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VOKIEČIAI TEIGIA, KAD RUSŲ POZICIJOS 
JAU NEIŠLAIKOMOS

SOVIETAI IRIASI PER UPĘ.

KARO BIULETENIS
Berlynas vakar paskelbė, jog 

nuo karo pradžios, vokiečiai su
naikino 10,000 rusų lėktuvų. Ka
ro operacijos sekmadienį nusa
kytos dažnai nacių;-pavartotu iš
sireiškimu, kad “viskas ryti
niam fronte vyksta pagal pla
nų.” Naciai pabrėžė, kad oro 
ataka ant Maskvos naktį iš šeš
tadienio į sekmadienį, buvo 
“ypatingai pasekminga”. Vokie
čiai sakosi paskandinę du ru
sų laivus Dniepre ir vienų krei- 
zerį Baltijos juroje.

BERLYNAS, Rugp. 10.—Na
ciai skelbia, kad rusų kareiviai 
Ukrainoje jau nebeišlaiko pozi
cijų ir, kad vokiečiai nesustab
domi. Oficialus karo vadovybes 
raportai praneša apie naujus 
nacių laimėjimus šiam svar
biam pietiniam fronte. Vokie
čiai taip pat pažymi, kad dabar 
jų rankose randami jau suvirš 
milijonas rusų belaisvių.

Pranešdami, kad rusai buvo 
sutriuškinti kautynėse ties U- 
man, naciai sako, kad ru8ai ne

užilgo turės ištraukti savo ka
riuomenę iš visos Ukrainos te
ritorijos, kuri randasi į rytus 
nuo Dniepro upės, šioj teritori
joj randasi Odesos uostas.

Nežiūrint vokiečių teigimo, 
kad jie išnaikino sovietų divizi
jas tuzinais, jie prideda, kad 
rusai frontan stato nesuskaito
mus milijonus naujų kareivių 
visam ilgajam fronte.

Vokiečiai sako, kad jie dabar 
turi paėmę 1,036,000 sovietų 
kareivių. Karo vadovybė sako, 
kad 38,000 vyrų buvo paimta 
kovoje ties Roslavi, 60 mylių | 
pietų-rytus nuo Smolensko.

(Jei vokiečiai tikrai pasiekė 
Roslavi, tai reiškia, kad jie ran
dasi apie 230 mylių atstume 
nuo Maskvos.)

Naciai prideda, kad Roslavi 
kautynėse jie paėmė didelį karo 
grobį, įskaitant 250 tankų ir 
359 kanuoles.

Kijevo fronte, naciai sakosi 
paėmę Biala Tserkov, 50 mylių 
į pietus nuo Ukrainos sostinės 
ir Korosten miestelį, kuris ran? 
dasi į šiaurę nuo Kijevo.
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Rusų kareiviai, apsijuosę mažais raftais, iriasi upe “kaž kur fronte.”

Fotografija atsiųsta iš Anglijos.

J. V. VALDŽIA PERIMA ŽINION ŠALĮ
PLIENĄ; APSAUGA PIRMOJE VIETOJE
WA$HINGTON, D. C., rugp. 

10.—^Produkcijos Tvarkymo ad
ministracija perėmė valdžios 
pirmenybės kontrolei! visą plie
ną ir geležį.

E. R. Stelinius Jr., apsaugos 
pirmenybės direktorius, išleido 
patvarkymą pagal kurį J. V. 
valdžia įgauna pirmenybę ant 
visokios formos plieno, nes 
“tam tikrų produktų gamyboje 
ima plieno trukti.”

Pagal šį patvarkymą, visi ap
saugos reikalai pastatomi aukš
čiau civilinių reikalavimų.

Nuo rugsėjo 1 d. plieno ir ge
ležies pirkėjai turės pristatyti 
specialų liudymą parodantį ku
riam tikslui jis bus naudoja
mas. Manoma, kad dėl šio pa
tvarkymo gaminimas tokių ge
ležies reikalingų daiktų kaip re- 
frigeratoriai, pečiai ir automo* 
biliai, sumažės.

J. V. Neturi Apeiti 
Prancuzijoslieika- 
lai: Vichy Atstovas

Naciai Tebetiki 
Nugalėsią Rusus 
Iki Spalio Men.

VICHY, rugp. 10. — Pasi
kalbėjime, kuris buvo viešai 
paskelbtas Vichy, Fernand de 
Brinon, Vichy valdžios atstovas 
okupuotajai Prancūzijai, pareiš
kė, jog Prancūzija nutarė pri
imti vokiečių naujosios pasau
lio tvarkos planą, kukiam prie
šinasi Britanija ir Jungtinės 
Valstybės.

De Brinon pareiškimas sako, 
kad bendradarbiavimas su Vo
kietija yra Prancūzijos reikalas 
ir kad apie tai neturi apeiti 
“Ponams Rooscveltui ir Sum- 
ner Weiles.”

De Brinon atvaizdavo Anglo- 
Saksonų pasaulio patvarkymą 
kaipo visiškai skirtingą nuo tos 
tvarkos, kurią Prancūzija nu
tarė sekti. Jis keliais atvejais 
paminėjo Prezidentą Rooseveltą 
ir jo filosofiją pavadino “Mark- 
sine demokratija.”

Du Oro Laivynai 
Lies “Pragarą” 
Ant Vokietijos

LONDONAS, rįgp. 10. — An
glai pranašauja, kad pirm ne
gu šie metai pasibaigs, du oro 
laivynai — anglų ir sovietų — 
išnaudos ilgąsias rudens ir žie
mos naktis didelėms atakoms 
ant Vokietijos ir pavers jos 
miestus “mirties ir destrukci
jos pragarais.”

Informuoti sluogsniai sako, 
kad ilgesnės naktys leis anglų 
lėktuvams atlikti du žygiu Vo
kietijon. Sakoma, kad rusai to
se atakose panaudos naujuosius 
šešių motorų milžiniškuosius 
bombonešius, kurie pakelia sep
tynis tūkstančius svarų bom
bų.

Tuo pačiu pareiškiama, kad 
pakol Hitleris yra užimtas su 
rusais rytuose, tai jis neturi 
užtektinai lėktuvų pravesti di
deles atakas ant Anglijos.

BERNAS, Šveicarija, rugp. 10 
—Raudonosios armijos atsilai
kymas privertė vokiečių karo 
vadovybę pakeisti šio karo ‘ lai
ko lentelę”, bet naciai tebetiki, 
kad iki rugsėjo mėnesio pabai
gos jie nugalės sovietus. Tokias 
žinias apie nacių galvojimą 
gauna užsienio kariški stebėto
jai šiame mieste.

Pagal vėliausią nacių planą, 
iki rugsėjo pabaigos vokiečių 
rankose bus Maskva, Leningra
das ir Kijevas. Vokiečių kariuo
menė bus dasivariusi iki Kau
kazo kalnų. Pasiekę Uralo kal
nus vokiečiai įsteigs apsigynimo 
liniją ir toliau nežygiuos.

Pagal pirmuosius Hitlerio 
planus, šis karas su rusais tu
rėjo užsibaigti žymiai anksčiau. 
Hitleris, esą, buvo numatęs pa
imti Leningradą po trijų savai
čių kovos, o tuoj po to ir Mas
kvą. Sulig tų planų, iki rugpiu- 
cio mėnesio pabaigos vokiečių 
legijonai jau turėjo būti As- 
trakanėj, ties Kaspijos jura, 
1700 mylių į rytus nuo Berly
no.

Rusai Tvirtina, 
Kad Jie Atsilaiko 
Visame Fronte

MASKVA, Rugp. 10.—Sovie
tų valdžia' skelbia, kad Raudo
noj i armija,, .smarkioje < kovose 
atlaikė nacius tose pačiose po
zicijose, kuriose jie randasi jau 
kelios dienos. Tuo pačiu Rau
donosios armijos laikraštis pra
neša, kad savaitės pabaigoje ru
sai sunaikino dešimtį nacių di
vizijų ir kad šiose operacijose 
vokiečiai neteko 50,000 vyrų.

Rusai nustatė, kad svarbiau-1 
sios kautynės, dvylikos šimtų 
mylių fronte, tebeverda ties Ka- 
kisalmi, Smolensku, Korsoten ir 
Biala Tserkov.

(Vokiečių komunikatuose mi
nimos tos pačios vietos, kas 
reiškia, kad nors šiame klausi-

Argentina Suėmė 
Daug Nacių, Kalė
jimai Prikimšti

PARANA, Argentina, rugp. 
10. — Suėmimas asmenų įta
riamų esant nariais nacių są
mokslo nuversti Argentinos vy
riausybę, tebetęsiamas visoj 
šaly. Kai kur policijos stotyse 
ir kalėjimuose pritruko vietos. 
Bendra suimtųjų skaitlinė ne
paduodama, bet policija sako, 
kad esama “didelio skaičiaus”.

Policija sako, kad pas kai 
kuriuos suimtuosius rasta di
deli žydų sąrašai.

rtie abi kariaujančios pusės su
tinka.)

Ties Estijos pajūriu, rusų ka
ro laivai smarkiai apšaudė vo
kiečių karių koncentraciją, ku
ri grasino sovietų kariams šiau
rinėje Estijos daly.

Sovietai sako, kad Baltijos 
juroj jie paskandino “priešo” 
torpedo laivą ir du pažeidė.

Tassas, oficialinė rusų žinių 
agentūra, teigia, kad raudonoji 
aviacija tebetęsia oro puolimus 
ant Berlyno. Sovietų lėktuvai 
taip pat, sakoma, sėkmingai 
bombarduoja nacius užfrontėje, 
apgadindami aerodromus ir su
sisiekimo linijas.

Sovietai prisipažįsta, jog na
cių lėktuvai tebetęsia oro puo
limą ant Maskvos. Naktį iš šeš
tadienio į sekmadienį, rusai nu
mušė aštuonis nacių bombone
šius virš 'Maskvos. Nuostolių, 
praneša rusai, nacių lėktuvai 
padarė mažai: keli asmens už
mušta ir padaryta keli padegi
mai, bet jie greitai likviduoti.

Sovietų Tankus
Valdo Moterys

SANTYKIAI TARP JUNGTINIU VALSTIJŲ 
IR VICHY VYRIAUSYBĖS ĮTEMPTI

Girdėtis, Kad Prancūzai Pasirengę 
Pasiduoti Vokiečių Spaudimui

WASHINGTON, D. C., rugp. 
10;—Numatoma, kad diploma
tiniai santykiai tarp Jungtinių 
Valstybių ir Prancūzijos Vichy 
vyriausybės gali būti nutraukti, 
jei prancūzų nutarimas ginti 
savo imperiją’--reikštų perdavi
mą Atlantiko bazių Prancūzų 
Afrikoje naciams.

Vėliausios žinios iš Vichy pa
rodo, jog Petain valdžia vis la
biau pasiduoda Berlyno spaudi
niui ir kad tarp Vichy ir Ber
lyno vyksta naujas santykių su
reguliavimas, kuris tikrenybėj 
bus galutinis pasidavimas vo
kiečių dominacijai.

Radijas iš Berno vakar vėlai 
vakarė pranešė, kad Vichy val
džia yra pasirengusi užleisti vo
kiečiams bazes Afrikoje ir Vi
duržemio juroje.

Ar J. V. pasitenkins nutrau
kimu santykių, oficiolai atsisa
ko komentuoti. Yra pamato 
spėti, kad Amerika bus privers 
ta imtis tam tikrų žingsnių lie
čiančių vakarų hemisferos sau
gumą. ii.

Washingtone aukšti pareigū
nai sako, kad Prancūzijos pro
blemą atsidėjusiai svarsto ir se
ka pats Prezidentas Roosevel- 
tas.

PREZ. ROOSEVELTO IR CHURCHILLIO
SUSITIKIMAS -

JEI JIS
ISTORINIS - 

ĮVYKO

HELSINGFORS, Suomija, 
rugp. 10. — Suomių kareiviai 
sako, kad daugelio sovietų tan
kų įgulas sudaro moterys. ’ ,

WASHINGTON, D. C., rugp. 
10. — Niekas čia nežino, bent 
sakosi nežiną, ar Prezidentas 
Rooseveltas susitiko su Prem- 
jieru Churchilliu pereitą savai
tę ar ne. Bet devyni aukšti pa
reigūnai iš kiekvienos dešim
ties sostinėje mano, kad susi
tikimas tikrai įvyko ir kad jis 
yra pats svarbiausias istorinis 
įvykis nuo vokiečių-rusų karo 
pradžios.

Jei tas susitikimas tikrai įvy
ko tai reiškia, kad vyriausioji 
demokratijų strategijos taryba 
pradėjo veikti. Sostinėje plačiai 
aptariama apie ką galėjo tuodu 
aukštieji demokratijų viršinin
kai kalbėtis. Didžiuma mano, 
kad Prezidentas Rooseveltas ir 
Churchillis pasimainė nuomonė
mis ’ liečiančiomis tolimesnę de
mokratijų kovos eigą.

Manoma, kad Churchillis pa
sakęs Prezidentui ko Britanija 
norinti iš Amerikos, o J. V. 
galva pasakęs anglų lyderiui ką 
ši šalis nori ir gali padaryti.

Atsakingi laikraštininkai iWa- 
shingtone nurodė, jog anglų 
laikraščiai atvirai kalba apie

Britanijos žmonių troškimą, kad 
J. V. paskelbtų Vokietijai ka
rą. Bet tie laikraštininkai taip 
pat nurodo, jog Washingtone 
negalima užtikti jokio ženklo, 
kuris parodytų, kad Prezidentas 
Rooseveltas net sapnuoja pra
šyti kongresą tokią karo dekla
raciją nubalsuoti netolimoj at
eity.

Laikraštininkai mano, kad 
Roosevelto-Churchillio susitiki
me — jei jis įvyko — disku- 
suota apie tai kaip J. V. gali 
geriausiai padėti be stojimo ka
ram

Filipinai Nori 
Pasilikti Jungt 
Valstijų Dominija

LOS ANGELES, Rugp. 10.— 
Dr. Hilario C. Moncado, pasau
linės pilipinų federacijos prezi
dentas, sako, kad jis yra įsiti
kinęs, jog Pilipinai pamainė sa
vo nuomonę apie nepriklauso
mybę ir nori pasilikti .Jungtinių 
Valstijų dominija.

“Pilipinai žino, kad Japonija 
labai norinti perimti Pilipinų 
salas ir, kad be Amerikos pa
galbos Pilipinai vistiek negales 
.šsaugoti nepriklausomybę”, pa
reiškė Dr. Moncado, kuris yra 
kandidatu į Pilipinų prezidentus 
ateinančio lapkričio mėnesio 
rinkimuose.

J. V. Atašės Pa
siuntė Vainikus 
Mussolinio Sunui

PREDAPPIO, rugp. 10. - 
Italijos diktatorius Mussolin 
palaidojo savo sūnų Bruno ša 
lia savo tėvų kapų. Laidotuvc 
se dalyvavo draugiškų Italija 
šalių diplomatai. J. V. karo i 
laivyno ataščs nusiuntė vaini 
kus. Bruno, 23 m., užsimušk 
išbandydamas naują ketur-mo- 
torinį bombonešį ties Piza, ket
virtadieni. »

WASHINGTON, D. C., Rugp 
10.—Produkcijos tvarkymo ad 
ministracija išleido parėdymą 
draudžiantį automobilių padan
gų gamintojams dirbdinti bal
tąsias padangas. Parėdymas įei
na galion nuo rugpiučio 23 d 
Tas padaryta tikslu taupinti gu
mą, nes baltoji padanga sunau
doja du svaru gumos daugiau 
negu juodoji padanga.

ORAS
Kiek debesuota.
Galima tikėtis šiek liek lie

taus. Šilčiau popiety. Tempera
tūra pasieks iki 90-92 laipsnių. 
Vėjai iš pietų.

Valdžia Perims 
Laivų Jardus Jei 
Streikas Nesibaigs

WASHINGTON, D. C., rugp. 
10.—Svarbus apsaugos oficiolai 
pareiškė, jog valdžia yra pasi
rengusi perimti Kearny, N. J. 
laivų statybos jardus šią savai
tę, jeigu darbas nebus pradėtas 
be tolimesnio gaišinimo.

Šešiolikai tūkstančių darbi
ninkų sustreikavus, $500,600,- 
000 vertės laivų statybos dar
bai sustabdyta pereitą savaitę. 
Darbininkai nori, kad kompa
nija pripažintų unijas.

Oficiolai sako, kad jei kom
panija nepriims Tautinės Tar- 
pininkavinM) Tarybos rekomen
dacijos “palaikyti unijos narys
tę”, tai jardus perims Laivyno 
departamentas. Aukštas laivyno 
pareigūnas pa tapsiąs tarsi re- 
ceiveris ir laivų statyba bus tę
siama. Kada disputą su darbi
ninkais bus užbaigta, tai dirbtu
vės bus sugražintos kompani
jai.

Rusai Numušė 
)5 Nacių Lėktuvus 
Į 2 Dienas

NEW YORK, N. Y., rugp. 10.
— Maskvos radijas paskelbė, 
kad pereitą ketvirtadienį ir 
penktadienį sovietai numušė 95 
nacių lėktuvus, kai tuo tarpu 
rusai neteko lik dvylikos or
laivių.

Pusė Darbininkų 
Propelerių Dirb
tuvėj Streikuoja

CALDWELL, N. J., rugp. 10.
— Šimto milijonų dolerių ver
tės propelerių gamyba sulėtėjo 
Curtiss-Wright korporacijoj, 
daugiau negu pusei darbininkų 
paskelbus streiką. Darbo Fede
racijos atstovas sako, kad 8)0 
iš firmos 1,493 darbininkų, nu
stojo dirbti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

.JĮ .

Per
. Rugpiučio

MENESI
NAUJIENŲ RAŠTINE BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 VAL. RYTO 

IKI 8 VAL. VAKARO.
Šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET. 
Sekmadieniais 
BUS UŽDARYTA.

"NAUJIENŲ" ADM
< .— ------ ----------- •- - - A

— Prezidentas Rooseveltas sugrįš | Washingt6ną ši trečia
dienį ir ketvirtadienį. Laukiama, kad jis padarys svarbių pa
reiškimų.

— čili respublikoje suareštuota daugiau nacių agentų. Sa
koma, kad susekta sąmokslas nuversti vyriausybę.

— John Cudahy, buvęs J. V. ambasadorius Lenkijoj ir Bel
gijoj, ragina Prezidentą Rooseveltą atsikreipti į kariaujančias 
puses ir prašyti taikos.

— Rusijoje steigiama čekoslovakų karių brigada, kuri ko
vos prieš vokiečius.

— Naciai sakosi paskandinę penkis anglų laivus Atlantike.
— šiandien Australijos kabinetas laikys nepaprastą posėdį. 

Jaučiama, kad Japonija rengiasi žygiams Tolimuose Rytuose.
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This Crisis is an Opportunity
By LOUIS ADAMIC

The world is not only at war, 
as President Roosevelt, Thomas 
Mann, Peter Drucker, Dorothy 
Thompson, Otto Tolischus, and 
others have emphasized, we are 
witnessing a tremendous and. so 
far, not unsuccessful atempt at 
world revolution of a peculiar 
kind. Hermann Rauschning callsit 
“the revolution of nihilsm”; Archi- 
bald MacLeish, “the revolution 
against.”

This is one of history’s crucial 
periods. The issue may soon be 
decided, at least tentatively, seem- 
ingly decided; or the struggle may 
go on for years, evęn dęcadęs. 
Whatever happens in Europe, Asia, 
and Afnca in the near futurę, and 
vvhether or not we are pullęd intp 
the vortex of actual hostilities, 
the immediate and long-range ef- 
fect of these events upon the U. S. 
will be drasfic and profound—this 
simply because we are intricately 
enmeshed with the ręst of humari- 
ity and, more important, because 
we are not free internally of ma
ny of the subtle ills, vveaknesses, 

other
un-

r? nf > b vi i 
fateful events. of lašt spring.

One of our greatest weaknesses 
and, at the šame time, one of our 
great sources of strenght lie in 
the unfortunately-named “Melting 
Pot” situation, in vvhich I have 
been specjally iriteresfed these past 
tvvo years. Both are involved in 
the entire confused and as yet 
unvvrittėn story of the waves of 
immigration that have vvashed 
against and spilled themselvęs pyer 
this continent. And it is this 
I vvant to emphasize here.

Briefly, our vyeąkness }les 
kimi of psychological ęjvįj

that

that afflict 
crushed or štili 
I write.

since Munich has
Eu-

and disorders 
lands recently 
der attack as

The period
clearly revealed conditions in 
rope that Euro.peans should have 
been “against” long ago. The 
trouble vvith the Nazi uprising is 
that its method and chief aim are 
destruction not only of the things 
vvhich ought to be destroyed 
of the good things 
revolution against

To keep this 
shattering Europe 
ming also the U. S., to say nothing 
of the ręst of the Western Hemis 
phere, we Americans mušt, promp- 
tly throw our best energies not 
only into military preparedness, 
būt—especially—against the things 
vve should have been passionately 
and effectively against long ago.

The President and others haye 
lately talked of “totai defense”. I 
want to say that totai defense vvill 
not be totai nor 
sort in the 
how many 
draft or 
of dollars 
ming them, unless the defense prp- 
gram is all-embracing from the 
very beginning, and is based upon 
a firm realization that the U. p. 
is not primarily a big, rich hurįk 
of geography, būt an idęa, a bocjy 
of idealism, a vvay of life, a prp- 
mise as yet largely unfulfillejl. 
All of us, all the people of tl|e 
country, vvill have to be drawp, 
not forced in any vvay, būt drawn, 
inspired into full participation in 
the effort ahead, vvhich vvill in- 
clude armament, of course, bįit 
also—in fact, especially—a vvidę- 
flung and deep-reaching offensive 
FOR democracy vvithin our ovįn 
borders and our ovvn individuąl 
makeups.

We mušt defend ourselves not 
vvith a mere “against” program, 
būt by starting and carrying opt 
action for positive' developments 
vvhich vvill preserve and enhanęe 
vvhat is right and good in our ną- 
tional life, and vvhjęh, to a large 
extent, vvill automatically displače 
the negative facts and forces. Me|e 
“anti-fascism,” mere “anti-totalitą- 
rianism” is insufficient; it may it- 
self ręsult in fascism and totąlita- 
rianism.

