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NAUJOS NACIU ARMIJOS DIVIZIJOS 
NEPRALAUŽE MASKVOS FRONTO

DIDŽIAUSIAS LAIVYNO LĖKTUVAS

Rusų partizanai nužudė gen. von Halder, 
štabo viršininką Leningrado fronte

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
11 d. — Vokiečių karo vadovy
bė sutraukė naujas nacių divi
zijas Maskvos frontan ir no
rėjo prasilaužti ties Malo Ja- 
roslavcu, bet sovietų kariuome
nė’ atmušė naujus nacių puoli
mus.

Britų karo vadovybė taip pat 
patyrė, kad minėtoje fronto zo
noje raudonoji armija sunaiki
no 406 nacių tankus.

Volokolamsko srityjte Sovie
tų armija apsupo vokiečius to
kiomis pat žnyplėmis, kokiomis 
vokiečiai iki šiam metui supda 
vo sovietų armiją. Apsuptos vo
kiečių kariuomenės dalys 
priverstos pasiduoti.

Serpuchovo srityje, kuri 
dasi 65 mylių atstumoje
sostinės, vyksta labai smarkus 
susirėmimai su vokiečiais. 
Smarkios kovos eina ir visoje 
Tūlos fronto srityje.

Krymo frontuose sovietų ka
ro jėgos pasekmingai pastoja 
Kelią yokiečiams *KęrČ0rsąsuru
ko j e ir Sevastopolio* taro ba-

bus

ran-
nuo

Sovietai skelbia, kad riisų 
partizanai Leningrado srityje 
užmušė nacių generolą Franz1 vietų rankose.

von Halder, kuris buvo Lenin
gradą puolančios vokiečių armi
jos štabo viršininkas.

Sovietų partizanai aktyviai 
veikia nacių užfrontėj ir užpul
dinėja nacių karo vadus. So
vietų radijas minėjo ir kitus du 
vokiečių generolus, kurie žuvo 
tolimoj užfrontėj, bet nepavy
ko aiškiai išgirsti minėtų gene
rolų vardų.

Britų narlaiviai paskandino 
dar šešis italų laivus, kurie ve
žė karo medžįagą į Afriką. Bri
tų narlaiviai labai vykusiai pa
stoja kelią naciams Vidurže
my. ;•

MASKVA, Rusija, lapkr. 11 
d. — Naujai paimti nelaisvėn 
vokiečių kareiviai atrodo labai 
išvargę ir neturi jokio noro.ka
riauti.

Centro frontuose paimti na
cių belaisviai sušalę, nemitę, 
daugelis serga ir nerodo jokio 
cntuziamo tolimesniam karui 
prieš sovietus.

Tūlos fronte vokiečiams pa
vyko priartėti prie miesto, bet 
čia jie buvo sulaikyti, šis karo 
pramonės centras pasilieka so-

Laivyno naujasis
, NĄUJlfiNŲ-ACME Tolephopi

67 tonų, keturių motorų bombonešis — didžiausias tos 
rūšies lėktuvas pasaulyje — nusileidžia upėje prie lėktuvų dirbtuvės Baltrmo- 
rej, po pirmojo oficialaus skridimo. Šis lėktuvas gali nuskristi Europon su 
bombų kroviniu ir be nusileidimo parškrišti atgal Amerikon.

AMERIKIEČIAI ĮPAREIGOTI GINTI 
LAISVĘ IR DEMOKRATIJA—F. D. R.

PABALCIO VALSTYBES NACIAI ŽADA 
GLAUDŽIAU ĮJUNGTI VOKIETIJON

t

Taika galima tiktai bendradarbiaujant su 
Vokietija, — Įtikinėja nacių agentai
STOCKHOLMAS, Švedija, lapkr. 11 d. — švedų laikraščio 

“Aftonbladet” kprespondentas iš Berlyno rašo: — “Pabalčio 
valstybės ateityje bus glaudžiau sujungtos su Vokietija, kaip 
sakoma valdančiose vokiškose sferose.

Sykiu paskelbta dalis planų dėl. busimojo Pabalčio Neuord- 
nungo (naujos santvarkos). Lietuvoje, pav., jau sudaryta va
dinama generalinė taryba, kuri, bendradarbiaudama su vokie
čių įstaigomis, stengsis kiek galima atstatyti normalias sąly
gas.

“Berliner Boersenzeitung” atspaude straipsnį, kurį pava
dino “Pabalčio drama’t Jame aiškinama, kad Pabaltį, po vo
kiečių ginklų apsauga, laukia naujas išsivystymo periodas. Na
ciai skelbia, kad taikos laikotarpis prie Baltijos jurų galimas 
tiktai bendradarbiaujant su Vokietija.

Prancūzai susprcig- Studijuoja lietuvių
dins Džibuti kalbos senovę

SERBAI KULKOSVAIDŽIAIS APŠAUDO 
OKUPACINE ITALU KARIUOMENĘ 

24 Mussolinio kareiviai tapo sunkiai 
sužeisti Split mieste, Dalmaeijoje

ROMA,x Italija, lapkr. 11 d. 
— Daugiau negu 24 Italijos ka
reiviai tapo sužeisti Split mie
ste, Dalmacijoj, kai jie dalyva
vo vėliavos nuleidimo ceremo • 
nijose.

JjugosV-vijos partizanai kul
kosvaidžiais ir rankinėmis gra
natomis apšaudė karo ceremo
nijoms sukviestą kariuomenę.

Susišaudymo metu buvo su
žeisti 25 civiliai gyventojai. Ki
toj vietoj kulkosvaidžiais ap
šaudę važiuojantį karo karava
ną.

Kovos šiaurėje labai sunkios, 
nes karo bazės randasi nepa
prastai didelėj atstumoj, bet 
vokiečiai ir ten stumiasi pir-i 
myn.

Krymo kovose - vokiečiams 
padeda vesti kovas rumunų ir 
italų kareiviai, skelbia vokie
čiai.

Prezidentas kalbėjo prie Nežinomojo 
Kareivio kapo Arlihgtbhe 1 . _  -

WASHlSrGTON, d. C., lapk, 
11 d. —- Prezidentas Roosevel- 
tas, valdžios atstovų lydimas, 
padėjo vainiką prie Nežinomo
jo kareivio kapo Arlingtone ir 
per radiją pasakė kalbą.

Rooseveltas pabrėžė, kad pra
eitojo karo metu žuvusieji ka- 
reiviai {pareigoj o amerikiečius 
ginti laisvę ir demokratiją.

Karo metu žuvusieji karei
viai apsaugojo . kraštą nuo pa
vojaus, kuris dabartiniu metu 
vėl artėja.

sti kariuomenę sargyboms ei
ti,' kad apsaugotų norinčius 
dirbti angliakasius.

Kariuomenės vadovybė už
mezgė reikalingus ryšius Pitts 
burgho srityje ir, kilus strei
kui, eis sargybas.

Kariuomenė rengia 
si imti kasyklas

WASHINGTON, D. C., lapk. 
11 d; — Tarpininkavimo komi
sijai atmetusi- Johli Lewis pa
statytą “elosed shop” re kala- 
vimą, manoma, kad vėl gresia 
angliakasių streikas.
^Valdžia yra pasiryžusi pasių-

Pagyrimas maliąri 
jos gydytojui

Fašizmo priešai ren
gia perversmą

STOCKHOLMAS, Švedija, 
lapkr. 11 d. — Italijos fašizmo 
priešai, kaip teko patirti užsie
nio korespondentams, turi su
organizavę slaptą revoliucinę 
organizaciją.

Naujas Garibaldi legionas tu
ri užmezgęs ryšius per Alpius 
su antifašistiniais elementais ir 
rengia perversmą prieš Musso- 
linio režimą.

Fašizmo priešai palaiko 
sius ir su Rusijos gilumon 
siųstais italų kareiviais.

ry- 
pa-

Vokiečiai nori pa
siekti Murmanską
BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

11 d. — Vokiečių karo jėgos 
deda pastangas pasiekti Mur
manską ir atkirsti rusų susi
siekimą su Anglija ir Jungtinė
mis Valstybėmis, pareiškė vo
kiečių štabas.

Japonai pasipiktinę
W. Churchilliu

I j ' T ' '

TOKIO, Japonija, lapkr- IĮ 
Japonų spauda labai pa- 

vakar padarytais
d.
sipiktinusi
britų premjero pareiškimais.

Japonai deda pastangas tai
kiai susitarti su Jungtinėmis 
Valstybėmis, sako Yomiuri, c. 
čia Churchill grasina vienos va
landos laikotarpyje skelbti Ją- 
ponams karą. *'?'

Japonų visuomenės sluoks
niai pasiryžę sekti valdžios po
litiką.

Kongresas atidės 
mokesčių Įstatymą
NVASHIflGTON, D. C., lapk. 

11 d. -t- Kongreso komitetas 
šiandien svarstė prezidento ra
štą apie reikalą išvengti inflia
cijos.

Kongresas nutarė laikina’ 
atidėti į šalį finansų departa
mento paruoštą projektą de 
mokesčių nuo algos. Kongresas 
pirma svarstys įstatymą prekių 
kainoms suvaržyti.

Vėliau svarstys projektą, ku
riuo norima paimti 15% nuo 
kiekvieno algos-

Dubinsky neremia 
komunistų ko

mitetų
NEW YORK, N. Y., lapk. 

11 d. — David Dubinsky, 
Tarptautinės Moterų Drabu
žių Unijos prezidentas, atsi
sakė remti Rusšian War Re- 
lief komitetą. t

Ši unija yra įsitikinusi, jog 
minėtą komitetą kontroliuo
ja bolševikams artimi žmo
nės, todėl jokių sumų jam 
neteiksianti.

Unija paskyrė 25,000 do
lerių rusams remti, bet juos 
{teiksianti Am. Raudonajam 
Kryžiui, ktinš yra patikimes
nis. \

ST. LOUIS, lapkr. 11 d. -- 
Jaunas daktaras Lloyd Bozen 
.ttoonl gavo aukščiausią medi
cinos pagyrimo lapą ir 1,001 
dolerių dovaną.

Prieš kelis metus jis išvažia
vo j tropikų kraštus ir tyrinė
jo maliarijos priežastis.

Jis leidosi maliarijos uodui 
įgelti, susirgo maliarija, kad ve 
liau galėtų gydytis ir kitus gy
dyti.

VICHY, Prancūzija, lapkr. 11 
d. — Jš Džibuti sugrįžęs pran
cūzų .kolonijų ministėris Piaton 
pareiškė, kad badas priversiąs 
koloniją pasiduoti.

Britai prašė leisti jiems nau
dotis stotimi. Prancūzai nelei
do ir yra pasiryžę susprogdin
ti stotį, uostą ir kitus Džibuti' 
įtengimusA-'” .

Britai perspėjo Džibuti gu
bernatorių ir žadėjo bausti už 
tokius veiksmus, bet prancūzai 
rengiasi vykdyti šį planą.

‘ LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
lapkr. 11 d. — Per Kauno ra
diją buvo perskaityta kalbinin
ko Ričardo Mirono paskaita 
apie lietuvių kalbos senovę.

Paskaita buvo užbaigta pa
linkėjimu, kad lietuviai, išsau
goję savo gimtąją kalbą, nesu
darkytą per keletą tūkstančių 
metų, išlaikytų ją per ilgus at-

Prancūzus palieka 
be šiltų drabužių

Wavell neapskaičia 
vo Lybijos kovų

DEHLI, Indija, lapkr. 11 d. 
— Britų generolas Wavell šian
dien pareiškė, kad Lybijos ko
vų metu jis padarė blogus ap
skaičiavimus.

Wavell manė, kad vokiečiai 
pradės pulti vienu mėnesiu vė 
liau, negu jie pradėjo.

Gen. Wavell atitraukė vis; 
kariuomenę į Graikiją, o kai 
prasidėjo puolimas, neturėjo 
kareivių, nė amunicijos. Iš ry
tų laukiama kariuomenė nesu • 
spėję laiku atvykti.

STOCKHOLMAS, Švedija 
lapkr. 11 d. — Nacių karo va
dovybė atimdinėja iš prancūzu 
visus vilnonius drabužius, kai 
linius, šiltas antklodes.

Naciai skelbia, kad viską 
siunčia į sovietų frontus, km 
šaltis kankina nacių kariuome
nę.

Šiltus drabužius naciai atėrm 
pirmon eilėn iš prancūzų be 
laisvių ir kalėjimuose laikomu 
asmenų. Iš moterų kalėj imi 
Besancone atėmė visus šiltiic 
drabužius.

Naciai torpeduoja 
savo kareivius

einančius šifFibfiečitr^.
Per' radiją buvo skaidyti estų 

poeto Alekso Rannito eilėraš
čiai apie Lietuvą.

Linų gamintojų su
važiavimas

sušauktas Lietuvos lini- 
suvažiavimas.
Krikščiūnas pateikęs šių 
“Lino bendrovės veiki-

Agronomas Ru- 
paskaitą apie Ii-

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
11 d. — Spalių 10 dieną Kaune 
buvo 
n ink ii

Dr. 
metų
•no apyskaitą, 
dinskas skaitė 
nų auginimą.

Dramos artistas P. Šimkus 
perskaitė per radiją Broniaus 
Daunoro novelę “Mirties kar
ceryje”. Bolševikų laikais au
torius sėdėjo kalėjime ir apra
šinėja išgyvenimus.

Rengiasi papuošti 
Kauną žalumynais

Naciai ruošia Euro
pos konferenciją

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
11 d. — Kasdien vis plačiau 
kalbama apie Hitlerio ruošiamą 
okupuotų kraštų konferenciją.

Hitlerio, atstovai kalbina is
panus, italus, prancūzus ir ki
tus dalyvauti/planuojamoj Vie
nos konferencijoj. Nacių paskin
tas Čekoslovakijos prezidentas 
Hacha šiuo tikslu pasakė *kal- 
b* per radiją.

Nacių diplomatai įkalbinėja 
paimtų kraštų Quislingus daly
vauti konferencijoje.

Knox kalba prieš 
japonas

PROVIDENCĘ, R. L, lapkr. 
11 d. —- Jungtinės Amerikos 
Valstybės nukentęjo nuo japo 
nų, sako sekyėtorius Knox, bet 
Amerikos kantrybė gali pasi
baigti. '*

Iki šiam metui padaryta 
jiems daug nusileidimų, bet 
naujus nusileidimus japonai blo
gai suprastų, todėl toliau jiems 
negalima nusileisti.

Amerikiečiai privalo žinoti, 
sako sekretorius, kad pavojus 
Pacifike labai didelis ir reikia 
būti pasirųošusięmS;
. .......................... .. ■ ..W— ■ ■■■■«—..................
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VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
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LONDONAS, Anglija, lapkr 
IĮ d. — Norvegai patyrė, kad 
šiomis dienomis vokiečiai palei
do kelias torpedas, kurios iš
žudė šimtus vokiečių kareivių.

Britų narlaivis Norvegijos pa
kraščiuose paskandino du na 
cių laivus, kurie vežė kareiviur 
į šiaurę. Vandeny plaukiojo apie 
3,000 nacių kareivių. ’

Artėjo norvegų laivas jų gel
bėti. Tuo tarpu vokiečių karo 
laivai, norėdami pagauti nariai 
vį, išmetė gylio bombas, kikrio* 
užmušė visus paviršiuje plau

— Suomių atsakymą užsienio/departamentas jau gavo. Ma
noma, kad jis bus paskelbtas vienu ir tuo pačiu metu Helsinky 
ir Washingtone.

— Turkų premjeras Seidam paėmė vieną mėnesį atosto
gų sveikatai pataisyti. Jo pareigas eina užsienio ministėris Sa- 
radžioglii. ' A

— Brazilija nepasilik^ neutrali, jeigu bent viena Amerikos klojančius nacius, 
valstybė bus įvelta į dabartinį konfliktą.

— CIO atstovai atsistatydino iš tarpininkavimo komisijos 
ir manoma, kad su CIO negdlės susitarti dėl* angliakasių 
streiko.

— San Diego statybininkų streikas baigtas ir šiandien pra
sideda darbai. * / . \x -------- — -----.-----------

4- Lenirigrado srityje žuvo 216,000 nacių, skelbia sovietai. Churchill pareiškimais ir nori 
—. Sovietų Jkariuomenė bus sustiprinta 100,000 lenkų ka- kad Amerika su Anglija grei 

reivių, kurie Šiomis dienomis išvyksta | frontą. '■ 
k — Litvinovas padarytas užsienio komisariato vicekomisaru 
ir atlankys Londoną, duos Maiskiui instrukcijas, ir tik iš 
atskris į Washingtąną. \

— Pragdje naciai sušaudė 7 Čėkus. '

— Britų lakūnai bombardavt 
Augusta ir Mesina karo bazes 
Italijoj, kur sutraukti Mussoli- 
nio narlaiviai.

— Kiniečiai labai patenkinti

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
lapkr. 11 d. — Kauno visuo
menė rengiasi papuošti Kauną 
žalumynais ir gražiais parkais.

šiuo reikalu buvo skaitytos 
paskaitos net per radiją.

Centriniu parku siūloma pa
rinkti Vytauto kalną, kuris, su
jungtas su ąžuolynu ir Micke
vičiaus slėniu, siektų Nemuno 
pakrantes ir Panemunės pušy
ną.

— čandra Bose, Gandlri pa
dėjėjas ir Indijos kongreso da
lyvis, pabėgo pas vokiečius ir 
kursto gyventojus priešintis 
britartis.

Naujienų” Raštinė

£

čiau skelbtų karą japonams,
Tai valstybės spaudą tvir- 

ten tina, jog karas su japonais ne
išvengiamas ir pataria visiems 
išmokti ginklus vartoti.

SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vaL popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo

KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki • 
8:00 vaL vakaro.
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Kanados lietuvių žinios
MONTREALOMARGI MYNAI

MONTREAL, Kanada.— Vie
tiniai bolševikai sumanė lietu
vių vardu pasigerinti Kanados 
vyriausybei, surengdami “masi
nį mitingą”, kurio pelnas bus 
skiriamas Karalienės foųdtiĘ 
Minimo fondo tikslas yra su
šelpti nuo karo nukentėjusius 
civilinius gyventojus Anglijoje. 
Vietą pasirinko čekoslovakų sa* 
lę, lyg kad lietuviai neturėtų 
savo salės.

