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No. 192

PASKELBĖ AMERIKOS IR DIDŽIOSIOS 
BRITANIJOS KARO TIKSLUS

Pasaulio taika neįmanoma, kol nacių tira- 
nija nebus visiškai išnaikinta

DR. KAZYS GRINIUS RŪPINASI LIETUVOS 
ATEITIMI

WASHINGTON, D. C., rugp. 
14 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas ir britų premjeras Church- 
ill susitiko Atlantiko vandeny
ne. Abu aukštus valdininkus ly
dėjo karo dalykų žinovai, štabo 
karininkai ir aukšti valdžios pa
tarėjai.

Pasimatymo metu Roosevei- 
tas su Churchilliu aptarė svar
bius karo klausimus ir paskel
bė 8 punktus, kuriuose išdėsto
mi abiejų valstybių siekimai da
bartinio konflikto metu.

Prezidento Roosevelto ir 
Churchillio pasirašytas doku
mentas sako:

1. Nei Jungtinės Valstybes, 
nei Didžioji Britanija nesiekia 
padidinti savo valstybių terito- 
rialiniu ar kitais atžvilgiais:

L'. Nenori matyti jokių teri- 
torialinių .pakaitų, kurios ne
atitiktų minėtose teritorijose gy
venančių žmonių laisvai pareikš
tai valiai;

3. Respektuoja visų tautų tei
sę pasirinkti tokią valdymosi 
formą, kuri gyventojų butų pa
geidaujama it nbri- matyti at- 
statytas visas suverenines tei
ses tose vietose, kur jos buvo 
atimtos;

ATLANTIKE APTARTI VISI KARO 
KLAUSIMAI, SAKO ATTLEE

Beaverbrook vyksta 
Washingtonė

LONDONAS, Anglija, rugp. 
14 d.—Darbiečių lyderis Cle- 
mept Attlee per britų radiją 
šiandien paskelbė visiems Ang
lijos gyventojams apie įvykusį 
premjero Churchill ir Roosevel
to susitikimą.

Atlantike tapo aptarti visi 
svarbesnieji karo klausimai, 
nes pasitarimuose dalyvavo vi
sų rųšių specialistai.

Didelės svarbos turi paskelb
ti punktai, sako Attlee, bet dar 
didesnės nepaskelbtieji. Pasita
rimuose (Jalyvavb lordas Bea
verbrook, kuris vyksta Wash- 
ingtonan. ;

— Anglijoj valdžia uždraudė 
eksportuoti prekes i Japoniją. 
Japonai galės eksportuoti tiktai 
su specialiais leidimais. Buvu
sieji leidimai negalioja.
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Pašautas japonų 

vicepremjeras
: TOKIO, Japonija, rugp. 14 

d. — 33 metų amžiaus Niši- 
jama paleido tris šuvius į vice
premjerą Hiranumą.

Pasikėsinto jas norėjo nu* 
žudyti vicepremjerą dėl poli
tinių sumetimų. Hiranuma 
buvo konservatorius ir neprL 
tarė* kraštutiniams elemen
tams.

" ' • . /I ■ ,1 '

Premjeras Konoje kiekvie
nu svarbesniu reikalu tarėsi 
su Hiranuma ir klausydavo 
jo patarimų.. Krašte jaučia
mas didelis nerimas. 
_______________________________ _ J

4. Dės pastangas, kad visos 
didelės ar mažos valstybės, lai
mėtojos ir pralaimėtojos, vieno
domis sąlygomis turėtų galimy
bės prieiti prie žalios medžia
gos, kuri yra reikalinga ekono
miniam jų gerbūviui;

5. Dės pastangas, kad ekono
minėje dirvoje butų visų tau
tų glaudžiausias bendradarbia; 
vimas, pagerintos darbininkų 
sąlygos, išnaudojama pažanga ir 
įvesta socialinė apdrauda;

6. Abi valstybės turi vilties, 
kad nacių tiranija bus visiškai 
sunaikinta, bus įgyvendinta tai
ka tarp tautų ir kiekvieno kra
što viduje bus sugrąžintas ra
mumas ;

7. Kad ši taika turi visiems 
garantuoti laisvę naudotis ju
romis;

8. Nė viena tauta neprivalo 
vartoti jėgos savo santykiams 
Išspręsti. Kadangi taika ateity
je nėra įmanoma, kol užpuoli- 
kės valstybės nebus visiškai nu
ginkluotos, viena svarbiausių 
sąlygų yra užpuolikių valstybių 
valstybių ._nugi^klav imas.

Aukš^du tjasfelbtiėJF penktai 
tuo pačiu metu buvo paskelbti 
Amerikoje ir Anglijoje.

Anglai domisi susiti
kimu Atlantike

LONDONAS, rugp. 14 d. — 
Visi anglų visuomenės sluoks
niai yra nepaprastai susidomė
ję Roosevelto ir Churchillio su
sitikimu Atlantike.

Darbininkai su dideliu atydu- 
mu skaito punktus apie darbi
ninkų būvio pagerinimą ir so
cialinę apdraudę.

Padarytas bendras pareiški
mas patraukia Jungtines Vals
tybes arčiau prie Anglijos ir šis 
reiškinys labai džiugina visus 
britų sluoksnius.

Teiks sovietams 
pagelbą

LONDONAS, rugp. 14 d. — 
Turima žinių, kad Rooseveltas 
aptarė su Churchilliu sovietams 
teikiamos pagalbos reikalą.

Harry Hopkins tarėsi su Sta
linu ir kitais aukštais sovietų 
valdininkais Maskvoje. Hopkins 
yra labai gerai nusiteikęs sovie
tų atžvilgiu ir mano, jog para
ma sovietams yra reikalinga.

Stalinas trumpai ir aiškiai 
formulavo visus sovietų pagei
davimus karo medžiagos reika
lais.

Policija šaudo į 
prancūzus

VICHY, Prancūzija, rugp. 14 
d.—Paryžiuje įvyko smarkių 
susirėmimų tarp policijos ir ne
patenkintų gyventojų.

St. Denis priemiestyje dauge

“V” Simbolizuoja Rooseve.to-Churchillio Konferenciją

• NAIM’ ‘•IMT- ACM E Tidei't
Jungtinių Valstybių Prezidentas Rooseveltas ir, Britanijos Premjeras Chur- 

chillis, kurie šiomis dienomis atlaikė didžios istorines svarbos konferenciją At
lanto vandenyne. Raidė “V” simbolizuoja demokratijų laimėjimą^ (VicloryL 
Naujienų-Acme Foto-Montažas.

lis paryžiečių tapo sužeista ir 
keli užmušti.

Paryžiaus policija skelbia, 
jog riaušes kelia žydai, bet pa
aiškėjo, kad prancūzai protes
tavo prieš -glaiidediij bendradar
biavimą su naciais. Paryžiaus 
gyventojai nusiteikę prieš vo
kiškus okupantus.

Irane nuslopintas 
sukilimas

BAGDADAS, rugp. 14 <1. —i 
Praeitą savaitę tapo nuslopintas 
ironaciškas sukilimas Irane ir 

visiškai išsklaidytos provokiš- 
kos jėgos.

Irano šachas sušaudė 2,000 
sukilėlių, kurie bandė pagrobti 
valdžią, kaip tai padarė Irake.

Irano šachas sušaudė kelis 
aukštus karininkus, kurie sim
patizavo naciams.

Pakels socialės ap- 
draudos mokesčius
WASHINGTON, D. C., rugp 

14 d. — Finansų sekretorius 
Morgenthau šiandien pareiškė, 
jog rengiamasi pakelti sociali
nės apdraudos mokesčius.

Morgenthau mano, kad šie 
žingsnio reikia imtis infliacijai 
išvengti ir vėliau numatomiems 
pakeitimams garantuoti.

Sekretorius sutinka praplėsti 
socialės apdraudos planą į ki
tas taupumo ir saugumo sri
tis, jeigu jos bus pasiūlytos.

Amerikos benzinas 
sovietų aviacijai

WASHINGTON, D. C., rugp. 
14 d-.—Žibalo tvarkytojas Ickes 
pareiškė, kad pirmas Jungtinių 
Valstybių tankas šiandien iš
plauks į Vladivostoką. Jis veš 
benziną sovietų aviacijai.

Tolimuose fytuose nėra jo
kios karo zonos ir Amerikos 
laivai laisvai gali plaukti, tvir
tina Ickes.

Tvarkytojas mano, kad ryti
nėse valstijose reikės imtis 
griežtesnių priemonių benzino 
vartojimui sumažinti.

VOKIEČIAI APSUPO ODES|
Palaužta^ sovietų 
pasipriešinimas

■ ■ ■y
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

14 d. — Vokiečių karo vadovy
bė paskelbė,k .kad vokiečių, ru
munų-ir italų karo jėgos apsu 
po sovietų Juodosios juros uo
stą Odesą.

Vokiečių štabas tvirtina, kad 
■sovietų pastangos pasipriešinti 
yra visiškai palaužtos ir tiki
masi didelio laimėjimo.

Ukrainoje prasidėjo smarkus 
lietus, kuris gali kiek sutruk
dyti karo operacijas, skelbia vo
kiečiai.

Budiono kariuomenė 
apsupta

MASKVA, Rusija, rugp. 14 
d. — Sovietų maršalo Budiono 
kariuomenė, kuri gina Ukrai
ną, tapo vokiečių ir jų sąjun
gininkų apsupta, skelbia užsie
nio komisariato valdininkas Lo- 
zovskis. /

Šiandien raudonoji kariuome
nė visiškai sumušė 39-tą vokie
čių tankų korpusą, 11 divizi
jų ir 13 nacių pulkų.

Kitos vokiečių divizijos turė
jo labai didelius nuostolius, sa
ko rusai.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai skelbia, kad jiems pavyko paimti Krivoj Ęog, 

turtingiausias sovietų geležies kasyklas.
— Kroatijoj tapo sušaudyta 70 asmenų, kurie priešinosi na

cių tvarkai. ,
— Tokio valdžios sluoksniuose didelis susirūpinimas Roo

sevelto ir Churchill pasimatymu. Manoma, jog aptartas planas 
Japonijai pulti.

— Sovietų laikraščiai tvirtina, jog pavyko išnaikinti labai 
didelis vokiečių divizijų skaičius Ukrainoj ir centraliniame 
fronte.

— Paryžiuje tęsiasi neramumai ir vokiečiai traukia kariuo
menę į priemiesčius.

— Britai skelbia, jog paskelti 8 punktai yra paimti iŠ Rou- 
sevelto ir sekretoriaus Hull kalbų.

— Premjerą Churchill pasimatymo vieton atvežę britų ka
ro laivas Prince of Walesz, x

. — Vichy radijas sako, kad Amerika pirma privalo laimėti
karą, o tiktai vėliau kalbėti apie pokarinę Europą.

Vokiečiai paėmė 
Smolenską

MASKVA, Rusija,. rugp. 14 
d. — Sovietų karo pranešimas 
sako, kad raudonoji armija ap
leido Smolenską prieš kelias die
nas. ’

Raudonoji kariuomenė ved? 
smarkias kovas su vokiečių da
liniais, kurie stengiasi prasi
veržti prie Maskvos-Leningrads 
geležinkelio.

Rusų artilerija išnaikino la
bai daug vokiškų tankų, kurie 
bandė prasiveržti į krašto vi 
du. V

NACIAMS NEPATINKA 
AMERIKOS KARO 

SIEKINIAI

BERLYNAS, Vokietija, rugp 
14 d. — Aukšti vokiečių vai 
dininkai pareiškė, kad viešai pa
skelbti Rooseve’to ir Churchil 
lio karo siekiniai yra gryna pro
paganda.

Negalima kalbėti apie kar< 
siekinius, kada kiekviena valan
da atneša nacių karo jėgom; 
didžiausius laimėjimus, sako vo
kiečiai.

Svarbiausiu paskelbtu punktu 
yra “ašies” valstybių nuginkla 
vimas, komentuoja nacių spau
da.

Dalyvauja atstovų 
pasitarimuose

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
14 d. — Privatiniu keliu gau
ta žinių iš Lietuvos, kurios pa
sakoja, jog įvyko Lietuvos vi
suomenės veikėjų pasitarimas. 
Jame dalyvavo ir dabartinės vy
riausybės nariai.

Pasitarime dalyvavo buvęs 
prezidentas Dr. Kazys Grinius 
ir keli gyvi išlikę Lietuvos mi-

Baigtas propelerių 
fabriko streikas
NEW YORK, N. Y., rugp. 14 

d. — AFL darbininkai šiandien 
nutarė baigti Curtiss Wright 
propelerių ( fabriko streiką ir 
pradėti darbą.

Susirinkusieji darbininkai pa
daužė un-jos delegatų, kurie 
patarė grįžti darban ir nutarė 
.oliau netrugdyti propelerių ga
mybos.

Delegatai pasižadėjo išsidere- 
;i geresnes sąlygas be strei
ko.

1 %

Karo tarnybos įsta
tymas preziden

tūroj
WASHINGTON, D. C., rugp 

14 d.—Senatas šiandien per
siuntė prezidentui Rooseveltui 
karo tarnybos įstatymą. 37 se
natoriai balsavo už karo tarny
bos pratęsimą ir 19 prieš.

Naujai priimtas įstatymas 
leis padidinti algas 10 dolerių 
visiems kareiviams, kurie ištar
navo vienus metus.

Manoma, kad netrukus Roo- 
seveltas pasirašys įstatymą ir 
paliks ilgesniam laikui kariuo
menėje kai kuriuos kareivius.

SENATORIAI GIRIA ROOSE- 
VELTO IR CHURCHILL 

PAREIŠKIMĄ

WASHINGTON, D. C., rugp. 
14 d.—Didelė senator.ų daugu
ma dabai patenkinta padarytais 
prez. Roosevelto ir Churchillio 
pareiškimais.

Šiems punktams pritaria ne 
vien tiktai demokratai, bet ir 
republikonų dauguma.

Republikonų senatorius Sliort 
pareiškė, jod jis nepatenkintas 
padarytu sutarimu, nes visas 
reikalas yra.panašus į naujai 
sudarytą aliansą.

—, Prancūzų premjeras Dar
ganas per radiją kreipėsi į vi 
sas ginkluotas prancūzų jėgas 
ir prašė* glaudžiai su juo ben 
dradarbiauti.

— Dabartinė japonų valdžia 
nedavė jokio naujo darbo bu
vusiam užsienio ministeriu 
Matsuokai,.. skelbia užsienio mi
nisterija.

— Liepos mėnesį vokiečiai 
užmušė 501 Anglijos gyvento 
te- .
.i i, _ , įi.wiiiiii»«U«'i.iii.| u.'i n, m į,i m

ORAS
Debesuotas, vakare vėsu.
Saulė teka — 5:57; leidžiasi 

~ 7:52.

nisteriai pirmininkai.
Smulkiai aptarta susidariusi 

padėtis ir naujai iškeltos pro
blemos.

Bolševikai paliko 
savo šeimas

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
14 d. — Soviętų-vokiečių karo 
pradžioje bolševikai labai išsi
gando ir paskubomis pradėjo 
bėgti Rusijos gilumon.

Pasienio zonose bolševikiški 
valdininkai nespėjo paimti savo 
šeimynų.

Įvairiose vietose bolševikų 
valdininkai paliko savo žmonas 
su šeimynomis. Vietomis palik
tos ir raudonosios armijos ka
rininkų šeimynos.

Jurbarko dvaras 
bombarduotas

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
14 d. — Jurbarko apylinkėse 
karas labai trumpai tęsėsi, nes 
miestas randasi pasienio zono
je.
'-"Vokiečiai bombardavo Jurbar
ko dvarą, nes ten raudonieji 
sutraukė savo kariuomenę.

Pašto įstaigoje pasilikę rau
donos armijos kareiviai apšau
dė atvykstančius vokiečius, tuo 
tarpu visi kiti sovietų kareiviai 
pabėgo be jokio atsišaudymo.

120,000 gyventojų 
dalyvavo sukilime
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

rugp. 14 d. — Tvirtinama, kad 
sukilime prieš bolševikus daly
vavo 35,600 organizuotų Lietu
vos gyventojų.

Prie jų prisidėjo apie 90,000 
neorganizuotų, kurie lemia
mais momentais padėjo nusprę
sti kovų išdavas.

Apskaičiuojama, kad kovose 
prieš bolševikus dalyvavo 6,000 
Lietuvos kariuomenės karinin
kų. Universiteto studentai buvo 
aktyviausieji sukilimo dalyviai.

Mirė dailininkas
Eidukevičius

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rugp. 14 d. — Lietuvoje mirė 
dailininkas Vladas Eidukevi
čius.

Tvirtinama, kad bolševikai 
besitraukdami iš pasalų jį pa
šovė. Linksmadvaryje jis sun
kiai sužeistas į galvą ir nuo tos 
žaizdos mirė.

Dailininkas Eidukevičius mo
kėsi tapybos Miuncheno akade
mijoj ir lankėsi Prancūzijoj. Jo 
paveikslai buvo išstatyti Kau
no dailės muziejuj.

Per 
Rugpjūčio 

MENESI
NAUJIENŲ RASTINE BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 VAL. RYTO 

IKI 8 VAL. VAKARO, 
šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.
Sekmadieniais

BUS UŽDARYTA. 
"NAUJIENŲ" ADM

L .. ___________________________________ )
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Kanados lietuvių žinios
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Drafto Pratęsimo Opozicij’a Nenusiminus.

ĮDOMIAUSIAS ir naudingiausias
PIKNIKAS

Ateinantį sekmadienį, tai yra 
17 dieną rugpiučio, bus milži
niškas piknikas Ville Lasalle so
de, po gražiausiais ąžuolais. Šio 
pikniko pelnas bus skiriamas 
Kanados lietuvių žurnalui “Ne
priklausomai Lietuvai”, šis žur
nalas išėjo į pasaulį dar tik kū
dikio žingsniais, bet turi gerų 
rašytojų, suka kultūringa kryp
timi, tad tikimasi, kad su laiku 
išaugs į didį tautos genijų, 
kurs ves mus tikru Lietuvos 
keliu.

šį pikniką, paremkit visi 
Montrealo lietuviai! Ne auko
mis, bet savo atsilankymu. Su- 
sirinkim visi į vieną didelę šei
mą, kur mus rištų savi kultūri
niai reikalai, o paskum — išsi- 
kalbęsime per savo žurnalą, per 
savą lietuvišką spaudą. Čia 
mums sava ir brangu, užtad, 
kad kelia Lietuvos vardą! Ją 
gina! Kelia iš griuvėsių bran
giausią Nepriklausomybę! O to 
mes visi norime! Mes norim, 
kad Lietuva butų garsi, garbin
ga, tvirta ir graži, su demokra
tijos vainiku, su laisvės švytu
riais!

Be musų pačių, šie vainikai 
siaurės.... Mes savo darbais tu
rime pinti ir pinti naujais žie
dais gyvenimą... Gyvenimą Lie
tuvai ir sau patiems. Per spau
dą, per dorą spaudą, mes tobu
lėjam ir tobulinam, tad, kam 
brangi Lietuvos laisve ir jos

PRAEITIES IR DABARTIES ĮVYKIAI
(Tęsinys)

Mitingo finalas auk^į so
vietų misijai. Nor$f 
pravadyrius akcentavo kelis 
kartus, kad publikos susirinko 
10 tūkstančių (“Liaudies Bal
sas” savo apkarpytoj gazietukė- 
je džiaugiasi 5 tūkstančiais) ir 
tąja skaitline pasigyrė Maskvai 
siųsdami pasveikinimo telegra
mą, bet aukų tesurinko vos $2,- 
000 su viršum. (Aną metą Bim
ba su Mizara Smetonos ginklų 
fondui Brooklyne surinko dau
giau tūkstančio vien iš lietu
vių). Turint galvoje faktą, kad 
komunistuojančios organizaci
jos aukojo daugumoje po 10— 
15 ir 25 dolerius (ukrainų kom. 
vadav. draugija aukojo $100), 
tai bendroji suma su silver ko- 
lekta prie durų rodo ir tų pa
čių dar komunistus sekančių 
žmonių didelį skupumą. Pir
miau, nedarbo laikais, tokiame 
mitinge komunistams sukelti a- 
pic 5 tūkstančius butų buvę tik 
vieni juokai.

