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NACIU PAVERGTOMS TAUTOMS BRITU 
PREM. PATARĖ NENUSTOTI VILTIES

Informavo visuomenę apie rėksmingą su
sitikimą su Rooseveltu

NACIAI GESINA 'RUSV PADEGTUS NAMUS

LONDONAS, AngLja, rugp. 
24 <1. — Britų premjeras Win- 
ston Churchill šiandien per ra
diją informavo britus ir visą 
pasaulį apie reikšmingą susiti
kimą su Jungt.n.ų Valstybių 
prezidentu Rooseveltu.

Churchill atsisakė paskelbti 
kurioj vietoj įvyko susitikimas 
su Rooseveltu, bet pasakė, kad 
kitoj Atlantiko pusėj, didelėj 
įlankoj. Amerikos karo laivai, 
submar.nai ir aviacija ėjo įlin
kos sargybas, kai britų misija 
atvažiavo.

Churchill praleido su prezi
dentu ištisas tris dienas, ku
rių metu buvo aptarti visi karo 
reikalai, liečią Europos konti
nentą ir tolimuosius rytus. 
Churchill sako, kad pasikalbė
jimai vyko labai draugiškoj 
atmosferoj ir prieita labai svar- 
b.ų nutarimų.

Kai britų premjeras tarėsi 
su prezidentu, aviacijos, juros 
ir sausumos kariuomenių štabų 
viršininkai posėdžiay6 ir tarė
si įvair.ais svarbiais karo klau
simais. 4 ' •’ ’

Churchill labai smarkiai už
sipuolė Hitlerį ir visą nacių re
žimą, kuris atnešė dabar vyks
tančias skerdynes. Nuo mon
golų hordų užpuolimų Europoj 
n ekad nebuvo žmonės žudomi 
tokiais dideliais kiekiais, kaip

jie yra naikinami nacių polici
jos ir karo įnašuos, sako 
Churchill.

Britų premjeras kreipėsi į 
visas nacių pavergtas tautas, 
kiekvienai tardamas paguodos 
žodį ir patardamas nepamesti 
vilties dėl išsilaisvinimo. Nor
vegams pasakė, kad jie nusi
kratys ne tiktai vokiečių, bet ir 
Quislingo.

Savo kalboje minėjo ir toli
mųjų rytų reikalus. Japonų 
militaristų gauja, sako Chur
chill, norėdama pamėgdžioti 
Hitlerį Europoj, pradėjo- karą 
prieš kiniečius ir nesenai atė
mė iš bevalio Vichy režimo In- 
dok.niją.

Churchill pasakė, kad japonių 
militaristai bus suvaldyti ly
giai, kaip ir Hitlerio bandos. 
Pasakė, kad dabartiniu metu 
Jungtinių Valstybių atstovą, 
veda derybas ■ su japonais. 
Churchill nežino kokios bus tų 
derybų išvados, bet aiškiai pa
sakė, kad reikalui esant visa 
britų imperijos gal.a bus re
miama' Jungtiniu Valstybių po
litika. šiuo atveju britai pasiti
ki amerikiečiais.

Paskelbti 8 punktai yra skir
tingi nuo praeito karo sąjungi
ninkų punktų tuo, kad karą 
sukėlusios tautos bus visiškai 
nuginkluotos.

RAUDONIEJI PUOLA NACIUS PRIE SMO
LENSKO, GINASI PRIE LENINGRADO

Rusai atėmė strate
ginius punktus

MASKVA, Rusija, rugp. 24 <1. 
—- Sovietų karo pranešimas sa
ko, kad raudonoji armija smar
kiai atakavo vokiečius centra- 
linėje fronto zonoje ir vietomis 
juos atstūmė atgal.

Smolensko srityje sovietų 
kariuomenei pavyko pralaužti 
vokiečių linijos ir atimti iš jų 
kelias svarbias strategines po
zicijas.

Labai smarkios kovos vyks
ta Kingisep ir Novgorodo sri
tyse, kur sutrauktos didelės 
karo jėgos.

Leningrado gyven
tojai ginasi

MASKVA, rugp. 24 d. — 
Maršalas Vorošilov išleido nau
ją atsišaukimą, kuriame dar 
kartą nurodė miestui gresianti 
pavojų.

Sovietų laikraščiai skelbia, 
kad pačiame mieste jau susida
rė stipri partizanų kariuomenė 
kuri pasiryžusi sutikti priešą, 
jeigu raudonoji armija nepa
jėgs jo sulaikyti.

Vorošilovas liepė gyvento
jams kasti apkasus ir visomis 
priemonėmis sulaikyti nacių 
kariuomenę.

— Pasakojama, kad ponią 
Eleancr Roosevelt skrįsianti 
Anglijon.

NACJIENU-ACME T-'lPpt'-n
šie vokiečiai kareiviai gauna paragauti sovietų “išdeginimo” vaisių, turė

dami ne tik kautis su rusais, bet kartu gesinti besitraukiančių sovietų padegtus 
pastatus “kaž kur vokiečių-rusų fronte”.' Fotog.afija atsiųsta iš Berlyno per 
radiją.

Odesoj vyksta smar
kios kovos

BERLYNAS, rugp. 24 d. — 
Pačių vokiečių pranešimai sa
ko, kad." Odesoj vyksta labai 
smarkios kovos.

Vokiečių kareiviams tenka 
rankinėm.s granatomis ir dur
tuvais kovoti dėl kiekvienos 
gatvės ir naino, nes fanatiški 
rusai gina miestą visu smarku
mu.

Karo sluoksniai mano, kad 
Odesa atsidurs vokiečių ran- 
kosna 48 valandų laikotarpy j. 
Vokiečiai paėmė Čerkasy mies
tą, kuris randasi į pietus nuo 
Kievo. /

Persai nenori 
išvyti nacių

TEHERANAS, Iranas, rugp. 
24 d. — Irano vyriausybė at
sakė į britų ir sovietų notą.

Valdžia pasižadėjo atleisti ge
ležinkeliuose ir kitose vietose 
dirbančius vokiečius, kai pasi
baigs jų kontraktai. Dabarti
niu metu nenori gadinti san
tykių su vokiečiais, nes laiko
si neutraliai šiame konflikte.

Šachas nutraukė atostogas 
karininkams ir liepė tuojau at
vykti į tarnybos vielą.

Meksika išvaro na
cių konsulus

MEKSIKA, rugp? 24 d. — 
Meksikos valdžia įsakė vokie
čiams rugsėjo 1 d. uždaryti 15 
konsulatų, kurie veikė visoje. 
Meksikos teritorijoj.

Tuo pačiu metu įsakė Vokie
tijoj veikiantiems savo konsu
lams sugrįžti namo.

Meksikos valdžia skaito ne
draugišku- veiksmu Meksikos 
konsulatų uždarymą Paryžiuje. 
Prezidentas sako, kad Meksika 
nepripažįsta brutalia jėga pa
daryto grobio šių dienų Euro
poj. .

— Kento kunigaikštis, Angli
jos karaliaus brolius, atkrisdb 
New YorkAn. Jis svečViojasi pas 
prezidentą' Rooseveltą.

Bendrove .< nenorėjo 
baigti streiko

HYDE PARK, .N. Y., rugp. 
24 d. — Prezidentas Rposevel- 
tas šiandien įsakė Jungtinių 
Valstybių' karo laivynui užim
ti Kearney miestely esančias 
DrydOck bendrovės laivų staty
mo fabrikas.

Minčtost dirbeuvėse statomi 
laivai Amerikos laivynui, - bet 
statybos darbas sustabdytas dėl 
streiko.

Tarpininakvimo komisija pa
siūlė sąlygas streikui baigti. 
Savininkams nesutikus su sąly
gomis prezidentas įsake imtis 
šio .žingsnio.

Darbas pavestas ad
mirolui Bowen

WASHINGTON, D.' C., rugp. 
24 d. — Laivyno sekretorius 
Knox šiandien paskyrė admiro
lą H. G. Bowen Kearney Dry- 
dock bendroves dirbtuvėms per
imti.

Valdžia mano, . kad streikas 
bus baigtas ir pirmadieni pra
sidės sustabdyti statymo dar
bai.

Valdžios . paskirti atstovai 
darbininkams per radiją ir vie
tos- spaudą praneš kada priva
lo grįžti į darbą. Streikas lai
vynui padarė didelių nuostolių, 
nes sustabdytas laivų staty
mas.

Jaunimas remia 
Rooseveltą

LOUISVILLE, rugp. 24 d. — 
Visos Amerikos jaunų demo
kratų atstovai šiandien aiškiai 
pasisakė, kad jie remia prezi
dento Roosevelto politika.

Naujai išrinktas prezidentas 
Joseph Cordell pareiškė, kad 
jis remtų ir Dakaro okupaci
ją, jeigu Rooseveltas tai rastų 
reikalingu.

Numušti 5 nacių 
lėktuvai

MASKVA, rugp. 24 d. — Ofi
cialus sovietų pranešimas tvir
tina, kad šiandien priešlėktuvi
nei Maskvos apsaugai pavyko 
numušti 5 nacių lėktuvus.

Centralinėje fronto zonoje 
raudonoji armija visiškai su
naikino penkias nacių divizijas. 
95-ta vokiečių kariuomenės di
vizija neteko 75% visų savo 
kareivių.

Rusai įleido nacių divizijas 
gerai apsaugotoji vieton, vėliau 
artilerijos ugnimi jas išnaiki
no.

Naciai sakosi artėją 
prie Leningrado

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
24 d. — Hitlerio štabo išleistas 
pranešimas sako, kad Vokiečių 
kariuomenė jau randasi 26 
myLų atstumo j nuo Leningra
do.

Naciai priartėjo prie Gatči- 
nos, kuri randasi truputį į pie
tus nuo Leningrado.

Vokiečiai tikisi lengvai par
imti miestą, nes nemano, kad 
komunistai sugebės tirikamai 
organizuoti jo apsaugas. Vo
kiečiai naikina raudonąją ar
miją. ; -

—j Ruminijos diktatorius An- 
tonescu pasiryžę^ sušaudyti 20 
žydų ir 5 kitataučius už kiek
vieną sabotažo aktą. ' " '3 .

RdOSEVELTAS ĮSAKĖ LAIVYNUI UŽIMTI 
KEARNEY LAIVU STATYMO DIRBTUVES

— r. 1 .
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. Jaunimą^ putąęė remti Ame
rikos juroš ir. sausumos kari
ninkų pastangas krašto apsau
gai sustiprinti.

Perspėja Petainą 
dėl Martinikos

WASHINGTON, D. C., rugp 
24 d. — Kongreso užsienio ko
misijos pirmininkas Conall.\ 
šiandien pareiškė, kad Vichy 
valdžia privalo saugoti Ma-rti- 
niką ir kitas kolonijas nuo na
cių agentų.

Jeigu Vichy valdžia leis na
ciams kontroliuoti Martiniką 
arba kurią kitą salą, (ai Ame 
rikos karo jėgos užims minė
tas prancūzų salas.

Amerikos valstybės negali 
leisti naciams įsigalėti bent vie
noj šio žemyno vietoj.

Europoj prasidėjo 
sukilimai

LONDONAS, rugp. 24 d. — 
Anglų informacijos sluoksniai 
turi žinių apie didelius nera
mumus visame nacių dominuo
jama Europos kontinente.

Visoje Prancūzijoj eina stip
ri nepasitenkinimų banga, ku
rią vokiečiai karo teismais ban
do suvaldyti.

Lenkijoj smarkiai veikia par
tizanai, kurie persimetė į vo 
kiečių teritorijas. Olandijoj ii 
Belgijoj pasipriešinimas kas
dien darosi, stipresnis.

— Sovietų karo vadovybė 
tvirtina, kad paskutinėmis die 
nomis vokiečiai pradėjo varto
ti senus lėktuvus karo veiks 
mams. Dirbtuvės nespėja paga
minti atatinkamo naujų lėktu
vų skaičiaus. Rusai lengvai nu
muša senus nacių lėktvus.

ORAS
Vėsus, vakare lis.
Saulė teka — 6:06; leidžiasi

— 7:39. .

AMERIKON ATSIUS BOLŠEVIKU RUSIJON 
IŠVEŽTU ASMENŲ SĄRAŠĄ

Naciai leidžia Pabalčio kraštams skirtą 
laikraštį Rygoje

MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO 
ANCEVIČIAUS TELEGRAMA

BERLYNAS, rugp. 24 ū. — Praeitą kartą aš jums per- 
siunčiau D-ro Garmaus, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirminin
ko, prašymą pagelbos nukentėjusiems.

Dabartiniu metu yra renkamos bolševikų išvežtųjų Lietu
vos gyventojų pavardės, kurios bus persiųstos ir amerikie- 
č’ams.

Pašto su Lietuva dar nėra.
Pabėgėlių grįžimo reikalas ima aiškėti teigiama linkme, bet 

dar nėra nieko konkretaus. Išimties keliu jau yra sugrįžę apie 
40 pabėgėlių.

Lietuvoje tebeeina visi tie laikraščiai, kurie pasirodė išvy
dus bolševikus. Rygoje pradėjo eiti visam Ostlandui skiriamas 
dienraštis “Deutsche” Zeitung im Ostland”.

Panaikinti bolševikų 
mokesčiai

BERNAS, Šveicarija, rugp 
24 d. — Patirta, kad buvus lai
kina vyriausybė tuojau panai
kinusi bolševikų įvestus nepa 
rastai didelius mokesčius že 

mes ukiui.

Petainas baus politi- 
nius priešus

VICHY, Prancūzija, rugp. 2Z 
d. — Maršalas Petain šiandien 
steigė specialius teismus, ku

rie oficialiai teis komunistus, 
anarchistus ir sabotažninkus.

Valdžia nori nuslopinti nepa 
sitenkinimo bangą, kuri eina 
per visą okupuotą ir neokupuo 
tą Prancūziją.

Petaino vidaus reikalų minis 
teris veikia glaudžiai su vokie 
žiu jėgomis okupuoto] teritori
joj. Petainas pasiryžęs baubt 
visus politinius savo priešus.

Automobilio nelai
mėj žuvę lietuviai
CHICAGO rugp. 24. Auto

mobilio nelaimėj tapo užmušt 
2 žmonės, 4 sužeisti.

Užmuštas Juozas Šimkus, 45 
m. 2012 Canalport avė. ir An
tanas Matuzas, 35 m. 4340 
Dredfull avė.

Sužeista Matuzo žmona ir 
jos motina Marija Baldauskas, 
3359 Lowe avė.

Vairavo vieną automobilį 
Matuzas. Nelaimė įvyko prie 
159 St. ir Cravvford avė.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Paryžiuj, nacių priešai pervedė vielą skersai gatvę ir tuo 

budu smarkiai sužeidė automobilyj nacių kareivius. Vokiečiai 
pranašauja dideles bausmes.

— Petaino vidaus reikalų ministeris pareiškė, kad prancū
zų socialistą Dormoy užmušė fašisto Doriot bandos nariai. Po
licija tai aiškiai nustatė.

. — Leningrado apylinkėse raudonoji armija atmušė labai 
stiprias nacių motorizuotas divizijas.

— Lordas Beaverbrook, kuris šiomis dienomis lankėsi Wa- 
shingtone, jau randasi Londone ir matėsi su Chruchilliu.

— Churchilliui baigus kalbą, nacių propagandos ministe
ris paskelbė, kad vokiečių subųiarinai Portugalijos pakraščiuo
se paskandino 25 britų laivui.

— Britai skelbia, kad karvojus buvo užpultas neriamųjų 
orlaivių. Paskandinti ne 25 laivai, kaip naciai skelbia, bet tik
tai 9. Nuskendo vienas destrojeris.

Sovietai tvirtina, kad eina smarkus mūšiai Dniepropet- 
rovsko srityje.

—- Okupuotoj Prancūzijoj sabotažo aktai didėja. Geležin
kelio linijos išardytos ir susisiekimas* nutrauktas.

Paskelbtas naujas įsakymas, 
pagal kurį žemės ūkio mokes
čiai turėjo būti sumokėti iki 
iepos 30 dienos tokio dydžio, 
kokio buvo mokami prieš 1940 
n. birželio 15 d.

Ūkininkai nepajėgė išmokėti 
lokševikų užkrautų mokesčių.

Lietuviai ieško 
Šeimynos narių

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
24 d. — Per Kauno radiją kas
dien skelbiami paieškojimai 
žmonių, kurie dingo bolševikų 
okupacijos metu.

Giminiečiai ieško saviškių, 
kurie bolševikų buvo mobilizuo
ti, išvežti arba areštuoti. Be
veik kiekvienoj šeimoje trūksta 
šeimynos narių.

Paštas Lietuvoje iki šiam 
metui neveikė ir paieškojimams 
(augiausia buvo vartojamas ra
dijas.

Tvarko kautynių 
dienorašti

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
24 d. — Pulkininkas Butkevi
čius įsakė visiems skyrių vir
šininkams ir dalinių vadams pa
ruošti nuveiktų darbų apyskai
tą, padaryti dienoraštį.

Štabo bendradarbiai susirin
ko “žaibo” spaustuvėje pasita
rimui. Ten susirinko visi kau
tynių dalinių vadai.

Kauno apsaugos štabo virši
ninko pareigas ėjo Albertas 
Kaunas, kuris tikrino atėjusius 
dalinių vadus.
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NAUJIENOS ĖNGtišii šĖčiToN STATT 
tdauskaa - ’-jfc Si Vaivada

(Cbhtlhued From Lašt VZeėk) J.
We have t\vb cHbices: ^vb caii 

go ahead in a spirit of bigness or 
in a spirit of bigotry. I am for 
doing whit cdn ttc dbnc i<> iiišUiA? 
tndt our bhoice ^vili tie thb foV- 
mer.

As a countiry, Xvė riocd to kim, 
no doubt abdlit that; dnd tlie act- 
ual Fifth Column niūst be dehlt 
with, if possible, exčlusively by tlie 
F.B.i. and the niilitary inl'elli^ehce. 
Services, vvithout the iritebfbren'ce 
of busybodies who waiit to help 
them. Būt equally needful is ųūick 
and xvidcsį)read rcvi.iibh of būt nh- 
tionai mentality, sb it Wlli inčliiUe 
the realization that America is not 
sotothlng fihtšhėd in to tibšt-R'e- 
voiiitionahy d’ecad'eš, būt a pbdcesš 
which has barely begun; that, as 
John I>ewey sftys somevvhere, of 
the three paramount elments of de- 
ihbcracy — liberty, eųudlity, and 
fraternity — fraternity is the most 
important; that we mušt curb our 
individUal hnd group cgoism and 
begjn to feel that, svhatevor our 
background or “race” or religion, 
we are not nearly as perfect as we 
likę to thirik; that our vahie as in- 
divrduals and as groups within the 
population is not as something 
finished and perfect and finai, būt 
nioštly as material for the future, 
and that, instead of humiliating and 
lacerating one another, we should 
,try to work up a littie humility 
i n ourselves.

There is need, too, of stating Ame* 
ricanism over and over again, iii 
various forms, z.s an expanding con- 
cept, so that ir will incliidė all of 
us, whcthėr our name is Simpson; 
Tashjian, iPaulos, Starzinski, Brown; 
Schmidt, Jorgensen, Hainilton; 
Smith; or Epštein, or whe,ther wė 
likę the New Engtand boilSb 
nėr, spaghetti, liv’erwurst, qrvgou* 
lash; and so that within it $e ,will 
be abie to achleve a firm šulifect* i 
Ive identlficatfon with the courttry 
and the democratic process.

My impression, gainėd from in\ 
recent travels and sttldy, iš thai 
for a variety of reasons millions 
of people of reccn'-imriiigran! 
strhins, to shy nothihg of the Ne- 
grors, lack this šubjcctive idcntlt’i- 
cation, aibei* most, of them arb tr> - 
ing hard, although not too intelli 
gently, to achieve it. In the farc 
of prejiidice, “tolerance,*’ anti-Se-‘ 
ndtism, and and-aHetilshn — coiip- 
led with poor or bncertain eco* 
nomic conditions — many tbrid to 
hang back from the main streams 
of our national affairs and pro
blema, to ‘get by,” to want to be 
let alone, to accept vvhatever be- 
falls them. I fihd that many, whe’ 
they say “we,” do not mean “wV 
Americans” or “we thie jiedple in 
this town,” būt “we who live in 
this section and are of Polish oh 
Syrian background.” \Vhcn thev 
say “Americiins,” they do not liš- 
uaily meah themselVes. To old-stock 
Americarts they švontcdly refer as 
“they” or “the English,” who have 
all the advartages. 'ttiey are “mar
ginai” peopic, not ohly econbinicdl- 
ly būt genėfally — cul.Ui'ally. Thoį 
are geared not to the expart'sive,. 
Creative impulses of America, būt 
to the fear*and confusion-prompt- 
ed trends to contract and narrow 
down.

Many are not part of the strong- 
ly and finnly anti-totalitarian ma- 
jority t mehtidnčd eaHfer; They 
are IĮot anythihg firmly or strong- 
ly. They are insecure, negative per
sona, neither here nor there, būt 
apt to swing anywhere, including 
Into the Fifth Column, under lea’d’ers 
who may
Goebb’uls khbw, 
touch them off. 
to nie recently, 
it to Hitlerį”) 
ous, aiong with
eure or off-balance people amohg 
the old-stock Americans, whose num- 
ber also runa into millions; mahy 
of whom have wrilten to ftlc or 
toki me in person that they fee 
“like_alierš” in their own country 
because their cities or towns are 
fuil of “these foreigheEs, toko tia- 
lians and Jews;” because America 
is no longer their kind of Ame
rica, Anglo-Saxon America, ari< 
who ntffcd to br re-Amerieanizėd, 
repatrU'ed, Now many are in, a re- 
pressive, near-Hitlefilh mood.

(l’o be continued) :■*,

w|mrUtėv
Frankly; thte to my ISžinesš ah 

a.riiele Ws not ^Htten for Birutės 
Chbrūs lašt wėbk. I find it rather 
hard to get started as I am a new 
cofiespondent. From, now on I 
MII try td get sbrhething Written 
every week.

Lašt Saturday was our President 
Mary, Barnett’p birthday. Ins.tead 
bt to ’ ihtbdęd šidcidl, Sve hblped 
A<ary Oeleorate on Friday evening. 
May you see many happy birth- 
days, Mdty.

Frahk (Fr&išMD Dambrauskas' 
Svas going to be the perfefct gentie- L 
man and Keep his suit coat on all ’ 
evening. After daricing a ivhile, he . 
was gentleman np more.

Mary Brirtiett brbdght dbtfn thė 
ttophy We recbived a fe^v yedrš 
ago for beating Pirmyn Chorus at 
^aseball. The Pratts hung on to it • 
as they claimed that 70% bf thė;. 
team were of Pratts, Ine. and so 
belonged to them, for thė evening^ 
at least.

What has. happened to Al Davisį 
his friend Tony, our secretary Hefe 
len Shurn and riot to mentiori 
others? It has been several weekė 
since we have seen you people at 
chorus rehearsals. I am hoping to 
see you members down next Fri- 
day and bring some ,new mem
bers down with ydit We have ri 
lot planned for this coining serisbij. 
and we want all members included 
in our plans.
>Sb until nėkt ^eek.

C; . —“feoriės.”

The Pilot of A
DiVė liomhcr —
tib Faintš fhMn “Attttiia”, Hc 

Gėtė “Aeroambilisih”.

Hitlcr and

Finais ih Woihen’s Wėsterh Gold Meėt Wilson; President, National Aero- 
nadtib AsėbEirition; George F. 
Žook, President, Aihėricari Coūh- 
cil on Education.

tnvile Cbtbėsįcriidence.

ėorbbsįjbhdbiice iL.invitęd ^rith 
the hęridęUatterš oMce at Behja- 
mift Frįhkto PfcrkVzay at 20th 
Sttet, Philridėlphih, Penhšylvririih,

The World at a Ghnce
♦

Dr» E. Pnhkay
‘^hbeieU--F6tji & Httk 

> Is Šedtttbt Burtoti K. 
fihK bolmhiitšl in to sehce mit ht 
iš tfelhjg jpllį by tilt to to Wrk 
M to naztsV br .iš to lėadet bt 
the isolationists, the hero of the 
self-styled American Firsters-, mer
ely k fobl irt thfe sehšb thdt he iš 
doing Hitlerį ^bek ih this Country 
without being ppid for it?