Psychological Civil War.
In this effort before us, time is 

of the essence. If vve fail to do 
vvhat the moment calls for, tben 
Goebbels, the vvell-informed Nązi 
propaganda chief, vvi|l be proven 
right vvhen he said to Rauschning 
a fevv years ago: “The America of 
today vvill never again be a dan- 
ger to us. Nothing wj|l be eaaier 
than to produce a bloody revolu
tion in the U. S. No otbęr countpr 
has so many sočiai and račiai tert- 
sions. We shall be able to play on 
many strings there.” If vve do not 
or cannot achieve an all-embracįng 
defense, a replacement of our 
vveaknesses vvith strenght and our 
tensions vvith unity, then Goeb
bels and Hitler vvill have little 
difficulty in “softenlng” the U. S. 
into impotence as they “softened”

as vvell. It 
everything.

upheaval
from overvvhel-

būt 
is a

novv

defense of. any 
long run, no matter 

millions of 
hovv many 
we spend

men we 
billions 

on ap-

Albanians, Slovaks, and Lithuanians 
into imitation Anglo-Saxon Ameri
can^, apd' thėreby succee^ed mosf- 
ly in tpęnjng them into more con- 
scjpus, because intensęly uneaęy, 
Albanians, ŠĮovaks, and Lithuaniaps;

‘ Y jinally ąchievea full ęx-

In a 
war, 

vvhich is being vvagėd among groups 
of various backgro’unds vvithin our 
pbpulation; our strength, in thę 
emotjons, motives, and impulses 
thąt brpughj ųs hęre, or most of 
us, in the past thrėe ceptpries.

Our problem is to stop the psy- 
chological civil war and begin tp 
dravv on the iąfler povver pf the 
story of thiis country; and the eur- 
rent mpmept of crįsis ppęsents, 

1 belieye, both thę nęęessity and 
the opportunity tp do this.

Necessity reguires the cessatiop 
of anti-alienisrh novv freguently 
aimed not only at aliens būt also 
at naturalized immigrants ęnd cvep 
at their American-born c|iildren, 
vvhose nąmes soupd “foreign” or 
vyho “lobk Jevvish” or “Italian’l; 
and of racism vvhich forces into 
their respective , corners of disad- 
vantage the Indians and the Negro 
and Oriental Americans. Anti-alien- • • . 4 • * • • • • v • į

ism and racisni tend to make tens 
of millions of our people ashamed 
of their backgrounds and origins, 
and put them “on the spot,” on the 
defensive, into complex psyeholo- 
gical predicaments vvherein they 
cannot funetion positivėly as Amę- 
rieans and human beings. I knovv 
perso na 11.v hundpeds o f people in 
the (also unfortunately-called) 

- “’minority” groups whon ovying to 
these altitudes fovvard them, coup- 
led vvith the generally unsbūnd eco- 
nomic conditions, are contributing 
to the totai effprt of the couptry 

' only a fraction of vvhat they could 
■ vvith their talents and skills.

Anti-alienism and yącism are one 
thing jn comparatiyely normai 
limes, vvhen they Jead mostly t° 
nasty name-calling, exaggerations of 
the number of “aliens” and the;r 
alleged evil gualities, and sugges- 
tions they go back vvhere they capie 
from. An'i-alįenĮsm and racism are 
another thing in 
vvhen fear rises 
tudes of people 
gets for blamė 
mept in order 
own sense of symnietry apd secur- 
it.v in a vvorln gone ayyry. Antj- 
afienism and racism noyv are. apt 
to divert our attention from phasęs 
of the Fifth Column vvhich are 
more fqrmic|ablc than the “alien” 
section of it.

Anti-alienism and racism novv are 
liąble to cause the country to over- 
look such very hnportąnt facts as 
.hiese — that many Negroes, im
migrants, and their U.S.-born sons 
and daughters are or vvant to be 
vvhole-heartedly American in the 
best sense of !hę term; that the 
loya||;y |ox t|ie U.S. o f ipost of tl)e 
foreign-borp is ąlniost beyond ad- 
eguate s atement; that the majop- 
ity of them, likę many of heir Amė- 
riean-born child£en, are more pas- 
sionately anti-totalitarian than are 
a great many old-stoęk Americans, 
and this no: only because they are 
įjood Americans būt also and pap 
Jipularly because they or thęir pa
rėpta vvere born in certain count- 
ries in Eūrope: in £Jorwąy, Svyedep, 
Holland, Finland, Deninark, Ėel- 
gium, France, Britain, Bohemia, 
Slovakia, Poland, iĮuhgary, Ruma- 
niė, Greecc, or Yugpslavui, and |n 
Germany or italy; or because they 
arę or Cąfholįcs.

It vili be importąnt that ąs an 
cxiengion of the racist popsense 
and the rising anti-alienism of rb- 
cent years, and in cohnection vvi|h 
the nęu^sary apti-Ejfth Colunjp 
Įnęąąures, the ęountry does not -7- 
as lt did in the sinūląr situatloą 
/diiring 1914-’21 — vvbrk jtšelf into 
some approxfmation of the violept, 
one-sided “Americanization” drives, 
vvhich did not truly Americantae 
tbe forc|gp-jįorn who got caugfyt 
,|n them bpt £id dę-Americanize 
Sonic Apjericaps; vvhich ąimęd to

ąnd vv|į ( 
bręssipn in the Pąlmer raids amĮ 
Ihe pošt-vvar R.K.k. A return to 
^any thing resembling this type of 
“Americanization,” under vvhatavpr 
’disguise, including “democracy^’ and 
“loyalty, He aV01Ūed, gen-
erally from ihe point of vięyv 
of Defense. Novv it vvould driye 
many aiiėps ąs vvell ąs pęw-im- 
inigrant citizens into the Fifth Col- 

'umn, e^ppėfally if the Axlš’ siic- 
cesses continue.

There is neęd, hovveyer, of a 
real Americanization (vvithout guo- 
tation markš), vvhich vvill reaęh 
not only the alięns, the recent im- 
migrantįs, bi|t eve^ybody, alĮ of us, 
immigrąnfs and oid-stpck Americans, 

ąn^ co|preą, 
jf all rejigįgĮis fathę 
This Amerįęąnizaition

old aną y< 
and peęjple 
and none. _ ,,
should bė a greM edlJęational moyė- 
ment buiji, roughly, oūt of thė 
'Cognizancę of ą nųmbeį: of fąc£s, 
.ęonductėd on ^ęyėrąl fropts^ aibipcį 
at the ypilng aįi$ f|ie b$, and mo- 
tivated by ą ntimfe^r of cdpęepfs 
and idęas yyfiįcij may bę stąted va- 
riously, būt vvhich 1 see thus:

(To be continuęd)

P. Q. Wariis Against 
Savings Stamps 
Chain Letters

a period pf crisis, 
and impels multi- 
to seek ėasy ta|’- 

and svvift punish- 
to reinstate thejr

}VASHINGTON, D. C. — This men’s tąlk—it’s different — tha|; 
|own dęfinįtęly is not thę ai|swer I just go on seeing hipi. Of coprse, 
to a mąidęn’š p£ąyęr. Thąt is, if we’re too old to marry. A woman 
įnąidęn’s štili ąre prayihg for a ‘ 
prince charming.

Washipgtpn has top few prince 
Ch^rmings t<? go ąrountĮ. Thę ląst 
cerisus rfeports that there arė only 
91.1 men here for every 100 wo- 
men. That’s thę greatest dispropor- 
tion ręgisteręd anyvvhere in the 
country.

So thę stories s of lonesomeness 
are legiop. v

Įiere’s one from a 35 year old 
secretary who’s earning $3,200.

the
secretary who’s ęarning $3,! 
She’s ą trim brunetta from 
Mississippi vallėy. 

■ ■ • • ..

Datas.
“Dątes? Sure, I have plenty. Būt 

you know why? They figų re 1’11 
put in a good word to the boss. 
They’re galiant. Wė ėat at gobcĮ 
pląęeš. They send me flowers. Arifi 
tįiey woįilcĮn’t recognize mę onlh^ 
Street, if fhey met me-a sėcohd 
time. , ,i.... ,

“I livę in a one rppm apartment. 
Gavę up living vvith other girls. 
You know whąt happened whęu 
four of us lived together? We had 
a big apartment and a hpusekeep- 
ęr. We made an agreęment we 
vvouldn’t ever fight. We agreed 
that if we felt ourselves gėtting 
ąpgry we’d go to our ropms and 
elose the door. Do you knovv, there

Clo-

iii

ąpgry vve’d go to our ropms and 
• 
was always at least one dočr 
šed. Šo I live alone.

“I don’t think I’ve been 
with a man in > a year wh‘o 
mie out because he thought I

Calvin W. Hassell, Acting 
citpr of the Post Office ilepart- 
inent, has advisęd that the maits 
in all paris of the country are be- 
ing flooded at present with letters 
relating to so-called endless chain 
schemes soliciling defense savings 
stamps.

“Patrons of the various post 
offices depositing ,jn the -i 
■;ęr relating to schemes o/-5jii| Qa- 
;iire,” says Mr. Hašs^l, “should; be 
xvarned that the s’ending of such 
matter through the mai’š is a vio- 
Jatipn of the postą} fraud and 
lottery statutes. Notięes are served 
upon persons pąrfięipafing in such 
schemęs whosc narnės cofne to the 
atteritibn of thie Post Office Depart
ment requiring them to shovv sause 
why frąyd orders shpuld ont be 
issued against them. Such orders 
for'bid t|įę delivcry of any mail 
’.o the persons named therein.

Soli-

Is ;niat- 
ių Mųueinęs oi .ujus ųa- 

Jvfr. Hašs'el, “should be

birutė
SUNBŲRNED, BŪT HAPPY—

Our beach party at the Indiana 
Dunes drevv quįte a crovvd. Thanks 
to Al Davis and Tony Žickus for 
the grand musip provided for us 
on the mandolin . . . Oh, we all 
had a grand time. You could tell 
by our burned backs and legs!

out n 
took
wąs 

atlractive. It doesn’t mean a thing. 
’&hy don’t I go back home? Hlih! 
I can’t. I’m supporting part of the 
family. The future ?
sioned at 65.”

Hungry for a
This was told to 

head from upper; New York statė. 
She’s so hungry fpr a home of her 
6wn (she’s 32) thąt lašt year she 
took $1,000 from her savings and 
fprhished heF‘' aphart'm'ėht as ' shė 
would have tyverfe she ,ją '< bride. She 
has a datę, unsu^lly, on. Satųrday 
night. After all, red hair is red 
hąir. Būt it alvyays winds up in 
disillusion. ‘ 1;

Her lašt man 1 was a divorcee, 
mąpager of ąp.^au^o. company. He 
talked maryiage. 'The lasjt two Sat- 
urday nights he arriyėd at 11 p. 
m. fpi? dątes Sėt at 7 p. m. The 
sęęond tirrie the red head asked 
why. He blew up, Went to the 
phone, ęalled another giri for a 
data, ant Įeit.

The ęnd bf the road was des- 
cribed by a charming gray haired 
woman of 55. Night aifter night, 
around 9:30, her1 piano ’ begins to 
roll out Beethoven’s “Moonlight 
Sonata”. Then she works on thru 
Čhopin. Šhe plays superbly. Sl}e 
has a tired stoop, a gentie smile, 
and she wears tjįminine, frilly 
thingš,

1’11 get pen-

is o|d ąt 27 here, you knovv. The 
young ones —18 and 20—ge£ datas. 
Bųt you marry befpre 27, or else.”

One Beau Not Enough.
Thęrę įa ąn 18 yęąr old. She’s 

from Wyoming, and she’s a hand- 
some, brisk pėrson. She has one 
beau- At home she had six, usual- 
ly. So she’s sensitfye. The other 
night she turned 40Wh a date. 
She’s ^fraid he’ll find out he’s the 
pnly one. Then she flung herself 
on hęr bed for. a gpod cry. At 9 
spe vvent dowp tofhęc^rner drug- 
sfore for a chocblatę soda. Then 
she came home, vvashed her stock- 
jpgs, pręssed her dress, and read 
a loye story.

Signs of sočiai maladjustment 
here astounded opt of tovvners. 
They’re in thė ręstaurants, on the 
streets, at moyiė^, įn the parks. 
Ėvefyvvhęrę are groups of vvomen 
—fęom four to 12 of them—out 
seking diyersion, 
, Fivė p’clpęk on $>aturday is the 
girl’s vvitciung hoūr. They save 
their pėnnies all week for a good 
dinner “with the gang”. They re- 

they can get a cocktail 
cents and dinner for 75 cents. 
tip is a dimė.

“Big Evening.”
They dress up to impress 

other. The oldėr ones often
or three cocktails. Their voices 
a little shrill.
dance together. 
off to a1 movie 
evening.

Of course plenty 
vvomen marry. 
clerks” marry

serve a table some place where 
they can gėt a cocktail for 25

The

each 
take

Home, 
a pretty red

mostly in solft blue.
i

Lives Alone.
fipally revealed she__  had

to be a concert pianist. Būt

tvvo 
get 
and 
trot 
big

They get ųp
Then they 

and that’s a

here.

Washington 
Būt “guv’ment 

“guv’ment clerks”. 
Even the combined salaries don’t 
make for too good living
The wife goes on vvorking. They 
cąn’t afford a ęomfortable eight 
room house |ike dad and mother 
have back home. They Įiye in a 
little' ‘ apartm^rif / ‘Thėit' frieiictš live 
ih little apaHments'. It’s different. 
.It’s different likę this: Here’s 

the other side of the story as you 
told by a good looking bachelor 
vvith a good saląry. Sūre, he could 
date everynight in the vveek if he 
vvanted to. How long ahead does 
hė make appointments What dic 
the writęr mean? He just phone at 
the end of the day, if he feels likę 
going out.

PIRMYN
SHAKPS AND FLATS

V* J 'h* i ‘ * » •

Bits From Lašt Week

Aug. 4.—Evclyn Kazy 
vice-presidents, celėbra-

DUCKINGS ANP SpCH—

That cold-hearted Fpankie Gregg 
was ducking girls and I too was 
one of the vietims, unfprtunatelyl 
It was just di|cky of Charles Rey 
to invite girls to jumip of his shoul- 
ders . . . Every song that ever 
wąs yvritten was supg by the 
crowd on the bus and whęn thirty 
voices \get together, jimmie^.., 
Happy ’ go-lucky Ed Gedwill, was 
opr eonduetor and just made us 
Sing, regąrdless of ąpything. Once 

a vvhile hę would come out 
terrible

m j 
vvith a loud, “stop that 
noise, if you pleasė.” •

AS FOR THE GIRLS—

lunches, 
eta. As

Talk about svvelegant 
chįękęn, hpmęjnade cake, 
for boąt riding, UlUan Jokubęnis 
took care of that with a sp^etį 
boat at her dfsposal! Did you
notice, • bui of ęoūrae you mušt 
have, that £arling blouse and skirt 
Mįękety Lękte worę fp thp beach 
party? And thąt ėūtę pneh bląck 
bathing siiit of Anna Kampikas!...

She 
me.ant 
her father, died, ahd she grabbed 
ą $1,440 stenographęr’s job įh the 
department of agriculture, leaving 
her home in Dalias, and all* her 
friends; That vvąs 25 years ago.

Now shę lives ąlone in a good 
apartment. Shę makes $4,200. She 
neyęr entertains^ She goes to 
occasional concėt'ts ’ with another 
gray haired woman. Once a month 
an elderly beau takęs her to din
ner. He’s been doing it for 10 
years. Būt he’s never talked bf 
mąrriage.

She says: “I get so hungry for

Ęogers had a good tipe.., Jean 
Vespender gavė > Us the pleasure 
pf her company... Wanda Prane 
visited vvith thė group for a vvhile.

a line, do so, he really vvould ap- 
preciate it. ,

Šame evening at the Staphens’s 
home. The officer’s had a meefing 
to discuss matters for the coming 
year, and it sure was a disęussion. 
Lobks likę yours trujy and AdolpĮi 
Casper don’t hit it orf so vvell, for 
we were getting in each others 
hair, — būt in a friendiy way. on 1 
matteps of the coming year. lt was 
decided to give Carmen again the : 
lollovving year in Chicago, also pro- , 
bably barnstorm to Detroit and ( 
Cleveland, vvhich really sounds good 
to me. We vvill also give something 
,new the follovving spring vvhich 
jyvas Jeft open for discussion the 
/ollovving meeting. The outing to 
the Indian Wood Country club was 
cancellęd, because of lack of time 
and that wc were i n too deep in 
work for our broadeast over W.G.N. 
and our cntree into the Tribūne 
Festivąl. We will have opr own 
get-tbgethęr out to the Dunes, Šat. 
Aug. ^3, ’ vvhich I’m sure vvill be 
agreeable to all of you. Those vvho 
vvere out there lašt year knovv 
vvhąt fyn vve really had. Looks likę 
Stęll Parker apd Ida obtained that 
c|ay f.oj: pur Barn dąnce. Yes, folks, 
vvę have the dayj fhę place and 
also the hih-billies for our com
ing Barn dance. The date Sept. 27, 
1941, the Place: — Dan Ryan’s 
Woods — 87th and }Vestern Avė. 
The mušta by the “Happy Ram- 
blers from Wisconsįn”. Ves, tliey 
really vvill ramble 300 miles from 
Wisconsin to play for us. Admission 
only 56c.’ Tlie tickets will be ready 
next vveek and the members vvill 
. • » K . v i .• I 
reęeive their tickets through mail.

Frictay, Aug. 8.—Another icjiears- 
al. The evening vvas very vvarm and 
it looked likę everyhody vvanted

i ■ K 1 - ' »

our prpf. to take a ręst, for every- 
,bošy vvanted to direct the chorus, 
especially Sali y A. She really vvas 

.full of pep and gavę our prof. some 
competitįon. Yes, also our blondie 
Florence Bender had her ovvn coni- 
petition.

We also had a nevy piano play- 
er, none o.her than A. Navicky.

Long time no see.
Congra'vj-Įlatįons to one of Our 

‘babies” of tbe chorus, vvho placed 
third in the trials of the Tribūne 
Festivąl contest. It’s Chrįstine 
Milkr, vvho I assure you, vvill cop 
that Ist prize in the very near 
future.

Satųrday, Aug. 9.—Yes, folks, the 
day we sang over W.G.N. The girls 
vvore govvns, and the felloyvs vyore 
durk suits aini bow ties, whicli 
.hade a beautiful pieture, and vve 
iid have picturės which vvill
oe put in magazines and vvhat have 
. ou.
you 
we?

v. As . , • . ■

V* « į » ;

is novv up to the judges to givę 
,us the nbd. So, kids, until to-nite 
at the Drake Hotel, Michigan and 

x()ąk St. at 7:00 P.M. ęhins up. And 
bear in mind: “Avoid exiremes; 
forbear resenting injuries so much 
as you think they deserve.”

LIK
Ha-ha! Here’s one vve thought 

the boogie-vvoogie fans vvould ąp- 
preciata. Do you knovv what the 
termite said to the bartender? 
“Beat me, daddy—I ate the bar.” 
Groan-groan—you svving fans — 
how they do razz your musical 
tastes.

—o—
There are two young ladies who 

at the present time partįculąrly 
shun boogies-vvoogie pr anything 
remotely related. The main reason 
for their quiet, peaceful, medetati- 
ve statė is — appendectomy. Anne 
Bennes and Evelyn Kazy are both 
recovering povv and anxious to get 
“back in the groove.” Trank you.

—o—
Al Drigot’s been biting his fin- 

ger naįls. What with a B. A. re- 
ceptly earned at the Universįty of 
Chicago, a keen job vvith Peoples 
Gas Co. — he receives Ūncle 
Sam’s questionnaire ąnd vvonder 
vvhither the vvind will blow next.

—o—
To continue in the šame vein— 

or should 
Drigot is 
vvhere he 
vveeks to 
post here
tion plant.

I say šame family—Stan 
leaving for New Jergey 
will train for three 
retum to a government 
in the nevv Joliet Muni-

How did vve sing? Well, folks, 
vvere the judges? How did 
Let us knovv? Thanx.
for the Tribūne Festivąl, it 
• t » ’ ’i i

had an- 
our program 
Apg. 9, a n (Į

B.

FORE-ĄNP-ĄFT—
There’s quite a nesemblance hęt- 

•vvėėn Wan4a Balas anef 'Dorothy 
Pajapskąg ąod a very nice pne 
too. Botb girls arę pleasingly 
plūmp, have hice smiles . . . Yes 
I’m sure Andy Gillis and Ckestėr!

MONTIILY MEETING—

Big pląns for 1 coming 
SMCb as ojir, “Mopnjight Crųise”, 
“Węenie Bpąst”, “Barn Dąnce”, 
e te. .. Būt of course now, more 
than evęr, vvą ąrė Ipokjng fbr- 
vvard to an abundanče of ‘ soėiąl 
events vvith high spirited Mapy 
Barpętt as preęidęnt!!

AH, NEW MEMBERS—
Welęome to our club, i Mr. Tony 

Bukauskas and Mips Louise B^l- 
chunaš. ]Ve are very 1 happy tp 
bąye you ,vvith us, Ųndefstand l\|r. 
Ędward Weręk; is coming to visit 
us soon. Good!

Littlė Lee.

events

Monday, 
one of our 
te(| hęr birthday at the Holy Cross 
j-fospįtąl, convalescipg from an ap- 
pendicitis operatioh. Šhe's doing 
fine.

Tuesday, Aug. 5.—We 
other rehearsal for 
to sing on W.G.N.,
also to brush up on our' cntree in
to the trials of the 
ival at the Drake
Aug. 11. Attendance vvas lovv and 
so vvąs the vveather. Chuck and 
Ida Matekonis cęlebrąted their $e- 
ęopd vvędding annįversary. Con- 
gratulalions, and many more to 
come.

Wednesday, Aug. 6.—Joex Stankui 
apd your’s truly vvent to visit Eve- 
,lyn Kazy ąt the Holy Cross Hps- 
pital. 1 never savv so many flovv- 
ers and so much candy. Joe and 
1 had tp sąmple each box and l 
be| Joe put 6n about 5 Ibs. if not 
morė.

She’H be hoine next vveek, so 
you people vvho have not as yet 
visited her do so, it vvill help her 
ajong ta co?nc i^ąęk tp us, to en- 
Įoy thę things she has missed vvhik 
peing ill.

fktirsclay, Aug. 7.—Yours truly 
wėnt'down to visit Joė Žukas, and 
f.ound bim playing crjbbage. Looks 
likę everybody there knovvs tbe 
gaine, and Joe is the champ. Had 
a very, good ^ppyęršatjpn wi||i him. 
lt looks tka| į‘f things go fjght in 
thė next 3 mdnths for Joe, hę’ll 
be back vvith us. We vvill be glad 
to vyelcpipe Įiim back in our' fotd 
and makė him feel thąt he really 
vvas vvllh us^ail the time. Those pf 
you vvho have not as yet been 
uovyn to see him or droppęd him

Tribūne Fest-
Hotel Monday,

U.S. Army StrengtĮi 
Is Estimated At 
1,531,800

The strenght of the Army of 
the United States today is estima- 
ted at 1,531,800 officers and enlist- 
ed men. The breakdown is as fol- 
lovvs:

OFFICERS

Regųląr 
National 
Reserve

Ąrmy ....
Guard

Officers

—o—
Four E. U. C. members are pow 

in Los Angeles. Anne Charm, 
Francis and Al Boris, and Al 
Childs. Strange that four diverse 
paths should happen to converge 
at the šame time in the šame place.

