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ANGLIJOS KARALIUS ATIDARĖ BRITU 
PARLAMENTO SESIJA, GYRĖ J. A. V.

Hess papasakojo britams Hitlerio planą 
apie Anglijos gyventojų išmarinimą

LONDONAS, Anglija, lapkę, 
12 d. — Anglijos karalius Jur
gis VI šiandien atidarė naują 

• britų parlamento sesiją. Jis pa
reiškė padėkos pilnus žodžiu* 
Jungtinių Valstybių atžvilgiu 
už karo medžiagos teikimą.

Karalius prižadėjo daboti, kad 
butų teikiama sovietų Rusijai 
visa galima parama, kovoje 
prieš nacius.

Par^nento sesijos atidary
mo proga britų premjeras pasa
kė kalbą, kurioje palietė įvai 
rius ksr politikos klausimus- 

o pasakojimų britų 
valdžia patyrė, sako Churchill, 
kad Hitleris buvo nusistatęs ba
du išmarinti visus Anglijos gy
ventojus. •Pulti Hitleris nedrįso, 
nes nesijautė pakankamai stip
rus.

Visos Hitlerio 
marinti britus 
nes jo paskelbta 
vė pageidaujamų 
bartiniu metu britų nuostoliai 
juroje sumažėjo ištisais clviem 
trečdaliais. A - į. *

Britų laivų statyba žyrRjai 
padidėjo, karo medžiaga ir mai
stas iš Amerikos palyginamai 
saugiai pasiekia Angliją, kra-

pastangos te
nuėjo niekais, 
blokada neda- 
rezultatų. Da-

SUOMIAI NEPRIĖMĖ HULL PATARIMO 
TAIKYTIS SU SOVIETU RUSIJA

Suomiai nepasitiki dabartine sovietų 
valdžia, kuri nesilaiko pasižadėjimų

HELSINKIS, Suomija, lapk. 
12 d. — Suomių valdžia nepri
ėmė Amerikos patarimo nu
traukti karo veiksmus prieš so
vietų Rusiją.

Suomių kabinetas ilgai svar
stė sekretoriaus- Hull notą ir 
padarė neigiamas išvadas.

Suomiai dabartiniu metu ve 
da defensyvinj karą, nes rusai 
dar turi jų žemių. Pagaliau 
suomių valdžia nepasitiki šit; 
dienų sovietų Rusijos valdo 
vais, kurie kelis kartus sulau- 

' žė duotus pasižadėjimus.

Rusai bombardavo 
suomių sostinę

HELSINKIS, Suomija, lapk. 
12 d. — 1920 metais sovietų 
lyderiai pasižadėjo leisti rytu 
Karelijos gyventojams apsisprę
sti, bet savo pažado neišpildė- 

. 1939 metais pasižadėjo Suo
mijos nepulti, bet ją smarkiai 
užpuolė ir atėmė iš suomių di
delius žemių plotus.

Vos tiktai suomių kalbėtojas, 
per radiją baigė daryti prane
šimą apie Hull pasiūlymo at
metimą, sovietų aviacija bom
bardavo Helsinkį ir užmušė 
daug civilių.

Rusai veja nacius 
nuo Tūlos

MASKVA, Rusija, lapkr. 12 
- d. — Rusų pėstiiiinkai, artile

rija ir tankai Tūlos srityje la
bai smarkiai puolė vokiečius.

Vokiečiai buvo priversti 
nebus pasiruošę Europos invazijai 

t i

pietų Prancūzijoj, 
— Britui 

metus

što gyventojai neprivalės 
dauti, nes valdžia mano, 
netrukus maisto davinys 
žymiai pagerintas.

Churchill parlamentui pareiš
kė, kad dabartiniu metu jis ne
mano daryti jokių pakaitų ka
binete. Jis sutinka padaryti dis
kusijas karo politikos reikalais, 
kurios gali užimti ištisas dvi 
sąvaites.

Churchill pridėjo, kad Vidur
žemių juroje paskutinėmis die
nomis priešui padaryti labai di
deli nuostoliai, nes paskandin
ti keli laivai su labai vertinga 
karo medžiaga.

Britų premjeras buvo labai 
gerai nusiteikęs, bet jis perspė
jo, kad vokiečiai gali bandyti 
Anglijos invaziją. Hitleris, pa
stebėjęs, kad jo išmarinimo pla 
nas neduoda lauktų rezultatų, 
gali sutraukti visas savo jėgas 
ir bandyti invaziją. Tatai gali 
įvykti pavasarį ir liepė visiems 
būti pasiruošusiems.