To Dhšwer these ąUefetibnš, lėt 
us firšt Idok at the attitud'e and 

j at some of the recent actlons of 
i the Montana senator.

__ . t Dtirih'g the i>hšl yčat br šo the 
BNfe Fbii Aibfefefc, Montaną DemoCtat hfcs bebome

r i- . inrjihiA / • personally so bitter againSt Fres-Thiš Cblujnh out t^jident Roosevelt, constitutiohhl hfead
Li Ye^ btir ėbiintry, that the šėntitbr 

No’ . Iptotically hite into ihe clasš bf 
įįjįr c?nfc Roosevelt-haters. These yvarpfid, 
i Tallroon?? pltiabie people, ,of vvhoom Col. Ro-

>ventuabMcCormick of the Chicago

Lėšt .
grbgriUd rit 6h

MM- iE-aBĖ- ■ inert MccormiCK oi tne umcago
fe.™ » ^8fehiy a feir šitnMe,

h^r.; W*? Part* F. D. ft. Si 6ittwly tad to
lemfcfer. jiUldb
m to #ai

Chicago. ■
.7,__ ’**•■ ,J.« * . •

FfOklift Ihstitiite Ačts to FttHhėt 
Democratic Thought andAction 

-- --------- - ■ , ... ■■ x

National Committee Formed to Signalize Frank- 
lin’s Cdntinuing Contribution To 

American Civilizatiori '

know, as
what they nced to 
(One of them šaid 
“You got to hand 
They ars danger- 
the similarly inser

(Excerpts from artiele in “Flying” 
Popular Aviation”)

Maj. Otis O. Benšbil; Jr., \X’ho is 
aovv in l.dndon observing RAF pi-, 
lots’ rcac'ion to ęombat, (until re- 
?ently chięf bf tHb Aero M'bdichr 
Sėctioh, iVrlght Field) disciišseš 
his • subject iri a sigriėd artiele ėp- 
icarirtg in the Scptembėr t’.S; Army 
Air Forces issue of Avell-inforined 
FLYING AND POPULAR AVIA- 
nbN.

Erom data taliulatėd frorri ex-; 
periments, MAj. Rcnson says, thė 
Aetč Medical Lhbdrhtoty hdš dis- 
covered that “a pilot in excelleril 
kbrilth and wfth a siiporb phyšique 
Mh sHnd a puil-but forcė of five 
G’s vvithout fainting. And if hb 
will thrust his body forsvard ai 
thė momęnt of( pull-out until his 
head is dowh betvvėeh. his kriees, 
iib cari stribu eight fc’š/

Maj. Benson explairis thAl ih the 
Feschrch expeiimehtal altitude tank, 
voluntecris n re oftvh sUbjected to 
a loss of oxygcn cqual ‘.o a rate 
;limb of 3,000 feet per minute, to 
ib.bot) <vilhout a bausė. There are 
tialts at iO/HIO, 15,bb(), M 20,01)0 
feet and fihal.ly at 24;000 feėl to 
heck the subject’s pulse.

“P'rėqiibijt fftinls Irto ‘anoxia 
itkive iū)0h0 feet abc the bule, būt 
i few whlffs of oxygen usualiy 
ihng 'he šdbjėct back to conscious- 

rtess.”
Expęrlments ih the priessUre tank 

have demonstrated that, while thb 
iornial ą'ihbšphorlc prcssure on ii 
human body at sča level is 14.7 
įcunds per square inch, at 34>0o0 
’eet thė presštire ls ohly 3.7 poundš 
pfer sųtiarc inch. Thiš loss of prys- 
sure cohtributes to the dreaded 
*bends’ (acroarnbolism). Maj. Ben- 
soh šays režeąrch iš a tėthpting th 
iind to anstor to this difflculty.

fydtęctive clotfairg, Maj. Berišdh 
haš been deVis'ėd \Vtitbh ^vill 

’kicp ari albmari friirii Treezing a t 
' todiimi ,«ltk<Įidęš to to 25;bbt) fėotL 
For ektreme'altitudes; it^haš be.eh 
necessary 'to devise electricallį 
hėaied .garnierite.?* \ , ; ./•
' Spcakiug of the »ff‘qct ofr fejięėd 

uh Htftnah pbiilgs, Mhj. Bensoh
įtotttę būt 4$? .

To stimulate^ gi^atėr? Žntpreęt in 
Benjamin Franklin ąs a rallying 
point towards dėmoeratie ’ thought 
and > ačtion, the National Commit
tee to Signalize Benjamin Ftank- 
lin’s Continuing Contribution to 
American Civilization is annouh- 
ced today by the Franklin Institu
te bf Phiiadėlphią.

The Committee headėd by Wil- 
liam M. Vfermilye of Nevv York 
and numbering on its roster dis- 
tihguišhed leaclėrs from r many 
field's of abtion ih tvhich Frank- 
liri \^as a l'eader has organized to 
fbrriish groups throughout the 
country with material relating to 
į’rankljn and his achievements in 
th-eit field .At thė šame time the 
institute - will create at its home 
in Phiiadeiphih a collection of 
Ffanklįri ' mėmorabilia rind exam- 
plesi iof achievements in those 
fiėlds' ih which he w'as active.

Meahing of Franklin’s Work.
If eveh tore vvas a mšn of to

day it is Benjamin Franklin — 
Franklin, scientist, statesman, pub- 
licist, lives as vividly in the 
twentieth centiiry worid as he did 
in to ęightebnth, stktėš thė cbm- 
mitteė. It further pbirits out that 
Franklin’s hetoitiės. arė an inšpi- 
ration to all to further explore 
with dpėn mind and kėen ihteresi 

i •

toohg divb-bbmfier pilotš in Ger- 
man STUKAS foteed the develop- 
ment of \vihg flkps \vhich feduced 
the diving speed 'to a safe 279 
m.p.h.

“Unlimited diving speed,” Maj. 
liėrisdn sayš, “res'ulting iri piill-oul 
forces of five G’s hrid abdvė, can- 
ribt be bbrne liy a huiniin Body. 
Means .jpUšl be found to protect 
the pilot’S; body. against ‘ draining 
of blood from the brain and uii- 
ėdriscibusriešš.”

• f ’ ■ ' 1 1

In eonduetipg resęarch, ■volun- 
teers are used in tęst tankš. Thėsb 
lest tarto have thicfc glasš vvindovvk 
thrioilghwhich šeientišts pber. 
ThbH, depehding iipbn the expbri- 
niėn’, the air iš pumped OUt, or 
the tempeėaturc is lovvei’ėd to sopiė 
figure liko - 65 degrees belovv zerd, 
or the, interior is fillėci vvith nox- 
ious gasėš reprešbnttrig ėrigihe ex.- 

;hau&t^"FįjVįiBS. Jh othėk tesis a riiah 
>may i be < ^hirlėd suddenly, from a 
siitiri& positiori upside dovvri, at a; 
forcė .iiv.ė 'tb .'elįht lihiėš that oi 
graviyj^tl to p^trĮfugaĮ force įon 
his sekt b^lt niėkšurėci Iii pounds 
1F BSįJ'tiihlš,' tĘę ^st vHtoppęrl 
and

A

the thousand pattyways of human 
ėrilightenment. ,

.• > ’< ■ n. .. >. c;. .

Emphasizing thę. vhlue to a čotin- 
try of a national hėfro whošfe activ- 
ities symbolize the hojpė and aspi- 
ration of the people,. the Commit
tee recbgnizes Franklin ris - šuch 
a symbol and isiprocefeding On thę 
belief that a more vvidespread 
knowledge of his rieti vi t i esp 
thoUghts, arid idėhis will šbi-ėe as. 
a cemėntirig irifluėnce bf our com- 
mon interėsts for čfemocrhtie onto

Members of Cbliimittee

The Committee, \vhose work 
has already elicited vvidėšprehd 
endorsement, inclddeš: Rėginala
M. Atwat-er, M. D., Executivė Sec
retary, The American Public
Health Aššociatioh; R. P. Batbour, 
President, National Bbard of Fire 
Undervvriters; Henry A. BartOh.
Director, American Institute oi 
Physics; William, feerry, President, 
The Poor Richard Cllib of Philri- 
del.phia; Mbtše A. Cartwright, Di
rector, American Associaiion ibt 
Adiilt Education; Leštėr Cbllins,' 
President, Philadėlphi|h Society 
for Promoting Agricuiturė; Harold 
Fields, Membėr, Bprird of Exami- 
ners, Bbard of Fdūfcatioh 6f thė 
City of Nbw York; Walter D. Ful- 
ler, President, The CUrtiš Publišh- 
ing Company; Thomas S. Gatės, 
President, Ūniversity of Pennšyl- 
vania; Šhėlby M. Harrison, Gene
ral Director, Russell Brige Fourid-, 
ation; C. W. Kellogg, f’resident, 
Edison Electric Instituto • J* 
Kline, Secretary, American - Mathę- 
matical Society; Įrvin' R. Kuėpli, 
Secdetary-TreasUrer, American Fė- 
deration of TericHers; Wiliiam Ful- 
ton Kiirtz, Pfbšideht) The ■ i?ehn- 
syĮvania Cdmpany; Chrirles P. Oli- 
vier, American, Mėteor Society; C. 
A, Olsėn, Preėident, , Nątional 
Warm . Air Heatihg aridj Air' Cbndi- 
tioning Aššbciatibri; ; tJhriėsi ?^tlĖbb 
Patterson, President, The ; Attibr- 
ican Acadenęy of Political and So
piai Science; Eąrle Fearsonį' Gene
ral Manager, ? Advėrtisirig ; ^edera- 
tįon of .Aittęriča; pąyifl'C.’? Prince, 
President, v Arrieričėn Institute of 
Electrlcal Engineers; ; ArthUr Rich- 
ards, Presidfentj AmėriCriti ■ Aštoia*. 
tion o f Engineers; John W. Saridš- 
tedt, Ekecutoe Šącįetary, National 
AŠsobiatjdn . bf Mutual SaVings 
Ąariftsį S. i5f‘.ŠhhhUlahd;J Žx^cutlvb 
Pjrector, The \ Ai^iėrl^h yč Asšbbia- 

į. i Snavęly, į. Exėcutive \ PĮrector,; 
ĄssD'cįątioh. Jof ė'American f ę 
Cjirl Van y

mėrith’ Committeęi ,’hInR..; ėGilI^ftobb
' k"'''-- . < y -Oy ' •

J.. .....' A/.' ’ - '

; m bep- b’Uiitlly 1 that thėy oppose ribarly 
J1' I thįng he .dbeS or advocrites.

hnd then|gome o| these Roosėyelt-haters see 
[ashioned ] Sq that they WoūU bęiray jto/t

S*®.?-prtKjPji iLaci jinjurethe President.
• uLuSrride'<* Senatot Whžefe?s bllnd hatred 

fefefffeg §«■ M į ““n“—™'

as >»•' m ?■ ';■* 
šori bf šcrivehįeb htihl glorifiedj 
followed by weehie rodst out iAl 
iHe &idė Žpbh Špaįefc. No. 4. '• De-1, 
ęembet t WMoa; thbre — vire’re get*|' 
ting ahead of ourselves.

MEMBERSIIIP

We welcome two new memberšl 
—tlrene Mankus and Johaiina feiį- 
nikis. We know these two yotirig 
ladies well and in nėxt week’š 
column Sve’ll ihttpdubfe them more 
informaliy to you. Tell you wha|] 
schools ' thęy atteįid, 1 their sociaĮĮ 
intbreštš, Otc; Ah-hH, thetfe — we 
see tHfe yburife ton Operinį nekl 
MbHday’š b&pet hltėady.

Victot Grigis iš bhė bf to tįp 
ahd. coming < nėw , rtiemberd. A NotM 
re Dame man. oi the go-and-^et- 
’erh tyjpė. By that fye mean ftę i$ 
tobitibiiš and studibtlš ahd Štili 
fihdš tithe to dėVoiė to butši'de itvJ 
terešts. Victor toas ndrtilnatėd iii 
our preliminaries as Seargent*at- 
arms and we hope that at nexi

H&ošitioh to S third tbrtū for $\D.R., 
J Whose šUccess detroyed Burton K’s 

chance of of ever carrying his 
party’s ptesidential bannfer. z-

To WHeėier this lošt chancte td 
vvear the presidential robes waš 
tretondoųąly important — prdb- 
atily hlš lire’s hmbitioii aš ih ehrl-< 

decadefe it was the lite dmbi- 
tion bf Clhy and Calhoun. Ahd 
Mton the Jhttfer’s ptesidęjitial hbpe 
had yanishęd fotever, he sėt to 
\vbrk to build up a Southern Con- 
fejįėrhcįy whošė head ne fnight be- 
e8to- ’ ’ .

Šitototy, šeitatbr Wheeltr coUld 
hėver Jorfeiyė Franklin Roosevtelt 
for being the unanimous choice oi 
biš Party lašt summer, and also 
fdr being thę į>ebple*s choiėp lašt 
NoveinbeE Ėven, at thė t)emb; 
bfcatic NUtiohAl tbnVtehtiori; lašt 
šuttimer Whfeeler hedded ,the. iŠQla- 
tįonists in opposition to F. D. R’s. 
long-established foreign policy bf£ 
re^istįhg the . dietators.

, . , . . - ri Fride tob hffebted the Mbntanhnl.
month’s; meeting he will hcceptsi^ Riinsfelf irt
the nominhtion. the pmelight Alid A^llh the nattoh
NtĮTK I firmly šiipį>6rtiriį Roosevelt’s fot-

There will be ohe morė šocial eign policy, as shown by the elect- 
funetion not mentioned above. A iop lašt Novemper and morė 
banąuet to be held for the winherj recbhtty by to big majbritieš pas- 
of our Scholąrship Award for Ihišjsing the lend-lėase bill, wheeler 
year We’ll hold yoti in s.uspenseĮcould bash ih the limelight more 
for another week before full de-į fully by heading the apposition. 
tails ate rbvehled. I XKis waš hll the trlier bechuse

-^tVenetta. Headins ęępubUc*ns>. c*Pt®ine4. by 
 | Wendell Wiiikie, bdcked the Presi-

u. 7i-w k ■ • I StiHi 4he to fimdatonial causės
iO T V of seftAtdt bittetošš to-
ak A. X A X X Kvard . Roosevelt, Now le| us bęjef* 
SSAltPŠ AND FtiAtS ly notice some of the Montanart’s 

tecehi Dčis. or utteriind&š tėhdingj 
T. ’y TTdfh America in

. Mhy 1 reįb'at tlie gpod news that■] tos- gfkVe feNšis, šnd Hertce to 
Pirmyn made it two in . h tow?. 1 Hitler,. todfcy’s . Aptichrišt.

Yes; Mdndfty, Aiig. .11, to Chbriis.jLhst spring, for instance, sena*. 
wbn first hondi’s, ..in the Cqdk tor Wheeler intimated thfct our sol- 
Couiity diyision of; the Chicago Mu- aferš ihight hot bbey . thSir eom< 
šicai Festivaly apd then wenf ort totider Iri-chfef. With bur nktibn 
tijĮ sviii the , f Iriais Saturday 16, ątlįargerly depėndfent upop the šrmy- 
itie brito Hbtėl. iMrmyii vvaš chbš*ljfor defense in -cąse of war, thę 
en “champ” of 6 ChibDgpIahd Statei] Montanan, in effect, suggested that

PIRMYN
SUAttPŠ AND FtATS

in the mixcd chorus group.
That miiy mfede bill- prdf (ilK; 

slėpKcnš) more thrin happy, fori 
the yvįtirito .‘DiFėctor, .^iėbcted all 
the mixed choruses Ša,t. nite at' 
the Solliier’s filrid bėforė a crowri 
of 95,000. Ifpw Svould you fėei if 
you were in? hifev.shoes? I ( knd^y, 
i w.oii1<l feel littie more than “tl; 
triiiiibn”. ■

< ..į' ». b. •. ■' ,
The glrils įhbrtiš lindėt the lęadį 

ėršttll) bf Mrš.. StėpHĮto riiri ? hbl į 
fare so \veil. AftėĖ Sėhming to 
County divlsipn hphbrs,; to giHš 
lošt, out Iri • ihe finais and cariie. 
in ihird. Būt, giris» do not drispair. 
\Vfe ’hriVe wbri 3 IroptošV atid tol 
iš t|{ii ė, a ė&ięh to ohe storiri fbr ! 

m the bešt of‘ mėh..’. . , ..
!?■ '■ 1 ■ ■ B ‘ d ' ;

• . 
pjrecior, ine AroerięSn«.ASSociB- Su^ AttR'.Vi at the StephW 
.tion rf.-Sęhoob:AHthihistraMrs;<'Gujr .•"! K'theredĮ for a bft
1 ' v v . aęelebrątoh, Ą grand crowu

iTips ’ tri•'hered to. į: .hirirty tfefck Avhfcli(

/-r—. W«- xveivė vlšitėd ' by' nonfe otheh

of a

„ .^JurimtsP. our sOldierš should dlsobey toir 
. Whiįeiėt- A todler.

AboUt that tiine, too, the Sfenat- 
Or gaėe out tht lie that cnit Xvar 
'dėįihrtmėnt .had corittfectbd for bne 
million coffins in which to būry 
the American soldiers whom the 
War Dtepartmeht oxpėeted to . be 
kilfed dh fcurdpean soil. Frime Mi- 
nister Churchill and otor leading 
Ėritishets had said rfepeatedly that 
they heed no American šolcliers. 
Thė WUr Department quickly 
branded Wheeler’s etatement as a 
mohšttbuš Hc. And m the Fim 
Wbrld War We sent 2,000,000 
soidiėrs to France and had 2,000,- 
000 ih arms in this country, Hence, 
Whėeleb Uttfebed his Sabsurd can- 
ftr'd to treste opposition to .the 
selectiye setvice bill then pending 
in Cohgress.

More recently the Moritan® ^b- 
iątlohfst 'revėaleh the deštinatlon of 
the Amebicari folrce sent to Octupy 
Iceland whfen that expedition was 
oh its way thithęr. Going out; this 
Information nearly passed from 
iolly to treasori, becadse siičh di- 
vtiigihg endangered the lives bf 
American sdilors ahd soldiers. 
Montana parents whose sons were 
pn t|iat eXpedition sharply rebu- 
ked Wheelėr for this near-traitor- 
ous ioliy. And today Montana vot- 
ers vvould repudiate him by near
ly 3 to 1.

Next, the Montana isolationist 
turns over his franking privilege 
—sending matter through the mail 
poštage free—to a private Commit- 
tbe that usfeš thiš įrivileįe io 
urge citižeris to obpdse the tvell- 
established and fully-hccepted na
tional policy of aiding Britain and 
her allies and of resisting Hitler. 
Some cards, mailed under Wheel- 
er’š frank, reathfed soldiers in 
camp drid Urged thėm to wobk 
against the extens|on of the Ser
vice of. selęctees. Here the senator 
certainly abused his franking 
*viiėge. u ’ f

Coming ’• back to our '* 
kplestiori: Iš Whedler a ■-•fobl or a 
fifth cojumnist?' We find no evi- 
dence that the misguided Monta- 
hari is a fifth columnist ih the 
šėhše Of being in Hitleris į>ky. 
feut we do find ample evidence 
that hb is a fool iri thė senše of 
hejping Hitler without pay.

For a good 75% of our people 
believe that Hitler is the enemy 
of bur bountry; and a šizable maj- 
otity likewišė bėlieve that, šihce 
Britain is hbw dėfending our 
coimtry agdlhst the ihehace of a 
nazi-dominated Europe, the de- 
feat of Britain vvould be a great 
dišššter to our cbUritby. The defeat 
of Hitler, the destruction of Hit- 
lerisin, is the acce^tfeti American 
policy.

Senator Wheeler is doing about 
all hė ėrin to thwart our accepted 
pblifcy of deštlbyihg Hitlerišm. 
Ahd hė iš doing this by fightlrig 
the conštitutional authbritles in 
this grave crisis, , by vvorking 
against badly-needed national uni- 
ty. Because Wheeler is doirig 
these things, he is either a fool 
or a fifth columnist. As he seėms 
to be helping Jttltler without pay, 
WHbelbr mušt be a fooi.

Arid ohly the ignordnt unthink- 
ing, or foolish will follovv a fool!

tHdti jrfS zdfthįi. i l f is gMtfhg U 
ipok bettor ,cvcty day; and \v.hs he 
hapily to lifea'r,wbat ibe thoruii 
did! Also alrtongst the yisitoTs we 
ilui ari old-tihier of our Chbrąs, 
Marile jrikoHa ariŪ his pretty wire.
i. gūhriš yBu ąli felntober Hihi.

wfe haVe a išėb-Vvėtk vh- 
ėafioii and. vytll not seb ench other- 
Uhtil; aftęr the Labor Day holidayį 
Hąvė your fun and epine back game 
tor ą cbHtinūbrice of a šliccessfui 
v t a r vvith Pirmyn.
j. Oh, yes, dph’t fdi’gei tilo Biini 
Dnhce arcrgiving S>at., Sent: 27, 
1,941, .ąį Ryari’s W°°ds, 87tn and 
iVėsterii AVe4 TKfe dohatibn iš orily

centš. S o sid it gelti n M them 
biėcUUtėd,: ŠO xve ėan hivfe Uribthcr 
succešsful affair. «s of lašt year — 
šo tįili next week —

‘‘.Wheri hearts, whr»se trutH wai 
’ 'proveri, ; ' <?.

Iširi iri ėšrth, 
z: šribdid be

th’en wbrid < toir

-> ‘

w6veri

3
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Į, invitęd toith 
ftiėe at Bėri j a- 
’kvyay at 20th 

Strbt, Fhilądėlphife, Penhfeylvriritri,O

Wilson, President, National Aero- 
n sritie AsšObirition; George F. 
Žook, Brėšidęrit, Airieričari Coun- 
cil on Education.

inkile tortaiškohdence.
Cotrėspbhdence 

the hė.adqtlairtbrš 
rtiiri Frįnklih t

(Cdhtihued Frorii Lašt Week)
We havė t\vb cHbfceši ivb caii 

go ahead in a spirit of bigness or 
in a spirit of bigotry. 1 am for 
doing ’Ovhit cdn be dbne to irišiiib 
tttdt our bhoiče MII Be thb fot- 
mer.

As a country, \vė rtocd to atan, 
no doubt abbiit that; Und the act- 
ual Fifth Column nuist be deftlt 
with, if possible, exclusively by the 
K.Š.l. and th’ė mili’tary inl'elli&ehce 
Services, without the iriteMbrence 
of busybodies who vvant to help 
them. Būt equally needful is qūick 
and vvidcspread rovišibh 61 bur nh- 
tional mentality, so it inčlude 
the realization that America is not 
šomęthlng fihišhėd in the post-R'e- 
voiutionai*y d’ecad’eš, bitt a pbdcftsš 
which has barely begun; that, as 
John Dewey says sometvhere, of 
the three paramount elments of de
ni ocrac y 
fraternity — fraternity is the mo.st 
iniportant; that we mušt curb our 
ihdividUal hnd group cgoism and 
begjn tb feel that, \vhatev0r our 
background or “race” or religion, 
we are not nearly as perfect as we 
likę to think; that our value as fn- 
divkluals and as groups vvithin the 
population is not as something 
finished and perfect and finai, būt 
riioštly as riiaterial for the future, 
and that, instead of humiliating and 
lacerating one another, we should 
,try to work up a little humility 
i n ourselves.

There is need, too, of stating Ame- 
ricanism over and over again, iii 
various forms, z.s an expanding con- 
cept, so that ir will includė all of 
us, whether our name is Simpson; 
Tashjian, Baidos, Starzinski, Brovvn, 
Schmidt, Jotgertsen, Hainilton; 
Sinitll or Epštein, or \Vhe.ther wė 
likę tiie iNew Eftgtand boiližti ’ditt* 
nėr, spaghetti, HverWiirst, or gou- 
lash; and so that vvithin it we .vvill 
be able to achieve a firm 
ive identificatibn vvith the country 
and the democratic process.