—o—
Then there’s Bruno Petraitis 

with a wedding to attend every 
week-end. Charlie Rusackas won- 
dering vvhether the ^oddešs Diana 
will favor us with a beautiful 
pite this Satųrday for our < ’bsach • 
party. And the ^ęhdlar^hip Cqpi- į. 
mi'tteė quite involved in deciding, 
the winner of our Scholar6hįp.•

— Wenettk. •

New U.S. Civil Ser
vice Ėxaminations

PBJNCIPAL ECONOMIST (ANY 
SPEClALIZEl) BRANCH) — $5,600 
A Year.

SENI0B ECONOMIST (ANY SPE- 
C1ALIZED BRANČH) 
Year.

$4,600 A

(ANY SPECIALI Z - 
— $3,800 A Ycar.

ECONOMIST (ANY 
BRANCH) — $3,200

ECONOMIST (ANY 
BRANCH) — $2,600

15,000
21,900
63,400

100,300Totai

ENLISTED MEN
Regular Army, 3 year enlist- 

ments ................   484,500
Regular Army Reserve and 

one year enlistmęnts ........... 17,500
National Guard jn Fęderąl

Service ...... ........ .............. 260,000
Selective Servięe

Traineeš 669,500

Totai 1,431,500
TOTAL CQMBINED STRENGHT

Regular Army ............... 517,000
National Guard ............... 281,900
Reserve Ofncers ........... 63,400

Service

ECONOMIST 
ED BBAN()H)

ĄSSOC1ATE
SPĖC1AL1ZED
A Year.

ASSISTANT 
SPECIALIZEJ) 
A Year.

JUNIOB SOIL CONSEBVATION- 
1ST — $2,0i()0 A Ycar.

C|HE|< ENG1NEEBING AID — 
$2,600 A Year.

PRINCIPAL ENGINF.ERING AID
— $2,300 A Vear.

SEN1OB ENGINEERING AID — 
$2,000 A Year.

ENGINEERING AID — $1,800 A 
Year.

as^įstant'ęngineebing aid
— $1,620 A Yęar.
STUDENT PHYSiOTHERAPY AIDE
— $420 A Ycar.

APPRFNT1CĖ PHYSIOTHERAPY 
4IDE — $1,440 A Y^af.

.JUNIOB MEDlCAl' OFFICER 
(BOTAT1NG 1NTERNESHIP) — 
$2,000 A Year.

JUNIOB MED1CAL OFFICER 
(PSYCH1ATR1C RESIDENT) — 
$2,000 A Year.
(St. Eliząbeth’s Hospital, Federal 
Sęcurity Agency, Washington, D.C.»

JUN1OR veterinaAian — $2,- 
000 A Year.

Buread of Animąl Hųsbandry, 
DepU. of Agriculture

UNDER MIMLEOGRAPH OPERA- 
TOR — $1,200 A Year.

1 JUNIOR ĖNG1NEER — $2,000 A 
Year.

APPLICATION FORMS. — May 
be secured at new Post Office Bidg. 
Chicago ą|so any further Inform
ation re above.

SęĮęctive
Traineės .. 669,500

Totai
■' •1 1
l,5įi;800

S|<pl|)Įnigj Naujienose 
pipna nąuda dėltp. 

kad ' 
yra

pačio? Naujienos 
naudingos..
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Mirtis Dumble
H. BARBUSSE, žiuri į mane, ir mes bandome 

atsiminti, susivokti. Pamažu 
mes grįžtame į gyvenimą, į die
nos šviesą ir į baisybes. Vėl 
prieš mus ištuštėjusi lyguma,

dar ne galas. Mes vėl suvirsta
me ant žemės.

Užmerkiame akis ir tik ret
karčiais prasimerkiame.

Knupsodami eina musų link 
kažkokie žmonės, pasilenkia 
prie musų ir šneka tyliu nu
vargusiu balsu. Vienas jų sa
ko:

— Šie sind todt... Wjr blei- 
ben hier...

, — Ja, — atsidusdamas atsa
ko kitas.

Jie pastebi, kad mes judame, 
ir tuoj sugriuva šalia musų. 
Vienas jų tyliai kreipiasi į 
mus:

— Mes pasiduodame, — sa
ko jis.

Ir jie nejuda.
Po to jie, lyg pajutę kokį 

palengvėjimą, išsitiesia šalia 
musų, jausdami, jog dabar bai
gėsi jų kančios, ir vieno jų pur
viname veide pasirodo šypsena.

— Pasilik čia, — sako Pa- 
radizas, nepasukdamas galvos, 
atremtos į pakilimą. — O pas
kui gali eiti su mumis, jeigu 
norėsi.

— Taip, — sutinka vokietis.
— Man jau pakanka...

Mes jam nieko neatsakome.
— O kiti taip pat gali pasi

likti? — vėl klausia jis.
— Jeigu nori, tegu pasilie

ka, — atsako Paradizas.
Ir keturi vokiečiai išsitiesia 

dumble.
Vienas jų pradeda knarkti, 

lyg kokia verksminga daina 
veržiasi iš jo krutinės. Tada ki
ti staiga atsiklaupia ir su iš
gąsčiu veiduose žiuri į jį. Mes 
stebime šį vaizdą. Knarkimas 
prityla, ir mėšlungiškai truksė
jęs kaklas sustingsta.

— Er ist todt, — sako vie
nas vokiečių.

Jis pradeda verkti. Kiti at
sigula miegoti. Beverkdamas už
miega ir jis.

Svyruodami eina keletas ka
reivių. Jie, lyg girti, šalia mu
sų jiems patogiau, — ir mes 
užmiegame visi drauge, lyg 
broliškame kape.* * *

Mes atbundame. Paradizas

(Tęsinys)
— Ten dar blogiau, negu čia. 

Žmonės krenta į duobes ir ne
galima juos ištraukti. Visi tie, 
kurie naktį atsistojo ant kanuo- 
lės sviedinio išmuštos duobės 
krašto, žuvo. Mes matėme že
mėje galvą, kuri bejėgiškai krai
pėsi, nes visas kūnas ir rankos 
jau buvo sulindę dumblam Ten 
yra kelias, kuris vietomis bu
vo pridengtas žagarais; bet ža
garai prasiskyrė, ir dabar po 
jais atsivėrė tikri spąstai žmo
nėms. Ten, kur nėra žagaru, 
vandens gilumas siekia dviejų 
metrų. Žmonės neteko rūbų ši
tame dumble. Pažiūrėk štai į 
šituos: teko nupiauti apsiaustų 
skvernus, kad išvaduoti juos, 
nes jie patys nebeturėjo jėgų 
atsikelti ir tempti tokį sunku
mą. Diumo apsiaustas, kurį mes 
vargais negalais nuo jo nuvil
tom, svėrė per 40 kilogramų... 
Mes vos pakėlėme jį dviese. 
Štai, pažiūrėk į šitą basomis 
kojomis. Žemė įtraukė jį ir nu
plėšė nuo jo batus, kojines ir 
kelnes. Tai nematytas baisu
mas !...

Ir žmonės slenka toliau, vos 
pavilkdami kojas.

Mes atsiliekame. Ledinis vė
jas linguoja mus, lyg medžius.

Einame nedideliais žingsniais. 
Pasukame į šalį, patraukti vaiz
do dviejų žmonių, kurie stovi 
surėmę pečius ir apsikabinę už 
kaklo. Kas jie? Priešų kūnai, 
susikabinusių mirtinose grum
tynėse ir sustingusių tokioj bū
senoj, kokioj juos užtiko mir
tis? Ne, tai du žmonės, kurie 
atsirėmė vienas į antrą, kad už
migtų. Jie negalėjo atsigulti že
mėje, slystančioje iš po kojų 
ir galinčioje juos praryti, ir to
dėl prisišliejo vienas prie an
tro, apsikabino ir užmigo, įsmei
gę ligi kelių i dumblą.

Mes pagerbiame jų sustingi
mą ir atsitoliname nuo to žmo
giškos kančios įkūnijimo.

Greitai ir mes patys susto
jame. Mes perdaug pasitikėjo
me savo jėgomis. Jokiu budu 
negalime judėti. Musų kančioms 

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

W • S • B • C 
1240 Kilocycles

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

JUOKAI • PRANEŠIMAI • IR T. T.

7:00—7:45 VAL. RYTE

No. 2691—Išsiuvinėti namų papuošalai

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT„ No. 2691 |
| 1739 S*. Halsted St, Chieage, HL |

| Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No-------------- |

I Vardas ir pavardė —- --------------------------------------------------------- |

' Adresas - ----------- ------------ 7 »---------------------- --------------------- I
1 7 I1 Miestas ir valstija.------------------------------- *----- :----------------------------- —I

paklausė:
— Tu miegi B
— Ne! Bet aš nenoriu judė

ti, — atsakė prislėgtas balsas, 
kyląs iš po dumblo krūvelės. 
— Supranti, man atrodo, jog 
man suplėšė pilvą, bet aš tuo 
dar neįsitikinau ir bijau pažiū
rėti. ' . ,

— Leisk, pažiūrėsim.

užlieta vandens ir pridengta pū
vančiais arba dar kvėpuojan
čiais kūnais.

Paradizas sako man:
— Štai koks karas.
— Taip... štai koks jis... — 

pakartoja jis prislėgtu balsu.
Aš suprantu, kad jis nori pa

sakyti:
— Karas —r tai ne atakos, 

panašios į manevrus ir para
dus; tai ne kovos su plevėsuo
jančiomis vėliavomis, tai ne 
rungtynės, o beprotiškas nuo
vargis, vanduo ligi juosmens, 
purvas ir šaltis; tai pažaliavę 
veidai, sudraskyti kūnai ir la
vonai, netekę žmogiško pavida
lo; tai begalinis kentėjimų vie
nodumas, o ne sidabru blykčio- 
ją durtuvai ir trimitų garsai 
saulėtose lygumose.

Štai ką galvojo Paradizas, at
siminęs musų maršą per mies
tą. Ir jis praburbleno.

— Atsimeni tą bobpalaikę, 
kuri klausinėjo apie atakas ir, 
varvindama seilę, džiūgavo: 
“Koks, tur būt, puikus vaiz
das...”

Ir jis išspiovė burnon prilin- 
dusį purvą.

— Tegu sako, kad taip rei
kia, — piktai tęsė jis. — Ge
rai, aš sutinku. Bet kad tai 
gražu! O, ne!

Kankinamas tos minties, jis 
vėl prabilo:

— Štai kokiomis kvailybėmis 
mums prikemša galvas, siųsda
mi mus mirti.

Ir jis vėl nusispiovė, bet nu
vargęs griuvo galva ant savo 
spiuvio.

Paradizas, jaudinamas savo 
kankinančių minčių, pabraukė 
ranka oru ir pakartojo savo 
žodžius:

— štai koks karas... Ir taip 
visur. Kas mes visi ir kas vis
kas aplink mus? - Niekas! Vie
nas taškas. Atsimink, kad šian
dien rytą tiek pat kančios ir 
vargo išsitiesė trijų tūkstančių 
kilometrų juosta per visą pa
saulį, — tiek, o gal būt ir dau
giau.

— O be to, — prabilo ąalia 
musų gulįs draugas, kurio ine- 
ouvo galima pažinti net iš bal
so, — rytoj tai vėl atsinau
jins. Juk buvo, gi tai vakar ir 
užvakar.

žvalgas su pastangom, tar
tum perplėšdamas žemę, išsi
veržė iš dumblo, kuriame liko 
dubimas, panašus j kąrstą, ir 

atsisėdo. Paskui jis sumirksė
jo akimis, papurtė purvu apli
pusį veidą, kad numestų dum
blo sluoksnį, ir tarė:

— Gal būt mes šį kartą kaip 
noūs išsisuksime. Kas žino, gal 
jut, išsisuksime ir rytoj.

— Paradizas, susilenkęs nuo
prilipusio dumblo • sunkumo, 
landė atvaizduoti karo keistu
mą.

— Kada kalbi apie karą ap
skritai, — balsiai samprotavo 
jis, — tai vis vien nieko aiš
kaus nepasakai, nes žodžiai be
jėgiai... Mes čia į viską žiūrime 
aklomis akimis...

Netoli musų kažkas storai 
pratarė:

—>Nėra jokios galimybės vi
sa tai atvaizduoti.

Su tais žodžiais prasiveržė 
juokas.

— Kaip gi galima įsivaizduo
ti, nepabuvus Čia ir nepama
čius.

— Nebent išeitum iš proto!
— pratarė žvalgas. t

Paradizas pasilenkė prie šalia 
jo gulinčios dumblo masės ir

_ Palauk, — atsakė sužeis
tasis, — aš dar noriu truputį 
pagulėti.
'\ Kiti bandė judėti, slinkdami 
repečkomis, mesdami nuo savęs 
lipią, slegiančią dumblo žievę. 
Sustingimas nuo šalčio pamažu 
nyko, bet dienos šviesa neuž
sidengė virš šitos purvinos ju
ros.

Vienas musų prabilo liūdnų, 
’yg laidotuvių varpas, balsu:

:— Veltui vėliau pasakos vL 
sa tai: niekas netikės... Ne iš 
pykčio ar noro pasityčioti, o 
todėl, jog negalės patikėti. Jei
gu tu liksi gyvas ir kada nors 
papasakosi: “Mes dirbome nak
tį, kai mus ėmė apšaudyti; o 
paskui vos nenuskendome dum
ble”, tai tau atsakys: “Jums, 
tur būt, buvo tada ne juokai”. 
Ir tai bus visas atsakymas. Ir 
niekas nežinos, ką mes išken- 
tėjome. Tiktai mes patys.

— Ne, net mes patys užmir
šime! — sušuko kažkas.

— Teisybę pasakei: mes už
miršime. Mes jau užmirštam...

— Mes perdaug visko matė
me !

— Ir visko, ką mes matėme, 
buvo labai daug. Mes ne tokie, 
kad galėtume viską atminti. 
Visa tai išsiblaško į visas pu
ses, nes mes perdaug mažu- v • • »ciai.

— Taip, viskas užmirštama. 
Užmirštama tas nuolatinis di
džiulis vargas, tie begaliniai žy
giai, išarią žemę, sutrypią ko
jas, nudildą net kaulus, slegia
mus kuprinės, kuri nuo nuo
vargio išauga ligi dangaus. Už
mirštamas marinąs nuovargis, 
kai nebeatsimeni net savo var
do, trypimas vietoje ir nejudė
jimas, nepakeliami darbai, kan
čios, tykojimas priešo, kuris iš 
visur supa tave, ir naktį kova' 
su miegu ant išmatų ir utelių1 
pagalvės. Bet užmirštama net 
baisiųjų patrankų ir kulkosvaid
žių ugnis, fugasai, nuodingosios, 
dujos, atakos. Mesr pasibaisėja- 
me tiktai tuo moibentu, kai vi- 
sa tai vyksta. Bet viskas nu
blunka atminty .įprdingsta kaž 
kur; .lieka tiktai daiktų pava
dinimai, tušti žodžiai be turi
nio, lyg laiške.

— Tai tiesa! — įsikišo vie
nas kareivis, nepasukdamas 
•galvos. — Kai aš-buvau atosto
gose, pastebėjau, kad jau daug 
ką pamiršau iš ankstyvesnio . 
gyvenimo. Ten buvo mano laiš
kai, ir aš juos perskaičiau, lyg 
kokią naują knygą. Ir nežiū
rint to, aš užmiršau visus per
gyventus kentėjimus. Mes užuo
maršos. Žmonės — tai daiktai, 
kurie tiktai retkarčiais tegalvo
ja, o svarbiausia, — užmiršta, 
štai kas mes!

— Vadinasi, nei mes, nei ki
ti viso šito neatsimins! Vadi
nasi, tiktai vargas dingsta be 
pėdsakų!

Ir šitoji mintis dar labiau pa
didino žmonių sielvartą.

-— O, jeigu visa tai atsimin
tų vėliau! — sušuko vienas.

— Jeigu visa tai liktų at
minty, — pastebėjo kitas, — 
tai daugiau nebebūtų karo!

Trečias išmintingai pridūrė:
:— Taip, jeigu visa tai liktų 

atminty, šis karas nebūtų toks 
bevaisis.

Staiga vienas likusių gyvas 
ir ligi šiol visiškai nejudėjęs, 
atsiklaupė, sumosavo purvino
mis rankomis ir juodas, lyg 
šikšnosparnis, kurčiai sušuko:

—- Tegu daugiau nebus ka
ro!

Tame purviname kampely, 
kur mes, silpni ir bejėgiai svy
ravome šalto vėjo pagairėj, tarp 
purvo ir balų, šito žmogaus šūk
telėjimą pasekė kiti tokie pat 
šauksmai.

— Reikia, kad po šito karo 
nebebūtų daugiau karų!

Niūrus, pikti šitų prikaltų 
prie žemės, įaugusių jon žmo
nių šauksmai kilo aukštyn ir 
vėjas juos išnešėjo, lyg spar
nais.

— Nereikia daugiau karo 
Nereikia daugiau karo!

— TaijB Pakanka!
— Tatai perdaug kvaila!. 

Tatai perdaug kvaila! Ką visa 
tai reiškia, jeigu kalbėti iš es
mės? Ką reiškia tie visi daly
kai,. kurių net išreikšti nega
lima?

Ir jie niurnėjo, urzgė, lyg 
žvėrys, pasislėpę nuo potvinio 
mažame tyštančios žemės skly
pely. Protestas, besiveržiąs iš 
jų krūtinių, buvo toks didelis, 
kad juos net dusino.

— Mes sutverti, kad gyven- 
tumėm, |O ne stiptumėm štai 
šičia. ' z

— Žmonės sutverti dėl to, 
kad butų vyrai, tėvai, žmonės, 
o ne žvėrys, kurie perkanda 
vieni kitiems gerkles.

— Ir visur, visur tiktai žvė
rys ir žvėrys, įsiutę žvėrys.

Pažiūrėk, pažiūrėk!...
... Aš niekada neužmiršiu 

vaizdo tų bekraščių laukų, nuo 
kurių paviršiaus nešvarus van
duo nuplovė visas spalvas, vi
sus pakilimus, visus bruožus; 
jų linijos, pridengtos cĮumblu, 
tyso į visas puses, pro kyšan
čius baslius, spigliuotas vielas 
ir įvairius pastatus. Ir ten, tarp 
liūdnos šito Pragaro tuštumos, 
praskrido pirmas proto, logikos 
ir išminties suvirpėjimas, stai
ga nušvietęs, lyg beprotybes

leve,
ŽIŪRĖK!
Štai tas namas 
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSE
SKELBIMUOSE!

te nusipirkti namą, arba par
duoti; jeigu norite išnuomuo- 
ti ir nusinuomuoti butą, nesi
rūpinkite ir nedėvėkite padus 
gatvėmis. Peržiūrėkite
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSIUS 
SKELBIMUS.
Ten atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerų namų pirkti 
ir greitai surasite kostume- 
rių savo namui parduoti. Ir 
butą greitai išnuomuosite! / 
Kasdien. peržiūrėkite Smul
kiuosius Skelbimus, ir jeigu 
turite ką .parduoti, įdėkite į 
Smulkiuosius Skelbimus ir 
savo skelbimą.
Nebrangu ir labai praktiška. 

Naudokitės “NAUJIENŲ"
Smulkiais Skelbimais!
Tel. CANAL 8500

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gautVuž $1.00. Per paštą 
siuų iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St. 

chicago, nx.

žibtelėjimas, šituos žmones.
Aš mačiau, kad šitoji min

tis juos kankino. Jie pradėjo 
suprasti, kad gyventi žemėje ir 
būti laimingu yra ne tik musų 
teisė, bet ir pareiga ir net idea
las, kad visuomeniškas gyveni
mas sukurtas tik dėl to, kad 
kiekvienam palengvintų jo as
menišką gyvenimą.

— Gyventi!
>— Visiems gyventi!... Tau !... 

Man!...
— Nereikia daugiau karo!... 

Nereikia!... Tai perdaug kvai
la!...

Miglota mintis sužibo aiškiu 
žodžiu... Aš pamačiau pakeltą 
galvą, apvainikuotą purvu, ir 
lupas, ištarusias:

— Dvi kovojančios armijos 
— tai viena didžiulė armija, 
baigianti savižudybe.

(GALAS)

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rusių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

Pirkite
DABAR!
Pečius, Rakandus, Parlor 
Setus, Karpetus, šaldytuvus, 
Skalbyklas ir Radios. Bud- 
riko krautuvė dar kainų 
nepakėlė. Busite pilnai už
tikrinti žemomis kainomis, 
o toliaus bus brangiau.

Galite pirkti įmokant 
$1.00 .depositą dėl tolesnio 
palaikymo ir pristatymo.

Išsirinkite dabar sau pečių 
žieminį, gesinį, anglinį arba 
aliejinį. Sutaupymas vieno 
trečdalio.

Atsilankykit pamatyt vi
sas naujas radios 1942 me
tų iškrautas šalia prie ša
lies. Išsirinkite naują radio 
dabar. Išmainykite savo se
ną radio.

Jos. F.
BUDRU

FURNITURE
HOUSE

3409-11 So. Halsted St.
Tel. YARds 3088

Budriko Radio Programai.
WCFL 1000 K. Nedėlios 

vakarais 6:30.
WAAF 950 K. Nedėlioms 

4:30 vakare.
WHFC 1450 K. Ketvergo 

vakarais 7:00.

