys dideli fabri
kai.

Žmonės nenori dirbti 
rusams

įsiviešpatavusi didžiausia ne 
tvarka, nerūpestingumas, todėl 
ir kyla dideli gaisrai.

Neleidžia bolševi
kams kalbėti

KAUNAS, Lietuva, birž. 10 d. 
— Valdžios agentai sukvietė 
“Spaudos Fondo” darbininkus 
susirinkimui ir komunistai pa
siuntė Movšą Vilkoviščių kal
bėti.

Movša ilgai gyrė bolševikų 
rojų, kol viena darbininkė pa
klausė: — Draugas, kur dingo 
bateliai, aš niekur negaliu nu
sipirkti ?

Darbininkė parodė suplyšu
sius batelius. Kiti darbininkai 
paprastais klausimais nutildė 
agitatorių ir nedavė kalbėti.

Priims Įstatymus 
prieš streikus

KAUNAS, Lietuva, birž. 10 d, 
— Bolševikai tvirtina, kad kas 
kartą vis dažniau kylantieji 
gaisrai yra sabotažininkų 
6as.

žmonės nenoriai dirba, 
mato, jog visą pagamintą
dūktą valdžia išveža Maskvon.

Darbininkai tvirtina, kad

Darbininkus vadina 
provokatoriais

dar

nes 
pro-

LONDONAS, birž.
Britai prarado kretą 
kankamo aviacijos 
pasakė Churchill
skaitos išklausyti susirinkusiam 
britų parlamentui.

Labai smarkiai krit kavo val-

vokiečiai aukojo daugiau karei
vių ir britai buvo priverst; 
trauktis.

Vyriausybė tiria 
dalyką

MASKVA, Rusija, birž. 10 d. 
— Stalinas šiandien pašalino iš 
sovietų komisariato karo pra
monės komisarą B. L. Va-niko- 
vą.

Spaudos agentūra paskelJ. ė; 
kad jis nesugebėjo tinkamai at 
likti paskirtų pareigų.

Maskvos diplomatiniuose 
sluoksniuose tvirtinama, kad 
jis nenorėjo glaudžiau bendra
darbiauti su naciais, todėl ii 
buvo išmestas. Jo vieton Sta
linas pasirinko Dimitrijų Usti- 
nova. L

WASIIINGTON, D. C., birž.
10 d.— Kongreso ir senate 
nariai reikalauja vyriausybę 
griežčiau elgtis su streikuojan
čiais krašto apsaugos pramok gaisrai kyla dėl blogos- "bolše= 
nėję.

Karo departamento sekreto 
riaus padėjėjas Patterson pa
tarė komisijai priimti įstaty
mus, kurie leistų prezidentu 
greitai suvaldyti streikuojan 
čius.

Gresia streikų pavojus ir ki 
tosr dirbtuvėse, todėl vyriau 
sybč privalo būti pasiruošus.

vikiškos priežiūros. Fabrikuose

Streikus kursto 
komunistai

Mažai uždirbantieji 
nemokės mokesčių

ministeris Hore-Belisha.
Churchill apgailestavo salos 

praradimą, bet sako, kad iš tų 
kovų britai labai daug pasimo
kino ir pamokas panaudos toli
mesnėse kovose.

Neinformuoja parla
mento apie Hessą

Naciai turėjo daug 
nuostolių

LONDONAS, birž. 10 d. — 
Churchili pasakė parlamentui, 
kad Kretos kovų metu buvo pa
skandinta 5,000 nacių kareivių.

Užmuštų ir sužeistų nacių 
skaičius siekia iki 12,000. Na
ciai prarado 180 bombanešių ir 
150 transportinių lėktuvų.

Sužeistų, užmuštų ir nelais
vėn patekusių britų, skaičius sie
kia iki 15,000. Britams pavyko 
išgelbėti iš Kretos 17,000 karei
vių.

LONDONAS, Anglija, birž. 10 
d.—Parlamento nariai prašė 
Churchillį informuoti juos apie 
paslaptingą nacių lyderio Hes- 
so atskridimą.

Churchill atsisakė tai pada- 
"ryti, nes jis mano, kad vokie
čiai neprivalo žinoti Hesso per
duotų paslapčių ir pranešimų.

Churchill informavo Ameri
kos vyriausybę apie Hesso tiks
lus ir bėgimo priežastis, bet at
sisakė šias žinias suteikti savo 
parlamentui.

WASHINGTON, D. C., birž. 
10 d. — Užsienio departamen
tas gavo iš savo konsulo Bra
zilijoj telegramą, kuri sako, kad 
laivas paskendo.

Laivyno komisija neturi ži
nių apie laivo likimą ir skaito 
jį žuvusiu. Departamentas ne
daro jokių išvadų, nes nori gau
ti daugiau duomenų apie laivo 
žuvimą.

Prezidentas patarė nesisku
binti su spėliojimais, bet gerai 
išaiškinti laivo skendimo prie
žastis.

Laivas vežė automo
bilius britams

birž.

Kypro saloje aviaci
ja kovoja

LONDONAS?-Anglija,
16 d. — Vokiečių ir italų or
laiviai kelis kartus labai smar
kiai atakavo Kypro salą. Išme 
tė daug bombų Famagusta ir 
Nicosia miestuose.

Britų aviacija smarkiai pa
sipriešino Vokiečiams ir išvyjo 
atskridusius nacius. Savo ke 
liu britai smarkiai bombardavo 
Dodekaneso salas, kur yra su
trauktas didokas nacių ir ita
lų aviacijos kiekis.

Syrijoj padanges dominuoja 
britų aviacija/

WASHINGTON, D. C., birž 
10 d. — Kongreso finansų ko 
mitetas priėmė nutarimą atlei
sti nuo mokesčių tuos asme 
nis, kurie neuždirba į metus 
daugiau, kaip 800 dolerių.

Vedusieji bus atleidžiami, jei 
gu jų uždarbis neperšoks 2,000 
dolerių.

Kai kurie kongreso nariai 
buvo pasišokę rinkti mokesčius 
nuo žymiai mažesnių sumų, bet 
sekretorius Morgenthau pasi 
priešino ir komitetas priėmė 
šį nutarimą.

WASHINGTON, D. C., birž 
10 d. — Valstybės gynėjai 
lackson pareiškė, kad streiku., 
karo pramonėje kursto komu
nistai, o jų klauso komunis. 
tuojantieji unijų lyderiai.

Vyriausybė sudarė tarpinin 
kavinio komisiją, kur daly\au- 
ja unijų atstovai, tuo 
komunistiškai nusiteikę
lyderiai veda savo skirtingą li
niją.

Siūlo priimti įstatymus, ku
rie siaurins valdžios protekci
ją streikuojantiems.

KAUNAS, Lietuva, birž. 10 d. 
— Movša Vilkoviščius tame pa
čiame “Spaudos Fondo” tarnau
tojų susirinkime dar kartą ban
dė’ įtikinėti susirinkusius.

jJis liepė darbininkams dau- 
glau dirbti, kad galėtų pakelti 
krašto gerbūvį. Darbininkai 
vienu balsu jam atkirto, kad 
už darbingumą dabar jie gau
na tiktai supuvusių arbūzų.

Movša susirinkusius išvadino 
provokatoriais ir prezidiumui 
liepė uždaryti susirinkimą.

Darbininkai vėluoja 
darban

tarpu 
unijų

— Mussolini pareiškė, 
netrukus italų kariuomenė 
puošianti visą Graikiją, 
nutarimas buvo padarytas 
jo ir Hitlerio.

kad 
oku- 
1 
tari

VILNIUS, Lietuva, birž. 10 
d. — Visoj okupuotoj Lietu
voj susisiekimas autobusais la
bai sulėtėjo.

Darbininkai negali laiku at
vykti į darbo vietą. Už pavė
lavimą į darbą direktoriai bau
džia ir žada atskaityti iš al
gos.

Daugelis darbininkų kimba i 
važiuojantį autobusą, kad tik
tai nepavėluotų j darbą ir daž
nai labai sunkiai susižeidžia. 
Seni autobusai sugenda, o nau
jų nėra kur įsigyti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
STOJO DARBAN 3,500 A VIA 

CIJOS DARBININKŲ

Premjeras ima atsa
komybę už Kretą
LONDONAS, birž. 10 d. — 

Parlamente /pasig'rdo labai aš
trių kritikos balsų dėl Kretos 
praradimo, bet Churchill pasa
kė, kad jis ima visą atsakomy
bę ant savęs. s

Mussolini puola 
Rooseveltą

ROMA, Italija, birž. 10 d. — 
Mussolini sušauktiems savo val
dininkams pasakė kalbą karo 
reikalais. Jis tvirtino, kad Jung
tinės Valstybės jau esančios į- 
traūktos į dabartinį karą.

“Ašis” nebijo Amerikos 
ro paskelbimo, nes padėtis 
kiek negali pablogėti, jeigu 
ras busiąs paskelbtas. -

Mussolini labai smarkiai puo
lė Rooseveltą, kurį palygino su 
žiauriu Romos diktatorium Su-

ka-
nel

AVASHINGTON, D. C., birž. 
10 d. — Užsienio departamen
tas. akyliai tiria Robin Moor 
paskendimo priežastis.

Jeigu pasirodytų, kad vokie
čiai jį paskandino, tai kiltų di
delis diplomatinis konfliktas. 
Amerikos laivas nevežė jokios 
sprogstamos medžiagos.

Jis vežė automobilius ir kitą 
transporto medžiagą britų fir-

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

— 8:24.

Darlanas pasiuntė 
aviaciją Syrijon

VICHY, Prancūzija, birž. 10 
d. — Prancūzų valdžia skel
bia, kad Darlanas įsakęs pran
cūzų aviacijai skristi į Syriją 
ir padėti pastoti kelią britams.

■ Dalis prancūzų aviacijos iš 
Afrikos kolonijų jau persikėle 
Syrijon.

Valdžia gavo žinių, kad pran
cūzų kariuomenė keliose vieto
se pastojo kelią britams ir Su
kilusiems 
vadovauja 
Gaulle.

Inglewoodc 
sugrįžo 3, 
darbas jau

kad netru

LOS ANGELES, Cal., birž
10 d. — Pulkininkas Steinmetz 
pareiškė, kad į 
aviacijos dirbtuves 
500 darbininkų ir 
pradėtas.

Inžinierius tikisi,
kus sugrįžusių darban skaičiui 
dar padidės ir darbas bus tę 
siamas visa skuba.

Kariuomenės vadovybė mano, 
kad dirbtuvės galės pagamint 
du orlaivius į dieną, tuo tarpv 
ankščiau pagamindavo po 10.

prancūzams, kuriais
nuteistas gen. de

— Komunistuojantieji Ame
rikos unijų lyderiai nori pa
skelbti streiką dar didesnėj or 
laivių dirbtuvėj San Diego mie
stely, Kalifornijoj.

— Amerikos konsulai patarė 
savo piliečiams apleisti Alek
sandriją.

— 70% darbininkų sugrįžo į Inglewoodo dirbtuves. Dery
bas veda CIO atstovas Frankęnsteen, kuris tikisi, kad šią nak
tį sugrįš visi darbininkai.

— Pavarytieji CIO lyderiai sukvietė susirinkimą ir pasiū
lė grįžti darban, jeigu vyriausybė atšauks kariuomenę ir neper- 
jekios streiko vadų, šis jų pasiūlymas atmestas, nes darbinin
kai eina darban be sąlygų.

— Sekretorius Hull užtikrino portugalų vyriausybę, kad 
Ar?erika nemano kėsintis į Azorų arba žaliojo Iškyšulio salas.

— Britai išlaipdino didoką kariuomenės skaičių Lebano ir 
Syrijos pajūry, kurie smarkiai kenkia Petaino prancūzams 
jintis.

— Vokiečių orlaiviai bombardavo Haifos uostą Palestinoj. 
Naciai atskrido iš Aleppo aerodromo.

— Iš Irako Syrijon įsiveržusi britų kolona slenka krašto 
gilumon ir paėmė geležinkelio šaką, kuri kareivius nuveš prie 
Turkijos sienų.

— Weygandas atsisakė siųsti kareivius Syrijai ginti. Jei- 
'u Syrija svarbi vokiečiams, tegul ją vokiečiai ir gina, pasa
kęs prancūzų generolas.

— Amerikos vyriausybė atydžiai tiria Robin Moor pasken
dimą. Pietų Atlantikas nęsiskąjto karo zona ir vokiečiai netu
rėjo teisės skandinti prekybos laivą, kuris turėjo Amerikos vė
liavą.

— Vokiečių orlaivis nukrito Airijoj. Visi penki lakūnai už
simušė.
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KOMUNACIAI DIRBA IŠSIJUOSĘ KANA
DOS LIETUVIU TARPE

Komunacių mulkinyčia vadi
nama “L. Balsu’* neriasi iš kai
lio norėdama įt kinti savo skai
tytojus, buk jų kontroliuoja
mos! organizacijos yra pažan
gios, o kitos visos atžagateivlš- 
kos. Štai, “L. B.” No. 501 Jo
nas Yla pasakoja nesąmones a- 
pie Fiaiicijos tocialislus, busią 
pastar.eji “veda agitaciją Fran- 
cijoje, kad bendradarbiauti sti 
naciais”; tuo tarpu visas pasau
lis žino, kad Betaino valdžia iŠ- 
davinėja buvusius socialistų va
dus Hitleriui, kuris juos galabi
ja be pasigailėjimo.

Tas pats J. Yla “L. B.” nr. 
502 drožia pamokslą: “Kita, ir 
svarbiausia, tai kad demokrati
nei valstybei nepritinka dėtis 
su tokiais ponais kaip Hessas, 
kuris yra išliejęs daug Vokieti
jos liaudies kraujo”.

Šį pamokslą J. Yla turėtų pa
sakyti savo vadui Stalnui, nes 
Stalinis gelbsti Hitleriui ves J 
karą prieš demokratines valsty
bes. Komunaciams, matomai, 
k.nko; dreba iš baimės, kad 
Hessas neišduotų tų slaptų su
tarčių Stalino su Hitleriu prieš 
demokratijas, todėl ir nerimsta 
sa\o kailyje, kad anglai taip il
gai nenužudo to bandito.

šiandien jau ir maži vaikai 
;i no, kad komunistai bendra
darbiauja su naciais ir fašistais 
prieš demokratiją, bet vienok 
mėksta dangstytis pažangiųjų

KAIP GYVENO NEANDERTALIO ŽMOGUS
Nelabai senai Pizos universi

teto profesor us Alberto Karlu 
BĮ. nkas Italijos pakrantėje, 
tarp Romos ir Neapolio, aukš
toje Kuo Ci cėjos kalvoje ne
tikėtai atrado urvą su nepap
rastai įdomiomis istorinėm s 
liekanomis, turinčiomis nema
žiau kaip septyniasdešimt tūk
stančių metų ymžiaus. Svar
biausias urvo radinys yra jau 
seniai išnykusio Neandertali ) 
žmogaus, — pusiau gyvul o, pu
siau žmogiškos būtybės, — ka
daise gyvenusio Europoje, kau
kolė. /

Daugelio naujųjų amžių 
mokslininkų radiniai įvairiose 
Europos vietose yra neginčija
mai įrodę, kad maždaug prieš 
šimtą tūkstančių mc'ų dauge’į 
šimtmečių Europa buvo apgy
venta. Neandertalio rasės.

Neandcrtalis žmogus savo 
išsivystymo laipsniu žymiai 
praneša bczdžithę, tačiau jis 
dar nėra visiškai tobulas žmo
gus nei savo išva zda, nei pro
tu, koks jau buvo žmogus, ku
ris po kete los tūkstančių metų 
atėjo į Europą iš Azijos.

Pirma negu profesorius Blan
kas rado urvą sti Neandertalio 
kaukole, toje jppčidje. apylinkė
je jis ištyrė dar trisdešimt vie
ną urvą. Daugelyje iš jų jis ra
do akmeninių įrankių ir kitokiu 
daiktų, liudijančių ir Neander
talio ir ’jau visiškai tobulo žmo
gaus buvimą. Visi šie kiti ur
vai su istorinėmis liekanomis 
buvo gyvulių ar žmonių tiek 

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTES PADUODAMAS TIKRAS LAI

KAS IR TEMPERATŪRA
JUOKAI • L______

7:00—7:45 VAL. RYTE

IATURA • MUZIKA • DRAMA 
PRANEŠIMAI • IR t. t.

vardu. Na, vyručiai, jeigu jau 
jus ir fašistinį judėjimą skaito
te pažangiu, tai tikriausiai j tįsti 
visų smegenys IragožiUm apsi
vertė.

J. Yla aprašydamas torohtic- 
čių komunacių ekskursiją į 
Montrealą verkšlena, kad klu- 
biečiai neįsileido komunacių jo- 
marko į savo namą. Už tą kab 
tina klubiečius, buk jie eina 
prieš kultūrą. Bet tikrumoje tai 
ne klubiečiai eina prieš kultūrą^ 
bet Stalino čebatlaižiai. Nes 
kiekvienas kultūringas žmogus 
gina savo tautos nepriklauso
mybę, na, o musų komunaciai 
džiaugiasi ir sveikinimus siun- 
čia okupantams, kurie visą Lie
tuvos liaudį padarė Stalino ber
nų vergais. Panašus gaivalai tai 
yra neišgydomas šašas ant tau
tos kūno.

