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VOKIEČIAI IŠVYTI IS GOMELIO, ŽLOBINO 
IR ROGACEVO, SAKO SPAUDA

Sunaikinta iš Prancūzijos atsiųsta 
naciu divizija

AŠIES LYDERIAI RUSIJOS ŽEMĖJE

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
2 d. — Britų valdžios sluoks
niai patyrė, kad visame centro: 
fronte raudonoji armija pradė
jo labai smarkią ataką, kuri pa
darė naciams labai didelių nuo
stolių.

Sovietų puolimas vystosi 175 
mylių ilgio fronte tarp Smolen
sko ir Gomelio. Atėjusios ži
nios sako, kad visame šiame 
ruože rusai smarkiai sumušė 
vokiečius ir privertė nacių ka
riuomenę trauktis atgal.

Iš Švedijos atėjusios spaudos 
žinios tvirtina, kad sovietų ka
riuomenė iŠvyjo vokiečius iš 
Gomelio, Rogačevo ir žlobino. 
Nacių maršalo Bock armija pa
skubomis traukiasi visame cen
tro fronte.

Maršalo Bock kariuomenė la
bai mechanizuoat. Paskutinėm 
dienom prasidėjęs lietus visiš
kai paplukdė kelius ir motori
zuota kariuomenė negali judė
ti. Sovietai naudojasi proga ir 
lengva kariuomene naikina ju
dėti negalinčiu^ šnąędįųs.^, A

Centro .fronto puolimui vado
vauja sovietų maršalas Tirtib-' 
Šenko. Įsakymus fronte atlieka 
sovietų generolai Konev ir Ra- 
kovsky, kurie vokiečius spau

IRANO VALDŽIA SUSITARĖ SU BRITU IR 
SOVIETU PASIUNTINIAIS TEHERANE

Paliaubos dar ne
pasirašytos

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
2 d. — Britų valdžios atstovai 
šiandien pareiškė, kad britų ir 
sovietų ministeriai susitarė su 
Irano valdžios atstovais nesu
sipratimui likviduoti.

Iki šiam metui dar nepasi
rašytos paliaubos, bet jau pri
eita sutarimo visuose principi
niuose dalykuose.

Pasitarimai vyksta Teherane 
ir Irano valdžios atstovai getai 
jaučiasi pasitarimų metu, ries 
krašto nepriklausomybė bus ne
liesta.

Persijoj susitiko bri
tai su rusais

BAGDADAS, Iranas, rūgs; 2 
d. — Vakar Senna miestelyj ė 
susitiko sovietu ir britu kari
ninkai. kuriems buvo išakyta 
išvalyti nacių agentus Irano te
ritorijoj. . ,

Kol atvyko vertėjai, britu it 
sovietų karininkai sėdėjo už sta
lo ir ramiai gėrė vodką su 
alum.

Atėjus vertėjui, karininkai 
pasitiesė žemėlapius, pasidarė 
pastabas, pasakė trumpas kal
bas ir vėl išsiskirstė. Rusai iš
vyko į Kašviną, o britai liko 
Senna mieste.

Naciu agentai puo
lė britus

BAGDADAS, Iranas, rūgs. 2 
d. — Kermaša miestely, kai 
persų kariuomenė nutarė dau
giau britams nesipriešinti; na- 
britus.

džia žnyplėmis iš dviejų pusių.
Kiti sovietų kariuomenės da

liniai smarkiai puola nacius Le
ningrado ir Ukrainos frontuo
se.

MASKVA, Rusija, rūgs. 2 d. 
— Raudonoji armija, puldama 
vokiečius centro fronte, visiš
kai sunaikino nacių pėstininkų 
diviziją, kuri prieš kelias dienas 
tapo atsiųsta iš Prancūzijos. 
Vokiečiai stovėjo Toul mieste, 
prie Nancy.

Leningrado ir Dniepro srity
se pravestos sovietų kontraata- 
kos davė progos užpakalinėms 
sovietų dalims gerai apsikasti 
ir įsistiprinti. Dabartiniu metu 
vokiečių puolimas butų sulai
kytas.

Odesoj sovietų kariuomenė 
smarkiai priešinasi vokiečių ir 
rumunų. karo jėgoms. Sovietu 
karo laivai patruliuoja Juodąją 
jurą ir daro priešams dideli'’ 
nuostoliu. Sovietų karo prane
šimas sako, kad nė vienoje fron
to dalyje vokiečiai nepajėgė 
prasiveržti sovietų teritorijos 
gilumpn. i-/ '• ’
' Baltijos juroj^, sovietų avia
cija paskandino vokiečių laivą 
su kareiviais ir karo medžia
ga.

Nacių turistai ištraukė prieš
tankines patrankas ir pastojo 
kelią britų kariuomenei. Na
ciams buvo įsakyta išsprogdin
ti žibalo versmes, bet britų 
aviacija sutrukdė jų planus.

Kermaša apylinkėje britai lik
vidavo nacių agentus ir išvyko 
į Senną.

Amerikos sinkiai 
pasiekė Rusiją

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
2 d. — Britu korespondentai 
tvirtina, kad Amerikoj gaminti 
lėktuvai jau pasiekė sovietu te
ritoriją ir netrukus išskris ko
voti prieš naciu lėktuvus.

Neskelbiama kiek ir kokių or
laiviu atvežta, bet manoma, kad 
frontuose naciams bus smarkiai 
Užkirsta.

Nelaisvėn paimti naciai tvir
tina, kad vokiečiu valdžia jau 
rengia savo krašto gyventojus 
ilgai žiemos kovai, rytų fron
te.

Neišaiškinta 47 rusų 
misija

NOME. Aliaska, rUgs. 2 d.
— Atskridę 47 sovietų lakūnai 
dų agentai pradėjo apšaudyti 
dar tebesiranda Aliaskoj.
- Anton Fedotov, sovietu am
basados Washingtone sekreto
rius. vakar kalbėjosi su atskri
dusiais rusais, bet atsisakė pa
sakyti kokia yra atskridusių mi
sija. Rusu lakūnų grupei va
dovauja lakūnas Michail Gro- 
UioV. ' -

Amerikos karo valdžia buvo 
informuota apie atskridima, nes 
paruošė aerodromą ir'laukė at
vykstančių keleivi^ ’ 'L <

i NATI.TTENU -ATM E T“l»>nh<v\
Ši iš Berlyno per radiją atsiųsta foografija parodo Adolfą Hitlerį ir Benito 

Mussolinį “belankant karo griuvėsius- R įsijos teritorijoje.” Iš kairės dešinėn: 
Hitleris, Gen. von Kinge, Mussolini, ir Gen. Keitei.

SU JAPONAIS VEDAMI PARENGIAMIEJI 
PASITARIMAI, SAKO IHLL

Derybos dar nepra- 
sidė josios

WAŠfiiNGTON, D. G.„ ru?s< 
2 d. — Sekretorius Hull laik
raštininkams šiandien pasakė, 
kad derybos su japonais dar 
nenrasidėjusios.

Vedami tiktai parengiamieji 
pasitarimai, jeigu paaiškės, jog 
abi valstybės galės susitarti, 
;ai bus pradėtos derybos. , ;OĮf

Hull pasakė, kad jis kelis 
kartus matėsi su japonu amba
sadorium, kalbėjosi įvairiais 
reikalais, bet jokių konkrečių 
rezultatų dar neprieita.

Janėnai nepatenkin
ti J. V. atsakymu

TOKIO, Japonija, rūgs. 2 d.
— Japonu valdžios sluoksniai 
nepatenkinti sovietu ir Jungti
niu Valstvbiu atsakymais dėl 
karo medžiagos vežimo į Vla
divostoką.

Janonų valdžią dar kartą kels 
ši reikalą ir pasiųs abiejų kra
štų valdžioms kitas notas.

Iki šiam metui japonų prem
jeras negavo RooseVelto atsa
kymo, bet tikimasi netolimoj 
ateityje jis gauti. Japonai žada 
paskelbti plačią japonų vande
nų zoną.

Konoje gali būti 
nuverstas

• ’ z • . M a * ’ • '■
’ 1 4 • A .* ‘ ■’ ’

ŠANCHAJUS, Kinija, rūgs. 2 
d. — Atvykusieji keleiviai tvir
tina, kad politinė padėtis Japo
nijoj labai nerami ir galima 
laukti didelių netikėtinumų* *

Naciairiš ' sim^atizuoj ą j aponų 
karininkai nepatenkinti dabar
tine Konoje politika ir jėga ren
giasi nuversti jo kabinetą.

Sausumos ‘ karininkai norėtų 
stoti -‘ašies” pusėje ir dalyvau
ti kare su vokiečiais prieš An
gliją ir i Jungtines Valstybes,

— Vokiečių ir prancūzų gy
dytojai skelbia, kad Lavalio 
sveikata* gerėjanti.- Deatd!tewb 
peratura visai nukrito.1 į

Iš Paujamos veja 
5,000 juodukų

- -PANAMA,; sostinė, rūgs. 2 d-
— Prezidentas Arnulfo Arias 
paruošė, planą sulig kuriuo renr 
giasi ' išvyti ’ iš ^Panamos 5,000 
juoduku,’’kurie dirba įvairiuo
se darbuose. ,

Manoma, kad šis. prezidento 
dekretas palies ir Jungtinių Val
stybių zonoje dirbančius juodu
kus. ’i"

Pirmon eilėn išvys iš krašto 
visus tuos juodukus, kurie at
vyko iš kitų kraštų darbo ieš
koti, nes jie numušė Panamos 
darbininko uždarbius, sako pre
zidentas.

Žuvo transatlantinis 
lėktuvas

LONDONAS, Anglija. rūgs. 
2 ,d. — Aviacijos ministerija pa
skelbė, kad žuvo 'vienas trans
atlantinis lėktuvas; kuris išskri 
do iš Amerikos ir nepasiekė 
Anglijos.

Orlaivyje Buvo 10 asm!nu 
iu tarpe politinių patarėjų ir 
lakūnų.

žuvo Guy de Baillet-Latour. 
belgu kolonijų ministerijos pa 
tarėjas, kuris važinėjo Wash- 
ingtonan valdžios reikalais.

Darbininkų heleriai 
r prieš nacius

NEW YORK, N. Y., rūgs, 2 
d. — Labo? Day proga per ra, 
di ją pasakė kalbą - Sidųev HilL, 
man, AFL pirrtiiriinkąs W.illiąns 
Green ir B. Carey, kuris Raibė
jo vietoj sergančio CIO pirmi
ninko. > '

Anglijos darbiečių lyderis Ei> 
nešt Bevin pąsakė kalbą, ku
rioje padėkojo už amerikiečių

ORAS
Didelis debėšUėtuiftas,;v^ąli - 

mas lietuš. '..A'--'. -.rA jp 
■ Saulė teka 6:1D; leidžiam

— 7:22. ■ : - 

pastangas, bet pateaė gamint 
daugiau karo medžiagos.

Bevin patarė darbininkam:
vienytis, kad butų sunaikint;
nacių pabaisa.

Amerikos vokiečiai 
Hitlerį

NEW YORK, N. Y., rūgs, i 
d. — Vokiečių kilmės .lojalų; 
amerikiečiai išleido atsišaukimą, 
nukreiptą prieš Hitlerio užma 
čias. • .

Atsišaukimas išverstas i t 
kalbas ir pataria gyventojams 
turėti vilties, nes Hitleris biif 
sumuštas.

Amerikos vokiečiai kreipias, 
į Vokietijos vokiečius ir liepi; 
galimai greičiau nusikratyti vi 
sai vokiečių tautai užaugintos 
gėdos.

Britų karininkai 
Amerikos ma- 

nievruose
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

2 d. — Devyni aukštesni britų 
karininkai stebi Arkansas pla 
tumose vykstančius Amerikos 
kariuomenės manievrus.

Britų karininkai dalyvavo ši< 
karo operacijose ir turės progos 
palyginti Amerikos kariuome 
ties veikimą. '

Britų karininkai yra pasiry 
:ę teikti amerikiečiams visas 
nformacijas ir atsakyti j visus 
Amerikos karininkų klausimus.

Rooseveltas tariasi 
su bendradarbiais
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

2 d. Prezideptas Roosevel- 
tas, pasakęs griežtą kalbą prieš 
nacius Hyde parke, šį rytą su 
grįžo j Washingtoną ir prade 
io pasitarimus su savo bendra 
darbiais. ; .

Prezidentas kąlbėj osi su vice
prezidentu Wąlląęe ir su sena
to užsienio komisijos nariais.

Roosęveltas pietavo kartu su 
/sekretorium. Hull /ir aptarė to- 
limųjų rytų ir Europos padč-

'.J
Britų ^aviacija vakar smar- 

kiai bombardavo Rednlandą.

VISOJ LIETUVOJ SUDARYTOS KOMISIJOS 
NETEISINGAI ATIMTAM TURTUI GRĄŽINT b*

Dėmesys bus kreikiamas į viešąją, o ne 
į privatinę naudą

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 2 d. — Visi Lietuvos burmis
trai įpareigojami sudaryti komisijas peržiūrėti paduotiems ir 
paduodamiems skundams dėl neteisėtai nacionalizuotų namų ir 
kito nekilnojamo turto.

Skundai privalo būti paduoti vietos burmistro vardu, kuris 
juos tuojau perduoda sudarytoms komisijoms, o pastarosios sa
vaitės laikotarpy turi tuos skundus išspręsti. Skundą teigiamai 
išsprendus, nacionalizuotas turtas tuoj grąžinamas jo teisėtiems 
savininkams.

Ekonominiam susitvarkymui ir nuostatams pravesti suda
ryta penkių asmenų komisija, kurion įeina profesorius Vitkus, 
Matulionis, Mackevičius, Darnusis ir švipa. Kol bus išleisti nuo
statai, nacionalizuoti turtai privalo būti valdomi tų įstaigų ir as
menų, kuriems jie yra pavesti valdyti. Pertvarkymo metu bus 
laikomasi dėsnio: viešoji nauda virš privatinės naudos.

Studentai gina diplo
minius darbūs

KARALIAUČIUS, - Vokietija, 
rūgs. 2 d. — Kauno Universi
teto statybos fakultete šie šiu
lentai gynė diplominius projek
tus inžinieriaus laipsniui įgyti:

Naciai stengiasi pa
kenkti J. Valstybėms

ANTOFAGASTA/ Čilė, rUgš 
2 d. — Išvytas nacių ministė- 
ris iš Bolivijos deda pastanga; 
pakenkti cino ir lungsteno iš 
vežimui i Jungtines Ameriko: 
valstybės,

Bolivijos užsienio ministeri' 
sako, jog valdžia išvyjo Wend 
lerį todėl, kad jis buvo ne tik 
tai vokiečių diplomatas, bet ’ 
nacių partijos organizatorius.

Dabar išvytas nacių agenta; 
stengiasi pakenkti geriems Ame 
rikos ir Čilės santykiams.

— Islandijoj žuvo Ameriko; 
lakūnas Meeks. Besileidžiant su 
dužo orlaivis.

— Amerikos kariuomenės už 
sakyti tankai išvežti į briH 
frontus. Kariuomenė užsakė žy 
miai patobulintus ir stipresnius 
tankus.

— Popiežius priėmė 100 na
cių kareivių, davė vokiečių la 
kūnams palaiminimą, bet jiėnis 
nepasakė kalbos.

— Vokiečiai giriasi, kad jų 
karo jėgos žymiai priartėjo prie 
Leningrado.

— Slapti prancūzų teismai 
nuteisė 9 asmenis ilgiems me
tams kalėti.

VĖLIAUSIOS
— Vokiečiai skelbia, kad rusai smarkiai puola, bet nacių 

kariuomenė) -paėmė Carskofe Šėlo ir artėja prie Leningrado. 
Raudonoji armija nesunaikino buvusių carų buveinės.

— Naciai užsieniečiams paskelbė, kad nuo karo pradžios 
britai orlaiviais užmušė 38,000 civilinių Vokietijos gyventojų. 
Sužeistų skaičius didesnis.
. —- Praeitą naktį sustojo Berlyno, Pragos, Bukarešto ir Bu
dapešto radijo stotys. Britai sd rusais bombarduoja minėtus 
miestus.

— Japonijoj militaristai pradėjo smarkią propagandą prieš 
Konoję kabinetą ir reikalauja sustabdyti Amerikos benziną, ku
ris siunčiamas Vladivostokan.
. Karo departamentas paskelbė, kad atvykstantieji 47 so
vietų piliečiai yra paprasti teehhikai ir inspektuos Amerikos ka
ro aviacijos fabrikus.

— Sovietai paneigia užsienyje pasklidusius gandus apie no
rą susitaikyti su suomiais.

--- Vokiečiai traukia dideles karo jėgas iš Prancūzijos į so
vietų frontą; -{nes nacių kareiviai labai išvarginti, sako sovie
tų radijas.

Jeronimas Vytautas Dabrila, 
Domas Pekarskis, Jurgis Gim
butas, Viktoras Dargis, Jurgis 
Okunis, Aleksandras Bulota, 
Aleksandras Petrelevičius, Sta
sys Laurinskis ir Kazys Bu
čas.

Visi studentai apgynė savo 
darbus.

Lietuviams neleidžia 
"^ laikyt ginklų

« r- ’—KAR'ALĮį-UčIUS, Vokietija, 
rūgs. 2 d. .— Paskubtas vie
šas pranešimas, kad Lietuvos 
gyventojams neduodami leidi
mai ginklams laikyti. Tais rei
kalais piliečiai prašomi į jokias 
:staigas nesilankyti.

Birželio pabaigoje Kaune bu
vo uždrausta pardavinėti svai
ginamus gėralus, šį uždraudimą 
paskelbė J. Skorubskas, pasira
šęs už prekybos ministeri.

Nežinia ar šis draudimas dar 
Ir dabar tebeveikia.

Pozdniakovas buvo 
čekos vadu

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 2 d. — Laikraštis “Į Lais
vę” rašo, jog bolševikų palikti 
dokumentai rodo, kad vyriau
siu čekos vadu bolševikų oku- 
puotoj Lietuvoj buvo Pozdnia
kovas.

Oficialiai Pozdniakovas ėjo 
komisarų tarybos atstovo parei
gas sovietų • Lietuvoje.

Prieš okupaciją Pozdniakovas 
ėjo sovietų Rusijos pasiuntinio 
pareigas Lietuvoje, vėliau buvo 
vyriausiuoju čekos vadu.

"naujienos



IS VISUR APIE VISKĄ
Žinios iš darbininkų gyvenimo

TORONTO, Ont. — Rugpiu-

turėjo sekpiįngą piknįką gra
žioje ‘Tlenlep’s Point” saloje, 
publikos, kaip rengėjų rekor
dai rodė, buvo per 50Q. Išdaly
ta keliasdęšimts prizų. Laimiu-, 
gi išlošė ir vertingų dovanų. 
Buvo prakalbos, kurįosę kalbė
jo C. C. F. (socialistas) 2-rų 
wardo aldermcįpąs W. Depisun 
ir C. C. F. Ont. provincijos pir
mininkas Sam Lawrence.