Britų valdžia labai atydžjai 
seka tolimųjų rytų. įvykius ir, 
reikalui esant, yra pasiryžusi 
pasiųsti ten daugiau karo jė
gų- i 

traukais penkias mylias atgal 
nuo užimtų pozicijų. Vokiečiai 
buvo priversti palikti daug ka
ro medžiagos, nes rusai jiems 
neleido tvarkingai pasitrauk
ti.

Kai kurie vokiečių batalijo- 
nai bandė pastoti rusams ke- 
ią, bet jie buvo visai sunai
kinti. •

Kryme naciai pasie
kė KerČo sąsiaurį
BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

12 d. — Pietinėje Krymo da
lyje vokiečių kariuomenė Šian
dien pasiekė KerČO sąsiaurį, 
skelbia vokiečių štabas.

Kituose frontuose šaltas oras 
sustabdė vokiečių operacijas. 
Naciai tvirtina, kad Maskvos 
frontuose labai blogas bras.

Kai kurios vokiečių kariuo
menės dalys jau gavo baltus 
žiemos drabužius, kad rusai ne-> 
atskirtų jų nuo sniego.

Belaisviai kviečia 
vokiečius sukilti

KUIBYŠEVAS, Rusija, lapk. 
12 d. — Iš nelaisvėn paimtų 
vokiečių kareivių susidarė ko
mitetas, kuris kviečia vokiečius 
sukilti prieš nacius. ;

Lozovskis tvirtina, kad na
cių belaisviai laisvai diskutuo
ja savo stovyklose. - ’

Daugelis nacių sako, kad tik
tai nelaisvėj Jie gali laisvai pra
bilti, nes Hitleris jieiVis tatai 
draudė.
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NAUJIENŲ-A OME rvb-piiKUi
Prezidentas Rooseveltas sako Paliaubų dienos kalbą Arlington Tautinių Ka

pinių amfiteatro. Prezidentas pasakę, kad amerikiečiai tiki, jog už. laisvę yra 
verta kovoti. ' <
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Žuvo Petaino karo
' ;‘^ihisrefišĄ^"

— Gen. Charles Hunt-
VICHY, Prancūzija, lapkr. 

12 d 
ziger, Petaino karo ministe
ris, šiandien žuvo orlaivio ka
tastrofoj. ;

Huntzigęr pasirašė paliau
bas su ;vokiečiais ir visą lai
ką rėmė bendradarbiavimo su 
naciais politiką. w.

Huntzigęr lankėsi Afrikoj, 
buvo Dakare ir, septynių sa
vo padėjėjų lydimas, skrido 
į VicHy,; Montpellier apylin
kėj niijcrlio orlaivis ir visi 
kariškiai Nudegė.

1

Napolis smarkiai 
. nukentėjo

ROMA, Italija, lapkr. 12 d. 
— Britą bortibanešįai praeitą 
naktį vėl smarkiai bombardavo 
Napoli, skelbia italų karo pra
nešimas.?

Britų bombos sukėlė didelių 
gaisrų, sugriovė daug gyvena
mų numiį ir užmušė 6 asme
nis. Bombardavimo metu tapo 
sužeisti 30 asmenų.

Italai neigia britų paskelbtas 
žinias apie naują užpuolimą ant 
italų konvojaus, plaukiančio į 
Afriką.

.— Petainas įsakė pervežti į 
Portalet tvirtovę Leoną Blumą, 
Ed. Daladier, ir M. Gamęlin. 
Juos teis saUsid 15 dieną.

— Argentinos parlamentas 
išaiškino, kad naciai jau turė
jo paskyrę net\ fiurerį lotynų 
Amerikai. Apie nacių planų esi • 
mą pietų Amerikai užkariauti 
niekas neabejoja.

— Manoma; kad pirmadieni 
japonų pasiuntinys Kurusu jau 
bus Sah Francisco mieste.
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VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

ORAS
Debesuotai ir šiltesnis.
Saulė teka —

— 4:32
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BIOFF GAVO 10 METU KALĖJIMO, 0 
BR0WNE8, SUMOKĖS PO

Artistų unijos lyderius nuvedė kalėjiman 
prievartos vartojimas pinigams vilioti'
NEW YORK, N. Y., lapkr- 

12 d. —x Teisėjas John C. Knox 
šiandien nuteisė teatro unijos 
lyderį ’AVillia'm Bioff 10 metų 
kalėti, o kitą tos pačios unijos 
lyderi, George Erowne, 8 me
tus.

Ir vienas ir antras privalės 
sumokėti po 20,000 dolerių pa
baudos.