KANADOS LIET. TARY
BOS PILDOMO KOMITE- 
to piknikas neįvyks

Kaip buvo skelbta, kad birže
lio mėn. 15 d. K.L.T.P.K. rengia 
pikniką į kurį yra užkviestas 
gerb. pulk. K. Grinius kalbėto
ju, Kadangi gerb. pulk. K. Gri
nius dėl tam tikrų priežasčių 
atvykti birželio 15 d. negali, tai 
ir pikniko rengimas yra atke
liamas ant vėlesnio laiko. Gerb. 
pdlk. K. Grinius pasižada būti 
kiek vėliau, tad Kanados lietu
viai turės progos išgirsti jo pra
kalbą vėliau. A. Frenzeliš 

apnaikinti, kad tiksliam nusta
tymui, kada, iš tikrųjų, gyveno 
Neandertalio ir naujasis žmo
gus, nebegalėjo būti panaudo
jami. Tačiau visiškai tikra, kad 
ši jauki, iškilusi Italijos kalvų 
aukštuma yra viena iš keliu 
Europos vietelių, kur’osC abi 
šios rasės buvo artimai suėju
sios krūvon ir galėjo viena ki
tą gerai pažinti.

Paskutiniojo ptof. Blanko 
rastojo urvo ramybės išt’suS 
tūkstančius metų niekas nebu
vo drumstęs, nes urvo angą 
buvo užvertęs nuslinkęs žemės 
sluogsnis. Tokiu budu išliko 
įrodymus, kad Neandertalio 
žmonės, paskutinieji šio urvo 
svečiai, nebuvo nei visiškai 
žmogiškos, nei visiškai gyvu
liškos būtybės.

Nuodugniai apižurėjus rastą 
urve vienintelę Neandertalio 
žmogaus kaukolę, nustatyta, 
kad ji buvo netrukus po žmo
gaus mirties apačioje praardy
ta; matyti gyvųjų norėta suval
gyti mirusiojo žmogaus sme
genis — gal būt, ne iš bado, 
bei hOrlnt įsigyti veliohies iš 
mintį ar sumanumą.

Kad neandertaliečiai nebuvo 
gyvuliai, rodo dar rastosios 
kaukolės padėtis: ji gulėjo ne
didelių akmenų centre, mato
mai sustatytų kokioms nors 
apeigoms atlikti, pagarbai mi
rusiajam išreikšti ar pati.

Viename kaukolės smilkiny
je rastas didelis įskilimas rodb, 
kad jos savininkas, kaip ir

Ašarinas Dujos Paveikė PikietininkŲ Liniją,

Policijos paleisiu ašarinių dujų verčiami, šie sustreikavę North American 
Aviacijos dirbtuvės darbininkai atsitraukė toliau sU savo pikietiilinkų linija. 
Vėliau kariams atvykus ir perėmus dirbtuvę, Inglewood, Cal., tęsti darbą sla- 
tolibu mistumta.

*»

Pilnai apsiginklavusių kareivių globojami, norintieji dirbti darbininkai, 
sugrįžo i North American Aviacijos dirbtuvę, Inglewood, Vai., tęsti darbą sta
tyme naujų lėktuvų. ,

dange is to meto žmonių, mirė 
žiauria mirtimi. Kadangi k’tų 
žmogaus kaulų nebuvo rasta, 
manoma, kad galva bu /o ur
vai; atnešta iš kitur, gal būt, 
toms iškilmėms, apie kurias 
galima spėti iš sustatyto akme
nų rato. Matomai, netrukus 
laidotuvininkai urvą apleido, 
nes užsilikusi žemė buvo am
žinai jį uždariusi.

Kur kiti kaukolės savininko 
kaulai dabar guli arba kas su 
jais atsitiko, kokio likimo su
silaukė laidotuvių dalyviai, n’e- 
kas nesužinos. Gal būt, kada 
nors kituose urvuose, per že
mes drebėjimą ar kitokį įvykį 
panašiai žemės užslinktuose, 
archeologai ras panašių lieka
nų, įrodančių, kad nauji žmo
nės šitoje vietoje buvo kovoję 
sti neahdartaliečiais, bijoję jų, 
ar juos valdę.

Neandertaliečių gyvenimą 
gaubianti paslaptis, jų išnyki
mas žemėje kelia be galo įdo
mių spėliojimų. Viena iš rim
čiausių jų išnykimo spėjamų 
priežasčių yra milžiniškas prieš 
daugelį tūkstančių metų atke
liavusių plaukuotuose . grauži
kuose Azijos blusų antplūdis į 
Europą. Žmogiškoj i-gyvuliškoji 
rase galėjo būti išnaikinta to
kio pat maro, kaip keturiolik
tame šimtmetyje iškilusi kirkš
ninių liaukų uždegimo'epidemi
ja, juodoji mirtis, pareikala
vusi keturiasdešimt milijonų 
žmonių gyvybių.

Moderniškosios ligų istorijos 
mokslas šitokį neandertaliečių 
išnykimo aiškinimą daro visiš
kai patikimą.' .

Potvyniai, badas ir maras 
visaip dhižiais laiks iluo laiko 
žingsniaVp Europoje, atimdami 
neapskdičiuojanią žmonių gy
vybių skaįčių/Iš visų šių nelab 
mių maras yra pats baisusis 

žmogaus priešas. Dinozaurų ir 
kitų senovės jau išnykusių gy
vulių kaulai aiškiai rodo mirtį 
nešančių bakterijų ir parazitų 
veikimą. Išnykusiu gyvybių ty
rinėtojams kasdien labiau a š- 
kėja, kad daugelio šiandien jau 
nebesančių gyvulių ir augalų 
veislių žuvimo priežastis yra 
parazitų bei bakterijų sukeltas 
maras.

Amerikos arklio istorija šią 
mintį puikiai patvirtina. Ark
liai pirmiausiai atsirado Ame
rikoje dabartinių Jungtinių 
Valstybių vakarinėje dalyje. 
Dalis arklių iš šio savo lopšio 
persikėlė į Europą, o likusieji 
Amerikoje arkliai po kiek laiko 
išnyko. Dėl jų išnykimo prie
žasties ilgą laiką mokslininkų 
mtomonėš nesutapo. Vieni ark
lių išnykimą aiškino klimato 
permainomis, sunaikinusiomis 
ganyklas,, kiti gi — plėšrių žvė
rių pagausėjimu.

Neseniai rastos to paties ge
ologinio periodo, kuriame išny
ko arkliai Amerikoje, ligos su
keliančių ce-ee musių formos 
rodo kadaise/ siautusią plačią 
epidemiją, sukeltą nuodingų 
šių musių įgėlimo.

Pirmųjų priešistorinių žmo
nių kaulai taip pat rodo, kad 
žiloje sehoveje žmogaus dar 
kentėta nuo įvairių ligų. Įdo
miausia., kad iki šiol rastų 
dviejų anjkstyviausiųjų žmonių 
kaulai leidžia spėti, kad jų sa
vininkų nepuikiausios sveika
tos bllta.

Vadinamasis JaVos žmogus, 
žinomas mokslui Pithecanthro 
pus Eractus vardu, ilgai laiky
tas sėhiausiųoįū žmogaus a t 
stovu, prieš penkis šimtus .t u k - 
stahčių įlietų prigėręs Šėlos 
upėje, - Javoje. . Viename jo 
šlaunikaulyje ‘ ; žynius smukūs 

iškilimas. Didysis vokiečių ana- 
tomistas Rudolfas Virčovas šį 
iškilimą laiko kaulo ligos pa
sekme.

Antrojo — Anglijos Piltdau- 
no žmogaus, tokio pat senu
mo, o gal ir senesnio už Javos 
žmogų — kaukolės smegeninė 
buvo nepaprastai storų siene
lių. Seras Oklandas Geddes ma
no, kad šį sienelių storumą rei
kia aiškinti buvusiu kaulo už
degimu.

Krapinus uolyne, šiaurinėje 
Kroatijoje, rasta ištisos dešim
ties Neandertalio rasės indivi
dų sutrupėjusių kaulų rinki
nys. Spėjama, kad šie kaulai 
likę iš keturiasdešimt tūkstan
čių metų praeities. G. Kram- 
bergeris, kuris tyrė šiuos kau
lus nuo 1899 m. iki 1905 m. at
kreipė daugelio mokslininkų 
dėmesį savo įtikinančiais sam
protavimais apie siautusias se
novėje ligas, kurios bus palie- 
tusios šių kaulų savininkus.

Tad visiškai nenuostabu, kad 
jau pirminiame žmogaus gy
venini e šamanai, “gydytojai1’ 
užėmė ne paskutinę vietą, žaiz
das reikia gydyti, ligas nugalė
ti, lūžusius kaulus vėl sugydyti. 
Priešistorinių žmonių kaulai 
duoda gausios medžiagos pri
mityviosios Chirurgijos tyrinė
jimui.

(Bus daugiau)
*i nu ■ - i 1 4

Brangsta Moteriški 
Rūbai

Šiomis dienomis Chicagos 
Merchandise Mart rūmuose at
sidarė rudeninių moteriškų rū
bų paroda. Kainos yra apie 
10% aukštesnes, negu pereitam 
rudens sezone.

Lietuvos okupantai 
jaučiasi labai ne

saugiai
Gauta tiesioginių žinių apie 

nuotaikas, vyraujančias masko
lių bolševikų bei raudonosios 
parsidavėlių valdžios sluoks
niuose okupuotoje Lietuvoje.

Musų informatorius tvirtina, 
kad maskolių raudonoji armija 
jaučiasi Lietuvoje labai nesau
giai. Vis didėja įsitikinimas, 
kad Sovietų Rusija neišvengia
mai bus įvelta į karą. Pasikal
bėjimuose su lietuviais kai ku
rie maskolių karininkai atvirai 
prisipažįsta, kad Kremlio vir
šūnės esančios apsiskaičiavu
sios. Trečiasis internacionalas 
troškęs, kad Vokietija pradėtų 
karą su Vakarų Europos bur
žuazinėmis valstybėmis, kad 
tokiu budu Sovietų Sąjunga ga
lėtų pasinaudoti visuotine su
irute komunistinei revoliucijai 
sukelti. Tačiau praktikoje išėjo 
taip, kad pats Kremlis dabar at
sidūrė didžiausiame pavojuje. 
Niekas negalįs būti tikras, kad 
ryt poryt Sovietų Rusija ne
bus įtraukta į karą.

Be abejojimo, sako bolševi
kų karininkai, pirmas vokiečių 
kariuomenės smūgis butų nu
kreiptas į Sovietų Sąjungos va
karų sritis, t.y. į Lietuvą ir 
Ukrainą. Raudonosios Armijos 
štabuose esąs gyvai svarstomas 
klausimas, kokios taktikos ka
ro atveju su Vokietija reikė
tų laikytis. Būtent, ar įsileisti 
į mūšį pasienio srityse, ar pri
imti Kutuzovo taktiką ir trauk
tis Rusijos gilumon. Kalbama, 
kad esąs paruoštas planas, pa
gal kurį lemiamas mušis įvyk
tų tiktai prie Volgos.

Ryšium su karo baime/ rau
donoje armijoje, atsiųstoje Lie 
tuvon, visą laiką vyksta per
grupavimai. Raudonųjų okupan
tų skaičius paskutinėmis savai- 

.temis yra smarkiai padidintas. 
, Žinovai skaičiuoja, kad okupuo
toje Lietuvoje šiuo metu esa
ma apie 700,000 raudonarmie
čių.

Susovietino Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių
Bolševikų okupacijos pra

džioje Lietuvos Raudonasis 
Kryžius raudonųjų rankų ne
buvo ypatingai paliestas. Oku
pantai pakeitė tik R. Kryžiaus 
vadovybę, būtent, vieton Dr. J. 
Aleknos pirmininku
Dr. Garmų. Atrodė, kad R. 
Kryžius galės ir toliau norma
liai veikti. Tačiau Šios viltys 
nepasitvirtino. Kiekviena so
vietiška okupacijos diena nešė

paskyrė
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Gėar Tiltlng Device. Automatinis šniūrelių su
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Grasykite apskaičiavimo

Vis daugiau neaiškumų. R. 
Kryžius, kaip ir daugelis kitų 
human taiinią įs agų, įkliuvo 
į užburtąjį sovietiškos santvar
kos ratą. Darbo cisciplina pa
kriko, pradėjo piisigti vaistų 
ir (vai stoniasio » medžiagos, o 
ligonių skaičius d ena iš dienos 
v s d.dėjo. R. Kryž us kie'pėsi 
. Sveikatos komisariatą, ku
riam jis buvo laikinai subordi
nuotas, ir prašė t (įrodymų, 
kaip tok osc sąlygose jis turi 
eikli. Tačiau jokio atsakymo 

negavo. Matyti, ir pats kum ša
riatas nežinojo, ką daryįti.

Paga iau, šių metų vasario 
pradžioje p ra in.nkas Dr. Gir
iniu nuvyko į Maskvą. Kai ) il
gai ma buvo lauk i, ši brangi 
lietuvių tautai human tarinė į >- 
.aiga buvo palaidota.

Maskva davė daktarui Gar
mui įsakymą tuojau pat pa
ruošti naują Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus statuto projektą 
pagal sovietiš|kojo R. Kryžiaus 
pavyzdį. Visas Raudohojo Kry
žiaus įstaigas (ligonines, vais
tines, gailestingųjų seserų kur
sus ir kt.) reikėjo perduoti so- 
sovietiškosios Lietuvos valdžios 
įstaigoms. Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus centro tarnautojų 
skaičius turėjo būti sumažin
us iki 15 žmonių. Tuo pat me
tu buvo įsakyta uždaryti jau
nimo R. Kryžiaus organizaciją 
ir laikraštį “žiburėlis’’. Centro 
ir skyrių vadovybę buvo įsaky
ta “rinkti” pagal sovietiškus 
metodus, t. y. dalyvaujant tik 
bolševikų partijai ir sov eti
nėms profesinėms sąjungoms, 
o pats Lietuvos Raudonasis 
Kryžius perėjo Maskolijos Rau
donąjį) Kryžiaus žinion.

Pritrukus vaistų bei tvarsto
mosios medžiagos, nuolat ki
šantis į medicinos reikalus bol
ševikų partijai ir net maskolių 
kariuomenes vadovybei, savai
me-' suprantama, kad tokiose 
sąlygose u /Lietuvos Raudeliais 
Kryžius savo darbo t liau .ne
begalė r dirbti. Jis pavertas to
kia pat bolševikinės “sanitari
jos” propagandos įstaiga, kaip 
ir Maskolijos Raudonasis Kry
žius. Lietuvos Raudonąjį Kry
žių tenka skaityti išnykusiu.

— Britų admiralitetas pa
skelbė, kad Kretos kovose pra
rado tris pagelbinius laivus. Bri
tams pavyko paskandinti dar 
du vokiečių laivus, kurie pri
valėjo kuru aprūpinti Bismar
ką. 

4.

— Britų aviacija vakar la
bai smarkiai bombardavo Es- 
seną ir Dortmundą. Vokiečiai 
prisipažįsta, kad britai padarė 
didelių nuostolių.
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KELI ŽODŽIAI APIE KROKODILUS
Be abejo, kiekvienas žinote 

išsireiškimą apie krokodilo aša
ras, bet labai mažai apie juos 
pačius, o reikia pasakyti, jog 
gyvulių pasaulis daug įdomes
nis, negu žmonių, nors sako
ma, kad genys margas, o pa
saulis dar margesnis.

Žmones skiriasi viens nuo ki
to, ir sunku rasti du panašiu, 
bet visi jie vienodai biaurųs, 
nežiūrint kokios spalvos jų oda 
ir kokią vietą užima pasaulyje. 
Aš žmonėmis apsivylęs, ir nie
ko gero juose nemačiau ir ne
matau, nors kažkur širdies gi
lumoje dar žybčioja viltis, jog 
žuvus šiai musų, taip vadina
mai, baltųjų kultūrai, dabarti
niai laukiniai sutvers teisinges
nę, laimingesnę, žmoniškesnę 
kultūrą bei civilizaciją.

Bet tiek to, šiandien apie 
žmones nenoriu kalbėti, noriu 
kalbėti apie krokod lūs, ku
riuos kažkodėl norima lyginti 
prie bjauriausių žmonių.