Socialistų alderjnąnas
Pirmasis kaipo aldermanąs 

daug kalbėjo kas yra daroma 
miesto valdyboje ir kaip jam 
vienatiniam darbininkų atsto
vui prisieina kovoti už darbi
ninkų, namų savininkų ir 
smulkiųjų verslininkų reikalus. 
Tarp kitko pažymėjo, kad Šis 
piknikas yra tradicinis, ketvir
tas iš eilės, ir kad kas metai 
simpatikų į jį atsilanko dau
giau ir daugiau.

Aųtpsis kalpėja daugiau 
bendrais reikalais. Ęąigdaipas 
pabrėžė, kad jei mes nenorime

lo, kas buvo: bedarbės, relicf 
ir kitokio skurdo, mes turime 
būti čia su C. C. F; socialistų 
dybipipkU kuri 
laidžiai kovoju ųž darbiųjų 
reidus. Tąnpe dąębinink$k^- 
me pįkųike d^yvavo ępąžąs 
barelis |įętWYių. Putų gęr^į, 
kad ir kiti lietuviai įdomautus! 
darbininkiškomis pramogomis.

SĮusįrįnkunas
C. C. Lietuvių Skyriaus 

susirinkimas įvyko rugpiučio 
13 d. Susirinkimas buvo šauk
iąs tikslu išrinkti delegatus į 
Kąnadps Lipt. Tarybos seimą, 
kuris įvyko rugpiučio 30 ir 31 
d. d. Montreale. Delegatais iš- 
rinĮcti (). IndreĮieųė ir. Tau-

Look Behind You, Sami I

KODeL laukti?
KAINOS KXLA 

Jus dar galite gauti ilgalaikius 
išmokėjimus. Įmokėkite tik $5.
1935
1935
1934
1933
1936
1936
1937
1935
1939 
1939 
1940

Plymouth Sedan ....... $ 95
Ford Sedan ........  85
Nash Sedan ................  95
Plymouth Sedan ........... 65
Plymouth Sedan ......... 195
Ford Sedan .............  135
Ford Sedan ..............   195
Chevrolet Sedan ......... 145
Plymouth Sedan ......... 395
Pontiac Sedan ............ 435
Plymouth Sedan ......... 445

100 kitų puikių barenų.
Tiesiogis fabriko ątstovas.

WENZEL
• DE SOTOU-piftĮMOUTH*^

1143 Diyersey^^-
Atdara vakarais ir sekmadieniais

go komitetą A. Tren^ęjis ir J« 
Novogępdskąs. ^rinįty vaidin
go uždavįpys yrą: aiškinti ę. 
C. F. progęąpią, kovps tikslus 
įr |)urti tarpę yąidįnge gyve
nančius darbininkų^ j organi- 
«P9tą dąvfcą-

Raidingo komitetą^, į kurį 
įeis po du atstovu ųuo liętųvių 
C. C. F. skyriaus, čekoslokakų 
ir angių, mano rengti žiemos 
laiku daugiau prakalbų, pa
skaitų, diskusijų ir parepgiipų. 
Yądmąąi^ nup kąjbų bus ę ną- 
nia pęie reąląus dąębo. Svei
kintina. Dalyvavę skyriaus na
riai apsimokėjo visi pąęio mo
kesnius ir paro.de nemažo pasi
ryžimo dirbti žmonijos gero
vei.

Karo nebųtų buvę

Mes Kanados lietuviai esame 
kad tulinie gazie-,laimingi

■ ; .j. ‘ *

Z—

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders

kad tas redaktorius pp pasira
šytos Stabno-Hitlerio draugin
gumo sutarties 1939 m. ėmė 
rašyti savo skaitytojapis ne 
apie karų, bet apie taiką. Ar. 
po pasirašymo sutarties tikėju

|<itas klausimas, bet kad žiop
las reduktorius pasirodė b ogas 
burtininkas, tą visi greitai 
žinojo, kai nuo pasirašymo

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
of tener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and deiv 
turės freąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerino Antiseptic employed as a 
mouth ringe. It jmmediątely nąąkea 
the breath sweeter, purer, lesa likely’ 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Be f ore Any D ate Ųse 

(.ISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Suteeter.

^AMERKA’S LARGEST 
■ SELLIN G BRAND . . .

7' '

JACK SWIFT

0

Xw<«W

iųmųpącįęipp ]<i|iems neprime- 
'.Vietai w«tis apiękitus 

ar negeriau butų pasirūpinti 
kadą Stalinei ąąulė vėl duos 
sakymą ^‘kovoti prieš hitleriz- 
ną yra politinė beprotybė”.

Ąr panikas |»JJYP
Ij^ejjjpingas, |JJS dflpg

i)j‘lcs,,ė yeiHH 
yra kaip “L. B.y pravadyriai 
meluoja, kad jų pikniką kas 
skųpdę*. tikėti skundimu, 
tai “L. B.” gali jų ieškoti 162 
GlRrempflį S,t-, P nę įgjybinin- 
ky tesu ‘-‘L- B ”
W urUpms' grau-

‘■'Kaip kiekvim? ‘U.iaudies 
tsip ir šis 

isk,is- 
M te? toks

w Hw)fflališkas 
Bte kaip buvę 

?kteitete . taip te ?*? rwj° šu-

tartie? teteft Wlte’
ris temteite ir
ge ssisras- W
sekinė B. į. ąijjjjįp.
yra tfl>. hll
“L. Balsas*’ susitraukė per pu
sę. Iš du kąri s^Y^itįpio P$Įį|<o 
savaitiniu. Ląikrąščio foęmąįa:- 
i c. k ėjo sumažinti. Vis 
stalinišką žioplumą.

Išmokė Ylą
Ne vieną žioplį Hitleris išmo

kė; išmokė jis ir p. J. Ylą. Dėl 
įdomumo noriu pacituoti ką p. 
J. Yla rašo dabar, kada jo, “tai
kos apaštalas” nusikraustė pa
lei bepingrado ir Mą^kyos Var
tus. Dabaę jj$ fgšot^^Civveni-

?tei N«ya stebite te 
H ftete- 

via — 1 te MsffltePteft? ™ 
feiiptea te'tetem — te 
toba Trial Pending —- 4, Onta- 
rįp Trial Pendiųg 1, Sask$|- 
ęhewan prov. -ČL n, Alberta 
prov. — 5, British Golumbia 
prov. — 4, Nova $Cotia Br.iso-

skundai, kuriuos Yla prasima
no, kad jie bątų didini ‘>ų- 
čeinmkąį” įp įąd didini bUni 
padarius.

Štai vienas pavyzdys. Metai 
atgal komunistinės moterėlei 

Hi^vjeię drg. dąk|ąrą 
Ęąškęyičįy, kad pastarasis pa? 
ipęįkjų|ų vypos. lytiško menp. 

PHbĮįkos įp pap 
dąyė d3^^ aukšta kaina piliety. 
Bet Kaškevičius neatvyko. Ta
da Yla sugalvojo, kad Kaške- 
vįčiąus ątyykimą įskundė ir 
policija iš Toroįnio stoties jį su
grąžinusi, ųedavVS Uei iŠ trau
kinio išlipti. Kad nereikėtų pi
nigų grąžinti, per ilgą laiką 
gvoltu šaukė, kad tarybininkai 
įskundė ir kad tuo padare daug 
nuostoLų. Ilgainiui tą provoka
ciją paliovė kartoję. O dabar 
p. Yla rašydamas patvirtina, 
kad Kaškevičius nebuvo skųs
tas, nes sako, kad “kaip visi 
buvę skundai, taip ir šis nuėjo 
Šuniui ant uodegos”. Ir kaip 
jis nenueis ant uodegos, jeigu 
niekas neskundė, o jeigu butų 
apskųsta, tai p. Yla butų neuž
miršęs to ‘‘skundo’’, kuris jam 
atpešč didelius nuostolius. Taj-'l 1IOV kuo 
gi ir šis tariamas skundimas 
yra ne daugiau, nęi maž.au ~

ĄpĮe Urboną 
Jokūbėlį

FLIN FLON, Man. — Urbo- 
ųąs Jokubęlis tęį^ipasi per ląik- 
yaštį, kad jisąi nėra pjatipęs 
tą varsčių laikraščio ir nėra jaųi 
ąųkavęs. Tas nevisai aptinka 
tikręnybei.

• Jis aiškina, kad dauguma 
lietuvių pažįsta jį nuo 1930 
melų, bet dar tais metais ta 
“dauguma lietuvių” buvo visai 
mažutę — buvo |ik J° brolis 
Kazys ir dar vienas lietuvis. 
1932 metais atvyko dar keturi.

Kai “Liaudies Balsas” tvėrė
si, Jokub.clis buvo \Vinnipege, 
ir pats aukavo $5 ir kitus ra-

Pte W ir ko.,
W tert- ?Humtei »•
nmtetei’. ited xte ^un<lžla

Bfl tte vm>sako’ 
fad ¥j?j Wte!na ant

H? W te ^w?^s 11 u'*
tesite Bteteyteft prarado,, kaip p. Ylos ir Ko. hiaiui pro- 

įr. šį Kąrtų ipeJĮųoja ne- į vokacija prieš sau nepatinka- 
pagalvoję. Dabar aiškiausiai mus asmenis ir organizacijas, 
matosi, l$o Ye|’ld P- ^los Rašalas

gerai žino.
Butų galima daug kas pasa

kyti, bet užtenką to, kad Jokū
bėlis toks pat patriotas kaip 
Paleckis ir abiems vieta tavorš- 
čių rojuje, o ne kitur.

Jokūbėlis rengiasi vykti iš 
Kliu FĮono į Toronto “laimės 
ieškoti”. T°rontiečiai turėtų ži

Fl nftonk-tfs.

lai už

Ateičiai Užtikrinti!

173.9 SQ, HALSįTED STREET

nacių salių y ja .uždaryta? Savo,

i

su
su-

guįai
nl”5 turėdami žįupU redaktorių

£įa jūsų indėliai NEŠA ar2 
^uo^imfio. Yra apdrausti iki $5,00.0, 
per Federaį Savings and Loand Insu- 
rapęe Corporation, Wąsbiųgtou, D. C.

Taupykite ęiųoąr, kad, bedarbei už
ėjus. nereikėjų dejuoti. Tąų.pykįte 
saugioje ištaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS, ąnd LOAN ASSOCIATION.

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vąj. vąkąro; šeštądiepiąįs iki 
6 vąl- YuUąro-

ži«.r?s .telfate, į, ię. I- T-, 
seimą įšrinko. Apie
tymą ar nebūtų geriau pažiu-.

no! c

(Vardas ir pavardė)

(Adrw^)

"*’■ (Klėsta* ir valstija)

NAUJIENOS Pattern DepL
1739 S. Halsted SU Chlcaįo, IH. 

čia įdedu 16 cęntų ir. praiau

atsiųsti man pavyzdi No.... ——
Mitros ---------------- per tautinę

KRAFT FRENCH 
DRESSĮNG

kad atsilaikyti *p.Heš vo.k.ečių, 
imperializmą. Jei ši kooperaci
ja bųtų padaryta prkš karą, 
naciai veikiausia*' nebūtų bandę 
ir pradėti karą”. (Mano pa
braukta). Tai kodėl p. Ylos

mo sutartis su vokiečių impe
rializmu, o ne su Britanijos?* 
Kodėl p. J. Yla 1939 m. Tašei, 
kad tą Staliuo-Hit’-erio drau
gingumo sutarįjs atnešė pasau
liui tąiką? Kodėl dabar tamsta, 
p. Yla, rašai, kad karo veikiau
siai nebūtų buvę?. Ar dabar, p. 
Yla, prisipažinsi, kąd 1939 m. 
buvai beprotis ir mulk nai 
žmoąes.?

Vėl grąso.
Kanados tię.tųviaips ęksko- 

npipaciapis K. L. T. se pias; 
kuris įvyko ru$p. 30, ir. 31 d.d; 
montreale, yra kaulas gerklėje. 
Jų gazieta “Liaudies Balsas’" 
513 nr. grąso montrealiečiųs 
įskųsti ppjicy-ai. ž upma, taš 
poras išreikštas “dplomati' 
idais” žpdžjąįs. štai jie: “Įeiki
te atsargus, gerbiamieji, su Vo
kia ’ vcįkla, kad nęatsidųętu- 
piėte kpncentrąc jos kempėj,, 
kur sėdi ir- kįtį”. Taip, 
mes žinaine \\ž ką sėdi p. Hu-J 
das. Bet aš norėčiau paklausti 
to didelip “ąntįfašįsto”, yvž' k^ 
Sčdi brošiūroje ‘‘New Interiies'^

dA1? Juk jie nesėdėjo prieš pą- 
sirąšyrpą Stąliiid-Hįtlęrįo su
tarties? Kai kurie buvo išriųktį 
net į valdžias įstaigas, pąv. J- 
Penner’s. į aldernianus, A. Bi- 
leckį į School trusti§tU&, For- 
kiu įr'kt.

Už ką kalėjįmeatąidarč?
J .ruoš ziųoųes į kąųc^ųtyaci- 

ję.S keptas bS.talind- 
Elitler.o sutarEs?* Sulig sutar
šęs, bųdąmi’ kdHVupisįąis tųię-. 
jo dirbti nacįų j^nViiio dąr.į>ą, 
nes Stalino taip btįvp įsąkyjąv 
Todėl dabar “L^ B.” vyrai ir. 
mano, jeigu jie veikė iT rėmė 
nacius, tai kiti turi tą daryti. 
Ne,” vyrai, iš jukų pavyzdžio, 
demokratines minties žmonės 
neėmė ir ne.ms, Hitleriui ne
tarnavo ir netarnaus. Su hily
rizmu kovojo ir kovos kol hit- 
lerizmas nebus sunaikintas. 
Valdžia žino kieno šalininkai, 
mes esame ir j i j žino, kas per. 
provokatoriai yra,: «*‘L. B.” pa-( 
stpgėję. l^e ręilcąlp vąr^laįe 
gąsdinimais ir grupiniais.

Grąsina reguliacijomis
> •<* : v*>. p-/’*

Ten pat ir tame pat pum. 
buvęs komunacis prisidengęs 
slapyvardžiu “Darbininkas”^ 
grąso ir Vyt. Nepr. Klubui kam 
tas klubas- davė salę K.z L. T. 
seimui ir koncertui. Klubą gąs
dina “re^ęLacijdpiis”, kąs ki
tais žp<lžiąis. ręi.škia namo ų|- 
darymą.

PRĄDĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

MADOS

4868

Universal Savings 
AND M AĘSOCĮA.TIOH

we"musT RUSH 
THĖRė ANp DO 
WHAT WE QAN

o*r

N BOARD 
THE AURORA.

THE 5HIP IS 
NEARIN© EARTH 

AND THE 
TELEVISOR 

RĘVEALS THE 
TREMENDOUS

CHANGES THAT 
ARE 

TAMING PLĄCE.

No. 4868—2 šmotų gražiai atro
danti rudeninė suknelė. Sukirptos 
mieros: 12, 14, 161* 18,‘ 20, 30, ‘ 32, 
34, 3ę„ 38 ir 40. •

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti^'paduotą blaų? 
kūtę arba priduoti pąvyzdžįo 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai’ parašyti savo’ vardą pa- 
vąrdę ir adresą. Kiekvieno pą* 
yy^dži^ kaina 15 ceptų. Gali
te pasiųsti pinigus arna paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem DcpL, 1739 
So. ĮĮąl^tęd St., Chįcagp,. I|l.

m. i. ui. .

paro.de


Trečiadien., rugsėjo 3, 1941 Chicago, in/ ■ ■ 3

RENESANSAS
C. Delisle Burns.

(Tęsinys)

•vienumo, ir i^siklaušia leidimo dąrytil jJ&lliaS kSFO laiVUS If BRIDGEPORT BOOFnfO AND 
istanti mė- kaip nori, visai turi būtį kur, . ■ ~ a SHEET METAL CO.

[ dalies kultūrinių skirtumų i^ tvarkymas siekė vienumo, ir ppsiklaušia leidimo daryti 
davinys, j Pagaliau ? dieVobai- Pirmą kartą p'er tūkstantį ’ nfe* kaip c nori,- visgi turi būtį lęur* 
tpingi Vokietijos jįmones^iš- tų? Eitrėpa eniė žiūrėti prų _ __ ...____

------------- iiibko verstis be kunigų per kin, hete atgal. Kiekvienas iMivd tokių įvykių, kurių jo- K . 
nijoš, įkurtos 1600 m. ir ilgai- penkiasdešimt metų schizmos, j e gadynėje jau tikėjo, kad jkįos sąlygos negali pateisinti NEW YORK, N. Y 
niui išveržusios prekybą iš kai buyo daugiau ne vienas štai bematant vėl kas nofš Kokių jie buvo pobūdžio,

• .   T. V4? Y • _ Y * _ • • • ' V • • '31 • • - ‘ '——A « . A. . . •• A .A « . ■ •

< . i v . r - • A?* kaip' nori,visgvjvuii v K J
mingi Vokietijos Žmonėsihš- tų* Eurįpa eniė žiūrėti pr|ė- pora*! kokiai 'įšavivalei ribos.j mokosi šaudyti

rugs. 1
. . e . , -j .. , . . .... . . ■... • - y-į d. — Naujai pastatytas Ame-

| Portugalų. Ir šičia štai jau ei- popiežius ir kai daugiau ,ne ųaujo atsitiks. O Viduram*- galiftię ginčytis, bet aišku bu-1 rikos karo laivas North Caro-

ule S. Halsted 8t ViCtor, 4NS
Stogus, rynas, stoglangius ir ' 

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

apdraustas.
. - -.................. -■ - *

Prasidėjus santykiams tarp name iŠ Renesanso į vėlesnę vienas kunigas reiškė pretęn- žiąis buvo, kaip tik atvirkŠ- vo, kad turėjo būti ribos. Štai; HnA išvažiavo šaudymo prakb- 
įropos ir Rytų* prasidėjo gadynę. |zijas vietos bažnyčiai. Nepasi-r čiai: žmonės manė, kad žmo- Šitoje štilyje ir reikėjo tarp- kai.
šaulio politika. Jau ir Vi- per šešioliktąii amžiui mc- tenkinimą kurstė taipjau vie- nijos istorija yra negarbingas tautinių teisių, reikėjo įstaty- __ • r?________ ___j_ _ . . . . c . _ J .. • . v Z ■ “• • • I *. v . n i-- . . . , . . . Valrfir mrmn Iznrtn hnvn nn.

Europos 
pasaulio politika, 
duramžiais Europon patekda
vo šiek tiek prekių karavamj 
keliais; o dabar laivai galėjo 
gabenti daugybę šilko, med-

matant Rytų prekių kainos 
ėmė kristi ir todėl didelis Eu
ropos gyventojų skaičius įgalo 
naudotis taip daiktais, ku
riais pirma naudodavosi tik
tai turtingiausi žmonės. Okea
no prekyba pasidarė taip di
delė ir plati, jog atsirado nau
jų systemų — prekybos bend
rovių. Rytų cukrus jau buvo 
paprastas dalykas; arbata ir 
kava pasirodė Europoje pir
mą kartą. Indijos ploni aude
klai taip patiko 
jog jie irgi ėmė 
nių audeklus.

