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ancuzija Su Hitleriu-Petainas
PRANCŪZAI PILNAI BENDRADARBIAUS
SU VOKIETIJA, MARŠALAS PASKELBĖ

Hitlerio Šalininkui Pavesta
Prancūzijos Armijos Vadovybe

TELEGRAFAS TURI VEIKTI

BIULETENIS.

VICHY, rugp. 12. — Maiša
las Petain, neokupuotosios Pran
cūzijos viršininkas, per radiją 
atsikreipė į prancūzus, pareikš
damas jiems, kad Prancūzija pa
siduoda pilnam bendradarbiavi 
mui su Vokietija.

Prisidėjimą prie Vokietijos 
Petain teisino sakydamas, kad 
per šimtmečius Prancūzija ko
vojusi su savo kaimynu rytdo- 
se ir kad tos kovos turėjo už
leisti vietą platesnėms perspek
tyvoms, kurios “musų veiksmu 
gali atidengti naują patenkintą 
kontinentą”.

Jis atvirai pasakė, kad “to 
mes ir siekiame”.

Petain prisipažino, kad iki 
šiol “naujoji tvarka” Prancūzi
joj neprigijo taip kaip norėta 
ir pabrėžė, kad nuo dabar vy
riausybė imsis žygių suvaldyti 
tos “tvarkos” oponentus.

Senasis maršalas nedvpjojiį- 
mais žodžiais pabrėžė, kad Pran
cūzija dedasi Vokietijos pusėn, 
kare ąu rusais, Jis *iakė, 
“yra apgynimas civįlizącįjo^ ry
tuose.” Ta kovh, šakė'S’itaih, 
“gali pakeisti visą pasaulio že
mėlapį.”

VICHY, rugp. 12.
Premjieras adm. Jt*n Darlan,

Vice-

vienas iš uoliausių Hitlerio ša
lininkų Vichy vyriausybėje, ta
po paskirtas krašto apsaugos 
ministeriu. Jo rankosna dabar 
pavesta visa neokupuotosios 
Prancūzijos karinė gale.

Dabar, manoma, Darlanas tu
rės laisvas rankas tolimesnėms 
negotacijoms su Hitleriu.

Nacių kontroliuojama spauda 
Paryžiuj jau ilgas laikas rei
kalauja, kad Prancūzija sueitų 
į artimus santykius su Vokie
tija ne' tik politiškai bei ekono
miniai, bet, kad naciai butų pri
leisti “saugoti” Dakarą ir ki
tus strateginius punktus Afri
koje.

Maršalas Petain, vyriausybės 
galva, vakar vakare pasakė kal
bą, kurioje aiškino, khd reor
ganizacija vyriausybėje padary
ta tikslu labiau sujungti pran
cūzų tautą.

Informuoti sluogsniai atsisa
kė kalbėti apie nutarimus lie
čiančius tarptautinę padėtį, ku
rie buvo padaryti pereitą sa
vaitgalį įvykusiuose pasitarimuo
se, kuriuose ‘ dalyvavo Petslin, 
Darlan, Gen. Weygand ir karo 
ministeris Gen. Huntzinger. 
Duodama vienok suprasti, kad 
kalbėtasi apie Afrikos strate
ginių vietų apgynimą.

Naciai Pasiekė 
Juodąja Jurą, 
Tvirtina Berlynas

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
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vietu bombardavimo, šis darbininkas turi pataisyti 
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Cudahy Paverstas | J. V. Seka Atmainas 
Hitlerio įrankiu, 
Atsako J. E. Davies

Vichy Vyriausybėj 
Su Susidomėjimu

Britų Bombonešiai 
Milžiniškoj Atakoj 
Ant Cologne Miesto

Prezidentas Ragina 
Ūkininkus* Auginti 
Daugiau Maisto^

LOS ANGELES, Cal., rugp.
12. — Joseph E. Davies, buvęs 
J. V. ambasadorius Rusijai ir 
Belgijai, sako, kad John Cuda- 
hy, buvęs ambasadorius Belgi
jai. yra be jo žinios panaudo
jamas skleidimui falšyvos Hit
lerio taikos idėjos Jungtinėse 
Valstijose.

Davies atsakė į Cudahy ra
dijo kalbą pereitą sekmadienį, 
kurioje šis atsikreipė į Prezi
dentą Rooseveltą “pasiūlyti 
Amerikoniškos taikos progra- 
mą .

“Nejaugi Cudahy ištikro ti
ki, kad fašizmas-nacizmas turi 
ką nors gero pasiūlyti. Hitlerio 
žodis nėra vertas nieko,” sakė 
Davies. «

Jis nurodė, kad Hitlerio ob
jektyvas yra visiškas panaikini
mas demokratinio gyvenimo bu
do ir įsteigimas absoliutės dik
tatūros.

WASHINGTON, rugp. 12. — 
Valstybės sekretorius Hull pa
reiškė, kad Jungtinės Valstybės 
susidomėjusiai seka atmainas 
Vichy vyriausybės struktūroj, 
kurių pasėkoj Prancūzijos kari
nių pajėgų vadovybė pavesta 
prieš Britus nusistačiusiam 
adm. Darlanui.

Hull, pasikalbėjime su laik
raštininkais, nurodė, kad yra 
kiėk anksti dar, kalbėti apie 
tai kiek ši atmaina paveiks 
Prancūzijos-Amerikos santykia
vimą.

Laivyno Sekretorius 
Svarstė Laivų Dirb
tuvių Perėmimą

Rytudse Parduodama 
Daugiau Gazolino

NEW YORK, rugp. 12. — 
Penkios didžiosios aliejaus-ga 
žolino firmos, kurios aptarnau
ja gazolino stotis rytinėse val
stijose, raportuoja, kad per pir
mąją naujo patvarkymo savai
tę, kada stotys užsidarė tarp 
7 vai. vakaro ir 7 vai. ryto, ga
zolino urmo pareikalavimais pa
šoko nuo 6 iki 17 nuošimčių.

Padidėjimas atsirado dėl tb, 
manoma, kad dabar daugiau 
Žmonių dirbančių apsaugos dar
bus, važiuoja į dirbtuves auto
mobiliais.

WOSHINGTON, rugp. 12. — 
Laivyno sekret. Frank Knox, 
šiandien turėjo pasitarimą su 
OPM direktorių Sidney Hill- 
manu ir L. H. Korndorff, Kear- 
ny Federal Šhipbuilding & Dry- 
dock kompanijos prezidentu. 
Kalbėtasi apie valdžios perėmi
mą streiko sustabdytų laivų sta
tybos dirbtuvių.

Korndorff dirbtuves pasiūlė 
valdžiai pirmadienį po to kai 
kompanijai ir streikuojantiems 
darbininkams nepasisekė išsprę
sti disputą dėl atlyginimo.

Apsaugos oficiolai pareiškė, 
kad Laivyno departamentas 

i greičiausiai pasiūlymą priims, 
į nes svarbu, kad dirbtuvės tęstų 
laivų statybos darbą.

LONDONAS, rugp. 12. — 
Britų karo aviacija šiandien at
liko nepaprastai drąsią ir dide
lę oro ataką ant Cologne1, Vo
kietijos trečio didžiausio mie
sto.

Nors šis miestas yra jau apie 
šimtą kartų anglų bcmbarduo 
tas, šiandieninė ataka yra tre
čioji atlikta dienos metu. Visi 
kiti puolimai daryta naktį. Per 
keletą valandų, mirties paukščių 
bangos be paliovos mėtė tonas 
jombų ant svarbių nacių dirb
tuvių.

Kiek išviso anglų lėktuvų ata
koj dalyvavo, neskelbiama. Tik 
tiek pažymima, kad anglai gy
veną kanalo pajūry iš karto 
skaitė link Vokietijos skrendam 
čius orlaivius, bet vėliau dėl di
delės daugybes turėjo nustoti.

Anglų oficialiniai sluogsniai 
tvirtina, kad ši ataka buvusi 
pati didžiausia iš visų iki šiol 
padarytų ant Vokietijos dienos 
metu. Anglai turėjo skristi per 
150 mylių priešo valdomos te
ritorijos iki pasiekė Cologne.

WASHINGTON, rugp. 12. - 
Prezidentas Rooseveltas raginu 
Amerikos ūkininkus auginti kiek 
galint daugiau’ maisto produk
tų, nes maistas “yra lybiai, pa
jėgus ginklas prieš Hitlerį kaip 
kad yra amunicija”. ir jis yra 
svarbus instrumentas sukūrimui 
laikaus pasaulio.

“Maisto produktai reikalingi 
ne tik mums patiems, bet ki
toms šalims, kiirios ginasi nuo 
agresijos,” jis sakė, “bet ir su
darymui atsargos, sutikimui ne
tikėtumų.”

Prezidentas Rooseveltas, laiš
ke agrikultūros sekretoriui, pa
reiškė, kad pirmoji užduotis yra 
‘nugalėjimas žvėriškos nacizmo 
jėgos”, kuria norima surakinti 
pasaulis. Vėliau, jis sakė, “rei
kės atitaisyti nacizmo palikt? 
blėdis.” Tame darbe maistas biu 
labai reikalingas.

BERLYNAS, rugp. 12. — Na
cių kariški atstovai paskelbė, 
kad Hitlerio panzerių divizijų ' 
vienetai, kurie vejasi besitraū- < 
kiačius Ukrainoje rusus, kelio
se vietose pasiekė Juodąją ju
rą ir sovietus apsupo.

Kuriose vietose jura pasiekta, 
naciai nenurodė, bet anksčiau 
buvo paskelbta, kad vokiečiai 
stumiasi link Ochakovo, mažo 
uosto, apie 40 mylių į rytus nuo 
Odesos.

Ankstyvesnieji nacių prane
šimai taip pat pažymėjo, kad 
visi sovietų kariai šioje apielin- 
kėjė tapo apsupti. Visi geležin
keliai, girdi, tapo išardyti ir ru
sai stengiasi pabėgti jura.

Nacių kariški atstovai prane
šė, '(kad Ukrainoje tapo suimti 
du rusų generolai.

(Pranešimai gauti Londone 
kalba, kad sovietų maršalo Si
mono Budenny armija randas 
kritiškoje padėty. Raportuoja 
ma, kad Hitleris Ukrainos fror. 
f.an metė apie milioną kareiviu 
ir kacį nacių šarvuotos pajėgos 
randąsį 40 irylių .atstume nuo 
svarbaus Nikoiaevo uosto.)

Aukštoji karo vadovybė sa
vo biuleteny pažymėjo, kad 
“veiksmai rytiniam fronte tę
siasi patenkinančiai.” Taip pat 
pareiškė, kad Luflwaffe bom
bardavo Maskvos kariškus 
punktus ir gelžkeįių kryžkeles. 

: Naciai prisipažino, kad sovie
tų lėktuvai bombardavo Berly
ną, bet tikrino, kad tik dviems 
orlaiviams pasisekė pasiekt 
miesto regi jonas. Vokiečiai taip 
pat prisipažino, kad anglų lėk-/ 
tuvai atakavo įvairias vietas 
karinėj Vokietijoj.

Rusai Stengiasi 
Sulaikyti Naciu 
Žnypiines Atakas

va-

Naciai Bombardavo 
Suezo Kanalą

Siūlo Priimti
Nudėvėtas Šilko
Kojines Mainais

BERLYNAS, rugp. 12. —Vo
kiečiai sakosi pirmadienio va
kare sėkmingai bombardavę iš 
oro Suezo kanalą. Du dideli lah 
vai, girdi, buvo sužaloti.

12PHILADELPHIA, rugp.
— čia siūlomas kojinių indus
trijai planas, pagal kurį mote 
rys pirkdamos naujas šilko ko
jines galėtų įmainyti suplėšytą
ją porą, šilko žinovai sako, kad 
iš tokių kojinių lengva “išimti” 
šilkas ir jis vėl panaudoti. Jei 
už suplėšytąsias kojines motffia 
rys gaus, tam tikrą nuolaidą, 
tai be abejo visos šalies vyrai 
vienbalsiai šį planą parems.

Per 
Rugpjūčio 

mėnesi 
NAUJIENŲ RASTINĖ BUS

KASDIEN NUO 8 V AL. RYTO 
IKI 8 VAL. VAKARO, 

šeštadieniais 
TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.

Sekmadieniais
BUS UŽDARYTA.

"NAUJIENŲ" ADM

— Atstovų Butas užgyrė karinės tarnybos termino 
ginimą.

— Kai kurie senatoriai išsireiškė, jog, atsižvelgiant į 
euzų vyriausybės pasidavinią naciams, J. V. turės imtis 
perimti strategines prancūzų salas Atlante.

— Radijas iš Manilos praneša, kad Japonija siunčia 
Kinijon 180,000 kareivių, kas yra keturis kartus daugiau negu 
susitarime su prancūzais pasižadėjo.

—- Kainų administratorius nustatė cukraus kainos ribas ir 
jis daugiau nekils.

pran- 
žygių

Indo-

Mes Perspėjome 
J. V. ir Angliją, 
Sako Japonai

Naciai Šaudo Nor
vegus Už “Nelega- 
lišką Veikimą”

tiei 
Ki
šo

TOKYO, rugp. 12. — Milita- 
ristų dienraštis Kokumin, pa
reiškė, kad Jungtinės Valstybės 
ir Britanija gavusios perspėji
mus, jog tolimesnis anti-japo- 
niškas spaudimas iššauks “blo
giausią padėtį” ir kad Japoni
ja ryžtingai sieks įsteigti savo1 
sferą Rytų Azijoje.

Dienraštis vedamajam straip 
ny pabrėžė, kad ypatingas per 

spėjimas duotas Jungtinėm 
/alstybėms.

Laikraštis, tikrindamas, ka 
Japonijos siekiai yra įgyvend. 
narni taikiu budu ir kad ta ša 
lis neturi jokios agresijos m 
tencijos, ragino J. V. Tolimų ji 
Rytų' klaupipą svarstyti šai- 
Hąu.

NEW YORK, rugp. 12. — 
Spaudos pranešimai iš Švedijos 
sako, kad naciai Norvegijoje, 
išbandę įvairiausius budus su
stabdymui plačiai vedamo sabo
tažo ir šnipavimo, įvedė mirties 
bausmę. Vakar Bergene tapo 
sušaudyta trys norvegai už tai, 
kad jie nuvyko į Angliją ir iš 
ten parsivežė radijo aparatą bei 
■inklų, kuriuos panaudojo tvė- 
ime “nelegališkos organizaci- 
os.” Pranešimai nurodo, jog 
Norvegija susilaukė naujo nu- 
ių Gestapo viršininko.

Anglija Viena 
Nenugalės Nacių, 
Sako Žurnalistas

Portugalijai Naudoti 
Įšaldytus Pinigus

WASHINGTON, rugp. 12. - 
J. V. iždas leido Portugalija 
naudoti šioj šaly turimus pini 
ginius įnašus, siekiančius $160, 
000,000. Pinigai buvo “įšaldy 
ti” Birželio 14 dieną, Prezidente 
Roosevelto įsakymu. Tuo lai'? 
Prezidentas nurodė, kad 
mas bus atšauktas, jei 
lis pasižadės nenaudoti 
pagelbėjimui Ašies.

įšaldy
ta ša 
pinigi

Japonai Tebetęsia
Chunkingo Puolimą

CHUNKING, Kinija, rugp. 12 
Japonų karo laivai pastaromis 
dienomis suintensyvino orini 
Kinijos sostinės bombardavimą 
Po dviejų atakų šį rytą, apie 
pietus atskrido daugiau 
vų, kurie gyventojus 
slėptuvėse valandą ir 35 
tęs.

lėktų 
išlaikė 
minu

NEW YORK, rugp. 12. — Ne
žiūrint, kad Anglijos žmonių 
noralė yra kuo puikiausia, Bri- 
anija viena Vokietijos negali 
lugalėti. Reichui nėra pavojaus 
:lugti, nebent vokiečiai butų su
mušti koves lauke. Bet tai nė
ra galima be pilno Amerikos 
lalyvumo. Karai niekada nebu
vo laimėti defensyvoj. Hitleris 
uri būti supliektas karo lauko. 
\nglija šiandien turi 59 divi
zijas, o naciai net 280. Kariška 
ją junga su Jungtinėmis Valsty
bėmis yra vienintele Anglijos 
viltis.

Taip pareiškė pagarsėjęs Chi- 
:ago Daily News koresponden 
;as John T. Whitaker, kuris šio- 
nis dienomis sugrįžo iš Euro
pos, praleidęs ten daug metų. 
Whitaker pereito Birželio pra
džioj pranešė savo laikraščiui, 
kad vokiečiai nacius užpuls Bir
želio 22 d., teisingai išpranašau
damas tą įvykį beveik trimis 
javaitėmis iš kalno.

MASKVA, rubp. 12. — Spau
džiama abiejuose fronto spar
nuose, Raudonoji armija šian
dien dėjo pastangas sulaikyti 
dvi nacių žnypiines atakas 
Leningradu, šiaurėj, ir ties 
jevu, Ukrainoje, raportavo 
vietų karo biuletenis.

Rusai sakė, kad jie tebelaiko 
surakinę nacius centralinėu 
fronto daly ties Smolensku, kur 
vokiečiai bando prasimušti Mas
kvos link.

Svarbiausios kovos vyksta 
ties Korosten, 80 mylių į šiau
rės vakarus nuo Kijevo, ir U- 
manio apielinkėse, .pusiaukelyj 
tarp Kijevo ir Odesos, teigia so
vietai.

Maskva susilaukė kito nacių 
oro puolimo naktį iš pirmadie
nio į antradienį, Tai buvo sep
tynioliktoji ataka, bet pati silp
niausia iš visų, sako rusai. Vie
nas vokiečių lėktuvas numuš
tas.

Rusų komunikatas pridėjo, 
kad naktį iš pirmadienio į an
tradienį sovietų lėktuvai išmetė 
daug bombų ant Berlyno ir 
daug pastatų padegė. “Visi so
vietų lėktuvai sugrįžo į savo 
bazes”, sakė komunikatas.

Anglai Ir Naciai
Pasižada Sušvelninti
Propagandą
Argentinoj

BUENOS AIRES, rugp. 12 
— Argentinos užsienio reikali 
ministerija paskelbė, kad Britą 
nijos ir Vokietijos vyriausybė, 
pasižadėjo sušvelninti tų Skili 
propagandą Argentinoje. To pra 
še Argentinos vyriausybė.

MELBOURNE, Australija 
rugp. 12.—Australijos federali
nis parliamentas tapo pašauk
tas sesijai rugpiučlo 20 d., ap
svarstyti Tolimųjų Rytų padėtį

12. — 
septy

LONDONAS, rugp.
Lėktuvo ne’aimėj žuvo 
ni amerikiečiai lakūnai, tarna 
vę Britų karo aviacijoje. Orlai
vis sudužo šeštadienį tuoj po 
pakilimo vienam Anglijos aero 
drome.

Kuba Išdeportavo 
Nacių. Pareigūną

HAVANA, rugp. 12. — Val
stybės ministeris Jose Manuol 
Oortina paskelbė, kad Kubcs 
valdžia šiomis dienomis išdepor- 
;avo vokiečių pasiuntinybės ofi- 
:iolą Kurt Hoffmaną.

NAUJAS SUSIRĖMIMAS
PERU IR ECUADORO 
PASIENY

LIMA, Peru, rugp. 12. — 
Valdžios komunikatas praneša, 
kad Peru-Ecuadoro pasieny įvy
ko naujas susirėmimas tarp tų 
kaimyninių šalių kareivių. Sa
koma, kad ecuadoriečiai užpuo
lė peruviečių sargybos postus.