Kas žino bu v. Amerikos pre
zidento Ab. Lincolno biografiją, 
tas didžiuojasi Lincolno išmin
timi ir protu (ypatingai vargo 
žmonės amerikiečiai). Kartą (o 
gal ir daug kartų) Abraomas 
Lincolnas^yra pasakęs: JųS ga
lite muJCnti žmones tam tikrą 
laiką; jus galite mulkinti atski
rą žmogų visą laiką, bet jus 
negalite mulkinti visų žmonių 
ir visą laiką.”

Tai yra tikra teisybė komu
nistų mulkinamų žmonių at
žvilgiu. Kaip matotę gyvenimas 
yra tikrai geras mokytojas.

Lietuviai komunistai.
Šiame mitinge matėsi pustu

zinis lietuvių komunistų. Gal 
buvo antra tiek, negu suskaity
si. Bet aukos išdavė paslaptį—r 
kad jų buvo nedaug. Lietuviai 
komunistai aukojo $10, bet ku
rios draugijos vurdu ta suma 
buvo aukota, nesakė. Iš anksto 
priduoto (dar prieš mitingą) 
raštelio paskaitė drg. McLeod— 
“Lithuanians ten dollars”. Ma
tyt, sarmatijosi išduoti draugi

pilnas prisikėlimas, neužmirš- 
kim 17 dienos Ville Lasalle so
de.

šis piknikas bus pilnas mar
gumynų. Bus trys dovanos iš- 
laimėjimui, kurias laimėti gale$ 
trys grupės. Pirmą dovaną ga
lės laimėti greičiausiai bėganti 
seniausia motesis. Antrą galės 
laimėti maiše bėgantis vaikiuks 
ar mergaitė. Trečia dovana bus 
skirta tam, kas turės iš dalyvių 
didžiausią svorį.

Be to, bus virvės traukimas, 
imtynės dviejų stambiausių ris- 
tikų, ir kurs išlaimės, gaus vi
siems metams žurnalą “Nepri
klausoma Lietuva”.

Taipgi bus keletas vietinių 
kalbėtojų, kurie plačiai nušvies 
artėjančio Seimo reikšmę ir 
darbus, kalbės ir viena žymi lie
tuvė moteris.

Programa prasidės 3-čią va
landą po pietų, tad prašome ne
vėluoti, kad ir Tamstos butu te 
dalyviai laimėjime dovanų...

Šį pikniką rengia Kanados 
Lietuvių Taryba, kuri savo au
toritetu vis kyla, vis buria ap
link save didesnes mases lietu
vių. Tam pačiam sode, būva 
kas sekmadienį Tarybos pikni
kai, kuriuos lietuviai gana gau
singai lanko, tad tikimasi, kad 
į šį, “Nepriklausomos Lietu
vos” žurnalo naudai — atsilan
kys dar skaitlingesnės minios. 
Lauksime. Krivių Krivaitis 

ją,, kuri priklauso Maskvai. Mu
sų komunistėliai tur būt nepa
iri tiki Maskva, kad aukodami > 1 * šiepia savo vardą. Tur būt, 
“Liaudies Balso” vyrai nujau
čia, kad jų genialus vadas, sau
lė drg. Stalinas, gali vėl pasi
rašyti draugingumo sutartį su 
Hitleriu, o tada ir akli prare
gės...

Vėliau dar vienas Stalino sau
lę mylįs draugelis aukojo dole
rį. Aš nesu priešingas aukoms 
ir gynimui Sov. Rusijos. Kai 
Sov. Rusija bus apginta nuo 
Hitlerio, tai po to Rusijos žmo
nės jau patys mokės apsiginti 
nuo saulės Stalino. Čia norisi 
priminti tik tiek, kad tiek gau
nant saulei aukų — bus sunku 
nuo bitlerizmo gintis.

“Ukrainai valdo Toronto 
miestą”.

Toronte gyvenu jau daug me
tų, bet kad Ukrainai ateiviai čia 
butų politiniai stiprus ir turė
tų iš savo tautiečių išrinkę dau
gumą atstovų į miesto valdybą 
ar provincijos parlamentu, tai 
ir iki šiol nežinojau. Vis many
davau, kad Toronto miestą ir 
Ontario provinc ją valdo ang
lai ir kanadiečiai. O taip ma
nydavau skaitydamas Toronto 
buržuazinius la klasčius. Bet 
komunistų mitinge patyriau, 
kad Toronto miestą valdo Uk
rainai, ir dar tautininkai — fa
šistai. Atrodo lyg juokai, bet 
jeigu jau komunistinio laikraš
čio “Tribūne” redaktorius drg. 
McLeod mitinge juoskus krečia, 
kur jis turėtų verkti, tai ne 
mano kaltė. Dalykas toks. Kai 
Hitleris susidraugavęs su Stali
nu (dabar jau priešai, kaip il
gai?) stojo į karą su Britanija, 
tai dominijos gindamos Brita
niją paskelbė karą Hitleriui. Jų 
tarpe ir Kanada.

Stalinas pasirašęs draugingu* 
mo paktą su Hitleriu vedė pro
pagandą už Hitlerį, už taiką 
Hitlerio sąlygomis ir t. p. Taip 
dalykams esant, visos komunis
tiškos partijos bei organizaci* 
jos buvo uždaromos, turtas 
konfiskuojamas, o komunacių

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Atstovas Andrew May (kairėj), Atstovų Buto kariškų reikalų komisijos 

pirmininkas, iškėlęs pirštą, rodo atstovui Dewey Short, kad drafto pratęsimo 
rezoliucija priimta vieno balso dauguma. Pastarasis, balsavęs prieš rezoliuci
ją, rodo, kad “viskas tvarkoj”.

lyderiai internuojami (Berlyne 
ir Maskvoje butų sušaudyti).

Tame skaičiuje buvo uždary
tas ir konfiskuotas komunacių 
lizdas ant Bathurst gatvės. Sa
koma, komunacių lizdas kašta
vęs keliasdešimt tūkstančių do
lerių. Tai daug daug darbinin
kų prakaito lašų tame name su
krauta ir niekam nebus stebėti
na, kad komunistų vadukai to 
namo verkia. Bet kieno čia kal
tė? Ar ne Stalino-Hitlerio drau
gingumo sutarties pasirašymas? 
Ar ne Molotovo pareiškimai: 
kad “kovoti prieš hitlerizmą y,-. 
ra ne tik kriminališka, bet di
džiausia politinė kvailybė.” Na
mą miestas išnuomavo ukrainų 
kokiai tautinei federacijai. Ta 
federacija, kiek yra žinoma, pri
lygsta musų Smetonos tautinin
kų sąjungai, todėl atrodo fašis- 
tuojanti. Bet klausimas čia tu
ri būti statomas^ kaš lį namą 
konfiskavo? Drg.yMčbe<)d,J keik
damas savo bičiulius Hitlerį ir 
hitlerininkus, iš širdies ir iš vi
sų plaučių rėkė, kad nuo mu
sų namą atėmė ukrainiški fa
šistai su Laba jum priešaky.

Todėl dabar čia lietuviai bu
vę komunistų mitinge ir juokia
si sakydami, kad Toronto mies
tą valdo Ukrainai, o kiti sako, 
kad staigus komunistų nutrau
kimas draugingumo ryšių su fa
šistais apsuko jiems galvas ir 
nežino, ką šneka.

Išlindo iš po šluotos.
Susibroliavus Stalinui su Hit

leriu musų lietuviški ekskomu- 
naciai turėjo dirbti komunistiš
ką darbą. Dirbti priešvalstybi
nį darbą Vokietijos fašizmui — 
Hitleriui viešai buvo pavojinga, 
nes Kanados dominijos vyriau
sybė išleido specialų įstatymą 
priešvalstybinį gajvalą sudraus
ti. Kitų tautų komunaciai, ku
rie nepaisydami įstatymo dirbo 
Hitleriui, buvo internuoti, kiti 
nuteisti. Organizacijos, kurios 
rėmė Hitlerį, tapo uždarytos, 
namai ir turtas konfiskuotas. 
“Liaudies Balso” komunaciams 
(dabar, man rodos, jie yra eks- 
komunaciai automatiškai) tas 
įstatymas įvarė kinkų drebėji
mą. Lietuviški ateities komisa
rai nukabinėjo Leniną ir patys 
palindo po šluota. Tupėdami 
kertėje po šluota jautėsi sau
giai ir davinėjo direktyvas ne- 
atsakomingiems savo sekėjams, 
kaip remti Hitlerį, kaip girti 
Stalino saulę ir kaip šmeižti 
laisvę mylinčius Kanados lietu
vius. Tuo atsitikimu Kanados 
Lietuvių Tarybą ir jos vado
vaujančius asmenis. Ir šmeižė 
kiek galėjo ir kiek mokėjo. Da
bar Stalino saulė automatiškai 
liko Britanijos ir Amerikos “są«* 
jungininku” ir atnešė naują 
erą. ;

“L. B.” vergijos šalininkai 
apsivertė aukštielninkai ir pasi
darė didžiausi demokratai ir 
“antifašistai”. K. L. Tarybai ir 
jdš nariams, kovojusiems prieš

Montrealo lietuvi, 
apsisaugok šar

latanų!
■ ____ I

Rugpiučio 17 dieną .bus tik
ras žmonių mulkinimas “Teter- 
vilo” parke. Neva yra ruošia
mas piknikas, bet tai bus žmo
nėms kailių Įlipimas. Mat, iš
gamos—lietuviški kacapai ban
dys iš žmonių išsunkti centus 
“liaudies Balsui”, kad šis per 
klaidingas žinias vėl galėtų pri
ruošti judošlų kadrus, kurie 
ruoštųsi skersti kitus visus do
rus lietuvius.

Apsisaugokit, žmones šarlata
nų ir judošių! Jie išarė Lietu
vą lavonais! Pairferė kraujuose! 
Ir dar drįsta šauktis aukų savo 
nusialinusiai šiaudai... Tas 
“Liaudies Balsas” jau paskuti
nes koją$; krato J!. Tuščias kaip 
bubnasl/Visi dori Kanados lie
tuviai jo kratosi!. Nes, vistik, 
kaip sau norit, jis dvelkia iš
žudytų brolių krauju...

Jį - J

Tas ncvcrtasFlictuvio vardo, 
kurs rems šį šlamštą! Gana pa
taikauti judesiams! Ar tai dėl 
kaiminystės, ar dėl senų pažin
čių! Pažinai, kad Stalino “psąl- 
mes” varo, kad komunistų 
spaudą reklamuoja ir bruka, 
drąsiai tokį pasiųsk po ...

.1

Todėl šalin visi judošiai bol
ševikai su savo reklamomis! 
Tėvynes išdavikų guštos ne- 
remtinos! Juos kaip piktus pa
šinus išraukim iš savo šeimynų, 
draugijų, o jų spaudą, .jiems 
patiems paliki iii išsilaikyti. Do
ras lietuvis neprivalo savo pra
kaitą brolžudžių užtarėjams 
nešti. O jei neš, prasikals neat
šaukiama kalte! Revoliuciją se
si, kraujus pjausi! Atmink ir į- 
sidėmėk, kiekvienas išmintingas 
lietuvi! Kad mtisų pareiga ša
lintis nuo bolševizmo, kaip nuo 
piktšašio! Tad toliau, toliau nuo 
“Tetervilo” parko, nuo komu
nistinių judošių.#

Tikras Lietuvis

Maskvos okupantus, musų dks- 
komunaciai bando atkeršyti. 
Vienas Kan. Liet. Tarybos na
rys kokioje tarptautinėje suei
goje, Toronto didžiųjų laikraš
čių reporteriams padarė pareiš
kimą apie Kanados lietuvius. 
Pareiškimas tilpo anglų laikraš
čiuose. Matyti, pareiškimas 
“ekskomunaciams” labai nepa
tiko. Smetonos laikų ekspolici- 
ii'inkas Jonauskas pastabose sa
vo rusiškos gazdtėles lietuvių 
kalboje grąsina tarybai, jos na
riams ir visiems lietuviams, ku
rie kovojo prieš Stalino saulės 
okupantus ir kurie dabar kovo
ja prieš Hitlerio okupantus, o- 
kupavusius Lietuvos kraštą, 
kur Lietuvos žmohės neša nau
ją Hitlerio vergiją. “L. Balso” 
vyrai nedviprasmiškai tose pa
stabose pasisako, khd jie, kas 

nepritaria saulei, įtarsią fašistu 
ir skųsią Kanados valdžiai kaip 
priešvalstybinį elementą. Iš to, 
ką “L. B.” vyrai rašo ir, kad 
provokaciniais skundais užsii- 
minės, stebėtis netenka. Eksko- 
munaciai dažnai patys save įsi- 
skundžia. Komunistas negali 
būti, nebuvo ir nebus komunis
tu, jei jis.nebus melagis, šmei
žikas ir provokatorius.

Kai musų korespondente 
Frahces pastebėjo tam busi
mam skundikui, kad: “česnako 
nevalgome, lai ir nesmirdėsi
me”, tai “L. Balso” ekskomu- 
naciai bando gąsdinti iš “The 
Canada Gazette” 151 N r., 39 re- 
guleoijos pakeitimų. Kad reikš
mingiau butų, tai tą 39 regule- 
cijos paragrafą perspausdina 
angliškai. Čia noriu priminti 
“L. B.” ekskomunaciams, kad 
mes antifašistai apie tą įstaty
mą pakeistą- ir nepakeistą žino
me. Taigi, jfdžiąMgšmas jūsų, 
kad “šmeižti Sovietų Sąjungą 
bus nusižengimas” (toks sraip- 
snio užvardinimas) nieko neiš
gąsdina.

Paskaitykime “L. B.” eksko- 
m u nacių prierašą po tuo para
grafu: “Kadangi Britanijos mi- 
nisterių pirmininkas \Vinston 
Churchill parlamente pranešė, 
jog Britanijos ir Sovietų Są
jungos pasirašyta sutartis su
jungia abi šalis į susivienijimą 
ir jog sovietų žmonės yra mu
sų sąjungininkai, tai dabar 
šmeižimas Sovietų Sąjungos, 
jos jėgų yra prieš įstatymus”.

Pirmas dalykas: tokio susi
vienijimo nėra, kokį “L. Bal
sas” savo durnose galvose įsi
vaizduoja. Yra tik sutartis, kad 
Britanija rems sovietus ir kad 
nedarys nei viena, nei antra pu
sė jokių taikos sutarčių su Hit
leriu atskirai. Sutartis ir susi
vienijimas — tai du atskiri da
lykai.

Antras dalykas. Mes seniai ži
nome, kad Sovietų Sąjungos 
žmonės yra musų sąjungininkai 
ir niekas sovietų žmonių ne- 
šmeižė ir nešmeiš. Bet “L. Bal
sas” čia minty turi ne žmones 
ir ne karines Sov. Sąjungos jė- 
gąs, bet Stalino sau’ę ir tos sau
lės nukepintus ekskomunacius. 
Jei taip, tai kelis kartus “L. B.” 
redaktoriai buvote “džėloje” ar 
kalėjime kai draugaudami ir 
remdami Hitlerį šmeižėte buvu
sią Britanijos sąjungininkę 
Franciją, jos valdžią ir karę 
jėgas? Kiek kartų buvote bau* 
džiami už šmeižimą Britanijos 
sąjungininkės Amerikos, prezi* 
dento Roosevelto ir Amerikos 
karo jėgų? Pagaliau, kiek kar
tų “L. B.” buvo baudžiamas už 
šmeižimą paties Britanijos mi- 
nisterio pirmininko, Kanados 
Vyriausybės ir tų kraštų karo 
jėgų? Taigi kai paskaitai man- 
drių vyrų “L. Balso” tai atro
do, kad tie “L. B.” vyrai ir tą 
maža ekškomuuaclų gengė vis 
dar ieško kvailesnių už save 
Jei už juos kvailesnių atsiras-

Detroito Lietuvių Žinios
pagal komandą ir veikia pagal 
komandą (iš Maskvos), mes 
nieko bendro negalime turėti.

RAŠO NEBŪTUS 
DALYKUS

“Vilnyje” teko pastebėti J. 
Alvino pranešimą. Tas tavorš- 
čius rašo apie Lietuvių Ham- 
trameko Piliečių Klubo susirin
kimus.

Turiu pasakyti, jog Ham- 
trancke jokio piliečių klubo nė
ra. O jeigu klubo nėra, tai, ži
noma, jis negali ;.č susirinki
mų laikyti.

RINKSIME GRAŽUOLĘ
Lietuvių Dailės Choro pikni

ke, kuris įvyks rugpiučio 24 d. 
Capitol parke bus išrinkta De
troite lietuvių gražuolė 1941 
metams. Choras skiria tris pi
nigines dovanas gražuolėms, 
kurios laimės pirmas tris vie
tas. žinoma, laimėjusi pirmą 
vietą gaus ir oficialų gražuolės 
titulą.

Visoms merginoms, kurios 
dalyvaus gražuolių konteste, 
bus įteiktos dovanos atminimui.

Visi Detroito ir aplinkinių 
miestų lietuviai esate kviečiami 
dalyvauti piknike. Dalyvaukite 
patys ir kitus pakalbinkite at
vykti. Laiką tikrai smagiai pra
leisite. Įžanga tik 25 centai.

MASKVOS PASTUMDĖ- 
LIAI SUSIRŪPINĘ

Per metus laiko Maskvos pa
stumdėliai jautėsi taip, kaip 
gaidys ant mėšlyno: žiūrėkite, 
mūsiškiai Lietuvą valdo!

Į nepritariančius komunis
tams jie žiurėjo iš aukšto. Jie 
buvo įsitikinę, jog jiems dar il
gai švies Stalino saulė. Šio 
krašto atžvilgiu jie elgėsi kaip 
tikri penktakojai: kiekviena 
proga pabrėždavo savo atsidavi
mą “taikai”. Su visais kitais 
penktakojais jie ėjo išvien ir 
reikalavo, kad pagalba Anglijai 
butų sulaikyta. Girdi, į imperia
listų karą mes neturime kištis.

Tačiau didžiausi smutkai 
Maskvos pastumdėliams prasi
dėjo birželio 22 d., kai Hitleris 
pasimojo savo partnerį Staliną 
sunaikinti.

Nuo los dienos jiems “atsivė
rė akys” ir jie ėmė visai kitą 
giesmę giedoti. Ką vakar jie 
niekino, tą šiandien jie remia. 
Vakar prezidentas Rooscvcltas 
ir šalininkai buvo *‘karo kurs
tytojai”, šiandien jie jau pasi
rengę skųsti tuos, kurie Mask
vos atžvilgiu nusistatymo nepa
keitė. Jie įsikalbėjo sau, kad 
dabar jau reikia Staliną garbin
ti, nes jis kovoja prieš Hitlerį.

Suskato jie ir bendrus fron
tus organizuoti. Visiems siūlo
si, visur lenda. Kalba, kad bu
tų geras dalykas atgaivinti A- 
merikos Lietuvių Kongresas.

Dėl bendrų frontų ir kongre
so tenka štai kas pasakyti: su 
Stalino bernais lietuviai nepri
valo nieko bendro turėti!

Paskutiniųjų kelių mėnesių 
įvykiai sakyte sako, kad Mas
kvos garbintojams ne Lietuvos 
reikalai rupi, o tik Stalino kro- 
melis. Kai Lietuva buvo rau
donarmiečių okupuota, tai jie 
džiaugėsi, kaip paskutiniai savo 
krašto pardavikai. Džiaugėsi, 
nežiūrint to, kad Amerikos val
džia griežtai pasmerkė bolševi
kų smurtą.