My impression, gainėd from in\ 
reccnt travels and sttidy, is thai 
for a variety of rcasons million? 
of people of recen'-imnrigrant 
strhins, to shy nothihg of the Ne
gruos, lack this subjective Identifi
cation, albeit mosi, of them arė try- 
ing hard, although not too intelli 
gently, to achieve it. In the facc 
of prejiidice, “tolerance," anti-Se-' 
mitism, and antl-alicnisin — colip- 
led vvith poor or iincertain eco- 
nomic conditions — many torid to 
hang back from the main streams 
of our national affairs and pro- 
blėms, to ‘get by,” to vvant to be 
let alūne, to accept vVhatever be
lai Is them. I fihd that many, whe’ 
they say “vve,” do not mean “vvt 
Americans” or “ive the jiedplb in 
this tovvn,” būt “vve vvhp live in 
this section and are of Polish of 
Syrian background.” Whon thev 
say “Americhns,” they do not lis- 
uaily meah themsclves. To old-stock 
Americans they vvontedly refer as 
“they” or “the English,” vvho have 
all the advar.tages. 1'Key are “mar
gina!” pėopiu, not ohly economicdl- 
ly būt gencfally — cul'.iirally. Theį 
are geared not to the ėx pa riši ve, 
Creative impulses of America, būt 
to the fear-and confusion-prompt- 
ed trends to contract and narrovv 
dovvn.

Many are not part of the strohg- 
ly and firmly anti-totalitarian ma- 
jority 1 niehtldnčd eahlier; They 
are tĮot rinythihg firmly or strong- 
ly. They are insecurc, negative per
sona, neither here nor there, būt 
apt to svving anyvvhere, includihg 
into tkc Fifth Column, under lea’d’ers 
vvho may 
(locbb’uls khbw, 
touch theth ofT. 
to mc recently, 
it to Hitlerį”) 
ous, aiong vvith 
eure or off-balance people amohg 
the old-stock Americans, vvhose num- 
ber also runs into millions; many 
of vvhom have vvriiten to me or 
told me in person that they feel 
“like_alierš” in their ovvn country 
because their cities or tovvns are 
f iii! of “these foreigliehs, tiieše lia- 
lians and Jeivs,” because America 
is no longer their kind of Ame
rica, Anglo-Saxon America, and 
vvho ndfcd to be re-Amerieanizėd, 
repatria’.ed. Now many are in, a re- 
pressive, near-HitleHAn mood.

(To be continued) t.
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Frankly; tiūe to my laziness ah 
article Ws not wHtten for Birutės 
ChOiiis lašt ifrebk. I find it rather 
hard to get started as I am a new 
coprespondent. From( now on I 
tVill try to get sbrtiething Written 
every week.

Lašt Saturday was our President 
Mary, B.arnett’p birthday. Ins.tead 
pj the * ihtbded šbcišl, vve hblped 
Mary celeorate on Friday evening. 
May you see many happy birth- 
days, Mrity.

Fraiik (Frarištyh) Dambrauskas1 
Vvas going to be the perfett gentie-^ 
man and XeeP his suit coat on all 
evening. After 'daricing a vvkile, he 
vvas gentleman np more.

Mary Bhrhett brbdght dbvėn the' 
ttophy vve recbiye’d a few yedršl 
ago for beating Pirmyn Chorus at 
baseball. The Pratts hung on to it 
as they claimed that 70% of the; 
team vvere of Pratts, Ine. and so 
belonged to them, for the evening 
at least.

What has . happened to Al Davis; 
his friend Tony, our secretary He^> 
len Shurn and riot to mentiori 
others? lt has been several vveekš 
slnce vve have seen you people at 
chorus rehearsals. I am hoping td 
see you members dovvn next Fri
day and bring some nevv mem
bers dovvn vvith ybtt We have ri 
lot planned for this coming s’erisbn 
and vve vvant all members included 
in our plans.
$Sb until nėkt toeek.

’ —“itoriės.”

The Pilot of A
DiVė Bombta* ~
tie Fa'.ntš fhvtn “AMosfa”, Me

Gėts “Aeroambiiišfti”.

(ExcerpLs from article in “Flying” 
Popular Aviation”)

Maj. Otis O. Bcnšbh, J r., vVho iš 
ao>v in London observing BĄE pi-, 
lots’ rėac ion to ęombat, (until re- 
?cntly cliięf of tHb Aero Medičių 
Sėctioh, Wrlght Field) dlsciisseš 
his šubject iri a signed article Ap- 
ichririg In thė September L’.S; Army 
Air Forces issue of well-ini‘orined-- 
FLY1NG AND POPULAR AVIA-

X MaH Aghėš , tvati, M Mbnnmihee, Mictp . <Wft 
Mld Mįihy Vvhich M1Lbe 

stdkįbxwiwii thėy pfay thę finai” 36 hole 
vvbšterh Golf Toutanament ki fckhiodr Coiihtry Cliib;
Chicago.

FfaftkHft Institute Ačts to FtiHliėt 
Dėmoeratie Thought and Action

National Committee Formed to Signalize Frank
linas Continuing Contribution To 

American Civilization

Hitler and 
they need to 
o f them šaid 
got to hand 
are danger-

i

r|()N.
f-'rom data taBulated from ex-! 

periments, Mkj, Bcnsdn says, thb 
Aero Mcdical LhborhtdVy hrtš dis- 
covered that “a pilot in excellenl' 
kbrtlth and vvith a supėrb phyšiųue 
?dh stand a pull-out forcė of five 
G’s vvithout fainting. And if hb 
will thrust his body forvvard ai 
the momęnt of( pull-out until hiš 
head is dovvn belvveeh. hls knees, 
iib cah stantl eight b’š?'

Maj. Benson explahiš tiuli iii the 
besearch experimeiital altitude tank, 
voluntcers n re oftvh sUbjected to 
i loss of oxygen equal ‘.o a rate 
;limb of 3,000 feot per minute, to 
1 b,(M tviHiout a jiausė. There are 
Hfedts at 10/)OO, 15,bbo, fcnd 20,01)0 
feet and fihaUy at 24;<i00 fcėl to 
heck the subject’s pulse.
“Frėqhbr|t f^ints frphi ‘anoxia 

ibdvc 15)00(1 feėt abc the bule, būt 
t few vvhiffs of oxygen usuall^ 
iHng 'hė šdBjėct back to conscious- 

riėss.”
Expęriments ih the pressUrę tank 

have demonstrftted that, vvhile thb 
iorniai a'niošpheric prcssure on a 
human body at sėa level is 14.7 
įcunds per sqiiaru inch, at 34)001) 
‘eet the presštire iš ohly 3.7 poundš 
pbr sqtiare inch. Thiš loss of pres- 
sure cohtributes to the drCaded 
'berilis’ (acroamboBsm). Maj. Ben- 
soh šaVs rečearch iš a tempting tb 
tind the ansvver to this difflculty.

, Frdtective clot|iing, Miij. Benšoh 
^'jąSš, has 'bėen deidšėd vVlilbh Avilį 
’kėcp ari šitahari ftajih Treezing a t 
niediuiri altitudes rup to 25;obo fėott. 
For ektreme 'altitudes) it Jhaš be.eh 
necessary ‘to, devise < 
hėaied.garhiėhis> ( ./ </ ,, ;

. Spcakiug of the effbct ofr š^ed 
un Htfman bbirigs, Maj. Bensoh 
poim$ out thrit . .jner.ahty^

To stimulatei gi^atėrk intprest in 
Benjamin Frąhkhn as a rallyihg 
poiht towhrdš“'dbJribcratic / tHought 
and ačtion, the National Commit- 
tee to Signalize Benjamin Ftank- 
lin’s . Continuing Contribution to 
American Civilization is annouh- 
ced today fey tke Frariklin Institu
te bf Phiiadėlphia.

The Committee headėd by Wil- 
liam M. Vfermiiye of Ne\y York 
and numbering on its roster dis- 
tihguišHed le.adėrs from r many 
fieldš of abtion in vvhich Frank- 
liri vvas a leader has organized to 
ftirriish groups throughout the 
country vvith material relating to 
Frankljn and his achievements in 
their field .At the šame time the 
institute vvill create at its home 
in Fhįlrideiphia a collection of 
Ffranklįri ' mėmorabilia rind exam- 
plės iof achievements in those 
fiėlds'in vvhich he vvas active.

Meaning of Franklin’s Work.
II ever. thbrė vvas a man of to

day it is Benjamin Franklin — 
Franklin, scientist, statesman, pub- 
licist, lives as viyidly in the 
tvventieth centiiry vvorld as he did 
in Ule ęighteėnth, sthtėš the com- 
mittee. lt further poiiits out that 
Franklin’s hciivitiės. airė an inšpi- 
ration to all to further explore 
vvith dpen mind and keen iilteresi;

arnoiig divb-bbmfier pilot.š in Gėr- 
rtirin STUKAS foteed the devclop- 
ment of vvihg flhps vvhich reduced 
the diving specd ‘to a safe 279 
rii.p.h.

“Unlimited diving spced,” Maj. 
iiėnspn sayš, “rėšuiting in pull-oul 
forces of five G’s hrid abrive, can- 
ribt be bėrne By a huinan Body. 
Meahs nnisi be foiihd to protect 
the pilot’S; body. against ' draining 
of blood fronj the brain and uii- 
consčioushfcšs.”■ • f ■ *■ I l ■

In eonduetipg research, volun- 
teers are used in tęst tanks. The.se 
lest thriks have thiek glass vvindovvk 
thtaAigh ’ vvhich šeientištš pber. 
ThbH, depehding iipbn the expėri- 
niėn’ , ;the air iš pumpOd OUt, or 
the temperature is lovvered to somb 
figure liko 65 degrees belovv zerd, 
or the , ihtęrior is fillėd vvith riox-, 
ious gašes F'ėprešbnttrig engihe ex- 
■hau&t f^'nies. Jn oihėb iests a mari

t be.eh sittirig liosition iipside dovvn, at a 
electrically forcė . fi.v.e Jtp eiįtit liinėš that of 

gravĮy.^inęl ė^ritrįfugal force on 
his sėat bįlt nifekšurecl iii pounds 
11’ he*; faiiitš,‘‘the tesf is stopped 
and įį£ isyca^iėd cut.^

—

jaiay be vvhirled suddenly irom a
'■ į ; .* >' • ■ ' . ' . V'.

The World at a Gldnce
Dr; E. 6k Pankay

iyhfeeiel—Fobi Wįth ckiiiktaise. biir sOldierš should disoHey their
, įs kurtoji K. ^htaelėt i lerider.
; :iith čoiuihrilsl in thė sehce thkt hė I AboUt that titaie, too, the šėnat- 
■ s tMnjg jpriid by tiltlefr to totarkj br gatae out thė 
M Me haris? Or is the leatiet ,bf ’dėįrirtttiėnt .had 
the isolationists, the hero of the 1 
self-styled American Firsters; mer- 1 
ely k fotai iri thė šehsb thrit he iš 
doihg Hltler’š tobric ih this Country ' 
toithout being ppid for it?

To rihsvver these ądefetiohš, lėt 
us firšt Idok at the altitude and 
at some of the recent actions Of 
the Montana senator.

burlrig thė prist yėat br So the 
Montaną Democtat hris bebome 
personally so bittėr againist Fres- 
ident Roosevelt, constitutiohM hfead 
bf biir Cbiktatr^, that the SėnStbr 
pr&Ctically tolis into the class bf 
Roosevelt-haters. These yvarpcd, 
pitiable people, ,of vvhoom Col. Ro- 
bert McCormlęk df the Cįucagb 
TitoiMe iš prbfcably h toir šrimple, 
Brite Ė. D. ft. šo bittėriy and šo 
bllridly 1 that thfey opposė nėariy 
evbtythįng he .dbeš or. advbcrites. 
Some of these Roosėyelt-haters see 
so rėd that they tooiild betray Ahaifr 
čoĮihliy; it by so dbirig they tabmd 
injure the President.

Šenritot Wheelfer’fe blind hatred 
of Ptaessident Ropsevelt probąbiy 
began v(ith the Montanan’s fight 
against thė plrin to ręvise the Šup- 
rfetrita Cbtort. BUt "toĖfeeier’s bittėr 
Hatred ferbvv mainly out of his bį- 
pbšitioh tb U third tbrm ior F.D.R., 
vyhošė SUccess dėtroyed Bprton K’s 
chance of of ever carrying 
party’s presidential bannėr.

To W|ieeier this lošt chartcb to 
vvear the presidential robes vvaš 
tremendousjy important — prob- 
ably hiš iifė’s Umbitibri aš iri ėrirl- 
tor. dečridei it vvas the lite iimbi- 
tlon Of Clriy arid Crilhoun. Arit 
vvHpn the Jrittėr’s presidęptial hope 
had Vanjshed forever, he sėt to: 
wbrk to build up a Šputhern Cpn- 
te^erricy tohošė herid hė inight be-' 
ebmta. ' /

ŠiMliany, feeitatbr Whėelėt coUlc 
hėver fprfciyė Franklin Roosėvfel 
for being the unanimous choice o ’ 
bis party lašt summer, and also 
for being thė .pebple’s choicc lašt 
^bvėtoSek fevėn, at tHė bemb: 
bbritic Nhtionril fcbnyfentiori; Iriš; 
šummer Whėeler hedded „the_. išęla- 
tlonists in opposition to F. D. R’s. 
long-established foreign 
resisting the , dietators.

Fride too riffebted the 
Hė šiihįlir hrid tb keiep 
the Hmefight. Arid tolth the naUbh 
firmly šiibportirig Rbošėvelt’s for
eign policy, as shovvn by the elect- 
ioh lašt November and more 
recėhtty by thė big majorftiėfe pas- 
sinį the lend-lėase bill, Wheelet 
could bash ih thė limelight more 
fully by heading the opposition.

vvaš rili the trliėr Becriuse 
|eading ^ėpublicans, captained by- 
Wehdell Wiiikie, bėcked the Presi- 
derii; iii this črisiš. ;

Štibh rite tftb Mndrimėnial causbs 
of sėtaritbt Wheelėr’š bitterhėšš to- 
Ward Roosevelt Novv le| us btaef- 
ly notice some of the Montanan’s 
tecėHi riets. or utterrinbbs teridiri^ 
to brėbd dišiiitit^ iri AmeHca in 
įttis’ gtoVė btisis, rind herice to 
Help Hitler, . tbdriy’s . Aptichrišt.

1 Lašt spring, for instance, sena*! 
tot Wheeler intimated thMt our sol*, 
dferš thight ribt bbėy thtar com-, 
iūrihder Iri-chifef. With Out nUtidn 
largerly dependėnt upon the army 
for defense in case of vvar, ihę 
Montanan, in effect, suggested that

,v

Ūkė Mft ftiis
fhiš bhlutnii is tiitaiitiį out tb) 

bb h yjrtuši šbriety pagfe. Yes in- 
dė&į . iiere*Š ivėp^rt. No. L 
L&Št Šatd^Ūy . liš U; C£ers con*
grėgBlėd dt Oh Hfehiįy Ballroom* 
danėiįd Ūhd Šnįį, feventuaK-
įy ibtt fo 'Uriylš bUt U *’Tnė, Barn’L 

N6., Ž. Party.
kdHUhį \ įi# ifre lašt; ; in . Šeri-
ieŽfefek ■ knri&į kiii-biily mūšio
šį|a iHfe .Hdfe and-thež

Sufashionec 
bnee and 
it could bb 
hįyride on 
igt ’No. 3. 
;iiešss vvha

ie&lfc ‘ Kai; 
aįid Oįs 
MII
MW.' jSodgimiiiš'.. 
riibFe ėnitkuing ihan a 
ė brista ' Otiinih • feWhl; 
AHU ta ik hbįbUi t™--____
šori K - £°inl!
to abštaluįėiy correcU
A f’atjy. And this
rbėily (, gdihg fc Hiiferent. . A 
šori tat htant glorifiec,
follovved by vveenie rorist out ii. 
ifiė Mdė oBkh Špaicbš. No. 4. ■ De- 
ęember t Wlioa; thbre —- vve’re get- 
ting ahead of ourselves.
MEMBERSHIP

We vvelcome tvvo nevv memberš 
—tlrenė Mankus and Johahna fei- 
nikis. We knovv these tvvo yotirig 
ladiėš vveli and iri nėxt vveėk’Š 
column vve’ll inttpduėfe, them motė 
informally to ypų. Tell you vvhaį 
schools they attepd, 1 their sočiai 
intėreštš,' čte: Ah-aH, thėtfe vve 
šee tKfe ytauhfe irifen toįleĖmg riekt 
Mbriday’š papet alrfeddy.

Victot Grigis iš bhb bf ihė tip 
ahd. coming .< nevymemberš. A Not
re Dame 0an . bf the go-and-get- 
’erh tyjpė. By that ■ fye niean fiė, iŠ 
ambitiods and studidus ahd štili 
fihdš tiitae to dėkote tb butri'dė iiv 
tefešts. Victor toris nbminatėd iii 
our preliminaries as Seargent*at* 
arms and vve hope that at nexi 
month’š' meeting he vvill faecept 
the nominhtion.
NOTE.
. There toill be ohe more šociąl 
funetion not mentibned above. A 
banąuet to be held for the vvinheF 
of our Scholąrship Avvard for thiš 
yęar. We’ll HOld.. yoti in susperišė! 
for another vveek before tūli de- 
tails rite rhvėrilea. /

•^wenetta. • į

his

the thousand pattyvvays of humait 
erilightėnment. , ,

■Z' . V . ' '' '»

Emphasizmg thę: value to a ėoun- 
try of a riatipnal hėbo vvhošfe activ- 
ities symbolize thė hojpė and aspi: 
ration of the peojpfe, the Commit
tee recognižės Franklin hs-šucll 
a symbol and is> procefeding on th$ 
belief that a more vvidespread 
knovvledge of his aęti vi ties)7 
thoughts, arid idėhls vvill šėr^e aš. 
a cemehting influėnce bf oiir com- 
mon iriterestš for democratic en‘ds»

Members of Cbfiiinittee
The Committee, vvhose vvork 

hris alreridy elicited vvidešprehd 
endorsement, inchides: Rbginrila
M. Atvvater, M. D., Executivė Sec- 
retary, The Arnepčąn Public
Health Aššoclatiori; R. P. Barbour, 
President, National Bbard of Fire 
Undervvriters; Henry A. BartOh*
Director, American Institute oi 
Physics; William. Ėerry, President, 
The Poor Richard Club of Philri- 
del.phia; Mobše A. Crirtvvright, Di
rector, American Associaiion ibt 
Adiilt Education; Leštėr Cbilins,' 
Presiderit, Philadfelphi|k Societ# 
for Fromoting Agricuiture; Harold 
Fields, Membėr, Spard of EKami- 
ners, Bbard of Education 6f thė 
City of Nbvv York; Walter D. Ftil- 
ler, President, The CUrtiš .Publišh- 
ing Company; Thomas S. Gatės, 
President, Ūniversity of Pennsyl- 
vaniri; Shelby M. 'ildtrišon, Gehė- 
ral Director, Russell Šdge Found
ation; C. W. Kėlldgg, t’rėsident,; 
Edison • Electric Institute; . -i J. , R. 
Kline, Secretary, American - Mathę- 
matical Society; Įrvin R. Kuėįlb 
Secdetary-TreasUrer, American Fė- 
deration of TericHers; AVilliam Ful- 
ton Kūrtz, Prbšideht, The t’ėhh- 
sylvania Cdmpany; Chdrles>P. Oli- 
vier, American, Mėteor Society; C. 
Ą. Olsen... Prešident, , National 
Warm . Air Hediihg and; Air" Cbhdi- 
tionihg Ašąbciatįbri; ■ feriįėsi \'Mitibi* 
Patterson, • President, The ; Attifer- 
ican Ącadeipy of Political arid So
piai Science)7, Eąrle j?ėarsori^ Gene
ral Manageh ? Adyėrtlsirig Fėdęra- 
tįon of Aittęriča; David- C. 'Prince, 
Presideht, \ American Tri?titute-; of 
Etecimd•Arftur R>ęh- ln lMirtk g1H, d4spilir.
ards. President, Amėrteįn Associa- 3 tropinės; atid Ulhi
tion of Enįineers; 7John :W. J SĄttdš-' v „ „
tedt, Ekecuti^e Šepretary, National' ‘J. '■ '
Ašsobiatibn df . Mutual Šavlrigsį1W ° ,
feėnks; S. i5/.Šh'ankiand;<iŠxbcutivb ■ ‘ >
Pirecioš, The Aibėri^n įAŠŠbdia- Sundąy; Atig.-l?, at the Steph^is. 
.tion of .-Sehool AaAihistratorsr‘Guy "omc’ ** ?*. fUhyred for a b t 
t., Snayely, t Eiecutive ,Director, •’A 

ėart vžn *nW
Chdirmįh.: Nailonai’ 
mėrit,v Committeę) •’'In(;..;?:Giir‘'ftobbį MV. vvebb visitėd by noi

■ >, ■ “'v ■. A-. : .<•, i

pjreėtor, The American: Asšbėia-

E. , S n avely, Executivc Director,

■M*

PlkMYNl 
sH»ars and n.ATS •

Kilty j reį'feit.- tke goocl rievvš that 
Pirmyn madė it' tvvo in - a • rovv?

Yes; MdridUy, Aiig. 11, the Uhbbuš. 
vvbn fiist Jibnofs, .. in . the Cqtik 
Courity diyision of the Chicago Mti- 
šical Feštival, apd then vvent ori 
td vvjri the . finais Saturday 16, ai 
iKe 15rėkt' libtėl. kirmyti vvnš cntfš-j 
en “chainj)\’ of o ChiCagplahd Slattš 
in the mixed chorus group.

Tti&t. rcaliy made oiii’ rirėf (ilr? 
SlėpKcnš) more thrin happy, rota 
tlie vvįtihihg hli’Cėtbr, .^dirėcted alj? 
the niiked choruses Sat. nite at: 
the SolHler’s. firid bkforė a ctovvd- 
of 95,000. I^lpvv . vvould you fcėi if 
you vvere in ? hiš. shoes? 1. kndvy, 
1 vvould feel little nibre than “ji; 
ftiiiiibn”. ■ ' v. • i :

The gitlš įhprtiš tihdėb 1116 lęach 
oršliii) of >' Mrš.. did 'notį
tarė * so wc 11. A f t oi- winnin g thf' 
Gounty diyisipn honors, ihe giHš 
lošt, out iii the finais and cahie.

iš iįlii e, a ęaičft f6f ohė ėęašbh Tbf .'
V r ’*

Wė weivė visitėd by' norit othei;
*• r:- '
:'...;;y, ... •-».u '

policy o:

Mbntanfen!
Hirnsėlf in

: lie thrittaUt toar 
'dėb&rtment „had coritrtactfed for bne 
million coffins in which to būry 
the American soldiers whom the 
Wrir Departmeht oxpėcted to . be 
killėd on fcurdperin soil., Brimė Mi- 
nister Churchill and other leading 
Britishėts had said reperitedly that 
they heed no American soldiers. 
The war Department quickly 
branded Wheeler’s statement as a 
mohštrbus 11b. And in the First 
_Wbrld War We sent 2,000,000 
soldiers to France and had 2,000,- 
000 ih arms in this country, Hence, 
Whėelet Uttfebed hls ribsurd can- 
ftrd to vreate opposition to .the 
selective service bill then pending 
in Corigress. , .v,

More tecently the Montana iso- 
iritlohist revfeated the destinaūon of 
the Airietacati fobce sent to Ocfcupy 
Iceland vvh'en that expedition was 
oh its vvay thithęr. Going out z this 
Information nearly passed from 
folly to treasbri, because sūčh di- 
ydtgihg endangered the llves bf 
American sdilors ahd soldiers. 

, Moritrina parents vvhose sdns were 
on tjiat ekpedition sharply rebu- 

, ked Wheeler for this near-traitor- 
Ous ioliy. And today Montana vot- 
ers vvould repudiate him by near
ly 3 to 1.

Next, the Montana isolationist 
turns over his franking privilege 
—sending matter through the mail 
poštage free—to a private Commit- 
tėe that usfeš thiš privileįe to 
utfee citižeris to oppbse the vvell- 
established and fully-riccepted nri- 
tional policy of aiding Britaip and 
her allies and of resisting Hitler. 
Some cards, mailed under Wheel- 
er’fe frank; reribhėd soldiers in 
camp and Urged them to vvotk 
afeainst the extens|on of the Ser
vice of, sel^ctees. Here the senator 
ceytainly abused hiš franking pri-’ 
yiiėfee.-1 ‘li>

Corning ”,back to our " onginaĮ^ 
įdestioh: Is Whebler a ^fobl or a 
fifth cojumnist? We find po evi- 
dence that the misguided Monta
nai! is a tifth columnist ,ih the 
SehŠO of being in Hitlet’š phy. 
feut we do find ample evidence 
that hb is a fool in thfe sense of 
hejping Hitler vyithout pay.