ORAS
Saulėta, bet vėsiau.
Aukščiausia temperatūra iki 

87 laipsnių.
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KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS
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PRAEITIES IR DABARTIES ĮVYKIAI
Truputis istorijos faktų.
TORONTO, Ont.—Kodėl Hit- 

leris tapo diktatorium? Kai Vo
kietijos žmopėą po pirmęjo pa
saulinio kąro įsteigė deąąokya- 
tinę respublikų, kurios ątsfeigy 
me svarbiausi vaidmenį suvai
dino Vokietijos socialdemokra
tai, tąi Vokietijęs žmonių 
džiaugsmui nesimatė galo. Vo
kietijos žmonės, laimėdami de
mokratinę respublikų, turėjo, 
laimėti ir kaizerio pralaimėto 
karo naštų, kurių buvo užkro
vę santarvininkai. Reparacijų 
našta kraštų privedė prie eko
nominio dalinai ir valstybinio 
krizio. Kraštų valdė demokra
tinės partijos: socialdemokratų 
ir centro partija (krikščionių 
demokratų partija). Reiškia, 
buvo koalicinė vyriausybė. At
skirus “lantagus” — provinci
jas kai kur vąldė socialdemo
kratai (pav. Prūsiją valdė so
cialdemokrato. Sęveęingo vy
riausybė), kai kur centro par
tijos žmonės. Centro vyriausy
bei iki 1928 m. vadovavo Muel- 
leris, socialistas, o po jo Bru-. 
ningas, Centro partijos žmogus. 
Visos respublikos vyriausybėsj 
buvo koalicinės. Tuo laiku ueiį 
koalicines, nei kurios vienoj 
partijos vyriausybė stebuklų 
padaryti negalėjo. Buržuaziją 
baisiai neapkentė respublikos, 
dar daugiau demokratinės san
tvarkos. Vokietijos junkeriai, 
baronai, generolai ir demokra
tijos “nuskriausti” kaizerio val
dininkai, naudodamiesi sunkią 
krašto piliečių būkle (dėl sun
kios karo reparacijų naštos) į- 
steigia fašistinį sąjūdį Hitlerio 
asmenyje. Hitlerio fašistiftis sa- 
judis remiamas Vokietijos tč'už-

kas arba nieko.”
Pasirašo Kapsukas. Pabrauki

mai Rapsuko. Tąj ^tąi kaip 
L Maskvoj boąąs Sįtąlipąa ir lietu
vių koųiųmstą bosas J^apsųkas 
sų apmokamų agentų armija 

^Maskvos pinigais kovojo Vokie
tijos fašizmą. Tai štai kas pa
sodinę į. diktątojdaųs soąta po
ną Hįtlerį. O šiąųdįeų tįe Mas
kvos šliuželiai savo biaurius 
darbelius ųori primeni tiems, 
kurie visų laikų kovojo prieš, 

-fašizmą įr kovos, ką! fašizmas 
biKs. sunaikintas.

Jei komuųUm^ — Staliųas, 
nelaužė Hitleriui ragų 1931 m., 
tai nulaužti, jaut dąbąr 1,941 m- 
yrą daug s.unkiau. Reikią lieti 
mjĮij.miąm nekultą žmonių 
kraujas už to gemelaus Stalino, 
saulės durną razumų.

Ką$ ųžkųrė pasąuljnį 
gąferą -r Kurą?

Kai kas sako, kad šį karą už
kure Hitleris. ki.Įi sako, kad; 
“draugas” Stalinas. Gi demo-, 
kratinė visuomenė sako, kad di
džiausi karo kaltininkai yra, 
Hitleris ir Stalinas. Karo kalti
ninkų yra ir daugiau. Vieni jų^ 
mirę, kiti koncentracijos sto
vyklose ar kalėjimuose sėdi., 
Hitleris gal butų neišdrįsęs vie
nas skelbti karo, jei jam į talką 
butų neatėjęs Stalinas rugpiu
čio mėn. 1939 m.

Šiedu kruvini diktatoriai 1939 
m. rugpiučio mėn. susitarė pa
smaugti demokratijos likučius, 
pasidalinti Europą,, Afrika ir jeį 
galima bus, Ameriką. Hitlerio 
invazija ir okupacija į Lenki
ją, Norvegiją, B.elgijų,. Pąnįjų, 
Holąndįjų, Vengriją, Rumuniją, 

“Bulgariją, J.ųgosląviją, Graikiją

gavo Stalino ix I^asig^li, ję įvaĮii-i,a.vsįu įlietu
____/ j._ 1  _• ' 1 ' i» '' r/t jij. ’ .ir irViil Ii f 'znA.'

dingos) Anglijoj parania Rusi- niekšą ne keikti, 
jos žmonėms (Maskvos agentai • prieš jį kovoti reikėjo) 
mano, kad Stalinui) ir many- armijos vadų Timošenko, teisi- 
dami, kad j^ie turi tas “ 
žmonių, kurias turėjo prieš 
Hi^iorStaRųą draugystę lię- 

• pos 8 d>% pasamdę didž ausiu 
Toronte “Maple Leave Garden” 
auditorijų antih.tler.stiniam ker
mošiui. (jaęsiųo įyaąiaįs pd“ 
dais. Mačiąų kąpįtąliątiiųųoąe. 
laikraščiuose “Star” ir ‘ Tele- 1 ”
gram” skelpųnus,. Trokąi su 
garsiakalbiais p.er 2 savaites vi
sus dąrbįnipką kvąrtąlus ir vie
šas vietas kasdien apvažinėda- 
vo„ Maniau, pamatysiu svietelio, 
kęk.io. pesu matęs ir ugningą 
entuziazmą. Pasirodo, kąd Mas- 
kVQ3 rusišką gaz.įęta anglų kal-

, pą “Trįpąnę” ir jos, redaktorius. 
MĮcLępd, kuęįą tas prakalbąs 
rengė, smąrkiąį nusivylę. Tikė
josi 17 tūkstančių, o su visais, 
cekaunąis žmonėmis, kaip aš, 

/susirinko tik apie 5 tūkstančiai, 
ikų patvirtino “išmintingiausias”' 
(“Liaudies Balso” redaktorius; 
įdrg. Yla. Vadinasi, dėl pasira
šytos Stalino-Hitlerio draugin-. 
gųmo. sutarties busimasis komi-. 

, sąrąs McLeod, “Tribūne” re
daktorius, vien Tęronto mieste 
neteko 12 tūkstančių sekėjų.

Netikėta kiaulyste,k

Tame mitinge, kaip visi žino-

plutokratinės” (dabar jau ga- yądmp My- Ąrgv Hiyėrį. (Tų 
bet ^eniąį

‘mases” mo Pabąliję^ kraštą okupacijų, 
' sveikino drg. Kaįnmų (šiuo

kart ne Sijaliųų) ir ręikalavo di- 
Kaųądos“^ov^el;’lplomatiųių •>

‘Rusijos santykių. Charakteri
zuojant faktų, kad Sov. Rusija 
turi diplomatinius^ santykius su 

. Japonija ir Francuzijos Betaino 
vyriausybe (publiką pradeda 
ploĮti), kurį emą prieš Sioyįęijų 
Rusiją, Ištąrąs pąskųtiųį suki
nį, p.ubW^ s.ąsigėda; mątx 
nepątaike mo^nento oyąęijąs 
keltį. Dųs.lųs „delnų plojimąs 
(dar neįsis maginęs) aptils ta, ki
li ploją. Išęjo įię|ąukus, momen
tas kęmųnistmid iąi.kraščio. re
daktoriui ir ja, ęižeŠąms. Vėliau 
publiką! dar P.drą kartų išsišo
kus ^u, plojimų, komųnįstų vą- 
das duodavo ženklą rankų pa-, 
kėljmų ir mojimu, kad cią nę- 
laikas plotį, Iš tų darėsi išva
da, kad publiką buvo, ateiviui 
kad jį nesųprąntų anglų kalbos, 
nežino, ką kalbątojąs suko, i^, 
kad toi iAo|iųųdai^ pfeja. 
kuię reikią ię kur ^vą-
cijąs kęlią iš kalbėto j o, kalbos 
tono. Tq vakaro žyąįęžd^S (ko
mu uis tai) teisino, Pab^įtes krip
tų okupaciją, jų tarpe ir Lie
tuvos. i

(Bus daugiau).

j I III' "M Ų JUT",

.viąį, turėdami $ąk°s valdžioje, 
panaudojo jų ir pasiuntė net 
kariuomenę prieš streikierius. 
Rezultate to įvyko susikirtimas 
ir keli buvo sužeisti bei 38 a- 
reštuoti. Bet. nežiūrint to, P.W. 
O.C. unija pp, GCF narių vado
vybe "streiką laimėjo. Panašiąi 
atsitiko ir su Purmart kompa
nija Kitchener, Ont. čia susi
tverė naujai P.W.0.C. 139 sky
rius, bet darbdaviai nenorėjo 
unijos atstovybės pripažinti, 

įkąs priyę^ę streikų.
Nors ir čia darbdaviai vartojo 

i v įsų savo galįą, bet unija lai
mėjo, nęs visi darbininkai lai
kėsi vieningai.

ęanąda Pąckers, kuri Kana- 
’dipję Xl$ yloną iš. didžiausių 
kompanijų mės.03 ir kitų pre- 
l<įą urmininkai, irgi nenori pri- 
pažiąti naująi ęųsįkųrusįos uni- 

įjos R.VZ.O.C. 114į sjį., bet. darbi- 
ninkaį yra pasiryžę koyoti už 

’sąvo teisę organizųętįs. į unijas, 
kompanijos naudojasi karo 
proga, darydamos didelius pel
nus, b,et darbininkams jos ne
nori mokėti, įr to, ką mokėjo 

[pjĮfmįąų, ųes pragyvenimas p®- 
įjtpiį ant 35%, 0. UŽ. darbų mo- 
įką tiek pat, kaip kad prįeš ka- 
Jrą mokėjo.

Afbiisk, darbo žmogau!
Dabar yra aukso progą dar- 

binįnkains. organizuotis ir rei- 
kąlaųti žmoniškų teisįą,, darbe 
ir. gyyęnnąę. Jęį darbjninka<i 
dabar neišnaudos,, šios progos, 

• tai vėliau bus pęr-vęlų. Nes jei

KANADOS LIETUVIU SEIMO PROGA
Laukiame daug torontiečių ir šiaip svečių suvažiuojant 

į Montrealą

te- 
di-
su

sienio buržuazijos tokiose sų-|ir kitur iš vienos pusės ir puor 
lygose prigyja ir auga. Taip at
sirado hitlerinis fašizmas Vo
kietijoje, sakant trumpoje for
moje. Komunistinis sąjūdis Vot 
kiętijoje gimė (įaug anksčiau. 
Kaip hitlerizmas — fašizmas, 
taip ir komunizmas nėra iš 
liaudies išsiveržę sąjūdžiai. Pir
mąjį rėmė privatinis kapitaliz? 
mas, antrąjį gi rėmė valstybi
nis kapitalizmas — Maskva pri
sidengusi darbininkiška skrais
te. Tų dviejų filosofijų sųjm 
džiai galimi tik kieno nors rę- 
miami papirkinėjimu ir apgau
le ir tai tik krašte susidariu
sioms pernelyg sunkioms liau
dies gyvenimo sąlygoms. Taių 
finansuojamas fašistinis-komu- 
nistinis sąjūdis išaugo į rimtą 
jėgų. Demokratija nusilpnėjo, 
Nors fašistai ir komunistai var
žėsi už krašto valdymų diktato- 
dažnai ir žiaurių ekscesų .vyk- 
riškomis priemonėmis, dėl* tų 
davo, bet kur buvo reikalas kor 
voti demokratijų ir jos vyriau
sybę tai fašistai ir komunistai 
kovojo bendromis jėgomis. Pat- 
vyzdžiui: už nuvertimą Prūsi
jos deiųęfci;ątių,ės. vyriąųsybės 
komunistai balsavo kartu sų 
hitlerininkais. Komunts.tai bal
savo už nuvertimą demokrati
nes Prūsijos vyriausybės su fa
šistais dėl to, kad pas juos b.Ur 
vo įsitikinimas, jog demokratij- 
ja komunizfiiui yra daug pavo
jingesnė, negu hitlerinis fašiz
mas. Tai yra faktas. 'Kas aber 
joja, prašau pasiskaityti Lietu
vos komunistų partijos organų 
“Balsas” Nr. 5, 1931 metų, kuj- 
ris tais metais, buvo leidžiamas 
Tilžėje. Tame 5. nr. 1931 m- 
Kapsukas pirmame to laikrašf 
čio puslapyje besikeikdamas sor 
cialdemokratų. adresu štai kor 
kių beprotybių pasakoja pabaif 
goję savo vedamajame straips
nyje:

“... soęiaklerąękrątai yra di
džiausi musų priešai. Kol nenu
galėsime ‘Bocialfašiznao’, tof ne
nugalėsimą fašizmo. P<? fašiz
mo mes valdysime pasaulį. Vis-

Jimas Finlandijos, Lenkijos, 
Liętųyos, bntvijos^ Estijos ii| 
Besarabįjp^ — įš, kįtos pusęs — 
aiškiausiai tai patvirtino. Juo
zas su Adolfu, sugulę į vieną 
lovą, planavę'Britąn.ijos “phi- 
tokrątinei” demokratijai anj.ži-

Nors spaudoje tuo ręįkaiu 
dįaug ir nękąlbama, o vis dėlto 
Įiųontreajiečiai ruošiasi visu 
smarkumu suvažiavusius sve
čius nuoširdžiai priimti.

Taipgi visi su nekantrumu 
laukiame plačiai pagarsėjusio 
torontiečių “Aušros” choro, ku
ris atvyks specialiai tam pasi
rengęs, kad duoti programą 
Montrealo lietuviams ir visiems 
svečiams, kurie tik atvyks j 
Montrealą seimo proga.

Tikrai bus malonu užmegsli 
pažintis su nepažįstamais, taip
gi ir senas pažintis atnaujinti, 
asmeniškai pasidalinti praeities 
įvykiais, kurių šiais laikais de
vynios galybės visai netikėtų ir 
nelauktų.

Nors komunistai jau leidžia 
visokius gandus, šmeiždami 
K.L.S. rengėjus įvairiais var
dais, kaip antai, smetonininkais 
ir Hitlerio rėmėjais, tačiau jau 

' visi gerai žino lietuvių komu
nistų darbus ir jų veidmaiifin- 
gą politikų, po kurios priedan
ga jiems pasiseka suvilioti vie
nų kitą lietuvi.

Šmeiždami kitus ir pravar
džiuodami neužpelnytąis vardais, 
savo kruvinų rankų, suteptų ne
kaltu Lietuvos žmonių krauju 
vistiek jau nenusiplausite. Juk 
ir dabar dar jus tebeverkiate, 
kad Stalino armija buvo išvy
ta iš Lietuvos. Jus norite, kad 
tik Stalino despotiška diktatū
ra valdytų pasaulį.

Mes gi sakome: visos dikta
tūros yra lygios — ar Stalino, 
ąr Hitlerio. Teriojo Lietuva Sta
lino armija, 
klupo ją kita Hitlerio armija nė 
kiek negeresnė, jei neblogesnė. 
Ir nė vienas doras ir tikrai sa
vo kraštą bei tautų mylįs lie
tuvis nenori ir niekados nenorės, 
kad Lietuvų valdytų kokia dik
tatūra. O jus gi aiškiai 
te Stalino diktatūros 
mą visame pasaulyje ir 
j ate už ją.

Mes nenorime jokios 
taręs, kokia jį bebųtų, — rau
dona, ruda ar juoda. Mes sto 
jame už pilną lietuvių tautos 

1 teisę ir laisvę, kad ji galėtų 
gyvuoti kaip ir kitos kultūrin
gos tautos, — už laisvą ir5 Ne
priklausomą Lietuvų. Tuo tik
slu ir yra rengiamas K.L.S., kad 
bendrai suvažiavę iš visų Ka
nados vietų dorieji lietuviai 
rimtai galėtų aptarti savo tau
tos gyvybinius reikalus.

. Seimas Montrealyje įvyks 30 
;ir 31 d.d. rugpiučio mėnesio.

— Petras.

ųietaį įšSjp po du kursus ir dą- 
bąr jąu ajerus metąs lankys 
ųugštęsnę wkykl& Taipgi yrą 
prįpąžinta kaipo viena iš svei
kiausių ir tvirčiausių iš visų 
jos mokyklos lankomų moki
nių.

Nors Reginutė dar jauna 
bėra, tačiau jos siekiai yra 
deli ir gražus. Dalindamas!
manimi savo praeities pasise
kimais, ji man pareiškė: “Jei 
turėsiu tokį pasisekimų mok
sle, kaip iki šiolei, tai tikiuo
si pasiekti daktarės profesijos.”

Tikiu tvirtai, Reginųte, kad 
savo, užbrėžto tikslo atsjeksi, 
jei tiktąi norėsi, nes tavo svei
katos ir mękslo gabumai teikia 
tau puikią progų kilti ir siek
ti vįs ąugštesnių laimėjimų 
męksję. O, paramos nuo tėve
lių visuomet susilauksi.

Šios gabios lietuvaitės tėve
lis yrą Vytauto Neprigulmįngo 
Kliųbo, iždininkąs ir turi užtek
tinai darbų savo pareigose są- 
skajitų vędįmę, Jo duktė dažnai 
jam gęlbsti. jau ir dabar pade
damą jam visuomeniniame dar
be. Reikią tikėtis, kad siekda
ma ir augštesnio mokslo, Regi- 
nutę, nęnutoįsj nuo lietuvių ir 
jų veikimo, O pasiliksi, nuošir
di liętuyių tautos dukra, įpin
damas savo, gabumus ir laimė
jimus į tikrųjų Lietuvos vai
kų nuoširdų veikimą savo gim
tojo krašto. laimėjimams ir švie
sesnei lietuvių tautos ateičiai.

O. Vizbarienė.

iš Kanados'Padanges
• 1 . ’ I

laikrašęiąn Jįę ląbąį' pyk.sM a^ darbinįukus yra siuiy
“Nąnjjięną^ iy.. kmii gimimą į karo fiįOUlą kovoti
pastarieji, p^įm.ęua. jiemą praei
ties talkmiiikavimų• • Hitleriui ir 
begėdišką apiplėšimą Bąltijęs 
vaįtypių.' Bet,/11 • vyručiai, argi 
“N.” ir “K.” kaltėj kad Stalinas 
talkinmkavb (.Hitleriui ? Butu 
bergždžius darbas cituoti “L. 
Balso” štabo- nesąmones, nes 
Kanadoje jau ir pačių komu
nistą vaikui netiki tuo, ką J. 
Yla postringauja savo šmęižtla- 
Pyj,e.‘

Šis bąrbąrų pčkĮdętaš karas 
neapsakomai daug žalus prida
rė ir d$r pridarys, bet tuo. pa
tim ir gerų pąjfieką paliks tai 
daliai žmępių, ‘kurie tikėjo į 
stajipišką koĮųųbįzmą kaipo į 
•darbininkų “išganymų”. Stali
no susibišmliavirnąs sų, Hitleriu 
galutinai nuplėšę kąj’kę nh9 
kląstingęjo raudona spalvą niv 

j dažyto ^ąšiziąo. Jeį ne rą.iuloua- 
,sis fašizmas, tai nebūtų atsira
dęs ir rudasis. '

Šis karas, turį suąaikinti vį- 
sok.ios spalvos fašizmą ir atsta
tyti an,t Vlados teisėtumų ir der 
mokrątinę santvarkų. Iją užr 
dųęjį, be aįej(ę, atliks, Didžioje 
Britanija su J. Valstijų pagalba^ 
Tat lai gyvuoja demokratijos 
'pergalė. 
> i ■ . X .

Kanados kapitalistai slopiną 
i uniją judėjimų.

šiam, pražūtingam karui pra-

Kanados Lietuvių Seiiųas
Rugpiučio 30-31 jau čia pat, 

todėl nestębčtiųa, kad Toronto, 
ir kitų kolonijų tikrieji lietu
viai tik ir kalba ąpje busimų 
Kanados Lietuvių seimą/ kuria- 
m,ę bus aptariama bu<^į;< kaip 
pasękmingiąu ir greičiau šutei-,,

prįęž fąšįstiųį bąrbarizųių, tai 
kodėl- jis neturi turėti tų teisių 
kę.votį sų vietiniais kapitalis
tais, kurie krauna sąų milijo,- 
nus, gamindami k!įęui reikalin
gus p’dbtikMš'ir Yhtti'stų', 6 Vėliau 

Ivel rems kokį kitų parazitų pa
našų į Hitlerį', jei šis b,us su
naikintas.

Darbo žmogau! Atbusk iš le- 
targiųio rųiego. ir stok į darbo 
unijas ir kovok už žmogaus tei- 

buti

Flin Flon, Man.
I .1 ,. i ’ .-c.: ■ 1 •

Kas. pas mus yra pavirtęs 
žvirbliu?

Liepos 2 d. “Naujienų” Nr. 
155 kažkoks Žvirblis sumanė 
paterlioti mane ir kitus šios ne
gausingos kolonijos lietuvius.

Tenka pasakyti, jog vardas 
atitinka darbus. Žvirblis jųp ir 
yrą toks padaras, kuris nesidro-

* tą išvijus, ųž-

bą raudonųjų barbarų nuterio- 
tai Lietuvos liaudžiai.

Kiekvienas lietuvis mylintis 
savo tautų ir teisėtumą nesigai
lės savo laiko ir lėšų, kad tik 
sušelpus svetimųjų nuskriausta 
savo tautų.

Torontiečiai visu stropumu 
ruošiasi vykti į Montrealą, kad 
galėjus dalyvauti istoriniame 
Kanados lietuvių seime. “Auš- 
:ros” choras dirba su viršlaikiu/ 
kad tik tinkamiau pasiruošus^ 
choro dalyviai nesigaili nei lai
ko, nei lėšų, kąd tik tinkamiau 
pasitarnauti savo tautos labuį.

Reikią tikėtis, kąd Lįetuvap 
apsivaliusi nuo svetimųjų bar
barų, Ųjitlęęių gąųjų, suįitvai- 
kys demokratiniais pagrindais 
ir ugdys savo, sunūs įr dukras 
kultūringoje dvasioje nepamirš
dama ir tų, kurie jai gelbsti 

‘šiandien sunkioje valandoje.

i Komtinąciąį šęl^ta nųująs 
kaukes užsimovę.