Dabar bolševikai dedasi, kad 
jie Amerikos valdžios politikai 
pritaria. Bet ar iš tiesų taip y- 
ra?

Nieko panašaus! Jie vis dar 
nesidrovi džiaugtis ta “laime”, 
kurią Maskva buvo užkerusi 
Lietuvai. O tuo tarpu Ameri
kos valdžia tos “laimės” užke
rimą griežtai pasmerkė.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia tik vieną dalyką: 

aklą atsidavimą Stalinui. Jie 
viską pasirengę daryti, kad ga
lėtų Stalino kailį išgelbėti. Ka
dangi Stalinas atsidūrė bėdoje, 
tai jie veidmainingai gerinasi 
šio krašto valdžiai.

Bet koks jų nusistatymas bus 
rytoj, — tatai priklausys nuo 
Stalino.

Todėl ir sakau, kad su to
kiais gaivalais, kurie galvoja 

davo, tai atsirasdavo prieš rug- 
piučio 23 d. 1939 m. Dabar di
desnio mulkio už Ylą ir Janam- 
ską ir balaną užsižiebęs vidur-* 
dienyje nerasi. —J. Rašalas

TEISYBĖ AKIS DURIA
Žmonės sako, jog jei česna

kų nevalgysi, tai ir nesmirdėsi.
Tai visai vykęs posakis. Jis 

labai tinka p-iai A. Zigmantie- 
nei, kuri jaučiasi labai nepa
tenkinta iš musų kolonijos ko
respondencija, kur ir ji yra pa
liesta.

Dalykas toks, kad “Naujie
nų” Rep. iškėlė į aikštę tą fak
tą, jog p-ia Zigmantienė pasta
ruoju laiku ėmė labai flirtuoti 
su Maskvos garbintojais. Ji tie
siog pasidarė jų “bustėris” ir 
rėmėjas.

Dabar ji tvirtina, kad jokiai 
partijai nepriklausanti.

Reikia pasakyti, jog tai visai 
menkas pasiteisinimas. Nėra 
reikalo partijai priklausyti. 
Daugelis juk oficialiai jokiai 
partijai nepriklauso, o tuo tar
pu yra labai “ščyri” vienos ar 
kitos partijos šalininkai.

P-ia Zigmantienė negali nu
ginčyti to fakto, kad Moterų 
Draugiškame Klube ji pradėjo 
“komanduoti” nors ten buvo vi
sai nauja narė. Dėlei to kildavo 
daug ginčų, kurie organizacijai 
daug žalos atnešė.

’ IMsPftigmantienč da&Or pasi
šovė moterų chorą organizuoti. 
Tai tik apsunkintų klubą, o 
šiaip nieko gero nebūtų.

Kiek teko patirti, tai p-ia Zig
mantienė dabar maldauja, kad 
Moterų Draugiškas Klubas ofi
cialiai ją išteisintų ir pasmerk
tų “Naujienų” Reporterį.

Tai tuščios pastangos. Tegul 
p-ia Zigmantienė dar kartą pa
siskaito tai, kas parašyta “Vil
nies” N r. 130.

Niekas .juk p-ios Zigmantic- 
nės nekliudė, kol ji nebandė po- 
litikauti. Niekas jokių priekaiš 
tų jai nedarys, jei ji liausis po
litikavusi. O dabar, ką ji sėja, 
tą turi ir piauti. —Rep.LUKTERĖK,

Brolau!

NEPAMIRŠK PERžIURfiTI
SMULKIŲJŲ SKELBIMŲ!

įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasite 
visokių vr°£U ką nors par
duotų ar pigiai nupirktu 
Arba atrasite darbą, jeigu 
jo ieškote.

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ” 

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

\
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Ūkininkų būklė.
Musų apylinkėje labai sausa 

vasara. Javai gana silpni. Pie
vos nurudę ir gyvulius daugu
mas ūkininkų šeria tvartuose. 
Šieno neperdaugiausia. Kati ga
na susirūpinę, kad gali pritruk
ti žiemų pašaro. Kurie ūkinin
kai turi žemose vietose gania
vas, tai dar pusė vargo, bet 
aukštesnės ganiavos tiesiog iš
degė nuo saulės.

Rugpiučio vienuoliktų gana 
smagiai palijo, ir tas lietus at
gaivino kai kuriuos javus, pie
vas ir ūkininkų ūpų.

Lietuviai ūkininkai šių vasa
rų atlaikė daug piknikų ir pa
darė pelno. Vasara tuoj baigsis, 
taip pat ir piknikai. Sekanti 
piknikai, tur būt, bus paskuti
niai: L. P. klubas rengia pikni
kų rugpiučio 17 d.; L. U. Z. 
Draugija rugpiučio 31 d. ir L. 
U. P. Draugija rugsėjo 1 d. Bu
tų labai ūkininkų pageidauja
ma, kad mus ūkininkus atlan
kytų miestiečiai ir kartu su 
mumis pasilinksmintų.

Kaip girdėti, tvorom telegra
mai ateina, kad kai kurie chi- 
cagiečiai rengiasi atsilankyti.

Apylinkės komunistai dejuo
ja, aimanuoja, kad jiems kitų 
srovių lietuviai nesimpatizuoja 
ir jiems atsuka nugarų. Žinoma, 
buvusiems Hitlerio-Stalino a- 
gentams ir negali simpatizuoti.

Pavasarį buvo surengę kon
certų šviežiai komunistų iškep
tam profesoriui Bacevičiui. Tu
rėjo nusisamdę Scottvillės mie
stelio svetainę ir manė gerų biz

nį pasidaryti, bet lietuviai ūki
ninkai visai nesilankė, išskyrus 
kelis. Atsilankė keletas žydelių 
biznierių ir patys komunistėliai 
sugužėjo iš kitų apylinkių. Sta
lino saulės garbintojai su kon
certu turėjo nuostolio. Nors 
vargšai komisarai lakstė su ti- 
kietais po kelis desėtkus mylių 
per dienų. Dabar musų komu
nistai biskį atsigavo, nes nėra 
baimės, kad Dėdė Šamas už 
Čiuprinos vilks į kalėjimų kaipo 
Stalino-Hitlerio agentus.

Šiuo tarpu stalincai verkšle
na, kad buk juos skundė ir dar 
skundžia valdžiai. Čionai tokių 
nėra, kas skųstų. Komunistai 
būdami Stalino-Hitlerio agen
tais bijojo savo vardo, tai jiems 
išrodė, kad tie, kurie nepritaria 
jiems, tai visi juos skundžia. 
Valdžia žino komunistus iš pra
eities darbų be skundimų. Nu
mesk) t kruvinos diktatūros gar
binimų ir bukite šios šalies lais
vės — demokratijos šalininkais, 
tai nereiks bijoti ir išsimislioti 
apie kokius nebūtus skundus. 
Tada ir kitų srovių žmonės 
jums simpatizuos.

L. U. P. Draugija yra nuta
rus duoti “Naujienoms” at
spausdinti naujų konstitucija. 
Lietuviai ūkininkai gerai laiko
si ekonomiškai. Beveik visi čio
nai lietuviai gana susenę, dau
gumas nusiskundžia silpnėjan
čia sveikata. Kai kurie jau nu
keliavo pas Abraomų.

Ačiū miestiečiams, kurie mus 
aplankė šių vasarų. Lankėsi 
daug “Naujienų” skaitytojų: 
draugai Medelinskas su žmona, 
Valiulis su žmona, Frlmantas 
su žmona, Zegarskis su šeima 
ir kiti. Virš minėti yra dženito-

Senatorius Apsives Ketvirtu Kart.

N A I JjTRN ri-THAnhot''

Senatorius Robert Reynolds (kairėj) iš North Ca- 
rolina, patvirtino žinias, kad jis rengiasi apsivesti su 
Evalyn Walsh McLean (dešinėj), kuri yra 37 metais 
jaunesnė už jį. Tai bus senatoriui ketvirtos vedybos.

riai'ir kas metas laiko linksmas' Mich., daug mylimų ir gražių

tė, Antano Millerio žmona, jau 
apie trys metai kaip farme- 
riauja, o Antanas, jos vyras, 
dabina Evanstono golfo gėly
nus, bet Onutė tai tikras far- 
merys, — augina visokių na
minių paukččių, daržovių, ver
šiukų, paršiukų ir didelį sodną 
gražiai prižiūri. Tai puiki far- 
merka. — Marė Dundulienė.

GRANE C0AL C0MPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Perkant 5 tonus ar daugiau. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

BLACK BAND LUMP ....... $10.25
taksai ekstra.Sales

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTES PADUODAMAS TIKRAS LAI

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

7:00—7:45 VAL. RYTE

BEDSPREAO MOTIFS.___  ____ PATTERN. 2909
No. 2909—Išsiuvinėta lovatiesė

poros savaičių atostogas pas 
draugus Adamsus, kurie turi 
gražų ūkį prie U. S. 31 kelio. 
Paskiausia lankėsi P. Kuolas su 
šeima. Gero pasisekimo chica- 
giečiams grįžusiems į Chicagų.

Ūkininkas 
--------- -------- /

Kart, Mich.
Kaitra. — Svečiai. — Prisimi

nimai. — Vasarotojai
Oras prastas, dideli karščiai, 

viskas baigia išdžiūti. Reikia lie
taus. Ūkininkai, kurie laiko daug 
melžiamų karvių, perka šieną ir 
šeria karvutes, kad duotų dau
giau pieno, nes šiemet grieti
nė, sviestas ir sūriai gana bran 
gus.

s a a
P-as Antanas Užas užsirašė 

Naujienas visiems metams. An
tanas sako, ru£p. 10-tą sukan
ka lietai nuo mirties mano my
limos -žmonos. Visų metą išgy
venau dideliame nuliudime, ne
randu jokio susiraminimo. Su
maniau užsirašyti Naujienas. 
Žinau, kad Naujienose yra tei
singų ir raminančių žinių. Ti
kiu, kad suramins mane, mano 
vaikelius ir visų mano giminę.

O C O
Rugp. 3 d. sudegė grįčia Juo

zo Rudulio. Rudulis Su visa sa- 
vo šeimyna buvo išvažiavę į 
Pentwater (Mich.) pamatyti 
sporto, ir baplojant katytes 
sporto vaidintojams išgirdo per 
radio šaukiant Joe Ridulis!! 
“House Burning”.

Nors ir ncpertoli Pentwater 
nuo Hart, bet kuomet sugrįžo, 
grįčia jau visai baigė degti. 
Viskas sudegė, mažai galėjo ką 
išgelbėti.

S » a

“Artistai” Povilas ir Petro- 
I

nėlė Milleriai, grįždami iš ato
stogų šiaurines da’ies Michi- 
?ano valstijos sustojo pas sce- 
ios bendradarbę Marę Dundu 
lenę. Tas aplankymas sukėlė to
lį džiaugsmą mano širdyje, kad 
iš nesugebėjau nė kaip juos 
kalbinti. Rodos, kad tai tikri,

svečių. Pas Ch. Waslowsky vie
šėjo jų dvi dukterys, — Albi
na (vyresnioji duktė su savo 
vyru iš Kenosha, Wis.), ir Stel- 
la Rudienė su san> vyru Povi
lu iš Muskegon, Mich.

Svečiai ir viešnios iš Chica- 
gos aplankė Onutę ir Juozą Va- 
sillius. Jų sūnūs su visa savo 
šeimyna ir jų sesutė paviešėjo 
apie porą savaičių. Ponai Gau- 
relavičiai viešėjo kelias savai
tes. Ponia Gaurelavičienė no
rėjo pagelbėti ūkininkams skin
ti vyšnias, bet greitai pavargo 
ir skubinosi namo į Chicagų. 
P-nia Mykolaitienė iš Cicero 
III. gardžių jų sūrių agentka, ap
lankė Ch. Matulius. Biskutį pa
barė Matulius, kącį mažai sū
rių prisiunčia. SaĮ^p, kad Chi- 
cagoj reikalauja daugiau kaip 
1,000 svarų per sayaitę.

Antanas Milleris,* brolis Evan- 
stono gčlfininko Ji* C: Millerid. 
aplankė savo žmonelę Onutę ir 
kartu aplanke hartiečiūs. Onu

Waukegan, III.
Smagus gimtadienio balius.
Rugpiučio 10 d. Kripo salėje 

ant 8-tos gatvės įvyko labai 
šauni “Birthday party” dėl p. 
Onos Buitkienės —- tai buvo jos 
51 metų amžiaus paminėjimas.

Į iškilmes susirinko gana 
daug svečių ne tik iš Waukega- I 
no, bet ir iš kitų miestų.

Kadangi Ona Buitkus yra šal- 
timiero radio sandarbininkė 
Waukegane, tai ir ponas Šalti- 
mieras atsilankė su savo beveik 
visu radio štabu į p.p. Buitkų 
surengtų pokylį. P-as šaltimie- 
ras ne tik dalyvavo baliuje, bet 
ir proga Onos Huitkienės gim
tadienio jai suteikė gražų laik
rodėlį nuo savęs ir jo viso ra
dio štabo.

Tarpe svečių matėsi gražus 
būrelis ir inteligentų. Gražias 
prakalbas pasakė adv. Kai, ar
tistė Kubilienė, p. Šaltimieras 
ir kiti. P-ai Narkai p. Buitkie- 
nei įteikė labai gražų krepšį 
gelių.

P. Sutkus buvo vakaro vedė
jas, ir gražiai viską tvarkė.

Gražiai dainavo iš Chicagos • 
atvykusios šalt.’miero Nasturtos; 
ir kiti dainininkai. ,

Pokylis buvo labai jaukus ir 
svečiai labai gražiai linksmino
si iki vėlumos prie gardžių gė
rimų ir skanių valgių.

Viena iš dalyvių

Marks Siūlo Kailius 
Didelėmis Šutau- 
pomis_____

Markš Fur Stores, kurių 
skelbimas telpa šios dienos 
“Naujienų” laidoje, pažymi 
American Bsauty Furs. šiuos 
kailius išgyrė neseniai įvyku
siose kailių parodose fasonų ži
novai ir žinovės; juos išgyrė 
moterų žurnalų redakcijos ir pa 
rinktos draugijos vadovybė. Ta
čiau entuziastiškiausiu užgirimo 
šie kailiai susilaukė iš tūkstan
čius moteriškių, kurios nori fa
sonų viršūnių kailiuose.

Marks Fur Stores yra kai
lių specialistai, tai ve kodėl jie 
atžymi American Beauty Furs. 
Jų pirkėjai praleidžia daug mė
nesių kailių pirkimui. Supirk
tus kailius atgabena į krautu
ves anksti, kad galėtų suteik
ti juos savo kostumerkoms pirm 
negu kainos pakyla. Dabar yra 
geriausias laikas nusipirkti rei
kalingą furkautj. Pirkit dabar 
ir ^utaupinkit pinigų pas 
Marks. Įsidėmėkite arčiausios 
jums Marks Krautuvės adresą 
skelbime. — Sk.

BRIDGEPORT ROOFINGi AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. 8p ..

3236 S. Halsted St. CAL. 4118 I

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

( ;> naudingos

Garsinkites “N-nose”

I NAUJIENOS NEEDLECBAFT DEPT., No. 2909 |
| 1799 S«. Hatoted 8t, Chitmcę, I1L

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.:-------------

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

! Adresas---------------------------------------------------------------------------------------------- |

^Miestas ir valstija.---------------------- -------------------------------- ----------

giminės ir ištikimiausi draugai. 
Ir taip trumpą laiką pasikab 
bėjome apie praeities darbavi- 
mąsi lietuvių scenoje, prisimi
nėm kiek kartų likom be va
karienės skubindamos į repeti
cijas, ir po didelio veikalo re
peticijos grįžome namo apie 2- 
rą vai. ryto. Na, o jeigu kiek 
pamigai, tai ir bėk į darbą be 
pusryčių.

Kaip tai malonu susitikti su 
gražaus darbo bendradarbiais, 
prisiminti, kai kartu mes dir
bome, vargome ir nejautėme 
nuovargio, — tik rūpėjo, kad 
gerai išmokti rolę ir patenkin
ti publiką.

Povilas ir Petronėlė, atsisvei
kindami, apdovanojo seną riži- 
sierę M. D. didele pinigiška do
vana. Ačiū. Ačiū!!

» « » >
i. ’

šią vasarą aplankė Hart,

~17 111,1 '■%
Sutaupysi daug darbo ir pinigų 
ant anglių šią žiemą, jeigu įgysi 

geriausi 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. 1

Modern Roofing Co. įij
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. ĮSi 

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

—Pilnai Apdrausti— Kg

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIEn
$25 ir net iki $50 už jūsų seną 
furkautą, nežiūrint jo senumo ar
ba nudėvėjimo, kai perkat bite 
kurį naują 1942 furkautį. Jūsų 
seni kailiai yra reikiamas įmo- 
kėjimas!

MARKS FURS
6409 8. HALSTED 31 l9*LINC0LN AVĖ. '

• 3356 W. 26TH ST, 1654 W. CHICAGO 
6306 W. CERMAK 32 W. WA8H INGTON 
South Center O«pt. Store, 47th A So. Park 
Stores in Rockford, Peoria and South Bend

i

KESSLKR'S PRIVATE BLKNP-A blkndkd whiskey. 75% Neutral Spiritt dlstilled from Grain. 86 Proof. 
Julius Kessler Distilling Co., Incorporated, Baltimore, Md.; Lawrenceburg, Indiana.""" ..  ” 1 Į—.... ...........II M

umber Co.
LUMBER, MILLVVORK 

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

Tel. LAWNDALE 2630

plonų tūbų radiato
riai. 5 sekcijų 17" 
Red Jacketed Boile
ris, su 470 kvad
ratinių pfidų karsto 

vandens radljaclja, 
automatinis vandens 
leidimas, visi reika
lingi fitingal, užda
rai ir dūdos pilnam 
apšildymo (rengimui. 
Visa nauja medžiaga.

TIK

s292
NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, grotai visų 18- 
dirbysčlų boileriam. Taipgi tankai, 
Šildytuvai, išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS 

ligi 1 P. M.
I UŽMIESČIO ORDERIAI |
Į________GREIT IŠPILDOMI I

f Anskniftiavimal noriai telkiami veltui
.. .. ............ .

C. MILLER COMPPPALHY
.1 247 W. LAKE-MONroe 3387 

.■ ■ ■ - •’ :

PET A1RSH.IS, JR
Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis

Phone PROSPECT 5757-5758(TARPE TROY IR ALBANY)

“CUSTOM” PADARYTI, MODER 
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VE

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

MANOR FURNITURE MIRT, Ine
3108 WEST 63rd STREET

\L:.
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Roosevelto-Churchillo pasimatymas
“Sekretas”, apie kurį per savaitę laiko kalbėjo viso 

pasaulio spauda, tapo daliniai atidengtas: prezidentas 
Rooseveltas ir premjeras Churchillas turėjo slaptą kon
ferenciją juroje. Kurioje vietoje ir kurią dieną ta_kon- 
ferencija įvyko, dar nėra žinios. Nėra paduota smulk
menų ir apie tai, kokie asmens lydėjo vyriausius konfe
rencijos dalyvius ir kokius klausimus jie svarstė, bet yra 
paskelbtas bendras prezidento ir premjero pareiškimas' 
apie Anglijos ir Amerikos karo tikslus.

Tas pareiškimas paliks istorijoje, kaipo vienas žy
miausiųjų dabartinio karo dokumentų. Apie jo turinį 
pakalbėsime žemiau. Bet turi be galo didelės reikšmės 
jau ir pats Roosevelto su Churchillu susitikimo faktas. 
Jisai visam pasauliui parodė dviejų galingųjų demokra
tijų solidarumą.

