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F. D. R. {SAKĖ TVARKYTOJUI PARUOŠTI 
DRAUDŽIAMĮIIŠVEŽTI PREKIŲ SĄRAŠĄ 

Amerika ir Anglija skubiai teiks karo 
medžiagą sovietams

Prezidentas ėmėsi šio žings
nio, nes manoma, kad jis buvo 
aptartas pasimatymo metu su 
Churchilliu. Įsigalėjus šiam už
draudimui, Amerikos valdžia 
kontroliuos 80% Jungtinių Val
stybių prekybos.

Spaudos atstovams Roosevel
tas pareiškė, kad su Churchil
liu aptarė visus dabartinį kon
fliktą liečiančius reikalus ir su
tarė visuose punktuose. Prezi
dentas tvirtina, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės nestovi nė

WASHINGTON, D. C., rugp. 
17 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas šiandien sugrįžo į sostinę 
iš savo kelionės, kurioje matė
si su Churchilliu ir kitais at- 
sakomingais britų valdžios vy
rais.

Rooseveltas pirmiausia pasi
matė su užsienio departamen
to sekretorium Hull. Pirmadie
nio pasitarimui pakvietė veikė
jų Barkley, viceprezidentą Wall- 
ace, kongreso prezidentą Ray- 
burn ir demokratų lyderį Mc
Cormack.

Šiandien pat prezidentas įsa
kė eksporto tvarkytojui Max- 
well paruošti naują draudžiamų

kiek arčiau prie karo paskelbus 
8 punktus, negu jos buvo prieš 
pasimatymą su britais.

Amerikos vyriausybė yra pa-

Paveikslas Rodo, Kad Ir Italai Kariauja.

' .... N * f.TT^Nr TolorbA,.

Nuo to laiko kai Vokietija paskelbė karą sovietams, mažai girdėtis apie ita
lus, bet ši iš Berlyno prisiųsta radijo fo ografija, parodanti italų artilerininkus 
“rytiniam fronte”, sako nacių cenzoriai.

NACIAI LEIDO LIETUVOS RASISTAMS 
ATGAIVINTI “GELEŽINĮ VILKĄ”

Vidaus politikos patarėju vokiečiai pasky
rė generolą Kubiliuną

MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO 
ANCEVIČIAUS TELEGRAMA

išvežti prekių sąrašą, kurį ne
trukus prezidentas rengiasi pa
skelbti.

Pirmon eilėn bus uždrausta 
išvežti celiuloza, įvairus meta
lai ir visi metaliniai išdirbiniai, 
mašinos, kaučukas ir visi jo iš
dirbiniai, o taip pat ir chemi
niai išdirbiniai, šioms* prekėms 
išvežti reikės turaU specialus 
valdžios leidimas.

Manoma,- kad- bus išduodami 
bendri leidimai šioms prekėms 
išvežti į britų imperiją ir į ko
vą prieš nacius vedančius kraš
tus. Naujas uždraudimas įsiga
lios nuo rugpiučio 29 dienos.

siryžusi skubiai teikti karo me
džiagą sovietų Rusijai. Prieš 
diktatorius nukreiptas įstaty
mas nebus taikomas sovietams., 
nes jie turi pakankamai aukse 
mokėti už teikiamus ginklus.

Politiniuose Wash i n g t o n c 
sluoksniuose kalbama, jog ne
trukus bus paskirta misija Ru
sijon vykti. Manoma, jog misi
jai vadovaus Harry Hopkins, 

“kuris jau jųatesi <SU' Stalinu. 
Kartu' su juo išskris Šumner 
Welles ir laivyno sekretorius 
Knox. šion misijon gali būti pa
skirtas ir karo sekretorius Stim- 
son.

PRANCŪZIJOJE SMARKIAI PLEČIASI 
GERAI ORGANIZUOTAS SABOTAŽAS

Valdžia perims laivų 
dirbtuvę

Miestams gresia 
didelis badas

STALINAS NEKANTRIAI LAUKIA AMERI
KOS IR BRITŲ PAŽADĖTŲ ĮGALIOTINIŲ

Sovietų valdžia giria
8 punktus

MASKVA, Rusija, rugp. 17 
d. — Stalinas labai džiaugsmin
gai priėmė Roosevelto ir Chur- 
chillio pasiūlymą karo atstovų 
pasitarimui ir nekantriai laukia 
Amerikos ir Anglijos įgalioti
nių.

Stalinas pasakė Amerikos ir 
britų ambasadoriams, kad jis 
imsis visų priemonių greitam 
tokios konferencijos realizavi
mui.

Sovietų valdžios atstovai ir 
visa komunistų spauda giria 
Roosevelto ir Churchillio pa
skelbtus 8 punktus.

chill pasimatys su Stalinu.
Manoma, kad pasitarimas ne

trukus įvyks Maskvoje ir auk
šti britų pareigūnai jame daly
vaus. Britų misijoj bus užsie
nio ministeris Eden.

Anglų valdžia patenkinta to
kiu greitu sovietų valdžios su
tikimu suruošti konferenciją 
karo reikalais.

VICHY, tjrancųzija, rugp. 17 
d. —xParyžiaus; policijos pre
fektas* perspėjo visus gyvento
jus apie blogas sabotažo pasek
mes.

Sabotažininkams išardžius su
sisiekimą geležinkeliais, gre%a 
badas Paryžiui ir kiliems dides
niems Prancūzijos miestams.

Policijos prefektas pasiūlė 
milijoną frankų tiems asme
nims, kurie nurodys kas ren
gia susisiekimo priemonių 
botažą ir kenkia valdžios 
stangoms.

sa-
pa-

Prancūzai nepaten
kinti valdovais

Čankaišekas rengia 
si Maskvon

Rusai padės “suval 
dyti japonus”

LONDONAS, Anglija, rugp. 
17 d. — Sovietų valdžia pasiža
dėjo bendradarbiauti su britais 
ir amerikiečiais “japonams su
valdyti?, jeigu britai teiks so
vietams karo paramą.

Sovietai tariasi su kiniečių 
karo misija ir suderins savo 
veiksmus rytuose, jeigu japonai 
bandys plėsti invaziją Azijoje.

Rusai tikisi gauti didelę pa
ramą iš Amerikos už bendrą po
litiką prieš japonus.

LONDONAS, Anglija, rugp.
17 d. — Gauta žinių, kad neto
limoje ateityje kiniečių vyriau
sias karo vadas rengiasi vykti 
į Maskvą.

Čankaišeko paskirta karo mi
sija dabartiniu 
Maskvoje ir 
tais.

Kiniečiai 
draugiškumo
tais ir suderinti karo 
kimą, jeigu japonai bandys to
liau veržtis Azijos kontinen
tam

tariasi
metu randasi 

su sovie-

tikisi 
sutartį'

pasirašyti 
su sovie 
jėgų vei-

Naciai rengiasi at 
vykti posėdin

Churchill pasimatys 
su Stalinu

LONDONAS, Anglija, rugp. 
17 d. — Politiniuose Londono 
sluoksniuose kalbama, kad ne
tolimoj ateityje premjeras Chur-

NEW YORK, N. Y., rugp. 17 
d. — Vokiečių radijas, komen
tuodamas britų ir amerikiečių 
rengiamą konferenciją Maskvo
je, pataria skubiai ją suorga
nizuoti.

Jeigu ilgai bus delsiama, tai 
vokiečių karo jėgos gali atvyk
ti prie konferencijos stalo.

šiuos vokiečių komentarus 
girdėjo CBS - radijo klausytojų 
personalas.

Rusai sulaikė 
nacių atakas

MASKVA, .Rusija, rugp. 17MASKVA,, pusija, .rugp. 17 d. 
— Vokiečių įataka, kuri buvo 
labai stiprio :pie4ųSUkraino j; žy
miai susilpnėjo. Raudonoji ar
mija-padarė labai .-.didelių- nuo
stolių vokiečiams ir pastarieji 
buvo privėrsti j <sumažinti puoli
mą.

Vokiečių kariuomenė nepajė 
gė priartėti prie Odesos, nei prie 
Nikolajevsko.

Sovietų jėgoms pavyko sulai
kyti vokiečius, kurie veržėsi 
prie Leningrado ir prie Mas
kvos.

KEABNEY, N. J., rugp. 1' 
d. — Manoma, kad pirmadien 
valdžios atstovai paims save 
kontrolen Dry Dock bendrovė: 
laivų Statomo dirbtuves-

Dirbtuvėse jau 10-ta diena tę 
siasi streikas ir sustabdytas ka 
ro laivų statymas.

Valdžios užsakymai siekia 498 
milijonus dolerių ir bijoma, kač 
ilgesniam laikui nesusitrukdy- 
tų skubiai reikalingų laivų sta 
tymas.

Suomiai laimi Kare
lijos sąsmaukoj

VICHY, Prancūzija, rugp. 17 
d. — Maršalas Petain pareiškė, 
kad įvairiose Prancūzijos pro
vincijose kyla “blogi vėjai”.

žmonės nepatenkinti ir pra
dėjo aktyviai priešintis valdžios 
nuostatams. Ardo susisiekimą 
geležinkeliais, trukdo maisto pri 
statymą ir kenkia valdžiai tvar
kyti kraštą.

Pastebėtina, kad sabotažo 
aktai daromi vokiečių okupuo
toje ir neokupuotoje Prancūzi
joje.

Japonai neišleidžia 
amerikiečiu

C.

WASHINGTON^D. C., rugp. 
17 d. — Užsienio departamen
tas patyrė, kad japonų vyriau
sybė neleido Amerikos laivui 
President Coolidge įplaukti į 
uostą ir paimti grįžti norinčius 
Amerikos piliečius.

Japonai leidžia išvažiuoti tik
tai Amerikos užsienio departa
mento tarnautojams, beit ne 
paprastiems piliečiams.

Departamentas tikisi nuga
benti amerikiečius į Šanchajų 
ir iš ten juos parvežti namo.

HELSINKIS, Suomija, rugp 
17 d. — Suomių kariuomenė 
vokiečių padedama, laimėjo <li 
delį mūšį Karelijos sąsmauka 
je ir išvyjo raudonarmiečius h 
Sortavala miesto, skelbia kare 
pranešimas.

Sortavala skaitosi svarbiu 
strateginiu punktu, nes ten su
bėga kelios geležinkelio linijos.

Sovietų kariuomenė minavo 
visus kėlus, o vietomis net lau
kus.' Ladogos ežero pakraščiuo 
se suomiai pasistūmėjo pir 
myn,

— Lenkų valdžia paskyrė am
basadorių prie sovietų valdžios 
Maskvoje.

Naciai giriasi paėmę 
Nikolajevą

BERLYNAS, rugp. 17 d. -- 
Nacių agentūra šiandien paskel
bė, kad vokiečių ir vengrų ka
riuomenė šiandien įžengė į di
delį Juodosios juros uostą 
kolajevą. šis uostas randasi 
go pakraščiuose ir yra 55 
lių atstumoj nuo Odesos.

Maršalo Budiono kariuomenė 
stengiasi perplaukti per Dniep
rą, bet vokiečių aviacija daro 
labai didelių nuostolių.

Vokiečiai smarkiai bombar
davo Stalino kanalą.

Ni- 
Bu- 
my-

ORAS „
Debesuotas ir Šiltesnis.
Saulė teka — 6:00; leidžiasi 

— 7:48.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
reika-

su so-
Britai pasižadėjo duoti kreditų uz 10 milijonų svarų

— Japonijos valdžia sustabdė judėjimą geležinkeliais civi
liams gyventojams. Traukiniai naudojami tiktai karo 
lams.

— Anglijos valdžia pasirašė naują prekybos sutartį 
vietais. 
sterlingų

—Maskva pripažįsta, kad vokiečiai užėmė Krivoj Rog, bet 
Odesa dar randasi jų rankose,

•— Britai smarkiai bombardavo Koelną ir kitus pramonės 
miestus Vokietijoj. Bombarduotas ir Berlynas, bet nežinia ai 
tai buvo britų, ar rusų aviacija.

— Sekretorius Hull aptarė su prezidentu tolimųjų rytų pa
dėtį. Manoma, kad japonai šiomis dienomis ruošiasi karo veiks
mams.

— Britų aviacija smarkiai bombardavo Sicilijos karo bazes 
Italijoj.

— Vokiečių karo vadovybė paskelbė Nikolajevo paėmimą. 
Apsupta sovietų kariuomenė gali bėgti iš Odesos tiktai laivais.

—. Amerikos valdžia yra pasiryžusi areštuoti 100 japonų, 
jeigu japonai neišleis iš savo krašto namo grįžti norinčių Ame
rikos piliečių. v.

— Tvirtinama, kad Hiranutna buvo pašautas, todėl, kad jis 
patarė Japonijai pasitraukti iš “ašies”.

BERLYNAS, rugp. 17 d. — Jums jau yra pranešta, kad 
Lietuvoje veikia civilinė vokiečių valdžia, atstovaujama gene
ralinio komisaro von Renteln.

Komisaras vdn Renteln tarėsi su profesoriaus Ambrozevi- 
čiaus vyriausybe, kuri birželio 23 dieną yra paskelbusi tokią 
deklaraciją:

“Susidariusi Laikinoji vėl naujai atgimstančios Lietuvos 
vyriausybė šiuo Skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lie
tuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos 
organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iš
kankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vie
nybės ir socialinio teisingumo pagrindais”.

Naciai privertė prof. Ambrozevičiaus 
vyriausybę atsistatydinti

Tačiau vokiečių vyriausybė nutarė galutinai nuspręsti Pa
baltijo valstybių, galutinį likimą tiktai karui pasibaigus. Dabar
tiniu metu ji tenkinasi civiliniu režimu, kurio viršūnėse stovi 
eicho komisarai, o visa administracija palikta vietiniams.

Šių dalykų akivaizdoje prof. Ambrazevičiaus vyriausybė 
iteikė komisarui atatinkamą memorandumą ir nutarė suspen
duoti savo veikimą. Vyriausybe buvo priversta padaryti to
kį sprendimą.

u Paskutinį kartą nuleidžt&ht Vėliavas prie nežinomojo ka
reivio kapo, vyriausybe padėjo vainikų. Ta proga^^yriąusybės 
galva pasakė kalbą, pareikšdamas viltį dėl geresnės krašto at
eities.

Nacių komisaras pasirinko patarėjus
Tuo tarpu generalinis komisaras von Renteln sudarė sau 

generalinių patarėjų tarybą, kurios pirmininku ir patarėju vi
daus politikos reikalams paskyrė generolą Kubiliuną. 1934 me
tais birželio 7 dieną šis generolas bandė sukilti prieš Smetoną, 
bet buvo suimtas ir įmestas į kalėjimą.

Generaliniu patarėju susisiekimo reikalams tvarkyti paskir
tas buvęs Mirono vyriausybės stisisiekimo ministras Germanas.

Prekybos reikalams generaliniu patarėju paskirtas profeso
rius Jurgutis. Kiti patarėjai tuo tarpu dar nežinomi.

šalia aktyvistų fronto, voldemarininkai atgaivino “Geleži
nį Vilką” su pirmininku Augustinu Voldemaru pryšakyje. Ne
sant Voldemarui, “Geležinio Vilko” pirmininko pareigas eina 
Karutis.

Naciai perka Ameri
kos dolerius

ŽENEVA, Šveicarija, rugp. 
17 d. — Finansų sluoksniai pa
skelbė, kad paskutinėms die
noms Šveicarijos bankai nupir
ko 10 milijonų Amerikos dole
rių vokiečiams.

Bankininkai mano, kad vo
kiečiai Amerikos dolerius var
toja propagandos tikslams pie
tą Amerikos valstybėse.

Žymi dolerių dalis eina nacių 
iyderių sąskaiton, nes pastarie
ji jau stengiasi užsienyje apsi
rūpinti ateičiai.

Atleis netinkamus 
karininkus .

. NVASHINGTON, D. C., rugp. 
17 d. — Aukštoji karo vado
vybė pradėjo valyti kariuome • 
nę nuo karo dalykams netinka
mų karininkų.

Manoma, kad bus atleisti iš 
tarnybos keli šimtai kariuome
nės ir nacionalinės gvardijos ka
rininkų.

Kariuomenėj galės pasilikt.' 
tiktai tie, kurie parodys atatin
kamo sugebėjimo komanduoti 
ir bus tinkamai pasiruošę mo
derniškam karo vedimui. Kiti 
turės teisę atsistatyti.

— Kolumbijos valdžia surado 
nacių paruoštą sąrašą, kuriame 
nužymėti penktos kolonos agen
tai. Sąrašas rastas pas atskri- 
dusį nacių agentą Schmol.

— 123 asmenys tapo užnuo
dyti Tatuta Maru laive. Trys 
japonai mirė, o 120 smarkiai 
serga. Tatuta Maru, plaukda
mas iš Amerikos, nenorėjo pa
imti šviežio maisto, o vėliau už- 
nuodyjo keleivius.

— Italų laikraštininkas Gay- 
da skelbia, kad šis karas gali 
tęstis 10 metų, jeigu Jungtinės 
Valstybės padės britams.

— Nacių ambasadorius von 
Papen iš Turkijos pakviestas 
Berlynan. Manoma, kad jis bus 
atstatytas.

— Vichy policija skelbia, kad 
Nicos parke bomba buvo už
mušti trys socialisto Dorinoy 
žudikai. Policija aktyviai tiria 
visą reikalą.

Rugpiučio
MANĖSI

NAUJIENŲ RAŠTINĖ BUS
atidaryta

KASDIEN NUO 8 VAL. RYTO
IKI 8 VAL. VAKARO.

šeštadieniais
TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.

Sekmadieniais
BUS UŽDARYTA.

"NAUJIENŲ" ADM
<__________ _________________________t
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F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

This Ori sisi$ a n Ūppo rtunity
(Continued from lašt issue)

The fact that its population is 
an extension of most of the Old 
VVorld, stemming from about sixty 
different backgrounds, constitutea 
perhaps one of the greatest advant- 
ages vvhieh the U.S. enjoys. Our 
cultural and spiritual materials and 
povvers are enormous, polentially 
vvell-nigh beyond calculation, and 
vve have an opportunity to create
— not easily, būt vvith an effort of 
vvhieh we are capable; not quick- 
ly būt in measurable time — a 
great culture on this continent; a 
culture vvhieh could approach be
ing universal or pan-human and 
more satisfying to the inner hutnan 
make-up than any culture that has 
as yet appeared on this earth.

With the aid of people stemming 
from Holland, Ireland, Germany, 
and France, the Anglo-Saxon group 
started the country, vvhieh for a 
time was preponderantly Anglo- 
Saxon and Protestant. It is no long
er, and there is need of recogniz- 
ing that the U.S. as it novv stands 
is the expiession and creation — in 
a greater or lesser degree — of all 
the people here.