Stebėtinu budu minimo mi
tingo rengėjai visgi įpainiojo į 
pinkles ir gana apsukrų ir ge
rą lietuvį Vyt. Klubo pirminin
ką J. Šarkį, kuris leido porai 
bolševikų atstovauti Klubą, Ar
gi Šarkis, būdamas stipriausios 
ir įtakingiausios Kanados lietu
vių d-jos pirmininku, negalėjo 
pasakyti, kad ne penktakojams 
rengti tokie mitingai. Argi pats 
klubas, (urėdams stipriausias 
pajėgas visuomeniniam veiki
me, negalėjo imtis iniciatyvos 
surengti panašius mitingus^ 
Argi Šarkis nežino, kad į-balą 
įpuolęs sausas nekelsi, kad bet 
koks pasitamavimas bolševi
kams neša gėdą, lietuvių tautai 
ir prastą vardą šios šalies vy
riausybės akyse. Juk visi gerai 
žino, kad tie lietuvių parsida
vėliai visaip vartosi, kad tik 
savo kruviną kromelį paslėpus, 
taf visai nebūtų nuostabu, jei' 
Karalienės fondą bešelpdami 
mėgins sušelpti einantį prie 
bankroto “Liaudies Balsą”.

Bet kaip ten nebūtų, o šiuo 
kartu Vytauto Klubui užtrau
kiama $ėda ir žemas vardas.

O O o
Praeitą pavasarį pas mus 

lankėsi kun. Balkonas su pra
kalbomis. Po visko jis a^yj.k'ė 
savo pažįstamą J. \rilkaitp Po

Garsinkitės “N-nose”

tokios konferencijos Vilkaitis 
tapo didelis bolševikų priešas, 
kuris* nei iš^io net iš to per 
vieną Vyt. Klubo susirinkimą 
KerbeliUi vos- ausų* nenudras
kė tik už tai; kad tas bolševi
kas. , •;

Bet po kiek laiko, kuomet 
įvyko K. L. Kongresas to paties 
klubo svetainėje, Vilkaitis ap
sidairęs, apsisukęs kelis syk ap
linkui, pažino savo veislės gy
vulius ir jis-pradėjo rėkti su 
anais. Už tokį pasitarnavimą 
bolševikams, žinoma, gavo ke
lias bonkas alaus.

Je! Genys margas — pasau
lis dar margesnis.

O 0 O
Tik ką gavau- vieną- Ameri* 

kos savaitraštį, kurio redakto
rius savo špaltoje tarp kitkp 
rašo: “Klysta tie redaktoriai, 
kurie sako, kad nereikia pažin
ti savo skaitytojų. Juos reikia 
asmeniškai aplankyti”.

Tas tiesa, pora mėtų atgal 
minimas redaktorius su pana
šia misija aplankė ir Monttea- 
lą. Per porą 'savaičių jis lankė 
savo skaitytojus, rinko dešim
kes, penkines, dvuikas ir dole
rines žadėdamas už tai sutal
pinti į savo žurnalą visų foto
grafijas, gražiai aprašyti visus 
ir t. t.

Bet'pora metelių jau praslin
ko, ir dar vis piš...

Butų gerai, kad tas nekirptu 
sprandu redaktorius dar sykį 
atvyktų į Montrealų. > ieškoda
mas pažinčių ir pasakytų, ką 
jis pagaliau padarė su tom vi
som fotografijom; — juk jų 
negali ■ nei prakUzyruoti, nei 
pragerti.

Jeigu; toks misijonierįus^al- 
eina į tavo namus ieškbdapaas' 
pažinčių, vietoj seili į pažintį,,, 
paimk jam lazdą, —J. Druska

IŠKELIA NUSKENDUSĮ LAIVA

b-NAUJipNU Telepboto
Deriku iškeliamas ties Sault Rapids, Sault Stę Ma- 

rie, Mieli, paskendęs Jaivas, Alfred E. Nobįę. Smarki 
vandens srovė trenkė laivą į tvenkinį ir jį* prakiuriiio. 
Vienas įgulos narys prigėrė.

KORESPONDENCIJOS
Hart, Mich.
Visko Po Biskį

• vana 6001 svarų baltą virtuvės 
Į pečių. Linkėtina, kad ir kiti

Ruduo labai lietingas, dau
gelio ūkininkų^ dar nenuimtas 
.derlius —- vanduo užsėmėi 
Nors derlius buvo labai geras 
ant' bulvių ir pupyčių — byn- 
sų, bet keliose vietose stovi 
ant lauko pasriuvę vandeny
je: Nors ir liko kokis šimti
nis nuošimtis, bet gerokai ir 
paimta. Po kelis šimtus buše
lių bulvių ir binsų susipylė į 
aruodus.

dukterų tėveliai gautų tokius 
žentus.

IŠ TORONTO PADANGES

PARUOŠKITE SAVO 
MAMA ŽIEMAI

4.

Inrul uokite savo namus patogumui žie
mos metu. Apsaugokite nio šiurpių žie
mos vėjų ir sutaupykite ant kuro bilos. 
Nebrangu ir lengva įkaišyti Reikalaukite 
mwų apskaičiavimo jūsų namui.

ŽIEMINIAI LANGAI 
IR DURYS

Geros kokybės durys ir langai-su geru, 
skaisčiu stiklu. Pagerina namo išvaizdą 
ir suteikia namui patogumo.

Mes finansuojame jūsų namų permo- 
deliavimą ir statymą. Lengvi išmokėjimai.

APSKAIČIAVIMAI DYKAI — LIETUVIS SeLSMANAS

CARR MOODY LUMBER 00.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

Iš S.L.A. KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Lapkričio'9 d. įvyko mėnesi
nis narių susirinkimas, kurs 
buvo šaukiamas atvirutėmis, 
nes jame buvo SLA 1-ildomo- 
siosi Tarybos nominacijos. At
likus balsavimą paaiškėjo, kad 
dauguma balsų tapo nominuo
tas sekamas sąstatas: į prez. F. 
J. Bagočius 26 balsais, į vice- 
prez. J. K. Mažiukus• 26 bal
sais, į sekr. M. Viųįkas. 23 
balsais, į-- ižd. K. P. Gugis 26 
balsais, * į uždo gl^b> ^.-'Mockus 
22 balsais ir E J MflAtznitė -25 
balsais, į d-rus kvot. Dr. S. Bie- 
žis 25 balsais, šiame susirinki
me tapo nominuotą ir vietinės 
kuopos valdyba sekantiems me
tams. Padirbėti kuopos gerovei 
pirm. A. Kuniutis prieš nomi
nacijas kvietė ir prašė neatsi
sakyti barių .ir sulikti palaiky
ti kandidatūras, vienok nesira
do nė vieno, kurs butų sutikęs 
kandidatuoti. Senoji valdyba 
visa’liko nominuota, šiame su
sirinkime organizatorius prida
vė net 5 naujas aplikacijas. Ža
da dar daugiau gaufi narių. 
Buvusiai kuopos ligonei Z. 
Stankienei buvo įteikta paša1-; 
pa sumoje 35 dol., taipgi ra
portuota, kad buvo vienas ligo
nis Juoz. Bernatonis, kurs leng
vai darbe susižeidė ir pasirgęs 
tik 12 dienų atšimaldavo. Lai
ke susirinkimo vice-pirm. L. 
Vckteris pranešė, kad netikė
tai šiandien tapo išvežtas į li
goninę narys J. Giedraitis, kurs 
labai staiga susirgo. Kaip tik 
bus patirta jo ligos padėtis ir 
gauta daugiau žinių, bus pa
skelbta apie lankymo galimu
mą ir kurioje ligoninėje ligo
nis randasi. Tai skubiai sutvar-

MIRe vienas senes
nių ATEIVIŲ 

LIETUVIŲ
Spalių mėn. pabaigoje visai 

trumpai tesirgęs mirė lietuvis 
M^ Vasiliauskas, sulaukęs 66 
metų amžiaus. Velionis bdvo 
vienas pirmųjų ateivių į šią ša
lį. Paliko savo silpnos sveika
tos žmoną ir dvi. vedusias duk
teris. Toronte Vasiliauskas iš
gyveno ilgus metus, ir nuo 
1912 nu priklausė prie Sūnų ir 
Dukterų DraugijVkį? kuri ir jo 
palaidojimu rūpinosi. Velionis 
buvo palaidotas su bažnytinė
mis . ąpeigojjii»!>*^k(|unt Hėpe 
kapitiėse.J Ląi pifila rami sveti
mos , zeųiūs ppiĮsį^ yįetą, ir .gili 
užuojauta jo ^likusiai šbimai.

16 METU ALDONAI 
PAULIUTEI

U?, r tDar tik keli metai atgal mu
sų vaikai buvo lik, ma-žamečiai. 
Buteliais susiiinkę žaizdavo 
tvaikų žaidime ius, dalyvaudavo 
sceiloje vaikų parengimuose 'ir 
dažnai skambėdavo jų nekalti 
klegesiai. O, dabar gražiai viens 
po kito žengia į rimtumą ir 
savistovumą. Vįęps po kito 
švenčia jau savo 16 metų su
kaktuves ir siekįa gražių tiks
lų. šiandien teko patirti, kad 
Paulių Aldutės tėveliai ruošia 
16 metų pažymėjimą, kurs šio
mis dienomis įvyks Paulių na
muose. Žymėtina, kad Aldutė 
savo laiku daug dalyvavo vaikų 
vaidinimuose ir jau iš mažens 
rodė, kad turi gražių gabumų 
vaidybos srityje, Nestebėtina, 
kad šio tikslo siekti jai gražiai 
sekasi ir dabar Ip metų sukak
ties proga linkių Aldutęi daug- 
daug lairpės jo# siekiuose ir1 
geniausio pasisėklmo ateities’ 
gyvenime. —O, į > į

Alėx Andriulis šimtus buše
lių bulvių ir šimtus maišų 
binsų suėmė. Nors biskutį su
sivėlavo su lauko darbais, bet 
tas nieko — jo kišenė džiau
giasi.

Ponai Ch. Waslawsky pir
mesni užbaigė ūkio darbus ir 
“pasikinkę” juodą Chevrolct’- 
uką išdardėjo į Grand Rapids 
pas savo gimines pasiviešėti, 
o sūnų paliko gaspadoriauti.

Ponas Ji Hubertas, kuris 
išbuvo ligoninėje daugiau nei 
mėnesį laiko su nulaužta ko
ja, jau grįžo namo. Bet koja 
dar ne visai sveika. P-ia Liu- 
bertienė, kuri buvo Chicagoj 
su svarbiais reikalais, jau grį
žo namo. Ponai Hubertai at
sinaujino Naujienas visiems 
metams. Sako, be Naujienų 
negalime būti, norime žinoti 
pasaulio teisingas žinias. Nau
jienose jas rasime.

iP-nai J. Vosill atnaujino 
Naujienas visiems metams. 
Jie sako, kaip mes galėtumė
me būti be NAUJIENŲ, kuo
met pasaulis verda kraujuose. 
Kožną dieną mes laukiame 
NAUJIENOSE teisingų žinių. 
Nežiūrint, kiek daug darbo 
turime farmoje, ^ict norime 
skaityti Naujienas ir žinoti 
apiė pasaulio nuotykius.

Ajcx Ahdriutis* gavo puikią 
Kalėdų dovaną nuo savo žen
to Povilo Viršilos (nors, ro
dos, biskį peranksti dėl Kalė
dų), jo jaunos pačiutės And- 
riuliutės, ir jo mamytes, do-

Ald’ona ir Vincentas Krušin- 
skai Wowerville, Mich., užsira
šė NAUJIENAS visiems me
tams. Po/iai Krušinskai gėrisi 
NAUJIENŲ teisingom žiniom 
ir noriai jas skaito. P-ai Kru- 
šiilskai yra pavyzdingi ūki
ninkai. Trumpas laikas, kaip 
jie pirko farmą 40 akrų su 
senais bučiukais. Jie sumanė 
bei senus bud inkus nugriovė 
ir iš eilės būdavo j a naujus. 
Dabar pasistatė 6 kambarių 
naują stubą. Vandeniui pum
puoti vėjinį malūną, erdvius 
tvartus, dėl tūkstančio vištų 
apšildomą vištininką, svirną 
grūdam supilti; atskirą klėtį 
drabužiams susidėti. Dar la
bai patogus svirnelis valgo
miems daiktams vėsiai ir šva
riai užlaikyti, o dabar dar da- 
sipirko kitą 40 akrų žemės. 
Na, ir jau 80 akrų žemės, gra
žios trobos. Gyvena linksmai, 
augina gražią dukrelę ir va
žinėja gražiu autoinobįįiu. 
Linkiu Aldonai ir Viiflhii 
Krušinskams su jų tokia ener
gija laimingai gyventi ant to
liau ir būti nuolatiniais skai
tytojais laikraščio “Naujienų.”

DARBO?
——SKABYK KASDIEN--------- :

INAURENASj
-  IR TEMYK SMITO 1

“REIKIA BARBININKU“
Lietuviai taipgi perka u* parduoda 

ir progas sužino* tiktai per

NAUJIENAS

1139 Siilk Baisisi Street, tlltltl. ILL

Murinę soothes, cleanscs and refreshcs 
irritated, reddened membranos caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug-Stores.

1odW-agėd“
PEOPLE

are common offenders
Juozas Ridulis baigia staty

ti savo naują stubą vietoje 
sudegusios. Naujoji šluba yra 
budavojama pagal naujausią 
madą su visais parankamais 
gyvenimui. Netrukus ji bus 
baigta. Taipgi jų dukrele Onu
tė lanko aukštesniąją mokyk
lą Hart, Mich. Čia mokyklą 
lanko ir daugiau lietuvių ūki
ninkų vaikai. Halena Sakalas, 
Marytė Žaliute, Liucija Alvik, 
Ch. Buividukas ir Belašių jau
nesnysis sūnūs.

—Mdrė DuriduUefič;

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

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

If you’re past 40, the chancrLs are 
that your breath will be offAsive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
v^hich you yourself may notdetect 
būt which. is so offensive tov6thcrs. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makos 
the breath sweeter, purer, less Ii kely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Ateičiai Užtikrinti!
A’.W.WA,.W.W.

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus. nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip ŲNIVERSAD 
SAVINGSa/zd LOAN ASSOCIATION.

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmai ir didžiausiai Lietuvių Dien- 

raštii Amerikoj,
NAUJIENOS turi iavo korespondentui yIiuoii- 

Amerikoa mikituosi ir kituose pašau4* 
lio kraštuose,- >

NAUJIENOS paduoda valiausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE rasite neeensuruotų žinių ii Lietuvos, 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $6.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigui siųskit* šiuo antrašu: '

. “NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

kys Jr ligonį aplankys kųpipos 
valdyba pirmiausia. Taipgi dar 
susirinkimui besitęsiant buvo 
skubiai iškviestas namo narys 
Ig. Bieliauskas dėl jo dukters 
Lifijos nelaimės. Parėjęs namo 
Bieliauskas sužinojo, kad jo 
duktė bežaizdama kaip tai kri
to ir pataikė į kėdės kampą; 
bepuldama \ skaudžiai’ užgavo 
šoną. Patirta, kad šonkauliai 
nepalaužti, (odei' Lilijos nelai
me nepavojinga. Lilija priklau
so kuopos jaunuolių skyriuje. 
Linkime, kad Lilija neilgai te- 
sirgtų.

Parengimų komisija raporta
vo, kad iš metinių baliaus pel
no Irk’o virš 17 ’ dol., tai graži 
suma dėkų komisijos- paslau
gų. Kitas susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. 14 d., toje pat 
vietoje, 401 Bath'tfrst stE 3 
aukšte 2 v, p. p.

ACHING-STIFF 
SODE MUSCLES

• *' ' **, ' ‘ s

i GREITAI pagalbai vartokit Muste- 
role! Maržas tuo nuostabiu ‘‘pi-ieš- 
orzįntpĮU'! aktualiai atvijo Šviežio 

' Šilto kraujo skaudantlems musku
lams ir padeda pasalinti' lokaliai su4 
sikopima. Geresnis nei mustard plas
ters Padarytas 3 stiprumų

Before Any Date Ūse

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sweeter

RED — ITCH Y- SCALY 

ECZEIVI 
-Sėkmingas Gydymas Namie 

Greitai Pašalina Kankinimą!
Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Zerho—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina! w
Visose vaisti- 
nėse .... .............

Čia jūsų indėliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.p Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 6 vai. vakaro.

Garsinkitės: “N -nose”

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET
f ’ •

n KAIP ŽUVIS BE y 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.V-
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* Algirdas

Ponasnepreziaentas
(KARČIOS TEISYBES PILNAS FELJETONAS) 

III.
(Tęsinys)

Į komitetą pasirinko ’ vyrus 
ne bet kokius, bet turtingus, 
garbingus, labai išgarsėjusius 
“duosnumu”, atseit, visuome- 
ninkus, veikėjus, inteligentus ir 
šviesuomeninkus, kurie diena iš 
dienos, su prakaitu kaktoje ir 
“profitu” širdyje, plėšia tą ap
švietus išalkusią ir peralkusią 
dirvą...

Išvažiavo.
Nuvažiavo.
Parvažiavo.
Tai ir visa nauda tautai ir 

kultūrai, tai ir viskas, jei ne ta 
mandrybes manija, kuria jis ap
sirgo, kai gavo pasimatyti su 
labai aukštai pastatytais vyrais, 
su jais pasisveikinti,A po Hava
nos cigarą drauge užsirūkyti, 
surūkyti ir atsisveikinti, ir uc 
tas naujutėlis] frakas, kurį jis 
Washingtono mieste pirko, o 
sykiu ir visa poniška regalija, 
kuri juk frakuotam visuomc- 
ninkui yra taip būtina, kaip 
sriubai druska, taukai arba 
grietinė.

Tai juk aišku, kaip yra aiš
ku, kad rytoj saulė leisis ir nu
sileis.

Ir dabar jis turėjo jau ket
vertą frakų, ketvertą baltų lie
menių, ketvertą šilkinių cilin- 
derių, ketverias dryžas kelnes, 
ketvertą porų Ūkuotų batų ir 
ketverius baltus marškinius, ku
rių krūtinė buvo išpusta ir kie
ta, kaip geros statinės ąžuoli
niai šulai.

Tai, mielas skaitytojau, tikri, 
galima sakyti, tikriausi aukšto
sios civilizacijos, kultūros ir in- 
telgentijos lobiai, kuriuos žmo
gus turėdamas, gal savo galvą 
ant lentynos pasidėjęs laikyti ir 
vis dėlto būti labai žymus, jei 
ne žymiausias, visuomeninkas, 
veikėjas, šviesuomeninkas ir in
teligentų inteligentas.

Taigi...
Ir kaip tik taip Bilas Birbilas 

padarė. Jis savo galvą padėjo 
aukštai ant lentynos drabužinėj

(“klozete**) ir mėgino apsieiti 
be jos, sakau, be .galvos. Visai 
be galvos, kaip mane gyvą ma
tote.