Tiesa, apie krodilus nieko 
gero negalima pasakyt’, nebent 
tai, kad jie neturi liežuvio ir 
jų dantys jiems netarnauja 
kramtymui. Krokod.’las savo 
maistą nekramto, jis gali jį tik 
perkąsti ir todėl dažniausia jis 
savo auką, įsikandęs, tol daužo 
krante, kol jo auka subyra, lyg 
bosas, nusiritęs nuo kalno. Už
tai krokodilai, dažniausia, su
gautą auką, nužudę, užkasa 
krante, kad truputį apipūtų ir 
greičiau butų gal ina ią sudras
kyti. Krokodilas turi būti la
bai išalkęs, kad jis savo sugau
tą auką iš kario visą prarytų. 
Ir šią krokodilo ypatybę žino 
vietos gyven’ojai ir todėl neti
kėtai užtikti krokodilo ir ma
tydami negalėsią pasprukti, nu
duoda mirusius ir krokod las 
dažniausia juos užkasa žvyriu- 
je. >Aišku, kuomet krokodilas 
nuslenka. atgal į vandenį, bpkš 
apsimetėlis greitai atgyja rr ku
ria taip greitai, kaip jis dar 
niekad savo gyvenime nebėgo. 
Bet tokiais šaltakraujais gali 
būti tik vietos gyventojai, ku
rie bendrai savo nervus moka 
geriau valdyti, negu mes, bal
tieji, tiek daug žiną apie n<r-

mėgsta bėgli ir, aišku, pakliū
va į‘ krokodilo nasrus.

Krokodilas, bendrai, žmo
gaus bijo ir tik smarkiai išal
kęs jį puola krante. Dažniau
sia, veik visuomet krokodilu 
medžioja vandenyje, kur jie iš
tisas valandas, vos tik iškišę 
galvas, kantriai laukia atsitik
tinai pasirodant savo aukos, 
kuo dažniausia būna beždžio
nė, kuri pasikabinus ant uode
gos, žiūrisi į vandenį, gėrėda
mosi savo veideliu, arba luo.e 
plaukiąs žmogus, kurį kroko
dilas taip staigiai puola, jog 
anas vos suskuba vieną kartą 
riktelti. Nustvėręs savo auką, 
krokodilas ją paskand'na van
denyje ir tol laiko, iki ji prige
ria ir nejuda. Tik tuomet jis 
velka auką į krantą ir pradedi 
ėsti, jei išalkęs, arba kelioms 
dienoms užkasa į žvyrių, kad 
apipūtų. Išalkęs ryja savo auką 
visą, ir tuomet ilgam laikui 
toks krokodilas nepavojingas, 
nes jo viduriai ilgai virškina ir 
jis ramiai sau miega.

Vandenyje miegoti krokodi
las negali, nes prigertų ir todėl 
miega krante, žvyriųje, daž
niausia krūvoje su kitais k”o-, 
kodilais ir labai retai vienas, 
nes bijo. Tiesa, krokod lai turi 
labai budrų sargą, mažą paukš
tuką, kurį vietiniai čia vadina 
žvyriaus apukštuku, kuris yra 
geriausias krokodilo draugas. 
Krokodilai miega išsižioję ir š‘s 
paukštukas, drąsiai, atlėkęs, 
tupia krokodilui į nasrus ir 
maitinasi užsilikusiais mėsga
liais tarp krokodilo dantų. Ir 
šis paukštukas — did> iausi is į 
krokodilų medžiotojų priešis, | 
nes turi gerą klausą ir išgirstai 
besiartinančius žingsnius iš gan 
toli. Išgirdęs gi žingsnius, rik
teli savo spiegiančiu balsu ir 
krokodilas, nieko nelaukdamas, 
skuba į vandenį, nes žino, kad: 
jo draugas jam pranešė ap.’e 
besiartinantį pavojų. Bet jis 
niekuomet neužsičiaups iš bai
mės, kad pražudytų jo snukyje 
dar tupintį paukštelį.

Vasarą, kuomet daugelis 
upių pradeda išdžiūt*, krokodi
las neieško gilesnės vietos, bet 
pasilieka toje pačioje, tik įs'k i-

ISA UJlhilM U-AUMb 'L'HlepJloU

Kareivis Charles Arnowitz (kairėj) dėvi naują uni
formą, kuri įvesta Armijos virtuvės policijai. Paul Sa
balo (dešinėj) matomas senojoj eilutėj.

jame, jog negali žinoti, kad 
ten krokodilas. Vienas anglų 
karininkas pasakojo, kad jis 
kartą pasistatė savo palapinę 
vienos iždžiuvusios upės vago
je, nes skaitė nepavojingiausi i 
ir geriausia vieta gintis, jei už
pultų sukilę indai. Naktį atsi
gulė kariško n lovon ir kuomet 
pradėjo migdytis jam pasirodė, 
jog lova pradeda judėti. I lipo 
iš lovos, apžiurėjo, bet n eko 
neužtikęs atsigulė ir visą naktį 
neramiai miegojo, nes per sap
nus lyg juto, kad jam kažkas 
judina lovą ir tik ryto melą 
pastebėjo, jog, savo Jovą buvo 
pasistatęs a^' įdžiųįvlisio ir 
miegančio krokodilo.

Rudeniop, prasidėjus lietums, 
ir upėms patvinus, toks kroko-

mą apie krokodJo ašaras išra
do europiečiai, bet ne vietos 
gyventojai.

Krokodilai nyksta, nes ju.o- 
nuolatos naikina profesionalai 
medžiotojai dėl jų odos.

Apvogė Krantu
Sargybą .1

Iš Thompson ;.„I3oat Works, 
3924 North Rockwell avenue, 
nežinomi piktadariai pasivogė 
įrankių ir įrengimų. už. $400, 
priklausančių U.Š;. krantų sar
gybai.

Grobyje buvo brangus juroj 
naudoj amas prožek torius.

vus. Baltaodžiai dažniausiai sa į dumblą ir taip apdžiusta

MASTER W1NDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
F’RANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 VVEST 47 th STREET (ARTI WOO» ST.)
.................................... ..................... ■ ■ ■ - -.......................................... . . . -

KRAUTUVIŲ FRONTAI IR NAMAI 
PERMODELIUOJAMI
EKSPERTŲ DARBAS

PERMODELIAVIMO DARBAI, KURIUOS JAU ATLIKOM, BUVO: 
Ambrose, 1843 So. Halsted. 
Rakštis Drug Store, 1900 So. Halsted. 
Irenes Beauty Shop, 1747 So. Halsted. 
Dabar permodeliuojame pastatą prie šiaurės 
Vakarų kampo 18-tos ir Union.

ALL AMERICAN ROOFING
AND SIDING COMPANY

3514 W. Wabansia Avenue, Chicago
• Pašaukit mus apskaičiavimui dykai.

Phone BELMONT 5615.

■

i Turtas Virš$6,000,000.00I
į Apart Apsaugos, Turime Oįį7C 000 nn 
Į ATSARGOS FONDĄ Virš UT11 JjUUU.UU

1
LOAN ASSOCIATION ofCfcicago 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia tlhl

MNGS

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų. 
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS
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dilas pabunda ir vėl gyvas. Pa
našiai praleidžia žiemą loky-:, 
savo oloje miegodamas.

Ypač krokodi’ų bijo šmes, 
kurie vieną kartą pamatę upė
je krokodilą, geriau nutrokš, 
bet nedrįs upėje atsigerti. Ir to
dėl medžiotojai, kurie dažniau
sia laukia žvėrių prie upių, kur 
žvėrys pratę ateiti atsigerti, pa
matę upėje, ties ta vieta kroko
dilą, skuba pasišalinti, nes ži
no, kad nei vienas žvėris ne
ateis gerti vandens ten, kur bu
vo matęs bent vieną kartą kro
kodilą.

Indai krokodilus garbina 
kaip šventas dvasias, nes tiki, 
jog krokodiluose yra jų miru
siųjų artimųjų sielos, kurios ir 
po mirties padeda pasitiku
siems žemėje.

Mat, jei ne krokodilai, tai In
dijoje ir kitose Azijos bei Afri
kos vietose epidemijos niekad 
nepasibaigtų, nes vietos gyven
tojai gėrimui vartoja upių van
denį, o daug žmonių, mirus, 
metami upėn, nors daugumoje 
indai savo aukas degina, bet 
kiti paleidžia į upę ir jei kro
kodilai šių lavonų nesuėstų, 
nuo pūvančių kūnų taip užsi
terštų vanduo, jog apsirgtų vi
si viejos gyventojai. Bet kroko
dilai, lyg sanitarinė komisija, 
šiuos kunus iš upės išgaudo ir 
sušveičia krante, tuo išgelbėda- 
mi upę nuo užsiteršimo.

Krokodilai gyvena labai il
gai, spėjama, jog kelis šimtus 
metų.

Apie krokodilų ašaras sunku 
ką pasakyti. Vieni sako, jog 
krokodilas verkiąs savo auką 
ėsdamas, nes kramtydamas su
spaudžia ašarų liaukas ir jos 
bėga, bet vietos gyventojai apie 
krokodilo ašaras nieko nežino 
ir jomis netki, jie tvirtina, jog 
tai ne ašaros, bet jo rambėta-, 
me kūne užsilikęs vanduo, ku
ris varva, išėjus į krantą, per 
akis, kaip įdubimus. Išsireiški-

KAS DABAR DEDASI
- LIETUVOJE

KRAUSTO ŪKININKUS 
Iš PASIENIO ZONOS

Iš okupuotosios .Lietuvos 
gauta žinių, kad maskolių oku
pantams parsidavusi raudonoj. 
Lietuvos valdžia liepė iki ba
landžio 15 d. išsikraustyti iš 
savo ūkių visiems tiems lietu
viams, kurie gyveno pasienyje 
— 800 metrų platumo zonoje. 
Ji vadina “mirties zona”. Ta
čiau vėliau buvo įsakyta išvyk
ti* ir tiems ūkininkams, kurių 
ūkiai yra dviejų kilometrų pa
sienio zonoje.

Bolševikų agitatoriai, aiškin
dami šį ūkininkų išvarymą iš 
jų protėvių sodybų, bando įti
kinti, kad lai esą daroma pačių 
ūkininkų labui. Gird:, vokiečiai 
drąsiną Bolševikijai karu. To
dėl jų pirmieji šūviai klusią 
pasienio gyventojams. Norėda

ma juos nuo šios nelaimės ap
augėti, bolševikų valdžia nu

tarusi ūkininkus iškeld nti kur 
kitur, toliau nuo pavojingosios 
• ienos.

Tūkstančiai lietuvių ūkinin
kų tokiu budu išvaryti iš ūkių 
kuriuose jų tėvų tėvai laistė 
savo prakaitu žemę. Yra pavo
jaus, kad vėliau okupantai 
lieps lietuviams ūkininkams iš
sikraustyti ir iš daug platesnės 
pasienio zonos, nes r.agal oku 
pantų išleistą “ukazą” tokia 
zona paskelbta net 30 kilomet
rų platumo pasien’o juosia. 
Šiais išsigalvotais “ukazais’ 
okupantai tesiekia vieno tikslo, 
būtent, iškraustyti lietuvius 
ūkininkus iš jų levų žemes.

Lietuvos gyevntojai yra tvir
tai įsitikinę, kad atsiskaitymo 
valanda maskolių okupantam* 
bei jiems parsidavusiems rau
doniesiems talkin nkams artėja 
ir kad apdriskusioj i raudonar
miečiai gaus netrukus galvo
trūkčiais iš Lietuvos išsineš 
din t i.

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

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

83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais .Tautiškų Kapinių Vartus. 
W/AW/AW^AYAY»Y/ 1W>

N e pr iki ausomy bė 
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*6%.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. See.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

BRIDGFPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Paisome bet ka. Atnaujiname bet I 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai j 

apdraustas.
v.....................................  -........ —✓

SXSiSS^MATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Puikios Rūšies

PASKOLA-’““™I n v 11V L. Q išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mnkanif Dividendu

2202 W. Cermak Rd. Panai 8X87
Ben. J Kazanauskas, Sec.

iT'viRsS $1,000,000.00

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

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

Gaisras yra jūsų namo didžiausias
PRIEŠAS!

• ATIDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų 
mas apie namus.

palaiko-

popie- 
išmesti

MADOS

• NEREIKALINGI 
riai turėtų būti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už kokybę!

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVICIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500
• •1 ' 4 X .

No. 4752 — Sportiška suknelė su 
švarkeliu. Sukirptos mieros 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 ir 18.

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

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavystų Na

(Vardas Ir pararti)

(Adresas)

(Klastas ir valstijai



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadien., birželio 11,1941

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily' Nevvs

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$6.00 pet 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 eiha kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago  j e—paštu:

Metams ............................... $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.00
Dviem mėnesiams ............- 1.60
Vienam mėnesiui ...................... 75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ........................ 3c
Savaitei .............. *................  18c
Mėnesiui ............................ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj>
Metams .............................._ $6.00
Pusei metų ............................ 3.25
Trims mėnesiams .............. 1.75
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 75

Užsieniuose:
Metams ............................... $8.00
Pusei metų ................   4.00
Trims mėnesiams ......   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

mui? Bet teisėjas savo nuomo
nės nepareiškė.

Toliaus, valdžios advokatus 
pastatė tokį klausimą Bridge- 
s’ui:

“Ar Tamsta manai, kad d- 
municijos gamyba turėtų bū
ti stabdoma tokiais laikais, 
kaip, pavyzdžiui, dabar?”
Bridgeš atšovė: “Ir dar kaip!” 
Stebėtojai mano, kad teisėjas 

Sears, ruošdamas savo raportų 
generaliniam prokurorui, rems 
savo kaltinimus Bridges’ui dau
giausia jo paties duotais paro
dymais.

Italija - po metų karo
Šiandien sukanka lygiai metai laiko, kai Italija pra

dėjo kariauti prieš Angliją ir Francūziją. Francūzija 
tuomet jau buvo beveik parblokšta, ir prezidentas Roose- 
veltas visai teisingai apibūdino Mussolinio agresiją, pa
sakydamas, kad Italijos valdžia “įsmeigė peilį į nugarą 
savo kaimynui”.

Fašistų “diučė pasielgė, kaip niekšas, bet jisai, kas
damas duobę kitiems, pats į ją įkrito. Jo legionai buvo 
sumušti Lybi joje. Karas Lybi joje dar tebesitęsia, bet jau 
ne italai tenai laiko pozicijas, o vokiečiai. Juodmarški- 
nius supliekė Albanijoje graikai; čia juos irgi turėjo gel
bėti vokiečiai. Senąsias italų kolonijas rytų Afrikoje ~ 
Eritrėją ir Somaliją — jau užkariavo britai. Jie baigia 
išvalyti fašistų pulkus ir iš Etiopijos, kurią prieš keletą 
metų buvo pagrobęs Mussolini, kad Italijos karalius gau
tų “imperatoriaus” titulą.

Italai nenori kariauti už fašizmo garbę. Jie seniai 
būtų sukilę prieš savo diktatorių ir būtų padarę atski
rą taiką su anglais, jeigu Hitlerio kariuomenė ir polici
ja nebūtų okupavusios Italiją. Šiandien fašistiškoji Itali
ja yra nebe partnerys Romos-Berlyno “ašyje”, bet nacių 
vasalas. Kuomet nacių galybė bus sutriuškinta, išnyks, 
nepalikęs pėdsako, ir juodasis fašizmas.

Hitleris dabar turi ne tiktai prilaikyti juodmarški- 
nių diktatūrą, kad ji nesugriūtų, bet turi ir maitinti Ita
lijos gyventojus.

Mussolini įtraukė savo kraštą į karą dėl to, kad ji
sai tikėjosi, jogei po Francuzijos pasiduos, neilgai tru
kus, ir Anglija. Jisai manė, kad karas greitai pasibaigs, 
ir jisai skubinosi stoti Hitleriui “į talką”, kad fašistai 
turėtų teisę reikalauti įau dalies grobio. Bet Anglija ne
pasidavė. Karas tebeina, ir tolyn vis daugiau pagalbos 
Anglija gauna iš Jungtinių Valstybių.

Anglijos demokratijos atsparumas pražudė ne tiktai 
Italijos fašizmą. Jisai gręsia pražūtim ir Vokietijos na
cizmui. Hitlerio užsimojimas įsiveržti į britų salas ir jas 
užkariauti, pereitą rudenį, nepasisekė. Tai buvo didžiau
sias nacių pralaimjėjimas dabartiniame kare. Visos Hit
lerio pergalės Balkanuose, šiaurės Afrikoje ir Kretoje 
yra menkniekis, palyginus su tuo nepasisekimu. Jeigu 
Hitleris užkariautų visą Viduržemio jūrą, Egyptą ir Su- 
ezą, tai ir tuomet karas dar nebūtų jo laimėtas — kol 
jisai nestengia užimti britų salų.

Jeigu britai atsilaikys ligi ateinančio pavasario, Hit
leris bus žuvęs, lygiai kaip jo pastumdėlis Mussolini.

Italijos fašizmas susmuko, kadangi jisai jau išgy
vavo 18 metų ir per tą laiką “sutręšo” ir supuvo. Hitle
rio diktatūra gyvuoja dar tiktai devintus metus, todėl 
jos energija dar nėra išsekusi. Bet puvimas eina, be abe
jonės, ir Vokietijoje.

Kiekviena diktatūra yra puvimo sistema. Ji sunaiki
na tautą morališkai, suparalyžiuoja ją ekonomiškai ir, 
galų gale, nugyvendina politiškai. Juo ilgiau diktatūros 
slogutis slegia kraštą, juo kraštas darosi silpnesnis vi
duje.