Prekyba jau

europiečiams, 
austi medvil-

todai, kuriais Europa ir Rytai nuolių ir aukštesniųjų dvasiu puolimas, smukimas žemyn mų jėgai ir savivalei suyaldy- 
pasimainydavo prekėmis, bu- ninku turtai ir papročių bei nuo garbingos praeities, vis ii. Tuklu budu gadynė, ma- 
vo tokie pat, kaip ir Vidur-1 gyvenimo laisve. Pastangos į- tiek, ar ta jų garbingoji praei-'čįusi ziąurų Europos paskirs- 
amžiais. Nebuvo dar noro nu
kariauti rytiečius ar užviešpa
tauti Rytų civilizacijai. Pirma 
Hansos pirkliai turėdavo sa
vo “faktorijų” Londone ir Ve
necijoje, anglai turėdavo savo 
“faktorijų” Rusijoje, — taip 
dabar portugalai, o vėliau 
prancūzai steigė savo preky
bos stotis Rytuose. Tai buvo 
tvirtoves sandėliai su tam tik
ru tarnautojų štabu, kurio pa
reiga buvo pardavinėti rytie
čiams metalo, odos, ir vilnų 
išdirbinius ir supirkinėti ry-

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

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Vakar pirmą kartą buvo pa
leisti šūviai iš 
lių. Iššovimas 
čiams kainavo 
nes jis išmetė 
stamos medžiagos.

žinovai tvirtina, kad N. Ca 
rolina yra galingiausiu karo lai
vu ir turi nepaprastai stiprią 
naikinamą jėgą.

didžiulių kanuo- 
Amerikos pilie- 
23,750 dolerių, 

11 tonų sprog-
1 vesti reformą palikus senąją 
sistemą nepasisekė. Reforma 
tegalėjo įvykti atskilus nuo 
senosios sistemos, ir tai atliko 
Martynas Liuteris, kurs 1521, 
m. sausio m., buvo formaliai 
ekskomunikuotas Romoje. Vo- 
kietija buvo ir dabar tebėra 
pasiskirsčiusi tikybos klausi
mais, bet j Reformaciją gali
ma visgi žiūrėti, kaip į typin- 
gą Vokietijos padarą.

Reformacijos efektas Angli
joje buvo charakteringas. An
glai niekados nepriimdavo, 
kitaip sakant, nenurydavo vi
sos iš svetur atneštos revoliu
cijos, — jie atsargiai praskies
davo ją savo tautinių tradici
jų priemaišomis. Vieni čia į- 
žiuri bailumą, bet kiti mano, 
kad tokiu budu patiekta ang
lams revoliucija yra geriau 
tautos suvirškinama. Anglijos 
bažnyčia nuėjo kita kryptim. 
Smarkesni žmonės, patekę 
svetimšalių pamokslininkų į- 
takon ar užsikrėtę užsieniuose 
naujo įsubruzdimo entuziaz
mu, reikalavo, kad ryšiai su 
praeitim butų visiškai nutrau
kti. Jų smarkumo dėka Vo
kietijos ir Šveicarijos įtaka 
pagimdė Anglijoje ir Škotijo
je gana daug įvairių tikėjimų 

popiežių valdžios pobūdį; ta-* ir papročių. Kai kurie iš tų 
tai buvo iš dalies tautinių, iš naujųjų tikėjimų pateko iš

laivais j Europą.
Apie dvidešin

siunčiamus

tis buvo išreikšta Romos im-'tymą į daugelį nepriklauso- 
mtj ir absoliučių 
•nepripažinusių jok 
sios Valdžios, matė taip jau 
tarp Valstybinių santykiavi
mų organizacijos pradžią. 

(GALAS)

valstybių, 
los vyriau-

peratoriuose, ar Kristuje, ar 
Jo Apaštaluose, žmonės, gal
vodami tiktai apie paskutinio
jo Teismo Diėną, apie Juoza
pato Pakalnę, negalėjo įsivaiz
duoti ateities žemėje. O Rene
sanso žmonės pramoko pasiti
kėti savimi ir įsitikino, jog pa
saulyje dar įvyks daug svar
bių ir įdomių dalykų. Teisy
bė, vienu atžvilgiu ir Renė- 
sanso mokslo vyrai ir refor
matoriai žiūrėdavo atgal. Pir
mieji turėjo senovės klasikus, 
antrieji turėjo Ėibliją. Net it; 
patys keliauninkai atradėjui 
plaukdavo, ieškodami ne nati- 
jų pasaulių, bet tiktai kelio į 
senąjį pasaulį Rytuose. Bet 
visas jų santykiavimas suse-, 
nove ir praeitimi buvo nau- 

^Jjas. Jie tikėjosi jau sau ap
reiškimų, kurie padarytų juos 
taipjau protingus ir šventus 
ir galingus, kokie buvo seno* 
vės išgarbinti žmonės. Pirmą 
kartą praeitis yra lyg vartai į 
ateitį; per mokslą, per pažini
mą tos praeities žmonės tikė
josi pasiekti .tai, ko praeityje 
niekas ir niekados nebuvb- 
pasiekęs. Klasikais besekda- 
ma Italija sukurė visai naujį 
meną; skelbdamiesi 'grįžtą, 
prie pirmykštės krikščionybėSi, 
reformatoriai sake kiekvieną 
indivįdumą tiesioginiai santy
kiavus su Dievu; net Rytų ir Va
karų Indiją pradėjai laikė, 
save valdovais Ovįso to, ką at
rado. i
CharakteringasJfl pažangus pa

sitikėjimas savimi ir ateitim,
?h-; -i į J.

buvo vyriausioji jėgą, vedusi 
žmones prie išradimų prieš tą 
gadynę, kuri at^ję/.po Rene
sanso; Renesąpsas Jpivo begalo 
svarbus žmonių .santykįavimb 
reiškinys, nes jis greit išplito 
tarp žmonių, sukeldamas juo
se didelį norą ir pasiryžimą 
nalųjiems bandymams ir nau
jiems prityrimams. Jįs netik 
suartino, bendrai imant, Eu
ropos ir Rytų žmones, bet taip 
jau sujungė krūvon ir Euro
pos gyventojus.

Tat tikrai buvo pradžia 
nai(joviškų santykiavimų. Ve- ‘ 
lesniuoju Renesanso gadynės' 
laiku buvo padėti pamatai 
Tarptautinėms Teisėms, o taiį 
yra pirmas, taip sakant, ne
pasiektos dar ateities ženklas. 
Žiaurumai Tikybos Karų me
tu, ypatingai Vokietijoje ir 
Olandijoje, sudrebino žmonių 
mintis. Pavyzdžiui, Magdebur
ge, paėmus miestą, buvo iš- • 
skersta be jokio pasigailėji
mo arti 20,000 vyrų, moterų ir 
vaikų, žmonės1' suprato, jog ? 
nors karę metu tautos nepri- ■ 
pažįsta vyriausybės autoriteto

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

gerinusį šių laikų stokerį.
LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKERIS 
kuris yra išdirbamas Chicagoje, 
yra geriausias ir stipriausias iŠ 
visų stokeriu. Sumala akmenis ir 
plytas. Niekas negali sugęsti ar
ba nulūžti. Heturi “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-
4 dagų patarnavimą. Jonas Slegai 

;■ tis turi ilgą patyrimą šiame biz-! 
j nyje ir suteikia pilną užganėdi- 
•nimą. . . ......... ...__

T r odų Mark

15 , plok m y«llow gold filted
ro**, Ouildif, bock...........$33.75

Duokit Grueii, ir jus duosite laikro- 1 
dėlį, jungiantį dailiausią stylių su 
vi^ų akūratiškumu ir patikimumu, 

. kurie padarė Gruen vardą garbingu 
ląiko matavime. Pamatykite pas mus 
Gruen rykiuotę šiandien.

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
iTKRANKOM lazdas..mes NUMIERUOJAM ir UŽKABINAM 
Tavernoms, namams ir mokykloms venetian jslinds 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
CASH AND CARRY.

1 • ’ ’ , » 7- • ' > • ‘ »
------ --------------------------------T- ■............... Ii i i [ - -

metų po 
t. y. apie 

Renesansopavojinga ir per brangi šiaip ^imtą metų 
paskiram pirkliui, — tad tel- pradžios, Vokietijoje kilo ti
kiesi krūvon, bendrovių pa- kybos revoliucija, kuriai buvo 
grindų, keletas ar keliolika lemta sujungti vienas tautas 
asmenų, nešdami bendrą rizi- ir atskirti jas nuo kitų. Tai 
ką ir dalindamiesi pelnu. Pa- ’buvo Protestonų Reformacija, 
vyzdžiui, anglų Levanto Kom-^Per du šimtmečiu bažnytinė 
panija užėmė Venecijos laivų tvarka buvo gyvai kritikuoja- 
vietą ir gabeno sau Anglijon I ma daugelyje kraštų; vienos 
prekes iš Viduržemių rytų, kurios tautos kritikai dažnai 
“Flandrijos Galeros” jau ne- turėdavo daug įtakos kitos 
beplaukė iš Venecijos į žie- tautos kritikams, kaip pavyz- 
mius. Anglų—Rusijos Kompa
nija turėjo savo skyrių ir 
agentūrų daugelyje Rusijos 
miestų. Bet visų svarbiausios 
Europai įstaigos buvo anglų 
ir danų Rytų Indijos Kompa-

nuo

džiui Anglijos Wyclif’as tu
rėjo įtakos čechų Hussui. Be 
to, žiemių gyventojai buvo 
gan griežtai nusistatę prieš

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long’ A venų e 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iŠ geriausių mainų, daug 25 

dulkių išimta.......
Perkant 5 tonus &r daugiau.

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 
BLACK BAND LUMP ....... $10.25

Sales taksai ekstra.

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

-

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite

I “SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. otate ir oo ot.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

Vardas

Adresas

Telefonas
O Stokeriu 
O Sienų Tailn •*•*«•*#

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

O Apšildymu
r] Plumbingu

9
ir jums reikia atsispausdinti bi-

' l ūsų 
Spaustuvė 
Atlieka 
(vairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jeigu esate biznyje 
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad “NAUJIENŲ” 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

"tTžSUklT^^ 'PAVYZDŽIUS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Canal 8500

k

naujųjų tikėjimų pateko iš 
Anglijos į jos kolonijas Ame
rikoje, kur jos sukūrė pama
tą kitokiai Naujosios Anglijos 
civilizacijai.

Vienas ir svarbiausias to ti
kėjimo įvairumo vaisias buvo 
tas,kad'^žmonės; ^at^dO^tiky- 
bos apykantą,-arba tdlėtanci- 
ją. Kai daugumas žmonių su
tinka kuriuo nors klausimu, 
tad lengva jiems prispausti 
mažumą, nesutinkantį su dau
gumo nuomonėmis ir pažiūro
mis. Bet kai daug tikėjimų 
įsigali kuriame krašte, tad ne
sti pakankamai tvirtos gru
pės, kuri galėtų prispausti ki
tą; todėl visi ir pasijunta apy
kantos šalininkais. Pažangieji 
galvoto j ai suranda priežastis, 
įrodančias apykantos reika
lingumą; bet visos tos prie
žastys vėl išnyksta, vėjų iš
blaškomos, kai krhšte susi
daro vienokių 1 pažvalgų dau
gumas. Tikybos apykanta, 
kartu su protestonų pasirinki
mo individualizmu, lengvai 
virsta politine laisve. Nėra 
abejonės, kad puritonų sektos 
įtakos dėka pasaulyje sutvir
tėjo laisvė, padėjusi kai ku
riuose kraštuose patiems žmo
nėms kontroliuoti ir tvarkyti 
savo valdžias, šitai buvo Mon- 
tesąiueu ir Voltaire’o 
Anglijoje ir jų dviejų5 buvo 
patarta prancūzams sekti 
šiuo anglų, civilizacijos pa
veikslu. Taipjau protestantiz
mo dėka Šveicarijoje miestai 
sukurė savo laisvę, dėl kurios 
ir Rousseau buvo entuziazmo 
pagautas.
r Ta gadynė, kurioje viešpa
taujančią reikšmę turėjo Re
nesansas, davė dar tokių da
lykų, kuriems gana sunkų ras
ti žmonijos civilizacijos tin
kamą apibudinimą. Išradimas 
Vokietijoje spaudos, V pražydi- 
mas/ Italijoje meno, naujosios 
literatūroje krypties, ispanų, 
portugalų ir danų. jūreivių 
kelionės ir atradimai, naujas 
tikybos •• entuziazmas, — Visa 
-tai, rodos, nedaug teturi bėį.^ 
dra. Naujoji gadynė, palygi
nus ją su praėjusia, neturėjo 
dar formos ir sistemos’ nei ti- 
kėjimuose# nei papročiuose} 
bet 
nėdania^'į^n^in^j^^^ 
visas tas regimasis nesusi-

išgirta

\l

- F-se
15 or y.lk>w gold filted

GMdite bode............. $33.73
•R*0. U. S. Po'- Off. 

Patente Pcnding

o.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU 

PARIEDI 
Lumber Co.

LUMBER, MILLTVORK* 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas . DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENlE

Tel. LAWNDALE 2630

BEGEMAN’S
DVI ATSAKOMINGOS KRAUTUVĖS

4184 ARCHER AVENUE
h 3142 WEST 63rd STREET

BjĮYJĮi^AND SAVE

♦ -r

The
k

4i

■*e
j

■ij

— —A 

...................-

P " ’ ■

:< Pažiūrėkit 
fvjSavo

< Dantis—
\ Visi tai Daro

PADIRBTOS PLO-TINKAMAI • PADIRBTO^ PLO
KŠTELĖS GERINA JŪSŲ 

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės “ dirbamės musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas. < (
Dailiausios dantų plokštelės nuo 
$n-50 >ki kiek-

■ "w ' viena
KALBAME LIETUVIŠKAI

Pataisymai į 3\ valandas
. $1 ir aukščiau.

Atsilankykft ir pamatykįt musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
lik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus lalsniiiotų dentistų.

SATISFACTION
DENTAL

LABORATORIES
1062 W. CHICAGO AVĖ.

Phone Monroe 4433
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kaš3.

............................................................I. i I I ■

(

GBRB. Nauflthų ikattyto-

firkinty rMalaii M į

PETER BARSKIS, JR.
■ į.. • ■ . ’V- ■ , ’‘ ‘ , • .• • • • ’

Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis
“CUSTOM” PADARYTI, MODER
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VE
LI AUSIU STILIŲ MIEGRUIMIŲ IR

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

MANOR FURNITURE MARI, Ine
3108 WEST OSrdfTRĖET <™. Phone PROSPECT 5757-5758

vtas regimasis nesusi-
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

Mara 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk, under the act of 
Marlh 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
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. 3c 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, UI Telefonas Canal 8500.

Užnkymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams__________________
Pusei metų ___ _________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinetojus:
Viena kopija _ ___ _____
Savaitei................. .............
Mėnesiui ______________

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.

Švedai į tą meškerę nekimba
Per du mėnesiu Švedijos naciai vedė agitaciją, ra

gindami savanorius rašytis į kariuomenę, kuri eis padė
ti Hitleriui jo “kryžiaus kare” prieš Rusiją, ir žadėdami 
savanoriams nepaprastai aukštą atlyginimą. Bet tos jų 
pastangos davė labai menkų vaisių.

Užsirašė tiktai 10 savanorių, ir du iš jų atsisakė va
žiuoti, kuomet jie patyrė, kad juos ketina siųsti padėti 
ne suomiams, o vokiečiams.

Švedijos valdžia daro tyrinėjimą, nes įstatymas 
draudžia Švedijos teritorijoje organizuoti armiją sveti
mai valstybei.

Nacių kolchozai
Hitleris neketina ardyti Stalino “kolektyvius ukius” 

(kol-chozus) Rusijoje. Užimtose-SSSR teritorijose na
ciai tuos valdžios dvarus palieka, tik paskiria jiems ki
tus administratorius, parinkdami juos iš “daugiau paty
rusių ir darbštesnių ūkininkų”.

Tokį žemės ūkio programą paskelbė tusų kalba ei
nąs Berlyne laikraštis “Novoje Slovo”. Laikraštis spe
cialiai pabrėžia, kad ūkininkams draudžiamu dalintis 
ūkio mašinomis ir įtaisomis, kurios priklausė kolchozams. 
Tie įrankiai turi būti vartojami bendram žemės dirbimui. 
Atskiriems ūkininkams pavedama tiktai jų namai ir ma
ži sklypeliai žemės, kuriais jie naudojosi prie bolševikų;

Vokiečių vyriausybė tačiau žada tiems ūkininkams, 
kurie vykdys nacių nustatytą programą, pridėti daugiau 
žemės. 1

Tokiu budu Hitleriu ^panaudoja savo tikslams Stali
no “komunizmų”, kuris, tikrumoj e reiškia baudžiavą ūki
ninkams. Jeįgū valstieč|ąi"*Rūsijdje nebūtą ^liVę suvary
ti ; milžiniški kolektyvius dvarus, tai naciams butų sun
ku paimti į savo kontrolę žemės ūkį užkariaujamose sri
tyse, nes jie turėtų reikalą su daugybe individualinių, 
nepriklausomų ūkininkų. O dabar vokiečiai užtinka jau 
suorganizuotus didelius ukius, kuriuos valdo komisarai, 
ir jiems belieka tiktai pakeisti komisarus, kad visas že
mės ūkis tarnautų Hitleriui.

tautinė valdžia .gauna “saktį”./
Taip atsitiko Lietuvoje ir Vakarinėje Ukrainoje.
Lietuvą išvaduoti su naęių pagalba tikėjosi pulk. Ka

zys Škirpa. Bet kai atėjo vadavimo valanda, tai Škirpa1 
negavo leidimo nė iš Berlyno išvažiuoti.

Vietoje Škirpos buvo pasiųstas į Kauną gen. Rašti
kis. Bolševikams išdumus iš Lietuvos, Kaune buvo pa
skelbta “Lietuvos nepriklausomybė”. Arkivyskupas Skvi
reckas pasakė kalbą. Susidarė laikinoji valdžia su kata
likų veikėju Ambrozevičium priešakyje. <

Bet kai tik naciai įsitvirtino Lietuvoje, jie tą val
džią pašalino; o apie Lietuvos politinę padėtį jie pasakė, 
kad dar per anksti ją spręsti. 1 '

Visai panašiai buvo ir SU Vakarine Ukraina (Gali- 
cija).

Berlynas skyrė Ukrainai “tautos vadą” gen. Škoro- 
padski. Bet kuomet vokiečių kariuomenė išvijo bolševi
kus iš Lvovo, tai Skoropadskis negavo progos tenai nu
vykti.

Vistiek du ukrainiečių tautininkų šulai, Stetsko ir 
Bandera, paskelbė iš Lvovo radio stoties, tautinio komiJ 
teto vardu, “Ukrainos nepriklausomybę”. Arkivyskupas 
Šeptickis ir arkivyskupas Polykarpas naująją valstybę- 
palaimino. i

Bet netrukus Hitlerio komisarai padėjo Banderą ir 
Stetsko po “garbės sargyba0.. Paskui jie buvo ištremti iš 
Lvovo. Naciai pareiškė, kad nepriklausoma Ukraina bu
vo paskelbta “per anksti.” ‘

Galicija dabar yra prijungta prie Varšuvos “gene
ralinės administracijos”. O Lietuva yra įjungta į “Ost-' 
landą” (rytų kraštą). J

Kai kuriems žmonėms iš to pasidarė didelis susi
krimtimas. Bet ar iš Hitlerio buvo galima tikėtis ko ge
resnio? Ar naciai nėra tokie pat despotai, kaip bolševi
kai?

tuomėt lengviau' atsiginti, kai 
visi kiti kontinentai jau bus 
Hitlerio užkariauti ? ■ ■ ■

NACIŲ ŠEIMININKAVI
MAS GALICIJOJE

M,

V

Pasaulio viltis
Columbia universiteto prezidentas, Dr. Nicholas 

Murray Buttler, sako, kad Amerikos žmones dabar turi 
tokią progą, kokios dar nėra buvę istorijoje: sutverti pa
saulį naujais pagrindais, kurie užtikrintų visai žmonijai 
taiką ir netrukdomą pažangą.