Kanados lietuviu komunacių 
^organas “L, Balsas” vos tik pusj- 
<antro mėnesio praeityje teisinę 
kiek įmanydamas Hitlerio lini
ją. iy. smelkė Anglijos ir J. Valį- 
iątijų pastangas. ąunaikinU Hit- 
lęri.ę, “ašies’- bąąba^mą veika- 
įlaųdamM besą taikos, sų 
Hitleriu. Visa tai dąrė todėl|, 
kąd Hitleris, daliusį su Stąjinų 
lųžgrębtu grobių. W tty 
1 buvęs ^taįįno tųlkmiųk^s atsip 
.sukę, pijįęš jj. pą-tį. tai visį S.taj* 
(lųm, šMųžai ąp.$miAvė. nąujpmis 
kaukėmis ir pradėjo mųįfciųtįi 

5 savo skaitytęjųs įą ąųtijo, galo.
iaW br jjiię kad

(Mitrią yra barbą^ą,. ko pįr- 
(iiųaų Henųdėi
, Kąd geriąų sektųsi mmkiųtji 

...» tai jjp aavę 
praeities talkininkavimų Ųįtįer,

Diktatoriams džiaugsmui ga
lo nesimatė. Męlotoyuį Rerlynę 
kūle vaišes., šturmovikų orkes
trą jam iuternaeicnalą grįęžė', 
o “darbininkiškos” šajies atsto
vas Molotovas eiliniui papras
tam darbininku^ — antifašistuį 
darė paręįškiiiiųs “Kovoti prieš 
fašizmą giųklą yra ųe Lk. be
mina lis ųųsįžęngirnas, pet tie
siog politinė kvailybė. Fašizmas 
.ginklu nenugalima”- Stajinas 
ir Molotovas ne tik taip kalbė
ję, dar daugiau praktiškai įųt- 
lerizmų r^mė siųsdamas Hitle
rio boinbonešiųiųs gazoliną ir 
kitą karo medžiagą. Matikvos 
'ageįtai įsakyti ant visų kampiį 
gvoltu reikalavo taikos. Hįtlerię 
sąlygomis. Ir kaip Stalinas per 
22 mėnesius užaugino Hitleriu^ 
didelius^ ragus,, tak H,err HiŲe,- 
ris paskelbė dvg. Stalinui karą, 
kuriami kajp. sakoma, per 6>* sa
vaites paguldė dm>

bo žmonių nekalą gyvypių, ne
skaitant virš, inj.nęlų kraštų o(- 
kupącijęs. Pabaltijo kraštų ir 
Rusijos žemė ių.itręšta nekultu 
žmonių krauju. Toks tai Stalip 
no-HJ,tlerio ųepppiąno ir draup 
gingumo sutarei ą pa^irašynię 
.vaisius.

Hitleris jau nekošer. 
f Kaį pįrželip, 22 d- Hitleris pa- 
:skelpę paribiui Stąjinui karų 
.hį kai
’Mr. Chųrclull pažadęjp yispker 
rippą pagalbą Rusijps ž.iHGrhRiY9» skąityįęju^,
nėms, tai buvę Hitlerio berner 
liai taip nudžiugo, kąd; tas “plUf- 
tolęratinės” demokratijos “a- 

,^eųtas” pasidąrė skaisčią usį ų 
aįigplų ųę tik Mąskvai» ket ir 
joą agen,tąms Toęoi^te.

Nogėdami išlieti tujžį aut 
partnerio, kuris niekšiškai ap.-

madoje visos pragyvenimo rei.k“ 
5 menės pabrango^ bęt dąrbįųįųr 
kų atlyginimas daugumoje likę 
tas pats. Darbininkai pąvieaįaji 
nors mėgino reikalauti pakęliį- 
mo atlyginimo; bet darbdaviui 
visai nekreipė į tai demesioĮ. 

(Kalbu apie dirbtuves, kuriose 
mebuvo unijų.

Darbininkai, lįematydami ki
lto išėjimo, pradėjo organizuop 
tis į unijas, bet kompanijos her 

.nori, pripaž-inti pačių darbinių- 
kų siiorganizųpijąs unijas ir sių- 
lo jiems.
sudarytais k<MNitetais atstovavį- 
lĄUį nęy^ Ifum
darbityii^<tįj vi(if>i| njeijojji, nes tie

stoja- 
įved*- 
kovo-

gyve-
buti

sę puti žmęgmąi. Gana 
kapitalistų pastumdėliais.

Norint iškovoti geresnį 
nimą, žinoma, neužtenka
vien, ūmuos, nariu, reikią būti
nai skili/ į politinę partiją, kuri 
koyoja už geresnį darbo. žmo,- 
gąup rytojų. Q įękią partija 
Kąnajęįoję yra, C.C.F. Tat visi/ 
kas norim geresnio rytojaus, 
stękjin? į C.ę.F. Bųdaųii vienin
gi; bųsįme ir gajingį.

—Kovotojus ųž ląįsvę

GABI LIETUVAITE

Kas fco ieško,, tą ir suranda. 
Bruno, matytį,. surado deguto 
statinę, kurięję ipsidęgutavo, ę 
vūlįąu į plunksnas įlindo ir vir
to. savotišku žvirbliu, kad ne
galėtų jo kiti pažinti, žvirblių 
virtęs, jis pradėjo. melagingai 
kitus laikraštyje njękiųti, ma
nydamas, kad niekas nepatirs, 
kas jis per vienas.

Tačiau paukščio plunksnos 
nepaslėpę kaltininko: musų ko
lonijos lietuviai tuoj įspėjo, jog 
taip elgtis gali, tik Bruno.

Kada dabar lįko tikrai patir
ta, kas per vienas yra tas “Žvir
blis”, tai jis pasidarys visai ne
pavojingas ir vietos lietuviai 
mokės jo apsisaugoti. Jo besi- 
kabįnėjfiiųas prįe lietuvių n.uęis 
niekais ir jam nępasiseks suart 
dyti vienybę. t-J. Urbęna$

dik ta-
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ąiiiį jąu prįmęįą sĮpęiąldęmpkrap koįniteM t.ikruųioįe yrą tik ( 
ftąmk iR kurię, žjąpjuą, " 
yisą. ląįką buvo įr yrą grięąpiųųr 

•si visokią diktątui-ą priešai. 
\ Jpąrbininką inųjkipąno dąr- 
^bą varo, nę vien “L. Ęąlsaą’?t 
visi pe išųųties komųnĄciškij

įrąųki* ^audo^i 
darbinji^u^.

.JŲĮaąįiŲtoųp pjieųp išdarby s t ės. 
linija^ ųęg^lięj^j} gęrupju susir 
tarti sja darbdaviais, priversta 
buvo paskėlMi st&ėifcą. Darbdą-

( Gabi Montreąlo lietuvaitė bair 
gė augštesnės mokyklos pumą 
kursą su gerinusiais pažymėji
mais ir liko apdovanpta meda
liu nuo mokyklęs vy-riąusybės.

. Tikrai malpųu ir smagų ra
šyti šįųos žodžius, apię. Reginą 
Nąginytę paipo gabiausių, lie
tuvaitę ]$ontreąlę, kuri puikiai 
pasižymėjo moksle lankydami; 
augėlesniąją mokyklą. Kaipų 
gabiausia mokinė iš 400 ji bu- 
;vo įvertinta ir už pasisekimą 
moksle apdovanotą medaliu, šį 
gabi lietuvaitė savo kruopščių 
darbu ir pasiryžihiu užsipelnę 
didelį' įvertinimų nuo mokyklos 
vadovybės. Apie ją buvo rašop 
ma svetimtaučių spaudoje, kas 
ir jai pa$ąį sutekę mą]QJ)Um.o. 
Ypatingąjį t^ m^Jpnųm^ 
jos tėveliai^ kada jų vienturtei 
'dukrąi, tenką džiaugtis t|ąis lair 
^jėjl^is.
, Regįiųą į šių, šąjį ųtvypo, rof 
dpą, apie dešimt metų ųjųžįąųs.
(Lįętųyoj.e jį jąų buvę bąigųsį HM i*& kada nors, butų 
tpradžios mokyklą? Atvykusį į lietuvybę veikęs. Mes Mįų 
šią, šalį ir nemokėdama, anglų 1"1°A lietuviui Jj, Vųboną pažįsf- 
.kalbpą jį pradėjp lankytį anglų 
kalbos, pradžios mpkykįą if, rOr 
jdęs, ją bąigįė pęr 4 męti^ tąipr 
• gi sų gąriąųąiąis pažymėjimais 
ir pagyrimu, nęs beveik kas

Lietuvių grupes viešas pa
reiškimas. dėl žvirblio me^ 

lagįngij .priekaištų.
« Flin Flon korespondentas 
•’ žvirblis Naujienų Nr. 155 
■ (liepos 2- d.) rašo, kad Jokūbas 
Urbonas pakeitė savo plaukiu 

'Girdi', pirma buvęs bolševikas, 
o: dabar jau bolševizmo atsiža^ 

‘dėjęs ir pradėjęs plaktis prie 
i lietuvių, kurie kovoja už savo 
tėvynės laisvę,

Į Kąd Vrboųąs lietuvybę giną, 
ftąi yrą tikiją tiesa. Tačiau yra,

drautt Turime pasakyti, jog sa
vo nusistatymo jis niekuomet 
nepakeitė, — niekuomet nepa
stebėjome, kad jis butų bolše
vizmų rėmęs ir niekuomet jis 
nešildė mums bolševikiškų laik- 
raščiųSNe tik jis mums nesiū
lė, bet nesiu/ė nė kitiems vie
tos lietuviams..

Flin Flon Tarybos Kuopa 
(seka septyni parašai)

DOCTOR'S AMAZING LIQUID
GREAl? S)ŲCCESS EOn „

SKIN IRO URL ES 
(extemal|y cajised).

TO 
COAST!

No.mąttar what yog’ve tried without

tor’ą formule—powerfully soothiog 
Liauid Žemo—wnich ęuickly relieves 
iUhingsorępeeaapd starta ncht in to 
help, nature promote KAST healin^. 
80. years coatinuous success! Let

Also ointment form, Severo casos

rį«š lietuvybę veikęs. Mes Fiįų 
loii lietuviai Jj, Urbonų pažįs;- 

tame uuo pąt jp atvykimo į Kal
niųjų.: daugumus, pažįstamp jį 
ųąp 1930. dą {.tącja jis atvykę)), 
o. Ipti- uupj 1-932 ųi. Mums teko 
drauge su juo gyventi ir beu-
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A. N. RUBAKINAS

MATEMATIKOS NAUDINGUMAS
Matematikos pagrindai daug 

tvirtesni negu kitų mokslų. Ir 
todėl, kad skaičiai ir skaičiavi
mas, t. y. matematika, pritaiko
mi prie visokių visokiausiu 
daiktų, o kiti, anaiptol, ne prie 
visų: kiekvienas yra pasirinkęs 
sau atskirą sritį: chemija — sa
vo, istorija — savo, teisių mok
slas — savo. Matematika visur 
pritaikoma: kur tiktai reikia 
ką norint apskaičiuoti, ten ma
tematika patarnauja.

Pasiklausykite tiktai, ko pa
siekė žmonės dėka skaičiavi
mui, matematikai. Sunku įtikė
ti. Pavyzdžiui, vienas garsus 
prancūzų matematikas, vardu 
Leverrje, nežiūrėdamas į dan
gų, labai tiksliai apskaičiavo, 
kad ten, tokioje ir tokioje vie
toje yra dar žmonių nepastebė
tas dangaus kūnas. Jis ne tik
tai smulkiai nurodė, kame tas 
dangaus kūnas yra, bet ir pa
sakė, kokio didumo, kaip toli 
nuo žemės ir saulės ir kokiais 
keliais erdvėje bėga. Visą tai jis 
labai tiksliai apskaič'.avo, rem
damasis žiniomis, kitų moksli
ninkų surinktomis. Apie mate
matiko Laverrje darbus buvo 
pranešta telegrafu į visus dide
lius miestus, tame skaičiuje Ber
lynui ir Paryžiui. Vienas Ber
lyno mokslininkas, vokiečių 
matematikas, nustatė savo žiū
roną nurodyton vieton. Ir tik
rai, ten, kur buvo Laverrje sa
kyta, pamatė iki tol dar žino-

MADOS

nėms nežinomą žvaigždę. Pasi
rodo Laverrje stebėtinai teisin
gai išskaičiavo. Tokiu budu, dė
ka matematikai, tas, kas buvo 
neregimu, pasidarė žinomu, štai 
ką reiškia skaičiavimas, štai kas 
yra matematika ir kokia jos ga
lia!

Bet tas stebėtinas pavyzdys, 
tai tiktai vienas iš tūkstančio 
jam panašių. Ir visi jie vieną 
ir tą patį įrodo — kokia pajėga 
skaičiavimo, t. y. matematikos. 
Beveik kiekviename žingsnyje, 
dėka matematikai, nežinomas ir 
nematomas virsta žinomu ir 
matomu.

No. 4772. Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau viri nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numeri pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 eentų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So» Halsted SU Chieago, IU.
į NAUJIENOS PatUni Depl
Į 178> S. Halsted SU Chleaga, HL 
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Pavyzdžiui, visi žinome, jog 
iš anksto yra skelbiama, kad 
tuomet ir tuomet bus saules ar
ba mėnulio užtemimas. Saulės 
užtemimai esti tuomet, kai mė
nulis praeina tarp žemės ir sau
lės. Mėnulis yra didelis, neper
matomas medžiaginis rutulys. 
O mėnulio užtemimai pareina 
nuo to, kad- žemės šešėlis kren
ta ant mėnulio. Žemė irgi yra 
didelis nepermatomas rutulys. 
Aišku, todėl, kad ir ji, kaip ir 
kiti nepermatomi daiktai, turi 
savo šešėlį. Žemės šešėlis yra 
pusantro milijono kilometrų il
gio. Mėnulis gi yra arčiau nuo 
žemės: nuo mėnulio ir žemės 
yra tik 360,000 su viršum kilo
metrų.

Bet dalykas štai kame: žemė 
sukasi apie saulę, o apie žemę 
— mėnulis. Mėnulis, nors ir bė
ga apie žemę ratu, bet šis ratas 
eina pažulniai. Nuo to tai ir 
pareina tas, kad ne kiekvieną 
kartą žemės šešėlis uždengia 
mėnulį. Mėnulis irgi ne kiekvie
ną sykį uždengia saulę. Bet ka
da uždengia, kada ųę? Xaj -.ma* 
tematikų darbas. Visų kraštų 
matematikai tai apskaičiuoja su 
didžiausiu tikslumu. Nei dieno
mis, nei minulėmis, nei sekun
dėmis neapsirinka. Nei viena 
šimtąją sekundės nerasi paklai
dos.

Tas mokėjimas matemat kų 
jranašauti saulės arba mėnulio 
užtemimus jau žinomas žmoni
jai labai seniai — prieš tuks
iančius metų. Visa svarba čia 
ame, kad jie moka apskaičiuo
ji dangaus kūnų bėgimą savai
siais keliais. Suprantamas daly
tas, kad čia reikia žinoti su ko
kiu greitumu jie bėga ir kokiais 
keliais, o tada galės išskaičiuo
ti, kuomet ir kurioje vietoje tas 
ar kitas dangaus kūnas randa
si. Panašiai kaip gelžkelių 
tvarkaraštį galima sudaryti 
dangaus kūnų tvarkaraštį. Yra 
skirtumas: traukiniai bėga vis 
taip pat, tais pačiais bėgiais, 
vieną sykį ir ant visados padė
tais. Dangaus kūnų keliai šiek 
tiek mainosi. Ir bėgimo greitu
mas mainosi. Bet skaičiuojant, 
visa tai turima omeny. Tokį tai 
darbą atlieka matematikai ir, 
kas stebėtina, su dideliu kartais 
greitumu. Labai įdomus jų iš
skaičiavimai kometų takų, ar
ba jų pasirodymo ir išnykimo 
laiko. Kai kurios kometos pasi
rodo per 10 metų, per 100, ir 
esti matomos tik kelius mėne
sius arba kelias dienas. Bet ir 
to laiko užtenka matematikui, 
išaiškinti jų kelius erdvėje ir 
jų greitumą. O kai jau tą ap
skaičiuoja, tai gali apskaičiuoti 
tuomet, kas bus su ja 1000 me
tų praėjus arba kur ji buvo 
prieš 1000 metų. Po šitokio ap
skaičiavimo jie žino, kada toji 
kometa vėl pasirodys, vėl bus 
mums matoma. Tokiu budu, 
pavyzdžiui, sužinota apie tą ko
metą, kuri buvo pasirodžiusi 
Kristaus gimimo metu. Iš tų pa
vyzdžių matome, kad, dėka

GRASINA WPA PROJEKTUI

w a rr.TTENU-A Telonhnto
Mrs. Lena Bender, 67 metų amžiaus našlė, apsigink

lavusi su senoviška muškieta, perspėja WPA darbinin
kus platinančius vieškelį ties Jefferson Kareivinėmis. 
St. Louis, Mo., vengti jos žemės.

skaičiavimui, galima pasakyti 
net, kas buvo ii' kas bus. Išskai
čiuojami kalendoriai, išskai
čiuojama Velykos. Ir kiek nori
ma laiko prieky n. Ir ne tiktai 
šimtui metų galima sudalyti ka
lendorių, bet tūkstančiams ir 
milijonams metų pirmyn.

Ir ko tiktai negalima sužino
ti padedant matematikai. Pa
vyzdžiui, galima pasakyti, neli
pant ant kalno, kokio jis aukš
tumo. Galima pasakyti, koks 
nuotolis vieno miesto nuo kito 
ir nedacinant lig jo. Artileristas 
žino, kaip toli lėks kulka, gali 
nusiųsti ją iki,, tos Vięfofy kur 
panori..Ir tas vjskąs dėka skai
čiavimui. Kas butų įtikėjęs, pat- 
sakius prieš tūkstančius metų, 
kad mes žinosime, kaip toli nuo 
musų mėnulis, saulė, žvaigždės, 
neužlipęs ten.

Bet dar daugiau apie jas ži
nome, — žinome, be svarstyk
lių, kiek kuris dangaus kūnas 
sveria. Kad tas teisingai apskait 
čiuota, galima įvairiais budais 
patikrinti. Ir tikrinimo rezulta
tai visuomet tie patys.

Tiesa, stebėtina. Bet tai dar 
ne viskas. Juk visos sudėtiniaii- 
sios mašinos yra padarytos dcJ 
ka tam pačiam skaičiavimui* 
Kiekvienas ratelis, kiekvienas 
sraigtas, kiekviena svirtis čia 
tiksliausiai išskaičiuota. Ir me
džiagos tvirtumas apskaičiuo
tas. Ir kiekvienos dalies jude
sys. Taip išskaičiuota, kad vie^ 
na mašinos dalis neužkliūtų už 
kitos ir kad kiekviena savo nu
statytu laiku atsidurtų savo vie
toje. Reikia tiktai pažiūrėti į 
dirbančią mašiną. Kaip vikriai 
jos dalys juda — ir lankais, ir 
apskritimais, ir tiesiomis linijo
mis, ir vingiuotomis. Ir viskas 
iki smulkmenų čia apskaičiuota 
su didžiausiu aiškumu ir tikslu

mu. Be to jokios mašinos ne
galėtų padaryti.