Šita demonstracija padarys didelį įspūdį ir demo
kratijų, ir agresorių šalyse, o gal būt, dar didesnį tose 
šalyse, kurias Hitleris yra užkariavęs ir pavergęs. Pa
starųjų šalių žmonės, prislėgti nacių letena, žino labai 
nedaug apie tai, kas dedasi pasaulyje. Nacių kontroliuo
jama spauda ir radio jiems diena iš dienos kalba tiktai 
apie Vokietijos bei jos talkininkų pergales ir pasiseki
mus. O apie tai, kad Jungtinės Valstybės tolyn teikia vis 
daugiau pagalbos britams, tie žmonės neišgirsta. Apie 
Ameriką nacių propaganda praneša jiems tiktai Lind- 
bergho, Wheelerio ir kitų izoliacionistų kalbas ir tuos 
dalykus, kurie yra priešingi Roosevelto užsienių politi
kai ir jo pastangoms padėti Anglijai.

Bet kuomet Jungtinių Valstybių prezidentas ir Bri
tanijos ministeris pirmininkas susitiko juroje ir priėmė 
bendrą karo ir taikos tikslų programą, tai ir totalitari
nė cenzūra negalės’ paslėpti nuo žmonių šito svarbaus 
fakto.

Milionuose žmonių Europoje dabar sustiprės viltis, 
kad priespauda, kurią jie šiandien kenčia, nėra amžina. 
Jeigu Amerika yra pasiryžusi remti britų imperijos ko
vą prieš Vokietiją tol, kol “Hitlerio tironija nebus ga
lutinai sunaikinta”, tai nacių pavergtos tautos gali tikė
ti, kad jos atgaus laisvę.

Astuonių punktų programas
Prezidento Roosevelto ir premjero Churchillo pasi

rašytas pareiškimas yra daugiaus “amerikoniškas”, ne
gu “angliškas”. Tai galima pastebėti aiškiausiai 4-me, 
5-ame ir 7-ame punktuose.

Ketvirtuoju pareiškimo punktu užtikrinama visoms 
valstybėms “didelėms ir mažoms, pergalėjusioms ir nu
galėtomsioms” laisvas dalyvavimas pasaulio prekyboje ir 
priėjimas prie pasaulio žaliavų.

Šita mintis yra išvystoma toliau penktame punkte, 
kuris kalba apie “pilniausią visų tautų bendradarbiavi
mą ekonominėje dirvoje”, su tikslu suteikti visiems žmo
nėms aukštesnį gyvenimo lygį, ekonominę gerovę ir so
cialinį saugumą. *

Septintame punkte kalbama apie tradicinę Ameri
kos “jurų laisvės” doktriną, — kurios, beje, Jungtinės 
Valstybės rengėsi atsižadėti, kuomet izoliacionistų pro
paganda suagitavo kongresą priimti “neutralumo” įsta
tymą, draudžiantį gabenti Amerikos laivais ginklus į ka
riaujančiųjų šalių uostus. Žingsnis po žingsnio tačiau 
Rooseveltas to įstatymo patvarkymus griauja ir, iki pa
sibaigs karas, jūrų laisvės principas, veikiausia, bus pil
nai atsteigtas.

Abiejų valdžių galvos sutiko, kad nei Anglija, nei 
Amerika nesieks šiame kare įgyti naujų teritorijų arba 
kitokiu budu pasipelnyti. Jos nedarys jokių pakeitimų 
valstybių sienose prieš gyventojų valią ir nevers nė vie
nos tautos turėti tokią valdžią, kokios ji nenori. Jos rū
pinsis, kad busimoji taika suteiktų saugumą visoms tau
toms gyventi be baimės savo ribose. Pagaliau, jos pasi
žada nuginkluoti “agresorių tautas”, kad daugiau nebū
tų ardoma pasaulio taika.

Tai yra tiktai pagrindiniai principai. Pareiškimas 
nekalba apie priemones, kuriomis tie principai bus sten-, 
giamasi įvykdyti. Jisai neužsimena nei apie “Jungtines 
Europos Valstybes”, nei apie “Tautų Sąjungą”, nei apie 
“Tarptautinę Valdžią”. Šituos klausimus spręsti dar, gal 
būt, yra per anksti.

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija  3c 
Savaitei --------     18c
Mėnesiui ____   75c

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

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Pareiškimas turės ypatingai didelės svarbos mažoms 
tautoms, kurias yra arba buvo pavergę naciai ir bolševi
kai. Jos nebus verčiamos vilkti svetimo jungo, kuomet 
pergalę laimės demokratijos. Bet Roosevelto ir Church- 
illo programas turi patenkinti ir pačios Vokietijos žmo
nes, kurie nori nusikratyti Hitlerio diktatūros, bet ku
rie iki šiol bijojo, kad, naciams pralaimėjus karą, jie tu
rės kęsti priespaudą ir pažeminimą iš pergalėtojų pusės. 
Amerika ir Anglija prižada nugalėtomsioms tautoms su
teikti lygias teises su pergalėtojais dalyvauti pasaulio 
prekyboje ir naudotis gamtos turtų versmėmis.

Hitleriui bus sunku įtikinti protaujančią ją Vokieti
jos visuomenės dalį, kad jo “naujoji tvarka” atneš vo
kiečių tautai daugiau laimės, negu pilnas visų tautų eko
nominis bendradarbiavimas, kurį siūlo demokratijos. 
Londonas ir Washingtonas dabar turės pasirūpinti, kad 
Europos gyventojai butų kuoplačiausiai apie tuos demo
kratijos tikslus painformuoti.'

STALINO ATSAKOMYBĖ
-----------

Sovietų Rusijos diktatorius 
Stalinas neša didelę atsakomy
bę dėl dabartinio karo. Jeigu 
ne jo sutartis su Hitleriu, tai 
karas 1939 m. nebūtų prasidė
jęs. Šito fakto nereikia niekuo
met užmiršti.

O kad tai yra faktas, ne pra
simanymas, tai patvirtina as
muo, kuris apie hitleriškų Vo
kietiją nusimano, gal būt, dau
giau, negu kas kitas — Fritz 
Thyssen.

Vienas stambiausių buvusių
jų Vokietijos pramonininkų, 
Fritz Thyssen, kurio pinigais 
buvo sukurtas AHitlerio nacįo- 
nal-socialistinis judėjimas Vo
kietijoje, savo atsiminimuose 
rašo:

“Rugpiučio 23 d. (1939 m.) 
aš gavau nustebinančią žinią 
apie Hitlerio sutartį su Sta
linu. Derybos buvo vedamos 
ilgą laiką, bet aš niekuomet 
neįsivaizdavau, kadį jos nueis 
taip toli< Jeigu ne šita sutar
tis su Rusija, Hitleris nieku 
budu nebūtų pradėjęs savo 
kampanijos prieš Lenkiją. Jį 
buvo aiškiai įspėję franeuzų 
ir britų ambasadoriai, kad 
tos šalys nepakęs atakos 
prieš Lenkiją. Musų ambasa
dorius Paryžiuje, grafas Wel- 
czek, keliais 1 atvejais iškil
mingai įspėjo valdžią, kad 
jeigu Vokietija puls Lenkiją, 
tai tas puolimas iššauks vi
suotinį karą.”
Thysseno atsiminimai yra 

spausdinami viename Amerikos 
savaitraštyje.

Taigi abejonės nėra, kad-(Sta
linas, pasirašydamas Maskvos 
paktą su naciais, atidarė kelią 
naujam pasaulio karui. Jo at
sakomybė dėl dabartinio karo 
yra beveik tokia pat didelė, 
kaip Hitlerio.

Demokratijų vadai privalo ši
tą dalyką visuomet turėti gal
voje, svarstydami dabartinio 
karo ir busimos taikos klausi
mus. Kad ir šiuo laiku demo
kratijos stovi viename fronte su 
sovietų Rusija, bet jos turi sau
gotis, kad buvęs Hitlerio talki
ninkas jų vėl neišduotų.

KEISTAS JAUTRUMAS
Vienas laikraštis rašo labai 

jautriais žodžiais apie “skaudų 
kaltinimą” pulk. Škirpai ir apie 
tariamas “insinuacijas” laikina
jai vyriausybei okupuotoje Lie
tuvoje. Jisai betgi neparodo, 
kad tas, kas buvo rašyta apie 
Škirpą, arba apie tą laikinąją 
vyriausybę, buvo netiesa. Tai 
koks yra pagrindas jam dejuo
ti?

Spaudos pareiga yra visuo
menę informuoti. Ji privalo 
pranešti ne tik tokius faktus, 
kurie jai patinka, bet taip pat 
ir neigiamus gyvenimo reiški
nius. Pats tasai “jautrusis” lai
kraštis rašo:

iki šiol Lietuvoje veikė ir lai
Mes žinome, jog bent dar sti valdžią.
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Ekonominė Apsaugos Taryba Pirmam Pofeėčh

kinoji lietuvių vyriausybė, ir 
mes sutinkam, kad ji, aplin
kybių verčiama turėjo dary
ti ir daro tam tikrų nuolai
dų naciams, bet mes pilnai 
tikime, jog jai rūpėjo ir rupi 
lik savosios tautos reikalai. 
Ir tol tikėsime... kol laiki
noji vyriausybė viešai neatsi
sakys lietuvių tautos šventų
jų aspiracijų gyventi laisvą it* 
nepriklausomą gyvenimą, pa
remtą tik laisvų tautų demo
kratiniais pagrindais, bet ne 
raudonojo ar rudojo despo
tizmo principais.”
Vadinasi, tas laikraštis pripa- 

ŽĮsta, kad laikinoji vyriausybė 
yra verčiama daryti ir daro 
“tam tikrų nuolaidų naciams”; 
tik jisai sakosi tikįs, kad ji tu
rinti gerus norus. Bet žmonės 
ir su geriausiais norais neretai 
padaro kenksmingų sau ir tau
tai dalykų.' Pavyzdžiui, ar gali 
kas tvirtinti, kad buvo blogi no
rai visų tų, kurie buvo įstoję į 
Paleckio kabinetą? O betgi bol
ševikiški okupantai panaudojo 
juos, kaipo įrankį Lietuvai pa
vergti.

Panašus' pavojus dabar yra 
Lietuvai if iš nacių puses. Tie, 
kurie sutinka su naciais “ben
dradarbiauti”, galimas daiktas, 
vadovaujasi vien tik noru pa
tarnauti savo tautai, bet Hitle
ris stengiasi paversti juos savo 
įnagiu kovai prieš demokrati
jas. Ir faktas yra, kad kai ku
riais atžvilgiais tie asmens jau 
nuėjo pusėtinai toli. O kas gali 
pasakyti, kad, laikui bėgant, jie 
nenueis dar toliau? Kur yra. to 
“bendradarbiavimo” su naciais 
riba?

Mums atrodo, kad riba turė
tų būti tokia: Lietuvos teisė lai
svai spręsti savo likimą. Kai 
tik pasirodo aišku iš Hitlerio 
arba jo komisarų pareiškimų ir 
darbų, kad naciai šitos teisės 
lietuvių tautai nepripažįsta, tai 
visoks, kooperavimas su jais, da
rosi Lietuvai ne tik bergždžias, 
bet ir žalingas. Pasiteisinimas 
“geras norais” tuomet netenka 
prasmės.

O komisaro Lohsės atsišauki
mas į Lietuvos žmones jau pa
rodė, kad Hitleris nenori ma
tyti nepriklausomos Lietuvos. 
Jeigu jisai žadėjo Lietuvą išva
duoti, tai jisai ją apgavo—kaip 
kad metai laiko atgal apgavo 
Stalinas. O ar tie, kurie buvo 
juo patikėję, pasidarė iš to ati
tinkamą išvadą? Apie lai mums 
neteko girdėti. Priešingai, turi
me žinių, kad “bendradarbiavi
mas” dar ir dabar nepasiliovė. 
Tai kaipgi galima šitokį faktą 
užtylėti ?

CHUNGKING, rugp. 13. — 
Japonų lėktuvai šiandien vėl 
bombardavo Kinijos sostinę. 
Daug bombų išmesta ant prie
miesčių.

’ NEW YORK, rugp. 13. — 
Maskvos radijas praneša, k^id 
Irane susekta sąmokslas nuvef-

Sukilimas turėjęs
įvykti rugpiučio 22 d.

NAUJ1KNU-ACME Telepboto
Prezidento Roosevelto neseniai paskirta Ekonominės Apsaugos Taryba su

sirinkusi pirmajam posėdžiui: (iš kairės dešinėn)—sėdi Henry Morgenthaū, iždb 
sekretorius; vice-prezidentas Henry Wallace; Henry Slimson, karo sekretorius; 
ir Glaudė Wickard, agrikultūros sekretorius. (Stovi) Frank Knox, laivyno sekre
torius; Dean Acheson, valstybės sekretoriaus padėjėjas; Jcsse Jonės, komercijos 
sekretorius, ir iždo kontrolierius Francis Biddle.

J. Karys-Kareckas

Lietuvos pinigai ligi Vytauto 
Didžiojojnirties

Pinigai lietuviams buvo žino
mi labai senai. Tatai rodo gau
sios monetų iškasenos ir isto
riniai dokumentai. Iš jų suži
nome, kad lietuvių gyvenamose 
žemėse, amžių būvyje, buvo 
vartojami pinigai: graikų, ro
mėnų, arabų, Bizantijos, vokie
čių, skandinavų ir kitų kraštų,/ 
su kuriais tik turėta prekybi
nių santykių. Prekyba čia vi
sais laikais vaidino didelį vaid
menį. O lietuviai turėjo ko par
duoti. Musų gintaras, brangus 
kailiai-ir medus bei vaškas vi
liojo pirklius iš tolimiausių kra
štų.' Kai Lietuva iškilo ir pa
sidarė stipriausia Rytuose val
stybė, ji ypač sėkmingai ugdė 
prekybą su užsieniais ir, tuo 
budu, traukė kraštan daug sve
timų kapitalų. Įdomu, kad Lie
tuvos piliakalniuose randama 
graikiškų monetų. Tat rodo, jog 
tos monetos čia atsirado labai 
anksti, dar prieš piliakalnių su- 
pylimą.

Romėnų pinigai lietuvių že
mėse atsirado apie II-III amž. 
Nuo to laiko apie lietuvių pini
gus bet kokios žiųios nutrūk
sta. Ir tik IX-X amž. pasirodo 
apyvartoje arabų pinigai. Įsiga
lėjusi Venecija, Arabijos pirk
liams pastojo kelius į vakarus, 
dėl to jie pasuko į Europos 
šiaurę ir rytus. Paskui arabų 
pirklius atėjo čia ir Europos 
pirkliai. Jau X amž. šalia ara
biškų pinigų randama lietuvių 
gyvenamose vietose ir Bizanti
jos, germanų ir skandinavų pi
nigų. Iškasenos rodo, kad ypač 
intensyviai prekiauta su germa
nų miestais: Utrechtu, Gronin- 
genu ir Wurcburgu. Prusnose 
iškasta ir angliškų monetų. 
Anais laikais tinkamiau paga
minti pinigai ėjo ne tik savam 
krašte, bet ir kaimyninėse ša
lyse, Iš ten jie plito dar toliau. 
Dėl to nereikia manyti, kad to
limiausių kraštų monetos atsi
rado lietuvių žemėse būtinai be
tarpišku budu. Galėjo būti ir 
taip, tačiau visai galimas daik
tas, jog graikų ir romėnų pini
gai atsirado lietuviuose nebū
tinai dėl vienos kurios šalies 
pirklių tarpininkavimo. Užsie
nių pirkliai Lietuvoje nuo se
no gerai ir saugiai jautėsi, o 
kai kurie ir ' privilegijų turė
jo.

Po arabų pinigų laiko tar
po, kurio pabaiga laikomas XI 
amžius, bet kokių tikslesnių ži
nių apie Lietuvos valiutą vėl 
neturima. Kokius pinigus lietu
viai'tada vartojo — tikrai ne
žinia. Tik iš viso ko galima ma

nyti, kad pinigų vietoje buvo 
vartojami brangus kailiai, kaip 
ir tuolaikinėse rusų žemėse. Ru
sų didikai mėgdavo dėvėti bran
gių kailių apikaklėmis, susiūto
mis iš vienodo skaičiaus odų. 
Tokia apikaklė gavo gryvinės 
(nuo arklio karčių — gryvos) 
vardą. Ir ta apikaklė, jos dėvė
jimo paprotys bei pats gryvi- 
nės vardas perėjo lietuviams. 
Kiek vėliau gryvinė įgavo dvi 
prasmes: viena reiškė tą pačią 
apikaklę, antra — jau sidabri7 
nį kaklo papuošalą, ilgainiui įga
vusi pas.tpvų sidabro svųrį. Drt 
Gumovskiš tvirtina, jog kaili
niai . pinigai, ypač kiaunių ir 
sabalų odos, lietuviuose buvo 
labai populiarus. Kai kuriose 
srityse jie išsilaiko net ligi XVI 
amž. Pvz. tokiais “pinigais” 
1522 m. Vilniaus miestas dar 
turėjo sumokėti iždui ordinės 
mokesti — du sorokus (80) sa
balų kailių, bet kadangi tiek 
kailių tais laikais jau buvo sun
ku surinkti, tai šis mokestis bu
vo pakeistas į 18 kapų gra
šiui)-

Iš kailinių pinigų laiko tarpo 
apie XIII amž. buvo pereita j 
rublius. Rublis į lietuvius atėjo 
taip pat iš rusų2). Tai buvo 
maždaug pastovaus svorio sida
bro gabalas, kartais pažymėtas 
atitinkamu valdžios štampeliu. 
Tačiau rubliai vis tiek dar ne
buvo šių laikų prasme pinigai, 
o tik pinigų surogatai, kaip ir 
kailiai. Iškasti prie Ukmergės, 
Veliuonoj, Rusų Rage prie Vil
niaus ir kitose vietose rubliai 
yra trikampių štangelių formos, 
ligi 12 cm. ilgio, apie 2 cm. plo
čio ir apie 180 gr. svorio. Ra
sta ir kitokio pavidalo štange
lių, kurių svoris svyruoja tarp 
176 ir 196 gr. šių pinigų tik
rumas buvo mėginamas įpjau
nant peiliu, arba kramtant dan
timis. Liedinti tokius rublius, 
regis, niekam nebuvo uždrau
sta, tik žiūrėta svorio ir meta
lo tikrumo. Visi ligi šiol rasti 
lietuviškieji rubliai yra beveik 
gryno sidabro.

Už šių pinigų falsifikavimą 
buvo taikomos sunkios baus
mės; Lietuvos Statutan atėjo už 
tą nusikaltimą taip pat griežta 
bausmė, būtent, sudeginimas 
lauže.

1) Žiur. Kraševskį, Vilno, III.
240.

2) Etimologiškai žodis “rublis” 
aiškinamas nuo rus. žodžio “rubit”. 
Tai sidabro gabalų dalinimo ir mė
ginimo sąvoka. Višuose Maskvos ir 
Lietuvos rubliuose tų “kapojimo” 
žymių apsčiai randama. J. K.

XIV amž. užplūdo Lietuvos 
žemes čekų grašiai. Tai buvo 
Vaclovo II (1300—1305), Jono 
I (1310—1346), Karolio IV 
(1346—1378) ir Vaclovo IV 
(1378—1419) metaliniai pinigai. 
Su jais atėjo Lietuvon ir jų 
skaičiavimo būdas kapomis (pu 
60 grašių). Šis skaičiavimo bū
das anais laikais buvo vartoja
mas ir kitur, būtent: kryžiuo
čiuose, lenkuose, prusnose ir net 
kai kuriose rusų žemėse. Lietu
voje jis išsilaikė ligi XIX amž. 
1825 m. caro paliepimu buvo for
maliai išgyvendintas ir įsakyta 
aiškinant seną Lietuvos statutą, 
arba vykdant užsilikusias sutar
tis, vieton kapos skaityti 1 rub
lį ir 20 kapeikų, arba vieną gra
šį lyginti dviem kapeikoms.