Garsinkitės “N-nose”

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

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU 

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

[ INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

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

Sutaupysi daug darbo ir pinigų 
ant anglių šią žiemą, jeigu įgysi 

geriausį šių laikų stokerį.
LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKERIS 
kuris yra išdirbamas Chicagoje, 
yra geriausias ir stipriausias iš 
visų stokerių. Sumala akmenis ir 
Šlytas. Niekas negali sugęsti ar- 

a nulūžti. Neturi “shear-pin”.
Stokerį įdės kompanijos darbi
ninkai ir gausit patarnavimą 
tiesiai r iš kompanijos dieną ir 
naktį. Duoda 3 metus išmokėti. 
Slegaitis Stoker Sales 

6921 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

Visuomet gausit teisingą ir man
dagų patarnavimą. Jonas Slegai 
tis turi ilgą patyrimą šiame biz
nyje ir suteikia pilną užganėdi-

-—■——■J

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
_________  _____ _____ ✓

Nepriklausomybė 
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*4%.
KEISTUTI) SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, 8f,.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

IEW COMPLETE

6 N JO STILIAUS 
plonų tūbų radiato
riai. 5 sekcijų 17” TIK 
Red Jacketed Boile
ris. su 470 kvad
ratinių pėdų karftto D

vandens radljadja. J ' p f- į p į 
automatinis vandens w į Vljįl Įį 
leidimas, visi reika- g a 
llngl žitingai, uždą- 
ral ir čmdos pilnam 
apšildymo (rengimui. 
Visa nauja medžiaga.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias atakas miestą boilerių 
srity, boilerių dalyt, grotai visų il- 
dlrbysčių boileriam. Taipgi tankai, 
šildytuvai, išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS

HEATING 
PLAUT 

FOR 

11U RŪŪM

Ugi 1 P. M.
i užmiesčio'orderiai i
J_______ GREIT IIPĮLDOMI I

B Apskaičiavimai noriai teikiami rritui

C. MILLER CDMPANV
1 247 W. LAKE -MONrpc JJ87
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‘‘Partizanai ir ‘specai”
Sqviętų komųrpkatupse apie mųšius rytų fronte nuo

latos yra minimas “partizanų” veikimas: jie puola vokie
čių kariuomenės daliniu^ užfrontėje, trukdo vokiečių ka- 
riupmępės susisięįdmą, apd0 geležinkelius ir telegrafo li
nijas, ir t.t. Raudonosios armijos karo strategijoje “par
tizanai” vaidina, kaip n)atyt> sYarM& rPiS* Arba bept 
Maskvos propaganda nori, kąd apie juos £aip m^nytU 
publika. * '

Ęeikįa pastebi, kad ParWząpįškq kąr9 (g^ęrįlla 
Wąr£ąrę) šalįpįnkąi šiądien vadovauja sovietų Raudo
najai ąrmijąi-

Nuo to laiko, kai bofš.eyikąi ginkluoto pučo kelių pa
grobė Rusijoje valdžią į savo rankąs ir ėmė organizuoti 
savo “revoliucinę” kariuppien& J°je prasidėjo kova tąrp 
dviejų krypęių: partizaųų ir karę specialistų. Ųž parti
zaniškų kąru metodus stpjo dąųgiaųšja £fya|iriąs ir jo ar
timas sėbras Vorošilovąs, o karo “spėcams” vajįovąvo 
Tuchačevskis.

Vienu laiku Tuchačęyskio srovė, kaip rašo Rusijos 
bolševizmo istorijos žįpovas Borjs NikoĮąjevski, buvo pa
ėmusi viršų “revoliucinėje karo taryboje”. Tuchačevskis 
tuomet pareikalavo, kad visį Raudonosios armijos ko- 
manduotojai išeitų specialų mokslą KąrP Aka^ffl9°jA 
Senieji bojševikų sulai, pasižymėjųsįęji piliętmįę kar9 
metu kovose su įvairaus plauko “baltagvardiečiais”, bųJ 
vo taip pat priversti lankyti Karo Akademijos kursus ir 
Jąikyti kvotimus. Bet jiems tas muksiąs buvo žymiai pą-' 
lengvintas ir sutrumpintas, taip kad jie tikro išsilavina
mo vistiek neįgijo.

VorosĮlovas, Bųdepny ir daugelis kitų Raudonosios 
armijos generolų, k^ip buvo, tai ir paliko tik partizaną}, 
o ne learo specialistai. Daugumą jų bųyę |-je rH" 
tplių armijoje (“Kon-aripiją^), tpRSl jĮp pFRP1^

Jie įgijo prastą vardą kąFP H1’’J F

šąi pasmerkti. Jisai nųr 
artinant prie Varšuvos, 
išpildyti vyriausios karo ~:_ 
to 
įsakyta sustiprinti - 
Bet Stalinas, pąyydėdąnįas

.^APŽVALGA rrihi'i agat
KOMUNISTAI ŠAUKIASI 
‘ DIEVO PAGALBOS 

t l V

Kuomet Hitleris užpuolė so
vietų Rusiją, Stalinas taip nusi
gando, ka^ kreipęsi į prayosja- 
vų bažnyčios galvą, metropoli
tą Sergiejų, prarydamas jį' pa
simelsti uz sovietų arpiiją. Ir 
Šis tą prašymų išpildė. Ameri
kos komunistų organas “Dajly 
Worker” su džiaugsmu pranęšė 
sayo smaily tojams, kad Šergįe- 
jųą pareiškė;

“Rusų bažnyčia teikia pa
laiminimą ginklams, pakęl- 
t|eips prieš fašizmą.”

Toliau, pasak “D. Workerio”, 
prayęsjąvų faąžpypios galva pa
skelbė ganytojišką laišką tį|<in- 
ĮįeipsįenĮS, kuriame sąkbma:

z
linas žino, kad Rusijos ūkinin
kai bolševizmo nekenčia.

■>

OPOZICIJA VOKIE 
TIJOJE

sekti karo frontuose. Iki, šiol, 
deja, naciai vis laimėdavo per-

JUOKIASI Iš VEID
MAINIŲ

KAS, KUR IR KAIP
‘•TAIKOS OFENSYVAS”

“Šiąpdįen, kąęlą mpsų 
Žmonių kraujas dažę rusų že- 
pię, |<aį tųjistančįai nekaltų 
žiponių lięį$a aukomis fasis- 
tijiįų vandalų, }<ai musų žipo- 
noms ir dukterims grasią iš
niekinimas, o sunams ir vi
sai šajiai prievartą ir vergo
vė, ineę, bažnyčios vadai, at
sišaukiame į tikinčiuosius 
ginti savo šalį.”

O seniau kie|< kępjgnįstai ty- 
čiodavosi i$ faunĮgų įpaišą, kacl 
Dievas padėtų laimėti karą!

Nei Stalinas, nei jo klapčiu
kai, žįnomą? nęfiki, kad “Die
vas jiems P^fięs”,’ |}et jie ma
no, kąd poterįal įfikips Rusijos 
valstiečių minias, jogęi reikia 
ginti kraštą nuo vokiečių. Sta*

Kadangi nacių diktatūra su
naikino žodžio ir spaudos lais
vę Vokietijoje ir niekas negali 
viešai pareikšti priešingos val
džiai nuomonės, tai daugelis 
žmęnig užsieniuose ipąųo, kad 
visi Vękietiję§ gyventojai yra 
naciai. Bejf iai yra dięžiauęia 
klaida.

Ęuvęs Prūsų vidaus reikalų 
ministeris, socialdemokratas Al- 
faęrt p. Grzesjnski, nurodo, kąd 
Hitlerio partija niekuomet nėra 
gavų$i (daugumos balsų laisvuo
se rinkimuose. Kuomet HitĮe- 
ris pagrobė valdžią į savo ran
kąs, jisai stengėsi visokiais fau- 
dąis žmones suagituoti, lįet 
abejotiną, ąr jo pastangos lju- 
vo vaisingos. Pačios valdžios 
duomenimis, 1939 m. balandžių 
1 d. Didžiojoje Vokietijoje (į- 
iinant Austriją ir Čekijos-tyfo- 
ravijos “Protektoratą”) buvo 
436,857 politinių kalinių. Iš jų 
260,540 buvo koncentracijos 
stovyklose, likusieji kalėjimuo
se. Jeigu netoli pusę miliopo 
žmonių reikia laikyti kalėji
muose ir koncentracijos stovy
klose, tai galima numanyti, 
kaip žmonės valdžią “myli”.

Dauguma Vokietijos gyven
tojų, veikiausia, yra priešinga 
Hitleriui. Ret jie nėra organi
zuoti ir neturi ginklo atsiginti 
nuo rudmarškinių. Jie sukils, 
kuomet Hitleriui pradės

Nuo to laiko, kai Vokietija 
užpuolė sovietų Rusiją, komu
nistai pradėjo remti karą, kurį 
pirmiaus jie vadino “imperialis
tiniu”. Visi iš jų dabar juokia
si. Pavyzdžiui, vienas “Kelei
vio” korespondentas, rašydamas 
apie penktakojo Bimbos kalbą, 
neseniai pasakytą Norvvoojde 
(Mass.), sako:

“Ikį šię) Bimba drąskėsi, 
kęikdąpias Aųglijęs ‘iiųperįa- 
lizmą’ ir srąerfadąmas jos ve
damą karą prieš Hitlerį, o 
dąfaar stąigą persįyerfę rągo- 
žįupi ir jau nori Anglijos 
‘imperializmui’ pasitarnauti.

“Ar tai ne faumbųgąs? Į<as 
gi Ęimbąi |įkės, kad jo bol
ševikišką (Įušią staiga pasi
davė Anglijos ipiperia|izipo 
garbintoją 7 Juk jis kaip bu
vo demokratijos priešas, tąip 
ir pąsiĮįęka. Įr PP Angliją 
jam rupi, faet SĮąlino kpdiš.”
Tačiau Stalinas savo kailį 

vargiai išgelbės, nes savo žięp- 
la politika jisai pastatė Rusi
ją į tokias sąlygas, kad y įsame 
Europos kontinenĮę jį šiandien 
nebeturi nė vieno draugo ir są
jungininko. Jeigu Stalinas bųtų 
stojęs į pagalbą demokratijoms, 
kuomet naciai dar nebuvo už
kariavę Vakarų Europos, fai 
butų buvę kas kita.

I , » •

Kai su Stalino diktatūra atsi
tiks tas pats, kas pęreiiame pa
saulio kare atsitiko su caro Ni-

• I * .. . •

kalojaus valdžia, tai Maskvos 
davatkėlės galės šunį apsikabi

nėsi- nusios verkti.

Kai prasidėjo yokįącių-rusų 
karas, Anglijos vyriąųsybe tuoj 
padarė viešą pareiškimą, jęg fai
le dieną dąfaar gąįijną jaukti 
pačių “taikos ofensyvo”. Tfa° 
pačių meju vyriausybė iš anks
to griebtai atmejė Įaųkįąipą tai
kos pasiūlymą. Su Hitleriu ir jo 
sėbrais negali bųti jokios kąl- 
bos apie taiką, — skąjpfaėjp ofi
cialus vyrįaųsybės pąręiškimąs.

Labai galimas dąįktąs, jpg 
kąrųi su Ęuęija }litleris dėjo 
labai daug vilčių. Jis tikėjosi 
raęti didelį pritarimą “šveųtam 
karui prieš bedievišką komunįz- 
mą”. Tikėjosi, kad Anglijoje, Ą- 
merikoje ir kitose šalyse nusi
statymas prieš nacius sušvelnės. 
Tikėjosi, jog didelis nuošimtis 
žmonių pradės reikalauti, kąd 
butų einama prie susitaikyrpo 
bent vakarų fronte.

Tos viltys peišsjpil(|ė. Ątsira- 
dp labai nedidelis skąiąius leng
vapėdžių, kurie pątikėjo HitĮe- 
riq šukiąis. Šiąip daugųnias 
žmogių savo nusistatymo nepa
keitė: kaip pirma, taip ir dabar

Dr.J. Bj.

Rusus Vpkięčiiį Santykiai Per 1OO m

■koi)-arjpęięais”.
Jie įgijo prastą, vardą sj| Į^J||sĮjg, IO pi., if 

piąr§ąjąg Tuchąčeyskis VgĮįaįj nppFąJęįęft pppgflg WP§ v|e-
q.dp, kati,' besi-
SfahRa.s ąįgįsakė

Udyti vyriausios karo va^yy^g |§ą]$yjną, įp <Jėl
bolševikai buvo sumušti, ^tąlįpjiį įp ypppgĮĮpyųį buvo 

' ‘ ' 1 kąirį|į Ęmįij^gjpg sparną.
Ff.JJdėdąn|as f|jc|įąšg^į}4 atsi-

sakė eiti jam į pagalbą iy pąsjjjto gp sąyp ąFfjjųg ^vovo 
(Lembergo) pusėn. Raitplįų pi|^jįt pa
imti stipriai apginkluotos tyįylpygs, Ępį S(;ą|y|o Vo-
rpšįlpyo armija bereikalingaį gąišjno įąįką .»pįg ^ovp, 
lenkai sukoncentravo kiek ga|ieffa|fl| 4ąyg|g||' ggyp jėgų' 
į pietus nuo Varšuvos if padare smarkią ataką prieš 
Raudonosios armijos kaifįjį spąriją. Bplš^yi^ąi nu
mušti ir netvarkoje trąu^ęsi įš Lpp^ijp^.

Šituos Tuęhačevskię kaltinimus vėliau patvirtino jr 
Pilsudskio memuarai, kupinose velionis Lenkijos maršą? 
las pripažino, kad tik peąustipripiipas Jcairįojo Rą^Įdopo? 
sios armijos sparno išgęĮbėjo Lenkiją nuo kąro pralai
mėjimo. r ?

Stalinas tų priekaištų niekuomet negalėję dovanoj 
Tuchacevskiųi. Kuomet jąpi (Stalinui) pasisekę “suliį- 
viduoti” savo konkurentus bolševikų partijos viršūnėję, 
jisai Tuchačevškiui atkeršijo. Ne tiktai Tuchačevskis, be ji 
ir visi aukštus įeafę purslus išėjusieji Rauęjonęslps armi
jos geperęjąį ir Ęaųįonojo laivynų admirolai, buvo ąų? 
^wfytb “IRIA supęs”. Tokiu budu karo “specjj” 
vfesbątąvipiąs Į937* m.) pąsjbąigė. Vę| įškįįo Vpąr- 
tįzątor. /

Šjąjįdiep mątpmė, kad visas karo vedimas SSSR py? 
sėje yra ^partigąpų” rankose. Vyriausiąjį teJJft šyarbiaų? 
šitoji} frontų v^daį — Vorpšilovas, Timošenkb ir Budęih 
ny — yrą ^inposios Ąrkljnės Armijos (^pn-armijo(šj' 
“<H4yyHąį”. Potipių komįsarų gąIva yrą pąskirt^S 
Šaįdęriko — taip pat “partizanas^. jų visų prysakyjė1 
stovi “pats” įStaJipąš, kuris, ties^ ijprą Jąnkęą pė sovįėr 
tų J£ąrO kursu, bet laiko save Įįdzįaųsįu ką?
ro strategijos žinovu. 7 'r*;:..

Ąr šitie “kavalerijos vachmistrai^, pasipuošę vyriau? 
siūlų Ma JF maršalų titulais, km, fi*
rodyg Ę.et jie ppsiėjnė ant sgyęg rpjJžini^ką atąa- 
kpnąybg,. Ęąudpno^ips armijos"karininkai,' matyt, tolpa 

Stalinas turėjo prie kiek?. 
VWRP |iw#tyti po ppĮitipJ korsarų. /

> 4 n
"Khrhs, kįifa^ žipoih'ą, buvo 

nesėkmingas Rusijai. 1917 m. 
reyojįų.ciją vokiečių fronto 
Uniją randa prasikišusią foli 
į carų nuperi jos teritoriją lįųo 
Ęąįtijęę ligi Juodųjų jūrių. 
Dezorganizuota rusų kariuo
menė nebegali toliau kariauti 
ir turėti viltigs yękięčįųš at-

yįąųotįųis darbiųiųLų ir ka
reivių tarybų atstovų sųsirin- 
kipĮas jąii ląpkri^ę dieną 
priiina rezoliuciją, kurioje 
siūlo pądąryti trijų nąeneąių 
karo paliaufaąs Įr sušaukti vi
sų kgriąųjaučiu tąutų taikęs 
konfėręųciją. Ątitįhkamai tam 
[nutarimui, užsieniu teikąjų 
komisaras Trockis gruodžio 
20 d. kreipiasi į santarvės at
stovus Petrograde nota, pya- 
nešdąpiąs apie Sovietų vald
žios nusistatymą pasiūlyti 
“demokratinę taiką be aneksi
jų ip. kontrifaųrijų” ir taįna 
tikslui tuojau ąųtąrtį karo pa- kt. Ątyyko ir kitų sąjunginip- 
liaubąs visuose frontuose, kų—bulgarų, turkų delegaci- 
Tuo pat mejtu naujasis kąpo jos. Sovietų delegaciją prad- 
komišąras Kryjenko pavedė žioje sudarė: pirmininkas Jo- 
kariuopiępės vadams fronte fe, nariai — Rizenkienė, Pok- 

dėl rovskis, Karachanas, admiro
las Altfatęris, generolas Są- 
moilovas ir kt. Pažymėtina, 
kad tose Lietuvos Brastos de
rybose dalyvavo ir Mickevi- 
čius-Kapsųkas, kąip eksper
tas Lietuvos reikalams. Visų 
pirma Sovietų delegacijos pir
mininkas išdėstė principus, 
kuriais turėtų remtis taika: be 
aneksijų ir kontribucijų, duo
dant tautoms laisvu apsisprę
sti, kuriai valstybei nori pri
klausyti. Sąjungininkių vals
tybių vardu Černinas pareiš
kę sutįnkąs sų tais principais, 
bet ką^nųgi rų^ų dęlegącija 

tijįos ir Austrijos .yįL(d°vai tup-’iškėlė reikalą padaryti visup- 
jąų ąisi^aukę į fą rąginimą; tinę taiką, todėl reikia, k^d

lapkričio ^.^9 j d, Vokietijos 
kancleris Ęertlipgas ir Aust ri
jos Černinąs beueik tais pat 
žodžiais pareiškė parįamen-l 
tuose, kad jie laiko Sovietų 
valdžios pasiūlymus galinčius 
būti diskusijų baze ir sutinka 
dalyvauti ( derybose dėl pa
liaubų ir visuotinės taikos.

Dar po kelių dienų, gruod
žio 5 d., buvo sustabdytas 10 Amerikos įstojimas į karą su

stiprino santarvininkų moralę 
ir materialiai padidino šaų- 
sus laimėti karą. Jau gruod
žio 14 dieną, pasklidus žiniai 
apie greitas paliaubas Rusijos 
fręnte, Loyd Džordžas pareiš
kė parlamente:

“Rusija grasina pasitrau
kti iš karo ir p ai ik t i 
Prancūzų demok rali ją 

vieną.
Aš nenoriu permenkąi įver
tinti šio nutarimo reikšmės.

dienų kovos visame - Rusijos 
fronte nuo Baltijos ligi Juo
dųjų jūrių, o gruodžio 15 d. 
pasirašyta Lietuvos? tBrastoįje 
paliaubų sutartis. Beliko de
rėtis dėl pačios taikos sutar
ties.

Taikos konferencija susirin
ku Lietuvos Brastoje gruodžio 
22 dieną. Vokietijai čia atstp- 
vavo užsienių reikalų ministeT 
ris Kiųlmąnąs, nariai: Hoešąs, 
Rozei}Į?ergas, generolas Hof
manas ir kt. Iš Austrijos pu
sės: užsienių reikalų ’ministę- 
ris Černinas, grovas .Csaky ir

pasisąkytų, bę Rusijos, ir ki
tos santarvės valstybės. Tuo 
tikslu derybose daroma per
trauka 10 dienų, laukiant ki
tų santarvininkų atsakymo.

Prancūzų ir anglų atsaky
mas lengva buvo nuipątyti: 
jie kaip tik buvo pradėję tuo 
metu vystyti gana sėkmingą 
ofenzyvą Flandruose; be to,

pradėti vietose derybas < 
karę pąliąųbų. Lapkričio 27 
dieną santarvės ątsįovai Pet- 
rogrądę/ sųsįripkę Amerikos 
atstovybęję, protestup-
ti. prieš yįpųašąlįšką karo vei
ksmų pųjtrąukinįą |š Rusijos 
pusęą Įf/pareiškę nepripažįs
tą liaudimi |ęp}isarų valdžios. 
Kitą di^ną? Jap^ričio 28 d. Šp- 
vietų valdžia ' paskelbė Lenįąo 
ir Trockio paprašytą atsišaujki- 
jųą per radiją ‘‘visiems”, kuria-

PU- 
ąęihs tuojau daryti paliaubas ir 
pradėti taikos derybas.

C;ęn}rį»iu vųlslybių^ Vokie-
• « A • A . < « A . .

vai Pet

; it'g.n .■w.nn»y.T"rr8»^j'i ------- . ........ u

Vakar yęl buvo pranešta, kad soviętų y aidžia griež
tai atmetė Anglijos ir Amerikos prašymą, kad jų '^aro 
ęfęąpįertefljs bųtų leistą nįjyykti į karo frontą pamatyti, 
kaip eina mūšiai. 1 ‘

kariauti dar šiuos pietus, pieš 
jšiandien gal jau turėtuiųe 
galimumą priversti sutikti $u 
teisingomis ir racionaliomis 
taikos sąlygomis. Pasitrauk
dama ji sustiprina Hohenco- 
lęrnus ir nusilpnina demokra
tijos jėgas. Bet jos veiksmus 
neprives, kaip ji įsivaizduoją* 
prie visuotinės taikos. Tas tik 
prailgins pasaulio agoniją įr 
neišvengiamai užmaus jai 
Prūsijos ’miliįarinio domina^- 
vimo retežius.” i

Panašia prasme pasisakė įr 
Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeris (Pišonas gruodžio 
28 d. atstovų rųmuose: “Vo
kietija bando įtraukti mus į 
savo bolševikines derybąę. Iš
kentėją tiek, jčfefc męs iškęnį 
tėjome, mes negalirųe priimti 
taikos, paremtos stątųs qup. 
Kąrtų su sayo sagtąryįninkais, 
mes sutinkame svarstyti tip- 
sioginįus laikos pasiūlymus, 
bet šis yra netięsioginįs. Ru
siją gali derėtis ąr besiderėti 
dėl sepąralinės talkos su ųiu- 
sų priešu. Kiekvienu ątyęįu 
karas mums tęsis. Vienas są»-

kaipo į didriausią piktą pasau
lyje. Jie yrą įsitikinę, kad hit- 
Įerizųiąs turi faųli iš pat šaknų 
išrautas, nes kitaip rainybės ųe- 
faus.

O taip dalykus vertinant, ži
noma, buyo prieita išvada, jpg 
kovai su Hitleriu visokios prie
monės yra geros. Bolševikiškai 
Rusijai nei Amerikoje, nei Ang
lijoje didelės simpatijos nebuvo 
reiškiama. Kaip sakoma, “bol
ševikiški šėrai” ypačiai nusmu
ko po to, kai rugp. 23 d. 1939 
m. Stalinas pasirašė draugišku
mo paktą su Hitleriu. Vienok 
nacių užpuolimas Rusijos žy
miai pakeitė dalykų padėtį: 
nors ir ne laisvu pasirinkimu 
bolševikiška Rusija priversta y- 
ra kąrįauti Anglijos ir jos są
jungininkų pusėje. O tokiu at
veju į pikčiausio priešo priešą 
tenka žiūrėti palankiai, nors jis 
ir nėra nuoširdus draugas.

Hitleris yra pikčiausias prie
šas. O to priešo priešas dabar 
yra Rusija. Kiekvienas sveikai 
protaujantis žmogus turės su
tikti, jog visai logiška yra rem
ti priešą musų didžiausio prie
šo, nežiūrint, kad jis ir nėra 
musų geras draugas.

Tokio nusistatymo Rusijos 
atžvilgiu dabar laikosi Anglija 
ir Amerika. Jei mes galvosime 
logiškai, tai turėsime pripažin
ti, jog tas nusistatymas yra vi
sai tikslus.