—Ką?! — ne sava gerkle su
šuksi, ^Irauguti. — Toks dide’is 
inteligentas ir veikėjas apseis 
be galvos! Nereikia tų baikų.

—Taigi, kad be galvos, sa
kant, be proto.

.—Bet kaip jis gali žiūrėti biz
nio ir sutverti tiek fondų be 
galvos būdamas? — sveikas vėl 
klausi.

—Labai'lengvai. Turtams įsi
gyti dažnai proto nereikia, o 
reikia...

—Aišku. Bet fondai?
—Ak, tie fondai! Drūčiai lai

kyk galvoje, drauguti, kad kaip 
grybų dygimui yra reikalingas 
ruduo ir lietus, taip ir fondų 
steigimui yra būtinai reikalinga 
tautos bei tėvynes nelaimė, na
šlių ir našlaičių ašaros ir tie 
niekad nebaigti plėšti ir apsėti 
kultūros dirvonai.
- A------- -a. -
—A—--------- a, — sakai, drau

guti. Vadinasi, sutinki. Tai iš
klausyk mano pasakojimo, kaip 
Bilas Birbilas fraką medžiojo, 
tai tada-----------

—Ką?! Bilas Birbilas fraką' 
medžiojo! Juk jis jau turėjo 
visą ketvertą jų, kaip arklių.

—Turėjo, tai turėjo, bet klau
syk, jei nori tikrai žinoti, ar ji> 
kartu turėjo ir galvą ant pečių, 
ar ne, ar toje galvoje buvo pro
tas, ar tik muilo putos?i

—Tik muilo putos!
Taigi. Ir klausyk dabar.
—Klausau.
— Gerai. Aš pradedu.
— Prašau.
Pirmučiausia, kai jis grįžo iš 

sostinės, tai nieko daugiau ne
bedarė, kaip tiktai kalbėjo, aiš
kino, rankomis, alkūnėmis ir pir
štais visiems rodė, kaip labai 
garbingą ir naudingą lietuvių 
tautai darbą jis atliko, kaip ne
apsakomai aukštai IB JIS ir vi
sa lietuvių tauta dėl to jo žy
gio kilo ir iškilo ir, -pagaliau,

NAUJIENŲ ACM R Telenhoto
Pulk. Early E. W. Dun- 

can, Lovvry Field, Colo. ko
mendantas pasakė savo 10,- 
000 kareivių, kad Alnerica, 
First Opommittce būstinė 
Denver, Colo., nėra tinka
ma vieta jiems lankytis.

kiek kartų stipresniu inteligen
tu jis dabar yra, negu pirmiau 
buvo. Pamanykite! Ir savo nosį 
jisi dabar bandė užriesti aukš
čiau pliko savo viršugalvio ir 
parodyti, jog daugiau nusipel
niusio vyro lietuvių tautai, kul
tūrai ir, apskritai, labdarybei 
dar nebuvo, nėra’ ir vatgu ar

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

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 
dulkių išimta ..............................

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI. 
A)GK BAND LUMP ...... . $*|0 25

Sales taksai ekstra.

tebus kada, kol jis gyvas gy
vens. O kai pasimirs, tai klausi
mas, ar kitas toks beatsiras? 
“Greičiau, kad ne“, sakė jis, 
“nes stebuklų laikai praeis ir 
užsibaigs sykiu sii mano gyve
nimo galu,” baigė jis, stipriai ti
kėdamas, kad . jisai yra dievo 
leistas stebuklas lietuvių tautai 
kelti ir į pačias- dangaus palu
bes iškelti. Matote... Ir pis pri
mygtinai, įsakiai visiems sakė, 
jog tuoj, dabar, naują fondą 
“tvers“, Lietuvių Tautos Kėli
mo ir Pakėlimo Fondu pava
dins ir jo vertingu vardu Wash- 
ingtonan važiuos pasimatyti su 
padausėse^ pastatytais vyrais ir 
drauge su jais po Havanos ci
garą surūkyti dėl labo lietuvių 
tautos, kultūros, labdarybės ir 
šviesesnės apšvietos. Kaip gi! M

Tai taip jis savo galvoje mui
lavo muilą ir darė muilo putas, i

O kai pasklido gandai, kad 
“jo ekscelencija ponas preziden
tas“ atvažiuoja į Cbicagą su 
“jos ekscelenciene“, tai] Bilas 
Birbilas pradėjo tiesiog stacha-, 
noviškai muilą muiluoti savo 
galvoje Jr muilo burbulus vF

Ii gražu netaip aukštai, kaip jis, 
Mr. Bjll Birbill, kelia, pakelia ir 
iškelia. Tai juk aišku...

Tarpais jis visai nusišnekėjo, 
va, sakysiu, kad jr šitaip: “Ma
tai, misele“, sakė jis, “tamsta 
nesupranti, neišmanai, kad čia 
yra prezidentas Jne bet koks, bet 
lietuviškas, tautiškas, reiškia, iš 
mužikų kilęs, kiaules ganęs ir 
apie karvių uodegas sukinėję- 
sis; tik paskui per didelį ir sy
kiu didžiausią pasišventimą li
gi prezidento sosto dasivaręs, j 
padanges pakilęs ir inteligentu 
žmogum tapęs. Tai lygiai kaip 
ir aš. Juk ir aš, misele, piemuo 
buvau, kaip ir jis, paskui kiau
les ir karves gainiojausi, o da
bar — žiūrėk, dviejų bučernių 
saviniųkas, visuomenės veikė
jas, inteligentas, sostinėj buvęs 
ir su aukštai pastatytais vyrais 
šnekėjęs, rūkęs ir jiems delnus 
paspaudęs. Matai... Turiu ir na
mus, ir karą, ir farmą ar dva
rą, kaip ir jis. Išsakyk, mi ele 
ar aš nesu taip smart, kaip ir 
jis? O jis tikrai yra labai smart 
vyras, jeigu tokio aukšto sosto, 
kaip prezidento sostas, pasiekė. 
Bile piemuo, bile durnius to ne
padarys. Tai šiur, .misele. žiū
rėk, sakė, Voldemaras ir yra 
labai smart vyras, prapesorius, 
viso svieto liežuvius mokąs, o 
vistiek tokios aukštumos nepa
siekė, ligi prezidento nedasiva
rė. Smetona jį šuįvtino, taip sa
kant, į skylę suvarė. Matai. .. 
Smetona, sako, paločiuj gyve
nęs, labai daug tarnų turėjęs, o 
šampano, tai, sako, nors imk ir 
maudykis, kaip Mišigeno leike\ 
Matai. Ir staininių žirgų, sako,

daug turėjęs ir jodinėjęs ant jų 
kaip kaizeris. Matai...“

— Eik, jau eik! šneki kaip 
krėizevotas, —' atsakė jam bo
bos. — Jei iš tikrųjų jis toks 
smart vyras buvo, tai kam iš 
Lietuvos taip greitai bėgo — 
net nė maskolių nepamatęs?

Kam nesifaitavo? Kam paliko 
savo aukštą sostą tokjam snar
gliui kaip Padleekis? Kam? Sa
kyk! \ '

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

KOL KAS-GERAI!

>30

&$į:

Kai mes siekiame Šias 
aukštesnes viršūnes, tai 
sutinkame pakankamų 
medžiagų .klausimą. Dau
guma telefono ‘ invento
riaus surenkama atnau
jinimui, ir, kur galima, 
mes išvystėme užvadavi 
mą medžiagose reikalin
gose krašto apsa u g a i. 
Musų tikslas, kaip visuo 
met, yra palaikyti gerą 
galimą telefono patar
navimą, ir mums malo
nu, kad vis galime pa
sakyti “Kol kas—gerai.”

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

ŠIUO METU Illinois Bell 
telefonai daro miliomis 
pašaukimų daugiau kas 
saVaitę, negu pernai.

Patarnavimui standar
to aukštumoj palaikyti 
jūsų telefono kompanija 
turėjo išleisti šįmet apie 
$30,000,00 naujęms lini
joms ir naujam • inven
toriui, o taipgi vis di- 

dėjančias sumas 
/ užlaikymui ir o- 
[ M peravimui.

DAUGIAU ŠVIESOS! GERESNE ŠVIESA!;
MAŽESNĖS ELEKTROS BILOS!

Gausite baugiau šviesos vartojant “FLUORESCENT” šviesą — ir
Jūsų Elektros Bilos Sumažės Per Pusę!

"FLUORESCENT" ŠVIESOS
NEABEJOTINAI APSIMOKA UŽ SAVE

Virtuvine1 
šviesa —

. - $8.75.
pilnai įrengta
•- ■ ' * • ••’>■

Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT“ šviesos Įtaisy
mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.

Specialės Kainos Krautuvėms ir Tavernams)

CHERN FLUORESCENT LIGHT CO.
1900 So. Union Avė. .. . . . ................ Phone: Canal 2183

Musų 
Spaustuve 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jeigu esate biznyje ir jums reikia atsispausdinti bi
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad “NAUJIENŲ“ ’ 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

UŽSUKITE IR PAMATYKITE PAVYZDŽIUS^

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Canal 8500

siems pusti apie jo ir jos aks- 
celenciją arba tik “celenciją”, 
kaip jis sakė sutrumpintai, nes 
dabar buvo labai “bizi“ *ir pail
gintai sakyti neturėjo kada. Ir 
jis dabar putė muilo burbulus 
ne tiktai moterims, kurios atė
jo į jo mėsinę mėsos nusipirkti, 
bet ir vyrams, ir vaikams, ir, 
pagaliau, pradėjo pusti į žiotis 
tos triubos, pro kurią kišo ap- 
gedusią mėsą “na m >3 darytoms 
dešroms” ir maltiniams sumal
ta. Negana to. Jis įsigalvojo, įsi
manė, įsitikino, jog tikrai gali
ma įpusti, • įkalbėti į dešras ir 
maltinius tas pačias mintis, tuos 
pačius norus ir troškimus, ku
rie nerimsta primuilintoje jo 
galvoje ir perkaitusioje širdyje. 
Taigi, jis, atsistojęs prie dešrų 
ir maltinių triubos žiočių, tarsi 
radijo pranešėjas prie mikrofo
no, kalbėjo ir kalbėjo, savo 
mintis ir troškimus tenai dėjo, 
kad viskas išeitų sykiu su deš
romis arba maltiniais, i Bobos 
atėję pirkti mėsos, net pradėjo 
abejoti, ar tik jau nebusiąs mis? 
ter Bill Birbill iš proto išėjęs. 
Bet jis varė sdvo, ir tiek, ma
nydamas, kad žmonės tas deš
ras ir maltinius valgydami per
sisunks jo mintimis, norais bei 
troškimais, na, ir jekscelenci
ją “prezidentą” kels, pakels ir 
iškels gana aukštai; žinoma, to-

■ i #

V ’ • ■

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta- 
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 

' • . » l*» •

lės žemos kainos atsakė mingiems vairuotojams!
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

'-X f •
;; ' ’ ** * 1

Rašom visokią Apdraudą 
ugnies T. RYPKEVICIA gyvasties 
UANGV 1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMU 

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ
■' . .. . ' |, ---- ----- .............. .. ,

Negausite
DYKAI
LĖLIŲ
Negausite už dyką lexes arba 
kalakuto pirkdami pas OLSEN 
& EBANN, BET Gausite vertin
gą EKSTRA, kurs laikysis taip 
ilgai, kaip pati prekė.

Tas EKSTRA tai užtikrinimas, 
kad daiktas, kurį jus pirkote, 
yra lygiai toks, kaip perstatytas, 

. ir vertas lygiai tiek, kiek mo
kė jote. Atsilankykite dabar Ka
lėdų dovanų pasirinkti.
Atida
rykite
Charge
Acc’t

6446 So. Halsted St

' Atdara 
Ketvlrt. 

ir

Ebann

11 11 1 ...............
N epriklausomybe 

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

LMANIANS
TIIEY ARE 900,000 
STRONG OVER HERE

Are Ihey Eating Food, Wearing.
Clothes, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
--------- imi n irai imm m---- -—

NAUJIENOS
--------w umm dali o--------
The WorkT» Greate»l Ijthuaman D&Hy 

The nnV' “W»nl Ad” new»oai>er

038 S05Į8 MLSTHJ SIEEH. G8C1S0,81

M A D O S

32—-34 (mažas) 36—38 (vidutinis) 
40—42 (didelis).

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

Publlshed Daily Except Sunday by
The Lithuanidn News Pub. Co.» Ine.'

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

_ ......... ...fa, ....................U------------ i .fa ,1 -----------.

Subscription Rates: (
$6.00 per year ih Canada
16.00 per yedr outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.

_ $8.00
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__  2.00
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.75

8c 
18c

Utaakyme kaina,)
Chicagoje—paštu:
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Pusei metų ų__________
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Dviem mėnesiams
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Chicagoj per išsiuntiriętojus: 
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Savaitei •   _ į...... .... 4——
Mėnesiui ___________ —----- 75c
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų BehdroVė, 1739 S. Halsted St., 
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Kova dėl laisvės

krašto valdžia ir visuomenė žinęjo, kad tai yra kova tarp 
demokratijos ir despotizmo, tarp laisvės ir vergovės. Ru-S 
^ijosi^tojimaiįį karo esmės nepakeitė, ^orš
dėinokratijų rėmimo pririšai įp sako, kad brilševikų daly- 
Wvitaa^; k^taja^ėm^ .jani^ps
pirmiauirt jokip Whav<

Bolševikiškoji Rusija šiame, kare atsidūrė demokra
tiją pusėje tik ^"bedpį ir ji nevaidina vadovaujančios 
rojęs. Nri. drimpkratijoK jos, bet ji priklau
so nup demplįįratijų. Jįjįp, toliau, juo demokratijų pagalba 
RuSijrii buš labinti reil^ąljlnga. Galimas daiktaš, kadRu
sijos,‘ (Jalyjdykare, bjris iš virio tįik laikinis.

' Todėl dabartinio ka^o pobūdis, kęks buvp prapžioję, 
toks pasilięką ir sjand^. Demokratijų pusėje jisai yra 
kpySĮ d^J; IsiisyjSs —. kovą? ka(d pasaulis butų, anot prezi
dento Rposeyęltp, tpkiriį Vieta, “kūr. gali gyvęnti laisvė ir 
augti, prir amziųsyt; c ’

LIETUVOS LAISVĖ IR SOVIETU RUSIJOS 
UŽSIENIU POLITIKA

Amerikos ir kitų demokratiiiių šalių akyse dabarti
nis karas yra kova dėl laisvės, jos žino, kad, jeigu Hit
leris laimės pergalę, tai laisvė išnyks ne tiktai visoje Eu
ropoje, bet ir kituose kontinentuose, kuriuos galėę pa
siekti nacių galybė.

Prezidentas Rooseveltas savo Paliaubų Dienos jkaj* 
boję, vakar, nurodė, kad ir pereitasis kąrąs buvo kotą 
dėl laisvės. Prieš ketvirtadali šimtmečio šis faktas riebu* 
vo taip aiškus, kaip jisai kad yra dabar. To kąįo yą^, 
dą darė neaiškiu cariškos Rusijos dalyvavimas kare (ję* 
mokratijų pusėje.

Per dvejus su puse metus žiauri Rusijos cairų, yal^ 
džia buvo sąjungoje su Francuzijos respublika ir libęrar 
line Britanijos moharchija. Priešingoje pusėje stovėję 
kaizeriškoji Vokietija. Visi žinojo, kad Prūsų °jųril^* 
riai” ir Vokietijos militarizmas yra laisvės priešai. Bejį 
Vokietija turėjo visuotiną balsavimą, plačiai išsik^oju^ 
sias darbininkų organizacija^ ir socialinę apdraudą. 
Rusijoje viešpatavo beveik neaprėžtas despotizųias.

Todėl nuomonės apie to karo pobūdį buvo labui pa
sidalinusios net ir pasaulio darbininkų judėjime. Tik 1917 
metų vasario-kovo revoliucija Rusijoje- pašalino svar
biausią neaiškumo priežastį. Demokratijų sąjungininkas, 
rytuose nusikratė despotiškos caro valdžios, tuo tarpu 
kai Vokietijos valdžia tebebuvo tų pačių junkerių ir mi- 
litaristų rankose. t

Dar labiau situacija paaiškėjo, ,kuomėt Vokietijos 
kaizeris padiktavo Rusijai žiaurias Brest-Litovsko taikos 
sąlygas. Kiekvienas tuomet. galėjo matyti, ką Vokietiją 
padarys su Francuzija ir Anglija, su Italija ir Balkanų 
šalimis, jeigu jisai* jas nugalės. Tik Leninas ir jo 
jai to nenorėjo matyti. Amerikos įsikišimas į katą. iĮįgelp 
bėjo Europą nuo paverginųo.

Taigi Santarvės valstybių, ir Amerikos laimėjimas, 
pęreitame pasaulio kare buvo laisvės gyrimų pergalėj 
Gaila tiktai, kad pergalėtojai šito savo Idifnejimo nemo
kėjo kaip reikiant išnaudoti. Jie laimėjo karą, bpL pra
laimėjo taiką! Todėl dabar tenka ir vėl kovėti dėl Ištiš- 
vės su ginklu rankose, o ši kova, kaip pasaką preipjjetap. 
Churchill, demokratijoms iki šipl reiškė tiktai °krajiją, 
prakaitą ir ašaras”. ♦*

Bet laisvė yra toks daiktas, dėl kurio kovą niekuo
met nesustoja. Tik kovos budai keičiasi, o pati-koya ęiną 
visą laiką. Jeigu demokratijos, laimėjusios pereitų karų, 
butų mokėjusios įsteigti tvirtą taiką, tai šiandieri nritei? 
ketų kovoti ginjdu. Kova ęitų parlamentuose, tarptauti
nėse konferencijose, dirbtuvėse, spaudoję. ir ‘sųsirinkv 
mupsę. Nebūtų naikinamas turtas, nebūtų žudomos gy
vastys. . * * - ‘

Taigi, kuomet demokratijų vadai šiandien šaukia 
žmones į kovą “dėl laisvės”, tai nereikia įsivaizduoti, kad' 
po šio karo, jeigu demokratijos jį laimės, daugiaus kor 
voti nebereikės. Kova dėl laisvės eis ir po karo, b£t de
mokratijų pergalė sudarys tokias kovos sąlygas, kuriose 
nebus naikinama tai, ką yra sukurusi civilizacija.

kuriose
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VOKIETIJOS KATALIKU 

BAžN YčIOSltthllA
KARA

Amerikos žinįų agen tūra U P 
praneša iš Berlyno, kad dauge
lis katalikų kunigų Vokietijoje, 
savo pamoksluose aiškino, jogei 
!karąs rytuose tąi.— žygis prieš 
bolševikų idpologiją. Esą, tąi 
pirmas kartas rilio karo pra
džios su Rusija, kad Vokietijos 
katalikų bažnyčiose1 buvo pa
brėžtas anfi-bolševikiškfis šio 
karo pobūdis. •

f. “$iįą temą”, sąko ttiėgt.ri- 
ma, “buvo ypatingai plačiai 
vartojama l^ęrlyno vyskupi
joj ę. Prąpęšimąį apie tokius 
pąf pamokslus yrą gguti iš 
Rėiųo pppyiųėjjds, Bavarijos 
ir kitų sričių.