čekų grašiai anuomet buvo 
lyg kokia tarptautinė valiuta ir 
ėjo visose kaimyninėse valsty
bėse. Lietuvoje gi jie buvo įsi
giję visas pilietines teises. Net 
ir tais laikais, kai Lietuvoje 
jau vartotos savos monetos, če
kų grašiai nebuvo užmiršti. 
Pvz., Žalgirio — Englėkalnio 
kautynėms besiruošdamas, Vy
tautas 1410 m. nusiuntė Jogai
lai čekuose karių pasamdyti 
20000 katfų grašių; sumušti kry
žiuočiai sumokėjo Jogailai ir 
Vytautui kontribuciją (Jogailai 
25000 kapų, Vytautui 39400 ka
pų) taip pat čeku grašiais. Tų 
laikų čekiški grašiai svėre apie 
3,34 gr. Lietuvos rublio parite
tas buvo 60 grašių, arba kapa3). 
Tiesa, ilgainiui tie grašiai su
menko, juose esamas sidabro 
kiekis gerokai sumažėjo, ir dėl 
to už lietuviškąjį rublį arba gry- 
vinę mokėta jų net ligi 100 ir 
daugiau.

3) Gryvinė, rublis ir kapa ilgai
niui virto viena sąvoka, tik trejo
pa prasme. Gryvinė reiškė tam tik
rą svorį (apie 191 gr.), rublis — 
jau sidabrinę to svorio štangelę, o 
kapa (gal nuo žodžio “kapoti” — 
rubit — rubl — rublis) reiškė 60 
viene.ų grašių, kurių vertė buvo ta 
pati, kaip ir rublio arba gyvinęs. 
J. K.

(Bus daugiau)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Anglija Ir Turkija 
Pasižadėjo Ginti 
Turkus Nuo Atakos

LONDONAS, rugp. 13.—Bri
tanija ir Rusija pasiuntė no
tas Turkijai, pasižadėdamos 
ginti šią nuo agresijos ir re
spektuoti Turkijos nepriklauso
mybę. Notose pareikšta, kad 
Dardanelų klausimu pripažįsta
mas status quo.

Pasėkoj šių notų, tikima, kad 
anglai su rusais pradės pasita
rimus su Turkijos vyriausybe 
apie Artimųjų Rytų padėtį.

Anglija ir Rusija yra pasi- 
ryžusios neleisti naciams užim
ti Irano (Persijos).
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Ieva Simonaitytė
Naciai Stumia Sovietus Atgal

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVES KOVOS

(Tęsinys)
—Aš? Na . . . aš atėjau 

jiems šposų pridaryti. Jie jau 
daugiau čia nebesirodys su sa
vo toriais vyžomis...

—Kaži, ar jie bus vyžoti? — 
nekaltu veideliu paklausė Dagy- 
te. *■ x .

—Pamatysime ...
—Kodėl pamatysime? Aš ma

niau, tu tikra* žinai...
Šakunas Ėvei nieko nebeatsa

kė, o atsisukęs į Advę, vėl pra
bilo:

—O tu čia sėdi, lyg lauktum 
kokių stebuklų. Bet ir pamaty
si, aš sakau, pamatysi...

—O rasi ir sulauksiu, — at
sikerta Advė.

—Tie vadinamieji lietuviai 
gaus šį vakarų, kad jie savo 
vardo nebžinos, — pasigiria ša
kunas ir mirksi viena akim Gai- 
čikei, kuriai nemaloni šita si
tuacija. Ji nebuvo maniusi čia

sutikti Dagytę su Perkamyte.
—Na, na, na! — įsikišo.Da- 

gytė, — tu visados kalnus ap
verti, bet tiktai su liežuviu. Ei
tum geriau kur nors į patvorį 
išsipagirioti.1

—Ką, ar aš girtas...
Norėdama išnaudoti progą, 

Gaičikė staiga paklausė Ėvės, ar 
Jonis parašęs. Bet Ėvė iškėlė 
nosį, atsisuko į Advę ir trum
pai atsakė, kad ji galinti eiti pa
siklausti...

Gaičikė įsižeidusi pašoko:
—Gerai, aš eisiu ir pasiklau

siu ponios Dagienės ir ta proga 
paklausiu, ar ji leido savo duk
relę po žemaičių vakarus val
kiotis.

—Kad mano mama mane 
kur leisti nori, tai vis dėlto dar 
nemano eiti atsiklausti ir pasi
prašyti Gaičiaus Anės leidimo.

—Bet abejotina, ar ji leidžia 
savo dukterį šalia Perkamikės 
sėdėti.

■vAn.HTCNU-ACM’- Teinnhot
Vokiečiai, anot fronto komunikatų, sparčiai stumia 

sovietų gynimosi linijas Ukrainoje ir artinasi prie svar
baus Odesos uosto. Naciai^ sakosi, apsupę daug rusų ka
rių-

kur. Bet jaučia, kad yra kur 
nors tokia vieta, kur ji bus rei
kalinga, kur galės išsitiesti vi
somis savo jaunomis jėgomis. 
Advė tikrai pašoksta nuo kėdės 
ir pakelia rankas dangun, lyg 
priesaikai, ir pasižada eiti į ko
vą: tegul tiktai prašo jos jėgų, 
tegul tik prašo iš jos aukų. Ji 
duos visa, visa!

, Prie lango pasirodo Dagių Ė- 
vė. Kaip šventė Advei patikusi, 
teiravosi ji, tik taip sau.

Advė pakvietė Ėvę į vidų ir 
džiūgaudama pasakė jai savo 
naują pasiryžimą.

—O aš jau seniai pasiryžusi 
kovoti ir dirbti, — atsakė Ėvė. 
—Oi, kad aš žinočiau, kaip ga
liu padėti savo tėvynei!

—O kaip tavo tėveliai?—no
ri Advė žinoti.

—Ak, nekalbėk apie juos. 
Tiesa, tėvelis nieko, bet Dagie
nė... Gavau, kad ir akys apte
ko. Matai, aš pati pasisakiau, 
kur vakar buvau. Aš nenorėjau, 
kad tokia Gaičikė jai pirmiau

ausis pripasakotų.
—Ar apie Gaičikę nieko ne

sakei ?
—Kur aš nesakysiu! Aišku, 

kad sakiau. Ir gerai dar nupie
šiau. Bet Dagienė, žinai, įtikė
jusi į ją, kaip į kokį Dievą. Vi
sa, ką Gaičikė daro, gerai, nors 
ji ir su šakunu bičiuliaujasi. 
Advike, juk tu esi lietuvaitė?— 
lyg dar kartą įsitikinti norėda
ma, ji paklausė.

—Taip, bet ką dabar daryti? 
Juk reikia kaip nors pradėti 
dirbti. Aš nerimstu. Kuo nors 
reikia pasirodyti.

—Taip, ir aš nerimstu. 
reikės nulaukti laiką. O tuo 
pu:

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

dr. p. Vileišis
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt R<L, Anstin 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

Bet 
tar-

Visur vis lietuviškai, 
Mes, mes nepražusim! 
Ginsimės, kaip kart levai, 
Buvom, esam, busim!

(Bus daugiau)

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Turtas Virš$6,000,000.00 j
Apart Apsaugos, Turimeornn nnn nn 

ATSARGOS FONDĄ ViršdJUU|UUU.UU
j Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Ė Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12
Ė dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

setoI ___ _  and
LOAN ASSOCLATlONofChic.go 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia likt

AVINGS

o
S

i.
—Taip, pat labai abejotina,— I kaži kokią svetimų žemę, kaži 

kokį kraštą. Jis jai dar sveti
mas, bet toks mielas. Ne, ne, 
ne svetimas tai kraštas, tai juk 
Mažoji Lietuva. Per jos laukus 
lekia, šuoliais joja — vis pietų 
link — kaži kokie kareiviai. Jie 
išdidus, galingi, bet jie nemieli 
...Ne. Ji ieško vaizduotėje ko 
kito. Neranda, dar vis neranda. 
Bet. . . bet atras, ji tikrai žino, 
kad atras...

Staiga Advė jaučia didelę 
energiją savy. Ji nori pašokti 
nuo kėdės ir bėgti, bėgti.. . 
Kur? Ne, ji nežino, dar nežino,
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$149-50f.ob.

ARCHER STOKER SALES
4706 So. Western Avenue 

Phone LAFAYETTE 3138. • JOSEPH BAGDON Factory Distributor

Tamsta ir Tamstos draugai širdingai kviečiami atsilankyti 
Rugpiučio 16 tą į GRAND OPENING 

MUSŲ MODERNAUS SHOWROOM Adresu 
4704-06 So. Western Avenue 

Bus teikiami pastiprinimai.

FREEMAN STOKERIAI IR 
W1NKLER STOKERIAI

Yra Eilę Metu Prieky Pinigų Taupymo ir 
Darbo Taupymo Padariniais

Kiekvienas apdairus pirkėjas namo sa
vininkas turėtų pamatyti Winkler Sto- 
kerį, pirm negu pirks bet kurios rų- 
Šies automatinį apšildymui įren
gimą.

Winkler Stokeris, su daugeliu 
Ištobulintų savybių, šiandieną 
yra PRAMONES įžymusis pro
duktas.

Jis taupo pinigus ir darbą 
tūkstančiams namų savininkų 
nuo juros iki juros. Ištirkit Eez- 
Oro kontrolę ... Visai automati
nę transmisiją, neturinčią shear 
pin! Pressure Sealed Hopper... 
The Economiser Bumer... ir

daug kitų vieninteliai Winkler sa
vybių. 3 Metų Garantijos Planas . 
Matykit, kaip Winkler tryna uolas.. 
kanda plieno dūdą, negadinadamas ir 
nestabdydamas stokerio.
STEWART WARNER RADIO bus duotas dovanų DYKAI su pirki 

mu stokerio.

lyg žaibas atkirto Ėvė, — ar 
mano brolis pasidžiaugtų, išgir
dęs, kad Gaičiaus Anė su Šaku
nu bičiuliaujasi ir su juo tuos 
pačius žemaičių vakarus lanko, 
o rasi, ir visai kur kitur dar ei
na. Na, rasi, ir tikrai pasi
džiaugtų. Rytoj aš apie tai pa
siklausiu Dagienės.

Gaičikė paraudo kaip kurki
nas. Bet ką ji į tai atsakė, nei 
Ėvė, nei Advė nebegirdėjo, nes 
dūdų orkestras triukšmingai 
užgrojo lietuvišką maršą.

Ir Advė sulaukė stebuklų. Ne 
tokių, kokių manė Šakunas pa
rodysiąs.

Kukliai sudainuotoji daina: 
Sužadinkim Lietuvą jau priža
dino Advės širdyje visiškai nau
jus jausmus. Sugrįžk, sugrįžk! 
keistai tie žodžiai kuteno jos są
žinę visą vakarą. Ir staiga jai 
taip malonus tasai naujasis jau
smas! Bet sąžinė pradeda paga
liau krimsti, ir Advei pasidaro 
drovu dėl to, kad ir ji norėjo 
užslopinti ir sutrukdyti lietuviš
kąją dvasią. Taigi: ųr ne ji no-

DidelėsMaistoVertybės
PIRKITE “MIDWEST STORES”, KUR JUS VISUOMET 

GAUSITE GERIAUSIUS PRODUKTUS, ŽEMOMIS 
—PINIGUS TAUPANČIOMIS— KAINOMIS!

IŠPARDAVIMAS! PĖTN. IR SUBATOJ, RUGP. 15 ir 16

Su’seHos8”08 SPRING FRYERS
“JUSTIGE” Paukščių pasirinkimas 
“MIDWEST FINEST” Geriausios

SVARų 
sv. 250 
sv. 290 

“MIDWEST” Gražus Dideli ŠRIMPSAI 534 unc. kenai 19c 
“MIDWEST” TOMATO arba VEGETABLE SOUP No. 1 ken. 5c 
“JUSTICE” TOMATO JUICE No. 1 kenai 50 
“TASTEVVELL” švieži LIMA BEANS No. 2 kenai 2 už 19c

“CHEF-BOY-AR-DEE’ 
Su Mėsa Sose 
Su Suriu ir Sose

RAVIOLI
ŠPAGETAI 
ŠPAGETAI ir MEAT BALLS

MADOS

“WALDORF”

gių Joniu į Vokietiją? Ar ne ji 
subarė Dagių Ėvę? Ar ne ji pa- 
laikė senąjį Buivydą bei Margy
tę kvailiais?

Pasišventusiųjų daina ir at- 
budusiųjų lietuvių balsas buvo 
toks galingas, kad pirmu Šukiu 
prižadino ją iš snaudulio, kuris 
nebuvo joksai nuraminimas, o 
tiktai žudė gyvąją jos dvasią.

Apsišarvojusi atkaklumu, šal
ta paniekos ęypseuą, ji nuėjo į 
vakarą. O dabar? Kas bus da
bar?

No. 1 kenai

27c 
19c 
25c 

2JA 15«

2 kenai
2 20 unc. ken.

2 kenai

Q A T? RTNKfK “PEACANCO” xvvo Aliej. ar Mustardos Sose
BROWN "lABEL
“SALADA” Juoda Arbata Maži pk. 90 J/į sv. pk. 190

RAUGINTI AGURKAI ^S”_džiara^ 11*
Padarys Skanų Ice Cream su BORDEN’S
“EAGLĘ BRAND” Kondensuotu Pienu 7.% unc. ken. 100
“KRAFT’S”
PHILADELPHIA CREAM CHEESE 3 unc. pk. 2 už 170

PEACOCK” ALL PORK LUNCH MEAT sv. 33c
KING KOLE” LAŠINIŲ PALTUKĖS V/2 — 2svarų sv. 17c 

RINKTINĖS GEORGIA ELBERTA 
PYČĖS Didelės

sv.

5_sv-_190
THOMPSON BESĖKLĖS VYNUOGĖS 2 sv. 170

PŪlKioŠTpRINOKUSIOS TOMATfiS^ _ 3 sv. 190 
BATHROOM A 1 <10
-TISSUE_ Rol. i*

“AMERICAN FAMILY” MUILAS Dideli šmotai 5c
“AMERICAN FAMILY” FLAKES 2 maži 17c Dideli pak. 21c 
“SWAN” MUILAS 3 dideli 26c. Reg. dydžio šmotai 5c

3 už 180
PURO4PUROX” 2—10c pak. 100 2—25c pak. 250
SILVER DUST” Dykai indams šluostykas sv. pk. 220 

“ARGO” GLOSS~ŠTARCH sv. pak. 80
DEGTUKAI Bra“^ 6

LIFEBUOY” MUILAS

MES PRIIMAM ORAND2INES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos nišies su mo
demiškomis u i 1» i- 
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Sopinę
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

I vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

Vardas

Adresas

Telefonas
□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU
■ommal Pamatykite
ieSHLJ “SOUTH CENTER

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

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. < t • 55)• oiaie ir oo oi.j
Telefonas ATLANTIC 4290.

Advė sėdi prie siuvamosios 
mašinos. Bet nedirba. Dar ir 
•dar kartą pergyvena vakarykš
čią šventę. Dar ir dar skamba 
ausyse vakar girdėtos dainos, 
prakalbos.
) Vėlai ji parėjo iš vakaro. Vė
liau, negu re.kia. Jau dešimtą 

.valandą pasibaigė viešoji pro
grama. Bet ji dar paliko. Nors 
sąžinė ir griaužė, ji paliko su 
Margių Juostė ir Dagių Ėve.

Ne, į salę ji jau nebėjo, nors 
ir labai viliojo — ne tiktai Da- 
gytė, bet ir jos, Advės, pačios 
pageidavimas: pasisukinėt drau
ge rateliuose. Ji stovėjo ant sa
lės slenksčio tol, kol Dagytė ė- 
jo namo. O kai jiedvi parėjo 
namo, jau buvo pirma valanda 
nakties.

Dabar ji vėl sėdi prie maši
nos ir mąsto. Bet ne apie rate
lius, žaismus ar šokius. Visa, 
visa buvo taip viliojančiai gra
žu. Bet gražiausios buvo dai
nos: “Sužadinkim Lietuvą”, 
“Prašvito aušra”, kurios ūkia 
Advei ausyse. Jos lupos nuolat 
kartoja: “Nušvint išvaduota vi
sa Lietuva!!” Ji mato rytų sau
lės spinduliuose paskendusią

No. 4867. Praktiška išeiginė suk
nelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 

40, 42, 44, 46 ir 48

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

nkieilais kartu su uzsaky- 
Laiškus reikia adresuoti:

NAUJIENOS Pattera Dept
1789 S. Halsted St, Chicago, DL 

čia įdedu 15 centą Ir prašau

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 

. cagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$&00»
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS” 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

NAUJA
MADŲ

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 So JHalated St,
Chicago, IU.

Vardas______________________

Adresas ________ __ _________

Miestas____________________ _

Valstija.......... ........ ...... ...............
_________________________
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VIENAS SŪNŪS INŽINIERIUS, KITAS SI B- 
MARINE TARNAUJA, TRECCIAS ARMIJOJ TARP MUSŲ 

BIZNIERIŲ
Aplankius Naujieniečius Druktenius 

La Porte, Indianoj
Vos tik truputį paslinkus 

saulutei per dangaus skliau
tą, drg. Karčiauskai ir O. Plu- 
kienė, gėrėdamies gražiais 
prabėgančiais vaizdais ir In
diana farmerių laukais, nei 
just nepajutome kaip priva
žiavome Druktenių namus su 
žydinčiais gėlynais ir sodnu, 
apaugusiu įvairiais medžiais.

Paskui mus tuojau pribuvo 
Karčiauskų žentas ir duktė su 
S. Petrausku ir Virbickais. 
Mus pasitiko kieme draugiš-, 
kas Braun’as. Džiaugėsi ir 
šypsojosi (pažįstamus svečius 
sulaukęs.

Diena prieš tai sūnūs Pra
nukas p. Druktenienei pada
rė surprizą — parvyko iš ka
riuomenes kelioms dienoms 
paviešėti. Tą patį padarėme ir 
mes chicagiečiai.

Karčiauskienės ir kitų paga
minto “chop suey” ir maisto 
šveitėme visi <su geriausiu 
apetitu. Mes sudarėme didelę 
kompaniją... I

Taip malonu ištrukus iš 
didmiesčio prie ežerėlių, ty
ram ore, po gamtos pastoge 
pabuvoti ir draugiškai leisti

I pavakarę p. Druktenienė 
savo namuose vėl mus vaiši
na skaniu maistu ir pyragai
čiais. O jų mylėnakė šimpa-' 
tiškoji dukrelė Nelė “aiskri- 
mu” ir kitais gardumynais.

Palieka Vieni

Keistutis A. Narhutsa
Atostogavo 
Petras Madenis

gal

Jaunų Lietuvių 
Choras Jau Baigia 
Atostogas —

Apžiureję erdvius ir pui
kius jų namų kambarius, visi 
vykome maudytis. La Porte 
yra apsuptas ežerais, tad mes 
pasirinkome puikiausi, apau
gusį žaliuojančiais krūmais, 
ir su balto smėlio byčiais. 
Vanduo tyras ir šiltas buvo. 
Tik Stasys (Petrauskas) ne
galėjo ta proga naudotis.

Prie stalų Virbickienės,

\Pp. Drukteniai patenkinti 
savo gyvenimu. Petras Druk- 
tenis seniai užsiėmimą turi 
Monarch Candy kompanijoj, 
jų sūnūs Viktoras, kuris yra 
vedęs svetimtautę ir su tėvais 
kartu gyvena, toj pačioj fir
moj dirba už inžinierių, vy
resnioji duktė yra vedus ir 
gyvena Michigane. Trečias sū
nūs Kazys išvyko į submari- 
nus, o jaunesnioji dukrelė dir
ba La Porte Beauty Shop, bet 
Chicaga ją vilioja atgal.

Greitai tėvai liks vieni. 
Drukteniai dar gerai atrodo.