The prevalent failure to recognize 
this fact constitu es one of this 
country’s greatest vveaknesses. It Is 
the dark, quicksandy basis of the 
psychological civil vvar I nientioned
— the prejudices, intolerance, and 
discriminations that shoot and fly 
in all directions. hitting ' nearly 
cverybody in the country, back 
forth, in this or that vvay, at 
time or another.

and creąte superiority on the orte 
harid and infeyiorįty on the other, 
we shall likely swamp the U.S. vvith 
general fear-ridden mediocrity and 
democratic disability, and thereby 
play directly into the hands of Hit- 
ler and Goebbels, vvho expcct us 
to do just that.

What Is Americanism?

Har- 
“Im- 
first 
with

Tolerance Not Enough

and 
o ne

theSome of those caneerned for 
future of the U.S. and democracy 
in eonneetion vvith or apart * from 
the current crisis, or narrpvvly wor- 
ried ' a bau t ^heir ąyvn ,gF£i|p$fJbwe 
been prea^hing tolerartee Ws. ai Hilais 
of overcoming prejudice. Būt to-1 
lerance, it seems to me, is no long- 
arnge solution of intolerance; in 
fac‘, 1 incline to consider it the ex- 
act oppositc. 1 know the dietionary 
definition of ‘tolerance,” būt in 
practice toleranse ir only inactive 
intolerance; a’ best a negative vir- 
tue. One is tolerant when one en- 
dures passiveiy something one does 
not likę. It is mostly a veneer fer 
in olcrance, xvhich eraeks easily. k 
is the m_rc armistice in the psy- 
chological civil war. Tolerance is 
largely intolerance gro\vn subtle, 
pohtr, dlstant, and beyond leach, 
vvhere no one can deal wi‘.h it. Mo- 
ment-to-iuoment, tolerance may ap- 
pear preferable to intolerance; ir. 
the long run, however, the con- 
dition that passes under the name 
of tolerance is more dangerous than 
intolerance. By its active desire to 
ignore problems vvhich might prove 
personally distressing, righily or 
wrongly, the sins of omission or 
unvviliingness to act positively 
vvhieh are committed in its name 
are manifokl; it covers up diseases 
which need attention. It eauses per
sona and groups to assume defens- 
ive altitudes, which preclude vi'ai 
communication vvith others . 
there tbey are, separa'.ed 
visible chasms.

Democracy, if it is to be 
itive way of life, reųuires 
thing more than tolerance. The di- 
verse elemen's of the U. S. popula- 
tion will have to try to accept one 
another. We need to look at each 
other, elosely, objectively, eritically, 
būt without fear and with active, 
purposefui, and continuous effort 
tovvard understanding.

The centrai educational or 
ural effort, both with youth 
adul s, should be not toward 
formity and copformity to the 
valent, as it vras in the “American- 
ization ’ drives of tvventy years ago, 
and as it štili is to an entircly too 
great ex.er.t, būt toward accepting 
and welcoming and exploiting di
versity, variety, and differences 
which do not, and canpot conceiV- 
ably ever, rome into eonfliet wi h 
our national ideals and safety. The 
Fifth Cohimn has to be elimir.ated, 
būt, in domg Ihal, we mušt not 
imitate, Kbwever 
own 
for 
and 
and 
idea
of humanity over the others. If nv*> 
force uniformity and conformity,

The Anglo-Saxon Americans work- 
ed out the practičal basis of the po- 
litical and cultural set-up of the 
U.S., vvith the ideological aid oi 
Plato and Shakcspeare; and also 
of the thirteenth-century ScholastiC 
philosophers, vvho vvere Spaniards, 
Itaiians, and Frenchmen; of Rou- 
sseau, another Frenchman; of the 
Old Testament, a Jevvish book, and 
of Jesus Chrįst, a Jęvv; and (as 
Prof. Arthur M. Schlesinger, of 
vard, points out jn his artiele, 
migran'.s in America,” in the 
issue of COMMON GROUND)
the tangible help and on the in- 
sistence of the Irish and German 
elements that vvere herę early in 
the career of the country and had 
vvithin them povverful urges tovvard 
liberty. ... Then, vvhat is Ameri
canism? To me, it is not the pa- 
tent or monopoly of any group, būt, 
rather, a concentrate of the as- 
pirations and tendencies of human
ity at its best nearly everyvvherc 
at one time or another. lt is a 
movement avvay from primitive ra
čiam, fear, and defensive nation- 
alism and herd instjncts and raen- 
tality; a movement tovvard free- 
dom, creativeness, a universal or 
pa’n-hufnan culture. The American 
Dream is not restrieted to old- 
stock Americans. The recent im- 
migrants from all over Europe had 
it vvithin then\ before they ever 
savv /or experienęed America. It 
caused tears tp^J^ll, from theię 

“tyes ,vas th’ė^* ghfhpsecf the Statue 
$f Liberty. (I have an idea that 

I Europe is erashing into ruin part- 
ly because too many “Americans,” 
people addicted to liberty, left there 
and came here during the lašt 
hundred years.)

We need to vvork tovvard a 
thesia of the dd-stock and the 
immigrant America, of the 
flovver and the steerage, of 
mouth Rock and Jamcs'aivn 
Kilis Island, of the Liberty
and the Statue of Liberty, of 
Nevv England vvilderness and 
-dums of modom industrial cities, 
of the American Bevolution antį 
the Industrial Revolution.

by
and 
in-

a pos- 
some-

cult- 
an-j 
uni- 
pre-

naikBy, Hitler’s 
and his fellow ciictators’ frenzy 
uniformity and regimentaion, 
for stąmping out diyersity; 

we mušt not succumb to the|r 
of the superiority of cne group

Plan U. of I. Scholar 
ship For Young 
Coal Miners

CHAMpĄlGN, 111.
year scholarship for youthfdl įpin- 
ers and sč.ns of miners to study 
mining engineering at the Univer- 
sity of Illinois has been established 
by the Illinois Mining Ins jtute, 
university officials announced re- 
cently.

A $100-a-

IIH

The institute sęt up the scholar- 
ship because “young men from min
ing communilies who have had act- 
ual coal-mirting e^perience or vvho 
are sons of men who drė eiGployecj 
in the ihdustry have a bąckground 
vvhieh should permit them to pro- 
fit most by^ technical training,1*

B. E. Schbnthąl, institute' secre- 
tary, vvill accept apptications fort 
the scholąrship at Chicago. 
vvinner Wilį be selected: on the basis 
of experience, charaetęr, generat 
ability, high school reęord. Hė may 
be required' to take a compėtitive 
examination.

Courses to Aitf Defense of tJ, S.
Dean M. L. Enger of the cOUegė 

of engineering also annodnced that? 
the University of Illinois vvould in- 
augurate ęollege-grade national de
fense training 
throughout the

programs in cities 
statė.

Free Legal Service 
To Draftees, 
Their Families

New Civil Service 
Examinations

f

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

INFO BOTH IN COUNTY 
BUILDING

of

ELECTION OF OFFICERS
Well, another L. Ut C. year has 

rolled by. Wednesday we’re get
ting together to elect nevv officers. 
A year has passed since vve lašt 
argued that .perhaps a yoUng lady 
should presįde in chaįr since 
she wasn*t eligible‘for the draft. 
We rather joked about it then būt 
;it may be a serioil^ consideration 
at this Wednešday’s meeting.

The meeting vvill be held at Fel- 
lovvship House, 831 West 33td Pd., 
7:30 P. M., Wednesday, August 20. 

i This irt the year’s most importąnt 
meeting so don’t' plrtn to be home 
itoo early. <
WE HEAR TEEL . . .

i Marge Kinder, wearing nifty 
leopard slacks a t the Dunes Moon- 
light Ęeach Papty, wąs fit for a 
jrttyle shovv. Julie and Ed Atlman

2 ‘ J4}. Arbor
Ėd holds' a respdnsible po 

vvith International Industries.
Jencius, a , malė Dottie La 
in his masępline sarong of 
turkish tovvel... very okay...

dark anc
engineering collcgeHe said the

\vould co-operate with the Federal 
Security Administration in courses 
\vhieh, de describcd as designed to 
meet the sh’ortage of engineers, 
chemists, physicišts and produetion 
supervisors in fields cssential to 
the national defense.

To Open Sept. 15.
Although dėtaiIs have not been 

completed, * Enger said the classes 
are tentą, ively scheduled to open 
about Sept. 15. >> ■;

Enger disclos^l |l$t -JtįĮVęį %gi- 
neęring defę.nsę A.raį^g^c^es, .de- 
scribed as a ‘Teeler program,” 
started this summer. .

Johnny Goodman

new- 
May-
Piy- 
and 
Bell 
the 
ihe

Title

vvere

WILL PLAY IN NATIONAL 
AMATEUR TOURNAMENT

As a auntry and as individualu, 
vve need to get into a mood i n 
vvhieh we will accept, not merely 
'„derate, one anothcr. When I say 
‘accept,” I don’t mean tpat one 
should likę cverybody, I mean that 
one’s decisions to likę or dislike 
or be indifferent to a man should 
be mada on the basis of his es- 
sential qualities as a person, not 
because he vvas born an Armenian 
or a Yankee, or that he came over 
in the steerage or can sport a May- 
flavver blossom on his family tree.

We need to be trained, or train 
ourselves and train others, in the 
djrection of becoming creatively, 
-verti ively, interested in a man part^ 
’y because he is different; becaųsę 
being different, he is apt to hav<j.

I out-of-thc-ordinary, to 
personaĮLy and contribute 

evolving culture and civil- 
Emctson said, 

in my

OMAHA, Neb. — “You can mark 
this down in yaurs. book — this 
year’s national amateur Champion 
will be a guy able to crack them 
right down the middle—all the 
time. Maybe not so far,, būt 
straight.”

That’s Johnny Goodman, Oma- 
ha’s former national open and 
amateur shampion, talking.

HE KNOWS COURSE.

are novv residing iii Ariu 
>wh©re 
*sition
Frank 
mour, 
vvhite 
recommended for tall 
b.rąve young men.

Helen Kungiš, one of our newer 
members, hast just made known 
herl engagement to Al Lankus. He
len and Al met at Beliajus Dan- 
cing Studio several years ago and 
are today one of the most popular 
dancing teams iii the group. In 
fact, they have ‘modestly agreed 
that they make šueh. a> good team 
they’d likę to .kęėę.-it up for the 
ręst of their lįyeę?, An early fall 
wedding is pfarinė^. Both Helen 
and Al are at jp^feišėnt attending 
the YMCA College. ‘ h .
BftĄVd!

Mr. and Mršž'Štephenš and Pir
myn Chorus -4- Bravo’! Pictures in 
the Tribūne —- write-ups in praise 
of their fine vvorįįj. Their laudable 
accomplishmentš, ’ ąs a result of 
much hard vvOrK/ fHŠve added ano
ther feather in the 'cap of “pro- 
moting Lithuanian,-culture through 
the song.”
REMINDER

Don’t vvait for :engraved invita- 
tionjs. This printed piece is a most 
cordial vvelcome to you and your 
friends to attend this Wednesday’s 
meeting. —VVenetta.

Service to the families of Sol- 
diers and Sailors in the present 
einergency vvill be the key note 
of the Defense Program Commit
tee of the Women’s Bar Associa- 
tion of Illinois, according to Miss 
Irene V. McCormick, Chairman.

Through the courtesy of Mayor 
Edvvard J. Kelly, President Clay- 
ton F. Smith of the Cook County 
Board of Commissioners and She- 
^riff Thomas J. O’Brien, Miss Mc- 
Cormick and her Committee have 
been granted the ūse of the Infor- 
imatioh Booth on the main floor 
betvyeen the City Hali and County 
Building -during the hours of 7 
įp. M. to 8 P. ML on Tuesdays anęi 
Thursdays of each week beginv 
ining September 16, 1941.
- The members of the Defense 
ĮCommittee vvill rotate in taking 

J, their turrirt at the heaąuarters. 
•The legal Services of the entire 
coiiimittee vvill be offered to the 
vvives, the children and other de- 
pendents of Soldiers and Sailors 
in the United States Service and 
to men in the Service vvith the 
armed forces of the country. No 
chaTge of any sort vvill be made 
for any Services.

This Committee expects to ad- 
vise principally on matters relat- 
ing to Insurance, rent, mortgage 
foreclosures, wills, estates, install- 
ment contracts, stay of court 
ceedings and other business 
family matters.

Arrange Tour To 
Bryant Stratton 
Business College

pro-
and

Will Also Visit 1 fcitho. Firms, 
' ' Stockyards

lithograph
the WPA

A business college and 
firms will be visited by 
Free Chicago Tours during the weck 
of August 17. From August, 23, 
there will be r o tours until after 
I^abor Day.

Tours for the week include:
Tucsday, August 19: “Business 

Schools—Bryant Stratton and*
Gregg”. A tour for recent high 
school graduates and their friends 
to schools spccializing in business 
and commercial training. Meet at 
2:30 p.m., (> N. Michigan Avė.

SENIOR SUPERINTENDENT 
BUILDING MAINTENANCE 
$3,800 a year.

SUPERINTENDENT OF BUILD
ING MAINTENANCE — $3,200 
year.

JUNIOR SUPERINTENDENT 
BUILDING MAINTENANCE 
$2,600 a year.

MEDICAI4 GUARD-ATTEND- 
ANT — 1,620 a year.

MEDICAL TECHNICAL ASSIS- 
TANT — $2,000 a year.

SENIOR COOK — $2,000 a year.
DENTĄįL / HYGIENIST — $1,- 

620 a year.
TREASURY ENFORC E M E N T 

AGENT — $2,600 a year.
AH the above applications mušt 

be filed vvith the U. S. Civil Serv
ice Commission, Washington, D. 
C. vvith the reception of 
Guard Attendant, Medical 
cal Assistant, and Dental 
ist, all applications mušt 
not later than August 24,

SENIOR CHECKER (Automoti
ve — $1,620 a year.

Place of Employment: Ordnance 
Service, War Dept., Rock Island 
Arsenai, Rock Island, III.

Obtain applications from Mana
ger, U. S. Civil Service Commis
sion, Nevv Post Office Bldg., Chica
go, III. vvhere applications should 
likevvise be filed.

BOATMAN (Survey) 
to $1500 a year.

Place of Employment — U. S. 
. Engineer Dept. at Large, War De- 
, partment, Chicago Engineer Dist

rict, Chicago, III.
Place of filing application: Sec- 

retary, Board of U. S. Civil Serv
ice Examiners, Engineer Depart
ment, Dept. at Large, Room 932, 
Post Office Building, Chicago.

Time for filing: before elose of 
business on August 13, 1941.

WARD ATTENDANT, andMESS 
ATTENDANT — $1,020 a year.

Place 6f Employment: U. S.‘ 
Veterans’ 'Administration Facility, 
Romney,..IIL:,

Place for filing: Manager, Se
venth U. S. Civil Service District, 
P. O. Bldg., Chicago, III. Time for 
filing—before elose of business, 
August 29, 1941.

For further 
of the above 
Civil Service 
ington, D. C.

a

of

Well folks, looks likę we done it, 
in a tvvo-fold manner. Saturday 
Aug. 9 over W.G.N. we sang on a 
coast to coast hook-up which was 
heard all over the statės and Can- 
ada. We also have been recciving 
letters and telegrams from all over 
the country with congratulations 
and hovv much people really en- 
joyed that half hour of Lithuanian 
songs and music. Some letters we 
received from Lithuanians vvho 
haven’t heard the Lithuanian lang- 
uage or music for threc years.

Medical 
Techni- 
Hygien- 
be filed 
1941.

$1,320

Monday, August 11 at the Drake 
Holel, the tryouts for the Tribūne 
Festival. We boomering back and 
vvin Ist place for entree into a 
littlc harder competition of Satur
day Aug. 16, the day of the Tri
būne Festival vvhieh was really 
a fine shovv. Then our girls chorus 
under direction of Mrs. Stephcns 
won top honors vvithout any com- 
petition and they also centered a 
littlc competition from other parts 
of Illinois, vvho congregated for 
the finish at the Drake and Knick- 
erbocker 
you feel 
to knovv 
his vvife 
came out
turės and swell write-ups in the 
nevvspaper. That’s really a nice 
boost for the choruses and really 
puts us in the limelight of lime- 
lights. 1 guess I am bragging, būt 
vvhy shouldn’t 1, vvouldn’t you? 
Then Monday after a littlc rehears
al of (Hallelujah) vve all wcnt over 
to Evelyn Kazy’s for a bit of
celebration vvi h hani sandvviches 

. and vvhatever vvent with it to 
make it a merry evening.

Sat., Aug. 16. It makes 
mighty good and proud 
that your ovvn prof and 
Mr. and Mrs. Stcphens 

on top and get their pic-

a

Information on any 
positions vvrite to 
Commission, Wash-

Other Jobs
Treater Helper $5.28 .to 
day.

liūte !l m 
W..l

ThjkFMla.ViiAug. L4 vve had a 
rehearsal in manipulating “the 
Ships of Arcadj”, sort of a brush- 
up for Saturday. Looks likę the 
ouling to the Dunes is off. The kids 
could not decide vvhat they vvanted 
to do, and ovvn prof says he does 
not vvant to see us for two vveeks 
after Saturday, so I guess the ręst 
of us took the šame attitude, and 
“don’t vvant to see each other for 
a brief spell.”

—o—
15, anothcr rehears*
Field vvith Ihc ręst

Children’s Civic
Theatre Goin’
“Bigtime”

some'hing 
after us 
to our < 
izatien. 
‘not-me’ 
me.” 

If we 
interested in it 
praduce unity — au omaticaBy — 
and make it dynamic, bripg out the 
basic sameness of -people, and break 
down both the superiorities and 
inferioriiies vvhieh oppress large 
se^tions of the populatioi^ ant| 
vvhieh are cųually bad — two endą 
of the šame stičk, -the source of 
one of Goebbels* greatest' “ten-, 
sions” in the U.S., a tool with vvhieh 
he ineans to “soften” this con-, 
tinent.

If we insist on uniformi‘y, wa 
probably will gcf outvvard or seėm-, 
ing concessions from 
people, būt we will 
inncr disposition to 
whicb wiil bind us 
nailonai unity. People can be 
rorizcd 
only

It ią the 
friend that chanus

be

invite di versi ty, and are 
and ūse it, vve vvill

a great many 
not evoRe an 

co-operatiou 
into effective 

teis 
caninto unifovmity; tbey 

inspired Into urtity.
(To- be canlinued)

He based his predietion on, his 
knovvledge of the tricky Omaha 
Field Club course—his home club 
where he started his golf career 
as a caddy, and site of thę national 
amateur tournament August 25-30.

He might have been talking 
about himself, because that’s the 
way Johnny plays when he’s at 
his peak—not so long, būt down 
the middle, all the time.

No longer the young upstart 
from the caddy ranka who sky- 
rocketed to golf glory by taking 
the Trans-Mississippi in 1927 and 
1931, the National O.pen in 1933 
and the National Amateur in 1937, 
Goodman is a settled būt wellknit 
business man now. He said:

“l’m glad that I stayed amateur. 
I Jovė the game and I get a great 
kiek out of playing it.”