“Painpkslininkai primine 
rusų priešbąžnytliiį nusista
tymų ir sovietų okupacijos 
pasėkas tokiose teritorijose,: 
kaip Pabaltijo valstybės, kur 
katąlijcų Ijiažhycia, sąkorria| 
buvlisi prispausta.”
Jeigu katalikų dvasiškija Vo

kietijoje ėmė staiga taip pla
čią! ngitųoti prieš-.- bolševikus ir 
remtį Hitleriu kąrą pries| Ru
siją, tai, matyt, toks įsakymas 
buvo duotas iš bažnyčios vy
riausybės. Pradžioje ji buvo 
priešinga karui. Bet prieš nacių 
diktatūrą ji negalėjo atsilaikys 
ti. . e

t įtąlijoje panaši padėtis. Ka
talikų bažnyčia nestengė sulai
kyti fašistų valdžios nuo karo.

Dabartinio karo pobūdis
Palyginti su pereituoju pasaulio karu, dabartinio ka

ro pobūdis yra1 daug aiškesniu. Visi .žino, kas jį pradėjo 
ir kokiais tikslais jisai: buvo pradėtas.
' Hitleriškoji Vokietija yra aršesnė, negu l^aizerisko; 

ji Vokietija. Nei vienam protaujančiam žmogui nėra aber 
jonės apie tai, kad, Hitleriui karą laimėjus, bėnt trijuo
se pasaulių ’ kpntinęjituęse butų sutrempta paskutinė lais
vės kibirkštėlė. '

Dęmęk^tijų pusėje, tiesa, šiandien ir vėl stovi des
potiška Rusija — despotiškesnė dargi, negu kad btivb 
carizmo laikais. Bet Rusija stpjo į š| karą tik už 22 mė
nesių po to, kai jisai buvo prasidėjęs. Nors per tuos 2A 
m^ųesiū Rusijps “raudosią caras” ir jo agentai, apsL 
siautę “proletariątą vadų0’ skraistėmis, stengėsi kaip į- 
manydamj. sųkląidiptįi žjnopių mases, piešdami Hitlerį, 
nekaltu avinėliu, o demokrajtinęs valdžias “iiripetialį^ti- 
niais plėšikais0, bet pasaulis nesidavė apgaunamas. ^Tik 
dali Prancūzijos darbininkų, pasisekė Stalino agentams 
apmulkinti, ir Francuzija, dęja, žlugo.

O Amerikoje bolševikų propaganda žmonių neap* 
mulkino. Nuo pirmos dienos, kai prasidėjo karas, šio

MELUOJA IR ŠMĘIŽIA, 
BŪT J. ARGUMENTUS 

NEATSAKO

kartų. Dar už keturių-penkių 
mėnesių bus pasiekta tukstahti- 
nis numeris; tuomet Bimba, 
Mižara, Andrulis, Pruseika ir jų 
bendradarbiai turės naują dog
mą, apie kurios “teisingumą” 
nevalia bus abejoti ųė vienai 
Maskvos davatkai.

Tačiau, pirmą negu šitas ko
munistiškų šarlatanų melas pa
sieks “šventumo” laipsnį, bus 
ne pro šalį priminti, kad dar 
ne taip seniai tie patys “prole
tariato švietėjai” skelbė visai 
ką kita. Pikčiausiais darbininkų 
priešais jie tuomet vadino tuos 
žmones, kurie kovojo prieš na
cius. Komunistų vaidai tuomet 
įrodinėjo, kad kovoti reikia ne 
prieš Hitlerį, bet prieš demo
kratines valstybes, kurios ka
riauja prieš Hitlerį!

Komunistai — hitlėrizmo 
rėmėjai.

, šitą faktą primena “Keleivis”, 
parodydamas, ką rašė dabarti
nio karo pradžioje lietuvių ko
munistų “stąr.ša”, Antanas Bim
ba. r

Po to, kai. Maskvoje buvo pa
daryta.. visa eilė “draugiškumo” 
sutarčių tarp nacių ir bolševikų 
ir komisaras Molotovas pareiš
kė, kad) fęovą prieš, hitlerizmą 
tai — “ne tiktai beprotystė, o 
ir piktadarybė”, tai A. B. atsi
šaukė į lietuvius komunistus A- 
nierikąję, ragindamas juos nuo
širdžiai remti šitą “Partijos li
niją0.

“Nauja situacija vienu 
smogimu nušląvę pirmesni 
pasaulio pasidalinimą į kem- 

. pę demokratijos ir kempę fa
šizmo”, sakę jisai “Laisvėje” 
(1939 m. spalių 26 d.), “šian
dien vėl yra dvi keinpės, bet 
nėbėtos, kurios buvo pir
miau.”
Vienoje “kempėje”, girdi, sto

vi. Šovietų Sąjunga su darbinin
kų klase ir jos talkiąinkais. O 
kas antroje? * - \

“Kitoje pusėje raudasi visų 
kapitalistinių šalių impena- 
lištinėą bųržtiązijos kempė — 
kempė katę kųtstytojy, mo
nopolistinės Reakcijos ir prie
spaudos.”
Į šitą aritrą “kempę” Bimba 

padėjo Angliją su jos talkinin
kais ir Ameriką. O kur dingo 
hitleriškoji Vokietija ir fašistiš
koji Italija, kuoniet fašizmo 
“kempė” išnyko? Kadangi, anot 
'Bimbos, ir dabay terą tik dvi 
/‘kempės”, o dai^iipnkų klase 
ir jos talkininkai kartu su So
vietų Sąjunga kovoja prieš “ka
pitalistinių salių imperialistus, 
bet ne prieš fašistus, tai aišku, 
kad Hitleris ir Mussolini pate
ko į “darbininkų klases” pusę!

Šitą dalyką Bimba tiesiog ir 
pasako savo rašinyje, būtent:

“Taigi ir antį-fąšizmo o- 
bąlsiai nebegali būti darbi
ninkų klasei ir jos talkinin
kams vyriausias kelrodis, 
kaip kad jie buvri pirmiau.” 
Vadinasi, komunjstąi privalo

• • r r f ■ ■ 'i > ' ■

'* • Brooklyiio bdišįvikų ‘^kųisyė” 
iptadėjd nattją ■ kairipanijų “sm 
vipnijiniui jėgų kovai prieš Hjt- 
lerizmą”, visai ųžmiršdąmą, 
kad Ametik°ie su žiburiu 
-nerasi liętųVio, kuris butų už- 
;gyręs arba pasisakęs už Hitle
rio agyęsoyišką politiką, jęįj rie- 
Įskąityti Staiino-Hitjerio medaus 
mėnesio laikotarpį? kada toji 
pąti “LaifSVČ” yėik nęsidaųgs^- 
■dąma stojo Hitlerio agręso^fc- 
;kOs politikos pUseje, • Tą ipslti 
“Laisve”, kuri diena iš dienos 

‘plušta Lietuvos laisvės šąlinip- 
kųs ir bolševizmo»bei naciziųo 
priešus, vadindama visus juos 
naciais, š. m. lapkričio 6 d. die
nos numeryje pripažįsta, kad: 
“Amerikos lietuviai yra pasida
linę, bendrai .paėmus, į ketu
rias sroves: katalikus, tautinin
kus, socialistus ir komunistus”. 

r f

Tai jau didelė pažanga, palygi
nus su tuo, kas kasdien rašoma 
“Laisvėje”. Kitaip tariant,- ji 
pripažįsta, kad tik vj^na komu
nistinė grupė iš visų keturių 
stovi už Lietuvos pavergimą 
Sovietų Rusijai. Šiandien toji 
“Laisvė” ragina užsimerkti 
prieš Stalino padarytą Lietuvai 
baisią skriaudų ir vienytis ko
vai prieš hitlerizmą. Nėra pa
slaptis, kad “Laisvei” rupi ne 
tiek kovą prieš hitlerizmą, kiek 
išgelbėjimas bolševizmo viešpa
tavimo Rusijoje. Apie tai jau 
rašyta lietuvių laikraščiuose 
šimtai kartų, tai kartoti ir ne
verta. Juk ir didžiausiam buka
pročiui aišku, kad tai “Laisvei”, 
kuriai nacizmas pasidarė pavo
jingas tik po šių metų birželio 
22 dįenos, o anksčiau to pavo
jaus ji nematė, tarnauja kitiems 
dievapis ir vadovaujasi ne svei
ko proto logiškomis išvadomis, 
bet direktyvomis iš Maskvos.

Įrodinėti, kam “Laisvė” ir 
“Vilnis” tarnauja, nėra reikalo, 
nes tas'kiekvienam Siek tiek ap
siskaičiusiam lietuviui yra aiš
ku.

Prjsipąžinsiu, kad man tje- 
sięg gaila tų “Laisvės” ir “Vil
nies” redaktorių, kurie turi to
kį biaųrų ir sunkų uždavinį — 
ginti Sovietų Rusijos vingiuotą 
politikų. Jų darbas nepalygina
mai buvo lengvesnis, iki Stali-

Komunistų taktika kovoje su 
kitokių nuomonių žmonėmis 
tai — meluoti i^ šmęižtif Kad 
melas oponentui priliptų, tai 
kbmtmistki jį nuolatos kaftoja 
i£ ka^tpjž, Fąką^toja. jį dešimtį 
kartų, paskui 20 kartų, 50 kar
tų, lOO kaftų; o Skaį pasiekia 
1,000, tąi jąų ng šų kuplu, to. 
tnelo iš , komunistų pasekėjų, 
galvų neišmuš!. Tūkstantį sykiij 
pakartotas. melas pavirsta 
“šventa tiesa”. , v

Taip, nuo, šių metų vasaros 
pradžios komunistai įsityžo me
luoti, kad “Naujienoą”, “Kelei- 
ivią” .ir kiti nebolsėvikiško plauj 
ko lietuvių ląįkraščiaį esą ^p^ą- 
nąciŠki0. Jau peiktas mėnęsis, 
kai jie šitų melų be palioVM* 
kartoja; tai rfeiškia, kad jitai „
jau. yra pakartotas keletą šimtų kovoti prieš ‘imperialistinę

na^ nėsusidraugavo su Hitleriu 
•19391 mėtų i rugpifičjo menesį, 
nes iki tol Lįtvinovo vadovau
jama Sovietų Rusijos užsienio 
politika ėjo ranka rankon su 
demokratijomis, bent žodžiais 
stovėjo už kolektyvinį saugu
mą ir mažų tautų laisvę.

Reikia pripažinti, kad Lietu
va užsienių politikoje vęik per 
visų nepriklausomybės laiko
tarpį orientavosi Sovietų Rusi
jos link. Lietuva buvo viena iš 
pirmųjų valstybių, kuri 1920 m. 
liepos Eį dieną pasirašė Taikos 
Sutartį su bolševikinės Rusijos 
vyriausybe. Vakarų Europoje 
tas buvo sutikta su nemažu nu
sistebėjimu, nes tais laikais bol
ševikinės Riųsijęs vyriausybės 
veik niekas nelaikė teisėta Ru
sijos valdove. 1926 metais rug
sėjo 28 d. Lietuva pasirašė Ne- 
puoliipo Sutartį su Sovietų Ru
sija, kas taip pat buvo tuo me
tu dideliu siurprizu kitoms Ša
limą. Lietuvos santykiai su So
vietų Rusija, nežiūrint į skir
tingas socialines santvarkas, iki 
nelemtojo 1939 metų karo bu
vo visuomet šilti. Ir tas visai 
natūralu. Sovietų Rusija bent 
žodžiais visuomet palaikė Lie
tuvos teisę į sostinę Vilnių, kas 
lietuviams labai daug reiškė. Iš 
kitos puses Lietuvos politikai 
jautė vis labiau kylantį Vokieti
jos pavojų Lietuvai. Nuolatiniai 
kivirčai dėl Klaipėdos krašto 
skatino Lietuvą ieškoti draugų 
ne |<ur kitur, bet Sovietų Rusi
joje ir demokratinėse Europos 
valstybėse — Anglijoje, Pran
cūzijoje, Amerikoje ir kitur. 
Tai yra tose valstybėse, kurios 

, nedvejbdamos pasisukę už ma
žų tautų laisvę.

Sovietų Rusija pc* savo ko
misarą Lityinovą Vakarų Euro- 

■ poje iš Tautų Sąjungos tribū
nos nuolat šukavo pasauliui liž 
mažųjų (autų laisvę, už kblėi^

Angliju ir “imperialistines”
1 t -• . • • ‘ *\Jungtines Valstybes, o ne prieš 

Hitlerį ir Mussolinį. šie yra 
darbininkų klasės talkininkų 
“kempėje”.

Kas šitos linijos nesilaikys, 
Jas bus “išdavikas”, “imperia
listų bernas” ir 1.1. Tie “išdavi
kai”, pasak Bimbos, yra pirmo
je vietoje socialdemokratai (t. 
y. demokratiniai socialistai), 
nes jie'“palaiko imperialistinį 

‘karą, ir' stengiasi Ameriką j- 
traukti į karą’\ '

Šitaip rašė “Laisvėje” Bim
ba, ir paskui jį sekė Mizara ir 
kiti< staliniško “komunizmo” 
■apaštalai. Ta pačia “linija” ėjo 
iir “Vilnis”.

Per du metu laiko jie vedė 
šitokią pro-fašištišką ir pro-na- 
cišką propagandą, ir per du/ 
tiietu jie plūdo “Keleivį”, “Nau
jienas”, “Naująją Gadynę” ir' 
visus demokratinio socializmo 
šalininkus “darbininkų, klasės 
išdavikais” bei. “imperializmo 
bernais”. Per tą laiką komunis
tų] laikraščiai pakartojo šituos 
šmeižtus daugiau kaip po tūks
tantį kartų! .

Ar Bimba, ir jo bendrądąpbi^i 
ką nors atsako, kuoųiet jjeiųs 
pakiši po ftpšia tuos jų purvus? 
Ne, jie apie tai. tyli, kaip‘“klau
sai”. Bet dabar' jau jję dedami 
labai karštais demokratijos gy
nėjais ir prikąišipją, “hitlėrizr 
mą” kitiems., kurie visų laiką 
kovojo prięš nacius ir jų paka
likus.

Žodžiu, komųnistaj yra begė
diškiausi žmonių mulkintojai. 
Aršesnių šarlatąnų dar pasaulis 
nėra matęs.

" . V ‘
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tyvinį saugumą, už taiką ir ki- 
Sovietų Rusijai.
tits gražius dalykus. Nors visi 
sietuvos visuomenė, nuo dar
bininko iki valstybės vadovo 
buvo priešinga bolšę visti nei 
santvarkai,, Užsienių politikoje*.

draugingumo su Sovietų Rusija 
ir demokratiniu Vakarų Euro
pos valstybių bloku. Atsimenu, 
kaip neretai studentai bedisku- 
suodami Lietuvos padėtį priei- 
davom išvados, kad vis tik ge
rai, kad Rusijoj ne caristinė ar 
kokia nacionalistinė santvarka, 
kuri kiek sutivrtėjusi 
nytų atsigriebti Estiją, 
Lietuvą, dalį Lenkijos 
rai prieš didįjį karą 
teritorijas.

Bet štai atėjo nelemtieji 1939 
metai. Stalinas susigundė geru* 
Hitlerio pasiūlytu kyšiu pu
sė Lenkijos už nieką, visai vel
tui. Čia lyg perkūnas iš giedro 
dangaus išryškėjo Sovietų Ru
sijos, ar geriau tariant, staliniš- 
kos politikos grobuoniški tiks
lai. To dar negana — susitaria 
ir dėl ‘‘įtakos sferų”. Kaip ži
nome, Baltijos valstybės, jų tar
pe ir Lietuva, atiteko Sovietų 
Rusijos sferai. Stalinas pradėjo 
kombinuoti, kaip čia tas valsty
bes be didelio trukšmo pasigau
ti į savo bučį. Tam tikslui nu
tarta pavartoti Hitlerio išrastą

užsima- 
Latvijų, 
ir bend-

lyti reikalavimus dalimis, kurie 
nors ir sunkus, bet atrodytų 
priimtini tautai. Kada jau tau
ta apsipranta su pirmąja nelai
me, tai tada metodingai seka 
nauji reikalavimai, iki pajėga 
priešintis yra visai sunaikinta.

tės) politika, kuris pirmiausia 
stengiasi savo aukai kur nors 
nusitverti, o kai jau gerai įsi
kimba, tai tada stengiasi už
mesti pirmą smaugiantį lenką, 
o po to jau antrą, trečią ir taip 
toliau iki gerokai paverkus pa
gautoji auka tampų gatava vi
siškam* prarijimui.
■‘B'l (Bus dųugiau) r

PASTABO S
Beprotiškas žiaurumas.
“Laisvė” spalių 12 d. 1939 m. 

persispausdino iš Maskvos “Iz- 
viestijos” sekamą litaniją už 
Hitlerį:

“Vieni gali gerbti hitleriz- 
mą, kiti'nepakęsti jo, kaip ir 
bet kurios kitos sistemos po
litinių pažiūrų,” “rašo laik
raštis”, bet kariaut, idant su- 
kriušint hitlerizmą, tai tikru
moj butų naikint žmones; 
tai butų beprotiškas žiauru
mas. Tatai primena mums 
tamsiųjų viduramžių gadynę, 
kada buvo vedami pragaiš
tingi religiniai karai, idant iš
naikinti eretikus... Istorija ta
čiau parodė, jog tokie ideolo
giniai'ir religiniai žygiai tik
rai sunaikino ištisas žmonių 
gentkartes ir žemai liupuldė 
tautas kultūriniai.”
“Laisvės” redakcija pripliau- 

pus visokių niekų Anglijos ir 
francijos. “ijnperialistų” adre
su nuo savęs priduria sekamą.:

‘‘Tai ‘žodžiai, kuriuos turė
tų įsitėniyti kiekvienas.”
Mums gaįla, kąd “Izyięstijos” 

iĮ- “Laisyęs” vedėjoj savo vęid- 
ipąiniškų paniuksiu patys nėįsi- 
tčmijo. Jeigu, liitleti'zjno sukriu- 
šjųimas yra bępr.otj^as žiapru- 
ipąs, tai kam sovietų Rusija da- 
baf nuo jo ginasi? Mokino ki
tus to, į ką patys netikėjo. Kam 
Stalinas dabar važiuoja vidur
amžių kęlja|s? Pasirodo, kad 
Busi ją valdė žiaurių ir žioplų 
diktatoriui klika, kiurių tikslas 
buvo kitus įklampintii

šulai 
veidmai-

231, 1939 m. rašė:
“Francijos valdžios 

pasirodė dideliais 
niais. Jie sakosi kariaują už
demokratijos apgynimą, bet 

, namie jie demokratiją jau 
mėsinėja. Leidžia gyvuoti ir 
veikti tik toms partijoms, 
kurios šoka pagal Daladier 
muziką ir remia imperialisti
nį karą. Socialistai gali kryk
štauti todėl, kad jie kalba 
taip, kaip reikalauja Dala
dier. Komunistai atsisako 
jam turavoti, todėl jiems už
drausta kalbėti.”
Komunaciui Bimbai skaudėjo 

širdį, kad Francijos tuolaikinė 
demokratinė valdžia neleido 
veikti tom partijom karo metu, 
kurios darbavosi už Hitlerio 
taiką. Bimba norėjo šokti‘pa
gal nacių muziką.