Seniausioji diktatūra yra Rusijos bolševikų — ir ji 
yra labiausia supuvusi. Tai parodė Stalino karas prieš 
Suomiją ir dar labiau tai parodė bolševikų invazija Lie
tuvoje.

Tik laisvėje tauta gali tarpti. Tiktai demokratinė 
santvarka patikrina tautai progresą ir geresnę ateitį.

Italijos fašizmo susmukimas duoda viltį demokrati
jos šalininkams, kad netolimoje ateityje kultūringasai 
pasaulis nusikratys visų totalitarinių despotų.

Tai panaši padėtis, kaip 
Browderlo byloje dcl pasų klas- 
tavimo. Pats Earl Browder sa
ve išdavė teisingumo departa
mentui, viešai pasigirdamas 
(kongreso komiteto “ne-ameri- 
kinių veikimų” tyrinėjime), 
kad jisai pakartotinai keliavo į 
Maskvą, vartodamas pasus, 
gautus svetimais vargiais. Už ši
tą įstatymo laužymą Browde- 
ris buvo nuteistas pinigine pą- 
bauda ir kalėjimu.

Dirbtuves Globėjas

Leit. Gen. Charles E. Btan- 
shaw, i kurio vadovybėj ka
reiviai perėmė Nortli Amer
ican Aviacijos dirbtuvę.
................ ...........M............

PATS SAVE INKRI
MINAVO

Besibaigiant tyrinėjimui Har- 
ry Bridges’o deportavimo bylo
je, pats kaltinamasai inkrimi
navo save labiau, negu liudinin
kai, kuriuos prieš jį buvo pa
stačiusi federalinė valdžia. 
Bridges prisipažino, kad jį 1934 
m. rėmė Marine Workers In- 
dustrial Union, o Šita unija pri

klausė Maskvos “Profintemui” 
(prof. sąjungų internacionalui).

Teisėjas Sears, kuris pirmi
ninkavo liudininkų klausinėji
muose, pasilenkė į pryŠakį. 
stengdamasis išgirsti kiekvieną 
Bridges’o žodį, kuomet pasta
rasis paminėjo tą bolševikų u- 
niją. Bridges’o gynėjai pašoko 
ir paklausė teisėją, ar parama 
iš tokios organizacijos butų pa
kankamas pagrindas deportavi-

SUSPROGO SOVIETŲ 
“GEROVES” BUR

BULAS 
n .......................— «

Nežiūrint to, kad Lietuva yra 
artimas SSSR kaimynas, bet 
žmonės Lietuvoje žinojo apie 
sovietų Rusiją labai mažai, — 
kol į Lietuvą neatmaršavo Rau
donoji Armija.

Daugelis žmonių Lietuvoje į- 
sivaizdavo, kad Rusijoje vieš
patauja gerovė. Sovietų tvarkai 
nedaug kajs Lietuvoje tepritarė, 
bet plačiai buvo pasklidusi nuo
monė, kad liaudis sovietų kraš
te gyvena gerai, turi gausybę 
visokių pramonės prekių ir 
šiaip yra pilnai aprūpinta. Ypa
tingai ryškiai turėjo ta sovietų 
gerove atsispindėti Rusijos ka
riuomenėje.

Bet koks buvo Lietuvos žino-
* » ' i F '

nių nusistebėjimas, pupinei jie 
p amate, ka ip^ęlgia sį' “ra Ud on įė
ji” karininkai ir jų žmonos, 
kurios netrukus pradėjo atvyk
ti į Kauną ir kitus Lietuvos 
miestus. Jie puolė į krautuves 
supirkinėti įvairias prekes.

New Yotko “Socialističeskij 
Vestnik” korespondentas rašo:

“Sunku įsivaizduoti tą pir
kimų vakchanaliją, kuri pra
sidėjo Lietuvoje, atvykus so
vietų kariuomenei. Raudonie
ji karininkai ir jų damos, 
kaip skėriai, aplipo visas par
duotuves. Vietiniai gyvento
jai pradžioje žiurėjo nedrą
siai ir nustebę, bet paskui sti 
paniekos išraiška veiduose. 
‘Sovietų valdžios atstovai’ 
graibstė prekes, kurių tuomet 
Kauno krautuvės dar buvo 
kupinos, kaip išbadėję žmo
nes, seniai nemačiusieji duo
nos. Supirkinėjo viską be pa
sirinkimo ir tvarkos; pirko 
netikėtinai daug, nuo anksty
bo ryto ligi vėlybos nakties. 
Pirkimų drugį pradžioje 
trukdė ta aplinkybė, kad ka
rininkų algos buvo mokamos 
trims ketvirtadaliais rubliais 
ir tik 25% litais, o rubliai 
Lietuvoje dar nebuvo įėję a- 
pyvarton. Bet raudonieji ka
rininkai greitai išmoko iškiš
ti rublius už pusę kainos ir 
įgyti reikiamų pirkimams li
tų. Pirkikų eilės (o tose ei
lėse stovėdavo tiktai raudo
nieji karininkai ir jų žmo
nos) užaugo ^milžiniškai tą 
dieną, kai Lietuvoje buvo ofi
cialiai įvesta sovietų valiuta. 
Suprakaitavusios, susivėlu- 
sios, apsikrovusios nesuskai
toma daugybe pundelių, bet 
laimingais ir sujaudintais vei
dais, sovietų damos bėgiojo 
iš krautuvės į krautuvę, pa
sakodamos viena kitai, kur 
galima gauti tą arba kitą 
daiktą ir siūlydamos viena 
kitai pluoštus popierinių: 
‘Kaip, argi jau Tamsta neben 
turi pinigų? Še, mailo mie
loji, imkite! Praleisite progą, 
tai paskui nebeliks nieko’.”

šitos biaurios scenos atidarė 
akis Kauno ir kitų Lietuvos 
miestų gyventojams, kurių dau
gelis supranta rusų kalbą. Jie 
pamatė, kad į Lietuvą atvyko 
ne turtingos šalies armija, bet 
skurdo ir ekonominio nususimo 
atstovai, kurie niekuomet nebu
vo regėję daugelio paprasčiail
siųjų gyvenimo reikmenų.

“Tos visos ‘sovietų damos’
— raudonųjų komandiei'ių, 
majorų ir pulkininkų žmonos
— ta visa sovietinės visuo
menės ponija”, rašo kores
pondentas, “buvo apsirėdžiu
si ir apsiavusi taip, kaip bur
žuaziniame Kaune butų šar
moti j ęsis vaikščioti paskuti-

L.u-uh!

nis bedarbis proletaras. Nu
stebusios ir nusigandusios 
Kauno ttioterys iš smulkio
sios miesčionijos žiurėjo į 
skarmalus, kuriais buvo “pa-| 
sipUOŠitslos” aukštosios So
vietų Sąjungos darnos: dra
bužiai, baltiniai, bateliai — 
viskas buvo tokios žemos rų- 
šies, taip pasibaisėtinos iš
vaizdoj, kad, palyginus su 
jomis, vargšė Kauno tarnai
tė galėjo atrodyti, kaip pasi
puošusi Europos ponia.”

Lietuvos gyventojai, tmėda
mi prieš savo akis šitokį pasi
baisėtiną skurdo pavyzdį, ėmė 
galvoti: koks gi yta ūkininko 
ir darbininko gyvenimas Sovie
tą Sąjungoje, jėigti net privile
gijuotieji jos sluoksniai yra taip 
nudriskę ir apšepę!

Bolševikų propagandos išpus
tas burbulas apie žmonių “ge
rovę” Stalino karalystėje su
sprogo. Toliaus žmonės Lietu
voje pastebėjo, kad pačioje 
Raudonoje Armijoje yra labai 
didelis skirtumas tarp karinin
kų ir paprastų kareivių.

Kareiviai nėjo į krautuves 
pirkti prekių. Jie iš viso retai 
tepasirodydavo gatvėse, yleigu 
jie išeidavo, tai visuomet bū
riais, po puskarininkio arba ka
rininko komanda. Toliaus pa
aiškėjo, kad paprastieji Raudo
nosios Armijos kareiviai nelturi 
pinigą. Korespondentas pasako
ja pats matęs Kaune, kaip ke
letas raudonarmiečių, krovusių 
bulves į sunkvežimį, prašė nu
pirkti jiems duonos, bet netu
rėjo litų (rubliai dar nebuvo a- 
py vartoj e): tuomet būrys mo
terų sumetė kelis litus ir nu
pirko jiems kepalą duonos.

St. Miščikas-žiemys.

Stalinas Užsimovė Cilinderį
■ , i , i,,

Napoleoną III-čią prie Sedano, 
o jis pergyvens Vaterlo!

Galas netolimas. Trauk vel
niai, prieš galą galima dar pa
sispardyti ir jei jau re ks mirti,

I.
Stalinas staiga, nei iš šio, nei 

iš to, užsimovė ant galvos ci
linderį, ministerio c linderį, tuo 
pasakęs, jog dabar aš Vienas 
valdysiu viešai, ne iš pakampes, 
atvirai.

Bulvarinė spauda pasiliko su 
atvertomis bufhomis
ma išaiškinti,, kas gi atsit.ko ir 
kokios bus šio Stalino žygio 
pasekmės ?

Pradėjo burti pitštais, spėlio
ti, šaukti vieni už save, kiti Už' 
save, o skaitančioji visuomenė 
visgi nei kiek išmintingesnė ne
paliko ir į šį klausimą neatsakė.

Ir iš tiesų, kas gi įvyko?
Niekas!
Absoliučiai niekas!
Veltui tas skandalas, veltui 

tie spėliojimai!
Kam visa tai? Nejaugi kas 

nors buvo kitoniškai anksčiau, 
nejaugi ne jis valdė vienas už- 
kulisuose?

Užsimanė senis paministe- 
tiauti ir kodėl jam nesuteikti to 
malonumo? Gerai, kad vien pa- 
ministeriauti... Vis dar gražiau. 
O jei butų užsimanęs arba už
simanys pasiskelbti caru, Juozu 
I-mu, kas jam begalėtų uždrau
sti? O iš išgverusio senio gali
ma visko laukti, kas žino ar tai 
ne pirmas žingsnis į Napoleo
nus?

Be Napoleono, nors kelioms 
dienoms, Rusija neapsieis ir gal 
tai numato Stalinas, tad norė
damas užbėgti už akių tikrą- 
jam, pats suvaidins tą rolę, 
kad antras galėtų suvaidinti tik

žūti kartu su visa banda, susi
mildami, leiskite žūti ne kaip 
paprastą iiltHgantą, bet bent 

negalėda- mažiausiai, kaip ministerį, ku
ris aiškiai parodė savo veidą.

Tai ne drąsos perteklius, bet 
paprastas notas iše.ti “atsar-
gon" modernišku ir kartu aris
tokratišku titulu.

Molotovas nepatenkintas, bei 
kartu ir džiaugiasi: ‘Trauk, 
velniai, mane pakeitė bent ly
deka, o Litvinovą gruže, tokia 
nežymi žuvelė, kaip aš!”

Bet kartu Molotovas nera
mus. Jis jau neramus nuo to 
paskutinio partijos suvažiavi
mo, kuomet jo žmonelė nepa
kliuvo centro komitetai!...

Bet jis turi vilčių. Jį nesu
šaudys. Jis ne iš tų, kuriems 
kažkas svarbiau, negu sava kar
jera, savas pilnas skilvis ir jis 
taip toli, kaip nuėjo Sokolni- 
kovas, Radekas, Bucharinas, 
Kamenevas, kurie kažko dau
giau norėjo, laikėsi kažkokios 
savo nuomonės, neis...

Neverta...
Visvien artinasi visiems ga

las ir reikia stengtis bent tiek 
išsilaikyti, kiek dar galima, kad 
ir menkesnėje vietoje, kad ir 
atstumtam, kad ir kolioja- 
mam...

Tylėsi, šį tą vis gausi, pasi
priešinsi — šalti kapai.

(Bus daugiau)

KAS, KUR IR KAIP
——■  

APIE VYRUS, KURIE TU
RI VAIKIŠKĄ PROTĄ
Prieš kelis metus Amerika 

aplankė Dr. Elizabeth S. Ches- 
šer, išgarsėjusi anglų moksli
ninkė ir psichiatrė. Ji kalbėjo 
keliose moksjp įstaigose. Vėliau 
tos kalbos./ištisai buvo atspaus
tos laikraščiuose.

Kalbėdama Malvėrn kolegijo
je, Dr. Chessei* padarė labai į- 
domią analizę tų žmonių, kurie 
niekuomet .neišauga, nesubręs- 
ta protiškai, kad galėtų tiksliai 
į gyvenimo įvykius žiūrėti. Pas 
tokius žmones paprastai jokio 
nuosaikumo nėra. Vaduojasi jie 
ne sveiku protu, bei emocijo
mis, jausmais. Jie blaškosi, mė
tosi iš vienos kraštu tinybės į 
kitą. Dedasi baisiai “mandriais” 
vyrais, visų dalykų žinovais, di
džiausiais ekspertais.

Tiesa, vienoje ar kitoje srity
je tokie žmonės gali pasižymė
ti. Bet bėda su jais yra ta, kad 
jie “iš didelio rašto išeina iŠ 
krašto”, štai ką apie juos, tarp 
kita ko, sako Dr. Chesser:

“A man may be a brillidht 
lawyer, scientist, artis t o r 
politician, andxa child of 10 
or 15 years in bis emotional 
reactions to his environment. 
Vanity, self-importance and 
pomposity are evideilces bf 
child psychology. So also are 
boasting and bullying”.
Visa tai prisiminė man be

vartant “Tėvynės Balsą”, kurį 
pradėjo leisti Kleofas Jurgelio
nis, buvęs “Tėvynės” redakto
rius.

Pirmame puslapyje pažymė
ta, kad tai “Teisybės, meilės ii* 
žmoniškumo mėnesinis laikraš
tis”. Bet iš tiesų tame laikraš
tyje nei teisybės, nei meilės, nei 
žmoniškumo nėra nė už sudilu
sį dvylekį. Laikraštuko turinys 
— tai šlykščios rųšies paskvi
lius.

Jurgelionis bando suvesti są
skaitas su-tais, kurie (kaip jis 
įsivaizduoja) jį nuskriaudė ir 
stengėsi jam koją pakišti. Ir čia

jokiomis priemonėmis nesivar
žo : į liudininkų kėdę sodina net 
numirusius žmones, į kurių lu
pas įdeda tokius žodžius, kokie 
jam patinka. Mirusieji juk tyli, 
tad bepigu jų vardu kalbėti!

Kažkaip keistai skamba Jur- 
gelionio teigimas: “seku Jėzų 
Kristų, ir jį sekti kitus raginu”. 
Keistai skamba ir pasigyrimas, 
kad jis visą laiką buvo teisin
gas ir norėjęs Amerikos lietu
vius vesti tiesiu ir neklaidingu 
keliu. Kadangi visuomenė pasi
rinkusi kitus pranašus, tai da
bar ji ir turinti klaidžioti šun
keliais. Visai kas kita butų bu
vę, jei ji butų ėjusi paskui Jur- 
gelionį: jis butų išvedęs lietu
vių tautą “iš namų nevalios” į 
platųjį gyveninio vieškelį.

Čia yra niekas daugiau, kaip 
tik kažkokia didybės manija, 
pasiputimas, nesvietiškas pasi
gyrimas. žodžiu, visi pažymiai 
žmogaus, kuris, nežiūrint am
žiaus, elgiasi tarsi 10 metui vai
kas; pažymiai žmogaus, kuris 
nepajėgia savo jausmų suderin
ti su tikrove.

Reikia liesą pasakyti, kad 
Jurgelionis visą laiką žiurėjo į 
žvaigždes ir nesirūpino tuo, kas 
po kojomis dedasi. Savo laiku 
pas jį buvo grandioziški planai 
biržoje milijonus pasidaryti ir 
dideliuose palociuose gyventi.

Kuo baigėsi tas “praturtėji
mo ir kitų praturtėjimo” eks
perimentas, tai kai kurie chica- 
giečiai ir kitų koloniją lietuviai 
galėtų paaiškinti. Juo labiau, 
kad po to “eksperimento” jų 
kišenės palengvėjo, bet užtai jie 
patyrė, jog spekuliavimas nėra 
išmintingas dalykas.

Savo laiku Jurgelionis buvo 
irgi didžiausias arklių lenktynių 
ekspertas. Teoretiškai galėdavo 
įrodyti, kad štai tokia kumelė 
ar toks arklys būtinai turės 
“pirmuoju” išbėgti. Bet kadan
gi arkliai su tomis teorijomis 
nėsiskaitydavo, tai “didysis te
oretikas” pataikydavo taip, 
kaip su pirštu į dangų.

Butą nusidėjimas nepaminėti

dar Jurgelionio “kiaulių far- 
mos”. Tada jis buvo didžiausias 
kiaulių auginimo ekspertas. 
Juodu ant balto buvo išskaičia
vęs, jog kas investuos pinigus 
į jo auginamas kiaules, tas per 
metus uždirbs apie dvidešimt 
septynis nuošimčius.