Matematikos dideli nuopel
nai: ji tarnauja visai žmonijai. 
Dėka matematikai į visi kiti 
mokslai pasidarė daug aiškesni: 
ir tikslesni. Visi mokyti specia
listai šaukte šaukia: mums vi
siems reikalingi matas ir skai
čius! Reikia matuoti! Reikia 
skaičiuoti ir skaičiuoti! Dabar 
tai daro visi mokyti žmonės. 
Be to negalima apsieiti. Skai
čiuojama ir šiluma, ir elektra, 
ir šviesa, ir jėgos, ir gyventojai, 
žemė, vanduo, amatai, knygos, 
laikraščiai,, bažnyčias, mokyk
los, — viskas/viskas. Yra net 
atskiras mokslas, kaip, tai viską 
apskaičiuoti,' Jis vadinasi statis
tika. Be to mokslo < negali tvar
kytis valstybės, vystytis pramo
nė, negalima tinkamai reguliuo
ti visuomenes reikalų. Per šį 
mokslą matematiką įėjo į vi? 
suomeninį gyvenimą. Norint išr 
tirti įvairįas musų gyvenimo 
puses, esame priversti vėl kreip
tis į matematiką. Čia ji dar dau
giau mums reikalinga. Kai ku
rie mokslai matematika tik ir 
laikosi, pavyzdžiui^,, astronomi
ja, fizika, mechanika, chėm ja. 
Sutvarkymas viso pasaulio yra 
suprantamas dėka matemati
kai. Ji mums išalkino, kodėl 
dangaus kūnai laikosi erdvėje, 
kodėl nekrenta. Be apskaičiavi
mo to negalima suprasti. Tas 
pats skaičiavimas parodė mums 
daug gamtos slėjinių, daug pa
slapčių išaiškino. Kas tai švie
sa, šiluma, elektra? dabar jau 
žinome. O žinome dėka tam pa
čiam išskaičiavimui. Apgraibo
mis juk to viso nesužinosi. O 
jei nesužinosi, tai ir neišnaudo
si. Senais laikais, gal būti, per 
tai, ir buvo sakoma: žinojimas 
leidžia permatyti, o permaty

(Vardas tr pavardl)

mas paskatina prie darbo. As
tronomija moko mus apie dan
gaus kunus ir jų judesius. A- 
pie tai jau buvo kalbėta. F.zi- 
ka tiria ir apskaičiuoja visa tai, 
kas liečia elektrą, šilumą, švie
są ir t. p. dalykus. Dabar tą vis
ką galima matuoti, kaip prekes. 
O, iš tikrųjų, juk tas viskas jau 
ir pasidarė prekėmis: galima 
pirkti, kiek norima, elektros jė
gos, šilumos, šviesos. Bet kad 
galėtume, tas prekes perkant, 
žinoti, kaip pirkti — gorčiais ar 
matais, reikėjo išmokti tą vis
ką matuoti ir skaičiuoti. Tas 
padaryta. Šiandien visas moks
las apie šviesą, šilumą, elektrą 
išskaičiavimais laikosi ir tik 
jiems dėka eina prieky n. Nesi
remiant matematika, tie moks
lai turėtų žlugti.

SMULKIOS ŽINIOS

Meksika Atsteig's 
Apsaugai Svarbią 
Gelžkelio Liniją

MEXICO MIĘSTAS, rugp. 11. 
— Prezidentas Manuel Camacho 
įsakė atsteigti 181 mylių ilgu 
mo gelžkelio liniją, kuri jungi? 
Meksikos, Atlanto ir Pacifikc 
krantus, ši linija įgytų ypa
tingos svarbos jei dėl karinių 
operacijų Panamos kanalas už 
sida/ytų prekybiniams laivams. 
Laivai Pacifiko galės iškrauti 
prekes Šalinas Cruz uoste ir 
iš čia jos gelžkelių butų per
vežtos į laivus Puerto Mexico 
uostan, Atlantike. Kitaip laivai 
turėtų apiplaukti visą Pietį 
Ameriką.

BRIDGEPORT RŲOFING AND
SHEET METAL CO. , 

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

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

apdraustas.

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na- 
mtic naga] 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. CAL. 4118

PATALAI ir PADUŠKOS—Pasiuvami DYKAI
Iš Jūsų Plunksnų, Jeigu Jus Perkate Impilus Iš Musų.—Atsilanky- 
kit ir pamatykit, kaip jie padirbami jum bežiūrint. Mes paimam iš 
namų ir parvežam namo.

MES DIRBAME MATRACUS PAGAL UŽSAKYMĄ.

YARDS BEDDING CO.
1848 W. 47th Street VIRginia 2900

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

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

Perkant 5 
SMULKESNI 

BLACK BAND
Sales

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

geriausį šių laikų stokerį.
LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKERIS 
kuris yra išdirbamas Chicagoje, 
yra geriausias ir stipriausias iš 
visų stokerių. Sumala akmenis ir 
plytas. Niekas negali sugęsti ar
ba nulūžti. Neturi “shear-pin”. 
Stokerį įdės kompanijos darbi
ninkai ir gausit patarnavimą 
tiesiai iš kompanijos dieną ir 
naktį. Duoda 3 metus išmokėti. 
Slegaitis Stoker Sales

6921 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

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

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

7

MATYKITE MUS!;
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

falūeP
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENLE

Tel. LAWNDALE 2630

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams . ■
• Medžio . 

Reikmenų 
Statybai

z

IR VISOKIAU
SIU KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

— Iš Stoties —
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

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

7:00—7:45 VAL. RYTE

PETER BARSKIS, JR.
♦

Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis
DINETTE SETAI • DIDELIS PASI
RINKIMAS KARPETŲ, PEČIŲ 
RADIJŲ IR REFRIGERATORIŲ.

“CUSTOM” PADARYTI, MODER
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VĖ
LIAUSIŲ STILIŲ MIEGRUIMIŲ IR

MANOR FURNITURE MART, Ine.
3108 WEST 63rd STREET (tarpe troy ir albany) phone PROSPECT 5757-5758

Garsinkitės “N-nose”

REW COMPLETE
HEATING 
PLANT

• for

fji 5 ROOM
i HOUSĘ

plonų tūbų radiato
riai, 6 sekcijų 17" TIK
Red Jacketed Boile
ris, su 470 kvad
ratinių pėdų karito ę

vandens radiacija, J) ■ ■ ■ 1 ■ 1
automatinis vandens * g B Ji g 
leidimas, visi relka- g *18 g 
Ii n gi fitingai, uždą- X
rai ir ėudos pilnam 
apšildymo įrengimui. 
Visa nauja medžiaga.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias stakas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, grotai visų 16- 
dirbysčių boileriam. Taipgi tankai. 
Šildytuvai, išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS 

ligi 1 P. M.
| UŽMIESČIO ORDERIAI | 
Į_______ GKEIT ISCILDOMI_______J
Apskalbi avi m ai norią! teikiami veltui

G MII I CD suppl® . nrlILLCn company
1247 W. LAKE —MONroc 3387':

'____________ ’•

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE” L
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NAUJIENOS
Thk Litmuania-n Daily* News

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Iric.

1739 South Halsted Street 
Telephonh ČANal 850^7H

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Offibfe 
of Chicago, I1L, under the act bf 
March 3rd 1879. ..............   • ' •

Naujienos eina kasdien, " Išski
riant sekmadienius. • Leidžia Nau
jienų1 Bendrovė, 1739 S? Halstfed1“ 
ChicagO. Ilk Telefonas Canal 85'

Užsakymo kaina:
Chicagoje-^-paštU:* ~ •? •'
• Metams1 „U;_ ____________

Pusei metų______________
Trims mėnesiams ----  ■
Dviem menesiams 
Vienalh ’mėilesiūi !___ ______

Chicagoj per - išsiuntįnėtojus: -
Viena kopija-1--?^ „
Savaitei ___ ______ ___
Mėnesiui _________________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams .......... ...................
Pusei metų-----------------
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams _ .....
Vienam mėnesiui_____

. j fi!.>L..i ....
Užsieniuose:

Metams  $8.Q0,
Pusei metų _ ;__ 4;00
Trims mėnesiams 2{5b

$8.00 
4.00 
2:.0b 
1.5b

$6.0i
- 3121

1171

; 1.2!

tat.. Pinigus reikia siųsti pašto tyfonej 
500- Orderiu^ kartu, su užsakymti. ' ‘

kovą są infliacija

\ -A.. r-A

GAULEITERIS PABAL
TIJO KRAŠTAMS

Anąmet Amerikos spauda daug rašė apie “infliaci- 
ją”. ^“dę^iaciją^/ ^Įkąiįy'tojai atsimena, kad ir “Naujie
nose” buvo ąpię tai nemažai straipsnių. Dabar ir vėl pra- 
sj,djėjp. kalbos ąpie infliaciją, ir1 musų skaitytojams bus 
pravartu tas diskusijas sęktiF

ęlprii^ųšia, ką tie, žodžiai reiškia?
Infliaciją įai — “išsipptimas”: kainų kilimas, bran- 

gėjimas. Defliacija reiškia “atslūgimą”, kainų kritimą, ' 
pigumą.'

1 ' Infliacija pasidaro tuomet, kai atsiranda daug pini- > 
gų apyvąrįdLę, d' prekių būna mažai. Pirkikai- nori- gauti- 
preHų, bet kadangi jų nėra pakankamai, tai jie varžosi' 
su kits.kitu, siūlydami už jas daugiau pinigų; pardavė-? 
jai tuo naudojasi ir'kelia kainas.

Kuomet kyla prekių kaipos, žmonės ima bijoti) kad 
prekės toliau dar labiau pabrangs, ir jie skubinasi jas 
pirkti. Jie perka ir tą, ko jiems t,o j e valandoje,nereikią. 
Paklausą prekėms auga ir jp. trukumas pasireiškia dar. 
labiau, kas savo keli.u ir yėl prisideda prie kainų kilimo.

Šitas procesas daliniai jau yra prasidėjęs Ameriko
je. Kainos 'ėmė kilti, kuomet valdžia pradėjo leisti bilio- 
nus dolerių apsigynimo reikalams ir didelis skaičius dar
bininkų, kurie pirmiaus ųięko neuždirbdavo, ėmė gauti 
algas. Šitą tendenciją dar sustiprino ta aplinkybė, kad 
daugelis pramonių, kurios pirmiau gaipipd^vo įyąirjus 
daiktus žmonėms vartoti, pradėjo dirbti lėktuvus, kapuų- 
les, tankus ir sprogstamąsias medziągąą.

Laukiama, kad toliau vartcyįipp
bus dar labiau susiaurintas. Kąr kurios med.žiągoį kąd 
ir bus gaminamoj b^trbus suvaržyta^ j^ par^ 
žmonėms. Sakysime,jjįu dąbar v^ld^ iįphkĄ

.indus, padarytus iŠ aliumini j aų^ nes 
bai daug lėktuvams gaminti. ^Ijtųųiipipaųs truštą^ 
rikųje tyčia siaurino aliuminijau^'gąipyb.^^
lėtų daugiau pasipelnyti, imdam^p/ąul^teąnę^ k^ągjpg, 
savp, produktą — o dabar šeimiųi^s^ k^įp^pirmją^ 
permokėdavo už ąliūminijaus induį fųri^.^os. indus, d^Jj 
kiįašfo labo, ątid'uojti; už, dyką!

Pasireiškę; jau ir alyvos bei gasolino trukumas Ame
rikoje, ir. valdžią ragina žmones vartoti šito skystojo ku
ro mažiau. Jau yraf sumažinta pasažierinių automobilių 
gamyba? Ąteinanęiąis metais, sako, nebus daronia naujų 
mašinų modelių. Trūkstą taip pat šilko, nes Amerika boi
kotuoja japonų prekybą,.

Jeigu dalykai šitą kryptim eis ir toliaus — o tai yra 
nęišyęngiama, kol. tęsiasi karas, — tai už kokių’mėtų 
laiko susidąrys tękia padėti^, kad daugelio daiktų žmo
nės nebegalės' ir už pinigą gauti. Pinigas bus “pigus”, o 
prekes’ ^rangios”.'

Šitam pavojui užbėgti už akių, prezidentas Roose- 
veltas jau seniai yra paskyręs “kainų administratorių”, 
Leoną Jtendęršoną. jo pareiga yra žiūrėti, kad kainos 
nebūtų, keliąmp^ Iki šipl Hepdersonas bandė tą savo už- 

Prąiponinpk^.ip. pirlęlių£ kupė 
k^lją. k^ijįas, ip kartais grasindamas jiems valdžios re- 
prjęsijpmis. Ijį'et nevisi nori j p klausyti. “Ką tu mums pa? 
darysi”, sako jie, “jeigu mes tavo' grasinimų nepaisysi
me?. IJu neturi, galios mus priversti!”

Tąigi dąbąį^ kongrese yra svarstomas įstatymo su- 
mąnymąš, kuriuo butų, suteigta galia kainų administra- 
topųf. VąldžĮą tjtasi, kad šituo keliu jai pasiseks infliaci- 
ją sŲlajk^ti.''

Jeigu7 karas t^sis neilga^ tai kainų reguliayifnas ne 
taip jau? sunku bus pravestų Reikia turėti gal\ęj^ vie- 
ųa^’, dalykas:'kųl, žmonės gąųpa gerus pinigus, infliacija 
per tpĮi/tięuųeina. I^ad ir brąpgiai mokėdamas už prekę, 
žmogus višgij gąĮiųą? už. sąvoy pinigą tam tikrą vertį. Pa
galiau,’jpjgų ji^aį, nenori pęrv. brangiai mokėti, jisai gali 
pinigus tąūpytu papide^amajų juos taupymo''bendrovėje, 
arba tlanke. arba investuodamas į valdžip;s bpųus, į^ųd- 
rovių akcijas ir t.L

Bet bk)gą^ bųną tupųiet, kai valdžia ima leisti- neti
kusius' pinigas. Taip darė pos karo Rusija, Vokietiją ų* 
kai kurios 'kitos, valstybės. T^ps valdžios. bųyp šųbankųp- 
tayusips ir, galų gąlę, prispausdino tiek pinigų, ka;cĮ jip 
pal&o beveik be vertes: pirkikas turėdavo įsikrauti' 
rezgines rubliu arba markiųį eidąųias, į krąutįu^ ųusi; 
pirkti porą batų. Tokių pinigų laikyti' nėra jokios* praš-, 
njesj juoįeičiau juos išleidi^ jųp. geriau. Leninas bą/id|t

International News Service 
vakar iš Berlyno pranešė, kad 
Vokietija paskyrė okupuotiems 
Pabaltijo kraštams “gauleiterį* 
iLohse. iNS telegramoje sako
ma:

“Pažymėdama, kad Vokie
tija ‘atkariavo’ Pabaltijo kra
štus nuo- rusų, kanclerio Hit
lerio būstinė fronte šiandien 
paskelbė, kad Heiririch Loh- 
še yra paskirtas Reicho ko
misaru okupuotiems kraš
tams.

“Lohse, kuris yra 44 metų 
amžiaus,".pirmiau buvo gau
leiteris (administratorius) 
Danijos provincijai, šlezyigui, 
kurią vokiečiai užėmė 1940 
ui. balandžio mėnesį.”
žinia apie Reicho komisaro 

Lohse paskyrimą “Qstjąndui” 
jau buvo ^Naujienose” seniai įr 
dėta. IPrieš savaitę laiko (rug
pjūčio 7 d.) Prano AnceviČiaiiš 
telegramoje buvo pranešta ir a- 
pie specialaus komisaro Lietu
vai (Rentelno) paskyrimą, taip 
pat apie atskirus sričių komisa
rus: Kaimo apskričiuiLent- 
zen, Kauno miestui — Graemer, 
Vilniaus miestui —- JJingst, Vil
niaus apskričiui Wulff, Šiaulių 
apskričiui — Gewecke.

. Žinios apie Lietuvą pasiekia 
užsienį greičiau, negu kad. jas 
paskelbia Vokietijos spauda.

MELUOJA IR NERAUS
TA Iš GĖDOS

» Brpoklyno raudonųjų penk- 
takojų organas, paminėjęs til
pusi. ‘^Naujienose” rugpiučio 7 
d? pranešimą apie nacių komi
saro Lohse’s paskyrimą ir pa
ėmęs ištrauką iš to komisaro

“Jis (dekretas^ sumuša ; 
j d|ill^esj tuos fašistų, klerika

lų ir 'menševikų džiūgavimus
1 1 ir' pranašavimus, bu(k Hitle- 

ris atnešiąs Lietuvai ‘laisvę ir ./ISdtpp. r.vnepriklausomybę. Jis ais- 
ijįąusia^ parodo, kad Hitleris 
beluvių tautai žada visišką 
priespaudą ir sunaikinimą.”
Tas penktakojų organas per 

akis meluoją ir nerausta iš gė
dos. Joki .menševikai” nėra 
pranašavę, kad Hitleris duos 
Lietuvai laisvę ir nepriklauso
mybę.

Kai tik vokiečiai įsiveržė į 
Lietuvą, “Naujienos”’' pareišlęe? 
kad vietpje bolševikiškos oku
pacijos Liet.uvą susilaukė nacii^ 
okupacijos. Ir visą laiką “Nau
jienos” nesiliauja c nurodineju- 
,šios, kad. Lietu vii'* galės atgauti 
laisvę tiktai tuomet, kai Hitle
ris bus sumuštas.

‘ Komunistų propaganda yra 
paremta besąžiniškais melais. 
,Jįe yra toki pat šarlatanai, kaip 
ir nacių agentai.

i PATARIA SAUGOTI^

Savaitraštis “Liberty” įdėjo 
'tokio turinio laišką, kurį para
še Eugene Lyons, “Mercury”

ternacipnalas buvo tik nacių 
propagandos ministerijos ša
ka; kad jo agentai,, stengėsi, 
ir dalinai sugebėjo, nugink
luoti Ameriką streikais ir a- 
takomis prieš musų krašto 
vienybę; kad komunistiški 
pastumdėliai per 22 menesiu 
skelbė neapykantą Jungti
nėms Valstybėms Lotynų A- 
mer ii-oje.

teikdįimi l’ągalbą 
ir simpatiją Rusijai, nies pri
valome bu I i \isąį reaiislišk i, 
net' iki cinizmo.

“Męs niekuomet neprivalo
me užmirštį, kacl Stalinas, 
nemirktelėjęs, parduos mus 
prie pirmos progos. Tąip pat 
mes neprivalome užmiršti, 
kad; jo tarnąi Amerikoje dar 
tebėra penktoji kolona musą 
tarpe. ” •

“Dąbar, kuomet Rusija — 
ne savo noru — kovoja de
mokratijų pusėje, visi nešva
rus Stalinė termitai (vabalai, 
kurie grapžią medp, Ameri
koje dirbs a t,viriau. Iš visų 
Amerikos ' gyvenimo plyšių 
išlįs tie bendrakeleiviai, pa
stumdėliai ir apmokamieji a- 
gentai, kurie buvo laikiniai 
pasislėpę.

“Mes turime jų saugotis — 
kadangi jie, kaip pirmiau, 
taip ir dabar turi tik vieną 
poną: Staliną. Tik vieną 
‘principą’: tarnauti Kremliui. 
Tas faktas, kad jų interesai 
laikinai supuola su musų in
teresais, daro juos net dar 

i pavojingesniais!” 
r' t

Reikia pastebėti, kąd Eugene 
Lyons Maskvos diktatorių ir jo 
agentus gerąi pažįsta. Jisai pats 
buvo komunistas ir keletą me
tų gyveno : Maskvoje, kaipo A- 
merikos didelės žinių agentūros, 
United Pręss, atstovas. Tenai 
būdamas, 1( jisai patyrė, kaip 
biauriai soyiętų valdžia apgąu- 
dįnėja Rusijos ir kitų šalių 
žmonęs, pasakodama apie “so- 
.cialįzmą” , Sovietų Sąjungoje. 
Ne socializmas tenai viešpatau- 
l . . : . ' v ■ ■ . jja, o hąiįsiąųsia žinomų prie
spauda ir skurdas. Apie savo 
patyrimus Rusijoje Lyons pa
rašė knygą, “Assignment in U-

ircdaktprius:
i d J

“.Rusijos nelaimė, kaipo 
1 ypatingai žiaurios ir nedė

kingos nacių agresijos vėliau
sios aukos, iššaukia tani tik
rų užuojautos jausmų Ajne- 
rikoje. Be to, kol Stalinas 
priešijiąsr invazijai, tpl Bri
tanija turi progą atsikvėpti ir 
pasitposti. ofensyvo veiks
mams.

*t>ėl ‘ šitų aplinkybių, ta
čiau. Amerika neprivalo būti

kad, Stalinas atidai®. da- 
l bartmiap karui; kad. jo In-

PIRMAS PRIZAS 
MASKVAI
i. a x, • t < .< «u .;

Vienas žymus Lietuvos visuo
menininkas rašo mums •

Kiekviena diena atneša nau- 
jų žinių apie neperseniai Lietu
vą iŠtikiisiųs įvykius, ^ilgiau
sia lietuvio širdį jaumnančib 
elemento mes randame pasibai- 
sėtinuose Lietuvos okupantų— 
komunistų musų nebaltiems 
broliams ir seserims suruoštose -............ *...........žudynėse,

Odelio 
i oprič- 

nikai pasi^od^ toli ap.cnlpą liū
dnos atminties Kražių 'skerdy- 
mų caro dįdyyriųs — kazokus. 
Lyginant su’\iPŲ. žygdarbiais, 
caro kazdkėaų žiaurumas 
mums šiandien atrodo mažu, Jo i nekaltu vaiko zaism...

• ClJC.r .Žiaurumo bei aukų gausumo 
požiūrių, Prąyeniskių žudynes, 
tikriausiai, bus įrašytos į pir
ui utinį Maskvos kruvinojo vieš
patavimo istorijos lapą. Musų

nes bus įamžintos juodžiausio
mis ir didžiausią pasibaisėjimą 
keliančiomis raidėmis...