Fosteris negintų Amerikos 
nuo napių.

“Laisvė” spalių 2 d. 1939 m.

Partijos pirmininko W. F. Fos- 
terio nusistatymą karo klausi
mu. Tarp, kitko rašo:

“Kongrcsmanas Dies užda
vė Fosteriui klausimą, ar jis 
gintų Ameriką, jeigu šios ša
lies valdžia nuspręstų cit ka- 
rąn išvien su Anglija ir Fran-

Bjmba smerkia tuos, kurie 
priešinasi Hitleriui. * •

Ve kaip tavorščius A. Bimba 
Urnavo • Hitleriui. “Laisvėj”

atsakė, jog šis karas yra im
perialistinis; todėl aš nerem- 
čiau Jungtinių Valstijų šito
kiame kare.”
Komunistų Partijos pirminin

kai. Kongręsmanų Komisijai 
aiškiai pasakė, kad jis nerems 
Amerikos kovoje su naciais. Dė
lei Fosterio, tai lai Hitleris už-

—P * Kručas
(GALAS)



Trečiai, lapkričio 12> 1941

IR POPIERIAUS BRANGU
ME. — VĖBRŲ IŠDAIGOS. — 

- INDĖNŲ RANKDARBIŲ SKY-

MAISTAS.
MAS.
TVANKOS
RIUS. — ŠILDOMĖS PRIE UGNIES.

jau jis vertinamas. Prekes yra 

pierinius maišukus, kad vos tik 
tilpti tegali. Jokių ęikvojinĮo. O 
jeigu tų prekių prisipirkai daug, 
tai ir neškis atskiruose, matu
kuose, —- į vieną daiktą jų ne^ 
sudės ir nesuvynios į vieną pun- 
<ię.

Taip daroma taupumo sume
timais. Tiek krautuvėse, tiek 
kitur stengiamasi popietis tau
pyti. O tuo tarpu jokią kitas 
kraštas neturi tiek popiermal
kių, kaip Kanadai

Tai vis karo padariniai. Gal 
ir gerai, kad dabar bandoma 
susispausti ir prie taupumo pri
prasti. Kai prie to einama laips
niškai, tai ir jauste nejaučiama.

Aplankėme muziejų, kuris 
randasi prie Bow upes tiltų. 
MfUzięjus nedidelis, bet labai, 
gražiai įrengtas ir sutvarkytas. 
Musų akis labiausiai trauke, vie
tos parko žvėrių iškamšos. ŠtąjL 
milžiniška, juc-cH meška. Išsi
šiepusi, tarsi pajsirengusi savo

Ilgai deląti SųlpRur kalne ri^ 
galėjome, RęiKėjo grįžti į .mies- įdedamų? į. tokius mažyčius po- 
tuką, kol dar krautuvės buvo, 
atidaros. Muirfs labiausiai rūpė
jo, kad neužsidarytą maisto 
krautuvės, kadangi buvome nu
sitarę patys per dvi dienas mai
stą gaminti. Produktais būtinai, 
reikėjo apsirūpėti, ues kita dię? 
na buvo sekmadienis.

Taip pat reikėjo apsirūpinti 
ir gazolinu, kadangi nuo septin
tos valandos vakaro visos Sto
tys užsidaro ir atsidaro tik pir
madienio rytą. Tuo tarpu mūsų 
planas buvo kitą^ dieną (atseit, 
sekmadienį) važiuoti į Lake 
Louiae bei Jasper nacionalį par
ką. Prisipylę pilną tanką gazo
lino, įlies galėjome mažiausia^ 
suvažinėti tris šimtus mylių.

Nors Ranff yra grynai kuror
tinis miestukas, bet maįsto pro
duktai, palyginti, nebrangus. Jej 
kiek ir brangesni, negu kitur 
Kanadoje, tai visai nedaug. Tik 
vienas akyvas dalykas — tai 
butelių bj’apgųinąs. Jei perki 
pieųo kvortą/tai reikia, palikti 
dešimtuką už. butelį. Net už 
puspantinį. bu,teliuką ima, de
šimtuką užstato.
’ Tas pa,t if su popierių. Labai

atrodą, jog ji gyva ir tuoj, pra
dės judėti.

Netoliese kalnų liūtas. Jis to
kioje. ppzicijoję, Jpg atrodo, kad

PUIKUS PAKLOK 
' SETAI. . . .

Musu padaryti, girkite datyąr, kol 
jie nepabrango.

ARCHER AVĖ. ITKMTI Ri: MFG.
. , ■. ... J.OE KAZIKAITIS, Sav. ... .

4140. ARęHĘą AVĖ. 1 LAFayette 3516

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGĘNTAI

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas,
H. Rą^ewskjj 'Shorty ”
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Sontvmi.Drambliai Pastigo;. Nuo Nuodu

NAUJIENŲ-A CM E Telephoto
Josephine, sergantis Ringling Bros.-—Barnum and 

Bailey cirko dramblys gauna vaistų iš susirūpinusių 
tarnautojų. Paros bėgy septyni drambliai pastipo nuo

tuoj šoks ir pradės savo auką 
draskyti. Labai didelis. Niekad 
nesitikėjau, kad jie galėtų būti 
tokio tjįdųmo. Visai nedaug 
skirtumo didumo atžvilgiu tarp 
jp ir Afrikos liūto, kurį ipes pa
prastai matome zoologiniame 
darže.

Čia pat bizono iškamša. Tik 
galva, kaklas ir pečiai iš sienos 
'•išsikišę. Tai tikras milžinas 

me pečių, (bet viduje buvo tik 
taip sau, tik pakenčiama.

Po įtemptos keliones buvo 
smagu atsikvėpti ir jaustis, kad 
štai rytoj nereikės su gaidžiais 
keltis, nereikės skubėli ir mie
guistomis akimis pradėti kelio
nę. į

Malonų, buvo neskubant pa- 
vakarienįaųti ii’ susėdus 
ugnies pasišildyti.

(Bus daugiąu)
.ii i ; ' ‘

— Britų,/! valdžia pa: 
kad DunĮurkės pralaimėjimo 
metu anglai beteko ketvirtada- 
lio savo lakųpų,

prie

bai galimas daiktas, kad po, ke
lių dešimčių metų Amerikos 
bizonus (buffalo) tik muziejuos 
s.e ir bebus galima matyti.

Pasienyje riogso ne tai vil
kas, ne lai šuo. Išsišiepęs. Vie
nok neatrodo labai.baugus: jei 
sų gęra lazda užvažiuotum, tai 
jjs trylinkas susisuktų.

I žiūrime į šelmį vebrą (bea- 
ver), tą išgarsėjusį inžinierių, 
kuris čiaj nemažai išdaigų yra 
iškirtęs.

Prieš penkiolika metų visame 
Ęanff nacionaliame parke bu
vo lik pora vebrų. Ta pora bu
vo laikoma narvelyje. Vieną 
gražiu dieną kažkokiu bildu 
vebrai iš narvelio paspruko. Iš 
pradžių buvo manyta, kad veb- 
ruš kas pavogė. Vięnųk netru
kus paaiškėjo, kad jie gyvi, 
ląveiki ir labai veiklus bei turi 
ląbai gausingą šeimą.

Apie penkios mylios nuo 
Banff miestuko Bow upėje ne
tekėtai išdygo tvenkinys. Tų 
tvenkinių atsirado ir1 daugiau.

Vebtų kolonijos susimetė ir 
prie kitų upių ir upelių. Ir kuT 
tik tos kolonijos susimetė, ten 
pradėjo dygti tvankos, kurios 
gyventojams ir nemalonumų 
pridarė. Užtvenktas vaųduo iš
siliejo ir vietomis net kelius už
liejo ir išplovė. Pačiam. Banff. 
miestukui jie išdaigą iškirto ir 
sugadino vandentjekį.

Noromis nenoromis teko ieš
koti priemonių, kad butų gali
ma apsaugoti kelius bei miesto 
vandenį. Parko pareigūnai pra
dėjo vebrus gaudyti ir krausty
ti į tokias -vietąs, kur jie gali 
ąau lefigyąi veikti ir niekam jo
kių nuostolių nedaryti. Tokiu 
budu klausinius liko išspręstas 
taip, kad ir ųžka išliko sveika 
ir vilkas sotus.

Šiąįp vęhrų naikinimas yra 
griežtai draudžiamas.

Kiti muziejaus skyriai irgi 
>gana įdomus. Įvafrių nematy
tų paukščių iškamšos, įyairių 
gėlių rinkinys. Tiek daug ir to
kių nepaprastų gėlių niekur ki- 
tup. lietuko ipatyt,!. - >

Qana turtingas ir iiujėny 
rankdarbių skyrius; jų .'Dabu
žiai, jų ginklai, jų įvairių įvai
riausi mažmožiai.

Apsirūpinę maisto p$(^Jųįc- 
taįs, grįžome į turistu stovyklą.

Oras buyo visąi vėsus; Nežiū
rint, kad išvažiuodami užkure-

— Kelios Anglijos tituluotos 
moterys jau dirba.'fabrikuose.

• ATIDŽIAI tėmykit, kad 
palaiko-: ■ švarumas bųtų 

rpąs apie namus.

popie- 
išmesti

• NEREIKALINGI 
riai turėtų būti 
laukan, nes namuose, jie

. išstato gaisro pavojų.

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

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

5

Ernų per radio. Jos lakštine 
& balselis <šVelnus ir Ihbai

į. -J

Pasiklausius Budri- 
ko MiMfe I 
Radio Programą • 1

na‘ 
S*1 
malonus.

Ir Joniškiete ;
, Prie to, riegis, ijaąie rately

je dalyvauja ir joniškiete p.; A. 
Ančiute, kuri atvykus iš Lie
tuvos., (ji / nęseniąi";buvo sųgrj’

'numylėtą kraštą ir vos-Vos su
spėjo prieš pat prasidedant ka
rui sugrįžti į Chicago) prie 
dainos nuolatos dalyvavo. Jo
niškiečiai ir kiti labai gerai at
simena kaip ji linksmino juos 
įvairiuose vakarėliuose ir p'uo- 
tuose savo gražiu dainavimu.

\ 
Nepailsta

Ilgų metų talentinga vaidin
toja p-ia P. Miller-Petraičiutė, . « , •» • • • l v •
kuri nei pasensta, nei pailsta, 
dar vis savo mūgiainoj artis
tiškoj dirvoj tebedirba ir da
lyvauja šiame B u driko Radio

Jef Onšurance reik, pas
Dr.TĮTVil^ EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins.> Co. of Ąmerica .
175 ' HAR. 2500

Įvairus Turinių^ Turtingas 
Talentų

Labai seniai teko girdėti p. 
Budrikę sekipądįenip programą. 
Pripuolamai vięną ramią valan
dėlę gavau progą jo pasiklau
syti.

Tų prograipų sąstatas yra 
įvairus. Ęeį regis., pastoviau
sias bus ęh?eagos dainos my
lėtojams žipoipį per e^lę metų 
tenoras J. Ilomanas, baritonas 
p. čiapas, kurie. Sakalų duete 
tikrai puikiai dainuoja ir p-!<" 1 
Jad. Gricaite koloratūra. Ji ir- Programe. 
gi plačiai žinoma gražiu dai-1 — Joniškietis.

SUTAUPYSI^' NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

Storesnį ir lengvesni — Vyrams, Moterims, Mergaitėms.
Berniukams.

Neriam vilnonę? pančiakas vyrams ir moterims.
BRĮDGEPORT KNITTInĮg MILLS
Pranas Seletnanavičia, Savininkas

504 West 33rd Street Victory
Atdara kasdien ir vakarais ir sekmadieniais

* ' T t f ■

i kemkite Lietuvišką 
, f Žydukų, 
NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE

4707 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

tiRIDGEPORT ROoFING AND 
SHEĖT METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrinta^. Pilnai 

apdraustas.
.. I. ■■ I .................■............. I I H

Pirkit su, pasitikėjimu I 
ralim
Lumber Co.

LUMBER* MILLVVORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S.'KEDZlE AVENLE

Tel. LAVVNDALE 2630

TuftasVifš$6,5Q0,Q0M0
Apart Apsaugok Turime A A
ATSARGOS FONDĄ Vir šu> v m Ui" " M• U "

Dabar Mokam 3% Už Padėtns Pinigus
Nėra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo. Pinigą

. Savaitės dienomis 9 A. M. iki, 4 P. M.. Trečiąd. 9 A. M. iki 12 
dienos, šeštadieniais 9 A. M iki 8 P. M.________ i

vlCTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Štorus.

> Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 

-anglis į visas miesto dalis.
< 3212 So. Halsted St.
I Šaukit Tel. VICTORY 0066

FOTOGRAFAS

ITOEPAL.SAVINGS
LOAN ASSOCIAUONoF Chicago ,
JIISTIN MĄCKIEVVICH, Eres. 4

1 4192 Archer Avenue |
. .. .VIKr/inia 11'i1

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšieš su mo
derniškomis užlaido
mis "ir Hollywood 
šviesomis. D a r b as 
garantuotas.

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

r

opinežila

Gaisras yra įusų narna didžiausias 

PRIEŠAS!

oąrcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

W.G.E.S.
[• Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirrpadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare. 
• • ’* f **•

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

i

Sunku butų suskaitliuoti nųostęlius, 
baisenybes, ir sielvartas, kurias, kas 
metas gaisras atneša musų miesto, 
gyventojams. Kas metas- ugųis su
naikiną milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargume,, 
jis atsilanko' ir atneša nuostolius? 
Takiais įvykiais. tik ĄPPkA.UbA. 
guli m'u s apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes! KĄĮNA 15 CENTŲ.

UU ką gavome naują madų 
knjjgą, kurią galite gauti pa? 

’rpuą. Siųskite savo orderius!§T. RYPKEVICIĄ
‘‘RAŠOM VISOKIĄ 4FDRAtji>A"

1739 SOUTH HALSTED STREET
■ ■■ l> i J jlllllB---- , ""i' ............ .. ............. ■-

šaitkitę CA N AL 8500
■ i ii i ■— n ’ i .1 m ,» kini -1    j i t Įir i *. i ■ ■ ■ g

JS.AJJJJEN9& 
,1Š39 So. Halsted St.
Chicago, m.

.Vardą?. .............. _....................
Adresas ......................................

Miestas

Valstiją. ......................................



Trečiad., lapkričio 12, 1941

Motina Nusižudė

į lietuvius išleido

SAUGOKIM ŠALĮ NUO KARO DIKTATŪROS!

JOLIET, III. — FBI agentai 
daro tyrinėjimą nustatyti prie-

Apginkime žmonių Civiles Teises; Kovokime už Taiką ir Vei
kime, Kad Musų šalis Nebūtų Įvelta į Imperialistinį Karą 

«

Įvyks šį sekmadienį Hollywood 
salėje

BUVO RAUDONI, DABAR - “BESPAL- 
VIAI, MURZINI”

žemiau seka turinys atsišaukimo, kurį
“Komunistų Patijos Chicagos Lietuvių Komitetas“ — kitais žod
žiais — “Vilnies” redakcija ir ten lizdus susukę komunist- 
palaikiai.

Dabar komunistai visai kitokią giesmę giedą, bet dėl įdo
mumo čia dedame atsišaukimą. Jis buvo platinamas birželio mė
nesį, prieš pat Hitlerio įsiveržimą Rusijon:

Prezidento Roosevelto Radio kalba gegužės 27, kurioj jis 
paskelbė Jungtinėse Valstijose “Nepaprastos Padėties Stovį, 
rodo, kad jau veikiama ne įstatymais, bet įsakymais ir sukama 
visa šalis karine padėtimi.

Prezidentas savo prakalboj tvirtino, kad šių dienų musų 
šalies “saugumo rubežiai” už tūkstančių mylių, prie Azorės, 
Verde salų ir Dakar, Francuzijos kolonijoj; Afrikoj. O tuo kaip 
tik stato šalį į pačią širdį karo sričių.

žmonės nenori karo, nes žino, kad tame kare neturi savo 
dalies, nes tai karas dviejų imperialistinių grupių—Londono ir
Berlyno—už pasaulio persidalinimą už žaliavos šaltinius, už 
dominaciją Europoj.

Amerikos įvėlimas į karą padidintų ir taip sunkią gyve
nimo naštą, pamintų teises streikuotų laisvai rinktis savo rei
kalus aptarti ir spaudos laisvę. Jau kongrese yra pasiūlytas bi- 
lius, kaęį prezidentui suteikti galią veikti nepaprastoj padėtyj. 
Jau dabar padidintas persekiojimas ateivių žmonių.

Pirmą sykį Amerikos istorijoj pernai įvesta ateivių regis
tracija eina lygiagrečiai su karo metu vykstančiu žmonių tei
sių pamynimu.

Prezidentas saVo kalboj minėjo, kad reikia jurų laisvės, nes 
to reikalauja šios šalies prekybinė gerovė. Skaudus faktai žmo
nėm į akis duria, kad pas mus perdaug maisto, bet jis vis tiek 
brangsta, o kitose šalyse žmonės net badauja.

Kaip už einamą karą, taip ir paplitusį badą atsakomybė 
krinta ant kapitalistinės sistemos / ta sistema privedp pasaulį 
prie šios baisios tragedijos. Tik socializmą įvedus bus panai
kinta pražūtingi karai ir badas, bus suteikta žmonėm užtik
rinimas.

Sovietų Sąjunga tatai įrodė įvedant socializmą. Ten nėra 
karo, nebuvo ir nėra bedarbės.