Dr. Butler mano, kad pasaulio tautos bus privėrstos 
susijungti federacijos ryšiais; vietoje ekonominio nacio
nalizmo, turės būti įsteigta tarptautinės prekybos siste- 
ma- 114 m bitini

Bet kad žmonija galėtų išbristi iš dabartinių nelai
mių, turi būti sunaikinti “vyriausieji laisvės, lygybės ir 
brolybės priešai”. Kas yra tie priešai?

Tai — naciai ir komunistai, sako Dr. Butler.
Demokratijos laimei, tie piktieji laisvės, lygybės ir 

brolybės priešai šiandien naikina vieni kitus ginklais. 
Jeigu jie vieni kitiems padarys galą, tai “atsivers durys 
į naują pažangos gadynę”.

Tačiau Dr. Butler nurodo, kad tai yra proga, kurią 
. Amerika turi būti pasiruošusi išnaudoti. Į naująjį pasau

lį žengiant, reikės turėti daug sumanumo ir drąsos.
Šis žymusis švietėjas išreiškė Amerikos pažangiosios 

visuomenės mintis ir troškimus. Didžiausia kliūtis žmo
nijai į geresnę ateitį šiandien, iš tiesų, yra totalitarinės 
diktatūros — rudoji, raudonoji ir juodoji; ypač dvi pir
mosios. šitos padėties nepakeitė ta aplinkybė, kad Ilitr 
leris susiniovė su Stalinu. Bet kad juodu kariauja, tai 
demokratijos šiandien turi daug daugiau vilties pasiekti 
savo tikslą, negu kad jos turėjo iki birželio 22 d.

Ta pati komedija
Visoms “išvaduotoms” tautoms Hitleris pritaiko viė- 

nodą planą. Jisai joms prižada laisvę, iš anksto sudaro 
kiekvienai jų “valdžią” ir paveda jai agituoti žmones, 
kad jie padėtų naciams. Bet kuomet nacių divizijos už
ima teritoriją, tai atvyksta Hitlerio žvalgybos viršinin
kai ir “išvaduotajai” tautai paskiria naujus valdovus; p

M

SLAVŲ KONFERENCIJA
MASKVOJE *

Čekoslovakų Tautos Taryba 
Amerikoje gavo žinių apie sla
vą tautų konferenciją, kuri ne
seniai įvyko Maskvoje. Kas to
je konferencijoje dalyvavo, tik
resnių informacijų nėra. Gali
ma nUmąpyti, kad • ją sušaukė 
UolSę^kaj, vi-
sas slaviškas tautas prieš Hit
lerį. Tarpe Hitlerio pavergtų 
tautų yra minimi čekoslovakai, 
ukrainiečiai, lenkai, serbai, kro
atai, slovėnai, bulgarai, rusai ir 
baltgudziai.

Konferencija išleido atsišau
kimą, kuriame tarp kitko sako
ma : /

“Prispaustieji / broliai sla
vai; . ■ .

“Prieš muš . stovi rimtas 
pavojus. Išmušė valanda, 
kuomet visas slaviškas pa
saulis turi susivienyti, kad 
butų greitai ir galutinai su
naikintas hitlerizmąs. Mes 
vienijamės, kaip lygus sU ly
giniu. Mes turime bendrą tik
sią ir bendrą siekimą — su
mušti Hitlerio armijas ir su
naikinti nacizmą. Mes turime 
bendrą, aistringą, visus jun
giantį troškimą, kad slavai 
taip pat, kaip ir kitos tautos, 
galėtų taikiai ir laisvai plėto
ti savo valstybines sistemas.

“Mes griežtai ir tvirtai at
metame pan-slavizirio idėją, 

x kaipo giliai atžagareivišką 
kryptį, visiškai nesutaikomą 
su kilniuoju tautų lygybės ir 
tautinio valstybinio plėtoji
mosi principu. Tą idėją Ru
sijos carizmas naudojo savo 
imperialistiškiems tikslams. 
Musų uždavinys yra sunai
kinti hitlerizmo jUngą bend
romis musų pastangomis ir 
pasiaukojimu.

“Prispaustieji broliai sla
vai :
■ “... Sabotažuokite neap
kenčiamąjį nacių režimą ! De
ginkite jų karo sandėlius; 
piaūštykite telegrafo ir tele
fono Vielas; verskite iš bėglų 
traukinius, kurie gabena jų 
kariuomenę, žudykite jų ka
reivius. Stokite į didįjį partį- 
tanų katą išsivadavimui iš 
Hitlerio jungo! Mirtis tiems, 
kurie sudegino musų įsiės
tus, kurie žudė ir kankino 
•kalėjimuose musų

kurie atsako už musų mote
rų ašaras ir musų vaikų mir
tis.”
Tai ne visai logiška, nes ir 

Stalinas liepia deginti miestus 
— ne tiktai priešu teritorijoje, 
o ir pačioje, Sovietų Sąjungoje.pačioje, įtovįetų Sąjungoje.

INTERVENCIJOS PIEŠAI

Įvairus “kaitatls” nusistaty
mo žmonės yra vsuorganizavę 
komitetą, kuris vadinasi “Keep 
Anierica bM pf War Gongress”. 
JO valdyboje įyra Ošwald Gar- 
tison Villatd, įOscar Amerihger, 
John Haynės tlohnes ir k. Tarp 
komiteto narių randame vardus 
iDevefė Allari, Maynard C. Ę^ue- 
ger^ A. J. Mtiste, Bcrtram C. 
W<olfe — tai vis buvusieji šeno- 
šiofe SociMfetųĮ partijos šulai.

Šitas komitetas veda agitaci
ją prieš Amerikos kišimąsi į da
bartinį ketrą. Savo lapeliuose ir 
biuletenyje, kuris yra spausdi
namas New T^prke (“Anti-War 
NeWs Service’f), jisfti įrodinėja, 
kad Amerikoje butų sugriauta 
demokratine tvarka, jeigu ji į- 

’ siveltų į karą. Karas, to komi
teto nuomone, sunaikina viską, 
kas yra geriausio visuomenėje: 
ekonominį saugumą, politine 
laisvę ir pažangą; karas reiškia 
diktatūrą. Vietoj karo, komite
tas siūlo stiprinti demokratiją 
namie. Jisai įrodinėja, kad fa
šizmas, nacizmas ir komuniz
mas htsirado iš to, kad Santar
vės valstybės, kurios laimėjo 
pereitąjį karą, nesuteikė eko
nominio saugumo žmonėms ir 
tautoms. Kad totalitarinės dik
tatūros išnyktų, sako jisai, rei
kia plėsti dehjpkratiją:

“Mes turime kurti visišką 
demokratiją^ Mes turime 
stengtis, kad demokratija pa
sidarytų gyvas, augant s, 
žmogaus troškinius patenki
nantis gyvenimo būdas. Mes 
turime pradėti tai daryti da
bar — darbais, o ne žodžiais. 
Jeigu mės to nedarysime, tai 
mes nebusime apsiginklavę 
totalitariniam pavojui atrem
ti.”
Bet žmonės, susiorganizavu

sieji į šitą komitetą, užmiršti 
viena dalyką, tai — kad totali-

Hitleris žadėjo duoti laisvę 
Ukrainai, Todėl, kai, tik nacių 
divizijos užkariavo vakarinę 
Ukrainos dalį, Galiciją, tuoj aus 
ukrainiečių nacionalistų vadai ’ 
tenai pą^kelbė Nepriklausomą 
Ukrainą įr sudarę laikinąją vy
riausybę. Atrodę, kįd naciai ši
tą ; planą pilnai rėms. Tačiau, ! 
vos praėjo keletas dienų, ka± 
vokiečių karo viršininkai tą uk- 1 
rainiečių vyriausybę pašalino, 
paręikšdami, kad Ukrainos ne
priklausomybės paskelbimas 
buvo padarytas “per anksti”. 
Galicija tapo prijungta prie 
Varšuvos administracijos, kuri, 
žinoma, yra vokiečių rankose.

Apie šituos įvykius gavo pra
nešimų ukrainiečių dienraštis 
“Svoboda” ir lenkų “Novy 
Swiat” — abu laikraščiai lei
džiami Amerikoje. Tuose pra
nešimuose sakoma, kad birželio 
30 d., kuomet rusai atidavė na
ciams Lvovą, Galicijos sostinę, 
tame mieste įvyko didelis mitin
gas, kur buvo paskelbta nepri
klausoma Ukraina. Proklamaci
ja buvo perskaityta per Lvovo 
radio, paminint vardus dviejų 
žymių ukrainiečių vadų, Yaro- 
slav Stetsko ir Stephen Bande
ra. Naują valstybę palaimino 
arkivyskupas Šepticky ir stačia
tikių arkivyskupas Polykarp ir 
kiti dvasiškiai. Bet štai kas at
sitiko:

“Kai tik vokiečiai įsitvirti
no (Galicijoje), Stetsko ir 
Bandera buvo padėti po ‘gar
bės sargyba’, o paskui iš- 
tremti, kadangi nepriklauso
ma Ukraina buvusi įsteigta 
‘per anksti’... Vakarinės Uk
rainos valdymas tapo perkel
tas į Varšuvą — kaip kad bu
vo seniau, Tik su tuo skirtu
mu, j kad valdžia dabar yra 

,: vofcieęių; t|:ąn}<pse, t .o. ne, ten- 
kų; vokiečių kalba yra ofi
ciali kalba taip lenkams, kaip 
ir ukrainiečiams.”
Ar ne toks pat dalykas įvyko 

Lietuvoje, kur naciai pradžioje 
taip pat leido paskelbti “Lietu
vos nepriklausomybę” ir susi
daryti laikinai Lietuvos vyriau
sybei, o paskui tą viską panai
kino?

Margumynai
MOTERYS PIRMOS

žmones,

vieną dalyką, tai 
tarines dihtąttįros, jeigu jos lai
mės karą, nepaliks ramybęįj ’̂ir- 
Amerikos Ar Amerikai bus

Kuomet Kristupas Kolum
bas pasiekė Ameriką, tai jis 
labai greit pastebėjo, jog se
nos indijonų moterys ruko 
kokį tai džiovintą augalą. Vė
liau paaiškėjo, kad tas buvo 
daroma dievų labui, vietoj 
maldos. Kuri moteriškė tingė
jo melstis arba šokinėti apie 
ugnį, toji užsidegdavo pypkę 
ir'leisdavo durnus į viršų.

Po kėlių dešimtų metų tas 
augalas . pasiekė ir Europą. 
Pirmuoju tabakos augintoju 
buvo prancūzų atstovas Por
tugalijoj Nicot. Jo vardu pa
vadinta ir svarbiausias ele
mentas tabakojn — nikotinas. 
Septynioliktame šimtmetyje 
tas augalas skaitėsi ypatingu 
vaistu. Vėliau jį tukė vyrai, 
kad parodyti moterims, jog 
jie pilni VyriškuitiO ir drąsos.

Mahdntetonai, ypač turkai 
liuvO labai priešingi rtikymui. 
Už tokį prasižengimą grasė 
hėt mirties bausmė. Viėhok ir 
tokš griežtumas nieko negel
bėjo b* [šiandien Turkija dau
ginusia gamina tabakos. Gy
dytojai tikrina, jog rūkymas 
kenkia sveikatai/1 nės gadina 
nerVus, silpnina širdį, nuodi
ja kraują1 ir panašiai. Bet kai 
phžititi, tai retas kuris gydy
tojų nerūko. Tokiu budu ci
garai, cigaretai ir pypkės ne-

PRAGARAS, KURIAME BUVO KANKINA
MI LIETUVIAI

“Ūkininko Patarėjas” deda galėję laiką sunaudoti skaity- 
tokį aprašymą, pavadintą “Pra-jmui. Tačiau per visą bolševikų 
garas, kuriame buvo kankina- 1 
mi lietuviai”-*.

“Birželio 23 d. rytą Kauno 
gatvėse pasirodė būreliai išbly
škusiais, numirėliškais veidais , 
žmonių, apsivilkusių pilkomis 
apdriskusiomis sermėgomis, ap
siavusių medinėmis klumpėmis 
arba visiškai basų, apžėlusių 
barzdomis. Jie skubėjo pas sa
vuosius, pas pažįstamus, į Rau
donąjį Kryžių. Tai buvo politi
niai kaliniai, tą dieną išsilaisvi
nę iš Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Kokie buvo bolševikiški kalė
jimai, mes neturėjome mažiau
sio supratimo. Kas į juos patek
davo, jau neišeidavo, ir niekas 
apie juos negalėjo nė žodžio pa
sakyti. Tačiau dabar paaiškėjo 
viskas. Susidaryti nuomonei a- 
pie. šias bolševikiškus bausmės 
vietas užtenka vieno žvilgterėji
mo į buvusius politinius kali
nius.

Daugumas buvusių politinių 
kalinių išsėdėjo kalėjime paly
ginti nedaug laiko, tačiau iš ka
lėjimo jie visi išėjo mažai be- 
pailašųs j žmones. Taip iškan
kinti suimtuosius buvo galima' 
tik ypatingose sąlygose.

—Iš tikrųjų,—pasakoja bu v. 
kalinys Juozas Daugėla, šakie
tis, — Kauno sunkiųjų darbų 
ki|lčjimas buvo ne kalėjimas, o 
pirmos rųšies bolševikiškas pra
garas. Mane suėmė už tai, kati 
buvau šaulys. Prieš tai aš pa
keldavau viena ranka grudų 
maišą, o dabar vos bepavclku 
kojas.

Iš viso matyti, kad Juozo 
Daugėlos butą stambaus vyro. 
Bet dabar jis tik vieni, išblyš
kusia oda aptraukti, kaulai.

Daugelį stebina nepaprastas 
buvusių kalinių išblyškimas. 
Pasirodo, kad kalėjimo kamero
se jie buvo (sukimšti net sau
sai — kartais penkeriopai dau
giau, negu galėjo jose norma
liai tilpti. O tyro*oro nebuvo, 
nebuvo net vienam atsikvėpi
mui. Bolševikai rastuosius Lie
tuvoje kalėjimus pavadino poil
sio namais. Kad šie kalėjimai 
butų tikrais kalėjimais, jie už
mūrijo langus, palikdami tik 
mažytes angas. Tų angų stiklai 
buvo įdėti nepermatomi, kad 
kaliniai negalėtų matyti net 
dangaus sklypelio. Be to, lan
gai buvo kietai užkalti ir juose 
nebuvo palikta nė mažiausio 
plyšio įeiti orui.

—Tiesa, mes galėdavome 
kiekvieną dieną eiti pasivaikš
čioti, — pasakoja bu v. kalinys 
Antanas Jucevičius, raseiniškis.
— Turėjom teisę pasivaikščioti 
kasdien po 20 minučių. Tik vi
sa nelaimė, kad ta teise pasi
naudoti mums neleisdavo.

Pasirodo, kad kai niai negau
davo ne tik pasivaikščioti, bet 
negalėdavo net kojos iš kame
ros iškelti. Jie turėjo būti ka
merose ir nieko neveikdami sė
dėti, stovėti, vaikščioti iš kam
po į kampą. Sėdėti ir stovėti 
buvo galima tik visiškai tiesia’. 
Už atsilėmimą į sieną buvo 
baudžiama karccnu. O vaikš
čiojimas kamerose nebuvo įma
nomas, nes negi galima la pie
tį per žmones, sausai prikimš
tose kamerose.

—Ir taip mes turėdavom sė
dėti arba stovėti ištisas dienas,
— su kartumu kalba tas pats 
Daugėla. — O darbo jokio ne
duodavo. Bolševikai žinojo, kad 
darbas kalėjime yra gera prie
monė sutrumpinti laikui, išsi
blaivyti. Todėl visus, net pa
čius lengviausius darbus paves
davo dirbti kriminaliniams nu
sikaltėliams, nes bolševikų nuo
mone, jie buvo kur kas geres
ni už mus. Tiesa, mes bu tume

valdymo laiką negavo nė vienas 
politinis kalinys nė menkiadsio 
spausdinto popiergalio. Knyga 
ir laikraštis buvo patys drau- 
džiamiausi kalėjime dalykai.

Neturėjimas ką veikti suim
tuosius nepaprastai slėgė. Kiek- 
Vienas laukdavo nakties, kad 
galėtų užmigti. Tačiau ir nak
ties poilsis mažai kuo tebuvo į 
poilsį panašus. Daugeliui mie
goti tekdavo ant grindų, nes 
ant narų tie visi tesu tilpdavo. 
Pasikloti buvo duodamas čiuži
nys, iš senumo menkai bepana- 
šus į čiužinį, o užsikloti — su
plyšusi antklodė. Apie pagalves 
ir paklodes negalėjo būti net 
kalbos. Prižiūrėtojai dažnai at
imdavo net čiužinį, kad tuo dar 
labiau parodytų savo neapy
kantą.

Pagaliau — maistas. Politi
niai kaliniai buvo maitinami 
blogiau, negu gyvuliai.

—Štai, buvę musų patiekalai, 
— skaudžiai dėsto Vaclovas 
Jurkšaitis, — Mes gaudavome: 
pusryčiams — šilto vandens su 
žiupsneliu cukraus, pietums —- 
pašarinių runkelių sriubos, pa
gardintos keliais alyvos lašais, 
vakarienei — sėlenų sriubos. 
Visai dienai gaudavome 100 
gramų apyžalės duonos. Toks 
maistas būdavo kiekvieną die
ną — vis tas pats, be jokių pa
keitimų. Maisto gauti iš gimi
nių arba nusipirkti buvo nelei
džiama.

Kitos gyvenimo kalėjime są
lygos taip pat buvo nepakenčia- 
miausios. Gydytojas buvo prisi
šaukiamas nepaprastai sunkiai. 
Į susirgusius niekas nekreipė 
dėmesio. Medicinos pagalba bu- 
»davo teikiama tik’ esantiems 
jau visai arti mirties, švaros 
reikalai taip pat buvo liūdni. 
Baltiniai būdavo keičiami tik 
kartą per 4—6 savaites. Barz
das galima būdavo kirpti tik 
plaukams kirpti mašinėle, bei 
ir tai tik kartą per mėnesį.

Visa tai tačiau buvo tik nie
kai, sulyginus su tuo, ką kali
niams tekdavo iškęsti tardymų 
metu. Visi haliniai pastebi, kad 
jie visko laukė iš bolševikų tik 
nesitikėjo tų kankinimų, kurie 
buvo praktikuojami tardymų 
metu. Daugelis kalinių iš tardy
mo grįždavo išsukiotais sąna
riais, subadytomis panagėmis, 
surėžytomis galvomis, šutinti 
garais ir visaip kitaip kankinti, 
kad tik prisiimtų pačių tardy
tojų padiktuotus apkaltinimus.