Rezultatas: kas pinigus in
vestavo, tas nei dividendų gavo, 
nei sumos atgavo, nei kiaulių 
matė.

Per nesusipratimą Jurgelionis 
atsidūrė “Tėvynės” redakto
riaus kėdėje, — ir kaip bema
tant jis pasidarė tokis Susivie
nijimo reikalų ekspertas, kokio 
toji organizacija nuo pat savo 
susikūrimo nebuvo mačiusi.

Ir jis pradėjo elgtis, kaip “bu
lius indų krautuvėje”.

Juo daugiau jis kalbėjo, juo 
daugiau jis pradėjo įsitikinti, 
kad visi yta niekai, o tik jis 
vienas yra didžiausias “eksper
tų ekspertas”, kuris žino, kaip 
reikia Susivienijimą išgelbėti.

Jis įsikalbėjo sau, jog yra 
toks galingas, kad Pildomoji 
Taryba jam nieko nereiškia ir 
jis su ja gali elgtis kaip tinka
mas: lipti jai ant koją ir “par- 
dong” nesakyti.

Gavęs užtarnautą “kiką”, 
Jurgelionis dabar visus šven
tuosius ir patį Jėzų Kristų į tal
ką kviečia prieš tuos, kuriuos 
jis “myli, kaip dūšią, bet purto, 
kaip grušią”. Rengiasi jis “su
varyti į kiaulę” piktas dvasias 
tų žmonių, kurių niekinimui jis 
pasiryžo leisti savo laikraštuką.

Kadangi Jurgelionis, kaip 
matėte, yra kiaulių didelis eks
pertas, tai jam gal geriausiai 
ir butą likti “modernišku” Kri
stum. Kai pirmą kartą jis įstei
gė ‘‘kiaulią farmą”, tai jam ta
da rūpėjo dideli pelnai. Dabar 
buo tą “marnasčių” jis jau 
liuosas, tad galės kur farmoje 
apsigyventi, sekti Kristą ir pik
tas dvasias į kiaules varyti...

buvę tiesiog “išminties tajem- 
nyčios”.

Išminties ir įkvėpimo žmonės 
dažnai semiasi iš labai keistu 
šaltinių: Pavyzdžiui, rusų da- 
jiios labai jau žavėjosi sukrei- 
vezotais Rasputino raštais, ku
rie joms būdavo ir įkvėpimo ir 
išminties perlais.

Jaunuolė N. irgi gali žavėtis 
tuo, kas jai patinka, — tai jau 
jos skonio reikalas.

Bet vis dėlto pravartu liūs 
čia vieną pastabą padaryti, bū
tent, dėl jaunuolių sąvokos.

Sakoma, kad vyro amžius 
priklauso nuo to, kaip jis jau
čiasi, o moters — nuo jos no
ro (ji tiek metų turi, kiek ji 
nori).

žinoma, taip tik kalbama. O 
iš tiesų jaunuolių amžiui yra 
ribos. Jei į tas ribas nekreipia
ma dėmesio, tai atsitinka tas, 
kas atsitiko pasakėčioje su var
na, kuri, nusidažiusi plunksnas, 
sumanė prie povų prisiplakti.

Pasėkos buvo liūdnos: nuo 
varnų ji atliko, o prie povų ne
pritiko.

Bijau, kad toks pat reikalas 
yra ir su “jaunuole N.”, kuri 
nukalba labai “nejaunuoliškai”.

—Angaras

Radęs Revolverį 
Pašovė Draugą

Timdthy Cash yra tik (i me
tų amžiaus, todėl jo negalime 
perdaug kaltinti už tai kas at
siliko po to, kai jis atrado re
volverį netoli savo namų adre
su 4804 S. Union avenue.

Bežalzdamas su ginklu, jisai 
pašovė ir sunkiai sužeidė 11 
metų draugą, Joseph Lassand- 
rullo, 4736 S. Union avenue.

Pakėlė Į 
Seržantus

SKONIO REIKALAS
Kažkokia jaunuolė N. “Tėvy

nės Balse” baisiai apgailestau
ja, kad Jurgelionis liko pašalin
tas iš “Tėvynės” redaktoriaus 
vietos. Girdi, Jurgelionio raštai 
jai suteikdavę daug įkvėpimo ir

Camp Forrest Stovyklos vado
vybė Teini, valstijoje pakėlė į 
seržantus jauną chicagietį ka
reivį, Raimondą Rainį, nuo 
7146 South Lowe avenue. Jis 
priklauso prie 66-tos pėstinin
kų brigados.
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PER 30 VALANDŲ GALIMA IŠMOKTI .
SUSIKALBĖTI ANGLIŠKAI

Skaitau tuos žodžius viena
me Times numeryje 1932 m. 
Tai jaii, pamanau, čia, valga*- 
riškai kalbant, “riečia.”

Straipsnelyje Kembridžo 
universiteto prof. Ogdenas 
perša savo neseniai sukurtą 
“bazinę” anglų kalbą iš 850 
žodžių. Vis dėlto, susidomėjau 
ir parašiau tam profesoriui 

.laišką, Greit gaunu brošiūrėlę, 
pavadintą Basic English. Bet 
teįstengiau perskaityti tik pir
mą puslapį, būtent, pačius 
tuos 850 žodžių. Toliaus nete
kau kantrybės ir knygelę nu
sviedžiau į nebevartojamų 
knygų spintą. Juk tai tie patys 
anglų kalbos, gyvosios anglų 
kalbos žodžiai, ten ta pati 
standartinė rašyba! Tad ko 
man mokytis? Juk tuos papra
stus žodžius aš jau mokėjau 
vaikas būdamas!

Tik praslinkus keicrienis 
metams, mokydamas angliš
kai kitus, subruzda u ieškoti 
numestos knygeles. Aš pavar
tojau bazinę kalbą kaip įva
dą į Šių dienų standartinę an
glų kalbą ir pasiekiau nuosta
bių rezultatų. Gabesnieji ma
no (klausytojai pasirodė iš
moksta per 20—30 valandų 
geriau angliškai negu per ket
verius metu gimnazijoje! Tie
sa, abiturientas baigęs gim
naziją su anglų kalba, moka 
kiek daugiau žodžių, asme
nuoja visus 170 netaisyklingus 
veiksmažodžius, moka keletą 
mįslių^ deklamuoja vieną kitą 
ilgą eilėraštį. Bet jis nemoka 
to, ko svarbiausiai reikia — 
jis nemoka angliškai kalbėti.

Kaip minėjau, bazinė anglų 
kalba niekuo nesiskiria nuo 
literatūrinės anglų kalbos. 
Tuos pat žodžius vartojo kas
dieninėje savo kalboje ir an
glai ir amerikonak Tie 850 
žodžiai parinkti labiausią po
puliarus. Jie atstoja 30,000— 
40,000 standartinės kalbos žo
džių. Ogdenas po ilgų metų 
intensyvaus darbo pastebėjo, 
kad vieni žodžiai vartoj aini 
labai dažnai, tuo tarpu be 
daugybės kitų mes galime kas
dieninėje kalboje lengvai ver
stis arba juos laikinai pamir
šdami arba — pakeičiant pa
prastesniais sinonimais.

Bazinė kalba tai jokiu budu 
ne koks naujas Esperanto; net 
nieko su paprastuoju ir ben
dra neturi. Ogdenas nė vienfb 
žodžio “iš piršto neišlaužė”,

;n»S vienos naujos gramatinės 
'konstrukcijos neįvedė, o tik 
'pačią anglų kalbą, taip sa
kant, sukondensavo j 850 žo
džių ir kelias taisykles. Jis 
pats, kaip žymus eksperimen
tinės psichologijos žinovas, 
tuos 850 žodžių atidavė per 
eilę metų visokiems “testams” 
ir priėjo išvados kad su ma
žiau negu 850 žodžių negalima 
išsiversti. Tą skaičių jis ir 
pavadino baziniu.

Sunkiausia išmokti bet ku
rios kalbos dalis yra, be abe
jonės, tinkamas veiksmažod
žių vartojimas. Čia anglų kal
ba yra, galima sakyti, privile
gijuotoje padėtyje. Anglui pa
kanka ir 16 veiksmažodžių. 
Kitas visas veiksmažodžines 
sąvokas jis nusako nekinta
mais veiksmažodiniais daly
viais. Ogdenas tepaliko savo 
baziniame žodyne tik 16 senų 
veiksmažodių (put, take, get, 
give, ctc.), kuriuos pavadino 
“operatoriais”. Tie operatoriai 
su “krypčių žodžių” (up, out, 
in etc.) pagalba atstoja dau
gybę tūkstančių pedantų taip 
pamėgtų veiksmažodžių. Apie 
žodžių atrinkimą ir veiksma
žodžio išstūmimą ir sukasi vi
sas bazinės anglų kalbos rak
tas.

Be abejo, toks žodingas ra
šytojas kaip James Joyce ar ki
tas pasakys, kad bazinės kalbos 
literatūrinė vertė menka. Gal 
būt. Tokiam ponui Džoisui per- 
maža ir pusės milijono anglų 
kalbos žodžių. Jis kasdien su
kala po daugybę naujadarų.

Bazinės anglų kalbos uždavi
nys yra padėti įvairių tautybių 
žmonėms lengvai ir paprastai 
susikalbėti ir susirašinėti. Ji 
negrąso išstumti ar užginti ku
rią nors dabar egzistuojančią 
kalbą, nors tai butų ir dirbtinė, 
sakysim, Esperanto. Bet bazi
nė kalba nepretenduoja užimti 
ir standartinės literatūrinės 
anglų kalbos vietos. Mes ži
nom, kad 'šiandien angliškai 
kalba per 220 milijonų po visą 
žemės rutulį išsimėčiusių žmo
nių. Jiems visiems nepasakysi 
— ponai, vartokite savo kon- 
versacijoje tiktai šiuos 850 žo
džių. Jie moka tų žodžių žy
miai daugiau. Tačiau tiems, 
kurie dar angliškai neišmoko, 
o nori greitai išmokti, patarti
na pirmiausia susipažinti su 
bdzine kalba. Tik pradedant 
nuo bazės mes galime palaips-

SENATORIUS GAUNA BUČKĮ

miuivw dciLAduii nuuMUU. ou metų, gUUlia DUCKį 

nuo 15 metų Marie Suniręs, po to, kai jis priėmė sena
toriaus priesaiką. Houston užėmė neišbaigtą mirusio
Texas senatoriaus Morris Sheppard terminą.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAI1ONTAS Mine Run iŠ geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Hnles Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ........ $9,75
M.l.,. ,!■ ,, , ............ ..........

niui prieiti ir prie paties stan
darto.

Anglų kalba daugelyje moks
lo sričių jau yra spėjusi virsti 
tarptautine, o skaičium ji uži
ma pirmą vietą (be kinų kal
bos) pasaulyje. Angliškai šian
dien yra tiek kalbančių, kiek 
vokiškai, prancūziškai ir itališ
kai kartu. Nėra pasaulyje ša
lies, kur anglų kalba nebūtų 
dėstoma mokyklose, ir lai daž
niausia kaip pirmoji svetimoji 
kalba. Yra tokių mokslo šakų 
kur žmogus be anglų kalbos 
visiškai negali išsiversti. Pa
vyzdžiui, kad ir Mokslinė Va
dyba. Visa jos literatūra per
dėm tik angliška.

O geriausias įvadas į stan
dartinę anglų kalbą tai susipa
žinimas su jos baziniais prin
cipais.

Prie bazinės kalbos populia
rinimo jau prisidėjo visa eilė 
pasaulinio masto mokslininkų 
ir rašytojų, k. a. von Neurath, 
Lockhart, Okakura, Rolavis, 
Masscy, Litvinoviėnė, Salzedo, 
Lloyd James, B. Shan, II. G. 
Wells ir labai daug kitų. Šian
dien jau pardavinėjama ta kal
ba parašytų knygų net milijo
nai egzempliorių, pav. biblijos, 
nots nepraslinko ne 10 metų 
po pdsifodyiiio to 850 žodžių 
žodyno.

Ir spauda palankiai atsiliepia 
apie šią naujenybę. Toks “nau
jenybių” nemėgstąs Times 
1935. V. 12. vedamajame “bei- 
siką” išgyrė pabrėždamas tarp 
ko kito, kad’ne tik svetimiej i 
kurierhs standartinė angių kai1 
ba suhki išmokti, bet ir patys 
anglai turėtų laikytis kuo ar
čiau prie baz'nės kalbos paras- 
titmo ir griežtumo.

Kaip greit galima j:raindktl 
angliškai kalbėti, žinoma, pfL 
silaikant bazinio mokymosi 
metodo? Psichologai sako, kad 
žmogus gali išmokti per valan
dą vidutiniškai apie 30 jani 
iki tol nežinomų žodžių. Toks 
kuris negali „išmokti ir beiti 
dieną atsiminti 15 žodžių vadi
namas neturinčiu jokių ling
vistinių gabumų. Jam ir nepa
tartina kvaršinti sau galvos stt 
svetimų žodžių “kaliniu”. Td- 
rint galvoje, kad nežiūrint kaip 
geros atminties žmogus bebū
tų, jis kartą išmokęs anižindl 
visų žodžių neatsimins. Tad 
reikia dažniau ar rečiau tuos 
žodžius pakartoti. Bet 30 vd- 
landų pakaks ir viėii lietuviš
kai tekalbančiam, kad išmok
tų tuos 850 bazinių žodžių.

Mokąs vokiškai it prancbziš- 
kai — tas kalbas, iš kurių sd- 
sidatė 90% visų nūdienines 
anglų kalbos žodžių — sugebės

Plunksnakotis kai
nuoja 160 dolerių
VILNIUS, Lietuva, birž. 9 d. 

— Atėjus raudonajai armijai 
Lietuvon, geresnieji plunksna
kočiai visiškai prapuolė iš rin
kos.

Geresnį plunksnakotį šian
dien gali gauti tiktai iš trečių 
rankų arba iš nusigyvenusių 
žmonių.

Parker firmos plunksnakotis 
kainuoja 800 rublių. Išvėrtliš 
šią sumą oficialiu karšti, tai su
daro 160 doldriti. Pelikan fir
mos plunksnakotis kainuoja 200 
rublių, apie 40 dolerių.

— Nacių aviacija šeštadienį 
vakare užmušė daugiau negu 
500 asmenų Aleksandrijoj. Su
griovė labai daug narrių. Gy
ventojai bėga krašto gilumon.

“Didžioji tėvynė” 
virto lietuviams 

kalėjimu
Kai maskolių ir mongolų 

raudonosios armijos gaujos už
plūdo LifctUVfy bkUpaht&itts pa
sikinkę lietuviški bolševikai 
mitinguose ir spaudoje ėmė 
įkyriai kartoti fruzę^ kad, gir- 
dij Lietuvos siėhos esančios ne
paprastai padidėjusios; Dabar 
“didžioji tėvyne0 tiesiantis nuo 
Palangos Iki Vladivostoko ir 
tino Archangelsko iki Thrkes- 
tano.;4

SUeiha vlcherl Inetai nuo 
okltpaeljos, tačiau nei Vienas 
Lietuvos gyventojas negali pa
sinaudoti Šios “didžiosios tėvy- 
nės’* gerybėmis. Mat, be spe
cialaus leidimo negalima išva
žiuoti net Į kaimyninę Rygą 
ar Minską, o leidiniai duodami 
tik Valdinėms bolševikų agen
tų kelionėms. Net Lietuvos val
stybės nepriklausomybės duob
kasiai Zaleckiai, Gedvilai ir 
panašus šliužai negali niekur 
pajudėti be GPU žvalgybos lei
dimo ir pristatytų palydovų.

Tokiu budu “didžioji tėvy
ne” pasirodė baisiu didžiuoju 
kalėjimu, į kurį uždaryta visi 
lietuvių tauta!

Tiesa, yra nemaža lietuvių 
šviesuolių, kurie net nemoka
mai yra padarę kelionę per “di
džiąją tėvynę”. Tai buvo tie, 
kuriuos GPU agentai susodino 
į gyvulinius vagonus ir nuve
žė į Sibiro taigas bei dykumas. 
Bet šias vietas datig lietuvių 
kovotojų už Lietuvos laisvę pa
žibo dar iš Aleksandrų, Niko
lajų ir kitų Rusijos Carų laikų. 
Tačiau juodieji Carai trėmi
mais, kazokų hagaikomis, deh- 
rankų ir žandarų skundais ne

per pusdienį suprasti visą Oge- 
leno bazinį >eks koną. Dar vie
ną kitą pusdienį jis pnildtidoš 
tų žodžių pilnutiniam įsisąmo-1 
ninirmlui bei taisyklingam var
ioj imui ir jis galės angliškai 
(baziškai) skaityti ir susikal
bėti. —L. Drakšas.

pajėgė palaužti lietuvių tautos 
pasiryžimo iškovoti laisvę. Juo
dojo carizmo imperija ant mo
linių kojų sūgriuvo, o lietuvių 
tauta laisvę atgavo. Visa lietu
vių tauta yra giliai įsitikinusi, 
kad taip pat raudonojo caro 
budelių siautėjimas ir teroras 
bus išgyventi ir kad ši žiauri 
kova bus laimėta.