Lietuvos žmonės, įsisteigę Tarybų Valdžią, vykina socia-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDMAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi TeL YARDS 1741-1741 
So. Hermitage Apk 

4447 South Falrfield Avenue 
v Telefonas LAFAYETTE 9727 

T^V X KOPLYČIOS VISOS! 
JMy 11.011 CHICAGOS DALYSI

KbuMjrklto musų radlu programų Antradienio Ir Šeštadienio fyt- 
■MŠiaK* 10:00 vaL ryto iš WHIP stotlee (1529 KJ 

■■ POVILU 9ALT1MIERU

Laidotuvių Direktoriai

NAUJIENOS, Chicago, Iii.

DVYLIKA ŽUVO TRAUKINIO NELAIMĖJE

b

j

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Iš Chicagos į New Yorką skriejęs Pennsylvania traukinys nušoko nuo bė

gių ties Dunkirk, Ohio, ir atsimušė į kontroles bokštą (kairėj). Dvylika žmonių 
užmušta ir penkiasdešimt sužeista. Devyni buvo užmušti keleiviniam vagone, 
kuris matosi dešinėj.

gerėja,lizmą, džiaugiasi, kad jų ekonominė ir socialinė būklė 
kad kyla tautinė kultūra ir plinta apšvieta.

Komunistų Partijos Chicagos Lietuvių Komitetas 
kia į lietuvių darbo visuomenę saugoti musų šalį nuo 
diktatūros; ginti civiles teises ir darbuotis, kad šalis 
įvelta į imperialistinį karą, kąd "'apginti taiką. t 

’ f KOMUNISTŲ PARTIJOS
/ CHICAGOS LIETUVIŲ KOMITETAS.

Paskaitęs atsišaukimą ir ką dabar “Vilnis” rašo, tiesiog 
nenori tikėti,' kad tai vis tie patys žmonės. Išleido atsišauki
mą, po juo pasirašė, po to taip apsivertė ragožium, kad gieda 
visiškai priešingą giesmę.

Gerai vienas “N”
nistai tai kaip tie Floridos gyvūnėliai - 
replioja ant pilko — tai jie pilki, o kai užreplioja ant žalio la
po — tai jie žalo. Taip ir mes. Buvom labai raudoni, bet dabar 
likom bespalviai, murzini. Siunčiu jums tą atsišaukimą, bo į 
savo ‘Vilnį* nebegaliu jo patalpinti. Tai butų, juk, .visai kvaila.”

Dar Viena Padėka 
Nuo Oak Forgsto 
Senelių

atsišau* 
karinės 
nebūtų

skaitytojas ironiškai rašo: “Mes komu- 
driežliukai. Kai UŽ

Iškilmingai Palai
dojo Bridgeportietį. 
JonaGaubą ,1 ■' p-

Sudegė Sklandytuvų | Sūnų Areštavo, 
Dirbtuvė

SPRINGFIELD, III.—Po Wa- 
bash gelžkelio traukinio ratais 

^astj gaisro, kuris čia sunaiki-Į nusižudė 64 metų moteriškė, 
no garsią Frankfort Sailplane ^rs- Pear^ Ford, iš Buffalo, III. 
sklandytuvų dirbtuvę. Firma ga-P* išėjo iš lygsvaros, kai poli- 
rriino sklandytuvus valdžiai. cBa areštavo jos jauną sūnų, 
Nuostoliai siekia apie $25,000. Abner hord.

Joniškiečių Kliubas ^.^^.^^1.
n . 0 Dr. P. J. BARTKUS
Rengia Smagų s ™ “«tAS1913 S. rlalstecl St.

Phone CANAL 4796
1 dUKbvlIį DdllU Vai. nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9 vak.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

šį sekmadienį, lapkričio (No-I 3757 g. We'stern Avė. 
vember), 16, kaip 5 valandą po | VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9 
pietų, Hollyvvood Inn svetainė
je, 2417 W. 43rd St., įvyksta 
labai smagus balius. Bus šau
nus orkestras šokiams, ska- 

kuriuos 
svečiams,

jo buvusios žmonos. Taigi 
Strazdas taria jai širdingą ačiū.

Jonas Rusteika, 
' - - Inst. Ward 52,

Oak Forest, III.

Am. Liet. Piliečių 
Kliubo Bankietas 
Jau Čia Pat

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201

VAL.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Ser. ir Sub. vak. pagal sutartį.

niausiu užkandžių, 
gaspadinės pagamins 
ir geriausių ^gėrimų.

Turės programą
P-ia Zabukienė su savo gru-Į 

pe išpildys gražų ir smagų' 
“floor show“. Laukinės antys, 
geriausios, kokias galima gauti, 
bus duodamos “door prizais“.

Įžanga į šį smagų balių yra 
tik 33c su taksais. Visi, jauni ir 
seni, yra prašomi atsilankyti į 
joniškiečių paukščių balių ir 
linksmai laiką praleisti.

šį šeštadienį, HoHywood Salėj | Baliaus Komitetas
šeštadienį, lapk. 15 d., įvyk

sta Am. Liet. Piliečių Kliubo 
banketas ir balius. Komitetas 
jau turi viską prirengęs—ska
nių valgių, kalakutienos ir šiaip 
visokių skanumynų, ir, saldžių 
ir karčių gėrimų^.

Bilietai — 78c
Bilietai labaP pigus, nes va

karienė ir šokiai-tik 78Č, o v.ien 
šokiams tik 28c.

Bus šauni muzika jauniems 
ir seniems, kurie galės šokti iš
sijuosę. Komitetas lauks ' visų 
ir patarnaus kuopuikiausiai. 
Bus būrys jaunų panelių patar
nauti svečiams prie stalų. Vieta 
— Hollywood svetainė, 2419 
West 43rd st., 8 vai. vak.

Už Komitetą, N. Klimas.

&

LIETUVIAI
Ofiso Tel. HEMIock 5524
Rez. Tel. HEMIock 1643 '

Emergency MIDway 0001

AL J. Valibus, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VAL.: 1 iki $ .popiet. 6 iki 8 vak.
2408 West 63rd St.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
_____ ■ Draugijos Nariai________ 

k Phone CANAL 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. 18th St. netoli Morgan S t.

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

TeL CANAL 3110
. Reizdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ilsisi Liet. Tautiškose Kapinėse
BRIDGEPORT. — Pereitą 

šęštadienį, lapkričio 8 d., iškil
mingai tapo palaidotas vietinis 
biznierius Jonas Gaubas, 55 
metų amžiaus. Velionis per ei
lę metų užlaikė gėrimų sandė
lį prie 3529 S. Halsted St., taip
gi buvo vienas iš *dįrektorių 
Keistu to Savings and Loan 
bendrovės.' Amerikoj išgyveno 
31 metus. Lietuvoje buvo kilęs 
iš Stačiūnų kaimo, Šiaulių ap
skričio. ' ' : ■

Paliko žmoną, sūnų, dukterį
Priklausė prie Chicagos Lie

tuvių Draugijos ir prie Sima- 
no Daukanto Dr-jos. Paliko nu- 
liudusius žmoną Viktoriją, sir- 
nų Joną, dukterį Adeline ir la
bai daug kitų' artimų giminių.

Išlydint velionį iš puošnios 
Povilo Ridiko koplyčios, kurio
je buvo susirinkę virš poros 
šimtų žmonių, įvyko laisvos 
apeigos, kurių pats velionis dar 
gyvas būdamas pageidavo. Apie 
velionies gyvenimą gerai pri
taikintą kalbą pasakė drg. V. 
B. Ambrose. Jis kalbėjo koply
čioje ir vėliau Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse, kur taipgi pa
sakė keletą užuojautos žodžių 
ir velionio giminaitis, p., Ray- 
mond Kisielius.

Kestuto direktoriai — 
grabnešiai

Gedulo giesmes sugiedojo 
Stasys Rimkus, pritariant dūdų 
ansambliui. Grabnešiais buvo 
Kestuto bendrovės direktoriai, 
pp, Kaz. Demereckis, Frank 

i Dikšas, Bruno Budrik, Stanley 
Stanevich, Izidor Pupauskas ir 
Jonas Mazeliauskas.

Velionis buvo labai draugiš
ko budo žmogus, visuomenės 
reikalų rėmėjas ir gabus biz
nierius. Chicagos- lietuviai ne
teko tikrai rimto žmogaus aš- 
nienyje Jono Gaubo. Lai būna 
jam amžina 
jos tėvynės

užDėkingi G. čižinAuskui 
atmintį, dovanas

OAK FOBEST, 111. — 
gerbiamo dienraščio “Naujie
nų“ dar kartą z meldžiu patal
pinti šitą trumpą padėką, ku
rios yra užsitarnavęs senas 18 
apylinkės gyventojas ir nuolati
nis gerbiamo dienraščio “Nau
jienų“ skaitytojas, George Čiži- 
nauskas, biznierius, 1458 W. 
15th St. AKIU SPECIALISTAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHJER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Subatoj nuo 1 iki 4 po.niet. 
Tr.ečiadieniais. pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS Dr. Charles Segal

OFISAS’
4729 S. Ashland* Avė, 

— 2-ros lubos — 
CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso Valandos:
10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai.

ADVOKATAI

8

•1

žemėje.
Draugas

TŪRIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

A. A. SI. AKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Sf.
Room 1230

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

Nuo 
vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12

ramybė šios nau- 
šaltoje

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

J. MULEVIČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue - Phone YARds 4908

DR. C. Z. VEZEL’LS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro

v Seredoj pagal sutartį.

DRG. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St. ' 
Valandos nuo lt) iki 4, nuo 6 iki 

- Nedėliomis pagal sutartį

dr:karlnurkat
/ (NURKAITIS)

. Pritaiko atsakpmin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 
ant lengvų išmo
kėjimų.

3409 & Halsted Street 
PHONE YARDS 3089 

RAKANDŲ KRAUTUVE

.ALA^rl

K. P GUGIS
ADVOKATAS.

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti.

DR. STRIKOL’IS
Gydytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioį pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: PROSPECT 1930

ADVOKATAS 
3133 SO. HALSTED STREET 

Tel. CALtunet 6877.
Vai.: nuo 1:00 pooiet iki 8 v. v&k. 

134 N. LA SALLE STREET 
Room 2014 TeL STAte 7572 

Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VICfory 2679

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDAS: 2—4 pooiet ir 7—9 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų tel. REPUBLIC 4688

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Anrbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

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

Telefonai YARDS 1419.

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

3319 Lltuanica Avenue
YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place f Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast Ittth Street TeL Pullnun 1279

Rūpinasi varguoliais
Jis geraširdis musų tautietis, 

rūpinasi biednais pavargėliais, 
ne tik lietuviais, bet ir kitatau
čiais. Neapleidžia nė vieno.
Taigi praeito spalių 6 dieną jis 

savo rūpesčiu iš miesto atvežė 
į musų prieglaudą vargšą ser
gantį John Shakaliuką. Tas 
vargšas nemoka kitaip kalbėti, 
tik rusiškai.

P-as Čižinauskas išstorojo lei
dimą ir po to atvežė ir padėjo 
kur reikia, šiandien, tas varg- 
.šas guli prieglaudos švarioj lo
voj, ir dėkoja jam už gerą šir
dį. '

Neužmiršo Ir Kitų.
Taipgi, šiandien, lapkričio 9 

jis buvo atvažiavęs tą vargšą 
aplankyti, ir, žinoma, jį apdo
vanojo. Tai yra aukštos kilmės 
lietuvis. Kada jis atsilanko į 
musų prieglaudą, tai niekados 
nepraeina ir manęs žemiau pa
sirašiusio neaplankęs ir neap- 

‘dovanojęs, taip pat ir kitus, su 
kuriais jam tenka susitikti. Vi
sados apdovanoja pagal savo 
išgales. Taigi, mes visi tariam 
ponui G. čižinauskui širdingą 
ačiū, ir linkini laimingo gyva
vimo jo biznyje. -

’ ' . t ’ '

Dar Apie Molius.
Dar noriu čia parašyti, ką 

praeitą kartą .pąmjyšau. Kaip 
lapkričio 2 d. buvo pas mane 
pp. Jonas ir Petronėle Moliai 
Jie aplankė ir Ighą Strazdą ir 
p. Molis įteikė jam dovanų nuo

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phonę YARDS 1373

Tel. YARDS 3146
Vai.: Nuo 11 iki 12 ir 7 iki 9 vak. 

Pirmadieniais 7 iki 9.
šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9. 
šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

valandai diena.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 nopiet

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENvvood 4300
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Diena Iš Dienos
•

Apsivedė Rožytė 
Rumbutaitė Su. 
Aleksu Špoku

300 Svečių Susirinko Liet 
Auditorijoje

Pereitą šeštadienį įvyko ves
tuvės jaunuolių Aleksandro špo
ko su Rožyte Rumbutaitė.

šliubas įvyko šv. Jurgio baž
nyčioje, 3:30 po pietų, o puota 
7 vai. vakare, Lietuvių Audito
rijoj .(abejose svetainėse^. že- 

' mai)/
P-a Genovaitė Rumbutienė, 

jaunosios motina, rūpinosi sve
čiais, kurių prisirinko virš 300, 
daugiausiai jaunimas. Svečių 
nuotaika buvo gera.

Net Iš Akron, O’iio
Jų matėsi iš visų dalių Chi- 

cagos, ir net iš Akron, Obio. 
Tai p-a Kaziunė Veiveckienė su 
dukterims. Jos atvyko savo “kai- 
minkos” vestuvėms. Tėvai bu
vo kaimynai iš Lietuvos.

Tvarka visur buvo pavyzdin
ga. Net prie garderobus—dra
bužių, patarnavo sesutės Albina 
ir Justina Daukšaitės. Ir jos 
patarnavo, “Just likę down- 
town”, viskas ėjo sklandžiai.

“Sočiai” Reporteris
Kiek man atrodo, “Naujie

noms” reikalinga, “Sočiai” re
porteris.’ Jaunimas vedasi — 
kelia vestuves ir kitokius ren
gia pokilius ir nori, kad laik
raštis jiems patarnautų — Ame
rikos stiliumi. Tokio “Sočiai” 
reporterio vietai, manau, vertė
tų skirti moterį? Ką kas ma
no?

Geriausios laimės ir kloties 
jaunai šeimai! . 4

Juozas f K.

valandų, kurias jie išdirbo virš
laikiu.

i Susivienijimas samdo apie 
110 darbininkų. Ap.e pusė jų 
streikuoja.

" "" "" 1   r11

Gražios Pagerbtuvių 
Vaišės Birutietei 
Vandai Byanskienei
Ir Vyrai Yra Sumanus,* Geri 

“šeimininkai”
Kuomet tik nuvažiuoji į po

nų Jono ir 'Vandos Byanskų 
puošnią ir artistiškai ištaisytą 
rezidenciją, Riversidėj, esi už
tikrintas malonaus priėmimo ir’ 
smagiai praleisto vakaro.

Apart to, kad p-a Vahda ima 
aktingą rolę lietuvių moterų 
veiklbjjė ii r dažnai bendradar
biauja spaudoje ir dąr nemažai 
laiko pašvenčia Birutės choro 
reikalams, ji turi’ ypatingai gė
rės šeimininkės vardą.

“Iki Zet”
Bet praeitą ketvirtadienį ne 

tik Byanskų viešnios ir svečiai, 
bet ir pati p. Vanda buvo nu
stebinta savo vyro, Jono Byan- 
sko, sumanumu surengime la
bai ypatingų vaišių. Įvykis bu
vo jo žmonos gimtadienis ir Jo
nas norėjo padaryti jai ir jos 
artimiems draugams siurprizą. 
Tas jam pasisekė “iki zet”.

Apie dvylika musų buvome 
pakviesti atvykti jų rezidenci 
jon pusę septintos vakare. Čia 
šeimininkas pradėjo vaišinti 
mus skaniais užkandžiais ir 
kokfėlais. Po šios taip sakant 
įžanginės “patrovos”, išvažiavo
me. į Hearthstone House, Win- 
netkoj. čia musų šeimininkas 
buvo užsakęs puikią vakarienę, 
kurią baigėm su specialiu 
“birthday cake” ir musų lin
kėjimais Vandai, . sutalpintus 
tylioj, švelnioj' dainoje

SUDIEV, MEXICO

NAUJIENŲ-A CMĖ Photo
Mcxiėo Prezidentas Avila Ganiachd (kairėje), ir 

Amerikos ambasadorius Josephus Daniels, atsisveikina. 
Daniels iš pareigų pasitraukia ir grįžta nuolatihiaih 
apsigyvenimui Jungtinėse Valstijose.

REIKIA PASIPUOŠTI PARODAI

Traukia Lenkų 
Susivienijimą 
Teisman
Reikalauja $1,000,000 Algomis

AFL Office Employees unija 
užvedė bylą prieš Polish Na
tional Alliance (Lenkų Susivie
nijimą Chicagoj), kurioje rei
kalauja primokėti darbininkams 
apie $1,000,000 ^.’gomis.

Unija tvirtina, kad Susivic 
nijimas nesilaiko algų-valandų 
įstatymo, ir yra tiek skolingas 
darb.ninkams už apie 350,000

►JXXXX J JiXXXXXXXXX XXxxxxzx>

POVEIKIS
— . Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 7308

M 
M

►
Pasaulio^

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, 1 

kietoms.
Ban- h

, Laidotu-m 
vėms, Papuoš i- J

M 
K
M 
K

mams.
S GĖLININKAS
j 4180 Archer Avenue.E 
h Phone LAFAYETTE 5800 “

NĖRA APSIGYNI
MO TAKSŲ

• ANT ŠIŲ BEVEIK 
NAUJŲ KARŲ

1941 Dodge sedan ............ $945
1941 De Soto sedan .......... $995
1941 PTymouth sedan ......  $695
1940 Plymouth, club coupe $665
1941 Nash' sfedan ............. $885
1940 De Soto sedan .......... $765
1940 Packard sedan ........... $785
1940 Studebaker - sedan .... $595I ■ ♦
Dauguma turi rądio, šildytuvus 
Rašyta garantija su kiekvienu 
karu. v

150 daugiau karų pasirinkti 
t

WENZEL
Autorizuotas Dyleris 

DE SOTO—PLYMOUTH
1143 Diveršey

Atdara vakarais ir sekmadieniais

Kartą Areštuotas, 
J. Kuzma Vėl 
Pakliuvo
Suimtas Už Latfgų Dadžymą 

ii* Piešimus
21 metų Joseph Kuznia yra 

paleistas po $500 kaucijos ir 
laukia bylos už' plėšimus. Ge
riau butų pasakius,. kad “bu
vo palėistaš”, .nes Kuzina vėl 
yj'a po areštu, už naujiis api
plėšimus.