Ęaip jnątomc, fajitjeriui nepa
sisekė su bolševikiško bąiĮfao 
pagalba sudemoralizųoti Angli
jos ir Amerikos žmones, bet jis, 
ipajytį, tikisi tę iš dalies atsiek
ti “taikos ofensyvų”.

Iš Turkijos pranešama, kad 
“tąi|<os ofrnisyvas’’ jau prasidė
ję. Gircjį, fiąi Jjk nacių armija 
pųjsįeksįųiįii prąjy kąlngs, tąį

’PPS P sįĮy-
gęs maždaug' psąųčįos tę^foą: 
Ępitų impęrija .pasįliksįąųti pe- 
pųĮiesta; yękiečių kariųoipępė 
ap eisląųfi Prancų^iją, Belgiją, 

Lepkija atjausianti ųeprifcj.dP’ 
sotybę; Čekoslovakiją, Graiki
ja ir Jugoslaviją busiančios pu- 
siW Vn8J«W*i^Ps; Vo.15i.e!.iis 
PRSl|ai|i®SW T5 t(k

ną; Wį$j'a
EfiopiJVMbiją ir lWJ}ę(įz|j ygf] 
nisfją.'

Tai iš esipės tokios esančios 
taikos sąlygos, kuriomis naciai 
pirmiausia nori užinteresuoti A- 
meriką. Mat, nuo Amerikos nu
sistatymo priklausytų tų sąlygų 
priėmimas ar atmetimas.

jungininkas mums atkrito... 
Bet atėjo kitas sąjungininkas 
iš kito krašto pasaulio...” 

(Bus daugiau)

Spėjama, kad ir šis “karo o- 
fensyvas” neturės pasisekimo, 
kadangi Anglija yra visai rim
tai nusitarusi su Hitleriu taikos 
nedaryti.

Dabar kyla klausimas, koks 
pagaliau yra tų “taikos ofensy- 
vų“ tikslas?

Hitleris jau keliais atvejais 
priąiininė apie taiką. Kiekvieną 
kartą jis vis grpippj0 sunaikin
siąs Angliją, jeigu Joji nesutik
sianti jam pasiduoti.

Tuos grūmojimus jis bandė 
ir darbais paremti: bombone
šių ir submąrinų pagalba sunai
kinti Angliją. Kovą dpi Anglijos 
Heleris prakišo pernai, kai jis 
priverstas buvo sulaikyti oro 
atakas, nes pražudė baisiai daug 
lėktuvų.

Apie Anglijos sunaikinimą 
naciai dabar nebešukaųja. Jie 
dargi norėtų su ja susiprasti ir 
bendrai veikti. Žinoma, bendrai 
veiklų tol, kol tai butų nacįąms 
patogu, kaip tai atsitiko su Ru
siją.

“Taikos ofensyvai’’ irgi yra 
savo rųšies priemonė karui lai
mėti. Tų ofensyvų tikslas yra 
sudemoralisuoti savo priešo ei
les, suardyti jų tarpe vienybę.

Pavyzdžiui, Amerikoje izolia- 
cionistai pradėtų dar smarkiau 
veikti ir ardyti vienybę. Jie rei
kalautų, kad Jungtinės Valsti-

Anglijos ir Vokietijos. Jie .ro
dinėtų, kad būtinai reikia taiką 
daryti. O jei Anglija taikos ne
nori, tai tegul ji sau žinosi, — 
tuo atveju Amerikai belieka tik 
rankas nusiplauti.

Nėra abejonės, kad izoliacio- 
nistai susilauktų tam tikro 
skaičiaus pritarėjų. Kiek tas 
skaičius butų didelis, — tai jau 
kitas klausimas. Bet vis dėlto 
vienybė sumažėtų, o tai kaip 
tik naciams ir išeitų į naudą.*:

Tai toks yra. “taikos ofensy- 
vo” tikslas.

Reikia pasakyti, kad ir pir
majame pasauliniame kare vo
kiečiai bent keturiais atvejais 
griebėsi “taikos ofensyvo”. Vie
ną taikos pasiūlymą jie buvo 
padarę popiežiaus lupomis.

Pravartu čia bus pastebėti ir 
tai, kad taikos pasiūlymai buvo 
gana viliojantys. Pavyzdžiui 
19J6 m. vokiečių kancleris ba
ronas von Kuhlmann pasiūlė

ir Lorrajne provincijas. Vadina
si, pasiūlė taiką be užkariavimų 
ir be kontribucijos. Kai prancū
zai jau buvo pasirengę tas iš
lygas priimti, tai kancleris von 
Kulilmann, generalinio štabo 
verčiamas, reichstage padarė 
pareiškimą, jog Vokietija nie
kuomet neatsižadės tų dviejų 
provincijų. Tac|a prancūzai nu
traukė visas kalbąs apie taiką.

Prancūzų jr anglų vyriausy
bės Uįs “įaikos ofensyvąĮs’’ bu
vo labai susirūpinę. Joms bu
vo aišku, kąd žmonių pasiryži- 
piąs to|įau tgslį kpvą bus pa
laužtas, jei prasidės taikps de
rybos. Tuo atvejų yękįpčiams 
butų fauvę lepįyj* priųiesli daug 
blogesnę^ taikos sąlygą^, negu 
buvo ini^loįpje formoje pasiū
lytos prieš derybas.

JŠ Jokio pąf taškąpęgio tenka 
žiųrėtį ir į į|jt|ęrię ‘ Jąikos o- 
fensyvus”: jų ^įksląs yrą pa- 
Įąųžti priedų pasiryšimą toliau 
fęsjį kęy§- —Aųguras

__ eČĮąj Įjlęlpko 
1,500,000 Vyry

CAIRO, Egiptas, rųgp. 10. — 
Keliautojai, atvykę i$ Balkanų, 
remdamiesi tuo ką patys mate 
ir girdėjoj mano, kad vokie
čiai, kare prieš rusus, neteko 
apie pusantro milijono karei
vių.

Garsinkitės “N-nose”
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Pavasarių Audros
tyIAŽOSIQS LIETUVOS LĄISVfiS KOVOS
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(Tęsinys) nors galėjo grįžti. Raudienės
Raudienė senoka motelis, 

varginga našlė. Vienturtis jos 
sūnūs, karui pasibaigus, dar ne
grįžo iš Vokietijos. Pasak mo
tinos, jis palikęs ten toliau ka
reiviauti.

—Neužteko jam dar karo bai
sybių! — stebėjosi kaimynai,— 
bene nori dar užsipelnyti šikš
ninę sagų...

Tikrai niekas negalėjo supra
sti, kodėl negrįžo Vilius. Kas tik 
turėjo motinų, tėvų ar šiaip gi
minių, grįžo, jei tiktai kaip

No. 4862. Praktiška išeiginė suk
nelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48.

Norint gauti vienų ar d a u- 
gfotį virš nurodytu payyzdžii) 
prajome iikJrrtJ paduot, Nąn- 
kute arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti tavo vardų p^? 
varde Ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 eentų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattėrn Dept, 1730 
So. Halsted SU“ Ghicago, ID.
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Vilius galėjo grįžti, bet jis ne
grįžo.

Kiti skilbčiojo, kad jis visiš
kai ne Vokietijoje esųs, o su 
kaži kokia gauja, esą, bastąsis 
po Pabaltijį.

—Nuo darbo nupratęs, išmo
kęs plėšikauti, kų beveiks, pa
rėjęs namo? — kalbėjo kiti. — 
Jam jau nebemalonu bus sėdė
ti ant stalo, kojas kryžium su
keitus, ir siūti, siūti, kad ir ada
ta kaista.

Raudienė bujų buvusi nieko 
sau moterėlė, jei nebųtų buvu
si tokia plepi. Išeis, būdavo, l]y 
kur į kąįmynus, apsipjepės įr 
varys iki pusnakčio. Daug pa
skalbų sukeldavo Raudienė. Du
ba r ji vėl turėjo labai daug kal
bėti apie Perkamytę.

Šiandien, ųuėjuęi pas savo 
draugę Juodgajyįenę, Šitąip pra
dėjo:

—Kad tu žinotum, širdele, 
pas Advę kasdien ateina laiški
ninkas.

—Ąrgi? Na, kurgi ne. Ąr tų 
manai, kad U>Į<ią jųuna mprgaį- 
tp ųpgaĮi turė|į j^Mnit$įų?

—Ką čia kalbėti ųpię jauni
kius. Juk visi žino tų paslaptį, 
kad ji susižadėjusi su Dagių Jo
niu. Jis taip dažnai, tur būt, įr 
rašo. Jauni žmonės, mylisi vie
nas kitų. Nėra ko stebėtis.

Bet Juodgalvienė ginčijasi įr 
atsišaukia j Raudienės protų, 
girdi, ji nesanti nuo šiandien ųr 
vakar vaikas, o jau pagyvenusį 
moteris, daug patyrusi, taigi įr 
turinti suprasti, kad Dagių Jo
nis Perkamytę nei ėmęs, nei im
siąs. Argi jis- tikrai tik tiek te
vertas? Tokios plikos mergos... 
Dagiai gyvenų kaip dvarionys, 
be s|<olų, teturį vaiku.

—Ar jie tada tenĮdnsįs tokįa 
siuvėja per trinčių?' Niekados!

Raudienė jaučia pareigą už
tarti Advę ir sako.

—Kad jie tokie turtingi, tai 
jiems nebereikia turtingos map- 
čįos. pžfeųka, ka^Į jie gaųųa 
stropią, nesugaišus ą.

—Eik, jau eik, kelintasis tur-
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tuolis vpcĮa vųpguplę, aš to savo 
gyvenime dar nesu pritapusi.

—Na, kaip sau bebūtų, bpl 
kad Advė tokį varguolė — ne
pasakysi. Advė turi gerą kraitį. 
Motiųų bėgo ir d r P0’ *r pelnė 
kad tik dukteriai prikrautų pil
ną skrynią. Be to, pensijos ga
vo |oikįųs’pinigus. Visa ji kro
vė Advei.

—Tūkstančių ji nesukrovė. 
Bpt ką čia ką|l^ėji, Dagiai vi
siškai nemano Joniui gyvenimą 
pačjppti. Yj?| pa<|' jip p.orj 
pątys gyventi, kpl Ėvė priaugs. 
Jonį jie nori išleisti į ūkį.

Bet Raudienė dar vis spiriasi 
ir aiškina, kaiį Jonis vis dėlto 
duotąjį žodį laikysiąs. Juk jis 
vyras...

1 Bet Juodgalvienė tvirtina, 
kad netaikysiąs, tą ji žiriąiįti la
bai gęrai.

—Iš kur tai žinai?
—Dagienė man papasakojo, 

kad Jonis pąrašęs, juk jam Vo
kietijoje nepatinką. Guli būtį, 
kad jis grįšiąs. Dagienė džiau
giasi ir sako, kad jis dabar be- 
pe prq|o įgavp ir sugrįžęs vįs 
dėlto eis į Gaičiaus gyvenimą. 
Ir ji ųiaųe vėl siu^fe pas Gai- 
cįųs pasikalbėti, jįęnįs primigti, 
)<a() jie dar ųųjaųktų, pesįsku- 
bintų su kitais žentais. Jopis 
visvien kartą sugrįš. Dagienė 
be galo nori Gaičiaus Anę per 
marčią.

—Dagienei proto trūksta. Ap- 
gi ji nežino, kad Gaičikė, tajp 
sakant, pasileidėlė?

—Jokią ji pąsį|eĮdęĮė, Rąųdip- 
ne, tokius nįekus neplepėk. Ji 
jauna, linksmą ir latp. Daugiau 
nieko.

—Koks čia jaunumas: merga 
dvidešimts ir šešių metų. Juk 
Jonis yra jaunesnis už ją.

—Tie keli metai nesiskaito.
—Bet jos su Adve nesulygin- 

Si. Kas gali apie Advę ką ųors 
blogo pasakyti? Niekur ji nesi
valkioja, niekur nesibasto. Pa
sižiūrėk Gąięikę: po pųspųkčio 
pareiną Įš smuklės dąjįįųpaąipa 
su yyrąįs. Ąp tai pritinką {d.orąi 
mergaitėj?

—Ppįeįpdis $ą[<o: Įyk'pji 
kiaulė giliausią šaknį kpįsa. 
Taip įr sų Ącive. Nekišk jos į 
mąišą. Rasi, netpųkųs išgirsi ir 
apie ją visokių paskalbų.

—Ne, ne, ji eina kas šventą 
dieną į bažnyčią, į susirinkimą. 
Namie vėl pasiima knygas. Ne, 
apie tą mergai|ę negulima nū 
pusę žodžio tartį.

—Dievą kišenėje nešioja, o 
velnią po laukus gainioja...

papdienė užsirųsfina yis dau
giau ir pagaliau trumpai pą- 
kįausia:

—Ką tau padarė perkamikė, 
Juodgaįviene, kad tu į^ip blo
gai apie ją mapai? Aš manau, 
ji dap nė vabalo nėra savo gy
venime užmųšusi, o kaip ji 
žmones skriaustų!

Juodgalvienė numojo ranka, 
tuo ženklindama, kad jai jau 
užtpn|<ą tųTdiądškaįų. Ęęt stai
ga, kaži ką sugalvojusi, ji sa
ko:

—Ar žinai, kaimynėle, tu vis 
|<ą|bj Wc 4dyės gerąsįas ypa
tybes ir jos turtus. Kodėl nepa
sitaikai ją savo Viliui? Tavo Vi
liui ji kaip padėta. Ir namelis 
su keliais inargais žemės—kaip 
čia buvęs.

—Aa, tu bijai, aš žinau: tu 
bijai ir nenori, kad Adve pai
niotus! tavo piršlybose. Galė
tum paskui nebegauti marški
nių... dviejoniis rankovėmis. 
Bet aš tau sakysiu ką, Jųodgal- 
viene: kad tu perši, tai bent ži
nok, ką ir kana perši. Nesikišk 
į susižadėjusiųjų’ tarpą. Tadą, 
kada Jonis patsai nuo Advės at
sisakys, galėsi vėl piršti. TacĮa 
tayų sąžine gulės būti rąipj. O 
^. . ką aš norėjau dar sakyti . .. 
ųpie niapp Viįių nesirūpink. Jis 
niekam ųepąręiųą į kojas. O tąu 
jau už vis menkiąu...

t—Gerųji, mes penorinie susi
pykti, — apęnkia Juodgalvienė. 
Ji mato, kaip užsidegė pykčiu 
Raudienė. — Dėl tokios Advės 
neverta sųsįbarti.

—Dėl tavo -Gaičikės dar juo 
menkiau, — atkirto Raudie'ne. 
—Bet dabar tūrių bėgti nam^ 
Per ilgai užtrukau, Nęiplgstų 
tokių plepalų. į

Ir Raudienė išbėgo. Juodgal- 
yįene nenusiminė. Ji žipo, kad 
ji ir vėl atbėgs, kai tiktai turės 
arba norės patirti kokių noys 
naujieną. Q, ji mėgsta plepalu^!

ftaųdienęi davė naujų mintį 
Juodgalvienė: kpd?l nępąsitaB 
kai Ądvę sųyp Viliui? Jųodgal- 
yięnę yis dęjtp išmintingą mo
teris. Apie Jai galima pagalvo
ti. Vilius bajorų dukterų |ąrpe 
negalės ieškoti sau tinkamos 
žmonos. Advė tikrai j a pi tiktų. 
Ko ji tik ir prasimano su tuo 
Dagiuku! Kandą kąsnį, kurįo 
negali apžioti. Bet ji jauna, su 
grįš ir jai dar prptas. Nukuk
sime laiką.

Parėjusi namo, Raudienė pir
mučiausia įsiskubino pas Ądvę. 
neva pažiūrėti, ką ji beveikian
ti.

Būdama viena ir neįurėdąma 
kur prisiglausti, Advė mielai su 
ja draugavo ir dažnai su ja a- 
pic visus savo vargus ir svajo
nes pasišnekėdavo. Raudienė 
paguosdavo ją, ir Advei lyg len- 
gvieu ir jaukiau pasidarydavo.

Pašnekėjusi šį tą apie papras
tus Į<asdieninius yąrgųs ir viso
kius reikalus, Raudienė jau ne
beiškenčia ir pradeda pasakoti, 
ką girdėjusi:

—r|"aip, taip ... Ką ąš norėjau 
sa|<yt‘i... Tai matąj, tiesa, aš ga
nydavau, kad tai tik tokios pa^ 
skaįbos... Na, kur&Į 
jis vaikinas, pasaulį matęs, kas 
tokio nenorėtų...

—Apie ką tu kalbi, mamukai ?
—Apie ką kitą, kad ne apįc 

Dagių Jonį!
Dabar Advė tikrai nustebo- 

Juk jau beveik metai, kaip jįs 
ypkietijcųę. Tai kąs dabar dar 
butų apie n kalbėtį?

—-Kokie gandai pina apie jį?
—Tai tu dar nįpko nežinai? 

Negali būti! — veidmainingai 
stebisi Raudienė. — Juk tai jau 
nebe pasiapli^, kad Gaieiai siun
tė Juodgąlyienę pas Dągįus pie
šti jų Anę Joniui.
. —Ne, tau visiškai ne paslap
tis. Jie šiimlė jau seniai. Bet jje 
ir seniai jau įinp Jpųįo pagio 
nuomonę. Jcpįs jlįąipikės neno
ri.

—Ne, ųp, dabar vėl eina Įųd’ 
pos... Jųodgalyįpnė ųeseniai bu
vusį pas Dagius įr įšgirdų^i vi
sai ypątišką naujienų.

-—Kokią ? Pasakyk jąų paga
liau ir man. 

f •' • * t ’ * ‘
—Joniui nepatjpkų VokįeJ jo

je. Jis nerandąs tokio uždarbio, 
koį<io buvo manęs rasti. Todėl 
ųorįs grįžti ir sugrįžęs klausy
ti motinos ir ipiti Gaičikę.

Advė susimąsto: ąrgi žmonės 
daugiau žjnotų už ją? Neguli 
būti. Juk vakar ji gavo laišką 
iš Jonio, kuriame jis rašo*, kad 
esą, gali būti, jog jis veik susi
tvarkysiąs, parvyksiąs pasiimti 
ją drauge, o tada jau išvyksįą 
abu nebegrįžtipai. Kodėl jis jai 
nerašo, kad jam nepatinka Vo
kietijoje?

—Plepalai! — numojo Advė.
(Bus daugiau)

Marcinkevičius
SENAS ALBUMAS

(Tęsinys)
‘ • lf» v. ‘ 5 ų • ( •

Užtat kok^ laiminga yeido iš
raiška 'antraip ątyirųky» kyr ji 
laiko ant rankų pakėlusi savo 
sūnų, garbanotą rįbųįlį.

žiuri Morta ilgai į tą atviru
ką ir laimingai graudžia šypse
ną jis virpina jos lupas. Vincas 
tuomet ’ dirbo prie' didžiulės, 
valdiškos statybos, kaip sava
rankiškas mūrininkas. Uždirb
davo. Jiedu nuomavo gražų bu
telį ir pirmą kartą • gyvenime 
nusipirko didelę spintą, dažy
tą tąrųsiųi raudonai, ir patys 
pavadino ją vyšnine. Į tų spin
tą Morta pasikabino naują suk
nelę, paltą su jųpda> bli^gaųčio 
kailio apikakle, o Vincas eilę 
drabužių. Džiaugėsi abudu, 
kąįp kūdikiai, ir ta prpga pąsi- 
šųųkę savo kabųym|3 pasivai
šino ‘kepfų d^raj įf alum. Ne
baigus beįgi yajŠių Moilą pasi
juto bĮogal. Jų paktį yiącas iš
vežė ligoninėn, o jau rytą suži
nojo sulųtĮkps Špupps na
rio — siihaus.

štąį įr dabąr p|ąto Mptįa 
Vincą savo palatoje atnešusį 
tris dėžutes špfptp }r Ijutelį 
kažkokio vynp, kurį jis vogio- 
mis kyštelėjo jai po pągąlvę, 
manydamas, kad sesutės ligoni
nėj išgerti neleis. Visa palatą 
šaipėsi iš tų šprotų, nes nė vie
nai tokiai ligonei panašaus 
maisto vaįgytį pegąĮįiųą. Tąčjau 
iy|pptos šifdis kUUbM!iavo js 
džiaugsnio įr ąĮ<ys žiurėjo mei
liai. Neužmiršo jos, tebemyli 

................... '
J medinę (Įruskįpę PaĮ’crPtas 

žadiptojas rpdp ąntrą valandų. 
Mor|ą instipkfyviaį dirstelėjo 
į lapgų, bet iš tep žvilgterėjo Į 
ją tik tamsi rudens naktis. Ji 
vėl nusigrįžo, parėmė rankomįs 
galvą ir įsiklausė į tą gūdžią 
kambarėlio tylą- JI nebegirdė
jo, kaip sunkiai alsuoją vaikai, 
kaip taksi laikrodis, ta šalta 
mechaninė gyvybė, ji tik girdė- 
jo, rkaip^.ŲjUdnai duiigsi, kaip

skaudžiai blaškosi jos krutinėję 
širdis.

R.
Senas a|bumas. Tųi, rodos, 

viskas, kas Įiko, J^i rocĮos vis
kas, ką paliko jai gyvenimas. Ji 
buvo jį bepastumianti, bet pą- 
čjps rankos, tarytum skęstan- 
čipSį gfipb^į vėl už jo, kaip už 
plųdųrjupjąnč|o šiaudelio. *

Trečias puslapis, ketvirtas, 
penktas, dešimtas... Vis tai dar 
skaidrių dienų atvaizdai, jąu 
nebedžiuginą, tik skaudiną šir
dį. O štai ir vienuoliktasis pus
lapis, atvaizdai mažyčių name
lių, kuriuos jiedu abudu kėlėją 
šimtų litų sutaupę, kruopščiai 
statėsi ir syąjojo laimingai pa
siekti grabo lentos. Namelis 
geltonai <Įąžy|as, ketųriųis lan
gais žiuri į visus pasaulio kraš
tus. Jis jau buvo paigtas, jame 
kureposi pečius, o Morta išdi
di, jau ne kartą buvo virusi 
piejp;s savo Vincui, saviesiems 
yaikams. Ijpdps, nebūtų ji to 
namelio maiipųsi j didžiausią 
pasaulio turtą, rodos, jei jame 
butų gyyenųsi, nebūtų pasikei
tusi, nebūtų sulaukusi senatvės, 
o tik krykštavus, kaip laisvas 
paukštis pacląngėse. Toks dide
lis buvo jos tas namas, toks 
aukštas.