Ir Pelno Padarė
Ir Gavo Naujų 
Narių
Iš Lith. National Deniocratic 

Club darbuotės; penktadienį 
susirinkimas

Lithuanian National Demo- 
eratie Club mėnesinis posėdis 
įvyksta penktadienio vakare, 
13-tą dieną šio mėnesio, lygiai 
kaip 8 vai. vakare, Kriščiūno 
svetainėje, 1501 So. Ashland 
avė.

Patartina kliubieciams dalv- 
vauti skaitlingai, kadangi pik
niko renginio komitetas išduos 
raportą iš musų pikniko 25-tą 
dieną gegužės. Kiek aš girdė
jau, tai pasekmės bdvo neblo
giausios. Ne vien kad padarė
me pelno, bet ir gavome kele* 
tą naujų narių.

Komitetas gerai d rbo
Taigi pasirodo, kini musų 

komitetas gana gerai atliko sa
vo užduotį.

Kliubiečiai, neužmirškite dic 
hos ir vietos, o, svarbiausia, 
pribukite laiku, nes posėdis 
prasideda punktual ška;, kad 
paskui iiesiskųstumėte, jog ne
girdėjote kas buvo svarstoma.

Korespondentas

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

NO GEARS—NO OIL
3 metą garantija.

Ua A 1 -M- 'U - -- .L. - -. - „ _ — . . .. . --

ATŠILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pifmas mokėjiriias spalių 1.

PLUMBINGO ARDA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite

SOUTH CENTER”

Mat

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING StTPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. oidvC ir □□ oi.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšiidyhiu
O Plumbingu

□ StokeriU
□ Sienų Tailn

Vardas

Adresas

Telefonas

Apsisaugokite!!! DIVIDEN

UNIVERSALSAVINGS&LOAN ASS'N
1739 SOUTH HALSTED STREET

JŪSŲ
INDELIAI

NEŠA

Atdara kas dieną nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. vakaro. šeštšdifeniaib iki Svkl. vakafb

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

MuiVfiRSAL 
T.^AN 

ASSOCIATION j

Čidnals jūsų sutau
sos yra apdraustos 
iki $3,000 per StiV. 
Valstiją Valdžios 
A g enturą Vedėtai 
Savitigs and Loan 
IhsuiMcė C 0 f jįą 
VVashingtoiL D. C. 
pi ilililU.il ii.—l

INVtSVMCNV*

NSURED

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Remkite Lietuviškų 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 
4707 Š. Halsted St. 
Tel. Roulevard 0014

Sieniniai popieriai, ma 1 i a v o s, 
aliejai, automobilių Įrankiai, pei
liai it natrių reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardware & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139 

k

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W, 63rd St 
Tėl. ENG. 5883-5840

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

ilililU.il


NAUJIENOS, Chicago, III. Treeiadien., birželio 11, 1941

IllinoisIiridiaoa-°MicKigan-Wisconsm Žinios ji

Nauji Kontraktai 
Illinois Valstijos 
Dirbtuvėms

Teko Rockfordui, MoLne’ui, 
Paris’ui

VVASHINGTON, D. G. — 
Karo departamentas vakar ir 
užvakar paskirstė kariškus 
kontraktus sekamoms Illinois 
valstijos dirbtuvėms (už Chica
gos) :

Hannifin Mfg. Co., Molina— 
$2,086;

Barker Coljnan Co., Rock- 
ford — $14,300;

Paris Manufacturing Co., 
Paris — $5,383.

Moline: Mutual Wheel Co., 
$2,480.

Peoria: Caterpillar Tractot 
Co., $5,262.

Quincy: International Shoe 
Co., $46,014.

Rockford: Barber Colman 
Co., $2,270.

Damascus Steel Products Co., 
$1,026.

Mattison Machine Works, 
$1,554.

Washburn Co., $41,893.
Rock Island: Carver Pump 

Co., $25,258.
Firestone Tire & Rubber Co., 

$21,100.
Urbana: Frank A. Somers

Verčia Mokyklas 
Parūpinti Gerą 
Vandeni

SPRINGFIELD, III. — Le- 
ęislatura priėmė įstatymą, ku
ris verčia visas mokyklas val
stijoje įvesti sanitarinius van
dens įrengimus ir parūpinti vai
kams gerą vandi-į.

Keli šimtai, mokyklų p. ovin- 
cijoj ikišiol tokių įrengimų ne 
turėjo.

Traukinys Užmušė 
Moteriškę

PANA, III. — “Big Four” 
gelžkelio linijoje buvo atrastas 
sudraskytas kūnas 41 metų mo
teriškės, Anna Myrtle Brown. 
Ii dingo iš namų kelias dienas 
atgal.

5 Lietuviai Gauna 
Pilietybę

AURORA, III. — Penki lie- 
tuviai ir 88 kiti ateiviai birže
lio 18 d., gaus pilietybę vie
tos miesto teisme.

Aplikantų tarpe yra 9 vokie
čiai, 6 rusai ir 27 rumunai.

Chicagos Kūdikis Su Ęx-karaliaus Dovana

Sandra Eli, penkių metų amžiaus chicagielė, su 
meškute, kurią ji gavo dovanų iš pabėgusio Rumunijos 
karaliaus Karolio. Ex-karalius ir mažoji mergaitė susi
draugavo vykdami tuo pačiu laivu.

'Juozas Klovas
Palaidotas Liet.
Tautiškose Kapinėse

Stalgiai mirė blržel’o 5

NORTHSIDE. — Pirmadienį, ’ 
birželio 9 dieną, Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse tapo palaido
tas senas Northsidės pi liet s 
Juozas Klovas, kuris persisky
rė su šiuo pasauliu birželio 5 
dieną. Klovas buvo laisvų pa
žiūrų, tadgi ir atsigulė amži
nam poilsiui be jokių bažnyti
nių ceremonijų. Ats.gulė gra
žiam kalnelyj ir dabar ramiai
sau ilsisi tarpe savo kaimynų.

Turėjo gražią šeimyną
Velionis buvo ramaus ir 

į linksmo budo, turėjo sukūręs 
kultūringą šeimynišką gyveni
mą, bet negailestingoji mirtis 
pakirto jo gyvybę, sulaukus 
vos tik pusę amžiaus.

prie jo amžinos lovos. Per šei
mos skruostus ašaros bėgo, ir 
mylimos dukrelės griaudžiai 
šaukė: “Tėtuši, tėtuši!”

Skaitl ngos laidotuvėi
Taigi, puošnios Lietuvių 

Tautiškos Kapinės priėmė dar 
vieną gyventoją savo skaitlin
go n Šeimom

Atsisveikinti su .Juozu Klova 
susirinko skaitlingas bur\s jo 
giminių ir pažįstamų. Vėl o:iis 
per ilgus metus priklausė prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos, kuri su 
vice-pirmininku ir sykiu laido
tuvių direktorium Ridiku su- 

1 teikė jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikin mą. Tad lai 
bus jam rami šios šalies žeme
lė. —X. š.

Iškilmingos Vestu
vės Birž. 14

Apsiveda Kiupeliutė-Pučkorius

Buvo, labai liūdnas reginys,
kada jo mylima šeima alpo

Co., $2,940.
Waukegan: Anchor Coupling 

Co., $16,813.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joįn Jf. (tuubcilusi
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 17414742 
Ą605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE JU'YIVai CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Direktoriai

Baigė Mokslus
St. Louise
Būrys lietuvių gauna diplomus 

šiandien, rytoj
/

ST. LOUIS, Mo. — šią savai
tę sekami jauni lietuviai baigė 
high school mokslus ir šian
dien arba ketvirtadienį gauna 
diplomus:

Helen Gabris — Cleveland 
High;

Marjorie Kilius — Central 
High;

Audrey Danis — Roosevell 
High;

Stanley Gubin — Soldan 
High;

Dorothy Klimas — Soldan 
High;

Betty Ki nge — Soldan High
George Loringis — Soldan 

High;
Ąnton- Shimkus — Soldan 

High;
Joseph Rad:n — Hadley 

High.
East St. Louise, III.

Edward J. Naujokas — vie
šąją;.

Joseph A. Rudy — viešąją;
Stella M. Radon — viešąją;
Dorothy E. Sturgill — viešą

ją;
Anthony Butkus — katali

kišką;
. Richard O’Blennis — katali

kišką ;
Edward Norvesh — katali

kišką.

Naujas Streikas 
Detroite

DETROIT, Mich. — CIO Au
to VVorkers unija paskelbė strei
ką šešiose Bohn Aluminum and 
Brass Corporation dirbtuvėse.

Ginčas kilo dėl algų.
Dirbtuvės gamina dalis sub- 

marinams ir lėktuvams.

Užsimušė
Mūrininkas

AURORA,“ I1L~— Nukritęs 
nuo dviejų, aukštų namo stogo 
mirtinai susižeidė mūrininkas, 
Clyde Brisbin, 528 S. LaSalle 
Street. Jisai taisė namą ties 725 
Concord Street.

SUTRUGDĖ UŽBAIGTUVES
CHAMPAIGNrni. — Cort- 

land T. Reid negalėjo dalyvau
ti Illinois universiteto mokslo 
užbaigtuvėse, ir atsiimti savo 
diplomą. Garnys aplanke jo 
šeimyną užbaigtuvių metu. Pa
liko dukterį. '

Vagia Vėliavas
Nuo Kapų

GARY, Ind.—■ Nežinomi pik
tadariai pavogė pluoštą vėliavų 
nuo kareivių kapų Calumet 
Park kapinėse, netoli Gary. 
Piktadarių ieško federaliai 
agentai.

A. Milius Paliko 
$17,692

ST. LOUIS, Mo. — Probate 
teismui buvo paduotas patvir
tinti testamentas gegužės 13 d., 
mirusio bižnieEaus Aleksandro 
E. Miliaus. Pasirodo, kad jis 
paliko $17,692 turto. Visą pa
vedė žmonai Berthai Milius.

Išsiėmė Leidimą
Vestuvėms

ST. LOUIS, Mo. I— Jonas 
Maurushis, Indiana Harbor, 
Ind., gyventojas, ir Stella Pud- 
lo, iš La Porte, Ind., išsiėmė 
vedybinį leidimą šiame mieste.

Užmušė Kareivi v-
Prie Racine

RACINE, Wis. — Armijos 
trokas apvirto netoliese, už
mušdamas 24 metų kareivį Ro- 
bert Darling iš Detroit, Mich. 
Keturi kiti buvo sužeisti.

Visi kareiviai buvo iš Fort 
Sheridan karo stoties.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 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

pullmaniclei p. Lorraine Kiu- 
peliutei ir roselandiečiui Vla
dislovui F. Pučkoriui. Jų šliu- 
bas įvyks 3 vai. po pietų, ši ubą 
duos pralotas Krušas, West 
Pullmano š. P. ir P. bažnyčioj 
12257 S. Emerald Avė.

Pajaunių ir pamergių bus 6 
poros. Westuvių puota pr s - 
dės 5:30 vakare We.»t Pullma
no bažnytinėj svetainėj.

Lorraine yra Shophijos ir 
Motiejaus Kiupelių duktė. Vla
dislovas yra Felicijos ir Prano 
Pučkorių vlenatin s sūnūs. 
Kiupeliai gyvena 12242 South 
Emerald avė., West Pullman, o 
Pučkoriai — 10831 So. Ed- 
brroke avė., Roselande, —Drg.

Šį šeštadienį, birž. 14, su
skambės vestuvių varpai west-

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

praugijosi 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

Krri LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

dr.aT.tenkTns”
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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. Pulsucki 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

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- HERZMAnT

TŠ RUSIJOS -
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros nrietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurjras
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. Charles Sega!
OFISĄ S

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

CHTCAGO. TT.LTNOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

95

Teisingai JPrirenkame 
Akinius

Patarnauja prityręs lietuvis dak- 
taras-optometristas. Akių egza

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

FULL VIEW
STYLE .......................... O-

Bifocals—Biskį Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI $2.95

Dykai Didelis Katalogas
JEVVELRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO .T.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

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 ~
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.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
*nd pačios Naujienos 
/ra naudingos.

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

dieniais 4:30 vai. vak.

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

............         ■ . - < ..... ..........-................. , ....... .T .,r t .... ~ n

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALamet 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.

8149 SO. HALSTED STREET
Tat VICtery M79
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Trečiadien., birželio 11,1941 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Pluoštas Naujų 
Karo Kontraktų
Chicagai
Didžiausios Diamond T Firmai

Paskutinėmis dienomis karo 
ir laivyno departamentai pada
lino šiuos kontraktus Chicagos 
dirbtuvėms:

Abbott Labo North Chicago, 
$17,150.

Ahiberg Bedring Co., $12,240.
Aluminum Prod. Co., La 

Grange, $67,500.
Am. Automatic EI. Sales Co., 

$12,486.
Aimour & Company, $35,592
Armstrong Bros. Tool Co., 

$23,096.
Athey Truss Wheel Co., $5,- 

346..
Bearse Mfg. Co., $116,000.
Binks Mfg. Co., $2,268.
Buda Co., Harvey, $175,298.
Carnegie-Illinois Steel Corp., 

$12,376.
Do................................. $3,137
Chase Bag Co., $25,794.
Chicago Metallic Mfg. Co., 

$11,711.
Chicago, Rock Island & Pa

cific, $187,113.
Clcveland Soap Mfg. Co., 

$14,380.
W. C. Conkey Co., Hatnmond, 

$12,175.
DeSattlniers & Co., $2,790.
Diamond T Motor Car Co., 

$3,717,996.

A. + A.
SILVESTRAS PETROKAS 

Gyveno 7115 S. Rockweil St.
Mirė birželio 8 d., 1941 m., 

10:05 vai. vak., sulaukęs pu
sės amž. Gimęs Lietuvoje. 
Kilo iš Raseinių apskr., Vi
duklės parapijos šarkaimės 
kaimo. Amerikoj išgyveno 52 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime: moterį Katariną. (po 
tėMai* f Krasauskaitę) <-w kausią 
iš Šilalės pftrap., Kiaunų ‘{kai
mo; du sunu, Joną, marčią 
Annette ir anūkę Annette, ir 
Juozapą, S. V. kariuomenėje, 
kuris atvyksta iš Fort Bliss, 
Texas dėl laidotuvių; dukterį 
Annette Valantiriienę, žentą 
Stanislovą ir anūką Stanley, 
Jr.; sesers dukteris, Rozaliją 
Petkunienę, jos vyrą Pran
ciškų ir jų sūnų George; ir 
Oną Petrošienę, jos vyrą Wal- 
ter, jų sūnų Klemensą; .pusbro
lius Jim ir Joseph Vaičekaus
kus; artimus giminaičius He- 
len, Dorothy, Joseph, Antaną, 
Catherine ir Andrevv Bar- 
dauskus ir jų šeimas; Joną 
Shebelskį ir jo moterį Liudo- 
viką ir šeimą; Bronių Bra
zauską ir jo šeimą; Leonorą 
Žymontienę ir jos šeimą; Juo
zapą ir Katariną Adomaičius; 
uošvius Joną ir Elzbietą Va- 
lantinus ir jų šeimą, Pent- 
water, Mich.; ir Juozapą ir 
Antaniną Juozaičius ir jų šei
mą; ir labai daug kitų gimi
nių ir daug draugų ir pažįs
tamų; o Lietuvoje brolį Ta
deušą ir seserį Moniką Bubu- 
lienę ir kitas gimines.

Velionis priklausė prie Šv. 
Antano, Palaimintos Lietuvos 
ir D. L. K. Vytauto Dr-jų.

Karnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Vfestern Avenue. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, birželio 14, 
8:00 vai. ryto. Iš koplyčios ve
lionis bus atlydėtas į Gimimo 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Silvestro Petroko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę: Moteris, Sunai, 
Duktė ir Visos Giminės.

Laid. Direkt. Antanas B. I 
Petkus, Tel. GROvehill 0142, g 
arba CICero 2109.

Do........... ..... ............... $29,521
J. A. DuBow Mfg. Co.j $17,- 

181.
Būro Metai Products Co. 

$46,347.
Edison General Elec. App. 

Co., $152,939.
Goodyear Tire & Rubber Co.; 

$1,340.
Indestro Mfg. Corp., $26,664. 
Johnson & Johnson, $83,300. 
Edw. Katzinger Co., $13,081 
Krebs Mfg. & Eng. Co., $5. 

852.
Do................................. $4,691
Marųuette Ceinent Co., $102,- 

500.
V. Mueller & Co., $2,515.
Powcrs & Co., $39,0/0.
Pure Oil Co., $14,196.
H. A. Satin & Co., Ine., $37.- 

500.
Standard Oil Co., $16,5C9.
Superior Sleeprite Corp., $11,- 

562.
Texas Company, $31,007.
U. S. Tent & Awning Co., 

$10,686.
Wallace Supplics Co., $50,877.
White Pine Lumber Co., $2,- 

816.
Viso — $5,154,480.

Chicagos Lietuvių 
Draugijos 
Piknikas

Savas Pas Savą
Sekmadienį, birželio 15 d-, 

įvyks Chicagos Lietuvių Drau
gijos metinis piknikas Liberty 
darže, Williow Springs, III.