Darbai Gerai Eina.
Sako, darbai pas juos eina

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 14 dieną, 3:45 valan
dą popiet, 1941 metais, sulaukęs 24 metų amžiaus, gimęs Chi
cago, III., kovo 24, 1916.

Paliko dideliame nuliudime tėvą Antaną, motiną Oną, po 
tėvais Mackevičiūtę, seserį Aldoną ir kitas gimines ir drau
gus.

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

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

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

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

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

Laidotuvių Direktorius P. J. Ridikas, Tel. YARDS 1419.

pasišokėdami, nuo gatvės gau-' 
do žmones, kad eitų dirbti.' 
Dėl stokos darbininkų ir p. 
Druktenių vyšnių nėra kam 
nuraškyti. —R. k’.

Pagamino Automo 
bilį Iš Celiulozo

Diena Iš Dienos
......... ..............................-................... r.' ---r--'-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn OČutJCiius
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DETROIT, Mich. — Fordo 
dirbtuvės po ilgų eksperimentų 
pagamino automobilį, kurio “bo- 
dy” yra padaryta iš “plastiko” 
medžiagos, padarytos iš 70% 
celiulozo ir 30% rezino. Kai ku
riais atžvilgiais, sako, tas plas
tikas yra stipresnis už dabar
tines plieno karoserijas.

Fordas kol kas nežada ma
sinės plastiko automobili^ 
mybos.

ga-

DIENĄ IR NAKTĮ -
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 S o. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
T^_-V _ • KOPLYČIOS VISOSE JL/yjlYai CHICAGOS DALYSE

Arsenalas Siūlo 
Gerus Darbus 
Auto-Mechanikams

I Klausykite musų radiu programų 
mečiais, 10:00 vai. ryto iš

Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
WHIP stoties (1520 K.)

Sa POVILU SALTIMIERU

Mokės $6.16—$8.00 Į Dieną
ROCK ISLAND, III. — U.S. 

Civil Service komisija skelbia, 
kad pasamdys tam tikrą skai
čių auto-mechanikų dirbti val
džios Rock Island arsenale.

ENGLEWOOD. — Kiti 
kur toli važiuoja, bet biznierius 
Peter Madenis, 6502 So. Wenr- 
wbrth Avė., savo atostogas, sa- 

i ko, praleidęs draugų bei gimi-

Vyrai Dirba — 
Moterys Atostogauja

Paw-Paw, Michigane

BRIDGEPORT. — Mrs. D. 
Uksienė ir jų duktė Teodora.; 
841 W. '34th Place, išvyko į 
Paw-Paw Lake, Michigan ato
stogoms. Kartu išvažiavo ir jų 
draugė Mrs. Ariną Žapustienė, 
852 W. 33rd St.

' * ’ ( i C '

Kadangi jų vyrai turi pasto
viai dirbti, tai Mrs. D. Uksie- Jinė ir duktė, pasimainydamos 
“draivina” savo' naują Buicką.

Jos mano ir daugiaus gra
žių vietų aplankyti, jei kelio
nėje gerai jausis. — J. A. S.

-- ----- ;
Mrs. E. Bukaltienė. 
Išvyko Į Rytus

nių tarpe.
Biznierius Madenis 

čios pažinties žmogus 
sąmoningas lietuvis.

1934 metais atlankė 
kurois buvo nematęs 
metų. ša?e to labai vertina spau
dą. O “Naujienų” dienraštis jam 
būna kasdieniniu dvasios mai
stu. (Sk.)

Trys Metai 
Partneriuose

yra pla- 
ir giliai

per eilę

Frentas.

T0WN OF LAKE. — Rug
piučio 16 dieną, biznieriams An
tanui ir Sofijai Mažučiams, 

4625 So. Marshfield ąve., sueina 
3 metai kaip bizny su Juoza
pu Kelpšų partneriuose.

Šia proga jų draugai, gimi
nės ir kostumeriai ryžtasi juos 
atatinkamai pasveikinti ir pa
linkėti gerų sėkmių.

Kostumeris.

Pradeda Repeticijas Rugsėjo 
Pradžioj

Lietuvių Kultūros Ratelio 
choras, pradėdamas savo vasa
ros atostogas, turėjo pasekmin
gą pikniką, kuris įvyko birže
lio 22, .Liberty Darže. Diena pa
sitaikė labai graži. Senieji vaik
štinėjo po daržą, džiaugėsi ža
liuojančiais medžiais, o jaunieji 
gražiai linksminosi prie geros 
muzikos.

Margas Programas
Paskiau prasidėjo programas, 

kurį choras jau buvo iš anksto 
rūpestingai prirengęs. Buvo la
bai margas, ir susidėjo iš daL 
nu, liaudies šokių bei žaidimų.

$75 Pelno
Diena taip greit prabėgo pu

blikai, kad net nepajuto kaip 
vakaras prisiartino. Choras pa
darė pelno virš $75.00, kurį pa
naudos ateinančiam didžiam ru
deniniam parengimui.

Mes esam dėkingi visiems už 
atsilankymą ir už prisidėjimą 
prie to pasekmingo pikniko.

Diunuose
Po musų metinių darbų, mos 

turėjom savo atilsio dieną, ki
taip sakant, išvažiavimą į Sand

Dunes.
Noriu priminti, kad turime ir 

gabių narių, kurie turėdami no
ro ir gerus pirštus iš smėliu su
lipdė žmogaus stovyklą. Visi tu
rėjo gerus laikus. Po tų visų 
“štukų” visi grįžom į vasarna
mį, kuri turėjom pasiėmę tai 
dienai. Tenai turėjom skanius 
pietus.

Pavargę ir truputį pasilsėję 
išėjom savo čeverykų padus iš
dulkinti, aiškiau sakant, pašokti 
kelias lietuviškas polkutes. Be
silinksminant vakaras prisiarti
no ir visi turėjom grįžti į sa
vo namelius. Ta diena bus vi
sų mintyse ilgą laiką.

Pamokos Pirmą Penktadienį.
Dabar mes turim atostogas, 

bet pirmą penktadienį rugsėjo 
menesio vėl sugrįšim prie savo 
pamoklų. Pradėjom jau svar
styti apie naują operetę. Vė
liau daugiau apie tai parašy
sim. Petronėlė Danta.

KITI LIETUVIAI D AKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kerpa Plaukus 
Englewoodiečiams

Užlaiko Gražią Kirpyklą 
Southsidėj

ENGLEWOOD. — Engle- 
woodo apylinkės pietvakariniam 
kampe gražią ir didelę kirpyk
la užlaiko'lietuvis'Antanas War- 
necke. Biznį atidarė apie sau
sio mėnesį, adresu 6745 South 
Racine avenue. Visuomet dirba 
pats Warnecke, taipgi antras 
barberys-pagelbininkas.

Norėdamas atydžiai
Chicagos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą ir pasiskaityti laik
raščio, kuomet nėra “busy”, p. 
Warnecke užsirašė “Naujienas” 
visiems metams.

sckti

LIETUVIAI

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7_ o vai vakaro ir naeal stitorH
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VTRGINIA 2421

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosi Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

gi

t

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

I. J. ZOLP
1646 Wesl 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
.YAKdH 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 198th Street Tel. Pullman 1279

ANTANAS M. PHILLITS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue_______ Phone LįAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

Aplikacijos turi būti priduo
tos nevėliau rugpiučio 26, biu
ro Chicagos raštinėje, naujam 
pašte.

Alga priimtiems
kams bus nuo $6.16 iki 
į dieną.

Lankysis Connecticute
BRIDGEPORT. Mrs. Em- 

ma Bukaltienė, 3421 Lituanica 
Avė., išvažiavo Hartford, Conn., 
o iš tenai vyksianti į Waterbury, 
Conn., pas dukterį.

Praeiytje Bukaltai gyveno 
rytuose ir turi tenai pąžįstamų 
ir giminių. Todėl Mrs. E. Bu
kaltienė suradus progą, išvyko 
su jais pasimatyti.

Ofiso Tel. VIRginla 9636 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

nuo

(Sk.)

Reikalauja
Perskirų ,<

Dorothy M. Savage nuo
James R. Savage

Dr. F. Ptllsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN
TŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Snperior 9454 ar Central 7464

mechani
kos

Metai Kalėjimo 
Už “Girtą 
Važiavimą” .

Iš Rytų Grįžo “N” 
Redakcijos Narys 
M. Gudelis

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

BENTON, III. — Apskričio 
teisėjas Everett Lewis nuteisė 
metams kalėjimo ir $1,000 pa
baudos zeiglerietę Mrs. Helen 
Stamic. Ji buvo kaltinama vai
ravimu automobilio, kuomet bu
vo girta. *

Gimimai
Chicagoje

wGAIDĖS, James B., 1843 
13th Street, gimė liepos 31, 
vai: Bernard ir Victoria.

KESMAR, Donald Paul, 5033 
Washington Bulvaras, gimė rug
piučio 2, tėvai : Paul ir Viola.

RABUS, James N., 6052 So. 
Kildare Avenue, gimė rugpiu
čio 4, tėvai: William ir Hazel.

UZUBAL, Patricia, 3309 
Flournoy Street, gimė liepos 24, 
tėvai: John ir Bertha.

Vakar į “Naujienų” redakci
ją sugrįžo p. Martinas; Gude
lis, pirmojo puslapio vedėjas. 
Jisai buvo nuvykęs į New Yor- 
ką pasitikti žmoną, p. Mariją 
Gudelienę, atvažiuojančią New 
Yorkan iš neokupuotos Franci- 
jos, kur ji išlaukė apie metus 
laiko, iki gavo vietą laive ir 
pasisekė sutvarkyti kelionės do
kumentus.

Pp. Gudeliai praleido apie sa
vaitę New Yorke, taipgi Ro- 
chesteryje, N. Y., o Chicagon 
atvyko užvakar naktį.
Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Adolph Kast, 28, su Bernice 

Bean, 25
.. Clifford Rayspis, 25, su, Es- 
ttfer Wacker, 19

Niek Yourgal, 46, su Nellie 
Brennan, 45

Charles Morrison Jr., 27, su 
Edą Pečukaitis, 23

Josteph Yonan, 22, su Flo^nce 
Evans, 22

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. Speciąlė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

Tel. YARDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MTDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

ptot, 7 <ki 8 vai. NpH. nuo 10 iki 12
Rcz. Telephone KENwood 4300

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas i Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

NedSliomis pagal sutartį.
3

DR. STRIKOL’TS
Gydytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

ADVOKATAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So, Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-TeK Central 4411-2

ofisas—3323 So. Halsted St

Miesto 
Kamb. 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad 
yra

pačios Naujienos 
naudingos.

I ■
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LITHUANIAN CHAMBER 0F COMMERCE— 
LIETUVIU PREKYBOS BUTAS

Serija radio pranešimų apie organizacijų
sekr.Trečia kalba, pasakyta

J. P .Varkalos:
III.

Reprezentacija.
Labas vakaras:

Lithuanian Chamber
Commerce of Illinois yra 
partinė ir nesfcktantiška orga-^'sius 4 direktorius, kurie drau- 

>1— Fz'.lz.r. ,1 ATM. I Ir. L r. 1 O zl 1w AIA
ma žmones įvairių partijų ir minėtą darbą 
pažiūrų.

Dėlto, kad ji apima lietu- ja. 
vius be skirtumo pažiūrų ir 
partijų, ji atstovauja lietuvius 
ten, kur suvienyta jėga reika-JReal Estate, Insurance ir ge- 
linga.

Kad supažindinus jus, ger
biamieji, su jos veikimu, čia 
trumpai išvardysiu kelis dar
bus, kuriuos šita organizacija 
atliko.

Liepos 1933 metais surengė 
antrą Lietuvių Ekonominę 
Konvenciją, kurioje dalyvavo 
atstovai iš įvairių 12 miestų 
Amerikos, ir atvyko atstovas 
iš musų senos tėvynės “Lietu
vos Prekybos Buto” Jonas Vai
lokaitis.

Vasario 1936 m. suorgani
zavo J. T. Zuris Booster Club; 
žymiai prisidėjo prie išrinki
mo lietuvio teisėjo Chicagoje 
—tai pirmas įvykis Illinois 
valstijoje, kad lietuvį išrinko 
taip aukšton vieton.
Kovo 18 d., 1938 metais Len

kija grasino užimti Lietuvą, 
ši organizacija pareiškė pro
testą ir pasiuntė atitinkamas 
telegramas valdžiom Suvieny
tų Valstijų, Anglijos, Franci- 
jos ir Rusijos, kad suvaldytų 
Lenkiją ir paliktų Lietuvą ne
priklausomą.

Kalėdomis 1938 metais iš
dalino $145.00 prekėmis lietu
viškai biednuomenei per lie
tuviškas bučernes ir varde 
Lithu 
mere 
kalėdinių pasveikinimų, 
riuose tilpo sąrašas virš 200

kad juos visus suminėti.
Jus sutiksite su manim, kad 

tokia organizacija reikalinga, 
ir narius, kurie ją palaiko, 
dirba dėl jos, reikia remti ir 

of su jais biznį daryti.
be-' šiandien aš išvardysiu liku-

nizacija ir kaipo tokia ji api-’ge su kitais direktoriais virš- 
j dirba ir savo 

laiką visuomenės labui auko-

Willow Springs, III., skersai 
Tautiškų kapinių, turi galybę 
draugų. Kad gavus progą su 
jais visais vienu kartu susitikti; 
Kubaičių šeima rengia origina- 
lę “Kubaičių Diepą” — pikni
ką, Sunset Parke, ateinantį sek
madienį, rugpiučio 17 d.

Susirinkusiųjų laukia daugy
bė įvairių dovanų ir visokios 
kitokios pikniko linksmybės. 
Populiari Viktoro Ūso orkestrą 
grieš moderniškus ir lietuviškus 
šokius.

Kubaičiai pažadėjo atiduoti 
25% šio pikniko pelno nuo ka
ro nukeritė juslėms lietuviams 
sušelpti. Pinigai bus pervesti 
Lietuvos konsului Chcagoje.

CLASSJFIED ADVERTISEMENTS
./J*' -*

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

REIKALINGOS PATYRU SIO S 
moterys skudurų sortuoti. Pastovus 
darbas, geras mokestis. 1801 Nprth 
Leavitt.

• - . , . • ■ U.N ę-" J .......... ... f. 

MERGINA, MOTERIS bendram 
namų darbut ./Pądėti kūdikiui. $8— 
$10.00. Gyventi vietoj. Smagus na
mas. KEYstone 0098.

Barney R. Pietkieivicz

ineralinis kontraktorius, namų 
statymui, 2555 W. 47th St.

Dominik Pivariunas— turi 
duonos ir pyragų kepyklą 
4622 S. Marshfield Avė.

Dr, Kazys Draugelis—Den- 
tistas, turi savo ofisą 2403 W. 
63rd St.

Advokatas Anthony A. Olis 
—jo raštinė 134 N. La 
Street.

Ateinantį ketvirtadienį 
pranešiu apie planus ir 
bus, kuriuos užsibrėžė atlikti 
Lietuvių Prekybos Butas šiais 
metais ir supažindinsiu su 
šios organizacijos eiliniais na
riais. žinoma, nebus galima 
ateinančiame ketviityadienyje 
visus išvardyti. Suminėsiu 
tiek, kiek laikas leis.

Dėl žinios tų, kurie nėra 
nariais, bet norėtų tapti na
riais, noriu pranešti, kad me
tinės duoklės nario yra $10.00. 
Norintis įstoti, išpildo aplika
ciją ir pasiunčia ofisan šios 
organizacijos. Kada bus pri
imtas, tada naudosis visomis 
privilegijomi ir išgarsinimu 
šios organizacijos.
Naujas Įstatymas Illinois Rei- 

kalauja Registruoti Tulus 
Biznius,

Liet. Demokratai 
Rengia John T. 
Zuris Dieną
Iš Lietuvių Demokratų 

Veikimo.
Lygos

Šalie

jums
dar

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU SUSIPAŽINIM UI 
merginos arba našlės nuo 36 iki 45 
metų amžiaus? be skirtumo bile ne 
girtuoklė. Esu našlys; j aunas patin
kamas, neturiu vaikų. Turiu savo 
biznį, MyMu, ištikimą gyvenimą. 
Atsiliepkite laišku. 1739 S, Halsted 
St. Box 2522.

PĄ1EŠKAU MERGINOS dėl ap- 
sivedimo ne jaunesnės kaip 40 me
tų amžiaus. Turtingumas nereika
lingas. 1246 So. Wabash St., Frank 
Wasilauskas.

REAL ESTATE FOR SALE
i- Padavimui
PERKAM, parduodam ir mainom 

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avp
Tel. YARDS 1001.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai-žemė Pardavimui_____

TURIME DIDELIŲ 
BARGENŲ!

Namų, Mažų, Didelių ir Viso
kių Biznių. Skaityk! Žiūrėki 

ir Nepraleisk, 1
BRIGHTON PARKE:

Lygos 
įvyko

nipnĮi Cjaamį^ftof- Com- 
MivO išsiuntinėta 1,000 

ku-

sionalų. Šitas gražiai atspaus
dintas pasveikinimas su Kalė
domis buvo pasiųstas ne tik 
savo nariams, bet visiems au
kštiems valdininkams Illinois 
valstijoje ir kitiems prekybos 
butams parodant jiems, kad 
lietuviai Chicagoje turi orga
nizacijas ir jos vieningai vei
kia.

Kada Sovietų Rusija užėmė 
Lietuvą, birželio mėnesį 1940 
metais, tai ši organizacija bu
vo pirma, kuri pasiuntė pro
testo telegramą ir viešai pa
reiškė apie neteisėtą pavergi
mą Lietuvos ir sunaikinimą 
jos nepriklausomybės smurto 
budu.

Kalbant apie vietinius rei
kalus.

Kada žydai iškrauna prekes 
ant šaligatvių, kad praeiti ne
galima ir dietuvišką biznio a- 
pylin-kę paverčia į atviros gat
vės turgavietę (Maxwell st.), 
ši organizacija panaudoja sa
vo įtaką politikoje ir apvalo 
apylinkę ir priverčia, kad biz
nis butų daromas tvarkingai.

Kada lietuviai dėl to, kad 
jie lietuviai, viešai yra skriau
džiami, tai ši organizacija sto
ja jų ginti. * .

Buvo atlikta ddug kitų vie
šų darbų, bet laiko trūksta,

Štai svarbi žinia lietuviams 
biznieriams, kurie daro biznį 
ne savo vardu, ne Corporation 
vardu, bet sumislytu vardų/ 
(“Assumed Name”) sakysime, 
varde “John’s Tavern, Anita’s 
Beauty Shop, White Front 
Restaurant, Maplewood Gro- 
cery, Century Furniture Hou- 
se, Union Drug Store, Lithua- 
nian Rye Bread arba pana
šiai.

Pagal Illinois Valstijos nau- 
jai išleistą įstatymą visi tokios 
rųšie biznieriai turi užregis
truoti savo firmos vardą pas 
County Glerk iki 17-tos dienos 
rugpiučio (August) mėnesio 
šių metų.

Registracijos blanką galite 
gauti Room 600, County Buil- 
ding, ir ją įteikiant reikia su
mokėti $2.00. Registracijos 
blanką, kuri vadinasi “Certi- 
ficate”, turi asmeniškai pasi
rašyti akivaizdoje notaro visi 
savininkai ir pateikti savo 
gyveninio antrašus. Notaras 
jų parašus paliudija.

Dėl patogumo narių Lithu- 
anian Chamber of Commerce 
of Illinois ir kitų lietuvių biz
nierių musų ofise turėsime 
freikalingas blankas fregistra- 
cijos ir noriai pagelbėsime jas 
išpildyti ir paliudyti. Adresas 
3241 S. Halsted ^t„ telefonas 
Calumet 7358.

. Iki ateinančio ketvirtadie
nio varde Lithuanian Cham
ber of Commerce of Illinois 
linkiu geros kloties.