For a good 75% of our people 
believe that Hitler is the enemy 
of bur bounti*y; and a sizable mftj- 
orlty likewiše bėlfeve that, šiiice 
Brltain iš now defending our 
coiintry agalhst the rhehace of a 
nazi-dominated Europe, the de- 
feat of Britain would be a great 
diš&šter to our ObUiitry. The defeht 
of Hitler, the destruction of Hit
leriški, is the accejpteti American 
policy.

Senator Wheeler is doing about 
all hė bian to thwart our accepted 
policy oi destFbyirig Nitlerism. 
Ahd he iš doing thiš by fightlhg 
the constitutional authbritles in 
this grave crisis, , by working 
against badly-needed pational uni- 
ty. Becauše Wheeler is dbirig 
these things, he is eithet a fool 
or a fifth colurųnist. As ,he seems 
to be helping . Jiltler \viihbut pay, 
whbelbr mušt be a fool.

Arid ohly the ignbrdnt unthink- 
ing, or foolish will follow a fool!

tHdri M Ziifthš’. Wė is gfetting to 
iook bettor, evoty'day; and vyris he 
hap|iy to hfear ,. toliai, th’ė bhoruš 
di,d! Also airtongst the yteitpTs vve 
ilfd an old-tlmer of our Chorus,, 
Frh.rik Jakoba ariii Hiš pretty vvite. 
i - gUCŠŠ all l'ėinėmbėr Wni. 
•t'Kldto-.tofe haVe a ttob-Yi>ėt‘k vh- 
ėaifoft and vytll not seb erich .other 
phf.il/ aftęr the .Labor Day holidayį 
Havė. your fun and come back game 
|p*r a‘ cbhiihuėhce of a š'dccėšsfui 
y^iir toitli

6h, yes, dbhi rtaegei the Brird 
prince we arcf giving Sat., Sept; 27, 
1941, -ui Ryah’s Woods,. 87tn and 
Westėril dohatlėn is drily
Ml erinio. stotį gėttlng ’ tHcm 
bU’cukLtėd, So vve čan hivfe Uhbthcr 
šuccešsful affair as of lašt yėar —.i 
šo įilt next week —-

“When hearts, vvhose trutli vvas 
’*(‘--;'pr6vėri,7''’

Wėė rilį* lito in Hrth; 
z: Thėto sKbbid ri totaeitK be Uoveii 
X.l’b tell th'e< vvbrid tKeir vvdrtH.” »?* H ‘ j < . ■. i -a

SKIN 1ROUBLĖS
(extemally caused)

Masti
No matter szhst^ou'Ve
Mkėe^for

ari a y. jmceėMfttl dtx> 
tor’s fOrmUla—powerfully boothioc 
Inmiid Žento—Whtch ąuiėkly relfėves 
itehinr aoreneas and starte rleht ift to 
hėlp nature promote FAST healing. 

v SO years cMtiauoua euecess! Let 
ZemoM 10 different marvelotudy effec- 

. ttye itfŠkiiente hėlp YOŪR akin. 
Alao; ointment form. Severe cases

4

phf.il/
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NAUJIENOS, Čhicago, III.
M. PAKALNIŠKIS Kino žvaigždė Laivyno Šventėj

Karo Istorijos fakto šviesoje
Gyvenam dabar tokius laikus, 

kai žodis karas yra pasidaręs 
itin populiarus. Artėjantis karo 
siaubas, < diena po . dienos, vis 
daugiau ir daugiau pradeda su
kelti pasaulyje nerimo ir bai
mės. Kiek giliau į tai pažvelgus 
atrodo, kad karas yra neišven
giamas. Tokių simptomų bend
roje šių laikų pasaulio situaci
joje galima visur pastebėti. Ne
žiūrint to, kad didižoji žmoni
jos dalis dar nesuspėjo tinka
mai pagyti nuo buvusio karo 
žaizdų, jau nauja karo šmėkla, 
lyg Damoklo kardas, vėl paki
bo ant jos galvos. Aš čia netie
siu visų tų karo baisumų arba 
kitaip tariant, kariškos žudymo 
technikos ir jog pasėkų, apie ką 
ne sykį jau buvo musų spaudo
je rašyta; aš noriu tik pahagri-

nį, ir patiekti tuo reikalu pluoš
tų žinių iš karo istorijos faktų. 
Man rupi paanalizuoti patį ka
ro priežastingumų, jo prig’mlį 
bei esmę arba kitaip tariant, su
rasti tų stumeklį, kuris verčia 
žmoniją daryti tų baisų žygį — 
karų.

Mes žinome, kad yru tokia 
žmonių grupė, kuri teigia, kad 
karas esųs menas, o taika - 
sustingimas. Karas esųs organiš 
kai suaugęs su žmogaus prigim 
timi ir kaipo toks esųs neišven 
giamas. Karas esųs gimęs kar
tu su žmogumi ir t'k kartu su 
juo mirsiąs. Kiek šiuose žo
džiuose yra tiesos, mes pama
tysime benagrinėdami tikruo
sius karo tikslus ir priežastis.

Manoma, kad karai galėjo

prasidėti tada, kada pasireiškė 
žmogaus- prisirišimas prie tam 
tikros teritorijos* atseit, išmo
kus jam’žuvįs gaudyti, žyęris 
medžioti ir kt. Kaip ten bebūtų, 
bet reikia manyti, kad pirmieji 
karai, tikriau tik nedideli susi
rėmimai, buvo grynai epizodiš
ki ir atsitiktinio pobūdžio. Ko
vos galėjo įvykti tik tarp atski
rų grupių bei giminių dėl rei
kalingiausių maisto produktų. 
Tokius ir panašius susirėmimus 
dabartine žodžio prasmę vargu 
galima vadinti karu. Karų mes 
dabar suprantame tik kaip il
giau besitęsiantį ginkluotų tarp 
dviejų ar daugiau visuomenių 
bei valstybių konfliktų, kuris 
daugumoje atvejų yra išspren
džiamas paprastai prievarta. 
Toki karai galėjo atsirasti tik 
išsiplėtojus aukštesnėms ūkio 
formoms: gyvulininkystei, žem
dirbystei ir pradėjus visuome
nėj reikštis diferencialiniam

nuosavybės jausmui. Tokiu at
veju paprastas žmogaus maisto

didėjantį norų daugiau įsigyti 
turtų. Dėl šios priežasties karų

Šį faktų jau apibudino garsus 
teisininkas G a i’j u s, taip išsi- 
reikšdamas apie senovės romė
nus: “jie didžiausia savo nuo
savybe laikė tų, kų iš priešų at
imdavo“. (Maxima sua esse 
credebant quae hostibus cepis- 
sent). Visai panašioje dvasioje 
Mussolini korporacijų visuoti
niame susirinkime savo pasa
kytoje kalboje yra užakcenta-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long A venų e 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

VVEST yiRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš griausiu mainų, daug *8.25 
dtilkisųtišimta. ..........d-.L...... *• . •

Perkant 5 tomis ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI

BLACK BAND LUMlP *10.25 
taksai ekstra.Sales

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

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

! “SOUTH CENTER5,

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. blate ir 53 bt.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

Vardas

Adresas

Telefonas
□ Stokeriu 
O Sienų Tailu

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu

8

Musų 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!

- ■ r mr
Ji! iii Į^Uįjiįjii ^Jiiii.Tj-iį

'i

Jeigu esate biznyje ir jums reikia atsispausdinti bi
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad “NAUJIENŲ“ 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbų tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

VŽŠukiTETiR pamatykite ' PAVYZDŽIUS ~

- NAUJIENOS ...
1739 So. Halsted St. , Canal 8500 •

NAU.JIENU-ACME TAlPnhotr
Kino artistė Maureen O’Sullivąn, kuri buvo išrinkta 

“Didžiųjų Ežerų Karaliene“ Laivyno šventei Great 
Lakęs, III., jūreivių treniravimo stovykloj, užkandžiau
ja Laivyno Sekretoriaus Frank Knox kompanijoje.

n ela i ko
lai, ka

ro
dė! 
vi-

tu-

vęs: “Musų vėliavose plevėsuo
ja pergalė ir tai, kų musų ka
riai užkariavo, nuo šiol yra 
šventoji musų tėvynės teritori
ja”. Perskaičius šias eilutes, ne
noromis pamatai, kad 
nėra logikos: kodėl gi 
nia šventa nuosavybe 
plėšikas pagrobia.

Taigi, karas nėra koki 
mantika ir kariaujama ne 
poezijos, o paprastai turint 
sai prozaiškų siekimų — 
nors užkariauti. Rodos, tai
retų būti visiems aišku. Karas 
karui, kaip, kad yra sakoma 
menas menui neegzistuoja; ap
skritai, tokių betikslių donki
chotiškų karų nėra ir nebūna. 
Taip pat teigimas, kad Įkąrąs y- 
ra, savos pušies .stichinis reiški
nys,7 daugdfriOĮjb fifVėjtekilus ne- 
ya dėl žmogaus prigimties ka
ringumo arba pagal esamos te
orijos dėsnį: visuotinė kova vi
sų prieš visus gamtoje ir pa
našiai — toks teigimas yra dau
giau negu akių dūmimas. Kiek
vienas karas visuomet turi sa
vo iniciatorius ir dirigentus. 
Vadinasi, karas kaipo toks esti 
iš anksto numatytas ir atitin
kamai organizuotas. Karo ini
ciatoriais, kaip patys faktai ro
do, visuomet pasireiškia vieš
pataujančios klasės avangardas 
(įvairių dučių, furėrių ir p. as
menyje), nes paprastai karas ir 
būna dėl viešpataujančios kla
sės interesų vedamas. Masės ka
ro niekada nenori, nes joms jis 
visais atžvilgiais būna žalingas. 
Be to, kiekvienas karas, nors 
paviršutiniškai stebint atrodytų 
atsitiktinis, tačiau iš esmės yra 
perdėm persunktas viešpatau
jančios klasės interesų, kurie 
beveik išimtinai bazuojami ma
terialinių išskaičiavimų. Be abe
jo, viešpataujančios klasės to 
nepripažįsta ir tikruosius karo 
tikslus visokeriopai stengiasi 
užmaskuoti. Jie paprastai kiek
vienų karų pridengia tautiškais, 
patriotiškais, teisiškais, etiškais 
ir kitokiais viliojančiais moty
vais. Be to, karo pradėjimui rū
pinamasi surasti konkrečių 
priežasčių, o jei to reikalingu 
momentu nepasitaiko, tai dėl to 
daug nesivaržoma, bet pasisten
giama padaryti kokių nors pro
vokacijų.

Oficialus karo paskelbimo 
dokumentai, kaip ir tikrieji ka
ro tikslai, būna užmaskuoti, 
kartais net labai nevykusiai. 
1870 m. Prancūzija paskelbė 
oficialiai Prūsijai karą neva to
dėl, kad karalius Vilhelmas at
sisuko nugara į Prancūzijos pa
siuntinį Benedetti, vadinasi, į- 
žeidė “taut’nę gdrbę”. Kryžiaus 
karai — buvo “religijos gyni
mas’’., 1877 m. Rusija, eidama 
į pagalbą serbams, įsivėlė į ka
rų su Turkija, vadinasi užtarė 
savo “brolius”. 1914 m. Angli- 

' j

gyti”. Rodosi, šis ■ Aristotelio labai gyvai ir vaizdžiai yra ap
karo apibrėžimas yra labai aiš- rašęs L. N. Tolstojus savo ge-

•rkus ir tikslus. Vėlesnių laitų ffr nia!iani^Ą*omflFęe*^i<aras ir tai- 
losdfai, kaip Augustinas, karsi? ka’i i& šio veift&lb mes mato-

ja paskelbė karų Vokietijai, kad 
ši sulaužė Belgijos neutralitetų 
— sulaužė tarptautinę teisę. 
1915 m t. Itali ja paskelbė karų 
Austrijai, norėdama iš jos at
siimti Trėntino italų apgyventų 
provincijų — čia kariauti buvo 
imtasi dėl tautos suvienijimo. 
Be to, “kultūros ir civilizacijos’’ 
liesimas, tautų “išlaisvinimas’’ 
ir daug kitų, nieko bendra su I 
tikrenybe neturinčių, šabloniši | 
kų šukių, yra iškeliama papras
tai visų laikų imperialistų.

Netenka daug i’ąiškinti, kad 
visi šie ir panašus imperialistų i 
motyvai yra grynai -fikcija, kuri 
menkai tepridengiu < tikrų j į aki
plėšiškų grobuoniškumų. Labai 
dažnai būna atsilikimų, kad cs-

vadina tiesiog plėšimu plačiame i me,M<ad. NaptJeoho armija, į- 
maštabe. (Quid bella nisi mag- žengusi į Maskvų, pasidarė ti
na latrocinei). Daug amžiiį prų- piška plėšikų gauja. Arba dar 
ėjus panašių pažiūrų apie karą aiškiau savo karų pobūdį api- 
yra pareiškęs Volteras, teigda
mas, kad visuose karuose kalba

I e;ria išimtinai apie plėšikavimų, 
t. y. apie tai, kaip užgrobti sve
timus turtus. Po visų tų skait
lingų ir išimtinai grobuoniškų 
karų, kuriuos Europa pergyve
no ^pabaigoje senųjų amžių, pa
skui viduramžiais ir pradžioje 
naujųjų laikų, tokia pažiūra į 
karų buvo visai suprantama, nes 
tada karas buvo įvairių barba
rų į Romos imperijų žygiai, 
kryžiaus karai, daugybė vieti
nių feodalinių karų, begalės 1 li
to amžiaus ko'onialinių karų ir 
1.1. Vėlesnių laikų karai iš es
mės taip pat niekuo nesiskyiė 
nuo ankstybesniųjų karų. Pru- 
donas 19-me amžiuje dar galė
jo sakyti, kad “plėšikavimas 
sudaro karo sielų ir tame yra 
jo populiarumas”. Ir ištiktųjų, 
toks karo apibrėžimas nė tru
putį nėra perdėtas, nes, pavyz
džiui, Napoleono karai buvo 
perdėm plėšikiški, kų liudija 
daugybė fažtų. Paimkim, kad ir

brėžė pats B'ono^artas garsia
me atsišaukime į kareivius pra
dėdamas Italijos žygį: “Jus blo
gai maitinatės ir beveik nuogi. 
Vyriausybė jums dapg privalo, 
bet nieko dėljjisų^iięgali pada
ryti... Aš nuvesiu..jus į derlin
giausias pasaulio lygumas, jus 
ten rasite ^didelius* miestus, tur
tingas provincijas; ' jus rasitė 

<c mažiauten garbę ir turtus”.
garsus ir budingas už Napoleo
no yra -nugalėtojo Bliucherio 
sukis, kai šis p nnų sykį pama
tė savo sųjungininkų sostinę

vos į jį žiūrėdamas sušuko: 
“Kas per miestas plėšimams“.

(Bus daugiau)
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BUY
UNITED 
STATES

SAVINGS 
^BONDS 
ANDSTAMPS

< >S' SAI t AT TOVR POST 019'1 OP RASK

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

•4 -Vfch

/?

BRIDGEPORT ROOFING AND 
8HEET METAI,,CO/L 

$216 S. Halsted SU VlUtbty 4965 
Stogus, rynas, stoglangius k 

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

apdraustas.

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki

me, 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. 8e,.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

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

geriausį šių laikų stokerį.
. LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKERIS 
kuris yra išdirbamas Chicagoje, 
yra geriausias ir stipriausias iŠ 
visų stokeriu. Sumala akmenis ir 
E lytas. Niekas negali sugęsti ar- 

a 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- 

I nyje ir suteikia pilną užganėdi- 
• nimą. •

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIEIH 
Lumber Co.

LUMBER, MILLVVORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan
suos am. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

.žomos tarptautinės sutartys,' 
“broliška” tauta1 vargsta po sve
timu j tingu ir o tuo tarpti 
netik kad. karas neskelbiamas,

■ * e ’ * t ’ ‘ •

bet kartais net.H.nū*5’ diplomatinė 
nota nebūna parašoma. Arba 
net tokie įvykiai, kaip ginkluo- 
tas pasienio susirėinimas ar val
stybes. teritorijos neliečiamybės 
įžeidimas, rodos,- butų geriau
sia proga pradėti karų, tačiau 
visa tai dažnai būna taikiu bū
du sureguliuojama, jei tik nė
ra tikro noro karų pradėti. Tai 
ir patvirtina, kad karas nekyla 
atsitiktinai, jei tik karo auto
riai iš jo nelaukia materialinės 
naudos arba neturi kitokių 
jiems pageidaujamų išskaičiavi
mų. Net tokia provokacija, kaip 
istorinis Sarajeve suvis, galėjo 
būti išspręstas taikiu būdu, jei 
tik Austrija nebūtų buvusi jau 
anksčiau pasiruošusi ir laukusi 
progos pulti jai įkyrų kaimynų 
Serbijų.

Aukščiau buvo minėta, kad 
yra žmonių, kurie karų vadina 
menu. Su tuo galima butų su
tikti, tik reikia , šį apibrėžimų 
kiek pilniau išreikšti, kaip savo 
metu Aristotelis kad pasakė: 
'Karas — tai menas turtus į-

Ateičiai Užtikrinti!
i. \ i h fll.ž i;v. •< _■ i; i ... ,, u. . —

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

BUYI)^AND SAVE
Pažiūrėkit 
į Savo 
Dantis— 
Visi tai Daro

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

Čia jūsų indėliai NEŠA JV2 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Fedcral Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

PADIRBTOS PLO- 
GERINA JŪSŲ 

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo 
$fV50 iki ^OE-00 kiek
yj O O viena 

LIETUVIŠKAI 
į 3 valandas 
aukščiau.
pamatykit musų

TINKAMAI 
KŠTELĖS

KALBAME
Pataisymai 

$1 ir
Atsilankykit ir 
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.

GERS. Naujienų įkaityto
ji tr tkattytojai praimi 
pirkinių reikalais M Į

tMUatl Natijtenot.

PETER BARSKIS, JR
Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis
“CUSTOM” PADARYTI, ’ MODER
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VĖ
LIAUSIŲ STILIŲ MIEGRUIMIŲ IR

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

MANOR FURNITURE MAKT, Ine.
Phone PROSPECT 5757-5758

k. '■l

3108 WEST 63rd STREET (TARPE TROY IR ALBANY)
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Telephone OANaį 85Š4.
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|4,0O per year oubiide of Chicago 
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JEntereĄ Šk Swi ptoto Matter 
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of 0hfcbgo> ttftder5 the of 
M?xrch M O.

eta* kasdien, išski-

X-
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(Jfaakyma kalnai
Ch ieago j iš—paltu;

> Metams Į8.00
Pusei metų .. 4.00
Trims mėnesiai^ ■■■■..,^.. 2;00

mėnesiams .i^.. . 1J0
, Vienam mėnesiui .75
Chicagoj pe¥ fisfahWiėtdft&t

Viena kopija’ ...... 3c
. Savaitei . .... ...........................  18c

Mėriešlūi  76c
VsUštljose, Ift Ctofcoj,
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Vienam mtoeslūf. 1
j Ūžsteiriuds*: ,

Metais .fMU*..' $8.0(
PųSei Dietų y.,   ...... . 4.0(
Trinto rričnesrarns* X6(i
PinifeUš fctki* tfašto Nta&ėj?

Orderta karųi su užykymu. y;;*

TWas pavergtose šalyse
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Vokiečiai ir jų kontroliuojamos valdžios okupuoto- 
atvirai vartoti terorą prieš gy- 

ventdjteji lWi€ vfe cfežniaih fr dažniau rodo savo neapy- 
kantą despotams demonstracijomis, sabotažo aktais ir

Mokytojai apsivalę
Airiėtifeos Mokytojų J'edeteJjk®

Re įsįfeisti 121 delegatą nuo š^jWgW
skyrių:- dviejų New Yorko ir 
yra išmesti iŠ Fedėraėjjos ų£ -

i f ■ PtiuA?-■!.į,■,,,,

>. į -t/pĮ,A-i". '

!ux;; it. A"'A P > A*®Į 
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j?irriiacL, rugpiucio 25, 1941 
ii-,'.į ,t , . .. . -

Kas vakar jiems buvo juoda; 
tas šiandien pasidarė balta. Ir 
tas “stebuklas” įvyko tik dėl to, 

• fcakl toks yra Maskvos parėdy- 
i maš. *-»Attg«t!ras

KAS, KUR IR KAIP
/—h...... ...... ... įniĮĮęiįHiHiiįi ................ .....i..-.*.,— .
ii' «, a fa„ir   >■ a, > ,, „ ■ «, ,w.«* ...

,- j, -TU- '■

glijai buvo reikalingi tie me
tai, kad patekintas jos Užpuo
limą afitfi Sovietų, Bet kadd 
Raudonoji Armija ištaškė 
Maimėrhėimo Liniją, t#i su
byrėjo it ViėoS Anglijos k^rO 
provokacijos.

“Anglija pralaimėjo Norve
gijoj, ji prakišo Hotaodij’oj, 
Belgijoj1, Frarteijoj, Ltoijoj, i 
Jugoslavijoj5,’ Graikijoj, rfht 
galo prakišo Kretos saloj. 
Anglijos5 imperializmo dOH- 
tys atšimpa kovoje su Vokie- ’ 
fijOs itoperiaiižjom.

.‘Tlabar j<i savo smūgius 
taiko prieš silpnas šalis1, prieš 
įtaką, prieš Syriją,’ prieš Ira
ną i:r gal būt Afganistaną. Ji 
turi du išrokaviintis užpuoli-1 
imti ant silpnesnių žolių. Vie
na, kad žmonių akyse pakė
lus jos nupuolusį autoritetą, 
kad parodžius, jog dar Artg-

< lijos Tėvas gali pjauti kituš. 
Antra,, ji ttfri tikslą pavergti 
SiipnėsrritrS kraštus’1.

; * Visiems Stalino saulės gar- 
, bintoj amš, tada buvo aišku, kad 
“Anglijos imperialistai” pasiry
žę yra vergti “silįtaesnius kraš-

h • -

j Visos kalbos apie tau kad
Hitlerio agentai veikė trake, 
(Sirijoje ir Irane buvo tik savo 
; pušies kabliukas. Matykite, už- 
jėmę Iraką ir Siriją, anglai nO- 
j rado ten “Vokietijos fašistų jė- 
&ų”«

i Kad tos “fašistų jėgos” turė
jo progos išsikraustyti ir nelau- 

;kė,- kol anglai atvyks ir stfkiš 
įjuos į maišą,- tatai Stalino šliu- 
(žams neatėjo į galvą. Savo- prou 
,to jie tada nevartojo, o tik kal- 
jbėjo tai, ką jiems Maskva lie
pė1 kalbėti. Nevartoja jie savo 
proto ir* dabar, pagaliau jients 
proto nė nėfėikia, neš už jUOs 
vištas galvoją saulė Stalinas.

•Jeign* taip .nebūtų,; tad; nejau
gi jie dabar galėtų rašyti tai, 
kas yra griežtai priešinga tam, 
ką rašė Birželio 12 d.?

Štai rugp. 1(J d.- vietos stalita- 
; cų organas be niekur nieko“ įdė
jo editorialą antrašte “Nereikia 
daryti ceremonijų”.

| Pa klausykite, kodėl “nereikia 
| ceremoftiją daryt?*:

“ ... Irane gali įvykti tas, 
kas įvyko Irake/ Vokietijos 
agentai gali SUtarganizUoti 
pučą ir tas jiems too leng
viau padaryti, kad j ta turi 
įtakos armijoje ir ekonomi
niuose eentttaose.- Didžiuma 
vokiečių teetnrikų yra šnipai.