Kadangi ši draugija suside
da iš arti 6,000 narių ir tik 
kartą į metą rengia pikniką, 
tad reikia tikėti, kad nariai 
skaitys sau už pareigą kartą 
per metus dalyvauti savo 
draugijos pažmonyje — kaip
gi: “savas pas savą’’, kitaip ir 
būti negali.

Šiais metais pikinike pro
gramas bus rimto pobūdžio ir 
pritaikytas momentui. Prisi
mename, kad praėjusių metų 
birželio 15 d. Lietuva nustojo 
savo nepriklausomybės —tapo 
rusų užgrobta. Tad paįninėji- 
inui to istorinio įvykio pakvie
sti 3 žymiausi kalbėtojai: 
“Naujienų” redaktorius Dr. 
P. Grigaitis, adv. K. Gugis ir 
Lietuvos konsulas P. Daužvar- 
dis. “Pirmyn” choristai paįvai
rins programą dainomis. Be 
to, bus gražios muzikos ir vė
liau šokiai.

Ne tik draugijos nariai, bet 
ir visi geros valios lietuviai 
turėtų skaityti sau už pareigą 
dalyvauti tame piknike ir ap- 
vaikščiojime. įžanga veltui vi
siems, vieta žavėjunčiai puiki; 
sodas, pavėsiai, daugybė sta
lų ir suolų valgiams, vaišini- 
muisi. Vietos užteks višiems.

Nors gyvename toli nuo sa
vo gimtojo krašto, bet esame 
laisvi, tai susirinkime kuoskai- 
tlingiausiai, kad parodyti mu
sų užuojautą savo nuskriaus
tiems vientaučiams Lietuvoje.

Kvieslys.

Atsisakė Duoti 
Chicagai $60 Mil. 
Paskolą

Federale valdžia atmetė Chi
cagos prašymą $60*000,000 pa
skolai, kurios Chicagai reikia 
suvienyti ir pagerinti miesto 
susisiekimą.

$75,000~Ūž
Dviračio Nelaimę

Chicagiete Louise Polhemius* 
1240 Lake Shore Drive Užvedė 
bylą prieš fioy Peiser, vaisti
ninką ad. 1150 N. State street. 
Ji sako, kad vaistinei tarnau
jantis berniukas įvažiavo i ją 
dviračiu, ir “sunkiai sužeidė”.

Reikalauja $75,000 atlyginl- 
’ mo.

NEI LIETUS NESTABDĖ GOLFO TURNYRO

Nei papliupę debesys negalėjo sustabdyti Fort Worth, Texas, vykstančio 
Amerikos golfo turnyro. Būrys “ištikimų” žiūrovų, A susispietę po lietsargiais,
seka Sam Snead lošimą. Nežiūrint lietaus, Snead šią skylę (9-tą) padarė vie
nu kirčiu žemiau normos.

1941 m. Chevrolet© 
Operavimas 
Ekonomiškas

Motoristas, iniėruojąs auto
mobilio operavimo kaštus v^en 
sumetimu, kiek mylių su galio
nu gasolino padaromą, dažnai 
nepastebi kitų veiksnių, kurie 
visi bendrai nustato tikruosius 
automobilio operavinio kaštus; 
Šią pastabą daro j. M. Craw- 
ford, Chevrolet vyriausias inži
nierius.

Kai Chėvroieto inžinieriai 
planuoja naują motorą arba 
motoro pagerinimą, tai jie turi 
omeneje ne vien gasolino su
vartojimą. Tik gazolinui sutau
pyti butų galima į automobilį 
įdėti motocikiio motorą. Tačiau 
tai nepatenkins automobilio sa
vininką. Nes jis ępikdlauja iš 
automobilio*! greta kuro taupu
mo, daugelio k tokių ypatybių, 
jų tarpe spėkos, patvarumo ir 
švelnumo. Tik stideriiiimas vi
sų šių ypatybių tepatenkins au
tomobilistą.

Spėką arba perforttidiice ir 
švelnumą (srtioothness) nesun
kti patikrinti karą išbandant. 
Antrą vertus, kostUmeris įver
tins Chevroleto taupumą ir pa
tvarumą tik išvažiavęs tukstan- 
čiUs mylių.

Tačiau, jeigu žiūrėti ypač ga
solino sutaupynio, tai inžinie
riai jau seniai yra priėmę faktą, 
kad motoras valve-in-head mo
delio duos daugiau darbingumo 
iš tam tikro kiekio kuro, negu 
tas pats motoras duotų būda
mas paprasto tipo motoru.

Taigi išvadas aiškus, kad sa
vininkas hiotorvežimio sU 
Chevroleto valve-in-head moto
ru gauna daugiau darbinguiho 
iš taili tikro kiekio kuro, arba, 
kitaip sukant, jis gauna tiek pat 
darbingumo su mažiau kuro. 
Be to, aktualiai bandymai rodo 
tolesnį taupumą, būtent tą, kad 
mažiau aliejaus suvartojama.

1941 metų Chevroleto “cohi- 
bustioii chamber” perdirbtas. 
Tatai, palyginus su 1940 metų 
Chevrolėtu, suteikia naujajam 
Chevroletui penkių arklių pajė
gos daugiau. Tuo gi tarpu alie
jaus ir gasolino vartojime at
siekta sutaupų.

šitie ir kitokie pagerinimai 
padaro 1941 metų Chevroletą 
visais atžvilgiais tobulesnį už 
bet kurių pirmesnių metų Chev
roletą. Ir tuo pačiu laiku nauy 
jasis 1941 m. Chevroletas duo
da inaksimum ekonomiją jį o- 
peruojailt — nUrodo p. Craw- 
ford.

Golfo Čampijonas

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Craig Wood, 40 metų 

amžiaus golfininkas iš 
New Yorko, didžiuojasi 
su trofėja po to, kai jis 
laimėjo Amerikos Open 
Golfo čampijonatą, Forth 
Worth, Texas. Wood pa
darė 72 skyles 284 kir
čiais.

CLASSIFIED ADS.
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia '
ATSAKANTI ŠEIMININKĖ dėl 

2 suaugusių ypatų. Mergina ar mo
teris šaukite HYDe Park 3395.

REIKALINGA MOTERIS NAMŲ 
darbui. Pastoviai. $8. Trys užaugę. 
VlCtory 9483. 701 W. 31st St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia*

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie Tavern darbo. Gera alga no
rinčiam dirbti. Kreipkitės. D. PA- 
LIUNAS, 2320 So. Cicero Avenue, 
Cicero, III.

REIKALINGA MERGINA arba 
moteris padėti už baro dirbti. Gera 
molręstis ir užlaikymas.

5702 West 65th St.

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

GUS LIQUOR STORE 
2710 West 59th St.

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
kaipo virėja į summer resort. Turi 
būt patyrusi virėja. Atsišaukite: 

2552 West 63rd St.

REIKALINGI ANGLIŲ sėlsmanai 
su trupučiu patyrimo dirbti už algą 
ir komisą. Rašykite 1739 South 
Halsted St., Box No. 2492.

REIKALINGA MERGINA dirbti 
už klerką groserių krautuvėje. Su 
patyrimu ar be patyrimo. Kreipki
tės 2815 W. 63rd St.

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM namų darbui. Nereikia skalb
ti. Savas kambarys, voninė. $10.

'' JUNiper 5839.

Du Sužeidė
Alinės Gaisre

Gaisras vakar sunaikino gar
sią Pagoda alinę Highwoode, 
III., sužeizdamas du ugniagesius 
ir padarydamas apie $10,0^0 
nuustalią. !

Birželio 22-tra 
Darius-Girėnas 
Ekskursija Laivu

Šįmet Vėl Važiuoja Į 
MilwaUkee

Jeigu rūpinatės kaip praleisti 
liUoslaikį — tai jau dabar ga
lite nebesirūpinti, nes American 
Legion Dariaus-Girėno Postas 
271 galutinai baigia tvarkyti 
Trečią Metinę Ekskursiją laivu 
į Mihvaukee, Wis.

Kelionė $2.00
Kas metai mes galvojam kaip 

gražų laiką sunaudoti, kaip pa
bėgti nuo mięsto bildėsio. Ga
linta važiuoti automobiliu, bet 
vieškeliai prisigrūdę automobi
lių nervus gadina ir vietoj po
ilsio dar daugiau nuvargina. 
Bet štai proga pavažinėti laivu 
tiktai už $2.00. Tai bus puikiau
sios Vienos dienos atostogos.

Viši esate kviečiami birželio 
22, 9:30 vai. ryto, važiuoti sy
kiu su Dariaus-Girėno - Posto 
Ekskursija, puošniu laivu “City 
bf Grand Rapids” į Mihvaukee, 
kur jumis linksmins, nuvažiuo
jant ir parvažiuojant, pulki 
muzika Juniors ir Juniorettes 
Drum and Bugle Corps, ir ge
riausių artistų “floor ąhow”.

Užkandžių Veltui
Mihvaukėj pasiekę ten jau 

bus parūpinta šimtai “taxi 
cabs”, kurie pavėžinės visus po 
įdomesnes vietas ir ndveš į erd 
via Mihvaukee svetainė.

Komisija ten ne tik visus ma
loniai priims, bet ir pavaišins 
įvairiais gėrimais bei užkan
džiais kiek tik kas norės vel
tui, — “frcc for all”.

KOMISIJA.

Atėjo Jau Eilė ir 
Žagariečiu Piknikui

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

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

4737 Lincoln Avenue.

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

OPERATORS EXPERIENCED on 
power machines. Korsetų darbas. 
Pastovus.

POWELL CORSET CO., 
913 West Van Buren.

įvyksta šį Sekmadienį
Lietuvių patarle sako, visuo

met malonesni tie marškmiai, 
kurie arčiau prie kūno prisi
glaudę.

■Tą patį galima pasakyti ir 
apie kiekvieną grupę žmonių* 
kurie surišti idėjos darbu.

Naujam Stugart Darže
žagariečiu kliubas su savo 

darbščia komisija, Alfonsu Ma- 
siuliu, Juozu Palaku ir Frank 
Povilaičiu labai kruopščiai rū
pinasi, kad žagariečiu piknikas, 
kuris įvyks šį sekmadienį, bir
želio 15 d., naujam, gražiam 
darže p. Stugarto, 79th ir Ar
cher Avė., butų sėkmingas vi
sais atžvilgiais.

Jie rūpinasi, kad suvažiavę 
iš visų pavietų ir gubernijų, se
ni ir jauni broliai lietuviai ža- 
gariečių kliubo nariai ir jų kai
mynai ir pažįstami, turėtų daug 
malonumo ir draugiškumo.

Bus Ir Dovanų
Visus vargelius palikę namuo

se, susitikę vieni su kitais ža
liuojančiam parke, jaukioj nuo
taikoj, galėsim pasidžiaugti, pa
sivaišinti, pasilinksminti ir do
vanų gauti. Tad, nepamirškite 
šių žagariečiu “atlaidų”.

R. š.
____________________________ Į 
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Laikas Antrą Dalį 
Income Taksų 
Mokėti

Asmenys* kurie prieš kovo 
15 d., sumokėjo federalei val
džiai tik dalį savo income tak
sų, antrą dalį tūri sumokėti ne
vėliau šeštadienio, birželio 14 
d.

šis pranešimas paliečia tik- 
tuos, kurie nemokėjo visų in- 
cohie taksy vietiU kartu, bet 
juos išdalino išmokėjimais.

Uždraudė Pikie- 
tuoti Sandėlį

Apskričio teismas vakar iš
davė draudimą, uždrausdamas 
AFL Cigat, Tobacco and Ci- 
garet Salesman’s Unijai pikie- 
tuoti S. Bloom, Ine., sandėlį, 
ad. 916 South Halsted street.

Streikuoja 14 firmos darbi
ninkų, už Ipl’ipažinimą.

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. W. G. MOOR- 
HEAD, Route 2, Woodstock, III. 
____ 1-------------------------------------

REIKALINGOS VEITERKOS, 
švarios, su trupučiu .patyrimo. Ge
ra mokestis, geri tipsai.

CANARy BARBECUE 
2801 N. Western prie Diversey 

ARMitage 4520.

PATYRUSI VIRĖJA; kiek namų 
darbo; išeiti; personai laundry. $18 
savaitei. 8935 So. Hamilton. BEV- 
erly 4737,' ' .

BENDRAM NAMŲ DARBUI, 
patyrusi, jaunesnė nei 30, kalbanti 
angliškai. Gyventi vietoj, 2 užaugę. 
$8—$10. Rašykite Mrs. E. White, 
100 Gillick Parkridge, arba telefo- 
nuokite PARkridge 1888.

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka. SOPHIE’S RESTAURANT, 
2407 W. 47th St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI BATŲ TAISYMO 
dirbtuvė. Išdirbta vieta, elektriki- 
nės mašinos. Iš priežasties mirties 
parduosiu pigiai. Randasi 2649 W. 
43rd St. Kreipkitės: ANNA AND- 
REWS, 4341 So. Talman Avenue.

PARSIDUODA KEPYKLA SŲ 
nauju mūriniu namu. Pilni įtaisy
mai ir mašinerijos. Wholesale ir 
retail biznis. Pardavimo priežastis 
—silpna sveikata. Rašykite, Box 
2494. 1739 So. Halsted St.

SUSIRINKIMAI
DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 

LIETUVOS mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, birželio 11 d., 
8 vai. vakaro Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Visi nariai privalo atsilankyti.

—Lucille S. Dagis.

ROSELANDO MOTERŲ KLUBO 
susirinkimas įvyks ketverge, birže
lio 12 d., 7:30 vai. vak., Darbininkų 
svetainėje, 10413 S. Michigan Avė.. 
Meldžiam atsilankyti skaitlingai, 
nes daug svarbos turėsime.

— Valdyba.

Neišgydė — Už 
$998.40

Itališkai kalbanti čigonė pa
sisiūlė išgydyti 55 metų italą 
James Santos, 2454 Grenshaw 
avenue nuo paraližo.

Ligonio neišgydė, bet kai či
gonė dingo, tai Santos apsižiū
rėjo, kad dingo ir jo $998.40.

730 Baigia Laivyno 
Mokslus

Northwestern universitete 780 
jaunų vyrų baigė karo laivyno 
mokslus. Po užbaigtuvių šian
dien, Abbott rūmuose, prie Chi
cago avenue ir ežero, visi bus 
paskirti aktyvei tarnybai.

.....—.................. •_________ i___  ■..............-.............-....... Aniilliiirt.-... I. . ...--------

HELP VVANTEb-MALE-FEMALE 
Darbinink ųDarbin h>kių 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.
VVHOLESALE FURNITURE 

Rakandai ir {taisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH— 

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. Dl Tel REPubhr 605J

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.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI, WAYNE, 9 
kambarių namas. Žemės apie 2 ak
rus. Medžiai, barnė. $7500.

HATTIE GLOS, Wayne, III.

NAUJAS IV2 aukšto namas, 6 
Kambarių vieta, didelis kiemas, prie
šais golio klubą, grįstas kelias, vi
dų sutvarkys pirkėjas, elektra. Tuoj 
Pietų Rytuose nuo La Grange ir 
Higgins Rd. Kaina $1,975.^ $295 cash 

kas įnėnesis. 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 kasdicm 11 iki 7, taipgi sek
madienį. West 87th St. 4 blokai 
vakaruose nuo Cicero Avė. Box J 4, 
1739 S. Halsted St.

TUOJ į pietus nuo Lemont 2 ak
rų farnia. Grįstas sekcijos linijos 
kelias. Už $4a0, $90 cash, $a kas 
įnėnesis. Box W B 21, 1739 South 
Halsted St.

AUKŠTO 6 kambarių vietos 
namas, su ketvirčiu akro. Sodnas, 
vištų farma. Siaurės rytuose, tru
putis kelio nuo North & \Volfe 
Koad. Gasas, elektra, gatvė išgrįsta. 
Medžiai. Nėra asesmentų. Bušų sto
tis vieno bloko atstumo]. Lengvi iš
mokėjimai. $1,875. Box A 9, 1739 
S. Halsted St.

DIDELIS kampinis farnių stiliaus 
namas, arti Grand Avė. & lai Grange 
Koad. Nemažos šeimos farma. Gali 
būti, modernizuotas. 6 kambariai, 
gasas, elektra, keliai grįsti. Bušo s 
1 bloko atstumoj. Yra medžių. Kai
na $2,000, $3(M) cash, $22 kas mė- 
nesis. - Box E F 12, 1730 Sbuth 
Halsted S t.

MĄSON KAUNTĖJE, Michigane 
—80 akrų general farma, šiaurėje 
nuo Bass Lake, pusė mylios nuo 
Federalio vieškelio. Heavy clay and 
gravel loom žemė; vaismedžiai; na
mas, beismentas, barnė, vištininkas, 
garažas, svirnas ir com-crib. 
$3300.00. HANSON-OSBORN, Hart, 
Michigan.