Nors bolševikai ir tvirtino, 
kad jų valdžia bus amžina, bet 
ji subyrėjo nuo pirmųjų lietu
vių sukilėlių smūgių. Kartu at
ėjo galas ir tam terorui. Pra
dėjus pakrikusiai bėgti raudo
najai armijai, paspruko ir kalė
jimo sargai. Politin.ams kali-

Išsilaisvinusius iš kalėjimo 
politin.us kalnius globoja Rau
donasis Kryžius. Ligi susidarys 
kokį pragyvenimo šaltinį ar li
gi susisieks su saviškiais, jie 
gauna pastogę, maistą, medici
nos pagalbą. Bet taip tik silp
nesnieji. Stipresnieji ėmėsi gin
klų ir išėjo su partizanais”.

ARKLIAIS LAIMĖTA
Garsųjį mūšį ties Tabasco 

upe laimėjo Hermaii Cortės ir 
užėmė visą Meksiką todėl, 
kad prieš tenykščius indi jo
nus panaudojo kavaleriją.

Visą laiką indijonai kovėsi 
gerai ir tvirtai laikėsi, bet kai 
jiems iki tol dar nematytus 
arklius pradėjo varyti viršun 
ir dar su ant jais sėdinčiais 
žmonėmis, tuomet indijonai 
didelėj panikoj ir laukiniškai 
rėkaudami išbėgiojo.
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(Tęsinys)
o šiandien kiti žmonės 
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parlydįs.

pagaliau.

žinojo man pasakyti, 
tave vakarais namo 
Tai kaip nieko?

—Tikrai nieko!
—Pasiaiškink man

Aš manau, turiu teisės šito iš 
tavęs, kaip savo sužadėtinės, 
reikalauti.

—Jeigu aš dar tavo sužadėti
nė, tai tiesa, tu gali iš manęs 
reikalauti pasiaiškinimų. Bet a- 
pie Martyną Lukšį nieko tokio 
nėra pasakyti.

—Aš reikalauju, kad tu pasi
aiškintum pagaliau! — surinka 
Jonis Dagys Advei dar negirdė
tu balsu.

—Ką aš turiu sakyti! — Ne, 
Advė tikrai nieko aiškintis ne
turi. Visa kas aišku. Ką reikėjo 
pasakyti, visa pasakė ji jam 
laiškais. Dar kartą visa kartoti 
tikrai nėra prasmės.

—Kieno tasai žiedas, kurį ne
šioji?

—Tavo, dar vis tavo!
—Tu mano žiedą nešioji, 

su kitais vyrais draugauji?
—Joni, ar tu tiki? Ne, tu ne

tiki ir negali tikėti, kad aš tau 
neištikima. Po viso to, kas at
sitiko tau čia nesant, aš galė
čiau tokia būti, bet nesu. Aš 
laukiau tavęs, laukiau šitokio 
momento. Norėjau iš tavo bur
nos girdėti, kad tu nuo manęs 
atsisakai. Dabar kalbėk, bet nc- 
įtarinėk! — Advė atgavo pu
siausvyrą. Ji atsitraukė nuo Jo
nio kelis žingsnius ir iškėlė gal-

O

va-

su-

čia

tai

ir

vą aukščiau, negu butų reikėję. 
Atrodė, lyg ji su panieka žiuri 
į Dagiuką.

—Bet Jonis negali to pakęsti. 
Jis jau tiki, kad Advė buvo jam 
ištikima. Bet didžiuotis ir dar 
su panieka į jį žvelgti, ne!

—Kodėl lydi tave Lukšys 
karais?

—Tada mes pareiname iš 
sirinkimo.

—Ak, tai iš šitų ... kaip 
pasakyti... žemaitiškų...

—Ne, iš lietuviškų susirinki
mų-

—Bet tu gana gerai žinai, jog 
man nepatinka, kad tu lankai 
kaži kokius ten susirinkimus, 
jie yra įtartini ir daro tave įtar
tiną. Juk aš tau jau apie 
rašiau. Kodėl neklausei?

—Advė patraukė pečiais 
tylėjo.

—Tu nė kiek neboji mano, 
tavo sužadėtinio, pageidavimo? 
Kodėl?

—Kalbėk, sakau! — užrėkė 
Jonis.

Bet Advė tyli atkakliai.
—Ar tu žinai, kad tu mane 

iš proto varai? Ar gali įsivaiz
duoti, kokioje aš esu padėtyje? 
Ne, tu negali įsivaizduoti, šiaip 
tu taip šaltai čia nestovėtum, 
lyg mūras, kuriam niekas neru
pi.

Advė tyli.
—Tai geras man atlyginimas 

už tai, ką aš dėl tavęs padariau. 
Dabar matau...

—Joni!
—Taip, anąmet aš išvykau į 

Vokietiją tik dėl to, kad su mo-

MATYKITE MUS!
1 Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 
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tina susipykau. O susipykau su 
ja dėl tavęs. Mano motina man 
uždraudė su tavim ir šnekėti. 
O kada pasakiau, kad aš su ta
vimi susižadėjau, ji beveik nu
mirė iš širdperšos. Bet aš nuo 
tavęs atsisakyti negalėjau ir ne- 
norėjati, dėl to išvykau, rtiąriy* 
damas, kad ilgesnis laikas visa 
sutvarkys ihusų naudai: ‘ jtfeii 
gewonnen — ailes gewonnen”. 
Išvykęs daug vargau. Nčrauau 
uždaru.o. aš gatves valiau, fa
brikų kiemus šlavinėjau, žoly
nus rakinėjau, pasiklaupęs ant 
kelių. Bet to darbo nebijojau. 
Dariau taitai dėl tavęs. Maniau, 
kad vtsvien kurią dieną išauš 
ir man pagaliau geresni laikai. 
Ilgai vargau, kol pagaliau ga
vau nuolatinį darbą kaip pa
prasčiausias fabriko darbinin
kas. Sausą duoną, bulves su 
druska valgiau^ kad tiktai kaip 
nors prasistumčiau ir kad tik 
nereikėtų grįžti. Dabar, pasta
ruoju laiku> radau geresnį už
darbį, ir šiaip taip butų galima 
gyventi. Bet motina mane vilio
jo ir masino grįžti namo. Taip 
ir sumaniau pagaliau grįžti. Ne 
motinos pasiilgau ir ne Gaiči- 
kės: aš bent vieną kartą gerai 
pasivalgyti norėjau. Be to, ir 
mačiau, kad nebėra prasmės 
man toliau kankintis, lies apsi- 
vyliau tavimi. Tu, užuot supra
tusi mano vargą, kurį vargau 
dėl tavęs, Užmiršai mane, pra
dėjai lakstyti žemaičiams pas
kui, pradėjai gaudyti kaži ko
kią idėją, pradėjai man rašinėti 
kaži kokias fantazijas, visokias 
nesąmones. Ar tu gali suprasti, 
kaip mane apvylei? Ar supran
ti, kokį tu man perausį davei 
už visą mano vargą, kurį ken
čiau, svetur būdamas? Ne, tu 
esi per kvaila, tu to neapimi! i

—Motinos laiškai, Ėvės laiš
kai, Gaičikės laiškai! — jie vi
si man užtikrino tavo tuštumą. 
Na, ir pagaliau jau sumaniau 
tave mesti ir grįžęs ar tėviškę 
paimti, ar klausyti motinos ir 
vesti Gaičiaus Anę.

—Sugrįžau, bet « šiandien pa
mačiau tave bažnyčioje. Ir visi 
mano užsimojimai virto nie
kais. Ten pat, bažnyčioje, nusi
stačiau iš naujo: mesti tėvus, 
mesti Gaičius, atsižadėti visa 
<0, paimti tave ir su tavimi 
grįžti atgal. Rasi, nenustipsime. 
Juk uždarbis gerėja... Dabar 
pasisakyk tu.

Advė visą laiką žiurėjo į Jo
nį, lyg į kokį dievą. Nė vienas 
jo baisiųjų priekaištų nepalietė 
jos širdies. Ji tiktai klausėsi jo 
kalbos: Jonis gali kalbėti! Ne 
tai, ką jis pasako, o tai, kaip 
pasako, labai daug reiškia.

—O mums reikia tokių vyrų!

■Kuo džiaugies tu? Ak, Die
ve, tokio tuščio žmogaus dar 
savo gyvenirtie nemačiau! Ir 
kur tik buvo mano akys! Mano 
motinos tiesa. Tada jau tikrai 
geriau Gaičikė. Bent žinau iš 
karto, kas ji tokia.

—Eik man iš akių! Tu savo 
beprotiškomis fantazijomis su
gadinai mano Visą gyvenimą. 
Akį, kodėl neklausiau motinos, 
kodėl neklausiau! Kiek vargo 
bučiau išvengęs, kiek nemalo
numo, ktirį kenčiau dėl tavęs, 
dėl pirmosios mano meilės!

—Joneli!
—Tylėk, tylėk, dabar jau ga

lutinai įsitikinau, kas tu. Man 
gėda, kad tu dar mano žiedą 
nešioji. Aš paniekinu tave, pa
niekinu tave iš visos širdies!

Advė dar Hfegali apimti tų žo
džių prasmės. Bet pamažu ji 
nutraukia Jitio piršto žiedą, ir 
tada pradeda jai rankos drebė
ti. Ji nori pakelti ranką ir žie
dą grąžinti Jpniui. Bet žiedas 
iš drebančių įr šaltų pirštų, pa
kalniui jis nurieda ir atsiduria 
į Minijos vandenį, kuris tik 
menkai, menkai tesujuda, lyg 
paliestas lengvučio uodo spar
nelio.

O kada Advė pakėlė akis į 
Jonį, jo jau nebebuvo.

rėjau apsimovusi! Kur dabar 
dingo? Lyg žemė butų prariju
si. Nė Marė dar nepareina...

Gaičienė prakaituoja ir dū
sauja.

—Anė savo gyvenime yra 
daug kvailysčių pridariusi, — 
kiek garsiai galvoja Gaičienė,— 
bėt šitoji kvailyste vainikuoja 
visas. Dabar ateis Perkatnikė 
siūti. O kaip rėikės su ja elgtis? 
Ar pasielgti su ja kai su kiek
vienu paprastu darbininku — 
pasodinti valgyti su šeimyna ? 
Butų visai patogu, bet... juk 
Perkamikė atsimins, 
tėvai yra buvę 
mininkai.

O prie savo 
Gaičienė jokiu

Ji

ma šliurių, pradeda pykti ir 
šaukti dukters.

Bet Anė neatsako.
—Kaži, ar ta merga dar te

beguli? — dūsauja motina.
Gaičienė liaujasi ieškoti,

atsiduoda likimui ir, apkabinu
si savo storoką pilvelį, mąsto 
toliau, ką su Perkamike pada
rius.

Lauke pasigirsta Gaičiaus 
balsas. Iš visko girdėti, kad jis 
pyksta.

—Ko 
klausia

Jei Innnuiee reik, pas 
Dr. p. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2504

Home Office, Newark, N. J. 
5922 W. RooMvelt R<L, Austin 1171

kad jos 
čia kitados šei-

tu bubnoji, papaki? 
Gaičienė.
(Bus daugiau)

COPIt HESOlECRAFT SERVICE, INC.

KNITTED BEDSPREAD PATTERN J 2861'
No. 2861 —Nunerta lovatiesė.

stalo ją sodinti 
budu negali...

Kodėl negali, ji ir pati nežino, 
ir dėl to ta mintis jai labai ne
maloni. Gaičienė, begraibyda-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujiem s 
yra naudingos.

■i • i> h p

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO^-WHOLESALK 
4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—
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Apart Apsaugos, Turime 0 r nn 0(1(1 flfl 
Į ATSARGOS FONDĄ Virš d JUUjUUUiUU

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

dienos, Seštad. 9 A. M. iki 8 P. M. 
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LOAN ASSOClATIONof Chicago 
jUSTIN MACKlEWltH. Pieš.

4192 Archer Avenue
VlKointa 7 747

Mes parduodame sienų popierą ir visokią 
malevą senomis kainomis! Turime pilną 
pasirinkimą malevos, varnišų, šelakų ir 
sienoms popierų.
DYKAI PATARIMAS DĖL DEKORACIJŲ
DYKAI DASTATYMAS VISOJ CHICAGOJ

ie

palaiko-

Ji

popie- 
išmesti

• T0MYKITE. kad reika- 
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų 
maš apie namus.

• NEREIKALINGI 
riai turėtų būti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavoj 4.

—Kokia paguldyta, tok a pa
statyta, — sako kaimynai apie 
ponią Gaidienę. O Galčius pat
sai būdamas kartais užsigėręs 
arba šiaip geros nuotaikos> va
dina ją:

—Mano ktilkyte!
Gaičienė nesugeba atsibarti. 

Ji tiktai nusišypso ir numoja 
ranka. Ji ir laiko tani neįuri, 
nes beveik nuolat grumiasi su 
savim. Taip ir dabar.

Gaičienė Sėdi valgomajame 
ant sofos ir ieško po stalu savo 
šliurių. Bet ’ųegali rasti. Kiek 
ji tiktai pasiekti gali, visur ko
jomis nugraibę, nutapšnojo, — 
kaip nėr, tąiįrnęr.

—Bet jukJaš tik šį rytą tu-

..S/WING,S
"?! ■' ..............

Dabar Laikas Malevoti!

SAM HELMAN
SERVICE WITII A SMILE

1411 So.'Halsted St. Tel. CANal 5063

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- . 
tomiškomis u ž 1 ri
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
gruntuotas.

120 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5849

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
iš stoties —

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
ik) 9:1$ vai. rytu. 

t>uDauunib nuo 8:30 iki y:15 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vah vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.

Jonis Dagys atsistotų ir kalbė-, 
tų į žmones, kaip jis mokėtų 
įtikinti! O, visai kitaip, negu 
Martynas Lukšys. Jam Joniui 
Dagiui- vien pasisakant esaht 
lietuviu, nustebtų žmonės ir su
simąstytų, ar tik nevertėtų ... 
jeigu jisai... Advės akys žiba 
ašaromis. Susijaudinusi ji nu
tveria abi Jonio rankas:

—Joni, aš su tavimi! Bet ne 
į Vokietiją mes Vyksime. Vo
kietijai musų nereikia. Mes pa
liksime čia ir dirbsime už tai, 
kas tavb ir hiano. Jtik tu ir aš 
— mes Lietuvos vaikai, taigi 
stok į musų eiles, Joni, eikš su 
ihuitais drauge ir kovok kariu. I 
Tu tėvynei reikalingas. Tu esi...

—Prakeiktos fantazijos!
—Joni, tai ne fantazijos, mu

sų ateitis čia glUtli. čia, Lietu
voje, musų ateitis, ne svetur. 
Jonu apsigalvok, duok tavo gal
voj tonis mintims vietos, kurios 
mini Lietuvą... Joni, skirk vie
ną dieną, skirk bent kelias va* 
labdas apsvarstyti bendrai pa
dėčiai. Ir tu prieisi prie tos iš
vados, kad mano tiesa. Tu tik
rai pamilsi lietuviškumą, nes 
jei tU mane taip myli, kaip sa
kaisi mylįs, tai kitaip ir negali 
būti. Joneli, jau tuo, kad ma
ne myli, tu myli savo kraštąd 
myli lietuvius. Ak, Joneli, mie- 
lasisi *aš taip nepąsąkomai j 
džiaugiuos..,

Gaisras yra jūsų namo didžiausiasPRIEŠAS!
Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiąk įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti.... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

MADŲ

ŪK ŪF PRITEMS

Vardas

Adresas ...

Miestas

Miestas ir valstija. is>hr,i11 ii
Valatij* 

't,..,..,—

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St, 
Chicago, UI

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

• STATANT namą, neskai- ' 
tykite medžiagos kainos 
žvarbesne už kokybę!

’ Vardas ir pavardė

’ Adresas...... ....... —

I NAUJIENOS NEBDLECRAFT DEPT.
| 1739 80. Halsted St, ChicagO, HL

Ola įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No...

•T. RYPKEVICIA
“RASOM VISOKIĄ APDRAUDĄ” 

1739* SOUTH HALSTED STREET 
.............................. 1—

No. 2861

šaukite C A N AL 8500
.į.' r. , ■ , . i.'i'ii'
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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Trečiądien., rugsėjo 3, 1941
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CIO Atšaukė 
Streiką Gypsum 
Dirbtuvėse

DETROIT, Mich. — Po ilgo 
streiko į darbą sugrįžo darbi
ninkai United States Gypsum 
Conipany dirbtuvėse, South 
Bend, Ind., East Chicago, Ind., 
BiVer Rouge, Mich., Alabaster, 
Mich., ir 13-koj kitų kompani
jos dirbtuvių.

Abi pusės sutiko priimti Me- 
diation Board ginčo sprendimą.

Potvyniai 
Tebesiaučia 
Wisconsine
Du Žmonės Mirė; Nuostoliai 

Mil&niški.
EAU CLAIRE, Wis. — Patvi

nę upės šiauriniame Wisconsi- 
ne šiek tiek atslūgo, bet iš 
krantų išsiliejo Chippewa ir 
Wisconsin upės, aptemdomos 
didelius plotus žemumose.

Apie 2,009 šeimynų paliko be 
pastogių ir du žmonės prigėrė.

Daugiausiai nukentėjo Wau- 
sau, Schofield, Rothschild mies
tai, taipgi Durand, Odanah, 
Mellen ir kiti kaimai.

Patvinęs vanduo apgadino 
kelias dibtuves ir viso nuosto
lių padarė už kelis milionus.

AFL Laimėjo
Laivų Dirbtuvių 
Rinkimus

CLĘVELAND, Ohio. — Dar
bo taryba skelbia, kad AFL uni
ja laimėjo rinkimus American 
Ship Building Company dirbtu
vėse. Gavo 1,264 balsus prieš 
CIO 799.

Firma turi laivų statymo dirb
tuves Chicagoj, Superior, Wis., 
Clevelande, ir kituose Ohio mie
stuose.

416 Žmonių Žuvo 
Per Šventes

WASHINGT()N, D. C. — Per 
Labor Day šventes automobiliai 
užmušė 416 žmonių. Kitose ne
laimėse žuvo dar apie 200.

Chicagos Aukos
Chicagos apylinkėje žuvo 2'0 

žmonių. Prie sąrašo padubto 
vakar “Naujienose”, reikia pri
dėti šiuos vardus:

Franklin T. Melione, 50, r 
Hammondo, Ind., žuvo prie 
130th ir Oglesby;

70 m. Mrs. Louise Gerhard, 
1322 Washington bulvaras, prie 
Buckley, III.;

Mrs. Thomas Johns, 51, 2615 
N. Dover avenue.

Žuvusių chicagiečių tarp: lie 
tuvių, rodos, nebuvo.