“Kadangi Iranas rubežiuo- 
jasi su Sovietų Sąjunga ir In
dija, tai' per pirštus žiūrėti 
kas darosi toje“ šalyje jokiu 
budu negalima. Vokiečiai ga
li iškirsti tabai didelių kiau
lysčių.”
Kaip jums visa tai patinka?
Birželio 12 d. lietuviški Sta

lino šliužai su didžiausiu įtuži- 
mn smerkė “Anglijos imperia
listus” už pavergimą Irako. Na
ciui agentų, ■ kurie organizavo 
pučą, jie teta takto “taetatotiT.’ 
Nematė dei tb,< kad Maskva 
jiems liepč nematyti.

O dabar pasirodo* kad Irake 
pačiai tikint otgptatovoi, 
ties toks yra vėftotastos Maskvos 
pišktotoiętš-1 4 ) .

Su Stotom satilšs ga/trtTrfojata 
taip yrafc kad baitas daik
tas virsta jaodn žr taodas fie- 
ka baltu, toks $ Maskv&i 

—Į ŠHą #rašo- tą-Į$ęiu.ą “ukažaa* į *
7 Kai Stalinas bepdrudatbiftvta 

Mi Hitleriu, tai Irake nacfai jo- 
.. /■'/<■ “■ />

Taip aiškino lietuviški stalin- 
cai. < , ■ • •

♦ '

Kai Hitleris pradėjo Staliną 
lamdyti* tai tie pptys lietuviški

fitagtas, kaip fiftleriš,. • ir k^sfn- Čą iš tiesų rengė. Ir kad Irane 

krUtijd^ę t&ptų H^terį . • prieš tai “nereikia daryt! cėremorii- 
Staliną — nė' » lAferfes, obe- iii”; ' : ; " '■ I

! ŽINIOS
„T, .1 < ■ J t 1

Kaip bolševikai bėgo
Atotife talkais, ka-

& Visi jo$ Agentai
toj^i ryžtos

Alt-' labai
‘‘AMMhs ini- 

už tai,

i

•' ' ■ i i

NUDARDĖJO
■ I Cftk., I" .

Atstovo rinkimuose pirma
me WiscoBsino kougresiinainė 
distriktėLa Ėoįfette’b ^progre^ 
slŠtriš** Kehtaetil L. Gre.enąuist 
retniri fconsėrvtafyvų republiko- 
ną Sniithą priėš p&žtofgųį dė- 
rirokrafą Amlfe.

GrėenKjiiišt riegavO nOmhta- 
cijose pakankamai balsų pa
tek tiį oficialų kandidatų są
rašų. fštram’kdama's savo kriri- 

‘ dMatėfrą, jlštf i ptffėišftČ, kad ji- 
’ sai nenori skaldyti leptibtifctataų 
balsų, kadangi repu bl ikona i 

{taip“ kaiįy fc jfeįįį, štojta už
; teoTiaciją, tuo tarpu kai detob* 
tratų kandidatasToto Amiie 

' rčipia , £re£ Borise velto•
• irių politiką. / >,
! Tokiu btofa La ; Fotiettri’o 
■ “progtešistai” dtatiaT einaišvton 
šii dešiniaisiais rcpublikonais.

DR. PETRO VILEIŠIO 
DISERTACIJA

; ' ... ——*»u--------- , •
Chicagos Universiteto knygy

ne- Ęast 59th St.) y$a 
ekzeiftpllioffftis D^T. Petro Vilei- 
šio» disert&cijoš, už kurią jisai 
gavo doktoratų Sorbonne’oj ė. 

1 Disertacija parašyta francu- 
zųi kalba it i^ėtsta Paryžiuj ė. 
Jba antrastč; “14 LMų^nje

• le Pro bleme de la Secūr i te In- 
1 fernati’idrtale^ (Lfet^a ir Tarp
tautinio Saugumo Klausimas)!.

šitą Dr. Vileišio knygą gali
ma gauti vyriausiojo knygyno 
■skyriuje įHarper W-3Li Coun- 
4er'.2,-- .. ..... ./ į. '"'.s

. MM
MVVMš it#

Šitoji pa-
stotoįo^L. .kad aiv; 

gtal tėttfco prieš
»’’. BržeSd M d. bri

sto £ta^<h&$Mas ectitoVtalas an- 
ti&Šta pVOVOkaci ja

i

kurftto pydama karo ^fematiis bausti mirtim Le ape^ 
iF ^įfiuosiu^r, smuF

io ^rbafe arba priešvalstybiniu |>at de^
vyriausybė ParyŽMjc, kuri

/į7 Hitte^į; Moitian^ gė^. Jonį Anto-
;i, paskelbiu kad už fcfekvieną nužudyk Saldžios at- 

sušaudyti 28 komunistų’’
ir 5 ‘‘nčžyciai komunistai”.
L’ "Taip Kraitouząjaj^, kaip ir Romanijoje, naciai ir jų 
tarw M neramumų pirmoje vietoje “komunis- 
tus”, bet tai yra tik akių dūmimas publikai. Pavyzdžiui, 
Romanijoje komunistų niekuomet nebuvo daug.

naeių priespaudą kyla plačiosios žmonių ma
ses, kadangi kiekvieną kraštą, kurį Hitleris yra paver- 
gęs, yakiėčiaf plėšia, atimdami iš gyventojų paskutini 
duonos kąsnį, žmonės kenkia badą.
/• ^Š^dymai jų nentmamins. Badui aštrėjant, augs 

^š|^rf^inimgs, ir jeigu tik HitMfo m-ašik 
na įsame W& suklups, tai visoše prislėgtose’ šaty-
•* ’ *. 1 ‘•» ‘ '. '• i - fc 'k •. ’ • -

. ................. .. ........ R. i ■-»■> (+■ | , •

' Paruošė kelią hitlerizmui
• - •• 7 4 « /.’* <į į» i. i.Ė

ęlfctipatę liietiavą.,) vokiečiai -nepanaikino '"komunis
tiškos’ tvarkos”, kortą įvedė Stalino komisarai. —

Tik ožęmus Uetrfvos • teritoriją ■ nacių divizijoms^ 
hlivo pranešta, kad • naujieji; okupantai uždraudę žmo- 
fle^ms, kurių turtas tarybinį valdžia buvo nusavinusį, at- 
sfiwti''j«os. aitrai' Vokiečiai tiems žmonėms įsakė duoti

&

, J’efefete gale atėjusi Aftcevieteis radio- 

*fiMEsevifcų naietoitafiziioti ūkiai* namai įr įmo-; 
ftig toftati faktoftfi vokiečių skirtų pareigūnų/’ 
Vadfcftasiy Maskvos įvest# •^o’fhuriižfnių” dabar prak-

W reiškia dideli patogumą. Jeigu naujieji 
okttpafttaibuių grąžinu teisdtiemš savfnmka'ms jų ū'kiūs, 
namtjš ir tai kokią muįdą iš to turėtų ilvokiečių 
tauta”? Lietuvos feįuininkais, jie tą žmonių

it jo 'atiminėti’ iš žmo
nių-, tą jWYirfą darbą jat? aitliko raudondeji jų jjį^n- 
taį^į,^. . : / . ■ ; ' / f

StaHno komisarai su Paleckio, Ged vilos ir kitų par- 
skiavėBų pagalba parwše hltldriztoųL

1 . < —J tf*.* ,,»» a . nar ;-’C

Dr< A. Garmm prisitaiko
> >., . .J. r ., i.i< |'

c . BelŠ&Yikams valdant Lietuvą, Dr. Antanas Garmų® 
Uįvo paskirtas Kaupo? paskui gavo
į; “liaudies seimą -G ir tvarkė sveikatos reikalu® Kaune, 
r Garnys it ,rė| veikia. Naujdįi otopąiitia
Vyriausybė- jam paVedė vadovauti Lietuvos Raudonajam

.J,1. tfii yru Švaresnis,darb#^ negu b<i *at$tovu* sVe- 
iimočĮ- valdfciėš 1^Oliuojamame '

•; ^ozdniakoyams Ir; Ralėėkiams smaugiant Lietuvą, 
lir. Garinus kalbėjo i^ rašė apię ^darbipinkiškos Vžd- 
džibš gertMfią Lietuvos darbe, žmonėm® sa
vo artima pažintim su velioniu V. Kapsuku. O dabar,

f 
-4

Kuęnięt išvytos iš Lietuvos rudosios Hitleriu 
wijt>8, jięflli; be abejonėj raąjį:

“t&Uvą flaiig. fiakeirt^ja tų® tokiem valdy* 
V*' rtlO..'.”. . .' ''J' ’ :

Ne aęiTf6nf čja mes kaltiname, bef galingesnes Jė* 
i|er tiktai slėpt* ki

^e jaų&a/ o kalbėti prieš savo įsitikinimus. ? Kai ku- 
tie ‘ asmens tyra į lankstus,; kąip- karklai, o: kiti-ne- ; į: ? -

’t

VALSTYBĖS DEPARTA
MENTAS DAVĖSI 

r KLAIDINAMAS

Amerikos diplomatai; daugu- 
mo’j’ė nėra pasižymėję nei savo 
atsidavimu demokratijos prin
cipams, nei savo išmintim. iSfe 
vienas prez, Roosevelto • skič-* 
tas almbasa’dorius šiandien ei- 

jna su izoliacionistais ir nerti 
viešai agituoja už SU Hii* 

1 leritf (pav. Kennedyj.v
Yra kas nors bto^d VaMybČs 

i departamen te Wa$įingtoUė; ku- 
ris Amerikos diplomafiis* pa
renka ir prižiūri. įtįį . ^ėikititią 

1 ūžšieiuUose. Ispanijos a pilictin to 
karo melu Washiugtonas atsi
sakė pardavinėti gi.U^ds teis?-* 
tai Ispanijos. vyęi^tisyMv kuri 
gyrte rėspnneto? faitobį ■ & 
nacių remJaind*- gen. Franco 
maištininkų. Ainęrika tuo budįu 
padėjo pa^nptogrtli Ispai^ijjos: de^ 
mokratiją, ir šiandien Išpahijd 

(yra pavojinga Anglijai ir Amč- 
linkai ^ašiės”’ sųjtt’n'gininke.

Panašią klaidą, kaip su Ispdl-* 
'Arija, vai'štybės d’eparfA’nrentas 
padare ir su Francuzija. "

Kubmet Įiereitą vasarų Fran- 
įcuzija buvo r šnmušfca iiacių ir 
jos valdžia pateko į atžagąrei- 
viškų generolų rankas, į •‘Ąinė-

Fra^u^Į^* užsienių j reikalų 
‘rtiini^erij^ famaft‘tdjw, ■
Leger. Jisai įspėjo AVaąhingtb-

Md maršalų Petainul ’ ir
| riboja WeygaĮudO nėr^iĮna' pa
sitikėti, nes jie yra fašistų 

Isitap^tMto^k ii* Anglijos pr^- 
Šąį. Valstybės (fepaHarhėif- 
tas & fspšjiįrliji rtepaife>. sį^ą 

sa vo airibasados pa ta rejo, . Rbr- 
berio -V-y

Apie tai rašo savo kolumno- 
-M “Merry-C^I^^’’ Washing^ 
fiįo _
P^r^rį: ;fę Alleiy; A

. Mųrjphy, sako j udįuį, patarė

^Wčygarido, kurį; njarŠalas Pė- 
jtainįs j paskyrė įFraricų&ijps$įo-

. s yrai kad 
tarnas ir Wėyeina’ su 
Hitleriu’. Francifzų diplomatas 
Leger (kwL bėj^; Petaino 
■‘tėįšbaas” yra pasmerkęs mir- 
čitti lL šAfce tiesa.. W Sumner 
'Vyeįiėb/ valstybės š'Čkfėfofiatįš 
•padėjėjau jo \
j Ųž' tos. Amerikos užaierfių 
, politikos vedėją klaidas deiito- 
jkraitijotus tenka brangiai už- 
mokėtu

- ;-fflrp<.rt.ii-TlĮi ni —u.-

i .rtSKRiAWi&A^ čEKISTtJI

t Artą dieną, rašydaM apiė W 
ro seįretoria$us> StimSOno pa’šf- 

’ kalbėjimą su sovietų pasiUntF 
!»iu, mes per kląidų pavrfdinoi- 
ĮĄue j’į MaiSkiuv H tiesų, tai; ne 
.Maiskis-, o Unffanskis.

čekistas Emanėkšs, — kur 
iStbliito slaptoji žvalgyba GPl 
i buvo įiriMaęlų^Į prie AleksancP 
w Trojįiųpv^ip, k^d jiisaji pri- 
žinrStių jo ^Įštikiuvybę”'. Uman- 
idl-ia sii-gebėjo taip- gabiai attik
ti šavO: parcfea^, kad Ti>oja- 

•novskis ųetoLo savo5 “džabo” iž 
’jof Viėįą užėniė 
’ fektoįriJ vy-
; Ėdi, žriiioina,- yča skriauda,’ kuo- 
! i^ėį jo y&wą suruaišai su kito, 
i mėžiau1 pą^ŽyififėjįJiišiu "prole* 
itoriatb'

1 . '
.T •'iriiU^.,

TREČIAS DEKLARACt- 
■ JOS MfRNTAS' 

.f ';.•■■■•• J • • ’ * ■ •. .
■ -' '■ - ^- • •• - •’■ !

> Aštuonią punktą pareiškime, 
kttrj pasirėšč pre2. RoosėVeltas 
ir pfėmj’ėra’s Cburctii^, viena 
dalis yr^r neaiški. Trečias pa-1 
reiškimo punktas skamba:

: v “Mes pripažįstame visoms 
tautoms teisę pasirinkti sau 

' tokią valdžiom formą, po kO* 
kia jos nori gyventi,

- Sakysime, Vokietija, prato!* 
mėjĮtisi kai’^, nuvers Hitlerį, be 
paliks diktatoriškų valdžios 
formą. Ar dęm’okrtitij’os galėtų 

' Imti patėnktotos šitokia atmai
na? -t . . ■ . .

Labai' abejotina. J^eigih Vokie- 
: tija paketotų tiktai sdvo vafdo-1 
'vUs", įet nęįvesti^ demokrati* 
hėš Są'ntvarįos, tai dėmokra^i“ 
fą pėrgalė ?atiieštų labai ne^ 
(totfg naudos pasauffa'i'. ^auji 
diktatoriai galėtų už kiek Tai
ko pradėti naują avantiūrą. ' 
; Tą} patį ręikia pasakyti ir 
apie Rusiją, kol Rusijoje neįtos 

.. . „ . . , . , ... 7 , t atgaivintą demokratija, toL$i
riką aMyko! >buV<s x štąftfti^ JtiililiziWk^ vajbfyi)ė sudarys j>a- 

vojų jo« kaimynams ir larp- 
taUrtlinei taMąi. 1 ,

Gaila, kad /kposeveitas ir 
Churciiillife to aiškiai nepaaą- 

;kė.ė ’ . - •/ ’ ■

ria'fetai pavergt? itaH .Jie 
Žtoa-ristf pJefotS gyvento- 
jus ir svietui skelbė, buk ten

■ yra galingos fašistų jegoš.
Ėet kada anglą! Užėfhe Iraką, 
tai jie nerado tą Vokietijoj 

i jėgų. Matyti,; kad Aii- 
; glijos -į imperialistą! perdėjo 
l Vokietijos, jėgas Irake* Matyr 
( ti, įad Hitleris, karo jėgą 

mažai turėjo, kurtos- tik kuri-
5 stymo darbą atlikinėjo.

^įtobąr Anglijos impėrto- 
; Itofai puola' Syriją. Ir vėl to- 
i kiUS pat apkaltiuimtfė iškėlė, 
i kad Imk tW yra Rittorto jė

gos. Bet dar fo Anglijos im
perialistams negana.’ Pasta- 

! tuoju laiku iš Londone ir jos 
; agentai iš Ankaros pradėjo'
> skelbti, buk Vokietijos fąšiSr

tų agentai veikią, Irane (Per- 
, sij o jį. Tai paruošimas Angr
> lijos imperialistų kare žygio

prieš Iraną. - Tai sena anglų 
taktika. Laikė Finląndijo^ 
karo provokacijų prieš So
vietų Sąjungą, kada Anglija 
it'Fitancija ruošė ant Sovip- 

/ tų užpmdįim4 per - Fmlaridųą 
ir iš pietų per Turkiją ir tra1 

. iių^ tai ir tada anglų impe- 
. rialistai' skelbė melusf buk
; Sovietų Sąjungą , jau perve

dą® Ukrainą Vokietijon fa
šistams,; buk Hitlerio armiją 
pastačius ‘ išilgai gelžkelius 
nuo Ba.kw -iš Užkaukazijos 

; net iki; Vokietijoj buk Baku 
aliejausšaltinius atidavus 
Vokietijon eksploatacijai. An-

■ ■■ųHtoy.'M.j 

Em-opos demokratijomis (Ang
lija, Belgija ir Fraiictizi'ja)j 
prieš VoLietijo's Itai'zėrį. Bet 
demokratijų /šalininkams tuo
met nė į. galvą neateidavo min
tis, kad caro despotizmas ne- 
privalo btiti kritifcųojąnnrs.

Štai ką rąšo apie ^bfŠėvižm^ 
Ghicagos dienraštis “Times”, 

J kuris pilnai .remia prez, Roose
velto, politiką ir yčą griežtai 

i nusistatęs prieš luttėrizrrią:
°JUo>žąs Stalinas ir jo 

žfeMrto$i klika, kąri pataiko 
geležinę Sovietą tironiją, ne- 
ėžfdpėfcm ir ire-
gaw kočiosi twr& nžuotautos 
iš Amerikos žmonių^ lietai- 
mingtams žw^-

1 liftams tenka baisiai adken- 
' tėti už netamtą jfrė&lktoš 

klaidą ir faktišką paktą 
I su Hitleriu. Teisinfftrmąs hu

tą lUitenfcintas, jėJgU iHtL 
' itizmas vM ja. bei

rėmėjai iš$ž$Khti«
‘ mo, kąi^

■ mčs.” ‘J- • •.■•'.■?
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HITLERISPĄVOJI^ 
/GErSNIS PRIEŠAS

. . f ' A.r ’

į^skvo^- klapčiukai iipri .įti-e 
"kii^f pub$fc£ kžh# 'dabar, kutof 
>iriėt / Stalinas kariauja su AMF 
itai' n^lžatta kritiktfė- 
;tt ■smukia balino dik^- 

ša&O jiė, t& yra Hitletto' 
pag^llpninkas.
F; i^;^i;^Ąa|-n^ą^nė?. F'e- 
reitaine pasaulio kareį carišk-o- 
ji Rusija; ėj d išįven su Vakaibį-

“Ūkininko Patarėjas”, deda 
tokį aprašymą, kaip bo!šev,kaį 
bėgo* iš Sisaulįų< 

i “Birželio 22 d. 
komumslai leido 
raudonieji užėmė 
artinasi prie Karaliaučiaus. Ta
čiau apie 10 vai. jie jau pradėjo 
krautis daiktus ir trauktis iš 
miesto. Birželio 23 d. iš pat ry
to buvo didelis bolševikų sumi
šimas. Pradėjo bėgti iš Rusijos 
atkelti tarnautojai ir raudonar
miečių šeimos. Birželio 24 die
nų sumišimas dar padidėjo, kai 
komunistų partija pradėjo de
ginti dokumentus. Prie kompar
tijos namų buvo kasami darže 
grioviai. Iš pradžių buvo many
ta,' kad kasami apkasai, bet po 

.kelių valandų paaiškėjo, kad į 
tuos griovius verčiami dokųi 
mentai ir deginami. Milicinin- 

i kai, nusijuosę diržus, slapsty
damiesi pa daržinis, bėgo iŠ mie- 

įsIo. Kopiunistai dar buvo ma
inę paskelbti mobilizaciją, bet 
, niekas raginimų stoti kariedu 
darbų dirbti nebeklausė.- Visi 
slapstėsi.; Kai kuriuos Vyrus su- 

. įminėjo gatvėje ir pristatė prieš 

.bažnyčių sodelyje apkasų kasti. 
• Trečiadienį, birželio 25 d., iš 
pat ryto per miestą masiškai 
pradėjo bėgti bolševikų armija. 
Bėgo keliais ir Jaukais. Mieste 
šeimininkavo čekistai bolševi
kai. Gyventojams buvo įsakyta 
sunešti į Šiaulių miesto vykdo
mąjį komitetą r&dio aparatus. 
Bet tik keli tehirnešė, o kiti už-

rytą Šiaulių 
gandus, kad 
Klaipėdą ir

■

radijo ptane^imų nebetikėjo 
vietos komunistų skleidžiamais 
gandais.

Birželio 26 d. vokiečių avia- 
; ei jos persekiojami bolševikai 
bėgo viską pametę. Kareiviai 
bėgo be vadų, daugumas sakė
si 4—5 dienas nieko nevalgę. 
Metė pakelėse ne tik ginkliM, 
bet ir drabužius. Buvo* matyti 
bebėgant ir visai basų, vien
marškinių raudonųjų kareivių. 
Radę daugiau maisto, ar kito- 

| hių gėrybių, bolševikai pfešika- 
Ivov šaudė j gyventojas. Netoii 
itefdviliškto jie nušovė tėti u vfc- 
žiavrisias keturias motetis. Apiė 
18 vak pasigirdo mieste šautu
vų ir kulkosvaidžių šūviai. Tai 
buvo pirmieji Šiaulių miesto 
partizanų žygiai.

Ka'i kurie bolševikų kareiviai 
raiteliai ir gurguolininkai mali

me šu ūkininkais už senas ser
mėgas arklius ir, persirengę, 
slapstydamiesi nuo savo vadį, 
bėgo į miškus bei krumus.

Prieš saulėleidį apiė stotį pa
sirodė pirmosios, vokiečių ka

riuomenės voros. Jos šautuvų 
ir kutbosvaidfcfų ugnimi palydė
jo bėgan’čkrs bolševikas?

—• >Į a< »■ » . *1

ĮVAIRIOS žinios
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Rusijon išvežti 
šiauliečiai

t

i

! BERNAS, Šveicarija, rujta 
22‘ d. — Iš. šiąulfų kalėjimo bol
ševikai išvežė 103 politinius ka
linius. Išvežtųjų tarpe yra PeV 
ras šutas, Stankus, prokuroras 
Vojevodskis, saugomo vaidinio- 
kas Aukštikalnis.

Išvežtas Mtektts, Ališauskai, 
buvęs žemės ūkio ministette 
P^rtVfe-Ptrtviriskas ir kalėjimo 
gydytojas Gogelis.

’šati- laikraštis^(1941 M
•ž!Ž ęįj, yta ptaVo$nį^tate p«iė- (_________
šas fžritotrijaF frftlerfžtaatev T^Uių pttaų 'itaretagė. 

‘dėl iftomofcr^taš tayta inf&e- 
suose yira feftfcti pta-

’ gtalbą Ritstjąi,. kad ji: gailėtų il- 
’ giatt . į^feŠintis Hilteriui.
\ Jeigu Štalfotfš birtų L toks ga-|^alincarsai‘mido, jbg Titfėiftt

tiįši/.paVėrįtl Ėtarbpąv tai delno- Beįvyktų tas, kas |vyko Irake). Viename Šiaulių rūsyje, boį- 
krWtijjO3L tf&įitų Hįtiėrį .••••prieš' tai “nereikia daryt! cėremorii- ševikrii uždarė 45 kalinius, ki> 

Į$tal5rią;'r- nė\iš itaėiiės, oji bč- jų”. ' ' '7 . ;He teta pjtaBuvd tris dienas ‘tie
<foši •. kk ' ‘ • ll 7 Matote/kaipiviskas paprasta, vandens ir be maisto.
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t ylėVa Simonaitytė

asariu Audroj
mažosios: LIKTUVOS LAISVES

(Tęsinys) kopėčiomis arba numeta pinti-
. , _ -v . . . . . . [nį ir panašų daiktą...A<Wc; ne.šgtrsta kiekvienoj _ x;J ..

Ratfdienėš ŽOdžto — taip baisiai 
griauja perkūnai, draskosi vėt
ra. Advė bijo, kad nehtžtų kili 
medžiai. Ji nežino, ką ji tada 
darys su visais anais palaužtai
siais.