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

Lietuvių Demokratų 
mėnesinis susirinkimas 
liepos 29 d., Lygos raštinėje, 
6825 S. Western Avė.

Lygos prezidentas Al. G. 
Kumskis atidarė susirinkimą 
ir neatsilankius pastoviam raš
tininkui p. Juozui Kaminskui, 
paskyrė V. M. Stulpiną, delega
tą iš 11-to Wardo organizacijos, 
eiti jo pareigas.

Piknikas Liberty Darže.
z Nors oras buvo nepaprastai 
šiltas, tačiau delegatų atsilankė 
nemažas skaičius. Buvo disku- 
suojamas busimas Lygos pikni
kas, kuris įvyks rūgs. 28, Liber
ty Grove, 83rd St., ir Willow 
Springs Road, Willow Springs, 
III.

Nutarta pavadinti rengiamą 
pikniką: “Judge John T. Zuris 
Day”, ir pavesta pikniko rengi
mo komisijai parūpinti daug į- 
vairių dovanų — “prizų” tiems, 
kurie atvyks į tą pikniką.

Giria Teisėją.
Advokatas Vasalle pranešė 

susirinkusiems, kad musų lietu
vių teisėjas John T. Zuris labai 
gražiai pasirodė Chicagos mies
to visuomenei būdamas Greito 
Važiavimo Teisme ir vėliau Fe- 
lony Teisme. Jam tekę girdėti 
nuo > daugelio kitataučių advo
katų, biznierių ir šiaip žmonių,, 
kad teisėjas Zuris esąs'tikrai 
“mielaširdingas teisėjas ir tei
singas'teisėjas”. Teisėjas Zuris 
sako, kur tik buvo proga ir ga
limybė, stengėsi lietuviams tik
rai pagelbėti. Suprantama, aiš
kino adv. Vasalle, jisai negalė
jo paliuosuoti nusižengusius lie
tuvius prieš greito važiavimo į- 
statymus, bet kuriuos ir nubau
dė, tai baudė “tėviškai” ir už
tarnautai.

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

1623 So., Lumber St.
’iitr, 7nri:.. » nA .. .1 u...'.".? ~~

SUSIRINKIMAI
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS 

JOS mėn. susirinkimas vyks 
tadienį, rugpiučio 16 d., 8 vai. 
F. Stanionio bute, 3950 Gladys 
Nariai prašomi susirinkti,
svarbių dr-jos reikalų aptarti.

—•P. B., sekretorius.
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POL. ir PAŠ. KLUBAS 12 
Wardo laikys mėn. susirinkimą 
sekmadienį, rugpiučio 17 d., 1 vai. 
popiet, HollyWood svet., 2417 West 
43rd St. ; !

—Paul . J. Petraitis, rast.

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

5741 Princfeton Avė. 
Englevvood 1025.

HELP VVANTED—MALĖ
-___Darbininkų Reikia________

reikalingas"
DARBININKAS

SPAUSTUVEI, 
kuris moka visą spaudos dar
bą. Atsišaukite greit.
Box 2521, 1739 So. Halsted St. tas, insuliuotas atikas, arti mokyk-

$1,-

“Humane”.
Vienu žodžiu, kalbėjo adv. 

Vasalle, musų teisėjas J. T. Z vi
ris šiandien turi labai populiarų 
vardą visoje Chicagoje, kaipo 
tikrai žmoniškas — “Humane 
Judge”, kaip jį paprastai ame
rikonai vadina.

Toliau p. Kumskis pranešė 
susirinkusiems delegatams, kad 
Lygos pasidarbavimu 
lietuvių gavo valdiškų 
Chicago j ir Cicero j, ir 
eityje yra pramatoma 
lėtas gauti. X

Krutami Paveikslai Prieš 
Susirinkimą.

keletas 
darbų 

kad a Iž
dą r ke-

DR- 
šeš- 
vak. 
avė. 
Yra

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

PARDAVIMUI BUNGALOW
5 kambariai ir vienas antram auk
šte. Furnaso šiluma, 32 pėdų lo
tų, bažnyčių ir parko. Parduoda 
savininkas, 7224 So. Fairfield Avė.

5 KAMBARIŲ MURO bungalow 
pardavimui. Karšto vandens šilu
ma. 75x125 lotas. 2 karam garažas.

3321 W. 114th St.

11 H R 1 Gėlės Mylintiems 
Į M /I Vestuvėms, Ban- 
IIjrI kietams, Laidotu- 

papuoši- 
GĖLININKAS mam9 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 580»

Kubaičiai Rengia 
Didelį Pikniką 
Savo Draugams

I nvMKK“—vL U I LIIVSU Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 73M

Ateinantį Sekmadienį — 
sėt Parke.

Sun-

Vincas ir Ona Kubaičiai, Sun
set Parko savininkai, ir jų sū
nūs Eduardas bei duktė Fran- 
ces, kurie užlaiko žinomąją 
“Frau and Eddie’s” taverną,

PARENGIMAI
lietuvių Tautinė katalikų 

BAŽNYČIA.
šeštadienį, nigpiuČio 16 d., 7 vai. 
vakaro įvyks šokių ir .pasilinksmi
nimo vakaras Milda svet., 2-me au
kšte, 3140 So.1 Halsted St. Visiems 
bus smagu šokt prie geros orkest- 
ros. širdingai visus užprašai atsi
lankyti. Parapijos Komitetas ir

Klebonas Maskoliūnas.

pristatyme,, tai gyventojai gau
tų, gal bu|, lgį).ųi abejotinos ver
tės ir pavojingą žmonių svei
katai pieną. Tačiau, dabar chi
cagiečiai gauna kasdien ,sveiką 
ir švarų pieną, kuris yra mais- 
tingas ir nepavojjiigas znioiiių 
sveikatai, ' ..r ,, '

V. M. Stulpinas, laikinas rast.

Šiemet‘Tield-Day”
Piknikas Įvyks
Rugpiučio 24 d
Visas Pelnas Eina “Naiijąjai 

Gadynei”
Chicagiečiai kasmet surengia 

pikniką, kuris žinomas kaipo 
‘Field Day piknikas”.

' Nuo šio pikniko likęs pelnas 
skiriamas sąvaitraščiui 
jai Gadynei”.

“Naujoji Gadyne’’, 
“Naujienos”, 
diktatūras, 
spalvos
bolševikiškos* 
ir rudos, — 
fašistiškos.

kaip ir 
visokias 

kokios 
jos 1 butų: raudonos-

komunistiškos 
-naciškos, ar juodos-

ko v o j a 
nežiūrint

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

JAUNAS DO^RMAN, švariai at
rodąs, aukštos klasės North Sidės 
restoranui. Vairuoti smulkmenų 
išvežiojimui troką rytmečiais. Par- 
kinti automobilius. Maža alga, val
gis ,tipsai. Box LE8, 1739 South 
Halsted. • r

TAVERNAI PORTERIS. Šiek tiek 
patyrimo virti. 3502Va W. Harrison 
Street.

REIKALINGA 2-JŲ AUGUSIŲ, 
vyrų prie namų. 1840 So. Halsted 
St. Tel. CANAL 5821.

REIKALINGAS PATYRĘS buce- 
ris. Darbas pastovus.

3441 So. Morgan St.

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

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

MISCELLANEOUS l'Uiv SALE 
{vairus Pardavimai

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

NORI PARDUOTI KAPINIŲ lo
tą S. W. Sidėje. Priežastis: apleid
žia miestą. 'Rašykite arba telefo- 
nuokite: Mesnard, Hyde Park 2525 
arba Hyde Park 5752. šeštadieniais 
ar sekmadieniais 7130 Cyril Park- 
way

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

1 KRAUTUVĖ, 2 FLATAI PO 6 
kambarius kiekvienas. Medžio na
mas. Parsiduoda pigiai arba mainys.

3159 W. 38lh St.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY

' PARDAVIMUI 
BUČERNĖS.

1. 2—6 medinis, eonerete found- 
ation, rendos į mėnesį $52.00. Kai
na $3500. EXTRA SPECIAL.

2. 2—5 mūrinis, kaina $7500.00.
1 fl. karšto vandens šilima, 40 pė
dų lotas.

3. Biznio prapertė, 2 karam 
garažas, štoras, 4 kamb. užpakaly, 
6 kamb. viršuje, karšto vandens Ši
lima. Kaina $8,000.

4. Mūrinis' namas ant kampo, 
2—6, apačioj mažas biznis su 4 
kambariais, 3 karam garažas. Kar
što vandens šilima.

5. 2—5 mūrinis, 2 karam gara
žas, 1 aukšte furnaso šilima. Kai
na $6000.

6. 
žas.

2—6 medinis, 2 karam 
Kaina $4900.

BRIDGEPORTE:
3—6 mūrinis, 2 karam 
geras bargenas, atneša

gara-

gara- 
$53.00

aukš- 
kam- 
med-

Už Laisvę — Demokratiją.
“Naujoji Gadynė” sočiai de

mokratiškas laikraštis.. Jos prin
cipas 'laisvė—demokratija vi
siems žmoiicms, visoms tau
poms.

Todėl, kas myli laisvę, kovo
ja už demokratiją, remia “Nau
jąją Gadynę”,' ir tuos parengi
mus, kurie rengiami “Naujosios 
Gadynės” naudai.

Sekmadienį, rugpiučio 24 die
ną, Liberty Grove sode, susi
rinks ne tik tie, kurie per daug 
metų dalyvąv,o,“FięĮd Day” pik
nikuose”, bet dar pasikvies sa
vo draugus. Tai bus gražus lie
tuvių sąskrydis.

Naūjagadynietis.
? • 5 \ I

Geroj biznio vietoj, biz
nis senas ir geras.

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

galiu apsidirbti.
Parduosiu greit ir pi
giai arba mainysiu į 

namų arbą automobilį.
Atsišaukite tuojau, 

3631 S. HALSTED ST.

Prieš pradesiant susirinkimą, 
p. Kumskis pasirūpino delega
tus pavaišinti gražiais kruta- 
mais paveikslais. Paveikslai bu-, 
vo apie tai, kaip Chicagos mie
stas yra 'aprūpinamas švariu ir 
sveiku pienu. Ištiesų, daug de
legatų tikrai žingeidžiai domė
josi, kaip tas baltas skystimas, 
kurį “milkmenas” kas rytą at
neša prie durų, turi pereiti dau
gybę rankų, pradedant nuo ūki
ninko, iki jis pasiekia miesto 
vartotoją. Jei nebūtų Chicagos
miesto gero prižiūrėjimo, pieno Ii jonais didesnė.

Amerikoje Tebėra 
5,600,000 Bedarbių

WASH1NGTON. D. C., rugp. 
13. — Viešųjų darbų adminis
tracija apskaįtlįuoją, kad liepos 
mėnesį Amerikoje buvo 5,*600,- 
000 bedarbių. Metai tam atgąl 
ta skaitline buvo keturiais mi

Viešųjų darbų adminis

PABDUODU DUONOS KEPYKLĄ 
Su namu arba vieną biznį, su 

rendos lisu terminai, kaip ilgai no
rės. 34 metus dariau pasekmingą 
biznį, dabar pasenau, noriu poilsio. 

Jei kas norės, išmokinsiu ir pri
pratinsiu to amato.

Norintieji pirkti ar renduoti, at- 
sišaukit į savininką:

LUDW1K G0T0WTT, 
2803 Emerald Avė., Chicago, 111. 

Tel. Calumet 4959

Pardavimui.
BRIDGEPORT

3257 S. Emerald Avenue, 2 flatų 
mūras, 6—6 kambariai, karšto van
dens šiluma, lotas 50x125, pirmas 
aukštas gatavas užėmimui.

Halsted arti 35th Street, 2 
tų mūras, 1 krautuvė, 3 po 4 
barius apartmentai, 2 karam
žio garažas. Kaštavo $15,000, par
duos už $7,500.

BRIGHTON PARK
2 flatų mūras, 6—6 kambariai, 

2 fųrnasai ir 5 kambarių medinis 
katedžius, kampinis lotas 50x125 
Kaina: $6,700.

2 flatų mūras, 4—4 kambariai, 
bungalow stogas. Kaina: $7,200, 

MARQUETTE PARK
2 flatų mūras, 5—5 kambariai, 

karšto vandens šiluma, 2 karam 
medžio garažas. Kaina: $9,300.

4 krautuvės, 2 ofisai, 12 apart- 
mentų, elektrikiniai šaldytuvai ir 
pečiai. Rendų *$9,900 į metus.-Pir
mas morgičius $28,000 po 4^%, 
reikia apie $15,000 cash. Labai ge
ras pirkinys.

2 flatų kampinis muro namas, 
6—6 kambariai, karšto vandens 
šiluma, 3 karam muro garažas. 
Greitam pardavimui $9,250.

62nd ir Talman, 2 flatų mūras, 
6—6 kambariai, karšto vandens 
šiluma, 2 karam medžio garažas. 
Greitam' pardavimui $7,500.

Arti Marųuette Parko kampinis 
muro namas, 3 krautuvės, 2 po 4 
kambarius apartmentai, 2 karam 
muro garažas, pajamos $200 į mė
nesį. Kaštavo $40,000, parduos už 
$13,500.

SOUTH CHICAGO
Plieno pramonės širdyje kampi

nis namas, taverna, 7 apartmentai 
su failo sienomis maudynėse, garo 
šiluma, 4 karam muro garažas, 
tas 60x125. Mainys į 2 flatų 
didesnį.

SOUTH SIDE
6 krautuvės, 17 apartmentų, 

elektrikiniai šaldytuvai ir pečiai. 
Rendų $10,596 į metus. Originalis 
morgičius $100,000. Dabartinė įkai
nuota vertybė $86,300. Pardavimo 
kaina: - $42,000.

A Taverna ir 3 flatai, 4 kambariai 
kiekviename. Baras vienas kašta
vo $4,000. Pirmame aukšte karšto 
vandens šiluma. Daromas biznis 
kasdien nuo $50 iki $60. Mainys į 
bungalow arba katedžių.

NORTHWEST SIDE
15 apartmentų geltonų plytų na

mas, turįs tris po keturis kamba
rius apartmentus, 9 po tris su puse 
ir 3 po du su puse. Metinės paja
mos $7,500, elektrikiniai šaldytu
vai ir pečiai. KAINA: $31,000.

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY

953 W. 31st St.
Yards 0311

S. SHIMKUS J. COSTELLO 
Per vasaros mėnesius sekmadie
niais atdara tik pagal susitarimą

zas,
rendos per mėnesį. Kaina $3000.00.

2. 3—6 mūrinis, lotas 50 pėdų, 
karšto vandens šilima, apielinkė 
32nd ir Union Avė., rendos per 
mėnesį $154.00. Kaina $11,500.

3. 153rd St., Harvey, III. 19 rūmų 
rodming house, 3 karam garažas, 
namas labai geras, furnaso šilima, 
visi rūmai moderniškai ištaisyti. 
Rendos į mėnesį kolektuoja $252.

Galima pirkti lengvais išmokėji
mais, arba priims į mainus.

4. ŲOAL YARD: randasi labai 
geroj vietoj* prie Archer Avė., va
karuose nuo Cicero Aye. Yra tre- 
kės, du trokai, namas gyventi ir 
visi kiti patogumai. Biznis išdirb
tas. Priežastis: senatvė. Parduos už 
cash arba priims mainus.
* 5. Minkštų gėrimų dirbtuvė ir 
alaus distributoris, du trokai, iš
dirbtas rautas, biznis plačiai varo
mas. Labai gražus namas pagyve
nimui. Viskas parsiduos ar mainys. 
Priežastis liga.

6. BRIGHTON PARK KEPYK
LA. Labai geras biznis daromas 

• ant vietos. Pardavimui ar mainais.
MARQUETTE PARK KEPYK

LA. Didelį biznį daro, $1500. per 
savaitę. 3 trokai. Pagyvenimas ant 
vietos. Parduos ar mainys.

ATSIŠAUKITE PAS—
Paul M. Smith & Co.

REAL ESTATE
4(©1 SO. ASHLAND AVĖ.

2nd floor.
Tel. YARDS 1001.

6 vakare—VIRGINIA 1662.Po

ANIMALS-DOGS-B1RDS—PETS 
Gyvuliai—šunys—Paukščiai etc.

POMERANIAN Pedigreed šunys 
ir šuniukai. Raudoni ir juodi. Par
duoda .privatiški žmonės.

7148 So. Fairfield.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA KARAS DODGE 
De Luxe, 1939 metų, geram stovy, 
prieinama kaina. Priežastį patirsi
te ant vietos. 506 W. 39th St. •

lo- 
ar

AUTOS—TRUCKS VVANTED 
Automobilių ir Trokų Reikia

KAS TURITE VARTOTĄ auto
mobilį parduoti. Turi būti geram 
stovyje. Atsišaukite 4436 So. Fair
field Avė. Krautuvėj, Tel. YARDS 
6769.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago UI T#»l KEPiihhr Wll

PIENO KRAUTUVĖ pardavimui. 
Ice Cream, cigarai, tabakas, saldai
niai ir groseriai. 2621 W. 71st‘St.
---  ... . .. „ , M --*1. ■■ . .. .........  —

PARSIDUODA Mąrąuette Park 
apylinkėjęs per daugelį mėtų įkurta 
valgykla. Geroj vietoj gerą bižnį 
daro. Kaina fik $65Q. Renda pigi. 
Vieta1 tinka ir kitam bizniui. Atsi
liepkite tuojau. Galima pirkti ir 
namą. <

C. URNICH, 
2500- West 63rd St. 
Tel. PROspect 6025.

PARSIDUODA NAMAS, Storas 
ir 2 po 4 kambarius flatai ant 2 
floro, karštu vandeniu šildomas, 2 
karų garažas, 3527 So. Halsted. Sa
vininkas 3232 So. Halsted St.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS

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

Mokėkit laikui bėgant. 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankykit musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone KOCKWELL 7167.

PIRKITE SAU NAMĄ per mane 
ir nusipirkite pigiau. Turime viso
kių namų gerų pirkinių. Teisingas 
patarnavimas.

CHARLES .ŲRNICH (Urnikis) 
2500 W. 63rd St.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PARDAVIMUI ARBA MAINY- 
MUI bizniavęs namas tarp dide
lių dirbtuvių. Tavernas ir Lunch 
biznih. Kaina $4800. Savininkas 
mainys ant lotų, farmos arba ant 
didesnio namo pridės pinigų. Tu
rime visokių kitokių bargenų. Ga
lima pigiai pirkti arba mainyti.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western, 

REPublic 3713.

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėsimais ; 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd. 

BĘN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 
Turtas virš $1,000,000.00.
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Dirbtuvėje žuvo
Keistutis Narbutas

LIETUVAIČIŲ CHORAS LAIMĖJO

•.......          i r '■

Sūnūs Garsių Roselandiečių A. Narbutų
ROSELAND. — Vakar 4-tą dų ilgio plieno vamzdis, 

valandą po pietų plieno, dirb- Jaunuolis buvo tuojau nu- 
tuvėje buvo užmuštas Keistu- vežtas į Roseland Community 
tis Narbutas, sunūs Chicagoj ligoninę, bet gyvybės nebe

buvo galima išgelbėti.
Budo Žymus Foolballininkas.

Keistutis Narbutas buvo 24 
metų amžiaus, pagarsėjęs 
Montana Universiteto footbal- 
lo lošikas ir kitų sporto loši-

Chicago mų mėgėjas. Baigdamas Fen-

pp. Anton Narbutų, 1033 West 
103rd Street.

Nelaimė įvyko prieš pat 
darbo dienos

Plienas
užbaigimą.
Užgriuvo.

dirboJaunuolis
Bridge and Iron Works dirb- ger mokyklą keli metai atgal, 
tuvėje, 1305 West 105th St., už pasižymėjimą sporte jisai 
visai netoli pp. Narbutų na- gavo stipendiją iš Montana 
mų. Ten tragedija įvyko. universiteto (Missoula, Mont.)