SUčitie Ttftyn of Lake
Jisai ir ttys kiti jauni vyrai 

buvo suimti už langų daužy
mu' krautuvėse ii- jų plėšimą, 
T*own of Lake apylinkėje.
‘ Kiti
James Rėiity, 3824 VVallace st., 
Harry Martin 22, nuo 40 W. 
34th Place, ir 26 m. Frank Ban- 
daisz, 5209 Wėntworth avė.

Visi keturi buvo areštuoti 
ties 4502 So. Emerald avenue.

trys suimtieji yra:

PERSONAL 
Asmenų Ieško

BUŠ1F.ESS CHANCES

NORĖČIAU SUSIŽINOTI su J. 
Szukis iŠ Chicago, Illinois, kuris 
atsiliepė į mano skelbimą du mė
nesiai atgal. A. K., 12207 Sanga- 
mon St.

HELP VVAnTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

DžENITO&KOS IR SKROB1NTI 
moterys. Kreipkitės 9:30 šįvakar. 
Kambarys 205. 343 So. Dearborn.

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA, apyse
nė moteris arba našlė. 3 užaugę. 
Kambarys ir užlaikymas. $9. L. 
Steinlauf, CALumet 5855.

CURTAIN STRETCHERS, paty-
6714rųsios. Be špilkų metodas. 

Wentworth, NORmal 9257.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, gyventi vietoje, nereikia 
virti. $10. BUTterfield 2727.

TAVERNA RENDAI AR parda- • 
vimui kartu su namu. Gera vieta. 
Partneris vyksta į armiją. 4 kam- s 
bariai užpakalyje. Kampas 23 PI. 
ir Oakley. Kreipkitės į savininką: 
3 aukštas, 2257 W. 23rd Place.

GERA PROGA SENYVAM žmo- 
gui arba jaunuoliui užsidirbti pi
nigų. Town of Lake kolonijoje 
tuojau reikalingas laikraščių išne
šiotojas, senyvas žmogus arba high 
school jaunuolis, dalį laiko pašvęs- 
damas gali neblogai uždirbti. Tuoj 
kreipkitės į Naujienas, 1739 South 
Halsted St., Telefonas CANAL 
8500.

GERAM BIZNIERIUI GERAS 
BIZNIS

Tarp didelių dirbtuvių tavemo ir 
restauranto biznis su namu. Sto
ras ir 5 kambariai pagyvenipiui, 
garažas; Kaina $3,5'00. Įmokėti $500. 
Teisingas pasiūlymas nebus atmes
tas. Priims mainus ką jus turite.

4342 So. Ashland Avė.

Kas* Dalyvavo
* Apart ponų Byanskų šeimos 

ir Vandos simpatingos' riiotinSf 
lės, šią partiją sudarė d^r Lalu 
ir Aleksandras Micevičiai, Al
dona ir Juozas Venskai, Stelia' 
ir Elmer Voight, Adeline ir Al- 
bert Liddy, ir Nora Gugienė.

Po vakarienės sugrįžom atgal 
pas Byanskus. Čia užbaigėm 
vakarą tikrai* jaukioj nuotaikoj, 
už ką dėkuojom musų maloniam 
šeimininkui, Jonui. O jo žmo
nelei, ir musų, mylimai draugei 
Vandai, dar kartą palinkėję' il
giausių ir laimjngiausių metų, 
grįžom namon. Visi sutikom, 
kad šis vakaras musų rmritysė 
pa*, ko vien tik giažių ir malo
nių atsiminimų.

N. G.

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(CHICAGOJE)
Fred Engelthaler, 33, su D&

lia Yurkorris, 23
William C. Yates, 25, su EI-

eanOre Aleksandravičius, 21
John Virdis, 50, su Maly

Draugelis, 49
William Andonis, 26, su5 E1P

zabeth Wiskup, 24
Joseph Bandowski, 25, su

Fay Stradomski, 18
Joseph McMahus, 36, su Es-

telle Dapkus, 26
George P. Seretis, 43, su

Alicė L. Ammerall, 46

Reikalauja
Perskirų

, Mary Ulbas nuo Dominick
Ulbas

Franceš Gorški nuo Martin 
Gorski

Gauną 
Perskiras.

Joseph F. • Schtage nho Leo- 
omra Schrage
____ ____ -----------

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

\ . •

&
S® ;

J;- ir"'. .
Kirpyklos Pakėlė 
Kainas

BENDRAS NAMŲ DARBAS, 
25—40, savo kambarys, vonia, ra- 
dio, nereikia skalbti. 3 vaikai, 3- 
4-5. $12. Carroll, 7119 Luėlla.

HYDE PARK 7072.

VIRĖJA, VIRTUVĖJE darbinin
kės. Nereikia dirbti sekmadienį ar
ba šventadienius. Bolling’s, 228 N. 
La Šalie.

• nąO.HENV-AC^E ToleDboto
Marge Kaufmann laiko veidrodį, kad ši avis gale-

rodai Chicago j e. Avis užauginta vienos kerpėtų dirb
tuvės kieme, Chieagos mieste.

Roselando Dem-ai 
Tvirtai Laikosi, 
Auga Įtaka

1 1 ------------------—■—-1 .

dyba susideda iš Stalino 
bintojų! Todėl ir laukia 
dieh ką prisakys barbaras 
linas. —Stepukas.

gar- 
kas-
Sta-

Chieagos kirpyklų savininkų 
sąjunga vakar pakele kainas 10 
centų.

l)ž nuskutimą dabar reikės 
mokėti 35 centus, už plaukų 
nukirpimą — 85c.

1 MERGINA, MOTERIS, 30 ar se
nesnė, bendram namų darbui. Pap
rastas virimas, savo kambarys, 
daktaro namas. 2536 E. 73rd.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir TĄaluom 
namus, lotus, fannas ir biznius. 
Turime didelį 'pasirinkimą namu 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. ŠMTTH & CO,

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel YARDS 1001

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

6 
tas

6

Degė M. Ališau 
skų Namas

RENDAI 3 KAMBARIŲ flatas, 
fųrnišiuotas arba nefornišiuotas. 
Vonia. Pečiaus šilima. 2-ras aukš
tas. 2136’ Cermak Rd.

Nuo .kibirkščių iš puodo, 
riame buvo kaitinamas degutas, 
užsidegė namas, ad. 705 South 
Lawpdale avenue. Jame gyvena 
M. Ališauskas ir šeimyna. Ug
nis padarė gana didelius 
stolius.

Nusišovęs Dėl 
Perskirų

ku •

nuo-

Ręvolveriu nusišovė 46 metų 
westsidietis, John Urbaniėc, 
1720 West 18th street. Nese
niai žmona paėmė perskiras ir 
persikėlė kitur gyventi. Kaimy
nai pasakoja, kad Urbaniėc dėl 
to labai krimtosi.

GIMIMAI
CHICAGOJE

WHOLESAL£ FURNITŲRE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiąu 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 Su. Westem Avė.

Chicago. Ui Tel. REPublic 6051

TIKRI BARGENAI 
SOUTH SIDE 

kambarių muro bungalovv, lo- 
30x125,- geso šilima, $5,500. 
flatų mūras geram stovy. Ren-

da $3,660, kaina $14.700.
8 flatų, 4/4—4/5. Renda $4,050, 

kaina $20,000.
Turime didelį pasirinkimą namų 

ir lotų. Ką turite mainyti?
Z. S. MICKEVICE, 
2506 West 59th St. 
Tel. REPublic 7731.

KAMPAS. 3 AUKŠTŲ MŪRAS, 
pajamas nešanti savastis, krautuvė, ’ 
2-5, 3-4 kambarių flatai. Pečiaus 
šilima. Matinės rendos $1,296. Arti 
Halsfcd ir 72nd. Kaina $8,000..

WIERENGA & OTTENHOFF 
7110 So. Halsted St 

STEvvart 5687.

SEWING MACHINES
, Siuvamos Mašinos_______

.SIUVAMOS MAŠINOS'
Taisymas, pardavirAas’ ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų?

STANDARD MACHINE CO.
1822 W. Chicago Avė. BRU. 7112

FARMS FOR SALf 
Ūkiai Pardavimui

SUSIRINKIMAI
DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 

LIETUVOS mėn. susirinkimas į- 
vyks lapkričio 12 d. 7:30 vai. vak. 
Chi.cagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai 
esat kviečiami būtinai dalyvauti 
šiame sus-mė, nes draugijos ban- 
klėtas įvykš lapkr. 15 ' ir reikės 
darbininkų tam vakarui. Duoklės 
bus priimamos nuo 7.00 vak.

—Lucillc S. Dagis, rašt.

’ PIJENO r FARMA, »100 akrų, 80; 
galvų galvijų, dideli trobesiai, 2 
namai gyvenimui, kitokie pastatai. 
Grįstas kelias IV2 myl. miestelis, mo
demus inventorius, biznis gerai iš
dirbtas. Randasi ^apie 70 mylių 
šiaurėje nuo New Orleans. Savi
ninkas išeina pasilsiui. Pilnų smul
kmenų norėdami rašykite: Mana- 
ger Box 266, Bogalusa, La..

Sutraukė daug lietuvių į 
savo vakarą

ROSELAND. — Lietuvių De- 
ihckrątų 9 Wardb Kliubas- gy
vuoją ir auga kasdien vis di- 
dyiL štėi sekmadienį, lapkričio 
9\1., Liet, parapijos salėj turė- 
jb parengimą su gražiu prdgra- 
liiu, kurį išpilflė Liet. Scenos 
Mylėtojų Ratelis, suvaidinda- 
rhaš vaizdelį iš lietuvių gyveni
mo, “Važiuoji! į Ameriką”.

Gerai vaidino
Publikos prisirinko pilna sve

tainė. Vailydoš savo užduotis 
atliko kuo puikiausiai, žinoma, 
kadi tokie patyrę aktoriai vai
dina kaįp tai Liudkevičiai, J. 
Griškėnienė, 1 A. Andrijauskas, 
P. Babelis, tai publikai žiūrint 
vien tik malonumą teikia. Val
dytos buvo gana geram upe, 
tai ir vaidinti gerai sekėsi.

Kliubas jaunas
Kliubas dar visai jaunas, vie

nok jo vardas Roselahdc gah'a 
įžymus, ir gal ateityj teks su
vaidinti gana svarbi rolė. Kliu- 
bo organizatoriai yra rimti ir 
veiklus asmenys, kaip tai: Po
vilonis, pp.' Dambrauskai, J. Pi- 
yoriunas ir kiti.

Antrasis “kliubas”
Jie nėsidahgsto svetimomis, 

plunksnomis, kaip kitas kliu
bas, kuris patsVnežino kur jis 
stovi ir kur eina, nes, mfat, vaL

John Miller’is
. ‘ < I

Išeiną Armijon
Taipgl Walter Kuchin

Šį penktadienį karinei prie- 
volei atlikti į arhiiją išeina jau
nuolis Jonas Miiler’is, stilių: 
Evanstono,' III., lietuvių pp. J. 
Miller’ių. Jiąai yra labai gabus 
gblfįninkąs ir buvęs “Naujos 
Gadynės” Choro narys.

Į armiją taipgi jau rengiasi 
ir Walter Kucliin, garfieldpar- 
kiė'čių pp. J. Kucliinskų, 3847 
W. Polk street, sūnūs.

Į karo aviaciją;
Jisai ičgUįęiha į lapkričio 

mėnesio kvotą. Galimas daik-

S. karo aviaciją, nes 4 Walter 
yra pareiškęs pageidavimą tar
nauti toje armijos dalyje. Jisai 
yra “Pirmyn” choro narys.

Žuvo Plieno 
Dirbtuvėj

Vierling* Steel Works dirbtu
vėje, 313 W. 23rd street, dide
lis plieno balkis rųirtinai sutry
nė 50 mėtų darbiniriką, Stanley 
Zalewski, 2926 South Keeler f' L - s ■

avenue. Balkis užkrito ant jo 
nutrukęs nuo “gervės”, kuri, jį 
buvo iškėlusi oran. .Q,’

1 ■■   ....... *1-— ■ -....... —..........   —

Pirkite toše krautuvėse, / ku 
i’ios :garsinasi "NAUJIENOSE"

KUBIS? Paūl, 4557 Sheridan 
Road, giirie' spalių 31, tevhi: 
Richard ir Ferhe.

NATTAS, Štefllieii JK, 56'50 
South May Street;' girric spalių 
23, tėvai: Steįih'ėri1 it’ liernice.

Chieagdš Draugijų, 
Kliulių Valdybos 

1941 Metams
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA lh4F METAMS:

Joe Balchunas—pftm;, 3200- South 
Lowe avė.: P. p. Kilis,^—Viče-
pirm., 3347 Lituanica avė.; A». 
Kaulakis — Nufč rišt., - 3842 
Union avė,;' Felix Kasper—Firi; 
rašt., 3534 So. Lowe avė.; J. 
Rachunas—Iždininkas, ' 3137 Sd.‘ 
Halsted st,; Zig. Grigonis r-r 
Kont. rašt;; J. Rače^ičia—Iždo 
globų Kaz. VąlaitŪ ” Ligonių

■ prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška— 
Daktaras ’^votėjds; Steponas5Nar- 
kisr-Ko^espondentas; L, Judus 
Maršalka.’ Susirinkimai įvyksta 
kas antrą . sekmadienį kiekvieno 
menesio, .12 vėl, .diėhą^Chxc.: L. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. 
Nariai prlitnami nuo 18 mėtų 
iki 45 mėtų, vyrai ir moterys.

CHICAGOS KRAKIšKĮŲ"APŠVIĘ-. 
TOS IR KULTUR0S DRATJGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS:

Pirm.—F. Platkauškas, ’ 4321 S. 
Rockwell st.; Vįęe-pirpą.l—A. Vai
nauskas, 4529 S.’• CalifOrnia avė.; 
NfUtar. rašt.—M.' Titiškiš, 3638 S. 
Wallacę st; Ižd.-^J. Blėžys, 3938 

,W. 63rd PI.; Oorjjanizątorius —• 
-'B. Gulbinas, 4035 S. Maplewgod 

avė., td. Vįrgiriia 1998; Iždp gi. 
—A. BJožiene ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta .kas trečią 
sekmadienį (nedėldiehį), kiek-. 
Vieno' mėnesio,' 1:30 vhl.1 poplėt, 
“Sandaros” svet., 840 w. 3šrd 
si.

A

sėkmėdiėnį (nedėldiehį), kiek-

laąros” svet 
Chicago, III.

,w, ...   |» ■■ .......V- ■■

LZTHUANIAN DĘMOCRATiC 
CLUB of the 15th Ward VALDY
BA 19.41 METAMS: Pjęęs.—Floyd 

J. Doviat, 5945 S. Ąlbany avė.; 
; Vįcėį:prės. — Joseph Vaišvilas, 

0147' So. Washlėhnw avė.; Re-

cording sec’y— Juštin Tarvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance 
Sėc’y—John Noreika, 5924 South 
Maplewodd avė.; Trėasurer—John 
Gura, 6406 So. Francisco avė.; 
Sergt. at Arms—Mr: A.' Dulcus, 
6404 So. Cąmpbėir avė.; Legal 
Ądvisor—Chas. Zekas, 2511 W. 
69th st.; Fįnance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs.’ Petruli, 5945 So. 
Albany avę^ > Executlve Comm.— 
Mr. Charles Deivis, Mr. Kaz. 
Slępetis, and' Mr. Gura; Board 
of Grievaftces—J. Tarvidas, Ch. 
Daivis, and' Gust Ritter; Publi- 
clty Coįrimittee — Ch. Daivis.

L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
(Valdyba 1941 metams: Pirm. 

—-Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi- 

Tiauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nu't. rast.—P. Kiltis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Antanas Maziliauskas, 6135 So. 
Ročkwell St, Chicago, III.; Iždi
ninkas—Krank Bakutis, 2603 W. 
69th Št; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskaš; .Apipkunas; iždo—J. 

Djmša; Maršalka—K, Visockis;
Atstovas į . Chieagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

i

t----- --------------- <----------------------------
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS ’ KLIUBAS VALDY
BA 1941 METAMS: Juozapas Rūta 

—pirm., 3141 So. Halsted St.; 
Petras Viršilas—vice-pirm., 3432 

1 So? Wallace St.; Stanislovas Ku
nevičius—nut. rašt., 3220 So.
Union Ąve.J Felix Kasper—fin, 

' rašt:, 3534 So. Lovve Avė.; Juo
zapas Balčiūnas—iždininkas, 3200 

( Sd. LovVe Avė.; Walter Dulevi- 
. čius—--kontr. . rašt., 8728 Harper 

Avė.; Martinas Pienis—iždo glo
bėjas, 3202 So. Emerald Avė.; 

: Kazimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3350 So. Union Avė.; 
Povilas Petraitis —koresponden
tas, 812 W. 33rd St. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesį pirmą penk
tadienį, 7:30 -vai. vak., Chieagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted SL .

furnTtŲre*fixture fQr-saLe
Rakandai ir JtaisM Pardaviniui

GOOD HOUŠEKEEPING SHOPS
WAREHOUSE OUTLET

SURINKO
NEPALYGINAMUS

bArgenus
Iš SAVO 8 APSKRIČIO 

KRAUTUVIŲ
Visai naujos,,, prekės, floor sempe- 
liai, demonstruotojai, pertaisytas ir 
atsiimtas stakas ir įvairus kitokie 
daiktai. Daug daiktų tik vienas ar 
du tos pačios rųšies. Dabar su
krauti viename milžiniškame pa
state jūsų patogumui. Su visomis 
prekėmis duodama reguliari Good 
Housekeeping Shops garantija.
350 GASINIŲ IR ELEKTRIKINIŲ 

PEČIŲ.
Originaliuose Crates.

Įkainuoti Greitam Pardavimui 
Magic Chef, Crown, Zeriith, Det- 
roit, Estate, etc. Veikite dabar, 
rėdami geriausio pasirinkimo. 

$18—$29—$39—$49—$59.
ALIEJINIAI ŠILDYTUVAI 

Alcazar 5-kambarių šildytuvas 
Visai naujas Amer. Sunflame 
American Sunflame, kretuose, 

didelės mieros ................
Quaker, visai naujas sempelis $39 

RADIOS IR KOMBINACIJOS.
Visai naujas .phone, kombinacija, 

sempėlis .......    r $29
Zenith phonė, komb., sempelis $34 
Philco auto, changer, naujas,

buvo $119 ..................r........ $49
ŠALDYTUVAI

Šapinkite anksti. Apriboti kiekiai. 
E-Z išmokėjimai. Nėra reikalo su 
finansų Co. CANAL 3668.
1232 S. HALSTED ST.
Atdara Antrad., Ketvirt., šeštad. 

iki 10. Sekmadienį iki .8

no-

$24
$29
$39

PARDAVIMUI DIDELIS anglinis 
pečius. Apšildo 6 kambarius. 3336 
Lituanica Avė. YARDS 0955.