Vienu protarpiu audra lyg 
nutilo, ir perkūnija mirimo, 
bet ką tiktuo momentu lauke 
prie durų keistai subildėjo, lyg 
kad ten žmogus butų... Adve 
pakele akis į Raudienę: ne, 
Raudiene, matyt, nieko negir
dėjo. Verkdama ji skaito — pu
siau giedodama — savo begali
nę maldą toliau. Tur būt, nieko 
ir nebuvo. Kartais katinai lipa

r* 
HADUOS, BALDAI, 
GESINI AI PEČIAI, 
ELEKTR1KINIAI 
ŠALDYTUVAI, 
SKALBIAMOS 
MAŠINOS, DULKIU 
VALYTUVAI ir 
RAŠOMOS

•Pirkėjai pirkdami iš Budri- 
!k<> Krautuvas šią savaitę 
sutaupys daug. Ypatingai 
didelis išpardavimas Par- 
lor Setų/ Miegamų kamba
rių Setų, Aliejinių arba An
glinių Pečių.

Jos. f.
SUDRIK

1NCORPORATED

FURMTORE 
ROUSE

3400 So. lUIsled St
Tel. YARds 3088

ANNEX
3417 So. Halsted St.
FURN1TURE WAREHOUSE
3241 So. Halsted St.

Budniko Radio Programai:
WCTL 1006 K. Nedėlios 

vakarais 6:30.
WAAF 950 K. Nedaliomis 

4:30 vakarais.
WHFC 1450 K., Kefvergais 

7 vai. vakare.

Bet ne, tikrai čia. vėl... Ad
vė girdi, — jai pasišiaušia plau
kai, — kaip lengvai atsidaro 
prienamio durys' ir kažkas įei
na, graibstosi prie kambario 
durų, ieško rankenos.

—Mamuk! — lyg perspėda
ma sušunka Advė ir pašoksta 
nuo žemės. '

Bet kol Raudienė supranta, 
kas čia dedasi, — tuo tarpu vėl 
suskambėjo skaudus ir ilgai ar
dąs perkūno trinkis,- — atsida
rė durys ir angoje pasirodė nu
driskęs, perlijęs nepažįstamas 
vyras.

—Valkūnas! — dingteli Alo
vei mintis, ir ji nutirpsta. Ji a t-; 
simena, kad įeidama neužsklen- 
dė prienamio durų ir pyksta 
ant savęs. Kur dings dabar, jei
gu šis vyras paprašys nakvynės!

Dar daugiau nusigąsta Rau
lį ienfe. Ji užmiršta perkūniją ir 
audrą. Jos malda, dar neįpuse- 
jusi, nutruksią. Ji nori keltis 
nuo kelių, bet nepajėgia, Rait- 
dienė įsivaizduoja, kad amai 
“valkūnas” tuojau šoks ir tvers 
ją už gerkles. Prismaugs, par
vers ant aslos ir negailestingai 
reikalaus iš jos pinigų. O ji juk 
neturi nč skatiko prie ditsios. 
Pašalpos jau antrieji ar tretie
ji metai kaip nebegauna. O kur 
kartais kiek užsipelno, tai ir tė
ra druskai..,

Nepažįstamasis, tUr būt, pat
sai pastebėjo, kad jis išgąsdino 
moteris. Bene dėl to jis- neju
dėdamas palieka ant slenksčio 
stovėti. Giliai įdubusiomis aki
mis jis apsidairo. Jo žvilgsnis 
klaidžioja nuo vienos moters 
prie kitos ir sustoja ties, stalu, 
ant'kyrioi-dcgaHjžibafibė fe/^a. 
if ties ja atverstoj giesmių kny
gos lapai vartosi imtys,- tfžsktei- 
sdami maldą apie “pavėfrą”.

Susyk paskamba juokas.- Juo
kas dirbtinis, perdaū'g garsus, 

J šlykštus ir pradeda pagaliau 
drebėti lyg pto ašaras.

—Tai beprotis!1 pirmoji
! Advės inintis.: — Re t ktir jis 

čia atsrado?
—Mamele, mamele f'
—O, Jėzau, Jėzau, Vilius! — 

Raudienė vėl Stengiasi keltis, 
be f pargriūva ant aslos ir pa- 

Į lieka lyg pritrenkta gulėti.- Ad
vė nori jai padėti, bet jaučia, 
ha p jos pačios fcojo^ dėt per
gyventos- didžios baimes dar 
nenori klausyti. Ji būtinai tun 
atsisėsti ir kol pamažu

: atsitekes jos visas kūnas.
Tuo tarpu įeina Vifiife' Rau

dys į vidų. Jis pasilenkia prie 
motinos i-r viena ranka atkelia

:*W*
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jiai žVimfcia pet gaivų adus trys Taip, d dabar Švęsime tavo. į- 
galimybes.' Katras iš jų baiseš- 
itiS?5 b, ^aši, jie viš vieną ir tą 
pačių reikšmę thri.v

Bet jai gaila a0U dviejų žmo
nių, sėdinčių paš ją, jos kam-- 
baryje. Ar juodu, ne iiuskriaūs- 
tu gyveninio? Ar ne ddHgiatl\: 
negu juodu šūpi’anta7 Rasi ir 
gerai, kad itesupranta. šiaip rię- 
pcrneštų to Dėt Vielitfš, bei an
tras.

AdVė įeina į kambarį stalą 
paderigt/. Dabar ji tiktai 4«31 at
simena,- kad Imvo tokia bais, 
perkūnija,' jog galėjai įteitidtty- 
4i, kad Dievo teismas parema, 
kaip makloj’ė parašyta. Sfovim 
čidji arti štato lempa dar tebe
dega. ji rUfcšta. O fdėkas. to Oė- 
pastebėjo, Advė atneša ir‘ pa
stato tris kavos puodukus ant, 
stalo: ; x ;

—Juk busi nuo kelionės, išal
kęs/ —^'kalbina jiVilių Safttdį. 
—Slink arčiau,' valgyk. Ala- 
muk,< prisitrauk lįr’ tu krėslelį <..:

-i------- •............^.^...xj...a;u>-, ą . .t tm.,; ?

ją nuo žem^z Advė SU pUŠlb^i- VifštR UOŠUpramamU fttt-u 
siminėlio virpėjimu ir nutilda
mas/ lyg užkąsdamas skattdų 
dejavimą, jis išstena <

—Kur aš btivau? Aš buvau 
visur. Buvau Tannenbetgo mū
šiuose, buvaU Karpatuose; bu
vai! Argonų girioje, buvau prie 
Mainės, buvau Turkijoje, bu
vau pas..-. Bet kam lai pasakoti, 
juk fu nesuprasi, kas tai ir kur 
tai... Aš buvau Berlyne, padėjau 
maištų ke'Mi. O tada Oš buvau' 
čia, čia..Jis rodo ranka į 
rytus.. i

—Aš bliVad viskas: ištikimos 
Viliaus II kareivis, reVOliū’čiO'- 
UieriUS,- arba msištimnfcas, 
taip tati aiškiauaš busimi 
plėiil<dš;... Taip žmonės mus 
vadino ..'. . —': Vilius atsiremta 
ranka ’ į stalų j 'pašilui suknium
bą ap'f ’ kėtlės/■ paskutmius žou 
džius jis šifttįfedėdamoš pasako:

-r- Aš b'tiy a‘ti bėf trio n ti ninkoš!
(J dabar dž.,/! elgeta. ,

Viši dni^1^ baišiėii žodžiai 
,j..-b.iu.ipu . i.z a<• v, ,zivimbte prazvimbia . pro Kau- 
dieiteš aįkjią. Suprasti ?’ Ne, ji 
ničnieko nesujprauta. Gfat ir ge
rai taip, juk. šiaip nuiitiftų iš 
širdgėlos. Ji1 apsėdo prie kros
nies,. sudėjo delnas kryžium ir

sėjimu pastebi, .kad antroji jo 
nudrisfcUSiOŠ m'uhdiei^OB fWko-<- 

; ve tuščia.. ' . •
—Vilius, Raudys vienran

kis! — Pasibiflurejimas jau už
leido vietą gailesčiui.

—Tai tų meldeisi, mama? Ir 
neWfepėjĮai baigti maMo's? Dd- 
huba!' Ir aš,, tavo sūnūs,, tave 

, sutrukdžiau.- Taip, mamukaį, 
dabar tu jau nebežiūrėsi į kny
gas. Aš to jau nebeleisiu. Aš 
jas visas sudeginsiu!. Neverta 
melstis, sakau, neverta. Perkū
nija pereina ir neši’meldfžianl!. 
Matai, kaip jau praėjo. O be-, 
protis tas žmogus, kuris- dar ti
ki Dievą.

—Spartakistas! — suužia Ad- 
ves galvoj mintis, tlingusioji 
baime vėl pradeda grįžti. — Ar 
ne visokių apie juos girdėti bai
sių dalykų?!’ ; >

—Šunelioką tu dabar... —■ 
motina nęfi protes.tpoli, bet su- 
nusj neleidžią.j&i?kalbėti: J

į., .,■■ r- -y— v ■ ~

DR. P. VILEIŠIS.
. ■ ■; Atstovas

.Prudential IbA Oe. of America
175 W.. Jackson" BAR. 25M

Hbtafė OfftoF. N>Wfk, N. J.
5922 W. RooaeveM Rd.. Austi* 1175

Belinkite Lietuvišką 
2y4«Xą„ NatHan kanTėr

MVTtAt LKiVOR 
ČO.—FVttOtEfcALfc
4W R. Halsted SL 
Tek

Moctern Roafi»< (X 
1821 $0. LAtfNDAtE AVĖ.

J. and C. SareeKM, atrr.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokiu raštų stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne* 
mokamo apkėifiavirno.
Tel. CRAvford 0619

—f^lhai Apdrausti—

MC

-SĖPSPREAO MOTIFS PATtERN 2949
No.'2948—Išsiuvinėta lovatiesė.

I NAUJIENA NEtDtMCRAFT D«PT 
| 173t Sd. tfOtted St, Ctaeago, m 

gite įdedu dentą tf prašau atsiųsti man Pavyzd] No.

I Vardas ir pavardė....-—

I • C •. •• Adresas^-.-.---K-_.... »< < i
I Miestu ir valatijk^—-

No.. 2948

‘* r: . • ■ ‘ . . !

nebūtų buvę to, ką mes per . 
šiuOs metus pergyvenomfe.

—Viskas Dievo vaLa ... — 
motina nori vėl pradėti, bet sū
nūs užkerta:

—Ne, jokio dievo, o didgal- 
vi’ų ir drutpilvių valia.. Jie su
galvojo karą,, jie ir šiandien 
dar ... O žiūrėk mes ...

Sveikąja kaire Vilius Raudys 
pakelia tuščiąją dešinės ranko
vę.

—<Tu dar nežinai, ny>ma, kad 
tavo sudus vienrankis-.

Tikrai', dar ko noTS toki o bai
sesnio už pirmąjį įspūdį Rau- 

' cfieftei nebėra. Ji mato, tiesa, 
tuščią rankovę, bet šitos nelai
mės reikšmės ji ja ii neboaįyii'na. 
Ir tai., kad josios sudus toks- 
baikis' beikevis, i>r tai, rodos,, 
lyg if niepasiekia jos širdies gel- 

Trrės-. Ji visiškai ar užmiršo', ar 
bijo parodyti, tą' griežtumą,' ku
rį ji nuolat taikė Advei.

—Kur tu tik buVai iki šiol* 
Viliokai? Aš Vis mefdžiau'ši ir” 
viš prašiau Dievą,, kad jis tave' 
sveiką ir gyvą leistų sugrįžt? 
namo, ir išklausė' jis mano maL 
dą.-

i —Išklausė, hahalua? Iškllatisė.- 
Tavo Dievas iškfansė. Parėjau,' 
bet koks!'

—K??r m b4tvąi iki šiol? 
teatleidžia ino’fifia.

—Pragare bovai’i — ne vie- 
na-mę, beiK iš vie'po pragaro, iš
sprukęs, . pakliuvau į iki tą.. .-

—Nekeik, stmeli, tiekėik, tai 
ntiodeiiDė^ .— kalba savo kalbą 
RaUkĮlien®. •— Kol žmOgas ėsi 
P«šaif^jė, .tol daT Ilėgai'f būt 
pragare* $akyk: juk karas j'au 

1 seniai pasibaigė. Wg$s karą 
rašei, kad sveikas išlikai; tai 
kaip čia dabar? Ktit bitvai?

—Ar tau tai taip svarbu ži-i 
noti? ‘ '

—Kodėl tu toks nuplyšęs, ko- 
c|ėl toksai apžėlęs, nesisk,ulęs; 
nešvarus? Ir toks Įiukudejęs...'

Vilius Raudys pradeda’ judk- ■ < 
tis, kaip pirma.’ Jis žvengia be-, 
gėdiškai. Bet pagaliau ir šitas

suniis įagtfti^u į^fg^įžo. 
jai reikia sLen^t s džiaugtis,^įies 
tikro,- širdingo. džiuugsiHo, p dar 
ncpa j liMita.'

O Advė jau triūsia virtuvėje. 
Ji 'ruošia* i^akarės rtttvargu- 
siauh) pareit i uk. Kambario du
rys- aliidaros.- Ji girdi kiekvieną 
žodį. Iv iš. Vili'a’u-s Raudžio; kal
boj įi daro $Vad#:

—Ar sparthkistas,’ au? koTB'ii- 
n stag, ar bolševikas . . ,t — Ir

4Mii j

’;v

■ •• h in< il< K<ii,,iyą,,r7piiiqi

tMufctuve^ Viliau/
Vibus nė kiek nesiduoda ra

gi ii lis. Padėto prie lėkštės pei- 
tto bėi šakutės jis hesitaMddjA; 

'Tiesa,, kaip naudosis, kaip piaus1 
peilitf ir kžriįy duts Šakute ... 
Ądvę mato tą žTžhirųjį vargą,, 

'ktlfis šptftts Ratfdį (fabYrf pet vi-
&mžii£. Kiek jam dabar 

■metų?-Trisdešimt, daugiau tik- 
r&i n< K$tip ilgai teks jam dar

iiiėvtfi (iėkdi, jau gt’fžo ma
no sudus, — pradeda RaurfieYrė 

įbristi džiaugtis. Ji taip pat Vai-', 
nusfekštuindama ir nepaste

bi,' kadi Geibia Vilkti šen ten vak 
i gšint >jadėti< Bet Adv-ė tat pa
stebi. Ji aptepa Viliui duoną,- ji 
atplauna jam sūrio.

(J Vffitts sfžifgfit toks gėdingas. 
Jis valgo ir tyli.

—Dievui dėkuiį kad tik dat 
gyvas, — vėl plepa Raiidipnė.>

(Bus daugiau) .
»Ii ■‘OptA 1 >' ? - 4—1» >■ f v /

VICTOR BAGDONAS 
LOCAl, a long Distancb 

Moving
PMr Aūšt6ta fofM&aS, pfAhUš ir 
visokius • fSftėndua bei štofrliri. 
Vežam į tarmes ir kitus mies
tui 2efin» MiDA. MUS* darbas 
garfentaotas. Taipgi prisietom ao-

>iė|4*Mh*UuaM« MbM b Mi

. • FOTOGRAFAS 
CONRAI) 

FOTOGRAFAS

mos - rų$ies su mo- 
derti^kotfffš u i t * i- 
ętetais h? Holtyweod 
šviesomis. Darbas 
tttftn taotos.

W. st 
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KIENO KALTE?
“km užmokės Bilas?

A f JUS ytil&ltuhčtė u&ihūkčti UŽ padarytus nuoslo- 

Hits? Ak JUS galite rizikuoti ilgy metų bylas teis

muose kurios Užtrauktą dar didesnes išlaidas? Įsta

tymai juritš uždraustą vairuoti karą iki skriaudos 
ueailygMdth Kam st>(dyli sttve pdvojuri?. Vairuok 

(didžiai* ir pasirūpinki iinka/rtą apdraudą. Specia-
' .. . ■■ . • .ik ■ . 1 s ...»*'■ ■ :

feš žėtfios* kainos UtšdUbmingtefhs vairuotojams/

Klauskite apie šią apdfttadg šiurtdienl ':

Rašom visokią Apdraudą
trūCTES Tk K Y P K E'V I CI A - dvvAstn*.

' Aėvoęatyfc.,

jau,?-,Ai',,."1 i: iiįjįj,'šfaįiįjillįiĮjiįįį'

RYTINE RADIO 
VALANDA

.p/+>-•:iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto.
Sutra totais nuo 8:30 iki rf:15 

vai. ryto.
Pirmfadieniais taipgi 7:00 

VaL, vakare.
išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.

MA D

KAINA 15 CENTŲ 
Pik ką gavomę naują madų 
knygą, karią galite gauti pas 
mus. Siųskite tavo orderius: 
f^AtRllENOS

BUY
UNITZO

1 Vardas __

Adresas J 
Miestas 4.

; ▼•totu* .
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. Izoliacininkai

. Prakišo Legiono 
Konvencijoje
Legionieriai Remia Valdžios 

Politiką.

Išrinko Kasparą 
Delegatu

SPRINGFIELD, III.—(Te- 
legrama “Naujienoms”) — 
Antanas H. Kaspar, koman- 
dantas Dariaus-Girėno Pos
to No. 271, American Le- 
gion, buvo išrinktas Ameri- 

■ kos Legiono delegatu į na- 
cionalę konvenciją, kuri į- 
vyksta rugsėjo mėnesį Mil- 
wauke, Wisconsine.

Valstijos konvenc i j o j e, 
* kuri dabar vyksta Spring- 
;; fielde, III., yra labai daug 

lietuvių legionierių ir mote
rų iš Dariaus-Girėno Posto, 
iš American Legion Auxi- 
liary, ir kelių kitų postų.

'• SPRINGFIELD, III. — Izo- 
; liacininkai visaip bandė pa

sigauti savo kontrolėn dabar 
vykstančią Am. Legiono kon
venciją, tam ypač daug pas
tangų dėjo dienraštis “Tribu- 

“ ne” ir jo šalininkai, bet jiems 
nepasisekė tai * padaryti.

Atmetė Rezoliucijas.
Konvencija atmetė dvi rezo

liucijas, kurias izoliacininkai

siūlė, vienoje smerkdami U. 
S. pagalbą Rusijai, kitoje 
atakuodami kareiviavimo ter
mino prailginimą.

Konvencija nepriėmė ir ke
lias kitas rezoliucijas, kurio
se izoliacininkai smerkia U. 
S. valdžios nusistatymą karo 
klausimu.

Mokytojų Unija
Prieš Komunistus

DETROIT, Mieli. — AFL 
Amerikos mokytojų federaci
ja atsisakė priimti savo kon- 
vencijon 131 delegatą iš Ncw 
Yorko mokyklų, New Yorko 
universiteto ir Philadelphijos 
lokalu, v

Tie trys lokalai buvo iš
mesti iš unijos už pasidavimą 
komunistų kontrolei.

Į ____________

Nedidelis Skirtumas
Jei Vienu Daugiau

AURORA, III. — Katė “Tab- 
by”, priklausanti aurorietei 
Mrs. Maude Dewey, 665 Gar- 
field avenue, atvedė keturis 
kačiukus. Bet vakar “Tabby” 
šeimynoj buvo penki naujagi
miai.

Katė kieme susirado iš me
džio iškritusią naujagimę vo
veraitę, ją atsivilko prie savo 
šeimynos, ir visus penkis da
bar augina. O

400,000 DETROITIEČIŲ “NEPAGAVO” AUTOBUSO

M A t’ TTTNT’ aCVF

šie šimtai nekursuojančių autobusų parodo dėl ko tuksiančiai Detroito' dar
bininkų negalėjo nuvykti į dirbtuves. G ilvėkarių tarnautojų unija paskelbė 
streiką.

Mirė Garsus
Akių Daktaras

NILES, Mieli. — Sulaukęs 
77 metu amžiaus mirė Dr.C

Fred N. Bonine, garsus akių 
daktaras, pas kurį akis gydyti 
suvažiuodavo kasdien šimtai 
žmonių iš įvairių Amerikos 
dalių. Du metai atgal jisai 
sirgo plaučių uždegimu. Nuo 
ligos pilnai nebeatsigavo.

Baigia Detroito
Gatvekarių Streiką

Darbininkai Balsuos,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joljn Jf. gSiibeitns
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
1505-07 S o. Hermitage Avė, 

South Fairfield Avenue 
Telefonas LAFAYETTE 0727 

KOPLYČIOS . VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDyKai

Klausykite musų rudiu programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 va L ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU 8ALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

No. 4872—Išeiginė sportiška suk
nelė. Sukirptos mieros Nuo 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18.

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

utę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo 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 »Dept, 1739 
So. Hnlsted SU Chicago, IDL

DETROIT, Mich. — Miesto 
valdyba ir AFL transporto 
darbininkų unija sudarė lai
kiną susitarimą likviduoti 4-s 
dienas užtrukusį gatvekarių 
ir autobusų darbininkų strei- 
1<Q.

AFL sutiko su miesto pasiū
lymu duoti darbininkams pro
gą nubalsuoti kuriai unijai jie 
pritaria — AFL ar CIO trans
porto darbininkų unijai, kuri 
neseniai pradėjo Detroite vei
kti. • it i

Unija, kuri laimės, gaus 
miesto pripažinimą ir raštišką 
sutartį. < -

------------------ : i

Ray J. Petroshius 
Karo Aviacijoje

r

Diena Iš Dienos
h, ! .......................... I

•

Yončiutė Louise
P. P. Gurkis
Ruošiasi Vestuvėms

Važiuos Į Niagara Falls
18 TA APYLINKĖ. — Atei

nantį šeštadieni vietinėj lietu
vių bažnyčioje šliubą priims du 
jauni lietuviai Louise Yončius 
ir Petras P. Gurkis. Jaunoji 
yra duktė p-os Louise Sugin
tas, 1910 Conalport avenue. Jau
nasis Petras gyvena ad. 718 W. 
19th street. hi■

Vestuvių dieną jaunosios na
muose įvyks Vestuvių pusry
čiai, o po šliubo ten įvyks ir 
priimtuvės.

“Honeymoonui” naujavedžiai 
išvyksta , į tradicinę “honey- 
moonų” vielą — Niagara Falls.

Narys Naujausio Chicagos 
Kadetų Skvadrono.

NORTH CHICAGO. — Da
bar ir šio miesto lietuviai tu
rės savo atstovą Amerikos 
karo aviacijoje — jaunuolį 
Raymond J. Petroshių, 313 
lOth street.

Jisai yra narys naujausio 
kadetų skvadrono iš Chica
gos, kurį armija išsiunčia į 
Texas’ą 30 savaičių skraidy
mo kursams.

Kadetai gauna nemokamą 
užlaikymą, maistą, uniformas, 
medikalę priežiūrą, taipgi po 
$75 kas menesį, o baigdami 
kursus gauna $150 unifor
moms. Užbaigus" kursus jie 
tuojau priskiriami aktyvei 
tarnybai kariškoj aviacijoje.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Leo Czenvinski, 27, su Elea-

nor Nareikis, 21
Joseph F. Petrauskas, 22, su

Irene Mocarski, 24
Charles Abromaitis, 21, su

Anne Philip, 20
Malcolm Ritchie, 33, su He-

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.
____________________ Telefonas YARDS 1410.__________________

I. J. ZOLP
Phone YARds OTRI1646 Wert 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Litaanica Avenue

YARd* ’1
YAR<b 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 198th Street TeL Pnllman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica* Avenue Phone YARds 4908

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

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Mari.” statue by famed seulptor 
Daniel Chester Frėnch. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of Amenca’s defense preparations.

.YQlfcW OFFICE 0R BANK

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVI N G S 
BONDS 

ANDSTAMPS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti .priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
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.
Daugely j atsitikimų akys, atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIU AKIU GYDYTOJAS

Tel Yards 1829
°ritaiko Akiniu?

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampa* Halsted St 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.

len M. Norwash, 32
Frank D, Frantz, 22, su Phyl- 

lis Mary Erčius, 20 ,
Edward G. Wilkas, 21, su 

Ste.la friius, 18 ' į;
Waiter Evar.s, 21, sti Viola

Chascky, 20 . >, ’ ' r ? ■ |
Lcwis C. Marike, 24, su 

tha Jandi<s, 2o ‘ '
Harry Kluek, 22, su Harnette 

Le&auskis, 19 
.

Reikalauja
Perskirų

Agnss Moser nuo Joseph Mo" 
ser

gimimaT
CHICAGOJE

YOCIUS, ——, 5211 South 
Lorel Avenue, gimė rugpjūčio 
7, tėvai: Joseph ir Sophie.