He is aching to regain his arpa- 
teur title this year,

The tournament was avvarded 
the Field Club course partly in 
recognition of Johnny’s devotion 
to the amateur game, and 
would likę to regain hįs. title 
his home grounds.

COURSE TOtGHENĖD.

he 
on

Will Prėsent Shakespeare’s 
“Tvvelfth 1 Night”

Inspired by Helen Hayes < and 
Maurice Evans recently in “Tvvelfth 
Night”, the High School Group of 
the Children’s Civic Thcatre vvill 
present a streamline versįon of 
“Tvvelfth Night” on Monday Eve- 
ning, Augušt Uth, at 8:(M> P.M., 
Thorne Hali, McKinlock Campąs, 
Lake Shoro Drive and Superior 
Street. Hal .Vaughn, of Oak Pą»k 
vvill play the lead “Malvolio” and 
Corrmc Mcyer, “Countess Otivia” 
and Sheldon Nevvberger “The Duke”.

“Nut Cracker Suite”
On the šame evening the High 

School Group vvith the Interme- 
didtes and Juniors jvvįll1 gįve Tschai- 
kovvsky’s “Nut Cracker Suite”. The 
libretto is adaptejd from Durnas’ 
versioh of Hiffmah’s Fairy Tale. 
This balict has been danced by all 
of the vvorld’s leading daneerą. 

\The part o f the Prince i s take n 
by Gabriui BeVrafati, the Princcss 
by Angel Skar, the Chinese Boyby 
Jerome Kern and |he Candu Fairy 
by Mariam, Deilchmap.

These performanjces, in uostame, 
vvill fbrnisb delighlful entertainment 

vvili be free to the public.and

; Revamped and toughenęd for 
the tournament, the Field Club 
offers narrow fairways, diversity 
in woody, hilly, open antf fląt 
country.

Lougest hole over the 6,745 
yards is No> a pat 5 for 622 
yards. It has been dubbed “Old 
Man Moąe”, aųd has rųinecĮ. 
many a disjfositibn and ' many a 
good score. |

I can only canpjare con(ii ionį; 
•there (Fort Brag£) vvith World 
vvar conditions. Wo[n^vęt had any- 
thfng Hke it in the World vvar. 
I vvant the condress to knovv that 
erery doHar that . is spent dovvn 
tl>era‘for military Ūraiąing is vvetl 
spent.
—Bep. Hamilton FJsh, Nevv YorR, 

on leave from r’training camp 
j vvhere be Is a rešervė officer.

Tucsday, August 19: MChicago’s 
Skyline”. Heąr the entraneing story 
of Chicago and Michigan Boulcvard 
from the site of Fort Dcarborn 
to the vvorld’s largest hotel. Vievv 
Buckingham Fountain in the dis- 
tance and attend the conclusion of 
a Grant Park Concert. *Mcet at 8 
p.m., S.E. Plaza Michigan Avcnue 
Bridge.

Wednesdąy, August 20: “Union 
Stockyards”. Visit the scenc of Chi- 
cago’s horse markets. Tour the 
largest area in» the vvorkl set aside 
for the meat packing 
Meet at 9:30 a.m., 1 
St. (Auto Entrance).

Thursday^ Augusį 21: 
town”. Hear the story of the his- 
toriČ vvater tovver and get an in? 
timate glimpse of Chicago’s Greer- 
vvich village vvhere 
vvriters live. Meet at 
N. Michigan Avė.

Operator, General $5.52 
day.
Operator, Turret Lathe

industry.
4300 S. Halsted

“Tovver-

arlists and
8 p.m., 812

“The Litho-

Heat
$6.88 a

Machine Operator (Driller) $5.04 
to $5.84 a day.

Operator, Air Compressor $6.72 
to $7.36 a day.

Patternmaker (Wood) $6.64 to 
$8.56 a day.

TIME FOR FILING APPLICA
TIONS ON ABOVE: Before the 
elose of business on AUGUST 5, 
1941.

Machine
to $7.12 a

Machine
(Jonės and Lamgon),* $6.40 to $7.52 
a day.

TIME FOR FILING APPLICA
TIONS ON ABOVE: Applications 
will be received until further 
notice.

PLACE OF EMPLOYMENT: 
Ordnance Service, War Depart
ment, Rock Island Arsenai, Rock 
Island, 111.

For further Information apply 
to Manager, Seventh U. S. Civil 
Service District, Post Office Build- 
ing, Chicago, III.

Friday, Aug. 
ai at Soldier’s 
of the choruscs in a community 
smging for Sat. Also sort of a pre- 
view show for the people who will 
partakc in :he show and will not be 
able to sec how the other half per- 
forms. So that gavę us a break 
to see ‘ what really went on Sat. 
ahead of the cash cųslomers.

—o—
Saturday, August 16, the day oi 

the Tribūne Fes ival, how we made 
out you people all, 1 guess, have 
read it in the Sunday Tribūne, and 
me, xvell, 1 had my fingers crossed, 
and thought the worst and hoped 
for the best, just likę the ręst of 
you. So tilt ncxt week, chins up, 
chest out and proud to be a Pir- 
mynite. , B.

Air Force Pilot
Posts Offered to ;
Enlisted Men

Friday, August 22: 
graphic Arts”. A rare opportunity 
'o visit the headquarters of a pro- 
ininent lithographers firm to study 
the Creative lithographie arts. Meel 
at 2:30 p.m., 1322 S. Wabasb.

Friday, August 22: “Chicago Com- 
mons and OM St. Stephens”. Visit 
thie famous. sočiai settlemcnt fbund- 
ed by (irahanu Taylor, Inspeęt the 
quaint Chapel of Jevvels at St. Ste
phens. Meet 3 p.m., 955 Grand.

Saturday, August 23': ‘‘Clrieagp 
, Ącademy of Sciences ąnd Zoo at 
Lincoln Park”. Visit the Acądėmy 
and the animal coltecliph at 
oagb’s largest park. Meet at 
p.m.,' 2001 N. Clark St.

For 
Monroe 
p.m.

Štili Time to Join
Free Defense
Chemistry Class

chij- 
2:80

Places s’fll rerrtaln open to 
plieants in the fręc eight-vreek 
mistry evening course at the 
versity of Chicago for defense 
vvorkers, Emery T. Filbey, vice- 
psesident of the university and 
ehairman of the University’s De»- 
tęnse Couneil, annauneed ycstcrday. 
The mechpnics course, also offered, 
is virtually ffhcd.

Tvvo registration days
Registrątion vvill continue through 
Saturday, Sfept. 16, at the univer
sity’s home study offices, 5804 
South ETlis avenue. Registration 
hours Friday are 2 to 6 p. m. and 

IT to 9 p. m., and Saturday from 
9 a. ,m. to 4 p. m.

apt 
che- 
Uni-

remain.
further information,
9074, vveęk dai(s, 9 to

eaFl
3:30

Life is pėtpetual pibtion, lioth# 
irig rėmains static save deatfr.

_ Dr. Don Luis Quintanilla. .

Life

Follovving the lead of Britain’s 
Koyal Air Force and Gennany’s 
Luftvvaffe, the Army offers military 
flying careers to air-minded sol- 
diers betvvecn the ages of 18 and 
22 vvho lack sufficient formai 
schooling to become officer-piloG.

Those accepted mušt already b? 
in servicc, single, under 23, of ex- 
cellent character and sound ph.v- 
sique,įand graduates of a high school 
or other sccondary school. They 
mušt agree to serve 
additionat yeasr.

at least threc

start Aug. 19 
of about 500

The training is to 
vvith the assignmeut 
men to primary flight schools.

Current Wisdom
We are getting a good start, būt 

it is only a start. Prvdpction mušt 
continue to step up and up and 
up.

Vice President Wallace.
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M. E. SaltykoV Sčedrin.

APIE MUNDIRUS, SAGAS,' PROGRESISTUS,
Lord Beaverbrook Washigntone

KONSERVATORIUS IR DAUG K.) KITA
Visų šalių ir visų tautų miin- 

dirų praktikoj yra viena labai 
išmintinga taisyklė: kai išlei
džiama nauja uniforma, nusta
tomas laikas, per kurį kiekvie
nas laisvai gali baigti dėvėti se
ną mundirą. Tatai daroma, ma
tyti, tuo sumetimu, jog nauja 
uniforma žmogų užklumpa be
veik visuomet netikėtai.

Kas yra mundiras? Ar turi 
jis kokių nors šaknų praeityje? 
Ar yra kokių nors žymių, iš ku
rių butų galima spręsti apie jo 
ateitį? — Aišku, kad atsakymas 
į šiuos klausimus gali būti tik
tai neigiamas, o iš to jau sa
vaime kyla išvada, jog naujo 
inundiro, nors jis butų visas 
siute pasiutas, nei numatyti, 
nei pasiruošti jo priėmimui at
eityje negalima. Todėl aukštes
nieji valdininkai ir galvoja: te
gu, girdi, geri žmonės baigia 
nešioti senuosius m u nd i rus, kol 
mes dar galutinai nesutvirtėjo- 
me, kad galėtumėm priimti 
naujus. O dėl to, kad protų su
brendimas eitų tiesia vaga, ski
riami savo nuožiūra tam tikri 
laikotarpiai, tik kuriems pasi
baigus naujoji uniforma tampa 
galutinai visiems privaloma.

Toks yra aukščiau paminėtos 
taisyklės tikslas, bet ne toks, 
deja, jos vykdymas praktikoj. 
Čia jos įvykdymas susiduria su 
tokiomis kliūtimis, kurios vi
siškai iškreipia jos prasmę ir 
net nustumia į užpakalinę vie
tą patį klausimą apie mundi
rus. -

Kol trunka naujų mundirų į- 
sigalėjimas, visuomenėje vyks
ta laikinis sumišimas, apskritai 
charakteringas mundirų įsigalė
jimo gadynėm. Solidus žmones 
(konservatoriai) godžiai grie
biasi išnaudoti paskelbtus ter
minus seniem mundiram baigti1 
niuksėti ir gina savo "telšės; 
žmonės lengvaminčrai (progre- 
sistai), priešingai, skuba kaip 
galima greičiau švistelėti nau
jais antpečiais. Progresistai jau 
sklandžioje gatvėmis, naujai iš
siuvinėtų apykaklių spindulių 
apšviesti, tuo tarpu konservato
riai paniurę, bet užsispyrę stu
mia savo pilkas dienas, visas 
savo mintis kreipdami į su
trumpintus arba pailgintus1

skvernus, kurių draugėj augo, 
ąuklėjosi ir stiprėjo jų vidujis 
mundiriškas jausmas. Progre
sistai, “tikėdamies garbės ir la
bo”, bėga į priekį, įsitikinę, jog 
naujiem mundiram ir galo ne
bus, o konservatoriai (jie taip 
pat ir atžagareiviai) linguoja 
galvomis, ironizuoja ir tam tik
rais tarpais, net garbingai atsi
kerta. “Sutrumpinsim skver
nus! Suprastinsim rankogalius! 
— ir ateityje mus laukia palai
ma !” — šaukia progresistai. 
“Tyliau! taip staiga netrumpin
kite! atsiminkite, jog gali atei
ti pailginimo valanda — ir pa
laiminti bus tie, kurie ne ligi 
galo save aptrumpins!” — įspė
ja konservatoriai.

Prasideda pasikeitimas nuo
monėm, kur svarbiausi vaidme
nį vaidina klausimas: pribren- 
dom mes ar nepribrendom ? 
Progresistam šis klausimas, aiš
ku, atrodo nerimtas, bet spren
džiant iš to patvarumo, su ku
riuo jie prieštarauja konserva
toriam, prityręs stebėtojas jau 
gali įspėti, jog jis iškeltas ne
veltui. Maža to; žmogaus šir
dies žinovui gali pasirodyti, jog 
tuo pačiu akimirksniu, kai iš
keliamas klausimas, jau galima 
numatyti ir formuoti jo iš
sprendimą.

Tokie žmogaus širdies žino
vai yra labai liūdnas reiškinys. 
Kai aplinkui vyrauja arba be
kraštis entuziazmas arba blogai 
nuslepiamas nepasitenkinimas, 
kažkaip keista susitikti su žmo
gum, kuris į klausimą: “kuris 
iš dviejų mundirų geresnis?”—' 
atsako: “abu geri”, ir tuo bai
gia pašnekesį. Pirmiausia, toks 
atsakymas niekuo nesuderintas; 
antra — jame slepiasi netiesio
ginis mundiriškojo principo pa
neigimas apskritai.. Galima 
smerkti, bet neneigti. Išdėstyki
te savo sumetimus, kritikuoki
te siūlę po siūlės, sagą po sa
gos, ir, jeigu norite, nepalikite 
net nei siūlės nei sagos — vi
sa tai išklausys su dėmesiu ir 
net susijaudinęs. Bet atsakyti: 
“abu geri”—tatai reiškia juok
tis iš to, kas yra brangiausia ir 
švenčiausia; tatai reiškia nie
kais laikyti patį pažangos fak
tą.

^An.nENU-AOME TelPOhoto
Britanijos reikmenų ministeris Lord Beaverbrook 

(dešinėj) ir ambasadorius Lord Halifax, Anglijos am
basadoj, Washingtone. Lord Beaverbrook dalyvavo Pre- 
zidento-Churchillio konferencijoje Atlante.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių mainų, daug $8.25 
dulkių išimta. .. 

Perkant 5 
SMULKESNI 

BLACK BAND
Sales

tonus ar daugiau.
YRA DAUG PIGESNI
lump.... $10.25
taksai ekstra.

COPR. «*l, NE6DLSGRAFT SERVICE. «NG

Niekas taip blogai neįžeidžia 
žmogaus, kaip netikėtas atradi
mas, kuris jam parodo menku
mą visų tų interesų, ligi tol jo 
gyvenime vaidinusių didžiulį 
vaidmenį. Jis blaškosi, veržiasi 
iš savęs, prašo reikalą spręsti 
iš esmės — ir staiga jam atsa
ko: nėra čia jokio reikalo ir, 
aišku, nėra jokios esmės. Kai 
kada jis pats prieina tokį at
radimą; kai kada jie ateina paa 
jį iš lauko. Pirmu atveju jis 
šiaušiasi pats prieš save (juk ne 
juokai! visą gyvenimą nešiojo 
savo širdyje mundirą ir staiga 
patyrė, jog tai tik mundiras — 
ir niekas daugiau); antruoju 
atveju — dar labiau šiaušiasi 
prieš tas laukujės- priežastis, 
privertusias jį^rablaįyęti. Jis 
jaučiasi sužeistas ir iškoneveik
tas; jis negali prasiblaivyti iš, 
pasipiktinimo; jis įtaria buvus 
piktą valią ir pasikėsymą; pa
galiau, jis jaučiasi turįs teisės 
pareikalauti atskaitos...

—Koki jūsų doktrina? neišsi- 
sukinėkit! kalbėkit! mes pana
grinėsim, apsvarstysim ir jeigu 
atrasime joje gerųjų pusių, tai 
priimsim jas domėn! — staugia 
jis, palaipsniu pereidamas iš su
mišimo į grasinimą.

Ir jeigu atsakymo turinys vis 
dėlto liks toks pat,- t. y., joį* 
kalbant apie mundirus by ko
kios doktrinos yra visiškai ne
reikalingos, tai to visai pakan
ka, kad iš visų širdžių ištruk
tų pasipiktinimo šauksmas.

Ir štai klausimas apie mun
dirus pereina į naują pakopą 
arba, tiksliau pasakius, jis tary
tum nustumiamas šalin, kad 
užleistų vietą svarbesniam — 
klausimui apie neigimą ir nei
gėjus.

Šis paskutinis klausimas, pa
gal įsigalėjusią visuomenėje 
nuomonę, yra vienintelė kliūtis, 
kuri stabdo visų kitų klausimų 
pažangą, o kai kuriuos net su
naikina pačioj pirmoj užuomaz-

lę, žiūrėk, — kada nors ir vi
sas mundiras išeis. Tokiu būdų 
elgtis pataria sveika išmintis, 
pats gero pasisekimo dėsnys. jr 
visi siekią pasisekimo kaip tįk 
taip ir elgiasi, būtent: ginčijasi, 
pasisako savo nuomones, min
tis, kritikuoja tą ar kitą smulk
meną, o kraštutiniais atvejais 
net įsižeidžia ir pajuokia vieni 
kitus. Rezultate mes gaunam 
progresą, t. y. sagą, antpetį.

Neigėjai į tokį veikimo būdą 
žiuri labai abejingai, tai yra 
neatmeta jo tiesiog, o praeina 
pro jį tylomis, šitoksai būtent 
tylėjimas labiausiai ir įžeidžia, 
kadangi jis liečia;’rie tiek patį 
išradimą, kiek išradėjus. Visų 
griežčiausias prieštaravimas at
leidžiamas daug noriau, negu 
tylėjimas, nes prieštaravimas 
vis dėlto stato, prieštarautojus 
vienon plotmėm' Tylėjimas, 
priešingai, pašalina patį ginčo 
objektą, o pradedantį ginčus 
pastato į būklę žmogaus, kuris 
įsikarščiavęs ištiesia ranką ir 
užuot pasveikintas sutinka tuš
čią vietą. Inde irę* “Kokios jū
sų šiuo atžvilgiu doktrinos?” -— 
užsispirdamas klausia ginčų 
pradėjčjas, ir jeigu atsakymas 
būva neįgiamas, tai nepasiten
kina tuo, o laiko Sau per parei
gą neigėją iš pagrindų ištyrinė
ti. ' :

Tačiau pats tyrinėjimas vyks
ta ne be atsikalbinėjimų, kurių 
tarpe pirmoji vieta, aišku, ski
riama “bendrai gerovei”. Pas
kiau susiduriama^ su daugeliu 
sunkumų, kurie iškyla bespren
džiant svarbiuosius gyvenimo 
klausimus, ypačiai kad neigėjai 
į šiuos klausimus žiuri perdėm 
abejingai. “Atsikvošėkite! Ką 
jus darote! Juk jus patys, to 
nesuprasdami, remiate obsku- 
rantizmo „skleidėjus, pažangos 
priešus!” — šaukia progresis- 
lai. — “štai jis, tas tikrasis pro- 
gresistas! šit prie ko jis veda 
— prie abejingumo!” — kvato

jasi konservatoriai ir atžagarei
viai, sąmoningai maišydami pa
siklydusias avis, atsitiktinai ati
trukusias nuo jų bandos, su 
žmonėmis, kukliai einančiais 
šalimi ir kukliai dirbančiais sa
vo kuklų darbą. Be to, labai 
daug reiškia ir tas sumetimas, 
jęg visa toji neigėjų masė, kuri 
mundirų klausimu yrą visiškai 
abejinga, jog toji masė apskri
tai netinka šiam reikalui, nes 
tuo metu, kai visokios šviesy
bės ir visokie veikėjai neriasi 
tiesiog iš kailio, vieni “neigė
jai” ramiai praeina pro šalį ir 
nenor nė pirštų pajudinti. “Kas 
butų jeigu kiekvienas šių žmo
nių išgalvotų po sagą, nors po 
vieną sagą! kiek daug butų ge
ro! kiek šviesos! kiek laimės!” 
— aimanuoja progresistai. “Kas 
butų, jeigu kiekvienas šių žmo
nių paskirtų visus savo gabu
mus apginti nors vieną seną sa
gą, — nors vieną! —- rėkia at
žagareiviai/ Ir š.tų abišalių su
šukimų pasekmė — klausimas: 
“o koki jųsų doktrina?”