RESORTS—TO RENT 
________ ĮKterortaiRendai

ATOSTOG1N1NKŲ ATYDA1!
Visi parankamai prie pat ežero, 

o Wisconsino oras gaivinantis. At
sišaukite prie savininko

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

Rhinelander, Wisconsin. ——— ll^. « M —
SOIL—FOR SALE 

Juodžemis—Pą r davimui
JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 

HUMUS— 1 bušelis___________25c
5 bušeliai už-------- --------- $1.00
10 bušelių UŽ   $1.50 
Perkrausimas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų.

STANLEY GAVCUS
110 So. Ridgeland Avė., Worth, I1L 

Tek OAK Lawn 193-J-l

Garsinkitės “N-nose”
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Bandys Gauti 
Darbus Visiems 
Šelpiamiems
Valstija Gaus Privatiškų Sam

dos Biurų Pagalbą.
Illinois valstijos pašalpos ad

ministracija skelbia, kad ji ban
dys aprūpinti pelningu darbu 
kiekvieną sveiką vyrą ir mote
rį, kurie dabar gauna pašalpą.

Paša’pus administracija pasi
stengs duoti jiems ir progą pra
silavinti, kad darbus galėtų 
greičiau gauti.

Darbus surasti jiems pagel
bės ne vien valstijos, bet priva- 
tiški darbų biurai.

T.e privatiški biurai neseniai 
pad’rė bandymą. Parinko 90 
pašalpą gaunančių vyrų, ir pra
dėjo jiems ieškoti darbų. Į sa
va tę laiko 10 jų pristatė dirba 
keliose Chicagos dirbtuvėse.

įteikė DidesniuV

Algų Reikalavimus 
Gelžkeliams

Konferencija Įvyks 
Už 30 Dienų

Visos gelžkeliečių brolijos 
atstovaujančios apie 1,200,001 
darbininkų, vakar įteikė save 
reikalavimus gelžkeliams.

Brolijos reikalauja pakelti al
gas 30 34 centų “neoperuo 
jantiems” darbininkams, ir apie 
3O'X — operuojantiems.

Turi Atsakyti Į 10 Dienų
Pagal valdžios nustatytą tvar 

ką, gelžkeliai turi atsakyti į 
reikalavimus 10 dienų bėgyje, o 
už 30 dienų abiejų pusių atsto
vai turi pradėti derybas.

Šaukia 80 Jaunų 
Vyrų Policijos 
Tarnybai

80 jaunų chicagiečių penk
tadienį turi raportuoti policijos 
departamentui. Jie kiek ankš
čiau išlaikė raštiškus kvoti
mus.

Dabar pereis per sveikatos 
egzaminaciją, bus lavinami 10 
dienų, po to bus paskirti tar
nybai policistais.

Užmušė Nežinomą 
Žmogų

Prie Touhy ir Ravenswood 
avenue North\vestern traukinys 
užmušė apie 60 metų vyrą. Jo 
rūbuose buvo inicialai “E.S.S.”, 
bet nei pavardės nei adreso po
licija nežino.

McCormick Paliko 
$21,650,000 Turto

1936 metais mirė Cyrus Hali 
McCormick, buvęs International 
Harvester Company preziden
tas. Užvakar miesto probate 
teismui buvo įteikta jo paliki
mo atskaita, iš kurios pasiro
do, kad jis paliko $21,647,991 
turto.

Iš tos sumos apie $16,500,000 
eina federalei ir valstijos val
džioms palikimų taksais.

Chicagiečiai Skuba 
Metrikų Gauti

Po 2,000 į Dieną.
Kadangi dirbtuvėse, kurios 

dabar gamina karo reikmenis, 
negalima gauti darbo be pilnų 
informacijų apie pilietybę, am
žių, gimimo vietą, etc., tai šim
tai chicagiečių dabar skuba me
trikus išsiimti.

Apskričio raštinė, kuri tvar
ko metrikus, ir kitus dokumen
tus, metrikų išduoda apie 2,C0J 
kasdieną.

SPORTAS

Legionierių sporto 
vakaras

Vakar aš žadėjau papasakoti 
vieną paslaptį, štai kaip ji 
skamba.

Maždaug prieš dvidešimt me
tų, kai “drapiežnas dzūkas” bu
vo pačiame gerume, pradėjo ris- 
tynių mokytis Johnny Mason. 
“Dzukui” tai nelabai patiko. Jis 
norėjo vienas karaliauti ir šnai
ravo į Joną. Girdi, išmokysi jį, 
tai jis tau kailį ir išpers. Juk 
taip atsitiko su Baladinsku, ku
ris išmokino mane ristis.

Dabar Masonas vadovauja le 
ponierių ristynems. Jis pakvie 
čia ristikus ir juos suporuoja 
‘Dzukui” jis rengiasi atsilygin- 
.i, nors ir netiesioginiai.

Dalykas tokis, kad “dzūko’ 
;unui jis parinko nepaprasta 
tvirtą oponentą, būtent, Frank 
Wilzes, kuris sveria 233 sva
rus ir atrodo lyg tikras mil
žinas.

Nenorėjo manęs mokyti ris
tis, tai pažiūrėsiu, kaip jis iš
mokino savo sūnų, — sako Ma
sonas.

O Vytautas Bancevičius, 
“dzūko” sūnūs, kaip sakoma, 
“niekus1 daro” iš gąsdinimų. Sa
ko, jei visų bijočiau, tai ir ris 
tis negalėčiau. Girtis aš neno
riu, bet atvykite ir pamatysite, 
ką aš galiu.

O sporto vakaras bus birže 
io (Junc) 13 d. Dariaus-Girė

no svetainėje, 4416 S. Western 
Avė. Prasidės apij 8 vai. va- 
<aro. Risis ne tik Vytautas 
Bancevičius su Frank Wilzes. 
Dėt ir kitos dvi poros. Be to, 
jus trys poros boksininkų.

— Džiovas.

Abe Simon Ištiesė 
Kumštininką 
Pete Tamalonį
Laimėjo Nokautu, 10 Raunde.

Iš New Yorko praneša, kad 
“Big Abe Simon”, kuris nese
niai persiėmė su pasauliniu 
čampionu Joe Louise, nokautu 
ištiesė ant pagrindų Chicagoje 
žinomą kumštininką, Peter Ta
malonį.

Simon laimėjo prieš Tamalo
nį 10-tame raunde, kumštynių, 
kurios įvyko užvakar vakare, 
New Yorko Colisemne.

Tamalonis paeina iš Buffalo, 
N. Y.

Simon kumščiavosi su Joe 
Louis’u kovo mėnesį. Jis pra
laimėjo, bet moraliai laimėjo 
atsilaikydamas čampionui 13 
raundų.

Paruoš Chicagoj 
26,000,000 Tuzinų 
Kiaušinių Anglijai

Juos Džiovins Svoriui 
Sumažinti

Turbut Armour ir kitos Chi- 
cagos maisto firmos netrukus 
pradės džiovinti apie 26,000,000 
tuzinų kiaušinių, kurie buvo su
pirkti Anglijai ir yra ruošiami 
persiuntimui į Angliją.

'Jie džiovinami tam, kad už
imtų mažiau vietos laivuose ir 
mažiau svertų. Siunčiant kiau 
šinius kaip stovi, jie svertų, su 
dėžėmis, apie 48 milionus sva
rų. Išdžiovinus, sveria tiktai 
8,700,000.

Chicagos Dirbtuvės 
Dirbs Ir Atostogų 
Laiku —

1 . K - •

Western Electric šįmet 
Nebeužsidarys

•* \

šįmet nebus atostogų Chica
gos dirbtuvėms.

Kai kurios dirbtuvės, pavyz
džiui, Western Electric, atosto
gų laiku paprastai visai nu
traukia darbą ir užsidaro.

šįmet betgi dirbtuvė to ne 
bepraktikuos. Dirbs ir per pas
kutines dvi liepos savaites, per 
kurias kompanijos atostogų lai
kas išpuola.

Ir Crane, Borg-Warner
Kai kurios firmos, kaip 

Jrane, šįmet irgi dirbs L e per
traukos. Darbininkai, kurie no- 
•i, galės irgi dirbti be pertrau
kos, ir atostogas atsiimti ve 
iau arba atsiimti tiktai atly 
ginimą atostogoms.

Panašią tvarką žada įvesti 
Borg-Warner korporacija ir 
Diamond T trokų kompanija.

Loyola, DePaul 
Baigia Mokslo 
Metus

Šiandien Loyola ir Do Paul 
universitetai išleidžia į pasaulį 
apie 1,000 studentų, aprūpintų 
diplomais. Loyola Universit t ) 
užbaigtu vės įvyks Loyola jt.i- 
dione, o Do Paul — Orchestra 
Hali rūmuose.

757 Baigė Mokslus 
Chi. Universitete

Iš 35 valstijų, 4 šalių
Prezidentas - R. M. Hutcllins 

vakar išdalino (|ipįomus 757 
studentams ir profesionalams 
kurie užbaigė reguliarius uni
versiteto mokslus ar specialius 
profesinius kursus.

Tarp baigusių yra studentų 
iš 35 valstijų, ir keturių šąli j 
— vienas net iš Nigerijos, Af
rikoj.

Motina Bandė 
Nusižudyti ir 
Nužudyti Vaikus

Kaltina Vyrą Neištikimumu
Psichopalinėj e ligoninėje va 

kar buvo paguldyta 29 metų 
chicagietė, Mrs. Felicia Kalisz, 
5258 South Hermitage avenue. 
Evangelical ligoninėj guli jos 3 
metų duktė. Mrs. Kalisz pati 
išgėrė nuodų ir jų davė gerti 
savo trims vaikams. Du vaikai 
atsigriebė, bet 3 metų mergai
tė yra dideliam pavojuje.,

Paliktame raštelyje moteriškė 
kaltina savo vyrą -neištikimu
mu.

Su durkluotais šautuvais, šie Jungtinių Valstijų kariai varo tolyn nuo North American Aviacijos 
dirbtuvės CIO pikietininkus. Kareiviai dirbtuvės dabo’.i atvyko Prezidento įsakymu po to, kai prie jos įvyko 
riaušės. Pikietininkai stengėsi nepraleisti pro vartus darbininkų norinčių įeiti drbtuvėn.
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Šiandien Prekybos 
Buto “Golfo 
Diena”
Įvyksta Lincolnshire Kliabe; 

Iš Buto Veikimo.

Lietuvių Prekybos Buto Di
rektorių ir narių gegužes mė
nesio susirinkimas įvyko gegu
žės 28-tą dieną Darius-Girėnas 
svetainėje. Buvo rodomi kal
banti ir labai įdomus paveiks
lai apie Chicagos parkus, p. 
Al G. Kumskio pastangomis. 
Atsilankiusieji patyrė kiek 
mažai jie žino apie Chicago, 
nors visi yra išgyvenę čia virš 
ketvirtdalį šimtmečio.

Diskus i jos.
Po su si r i n k i m o didžiu m a 

daly arusių apsėdo stalus klub- 
rumiuose, kame išgėrė po stik
lą alaus ir suvalgė šiek-liek 
užkandžių. Visi iš eilės disku- 
savo lietuvių reikalus. Tarpe 
Teisėjo John T. Zurio ir poli- 
cisto Ben Suryvill veik kilo 
nesusipratimas, vienok viskas 
draugiškai užsibaigė. Matyt, 
kad policisto nusistatymas yra 
toks, kad žmogus yra kalias 
tol kol jis prirodo kad nėra 
kaltas, o teisėjo nuomonė to
kia, kad ž'moguš yra nekaltas 
tol, kol kas tikrai prirodo, 
kad yra kaltas.--

Turnyras.
Buto direktoriai dėjo dide

les pastangas sutraukti visas 
lietuvių geriausias spėkas, į 
“Lithuanian Golf Day” Turny
rą, kuris vyksta šiandien Lin- 
colnshire Country Club, 157th 
•r Halsted gatvės, kame už du 
ir pusę dolerių bus galima vi
są dieną ir vaWrą linksmai 
praleisti, ar tai golfuojant ar 
kortomis lošiant prie vakarie

Misteriškas Gaisras Sunaikino Amunicijos Dirbtuvę.

Liepsnos sunaikino šią NVhecling Machine Products dirbtuvę, Wheeling, 
Va., kurioj 24 valandas į dieną buvo pil lomi vyriausybės amunicijos užsaky
mai. Gaisro priežastis nežinoma. Nuostoliai apskaičiuojami siekią $250,000.

J. V. Armija Žiuri Tvarkos Streiko Apimtoj Aviacijos Dirbtuvėje.

nės, floor show, gėrimų ir vi
sokių kitų pasilinksminimų. 
Tai bus vienas iš puikiausių 
buto parengimų.

$10 Į Metus.
Šiemet pirmu kartu Lietu

vių Buto istorijoj nariai moka 
$10.00 metams vietoj vieno 
dolerio, kaip buvo pirmiau, ir 
manoma daug ko nuveikti, nes 
gal būt kad narių bus ir ma
žiau, bet organizacijos finan
sų stovis bus geresnis. Jei di
rektoriai ir nariai veiks, tai 
Lietuvių Prekybos Butas augs, 
nes pirmininkas John Pakol 
nuo savęs deda visas pastan

Bob Feller Gavo Drafto Ankietą

NAUJIEįs’Ų-ACME Photo
Bob Feller, garsusis Clevclando Indėnų pičeris, ren

giasi atsakyti drafto ankielą. Labai galimas daiktas, kad 
jis bus J. V. Armijoj pir.s.iiau, negu dabartinis beisbolo 
sezonas pasibaigs.

gas, kad padaryti šią organi
zaciją tokia, kokia ji turi bu-* 
ti, tai yra atstovauti lietuvius 
profesionalus ir biznierius ir 
apsaugoti lietuvių visuomenę 
nuo išnaudojimo.

•—William Sebastian.

Nutroško
Piuvenose

John Berg Co., dirbtuvėje, 
5319 South LaSalle s Street, į 
duobę piuvenų įkrito ir nutroš- 

I ko 63 metų darbininkas, James 
I Fields, nuo 10211 Lowe avė.

Automobilis Apvir
to, Du Sužeidė

Prie Clark ir Wacker gatvių 
kampo susidūrė du keleiviniai 
automobiliai. Vienas jų apvir
to. Jame buvę du keleiviai bu
vo pavojingai sužeisti. Jie yra:

Robert Špokas (Spokes), 24, 
nuo 4915 Cuyler avenue, ir

Alice špokas, 24, jo žmona.
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Diena Iš Dienos
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•

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Frank J. Venckus, 22, su Ma

ry Katches, 22
Joseph Wozniak, 37, su Jo- 

sephine V. Lidgus, 28
John M. Mazur, 25, su Jus

tine O. Molis, 26
Peter Guntoriu.s, 24, su Elea- 

nora C. Smulkis, 21
Joseph Kovvales, 23, su Lau- 

retta Piezno, 19
Clark Cosby, 28, su Adelynn

A. Pocius, 22
Alphonse J. Ozalas, 27, su

Casimera Bagdonas, 21
Anthony Kulesza J r., 30, su

Mae Buchacz. 30
Raymond Hicks, 24, su Mag- 

dalen Laskis, 21
Waker Wilk, 27, su Cecelia 

Ealun, 22

Reikalauja
Pcrskiry

Alice Joseph nuo Walter Jn- 
seph

Gauna
Perskiras

Barbara Jost nuo George
Jost

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS
Mirtinai Sutrynė Darbininką
Prie Roosevelt Road ir Wood 

Street, automobilis užmušė 52 
metų chicagietį, Nicholas Tos- 
selli.

67 metų Mrs. Elizabeth Cun- 
nigham iš Big Foot, McIIenry 
apskričio, žuvo prie Harvard, 
III.

Ties 3057 N. Rockwe!l trokas 
mirtinai sutrynė 43 metų dar
bininką, Joseph Behala, 3338 
North VVhipple Street.

VAKAR CHICAGOJE
0 Vakar Chicagos majoro 

Kelly as stento f ar igas pradė
jo eiti Wiiliam H. Fort, buvęs 
laikraščio “Dai’y News” repor
teris.

• 42 metų M, G iekman, 20 
wardo politikierius, buvo nu
teistas kalėti 30 dienų ir užsi
mokėti $500 už balsavimų ne
tikslumus pereituose rinkimuo
se.

e Pullman Standard dirbtu
vė Hammonde jau pagamino 
kelis didžiulius tankus U. S. 
armijai ir Angijai. Tankai sve
ria po 28 tonus.

9 Teisėjo John Prystalskio 
teismo kambaryje kas tai pa
vogė paltą chicagiečiui J. B. 
Rushmore, 2224 Kenilworlh 
Avenue, kuris buvo skundėjas 
vienoj byloj.

• Adresu 4814 Van Buren 
Street, nusišovė 42 metą mo'.e- 
liŠkė, Ella Wilson. Sunki ii sir
go.

• žmonai beruošiant pusry
čius Evanstone vakar nusišovė 
37 metų agentas, Jarrett A. 
White, 540 Michigan avenue.

• Armija vakar paėmė 316 
Chicagos vyrus, tarp jų dai
nininką Joną Rukštalą ir Otto 
Pippin’ą, 26, 1316 W. Culler 
ton st. Jisai yra cirko akroba
tas.