$Įąį prie painei ų durą stov. 
Vincas, jau kipk spųslelė’ęs, pa- 
yąrgpę, bet vįs dąp pįĮnąs cnpr- 
gjjųs ir ramumo, šalia jo Kęs
tutis, jau šešerių metų vąikas, 
toliau duktė Danutė, į plauku
čius įmegstu raudonu kaspinė
liu, prie jos, prie motinos, pri
siglaudusi. Priešais juos keturi 
jurginų krūmai ir keletas vyš
naičių, baltais, lyg nuotakos 
drabužiais pražydusių. Morta 
kiek prisimerkusi, bet sujudė
jusi, nes tuomet sąplp tąip ?ę- 
rė į akis, tiek daug dar buvo 
šviesos prieš a)<is!

j(I|ijs daųgiųų)

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jacksoh HAK. 2501

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. ąoosevelt IkL, Austin 1175
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Remkite Lietuvišką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLESALE

4707 $. Halsted St
TęĮ. Boulevard 0014

VlCTOR ^AGJPONAŠ 
LOCĄL & LONQ DiSTĄNCE 

' MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
Visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. .VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos nešies SU mo
derniškomis u £ 1 a i- 
domis ir Holljhvood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Sopinę
Barčus

’ j. S •

RYTINE RADIO
VALANDA

— iš stoties —

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

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

I T vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirsk^ valiausias žinias 

< muziką ir kitus įdomius 
pranešimus.
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X
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Turtas Virš$G,000,000.001
‘Apartapsaugos,^uriįne jįcnn nnn nn 
atsargus mpTyiF^jĮiyiyillliMlI 

Nėra Saugesnės Vietos Dėį Taupymo Pinigų.
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

o •• • ' • ? įjenog?' gį^tad. 9 Ą. M* iki 8 P. M.

LOAN ASSpClATlONpFChic>g? 
jlDŠTlŠl' MAcklĖVvicii, Prė?.
4192 Archer Avenup

VlRginta Hii ' '

E

c I 
I 
X
Ę

| 

E 
Ė 
I
E

Tąsykite Savo 
Nąmus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
‘ ’CHICAGO, ILL.

Garsįiikites “N-npse”

DINETTE SETAI • DĮDPLIS PASJ 
RINKIMAS KARPETŲ, PEČIŲ 
RADIJŲ IR REFąĮUpąĄTQąĮŲ

MANOR FURNITURE MARI, Ine.
3108 WEST 63rd STREET troy ir albany) Phpne PROSPECT 5757-5758

PETER BARSKIS. JR.
Pyikų§ Rakandai Prieinamomis Kainomis 
“CŲSTOM” PADARYTI, MODĘR 
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VE

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mųą.’ Siųskite ravo orderius:
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Illinois - Indiana- MicKi^an-Wisconsin Žinios į
Sprogo Gasolino 
Laivas Prie Detroito

Žuvo Du žmonės.
DETROIT, Mieli. — River 

Rouge upėje, visai netoli Fordo 
dirbtuvės, staigiai ekspliodavo 
ir užsidegė tankinis laivas 

- “Transiter”, vežantis 15,000 sta
tinių aukštos rųšies gasolino.

Laivas visai sudegė, žuvo du 
laivo įgulos nariai, 15 išsigelbė
jo-

Spėjama, kad tai sabotažinin
kų darbas.

Trokas Užmušė
Tris Žmones

Daug Kitų žmonių žuvo 
Chicagos Apylinkėse.

NEW BUFFALO, Mich.—Di
delis trokas, vairuojamas chi- 

. caglečio Maurice Dorfman mir
tinai suvažinėjo tris vietos gy
ventojus, einančius gatve šiame 
miestelyje. Jie buvo Zdenka Ba- 
rabas, William Lane ir Elaine 
Laine, 4 metų mergaitė.

Kitose nelaimėse už ^Chicagos 
,v .iby, žuvo šie žmonės:

Margaret Gormy, chicagietė, 
Kankakee, III.:

Mrs. J. Menge, iš Peorijos, 
Joliete, III.;

Harold Hanzel, 10 m-, iš Gur- 
nee, Waukegane, III.

Sustreikavo Plieno
Darbininkai

STERLING, III. — Į streiką 
išėjo 1,500 darbininkų Nortli- 
western Steel and Wire Compa- 
ny dirbtuvėje. CIO Plieno uni
ja aiškina, kad streikas yra re
zultatai nesusipratimo su kom
panija dėl algų.

Illinois Naujokai
Manevruose

CAMP FORREST, Tenn. — 
33-čia divizija, kulių sudaro 
jauni vyrai iš Illinois, vakar iš
vyko į manevrus Arkansas val
stijoje. Dalį kelio kareiviai 
maršuos, kitų dalį važiuos.

Manevruose dalyvaus apie 
18,000 naujokų.

Tikrins Baliotus
Proviso Apygardoj

MELROSE PARK. III.—Cook 
apskričio teisėjo Fisher patvar
kymu, bus patikrinti visi ba- 
liotai Proviso rinkimuose, ku
riuose turėjo būti išrinkti vieš
kelių komisionierius ir 5 taikos 
teisėjai.

Rezultatus kontestuoja pra
laimėjęs republikonas R. J. 
Tropf. Jis sako, kad įvyko 
“suktybės”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

jfoįn Jf. (Eubeifeižf
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

1605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
i KOPLYČIOS VISOSE 

JLryiYal CHICAGOS DALYSE

Klausykite musu radlu programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais,-40:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.)

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
t.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

L. Žičkus Golfo 
Turnyre

RACINE, Wis. — Rugp. 17 
Kilbourn Country klube prasi
deda Racine County Medai Play 
golfo turnyras. Tarp pirmaeilių 
lošikų turnyre bus Louis Žič
kus, kuris atstovaus Racine 
County klubų.

StreiV.avo Plieno 
Darbininkai 
Gary, Ind.

GARY, Ind. — šeštadienį į 
streikų buvo išėję 60 darbinin
kų Carnegie-Illinois plieno dirb
tuvės skardos skyriuje. Jie rei
kalavo 25% bomfso prie regu
liarių algų. Unija įsakė jiems 
grįžti į darbų ir užvedė derybas 
su kompanija dalykui išrišti.

Nominavo Amlie 
Į Kongresą 
Wisconsine

Roosevelto šalininkas.
RACINE, Wis. — Specialėse 

kongresinėse nominacijose de
mokratų surašė buvo nominuo
tas Thomas R. Amlie, garsus 
progresistas ir Roosevelto šali
ninkas. Rugpiučio 29 d., čia į- 
vyks rinkimai užpildyti vakan- 
cijų, kurių paliko 1-mo distrik- 
to kongresmanas Stephen Bol- 
les. Jisai neseniai pasimirė.

Po 11 Valandų 
Vandenyj Išgelbėjo 
2 Jaunuolius

—:—r— : i V.
Audra Apvertė;, Jų,, Laiyų. r

WAUKEGAN, III. — Penkta
dienio vakare staigi vėtra už-’ 
klupusi Michigan ežerų apvertė 
burinį laivelį, kuriame plaukė 
du waukeganiečiai, 20 metų Al
fonsas Zaborskis,. 669 So. Utica 
Avenue, ir 18 m. Richard Nits- 
che.

Abu buvo išgelbėti tik šešta
dienį, po 11-kos valandų, kai 
žvejų laivas netikėtai užtiko 
abu pluduriuojančius vandeny
je. Abu yra geri plaukikai, ir 
laikėsi įsikibę laivelio iki galiau 
sulaukė pagalbos.

Kūdikis Gimė Po
Motinos Mirties

NEW LISBON, Wis. — Al- 
vežta ligoninėn kūdikį gimdyti 
34 metų Mrs. Jefferson Walden 
gavo širdies atakų ir mirė. Dak
tarai skubiai padarė cezarinę o- 
peracijų ir išgelbėjo kūdikį nuo 
mirties. Jis jaučiasi gerai ir yra 
visai sveikas.

Atidaro Apleistas 
Kasyklas

“Galiu Plaukti Kaipl 
Žuvis” — Prigėrė

JOLIET, III. — 23 m. James 
Mendel iš Bersvyno, III., pasigy
rė draugams, kad “galiu plauk
ti kaip žuvis”. Jis įšoko į ap
leistų tvenkinį prie Jolieto — ir 
prigėrė 12-koj pėdų vandens.

Žuvo
Angliakasys

HARRISBURG, Iii., — Peabo- 
dy kasyklose Nr. 43, uolos už
griuvo ir mirtinai sužeidė ang
liakasį Rene . Bųrton. Jis buvo 
67 metų amžiaus.

.R. ■ ■ Į-...............

Trys Sumušę 
Pienininką

NEW LENOX, III. Jolieto tei
sėjas Egan išdavė varantus a- 
reštuoti tris Will apskričio 
teamsterių unijos narius už ta
riamų sumušimų pienininko 
Fred Twietmeyer, kuris operuo
ja pieninę Homewoode. Jie už
puolė jį New Lenoxe ir smar
kiai sumušę. Vienas smūgis nu
laužė jam nosį.

Suimtieji yra, Howard Floyd, 
biznio agentas, Elrie Floyd, gi
minaitis ir Jerry Dodge. Jie 
buk grasinę Twietmeyer’iui ne
pardavinėti pieno Will apskri- 
tyje. i

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

BENTON, III. — Prie Sesse- 
r’io, III., atidaromos Breverton 
anglies kasyklos, kurios nebuvo 
dirbamos jau per virš 10 metų. 
Kasyklas operuos Pyramid Coal 
Bendrovė.

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. X RIDIKAS
3854 So. Halsted Street 710 West 18th St

Telefonas YARDS 1419.

L J. ZOLP
1646 Weet 46th Street Phone YARds 0781

William Yucas 
Laimėjo Ūkio 
Konkurse

ELGIN, III.—Ūkininkas Will- 
iam Yucas iš Lake Vilią, III., 
laimėjo premijų Elgino Agri
kultūros parodoje, kuri užsida
rė čia pereitų šeštadienį. Premi
ja lietuviui teko už “shothorn” 
veislės jautį, kurį turėjo išsta
tęs parodoje.

jie surenka, tiek jie gauna at
lyginimo.

Jeigu toks policistas jus pa
gaus, ir jaučiate, kad nenusikal- 
tote, raportuokit incidentų Chi
eago Motor Klubui.

Šaukite klubų nieko nelauk
dami, areštuojančio policisto a- 
kyvaizdoje. Numeris yra Chiea
go, FRAnklin 1818.

Sunkiai Serga 
Žymus Veikėjas 
Jonas Thomas
Yra Suparaližuotas; Sako, Rei
kės Daryti Smegenų Operacijų.
- Sunkiai serga senas naujaga- 
dyniečių ir “Naujienų” veikėjas 
drg. Jonas Thomas, 5606 South 
Calumet avenue.

Abi diktatūros yra griežtai 
priešingos Amerikos demokra
tinei tvarkai.

Pasinaudodami Amerikos pa
galba Rusijai, komunistai šioje 
šalyje bando pakelti savo įtakų 
ir dedasi dideliais demokratijos 
draugais. Bet jie ir toliau pa
silieka tokiais nepageidaujamais 
gaivalais, kokie jie buvo pir
miau.
Pirmiau Demokratijas Smaugė.

Visi turi atsiminti, sako AFL 
pareiškimas, kad komunistai 
ikišiol visaip kiaurojo demokra
tijų. Jie dabar neva paliko “de
mokratijos” draugais, vien dėl 
to, kad Stalinas yra desperaci
joje ir jam dabar reikia pagal-
bos iš tų demokratijos šalių, iš 
tų pačių šalių, kurias dar visai 
neseniai jis bandė pasmaugti 
drauge su Hitleriu.

Reikalauja Balso 
Darbininkams 
Valdžioje
AFL švenčia Karpenterių Uni

jos 60 m. Sukaktuves.
NVilliam Green, Amerikos 

Darbo Federacijos prezidentas, 
pasakė kalbų, kurioje reikalavo 
duoti darbininkams balsą fede- 
rales valdžios politikos nustaty
me. Jis taipgi reikalavo garan
tijos, kad nebus užkrauti nauji 
suvaržymai darbininkams, ku
rie yra pažadėję nestreikuoti 
ginklų pramonėse ir pilnai su 
pramonėmis kooperuoja.

Prigėrė 14-kos
Metų Mergaitė

SHEBOYGAN, JWis. — Įkri
tusi j gilų vandenį NĮįchigan e- 
žcre prie Vollrath, bulvaro, pri
gėrė 14 metų margaitė, Violet 
Klujeskas. -

Muzikos “Karas”
Pasibaigė ’ ę 

% J 
šiandien Pasirašo Sutartį.

Chicagos elektros darbininkų 
unija, kurių kontroliuoja Mi- 
chael J. Boyle, buvo pradėjusi 
pikietuoti alines, kurios įsivedė 
naujos rųšies muzikos mašinas.

Senosios mašinos, kurias kon
troliuoja viena firma, turinti 
Boyle’o prielankumų, groja į- 
metus nikelį.

Kiek laiko atgal ligonis bu
vo suparaližuotas, bet žymiai 
pasitaisė ir atgavo kalbų, kai 
daktarai padarė jam operacijų 
ir išėmė skystimo iš strenkau- 
lio.

Jisai dabar guli namie, ir yra 
po priežiūra Dr. M. T. StriKoho 
ir galvos specialisto. Dr. Harold 
C. Voris.

Tumoras.
Daktarai mano, kad ligonis 

turi smegenų tumorų, ir kad 
turbut reikės daryti operacija.

Drg. Thomaso draugams, ku
rių jisai turi galybes, yra ne
smagu išgirsti, kad sunki liga 
turi jį parbloškusi. Jie siunčia 
jam užuojautų ir viltį, kad pa
skutiniais laikais chirurgų pa
daryta pažanga galės ligos prie
žastį laimingai prašalinti, ir 
gražinti drg. Thomasų į lietu
vių veikėjų eiles. Draugas

Galima pagelbėti, 
Bet—

18-ką Naujų 
Žaidimo Aikščių 
Chicagoj

Green kalbėjo masiniame mi
tinge, Chicagos stadione, kur į- 
vyko karfenterių unijos 60 me
tų sukaktuvių paminėjimas. Iš 
tos unijos išsivystė dabartinė 
Darbo Federacija.

Miesto valdyba netrukus 
įrengs ir vaikams atidarys 18- 
kų naujų žaidimo aikščių. Ke
lios jų bus lietuviškuose distrik- 
tuose:

Prie Jefferson ir 16-tos 
55-tos ir Kostner 
5600 Emerald Avenue 
3106 West lllth Street.

LlETUVIAi
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 

Aėredornis ir- Nėdėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemloek 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
. (Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI J

Naujos mašinos daug puoš
nesnės. Įmetus pinigų, atsiliepia 
graži mergina, ir klausia kokį 
rekordų groti. Ji ir paflirtuoja.

“Talkų” Sustabdė.
Tos naujos mašinos turi di

delį pasisekimų, todėl senųjų 
savininkai susirūpino ir pasi
šaukė Mike Boyle į talkų jas 
iš biznio išvaryti.

Boyle sutiko patarnauti pikie- 
tomis, bet jos neilgai pikietavo. 
Įsikišo prokuraturd ir pikieta- 
vimų sustabdė, b Boyle kaip 
šiandien prižadėjo susitaikyti su 
naujųjų mašinų firma, K. P. 
Music Corporation, ir netrukdy
ti jai biznio.

“Su Komunistais Negalima 
Nieko Bendro Turėti”.

AFL vykdomasis komitetas 
Chicagoje, ir tikybinė organiza
cija Church League of America, 
išleido pareiškimus, kuriuose 
perspėja amerikiečius saugotis 
naujų komunistinių “frontų”.

Aplinkybės taip susideda, kad 
Amerikai apsimoka duoti sovie
tams pagalbų kare su Hitleriu, 
bet komunizmas kaip buvo, taip 
ir toliau palieka tokia pat kru
vina diktatūra kaip ir hilleriz- 
mas.

Ofiso Tel. VTRginia 0634 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemloek 6699

DR. HERZMAN
rs rusuos

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7484

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 29 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

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 6597

Jeigu Pakliunat 
Į Policistų 
Spąstus —
Šaukite Chieago Motor Kliubą.

Mažuose miesteliuose prie 
Chicagos yra taip vadinami 
“spąstai”, kur policisUi gaudo 
automobilistus iš Chicagos ir 
juos baudžia, kartais labai 
stambiomis piniginėmis pabau
domis, už butus ir neitus nu
sikaltimus.

' z

Tie policistai paprastai bando 
pagauti kuodaugiausiai “nusi
kaltėlių”, nes jie dirba ne už 
algų, bet komisų. Kiek pabaudų

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Fhone YARDS 1373

Tel. YARDS 8148
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. STRTKOL’TS
Gydytojas ir Chirursras
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’TP
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 19 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonu YARDS <tf»4

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pi#»t, 7 ik! 8 vai. N<»d. nuo 10 ik! 13
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI “
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
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 Hemloek 7899. 
Namų teL Republic 4688

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namu t*l—Hvde Perk 9.905

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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“GYVENIMO ERDVES” KLAUSIMAS
“Gyvenimo erdve’* (“Lebens- 

raum”) yra virtusi Vokietijos 
užsienio politikos pagrindiniu 
dėsniu, ir karas iki priešingos 
pusės visiško parbloškimo yra 
posūkis Jjam įgyvendinti. Tad ekonomiškai kūrėm... l>fąžiau- 
yįsai suprantamas susidomeji- šia Vidurio Europoje, ši Vidu-
mas ta gyvenimo erdve, mėgi
nimai sužinoti, suvokti ar bent 
numatyti, kas ji iš tikrųjų yra.

Pati doktrina nėra nauja: ji 
jau nuo seniai prof. Haushpfe- 
rio ir jo geopolitikų būryje yra 
buvusi ugdomą įr net verčia
ma mokslinių tyrinėjimų ob
jektu. Jos kilmės galima butų 
ieškoti dar tolesnėje praeityje. 
Vokiškasis “Drang nach Osten’’ 
irgi buvo erdvės ieškojimo pa
darinys. Jei veržimasis į rytus 
skyrėsi nuo “lebensraumo”, tai 
lik tuo, kad ano užsimojimai 
nebuvo tiek platus, ir jie buvo 
daugiau užkulisiniai, vengiami 
oficialiai kelti viešumon.

Dabartiniu apvalkalu “gyve
nimo erdvė’’ yra gana naujos 
datos apsireiškimas. Tos dokt
rinos perkėlimas užsienio poli
tikėm supuola su Čekijos pri
jungimu. Iki tol Trečiasis Rei
chas tekovojo, kad vokiečiai, 
gyveną už jo sienų, grįžtų Į 
savo tėvynę, Didžiąją Vokietiją 
— vadinas, kovojo už tautinį 
principą. Tačiau greitai pasiro
dė, kad tautinė erdvė per siau
ra...

“Gyvenimo erdvę’’ sąmonin
gai vertėtų vadinti mįslę, nes 
niekas, išskyrus Trečiojo Rei
cho politinius vadovus, nežino 
ir nenumato, kuri v ra tos erd- 
vės praktiškoji sąvoka ir kon
kreti apimtis. Privatinių asme
nų nuomonės čia dar ne viską 
pasako.

Hitleris savo vasario mėn. 24 
d. Miuncheno kalboje esąs pa-
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po tėvais Paulikaitė.
Gyveno 833 W. 33rd Place

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 10 d., 2:30 v. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Anglijoje.

‘ Paliko dideliame nuliudime 
dvi tetas, Oną Schukienę ir 
Elžbietą Mikalainienę, j ų 
šeųnas ir daug Iptų giminių 
ir pažįstamų.

Priklausė prie SLA 36 kuo- 
poš.

Kūnas pašarvotas Mažei
kos koplyčioje, 3319 Litua- 
nica Avenue.

Laidotuvėmis rūpinasi Ona 
Schukienė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
rugpiučio 14 d., 8:00 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Jurgio pa- 
fap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve- 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Magdalenos Ro- 
rnanskienės giminės, draugai 
ir .pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir latsisveikini- 
mą. Nubudę liekame: 
Tetos, jų šeimos, kiti Gimi

nės ir Pažįstami.
Laid. Direkt. S. P. Mažei

ka, Tel. YARDS 1138-1139.

DOMINIKAS BALIS
GYVENO 6558 ŠO. MORGAN ST.

Telefonas WENTWORTH 0418
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 10 d., 12:30 vai. ryto, 

1941 m., sulaukęs pusės amž.,' gimęs Šiaulių apskrity, Ležavos 
parapijoj, Purplių kaime.

Paliko dideliame nuliudime moterį Barborą, po tėvais Šuin- 
paltę, sūnų Dominiką, marčiį Oną, anūką Thomas, brolį ir 
brolienę Joną ir Magdaleną Bąlius, brolio dukterį Bernice Bea- 
con, dvi sesers dukteris, Prbdenciją Račiūnas ir Magdalena 
Kraučiunas ir datig kitų giminių, draugų ir pažįstamų. o Lietu
voje brolį Juozapą, 3 seseris, Marcijofcą Katetienę, Oną Dargie
nę, Jėvą Paulikienę, jų šeimaš ir kitas gimines.

Priklausė prie Teisybės ivįylėtojų Draugijos.
Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, 3319 Lituanica Ąve.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpiučio 13 d., 8:30 vai. ryto 

iš koplyčios į švento Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Dominiko Balio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
MOTERIS, SŪNŪS, MARTI, BROLIS IR Kitos Giminės.
Laid. Direkt S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138-1139

reiškės: “Musų tikslas yra... pa
tikrinti savąją gyvepimp erdvę, 
ir tuo suprantu aš visa, ką ne 
anglai, bet mes, patys vokie
čiai, kulturinom, civilizavom ir

rio Europa yra išstatyta (auf- 
gebaut) vienos Vokietijos, ir 
šioje vokiškoje gyvenimo erd
vėje norime mes dabar gyven
ti, ir čia taip pat nesileidžianąe 
uždedami kurių nors varžtų 
musų gyvenime, šioje gyveni
mo erdvėje nesileidžiamė gra
sinami ir neleidžiame iškilti 
kurioms nors politinėms kom
binacijoms, kurios yra nukreip
tos prieš mus.** Šioks pareiški
mas negalėjo pakeisti nuomo
nės, kad “lebensraum” gali bū
ti Įvairiai aiškinamas, supran
tamas, ir kad jo sąvoka yra 
nepaprastai lanksti.

žurnalisto aiškinimas
Ieškant išsiaiškinimo ypač 

vertas dėmesio vienas “Frank
furter Zeitung” tuo klausimu 
anksčiau pasirodęs straipsnis. 
Žinoma, butų neatsargu priim
ti jo autoriaus pažiūras oficia
liomis, bet, antra vertus, turint 
galvoje spaudos padėtį Trečia
jame Reiche, negalėtų kilti įta
rimas, kad straipsnio turinys 
prieštarautų oficialiam gyveni
mo erdves sąvokos supratimui. 
Autorius, rašęs lokiu svarbiu 
politiniu klausiniu, yra tikriau
siai ir pilnai informuotas.