Prisiekusiųjų teismas juos 
rado kaltais vartojant prievar
tos priemones pinigams vilioti 
savo asmeniškiems tikslams. 
Jie suteršė unijų vardą ir ap
gavo darbininkus.

Sprogo didelė para 
ko dirbtuvė

PEORIA, III., te-pkr. 12 d. — 
Šiandien ryte sprogo Western 
Powder ' bendrovės1 dirbtuvės, 
kurios randasi Edwards mieste
lyje.

Sprogimas buvo toks stiprus, 
kad girdėjosi 40 mylių aplin
kumoje. Vidoje apylinkėje išby
rėjo langai. Daugelis namų su-

— šiandien po pietų kongresas balsuos neutralumo įstaty- 
pakeitimą. Balsavimas turės labai didelės reikšmės užsie- 
politikai.
— Vokiečiai stumiasi pirmyn Kalinino srityje, užėmė nau- vusį parlamento pirmininką,' M.
pozicijas. Niedzialkovski, socialistų parti-
— Gelžkeliečiai nutarė streikuoti gruodžio 7 dieną, jeigu jos lyderį, Norbertą Barlicki, 

merą ir
— Gelžkeliečiai nutarė streikuoti gruodžio 7 dieną, jtigu jos lyderį, Norbertą

jiems nebus pakeltos algos. . socialistišką Lodziaus
— Vokiečiai nuteisė mirti penkis norvegus, kurie padėjo daugelį kitų.

savo draugams pabėgti Anglijon. -----------------
— Petainas įsakė nusavinti visus žydų bankus Paryžiuje. — Laisvi prancūzai
— Britai ir ėtlopiečiai atkirto naują italų garnizoną Tano sudarę savo aviacijos eseadrilę,

ežero pakraščiuose. * kuri kovoja Afrikoje.
—- Petainas pašalino rinktus atstovus iŠ 25 savivaldybių — Jurininkas tacobee tvir

tina, kad Amerikos destrojeriai 
prieš 1943 paskandino

vi
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LIETUVIAI IEŠKO DINGUSIU KRAŠTO 
GYVENTOJU PER VIETOS SPAUDĄ

Okupacijos metu iš kiekvieno kaimo ir 
miestelio šeimynos dingo daug žmonių
JKARALIAUČICS, Vokietija, lapkr. 12 d. — Bolševikų oku

pacijos metu iš kiekvieno kaimo ir miestelio dingo labai daug 
žmonių. Lietuviai deda' pastangas gauti šiokių tokių žinių apie 
savo šeimynos narius per vietos spaudą.

Šiauliuose leidžiamas savaitraštis “Tėvynė” deda tokius pa- 
ieškančių arba ieškomų žmonių skelbimus:

1) Alfonsas Markevičius prieš karo pradžią gulėjo Jurbar
ko sanatorijoj. Iki šiol apie jį jokių žinių motina neturi. Pa
ieško motina Em. Morkevičienė, Šiauliai.

2) Stonys Jonas, karo pradžioje tarnavo kariuomenėje Vil
niuje. Paieško O. 'Stonytė, nes jokių žinių apie jį neturi.

3) Ieškomas Kolsevičius Romanas, paskutiniu metu gyve
nęs Kelmėje, žinantieji prašomi pranešti žmonai Kolsevičienei 
Sofijai, Kelmė.

4) Dingę Gurskis Petras ir Stukanienė Antanina, pasku
tiniu metu gyv. Kaune--

5) Dingo Juozėnas Ričardas, kuris tarnavo kariuomenėje, 
buvo Švenčionėlių poligone. Pranešti Juozėnui Mečislovui, Gruz
džiai, policija.

6) Rusai išvežė Dambrauską Juozą, kuris tarnavo polici
joj. Pranešti tėvui Dambrauskui Juozui, Šiauliuose.

1 
r

pleišėjo, nors nuostolių dideliu 
nepadaryta.

Dirbtuvėje užmušti 4 asme- 
7nys, kurie sprogimo metu dir 

bo. Sprogimas buvo atsitikti
nas, sabotažo nebuvo.

Įves ženklus infliaci
jai išvengti

WASHINGTON, D.'C., 
12 d. — Valdžia rengiasi

lapk.
Įves

ti specialius spaustus ženklus 
(markutes) infliacijai išvengti 
arba ją sumažinti.

Jeigu pirkėjas bandys įsigy 
ti kokį nors daiktą, tai jis bus 
priverstas įsigyti valdžios žen
klų už nustatytą sumą^

šiuos ženklus jis galės iškei 
sti į valdžios paskolos lakštus. 
Karo pabaidoje valdžia sumo
kės ženklo savininkui pilną jo

— Rusai tvirtina, kad Mas
kvos fronte žuvo 70,000 nacių.