Periame dievaiti, nemušk že
maitį; mušk gudą, kaip šunį ru
dą... Nelaimė beginklei tautai, 
patekusiai į sužvėrėjusio mas
koliaus nasrus. Lai tas būna 
mums, lietuviams, nauju pamo
kymų ateičiai... Tai viena, tam 
tikrą prasme, pasyvioji lietuvių 
tautos martirologijos puse. \ra 
ir kita — aktyvioji, dinamiško
ji:. tai 1941' m. birželio 23. d. 
Tautos sukilimas. Ties juo mes 
čia ir norime ilgiau sustotų

Pastaromis dienomis iš Ėiiro
pos. gaunami pranešimai įgali
na mus ne tik sudaryti pakan
kamai pilną vaizdą, bet ir pa
daryti atitinkamas įvykių išva
das bei atsakyti į kai-kurias 
tendencingas, tiek Amerikoje, 
tiek Europos spaudoje tilpusias

tęrorizupti Ęetjiiviąi pajuto, kad 
jų engėjai — komunistai ri
kiuojasi žūtbūtinai kovai veidu 
į vakaru^. Rąūdonojp mąsko- 1 
liaus jungas lietuviui darėsi jau 
nebepakenčiamas...

Sukilimas prasidėjo Lietuvo
je, veik vištir, vienu metu. Lyg 

’e’lektros kibirkštis butų perne- 
’ruši lietuvio gyslas. Sukilo visi, 
kas gyvas, kas tik pajėgė- pa
kelti ranką, iŠ ankstd nesusita
rę. Nusistebėjimo ir didžiausios 
pagarbos verti sukilę kaimie
čiai, darbininkai, miestelėnai, 

‘šiaip inteligentai, dvasiškiai, ka
riškiai, moterys, žilaplaukiai se- 
incliai ir beūsiai jaunuoliai.

Neorganizuoti, neapmokyti, 
vien Tėvynės meilės iš žmogaus 
desperacijos pagauti, veik bę- 
iginkliai, atvira krutinę stojo 
prieš komunistų tankus ir iki 
ausų apsiginklavusius raudon
armiečius ... ir juos nugalėjo. 
Ginklus rado pas priešą. Čia 
šautuvus, ten šovinius. Priešo 
iugnies niekas nebojo. Kritusio 
vietą užėmė kitas, trečias. Prie
šo kulkosvaidžiai juos skynė 
šimtais. Nesvarbu! jų vieton 
.stojo kiti šimtai. Kaune, Vilniu
je, Šiauliuose, visur. Drąsiai,

entuziazmingai sutinka. Ir tiek. 
Tikrovėje, mes matome, vokie
čiai atėjo į jau faktinai nuo ko
munistų išlaisvintą kraštą. Kur- 
nekur dar ėjo valymas, bet or
ganizuotos rėguliarios raudonų
jų armijos pasipriešinimas bu- 
,vo pakirstas pačių lietuvių. Pa- 
.liksime istorijai tarti savo žodi.

Su didžiausiu susijaudinimu 
•mes konstatuojame labai skait- 
‘lingas musų brolių aukas. Suki
lėlių žuvo keli tuksiančiai. Li
goninės perpildytos. Sužeistieji 
-p&guldyti ir šiaip privačiuose 
• namuose.

! Prieš tankus, barikadas, grana
tas, kulkosvaidžius. Herojų pri- 
iskaitoma šimtais. Paprasti žmo- 
•nės — Petrai, Antanai, Kaziai, 
o jų tarpe ir Lietuvos visuome
nei gerai žinomas ir simpatin
gas baltaplaukis 
Bobelis.

Istorija taip pat 
kad sukilimas ėjo 
be vieningo plano, 
kilėliai nežinojo, 
Kaune; Šiaulių —
Radviliškyje, Taurogėje, ir at
virkščiai. Tik vėliau sukilėliai

Pulkininkas

patvirtjns, 
sporadiškai, 
Vilniaus su-

dedasi

Nepriklausomos Lietuvos idė
jai nepalankioji spauda bei pa
dėtyje nesusivokę asmenys pa
kartotinai rašė ir telegrafavo, 
esą, antikomunistinis lietuvių 
sukilimas buvęs Berlyno inspi
ruotas, organizuotas, net diri
guotas.

Tikrovė gi yra visai kitokia. 
Sukilimas Lietuvoje prasidėjo 
gaivališkai, spontaniškai, kai tik

Visi pranešimai įrodo, kad 
vokiečių, kariuomenė priešo Lie
tuvoje faktinai jau neberado- 
Jis buvo lietuvių sulįkviduotas. 
Didesnieji miestai buvo sukilė
lių rankose. Į Kauną pirmieji 
vokiečių žvalgai |žengė be šū
vio.

Dabar darosi visiškai supran
tama, kodėl vokiečiai taip, pa
lyginti, sparčiai per Lietuvą ga
lėjo žygiuoti.

Ir tegu vokiečių propagandos 
centrai netvirtina, kad komu
nistai Lietuvoje buvo vokiečių 
užklupti netikėtai: turime ne
abejotinų duomenų, kad raudo
nieji puolimą nujautė ir vokie
čių laukė. Aiškėja, kad vi$i 
/svarėlesnieji' pastatai, 1 tiltai, 
kryžkelės ir 1.1, buvo užminuoti 
ir raudonųjų saugojami, vieto
mis net susprogdinti — kaip til^ 
ten, kur sukilėliai negalėjo to 
sutrukdyti. Tokia yra tikrovė. 
Vokiečių komunikatai tenkino
si kukliai sakydami, esą, lietu
viai (gyventojai) juos visur

dų susirišti, su kits kitu susiži
noti,

Prileidžiant (kaip kad tvirti
ną vienas korespondentas), kad 
sukilimas buvo iš anksto, Ber
lyne, organizuotas, sukilėliai, 
be abejo, butų buvę aprūpinti 
iš anksto ir ginklais, ir instruk
cijomis. Turint užinteresuotus 
vokiečius, butų buvę galima 
laiku gauti ir ginklų, ir nurody
mų: jeigu ne per sieną įšmuge- 
liuotų, tai su parašiutais, kur 
reikia, išmestų.

Suprantama, kad ir viso su
kilimo eiga butų buvusi labiau 
koordinuota, labiau metodinga 
ir sklandi ir... ne taip mums, 
lietuviams, nuostolinga, skaudi.

Ne, ponai politikieriai, šis su
kilimas yrą ' grynai lietuviškas 
padaras, Lietuvos sūnų Jierojiz- 
mo išdava. Ėerlyno čia, painio
ti nėra pagrindo. Jis priklauso 
tik Lietuvai ir yra jos Nepri
klausomybei Įmokėta lįraujo 
auka. iji. ant Tėvynės aukuro 
paguldįųųsienis savo galvas mes 
sakome: “Ąciu, ir tębuną Jpms 
lengva gimtoji, žemė’!’

Į NepriRląųšon 
ir pasišventimą. ĘjVm'yn’.

? per aukas

ęiiįcagos dienraščio “Times” 
bendradarbis, Irving Pf lamu, 
rašo, kad iš paskutinių prane
šimų apie vokiečių-rusiį karą 
,gąlįma numanyt, jogei vokiečių 
komunikatuose ir žiniose yra 
daugiau tiesos, negu rusų. 

• ! • • i . t 1 ’ t » . • ’ l . . f

Sovietų komunikatai, sako ji
sai, yra “palyginti mažiau tei
singi ir bendrai kokioms trims 

!ar keturioms dienoms atsilikę 
nuo nacių pranešimų ir tikrųjų 
'įvykių.”
•’ Palyginęs vokiečių ir rusų 
‘skelbtas nuo karo pradžios iki 
dabar žinias, Pflaum daro išva
dą, kad včjldočial šakė tiesą a- 
pie Smolensko užėmimą, ' tuo 
tarpu kai rusai melavo, bandy
dami šitą faktą iki paskutinių 
dienų nuneigti. Taip pat, jo 
nuomone, vokiečiai sakė tiesą, 
kad. jų oro atakos pądąne daug 
(žalos l^ąskyai, nors bolševikai 
skelbe, kad tos atakos buvusios 
visai nesėkmingos. Pagaliau, 
rusai, tik už trejeto ar ketvęr-

■ '* x,'»' * '•

,tp dienų pripažino, kad, eipa 
mūšiai prie miesto Ujnan (Uk- 
raipoje), — po to, kai mūšiai 
jau buvo tenai pasibaigę ir na
ciai, buvo nuėję tolokai iluo tos 
vietos.

Neužginčijamas dalykas, kad

'sičiuose, apie karą, Bet šiame 
‘%eia^ių. Kdnteslė*1 bąlševikab 
Pflaiinl’o nudmdne, iki šiol yra!

, 4 4 « —r*-.* y į/i jų. ja w» y’• -■

šitokiu budu “išmušti dugną kapitalizmui”.

Dr. J. Pj.

Rusų- Vokiečių Santykiui Pę% rų.
----- - -- -   *   - - -    ■ — --- —  - — ■ ■ ■ ■ lad —   * ■■   III........................................................ — 

(Tęsias).
Tuo budu Rusija Brastos su

tartimi turėjo pareikšti visišką • , ♦ » | 4 • > • • ' » t

savo dėsintėressement kalbamo- r.......... • .... -i..'. ■
mis sritimis, tuo tarpu kaip iš ’ ’l ? *•'’*»<': L ' ’’» ‘ <’!• T. I ** »
Vokietijos pusės tebuvo pareiš
kimas tikslo (Ąbsicht), taigi 
neįsipareigosimas, “apspręsti tii 
kraštų likimą sutartinai su jų 
gyventojais”. Tai yra labai tęsli 
formulę; jei politinės aplinky
bės butų lęidusips, čia butų už; 
tekę, tik išklausyti tų( gyventųjų 
pagęidąviinų ir padaryti kokį 
norint, siit.varkyiną — ir tai ne; 
butų buvę priešinga Brastos su
tarčiai. Reikia tat konstatuoti, 
kad Lietuvos Brastoje Rusija 
buvo visiškai kapituliavusi prįeŠ 
Vokietiją, pavesdama savo tu- 
;vusiąs provincijas laisvai jos 
nuožiūrai ir prisiimdama kitus 
sunkius įsipareigojimus.

Vokiečių karo vadovybė 
triumfavo, Ji tikėjosi, jog turę? 
dama savo kontrolėje Ukrainą, 
ji galės prieš visą pasaulį atsi
laikyti. Tačiau tos viltys niekais 
nuėjo? Iš Ukrainos buvo tikėta
si. gauti( apie milijonas tonų 
grudų. Gaiita ide’palyginti Rą
žiau. Ir tįex patys grudai buvo

laimėję pirmą prizą!
| Laikraštis ir jo ben
dradarbis Irving pflaum yra 
griežtai nusistatę prieš Hitlerį, 
todęj, nėra pagrindu manjmj 
kad jie tyčia norėjo diskreaį- 
tųoti Maskvą.

gabenami į Austro-Vengriją. 
Negeriau klojosi ir su Rumuni
ja, kuriai grudų ir aliejaus kvo
tą buvo nustatyta labai didėlė. 
Bandymas jėgos pagalba iš gy
ventojų imti maistą visiškai ne
pasisek^. Brest-Lilovsko sutar
tis pasirodė savo rųšies ugnelė 
nakties mėtų, kuri viliojo vo-

štą'. Kąrp vądpvybė ląbai leng
vai pasidąve tąįn vijįojįniui.

RĘNffiTŲE TĮUOS, KUIflE
• 1 :'9AręiWasi

« -m A TT 1 T n Q F. »’

. Jaunių Teųisigti^ Ęii^alistai

S®:*

•x į «: •:••••’.:

ss-

f. ^E-N AUJIENU Telephnto
Tautinio jaunių teniso turnyro finalistai Victor Sęi- 

kas iš iPhiladelphijos (iš pavardės atrodo esąs lietuvis), 
kairėj, ir Budge Patty, iš Los Angeles, susitiko už Ame
rikos Čampijonatg. Laimėtoju išėjo Patty.
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Ieva imonaitybė

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVEI
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(Tęsinys)
Taigi, taigi, — atsako £vu- 

lė, — o šiandien taip ir nebeži
nome iš paikumo, kas mes esa
me.

—Čia ne paikumas ...
-- Bet ir ne išmintis.
—Geriau butų, kad tu dar fi- 

beles nusitvertum. Juk su juo
duoju vos atsibarei. Nosį dar 
nemoki gerai nusišluostyti, uz 
ausų dar šlapia, o imi ginčytis 
su senu žmogum. Ar tau ne gė
da ?

—Ne, man ne gėda. Bet tau, 
senike, butų geriau, kad eitum 
į savo šlubelę, pasigiedotum: 
“Kunel, jau eik gulėti”, ir atsi
gultum. Tai daug išmintingiau 
ir tau sveikiau.

-u

Tu drįsti senam žmogui 
taip sakyti! Ųaįauk, aš tau pa
rodysiu! Tavo burną aš suvąl- 
dysiu! Tik tu žiūrėk! Dagike 
pasidariusi žemaitė ir jau nebe
moka su senu žmogum dorai 
kalbėti. Taip, taip, tai nauja ti^ 
žemaičių yda! Palauk, palauk, 

4 ‘ 1 1 ’ i « * i ’ ‘ \ I |

Pirkite
DABAR!

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

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

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

' trečdalio.
Atsilankykit pamatyt vi

sas naujas radios 1942. me
tų iškrautas šalia prie ša
lies. Išsirinkite, naują radio 

1 dabar. Išmainykite savo se
ną radįo.

i aš visa pasakysiu tavo motinai!
—Ne b ey a rg į n R is, mą m ūkai, 

įmano motinąi žino, l$okią jos 
,dųktg: nebepataisoma.

Bet Raudięnė jau išnėrė pro 
duris.

Advei labai juokinga pasiro
dė šita scena. Jai labai reikėjo 
susiimti, kad nepratrukti^ juo
kais Raudienei čia tebesant, ir 
ne dar dąt|gjąųi užpykinus jau 
putojančią senę. Vis dėlto ji į- 
spėjo Ėvę, kad. negražu su senu 
žmogum taip kalbėti. Jeigu ne
mokama švelniau, tai verč au

• . -u.. • ■ .-•■ t. j freikia tylėti.
Bet Evutiės linksmoji nuotai

ka nė kiek nenori surimtėtį:
—Ką padarysi. Tokia jau ma

no mamos dukrelė: amžinai iš
dykėle, amžinai priešininkė. Jai 
visvięn, ar jaunas čia, ar senas 
žmogus. Jos nuomone, visi jie 
vaikiški. Ypač dabar ta jų po
litika, neduok Dieve!

j;. -.i—Ką tu supranti apie polįti- 
ką ?

—Nedaug. Bet, man užtenką 
tiek, kiek žinau.

: —Vis dėlto seną žmogų reiš
kia gerbti. Kiekvienas Senas 
žmogus yra išmintingas, ir mes 
iš jų turime mokintis, o ne juos 
išjuokti, — pamokinančių tonu 
kalba Perkamyt8,

—Bet Ėvė iškėlė galvą. Jį, jau 
pasirengusi kovai:

—Aš nieko blogo nesakiau ir, 
atšaukti nemanau/ Tegul jį ei
na pas Dagienę. Aš žinosiu, ką 
mamai pasakysiu: tu auginai 
mane lietuviškai, — sakysiu, — 
pykdayai, jeigu aš tik vienu žo
džiu vokiškai prasitardavau, pa
rėjusi is mokyklos. Argi tų 
šiandien norėtum, kad aš bu
čiau vokietaitė?< . * l ■’ l f i >»»»

—Ne, — atlenkia Perkamy- 
tė,t— ne voil<etaitė, bet ir ne 
žemaitė .. . 

i '<•> . n

—O lietuvaitė. Bravo, Adve! 
Matau, tu supranti, kas čia per 
reikalas. O, taip man patinki!,

O, ne, Ądyė> visiškai nesupra
to, kas čia per reikalas. Ji bu
vo tokiose painiavose, kad ne
žino, kur dingti, kaip pasiais- 
lyptj ir tyli. Tylį, ir Ęyė. Ųaš- 
kui, kiek pagalvojusi, Advė pa
kartojo Raudienės žodžius:

—Juk mes prie Vokietijos ge- 
iyį. tjUr^jome.

Pt'gytft.siiraiikia nosį, lyg ko- 
kį bįpgą kvapą užuodusi, Pas- 
kuįj sumykusi- subarą Ądvę;

—Nepamėgdžiok senoms bo
boms, Adve! Žinai, kas mes bu
vome ?, Vokiečių* vergai buvome. 
Dabar mes norime būti laisvi. 
Mes esame lietuviai ir mes no- . ’(■ ■<' ■< \\ • , t ■ e.s •
rime . . . mes norime . . . — ir 
Ėvė nebežino, ko ji dar norėtu. 
Ak, jos iškalba tokia menka!

Nenumatytas. “Sėdėjimo” Streikas

lįĮo. 2710—Išsiuvinėta staltiesė

No. 2710
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Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
. MUTUAL L1QUOR 

CO.—WHOLESALE
4707 S. Halsted St.
Tel. Poulevard 0Q14

---------------------------------------------—7-?-

—O dabar labą naktį, reik 
skubėti namo. Dagienė lauks, 
barsis nesulaukusi.

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home OffifcėT Newark, N J.
5922 W. Roosevelt RdN Austin 1175

1940, NEEDLECRAFT SERVICE, ING

^LOTH _P_ĄTTĘRNJ271O.!

Ši pįkietip.inkė per susistumdymą tarp... strei
kuojančių unijos darbininkų ir unijai nepriklausan
čių, Los Angeles, atsirado šioj ‘‘sėdėjimo” pozicijoje 
prieš savo norą.

U|.

u atsiųsti man Pavyzdi No.
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Turtas009,000.00

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG IHSTANCI 

i k • MOVDfG 
Perkraustom forničius, pianus u 
visokius rakandus bei štdrųs. 
Vežam’i fąrm'sb'ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis'.

< '3212 So. Halsted SL
Šaukit Tel VięyORY 0066

josios širdelė tokia pilna nau
jos, tokios neapsakomai gražios

Jos. F. 
SUDRIK

FURNITURE 
H0USĘ 

3409-11 So, Halsted St
Tel. YARds 3088

ma (įį lioiįs ąplj^įntu' ir/ lyg 
džiaugsmu nesityerdama, su
šunka:

—Aly, aš myįjų, myliu, my-

Ądyė apie Lietuvą dąųgiąu

inaitijos atvažiuoja pasigailėji
«*|*4w v ’A > . .1

Budriko Radio Programai.
WCFL 1000 K. Nedėlios 

vakarais 6:30. 
WAAF 950 K. Nedėlioms 

'4:30 vakare.
WHFC 1450 K. Ketvergo 

• vakarais 7:00. •

pradeda ji pasakoti:
—žinai, kai Jonis išvažiavo į 

Vokietiją, man pasidarė nuobo; 
du. Aš pradėjau daugiau skai
tyti laikraštį. Kasdien nųodug; 
niąi perskaičiau “Geįtungą’\ 
Ten, kaip žinai, ląbai; daug gin
čijamasi, dėį lietuvybės. Aš pra
dėjau tais ginčais domėtis. Ir 
vis daugiau ir daugiau pradė; 
jau įsitikinti, kad lietuviškosios 
pusės yra tiesa, O dabar visai 
'neseniai skaičiau vieną straips
nį, kurio taip ir palikau nesu
pratusi. Bet, štai, jis baigėsi ši
tokiais žodžiais: ‘‘Tegu jie gie
da: Die Wacht am Rhein, mes 
dainuosim: Lietuva, brangi ša- 
dele!” Na, ir atlikta su manim. 
!Visą kitą naktį nebemiegojau 
Daužiaus ir daūžiaus po lovą. 
Be. galo tapgailėjau; kad Jonio 
mėra 'čia. Su juo bučiau galė
jusi apie visa pasikalbėti* Pas
kui vieną dieną sutikau Margi- 
kę. Mudvi įsikalbėjova ir išsi- 
kalbėjova, na ... ir dabar aš 
jau taųtįškąi nusistačiusi lietu
vaitė. Ak, Adye, kad tu žino
tum, kaip tai gražu! 

z • 4 »

Ęvė puola apsikabinti Advę. 
Jį, nesitverdama džiaugsmais, 
spaudžia Ądvę taip, kad šitoji 
ir dvasios nebeatgauna.

—Advę, buk ir tu lietuvaitė!
< ’ ' . I 1 .1 • ’ I Iii,

Busiva abi. Tadą aš atbėgsiu 
pas tave kasdien, o tada mudvi 
vis pąsikąlbcsivą. Ąk, kaip ta
da butųj grąžu!

A^dyė dar vis tyli. Jį tikrai

no, tai tiktai težino, anot Ėvės, 
.senų bobų plepalus pakartoti. 
Ne, j L nebenori Įgulti tuščių 
šiaudų, o nauju kuo atremti j

Advė ne pati nežino, kodėl ji

pro šalį ir kilsta į mieste į, ku
ris yra už astuonių kilometrų. 
Bet ji eina, lyg taip turi būti. 
Na, liesa, atsikaltinti galima: 
šiandien kaimyninėje parapijo
je yra vaikų įžegnojimai. Dėl 
to Advei niekas ir nępadyvys...