ZURO, Robert, 4337 South 
Rockwell Street, gimė rugpiučio 
11, tėvai: Matthevv ir Auna.

$51,000 Už 23
Butų Namą

Chicagiečiams H. Nidetz bu
vo parduotas 23 butų aparta- 
mentinis namas adresu 925-29 
Easl 46th street. Pirkėjai už
mokėjo $51,000. Butai nuo 3 iki 
6 kambarių.

Apskritis Sumažino 
Mokesčius 13,332 
Namų Savininkams
Turės Mokėti $11,600,000 Ma

žiau Negu Sąskaitos Rodo.
Cook Apskričio mokesč’ų 

apeliacinė taryba daug skundų 
luo namų savin.nkų atmetė, 
bet 13,332 skundus priėmė ir 
atatinkamai jų numažino tak
sus.

Savininkai protestavo, kad jų 
sąskaitos buvo perdidelės ir ne
gerai išskaičiuotos. Apel acinč 
taryba su tuo sutiko ir nuo są
skaitų chicagiečiams numušė 
$9,842,754. Namų savininkam i 
už Chicagos numušė $1,746,898.

Tokiu budu apeliacinė taryba 
sutaupo namų savininkams, ku
rių skundus priėmė — apie 
$11,600,000.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street.
Valandos nuo l-r-3 ir 7-r-8 t 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 0039 
Rezidenciins Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

2400 WFST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 poni#»t 6 iki 8 vak. 

Telefonas SEELEY 7339 
Namų telefonas Brunswick 9597

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

ir 7 iki 9. ; r 
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 STRTFOUT9
Gvdvtoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 47R7 

Nanių Tel. PROSPECT 1930

DR~ C Z VF7ET TP
DENTTSTAS

4G4K Sn AsMand Avė.
arti 47 Strent 

Telefonas YARDS 2246 
Valandnc nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti
..... ■■■■■■■! ........................ i mm.

DU BRUNO T. 
’ZTtrrtck’ a a 

r.vnvTom rp chirurgą® 
NAUDOJE. VTFTOTE / 

2403 Wpst . 63rd St,. • 
VAT.ANDns- 5!—4 noniet ir 7 -P 
vakaro, tmčiadienfafa ir sekmadi* 

niais pagal susitarimą
Telefonas Re2$Tock 7899. F;/?. 
Namų teL Repiiblic 4888

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12.4 
Phone YARDS 7299 S 

g _ ■ •. T./ J -Lf: -Į

^KTfATAUflMi
DR. HERŽMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus katpp patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAt 3119 
Rezidencijos telefonai:

Snperior 9454 ar Central 7494

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena. ‘
Phone MIDWAY 2880

• • . A S’ t •

Telefonas YARDS 9994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. .

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

piet, 7 <kf 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI '
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais Jr Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St '
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namu tel —Hvd*» Perk 3398

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



I

. Pirmad., --------- --------- "
patarė jai nueiti jioličijoh ir pri- 

prie vagysčių, Uūd jai 
nebereiicetų višą gyvenimą šlap- 
št£hs- trife Hienas ji kama
vosi, naktini nemiegojo, galvo
dama felti ar neiti, bet galiai! 
rittžprfendč dvąšiškib patarimą 
priimti; ir todėl atėjo į Nett 
City hbovadą.

Atėjo Policijai

Vagiliavo
Jauna Mėrgina — l)i^artidvb 

Alinėse
,T0WN OF LAKE. —J New 

tity nuovadą Tbwh of Lake 
atČjo Ž2 melų mergina,. Marga- 
ret Blake (atrodo* kad ji lio- 
iuvaite) ir paprašė ją aireštiib- 
ti.

BaklnŪštn k&tel, MeHHha at-1 
hnkfe; ftnd ji hi-
htiodttmh it* pktnhithuiartiū 
H&k BaMbdžiŪ frth., Ji MŪtiko 
v^rą vhftlu kaipti, kūHe 
ūyb sū ja ir išsive
žė į tėUš hnntui; čaivėL iūdiū- 
noj.

IšRietti Iš hulb
Iš ten Ralph neva išvyko | 

Michiknbį fekdli pibigiį vestu
vėms, bet AfeB^gFįžd. 1Letos iš
mesta iš buto; ji pasivogė $40 
ir laikrodėlį.

Po to ji pradėjo dirbti Ęteie’s 
alinėje; įHe 39th ir JlaHetb; kur 
gyveno $U giminaite Rdth Ze- 
kus. Darbą įialikd'ama merįįiO 
pasivogė giminaitės kailinį pal
tuką^ Vėliau ji dar dirbo ke* 
lioše, kitose alinėse ir gaiiau su
tiko "pažįstamą kunigą.

T&9 biettaš; Triš fekUš i-
Ji pasiskundė j am < apie savd 

vargingą gyvenimą, ir kunigai 
------ *----- ----- i------ _ u^... ..

Western Electric 
Išdalino $14 Mil. 
Kontraktais

Raįi pagreitinti kariškų užsa
kymų . pildymą. Western ęiec- 
ti-ic fe„ išdalino $i4,bdo,boo 
kbritraktą mažiems 'šub'-kon- 
ttnktbri&infe. Vietoj viehos W. 
E;, dabar darbų atliks ir 250 
mažą dirbtuvių.

W. E. viso turi $Š7;Obb,d6o 
kžhnšk&i'š kontFdktais iš 
džios.

Stiėtnė Policistą 
Už Kareivių 
Išnaudojimą

val-

VYRAS nori alimonijos

1

lt. 0 *

NA 11.1 r PNŲ- ACM E Photo

Jahies C. Brhzell, sportsmanas — biržininkas, ir jo 
žmona, buvusi Ispanijos princesė Rulh jPinatelli D’Ara- 
g’dif, Los AHgeleš miėste, Idir jis dabar atsakydamas i 
jdš užvestą perskyrų bylą prašo, kad ji jaih mbkHtl po 
tūkstantį dolerių į mėnesį alimonijos.

LflOISSS
Us

3316, So. Halsted Street

AtfemS $

' PirtijfUŠ;
- HARVEY, III. — Magistratas 

A. Bergeren išdavė varantį 
areštuoti pol cistą Edward Par- 
chem nuo 12734 Honore Avė.; 
Blue Išlaidi, kuris tiesiog api
plėšė 6 kareiviuš važihojdnčiiiš 
namo į Chicagb iš ChUrtutc 
Field.

Net ii bėjo Teišės Bausti.
Jišhi šltštabilė aUtoniobilį, kų- 

rldnVe kareiviai važiavo pi i e 
iSfaiii ir VVodd, pareiškė kad jie 
“pravažiavo raudoną šViešą“ ir 
pagrąsiŪo areštu, jeigli jie hc- 
UŽsimokės pabaudos.

kareiviai sudėjo višuš
paskutinius centus, viso $1.89 
ir juos at/dąVė paręhėni’ui, liet

P^ktiuhiiiš Jiį

s'rivo

tor CjulAri; kuris pdtytė,r kad 
P.ąrche.m' neturėjo teisės karei
vių nei stabdyti nei jų bausti.

Kriminaliu Teismo
Naujas Viršininkas

Circuit teisihb teisėjas Robert 
J. Durme buvo išrinktas krimi
naliu teisino vyr.aus’u teisėju. 
Pareigas pradės eiti rugsėjo 2 
d. Buvęs krittr. teismo viršinin
kas Jariise F. Fardy grįžta į 
Stiperior teismo civilį skyrių.

Pirmas užsiregistra 
vintas pagal Voorhis 

Įstatymą

Išvyksta Į 
Manevrus

i

reika- 
organi-

nereiškia musų jokį musų 
valdžios užgyrimą tų organi
zacijų veikimą.”

Kadangi Įstatymas 
lauja užsiregistravimo
zacijų, kurių veikimas yra le- 
galis, viršminėtos rųŠys orga
nizacijų gali parodyti visuo
menei ir valdžiai savo gerą 
Valią >su litiosnoriu ir teisingu 
perstaiyhm savo darbo per 
užsiregistravimą. Toms orga
nizacijoms, kurios abejoja 
apie savo stovį, patartina tar
tis su Teisingumo Departa- 
inento Špecial Defense Unit 
atstovais. Tie atstovai malo- 
hiai siiteiks visas reikalingas 
ihformacijas. —FLIS.

Kažin, Ar Visi 
Išliko Sveiki?

Plėšikai, kUr.c Įšliaužė Oli- 
ver J. Johnson’o sandelį adresu 
3214 North Sacramento a ve
nde, pdŠ vogė 16,200 kiaušinių. 
Jii vertė $450.

KK.A.1J įsai AlK, HUU, HALt 
Namai-žemė Pardavimui '

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Savas kambarys. 2 vaikai. 
$8—$10. Greenleaf 0617. Telėfo- 
nuokite skelbėjų sąskaiton.

HELP WANTED—MALĖ 
_____ Darbininkų Reikia

REIKALINGAS 
DARBININKAS

SPAUSTUVEI, 
kuris moka visą spaudos dar
bą. Atsišaukite greit.
Box 2521, 1739 Sb. Halsted St.

perkam, parduodam hiaftbm 
namus, lotus, farmas . ir bizniu*. 
Turime 'didėli pasi rinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
iirkU^ma 
narnavimo ši

KALVIAI, FINIŠERIAI, patyrę 
prie trokų body.

JACOB PRESS’ SONS, 
3320 Normai.

REIKALINGAS ŠIAUČIUS. 
Kambarys, užlaikymas ir geras 
mokestis. 5650 W. 63rd PI., beis- 
mante.

HANDY MAN, 25-35, dirbti dirb
tuvėje. Kreipkitės 4600 W. Huron.

4631 S. Ashland Avė
________ TOL YARDS tdbL .......

' tElSiNUi BAfttrEKAI 
PARSIDUODA štbŠ PROpĖRTtS:
.2 fldtai po 4 katab. Nadjąą, mo

derniškas muro namas, tailo sie
nos toiletUose ir Kitbhen Cabihets.

6 kamb. nauja modemiška muro 
rezidencija.

10 flatų geras jpuro namas.
3 flatai ir. štorės, bizhiavaš mu

ro nąfrias. .................
3 flatai, 3—5 khmb. muro na

mas.
5 lotai visokio dydžio, geros plė

tos.. Visi šie namai randasi .Mar- 
ųuelte Parke ir parsidUoda .teisin
gom kfeinomiš. Rašykit it tdatykit 

JOS. VILIMAS
6753 So. Rbckvvėll St. 

Tel. HEMlock 2323.

Šiandien iš Fort Sheridan 
Louisianą išvyksta 4C-tOji kran
tų artilerija, o iš Fort Cuslcrio, 
Mieli., ten j'Jų išvyko 5-ia įxs- 
tinihkų divizija. 

• * < ’ 
Konvojus iš Fort 

susidės iš 790 trokų
Kelionėje ir manevruose Užtruks 
šešias savaites.

svetimos

jojo ga
ni. ir rei- 
organiza-

Sheridano 
ir ginklų.

JURGIS AfeTIŠAUSKAS

200

St. T ukc’š ligoninei

Metines Mirties Sukaktuves.

$

»

ANTANAS SHIMKUS
8225 S. Kėdvale Avenue

Fettrlskyrė su šiuo pasiiiliu rugpiučio 23 d., 7:10 Vai. i*yto, 
1941 sulaukęs >#nsBs Junž., feimęs Lietuvoje, Šiaulių apskr., 
Šakėnų parap., Eidukių kaime. Amerikoj išgyveno 37 metus.

, . Fąlikp 4|ąeliąiąe ųuliudime moterį Barborą, po tėvais Bud- 
tmaiię, po ptrrau vyrti MkatUįenę, 2 sunkis, Zigmontą ir. Anta-
ną, 2 .diiktėns, Žefttą James Howard, Helen ir žentą

ir James Howard ir Rlęhard 
2 podukras, Marijoiįa‘Adams 

ir Josephine Jordan, ir jų šelnĮas; brolienę Zofiją Gricienę ii* 
šeimą; švogėrką. Marijoną Grikaenę ir šeimą ir kitas, giminės. 
Lietuvoje paliko seserį Marijoną Daunienę ir brolį Zigmantą ir 
kitas glmineš. •' . .

Kūnas' pašarvotas * koplyčioj, 710 W. 18th St. Lkidotuvės 
įvyks antradlhMK vitgpiiičio Š.. 8:30 vai. ryto, iš kopi. į Dievo 
Apveizdos pMUp,\ bažnyčią, kurioje atšibuą gedulingoj pamal
dos už velionio slėlą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero

ą. Ii. Ah&ftb Šbhhllaus gimines,; draugai ir pažįstami 
e^t dupUltdžJai. kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini pątarnavimą ir. atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

MbteHs, Suhųs, . Dttkterys» Posūnis, Podukros < ir Giminės. 
» ■ • • ’ 4 ‘ •* .į

Und. Difm AHtiriiU M. RhŪlips, Tėl.. YARDS 4908.

Apiplėšė 
Katedrą

parapUbjK^.Katilo, tfeįybbjį, Panevėžio apskrity, Nbfcėgalo 
sodžiuje. Amerikoj išgyveno 4B metus.

Paliko diUelikme, nUįįądjnie dukterį: Stellą, tris sunus. ięet- 
rą ir marčią Viktoriją, Bruno L. marčią Phyliis ir Joną, Kąhūkę 
ęągoį, .du bfrHįuifc M>tąj9ša, ir jPovilą ir brolienę Kktryną, (Se
serį Oną Lietuvoje * ir daug kitų giminių ir draugų.

kuiias pašarvotas namuose 3214 S6. Uąioh Avė., tel. Victory 
637$. LaidotiiVėš įvyks tlreČiadienį> rugpiučio 27 d„ 8:30 ,val. 
ryto išgamų į šv. Jųrgįp parap. bažnyčią, kiilibjė atšibiiš gėdii- 
lirigds pątaaldtts Už Vėlibnid sielą, b iš tėh bus nulydėtas į ŠVk 
Kazimięro kapinės. .

pakktttihį pktarliavimą lt atettvėiitiiriltiią. NiUitidę lieka:
Diifctfe, Šūhųš, Markios, Broliai, ŠeSuo ii Giminės.
Laid. btfbkl F; i. teidikhs; Tel. YARtiŠ 1415.

Adams

Keli nežinomi v'agys nulaužė 
spynų Holy Name katedros du
ryse, ir pasivogė aukų dėžę, ku
rioje buvo apie $50.00. Dėžė bu
vo metalinė ir svėrė apie 
svarų.

Išėmė Sagutę 
Iš Plaučiii

šešta- 
Ifehį buvo p'idaryla kebli ope 
rkfeijri. Daktarai išėmė sagutę 
ši plaučių 9 motų mergaitės, 
Jane Knoy, Indianapolis, Incl 
Ją reikėjo atvežti į St. Luke’s, 
nes tdi vienihtele ligoninė vi- 
durvakarinėse valstijose, turin
ti instrumentus tokiai Operaci
jai.

ELŽBIETA 
DABULSKIENE

Persiskyrė šu šiūo pasauliu 
rugpiučio 27 dieną, 1940 m., 
gimus Lietuvoje.

Paliko, dideliame nuliūdi
me vyrą Antaną, dukteris An- 
ną Zack ir Agnės Mažeiką.

Liūdnai atminčiai musų i 
brangios , žmohos ir motinos, ) 
bus laikomos šv. Mišios Nė- į 
keilto Prasidėjimo Panelės Į 
švenčiausips bažnyčioje rug
pjūčio 27., d., ,19£1 m., 8:30 V. 
ryto. KvįeČtattie visus gimi
nes, draugiu ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas.

Mes ; Tave, musų brangieji I 
Elžbjėta, niekuomet neužnlir- | 
Šime. Tu pas mus jau nėbė- 
Sugrįšl, Joet mesA ankščiau Mt j 
vėliau pas Tave ateisiniė. i 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę- lieka:
VYRAS, DUKTERYS d I 

IR GIMINĖS, i

I-III! JI IJIHIWI.il. mwwi.' m iU'IĮi:iWliWBWll>i

Teisingumo Departa m e li
tas praneša pirmą užsiregis
travimo pranešimą, pagal ne
seniai pravestą Voorhis Įsta
tymą. Pranešimą pasiuntė 
“Austrian Action, Incorpora- 
ted”, Ncw York e veikianti 
korporacija, su paduotu tiks
lu “išgauti visais legaliais bu
dais išliuosavinią apgalėtų Au
strijos žmonių nuo 
jėgos.”

Voorhis Įstatymas 
lion sausio L d. 1941 
kalauja kai; t kurias
ei jas, kliubus, draugystes, po
litines partijas ar kombinaci
jas asmenų, .užsiregistruoti su 
Generaliu Prokuroru ir siųsti 
pridedamas informacijas kas 
šešis mėnesius. Dviejų rusių 
organizacijos patenka po ši
tuo įstatymu.

1. Organizacijos su tikslu 
sudaryti ar prievarta kontro
liuoti Jungt. Valstijų valdžią, 
ar bet kurią kitą valdžią, ar
ba bet kurias jų šūbdivizijas, 
kurios prievarta ar militariš- 
kais budais nori įsuiriiti - arba 
įsteigti valdžią. .

2. Organizacijos, kurios la
vina narius vartoti šautuvus 
arba kitus ginklus, arba dėsto 
militarišką arba laivynišką 
mokslą, arba muštravoja na
rius, dalyvauja parodose arba 
kituose veikimuose militariš- 
ko ar laivyniško pobūdžio, ir 
kurios, prašo ir priima finan
sinę paramą bile kokios rū
šies, tiesioginiai dr netiesio
giniai, nuo’ svetimos valdžios, 
jos agentų, arba nuo svetimos 
politiškos partijos arba tarp
tautinės politiškos organizaci
jos, arba kurios valdymo bū
das paeina nuo nurodymų ar
ba sūndarbyste viršminėtų.

Tokių organizacijų neužsi- 
regristravimas neša piniginę 
bausmę iš $1^0,000 ir penkių 
metų kalėjimo bausmę, ar 
abi.

Voorhis Įstatymą pildys Tei
singumo Departamento Ap
saugos Vienutė po vadovyste 
R. Keith Kane. Tyrinėjimus 
ves Federal Bureau of Inves- 
tigątion. ,f . ,,

Genetinis Pifdjkuroi^as, 
kalbėdamas apie Įstatymą, sa
kė “Voothis Jstatyttiias reika
lauja užsiregistravimą netik 
organizacijų griaūildhčię po
būdžio sąryšyje šu vaiiižioms 
šioje šalyje, bet ir uŽšiHįįiš- 
travimą grupių, kufciūs ieŠlco 
perversti syetirniį 
siregistrąvimas neneša jokios 
gėdos. Užsiregistravimas gali 
rbikšti tik prišilaikyrrią prie 
Įštatynių ir tūb pačiu laikd 
reikia suprasti, jog priėmimas 
užsiregistravimo Iptfehfešimo

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
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. 
33rd st.; Ižd. pagelb. — Ona Ja- 
cobs, 4409 S. Artesian avė.; Marr 
šalka — Ftank Venckūs, 2649 
W. 43rd st.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
STĖS VALDYBA 1941 METAMSi 

Joe Balchunhs—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; P. P. Kilis,—Vice- 
pirm., 3347 Lituanica avė,; A. 
Kaulakis — Nut. rašt, 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. Pošką— 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar- 
kis—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas aptrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chič, L. 
Auditorijoj, 3133 S, Halsted st. 
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

bRAŪGlJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 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- 
shirig 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., 
tėl. 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., 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.—L. Jucius. Draugi
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. 
Rockwell st.; Vice-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.; 
Nutar. rašt.—M. Titiškis, 3638 S. 
Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius — 
B. Gulbinas, 4035 S., Maplewood 
hve., tel. Virginia 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
šekrhadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 vai. popiet, 
“Sandaros” svet, 840 W. 33rd 
st., Uhicago, III.

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

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
ąve.; Vice-pirm.— Mike Čepui, 
3327 tV. Lė Moyne st.; Nut. rašt. 
—A. Lungevičž, 1814 Wabansia 
avė., tel. Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 W. Pierce avė.; 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LęMoyne St.. M Mįtmgaį,,, atsibūtą 
k’aš trečiu ketvergą. 3600 We§r 
North avė. .

LitiitlANiAk , bfcMOURATjb 
CLUB of thė 15tti Whrd VALDY
BĄ / 19-41 MĘTAMS: Pbes.—Floyd

J. Dovijat, 5945 S.,,Albahy avė.; 
Vlte-pres. — Josėph Vaišvilą^, 
6147, Sb? ,Wašhtenaw ąve.; Re- 
cbrditig šėė’y— Ju&tin Tarvidas; 
5931 Šb. Aibftny aV0.i jFinance 
Sėt’y—Jphū Noreiką, 5924 South

Sergi, ai Artas—Mr. A. DulęUS. 
6404 So. Cątapbęll avė.; Legal 
Aįvišor—Chas. 2ek»S, 2511 W. 
ėpth st.;, Eihance ęommiitee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Mąplewood 
ave.? and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Exėctitive Ųomba.— 

; Mt. Charles Daivis, Mr. Kėž.

BENT—Ik GENERAL 
Rehddai—Bendrai

RENbAI 6 KAMBARIŲ FLA- 
TAS. Karšto vandens šilima. 
Gera transportacija. 2436 West 
45ih St.

» ............... i. imu n. ii.*—■»

F u RN K1U KE E1XT U RE FOR-S ALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

APŠALbOMAS “DISPLAY CASE” 
. 11 .pėdų. “Super Cold”. Atsiimta.

Balansas primokėti, $595; $10(
įmokėti, po 75c į dieną.

540 N. La Šalie.
. ....... .........................

BUSINESS CHĄNCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
Dining Car restoranas. Gera vieta. 
$50 dienoj biznio. Kreipkitės prieš; 
2 arba po 6 P. M. 2540 Pershing 
Road.

PARSIDUODA MARQ U Ę T.T E 
PARKE 16 fialų namhs, Ręndęs į 
metus gauna $o,6MĮ..' Priimkime 
mainus keturfIetį arba į 7 tnažesnį 
namą. ’ . . iVf.LUi1.

|0 flatų apartrtientaš. $Ž4,OTu.
4-flatis, 12 mfetą ienūrto, tauri

nis, apšildoma^. $13.000. • j.
3-flatis, mūrinis, apšildomas. Rai

na $8,000. '
2-flatis. Arti 63-Čios gatvės. Kai

na. $7,500. ♦■4-24.
2- ftatls, medinis. Kaina $4,000.
3- flatis, medinis. $64 tehdoš į 

mėnesį Kaiųa $2,000, t
Rendos išmokęs jums narus-

’6 flatų .tautinis. P’ečiaiš apšildo
mas. $13,000. •Lįt-*“
. 300 akerių Wisconsine .ftrtna, 
Gėri trobesiai, gražioj Alėtoj*, jirie 
Yello<v upės. Verta $20,000.. Far- 
merip mirtis. Našlė parduoda tik už 
$10,000. Yta bė skolbš. Anta mai
nys į Chicagos namą.

PARDUODU DUONOS KEPYKLĄ 
Su namu arba vieną bizni, su 

rendos lisu terminai, kaip ilgai no
rės. b4 metus dariau pasekmingą 
biznį, dabar pasenau, noriu poilsio.

Jei kas norės, išmokinsiu ir pri
pratinsiu to amato.,

Norintieji pirkti ar rėifduoli, at- 
sišaukit į siavininką:, 

iJub\viK gotoWTt,
28U3 Emerald Avė., Chicago, 111. 

Tėl. Caluinet 4959 ?

GROŠERnĖ. MĖSOS krautuvė 
.pardavimui. Gera vieta ir daromas 
biznis. Nebrangiai greitam parda
vimui. Nori apleisti miestą. Pasi
matymui šaukite Taylor—YARDS 
3181.