GOLFO MĖGĖJŲ ČAMPIJONAS

Marvin (Bud) Ward of Spokane, Wash., laiko tro
fėjų, gautą už laimėjimą 1941 metų Amerikos golfd mė
gėjų čampijonato. Turnyras įvyko Omaha, Nebr. Jariie 
dalyvavo trys lietuviai: Johnny Goodman, iš Omaha, 
vienu kart tą čampijonatą laimėjęs; Matthew Žadališ, iš 
Ralston, Nebr.; ir Frank Valaitis, iš South Ėėpd, Ind. 
Ward šį čampijonatą laimėjo ir 1939 metais.

Iškilmingos P-les 
Lillian Stamonis 
Vestuvės

ApsiVede Su RAŠytdjO 
F. VVldiner’iū

GABl'IEI.D PARK. — Chi- 
cagiečiųi Frank ir Ona Stanio- 
niai, gyveną 3950 Gladys avė., 
iškėlė labai šaunią vestuvių puo
tą savo dukrelei Lillian, kuri 
apsivedė įsu Fredęrick Widmer 
iš Champąign, III. Puota įvyko 
šeštadienio vakare, rugpiučio 30 
dieną, Midwest Athletic Clubo, 
Mądison ir N. Hamlin avenue. 
Gražiam , “dining rūme“, išklo
tame karpetais, buvo prirengtą 
14 stalų, prje kurių galėjo se
sti apie J200 svečių.

Linkėjimai
Apię 9:30 svečiai sėdo prie 

stalų, o klubo patarnautojos 
pradėjo nešti • visokius valgius 
— pradedant kalakutiena, su 
visokiais prieskaniais, baigiant 
“Ice Cream“. Pirm pradedant 
valgyti, jaunavedžio dėdė Mr. 
Saunders paėmęs vyno taurę 
pasveikino jaunavedžius ir pa
linkėjo jiems ilgiausių metų ir 
pakvietė kitus svečius išreikšti 
širdingus linkėjimus jaunaved
žiams, P. Balchuną N. Vilimai- 
tį ir Aldoną Vilimaičiutę.

Užbaigus pietus abu jauna
vedžiai susijaudinę tarė padė
kos žodžius visiems už dovana*

eitis jiems bus šviesi. Linkiu 
jiems viso gėriaušio jųjų nau
jame gyvenime.

P. B.

Sachauskas Išvyko 
Į Minnesotos Vai s t

(Neužmirškit Lydekų 
Parsivežti!)

Petras Sachauskas, kuris už
niko bučerhę ir grosernę pu 
adresu 4359 S. Mapleivood avė., 
ir Paul Indzelis, kuris užlaiko 
alaus Užeigą prie Canal ir Per- 
shing gatvių, išvyko į Minne
sotos valstiją žuvauti.

Petrui ir Povilui linkiu daug 
laimes neapsiversti su boteliu, 
gero gilukio ir pagauti daug ly
dekų. O kada lydekas parveši- 
te, tai j ūdom nereikės rūpintis 
ką su jomis padaryti. Petrai ir 
Povilai, — tik gero gilukio!

Motinos Sūnūs.

SIRGO JONAS 
TAMOŠIŪNAS

CHICAGO LAWN. — šios 
kolonijos gyventojas Jonas Ta
mošiūnas, 6231 So. Kolin avė., 
kurį laiką nesveikavo taip, kad 
reikėjo net ir nuo darbo atsi
traukti ir gulėti per keletą sa
vaičių lovoj. Vienok Jonui pa
vyko sėkmingai ligą nugalėti. 
Dabar jis vėl darbe prie savo 
pareigų. — Vietinis.

LIETUVIAI

TAitP Musų 
biznierių

vienIeriv Metų biznio
SUKAKTIS

BRIDGEPORT.—Pernai maž 
daug šiuo laiku Mike Turaus
kas shvo name, 3564 So. Hal
sted St. įrengė vartotų ir nau- 
;ų baldų krautuvę, kurios biz
nis gerokai išvystė^

šia proga verta palinkėti Mi
dui gerų pasekmių tolimesnėj 
ateityj.-

— Kostumeris.
■ II < ..Į ■■ ■ ■ ...............................

KITU LkETUVIAI DAKTARAl
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JĖNKINŠ”
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. ' VIRGINIA 2421

DR. MAKLERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfoijri Jf. Cutieifeig
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi TeL YARDS 1741-1742 
kfyOS-ffl So. Hermitagt Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
Ir 5 KOPLYČIOS VISOSE 

Uyna 1 chicagos dalysi

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

Su POVILU SALTTMIERU

Žmona Susirgo — 
Nusigandęs Vyras 
Mirė, Mirė ir Ji

Abu. Kartu Palaidojo. .
ANN ARBOR, Mich. — Dvi

guba tragedija ištiko vietinio 
bankierlaus ir buvusio majoro 
William L. Halz šeimyną.

Pereitą šeštadienį draugai 
parvežė namo jo staigiai ir sun
kiai susirgusią žmoną. Walz tu
rėjo silpną širdį. Nusigandęs ji
sai ten pat krito negyvas, žmo
na, sužinojusi apie vyro mirtį 
tiek susikrimto, kad ji irgi ga
vo širdies ataką ir mirė.

Vakar abu buvo palaidoti 
bendrose laidotuvėse.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Prigėrė Du 
Kareiviai

SAULT STE. MARIE, Mich. 
— Automobiliui nukritus nuo 
tilto į upę, prigėrė du kareiviai 
iš Forth Brady, Ralph Hoover 
iš Munith, Mich., ir Albert Pi 
Cattani iš Douglas, III. Dvi 
merginos, važiavusios automo
bilyj išsigelbėjo.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NAUJIENOSE”

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

1646 West 46th Street
L J. ZOLP

Phone YARds 078)

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139 0N SALE AT YOUR POST OFFICE 0R RA N K

BUY 
UNITED 
STATES

SAVINGS
ONDS 

ANDSTAMPS

ANTANAS 
3307 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place . Phone CA
SKYRIUS: 42-44 East IMtb Street - Tel. Pulbnan

2515 
127a

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Dėfense 
Savings Poeter, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed scnlptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America1* defense preparatfons.

Žaidė Kareivius, 
Vienas Žuvo ;

SUMMIT, III. Du berniu • 
kai, 13 mėtų Ff^rbld; .Drevvs, 
7442 West 58th Place, irj o gi
minaitis, 15 m. Jdlin forews, pe
reitą ketvirtadienį žaidė “karei
vius“. Jie, kur tai susirado ir: 
revloverį. Jauriėšniš berniukas 
buvo pašautas ir Vakar pasimi-. 
re SouthtoWn ligoninėje'-

Didelis Aliejaus 
Gaisras

MARTINSVILLE, 111. — 35,- 
000 statinių aliejaus sudegė, kai 
žaibas trenkė į Ohio Oil Com
pany sandėlį. Nuostolių padare 
apie $75,00Q. ■

t • ’ . • , . . »

Metai Hose Stato 
Naują Dirbtuvę

MAYW00D, Ilk — Chicago 
Metai Hose Corporation skelbia-, 
kad prie North State-Road, El- 
gine, užpirko 10 akrų žemes ir 
ten statys 40,000 kvadratinių 
pėdų dydžio dirbtuvę. Darbui 
išleis apie $85,00(1.

- --

Pienas Pabrango 
Centu

AURORA, III. — Visame Fox 
Valley slėnyje vakar pieno kai
na buvo pakelta viėiiil centu 
kvorta. Į Fox Vallėy įeina Au
rora, Elgin, St. Charles ir visa 
eilė kitų miestelių.

' ______ /.

Atidaro DvL 
Kasyklas

CUBA, Iii. — FultM apskri
tyje darbui atida.įoWs 4vi ka
syklos, priklausąh®oš ■ Central 
State Cpiliety Kasyk
los nebuvo dirb^b’s per ilgą 
laiką.

' I■- e Ibi m į NMI

u1 »Apeina

yra naudihgr)^

ir linkėjimus. . ;
Jaunosios tėvas Frank Sta- 

nionis dėkojo visiems dalyviams 
už atsilankymą ir kvietė visus 
linksmintis ir būti jo svečiais 
iki vėlumos.

Taip svečiai ir darė j— už-’
vedė draugiškus pasikalbėjimus, 
vieni apie kara • kiti apię' kas- 
dieninio gyvenimo įvykius, ir 
retkarčiais aplankė barą. Jau
noji karta vikriai, sukinėjosi po 
svetainę prie geros A. Narbiito 
muzikos/
?■ Ja • ■///m?J. ■_ a ’ a \ <•

. Gyvens Chąmpaigne
-i. ?. -- ' -A

šių jaunuolių vestuvės buvo 
linksmos ir jaukios, nors jos ir į 
buvo rengiamos paskubėtai. Lai 
būna tokis smagus ir j ųjų gy
venimas. . ■ Mes 'Visi pasidžiaug
simi/ // J J; y; ,//• J/..--/

’( . •■ ***-• . ' ’ r*’ . *

< Jaunuoliai>’ žada . apsigyventi 
Champaįgne, • III.; nes tėn abu 
turi darbus. Fręderičk yra ra-, 
sytojas, o Lillian General Secre- 
tary —- abu išėję aukštus mok
slus, -— tad nuihatoma, kad at-

AKIJi SPECIALISTAI
DR.~ VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

' Mano 20 metų A praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kufiš 

eąti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nefvuo- 
turno, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da- 
rpmas su elektra parodančia nąa- 
žiąusiąš, klaidas. Speėialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
KreivoS akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Sefedomis nuo pietų, o Ne

dalioj pagal sutarti. ’ ' 
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

. \ pirmsu
4712 South Ashland Av.

? Phone YARDS 1373

Lietuvis akių gydytojas 
TeLYwdsl829 
Pritaiko' -Akinius 

IČreivas Akis 
< Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvfc 
I :: 756 VVEST 35th STREET
| kampas Halsted St.

Valąndoįnup 10 iki 4, nuo-1 iki 3 
Nedėlibmis pigai sutartį.

vak. Setedomis , nuo
Daugely j atsitikimų akys'atitalso-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

, Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomjs ir Naiėl. pagal sutartį. 
Rez. ’<• 6631- So. California Avenue 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

:A vBEVERLY 8244
Jeigu >. neatsiliepia; šaukite: 

BOULEVARD 1040.

DR-T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

\ į 4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandas žį

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. it*

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

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

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

Tel, CANAL 3110
Ręžidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Dh Charles Segal
'729 So. Ashland Avė.

> — 2-ros lubos — ' 
CHICAGO/ ILLINOIS 

Ofiso Valandos:
Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 

4 vai. ponįet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

valahdai dieną.
PhnnA MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10. iki 12 dieną, 2 iki 3 popiet

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4300

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius • Pritaiko.
, 3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’IS
Gvdytoia«i ir Chirurgas 
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofisd vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak‘. NedSlioj pągal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

So. Ashland Avė.
• arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį,

DR BRUNO J. 
TTTRRTCK’AS

GYDYTOJAS TR rHTRITRGAS 
NAUJOJE VIETOJE WASf fi.Srd st.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakhro, 'trečiadieniais ir sekmadie

niai*: pagal susitarimą.
Telefonas HEMlock 7899 
Namų tel. REPublic 4681

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai—J2t N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St
Valandos. vakarais nuo 6 iki 8:30 

TfeletonkS YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—fcaghl sutartį.

A. A. SLAKIS
Advokatas

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tėl. CENTRAL 1824.
Namų tel.'—Hyde Park 3395

WHITNEY TARUTIS
advokatas

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

Val.:nup 1:00 fJbpiet iki 8 v. vak.
. 134 N. LA SALLE STREET
Room 2014 Tet STAte 7572 

Val.\huo 9.*p0 iki 11:00 ryto.
3140 SO. HALSTED STREET 

TeL VICtory 2679

Skelbimai Naujienose 
duodi naudą dėlto, 
'<nd pačias Naujienos 
yra naudingoa
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DARIAUS-GIRĖNO POSTAS ŠĮVAKAR 
ĮVESDINA naujus VIRŠININKUS r

Komandantu Dar Vienam Terminui Palie
ką. Anthony H. Kasper

Iškilmįngoųii^ apeigomis Da
riaus-Girėno Postas Xo. 271, 
American Lęgion, šįvakar įves
dins savo naujus vįęš.ųinkųs 
1941-1942 metų terminui.

Komendanto pareigas daę 
vienus metus eis legionierius 
Anthony H. Kasper, o Posto 
Moterų Skyriaus (AuxiliaryJ 
viršininke bus įvesdinta p-ią 
Cassie Norušis.

Uąug žynUV Svę^įų.

Bendros Posto ir Moterų Sky
riaus įvesdinimo iškilmės įvyk*? 
Dariaus-Girėno Memorial salė
ję, 4416-20 Soųlb Westerų ąve- 
uue, kur susirinks aukšti Yįršį- 
ninkai iš Amerikos Legiono, 
Posto legionieriai, svečiai įš ki
tų Postų, ir jų šeimynos. Da
riaus-Girėno Postas taipgi kvie- 

.čia lietuvių publiką kuoskaitlin- 
giausiai susirinkti, iškilmes pa
matyti, taipgi išgirsti programą 
ir dalyvauti vaišėse po progra-

Moterų Skyrįąųs Iškilmėse 
taipgi dalyvauja p. Irena Piet- 
kiew.cz, kuri šiandien užbaigiu 
savo pareigas kaipo - Dariaus- 
Girėno Moterų Skyriaus pirmi; 
ninkė.

Valdybė Natriai.
i », r t; ' i

Su komandantu A. H. Kaspę- 
rų, Dariaus-Girėnų pos|b'vąkįy? 
boję dabąr bus šie ųa^ial:

Josepįi Ą. KiĮ^ort, & Vic'e 
Comrųąndęr.

Adam M. Macams, Jr. Vice 
Cominander.

WiĮliam J. Kareiva, Financc 
Officer.

Adam Nawyok, Sergeant-at- 
arms. i

John A. Mason, Chaplain.
Frank T. Pumputis, Adjutanl.
Mathevv Massey, Service Off

icer. • ’
Frank Raila, Historian.
Anthony J. Tuttle, Financc 

Secretary.
Joseph A. Mickcliunas, Judge 

Advocate.
Motęrų Sk. Viršininkęs.

Į Moterų Skyriaus valdybą, 
apart p. Norusis, įeina šios le- 
gionierės:

Helen Kareiva, Ist Vice Pre- 
sident.

Helen Lukas, 2nd Vice Pre- 
sident. -.

Marion Nares, Secretary.
Margaret Brasus, Treasurer.
Helen Zuris, Chaplain.
Paulipe Kbkųnas, Historian.
Almėda Krueger, Sergeant-at- 

arms.
Mary Chase, Color Bearer.
Julia Pumputis, Banner Bear

er. r. ' . ■ ‘

rai žinomas , t visuomenininkas 
Geo. T Stungis, dįphą^ Įbrovers 
NątįoRį ^^4ai|Vaųtrą s^, 
•vaite.feįV

' Šieipęt" sukakę V UlHuį k(;įp‘ 
Geo; tąiųę bąnke ęjųą
atsakinąs

Jis ąų ŽPJpna Barborą gyve
na pųpšąįoj
su 61U7 -Sų. ąvc. :

— ^wyw?

/'Hitleris Turi Būti Sutriuškintas.”
CLASSIFIED ADS.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

S1TUAT1ON VVANTED 
Ieško Darbo

Ani^

Nus'WI® Yięift-

BHRUITON Į’AUK
Anna pyie SSĮVP DftHĮV
nelaių^M
vio, pargriuvo ir,sunkiai sūs- 
žeidė koją...Įpi
ląs trų/o o/ę.įcsę yiąlosc

Po M^. Ą. K^įįna
tapo nugabenta į pavieto ligo
ninę (Cook County Hospital) 
prie Harrison ir Wood’ gatvių, 
ir dabar pąndąši 42 W^ręįe, kam
baryje, 414, . lova. 46. Geistina, 
kad draugai ją aplankytų.

,. SLA Veikėja
yirs.. Kaulinas yra SLA

kuopos narė ir nenuilstantį kuo
pos veikėja ir darbininkė, tųdcį 
SLA. ‘238 kuopos nariai ir na
rės ir žemiau pasirašęs reiškia 
jai ir jos šeimai gilią užuojau
tą pergyventi nęlaįmės sopu
lius, laimingai pasveikti ir su
grįsti ątgal i visuomenes dar
bą. • Mptim-.s Sųnųs. ..

'i . NAU.HENŲ-ACME Tęl^nhoto
Prezidentas Franklin D. Roosevcltas, sako Darbo 

Pįęnos kalbą per radiją iš sąvo namų Hyde Park, N. 
Y. Kalboj# Prczidęntas įvardino Hitlerį esant Žmonijos /j.'i. ■ ■ ■ • '
priešu ir >sakė, kad Amerika padės jį nugalėti.

------  -- - ... -----... -.—-... - -

238 =iVAH\ENYBE.S=

žydai 
kara- 
ir ki-

RĘIKĄĮJNQA PATYRUSI JAU- 
NA sales lady prie moteriškų dre- 
sių. Pastovus darbas. L. CHAVIN, 
740 Maxwell St.

PUSAMŽIS ŽMOGUS ieško dar- 
30 už dženitorių ir handy man. 
Suprantu visą namų darbą. Atsi
šaukite nuo 8 ryto iki 5 v. vakaro. 
HEMlPck 0707. Klauskite TONY.

VEITERKA, PASTOVIAI, GE
RAS mokestis, sekmadieniais ne
dirba. 117 E. S. Water St. Į rytus 
nuo Michigan.

PATYRUSIOS OPERATORS, sin
gle neėdle mašinos, ant bathrobes. 
Pastovus darbas, geras mokestis.

Chicago Bathrobe Corp., 
506 So. Wells.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
DarbiĄinkų-DarhiuiHkių Reikia
BUTTON HOLE MAKER, siūlių 

prosytojas vyriškų kautų šapoję.
227 W. Van Buren, 

6-tas aukštas.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS 
DARBININKAS

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

REIKALINGAS KRIAUČIUS į 
drabužių štorą. 4622 S. Ashland 
Avenue.

Com. Ąnthąąy H. Kasper
įvesdinimo apeigas atįiks Ąn- 

Ihpiiy H. Hįlgęrš, Ai^er.kos Re
giono į-to distrikto koųiairdiai-

distrikto moterų skyrių direk
torė.

Jiems asistuos, Scbastiin 
Dosch, iš McKcnlcy Posto No. 
231, James P. Lyjich, 4-to dis
trikto kapelionas, teisėjas John 
T. Zur.s, Mrs. Eva Palm, Cook 
County Council 1-ma vice-pir- 
mininkė ir garbės sargyba iš 
McKinley Posto.

'."-Ii. . Tf" M-IU

Diena Iš Oienos

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

< CUICAGO.IID
Milan Maodush, su A’exandJ 

ra O. Ratkus
Frank Perez, 36, su

M. Wasilas, 26
John G. Punis, 21, su

G. Merrick, 21
Grigąlis Maliszauskas,

Ann Alexąndęr.j 2| .

Helen

Ėst eile

28, su

nice

GIMTAS KAMPELIS 
YRĄ KIEKVIENAM 
ARTIMAS ŠIRDŽIAI

John Gura, 25, su Beatriče
Sheahąn, 19 . .