Bažnyčios pamaldos ir visos 
apeigos baigėsi vėlokai. Bet ne 
namo skubėjo išėję iš bažnyčios 
žmones. Prie! bažnyčios durų 
sustojo pulkais jauni ir seni. 
Visi jie kaži kaip susijaudinę, 
garsiai ginčijosi. Senieji barasi:

—Tikras pašėlimas: iš bažny
čios masinami žmonės stačiai į 
smuklę! Kds’taip ką girdėjo?

—Ne, ne tiesiog. Dabar kiek 
po trečios valandos. O lietuvių 
vakaras prasidės šeštą, — atsa
ko kaži kbkš šaltakraujis iš bū
rio. — DaiJ‘galima prieš lai at 
sivėdinti...' ; ";i

Sužiuro į drąsuolį visi ir nu
tilo; kitasis nežinojo, ką taip 
greit atsakyti, o kitasis vėl bi
jojo . . . svetimasis esąs pana
šus į šnipą. Jis nulindęs pas 10--

Bet jaunieji mirkčioja tarpu

-—Negaliu, mano brolį 
nojo. Norėčiau eiti . . .

(Bus daugiau)

Nėra-Saugesnės Vietos Dėl Taupymo - Pinigų. 1
Savaitės dienomis 9 Ą. M, iki *4 P. M., Trėčihd: 9 A: M. iki 12 

dienos, šešiad. 9 A. M. iki 8 P. M.
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JUSTIN ’ MACkiEVVICh. Prėš.

4192 Archer Ayenue, 
VtRginia 11^1

i ' \ ./ 'I U
■ ATSILANKYKIT arba pasiuskit Karšto Vandens įrengimai. 

Kuponą Reikalaudami ApsRai1 --------------- • .....
čiavimo DY'KĄI.
• Nereikią, įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.

r.» Pirmas mokėjimas Spalių 1,

! • ŠTYMO—FURNASAI—
I • ALIEJAUS PEČIAI IR
i • “STOKEROLA’V SlOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
y. metų garantija. '

PLUMBINGO A&&A AI^flToVNib '“'rK ft^LV'

Pamatykite
SOUTH CĘNTER’

mo verti žmonėliaiį Nė kartą jų 
arkleliai pargriūva ir jau nebe
kelia. O vyžotas, sudriskusiais 
kailiniais apsirengęs žemaitėlis,

I

jusi, evc staiga paklausė:
—Ar pažįsti'tą. giesmę: “Lie

tuvninkais mes esame gimę?” 
h(e, Advė nieko nepažįstą.
—Jei nori, aš ją tau pagiedo

siu.
1 Advė tyliai sutinka’’

- _ />••’ t .• iv . .i l£yę..atsikosti ir dą įniro ją.
Dainos žodžiai Advei svėtiim. 

’l^įęį. melodiją* tpkia^ sena, pąžį's- 
jtaniąf monotoniška, kiek nuval- 
kiotų. Vis (lęlto nepraėjo* negir- 
ąletV dąipos žodžiai pro Advės 
'ausis. £vei nutilus, Advė tyliai liSi.-> ir-i .MiK, k vi.1 A :.'įpąkąrtojo:.

I|as nesuprantą, kas nęžįpo, 
f Kalba senoji kaip miela, ’

Tėtušis miels ip motina.

, —Af. 49!ph? — d^u- 
gaudąiųą pąkląųsė Ėvė Dagytė.

—Jeigu daina, tai.. . tai nuo- 
dęm<e, — spiriasi Advė.

—Taip, tai yra daina. Bet kad 
nuodėmę šitokią dainą dąinuo- 
ttį, — netikiu. Ateik sėkmadie- 
nį į šventę, čia pasiklausysi 
daug ko. Tada galėsi spręsti, 
kas nuodėmė, fyas ne, Pasiūk 
mano bliuzę iki sekmadienio.

—Pasiusiu,

i

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta plr- 
mos‘,,iįišį&/mo
derniškomis ’ u Ž 1 ar
domis ir Hollywoodl 
šviesomis. D a r.b a 8 
garantuotas. ‘

420 W. 63rd SL 
Tel. ENG. 5883-5846

Sopinę

RYTINE RADIO. 
VALANDA 

— iš stotigs. —

, Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
'5 ild' 9:15 vėl. ryto. ' 

Subatnmis nuo 8:30 iki 9:15 
vaj ryto.

. Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
ir 'kitus įdomius 

./j ' pranešimus. K

Taisykite Savo
' Namus Pakol

Viskas Atpigę
•

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

1739. So. Halsted Stį.
CHICAGO, ILL.

dele ruda skepetą po kaklu, sto
vi prie vežimaičio, raudoja ir 
su rankove braukia per ašaro
jančias akis... Nė nosines jis 
neturi. Tokių žmonių Lietuvą 
vaidenasi jai ir. dabar, ir ji ne
gali sųprąstį ųėijšatrip, nei Mar- 
gikes ir nei Dagines. Tiesa, Da- 
gikė dar jauna ... Pasitaisys. 
Bet...

Advęi. nieko neatsakant, Ėvė 
vėl atsisėdo ant krėslelio, susi
ėmusi ranlias, tyliai' lengvai

.r l »
-
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IH* Garsinkitės “N-nose”

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

' □’Apšildymu n Stokeriu
□ Plumbineu SJen'tt Tailu

' '"ŠpUTH r Čenteb“plumbing and " 
HEATING SUl’PTY CO., Iijc.

6 W. Garfield, Blvd. prie State St.; h, f..., r-.' t > • . IT ^7   Qiate ir 55 bt.) 
Telefonas ATLANTIC. 429[)

’V ardas

Adresas

Telefonas
u

A(e
KIENO KALTE?
Kas ųž;Uiokės bilas?

Ar JUS galėtumėt^ užmokėti už padarytus nuosto
lius?. Ar JUS galite t rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrąuĮ^ty dar didesnes išlaidas? Įsta- 
lianai,, ųžt/fŲU.s/ų. vairuoti karą iki skriaudos
ųeatlyciiįdos^ K<ar?. statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 

\ y-l * ‘t

lės žemos Ąąįpos atsąkomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandieni<lp< A'* f t •••*

Rašam vislią Apdraudą
UGNIES T. RYPaKE VIOLA gyvasties 
langių f/39 SO. HALSTED STREET APVOGIMŲ

*

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

NAUJIENOS
1739 80 .Halsted St., 

(Chicago, HL

Vardas______________________

Adresas

Miestas y, >run »ui1
varnu*



NAUJIENOS, Chicago, Iii Trečiad., rugpiučio 13, 1941

Illmois-Irkdiana-MicHi^an-WiscoiisinŽinios į
Nauji Kontraktai 
Illinois Dirbtuvėms

Western Electric Gavo 
$2,483,000

WASHINGTON, D. C. — U.S. 
armija vakar išleido šiuos kari 
kontraktus Illinois valstijos 
dirbtuvėms:

Western Electric Co., $2,483,- 
007;

Illinois Glove Company, Cham- 
paign, $5,250;

Diamond Wire & Cable Com- 
pany, Chicago Heights, $2',002;

Johnson Motors division of 
Outboard, Marine & Manufac- 
turing Company, Waukegan, 
$23,470;

Electric Wheel Company, 
Quincy, $38,975;

Commercial Fuel and Service 
Company, Belleville, $22,100;

Marųuette Cement Manufac- 
turing Company, LaSalle, $54, 

’750;
Rockford Machine Tool Com

pany, Rockford, $30,448.

Septyni Broliai Laivynę — Tam Pačiam Laive.

POŽEMIO PASAKA APIE 
KOVĄ PRIEŠ HITLERĮ

Vajus Sujungė 
Europą prieš Nacius.
PAMATYKIT KAIP

SLAPTAS RADIO 
KOVOJA PRIEŠ 

GESTAPO!!
Pamatykit jaudinančią dramą— 
kaip kovotojai už laisvę rizikuo

ja savo gyvastis.

“UNDERGROUND”
Šiandien Prasideda

W00DS TEATRE
RANDOLPH IR DEARBORN

* Keista Religinė 
Byla

, ■■■■■■■ ■■.. ■

: HINSDALE, III. — Vielos gy
ventojas James F. Hastings 
areštavo ir patraukė teisman 

(Jehovos liudininkų sektos na
rę Mrs. Quentin Copeland, 731 

:E. Thurlow avsnue.
Hastings kaltina, kad mote

riške “užhipnotizavo” jo 16 me
lų dukterį Dolores, išsivežė ją 
į Jehovos liudininkų konvenci
ją St. Louise, ir ten padarė ją 
sektos nare.

Hastings’ai gyvena ad. 71st 
ir Vine st.

Vietos teismas svarstys bylą 
rytoj.

Užmušė Kapinių 
Lotų Pardavėją

■ OAK LAWN, III. — Prie 95- 
tos ir Tulley avenue Oak Lawn 
policija atrado užmuštą 54 me
tų Anton Nordlander, lotų par
davėją, tarnaujantį vienoms ka
pinėms. Policija spėja, kad jį 
suvažinėjo “hit-and-run” auto
mobilis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfoįjn Jf. (žEubeifefsi
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742
1605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

.1
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

NAUJIENŲ-ACME Telephotu

šie septyni Palten broliai, iš Lake City, la., apsivilkę jurininkų tropiškais 
rūbais, tarnauja tam pačiam laive, U. S. S. Nevada.

Gina Dinamito 
Dirbėjus — 
Nuo Bičių

Pavojai Jiems Keleriopi
JOLIET, III. — Nekokie py

ragai dirbti dinamito dirbtuvė
je.

štai, darbininkai naujai pa
statytoj Kankakee- dirbtuvėje 
pasakys, kad viena, nežinai ka
da išlėksi į padanges su visa 
dirbtuve, o antra, ir bitės jiems 
neduoda ramybės.

Mat, kai valdžia supirko že
mę netoli Wilmingtono, III., dirb
tuvei statyti, ūkininkai išsikrau
stė, bet paliko bites. Keliolika 
spiečių, ir dirbtuvės triukšmo^ ir 
bildesio atviliotos/ jos kartais 
darbininkams neduoda ramy
bės.

Turi 15 Spiečių
Dabar prie dirbtuvės yra spe

cialus darbininkas, W. E. Drįs- 
coli iš Peoria, III., kuriam pa
vesta dinamito dirbėjus nuo bi
čių apginti. Jis yra patyręs bi
tininkas ir žino, kad kartą pn- 
siviliojei bičių karalienę į avilį, 
tai į jį sulėks ir visos kitos 
spiečiaus bites.

Driscoll jau turi apie 15 avi
lių, bet keli spiečiai vis dar su
ka apie dirbtuvę. ,

Suėmė Garsų 
Sabotažininkų

DETROIT, Mich. — Valdžios 
agentai užtiko Nash-Kelvinator 
dirbtuvėse dirbantį 'vokietį Carl 
Julius Schmidt, kuris didžiojo 
karo metu priklausė prie taip 
vadinamos “Kaltenschmidt” sa
botažininkų gaujos, buvo suim
tas ir nuteistas kalėjiman.

Šį kartą jį suėmė imigracijos 
biuras.

Nelaimėje Žuvo 
Du Kareiviai

“ J
Keturi Sužeisti

GREENVILLEį III. — Relei- 
viniam automobiliui' įvažiavus į 
troką žuvo du kareiviai, Casi- 
mir F. Kwaczalą iš Buffalo, 
N. Y., ir Robert D. Everhard, 
iš Mansfield, Ohip. Keturi kiti 
kareiviai buvo suhkiai sužeisti.

Jie važiavo į Fort Leonard 
Wood stovyklą Missouri valsti
joje.

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

YARds 1138
YARds 1139

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

Telefonas YARDS 1419.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone7 YARds 490H

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Esat IMth Street Tel. Pulteliui 1274

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3!>72

I. J. ZOLP
1646 Wesl 461 h Street Phone YARds 0781F M

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

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

Naudokitės “NAUJIENŲ" 
Smulkiais Skelbimais!
Tel. CANAL 8500

Joliet Suvaržo
Savo Vaikus
Jei Nusikals, Tai Baus Tėvus
JOLIET, III. — Miesto tėtu

šiai nutarė suvaržyti savo vai
kus.

Jie priėmė įstatymą, kuris nu
sako, kad vaikai iki 16 metų 
amžiaus privalo pareiti namo ne
vėliau 10-tos nakties ir negali 
į gatvę išeiti ankščiau 5-tos ry
to.

Už pirmą vaikų nusikaltimą 
tėvai turės užsimokėti $5 pa
baudos, už antrą $10, o už tre
čią gali tekti pasėdėti kalėjime 
ar užsimokėti $15.

.Įstatymas pradės veikti už 30 
dienų.

Pabėgo Iš Kalėjimo 
Su Šilko Pagalba

OREGON, III. — Su šilkinių 
siūlų pagalba šeši kaliniai nu
plovė grotus Ogle apskričio ka
lėjime ir pabėgo. 8-ni kiti ka
liniai atsisakė pasinaudoti pro
gą laisvę atgauti.

Studebaker Daro 
Rekordinį Bizni

SOUTH BEND, Ind. — Per 
liepos mėnesį Studebaker auto 
mobilių bendrovė šįmet parda
vė 14,633 automobilius, o per
nai per liepos mėn. tik 1,573.

Per septynis mėnesius š’met 
modelių išleido 86,143, o pernai 
— 63,361. <

Atrodytų Kad Kuo 
Nors Nusikalto

“Audros Kankinys”
HILLSIDE, III. — Pamenat 

užvakar dienos vėtrą ir audrą? 
Jos niekad neužmirš hillsidietis 
William Deaton, Harrison ir 
Mannheim sts.

Jis sėdėjo verandoje. Vėjas 
nulaužė medžio šaką, ir sviedą 
ją ant Deatono. Pramušė jam 
galvą.

žaibas trenkė į jo namą, ir 
apdegino Deatono 13 metų duk
terį Ruth.

Kaimyną Eimer Gulley, ku- 
. ris buvo svečiuose, žaibo trenks
mas numetė nuo laiptų, o 4 me
tų mergaitę Lee Langdon, ap
kapojo žaibo išmušto lango stik 
lo skeveldros.

Negana lo, žaibas padegė na
mą.

Mirė Nepaprastas 
Auroros žmogžudis

JOLIET, III. — Po operaci
jos Joliet kalėjime mirė buvęs 
Auroros advokatas Warren J. 
Lincoln, nuteistas amžinam ka
lėjimui už žmonos ir jos bro
lio nužudymą.

Juos užmušęs, Lincoln sude
gino kunus, o jų galvas įmuri- 
no į cemento gabalą ir jį nau
dojo už laiptą savo namų. Tai 
buvo 1925 metais.

| Keturi Žmonės 
Žuvo Detroite

DETROTT, Mich. — Keleivi
niam automobiliui susidūrus su 
pieno troku vakarinėje miesto 
dalyje', žuvo keturi žmonės, jų 
tarpe motina ir jos 5 metų sū
nūs.

Ieško Jauno 
“Gamtos Mylėtojo”

“Nenori Civilizacijos”
Alfredas Barlosik, 11-kos me

tų amžiaus, vakar vėl pabėgo 
iš namų, ad. 1110 N. Spring- 
field avenue.

Motina nebepamena kiek kar
tų jisai atsisveikino su namais 
ir dingo te žinios. Bet šį kar
tą tikisi jį greitai' surasti, grei
čiausiai artimiausiam Chicagos 
miškų prezerve.

Alfredas Bartosik, mat, yra

Diena Iš Dienos
> - ' -- -- ..........

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Richard Simonert, 28, su Ma

ry Perkins, 23
August Yakutis, 22, su Ka- 

therine žukauskis, 20
Juinton Johnson, 24, su Ber- 

tha Pavilionis, 21
Reikalauja
Perskirų

Victoria Kasputis nuo An- 
thony Kasputis

Gimimai
Chicagoje

MACHANIS, Victor P., 3800 
Lake Park avenue, gimė liepos 
29, tėvai: ’Victor ir Joan.

didelis gamtos mylėtojas. Jisai 
davė levams ultimatumą, kad 
jam turi nupirkti palapinę, nes 
jam civilizuotas miesto gyve
nimas nusibodo. Jis norįs gam
tos.

Kai tėvai atsisakė, tai Alfre
das pareiškė, kad apsieis be pa
lapinės, ir dingo.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti .priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, 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} atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
758 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki i 

Nedėliomis pagal sutartį.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

‘ šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299 z ' *

KITATAUČIAI^
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 9597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko. 
3343 SO. HALSTED ST.

DR STRTKOL’TS
Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki 8 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

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 11 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

TelefonM YARDS M94

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet. 7 iki 8 vai. N*»d. nuo 10 iki 11
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 Sn. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 , 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-1
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKISADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824.

Namu tel—Hvde Park 3395

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



*Tirecfoct, rugpiučio 13, 1941

šįvakar LDD 4 kp ir 
LSS Centr alinės kp. 
Susirinkimas
Svarstys “Field Day” Reikalus
Draugės ir draugai:

Šįvakar, rugpjūčio 13 dięną* 
8 vai. vakare, Naujienų name, 
1739 So. Halsted St., įvyks Lie
tuvių Darbininkų Draugijos Ą 
kuopos ir Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Centralinės kuopoj 
bendras susirinkimas, kad tin
kamiau prisirengti prie “Field 
Day” pikniko, kuris įvyks rug- 
piučio 24 dieną, Liberty Grove.

Taipgi yra daromi planai žie
miniams parengimams. Yra bu-, 
tinas reikalas, kad nariai pri
sidėtų su gerais sumanymais 
bei patarimais. Todėl, visi na
riai prašomi atvykti į šį susi
rinkimą.

— LDD 4 kp. rašt.

A. f A.

t MARIJONA 
DRABISHĄŲSKIENĖ, 
po tėvais Waitkaitė

Gyv. 248 W. Marąuette Road
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp 11 d., 12:30 v. dienos, 
1941 m., sulaukus 46 m. amž., 
gimus Telšių apskr., Luokės 
parap. Amerikoj išgyveno 
apie 31 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 dukteris, Oną ir Marijoną, 
sūnų Tomą, seserį Kazimierą 
Raudonienę ir jos šeimą.

Kūnas pašarvotas kopi., 
Lain and Son, 63 St. ir Har- 
vard Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., rugp. 14 d., 9:30 v. 
ryto iš kopi. į St. Bernard’s 
parap. bažnyčią, 66th ir Ste- 
wart, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a, a. Marijonos Dra- 
bishauskienės giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nubudę liekame:
Dukterys, Sūnūs, Sesuo ir 
Giminės.
*Laid. yPirąkt Late.-Wi4 *>°n, 

Tel.’ WENtWdrth 002L

Lietuviai Rengiasi 
Traukti j “Kukaičių 
Dienos” Pikniką
Sį Sekmadienį—Sunset Parke

Kaip jau beveik visiems ži
noma, šį sekmadienį, rugpjū
čio 17 d. Sunset Parke įvyksta 
didžiulis “Kutaičių Dienos” 
Piknikas, kurį rengia savo 
skaitlingiems kostumeriams ir 
draugams Kubaičių šeima — 
Vincentas ir Ona KubaičiaiJ 
Sunset Parko savininkai ir 
Eduardas ir Frances Kubai- 
čiai, “Fran and Eddie's” Ta- 

1 verno savininkai, Willow 
Springs, III. (skersai Tautiš
kų Kapinių).

Šio pikniko paskelbimas su
kėlę daug entuziazmo jr susi- 
domėjiųio ir tikirnąM didelio 
lietuvių ir sveUmtąučiiĮ suva
žiavimo. Sunset Parkįe tą die
ną.

25% Pelno Lietuvos 
Švilpimui.

Kaip buvo praneša, 25% 
šio pikniko pelno Kubaičiai 

:sk,ivia nuo kąra nu’kentėju- 
s.ięins lietuviams sušelpti, ši 
auką bus įteikta tiesiai Lietu
vos konsului Chicagoje.

Šešios Dovanas.

Visiems bus progos, smagiai 
ir linksmai laiką pralęisti. 
Dovanų (tikietai bus išdalina
mi dykai per pikniką) bus: 
paršiukai, suris, trys kęisai 
alaus ir butelis geros degti
nės — šešios, dovanos iš viso. 
Lietuviškus ir amerikonjškus

Duff Coopers Atvyko New Yoi’kam

’« Al r.HEN O-aCMP Telephoto
Alfred Duff Cooper, buvęs Britanijos informaci

jos ministeris, atvyko New Yorkan. Jis yra pakeliui 
į Singaporą, kuy jis paskirtas svarbioms pareigoms. 
Su juo kartu atvyko jo žmona.

šokius gros populiari Viktoro TįaiifJ/jjL 
Ūso orkestrą. • iAludnunkęNepraleiskite šią progą link
smai praleisti dieną su Kukai
čiais. Užsukite šį sekmadienį, 
rugpiučio 17 d. į “Kubaieių 
Dienos” Pikniką Sunset Par
ke. Nesigailėsite. —X. X-

Išgirs Nemalonių 
Žinių Kai Sugrįš

Į SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄ

JUNGOS Chicagos Centralinės ir 
Lietuvių Darbininkų Dr-jos 4 kp. 
bendras spečialis susirinkimas į- 
vyks trečiadienio vakare, rugpiučio 
13 d., Naujienų name, pradžia 8 
vai. Valdyba ir nariai yra kviečia
mi būtinai • dalyvauti, ries randasi 
gana svarbių reikalų bendram ap-y 
tarimui. — Valdyba.