Šis kankinamas klausimas 
kartojasi nuolatos, ir nuolatos 
lieka be atsakymo. Atsakymo 
nebuvimas, savo rėžtu, verčia 
prileist du galimumu: arba nei
gėjai neturi jokių doktrinų, ar
ba jeigu jie ir turi kokias nors 
doktrinas, tai kažkodėl nenori 
jų skelbti.

Pirmas galimumas, matyti, 
visų geriausias abiem pusėm. 
Doktrinieriam ji patogi tuo, jog' 
jei “neigėjas” neturi savų įsiti
kinimų, tai — reikia manyti — 
nėra jokio pagrindo jo bijotis. 
Tokiu budu jis virsta tiesiog ne 
neigėju, o rėmėju. O neigėjam 
tas galimumas patogus todėl, 
kad jeigu manymas, jog jie ne
turi jokių savo doktrinų, pasi
tvirtintų visu aiškumu, tai —• 
reikia manyti —- bus pašalintas 
by koks pagrindas daryti prie
kabes, priekaištus ir įtarimus 
Žmogus, kuris neturi jokių pre
tenzijų į gyvenimą, yra visų ge
riausias, visų padoriausias žmo
gus. Tokių žmonių pilnos gat
vės, ir niekas jų neužkabina, 
niekas jų niekuo neįtaria, nes 
kiekvienas žino, kad jeigu pasi
rodys nauji antpečiai, tai jie 
pirmieji visu stropumu juos pa
sisavins. 0 jeigu jų širdys ta 
proga nedžiugaus, jeigu jie ne
pakankamai supras naujų ant
pečių grožį, tai tatai tik paro
dys jų neišprusinimą, neišsila
vinimą. 0 kas kada nors barė
si ir pyko už neišsilavinimą? Iš 
to išeina, jog abi pusės jaučia 
naudą: neigėjai yra atleidžiami 
nuo pareigų svaidyti strėles; 
doktriųieriai — nuo pareigos 
patirti tų strėlių veikimą savo 
kailiu...

; (Bus daugiau)

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St. VICtory 4995
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

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

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

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

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 
plytas. Niekas negali sugęsti ar
ba nulūžti. Neturi “shear-pin”. 
Stokerį įdės kompanijos darbi
ninkai ir gausit patarnavimą 
tiesiai 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- 
nimą.

jįOpSEHOLDJJNENS PATTERN M 2926
No. 2926—Išsiuvinėti šluostukai, staltiesėlės ir kiti maži 

dalykai

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2926 |
| 1719 So. Hutetad SU Chic*<*, m.

| 01* Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.................

I Vardas Ir pavardė--------------------------------------------------------------------|
' Adresas —~------------ -------:-------------------------------------------------- |

1 Miestas ir valstija------------------------------------------ - ---- ----------------- |

gos valandėlėj. Iš tikrųjų, kas 
yra neigimas? — Tatai nepri
pažinimas pačios esmės tų klau
simų, kuriais domisi tas ar a- 
nas individas. Bet tatai maža: 
neigimas tuo pačiu yra nepri
pažinimas gerųjų pusių veikloj 
tų žmonių, kurie trusė bespręs- 
danii paminėtus klausimus ir 
juos bepuoselėdami.

Viskas pasaulyje sukuriama 
patylomis ir pamažu — su tuo 
sutinka ir. progresistai ir atža
gareiviai, tuo tiktai skirtumu, 
jog vieni naujų, sumanymų sri
tyje eina žingsnį toliau, kiti — 
žingsnį arčiau. Abiem atvejais 
žmogaus veikla susiduria su 
daugybe užtvarų, ir kuo ji siau
resnė, tuo stipresni ir patiki
mesni atrodo tie pagrindai, ku
riais pagrindžiamas pats dar
bas. Vienas išgalvoja sagą, an
tras siūlą, trečias — apikak-

Ateičiai Už tikrinti!

INSURED

1739 SO. HALSTED STREET

j

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. vakaro.

Čia jūsų indėliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

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

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

Modern Roofing Co. 1
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. Sį 

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

—Pilnai Apdrausti—

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED^ 
luihber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

IOOO

iO

rfr*

NEW COMPLETE

HEATING 
PLANT 

FOR

15 ROOM 
i h n n s r

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

6 NAUJO STILIAUS 
plonų tūbų radiato* 
riai. 6 sekcijų 17" TIK
Red Jacketed Bolle- _ • » 
ris, su 470 kvad
ratinių pSdų karšto f 

vandens radljaclja, 
automatinis vandens w > 9 g > 
leidimas, visi reika- g g
lingi litiniai, uždą* 
ral ir dūdos pilnam 
apšildymo įrengimui. 
Visa nauja medžiaga.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias s takas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, grotai visų iš
dirby BČių boileriam. Taipgi tankai, 
šildytuvai, Išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 0:00—SEKMADIENIAIS 

ligi 1 P. M.
f UŽMIESČIO ORDERIAI I
Į_______ GREIT IŠPILDOMI______ Į

P AnskalMavlmat noriai teikiami ▼altui

C. MILLER CoVpaJy
1 247 W. LAKE- MONroc 3387

PETER BARSKIS. JR
Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis

DINETTE SETAI • DIDELIS PASI
RINKIMAS KARPETŲ, PEČIŲ, 
RADIJŲ IR REFRIGERATORIŲ.

“CUSTOM” PADARYTI, MODER 
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VE

MANOR FURNITURE MARI, Ine.
3108 WEST 63rd STREET <TARPE TR0Y IR albane Phone PROSPECT 5757-5758
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Voldemarininkai ir aktyvistai
Dr. Prano Ancevičiaus radiogramoje pranešama, 

kad “šalia aktyvistų fronto voldemarininkai atgaivino 
Geležinį Vilką su pirmininku Voldemaru, kurio nesant, 
pareigas eina Karutis”.

Augustino Voldemaro, pasirodo, Lietuvoje nėra. Bol
ševikai jį išgabeno į Rusiją dar pereitų metų birželio me
nesį, kai tik jisai atvyko j Lietuvą iš Italijos, tikėdama
sis gauti sostą Smetonos, kuris buvo tik-ką išdūmęs į už
sienį. Vokiečiams įsiveržus į Lietuvą, pasirodė spaudoje 
žinia, kad Voldemaras esąs paleistas iš Kauno kalėjimo, 
kartu su daugeliu kitų lietuvių, kuriuos buvo suareštavę 
Stalino čekistai. Bet tai buvo ne profesorius Voldemaras, 
o jo brolis

Augustino Voldemaro sekėjai Lietuvoje, matyt, yra 
uolus nacių rėmėjai, jeigu okupacinė valdžia leido jiems 
organizuoti “Geležinį Vilką”, šalia “Aktyvistų Fronto”, 
kurio vadas yra pulk. Škirpa. Kadangi Voldemaras yra 
Rusijoje, tai jį pavaduoja Geležino Vilko vadovybėje 
koks ten Karutis.

Kitas stambus voldemarininkų šulas Lietuvoje yra 
pulkininkas (ar generolas) Kubiliūnas. Jisai, anot An
cevičiaus radiogramos, darė 1934 metais birželio 7 d. su
kilimą prieš Smetoną. Nacių generalinis komisaras Lie
tuvai von Rinteln davė jam aukštą vietą, paskirdamas 
jį “Generalinių Patarėjų Tarybos” pirmininku ir pata
rėju vidaus politikos reikalams.

Kiti du generaliniai patarėjai yra Germanas, buvęs 
susisiekimo ministeris kunigo Mirono kabinete, — pata
rėjas susisiekimo reikalams; ir prof. Jurgutis, buv, Lie
tuvos Banko diręktoriūsA —r patarėjas prekybos reika
lams. •. ** -m r i• '■

Aišku, kad Germanas ir Jurgutis svarbios rolės po
litikoje nevaidins, nes jų dviejų pareigos yra technikinio 
pobūdžio. Bet Kubiliunui yra skiriamas stambus vaid
muo. Jisai bus “patarėjų tarybos” pirmininkas ir vidaus 
reikalų politikos patarėjas. Galią savo rankose, žinoma, 
turės vokiečiai, bet “patarėjas” Kubiliūnas galės dalyti 
daug įtakos vidaus politikos klausimuose. Nėra abejonės 
kad su jo pagalba vokiečių Geštapo sudarys Lietuvoje 
savo policijos skyrių, kontroliuos nacių pripažintas orga
nizacijas ir žiūrės, kad žmonės butų “ištikimi” Hitleriui.

Kubiliūnas jau pasirūpino, kad voldemarininkai ga
lėtų atgaivinti savo teroristinę organizaciją Geležinį Vil
ką. Kadangi pirma jų buvo pradėjęs Lietuvoje veikti 
Škirpos “Aktyvistų Frontas”, kuris taip pat aklai tiki 
nacių pergale ir siekia savo tikslus įvykdyti teroro prie
monėmis, tai vokiečių okupuotame krašte bus dvi tero
ristinės klikos, kurios, žinoma, varžysis dėl pirmybės — 
panašiai, kaip Rumunijoje, kur gen. Antonescu šalinin
kai kovoja su Geležine Gvardija ir abeji garbina Hitlerį.

Kurią iš tų dviejų klikų, aktyvistų ir voldemarinin
kų, pasirinks generalinis komisaras Rintelnas, kaipo tin
kamiausią medžiagą nacių smogikų gvardijai sudaryti, 
paaiškės laikui bėgant.

Bet šiandien jau visai aišku, kad Hitleris yra pasi
ryžęs Lietuvą valdyti panašiomis į bolševikų “sistemą” 
priemonėmis. Sovietų okupacijos laikais Lietuvoje vei
kė rieva “liaudies komisarai”, bet tikrumoje jie neturėjo 
jokios galios ir buvo priversti vykdyti Maskvos įgalioti
nių įsakymus. Monopolines teises turėjo komunistai ir 
jų parinkti “bepartyviai” — taip, kaip dabar aktyvistai 
ir voldemiraninkai. Rusijos GPU agentai kontroliavo 
Lietuvos policiją ir suiminėjo ką tik norėjo; dabar Sta
lino žvalgybininkų vietą užėmė Hitlerio Žvalgybininkai.

Lietuvos liaudis tebėra pavergta, kaip kad buvo prie 
Paleckio. Ne viena stambesnioji Lietuvos politinė srovė 
su okupantais nekooperuoja. Krikščionys demokratai bu
vo pradžioje nudžiugę, kad Berlynas leido geni Raštikiui, 
prof. Ambroževičlul ir kitiems katalikų šulams įeiti į laL 
kiną ją vyriausybę, bet dabar jau ir jie yra nusivylę. AnP
brozevičiaus vyriausybė rezignavo, ir kai kurie jos na-» 
riai net apsiverkė, kuomet jiems teko atsisakyti nuo sa
vo portfelių. Mes norėtume tikėti, kad jie bent patys su
siprato pasitraukti iš savo pareigų, kuomet paaiškėjo, 
kad Hitleris nerti paversti juos savo pastumdėliais, o nė
buvo nacių pašalinti.

Dar kartą matome, kad “Naujienos” neklydo, kuo* 
met jos, vokiečiams tik įžengus į Lietuvą, pasakė, kad

tūkstančių lietuvių išgabenta į 
Kilsi jos gilūiiią. Išgabenta dUtrg‘ 
moterų, vaikų be tėvų, arba

naciai bus tokie pat despotai, kaip ir bolševikai. skyrium maži vaikai nuo tėvų.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:
Metams $8.00
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams ..........  2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ■ Sic
Savaitei _________________ 18c
Mėnesiui ________      75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams...................   $6.00
Pusei metų 3.25
Trims mėnesiams __ _______ 1.75
Dviem mėnesiams .... ...... — 1.25
Vienam mėnesiui----------------- .75

Užsieniuose:
Metams_______ ........-------- $8.00
Pusei metų —— 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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KARO KONFERENCIJA 
MASKVOJE

Prezidentas Rooseveltas ir 
premjeras Churchillas pasiūlė 
sovietų valdžiai karinę ir eko
nominę pagalbą ir užklausė jos, 
ar ji sutiktų, (kad Maskvoje 
įvyktų konferencija, kuri šitą 
reikalą apsvarstys. Jų telegra
mos buvo įteiktos Stalinui, ir 
jisai atsakė, kad sovietų valdžia 
priima Anglijos ir Amerikos 
pasiūlymą “su širdingu dėkin
gumu”.

Toliau, anot Tasso, Stalinas 
pareiškė, kad jisai pilnai prita
ria prezidento Roosevelto ir 
premjero Churchillo sumany
mui apie šaukimą trijų valsty
bių konferencijos Maskvoje su 
tikslu pasitarti dėl pasidalini
mo žaliavomis ir ginklais.

Maskvos “Izvestija” apie tai 
rašo:

“Pareiškimas (Roosevelto 
ir Churchillo telegrama so
vietų valdžiai) rodo, kad A- 
merikos valdžia mano, jogei 
pirmas uždavinys tai — su
teikti kaip galint daugiau pa
galbos toms šalims, kurios 
ginasi nuo nacių banditų 
gaujų.”
Vadinasi, už savaitės kitos į- 

vyks Maskvoje trijų valstybių 
atstovų konferencija: Anglijos, 
Amerikos ir Rusijos. Ji svars
tys, kokią pagalbą demokrati
nės šalys gali suteikti Rusijai, 
kad ji galėtų ilginus tęsti ka
rą prieš Vokietiją.

Kai kam, šita konferencija at
rodo “baisi”. Amerika, sako jie, 
dedasi, su nuožmiais demokra
tijos priešais, bolševikais. Bet 
Amerika nori padėti, žinoma, 
ne Stalinui ir jo “gengei”, o Ru
sijai. Padėdama Rusijai, Ame
rika silpnina < pavoj Pigiausiąjį 
demokratijų, priešą — Hitlerį.

Rusijos nelaimei, ją šiandien 
valdo gauja despotų ir teroris
tų, kurie yra tokie pat biaurųs, 
kaip ir naciai. Bet laukti, iki 
Rūsį jos žmonės tų savo despo
tų nusikratys, nėra laiko. Karas 
eina dabar. Juo daugiau nacių 
išmuš Stalino Raudonoji armi
ja, juo lengvesnis “džabas” pa
liks Anglijai ir Amerikai.

Tuo pačiu laiku Hitlerio 
“wehrmacht” (karo jėga), ži
noma, muša bolševikus. Apie 
tai, kad bolševikų bus išmušta 
labai daug, nėra abejonės. Pir
ma negu karUs pasibaigs, bol
ševikų, gal būt, visai nebeliks. 
Dėmokratijoms tai bus geriau
sias dalykas.

Nereikia manyti, kad Church
illas ir Rooseveltas yra žiopliai,

Apie 200,000 žmonių 
išgabenta iš Lietuvos

I. > ■ I 1 Ii

BROLIAI LIETUVIAI.
Vienerių metų bolševikų te

roras ir savaitės vokiečių sovie
tų karas Lietuvoje nusiaubė 
Lietuvą skaudžiau kaip kad pa
saulinis karas per ištisus ketve- 
ris metus. Dešimtys miestų ir 
miestelių kaip Kretinga, Taura
gė, Kelmė, Skuodas, Raseiniai, 
Alytus, Vilkaviškis, Suvalkų 
Kalvarija, Marijampolė, Jona
va, Ukmergė, Zarasai, Lazdijai, 
Šėta ir eilė kitų arba visai su
naikinti arba žymi jų dalis su
degusi. Tūkstančiai rtkiilinkų 
sodybų virtę pelenais. Per 100,- 
000 žmonių liko be pastogės ir 
būtiniausių gyvenimui daiktų ir 
lėšų. Pėr 5,000 lietuvių yra bol
ševikų nukankinti arba ŽUVO 
kbvOj šit bolševikais, šimtai

kurie nesupranta ką daro. Jų 
tikslas yra sunaikinti visas to
talitarines diktatūras. Atsitiko 
taip, kad du bjauriausieji pa
saulyje diktatoriai, kurie pirma 
ėjo išvien, plėšdami taikias tau
tas, sUsipiovė tarp savęs. 
Churchillas ir Rooseveltas nori, 
kad tos diktatorių piovynės tęs- 
tusi kaip galint ilgiau. Todėl 
juodu ir pasiūlė pagalbą Stali
nui. 1

Pagalba yra siūloma silpnes- 
niajam banditui, kad stipresnj*- 
sis greitai jo nenugalėtų, nes 
tuomet visas “show” pasibaig
tų, ir demokratijos butų pri
verstos vienos kariauti su Hit
leriu.

TOLIMŲJŲ RYTŲ 
KLAUSIMAS

Anglijos ir Amerikos pasiūly
toji Maskvai pagalba vargiai 
begales išgelbėti sovietų armi
jas Europos rytų fronte. Atlie
kamų kareivių Anglija neturi. 
Sunkų pristatyti Rusijai ir gin
klų, kurie Suspėtų laiku pasiek
ti mūšių vietas, nes Sovietų Są
junga yra beveik visai atkirsta 
nuo susisiekimo su išoriniu pa
sauliu/ Tik Vladivostoko uostas 
dar nėra užblokuotas, bet jisai 
guli už 6,000 viorstų nuo da
bartinio karo fronto.

Visai teisingai todėl vienas 
komentatorius sako, kad pagal
bos Rusijai problema yra, Ang
lijos ir Amerikos atžvilgiu, tik
rumoje Tolimųjų Rytų klausi
mo dalis.

Rusija gali netekti Ukrainos, 
Maskvos ir Leningrado. Vien 
tik Ukrainos pražudymas pa
kirstų josi karines ir ekonomi
nes jėgas, ,nęs Ukrainos anglis 
ii’ geležies] ruda aprūpina dau
gumą, pramonių sovietinėje Eu
ropoje; Ukrainos- duonos 
Rusijai gręsia badas. O jeigu 
naciai dar pagrobtų ir Kaukazo 
aliejaus šaltinius, tai motori
zuotieji ^ovietų “kol-chozai” 
nebeturėtų ' kuro savo trakto
riams. į

Bet Anglijai ir Amerikai 
svarbu, kad Hitleris negalėtų 
susisiekti per Sibirą su Japoni
ja. Todėl reikia, kad nors prie 
Volgos arba Uralo Rusija pa
jėgtų laikyti kokį nors frontą 
prieš Vokietiją.

Be to, Anglijai svarbu, kad 
vokiečiai per Kaukazą neįsi- 
vėržtų į Aziją.