Straipsnyje kalbama apie 
trijų rųšių Vokietijos gyveni
mo erdvę: tautinę, ūkinę ir eu
ropinę.

“Kaip tautinę gyvenimo erd
vę, Vokietija yrą priėmusi su
vienytos tautinės valstybės for
mą. Kas liečia apimtį, ji užbai
gia išsivystymą, kurį kitos Eu
ropos tautos jau seniai yra iš- 
naudoj usios...”

Vokietijos ūkinė gyvenimo 
erdvė, reiškia “ekonominio 
bendradarbiavimo ir ekonomi
nio susijungimo su kitais kraš
tais sistemą tikslu padaryti vo
kišką ūkio gyvenimą tiek ne
priklausomą, kad jos kaip ly
giateises didžiosios valstybes 
politinei padėčiai negrėstų kitų 
didžių valstybių ūkinis spaudi-

11 tl A Gėlės ^ylinfiems i I n n A Vestuvėms, Bąn- JM kietams, Laidotu
vėms, Papu oš i- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 

mas ar prievartą. Pagal šį njas-’ 
tą ir uikinės gyvenimo erdyės 
ribos. Aųtąrkiją tacĮ butų šįos 
erdvės esminis principas. Ta** 
čiau, kaip galimą suprasti, ne 
absoliutinės autarĮdją, o tik tięk 
plati, kiek reikalinga ūkiškai 
militąriniam nepriklausopiųmui 
nuo kitų valstybių įgyvendinti.

Europinė gyvenimo erdvė 
“apima kiekvieną politipę zpną 
Įcontinęųtę, kurioje Vokietija 
savo saugumo interesais negali 
pakęsti kurių nors svetimų 
valstybių tvirtovių ir kur ji dėl 
savo centrinės vietos, savo su
gebėjimais ir savo atsakomybe 
pretenduoją j vadovavimą, ii 
tuo tiktai reikalauja tų pačių 
funkcijų, kuriąs Anglija įr 
Prancųziją ųuo seniai vykdo 
savo gyveninių erdvėse, Angli
ja — savo imperijoje, Prąųpų- 
zįja — savo kolonineje galybė
je”. - - Priešingai Vakarįj vals
tybėms, Vokieti ji nori kurį 
Europoj ųąųją iYaįriy 
gyvenimo erdyįų aiškių ribų 
nusistatymu įr jų gęrbįipu. 
“Jos bendradarbiavimas sų 
lija ir Sov. Sąjunga yra 
tuo dėsniu sutvarkytas.”

Ita- 
jau

Oficialus paaiškinimas
Besistengiant susiorientuoti l K ’ - «

“lebensraumo’’ miglotume, pra
vers taip pat žvilgtelti į vokie
čių pasiuntinybės Osloje norve; 
giškame “Aftenposten” prieš 
pat okupaciją paskelbtą ilgą jo 
aiškinimą. Ypač • pravartu 
dviem atžvilgiais: yiena — jis 
visai oficialus, o antra — tai 
buvo atsakymas į norvegų 
spaudos įsakmius teiravįmusis, 
kaip suprasti ”leb‘ensraunią” ir 
kurias ribas kūrėjai jam yra 
nustatę.

“Vidurio Europos erdvė” 
esanti Vpkietijos gyyenįmp erd
vė, ir joje Vokietija reikalau
janti visiškos viršenybės (hege
monijos). Reikalavimas pagrin
džiamas trimis motyvais: ūki
niu, strateginiu ir politinių.

Ūkiškai motyvuodama, vo
kiečių pasiuntinybė nurodo: 
“Kada kllAribV^lionomih^s di
džiosios jėgos, Sov. Sąjunga, 
Amerika, Britų ir Prancūzų 
pasaulines valstybes, daugiau ir 
daugiau izoliavusi ir plėtojosi 
autarkijos kryptimi, liko pusė 
tuzino ekonomįjuų sričių... pa
smerktų kęsti tikrą skurdžiaus 
gyvenimą šalia tų keturių be- 
ati popsideptes (palaiminti vai-: 
dantieji)...” Kaip didžiųjų “plų- 
tokratijų” autąrkinės politikos 
visai suprantąmąi iššauktas 
kontrąpriemonęs yokįepių pa
siuntinybės nurodo: Japonijos 
dar nebaigtą bandymą ųkįškai 
prisijungti Kiųiją, Oslo valsty
bių ūkinį Įjendrądąrįnayųną 
(!), Mųssoliųio 1931 m. pradė
tą naują ppękybos politiką 
tįkslu nudaryti fįięlelę ūkinę 
sritį lĮąlijąi vadovaujant ir, pa
galiau Vokietįjps 1933 jp. pra
dėtą Vidupio Ęųpopps sųlįęjipi j 
į ūkinį bloką. “Vokiečių gyve
nimo erdvės politiką perą, va
dinas, vienintelis “velnio dar
bas’’... ji tėra išdava bendro, 
Vakarų valstybių pradėto plė
tojimo kryptimi padalinti pa
saulį didelėmis interesų sriti
mis.”

Tačiau “butų vienpusiška ir 
nepakankama ieškoti gyvenimo 
erdvės idėjos kilmės vien ūki- 
nėję srityje. Joje, savaime aiš
ku, yra strateginių požiūrių... 
Nuo pat pasaulinio karo Vo
kietija, Italija ir Japonija turė
jo nuolat gyventi grasinamos 
to fakto, kad jų politika turi 
prisitaikinti D. Britanijos pa
žiūroms... Ar galima tad kaįi 
prieš sakyti, jei tų milijoninių 
valstybių aĮsųldųgi yądpyąi pię- 
gina išlaisvinti savo tautiečius 
iš tokios aukščiausiame laips
nyje rizikingos ir žeminančios 
priklausomybės?”

Trečias vokiečių 
bes Oslo nurodytas iŽiptyvas, 
mano pavadintas politiniu yrą 
“Prancūzijos ir D. Britanijos 
tradicinė diplpųiatinę veiklą 
puropos cęritrinęs srities a t; 
žvilgiu”. Esą, jei tų valstybių 

politika, sięTtįąpti 3u(<urii prie 
Eprpp^ą ptų ąfępos įcpąlipiuę 
sisįęipą prieš stipriausią kohįi- 
nęptę> yąįstybę; pąsiseĮdų, - tąi 
“ppąj<|iįfcąi butų negąlįma jš- 
sĘręsti ją|j ę^ų(įi|Įs ąrbą Į$kU;

bų^Į|... Tąikai įr g^rįpips kąi-

M- 
SBfpbp? effĮYPi-

W patikrinimas prieš imperia- 
Jiėgęjncnijos pastan

gas.” > ; .
Kuo grįndžįaipi ręikąląyi|nai 

įf teisęs
GI veninio erdvės doktrinos 

turiniu ir, kas itin svarbu, jos 
įgyvendinimo pasėkonįs supras
ti naudinga pasidomėti, kaip 
motyvuojama vokįęčjų |ejsė į 
tą pačią “savąją erdvę” arba 
kurie tos tariamos teisės moty- 
yąi gąli bjiti pagal įvairius fak
tus išvesti. ' -

Plačios gyvenimo erdvės rei
kalavimas rengiamas, pirmiau
sią, tuo/kad vokiečiai yra labai 
gabi, sumani, energinga ir 
darbšti tauta, turinti ypatingų 
organizacinių sugebėjimų- Taip 
pranašiai apdovanota, ji pajė
giai) ii ukiškąi išnaudoti daug 
didesnes sritis, negu sav^s^s 
valstybės. t ■

Ypač pabjfežiama, kad vokie
čių tauta yra gausinga, ir, be 
to dar, sudarantį galingą vals
tybę. Taiitos1 gadsingumas, ma
noma, įi^ts11’savaime reiškią 
ąnį;vertę. ‘ Toks gausios tautos 
vertinimas seka iš eilės Hitle
rio kalbų, klTriąsė dažijąi bųdą^ te tš,it> atremti'. 

JLIETŪVlU TA UTISK GS E KAPINĖSE PALM- 
DOJO NORTHSIDIETĮ IGN.į TAMASEVSK J 

J* I ‘
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Seiiiak Vžląike Rūbų Siuvimo Ųirbtųvę5 
Giminių Nepaliko

NOfVTĮISIpE. — Tr^čią^ienį, 
rųgpįųMp (į di, įięj;ųvių Tautiš
kose Kąpįnęsę |)Uyo pąĮąį{jpias 
Ignas Tamašeyskis, kuris ketu
rias sayąįtes pąsikankinęs mies
to ligoninėje atsiskyrė sų šiuo 
pasauliui rugpiučio 3 dieną.

Velionis Tamaševskis matyt 
f • . J a ♦. *: J ' k ’

artimų giminių neturėjo, tad ir 
apverkti jį laidotuvėse tebuvo 
jaunos merginos Bose Irene ir 
Lilija Wiunčęk, pas kurias Ta- 
inaševsikis, sakoma, išgyvenęs 
keturioliką metų. Matyti, gra
žiai sugyveno, kad, rocjos, sye- 
timi žmonės jo taip graudingai 
verkė.

Įsteigė Dirbtuvę.
Velionis Tamašcvskis iš ama- < ) . • ' ii . 4 . .

to buvo rubsiuvis ir buvo įsigi
jęs savo dirbtuvėlę. Vėljau pri
ėmė į partnerius J. Smith, ku
riam galiau pavedė visą biznį; 
Smith ir dabartiniu laiku jį te- 
beoperuoja sų apie trisdešimts 
darbininkų. -Pats Tamašeyskis 
pastaruoju laiku dirbo pas J, 

jo laidotuvėmis Sipifh rūpinosi. 
Jose dalyvavo daugiausiai šapbs 
darbininkai įr keletas artimų

žmogus.
Tamaševskią 

budo, ką pa; 

Gero Budo
Velionis I^has 

buvo labai geffo 
liudija faktas, kad per ilgus 
metuš sugyveno didelėj šaiitab 
ko j ne tik SU draugu J, 
Smith, bet ir su darbininkdiš iv 
Milžti? W Kūv<^ 
suteiktas nųpsvisi^ į|ųpširdųs 
pąsĖutĮnis TjatąnĮayjjąiąs 
sĮsvęikinimąs. -Užbaigęs .Šįąįųę 
pasąulyje visus savo yargus ir

vo pareiškiama: tiek milijonų 
^idąmo yokięčįų tautą negali 
įjąKęĮsti tpkios ar kitokios lai
kysenos štai tokios tautos, ku
ri'teturi vos tiek iiąilįjpnų gy
ventojų...

^ąlią. vokiečių tautos dvasi- 
nįp įeį ięęjipįiĮip pranašumo ir 
gąi|sįųgiių)p, dažhąi iškeliami 
jpą praeities ip jos ąt-

moty- 
vai. pi^ip^fos Vę^ietįjos galiai 
ąĮiga'ų|, jps puolat daž- 

pą^rėžd^yo vp^Įelių tau- 
įps “Įstprinę misiįjų”. Tuo pa- 
gj;įp^iąinąs jjuįįppnjąs per- 
typi^ytį Europą iąip, kad Vo- 
kįętj^ jpą įj^yje įves
im ręįkiamą tyąrįą įr Už ją at-

^ęt'ępką npįyįė|i, ^ąd gyve- 
pipip artĮvęs (jp^rippį įgyven- 
čjipįipu bų|p gyvykį^Į palies
tos piązpsįdjs vąl}>|ybč§. Kada 
planuojama nauja Europos 
tvarką, kurjoję mažos valsty- 
bfis pe|)psįnaudotŲ pjjfia gyve- 
nimo teise, virtusią neabejoti
na ir šventa, visai natūralu, jog 
tų valstybių atskiri asmenys 
jaučia gyvą reikalą domėtis ir 
aiškintis įvairiopus ateities 
limumus.

Tręčdąjįs Nacių 
Kareivių Išmušta, 
Tikrina Maskva 

A A t Ak % • K> «■«.

MASKVA, rugp. 10. — 
kiečių armija, kare su sovie
tais, neteko maždaug 35 nuo- 
smičių savo mechanizuotų įr 
pėstininkų karių. Taip apskai
čiuoja Raudonoji žvaigždė, so
vietų kariuomenės oficialusis 
laikraštis.

Straipsny paduodama skaitli
nes paimtos iš suinttų nacių 
mediką, kurios parodo, jog ne- 
užsibąigįąnčios eiles sužeįstų vo
kiečių yežaipa iš fronto į va- 
kąrus.

Paskutįniai pranešimai iš M a- 
skvpą sako, kad rusai vokiečių 
puolimus atlaiko Ukrainoje. 
Nacių puolimai Smolensko fron- 

ga-

Vo-

linksmybes, jis ramiai sau ilsisi 
puošniose Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse, aukštam kalnelyj, ka
me sparnuoti giesmių jukai kas 
kąrt jį aplankys ir atsitūpę ant 
šipitainęčio ąžuolo šakos pasvei
kins savo balsais.

Buvo Nuskriaustas.
Nops I, Tamašcvskis atsisky

rę su šiuo pasauliu niekam 

tapo nuskriaustas kai ant mir
ties pątąlo gųjčjo. Ve, kąibps 
pbia, ką^j jis be sąmonės buvo 

goųįnę^algąvp sąmopę jr jau 
gerokai sustiprėjo, tad pradėjo 
prašyti, kad jam iš painų ąt- 
yęžįų dra|iužiu8 ir raktus, Ką- 
ęla tus buvo padarytą tai paju
to, kad bįivę kišeniųi $6Q jau 
buvo dingę. Bet ką darysi bų- 
danią^ bejėgis?

Dabargi, kada Ignas apleido 
šį pasaulį, tai margas katinas, 
kuris turi pląčiąs ąkis ir tnag- 
nętipįųs nagus, sląnkipdąmas 
pąkpąščiąis išmęįipęjp nabą^- 
nipkuį, kodęĮ pepąliko sptyar- 
Įįytį sąyo paląįĮcuę Įietųyipi, o 
J. Šmįth’ųį, kuris yrą rusų tąp- 
tos, bet ilgainetis jo draugą^.

......""I" " .'11 ",
• -.4. . A. . i.

Prarado Keturis

26 mefų Ąpto|nętte Arcpą, 
571€j Špąth Hopiąn Aye., ’prą- 
rąįo Jiptąrią pirštus, kai dpp- 
pps pjaustymo rpąsiną pągąyo 
jpę dešinę

įvyk° kppykl°ie» kur 
sužeistoji dirbo.

CLASSIFIED ADS.
MELE WANTĖD—MALĖ 

Darbininkų Reikia
REIKALINGAS PAGELBININ- 

KAS į‘ Liąuor krautuvę, kaipo 
bartenderis. Turi turėti gerą liudy- 
mą. Teisingam žmogui yra gera 
ntžcit/is

Klauskite MR. BUDRIS.
2710 W. 59th St.

REIKALINGI PATYRĘ SHEĄR 
men ir padėjėjai dirbti geležies 
laužo kieme. Geras mokestis. 
Kreipkitės

Leopold Cohen Iron Co.
3000 So. Kedzie Avė.

PĮRMARANKIS KEPĖJAS 
keiksų ir duonos.

LIBERTY BAKERY
11932 So. Halsted.

prie

VYRAS REIKALINGAS dirbti 
pas Douglas Baths. 3516 W. Roose- 
velt Road.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI RESTAURANTAS, 
Ant gero kampo, daug dirbtu

vių apylinkėje. Priežastį patirsite 
ant vietos.

2407 West 47th St.
PARSIDUODA GROSERNĖ ir 

Meąt Marketas. Geras biznis. Prie
žastis—mirtis. 5656 So. Ashland 
Avenue.

PARSIDUODA BUČERNĖ irgro- 
sernė. Biznis geras, išdirbtas per 
25 metus. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. 2201 W. 21 PI.

COCKTAIL BAR — Bervvyne. 
Dailiai' įrengtas. Išdirbtas biznis 
ant* gaivios kryžkelės. Greitam 
pardavimui kaina žema.

Box 2520. 1739 So. Halsted St.

RENDON ŠTORAS. Per daugelį 
metų buvo bučernė. Tinka bile biz
niui: barberiui, kriaučiui; nėra ar
ti tokio biznio, švari vieta, didelė. 
Tinka tavernai su rūmais. Arba 
parduosiu ar mainysiu ant papras
tos nuosavybės. Pigi kaina, pigi 
renda. Savininkė našlė, persunku 
bizny būti. 3435 So. Wallace St., 3 
floor front.

Aplankė “Amerikos 
Upių Tėvą” — 
Mississippi
Niprikai Sugrįžo Iš Atostogų

Senį^pąujįeųiečiaį ir. populia
rus žagariečių Kliubo veikėjai, 
Ona ir Antanas Niprikai, su
grįžo iš atostogų.

Jie ir jų gražioji ir talentin
ga duktė Albina lankėsi Scott- 
vįlle, Michigan, Rochester, Ind. 
ir Clinton, Ilowa. Daugiausiai 
praleido laiko pagal Mississippi 
upę, kur juos žavėjo tos upes 
grąžys pakrančiai.

Jie gyvena 1301 So. Pulaski 
Rd. Apart dukters Albinos jie 
turi dukterį Jeannie ir sūnų 
Alex.

Mandagus ir draugiški žmo
nės yra tie drgg. Niprikai.

— Steponas Narkis.

Prigėrė 5 Metų 
Berniukas

J I ». 1 < t •

T0WN OF LAKE. — Davis 
Sųuare mąudymosi baseine, prie 
45-tos ir Marshfield avenue. 
prigėrė 5 metų berniukas, Ed- 
ward Brunchek, 4334 South 
Honore Street. Berniukas įkri
to į tvenkinį, bežaizdamas prie 
kranto.

POŽEMINĖ PASAKA APIE 
KOVĄ PRIEŠ HITLERĮ

Vajus Sujungė 
Europą prieš Nacius.
PAMATYKIT KAIP

SLAPTAS RADIO 
KOVOJA PRIEŠ 

GESTAPO!!• .* •
Pamatykįt jaudinančią dramą— 
kaip kovotojai už laisvę rizikuo

ją gavo gyvastis.

“UNDERGROUND
Atsidaro s 

Trečiadienį

W00DS TEATRE
RANDQLPH IR DEARBORN

REMKLTE TUOS, KURIE 
GARSINASI

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia__

DŽENITORKOS IR SKROBINTI 
moterys. Kreipkitės 9:30 šį vaka
rą. Kambarys 205. 343 So. Dear- 
born St.

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka. Sękrtiądięniais nereikia dir
bti. ANNA’S RESTĄURANT, 531 
W. Roosevelt Road.

REIKALINGA NAMAMS šeimi
ninkė. -Juengyąs darbas, geras mo
kestis. Geras namas, bųtį vietoj ar 
išeiti. 419 So. Crawford AVe.
——JKARMS for sale

2 MAŽOS FABMOS, 9 arba 7, 
akrų. Abi farmos ant grįsto vieš
kelio, arti miestelio, modernus 
įrengimai. Susižinokite su H. V. 
PATRICK, Marengo, III.

GREITAI VEIKIT
34 akrai Indianoj, U. S. 30, my
lios miestelis, 70 mylių Chicago. 
Namas, mašinerija, derlius, vištos, 
geros pajamos. Kaina $7,500.

HLAVACEK,
6233 Univepsity Ayenuę.

FARMA ANT PARDAVIMO. 208 
akrai su gyvuliais ir mašinomis ir 
laukai apsėti. Priežastis: vyras mi
rė, aš viena negaliu prižiūrėti. Dėl 
daugiau žinių rašykit laišką L. Bo- 
gash, Winąmac, Ind.a R4, B 84.
SCHOOLS AND INSTRUCHDNS 

Mokyklos ir Painokos
IŠMOKIT UŽDIRBTI 

Electric and Gas Welding. 
Mokės jum daugiau pinigų. 
Sunaudokit savo liųoslaikū 

’ Mokėkit laikui bėgant: 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara, dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atiankykit musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHQOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCKWELL 7167.___
reaL ESTATĖ FOfl sale 

Namai-žėnie Pardavimui
DVIEJŲ FLATŲ MŪRAS, už

daryti porčiai užpakaly. 7—7 kam
bariai, karšto vandens šiluma. 2 
karam muro garažas. Paaukojamas 
Ant Union Avė., tarp 73 ir 74 gat
vių. Arti visokios transportacijos. 
šaukite CANAL 5376.

tas. Muro bungalow, su stiklais por- 
čitią* užpakaly. Garažas. Paaufcos

3411 W. 61st STREET, 6 dideli 
šviesus kambariai. Oktagono fron
tas^ Muro bungalqw, su stiklais por-

Salininkas.

1 KRAUTUVĖ, 2 FLATA1 PO 6 
kambarius kiekvienas. Medžio la
mas. Parsiduoda pigiai arba mainys.

3139 W. 38th St.
AUKSINĖ PROGA sidabriniais 

plaukais porai. Išdirbtas biznis, su
sidedąs iš tavernos ir restorano. 
Abu parenduoti. 17 fųrnišiuotų 
kambarių. Visi užimti. 6 kambarių 
ąpartmentaš, 2 aukštų muro na
mas, štymu apšildomas, stokeris. 
$4,500 metinių pajamų. Kaina 
$18,500. Grand Crossing apylinkė. 
Savininkas PLAZA 4464.

PARDAVIMUI TIKRAS BAR- 
GENAS Brighton Parke. 2 flatų 
mūras, 4—4 kambariai, taipgi 3 
kambariai beismente. Kaina $5,800 
greitam pardavimui.

FRANK V. ’ŽINTĄK CO., 
4353 Archer Avenue, 
Tel. LAFayette 1121.

PERKAM, parduodam ir mąjųom 
namus, lotus, termas * ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą nfcihų 
pirkti už cash arba ma|nai$. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE ~ LOĄNS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė,
Tėl. YAKDS 1001,

PARDUODU 1 AKERĮ žemės ir 
6 kambarių namą, 2 karą garažas, 
20 vaisinių medžių ir didelis vjš- 
tininkas. Kaina $3,000. J. C. Dor- 
gin. Kreipkitės į Roadhouse “Worth 
While Inn’’, 111 and Ridgeland Av.

FINANCE And’ 1LOANŠ ’ , 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėsimais 
MUTUAL FEPERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZĄNAUSKAS, Sec. 
Turtas virj $1,000,000.00. . 

I l > ■■ .. k • • » * • • • f *- • • *•* •

Rakandai ir Įtaisaf Pardavfmui 
MOKĖDAMAS CASH— 

už rakandus, sutaupyki ‘ nuo 40 
ki 6p%. Mes pristatome bile' kur. 
’ašaukite ar rašykite dėl daųgiąu 
nformacijų. Vien tik hactonallai 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS.
6343 So. W«tėrn* Ave„ 

Chicago. Ui. TeL BEPubUc 6011
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“PIRMYN” CHORAS IŠPILDĖ NEPAPRAS
TAI GRAŽU LIETUVIŠKU DAINŲ 

PROGRAMĄ AMERIKAI
Transliacija Per MBS Stotis Buvo Jaudi

nanti Ir Labai Įspūdinga

Boksininkas Stoja Laivynan

Amerikos lietuviai, ir Kana
dos lietuviai, kurie programą 
girdėjo, tikrai galėjo didžiuotis 
lietuviškų dainų pusvalandžiu, 
kurį šeštadieni po pietų trans
liavo Mutual Broadcasting Sy
stem stotys.