L. J). D. 4 KUOPOS ir L. S. S. 
Centralinės kuopų susirinkimas 
įvyks trečiadienį rugpiučio 13 d., 
8 vai. vakare, Naujięnų name, 
1739 So. Halsted St. Visi nariai bu
kite susirinkime.

LDD 4 KP- rašt.
DRAUGYSTĖS ’PALAIMINTOS 

LIETUVOS reguliaris mėn. susi
rinkimas įvyks rugpiučio 13 d., 
7:30 vai. vak. Ch. Liętuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na- 

(riai kviečiami dalyvauti šiame su- 
tsirinkime.

Lucille S. Dagis, rašt
ROSELĄNDO LIET. M. KLU

BAS turės savo mėty susirinkimą 
ketvirtadienį, rugpiučio 14 d., 7:30 
vai. vakaro. —Valdyba.

............. ’ -------- ''T1' ■ *■ ■■■ ...................... į

Rodys Filmus, 
Iššmugeliuotus 
Iš Norvegijos

Rugpiučio 25 
Sąuare masonų salėje, 2451 N. 
Kedzie bulvaras, įvyks Skandi
navų vakaras* kuriame bus ro
domi filmai apie vokiečių oku
paciją Norvegijoje. Jie buvo iš- 
smugeliuoti neseniai iš Narvilu; 
uosto.

Mitinge kalbės Theodore 
Brock, buvęs Narviko majoras.

Logan

CLASSIFIED ADS.
PERSONAL 

Asmenų Ieško J
FRANK GIRDAUSKAS (arba 

Girdautzkas), ar kas žino kur jis 
yra, prašomi pranešti p-iai Anton 
Pecukaitis, 1566 High St., Denver, 
Colo. Labai svarbus reikalas.

BUSINESS CHANCES

COCKTAIL BAR — Berwyne. 
Dailiai įrengtas. Išdirbtas biznis 
ant gaivios kryžkelės. Greitam 
pardavimui kaina žema.

Box 2520. 1739 So. Halsted St

HELP WANTED—EEMALE 
Darbiąiokių Reikia

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

PATYRUSIOS SKUDURŲ sor- 
tuotojos. Džunko kieme. Puiki mo- 
kestip geroms darbininkėms.

West End Paper Stock Co. 
7336 W. Fullerton Avė.

REIKALINGOS MERGINOS ir 
moterys laundrės darbui. Paty
rimas nereikalingos

SUBURBAN LAUNDRY 
3522 W. 63d St.

PATYRUSIOS SKUDURŲ SOR- 
TUOTOJOS. GERAS MOKESTIS. 
ATEIKIT Į 5835 SO. LOOMIS.

REIKALINGOS MOTERYS senų 
žurnalų ir knygų sortuoti. Turi bu 
ti patyrusios. Pastovus darbas, ge
ras mokestis. 1801 North Leavitt.

REIKALINGOS PATYRU S I O S 
moterys skudurų sortuoti. Pastovus 
darbas, geras mokestis. 1801 North 
Leavitt.

TAVERNA PARDAVIMUI. Ne
galiu viena išlaikyti. Abu vąikai 
armijoj. 4758 Šo. Damen Avė.

PARDAVIMUI GROSERIŲ krau
tuvė. Gefai išdirbta krautuvė. 
Kampinė vieta. Elektrikinis apšal- 
dymas. 3001 So. Emerald Avė.

MERGINA — MOTERIS leng
vam namų darbui. Prižiūrėti 2 
vaikus. Gyventi vietoj, $8—$10. 
Briargate 1107.

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

PARDUODU DUONOS KIRPYKLĄ 
ju namu aroa vieną bizni, su 

rendos lisu terminai, kaip ilgai no
rės. 34 metus dariau paseummgą 
biznį, dabar pasenau, noriu ]>oiisio.

Jei kas norės, išmokinsiu ir pri
pratinsiu to amato.

Norintieji pirkti ar renduoli, at- 
sišaukit į savininką:

LUDW1K GOTONVTT,
2803 Emerald Avė., Chicago, 111. 

Tel. Caknnet 4959

a. + a. j 
MARIJONĄ 

KARNELSKIENĖ,
po. tęyąis BabjųĮSkaitę 

GyV. 4601 S. Hermitage Aye.
1 ’ Te!.' YARds 195$

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpjūčio 11 d., 3:39 v. po-< 
piet, 1941 m., sulaukus 42 m. 
amž., gimus Lietuvoje. Ame
rikoj išgyveno 4,1 mietus. , 

kaliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, dukterį Eleanor 
Jurkus, žęntą Kazimierą, sū
nų Joną, seserį Oną Shauk- 
lięnę, švogerį Kazimierą ir jų 
šeimą, 2 brolįus: Kazimierą 
Babinskį, švogerką Marijoną,, 
Jurgį Babinskį, švogerką Ma
tei ię jų šeimynas, švogerį 
Vilųną Karnelskį, švogerką 
Aleksandrą Kasputienę ir jos 
vyrą Dominiką ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 S. Hermi’ 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., rūgp. 16 d., 8:00 vai. 
rytp/iš kopi. į šv. Kryžiaus 
paraę. ba^nyęią, kųripje at
sibus gedulingos pamaldos už 

‘ vežionės, sielą, o iš ten bus 
ą u lydėta į šv. Kazimiero kap.

Visį a- a. Marijonęs Kar- 
nelsjrienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patąrn.avimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame:
Vyra?, Duktė, Sunūs, Sesuo, 
Broliai ir Giminės.

Laid. Direkt J. F. Eudeikis 
Tel. YARDS 174d.

Ą. t A,

Jonais Bružas .
Gyv. 3310 S. Halsted St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiuęio 11 d., 1941 m., su
laukęs senatvės. Gimęs Šiau
lių apskr., Vaiguvos parap., 
Dabkių kaime.

Pajiko didebajnę nubudime 
3 brolius: Antaną, Wilbam, 

i Simoną ir brolienę, 2 seseris: 
Elžbietą Čepaitis, švogerį Jo
ną ir Marijoną Šaltis^ švogerį 
Juozapą ir jų šeimas ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa- 

. žįstam ų.
1 Priklausė prie Liet. Sus. 
( Proviso Ąpygardps (tyfelęose 

Pąrk). Kūnas pašarvotas ran
dasi S. P. Mažeikos koply
čioj, 3319 S. Lituanica Avė.

r Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugpjūčio, 16 d.., 1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas, 
kapines.

Visi a. a. Jono Bružo girni- . 
į ųės, draugai in. .pažįstami esat 

nuoširdžiai kviečiami <faly- 
1 vauti laidotuvėse ir suteikti 
i jam paskutjnį patarnavimą ir 

atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame: Broliai, 

Seserys Brolienė, švogeriąi 
. ir Gilinęs.

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

Pereitą sekmadienį apsivedė 
chicagiečiai Miss Lenna McCoy 
ir Scbastian Manola, 7704 Eme- 
rald avenue. Jie tuojau išvykę 
honeymponui į Loąisiąna 
-stijąo ;. . .. I
• Naktį iš pirmadiėiiio j 
tradienį plėšikai įsilaužė į
nosios namus, ad. 6848 South 
Green, ir išnešė visas vestuvių 
dovanas.

Miesto teisėjas Douherty 
paskyrė $100 pabaudęs ąludi- 
ninkei Violet M. Sawadski ųž 
pardavinėjimą gėrimų nepil
namečiams. Ji užlaido aliųę 
ties 3.171 Ęlston avenuą. ,

Teisine paaiškėjo, kad mo
teriškė turi, išsiėmusi laisčius 
ųe savo, bek< savo 1,8 metų 
dukters Jeiiįre vardu.

Laisniai bus atimti.

vab

ari
jau-

Du Paėmė Nuodu, 
Vyras, žnw 
Ligoninėj

Ragina Samdyti 
Senesnius 
Darbininkus

Illinois Pašalpos adminis- 
traciją atsišaukė į dirbtuves, i r 
biznius samdyti . senesnius 
darbininkus užpildyti • vietas 

.jaunąją, kurie eina į kariui-.

Administracija sako, kad 
'daugiau, negu, pusę šelpiamą
ją sądaro/ darbininkai tarp 
.45. ir 05 metų amžiaus. Juos 
paėmus dirbti, pašalpos rei
kalas, beveik, išnyktų.

Astuoni Mėtai Be Darbo 
.. /

Adresu 61
Lake Bluff, L_., ./i ro n. -
do negyvą 7() metų bedarbį Pę- 
ler Diesch, ir. jo 55 metų žmor 
ną Effie, gulinčią lovoj, be są
monės. Ji dabar ligoninėje.

Pasirodė, kad abu išgėrė- nuo
dų. Netoliesi - buvo ištuštintas 
buteliukas.

Diesch ‘negalėjo, darbo gauti 
•per aštuonis metus laiko.

1 Shcridan Road, n,
(JI., kaimynai atrą-

Į Kalėjimą 
Visam Amžiui

I m A A Gėlės Mylintiems 
1 I K K A Yeriuvėms, Bąn- : U R DM W*į»- 

’ yėlp,, Panao^i- 
.GĘLININKAS
4180 Archer Ąvęnąe

Phone LAFAYETTE 5806< ». r. fį

L0VEOSJ
Dalis

Gėlės 
c ir Pagrabams 
33į0 S<k Hafcted Street

Tek YARDS

Skelbimai Naujienose 
<j,uoda. uąują d.ėko, kad 

pačiosi Naujienos yrą 
naudingos.

iw.—i- i jiiįip —m

į a. + a.
JUOZAPAS GAILIUS,

Į Gyv. 3219 $. Lituanica Aye._
■ Persiskyrė su šiuo pasą,ųlįu 

rugpiučio 11 d., 2:15 vai. ryto, 
>1941 m., sulaukęs pusės amž., 

gimęs Lietuvoje, Tęlšių ap
skrity, Plungės parap., Sur-

: bliu kaime. Amerikoj išgyve
no 30. mętų.

Paliko dideliame nubudime.
• seserį Juzefą Gaudišiehę ir 
I jos šęimyną, J, pusbrolius Po

vilą ir broljenę. Julią GąiŲųs 
ir jų šeimą, Joną ir brolienę

i Julią' Gailius ir jų šeimą 
ų? Joną Gailių, brolįęųę Vię- 
torią Valujžienę ir kitas, gimi- 

: ries. Lietuvoje paliko 2 sese
ris: Domicėlę; ir Ęetęonėlę 
Obligienę, pusbrolį, Joną Gai-

• lių, pusseserę Oną Gailiūtę
• ir ki^s gimines.

Kuras pašarvotas Ant. M* 
1 Phillips kopi., 3307 S. Litua- 

nięą Avė. Laidotuvės įvyks 
t ketyirtad,, rugp. 1,4 d., 9;$0 

vai. ryto iš kopi. į šv. Jurgio 
1 parap. bažnyčią, kurioje atši

pus gedulingos, pamaldos už 
vęljonio sięlą, o iš ten bu? 

[ nulydėtas į šv. Kazimiero 
' kapines.

Visi. ą. a. Juozapo Gailinus 
giminės, draugai itf pažįstami 
esąt nuoširdžiai kviečiariii da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam .paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nulaudę liekame: ..Sesuo, 
Pusbroliai, Brolienė ir Gim.

Laid. Direkt. A. M. Phil
lips, YARDS 4908.

I MMaam h >n« i w»H«4ai'ni» -mibt—mb

, A. f A..
1 MYKOLAS BANĖNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiuęio TO d-> l;30 vai. po- 
pįęt, 1941 m. ,sulaukęs pusės 
amž., gimęs Kurklių parap.

Amerikoj išgyveno 39 m. \ 
Paliko didėliame nubudime 

moterį Oną, po tėvais Kiię- 
J kickaįtę, 3 dukteris: Sd.phie, 

Vefą, žentą Hind, Irvine, ir 
Albiną, du sūnūs Stapislovą 
ir Alfonsą, brolį Kazimierą, 
daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje 3 se
seris ir 1 brolį.

Kūnas pašarvotas 5642 W. , 
65,th St., Portsmouth 9096. 
Laidotuyės įvyks ketvirtadie
nį, rugpiučio 14 d., 9:00 vai. 
ryto iš namų į St. Sympho- 
rosa parap. bažnyčią, kurioje 

i ątaibąs, ^ędulingos, ęarpaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero

* kaįnes.
, Visi a. ąf Mykolo Baųėno
> giminės, draugai ir pažįsta- ■ 

■tni eąątį ųupgirdžiaį lįvięčią- 
; mį dalyvąųtį l.ąjdptuvė^ę, ų 

suteikti j arti .paskutinį p'atąr-
; naviijią ir- ’ ątsi&veikiriimą.

Nųjiudę. liekavę:-.
Moteris, Dukterys, Simai, 

) žentas, Brolis ir Gimines.
Laid. Direkt J. F. Eudei- 

kjs» Teb XAFĘ$ ‘

Kriiąįnalis feisėjąs Sbarbaro 
vakar nuteisė apžjnam kalėji
mui polįeistą Danjęl Moriarty, 
kuris ąeseniai nužudę 24 me
tu ąioteriškę, Aęla Jane Mar
tin.

• Moriarty prisipažino, teisme, 
kad

■ jisai
kas

nuo nužudytosios motinos 
gaudavo, po. $100 kyšių 

savaitę „už slėpimą faktų
nelegalies operacijas. Mac-

RĘMJCITE. TUOS, KŲRIĘ

•apie
tinienė priklausė prie sindika
to, kuris užsiėmė- operacijų da
rymu.

Užmušė Žmogų 
Marųuette Parke

73-čia ir Mfcstern ayenuę yra, 
pavojinga kryžkelę, kur dažnai 
įvyksta automobilių nelaimės.

Vėliausia auka yra 30 lųetų, 
Homer Siyearngin, iš Mobeęly, 
Mo. Jį užmušė autom,obilis vai
ruojamas f9 . m.ętų berniuko,. 
Henry Luęhring, 6340 South 
Seeley avenue.

Chicagos Draugijii, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA' 1941 METAMS: Pirm.

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi- 
liauękas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rašt.—P. Kiltis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 

' Mart. Z. JCadziauskas, 5328 W.
23rd Place, Cicero, III.; Iždinin
kas—Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; Apiękunas iždo—J. 
DiręiŠa; Maršalka—K. Visockis;

( Atstovas į Chicagęs, Lietuvių Au- 
1 ditbNiją-į-Mąį’t. Z. l^adziauskas;
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35,th St. Susi- 

, rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

3636 North 
0745; Fin. 
N. Kedzie 

3180; Kas.
1814 Wa-

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Ąve.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, 3327 Le- 
Moyne st., tel. Spaulding 7903; 
Ižd. kas.—L. Striupas, 
Avė., tel. Spaulding 
rašt.—B. Rogers, 2345 
Avė., tel. Spaulding 
glob.—-A. Lungevicz,
bansia Avė., tel. Hųmboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

DR-STfiS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 V7. 61st St.; Nut. 
rašt.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rast.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Węnskus, 2639 "W. 
43rd St., Ant. Lvonaitis, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustee
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių 
apiękunas —A. F. Czcsna, 45011 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

J. Yuš-

AR JIESKAI 
DARBO?
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NAUJIENAI
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"REIKIA DARBININKU
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

it’

IMS Sonlb Rilsled C1IC1S0,1LL

HELP iVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PAGELBININ- 
KAS į Liųuor krautuvę, kaipo 
bartenderis. Turi turėti gerą liudy- 
mą. Teisingam žmogui yra gera 
ateitis.

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

PATYRĘ DŽUNKO kieme dar
bininkai. Shearmen, metai torch- 
men. Tik patyrę.

West End Paper Stock Co. 
7336 W. Fullerton Avė.

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

PARDAVIMUI 2 
BUČERNĖS.

Geroj biznio vietoj, biz
nis senas ir geras.

Priverstas pa r d u o t i, 
nes turiu 3 biznius, ne

galiu apsidrbt.
Parduosiu greit ir pi
giai arba mainysiu į 

namą arba automobilį.
Atsišaukite tuojau, 

3631 S. HALSTED ST.

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
tavernoj. Teisingas, švarus, patiki
mas. Mrs. Gedmin Tavern, 10001 
Commercial Avė.' 'i
fa— .............................." - .11 11. .. - ■ ■■»

SCRAP IRON YARD HELPERS 
AND SHEARMEN. GERAS MO
KESTIS. ATEIKIT Į 5835 SOUTH 
LOOMIS.

REIKALINGAS 
DARBININKAS

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

REIKALINGAS PATYRĘS por
teris į road house, kad galėtų iš 
rytmečio už baro būti. Geras mo
kestis, gyvenimas ant vietos. 
5700' W. 79th St. Summit 868W1.

PATYRĘ HAND ^ANDERS prie 
aukštos rųšies rakandų. Geros dar
bo sąlygos. 3434 So. La Šalie St. 
Boulevard 8446.

JAUNAS ARBA PUSAMŽIS 
žmogus draivinti karą ir namų 
darbą dirbti. Alga, kambarys ir 
užlaikymas. Kreipkitės įad^esu 
4740 Drexel Boulevard tarp 11 ir 
1-mos.

REIKALINGAS PRTERIS, kad 
suprastų šiek tiek kitehene dirbti. 
Gera mokestis. 5305 W. Lake St.

: l'ost'And FdCNb'....1=:
Rasta—Pamesta

PAMESTAS BRIDGEPORTE Po- 
meranian šuva. Rudas, visai mažy- 
ti?, pūkuotais plaukais. Atlygini- 
ma§ suradusiam- 838 W. 34 Place, 
2 aukštas. Telefonas BOUlevard 
741,7.

‘ r^i^čW£LĄ>ię6jJS' fv'r sale'= 
______ Įvairus Pardavimai_______  

‘ PARSIDUODA 6 KAPAMS lotas 
(Lietuvių Tautiškose Kapinėse. Par
duoda savininkas. Tel. VICtory 
3781.

Nori Atgaivinti 
Pan-Amerikos 
Darbo Federaciją

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel, YARDS 1001.

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

5741 Princeton Avė. 
Englewood -1025.

VVHOLESALE furncture 
Rakandai ir Įtaisai Par^yinxui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS. 
6343 So. Western Avė., 

Chi.cago III Tel HĘPųbli.r *0^1

SCHOOLS AND INSTRŲCTIONS 
Mokyklos ir Pamokoj 
IŠMOKIT UŽDIRBTI 

Electric and Gas Wolding. 
Mokės jum daugiau pinigų. 
Sunaudokit savo liuoslaiKį. 

Mokėkit laikui bėgant 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI,
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankyki! musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phonę ROCKWĘLL 7167.

FINANCE And lčanš 
Finansai ir Paskolos

perkaitęs plieno dirbtuvėje! 
sųnkiaj susirgo iję Vakar nųiė 
59 metų darbinjnkas, Stevo. 
Zbierski, 8815 Ex,cbange av^1

Jisai dirj)0 Carnegie-Illinois 
Steel, liejyklose, 3426 East 89,th 
Street.

GBRfi. Naujienų tkaityte- 
ir ikaitytojcd praiowd 

[ pirkinių reikalai! eiU i 
to krautttpee, kprtųą 

L eMkfati Naajtenoee.

An?ęriKos. Dąębo Federącijps 
vyfcdpjnąsis, komitetas Chicago- 

jją, svarsto pląnųs atgaiviuhi 
PauirAni^ifikos Darbo Fedetacir 
Ją,, ku^i pagyvavysi trumpą 
lajką apmirė 8-ni metaii atgal.

komitetas padąrys pląnu^ ir 
.įfei|k& j,ųos ĄFL kąnyeiipijaib 
Seattlyje, spalių mėnesį.

PASKOLOS 
GREIT IR PIGIAI 

ĄNT 1-MŲ MORGieiŲ 
Mėnesiniais atmokėjiięais 

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO. 

2202 W. Cermak Rd. 
BEN. J. KA3ANAUSKAS, Sec. 

Turtas virš $1,000,000.00.

/
. turi ir-rtif ■ ifir iiriiito1liin'b<ftm



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiad., rugpiučio 13, 1941
'! " .........‘ .....................—------ ---- --------- ~

MILŽINIŠKI MOKESČIAI, VARGAS, SKUR
DAS IR NUSIMINIMAS

ATRODO, KAD PADĖTIS YRA KEBLOKA

Paskutinės Rusų Okupacijos Dienos 
Lietuvoje —

(Paskutinėmis dienomis chi- 
cagiečiai gavo nemažai laiškų 
iš Lietuvos, kurie buvo rašyti 
apie gegužės mėnesio pabaigą, 
tik kelios savaitės prieš rusų- 
vokiečių karą.