. Šituos dajykus Churchillas su 
Rooseveltu daugiausia ir turė
jo galvoje, kuomet juodu su
manė pasiūlyti sovietų valdžiai 
šaukti konferenciją Maskvoje.

Masinis išgabenimas buvo vyk
domas karštomis birželio die
nomis todėl daugel tremiamų 
teturi lengvas vasarines drapa
nas. Lietuvos Raudonasis Ku
žius jau yra kreipęsis į Tarp
tautinį Raudonąjį Kryžių prašy
damas teisinės ir materialinės 
pagalbos išvežtiems lietuviams. 
Mes būdami arčiau Lietuvos ir 
turėdami žinių apie faktiną pa
dėtį savo keliu šaukėmės JUsų, 
broliai Amerikos lietuviai, Už 
tuos, kuriems atimta galimu
mas pagafbuš šauktis, tai yru už 
ištremtuosius. Kiėk jų yra dar 
tikrai nežinoma, bet spėjflfna 
apie 200,000. Ligšiol suregis
truota per 30,000. Visų ištrem
tųjų laukia baisus likimas jei 
niekas skubiai jiems nepagel
bės. O skubiai pagelbėti tegali
te, vien Jųš, broliai Amerikos 
lietuviai, sudarę gelbėjimo eks
pedicijas drauge su Amerikos 

Raudonuoju Kryžiumi. Vien 
tremtinių aplankymas ar bent 
kontakto su ’ jais Užmezgimas 
jau butų labai didelis daiktas. 
Mes neabejojame, kad Jus su
rasite kelius ir budus ir mate
rialiai tremtinius paremti. Pir- 
mon galvon jiems reikalingos 
šiltesnės drapanos, o visa kita 
paaiškės, kai surasite su jais 
kontaktą. Kiek Lietuvos Rau- 
dohąjdm Kryžiui ligŠĮol pavyko 
patirti, tai iš Lietuvos turėjo 
būti nugabenta J Altajaus kraš
tą apie 16,000, btitent: į gele
žinkelio stotį Lokot 1225, gele
žinkelio stotin KolUhda 2625, 
geležinkelio stotin EIS 0841, ge
ležinkelio stotin Barnatil 2065, 
geležinkelio stotin Zacainovo 
175, be to Sibiran geležinkelio 
stotysha 1015, Ukrainon gele
žinkelio stOtln Starabielsk 5075. 
Karelijon koncentrac jos sto
vyklai! Medviezėja Gora 2345. 
Nurodytieji adresai dėl karo ga
li būti pasikeitę, bet jie gali pa
tarnauti raktu surasti ne tik 
čia minėtus, bet ir visiems ki
tiems tremtiniams iš Lietuvos. 
Daug tūkstančių geriausių Lie
tuvos sūnų ir dukrų, daug nu
sipelniusių žilagalvių, daug nie
ku nekaltų moterų ir vaikų pa
tekusių į žiaurią nelaisvę ir bai
sų vargą laukia Jūsų pagalbos. 
Gelbėkite. Labai reikalinga pa
galba ir Lietuvoj pasitikusiems, 
kurie dėl karo ar bolševikų te
roro nukentėjo, kurių maitinto
jus nužudė ar išvežė, kurių tur
tas sudegė. Todėl Amerikos lie
tuvio gailestinga ir duosni ran
ka ir čia labai laukia. Ne tik 
viešai surinktas aukas, bet ir 
giminės galėtų siųsti saviesiems 
Lietuvon. Viešai surinktus pini
gus geriausiai siųsti Lietuvos 
Raudonąjam Kryžiui. Kviečia
me Amerikos ir viso pasaulio 
brolius lietuvius koplačiausiu 
mastu organizuoti akciją lietu
vių tautai gelbėti, kodosniausiai 
aukoti lietuvių tautos gelbėjimo 
ir atstatymo reikalui. Pasirašo: 
Lietuvių Sąjungos Pirmininkas

• i? 1 , • / Skipitis ,,
Sąjtmgds; valdybos nariai:

Ancevičius 
Yla 
Karvelis

Reikalų vedėjas Katilius

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Paleis namo dalį 

kareivių
WASHINČTON, d. c., rugp. 

15 d. — Senatorius Thomas 
šiandien pareiškė, kad dalis da
bar tarnybą einančių kareivių 
bus paleista atsargon, nežiūrint 
į pratęstą tarnybą.

Įstatymas leidžia prezidentui 
palikti kariuomenėj jau tarnau
jančius kareivius dar 18 mėne
sių, bet prezidentas daugelį pa
leis žymiai anksčiau.

Manoma, kad bus paleisti vi
si 28 metus peršokę vyrai.

NAUJIENU-ACME Tclephoto
Arthur Purvis, britų su-, 

pirkinėjimo misijos ^galva, 
žuvo transatlantinio lėktu
vo nelaimėje, Anglijoje.

Pirmad., rugpiučio IŠ, 1941

S. Augusta, pabaigus pasitarimus, rugpiučio 12 dieną.

J. Karys-Kareckas'

Lietuvos pinigai ligi Vytauto 
Didžiojo mirties

(Tęsinys)
Susitaikęs su Jogaila, Vytau

tas apsigyveno Vilniuje. Prie sa
vo dvaro jis įrengė ir mone
tų kalyklą. 1392 m. pasirodė 
Vytauto Didž. monetos jau kal
dintos Vilniuje. Naujas dalykas 
čia yra tas, kad šiose moneto
se jau padėtas skydas su dvi
gubu kryžiumi, toks pat, koks 
buvo kalamas Krokuvos mone
tose nuo pat Jogailos sėdimo 
Lenkijos sostan (1386 m-). O 
tas skydas, kaip dr. Gumovskis 
aiškina,w yra, ne koks naciona-, 
linis žepklas, bet tik Jogailos 
namų herbas. Kitoje Vytauto 
monetų pusėje atvaizduotas vy
tis. Tik raitelis joja ne deši
nėn, kaip kauniškėse moneto
se, o kairėn. Šios monetos svė
rė apie 0,495 gr., gryno sidabro 
jose randama ligi 0,37 gr. tai
gi praba visai atitinka kauniš
kių Vytauto monetų prabą. Ne
žiūrint bendro ženklo, su len
kų pinigais šios monetos betgi 
nesiderino. Jų paritetas — ’/j 
čekų grašio, arba 2,5 pinigėlių. 
Kaip ši moneta buvo vadinama 
— tikrai nežinia; greičiausia 
tai buvo lietuviškasis ketvirto
kas.

Iš iškasenų dar yra žinomos 
Naugardo kun. Kaributo XIV 
amž. monetos, kurių sudėtis ne
tirta, taip pat ir Kijevo kun. 
Romano, valdžiusio Kijevą po 
Jono Alšėniškio mirties (1399 
—1403) Vytauto vietininko tei
sėmis. Romano monetose vėl 
randame.totorių tamgą, kuri ro
do, jog tais laikais Kijevas vėl 
turėjo politinių su totoriais ry
šių.

šalia savųjų monetų ėjo. Lie- 
tuvoje.ir svetimi (nekalbant jau 
apie čekiškus grašius) pinigai. 
Tačiau tie pinigai vidurinių am
žių pabaigoje buvo kontrasig- 
nuojami, t. y. specialiu štam
peliu pažėnklinami. Iškasenoje 
randama šitaip kontrasignuOtų 
Aukso ordos chano Tachtamui- 
šio, Maskvos, Genuos kolonijos, 
Krymo, KUffos ir kitų šalių 
monetų. Kortttasignavimo štam
peliai nebuvo sudėtingi: juose 
įžiūrimi vienur Gedimino stul
pai, kitur taisyklingas kryžius 
ir nežinia ką reiškiantieji taš
keliai.

Lietuvos pinigai buvo labai 
vertinami kitose šalyse. Jų su
dėties ir svorio pastovumas bu
vo pavyzdžiu ir kitiems kaimy
niniams kraštams. 1411 m. Nov
gorodo gyventojai savo nutari
me nurodė/ kad jų pinigai ne
tobuli, dėl to prašo įvesti lie
tuviškus pinigus.

Vytautui mirus, pasibaigė ir 
garbingieji Lietuvos gyvenimo 
laikai. Po jo mirties lietuviški 
pinigai apie 60 metų nebuvo 
kalami, o 1490—92 m. kun. 
Aleksandro kaldintose Vilniuje 
monetose jau matome apčiuo
piamą Lietuvos garbės nykimo 
įrodymą: jo monetose pirmą 
kartą buvo sujungti vienoje vie
toje lietuvių ir lenkų valstybi
niai ženklai — vienoje monetų 
pusėje atvaizduotas vytis, an
troje pusėje — lenkų erelis.

J j P ; Į t(GALAS) Į

Katalikas Už 
Pagalbą Rusijai

Dr. Francis E. McMahon, 
Notre Dame Universiteto 
(South Bend, Ind.) mokslinin
kas, vakar paskelbė pareiškimą, 
kuriame sako, kad Rusijos ir 
Amerikos keliai griežtai skiria
si. Bet, jis sako, Rusija dabar 
kovoja Amerikos priešą-Vokie- 
tiją, todėl egoistiniais išroka ri
mais šis kraštas privalo duoti 
Rusijai kuodaugiausiai pagal
bos tą bendrą priešą įveikti.

LUKTERĖK,

Brolau!

NEPAMIRŠK PERŽIURtTl
SMULKIŲJŲ SKELBIMŲ!

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasite 
visokių progų ką nors par
duoti, ar pigiai nupirkti. 
Arba atrasite darbą, jeigu 
jo ieškote.

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ” 

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!
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Ieva Simonaitytė

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVES KOVOS

(Tęsinys)
PAVASARIŲ AUDROJ

Laikas slenka, metai eina, 
dienos bėga, skubėdamos j pra
eitį. Valandos viena po kitos la
ša ir laša, lyg nuo šiaudinio sto
go lietaus lašai.

Žiema ateina su pūgomis ir 
sniego vėpūtėmis. Sniegą nu
plauna priešpavasario lietus ir 
nuneša ledus srovė.

Pavasario audros siausdamos 
kelia iš miego apmirusiąją gam
tą, o saulė kasmet sugrįžta iš 
tolimų pietų gaivinti darganų 
nuvargintą šiaurių žemę...

Vasaros kaitra ugdo, sirpina, 
nokina, brandina ir stumtinai 
stumia visa į skunes, rusins ir 
sandėlius.

Rudens klastingoji šalna gel-

BUYpJį^AND SAVE
..' ..

(f --J1 Pažiūrėkit
i Savo
Dantis—

\X Visi tai Daro
TINKAMAI PADIRBTOS PLO

KŠTELĖS GERINA JŪSŲ 
IŠVAIZDA.

Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo
$O-50 iki £.00 kiek- 
y o o viena 
KALBAME LIETUVIŠKAI

Pataisymai i 3 valandas 
91 ir aukščiau.

Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus laisniuotų dentistų.
SATISFACTION

DENTAL
LABORATORIES
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

Phone Monroe 4433
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.

tonai, raudonai nudažo medžių 
lapus, kurie puola žtnonėms po 
kojomis, lyg priebėgos, lyg ap-1 
saugos ieškodami. O vėjas* už
lindęs už debesies skverno, de- 
riasi su audra, katram būti 
greitesniam, kur pulti pirmiau, 
ką plėšti, ką versti iš šaknų.

Žiema. Ir vėl tas pats.
Advė Perkamytė stropi dar

bininkė. Stropi ji savo kasdie
niniame darbe, pelnydamosi sau 
duoną.

O dar daug, daug stropesnė 
ji tėvynės dirvonuose, plačiuo
se, neapdirbtuose jos laukuose. 
Ji rado, kO troško, ji rado daug 
darbo.

Advė yra parapijos jaunųjų 
draugijos narė ir valdyboje se
kretoriauja. Ji rašo laikraš
čiams ne tiktai žinutes apie jau
nųjų draugijų veikimus* užsi
mojimus, naujas programas, bet 
ir žadinančius, lietuvius į talką 
šaukiančius straipsnius bei 
straipsnelius. Ji net eilėraščiais 
mėgina skverbtis į jaunimo šir
dis ir sielą. Ji skaito paskaitas, 
laiko prakalbas. Visa ji daro, 
kaip supranta ir moka. O už
jaučia lietuviškumą lietuviai 
stebisi tuo atsidavusiu jos dar
bu ir ima ją gerbti ir mylėti.

Advė laiminga, susiėjusi Su 
tikrais, nuoširdžiais lietuviais. 
Kiek čia tada būna pasikalbėti, 
kiek būna pasidalinti mintimis! 
Vienminčių paguosta, sustiprin
ta gerais patarimais, karštais 
žodžiais, kurie taip neapsako 
mai greit uždega jos širdį, ji 
dar didesne drąsa eina į sunkų
jį savo darbą.

Bet pasirodo štai kas: tėvy
nės dirvonuose, lietuvybės ari
muose darbas yra toks painus 
ir sunkus! Panašių sunkenybių 
ji ttė sapnuoti niekada nebūtų 
sapnavusi.

Advė Perkamytė nebijo nei

priešo, nei kovos, oi, ne! Ji tieki 
jaučia savy jėgų ir drąsos, ku
rių galo ji manosi nenumatanti. 
Bet vis dėlto kitaip buvo rha-l 
nyta ir viltasi.

Ji tikėjosi, kad ir pamažu, 
bet visvien bus galima žengti 
pirmyn ir, apvalius dirvoną nuo 
piktžolių, džiaugsrtiinga laimė
jimo šypsena bus galinia susto
ti ant naujai iškovotojo ploto 
ir pasilsirit apsižvalgyti po at
liktų darbų ir žygių,

Advė Pefkaihytė įkliuvo į la
birintą, iš kurio ji jau niekada 
nebeiŠbris, jeigu nenorės grįžti 
su gėda.

—Grįžti? Kurlink?
Ne, Advė niekada negrįš, nes 

ji tikisi, o, ji tikisi tvirtai, kad 
jai pasiseks su dideliais laimė
jimais iš šitų painiavų išbristi.

Ir taip kasdien prasideda ne
švanki, nelygi ginklais kova.

—Na, Advele, kiek šimtų ga
vai tu, kada prie tų žemaičių 
prisidejai? —- bepietaujant šian
dien paklausė ūkininkas Bauža<

Ik šiol Advė pas Baužas visa
da jautėsi lyg namie. Ypatin
gu širdingumu ją priimdavo 
Baužienė, mylėdavo ir vaišinda
vo, lyg brangiausią kaži kokią 
viešnią. Baužiene visada taip 
nuoširdžiai mokėdavo Advę su
prasti ir motinišką paturimų 
duoti. Bet atvykusi šiandien siū
ti Adve stačiai nusigando,- — 
tokia šalta buvo Baužiene ir 
pikta,

Advė suprato, kodėl taip. Bet 
išeiti nesiuvus negalima. Juk 
Baužiėnė buvo geriausia jos 
motinos draugė. O, be to, duk
tė Madlė rengiasi ištekėti. Se
niai jau Advė pasižadėjo jai jos 
kraitį siūti, čia ji turi darbo 
bent kelioms savaitėms.

AR JIESMI
DARBO?

, ■ - SKAITYK KASDIEN------- —

NAUJIENAS
! ' t TEMYK SKILTIS-— '

"REIKIA DARBININKU''
Lietuviai taipgi perka u* parduoda 

ir progas sužino faktai per

NAUJIENAS

1131 Salk Saistei Street. CHICMO, IK

M
Karšto Vandens įrengimai}

♦ ŠTYMO—FUk^iASAl—
ė ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKJEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OtL
3 metų garantija.

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

—l

PLUMUl'G<y ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ittc.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.Telefonas ATLANTIC 4290. State lr 65 St'>

Aš esu užintereSuotas sekamais!Vardas ........... ........................
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės); Adresas ......................................„

□ Apšildymu □ Stokeriu
□ Plumbingu □ Sienų Tailu Telefonas ............................. ......

Spausdinam

NAUJI/ENOS
1739 South Halit.J Str.cY 

CHICAGO. ILLINOIS 
r«L Ctmal 8500

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

—Šiandien ne šimtais, o tūk
stančiais pinigai skaitomi. Na, 
o Už išdavimą tai dar... — sa
kinio nebaigęs, EndriUš užsiki
šo burną ropute.

—Juk tu šiaip netyli, plaity- 
datnosi droži prakalbas tuose 
jūsų susiėjimuose, tai kodėl ne
nori šito papasakoti?

—Kad butų kas pasakoti, — 
atsakė Adve, — bet nieko nė
ra. Iš kur turi tie pinigai parei
ti, kuriuos jus manote?

—Na, ar aš nežinau, juk lie
tuviai patys giriasi,, kad gavę 
tiek ir tiek ir gausią dar dau
giau, jeigu tik priversiu daug 
prie jų prisidėti. (Y juk tu taip 
pat netyli, eini apaštalaudama, 
— neatleidžia Bauža.

—Taip, aš einu apaštalauda
ma, bet ne už pinigus. Žinai, 
koks Kristaus apaštalas dirbo 
už pinigus?

—Kristaus neminėk, jus esa
te baisesni už Judošių. Jus iš
dundate savo žemę už, už... — 
Bauža nežino, kaip pabaigti sa
kinį, ir Baužiene pradeda:

—Tftta, fata, ji tau pasipasa
kos! Ak, kuo pavirto, kuo pa
virto svietas!
• —Bene galėsi jau veik į dva
rą ištekėti* tiek turėsi susikro
vusi, manau, — kamantinėja 
Bauža.

-—Dagių marti turi būti tur
tinga, — primena Madlė ir nu
sijuokia.

—Nežinau* kas j imis tokias 
naujienas apie pinigus įpasako
jo, — ginasi Advė.

• . —Va, Vėltdi tu nedirbsi ii 
nesiklausysi visokių dantį lieji
mą.

—O tikrai Veltui* nes tai yra 
tiktai pasišventimas dėt tėvy
nės ir žuVUrtčiu tautiškumo.

—Pasišventimas, pasišventi
mas! — pamėgdžiojo Bauža.— 
Koks čia pUslŪt^s pasišventimas 
ir kam jo reikia! Tiek amžių 
išgyvenome bė jokių pasišven
timų, girnėme, augome, na, ir 
numirėm, — nieko nereikėjo. 
Ir dabar staiga bereikią kaži 
kokio' ten pasišventimo!

—Kad jus į karą ėjote už Vo
kietiją, taip pat ėjote ŠŪ pasi
šventimu.

—Čia visai kitas dalykas.
—Taip, žinoma, kad čia ki

tas da’Iykas. Jus ėjote už sveti
mą žemę ir nežinodami, dėl ko. 
Bet mes žinome, už ką ir dėl

ko...
—Taip, taip, jus žinote: ten 

susieję vaiždautis. Tai man pa
sišventimas! Ir dar koks! Ilaha- 
ha! — Bauža negali juokais 
tvertis.

—Sake, ir aną šventadienį 
pušynas buvęs pilnas tų ... tų 
lietuvių, — pastebėjo Endrius.