Smulkmenų dar neturime, ir ten lošė kelis sezonus. Vie- 
bet pasisekė sužinoti iš dirb- nam lošime jam buvo sužeista 
tuvės, kad jį užgriuvo ir mir- koja, todėl buvo priverstas 
tinai sutrynė didžiulis 50 pė- laikinai footballą pamesti.

į! '• į
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Alice Steponavičienės vadovaujamas mergaičių choras matomas dainuojant
Cook apskričio chorų konkurse. Lietuvai ės laimėjo moterų sekcijoje pirmąją vietą.

“SUIMA, IŠVEŽA, KUR, NEŽINIA, BET JAU 
NEBESUGRĮŽTA”

Paskutinės Rusų Okupacijos Dienos 
Lietuvoje —

REIŠKIAME GILIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ “NAUJIENŲ” 
NEPAVADUOJAMAM BENDRADARBIUI IR DRAU
GUI ANTANUI NARBUTUI, p-iai A. NARBUTAS ir 
DUKRELEI DEL TRAGEDIJOS, KURI TAIP NETI
KĖTAI IŠTIKO JŲ ŠEIMYNĄ.

"NAUJIENŲ" REDAKCIJA.

Kaip Chicagiečiai 
Žiuri į Taikos 
Plana

JAUNAS LIETU VIS—BUVĘS CHICAG1ETIS 
KARININKAS BRITU KARO AVIACIJOJE

(Tęsinys iš vakarykščių 
“Naujienų”)

Suima, Išveža, Nebesugrįžta. 
H

Jonas Meškauskas, 603 West 
Adams street, gavo laišką iš 
Rokiškio, kuriame giminaitis 
rašo, tarp kitko:

“Mes gyvename kol kas svei
ki, bet nelinksmi, nes su nauja 
valdžios tvarka viskas pasikei
tė, viskas visai kitaip... Kur bu
vo batai 40 litų, dabar 240 ru
blių, bet ir tų nėra. Apie vil
nonius drabužius ir pamislyti 
negalima, nes myteris kainuoja 
240 arba net 280—290 rublių. 
Rusų armija kai tik atėjo, tai 
kad pradėjo viską pirkti, batus, 
šilkus, vilnones medžiagas di
džiausiais glėbiais, tai ir nie
ko neliko. O kur buvo didesnės

VAKAR CHICAGOJE
• 52 metų Annai Bednaro- 

wicz dirbant alinėje, 1044 W. 
58th Street, vagys įsilaužė į bu
tą, alinės užpakalyje, ir išnešė 
rūbų, baldų, brangenybių ir ki
tokio turto už virš $10,000.

• Iš troko ties lOOth ir Ave
nue L piksadariai pasivogė $200 
vertės cigaretų, tabako ir saida’ 
nių.

• Prie Palmer ir Sacramen- 
to, sunkvežimis, naudojamas ke- 
iams taisyti, mirtinai sutrynė 
11 metų berniuką, William E. 
McDermott Jr.

Republic Steel
Sutiko Priimti
Atgal 399 Darb

Priima Aplikacijas
Naujų Federalių
Butų Nuomavimui

Taipgi Panaikins Dvi Kompani
nes Unijas.

Darbo taryba paskelbė susi
tarimą su Republic Steel Cor
poration South Chicago dirbtu
ve, kuriame korporacija sutin
ka:

Priimti atgal 399 darbinin
kus, prašalintus po “mažojo 
plieno streiko” 1937 metais; ir 
atmokėti jiems pilnas algas už 
nedirbtą laiką (tris metus);

Panaikinti 
nijas,

Employees
Association
Union of America;

Priimti 49 kitus 
darbininkus, taipgi 
dalį algos 38-iems, kurie buvo
pašalinti, bet dabar vėl dirba.

Kompanija taipgi žadėjo prie 
pirmos progos priimti 132 dar
bininkus, kurių skyriai šiuo tar
pu nedirba.

dvi kompanines li

Representation
Steel Workers

atleistus 
primokėti

Juos Stato Northsidėj, Prie 
Chicago Ir Oak

Federal Housing administra- 
ęi ja praneša, kad jau priima ap- 
likaęijas nuo chicagiečių, kurie 
Žada išsinuomuoti butus nau
jai statomuose federaliuose na- 
muose> Frances Cabrini Homes. 
Jie statomi tarp Chicago avė., 
Oak Street, Larrabee ir Hudson 
avenue, Northsidėje.

Visi butai bus aprūpinti ga- 
siniu pečium, šaldytuvu, apšil
dymu, elektra, ventiliacija, 
taipgi turės pievas ir privati
nius įėjimus. Butų viso bus 586, 
nuo 2 iki 6 kambarių dydžio.

Nuomos dar nenustatytos, bet 
bus labai žemos.

Visi Už, Bet, Sako, Bus Sunku 
Įvykinti.

Beveik visi chicagiečiai, vi
suomenės lyderiai, dvasiškiai, 
šeimininkės, darbininkai, praei
viai gatvėje labai entuziastiškai 
ir prielankiai atsiliepia apie 
Roosevelto-Churchillo sudarytą 
8-ių punktų taikos planą, kuris 
buvo paskelbtas vakar rytą.

Tarp paklaustųjų buvo Will- 
iam Green, AFL preziden 
Lloyd D. Leth, Chicagos advo
katų pirmininkas, A. Johnston, 
gelžkeliečių brolijos viršinin
kas ir eilė kitų žymių žmonių

“Reikia Hitlerį Supliekti”.
Daugelis betgi ab'ejojcr ar 

greitai pasiseks planą įgyven
dinti, nes pirmiausiai, juk rei
kia Hitlerį .supliekti.

Keli asmenys palygino šį pla
ną su VVilšon punktais ir pa
reiškė, kad iš jo punktų gali 
būti tik tiek naudos, kiek buvo 
iš pastarųjų. *

Edvardas Mileskis Paskirtas Eskadrilės 
Lyderiu-Asistentu Kanadoje

sai buvo vienintelis amerikietis 
grupėj, todėl jam teko proga 
artimiau su gen. gubernatorium 
susipažinti ir pasikalbėti. Jis 
labai malonus, neišdidus ir kal
bus žmogus.

< . *

Po šio priėmimo Mileskis va
dovavo eskadrilei, kuri atliko 
formacinius skraidymus aukš
tiems Kanados lyderiams.

“USA”
Kaip ir kiti amerikiečiai la

kūnai Kanados aviacijoje, taip 
ir Mileskis ant uniformos ne
šioja raides, “USA”, kurios pa
rodo, kad jisai yrh Dėdės Šamo 
sūnūs.

Iš Kanadiečių girdėjome, kad 
vietinėj karo aviacijoje yra ir 
daugiau lietuvių, bet jų pavar
džių nežinome. Rs.

siėmė ir krautuves atėmė iš vi
sų.

“Mažoji Amerika”.
“O kai klausiate apie išveži

mus, tai būna taip, kad kuriais 
nors sumetimais suima ir išve
ža, kur, nežinau. Tik jau nebe
grįžta.

“Rusų kareiviai sako, kad 
pas mus buvo mažoji Amerika, 
nes pas mus visko taip buvo...” 
“Plaukai Stojasi Ant Galvos”

Chieagietis James Leistru- 
mas, 2932 West 391 h street, ga
vo laišką nuo giminaičio Kur
šėnuose, kuriame irgi plačiai 
kalba apie nepaprastą brangu
mą, ir sako, “Tai tamsta dabar 
pažiūrėk ir pagalvok koks yra 
skirtumas tarp prekių, ir kaip 
Lietuvoje reikia gyventi žmo
nėms. Oi, dar yra daug ką pa
sakyti, bet reikia lilėti, reikia

e Du reporteriai iš Delaware 
valstijos, dabar žinos kai ką 
apie garsiuosius Chicagos plė
šikus. Jie sustabdė laikraštinin
kų automobilį prie 14-tos ir Wa- 
bash, ir atėmė nuo abiejų $100, 
radio aparatą ir laikrodėlius. 
Negali toliau atostogauti, nes 
abu paliko be cento. Apiplėštie
ji yra, Martin H. Levin ir Jo
seph A. Huskill, abu iš Wilming- 
ton, Del.

• Prie State ir Goethe va
gys atėmė $500 vertės chirur
ginių instrumentų nuo armijos 
daktaro, Leit. Harold Boros, at
vykusio Chicagon iš Fort Ben- 
ning, Ga.

• Nuodų išgėrusi mirė 58 
metų berwynietė, Mrs. Helen 
Westphaf, 1317 Elmdale avė. 
Ji labai susirūpino ir krimtosi, 
kai jos duktė išsikraustė ki
tur gyventi.

Florsheim Vėl 
Pakėlė Algas 
Darbininkams 5%

penkiais nuošiin-

Pirmenybė Seneliams
Aplikantai turi būti Chica

gos gyventojai, ir piliečiai. Pir
menybę gaus seneliai ir netur
tingos šeimynos su vaikais. 
Taipgi bus žiūrima koks dabar
tinis aplikanto butas- Aplikaci
ja bus priimta tik tada, kada 
pasirodys, kad dabartinis butas 
yra labai blogas ir nesanitari- 
ais, arba aplikantas neuždirba 
ganėtinai daug gerą butą nu
sisamdyti.

' Kur Paduoti Aplikacijas
Aplikacijas reikia priduoti 

namų raštinėje, 501 West Oak 
;treet, arba Chicago Housing 
Authority, Tenant
Jffice, adresu 1000 So. 
Street.

Dege Du Lietuvių 
Namai

Wp. Flight Commander

dirbtuves Chica- 
dirba apie 3,500

Selection
Lytie

Visos Trys Dirbtuvės Dirba 
Labai Smarkiai.

Florsheim avalinės bendrovė 
vakar paskelbė, kad šiemet an 
tru kartu pakelia algas savu 
darbininkams 
čiais.

Ji turi tris 
goję, kuriose
vyrų ir moterų.

Visos dirbtuvės dabar turi 
pilnus sąstatus darbininkų ir 
sako, nespėja gaminti kaip vy
rišką, taip moterišką avalinę.

Kompanija daranti didesni 
biznį negu rekordiniais 
1929 metais.

Suėmė šešis
Brightonparkiečius

1928

l'ėvai Pabėgo, 
Ugniagesiai Išgel
bėjo Vaikus

Užsidegė namas adresu 1015 
Larrabee street.

Jame gyvenę William Brank- 
ley ir žmona panikos apimti šo
ko gatvėn iš antro aukšto lan
go, viduj palikdami dvi mažas 
mergaites 2 ir 4 metų amžiaus.

Ugniagesiai atvažiavę namą 
gesinti abi išgelbėjo.

- Willow Springs policija areš
tavo šešis jaunus vyrus iš Bri- 
ghton Parko apylinkės (visi lie
tuviai) kamantinėjimui apie 
dviejų merginų kriminalį užpuo- 
’imą.

Revere Copper 
Daug Uždirbo

Revere Copper and
Co.,, kurios viršininkų ir dar
bininkų tarpe yra nemažai lie
tuvių, skelbia, kad šįmet per 
pirmus šešis mėnesius padarė 
$2,363,834 gryno pelno, apie dvi
gubai daugiau negu per tą pa
tį laiką pernai.

Brass

Nuo aliejum sumirkusių sku
durų vakar rytą užsidegė gyve
namas namas adresu 1921 So 
Peoria street, kuriame gyvena 
lietuvis J. Dargis su šeimyna. 
Gaisras buvo greitai užgęsiptas 
nes netoliese yra ugniagesių sto
tis.

Užvakar naktį apdegė namas 
adresu 2446 Bloomingdale Rd., 
kuris priklauso kitam lietuviui, 
Povilui Stankui. Gaisras kilo 
nuo šiukšlių.

Maisto Krautuvės 
Pardavinės Apsau 
gos Ženklus

Su rugsėjo 15 d., visos mais
to krautuvės Amerikoje pradės 
pardavinėti 10, 25 ir 50 centų, 
taipgi $1.00 apsaugos ženklus, 
kuriuos valdžia išleido sukelti 
pinigų už ginklus užmokėti.

Sutaupius tam tikrą skaičių 
tų ženklų, juos galima iškeisti 
į taip vadinamus “Apsaugos bo
nus”. Bonai moka nemažą nuo
šimtį. .

Traukinys Užmušė 
Darbininką

■ • . '

Indiana Hąrbor Beit Railway 
yarduose garvežys užmušė 62 
metų darbininką, Arthur Dele- 
hanty. Jisai gyveno adresu 1233 
West 78th Street.“

. E. Mileski
“A Lithuanian boy, doing his 

'oit for America”.
Taip Kanada apibudina jau

ną Amerikos lietuvi, Edvardą 
Mileskį, kuris tik šiomis die
nomis buvo pakeltas į eskadri
les lyderį-asistehtą Kanados ka
ro aviacijoje. Ji paruošia laku 
aus garsiai britų Karo Aviac- 
jai, RAF.

Gyvena W/oniingė
Edvardas Mileskis yra buvęt 

chieagietis, sūnūs pp. Peter Mi- 
’eskių, kurie per eilę metų gy
vena Worland miestelyje, Wy- 
jming valstijoje, ir ten užlai
ko biznį“, “Stockmgn’s Bar”.

Pirmuosius lajSįįnd mokslas 
Dep. Flight CopĮmander Miles
ki išėjo Chicagdj 12-ką melų 
atgal, ir nuo to laiko darbuo
jasi aviacijoje be pertraukos,. 
Du metu atgal jisai įstojo į 
Royal Canadian Air Force (Ka
nados karo aviaciją) ir dabai 
mokina kadetus aukštojo skrai
dymo Trentono karo aviacijos 
stotyje, Ontario provincijoje.

Gavęs pakėlimą į lyderius- 
asistentus, Mileskis vadovauja 
“C” eskadrilei, kuri randasi 
Trentono aęrodrome. Tai labai 
atsakominga, aukšta vieta, ku
riai skiriami didelių gabumų ir 
patyrimo lakūnai.
Pagerbtas Gen. Gubernatoriaus

Liepęs 11 Kanados, gene- 
ralis ♦gubernatorius Earl of Ath- 
lone, Anglijos karaŲęnės brolis 
ir karaliaus giminaitis, suren
gė priėmimą Mileskiui ir kitiems 
karininkams, kurią tarnauja 
Trentone. Mileskis rašo, kad ji-

Darbininkas Žuvo 
TownofLake

Antras Sunkiai Sužeistas.
Vienas penteris buvo užmuš

tas, o antras kritiškai sužeistas, 
kai sugriuvo sukaltos lentos 
lies. 4758 South Ashland ave
nue, kur jie maliavoje namo

veri.

Užmuštasis buvo 64 m, M. 
Aronovitz, 2816 Thonias Street, 
o sužeistasis A. Portnoy, 831 
Wi!son avenue.

Patriotines Iškilmes 
Town of Lake

Įvyksta šįvakar
T0WN OF LAKE. — Davis 

3quare Parke, prie 45-tos ii 
Marshfield avenue, šįvakar į- 
vyksta iškilmės pavadintos 
‘Americans Ali”. Jas rengia 
parko valdyba, CYO ir įvairios 
vietinės organizacijos, jų tarpe 
ir lietuviškos.

Programą pildys vietos vai • 
kai, legionieriai ir jaunuoliai iŠ 
NYA. Įžanga nemokama, pra
džia apie 7:30 V.v.

Chicagos Raudonasis Kryžius 
skelbia chicagiečiams, kad yra 
pasiryžęs parūpinti įvairių reik
menų — kaip pagalvių, “afan- 
gų” kepuraičių, ir kitokių daik
tų -kareiviams ir karo jurinin
kams, kurie guli ligoninėse.

Moterys ir moterų organiza
cijos, kurie/iiorėtų prie šio dar
bo prisidėti, yra raginamos su
sižinoti su R.K, raštine/ad. 616 
South Michigan avenue.

“Į Maišą Sukišti.”
“Dabar Lietuvoje tik plaukai 

stojasi ant galvos. Vokiečių iš 
Lietuvos išvažiavo, sako, apie 
40 tūkstančių, o lietuvių buk 
išvažiavo į Vokietiją apie 60 
tūkstančių... Sunku apsakyti da
bar apie Lietuvą, esame suriš 
ti ir į maišą sukišti ir su mu 
mis ką nori, tą mums daro...’

Jaunas chieagietis Jonas šlio 
žis, 2537 W. 45th Street, šį laiš
ką gavo nuo savo mamytė* 
Šiauliuose. Ji rašo:
“Darbininkų Valdžioj Pasirėdy 

ti Nereikia.”
“. .. Joneli, ko tu taip maža 

laiškų rašai. O gal prapuola 
kad mes mažai gaunam? žinai 
kad tu parvažiuotum, dabai 
Lietuvą visai kitaip rastum. Li 
kom beturčiai, žemę valdžia pa 
ėmė ir dar žada visai išvaryti . 
kolchozą, kad visi dirbtų pei 
vieną.

“Blogos pas mus naujienos 
visko ir aprašyti negaliu, be 
gal jau jus žinote, kaip pa: 
mus yra. Pas mus, brangus su 
neli, Lietuvoj nėra kalendorių 
Nupirk ir parsiųsk, nes neži 
nom nei švenčių nei nieko. Jei 
gu gali, atssiųk kokią porą do 
lerių dėl sprabos ar eis... Pas 
mus vyriškas kostiumas kai 
nuoja tūkstantį rublių, kur pir
ma buvo 90 ar 100, o man suk 
nelė 300 rublių. Nupirkti nega 
Įima, bet tai vis niekis, kai 
tik butų ko valgyti. Darbininką 
valdžioj pasirėdyti nereikia 
taip sako. Tai tokios pas imu 
naujienos.

“... Nesupyk Joneli, kad taip 
nieko gero neparašau. Neturim 
ką gero parašyti, visi ubagais 
palikom...”

Vakar rytą prie Wabansia ii 
Pulaski gatvių nuo bėgių nu 
šoko Northwestern pasažierinic 
traukinio garvežys. Keleiviai 
buvo smarkiai sukrėsti, bet vi
si išliko sveiki. Vagonai pasili
ko ant bėgių.

rJ;x- ii®

Kels ViSas Nuomas 
Chicagoje $5—$10

Chicagos Real Estate Board 
iraneša, kad namų savininkai 
Shicagoje rudens sezono pra- 
ižioje žada pakelti nuomas vi
jų rusiu namuose po $2.50 ik: 
;5.00 mėnesiui.

Chicagoje dabar yra didelis 
jutų trukumas, todėl nesunku 
navininkams didesnes nuomas 
jauti, be to, jie skundžiasi, kad 
jaskutiniu laiku padidėjo užlai
dos tarnautojams, už remontus 
r taksus.

Jam Neapsimokėjo 
Būti Didvyriu

Išgirdęs nusigandusios mote- 
•iškės riksmą, 29 metų Joseph 
Jabierski, 932 N. Willard, p.t- 
’.ileido važiuoti automobiliu jai 

pagalbą.
Atrado plėšiką užpuo’usį 23 

aetų Mrs- Leoną Van Dyke, 
hicagietę nuo 833 N. Lamon 
venue. Jisai bandė atimti jai 
aitomobilį, bet moteriškė tyčia 
:ur tai nusviedė raktus.

Nerasdamas raktų, piktada- 
•is tada užpuolė Babierskį, šė
lo į jo automobilį ir nuvažia
vo.

‘Rooseveltas
Apgaudinėja 
Amerikiečius”

mi
klu’

kad

Pro-hitleriškas America First 
Komitetas surengė masinį 
Ingą Chicagos Arenoje, 
raibėjo izoliacininkas šen. 
•aid P. Nye. Jisai pareiškė,
iuodamas pagalbą Hitlerio prie
šams ir norėdamas “Ameriką 
įvelti į karą”, prezidentas “ap
gaudinėja Amerikos visuome
nę”.

Mitingo publika kaukė ir 
švilpė Roosevelto vardą pami
nėjus.