— Rusai sulaikė nacius Ro 
stovo frontuose.

CIO apleidžia tarpi
ninkavimo komisiją

WASHINGTON, D. C., lapk. 
12 d. — Pasitraukus CIO at
stovams iš tarpininkavimo do
misi jos, galimybės išvengti an
gliakasių streiko žymiai suma
žėjo.

/Patirta, kad CIO atšaukė iš. 
tarpininkavimo komisijos ir ki
tų unijų atstovus.

Kongreso narių tarpe vis 
garsiau keliamas balsas dėl nau 
jų įstatymų, kurie suvaržytų 
darbininkų unijas ir neleistų 
streikuoti.

Japonai susirūpinę 
Knox pareiškimais

TOKIO, Japonija, lapkr. 1_' 
d. — Japonų užsienio minis- 
teris Togo šiandien svarstė su 
japonų karo vadais sekretoriaus 
Knox ir premjero Churchill pa
sakytas kalbas.

Užsienio ministeris informa 
vo apie susidariusią padėtį už 
sienyje ir atkreipė ypatingo dė
mesio į Churchill pareiškimus.

Japonų laikraščiai Knox kal
bą vadina provokatoriška ii 
tvirtina, kad jis stumia Ame 
riką į karą.

Naciai sistematiškai 
žudo lenkus ) v

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
12 d. -— Lenkų valdžios sluok 
sniai patyrė, kad vokiečiai si
stematiškai deda pastangas iš
žudyti lenkus.

Prie Varšuvos yra Palmyra 
kaimelis, kuris dabar vadinasi 
mirties kaimu, nes jame išžu 
dyta apie 10,000 asmenų.

Naciai nužudė M. Rataj, bu-

jau turi

vieną nacių nariai-

No. 268

Mauručiuose laido
ja nacius

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
12 d. — Iš Mauručių praneša
ma, "kad ten esą palaidoti vo
kiečių kariai, žuvę per karo 
veiksmus.

Prie Mauručių i geležinkelio 
stoties palaidotas karys, ant 
kurio kapo lietuviai geležinke
liečiai padėjo vainiką.

Kalbėjo Mauručių stoties tar
nautojas Juozaitis, o vokiečių 
vardu kalbą pasakė Vokietijos 
geležinkelių inspektorius H. 
Meuzer.

Nuostatai pienui iš 
lietuviu imti

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
lapkr. 12 d. — Per Kauno ra
diją buvo perskaitytas “Pieno
centro” pranešimas pieno per
dirbimo bendrovėms apie įveda
mą naują sviesto pervežimo 
tvarka.

Vokiečiai nustatė specialias 
dienas pieno vagonams, kurie 
važines i visas stotis, c

Vokiečiai pataria vietos ben
drovėms susižinoti su stotimis, 
kad sustojus vagonui sviestas 
butų ‘pristatytas.

Karo metu suvaržys 
užsieniečius

WASHINGTON, D. C., lapk. 
12 d. — Valstybės gynėjas Bid- 
dle šiandien pareiškė, kad val
džia yra pasiruošusi suvaržyti 
užsieniečius karo metu.

Pacifike padėtis labai įtemp
ta ir valdžios atstovais susirū
pinę laisvai važinėjančiais už
sieniečiais.

Jiems bus pritaikytos specia
lios priemonės.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 ▼. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vaL vakaro.
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MOKYKLAVAIKAS ir

Rašo L. NARMUiVl Al l h

Lietuvaitė Laimėjo 
Svarbą Valstybinį 

Darbą

1. Laipsniai.
šią savaitę viešų mokyklų 

mokiniai parsineš korteles arba 
knygutes su laipsniais jų pasi
sekimo mokyklos darbuose. 
Pradinėse mokyklose paprastai 
yra vartojama naujos kortelės, 
kas bertainį, o aukštesnėse tai 
daugiausia vartoja knygutes, į 
kurias yra įrašyta laipsniai visų 
keturių metų vaiko laikymo 
mokykloje.

Šio antro periodo laipsniai, 
sudarant dešimt savaičių moky
mosi, turėtų parodyti, kad vai

ko darbas yra daug geresnis. 
Jeigu mokinio laipsniai nebuvo 
per geri pirmo periodo pabai
goj, tai nereikia tėvams rūpin
tis, jeigu šio periodo laipsniai 
parodo, kad mokinys geriau pa
sižymėjo savo klasėse.