Francis J. Cųily, 31,
Frances Gerdzus, 27

su

IEŠKAU DARBO. ESU teisin
gas žmogus, nebuvęs ant relyfo, 
esu iš#rbęs 20 metų ant vietos, 
^ąlių dirbti tavernoj už porterį, 
ąipgi ir prie baro galiu pagelbėti. 
Ndtėčiau gauti ant vietos gyveni
mą ir kambarį. JOE SMITH, 1458 
West |5th St. Tel. CANAL 9719.

FURN1SHED ROOMS—TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI DIDELIS KAMBARYS. 
Karšto vandens šilima. 3-čias auk
štas. 3246 So. Halsted.

bUHuoLs AND AMSTRUUHUx\S
Mokyklos ir Pamokos
IŠMOKIT UŽDIRBTI 

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

Mokėkit laikui bėgant 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, Šaukit arba 
atlankykit musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCKWELL 7167.

LOVEIKISBB
Dalis '

KVIETKIN1NKAS
Gėlės V^uv^mą. pa^ieV»UBS 

įl Pagrabątm 
3316 HalsiJiu St.r-<"

Tel. YARDS

BRJDGĘPORT. — Dr. Ą. J. 
Bertash, 756 \Y- 3^h St., vi
sad didesnes šventes prąleįdžia 
Spring ValĮęy, III. Jis ten sve
čiavo^ įr praeitų švenčių pro
ga. į

Spring Vąlley mieste gydy
tojas Bertash yrą- gimęs ir au
gęs. Už tai gimtas kraštas jį ir 
raukia taip mstįnktyvia . Tuo. 

.abiau, kad ten tebegy vena jo I 
brangi motule.

— Pacientas.

Keikąlauįa
Perskiru

Anna Golan nuo Daniel
Golari

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

Karalius Žydas
Biblijoj sakoma, kad 

turėjo savo; visagalius 
liūs Dovydą,' Salamoną
tus, bet tikrosios istorijos lai
kuose niekas nebuvome gir
dėję, kad Mauša ir Leizeris 
butų kur nors užėmę sostą.

Q vienok ir musų laikais, 
tųląs VpHiętįjos žydas Otlo 
Wittc buvo įsibrovęs į Alba
nijos sostą ir net 5 dienas iš- 
kąrąliavo, kaipo jo didenybė 
Hąlim! ;

Šis žydęliši-1912 pastojo sa
vanorių turkų kariuomenėn ir 
pasiekė leitenanto laipsnio.

Kurį laiką"“jis su savo kuo
pa stovėjo Albanijoj, kur pa
sižymėjo1 didfeliu ištvirkimu ir 
a ferizm 11., V ?*l i :i u ’ buvo rusii 
kaukazo fronte. ,ir karui pasi
baigus grįžo. Stambulą.

Sužiiibj ęs, kad Albani j a 
gauna nępriklaušomybę, jis 
Sultano vardu paraše į Du- 
razzo laišką ir - turkų įgulai į- 
sąkė - iškilmingai sutikti ■ Prin
cą Halini, kuris vykstąs karū
nuotis ir užimti sostą. Turku 
įgula ir albanai šį žydą suti
ko entuziastiškai ir jį greit 
karūnavo. Bet praėjus 5 die
noms, skubiai atvyko tikrasis 
Princas Hajlim ir paskelbė

nėra, tai ūkininkai tikisi šį tą 
ir bulvienojais uždirbti. Hitle
ris tuo budu sutaupys 675,000 
tonas celiulozos, kurią priva
lėjo

REIKALINGAS BARTENDERIS 
ir porteris, pavienis. Gyventi vie
toj. Patyrimas nereikalingas. Tei
singi atsišaukite į šį skelbimą.

734 W. 35th St.
pirkti užsienyj.

ŽEMAIČIUOSE
šiandien nebesinori tikėti, 

kad tokie dalykai galėjo dėtis 
dar nelabai seniai musų Že
maitijoj. Štai neseniai suras
tas iškilmingas teismo nutari
mas, kuris štai ką sako:

—1672 metais, Girkalnyje, 
Žemaičių kunigaikštystės ge
nerolas Mickevičius, gen. Po- 
plauskis ir teisėjas Valatkevi- 
čius svarstė Girkalnio gyven
tojos Lašienės bylą. Lašienė 
buvo kaltinama’ raganavime ir 
jai p'rillfsfiV' 14 liUsižėngimų:

1. Skalbdama išardė marš
kinių rankoves, kad nudžiūtų 
tų marškinių dėvėtoją.

2. Pavogė ir apžavėjo vai
ko pagalvę ir kepurę, kad tas 
susirgtų įr akimis nematytų.

3. Sužavėjo pajuostę, užkas,- 
dama ją Bibirbos balose.

4. I .pagalvę įdėjo kaltūnų, 
kad džiutis įsimestų. Numirė
lių kaulus kaišiojo į pagal
vius/kad numirtų tie, kas ant

ODOS PADENGIMŲ IR rankie- 
nų dirbėjai prie čemodanų iš odos 
dirbimo.

BENNO HAHN and CO., 
234 So. Wells.

FU RN IT (J KE-F1XTUKE FOK-S ALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

PARDAVIMUI: VALGOMOJO
kambario, miegamojo kambario 
rakandai. Pečiai. Įvairus šeimynai 
indai. 2036 Rice St., BRUnswick 
1272.

DELIVERY BERNIUKAS.' Pašto 
vus darbas, geras mokestis. Atsi 
šaukite tuojau.

Edgewater Food Shop, 
5124 Sheridan Road.

PATYRĘS HANDLE MAKER 
ant odų prekių.

BENNO HAHN CO.,
234 So. Wells.

VVHOLESALE FĮJRNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 iki 
60%. Mes pristatome bile kur. Pa
šaukite ar rašykite dėl daugiau in
formacijų. Vien tik nacionaliai ži
nomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. TeL REPublic 6051

BUSUsEfeS CHAMULb
Biznio Progos

VAIKINAS SANDĖLIUI. Leng
vas 
ras

fabriko darbas. Pastoviai. Ge- 
mokestis.

SHAGGIES CO., i > 
224 W. Sųperior. WHĮįtehaH 7110. 
J------- ...

TAVERN PARSIDUODA, ka
dangi turim kitą biznį. Gerai išdir
btas biznis. Galima gauti ilgą lysą.

543 N. Clark St.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ DARBININKŲ NA

MO BV-ĖS šėrininkų susirinkimas 
įvyks rugsėjo 3 d., 7:30 v. vakaro, 
L. D. svetainėje, 10413 S. Michigan 
Avė. Reikalas svarbus, todėl visi 
šėrininkai ir draugijų delegatai bu
kite sus-me. —J. Kirkus, rast,

226 W. 110 St.

Tuomet žydas 
daug brangenybių 
Graikiją. Tos 5 jo 
nio dienos taip pat
jo ištisa orgija ir tvirkavimo 
rekordu.

pasigrobęs 
pabėgo į 
karaliavi- 
pasižymė-

5. Į ‘ pagalvę įdėjo vanago 
nagą, kad barniai ir rietenos 
kiltų. Pieną karvėms atėmė ir 
maru gyvulius apleido.

6. Pievose rasas į puodelį 
rinko, kad nederlius ir saus-

JIįJMS PROGA ĮEITI.^savo biz
nį. '.Šiaurės $dų kampas, 38th ir 
Wallace. Krautuvė ir apartmentas. 
Turi būti parduota tuojau už ge
riausią pasiūlymą. Matykite Mr. 
STACHON, Briggs, Wiegel and 
Kilgallen, Ine., 9349 So. Western 
Avė. BEVerly 7160.

VYRAS REIKALINGAS kolek- 
tuoti ir įrengti fonografus taverno
se ir restoranuose. Blaivus, teisin
gas ir atsakingas. Suteikit visas 
informacijas apie save pirmame 
laiške. Boję 2533. 1739 So. Halsted 
Street.

linnA Mvlintlems E 3 K K fa VeNtnvėms, Ban~ 
U n DM vėtųs- Pa p u p § 
GĖLININKAS m"'"* 
4180 Archer Avenup

Phonr LĄFĄYŲ'n’^

VEIKf JAS GEO. STUNGIS 
ATOSTOGAUJĄ

kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ; ant I L G Ų 
METŲ, V

1739 So, Iląlsted St, 
CHICAGO. TbL.

INSURANCE
(APDRĄUDĄ)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ ęAKĄNŲŲ.
• APDRAUDĄ NUO VĄQIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabt- 
Utiee.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEV10IŲ
1739 S. Hąlsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. - Sekmadieniais — r 
nuo 9 ryto Iki 1 vaL popiet

: i « Ą ,* > »■ •

Dirba Drovcis National Eąnkoj

IĄARQUETTĘ TARK,, - Ge-

4 * •<

Popierius Iš Bulvienojų
Pranęšąma,. kad Vokietijoj 

jąu pradėta gaminti popierius 
iš, bulvienojų-. Dksp.eriįnentai 
jau pradėti daryti 38 metais. 
Dąbąę ši popieriaus ganiyba 
yra jau ištobulintą įr vyriąų- 
sybė supiTkipęją iš Vpkielįjps 
ūkininkų bulvienoju$.

Ūkininką! priyalp bulvie
noj u§ iŠdžiovinU ,p vėliau už 
tai gauna aUygmupą. Atlygi
nimas, žinoma, labai mažas,
'bet kai jokių kitų uždarbių

rydama žavėjo, kad nerugtų.
Už visa eilę panašių “nusi

kaltimų” Lašienė buvo leisia- 
tua, pagal žemaičių vyskupo 
Jurgio Tiškevičiaus įsakymą, 
kad “visi žavėtojai, burtinin
kai ir sutartis su velniais da
rantieji turi būti kankinami 
ir iš žmonių draugijos išnai
kinti”. Teismo procedūra bu
vo savotiška. Minėtą Lašienę 
pradžioj smarkiai kankino, 
reikalaudami prisipažinti kal
ta. Toji gi atsisakė prisipa-

AR JIE.SKAI 
OARBR?

į {——SKUTU

‘REIKIA Di MIIIIĮH'’
| kHuvia* tąipgi perka ir parduoda 
i " " ir progas sužino tiktai pęr

“NAUJIENŲ’' namo fondui
' • '•«*<.**'/'A*' z. a.A V-

bus nuoširdžiai įvertinta

Tuomet ištyrimui ar ji tei
sybę sako, ar meluoja, pa
vartota .sekanti priemonė. Ne
laimingai moteriškei surišo 
rankas, nuvežė į vidurį eže
ro ir įmetė vandenin.' Teisėjai 
žiurėjo kas toliau bus. Jei kal- 
tinanjoji greit nuskęs., tai rei- 
išikią ją ne pilnai buvo pagrie
bęs velnias, jei pluduriuos, tai 
bus ženklu, jog jai gelbsti;vel
nias.

Minėto j i > La^ien© ,'Pe įšl sykio 
paskendo. Ji buVo išlcilus į 
viršų. Teisėjai pą^are išvadą, 
kad velnias ją kibioj a.? Ji ^bu
vo i ši raukta, . atgaivinta ir 
paskiau , Sudeginta ant laužo. 
Panagių j atsitikimų yra buvę 
daug jife Uk Lietuvoje, bet ir 
kitose, šąlysę.

ROSĘLANDO LIET. KULTŪROS 
DR-JOŠ mėn. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 4 d., 7:30 v. 
vakaro, L. D. svetainėje, 10413 So. 
Michigan Avė.

—S. Dilis, rast.
ASS’N‘ OF LITHUANIAN PRO- 

PERTY OWNERS mėn. susirinki
mas įvyks trečiadienį, rugsėjo 3 
d., 7:30 v. vak., Chic. Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St. Su
sirinkimas svarbus. Visi nariai, na 
mų savininkai, malonėkite atsilan
kyti, nes turime svarbių reikalų 
kuriuos turėsime aptarti.

S. Kunevičius, rast.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams

REAL ESTATE FOR SALE 
Namąi-žepaė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS -------
B A 1941 METAMS: Juozapas 

—pirm., 3141 So. Halsted 
Petras Viršilas—vice-pirm., 
So. Wallace St.; Stanislovas 
nevičius—nut. rašt., 3220
Union Avė.; Felix Kasper—fin. 
rašt., 3534 So. Lowe Avė.; Juo
zapas Balčiūnas—iždininkas, 3200 
So. Lowe Avė.; Walter Dulevi- 
čius—kpntr. rašt., 8.728 Harper 
Avė.; Martinas Pienis—iždo glo
bėjas, 3202 So. Emerald Avė.; 
Kazimieras Valaitis—ligonių pri- 

. žiūrėtojas, 3350 43 d. Union Avę.;
Povilas Petraitis —koresponden
tas, 812 Yf. 33rd St. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesį pirmą penk
tadienį, 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted_St.__________________

6 KAMBARIŲ KATEDŽIUS, 
aukštas beismantas. Sacher, 2849 
West 40th St.

VALDY- 
Ruta 

St.; 
3432 
Ku- 
So.

107x333 PĖDOS ILGIO. 4 kam
bariai su sun parlor. 2 karam ga
ražas. Didelis vištų namas. Plieno 
tvora aplinkui. $4,200, $1,200 įmo
kėti. $25 į mėnesį. Randasi Oak 
Lawn. J. C. DORGIN, Klauskite 
pas Worth While Inn. 111 ir Ridge- 
land.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

150 AKRŲ, PAGERINTA farma, 
geri keliai, arti Crown Point, Ind. 
$75 už akrą. M. W. GINDROZ, 
P. O. Box 462,... . Hammond, Ind.

FINANCE ĄND LpAtyS 
Finansai įr Paskolos

SMULKIOS ŽINIOS
— Tikimasi, kad Argentinon 

senatas šiandięn parrikalum. 
atšaukti naęįų ambasadorių 
Thermann, nes jis kišosi į kra
što vidaus politiką ir organi
zavo Račių jėgas.

į- Vakąr dienos bombarda
vimo motu britų lakūnai Olan- 
dįįoj išmetė 75,(M),0 maišelius 
arbatos Olandijos gyventojams. 
Arbatų padovanoja olandų ko-

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MV MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėsimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 
Turtas virš $1,000.000.00.

Į lonijų gy ventojai.
Pirkite tose krautuvėse, ku-. 

ri.Ofc garsinami “NAUJIENOSE’1

kiew.cz


8

M! >11.1A IIAl! Ši MliNESĮ PALEIS DALI 
METUS ATITARNAVUSIŲ WJOKŲ

t--------

Pabėgęs Rodeo Bulius Sužeidė šešis Asmenis

Iki Gruodžio 10 Žada Paleisti 200,000
Dar šį mėnesį namo sugrįš

kai kurie naujokai, atitarnavę yBllHllSl 113X0 
metus Jungtinių Valstijų arini- ,

ioje iKontraktąi
Nors kongresas neseniai prl-1 

ėmė įstatymą, prailgindamas f Lt Dirhtllv£nilQ
. karo tarnybą .iki 18 mėnesių, lzU-Ut>U¥ vlllo 
armija betgi'nutarė par’nktvH < - < L
vyrus atleisti, viso apie 200,00()> Smulkus, Daugiausiai Mažoms 
iki gruodžio 10.

Pirmiausiai — Tuos Su Šeimom 
} %• y •* . • ,

Pirmiausiai bus atleisti Eį 
kareiviai, kurie turi šeimynai 
ąrba kurių pašauk.rnas arhifa 
jort apsunkino tėvų ir kitų ar
timų žmonių būklę. Tokie 
dės grįžti namo Chicagoj 
prieš šio mėnesio pabaigą.

• N\rš 28-ių M.

pra
dai'

pkny; $3,108. i x v ,.
_■ C)iibagoj Roęk Island & Pa

. .. . . rėiflc Railway Company, $4,672.
Vėhau ariu,ja atlos vytus JoslJ/n Manllfactllring & Sup. 

viri 2ft. metų amžiaus, nes yra ęotoRąny> $13,974.
nutarusi naujokų, turinčių 2. Harrington & King Perforat- 
ar/taugmu metų,'tarnybai rite- in? .ęQmpanyi $l<086. -
- -------- v . Armour Research Foundation,beimti.? . . /.......... k į ’. ;

V.si atleistoji betgi paliks aK\ $24,000..
mijos rezerve ir jie gali vėl btiti. Andstrong-Blum Manufactur 
pašaukti aktyve! tarnybai “jėi-' ing Company, $4,781.> 
gu tarptautinė padėtis to reika
laus.”

Streikas Trijose
Chicagos Mėsos
Dirbtuvėse

Streikuoja Apie 2,600 
Darbininkų

Pereitos savaitės pabaigoje į 
streiką išėjo darbininkai Illindis 
Meat Packing Company dirbti!? 
vėje, o vėliau užuojautos streh 
kus paskelbė Agar Packing ahd 
Provision Corporation, Ir Bren- 
nan Packing Co.

“Dėl Algų”

Vieni sako, kad streikas ki
lo dėl ,algų, kiti,. kąd? darbinint 
kalL plėtė darbą? protestuodami 
prieš', trijų .darbininkų “hp- 
škriayĄirną”: CIO Unija? buk rei
kalaujanti pakelti darbininkams 
algas 1$ ; ’*•;*. " ;; : ?v

r Stoękyardų/ apylinkę vakar 
pattollavo apie; 306 vpolicistb; 
ĘMrbtųves-randasi tarp 30-tbs ir 
Al^moš, Halšted street ir WalL 
acė,‘>/.’ ' \ '

Streikuoja apie 2,600 darbi* 
ninku. V''' ■'; ?

C10 “Pikietuoja”
McCormick’ą

CIO ŪkioWESTSIDE.
mašinų linija vakar rytą apsta
tė McCohmick dirbtuvės vartus 
pikietininkais. Jie stabdė darbi
ninkus kOlektuodami užsiliku
sias duokles ir neunijistus kal
bino rašytis unijon.

Pikiėtįninkai leido visiems 
darbininkams įeiti į dirbtuvę. •

Green Prieš
Koaliciją Teisėjų 
Rinkimams

Copk apskritys jau ruošiasi 
Superior teismo rinkimams^ if 
kaip paprastai,, ąbi partijos ren
gėsi sudaryti vieną koalicinį tl- 
kietą. ‘ .• ’<'•

‘ Bet gub. Greon, kalbėdamas 
Riverview Parke, pirmadienį, 
griežtai išėjo prieš tąsumany- 
mą. Demokratus apakrjtyj kon1 
troliuoja <MKeily*NasD mašina^ 
ir “republikonams nepakeliui sU 
ja susidėti”. ........ ; « j

Republikonams dabar yra ge
ra proga laimėti balsuotojų pa-> 
si tikėjimą atvira kova prieš ap
sigyvenusią “demokratų mąšL

t'
mem

conreso

? ANDREWS, Sally, 436 Webs- 
tęr Avį»i^e^W 
tėvai: Frarideš/ii* Eunide

•* Dirbtuvėms '
Katb departątnehtas Washing- 

tone vakar paskelbė, ,kad,. išleido 
šilitig kontraktus Chicagos dįrb 
tuVSms^

Eugene Dietzgėh Company 
Inė.rf$i6^9p. .

Nffdl' T*opl Čompany, $5,345.
Chiėhgo Ftexible Shaft Com-

Illinois Tool Works, $1,087, 
Ir $i?382,

Federal Tool Company, $9,~

Vasčolony-Ramet Corporation, 
$1,997.