—Metų netrukus, tavo ta tau
ta tikrai bus padaugėjusi keliais 
benkartukais. Bet kol tie už
augs, visa vadinamoji Lietuva 
bilš išgaravusi ir iŠ j tisų pakau
šių, ir iš pasaulio.

—Niekada! Lietuva augs, di
dės* stiprės. Kitaip jau dabar 
nebegali bu i. Ji kėlėsi ne dėl 
to, kad vėl žūtų ir dingtų, o dėl 
to, kad augtų ir pagarsėtų. Juk 
visas pasaulis yra už Lietuvą... 
—Advė nori pasakyti, nori jro 
dyti* kaip Ir kodėl negali Lie
tuva žūti, bet nežino, kaip tai 
padarius, ir nutyla.

—Bet mums nereikia jokios 
Lietuvos. Mes prie Vokietijos 
labai gerai turėjome, — prime
na Bauža.

—Bet mes esame lietuviai...
—Ne, mes esame vokiečiai — 

pasakysiu tau, jei dar nežinai 
ir nori žinoti,”’— užrėkė Bauža. 
— Kas Vokietijoje gyvena, tas 
buvo vokietis.

Adve norį į tai ką nors pa
sakyti, bet jau- niekas jOs .nesi- 
klauso, ries tilo tarpu pradėjo .•« . į

Baužiene pusiau giedančiu, pu
siau dejuojančiu balsu pasako
ti:

—Teisybę pasakė aną kartą 
sakytojas Žirnius: pasaulio ga
las jau arti, sako, o prieš pa
saulio galą šėtonas valią gavo. 
Ir jis dabar apsėdo visus žmo
nių vaikus. Kam mums dabar 
to reikia? Ar mes prie Vokieti
jos negerai turėjome? Tokie 
balamUtai nori mus parduoti. 
Užmušti jitos reikia, pakarti.

—Ponia Baužiene, kam taip 
labai užsikarštinti ? Juk busite 
skaitę laikraščiuose, kad San
tarvė šį kraštą atskyrė nuo Vo
kietijos. Santarvė šį kraštą ir 
atiduos, kam ji norės. O jeigu 
mus priglaus prie lenkų? žino
ma, mes esame lietuviai, o nė, 
kaip šeimininkas aiškina, vokie
čiai. Juk jis tuo nė pats netiki. 
Tik mane erzinti norėdamas 
taip kalba... Mes esame lietuviai 
ir norime geriau prisiglausti 
prie Lietuvos. Mes norime ... 
mes norime... — staiga Adve 
pakelia galvą ir skambiu balsu 
sako. — Mes norime išlaikyti 
visa, kas yra lietuviška. Mes 
norime būti verti musų sentė
vių. Mes norime, kad kur jų 
.kapai, čia ir birių lietuviškai 
kalbama. Mes norime, kad, kur 
teka Nemunas, Šešupė, Minija, 
vėl skambėtų gražios 
kos dainos.

Baužiene garsiai sukosėjo ir 
norėjo jau suduoti, bet Advė 
dar labiau pakelia balsą ir kal
ba toliau:

—... Taip, dainos! Nesirau* 
kyk, Baužiene, kacl sakau “dai
nos”. Jūsų vaikai nuolat dai
nuoja. Taip, jie dainuoja, arba, 
geriau pasakius, jie traldija vi
sokias vokiškas traldas, kurios 
ne tik negražios, bet ir nešvan
kios. Šiandien tu pati girdėjai, 
ir aš girdėjau, kaip EndriUs už
drožė: “O du lieber Augustin”* 
paskui vėl: “Šie sagt, šie hat 
schlanke Taille...” Tai jau tik
rai biaurios trakios. O tada tu 
nesiraukei. Bet kada mes, lie
tuviai, dainuojame: “Lietuva, 
brangi šalele”, tai tu mus į pra
garo bedugnį gramzdini. Lietu
viškos dainos — visos jos iš
laiko lietuvį kilnų ir gerą, bet 
ne vokiškos trakios.

Advci kaista veidai, žiba a- 
kys. Ir ji kalba, kalba. Ji žino, 
kad jos kalba nieko neįtikins. 
Bet ji žino tokių gražių žodžių, 
kuriuos reikia kartoti dar it 
dar. Tegul žino visi, kad ji mo
ka kartais ir kalbėti.

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson BAR. 2501

Home Office, Newark, N. J. 
5922 W. RooMvelt Rd^ Auffal 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL L1QUOR 
CO.—WDOLESALE

4707 S. Halsted St 
Tel. Baulevard 0014

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVlNG
Petktaudtbtti fotnlČius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam Į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

lietuvis-1 padarė 
gandą.

— Japonijos pakraščius pa
lietė labai stiprus taifūnas, ku
ris paskandino daug laivelių it 

dideliu nuostoliu. € V

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos riĮŠies su mo
derniškomis u ž 1 a i- 
domis it Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

I TurtasVkš$6,000,000.00
I Apart Apsaugos, Turime^ t nn m AA 
Į ATSARGOS FONDĄ Virš vdUUijUuUiUU 
= Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
E Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12
Ė dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P, M,

IfeiSl^^gs
: and----------------
I LOAN ASSOClATlONof Chicago 
Į JUSTIN MACKiEVVICH. Pres. 
i 4192 Archer Avenue 
Į , VlRgltita 11H

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitos įdomius 

pranešimus.

. ........ . .... .

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
• ATIDŽIAI tėmykit, kad

- švarumas butų palaiko
mas apie namus.

• NEREIKALINGI popie
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavoj ų.

• TĖMYKlTE, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisfą. I

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

i

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

NAUJA
MADŲ

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

'T. RYPKEVIČIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAVDĄ" 

1739 SOUTH HALSTED STREET /

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

NAUJIENOS
1739 Su .Halsted St, 
Chicago, I1L

šaukite CANAL 8500
* ... * . 7 * * . 4

i ,<4 ■■ ‘ - ■ • . *. •• ' . Į W Į./ - < ’ • ■ rti n ■

Vardas--------------- T

Adresas ---------------------------------

Miestas-----------------------------------

Valstija____________________
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Illinois-Indiana-Michiigaii-WiscaosinŽinios j
Streikuoja American 
Can Maywoode
Susiginčijo Dėl Darbininko 

Prašalini mo

MAYWOOD, III. — Protes
tuodami prieš prašalinimą 
vieno darbininko iš American 
Can Company dirbtuves, į 
streiką išėjo keli šimtai CIO 
Steel Workers unijos narių.

Darbas dirbtuvėje beveik 
apsistojo.

Kompanija sako, kad pra
šalino minėtąjį darbininką už 
nepaklusnumą.

Jau Gamina 1942
Metų Nash’us

KENOSHA, Wis. — Nash fir
mos dirbtuvė čia jau gamina 
1942 metų modelius ir apie rug
sėjo vidurį išleis juos rinkon. 
Dyleriai buvo sušaukti suvažia
vimui Hot Springs, Virginijoje, 
kur naujasis automobi'is jiems: 
buvo demonstruojamas.

Pasišovė Bešaudy- 
damas Varnas

WAUKEGAN, III. — Bešau- 
dydamas varnas prie Blanchard 
Road sunkiai veidą susižeidė 14 
metų berniukas Clair Whitson, 
nuo 928 Ash street. Guli St. 
Therese ligoninėje.

Gal Zuikio Koja 
Ir Turėjo Ką 
Nors Bendro—

Su šio Ūkininko Nesma
gumais

WOOD RIVEB, III. — Per 
daug metų vienas ūkininkas ne 
šiojosi su savim laimingą “zui
kio koją”.

Net.ketai ją pametė.
48 ioms valandoms nepraėjus, 

ūkininką ištiko šios ąelaimės:
Į jo automobilį vienas po ki

to įvažiavo du kiti automobiliai 
ir smarkiai aplamdė. Gavo nuo 
valdžios pranešimą, kad dar yra 
skolingas $42.56 už 1939 metų 
mokesčius,' o kai sėdo į auto
mobilį važiuoti juos išmokėti, 
iškrito visas motoras.

Irgi Jau Ruošiasi 
1942 Modeliams

DETROIT, Mich. — Oidsmo- 
bile ir Buick dirbtuvės jau nu
stojo gaminti 1941 metų mode
lius ir dabar pertaiso įrengimus 
naujiems 1942 metų automobi
liams.

Buick 1941 automobilių paga
mino 377,430, o Oldsmobile — 
270,038.

Plymouth dirbtuvė jau dirba 
1942 metų modelius, ir į kelias 
dienas juos paleis rinkon.

$1,090 Nuo Chicago Motor Club

kų organizacija, kuri savo nariams duoda visokiąusį pa
tarnavimą surištą su automobiliais. Duoda pagalbą, kai 
kelyje mašina sugenda, pataiso jei galima arba nuvelka 
nemokamai į garažą, duoda žemlapius, patarimus, etc.

“CMC” taipgi turi visus automobilių apdraudos sky
rius. Paveiksle du Kliubo atstovai įteikia $1,000 čekį vie
nai vvestsidietei apdraudos už nelaimę, kurios ji buvo 
ištikta.

Chicago Motor Club—rimta, atsakoininga ir didžiulė 
biznio organizacija su skyriais po visą Illinois ir Indiana, 
ir turi ryšius su automobilių kliubais per visą pašau- 
Jį. (Sp.)

Diena Iš Dienos
z —

Cirkas—Veselija 
Brighton Parke

“Apsivedė” “Miss Schlitz” 
ir “Mr. Calvert”

Aną šeštadienį buvo didelio 
sumišimas Brighton Parke. Vai
kiu ir suaugę būriais skubina 
ir šaukė “Važiuoja! važiuoja!”

Parupo ir man sužinoti kas 
po šimts pypkių važiuoja?

Klausiu. Vieni sako, kad “Cir
kas važiuoja”, — kiti, kad koks 
ten jaunikaitis važiuoja “šliu- 
bą” imti į kokią ten bažnyčią.

“Jaunavedžiai”
Prisiartinus arčiau, pamačiau, 

kad sėdi “jaunikaitis brįškoje”. 
Ji jau sena, rodos, iš 1888 me
tų, ir ją velka 4-rių pėdų kui
nas. Kučierius sėdi ir nervin
gai botaguoja sudžiuvusiam gy
vūnui per nugarą.

Pagalios, visa procesija su
stojo ties Tarno Maženio taver
nų, 3857 So. Kedzie Avė. Pasi
rodė, kad čia butą “veselija”. 
Mat, čia “apsivedė”' “Miss 
Schlitz” su “Mr. Calvert”, o Ta
rnas Maženis buvo jiems “pirš
liuose”. — Steponas.

Pats “bosas” p. Paliulis su 
Feliksu Gedminu dar tebesi- 
maudo ir žuvis gaudo Wiscon- 
sino ežeruose. Jie randasi 
Rhinelanderyj, ponų Sharkų va- 
sarnamyj. O tai puiki vieta!

Ten seni pažįstami-draugai. 
P-a Paliulis yra labai dėkinga 
pp. Sharkams už malonų pri
ėmimą ir pataria visiems ten 
važiuoti. Ten tikrai poilsi rasi
te. — D.

Sunkiai Serga
Teresa Warnis

Jau 3 savaitės kaip sunkiai 
serga populiariško Brighton 
Parko biznieriaus Stanley 
Warnio žmona Teresa, 4157 
So. California avė.

Ji randasi namuose ir yra 
po rūpestinga Dr. S. Biežio 
priežiūra. Jei nesusidarys 
rimtesnių ligos komplikacijų, 
numatoma, kad ligonė greit 
pasveiks. —Steponas.

Norman StrujniHo, 21, su
Magdalan Lucas, 22

Donald M. Davis, 26, su Pa- 
tricia E. Medinas, 21

Steve Sokol, 24, su Harriettc
Kraujalis, 21

John T. Zepaltas, 25, su Ve- 
ronica Paujikonis, 24

Albert Balis, 23, su Leolu
Black, 21

Reikalauja
?erskirų

Edvvard Lesnecki nuo Mildred 
Lesnecki

GIMIMAI 
CHICAGOJE

STUPEC, William, 4256 Gla- 
dys avenue, gimė rugpiučio 1, 
tėvai: Joseph ir Rita. t

RYDEN, Claire, 535 E. 102’nd 
Street, gimė rugpiučio 7, tėvai: 
Carl ir June.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. (Kuiieikisf
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

MADOS

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
k605-Ql So. Hermitage Avė. 
U47 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDykai

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

S* POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

1646 Weat 46th Street Phone YARds 0781

YARds 1138
YARds 1139

TURIME.
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iiiiiiiiiiiaatiiiiiiiaiaiiaiiiiiiiiitiint*

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos ■ —

Sekanti CIO Auto 
Unijos Konvencija 
Chicagoje

BUFFALO, N. Y. — CIO Au- 
■, 8 tto unija (dabar vadinasi United 

Automobile Aircraft and Agri- 
cul turai Irnplemfent • Workers 
Union) nutarę . tekančią 1942 
Metų konvenciją laikyti Chica-

• ■ ■. o'- 1 ' ’ 'goję.
-U • •

Traukinys Užmušė 
Edvvardsvillietį

■ ■  r— ■

EDWARDSVIELE, 111, — 
Neišaiškintose aplinkybėse Il
linois Central traukinys neto
liese užmušė 32 'metų Albert 
Thomas Yates, vietos krautu
vininką. Jisai paliko žmoną ir 
tris mažus vaikus.

Maistas Užnuodijo
30 Žmonių

SPRINGFIELD, III. — Blo
gas maistas, pardavinėjamas 
vienoje State Fąir koncesijoje, 
užnuodijo apie 30 žmonių. Pa
vojaus gyvybėms^nera. Guli li
goninėse.

K. Ir Roz. Budriai
Sveiksta
Buvo Sužeisti Auto Nelaimėje

Jau buvo rašyta, kad Chas. 
ir Rozalija Budriai, 4950 So. 
Tripp Avė., tapo sunkiai sužei
sti auto kolizijoje.

Dabar man pranešė Jonas Pi- 
litauskas, kad drgg. Budriai 
randasi namie ir eina geryn. • / 
Numatoma, kad greit pasveiks.

Geistina, kad draugai aplan
kytų juos ir nuramintų.

— Steponas.

Kas Dirba, 0 
Kas Maudosi 
Ir Žuvauja!

Paliulis Rhinelanderyje
CICERO. Mrs. Paliulis po 

3 savaičių atostogų dabar en
ergingai darbaujasi savo užei
goj, 2320 S. Cicero Avė. Kas
dieną pietų laiku penki darbi
ninkai . sušilę dirba, kad tinka
mai patarnauti kostumeriams, 
o jie yra įvairių tautų.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

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

Telefonas EARDS 1410.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANai 2515
SKYRIUS: 42-44 East IMth Street TeL Pullman 1271

No. 4866. Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 

30, 32, 34, 36, 38 ir 40

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
E rašome iškirpti paduotą blan- 

utę arba priduoti pavyzdžio 
numeri pažymėli mierą ir aiš
kiai parašyti eavo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL. 1739 
So. Halsted S t, Chicago, IU.

. ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908 M

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142 

Phone Cicero 2109
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

.......... ... ■ „ --I, Į , .1
B. R. Pietkiewicz 
Naujoj Vietoj

B. R. Pietl£iewicz, visiems ge
rai žinomas real esįatininkas 
ir Dariaus-Girėno Posto No. 271 
veikėjas, kuris turėjo savo ofi
są 2608 W. 47th St., dabar per
sikraustė į naują ir daug pa
togesnę vietą, būtent 2555 W. 
47th Street.

Kaip greit susitvarkys, žada 
turėti “Grand Openingą”. Tada 
žadėjo ir “Naujienomis” biznio.

Dabar ką tik atsinaujino “N- 
nas” nietams.

~ Steponas.

— Japonijos vicepremjero vie
ta bus atiduota liberąliškąm ad
mirolui, nes pasikėsinimą pada
rė kraštutinis pėstininkų kariuo
menės karininkas.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti .priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervųo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
758 WEST 35tb STREET 

kampas Halsted St.
(Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 
' Nedaliomis pagal sutartį.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Julius Klovvas, 21, su Louise 

Degen, 18
Paul Dunman, 27, su J. Bri- 

get Kotwila, 26
Peter Kraučunas, 29, su He-

len W iii tams, 24
Joseph Walaitis, 26, su He- 

len Sutkus, 24

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlook 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

LiETCVIAi

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosi Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginla M36 
Rezideneitos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8*30 vai ^karo. 
Trečiadieni pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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 f

KITATAUČIAI “
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
iausius mętodus 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 7444

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank Bldg.

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7339
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3149
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. 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 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonu YARDS MM

Dr. Maiirice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pipt, 7 <ki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone KENwood 4300

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirnreraf;
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

ADVOKATAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTA8

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso teL CENTRAL 1824.
Namu tpl —Hyde Perk 8399

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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LDD-LSS KUOPOS UŽSIMOJO ATLIKTI 
EILĘ SVARBIU DARBŲ

Komunistų Reikalu

Šį Sekmadienį Rengia “Field Day” Pikni 
ką; Pertvarkys N. Gadynės Chorą

Socialistų Veikla.
Trečiadienio vakare, rugpiu- 

čio 13 d., Naujienų name įvy
ko L.S.S. Centralinės ir L.D.D. 
4 kuopų bendras susirinkimas. 
Mat, šios kuopos paskutiniais 
keliais metais kuone visą savo 
darbuotę yra subendrinę. Šis 
susirinkimas buvo gana skait
lingas nariais ir daug svarbių 
klausimų apsvarstė.

savaitraščio “Naujos Gadynės”.
Pikniko programas susidės iš 

kalbų, dainų, žaismių ir dova
nų. Esant tinkamam orui, tiki
masi turėti daug svečių — rė
mėjų.

Gabaus, plačiai diskusuota 
dabartinė politinė nuotaika lie
tuvių gyvenime ir ypač kurio
ziški komunistų straksėjimai, 
kurie kuo tankiau savo- kailį ir 
gaires keičia, tuo darosi nącha- 
liškesni ir begėdiškesni. Galuti
nai nustoję mažiausio padoru
mo gatviniai koliojasi ir šmei
žia visus kas tik jiems neprita
ria.

Rugp. 24 Atidengs r 
Paminklą Vysk. 
S. B. Mickevičiui

Choro Reikalu.

Liberty Darže.
Pirmiausiai, aptarė įvyksiantį 

pikniką — “Field Day”, šio mė
nesio 24 d., Liberty Darže, Wil- 
low Springs, III., kuris yra tra
dicinė pramoga, kas metai, ga
le vasaros, surengiama paramai

Toliau, apkalbėta žiemos se
zono darbuotė. Nutarta rengti 
pramoga pradžioje žiemos. Įga
liota atstovai bandyti sukelti 
didesnį skaičių narių “Naujos
Gadynės” chorui, kurio dauge
lis narių tapo pašaukti Dėdės 
Šamo tarnybon. Merginų' daug 
apsivedė ir narių skaičiui su
mažėjus, choras paliovė veikęs.