Programą pildė Chicagos Lie
tuvių Choras “Pirmyn”, veda
mas dirigento Kazio Steponavi
čiaus. Jis buvo taip sklandžiai 
ir jautriai atliktas, kad lietu
vius klausytojus jaudino, ir ki
tataučiams neabejotinai padarė 
gilaus įspūdžio.

Penkios Dainos
Jaunieji Chicagos lietuvių 

dainininkai {išpildė “Lietuviais 
Esame Mes Gimę”, “Už Jurų, 
Marių”, “Kur Bėga Šešupė”, 
“Spaudos Baliaus Valsą” ir še
devrą “Tykiai, Tykiai Nemunė
lis Teka”.

Choras taipgi sugiedojo Lie
tuvos Himną, Amerikos him
ną, ir programą atidarė, taip
gi užbaigė, su Amerikos patrio
tine daina, “America the Beau- 
tiful”.

Valdžios Programas
Ši transliacija, pašvęsta lie

tuviams, buvo viena iš serijos 
radio programų, “I Hear Ame
rica Singing””, kuriuos rengia 
Jungtinių Valstijų Teisingumo 
Departamento naujųjįj piliečių 
biuras Washingtone.

Kazys Steponavičius
Biuro atstovas programo 

transliaciją atidarė ir atidavė 
pagarbą Amerikos lietuviams 
už jų tamprų prisirišimą prie 
šios šalies ir jos idealų, o pa
tį programą vedė choro diri
gentas, p. Steponavičius.

Jis sklandžiai ir trumpai an
glų kalboje apibudino kiekvie
ną dainuojamą dainą, supažin
dindamas lietuviškai nesupran
tančių klausytojų su jų reikš
me.

Jisai taipgi priminė, kad 
“Pirmyn” chorą sudaro išimti
nai čia-gimę lietuviai, visi mė
gėjai, iš mokyklų, dirbtuvių, 
raštinių ir dirbančių įvairiuose 
amatuose ir profesijose.

Choras programui buvo rū
pestingai paruoštas, ir dainavo 
gražiai, nerodydamas jokio ner
vingumo, nors buvo galima jo 
tikėtis, chorui tokio didelio pro
gramo atsakomybę turint ant 
savo pečių. Ypatingai gražiai 
išėjo mylima liaudies daina, 
“Tykiai Nemunėlis”.

Į • Pietų Ameriką, Lietuvą
MBS tinklas praneša, kad 

programą Amerikoje transliavo 
virš 125 radio stočių, taipgi ke
lios Kanados stotys. Jis, be to, 
buvo perduotas Hawaii salose 
ir kelios trumpų bangų stotys 
perdavė jį į pietų Ameriką.

Jeigu Lietuvos žmonės butų 
žinoję apie šį programą, tai jie 
butų galėję jį išgirsti per trum
pų bangų stotį iš Bostono, Mass. 
Tos stoties bangos buvo nu
kreiptos į Lietuvos pusę.

Teisingumo departamentas 
visą programą užrekordavo, pa
darys iš jo plokšteles, ir jas 
naudos vidurinėse mokyklose 
ir universitetuose, supažindinti 

jaunus amerikiečius su lietuvių 
dainomis, kurias šioje šalyje pa
laiko pirmųjų lietuvių ateivių 
Amerikoje įpėdiniai.

Be to, programui paminėti 
bus išleista brošiūra su choro 
paveikslais, kurią už mažą at
lyginimą visi suinteresuoti lie
tuviai galės gauti šio progra
mo atminimui. Washingtonas 
apie tai praneš lietuviams vė
liau, per spaudą.

Laimėjo 3-čią
Vietą

Christine Milleriutė
Chicagoland Music Festival 

South Side konkurse ši jauna 
lietuvaitė dainininkė laimėjo 
trečią vietą koloratūra sopranų 
sekcijoje. Tai jos pirmas ban
dymas konkurse. Ji dar visai 
jaunutė, tik 16 metų amžiaus, 
palyginamai neseniai mokinasi, 
todėl patekti į laimėtojų tar
pą jai yra didelis nuopelnas.

P-lė Milleriutė yra duktė 
Brighton Parko biznierių pp. 
Millerių. Balso pamokas ima 
nuo balso mokytojos Anelės 
Steponavičienės.

Antroj Vietoj
Antrą vietą sekcijoje laimė

jo Marųuetteparkietė, Helen 
Petrik, 6314 South Karlov avė., 
o pirmą Harriet O’Rourke, 2860 
Ez 76th Street.

Karo Aviacijos Leit. 
J. Shulmistras 
Buvo Chicagoje
Atskrido Iš Texas Valstijos
Lietuvis, U.S. karo aviacijos 

leitenantas Joseph A. Shulmis
tras, sūnūs Agnės Shulmistras, 
2614 W. 42nd St., rugpjūčio 
4-tą d. buvo atskridęs į Chica
go vienos dienos vizitui.

Jis turėjo pribūti į Chicagos 
Airportą šeštadienio vakare, 
rugpiučio 2-rą d., ir padarė di
delį nusivylimą šeimynai, gimi
nėms ir draugams, kurie jo 
laukė paskirtu laiku.

Turėjo Nusileisti Kelyje
Jo didelis Armijos aeropla

nas sugedo ir jis buvo privers
tas nusileisti Moline, III. Sutai
sius aeroplaną, jaunas leitenan
tas vistiek atskrido j Chicago 
bet jo vizitas buvo trumpas, 
nes rugpiučio 5-tą d. jis turė
jo grįžti į savo aviacijos sto
vyklą.

Brightonparidečių Sūnūs
r

Jo motina Agnės Shulmistras 
gyvena viršpaminėtu antrašu ir 
yra vedus su Petru Balniu, ku
ris užima svarbią vietą Fleish- 
man’s Yeast Co.

Jo brolis John Shulmistras 
yra žinomas realestatininkas, 
kuris su savo žmona Anna už
laiko Beal Estate raštinę ties 
num. 4016 Archer Avė.

— Steponas Narkis.

Frank Aleskiai Susi
laukė Dukters

BRIGHTON PARK. — Lie- 
pos 28-tą d. Mrs. Frank Alek
sy susilaukė dukters. Vardas 
duotas Marčia-Kathryn. Duktė 
auga sveika ir jos tėvai turi 
didelį pasitenkinimą.

Beje, Frank Aleksy yra sū
nūs naujieniečių Mrs. ir Mr. 
Frank AlŠauskų Sr., kurie gy
vena tame pačiame hame, 4201 
So. Fairfield Avė.

— Steponas.

f

Freddie Cochrane (kairėj) pasaulinis pusviduti-
nio svorio bokso čempijonas įstoja laivynan. Čia jis 
gauna nurodymus iš Leit. Kom. Gene Tunney (deši
nėj), buvusio sunkaus svorio čampijono, ir kilo vir
šininko.

VĖL NAUJAS KOMUNISTU “FRONTAS” - 
SJ KARTĮ “PRIEŠ HITLERĮ”

Veikia Ne Vien Lietuviški Stalino Bernai
Lietuviams nereikia priminti, 

kad kol Stalinas ir Hitleris bu
vo kamerotai, tai ir lietuviški 
ir visi (kiti (komunistai visaip 
biaurojo Roosevelto t pastangas 
suteikti^ pagalbą Anglijai, Grai
kijai, Olandijai ir kitoms ša
lims, kurios Hitlerį kariauja.

Taip buvo kol Hitleris ir* Mas
kvos Juozas buvo kamerotai. 
Bet kai tik Hitleris sumanė 
broliui Juozui drožti buože pei’| 
galvą, tai kasgi manote pas muši 
Amerikoje pasidarė pikčiausi 
Hitlerio priešai? Ir kasgi dabar 
su didžiausiu entuziazmu ir 
100% užgiria Roosevelto žirigs- 
nius Hitlerį supliekti? 6 gi tie 
patys musų komunistėliai nuo 
Halsted streeto, ir nuo North 
Wells street.

“Lietuvą Gelbės”.
Halsted streeto Stalino ber

nus gerai pažįstame, Todėl, kai 
jie suorganizavo kokį ten ko
mitetą “Gelbėti Lietuvą nuo, fa
šizmo”, retas kuris lietuvis bu
vo prigautas. Andrulis, Prusei- 
ka ir Abekas tame komitete 
bando pasislėpti "po skvernais 
tokio daktaro Graičiuno ir Rut
kausko, bet ir ten juos nesun
ku įžiūrėti.

“Visuotinas Komitetas”.
North Wells gatvės komunis

tai, — tai “didieji tūzai” Chica- 
goj, kurie ir Halsted streeto ta- 
vorščius kamandavoja. Jie užsi
ima didesniais darbais, štai, jie 
sumanė suorganizuoti visos 
Chicagos “visuotiną” komitetą 
kovai prieš Hitlerį ir tą darbą 
pavedė irgi neva nekaltam as
meniui — kokiai ten Mrs. Thy- 
ra Edwards. Ji turi ir “nekal
tą” titulą, yra lyderka menku
tėj CIO State, County and Mu~ 
nicipal VVorkers unijoj, (kurią 
komunistai irgi dominuoja).

Kur Ji Buvo Pirmiau.
Bet nereikia ilgai ieškoti, kad 

patirti kas jai duoną duoda ir 
kam ji tarnauja. Ir ji, kaip ir 
mūsiškiai bolševikai, dar visai 
neseniaif Hitlerio asmenyje ne
matė nieko blogo. Ji staiga už
sidegė neapykanta Vokietijos 
diktatoriui, kai tik tas užpuolė 
Staliną. Dar visai neseniai ji 
darbavosi tokiose organizacijo
se kaip “American Peace Mobi- 
lization”, kurias komunistai į- 
steigė ir kurias jie kontroliuoja. 
Juk dar visai neseniai ta orga
nizacija ir turbut pati Thyra 
Edwards pikietavo visus masi
nius mitingus, kur buvo varo
ma agitacija už didesnę Ameri
kos pagalbą Hitlerio užkariau
toms ar puolamoms šalims.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Armour Ir CIO.
Likvidavo Ginčą
Chicagoje

Savo atsišaukime į chicagie- 
čių organizacijas Mrs. Ędwards 
paduoda vardus įvairių žymių 
Chicagos žmonių, kurie neva 
pritaria jos sumanymui. Bet pa
sirodo, kad tie žmonės visai ne
žino, kad ta Mrs. Ędwards jų 
vardus vartoja, jie nemano jos 
“bendro fronto” remti ir gerai 
žino, kad visas to fronto suma
nymas buvo iškeptas Chicagos 
komunistų makaulėse, arba jie 
gavo instrukcijas1' iš aukščiau 
tokį frontą organizuoti, bet ne
lysti perdaug į priešakį, kad ko
munistiškos rankos nebūtų ga
lima įžiūrėti.

Atsisakę Prisideki.
Veikliausios prieš-hi derinės 

organizacijos Chicagoje, Fight 
For Freedom ir' Chicago Com- 
mittee to Defend America, atsi
sakė prie Mrs. Thyra Edwards 
“organizacijos” prisidėti.

.( i . .

Diena Iš Dienos
-  - ...........—‘

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(CHICAGOJE)
John A. Yurgutis, 34, su Ru- 

by Gullborg, 34
Boris Meskaeff, 52, su Al- 

vina Aleksynas, 27
John Girkant,- 24, su Mar

celin Bubinas, 20

Reikalauja 
Perskirų

Eva Lauth nuo Martin Lauth

GIMIMAI 
CHICAGOJE

■ ■ 1 "■>... -
LAPIKAS, Stęphen, 322 N. 

Lorel avenue, gimė liepos 7, 
tėvai: Stephen ir Sila,

Bill Omanskis, 
Ir Al Matuza 
Treniruotėj

Ruošiasi Lošimui Su 
“žvaigždėmis”

Į Delafield, Wįs., treniruotei 
išvyko garsus footballininkas 
Bill Osmanskis, ir naujokas Al 
Motuzą iš Geoqgetown univer
siteto, Washingtone.

Jiedu yra nariai profesiona
lės :įChicago Bears komandos, 
kdri rugpiučio 28, persiima 
Chicago Soldiėr’s lauke su uni
versitetų “žvaigdžių” komanda.

Unijos Nariai Dar Turi Susi
tarimą Priimti

Defense Mediation Board Wa- 
shingtone paskelbė, kad C.I.O. 
Pačking Houše Workers unija 
ir Armour & Co., likvidavo ne
susipratimą dėl algų, darbo są
lygų ir pripažinimo.

Taryba smulkmenų nepaduo
da, bet paaiškina, kad susita
rimo paragrafūs turės pripažin
ti unijos nariai.

Ginčas lietė tiktai Arinour’o 
Chicagos dirbtuves, 'kuriose 
dirba apie 14,000 darbininkų. 
Unija buvo pasirengusi skelbti 
streiką.

AUTOMOBILE!
NELAIMES

Darbo Taryba 
Bara Marshall 
Field Bendrovę

Įsakė Priimti 2 Prašalintas 
Darbininkes

Darbo Tarybos skyrius Chi
cagoje išleido patvarkymą, ku
riame reikalauja, kad Marshall 
Field & Co., departamentinės 
krautuvės nediskriminuotų dar
bininkus, priklausančius unijai, 
netrugdytų jiems organizuotis, 
jeigu jie nori, ir nenaudotų ne
leistinų priemonių uniją kovo
ti.

Marshall Field darbininkus 
bando suorganizuoti CIO De
partment Store Employees lo
kalus 291.

Darbo taryba įsakė firmai 
priimit atgal į darbą dvi dar
bininkes, prašalintas už uniją 
ir užmokėti joms už nedirbtą 
Ihiką.

Kiek Chicago 
Kasdien Suvalgo.

Kainos Kyla.
Jeigu pirmiau nežinojot, tai 

jums bus įdomu patirti, kad 
chicagiečiai kasdien suvalgo 
180,000 svarų sviesto ir 240,000 
tuzinų kiaušinių.

Jie dabar žymiai brangesni 
negu pernai. Sviestas parsidavi- 
nėdavo po 27% centų, o dabar 
34% c. Kiaušiniai būdavo 16 c., 
o dabar 26% c. (Visos kainos 
yra wholesale).

Brangs Duona.
Eina kalbos, kad Chicagoje 

netrukus pabrangs duona. Ki
tuose miestuose ji jau pakilo 
centu kepalėlis.

Lietuviai Chicagos 
Pievų Konkurse

Chicago Parkų distriktas tu
ri surengęs pievų konkursą, ku
riame dalyvauja keli šimtai Chi
cagos mažų namų savininkų, 
apartamentinių namų janito- 
riai, mokyklos, etc.

Tarp kontestantų yra šie du 
lietuviai:

John Szalanskis, 3706-10 N. 
Marshfield Avė., ir Willian. 
Jontsch, 6153 Vernon Avenue.

Dovanos laimėjusių pievų sa
vininkams bus padalintos rug
sėjo mėnesį.

Ragina Saugotis 
Naujos Depresijos
Ragina Valdžią Ruošti Naują

Viešų Darbų Programą
Amerikos Darbo Federacija 

išleido pareiškimą, kuriame sa
ko, kad ginklavimo programui 
praėjus Amerikoje vėl gali kil
ti depresija. Jai išvengti Fede 
racija ragina valdžią jati dabai 
pradėti ruošti planus pokari
niam pramonės persilaužimui B 
karo į taikos reikmenų gamy
bą.

Viešais darbais, įvairiais kito 
kiais projektais valdžia turi pa
laikyti “dirbtuvių produkciją 
tokioj pat aukštumoj, kokio; 
ji yra dabar.”

Antanas Lukošius 
Pasveiko

BRIGHTON PARK. — An- 
tanas Lukošius, Brighton Par
ko drabužių valytojas, 2555 W. 
43rd street, galutinai pasveiko. 
Jis buvo rimtai susirgęs, ir jei
gu butų pasitaikę žymesnių li
gos komplikacijų, jo gyvybe? 
butų buvę pavojus.
/ Ačiū rūpestingai priežiūrai, 
po 10 dienų lovoj Antanas pa
sveiko ir dabar pats tvarko sa
vo biznį.

— Steponas Narkis.

Sudaužė Du Automobilius
Prie 54-tos ir Halsted, Stock- 

yards policija suėmė 25 melų 
chicagietį John' B. Murphy, 623 
W. 54th PI. Pasivogęs taksi- 
kebą jisai šaudė po Chicagos 
Southsidę, sukulė du automo
bilius ir užbaigė kelionę įvažia
vęs į stulpą.

žuvo Penki žmonės
Prie Loomis ir Grenshaw au

tomobilis užmušė 58 metų mo
teriškę, Mrs. Minnie Chaimo- 
witz, 816 Independence bulva
ras.

Chicagoj automobiliai taipgi 
užmušė šiuos žmones:

Joseph Smith, 1940 Harrison 
street

Murdo Macaskill, 812 E. 42nd 
street

Fred Aubert, 1948 Evergreen 
avenue ,<

Walter Kųnd'e; 8435 S. San- 
gamon street.

Pakele Algas 10% 
Viešbučių 
Darbininkams

Yra Daug Lietuvių

Visi didieji Chicagos viešbu
čiai šeštadienį pasirašė sutartį 
su viešbučių darbininkų unija, 
pakeldami jiems algas 10%, 
pradedant liepos 16 d.

Darbininkai reikalavo 20% ir 
žadėjo skelbti streiką, bet pri
ėmė viešbučių savininkų pasiū
lytą kompromisą.

Sutartis apima Palmer House, 
Stevens, Sherman, Morrison, 
LaSalle, Bismarck, Drake. 
Blackstone, Congress ir eilę ki
tų viešbučių už vidurmiesčio. 
Visuose dirba didelis skaičius 
lietuvių.

Atsisakė Išduoti 
Draudimą Prieš 
Streikierius

Apskričio teisėjas Fisher at
sisakė išduoti draudimą, drau
džiantį Walgreen firmos darbi 
ninkams pikietuoti firmos san
dėlius ir dirbtuves. Jie sustrei
kavo, reikalaudami pripažinime 
ir didesnių algų.

Draudimo reikalavo Walgreer 
advokatai.

Mokins Mergaites 
Siūti

Su rugsėjo 2 d., Washburne 
Trade School mokykloj, 1225 
Sedgewick street, bus įvestos 
nemokamos siuvimo pamokos. 
Jas galės alnkyti mergaitės nu<» 
17 metų amžiaus.

Pamokų tikslas yra paruošti 
patyrusių darbininkių siuvyk
loms.

Pirmad., rugpiučio 11, 1941

Vakari! Užvakar 
Chicagoje

• Policija Southsidėje ieško a- 
pie 18 metų berniuko, kuris už
puldinėja jaunus dviratininkus, 
atima jų pinigus, o kartais ir 
dviračius. Jis “darbuojasi” jau 
porą mėnesių, bet policijai vis 
nepasiseka jį pagauti.
• Merginos operuojančios ele- 
veiterius Maudei departamenti- 
nėj krautuvėj paskelbė streiką. 
Reikalauja didesnių algų.
• Karo laivyno departamentas 
vakar perėmė Chicago Navy 
Pier prieplauką. Dalis prieplau
kos bus perremontuota ir nau
dojama jurininkų mokyklai. Ji 
pradės veikti apie spalių 1 d.
• Dėl manevrų, kuriuos rytoj 
pradeda Camp Foresto naujo
kai iš Illinpis, drafto tarybos 
valstijoje neims naujų vyrų per 
pirmas dvi savailes rugsėjo me
nesio. Per kitas dvi savaites pa
ims tik 1,226 vyrus.
• Išgėręs perdidelę dožą miego 
miltelių mirė 39 m. George Pal
mer, 1619 West Monroe Street.
• Iš Michigan ežero, prie La\v- 
rence Avenue darbininkai iš
traukė kūną nežinomos apie 55 
metų moteriškės.
• Prie Hubbard ir Oakley trys 
banditai atėmė $6,500 pinigais 
ir čekiais nuo 21 m. Irving 
Kornick’o, pasiuntinio Overland 
Candy Corporation, 1732 Hub
bard.

• Bežaizdamas su sujungiu e- 
lektros jungiu jį į burną įsidė
jo 2 metų berniukas George J. 
Meyer Jr., 4903 Walton street. 
Jis buvo nutrenktas.

O Nežinomi vandalai išdaužė 
langus ir svastikomis ištepė E- 
rtlanuel sinagogą, adr. , 701 
Buckin^Kam Place. Nuostoliai 
siekia kelis Šimtus dolerių. '

• Gaisras sunaikino American 
Dental Laboratories dirbtuvę, 
adr. 55 E. Madison street. Ji 
gamina dirbtinius dantis.
• Prie Kinzie ir Union avenue 
Northwestern traukinys užmu
šė 57 metų gelžkelio tarnauto
ją Nernard J. Kilbridge, 6214 
South California avenue.
• Autobusų bendrovė skelbia, 
kad ateinantį mėnesį įves grei
tuosius autobusus Northsidėje, 
kad palengvinti “šopintojams” 
greičiau pasiekti vidurmiestį. 
Bušai kursuos nuo Howard ir 
Paulina iki vidurmiesčio Sheri- 
dan gatve, sustodami tik kelio
se vietose.
• Vagys išnešė servituros ir li
ninių staltiesių už $900 iš chi- 
cagiečių Siegfried Kohn’o na
mų, adr. 7351 Luella Avenue.
• 26 metų chicagietė Miss 
Madge McElanie, 4062 Ken- 
more avenue, užvedė by!ą prieš 
Robert F. Tarrant Jr., reikalau
dama $25,000 už jos tariamą 
sumušimą laike ginčo apie kitą 
vyrą. Tarrant gyvena adr. 3750 
Lake Shore Drive, ir yra sūnūs 
viršininko Felt & Tarrant Man- 
ufacturing Co.
• Iš Pittsfield rūmų 18-to auk
što iššoko ar iškrito ir užsimu
šė 18 metų moksleivis, Harold 
McCracken, 1130 East 81st PI.
• Šeštadienį 351-na pora išsiė
mė vedybinius leidimus Cook 
apskričio vedybų biure.
• Saldainių fabrikantas Theo- 
dore W. Bunte, kuris mirė bir
želio mėnesį, paliko $470,000 
turto savo žmonai, Anna, 5555 
Sheridan Road.
• Bėgės i na n Į gaisrą adr. 3579 
Armitage avenue, karštos ply
tos užgriuvo ir skaudžiai apde
gino tris ugniagesius, Joseph 
Murphy, Dudley Ryder ir Bar- 
ney Bose.