UtliyOrsal Castings Corpora- 
tioii, $1,100.

Guibferson Diesel Engine Com- 
pahy, .$70,000.

The Mercury -Manufacturing 
Company, $4,091.

Kontraktai Dirbtuvėms
> Už Chicagos .

Barbėr-Groene Company, Au
rora, $14,776, $7,499, $49,872, 
iF^16,235.' ' ’ •’ ' i ■/■

E. J).-Etrtyre; & Co., Oregon, 
$9,048.

Allis-Chalmers Manufacturing 
Comiįah^,' Springfield, $36,328.

Whįtcomb Locomotivę Coni- 
oany, Rochėlle, $127,660. „
. Caterpillar. Tradtdr Company, 
Peprja; $12;78.5; $2,023, $6,582,

Irtde'pe^dėnt' ^neuinatię Tool 
Company,; Aurora,. $27,80$. 1 -

< Jbhnsonv Motors,- AVaukegaji;
$6,079. ’ ■ -■ ■/ ‘.j

Thdrp'^ožoff Uompąny, CJii- 
ėagb, $140^996^* 4 • '

: Reynolds ;Wire Company,; DLx-
On, ,$8;7B2. • /'■-./

f7rarįk. . G..' Hough Company, 
Llbųrtyville/ $2,043. ’ ; ’

Olin Corporation, East Alton, 
$165,000, ir $39,468;1

Clitford-Jacobs Forging Com- 
pany* cbampaign, $24,112.

bęarborn Manufacturing 
iCoįripUby^ Sterling, $1,280.

BudH Gpmpany, Harvey, $8,- 
.124 ir $2,463. ’ ‘ ;

įarbėt-C.olman Company, 
ftoėkfo^d, $3,857, ir $4,571. ;

Kažin Ar Dabar
Jau Bus “Sure”?

“Rezignavęs”, vėliau “rezig- 
nftėiją** atšaukęs Cook apskričio 
policijos: vjršiniųkas Lęster .įę. 
LhibtĮ Vakar pasišaukė reporte
rius ir su ašaromis akyse jiems 
pareiškė, / kad ‘‘tikrdi Tėzignup^ 
ja. iš vietos. it trtebefurės fiiįėko 
bendro su Cook apskričio poli- 
cijos departarbųntų”<•, Eis kito 
darbo Ieškoti/' '

Pabrango Ir
“lee Cream”

- V/i * — « ............... ■ t .

t)ar ne- visos krautuvės kai?* 
qas pąkėlč, bet dauį kur “ice 

“kortai* > už' nikei j bus 
tptižešftl rtegu ikišiol^ o “icė- 
črėatft“ sodos' lO^ląpntų 
kainuos 12 centų, o kur buda-

lios administraciją Cook apšktl-j ,VO eetltų,
tyje”. . -• ‘14?; . a Į;

)

£
NAUJIENOS,, ęhieago, 111.
ornpl į,, ■ ,, „„.,,2,. .,«X—■

NANJIENŲ-ACM^ T-Unhnto
Du jaučiai, pabėgę iš\ rodeo, •• vyksiančio Soldier stadijone, vaikščioja ne

toli štadijono. Tuo . pačiu laiku pabėgo ir žiaurus bulius, kuris sužeidė šešis asme
nis sutiktus gatvėje. Bulius nesidavė bti’i suimamas ir policininkai turėjo jį 

■/nušauti.'-; y,;/,,.;-: .

šlepe jo

Berniuko Užgauta 
Mergaite Nusižudė

‘ A - j 1 _ -1'' ■ '

“Jaurios Meilės’V Tragedija j

? Bėtlyr- Smith, 7627 Dante1 
avenue,- buvo tik 15. metų am-

. . . f > » 1 J . » • • ■ t . ‘ • » .

’žiauš, ir ji labai mylėjo, arba
• Z •• / » 'A/* • ■ **'* 1

.įsivaizdavo, kad .mylėjo,.; 16 kos 

.metų I*3dwardą Bearby, 281.2 
East 76th stręet. : * ' •

Pirmadienį abu vaikai nuvyko 
pasimaudyti Michigan ežere, 
prie 75-tos gatvės. Ten mergai
tė berniuką erzino — šlepė jo 
rūbus, darko jo plaukus ’ ir jį 
smėliu barstė:* /. /

Sugrįžęs nanirt, berniukas pa
siuntė išiergaitęi rąštėlį, kad 
“jos šposai j ant labai ’ nepatin
ka ir jis mebėnorl, jos maty
ti.” Gavusi laiškelį, mergaitė ap
siverkė: įr\ susiradusi tė.vb me
džioklinį/šautuvą nusišovė. .

• Ją. atfradp berniukas ./Bearby 
atskubi j ęs pas / / mergaitę ; atsi- 
prašytif kkd tokį ' piktą‘ laišką 
jai parftš£?

Augtisiaf Išvyk# 
I < aĮif«r»ij«
. .. .' .'t,, ?Kv,t • ;

■t

'U./J

' • Pp.
‘ (“N a U j ’ "rędąfctį j Wrys;

beh(&o=VėšiF:\N’7
ras tinęs *Vedė ja)y\išvj<k6 
siui laiko- Ualifornij^/ 
važibdjd p( ■ Edith^Rimkus^p-p^; 
Augūstks' sėsucį įr;giminaitis 
A. Augbį^S'Hš<Se06n 
Mičh.’ f į? \ * -7 'A';
• 'Kelyje žadu1 siištoti; aj^įaiik^ 
gimines sįr ;£ažįštamus' Minnč^'' 
polise, AVyominge, Oregone ir 
Los Angeles, \ Cąl.

Hali Spaustuvė
Atmoka $8,458
Darbininkams

W. F.; Hal| Printįng; Gpmpa- 
ny,. 4600 DiVersey bulvaras, va
kar suųikrt pjjmokėtį ‘88-inis dar 
binihkams < $8,45&.7B f algos už 
viršlaikį.’ /Firma i mokėjo / jiems 
reguliavę algą? bet valdžia pa
reikalavo mokėti pusantros /ai 
gos, kaip nurodo valandų-algi. 
įstatymas. \

Kanadiečių 
Atydai 
C 4. .j t?

Jurgis ■ 
strefet;

' bų //S$ihA
lėy
vena ■

nas ;kr^klt^į3tįšx/i^
'įrašu; • i ’

vv *GMNM i
CHICAGOJE

IV »»>...

u

NETROŠKO <
KŪDIKIS
'■t//;/;..; ■ ?.• . b: ■
/' Lopšelio patalinėje' nutroško 
Jerry /Gallup, 2 /ihčhėsių sūnūs 
chicagiečių Lylė Gallup’ų, 9301 
South Loomis strėet.

f.

KP'Katkevičienė

Nėtjiis SLA 134-tos 
Kuopos Susirinkimo

• t\ „• . -j.'.-/ t ’ C» ’/» . . . '

Pranešimas SLA 134-tos kp. 
„C ,\ narėms.

K . ’ . • ’ . A ... r

. Dėl tam tiktų šUšidėjušitį ap
linkybių SLA 134-tos mot. kuo- 

'pOs* mėnesinio šusirihkimo rug
sėjo 4 d. nebus. Narės, kurioms 
būtinai teikia mokėti mokes
čius,*' malonėkite kreiptis į fin. 
sekretorės namus:, 2138 West 
Cbulter St., Chicago, III.
' Sekantis kiiopds susirinkimas 

bus spalių 2-rą diedą,* Sandaros 
svęt.

“Niisįžudy^.»
Riigšėjo fe”

Vięna; -nežindriia.H liipteriškė 
prisiuntė; ■: . 4ąįšką-’ ’ ' dienraščiui 
“įiįmęs?-,/: ktiriąmę > sako, .kad j i 
.nušižųdysy rugsėjo. -28-tą' dieną, 
■nę>'pery30 .mėtų.< “gyvemnie: ji 
4a»k. fieatrado/ laimės”/ ’/ 
■jkw,/ .• ;«i i - i" ■-? '■.

Tragingaš Pikniko

; jV^^^jaht ^hablG- . iš. -piknikė 
' Gręen; / Indianoje/ sušigin - 
čJjb Ay įiąpft; Wheeler it; j o žmo 
ha iM^rie,./ 22; hito 11706 Bur- 
lėy;aVenu.ė. 'Prie l§8-tos ir Avė - 
nue !O., moteriškė šoko iš va
žiuojančio automobilio ir nusi 
laužė nugarkkulį. Ji netrukus 
mirė.

y r

Victory T Sden

Throughout Hation
. NEW YORK (SpėėiaD -- Thoa- 

imnds of /*V fo.r Victory** buttons 
. wė*e , being distri^uted thfa week 
.throughout the couiitry by the Fight 
for Freedom Committeo.

l-r ‘•'•i;
J.

i

Išvarta

ita eąulva- .

m7^. H fa

^ight for Freedom

Užkvietimas Pas

Sekmadienį Jų Piknikas

žagariečių Kliubas rengia pik
nikų rugsėjo (Sept.) 7 diena, 
Liberty Grove, Willow Springs, 
III. Bus puikus programas. Dai
nuos du garsus chorai, o latvių 
grupė šoks latviškus tautiškus 
šokius., šokiams yra pasamdy
tas geras orkestras. Gėrimus 
pristatys Kliubo narys, Cicero 
pilietis p. Pauga.

Žagarietės gaspadinės užkan
džių prigamins kuo skaniausių.

Taigi, kviečiame joniškiečius, 
gruzdiečius, “meškuitiečius, dzū
kus, zanavikus, aukštaičius ir 
žemaičius. Kviečiame visus — 
jaunus ir senus.

Nepamirškilte ateinantį sek
madienį, atsilankyti pas žaga- 
riečius, o žagariečiai priims vi
sus kuoširdingiausiai, tikrai tu
rėsite gerils'ilaikus. k

Kviečia Rengimo Komisija.

Pulk. Houghtheling 
Kanados Pasienyje

Lietuviams gerai žinomas chi • 
cagietis pulk. J. Houghtheling 
dabar yra aktyvėj armijos tar
nyboje, priskirtas prie Fort 
Brady, Mich., Kanados pasieny
je, prie Saulte Ste. Marie.

Svečiai Iš Chicagos
Jis ten gyvena su visa 

šeimyna. Šventėms pp. Hough 
theling’ai susilaukė svečių — 
juos aplankyti ir armijos gy 
venimo pažinti nuvyko pp. K 
Steponavičiai, “Pirmyn 
zedėjas ir jo žmona.

save

chore

Roselandiečiai
Šventes Praleido
Laimingai

Piknikavo Dvi Dieni
Roselando Liet. Kulturof 

Draugija gražiai sekmadieni pa 
piknikavo Spaičio darže. Nor.t 
piknikas ir nebuvo perdau; 
skaitlingas, vienok draugija ik 
tik nuostolių neturės, bet liks 
dar ir pelno. Mat, serijų par
duota už keliasdešimts dol.

Buvo Thorntone
/ . Rytojaus dieną (Labor Day) 
■į>urys; Roselandiečių turėjo iš 
, yąžiavim^/ į Thorntpn miškus 
Dieha graži; Visi draugiški, čir 
Vaišės, čia kortų lošimas, o ger
biamos poniutės susikūrė ugnį 
kaip tos senovės vaidelytės, ii 
sustoję ratu apie ugnį gražia 
dainavo. Nors Roselande yn 
Chorų, kurie dainuoja keli me- 

•tai, vienok šios poniutės laba’ 
,‘engvai juos pralenkia dainavi
me. — Stepukas.

' ImEMKITE TUOS, KURIE

• j GARSINASI
NAUJIENOSE”

Kai Transportacija 
Bloga Kartais įdo
mių Dalykų Sužinai
Pavyzdžiui, Išgirsti šio Senelio 

“Pamokslą” Moterėlėms
Sekmadienį, rugp. 24, Tautiš

kose kapinėse buvo atidengtas 
paminklas S. B. Mickevičiaus, 
buvusio pirmo vyskupo Tautiš
kos parapijos, ir jos tvėrėjo. 
Prie kapo buvo pamaldos ir pa
mokslai, prakalbos, daug kunigų’ 
ir aukštesnio rango dvasiškijos, 
viskas surengta greitomis Šv. 
Marijos parapijos ir jos klebo
no St. Linkaus pasidarbavimu.

Prie kapo buvo patiesta vė
liava ir prašyta aukų, žmonės 
mete aukas. Vėliau įvyko pik
nikas “Forrest preserve”, kitoj 
pusėj Kean avė. (Nors buvo pra
nešta “Naujienose”, kad Kean 
avė. bus atdara, bet 
vo.

Transportacija į 
kapines buvo bloga, 
gerai, bet su busais 
vienas busas į valandą.

žmonės turi ant cemento sto
vėti — kojos tirpsta, stingsta, 
veikiai nuvargsta. Jei kas žin- 
geidaus atsitinka — tai dar ne
būna taip nuobodu.

Trys Moterėlės
Man atvykus prie Archer ir 

Kean avė., laukti buso, matau, 
stovi 3 moterys ir kalbasi apie 
dienos įvykius (matytus kapuo
se kunigus). Jų 
giausiai minimas 
iš Westvill’ės.

Ateina Ir

to nebu•

Tautiškas 
Iki Argo 
bloga —

kalboje dau- 
kun. Vipartas

Senelis

kur nebuvęs 
vyras ir įsi-

Ir kur buvęs, 
priėjo pagyvenęs 
maišė į kalbų... pasirodo kun. 
Viparto paveikslėlį-“abrozėlį”, 
ir taip atsirekomendavęs jis jau 
“ima fliorą” ir pradeda tarkuo
ti “kolekšeną” iprie kapo.

Sako: “Kodėl tie kunigai nei 
vienas, nieko nemetė patys, bet 
vis rėkė, kad kiti žmonės dėtų 
pinigų. Jie tik sau. Aš jums sa
kau moterėlės, aš jau 50 me
tų Amerikoje, atvažiavau 20 me
tų amžiaus, ir per visą laiką — 
Aukų, Aukų ir Aukų! Neklau- 
sykite moterėlės, neduokite* jo
kių aukų!”

“Dabar yra renkama aukos 
Lietuvai”, jis kalbėjo, — “jos 
eis, kas jomis naudosis? Aš 
juos žinau, dirbau prie jauni
mo ratelių, chorų. Neklausykite 
moterėlės, nesiduokite apgauna
mos”...

Mokė Chorus
Berods, pažinojau visus jau 

nimo darbuotojus ir Chorų ve
dėjus per virš pastaruosius 30 
metų, Chicagoje ir kituose mie
stuose.... Žiuriu, .žiuriu ir ma
tau, kad tai p. Juozas Lauke
lis. Taip, tai buvęs veikėjas 
Chorų mokytojas ir “vargami- 
stra”. Jis savo laiku vedė “Ru 
tos” chorą. Jis “moka diriguo
ti”... tai dešine, tai kairiąja ran 
’ęa — kaip tik nori; o “varga 
mistra” jis buvo Šv. Petro ii 
Povilo bažnyčioj, berods kun 
Bužinskio laikais.

— Juozas K.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia žinias apie parengimus

“Naujienos” įsteigė lietuviš
kų parengimų informacijų biu
rų.

Draugijos, kliubai ir visokios 
įstaigos prašomos pranešti 
“Naujienoms” dienas savo pa
rengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šomi kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. Šį 
patarnavimų “Naujienos” tei
kia nemokamai.

Trečiadien., rugsėjo 3, 1941

VAKAR CHICAGOJE
• Nebebuvo laiko daktarui 

atvykti, todėl dviems policistams 
iš Englewood nuovados, Char
les Evans’ui ir Leo Crotty te
ko ateiti garniui į talkų, kai jis 
netikėtai užsuko pas Mrs. Ro- 
salie Antone, 540 West 63rd 
Street. Moteriškei gimė mergai
tė.

• Grįždamas Chicagon iš ato
stogų, prie Ridgefield, Ilk, au
tomobilių duobę kelyje užgavo 
Lawrence Finn, 2924 \Vashing- 
ton bulvaras. Automobilis buvo 
tarp smarkiai sutrenktas, kad 
šovė jame buvęs Finn’o me
džioklinis šautuvas, ir suvarė 
jam kulką į šoną.

• North avenue gatvekarių 
stotyje, prie Cicero avenue, nu
sišovė gatvekarių bendrovės ka- 
sierius Chešter Johnson, 5641 
Cornelia avenue.

• Piktadariai užpuolę gara
žą ties 6330 North Clark Street, 
nušovė 42 metų sargą, Henry 
Kreinholtz, ir pabėgo pasivogę 
$5 ir automobilį.

t EngleWood policija suėmė 
27 metų tėvą John Michalak, 
6457 Eggleston avenue, už žiau
rumą 9 metų dukrelei. Jis-ai pri
sipažino, kad negalėdamas pa
kęsti jos verksmo, mergaitei 
kelis kartus kirto per veidą, ir 
ją skaudžiai subraižė. Jį įskun
dė kaimynai.

• Berūkydama cigaretą už
migo ir mirtinai apdegė 37 me
tų moteriškė, Mrs. Esther La- 
gerhausen, 467 North Lee st., 
DesPlaines.

• Vasarnamyje prie Mo- 
mence, Ilk, nusinuodijo 36 me
tų chicagietė, Mrs. Margaret 
Wolgast, 415 South Homan avė.

• Gaisras padarė apie $50,- 
000 nuostolių Roll and Son Coal 
and lįcę. p.ęompany sandėlyje, 
Blųe -island. Sudegė keli sandui 
lio triobesiai.

• Trys policistai, Arthur 
Murphy, Arthur Johnson ir 
John Mahoney buvo sužeisti, kai 
kitas automobilis apvertė jų 
skvadkarį prie Grand avenue ir 
Pulaski. Vairuotojas, George 
Doherty, 5657 Chicago avenue, 
buvo suimtas už “girtą” važia
vimą.

• Iš Bridewell kalėjimo ūkio, 
prie Lemont, pabėgo trys kali
niai, Frank Caliendo, Alfred 
Czaja ir Julian Alberti. Jie pa
bėgo automobilyj, kuris vėliau 
buvo atrastas prie 79th ir Ar
cher avenue.

• 24 m. George Borko, 1531 
North Weiland avenue, prisipa
žino, kad pasigrobė ir užpuolė 
jauną merginą. Jis ją skaudžiai 
sumušė, kai mergina pasiprie
šino, o vėliau ją nuvežė į šv. 
Kryžiaus ligoninę. Jis buvo su- 
initas prie Cermak ir Ashland 
avenue.

• Iškritęs iš antro aukšto 
lango savo name - užsimušė 54 
metų . Frank Bont, 3260 5th 
avenue.

• Iš Lake Calumet ežero prie 
L27th Street, buvo ištrauktas 
lavonas chicagiečio 35 m. Jo
kūbo Hillėgonds, 10512 Normai 
avenue.

Trys Prigėrė 
Michigane

5920
Pa\v

2952

Per šventes Michigan prigėrė 
trys chicagiečiai:

47 m. Peter Krehoff,
S. California avė., prie 
Paw, Mich.;

34 m. Alex Carlson,
East 79th street, Huzzy ežere, 
irgi prie Paw Paw, ir

45 m. John H. Mudra, 2283
W. 50th Placė, St. Joseph upė- 
jė, prie Buchanan.
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Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