Nutartą L. S. S. Centraliųes 
ir L. D. D. 4 kuopų vardu pa
daryti spaudoje viešas pareiški
mas atremiant šmeižtus iš ko
munistu pusės, kuriais publika 
yra klaidinama.

Serga Du Veikėjai.
Visų dalyvių tarpet jausta ap

gailestavimas ir gi|i užuojauta 
inusų veteranams darbuotojams 
Antanui Kundrotui ir Jonu 
Thomui, kurie š.uo laiku abu

Iškilmės Tautiškose Kapinėse
Kun. S. Linkus ir Komite

tas prašo paskelbti, kad sek
madienį, rugpiučio 24 d., 1 vai. 
po pietų Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse bus atidengtas pa- 
mihklas vysk. Stanislavui B. 
Mickevičiui, “Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios’* ^teigėjui. Jisai mi
rė gegužės t’ d., 
sujaukęs 46 metų

Velionis gimė 
skričio, Budraičių 
lavos parapijoje.

Paminklui pastatyti buvo ren- 
kames ar k 03.

1 “'Tautiškų” bažnyčių parapi- 
Jonys, draugai, ir vis GLcųgos 
lietuviai yra Kviečiami iškilmė
se dalyvauti.- ?

1923 metais, 
amžiaus.

Raseinių ap- 
kaime, Šid-

negali’su mumis darbuotis. Lin
kimi jiedviems kuo gre čiausiai 
pasekti. —Narys

mokslas. Reikia dar žymėti, kad 
šiose apeigose dalyvavo ir 4-ri 
vargonininkai.

Lydint velionio kūną į šv. Ka
zimiero kapines susidarė proce
sija iš netoli 200 mašinų su ke
liais šimtais palydovų. Prie kar
sto gyvų gėlių vainikų buvo 
tiek daug, kad reikėjo 2-jų ve
žimų juos sukrauti.

Prie kapo paskutines tikėji
mo apeigas atliko kun. Martin- 
kųs ir kun. Lukošius.

Grabnešiai.

Grabnešiai buvo Joe Rachu- 
nas, Petras Kriaučiūnas, Anta
nas Churąs, Viktoras Baraus
kas, Geo Vikiras ir Joe

Ilsėkis ramiai šaltojoj 
kos žemelėj brangus 
Dominikai Balis, tu 
draugė Barbora Balis
mingai nešk savo gyvenimo

Balis.
Ameri- 
drauge

ištver-

savo brangų vyrą, Dominiką.
—Steponas Narkis

f

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS MOTERYS, pa- 
tyrusios ar nepatyrusios, popierių 
ir skudurų sortuoti.
Continental Paper Grading Co.

1623 So. Lumber St.

MERGINA, ANTROJI darbinin
kė, patyrimas nereikalingas, savas 
kambarys, vonia, $9.00.

511 Linden Avė., Oak Park.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS
DARBININKAS

SPAUSTUVEI
kuris moka visų spaudos dar
bą. Atsišaukite greit.
Box 2521, 1739 So. Halsted St'.

REIKALINGAS RYTINIS bar- 
tenderis. Gera mokestis. Geras dar
bas geram žmogui, šaukite

ALBANY 1213.

CLASSIFIED ADS
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-Žemė Pardavimui
PERKAM, parduodam ir mainom 

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ mū
ras. 7 kambariai, štymo šiluma, 
moderni refrigeracija, arkų durys, 
ąžuolo trimas, puikiam stovy, gerai 
užlaikomas. Metinės pajamos $1,- 
476. Kaina $7,000.

5741 Prince ton Avė. 
Englewood 1025.

PARSIDUODA DVIEJŲ FLATŲ 
mūrinis namas, ant dviejų lotų. 
Karštu vandeniu apšildomas.

6636 So. Talman Avė.

SAVININKAS TURI parduoti 2 
flatų medinį, 6—6, 50 pėdų lotas, 
fumaso šilima, šonu įvažiavimas 
garažan. Arti 70-tos ir Morgan. 
Kaina $4950. Kreipkitės

2532 W. 63 St., Hemlock 8300.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
Milžiniškos x

Dominiko Balio
Laidotuves

200

čia

4(J

i>vimwwui

4-

VVHOLESALE FURN1TŲRE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus, dženitoris ir darbui apie na
mus. Kambarys, valgis ir mokestis. 
Pašaukite NORmal 6902.

33rd st.; Ižd. .pagelb.- 
cobs, 4409 S. Artesian avė 
šalka 
W. 43rd st.

JAUNUOLIS NORINTIS dirbi 
Bendras darbas. Vairuoti mažą tro- 
ką. Pastoviai. NORmal 2387.

W. Pierce avė.; 
Kuprevičius, 3448 
Mitingai atsibuna

Dalvavo Šimtai žmonių; : 
Automobilių Procesijoj

BUSINESS CHANCES
Biznio Proeos

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
bučernė 5601 So. Laflin Stret. Biz
nis gerai išdirbtas. Elektrikinė re
frigeracija.

RENDON ŠVARUS, GARU ap
šildomas kambarys dėl vaikino. 
Prie mažos šeimynos.

3147 So. Union Avenue.

REIKALINGI KELI DARBININ
KAI ant farmos. $15.00 į mėnesį ir 
užlaikymas. 50 mylių nuo Chica
gos. STANLEY, 423 E. 64th Street. 
Pirmos lubos.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

REIKALINGAS PORTERIS ir 
indų plovėjas, patyręs. 3160 Doug- 
las Blvd., ROCkwell 8240.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Joseph Vaišvilas,

... J. ' ST-
Iškilmingos; Apeigos

— Didelis britų kariuomenes, 
ir ginklų transportas pasiekė 
Singapūrą.

Bažnytihę^ aęėį^ųs .Įjųvų ,kų.(> 
iškilmingiausios kokios galima 
suteikti mirusiam žmogui. Mi
šias laikė 5,

FARMS FOR SALK 
‘Ūkiai Pardavimui

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

FARMA RENDAI. 50 mylių nuo 
Chicagos, arti De Kalb, I1L Infor
macijų norėdami kreipkitės į ke
pyklą 841 W. 33rd St.

19 d., 9:00 vai. ryto, 
į Nativity .parap. 

37th ir Union Avė., 
atsibus gedulingos 
už velionės sielą, o

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos

3506 WĘST 67 STREET.
5 nauji namai priešais parką 

5835 So. Mozart. 
Budavotojas .parduos arba mainys.

BRIDGEPORTE PARSIDUODA 
arba išsimaino ant privatiško na
mo bizniavas namas. Šaukite tele
fonu: PROspect 1057, S. P.Mikšys.

MOKĖDAMAS ČASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 
iki 60%. Mes pristatome bile kur 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien lik nacionalia.’ 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS. 
6343 So. \Vestern Avė., 

Chicavo. Hi TVI KEPublir

Keistutis A. Narbutas
Persiskyrė su Šiuo pasauliu rugpiučio 14 dieną, 3:45 valan

dą popiet, 1941 metais, sulaukęs 25 metų amžiaus, gimęs Chi
cago, III., kovo 24, 1916.

Paliko dideliame nuliūdime motiną Oną, po tėvais Macke
vičiūtę, tėvą Antaną, seserį Aldoną ir kitas gimines ir drau
gus.

Priklausė prie SLA. 139 kuopos ir Chicagos Lietuvių Drau
gijos.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 10834 South Michigan Avė.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiučio 18 dieną, 1:00 vai. 

popiet. Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapines.
Visi a. a. Keistučio A. Narbuto giminės, draugai ir pažįs

tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
TĖVAS, MOTINA, SESUO, GIMINĖS IR DRAUGAI.

Didėlius P. Ridiką^ TeJ. YARDS 1419.

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Emilija Leistrumienė

Užmušė Kūdikį, 
5-is Sužeidė

6 savaičių 'kūdikis Dantei 
Ahern buvo užmuštas auto ne
laimėje vakar dieną, prie Roo- 
sevelt ir Talman gatvių. Penki 
žmonės, tarp jų ir kūdikio mo
tina Mrs. Myrtle Ahern, 2.6'19. 
Ogden avė. buvo labai pavojin
gai sužeisti.

BERNĮCE HEALY, 
po tėyais Yodeika ir 

Kūdikis Duktė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 15 d., .11 vai. ryto, 1941 
suląųku?. a^mę^ų, ąm£.„- 

gimus Chicago, III., ( . .. . •
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą vyrą Joseph J*., 3 
dukteris: Mary Jane, Patsy 
Ruth ir Judy Ann, motiną 
Stellą ir tėvą Peter Yodeikus, 
2 brolius, Peter ir Walter Yo
deika ir 2 seseris, Estelle Al- 
len ir Joanne Yodeika.

Kūnas pašarvotas namuose 
3741 South Emerald Avė;.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, rugp. 
iš namų 
bažnyčią, 
kurioje 
pamaldos 
iš ten bus nulydėta į Holy 
Sepulchre kapines.
..Visi a. a. Bernice Healy 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekąme: Vyras, 
Dukterys, Tėvai, Broliai ir 
Seserys.

Laid. Direkt. M. Gleason, 
Tel. BEVerly 9100.

Po tėvais MUŠINSKAITĖ
Gimusi Lietuvoje, šarmelių kaime, žemaičių Kalvarijoje, 

Telšių apskrity. ,
Gyveno 2932 W. Pershing Road.
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 19-tą d. 1:00 vai. ry

to 1940 m.
Tapo palaidota rugpiučio 22-rą d. Lietuvių Tautiškose Ka

pinėse.
Paliko liūdinčius vyrą Izidorių, dukterį Emiliją Ludlow, 

anūką Walterį, seserį Satera Chesta, seserį Domicėlę, švogerį 
B. Gurskius. Lietuvoje brolį Praną, brolienę Mortą, seserį Julę 
Montvidi 
tus i

itvidienę, brolio ir seserų sūnūs ir dukteris, marčias ir žen- 
ir daug pažįstamų ir giminių.

Liūdnos dienos, tamsios naktys 
Mums'be Tamstos, širdele.

Teka saulelė, verkia dukrelė, 
Nebeturiu Mamunėlės, 

Visi Tamstos gailestauja 
Vyras verkti nepaliauja.

Mums kyietkelių nebesodini
Ir širdelių nebelinskmini. 

Tamstos dailų paveikslą 
Matome kas dieną.

Ir Tamstos geros širdelės 
Gailiamies kožnas vienas.

Gero visiems vėlinai, 
Mums atmintį palikai.

Ir žvaigždelės ant dangaus
Jai nerupi jau daugiau.

Ir paukšteliai Jai nutilo, 
Nebegieda Jai daugiau.

Ir sesutę palikai, 
Viena pati išėjai, 

Emilijai saulutė nebešvies 
Ir širdelė nebeskaudės---------------

Vien tik šaltoji žemelė
Priglaus Tave prie savęs.

Nuliūdę liekame VYRAS IR DUKTĖ.

Kaip jau buvo rašyta, po sun
kios ir ilgos ligos rugpiučio 10- 
tų d. mirė žymus Chicagos biz
nierius, Dominikas Balis, 6558 
So. Morgan St.

Velionio kūnas buvo pašar
votas S. P. Mažeikos koplyčio
je, 3319 Lituanica Avė. -Erd
vioji šermenų K vieta visų laikų 
buvo perpildyta lankytojais, o 
laidotuvių dienoj, rugpiučio 13- 
tų, prie koplyčios susirinko šim
tai palydovų ir nulydėjo velio
nio kūnų Jurgio bažny- v.'' u..

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman avė., tel. Virginia 1279; 
Pirm, pagelb.— M. čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rašt. 
—Julia Petraitienė, 812 W. 33rd 

st.; Fin. rašt.-- Leonas Genio-
tis, 4905 So. Kominsky avė.;
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W.

• — Ona Ja- 
Mar- 

Frank Venckus, 2649

Junigai ir išlydint 
Buvd pasakytas 

įspūdingas, irj įgraudinantis pa-

1 1 f* e kr IA Siunčiam GėlesH HVrlKlA Telegramus į 
JLUVUIIIIU Visas Pasaulio 
g , ■ • > Dalis •••*' •

KVIETKIN1NKAS y
I Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
į 3310 So. Halsted Street
į Tel YARDS 7308_____

I 9 E■8’1 & Gėlės Mylintiems
i S lM W Vestuvėms, Ban- 
I tlliijJri kiętąms, Laidotu- •I ? vėinš, Pa puoš 1-

GELININKAS mams 
t IRO Archer Avenue 

Pbpnę LAFAYETTF. 5R00

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1941 METAMS:

Joe Balchunas—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; P. P. Kilis,—Vice- 
pirm., 3347 Lituanica avė.; A. 
Kaulakis — Nut. rast., 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt., 3534 So. Lowe avė.; J. 
Rachunas-— Iždininkas, 3137 So. 
Halsted st.; Zig. Grigonis — 
Kont. rašt.; J. Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška— 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar
kis—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai, dieną, Chic. L. 
Auditorijoj^ 3138 t$. Halsted st, 
Nariai prienami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, C504 So. Rock- 
well st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
min.:—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut. rašt. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.—• 
F. Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
avė., Laf, 1152; Kontr. rašt. — 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 

• avė.; Kasos globėjas ir koresp.
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st., 

Teisėjas—K. Stulas, 
—L, Jucius. Draugi-

PARDAVIMUI MURO NAMAS, 
8 furnišiuoti apartmentai: 5—2 ir 
3—3. Labai geram stovy. $4100 
metinių pajamų. $4,000 cash pa
ims. Arti 63rd ir Ada. BEVerly 
1147.

PADEKAVONĖ

DOMINIKAS BAUS
GYVENO 6558 SO. 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.

Tapo palaidotas rugpiučio 13-tą d. šv. Kazimiero Kapinėse.
Jis dabar amžinai nutilęs negali atsidėkavoti tiems, kurie 

suteikė Jam paskutinį patarpavimą.
Todėl mes, Jo artimieji, išreiškiame širdingiausią padėką 

visiems dalyvavusiems Jo šermenyse ir laidotuvėse. Ačiū šv. 
Mišių ir gėlių aukautojams. Ačiū visiems kunigams; ir vargo
nininkams. Ačiū grabnešiams ir bendrai visiems, kurie vienu 
ar kitu badu prisidėjo savo patarnavimu šioje liūdnoje valan
doje.

Ant galo ačiū ir Laidotuvių Direktoriui? S. P. ■ Mažeikai už 
tokį mandagų ir tvarkingą patarnavimą laidotuvėse.

Nuliūdę liekame: , . .
i

MOTERIS, SŪNŪS, MARTI, BROLIS IR Kitos Giminės.

Yards 6701;
Teismo sekr.
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet.. Audit., 3133 So. 
Halsted st.

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APŠVIE- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
Rockvvell st.; Vice-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.;

KASPARAS KIELLA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 15 d., 3 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs 61 metų 
amz., gimęs Lietuvoje, Pane
vėžio apskr., Raguvos parap., 
Vejąliškių kaime. Amerikoj 
išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nubudime 
2 pusbrolius, Kasparą Miški
nį ir jo šeimą, Sukelį ir jo 
šeimą, gimines Bronį Kiellą 
ir Emiliją Nemčiauskienę, o 
Lietuvoje 2 seseris ir kitas 
gimines. Priklausė prie Lie
tuvos Ūkininkas Dr-jos ir 
prie Piliečių Pašalpos Klubo.

Laidotuvėmis rūpinasi W. 
Ivanauskas, W. Neffas.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
vičiaus kopi., 2314 W. 23rd 
PI, Laidotuvės įvyks antra
dienį, rugp. 13 d., 8:30 vai. 
ryto iš ko.pl. į Aušros Vartų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kasparo Kiellos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvjauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikiriimą.

Nubudę liėkame: 
Pusbroliai, Seserys, Giminės, 
Draugai ir Pažįstami.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, Tėl. CANAL 2515.

LOGAN SQUARE
Tikras bargenas, 6 ir 6. Pirmas 

aukštas tuščias pirkėjui. Karšto 
' vandens šiluma. Beismentas, ati
kas. Karšto vandens šilima. Beis
mentas, atikas. Asbesto saidingat 
Garažas, platus lotas. Įmokėti 
$1500.

2850 N. Ridgeway Avė.

NAUJAS NAMAS, kuone akras, 
grįstas kelias, elektra, reikalauja 
nandyman vidui baigt, patogumai, 
pietų vakaruose nuo Cicero. Kaina 
$2350. Lengv.i išmokėjimai.
Box VA 6. 1739 So. Halsted St.

NAUJAS FARMOS NAMAS, 3 
akrai, pribudavotas garažas. Gali
ma įrengti 6 kambarius, ant grįsto 
ir tykaus kelio, arti Wolfe Roadir 
Higgins Road, mokykla 3 blokai, 
žema taksų ra ta. Kaina $5000. Pa
tvarkys mėnesinius išmokėjimus. 
Box Z3. 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
Market. Pilna Midwest groserių 
stako. Modernus frontas ir fikče- 
riai. Žema renda. Labai geras biz
nis. Nesveikata.

COMmodore 0343.

PAGERINTA 2^ akrų farma, 
fari farmos namas, 6 kambarių 
vieta, kuone 300 pėdų fronto į kie
tą kelią, tuoj šiaurėj nuo 95th st., 
vakaruose nuo miesto ribų, elektra 
įvesta. Kaina $2875, $450 cash, 
$30 kas' mėnesį.

Box V, 4. 1739 So. Halsted St

Nutar. rašt.—M. Titiškis, 3638 S. 
Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius —• 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 vai. popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st., Chicago, III.

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

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
avė.; Vice-pirm.— Mike Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. raŠt. 
—A. Lungevicz, 1814 Wabansia 
avė., tel. Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup-

• revičius, 3446 
Maršalka—A.

• LeMoyne St.
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North avė.

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

J. Doviat, 5945 S. Albany avė.; 
Vice-pres.
6147 So. Washtenaw avė.; Re- 
cording sec’y— Justin Tarvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance 
Sec’y—John Noreika, 5924 South 

4 Maplewood avė.; Treasurer—John 
Gura, 6406 So. Francisco avė.; 
Sergt. at Arms—Mr. A. Dulcus, 
6404 So. Campbell avė.; Legal 
Advisor—Chas. Zekas, 2511 W. 
09th st.; Finance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz. 
Slepetis, and Mr. Gura; Board 
of Grievances—J. Tarvidas, Ch. 
Daivis, and Gust Ritter; Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.

ARTI LA GRANGE ROAD ir 
Lavvrence Avė., didelė garden vai
sių arba vištų farma, lygi 7 pap
rastiem nan\ų lotam, grįstas kelias, 
elektra, arti mokyklos. Kaina $575, 
$125 cash, $7 kas mėnesį.
Box Lp 8. 1739 So. Halsted St

ARTI NAUJOS BUICKO lėktu
vų įmonės, arti North Avė., vaka
ruose nuo Harlem Avė., daržovių 
farma. Grįstas kelias, gasas, elek
tra, arti busų ir mokyklos, žemų 
taksų apylinkė. Kaina $375, $75 
cash, $5 kas mėnesį.
Box W2. 1739 So. Halsted St.