Šiemetis, and Mt. Gūra; Board 
of Grievances—J. Tarvidas, Ch. 
Daivis, and, Gust Ritter; Publi- 

. čity Committee — Ch. Daivls.
AMERICAN L1THŲANIĄN. ClTl- 
ZEN’S CLUB—Political and Bene- 

ficįal 6f the 12th, Ward, Chicago, 
Illįnois — VALDYBA 1941, ME
TAMS: k. Šova—iiihk, 4060 Š. 
Maplevvobd Avė.; F. Jakavičė— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nūt. rašt., 812 
Wr 33j?d St,; Lucille S. Dagis— 
turto taŠt., 2902 W. .Pėršhing Rd.; 
Larry Lūbik—kOhtt. rašt., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parenjgi- 
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Western Avė.; 

kvotėjas, 
Virginia 

tatai atsibūva 
ib 3 sekmad., 

W. 43rd 
vyrai ir

Dr. T. Dundulis—Dr. 
4157 Archer Avė., tel. 
0036, Šusirinkięnai 
kiekvieno, mėnesi 
Hollywpod svet., 2417 
St. Į Kliubą priimami 
moterys nuo 16 iki 45 metų ataž. 
lygiomis teisėmis ir mokestimis.

ET ŽAGARIEČIŲ ~kliūb6 'val
dyba 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirta., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; j. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero, III.; Stella Kasper—Fin. 
rašt., 3145 S. Eemarald Avė.; E.
Ramašauskienė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasiefrius, 3824 
Deodor St, Indiana Hafrbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Salakas, 1414 
So. 49th Ct.. Cicero, III, Alfons 
Masiulis. 3252 So. Halsted Št; 
B. Gurskienė—Koresp., 3252 So. 
Halsted St; K. Balchunas—Mar
šalka. 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į me- 
įįėšį, kas kbtvįttą šekniad,. įrit
ina valanda popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. <43bd St.

pft-sTfcs tAVtiška gaRsuš 
Varpas liet, ir lIEtŲVaIciu 
VALDYBA 1 &41 METAMS: -

Kinkas— Pėter, Ųkockife, 2539 W.
46 .Pi.l Pięm. pa£felh.s — Št Vfc|- 
tlkhltlš. MbB, W. 6Įsi St: W

4512 ,13. Wbod’?Št.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 451 h St.i Kafcos 
glob.: Frartk Wenškūjs. 2039 W. 
43rd St., Ant. .Ivbhaitik, 5542 S. 
Talman Avė.; TTustee ,— «Į.,YuŠ-

F. Cžesna; , 4501

Talman Avė.; Ttustee ,— JT. Yuš- 
kehąs. 2547 W. 45th St.; Ligoniu 
apiekunss —A. F. Cžesnd; , 4501 
Ė. PaUliha St.; Ahha Pikthrha 
1425 W. 45th Št.; Maršalką — J. 
YUcikas, 4624 Š. Mozart St.

PROšpect 6025.

bar’GeNV bižnio bLokAs 
4% KARTUS RENĮK 

Krautuvės, ofisai ir. 
arti ^9-tos ir Ašhtahd.
500.. Ilgam terminui ,• ai 
kompąniia . finansuoja. Say 
kUtš negyvena miestė, s&k< 
duokit. Cfcsh rėikia $10.000,

X &. POA

Ui, 
io,- 

os 
as, 

to! Par-

ttii

8553 ,S. HERMUAGĘ, 
rių muro bungąlofa, ks 
dens šilima,-StokeriS. Pat 
vininkaš. BEVerly 37Š5.

BĄRŲĘNAS
ties 5150 Š. Western Ave.^Štoras 
ir 3 flatai, 3. ekstra lotai. Kaina tik 
$5,500. $i,obo ar daugiau įmokėti. 
John Maramicsin, 5418 S. Ashland 
Avenue.

■*
FARMS FOR SĄLE

_________ UkUi PaYdAvitam

40 AKRŲ, DERLINGŲ,, jusliu 
nuvalytų, 6 kambariu Hhm06, |>t*ife- 
šais aukštesniąją mokyklą. $2509.

Bok 1, Route 1, Draper, Wls.

REŠORTŠ FOR SALe : 
________Kurortai Pardavitaui ♦

PARDAVIMUI RJESGRTAG, 
$4,000. Pajamos $275 per 
Pusė cash. ADOLPH, RoCKwell 
3405. šaukit tarpe 11:00—2:00.

SCHOOLS
Mokyklos 4r Pamokos u v

Electric and Gas . vYėlding 
Mokės jum daugiau pinigų. 
Sunaudokit savo lt 

Mokėkit laikui 
NERE

ĮPASIRA___^ . .
Lengva išmokt pagal Aaujiį taūių 

metodą. : . L 4
Atdarą dienomis—naktimis—Šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankyki tausti mokyklą.., \

INDUSTRIĄL TRAPE SCHOOL 
1910 So. Kedale Avė.

Phone ROCKWELL 71&7.

ai
MOKYDAMAS. CAfeli—r 

už rakandus, sdtdupyši nUO 40 ttl 
60%. Mes pristatome bile Itut* .ftį- 
šaukiie ar rašykite dėl daugiau in
formacijų. Vien tik naciOItallal ži
nomi daiktai randai

ALteAVSKAS;^
6343 So. WesteTn Avė., • ų 

Chicago, III. Tel. REPublic • 6p61

FINAN
Flhan

ANT 1-MŲ MORI 
^fgrtesiniaiš atmbV

us.

add loKn ĄssOėUTioN 
, . , of CHlCkGbi vi 
2202 W. Cermak Rd.

ŠEN. J. KAZANAUSKAS, Se* 
Turtas virt $1,000,000.00.

«
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Pirmad., rugpjūčio 25, 1941

aliejaus bendro- 
savaites pabai- 
algas darbiniu- 
centų valandai.

ATIDARO KELIAS NAUJAS AMATU 
KUASAS CHICAGOS MOKYKLOSE

Lavins Darbininkus Chicagos Ginklų Dirb
tuvėms; Kursai Prasideda Rugsėjo 2

Sako, Kitaip Daug Dirbtuvių 
Turės Uisidaryti. 

* *

Victor Olander, Illinois
Darbo Federacijos preziden
tas, kviečia Illinois unijas ir

kokios jų
ACMFU’.TTENr

Suomių garlaivis Aurora, pririštas New Yorko uoste, užsidegė neišaiškina
mu budu. Tai antrasis laivų gaisras New Yorke savaites bėgy. Vienas Auroros 
karininkas užduso, kiti 18 įgulos žmonių išsigelbėjo.

Chicagos viešos mokyklos ir. •« i • TY •
du universitetai rugsėjo 2 <L, RClKalaUJH D<lllgl<lU 
pradės specialius devynių «a- 17 j. 1 i
valčių amatų kursus. Jų tiks-J KSFO KOIltraktll 
las bus paruošti darbininkų yt 1 4.** » *
dirbtuvėms, kurios gamins V31SII13I
ginklus arba netrukus pradės _______
operuoti, kaip pav., Buick 
aviacijos dirbtuvė ir Studeba- 
ker, prie Archer ir Cicero.

Trys Pamokų Permainos.
Kursus galės lankyti vyrai 

nuo 16 metų amžiaus iki virš* dirbtuves konferencijai svars- 
40, jeigu tik turi norą mokin-|tyti kritiška padėtį, ku

rioje kai kurios valdžios pra
monės yra atsidūrę.

Trūksta Žaliavų.
Valdžia varžo daugelio ža

liavų vartojimą civiliams rai
bus nuo 3 kalams, rezultate tos dirbtu

vės, kurios neturi kariškų už-

pereiti į kitokių produktų ga
mybą, kuriai nereikia varžo
mų žaliavų. Bet ne visos dirb
tuvės gali tai padaryti.

Šaukdamas konferenciją, 
Olander sako, kad jos svar
biausias tikslas bus supažin
dinti valdžią su 
rimtumu ir išreikalauti 
giau kontraktų, ypač 
dirbtuvėms, kurios turi 
daryti.

Pamokos bus duodamos tri- 
jomis permainomis, kad dar
bininkai, nežiūrint 
darbo valandos, 
lankyti.

Pirma permaina 
iki 9 v. popiet.

Antra permaina — 9:45 iki sakymų, turi' užsidaryti arba 
vidurnakčio ir

Trečia 
naktis iki

Kur

permaina — vidur- 
6-tos ryto.
Kursus Duos.

mo-duos sekamosKursus
kyklos:

Northivestern universitetas.
Illinois Institute of Techno- 

logy.
Austin, 231 N. Pine avenue.
Ilarrison, 2850 VV. 24th st.
Crane, 2245 

bulvaras.
Engleivood, 

avenue.
Lane, 2501
Lindblom, 6130 S. Wolcott 

avenue.

IV.. Jackson

6201 Steiuart

TV. Addison st.

Schiirz, 3601 M H tvanke e av.
Tilden, MM S. Union avė.
Chicago Vocational S cho oi, 

871 h ir Chapell avė.
Kursai apims aviaciją, elek- 

tro-mechaniką, radio, motorų 
konstrukciją, braižybą, “weld- 
ing” ir kitokį mechanišką

Padarė Krata i*
Lenkų Salėje

CICERO. — Cook apskričio 
policija, kurios naujas laikinas 
viršininkas yra John J. Healy, 
padarė kratą Cicero lenkų sa
lėje, adresu 2846 South 48th 
Court, ir areštavo apie 60 žmo
nių už lošimą pinigasi. Vėliau 
visus, išėmus 4-is salės vedėjus, 
paliuosavo.

Padare Kratą 
Willow Springs 
Kabarete

Veikė Nuovados Pašonėje.
Valstijos policija ir valstijos 

gėrimų departamento nariai 
pereitos savaitės pabaigoje pa
darė kratą Club Elgin kabarete, 
prie Archer ir Roberts Road. 
Kaltina įstaigos savininkus ne
padorių namų užlaikymu.

Netoliese yra Cook apskričio 
policijos Willow Springs nuo
vada, bet ten policistai dėjosi 
nieko apie Club Elginui prime
tamą nepadorumą nežinoję.

JACK SWIFT'

The CRI5IS 
ARRIVE3.

~ IN THE 
ANTARCTIC 

CRATER, 
THE 

MIGHTY GYRO, 
WHIRLING 

AT FEARFUL 
5PEED, 

TILT5 ITS 
MILE-HI0H RIM 
5LOWLY UPWARD 

situacijos 
d au
toms 
užsi-

Užtiko Unijisto 
Caldwell Turtų 
Dėžes

Traukia Teisman Ir 
Income Taksus.

Clėrks

nesibaigia.
Vienoj
dabar

Caldwell

dėžėj
tyrinė- 
nudėjo 
Pinigų,

'Prašalinto Retail 
unijos (AFL) viršininko MaX 
Caldwell bėdos

$65,000 turto
Prokuratūra, 

jauti, kur 
apie $910,000 lokalo 
užtiko' jo saugią dėžutę Ste- 
vens viešbutyje, kurioje buvo 
apie $65,000 pinigais ir honais. 
Taipgi užtiko ir antrą Cald- 
well’o dėžę, Mutual National 
Banke, 7844 South Halsted 
street. Ją atidarys šiandien.

Federalė valdžia dabar ren
giasi imti Caldwell nagan už 
melagingų income tax raportų 
pildymą.

Vyras Mušė Per 
21-mis Metus

M.
Galiau Gavo Divorsą.

WAUKEGAN, III. — Mrs.
Horak skundėsi apskričio teisė
jui Dady, kad per 21 metus vy
ras ją mušė bent du kartu per 
savaitę. Ji pagaliau nusprendė, 
kad nebegali to pakęsti, todėl 
nori divorso.

Vyras Martin Horak prisipa
žino, kad žmoną mušė, bet, sa
ko, “nesmarkiai”.

Teisėjas jam , paskyrė $2£0 
pabaudos, o žmonai davė divor
są ir $3,000 turto. Horakienė 
yra 8 vaikų motina.

Užmušė Berniuką, 
Antrą Pavojingai 
Sužeidė

prie

guli

Automobils Pabėgo
Ant vieškelio U.S. 34, 

Yorkville, III., labai greitai va
žiuojantis automobilis užvažia
vo ant dviejų berniukų-skautų, 
važiuojančių dviračiais.

14 metų Nicholas Von Der 
Liet, 1449 Gręgory avenue, bu
vo užmuštas vietoje, o 15 me
tų Robert Flagg, 1417 Bervvyn 
avenue, buvo kritiškai sužeis
tas. Jam perskėlė galvą,

Po įvykio automobilis pradė
jo dar greičiau važuoti, ir pa
sukęs į mažą kelią, dingo. Ma
tyt, bijojo, kad kas nors gali 
sumanyti , juoą' vyt^J.yg pa
sityčiodami, po nelaimėse Jie iš 
automobilio išmetė ištuštintą 
bonką degtinės. Liudininkai pa
sakoja, kad automobilyje buvo 
du vyrai. v • .

Sužeistasis berniukas 
Sandwich, III., ligoninėje.

žuvo Garsi Chicagietė
Prie 76-tos ir Jeffery avenue 

automobilis mirtinai suvažinė
jo garsią chieagietę, Mrs. Ma- 
bel R. S.impsom76Q2 Essex avė. 
sekretorę' Citizenš School Com 
mittee.' ( 's . 'T..' C’

Ji buvo ‘žmona Dr. John A. 
Lapp, pirmininko Chicago Ci- 
vil Liberties komiteto, kuris 
tarnauja Washingtone už tar
pininką darbininkų ginčuose. Ji 
daugiausiai darbavosi Chicagos 
mokyklų organizacijose.

Užmušė Mergaitę Ant 
šaligatvio

Susinervavusi moteriškė prie 
automobilio vairo užmynė “ant 
geso” vietoj ant stabdžio, ir re
zultate 4 metų mergaite buvo 
užmušta, o jos motina turbut 
mirtinai sužeista.

Nelaimė įvyko ties 5733 W. 
Division street. Vairuotoja An
na Anderson, 1410 North Mas
sasoit avenue, 65 m.a., sako, 
kad ji susimaišė trafike. Pa
spaudusi gasą, ji su automobi
liu užšoko hnt šaligatvio, ir tren
kė į dvi praeives, ir maisto

NAUJIENOS, Chicago, III.

SUOMIŲ LAIVAS UŽSIDEGĖ NEW YORKE
■ .......................—............ — ......................  ... I , j i.

SINCLAIR, SOCONY IR CITIES SERVICE
• OIL C0. PAKELE ALGAS

Likvidavo Streiką East Chicago 
Refinerijoje

buvo
1113
jos

krautuvę, kurią gerokai apgrio
vė.

Užmuštoji mergaitė 
Barbara Anna Nadarske, 
North Massasoit avenue.
motina Rosemary, guli St. An- 
ne’s ligoninėje, su perskelta gal
va. Keli žmonės buvę ant šali
gatvio spėjo pasprukti.

Du Automobiliai 
Apsivertė, Septynis 
Sunkiai Sužeidė

Nelaimė Prie 53rd ir 
Spaulding

GAGE P ARK. — Vienas jau
nas marąuettepąflkįętis ir šeši 
kiti žmonės buvo labai pavo
jingai sužeisti, kai du automo
biliai susikūlė prie 53-čios ir 
Spaulding, ir apU| apsivertė. Abu 
automobiliai gana^greįtai važia
vo- ’ ’L. •

šv. Kryžiąus '(Ligoninėj 
Onė

Sunkiausiai {Sų^ęįsti yra 21 
metų Anthpjiy .... Trenzis,. nuo 
7010 South Winchester ąvenue, 
ir 19 m. John Variko, 5020 Sg 
Rockwell street,f ’ ir Raymond 
Hill, 19, .6808 South Yale avė. 
Pirmieji du; buvo vienoje ma
šinoje. Visi trys - guli š’v. Kry
žiaus ligoninėje.

Antrame ^automobilyje su 
Hill’u važiavo Robert Seaton. 
7349 Lowe avenue, Willi?pi 
Bickel, 7051 Parnell avenue, R. 
Moore, 6616 Stewart avenue, 
ir James Scott, 6722' Wentworth 
avenue.

Visi Pardavinės
Apsaugos Ženklus

U.S. iždo departamentas 
skelbia, kad ateinantį mėnesį 
valdiški apsaugos ženklai bus 
pardavinėjami ne vien valdiško- 
sę įstaigose ir bankuose, bet 
taipgi r maisto krautuvėse, ke
pyklose, ir visokių kitokių ru
siu krautuvėse, v

Supirkus tam (tikrų skaičių 
ženklų, juos galima iškeisti į 
apsaugos bonus, kurie moka ge
rą nuošimtį ir pribręsta į 10 
metų.

MIGHTY EARTH ITSELF, 
HER DĖLICATE BALANCE 
5WAYED B Y THE SPINNING 
MASS OP METĄL AT HER! 
SOUTHERN ĄXI5, MAJE5TICALLY 
SHIFTS, RELEĄSING THE 
NORTI-f POLAR CAP

Nauji Kontraktai 
25-ioms Chicagos 
Dirbtuvėms
KeF Nuėjo Plieno Liejykloms.

Pereitos savaitės pabaigoje 
karo- departamentas Washing- 
tone paskirstė šiuos kontraktus 
Chicagos dirbtuvėms:

Arthur J. O’Leary and Son 
Co., $7,215; United States Gyp- 
sum $48,225; Triumph 

Co., $15,300; Chase Bag 
$121,100; C. R. Jaru Co., 

$41,256 ir $135,500.
Mali Tool Co. $10,103; Hoff- 

ner-Thrall Car Co., $26,000; M. 
Boru and Co., $7,260; Collaps- 
ible Bag Mfg. Co., $14,450; U- 
nion Tvvist Drill Co., 
The Harvey Metai.jCorp 
050; CarnegierLlino.s 
Corp., $5,040.

Simpson Construction 
$79,900; Revere Copper 
Brass Co., Ine., $6,885; 

«

Plieno Kontraktai.

$2,287;
, $57,-

Stee'.

and

Carnegie-Illinois Steel Corp.. 
$.53,899; Republic Steel Corp. 
$58,617; American Steel and 
Wire Co., $17,392; Jonės and 
Laughlin Steel Corp., $15,005; 
Illinois Tool Works, $4,504; Fe- 
deral Tool Corp., $2,280; Max 
W. Behnke, $8,062; Wells La
ment Smith Corp., $2,835.

Imperini Brass Mfg. Co., $1,- 
151; Wyckoff Drawn Steel 
$1,129; Mercury Mfg. Co 
284.

$1,-

Nusižudė Petras 
Ambrose

Buvo Janitorius
trečio aukšto lango iššo

c
Iš

kęs užsimušė chicagietis Petrą; 
Ambrose.

Jisai buvo 49 metų amžiaus 
ir tarnavo už janitorių adre
su 1256 South Millard avenue, 
kur nelaimė įvyko.

Ambrose gyveno su žmona 
adresu 4800 North Drake avė. 
Ji pasakoja^ kad pastaruoju lai
ku jisai nuolat sirguliavo.

Ūkio Mašinų
Darbininkai
Susirūpinę Dėl Darbų

Dirbtuvėms Trūksta žaliavų.
C.I.O. Ūkio mašinų darbinin

kų unija atsišaukė į Ginklų Ga
mybos Administraciją (OPM) 
Wash ngtone sušaukti konfe
renciją aptarti krizį, kuris grę- 
sia ūkio mašinų pramonėms ir 
darbininkams.

Unija sako, kad dirbtuvės ga
li būti priverstos darbą siaurin
ti ir at.eisti daug darbininkų, 
nes joms pradeda trukti įvai
rių žaliavų.

Didžiausia — Harvester.
Didžiausios ūkio mašinų dirb

tuvės Chicagoje ir netolimuose 
miestuose yra International 
Harvester, Deere & Co., ir Case 
kompanija.

Libby, McNeill 
Pakelė Algas
Vyrams — 5, Moterims — 6c.

Libby, McNeill & Libby pasi
rašė naują sutartį su Independ- 
enl Workers of Meat Canning 
unija, kurioje pakelia jiems al
gas iki 72^2c į valandą.

John Van Cura, unijos vadas, 
skelb-a, kad vyrams kompanija 
pridėjo po 5c valandai. Mote
rims algos buvo pakeltos 6c iki 
62 centų minimom valandai.

Tik Chicagos Darbininkams.
Kiek žinia, tai ši sutartis, ap

ima tiktai Chicagos dirbtuvių 
darbininkus. Libby, McNeill & 
Libby užsiima įvairių mėsos 

vaisių
kenavimu.

Kepėjai Reikalauja 
Pakelti Jiems

Chicagos kepykloms pakeliu 
duoną vienu centu, kepyklų dar- 
jininkai nutarė, kad jie turėti 
gauti didesnes algas ir per Ba 
kers and Confectioners unijj; 
Įteikė kepykloms reikalavimus.

Jie bus svarstomi bendroje 
kepėjų ir kepyklų savininke 
ionferencijoje rugsėjo 3 d.

Du Pabėgo Iš 
Fort Sheridan

Nuginklavę sargą, du įkalin
ti kareiviai Fort Sheridane pa
bėgo į Chicago, kelyje pasirė
dę iš uniformų į civilius rubus. 
Jie pabėgo su pagalba taikiniu 
ko, kuris jų laukė automobilyje 
netoli Forto vartų.

Jie yra Red Wegeman, iš 
Reedsviile, Wis., ir Harry R 
Pearson, Chicago.

Sinclair, Socony Oil ir Ci- 
ties Service 
vės pereitos 
goję pakėlė 
kams po 10

Cities Service firma, kurios 
darbininkai buvo sustreikavę, 
pasirašė sutartį .su CIO Oil 
Workers International Union, 
local 210, kurioje taipgi pri
žada pašalpą ligoje ir padi
dintą algą už viršlaikį.

Vakarlr Užvakar 
Chicagoje

• širdies liga staigiai mirė 
senas brigeportietis — stock- 
yardų darbininkas, 68 m. Wil- 
liam Murphy. Jisai gyveno ad. 
902 West 38th Place.

• Prie DeKalb ir Hoyne gat
vių berniukai gatvėj žaidė svie
diniu. Jie gerokai triukšmavo. 
Apylinkės gyventojai ėmė pro
testuoti, berniukai pasipriešino, 
ir kilo muštynės, kuriose du bu
vo pašauti, 16 m. William Gas- 
parro, 2238 Polk Street, ir 21 
m. Frank Guido, 2146 Polk st.

• Į Englewood policijos nuo
vadą atėjo 21 metų moteriškė 
Mrs. Dorothy Malone, 6911 
Stewart avenue, ir paprašė ją 
uždaryti kalėjime, kitaip, “jei
gu ji bus laisvėje, tai ji nužu
dys savo kūdikį”. Nežinodami 
ką daryti policistai atidavė mo
teriškę moterų teismui.

• Bežaizdamas su kitais vai
kais, laiptais nusirito į kiemą 
ir užsimušė 3 tnetų berniukas 
Laukei beterson, (7432 Chain- 
plain .ąvenue.

O Besimaudydamas vonioje 
namie, širdies ataką gavęs pri
gėrė 14 metų berniukas, Ed- 
ward Gorski, 857 N. Paulina 
Street.

• Ristynėse su vienu drau
gu, 25 metų Christopher Feldt, 
4719 North Lawler avenue, pa
virto ant šaligatvio ir persiskė- 
lęs galvą netrukus mirė.

• 12-tame aukšte apartamen- 
tinio namo ties 5240 Sheridan 
Road, kilo gaisras, kuris kelis 
butus sunaikino ir išmetė apie 
50 žmonių į gatvę.

• Kaip ji ten atsirado, John 
Carter, 6222 Stony Island avė., 
nežino, bet jis užtiko savo skie
pe granatą. Nieko nelaukdamas 
jisai tuojau pasišaukė policiją 
jį gelbėti nuo eksplioziios. Gra
nata buvo visai nauja.

• Prie 80-tos ir Exchange 
avenue du nežinomi suaugę vy
rai užpuolė 21 metų merginą. 
Nusivežė ją į savo butą, vėliau 
išmetė iš automobilio prie 86- 
tos ir Exchange.

• Nukritęs 35-ias pėdas nuo 
laiptų Joliet kalėjime užsimušė 
41 metų Leroy Williams, kali
nys iš Chicagos, nuteistas ka
lėti visą amžių 1939 metais.

• Iš sanatorijos adresu 1352 
North LaSalle Street, per lan
gą iššoko ir užsimušė 27 me
tų jaunuolis Niek Narantic, 
2823 Scharge avenue, Whiting. 
Jisai sirgo chronišku alkoholiz
mu.

27-ni Serga 
Inf. Paraližu

V

Cook apskričio sveikatos de
partamentas skelbia, kad ap
skrityje dabar yra 27-ni užre- 
korduoti susirgimai infantili
niu paraližu. Paskutinis susir
gimas pasireiškė Suminite, 
Illinois.