žemiau paduodame keliolika 
ištraukų iš laiško, kurį nuo sa
vo brolio, Švenčionyse, gavo p. 
Michalina Baronienė, 8605 So. 
Marshfield avenue.

šis laiškas buvo rašytas ge
gužės 27 d.)

... Pas mus dar šalta, med
žiai vos tik pradeda sprogti. 
Dar nieko nešėjom, laukiam gal 
bus šilčiau. Mums atėjo dabar 
labai dideli mokesčiai. Nežinia 
ar išsimokėsim. Reikės duoti 
pieno, mėsos, grudų, bulvių ir 
vilnų. Mėsos jau vieną dalią ati
davėm, 87 kilogramus (apie 
200 svarų), o dar yra 3 dalios.

Mokesčiai Produktais —
— Ir Pinigais

Pieno turim duoti 1,200 litrų, 
vilnų tris kilogramus, bulvių 
800 kilogramus, grudų — 370 
kilogramus, o dar reikės duo
ti pinigais apie tūkstantį rub
lių.

Pirkti nieko nėra, o kad ir 
yra, tai viskas labai brangu.

Apie mus daro paligoną, tai 
daug ką jau ir išvežė, bet mus 
tai dar nekliudė. Rugiai labai 
brangus, po 70 rublių 3 pūdai. 
Ir viskas panašiai.

Jei Nemoki — Išmeta

Armour Pakele

Armour & Co., susitarime su 
CIO unija sutiko pakelti 20,000- 
Čių darbininkų algas 5 centus 
j valandą.

Minimumas dabar Armouro 
dirbtuvėse bus 72.5 centai va
landai.

Kompanija atsisakė duoti uni
jai išimtiną pripažinimą, o ki
tus klausimus paliko tolimes 
nėms deryboms.

Bandys Neprileisti 
Prie Gelžkelių 
Streiko

De-

Mes dabar turime tik 3 kar
ves, o šį mėnesį reikės duoti 
300 litrų pieno. Musų karvės 
vos tik duoda 10 litrų, tai ne
žinia kaip bus. Jei tik neatidųo> 
di nustatytą kvotą, tai tuojau 
išsinešk iš savo namų, ir dar 
kur išveža. Daug kas atsisako 
nuo žemių, nes kitaip negali.

Emilija (sesuo) turi tik 30 
hektarų. Mokesčiais apdėjo už 
1940 metus: 120 pūdų rugių. 
Tai ir mes atidavėm visą nau
dą, nenorėjome, kad sesers iš
tremtų į Sibirą už neužsime* 
kėjimą. Jie visai liko be duo 
nos, o mes tik 3 pudus miltų 
turime ir truputį bulvių, o dau
giau nieko. O dar kas bus to
liau tai nežinia. Daug ^okių apie 
mus, kurių šiandien nebėra. Gai 
kur Sibire vargsta.

Liekam sveiki...

Valdžios Gelžkelių Taryba 
resis Su Abiejom Pusėm
Gelžkeliečių unijos yra pa

skelbę streiko balsavimus, ir 
grąsina streiku, jeigu gelžkeliai 
nepriims jų reikalavimo pakelti 
darbininkams algas 30%.

Gelžkeliai tą reikalavimą kar
tą jau atmetė.

Ginčui sutaikyti vakar pra
dėjo veikti speciali valdžios 
gelžkelių taryba. Ji šaukia abi 
puses konferencijai.

Rytoj Drake viešbutyje susi
tiks pirmiausiai su unijų atsto
vais, o vėliau kalbės su gelž
kelių atstovais. Išklausiusi abi 
puses, taryba padarys rekomen
dacijas nesusipratimui 
sti.

Senas Chicagos 
Lietuvis Mirė 
Širdies Liga

išspr

Buvo 72 Metų Amžiaus
BRIDGEPORT. — Savo na

muose staigiai mirė senas 
Bridgeporto gyventojas, Jonas 
Bružas. Gavęs širdies ataką ji
sai sukrito ir 
mirė.

Velionis buvo 
amžiaus. Jisai
3310 South Halsted street.

netrukus pasi-

apie 72 metų 
gyveno adresu

Visi Nori Kelti, 
Mažinti — Nei 
Vienas

Laidotuvės šeštadienį
Jis bus palaidotas šį šešta

dienį, Lietuvių Tautiškose Ka
pinėse. Kūnas yra pašarvotas 
S. P. Mažeikos koplyčioje, 
Lituanica Avenue.

3319

Gatvekarių Bendrovė Reikalau
ja 8 Centų

Chicagos gatvekarių bendro
vė, kuri seniai jau kalba apie 
8 centų fėrą, vakar įteikė Illi
nois Commerce komisijai for
mali reikalavimą 7 c., fėrą pa
kelti vienu centu.

Bendrovė sako, kad yra pri
versta fėrą didinti, nes nese
niai^ pakėlė algas darbininkams, 
be to, reikmenys gatvekariams 
taisyti ir 
brango.

Neseniai 
irgi įteikė
pakelti fėrus nuo 10 iki 12c.

Autobusų B-vė Spiriasi
Ta pati komisija dabar ban

do priversti autobusų bendrovę 
šiek tiek sumažinti 10 centų 
fėrą už važinėjimą Rusuose, 
bet firma skundžiasi, kad ji 
“negalės suvesti galo su galo’’, 
jei fėras bus numuštas kad ir 
centu.

Autobusų bendrovė paprastai
padaro virš $500,000 pdnojkyrė našlei, o kitą 
daug daugiau negu 6% ant in-[rioms labdarybėms 
vestmento.

Teisėjas Zuris 
Rytuose

bėgėms žymiai pa-

eleveiterių bendrovė 
prašymą komisijai

Atostogauja.
Užbaigęs terminą krimina

liam Felony teisme teisėjas 
John T. Zuris išėjo atosto
goms, ir dabar su p. H. Zu- 
riene keliauja po rytus. Susto
jo tpittsburghe, Pa. taipgi lan
kysis Bostone, New Yorke ir 
Washington, D. C., aplankys 
gimines ir draugus.

Atostogas užbaigs North 
Park' Resorte, prie Coloma, 
Mich.

Prie pareigų teisėjas 
sugrįš rugsėjo 2 d.

Zuris

(tothschild Paliko 
$10 Mil. Turto

Waukegane, Lake apskričio 
probate teismui buvo tįeiktas 
neseniai mirusio Chicagos 
biznieriaus Maurice L. Roths- 
child testamentas. Jis paliko 
apie $10,000,000 turto, 
giausiai Šerais. Apie

Jei jus kada nors atsidursite šitokioj padėty, tai iiėsinervuokite, pataria 
atsargos Pulk. A. J. Drexel (vidury), k iris aną dieną nutarė aplankyti mari
nų korpuso karininkų mokomąją kudhą Philadelphijoj.

“PIRMYN” CHORAS LAIMĖJO COOK
APSKRIČIO CHORU KONKURSĄ

Be Opozicijos Laimėjo ir Steponavičienės 
Merginų Choras

*

Kodėl Atmeta Daug 
Naujokų Iš 
Bridgeporto

Vargingiausia Apylinkė 
Chicagoj”

Reporteris Edward Uzemack- 
Uzumeckis “Daily Times” dien
raštyje vakar padavė faktų apie 
tai, kodėl armija atmeta nepa
prastai daug naujokų iš Bridge
porto — 11-to wardo apylin
kės.

Iš kas šimto naujokų, armi
ja atmeta 71-ną.

Apklausinėj ęs daktarus ir 
drafto tarybų raštininkus, Uze 
mack rašo, kad Bridgeportą la
bai sunkiai palietė praėjusi de
presija. .

60% Iš Pašalįos
Pačiais sunkiausiais laikais 

apie 60% Bridgeporto gyvento
jų gyveno iš pašalpos. Šelpia 
mosios šeimynos toli gražiu ne 
galėdavo gauti tiek maisto, kiek 
reikia normaliam kūnui, ir ne- 
davalgymas todėl nupuldė bri 
dgepor liečiu sveikatą. Iššauki 
ir daug įvairių ligų. i

Maisto trukumas ypatinga’ 
atsiliepė į regėjimą ir dantis, 
ir dėl dantų ir akių armijai ten
ka daugiausiai bridgeportieeiv 
atmesti.'

Kaliniai Nušovė

Jess Dumi, Oklahoma v. 
kalėjimo viršipinkas, kuris 
neteko gyvybl 
kalinių iškili

Areštavo Tris 
Lietuvius

; per trijų

Nesu-

Chicagos Laivų 
Firmos Negali 
Gauti Kontraktų

Du lietuviški chorai užva
kar vakare laimėjo viso Cook 
apskričio chorų pirmenybę, 
Chicagoland Music Festival 
konkurse, kurio finalai įvyko 
Drake viešbutyje.

Mišriųjų chorų sekcijoje 
laimėjo Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”, kuris perei
tą šeštadienį išpildė nepap
rastai gražų lietuviškų dainų 
programą per NBS radio tin
klą. Chorą veda Kazys Stepo
navičius.

Steponavičienės Mokinės
Merginų sekcijoje be opozi

cijos pirmenybę laimėjo p. 
Kazio žmonos, p. Anelės Ste
ponavičienės merginų choras 

; “Alice Stephens Singers”. Ji 
šį chorą suorganizavo iš mer

gaičių, kurios pas ją ima hal
so painokas.

Dainuos

r"."": i =

VAKAR CHICAGOJE
6 Betaisydamas elektros 

stulpą prie 63rd ir South Park 
žuvo elektro mechanikas, Frank 
S. Scott, 40, nuo 6039 South 
Keating avenue. Elektra jį nu
trenkė.

• Septyni pašalinti kalėjimo 
ir ligoninių sargai užvedė by
lą, reikalaudami priversti val
stijos administraciją gražinti 
jiems darbus. Jie yra demokra
tai. Sako, jog buvo nuteisėtai 
pašalinti, kad padaryti vietos 
republikonų politikieriams.

• North avenue gatvekaris 
suvažinėjo ir sunkiai sužeidė į 
gatvę išbėgusį 5 metų berniu
ką Eugene Taylor, 1625 West 
North avenue.

F esti vai e.
dainuos Muzi- 
kuris įvyksta

Daug Savanorių, Bet —
Iš Bridgeporto, sako armija 

ji gauna daugiau savanorių ne
gu iš kitų Chicagos dalių, bei 
dėl sveikatos jų negali 
ti.

Labai Ko m pilkuotas
• pratimas.“

Dėl nesusipratimo, kurį po

priim-

Frank Valaitis
Golfo Turnyre

Lošia Preliminaruose
šiandien , North Shore golfe 

kliube įvyksta preliminariai lo
šimai, išrinkimui Illinois, Wis- 
consino, Michigano ir Indianos 
golfininkų nacionaliam mėgę ji. 
turnyrui, 
piučio' 20 
ska.

Rytoj
jaunas lietuvis 
South Bendo, Ind 
laitis.

Goodman Irgi Los
Turnyre Nebraskoj šįmet ža

da dalyvauti ir garsusis John- 
ny Goodman-Gudauskas, buvęs 
nacionalis mėgėjų čampionas.

kuris prasideda rug- 
d., Omahoj, Nebra

lošimuose dalyvauji; 
golfininkas iŠ 
., Pranas Va-

Nusižudė
Kapinėse

Atsistojęs ant . savo brolio 
kapo Oak Wood kapinėse, 1035 
East 67th Street, nusišovė 67

dau-
pusę pas-
dalį įvai- metų chicagietis, W. R. Ho’t, 
ir asme-|454 East 41st street. Jisai sir

go nepagydomai.

Vanduo Upėj Neužtek tinai 
Gilus

Amerikos valdžia dabar va; 
ro karo ir prekybinių laivų sta
tybą nepaprastu smarkumu. 
Chicagos laivų statytojai norė
tų irgi to biznio gauti, bet di
džiuma kontraktų negali įką
sti.

Svarbiausia priežastis tame, 
kad didžiuma laivų dirbtuvių 
turi Įmones prie Chicagos upės, 
ir ji neužtektinai gili didesnius 
laivus nuleisti į vandenį.

Iš Chicagos firmų, tik Viena, 
Grėbė Shlpyards^. turi, didesnį 
kontraktą. Ji stato 2 minų šla
vėjus. ", , > . .

’ Laivų bendrovės. ir miesto 
valdyba dabar žada, upę ir ka
nalus prie dirbtuvių pagilinti.

žmonių.
abu chorus 

dienraštis 
Festivalą

Wife.”

Tai Kas Galiau 
Balandienes > 
Kanarka Užmušė?

Hemak’ąs Ar Katė?

BRĮGHTON PARK. — Brig- 
htonparkietė Clara Balandis,

licija vadina “labai kompli- 2452 West 46th place, atėjo 
kuolu”, buvo areštuoti trys pas teisėją Bonelli Stock 
lietuviai: Jonas Butkus, 4348 Yards teisme pasiskųsti prieš 
South Rockwell, jo žmona savo kaimyną, Frank Hemak, 
Stefanija; ir laludininkas. Frank ’ kuris gyvena kitame to pa- 
šeštokas, 111 West 111 th St. Įjes namo aukšte.

Ginčas įvyko vakar- rytą 
šeštoko alinėje, 
Besigindamas nuo Butkaus,

Jis užmušė mano kanarką,

Abu chorai 
kos Festivalc, 
{Šeštadienio vakare, Chicagos 
Soldier’s lauke. Taipgi šešta
dienį įvyksta visuotini chorų 
finalai, kuriuose dalyvaus abu 
lietuvių chorai ir laimėję cho
rai iš didesnių miestų Illinois, 
Indiana, Wisconsin, Michigan 
ir Iowa valstijų.

Linkime “Pirmyn” ir Ste
ponavičienės chorams, ir 
abiems pp. Steponavičiams 
laimingai užkariauti pirmeny
bę ir tuose finaluose. Galime 
būti tikri, kad jie gražiai re- 

l.prezentuos lietuvius Soldier’s 
Stadijone, kur paprastai susi
renka apie 90,000

Štai kaip apie 
yakar‘ atsiliepė 
“Tribūne,” kuris 
rengia:

“Husband and
“A husband and wife direct- 

cd lwo choruses to first place 
honors for their groups in the 
Chicagoland Music festival 
competition in the Drake ho- 
tel lašt night. The finai con- 
tests, including chorai groups 
from far and wide, will be 
held Saturday afternoon prior 
to the great show in Soldiers’ 
field that night.

“Charles F. Stephens led 
the Chicago Lithuanian cho
rus MPirmyn” to win in class 
A of the mixed chorus group 
—those of 50 or more singers. 
His wife, Alice, had clear sail- 
ing because her “Alice Steph
ens Singers” comprised the 
only cntry in the women’s 
chorus class.

Roselande. skundėsi Balandienė.
Nieko panašaus, gynėsi He- 

kuris jį buk užpuolė, šešto- mak. Apie kanarką nieko ne
kas šovė revolveriu, bet ne'žinau. Turbūt Balandienes 
Butkų pašovė, o pats sau ran- katė -ją papiovė!

Revolveris priklausė 
kui, bet Butkuvienė jį buk 
atidavė šeštokdi kelios savai
tės atgal. '*

Balandienė betgi spyrėsi ir 
Būt- | tikrino, kad Hemak yra kalti-

ninkas.
Teisėjas Borelli pakraipė 

galvą, nežinodamas ką many
ti, ir padėjo Hemak’ą po $500 
taikos kaucijos.

• Chicagos krantų sargyba 
išgelbėjo iš Michigan ežero de
vynis žmones. Jie vos neprigė
rė kai apvirto laiveliai, kuriuo
se jie plaukė.

• t

• Miesto advokatas Barnet 
Hodes prašalino iš ieškinių de
partamento tarnautoją Fred A. 
Gilson, 2104 Bradley avenue. 
Hodes sako patyręs, kad Gilson 
turi “pašalinius užsiėmimus”— 
užlaiko darbo biurą ir Laiškų 
agentūrą ad. 109 N. Dearbdrn.

• Plėšikai užpuolė 64 metų 
laikraščių pardavėją, Isaac Sa- 
linger, 1256 Millard avenue, jį 
skaudžiai sumušė ir atėmė 
Salinger užlaiko standą 
Madison ir State.
• t ė 'Po areštu yra garažo
bihinkas ;26 m. Leonard Cash- 
anį ; 1853" MOntrose avenue. “Pa
siskolinęs” mašiną iš garažo, 
kuriame dirbo, jisai suvažinėjo 
7 metų berniuką Richard By- 
ous, 4120 Kenmore avenue.

• Trofikas Southsidės ele
veiterių linijoje buvo sutruk
dytas apie pusvalandžiui. Nuo 
cigareto užsidegė platforma ir 
bėgių rastai ties 1316 South 
Wabash.

• Federalė valdžia Chica
goj dabar rekrutuoja apie 100 
inžinierių darbui prie Pana
ma kanalo. Mokės jiems iki 
$333 algos į mėnesį ir duos 
visą užlaikymą. Jeigu vedę, 
inžinieriai turi sutikti palikti 
šeimas namie, 
apie 
nois 
nėse.

$60. 
prie

dar-

Informacijas 
darbą galima gauti Illi- 
State Employment rašti-

• Northvvestern traukinys 
sudaužė keleivini automobilį 
prie Rand Road, Dės Plaines, 
sunkiai sužeisdamas Samuel 
Donian’ą,.... Nonebetter,. Ic.e 
Cream firmos viršininką.

e Federalis teisėjas Camp
bell, pasiremdamas 
agentų surinktomis 
rijomis, uždraudė

“As permitted by the rules, 
20 girls sang in both chorus- 
es of the Stephens couple. 
Under Mrs. Stephens they ap- 
peared in white pique gowns 
with flower corsages. Then 
they hurried to a dressing 
room to change to pink yel- 
low, and green froeks—pastel 
dilutions of the Lithuanian 
national colors. Thus they 
sang under Mr. Stephens.

“In nos.talgic mood the cho
rus chose a Lithuanian folk 
song. “Far Beyond the Sea” 
(Už Jurų, Marių) for its op- 
tional number. “The Ships of 
Arcady”, a trioky arrange- 
ment to tęst the balance of 
the component groups of the 
choruses, was the reųuired 
number for all mixed chorus.

Traukia Swift’o 
B-vės Viršininką 
Teisman

Našlė Reikalauja $110,000
Chicagos federaliam teismui 

buvo paduota byla, kurioje 
skundėja ręikaląuja $110,000 iš 
Louis F. Swifto Jt., vice-prezi- 
dento Swift an8 Co., skerdyk
lų firmos. i- '

Skundėja yra našlė, Mrs. Ka- 
therine G. Buchanah iŠ San An- 
tonio, Texas.

Ji sako, kad SMft nemoka 
žadėtų pinigų jos ir dviejų vai
kų užlaikymui (po $65 į savai- 
f-' 
nigų jų mokąiui. ------- - —...............~

Byla nepaduoda smulkmenų žio laisvę, bet visgi nepriva-’ed “Soon Ah Will Be 
ir nesako kode) Sivift privalo lo “liežiuvauti” atėjęs kad ir as the seleetion of

lį buvusios žmonos namus. ^choice.”

Negalima Peikti 
Buvusios Žmonos 
Naujam Vyrui —
Žodžio Laisvei “Yra Ribos

valdžios 
infonna- 

Gordon 
Baking Kepyklai naudoti 12, 
544,d00 svarų miltų, kuriuos 
įstaiga turėjo atsargoje. Sura
do, kad miltai netikę.

• Miesto teisėjas Green nu
baudė metams kalėjimo 27 m. 
Peter J. McMahon, Bur- 
ling streel, kuris pavogė ridi- 
kiulį nuo maldininkės St. Al
fonso bažnyčioje.

25 metų Mrs. Florence Bla
zevich Shaya, 6049 74th Ct., 
Argo, išgavo draudimą ap
skričio teisme prieš savo bu
vusį vyrą, Joseph Blazevich, 
6051 75th Court, irgi Argo.

Ji skundėsi, kad Blazevich 
ateina į jos namus, ir ima ją 
labai peikti jos naujam vyrui, 

tę),; taipgi neinoka žadėtų pi-|Teismas nusprendė, kad Bla-

“The Hartzell Young Peop- 
le*s chorus under James T. 
Campbell placed second be- 
hind the “Pirmyn” group in 
the judges’ rating. Despite' 
the name, there waš :

Klerką Unija 
Pereina I CIO

AFL Retail Clerks unijos 
lokalas 1248, kuris neseniai 
išmetė savo prezidentą Max 
Caldwell ir kitus viršininkus, 

some vakar kreipėsi į CIO prašyda- 
. • gray hair in this aggregation nias čarterio. Unijos laikini

zevich, kaip ir kiti, turi žod^of colorėd singers, who offer- lyderiai pareiškė, kad su AFL 
Done”, viršininkdis, net pačiu prezi- 

their deniu Green “negali susikal
bėti.”1 tą šeimyną užlaikyti.nims.