IŠMOKIT UŽDIRBTI 
Electric and Gas Welding. 
Mokės jum daugiau pinigų. 
Sunaudokit savo liuoslaikį. 

Mokėkit laikui bėgant 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara dienomis—naktimis—Šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankykit musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCKWELL 7167.

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 
Turtas virš $1,000,000.00.
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Pirmad., rugpiučio 18, 1941

Šiandien Laidoja 
Tragingai Žuvusį 
Keistutį Narbutą

129 Mokslininkai 
Už Atvirą Karą 
Prieš Hitlerį

“PIRMYN”
Kalbės “Naujienų” Redaktorius 

Dr. P. Grigaitis
Ragina Tuojau Naudoti Laivy
ną Prieš Vokiečių Submarinus

Lietuvių Tautiškose Kapinėse 
šiandien po pietų bus palaidotas 
25 metų Keistutis A. Narbutas, 
kuris pereitą ketvirtadienį tra
gingai žuvo plieno dirbtuvėje, 
prie 105-tos ir Vincennes avė-

šis gabus jaunuolis, pasižy
mėjęs sportininkas ir universi
teto studentas buvo sūnūs Rose- 
lando veikėjų — naujieniečių 
pp. A. Narbutų, 1033 West 
103rd street.

Apeigos Koplyčioje
Jo kūnas yra pašarvotas De 

Young koplyčioje, 10834 South 
Michigan avenue, kur 1-mą va
landą prieš kūną išlydint, kal
bės Dr. P. Grigaitis, “Naujien 
redaktorius. Koplyčioje, taipgi 
vėliau Lietuvių Tautiškose Ka
pinėse, giedos “Pirmyn” choro 
dainininkės.

Trumpai koplyčioje kalbės 
vienas velionio draugas, su ku-_ 
riuo jisai augo ir mokyklą lan
kė.

129 mokslininkai Chicagos | 
universitete pasiuntė peticiją, 
kurioje ragina prezidentą Roo- 
seveltą atvirai kovoti Hitlerį su 
ginklais.

Jie siūlo kuogreičiausiai pra
dėti naudoti U.S. laivyną ir ka
ro aviaciją prieš vokiečius, ypač 
naikinti jų submarinus Atlan- 
liko vandenyne.

Nori Prašalinti Suvaržymus
Jie toliau reikalauja praša

linti geografinius suvaržymus, 
kuire draudžia naudoti U.S. ar
miją kitose žemėse, ir “varto
ti visokias kitas priemones hit- 
lerizmui sunaikinti”.

Fo peticija pasirašo visi pro
fesoriai ir jų pirmininkas, prof. 
Bernadotte E. 
ninės istorijos 
versitete.

Schmitt, moder- 
profesorius uni •

Hutchins’oSmerkia
Nusistatymą

Jie pasmerkia Universiteto 
prezidento R. M. Hutchins izo
liacinį nusistatymą ir sako, kad 
jo “kalbos visuomenę klaidina”.

Kūdikiai — Žmonės
t

Ar Žvėriukai?
Tas Priklauso Nuo To Kada 

Klausi...

n

Laimėjo Pirmą Vietą Chicagoland 
Festivale.

Chicagos lietuviai gali tik- dėjui p. Kaziui 
rai didžiuotis Chicagos Lietu- iškilmėse taipgi 
vių Choru “Pirmyn” ir jo di- diriguoti visus mišrius chorus,' 

Tai 
už

rigentu p. Kaziu Stcponavi- kurie konkurse dalyvavo, 
čium. , buvo pagarbos ženklas jam

Šis choras, užpereitą šešta- pirmenybės laimėjimą, 
dienį atlikęs nepaprastą lie
tuviškų dainų programą Ame
rikai per didžiulį Mutual 
Broadcasting System radio kai dainavo 
stočių tinklą, užvakar padarė siah” ir Elgar’o 

gražų žingsnį pir- Hope and Glory

Muzikos —;----------------------------
Willard avenue, Milwaukee, 
Wisconsin.

Steponavičiui Adomaitytė Batonų Laimėtoja 
buvo pavesta

Jauna Chicagos lietuvaitė, 
p-lė Rita Adomaitis, nuo 2109 
Springfield avė., laimėjo “ba- 
ton twirlers” konkurse, kuris 
buvo surengtas 
ir berniukams.

gali pamatuotai 
jų choras yra Illi-

Keistutis A. Nąrbutas
Kapinėse prieš kūną nuleid

žiant į kapą įvyks trumpos at
sisveikinimo apeigos.

Kūnas bus išlydėtas iš koply
čios netrukus po 1-mos po pie
tų. Laidotuves tvarko direkto
rius P. J. Ridikas, narys Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos, prie 
kurios velionis priklausė, ir ku
rioje jo tėvas nemažai darbuo
jasi.

Didelės Laidotuvės'
Pp. Narbutų šeimynos trage

dija labai sujaudino visus Rose- 
lando lietuvius ir šimtus pp,. 
Narbutų draugų kitose Chicagos 
dalyse. Jų sunaus laidotuvės bus 
labai skaitlingos, nes kaip šer
menyse buvo daug lankytojų, 
taip laidotuvėse bus daug paly
dovų.

Rado Prigėrusį 
Bedarbį

Apie savaitė atgal iš Chica- 
gos kanalo, prie Hamlin gat
vių, buvo ištrauktas kūnas 
apie 60 metų vyro. Vakar pa
sirodė, kad tai buvo chicagie- 
tis Joseph Shireman, nuo 115 
South Parkside avenue.

Jisai per ilgą laiką nedirbo, 
ir spėjama, kad nusižudė.

Nelaimėj Žuvo 
4-ri Chicagiečiai

Prie Danville, III., ant vieš
kelių 10 ir 49 kryžkelės, auto
mobilių nelaimėje žuvo penki 
žmonės, tarp jų keturi chica
giečiai :

James Hardwick, 143 Keeler 
avenue, jo žmona, 2 metų sū
nūs, ir L. C. Stewart, 18, nuo 
2800 Washington bulvaras. 
Penktoji nelaimės auka buvo 
Warray Willis, iš Newberry, 
Tenn.

Paklausk tėvų ar jų nauja
gimis kūdikis yra žmogus ar 
žvėriukas ?

Jeigu užklupsi tėvus besi
džiaugiančius kūdikiu dienos 
metu arba kada kūdikis ramiai 
sau miega lopšelyje, tai klau
simo nedrįsk statyti, 
y r , ' t . f

Bet užtik juos apie 3-čią va
landą ryto, kada kartais kūdi
kis bliauna visa gerkle ir nie
kam per visą namą neduoda 
miegoti, tai beveik galima 
ii kokį atsakymą gausi.

“Moksliškai”

spė-

da-
so-

šį klausimą moksliškai 
bar debatuoja daktarai ir 
ciologai Chicagos universitete, 
kur jie dabar suvažiavę konfe
rencijoms.

Daktarai tikrina, kad kūdi
kis gimsta su visomis, ne vien 
žmogaus kūno, bet ir proto ir 
asmenybės ypatybėmis.

Aplinkybės ir Auklėjimas
Sociologai gi laikosi nuomo

nės, kad naujagimis kūdikis yra 
“žvėriukas”, ir jis įgija asme
nybę, 
tiktai 
giant 
kiose
mas — toks bus kūdikio būdas 
ir toks jis išaugs.

palinkimus ir charakterį 
per auklėjimą. Atsižvel- 
koks auklėjimas ir ko- 
aplinkybėse jis auklėji-

Veteranų Sąjunga 
Teis Savo
Viršininką

v

“Už Kraštui Išdavikišką 
Darbą” /

šį ketvirtadienį Morrison 
viešbutyje Veterans of Foreign 
Wars karo veteranų organizaci
ja teis sąjungos Illinois valsti
jos viršininką, Earl Southard, 
kuriam kaltinimus kelia kelios 
Illinois valstijos kuopos.

Jam yra daromi užmetimai, 
kad ragindamas Amerikos gy
ventojus priešintis kongreso pri
imtiems karo įstatymams ir 
keldamas nepasitikėjimą vyriau
sybe jisai dirba išdavikišką dar
bą.

Southard yra viršininkas pro- 
’ašistiško Citizens Keep Ameri- 
?a Out of War Committee, ku
rio šalinasi net tokie izoliaci- 
ninkai ir aršus Roosevelto val
džios priešai kaip Lindbergbas 
ir Wheeleris.

7 Chicagiečiai 
l Angliją

Septyni chicagiečiai-mecha- 
nikai priėmė Anglijos pasiuly- 
lymą kariškam darbui Kana
doje, kitose Britų imperijos 
dalyse ir pačioj Anglijoje. 
Šiandien jie išvyksta tarny
bas pradėti.

Mechanikų Anglijai labai 
reikia ir jiems siūlo užlaiky
mą ir nemažas algas.

Banko Tarnautojai 
Skundžia Banką 
Už Algas

130 darbininkų Continental 
National Banke užvedė bylą fc- 
deraliame teisme, reikalaudami 
jiems pritaikinti federalį mini- 
rtium algų ir valandų ‘įstatymą 
Bankas ikišiol laikėsi pozicijos; 
kad federaliai įstatymai jiems 
nepritaikomi, nes banko biznis 
yra “lokalis”.

Darbininkai tai ginčija.

Pakliuvo Po 
Traukiniu, Gyvas

Prie 92-tros ir Baltimore 
avenue ant Illinois Central bė
gių nepamatęs traukinio užėjo 
25 metų Steve Kubas, nuo 10812 
South State street.

Traukinys truputį j j apgrum- 
dė, bet šiaip Kubas sveikas — 
ir gyvas.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• Liepos 17, Woodstocke, 
I1L, nusižudė Mrs. Alice R. Tem
ple. Probate teismui buvo pa
duotas jos testamentas, iš ku
rio pasirodo, kad ji paliko $90,- 
000 turto. Nusižudė susirūpinu
si dėl bylos apie pinigus, iški
lusios po jos pirmo vyro mir
ties.

• Commonvvealth Edison el
ektros bendrovė užpirko 7 ak
rų žemės plotą prie Indiana avė. 
ir 89th Place. Tenai žada pa
statyti elektros stotį.

• Pereitos savaitės pabaigo
je automobiliai Chicagoje užmu
šė 10 m. Robert Bond, 6818 N. 
Ashland Avenue, ir 58 m. Char
les Steinger, 2117 CIarence avė.

O Trys banditai vakar ir už
vakar “apvalė” tris Chicagos 
rūbų valymo įstaigas, 3400 W. 
Roosevelt, 625 Ro. Kedzie ir 

1822 South Ashland. Susirinko 
$125.

• Vakar Grant Parke su sim
fonijos orkestru grojo i\ano so
listė Teresa Šteine. Ji yra ne
paprastų gabumų ir tiktai 13- 
kos metų amžiaus. Išpildė Čai
kovskio piano concerto.

• Federalis teismas paliuo- 
savo nuo atsakomybės 28 me
tų .amžiaus pacifistą, Robert W. 
Barker, iš Highland Park, ku
ris atsisakė raportuoti karo tar
nybai. Kaltinimai atpuolė, ka
dangi paskutiniu laiku vyrai 28 
matų amžiaus ir daugiau jau 
nebdmami armijom

• Northvvestern universitetas 
padalino stipendijas 12-kai mo
kinių, baigusių Chicagos viešą
sias mokyklas. Gavusių tarpe 
yfa Robert G. Dent, 5941 South 
Talman avėhuė.
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Tikrai Nežinome, 
Bet Gal Lietuvis

Chicagoland Music Festival 
konkurse merginų chorų (arpe 
antrą 'vietą laimėjo Tippecanoe 
County Home Economics Cho
rus, iš West Lafayette, Indiana. 
Jo vedėjas yra Joseph M. Ra- 
gainis.

Nepasisekė su juo sueiti, bet 
iš pavardės atrodo, kad p. Ra- 
gainis yra lietuvis.

mergaitėms
Įteikė Dvi Taures,

Vėliau “Pirmyn” daininin-j Kas jQ pažįsta, 
Bandei s “Mes- pamatyti Soldier’s

“Land < 
su bendru

Festivalo chorui iš 3,000 balsų.
Festivalo rengėjai “Pirmyn” 

chorui įteikė auksinę taurę už 
fiųąlus, taipgi kitą taurę už 
laimėjimą pirmenybes pirma
dienį, Cook apskričio kon
kurse.

lauke mik- 
į liai mėtančią ir sukančią bliz
gantį batoną, prie būgnų ir 
trimitų muzikos akompani
mento.

dar vieną 
myn.

Lietuviai 
girtis, kad
nois ir keturių kitų gretimų 
valstybių “čampionai!”

Užvakar “Pirmyn” laimėjo 
pirmą vietą tarp mišrių cho
rų Chicagoland Music Festival 
dainininkų konkurse, kuria
me dalyvavo dainininkai iš 
Chicagos, kitų Illinois miestų, 
taipgi Wisconsino, Michigano, 
Indianos ir Iowa valstijų.

(Žiūrėk žinią apie kitus lie
tuvių laimėjimus konkurse).

West Fėankfort—2-tras.
Antrą vietą laimėjo Egyp- 

tian Chorai Club, iš West 
Frankfort, Illinois. Galimas 
daiktas, kad ir tame chore 
yra lietuvių, nes West Frank- 
forto miestelis lietuviais gana 
tirštai apgyventas.

Chorų konkurso finalai įvy
ko šeštadienį po pietų Drake 
viešbutyje, kur visi konku
ruoją chorai turėjo sudainuo
ti reikalaujamą dainą, Hood’o 
“Ships of Arcady”, ir vieną 
pasirinktą dainą. “Pirmyn” 
choras pasirinko lietuvių liau
dies dainelę, “U: 
rių.”

Steponavičienės 
choras, 
dienį laimėjo Cook. apskričio'nininkas, Povilas 
finaluose be opozicijos, šiuose Sodus, Michigan. 
penkių valstijų finaluose bet-. T_ . ,. T - * ix- • Konkuruodamasgi neturėjo laimes patekti į . , . . .. . _. . .. . . . . _ ninkais is penkiųlaimėtojų eiles. Dainininkėms 1 e
teko trečia vieta iš tarp 12-os' 
chorų, dalyvavusių tuose fina
luose.

Dainitvo 90,000 Publikai.
šeštadienį vakare “Pirmyn” j 

choras buvo perstatytas apie

ir ipasisekimų ,‘Pirmyn” cho
ras dabar paimapdvi savaites 
tikrai pelnytų fftdštogų, o pa
silsėjęs pradės ruoštis rudens 
sezonui.

Gero poilsio ir gero 
jiems! —Rs.

Povilas Sfpgis 
Laimėjo 2-trą Vietą 
Dain. Konkurse
Dąiųavo Chi. Festivalo 

Sekei jo je

balso

Basų

Povilas Stoyis, ,
Lietuviai nusinešė 

pluoštus laurų 12-tame Chica 
goland Muzikos Festivale, ku

kelis

Chicago Soldier’s Field.
Tarp laimėtojų yra Chica- 

merginų' gos lietuviams labai gerai ži- 
kuris pereitą pirma- nomas ir visų mėgiamas dai- 

Stogis, iš

“Sena 
Istorija”

Kai čigone pasisiūlė išburti 
ateitį 73. metų chicagiečiui 
Warren Lowe’ui, 4535 Lake 
Park avenue, jisai turėjo prie 
savęs $523.

< Čigonė žinoma, neburė, -kad 
jis greit su pinigais persiskirs, 
bet jie dingo, kai dingo čigo
nė. Lowe apsižiūrėjo tik 
laiko.

Pašovė Moteriškę, 
Nusišovė

po

BuVtes prohibicijos agentas 
William Lucht, 45, pereitos sa- 
savaitės pabaigoje trimis kul
komis sunkiai pašovė 30 me
tų moteriškę, po to pats nusi
šovė Alino viešbutyje, 3800 

| Lake Park avenue. Sužeistoji 
i yro Mrs. Helen O’Grady, 1121 
i East 43rd street.

Ji buk pasakiusi Lucht’uiJ 
kad nebenori jo matyli.

Auto Nelaimėje 
Žuvo Bridgeportietis

su daini- 
Chicagos 

“metropolinio” distriklo; val
stijų, jisai laimėjo antrą vie
tą basso sekcijoje.

Firma vieta ■» teko kitam 
michiganiečiui, E. J. Attraian, 
iš Detroito, Mich.

Kiti Laimėtojai.
Kas tai įsilaužė į auto’mobi-( 90,000-čių publikos, kuri buvo Visuotini Chicagoland Fes-

lį stovintį ties 45th ir Paulina, susirinkusi i įSoldier’s Field tivalo dainininkų konkursų1 mal, buvo sunkiai sužeistas, 
ir pasivogė fotografinių apa- Chicagoland Muzikos Festiva- laimėtojai yra kontralto Mrs.* -----------------------------------
ratų už $200. Jie priklausė lo iškilmėms, ir ten choras David Ręst, 2749* North Saw-^ 
vienam Stanley Kwiatt, 4410 sudainavo konkursinę dainą yer avenue, Chicago, ir Earl 
South Homan avenue. 1 “Ships of Arcady”. Choro ve- Thiel, baritonas, 3044 West

Apilėšimas Town 
of Lake

Prie Pershing ir Winchester 
avenue į stovintį troką įvažia
vo keleivinis automobilis, už
mušdamas bridgeportietį Ro- 
bert Bagley, 3614 South Eme- 
rald avenue, taipgi vieną neži
nomą moteriškę.

Trečias automobilio keleivis, 
Ben Hagea, 6541 South Nor-

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Teatrai Atpigino 
įžangą

Trys vidurmiesčio teatrai, 
Apollo, Roosevelt ir United Art- 
ists, pradedant šia savaite, nu
mažina įžangą iki 30 centų iki 
pirmos, 40c iki 6:30 ir 59 cen
tų iki užsidarymo.

šeštadieniais ir šventadieniais 
įžanga vakarais bus 68c.

e Prie šv. Jadvygos bažny
čios, 22f?3 N. Hoyne avė., po
licija užtiko nežinomą moteriš
kę, praradusią atmintį. Negali 
pasakyti kas ji nei kur gyvena. 
Laikinai randasi Cook apskričio 
ligoninėje.

Apiplėšė Sker
dyklų Firmą

Trys maskuoti banditai įsi
brovė į Dakota Packing Co., 
raštinę, adresu 819 W. Fulton 
st. Suguldė firmos viršininką ir 
aštuonis tarnautojus ant grindų 
ir susiradę $2,000, pabėgo su 
grobiu.

Motina Ir Sūnūs —
Abu Širdies Liga

šeštadienį širdies ataką gavu
si mirė 42 metų moteriškė Eth- 
el Johnson, 2233 Fulton street. 
Valandai nepraėjus ataką gavo 
ir mirė jos 23 metų sunm 
Sam.

JACKSWIFT>