AND’ L*OANŠ 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

Mėnesiniais atmok ėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec
Turtas virš $1,100,000.
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PO KARO UŽGIMS NAUJA, NE “ŠLACHTOS 
0 “LIAUDIES” LENKIJA

PAUKŠČIŲ LIZDAS JUROJE

Iš Ok. Lenkijos Pabėgęs Dr. J. P. Junosza 
Sako, “Praeities Klaidos Nebus 

Pakartotos”

Apie Milionas
/

Chičagiečių
Paliaubų Parade

VAKAR CHICAGOJE

Lenkai Nori “Ir Vilniaus Klausimą Išspręsti
“Szlachtos” laikai Lenkijoje votojai, kurie užimtuose kraš- 

yra praėję. Po dabartinio k^ro 
Lenkijos viršūnėse bus ne bajo
rija, bet nauji žmonės. Kraš ą 
valdys iš “chlopų”, “z Indu”, — 
iš ūkininkų, iš liaudies išaugu .i 
valdžia. Naujoji Lenkija turės 
tvirtą ir sveiką pamatą, ir ji ne
pakartos praeities klaidų, ku
rias po pereito karo papildė 
Lenkija. Ne vien? Lenkija, bet 
ir Anglija, ir Amerika, ir Fran- 
euzija, ir vi :os kitos Europos 
šalvs.

Spaudos Biuras Chicagoj.
Tokias išvadas yra galima pa

daryti iš pareiškimų laikrašti
ninkams Chicagoj, km iuos ūž

M

fU

CjfejęSraįy.-?
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tos Lenkijos atvykęs Dr. Juzei 
P. Junosza, .Vai Savos Politech
nikos Instituto profesorius.

Jisai su austrų ir č.'koslov.i-

per Vokietiją į Angliją, \ėllau 
atvyko j šią šalį. Chicagoj jisai

lis informuos visuomenę apie 
įlenki jos pokarinės taikos pla
nus ir apie “požeminę” kovą, 
kurią Lenkijos žmonės dabar 
veda prieš nacių okupantus.

Vilniaus Klausimu.

tuose veda atkaklią “požeminę ’ 
kovą prieš nacių okupan us.

Vyriausybė* Londone palaiko 
kontaktą su tais kovotojais — 
tampresnį, negu galima many
ti, — ir federacijos minti pop i- 
liarizuoja. Tokiu būdu, kai de
mokratijos karą
apie tai Lenkija neabejoja 
tuo remia visą savo politiką 
pridūrė Dr. Junosza) — ta fe
deracijos idėja nebus svetimas 
dalykas naujiems lyderiams. 
Jiurie iškils į priekį Lenkijoj ir 
kitur. Ir jie yrą su ta idėja su
sipažinę ir ją populiarizuoja 
liaudyje."

‘'‘Juotji Parašiutai”.
Dr. Junosza nenurodė smulk

meniškai kaip užsienis palaiko 
kontaktą su “požeminiu” veiki
mu Lenkijoje, nes tai kai i.ė 
paslaptis; Bet jis išsitarė, kad 
vienas būdas — t.u slaptas ra- 
dio, o kitas, labai pavojingas 
būdas — tai nuleisti partizanu 
iš Anglijos J-enkijoje nakties 
laiku su juodų parašiutų pagal
ba. Vokiečiai tokių partizanų 
didelį nuošimtį sugauna, be 
kai kurie pasiekia tikslo ir at
lieka misijas, kurioms yra skir-

Lėktuvo 
lėktuvnešio 
miajam vandenyne.

. NAtTJTENŲ-ACME Teiepripto
lakūnui duodama signalas, kad jis. gali pakilti nuo J. V. Laivyno 

denio. Fotografija, užgirių J. V. Laivyno, nuimta per manevrus Ra-

kiečius. Išgabeno jie jau apie 
2,500,000, o gal daugiau. Išve
žamieji turi palikti vietoj visą 
ir jud-omą luitą. Juos gabena į 
Liublino, kitas apylinkes, kaip 
gyvulius, panašiai kaip rusai ga
beno lietuvius į Sibirą — už
plombuotose prekiniuose vago
nuose.

Iš Varša'vos ir kitų okupuo- 
Lenkijos miestų, į Vokieti- 
gilumą yra gabenami papra- 
darbininkai dirbti Vokieti- 
ūkius.

Iš pareiškimų, kuriuos šioje 
sueigoje padarė ne tiek Dr. Ju
nosza, kiek kiti svarbus lenkų 
žmones, yra šiek-tiek pamato 
nuomonei, kad ir Vilniaus klau
simą bus galima išspręsti.

Informantai reiškė didelį no
rą, išrišti visus nesusipratimus 
su Lietuva ir su lietuviais susi
artinti. Po pranešimų angliš
kiems laikraščiams, sueigoj bu
vę lenkai pakartotinai pabrėžė, 
kad “Vilniaus ‘ klausimas turi 
būti sutvarkytas”. Vienas net 
pripažino, kad po “Lenkija bū
damas Vilnius smuko, merdėjo” 
ir vien ekonominiais sumeti
mai^ butų naudinga jį palikti 
Lietuvai. Be to, reikėtų respek
tuoti ir faktą, kad “Vilnius bu
vo Lietuvos sostine”.

Lenkija dabartiniu metu yra 
išdalinta į tris dalis.. Viena da
lis, su Poznanium, Pomorze ir 
Dancigo koridorium, buvo in
korporuota į Vokietiją, kita <L* 
lis, su Liublinu, etc., buvo st. • 
organizupta į okupuotą terito
riją. Trečioji dalis — Lenkija 
buvusi po rusais, dar nėra galu
tinai sutvarkyta.

Išveža Milionas Lenkų. -
Iš Lenkijos, prijungtos prie 

Vokietijos, vokiečiai gabena vi
sus lenkus į okupuotu teritori-

tos 
jos 
sti 
jos

Dr. Junosza pakartojo jau ži
nomą faktą, kad vokiečiai ši- 
stematiškai naikina Lenkijos 
inteligentiją. Profesorius, rašy
tojus, politinius lyderius žudo 
ir uždarinėja Dachau, Ausch- 
witz, Oranienburgo ir kitose 
koncentracijos stovyklose. Areš
tai siekia tūkstančius.

“Veffcai” . y
Vokiečiai taipgi naikina 

kijos kultūrą degindami
gas ir naikindami istorines lie
kanas. t[ie uždarė visas aukš
tas mokyklas, ir leidžia veikti

Len- 
kny-

Apie Smetoną.
(Pasikalbėjimai parodė, kad 

atsakomingi lenkai atydžiai se
ka Antano Smetonos darbuotę, 
ir apgailestaudami t kalba, kad 
jisai “provokiškas”.)

Dr. Junosza i pareiškė, kad 
Lenkija nori po šio karo įsteig
ti “laisvą, kooperatyvę” Euro
pos valstybių “federaciją”, šiuo 
klausimu jisai pakartojo nuo
mones, kurias Chicagoje anks
čiau pareiškė Lenkijos premje- 
las gen. Sikorski, ir neseniai čia 
buvęs ambasadorius Washing- 
tone, Jau Ciechanowski.

“Yra Sutartis Federacijai”.
Dr. Junosza priminė, kad 

Lenkijos ir Čekoslovakijos val
džios Londone jau pasirašė su
tartį, kurioje pasižada eiti prie 
tokios federacijos po dabartinio 
karo. Planai tokiai federaejai 
yra lankstus, šiuo laiku jie ap
ima tik abi .minėtas valstybes, 
bet į ją galėtų įeiti ir Paballės 
šalys, taipgi valstybės Balka-I 
nuošė.

Tokia fedąracija, tvirtino Dr. 
Junosza, yra “vienintelis taikos 
ir gerbūvio užtikrinimas mažes
nėms Europos valstybėms”. 
Kaip ji galutinai susikristali
zuos, tai dar peranksti sakyti, 
bet pamatas jau yra dedamas.

Mintis “Populiarizuojama 
Liaudyj”.

Mintis tokiai federacijai su
daryti jau ne nauja, ir “dabar 
ji vėl atgimė ne vien Lohdone”, 
kur okupuotos šalys turi savo 
vyriausybes. Apie ją jau sva
joja Lenkijos ir Ritų tautų ko

ją, o jų vietose apgyvendina vo • j tik pradinėms mokykloms ama-

A M e wc A N R E o C RO S S

tininkus ruošti. Jie. sunaikino 
visas angliškas ir fraheuziškas 
knygas Lenkijoje, kdd gyven
tojai nebeturėtų kontakto su 
vakarų pasauliu. Tuo pačiu lai
ku, vokiečiai neleidžia lenkų 
vaikams mokintis vokiečių kal
bos. Vokiečiai, sako, — “valdan
čioji kliasa”, o lenkai vergai, 
todėl “vergai” neprivalo supra
sti valdančios kliasos kalbos. 
Lenkijoj, bet-gi, dabar eina apie 
100 slaptų lenkiškų laikraščių 
taipgi veikia slaptos mokyklos.

“Oblavos”
Lenkijos gyventojai yra lai

komi nuolatinėj arešto baimėj. 
Dažnai “Gestapo” — slaptoji 
policija sųrengią^/jjb^avas”, ku
rioms uždaro kelias gatves, ir 
suima visus gatvėse, ir namuo
se užtiktus 'vyrus, jžrhonėms te
rorizuoti “gestapo” dažnai lei
džia gandus apie žadamas “ob- 
lavas”, kad jie buki nuolatinėj 

, ’?............panikoj.
v) > <

Nuo areštų apsąugotį yra 
tiktai specialiai y darbininkai, 
dirbą elektros ir. panašiose įmo
nėse, taipgi svarbiuose fabri
kuose. Tokie darbininkai gauna 
ir geresnį maistą, o kiti žmo
nės gyvena iš nustatytos mai
sto kvotos — V,i šv. duonos i 
dieną, padarytos iš šiaudų, gi
lių ir miltų, sėmenų aliejaus 
ir kartais poros uncijų sugedu
sios mėsos. “Juodoj, biržoj” ga
lima kartais gauti sviesto, bet 
už jį reikia mokėti nuo $5 iki 
$10 amerikietiškais pinigais, o 
mėsos svaras kainuoja nuo $4 
iki-$10. .

žydų Tragedija'
K * ' ** ,Žydų padėtis yra ypatingai 

traginga. Kaip Varšavoj, taip 
ir kitur, jie yra sugrusti į “ghe- 
tto” kvartalus. Varšavos “ghe- 
tto” supa 7 pėdų muro siena, 
žydai negali iŠ to “ghetto” iš
eiti, taipgi negali užsiimti pel
ningu darbu ar bizniu. Jie žve 
riškai naikinami, marinafni ba
du. VaršaVos “ghetto”, kur vo|- 
kiečiai sugrudo apie pusę mi- 
liono žydų, yrą pdplitę visokios 
epidemijos • ir mirtingumas yra 
pasiekęs 20%. šįihet,išmirs, sa
ko Dr. JUnos?A^ mažiausiai kas 
penktas žmogus. P

Lenkai Rusijoj ?
Iš Lenkijos, kurią buvo oku

pavę bolševikai; jie išgabeno

i.

ar daugiau lenkų 
Junosza tvirtino, 
delikatiškų dery- 
valdžiai pasiseko 

siųsti jiems mai-

apie milioną 
į Sibirą. Dr. 
kad po labai 
bų, Lenkijoj 
išgauti teisę
sto ir rūbų pakietus iš Ameri
kos. Tenai gyveną lenkai dabar 
yra organizuojami į armiją ko 
voti kartu su rusais prieš vo
kiečius. Jau turi ar turės apie 
šešias divizijas. Trys jų yra 
aprūpintos ginklais.
“Liublino Unija” — Praeitis
Atsakydamas į klausimą, Dr. 

Junosza pareiškė, kad . Lenkiją 
ir Čekoslovakiją, taipgi Lenki 
ją ir Lietuvą sukiršino “sveti
mos valstybės” (suprask, Vo
kietijos) propaganda. Kaip su 
Čekoslovakija; taip Lenkija ir 
su Lietuva butų galėjus taikiai 
gyventi, jeigu, tos propagandos 
nesuklaidintos, ir viena ir kita 
pusė nebūtų padarę visos eilės 
klaidų.

Jisai prisiminė, kad Liublino 
uniją sudarius “Lietuva davė 
Lenkijai karalių” ir “abi val
stybės taikoj gyveno per ilgą 
laiką”. Ir butų taikoj gyvenę, 
jeigu “ne bendros nelaimės ir 
bendros klaidos”. ' .*
Bet, “Liublino unija” jau baig

tas, užmirštas dalykas — sar.-

Labai Iškilmingai Paminėjo 
Paliaubų Sukaktį

Oras vakar buvo šaltas, vie 
nok apie milionas vyrų, mole 
rų ir vaikų susirinko Michigai 
ayenue gatvėj pamatyti įspū
dingą Paliaubų Dienos paradą.

Jame maršavo' apie 12,00< 
uniformuotų vyrų — jurininkų 
marinų ir kareivių. Pastarų ji. 
buvo daugiausiai, apie 6,000. 
Visi tai nariai 33-čios divizijos 
(Illinois), kurie atvyko iš Ganų 
Forrest stovyklos, Tennesset 
valstijoj, specialiai šiam para 
dui.)

Jiems vadovavo 83 čios divi 
zijos viršininkas gen. Ben Lear 
Karinė eisena buvo apie 10 my 
lių ilgio.

Civilis Paradas
Vakar vakare įvyko įspudin 

gas žibintuvų paradas, kuriame 
maršavo unij-istai, kiti darbinin 
kia ir*įvairųs pilietinių organi 
zacijų nariai.

Vakar taipgi Raudonasis 
Kryžius pradėjo metinę auki 
rinkliavą. Chicagoje, be to, pra
sidėjo Ci vilos Apsaugos Savai
tė, apie kurią jau buvo rašyt; 
pora kartų.

“Apsaugos Savaitė”
žemiau vėl pakartojame 

vaitės Dienų tvarką:
Trečiadienis, Lapkr. 12 d.— 

Kovos Prieš 1 Eikvojimą Diena 
Ketvirtadienis, Lapkr. 13 d 

—Prisirašymo 
bui Diena.

Penktadienis, 
—Sveikatos ir

Šeštadieniš, Lapkr. 15 d. — 
Civilinės Protekcijos Diena.

Sekmadienis, Lapkr. 16 d. — 
Laisvės Diena. <

• Metams kalėjimo buvo nu* 
teistas 37 metų chicagietis, Gra
bam Aitken, 1970 Wilmot st. 
Jisai, važiavo automobiliu girtas 
r apdaužė keturias svetimas 
naSinas.

• Du buvę tarnąutojai at- 
imė apiė $300 nuo savo buvu
sio darbdavio gėrimų krautu-
ėj, ties 7920 S. Halsted street.
• CIO Ūkio mašinų unija 

iriėmė rezoliucijas, kuriose pa
sisakė už neitraliteto panaikini- 
.ną, už konvojus, ir už padidi- 
limą Amerikos pastangų Hitle
rį ir hitlerizmą sunaikinti.

♦

• Iš pareigųx.yra suspenduo
tas policijos leitenantas Harry 
3’Donnell. Tai išsivystė iš skun- 
io, kad alinės Madison gatve- 
’e nesilaiko nustatytų valandų. 
3’Donnell buvo paskirtas skun- 
lą ištirti, — ir areštavo žmo- 
rų, kuris skundą padarė.

• Policija ieško plėšikų, ku- 
ie atėinė brangenybių už $40,- 
)00 nuo agento A. Pevsner, ties 
5441 S. Kenmore avenue.

Daug Vėl Naujų 
Kontraktų Chi., 
Valstijos Firmoms

Sa

Apsaugos Dar

Lapkr. 14 d
Geroves Diena.

tykiai tarp Lietuvos ir Lenki
jos bus pagrįsti nai! j u pama-

Dabar
planuose
“Federacija”. Lietuva, 
ri, kviečiama prisidėti.

Lenkijos 
pirmas

pokariniuose
dalykas

jei
yra
no-

« Rs.

Apie $1,500,000 Chicagai, 
Artimiems Miestams

Dono Kazokų Choras Chicagoj 
Lapkričio 16

Bene garsiausias koncertinis choras pasaulyje yra 
Dono Kazokų choras, vedamas Serge Jarovo. Lapkri
čio 16-tą jisai vėl grįžta Chicagon ir išpildys du kon- 

■ certus Civic Opera rampose—vieną po pietų, kitą va
kare.

Bilietai yra nuo 75 centų iki $2.50. Juos galima gauti 
“Naujienose.

Karo departamentas Wash • 
ingtone vakar išdalino pluoštą 
naujų kontraktų dirbtuvėms 
Chicagoje ir kituose valstijos 
miestuose.

žemiau seka jų sąrašas.
Chicagoje:

Kensington Steel Company, 
$239,496;

Stein Brothers ManufactUr- 
ing Company, Ine., $117,000;

Goodman Mfg. Company, 
$123,200; • .

Stewart Warner Corporation, 
$40,136.

Joseph N. Eisendrath Com
pany, $117,879;

Tuouser Manufacturing Cor
poration, $28,000;

Mid-West Glove Company, 
$26,238;

Ray Brothers Glove Compa
ny, Ine., $56,737;

Bauer A Black, $42,239.
Kitur

Weaver Manufacturing Com
pany, Springfie’d, $261,750;

Elgin National Watch Com- 
pany, Elgin, $172,080;

Caterpillar Tractor Company, 
Peoria, $66,230;

R. G. Letourneau, Ine., Peo 
ria, $2’1,350.'

Ne į Antis, 0 
Medžiotojus

Bemedžiojant laukinių ančių 
Kane apskrityje trys medžioto
jai pasišovė, arba buvo pašau
ti. Jie yra 42 m. chicagietis, 
Frąnk Amici, 738 Schiller st., 
30 m. Marshall Fish, nuo 735 
W. 60th street, ir Joseph Fried- 
mansky, 3517 N. Troy street.

Aukokite RaudonajamKryžiui! Garsinkitės “N-nose

JACK’SWIFD ./ !'

f
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? HE FOURJ
/ITH LADY LITĄ, 

AFTER TW0 DAYS 
OF FEARFUL 701L. 

GVER THE SHATTERED 
GLACIER SURFACE, 

FACE THE
GRIM TRUTH.

WE H AVĖ ONLY MADE 
ABOUT 15 MILĖS A 

DAY.

YEAH— AND IT*$ 
J STILL 70 MILĖS TO 
(THE NĖAREST__ /

RESTAURANT