• Dažnai atsitinka, kad per^pir- 
mas savaites yra sunku viifehi 
prisitaikyti prie inokykld^’ it 
klasės tvarkos, arba yra sun
ku vaikui suprasti pradines lek
cijas, taip kad pirmam periode

mokinys atatinkamai neišpildo 
klasės reikalavimų. Paprastai 
šie keblumai priklauso dažniau
siai pirmų metą lankantiems 
aukštesnes mokyklas, arba mo-: 
kiniams pirmą kartą lankant 
viešas mokyklas.

Jeigu vaiko laipsniai nėra ge
resni šiam antram periode, tai 
reikia tuojau kreipti dėmesį, 
kad kaip nors išspręsti šią pro
blemą. Pasitarimas su mokyto
jais, sutvarkymas vaiko moky
mosi valandų ir jo žaidimo lai
ko, atkreipimas dėmesio į vai
ko valgį ir sveikatą —- visi šie 
dalykai gal pagelbės vaikui pa
sigerinti savo klasėse.

Taipgi yra paženklinta ant 
kortelių ir knygutėse, kiek sy
kių vaikas nelankė mokyklą ir 
kiek sykių jis pasivėlino. Butų 
gerai tėvams kreipti dėmesį į šį 
dalį vaiko raporto ne vien tik 
į klasių laipsnius ir į rekordą 
jo pasielgimo mokykloje.

2, Sveikata^
Dabar, kada oras darosi šal

tesnis ir dienos yra drėgnesnės, 
tai apsimokėtų vaikams dėvėti 
“syeterius”, nes kartais mokyk
los kambariai nėra lygiai>šilti 
4r vaikai gali greitąį, ,šaltį pa
gauti. Jeigu per šill;i kambary
je, tai yra lengva vaikui šiltą 
£ubą nusivilkti. Saugokite vai
kų sveikatą.

\

Šankia konferenciją
, I....

Moterų Vienybė .šaukia konfe
renciją įsteigti Lietuvos 

šelpimo Fondą.
Rytietės moterys veikėjus su

sibūrę prie Moterų Vienybės, 
šiomis dienomis? išsiuntinėjo 
kvietimus veikėjoms ir Lietu
vos patriotėms, stoti į Lietuvos 
vadavimo ir šelpimo darbą.

Šios moterys ima iniciatyvą 
•šaukime Amerikos’ lietuvių mo
terų konferencijos įsteigimui 
Lietuvos šelpimo Fond'o. Tiks
las šio fondo bus sušelpti dėl 
karo nukentėjusius Lietuvos 
žmones. ( A

Konferencija įvyks lapkričio 
23 d., 10-tą valandą ryto, Nevv 
Yorker viešbutyje, New Yorke.

Ant pakvietimų pasirašo Ma
rijona Strumškienė, ipirniini'n-

Jos Vestuvės Padė- 
kavones Dienoje

Sužanna Viliutė 
Kino Kolumnos Vedėja.

ŠIANDIEN METINĖ SUKAKTIS MARCELĖS 
GERULIENES MIRTIES

Kaip greitai tie metai bėga. 
Atrodo, kad tik vakar kaip kal
bėjom ir juokėmės su Marcė!la 
Geruliene. Ji visad atrado laiko, 
nežiūrint, kokį darbą dirbo, bu
vo jis svarbus arba kasdieninė 
namų užduotis, duoti patarimą 
klausiančiam, buk jis senas ar 
jaunas, suteikti simpatiją, su
raminti, jeigu tas buvo reika
linga, pasijuokti su tavim (jos 
akys visad juokės, kad ir šir
dis nepritarė). Jinai buvo gera 
draugė jaunimo, ir nevieną sy
kį jinai priėjnė jaunus pas sa
ve į savo namus, ir suteikė 
jiems neužmirštančios atmin
ties.

Marcelin Gerulis, po tėvais 
Armonavičiutė, atvyko į Ame
riką 1891 m. Atvyko į Shėmin- 
doah, Pa., ir teuais susitiko ir 
apsivedė su Simonu Geruliu 
sausio 23 d. 1891. Laikui bė
gant jauni Geruliai persikėlė į 
Rockford, Illinois, ir tenai apsi
gyveno. Jų gyvenimas buvo 
linksmas, ir pavyzdingai auklė
jo šaunią šeimyną. Kaip ir dau
gelis naujai iš Lietuvos atvykė
lių. Geruliai lankė bažnyčią, bot 
ir kaip daugelis lietuvių, jie lai
kui bėgant pamatė, kad bažny
čia jiems nebuvo reikalinga. Ir 
nuo to laiko Geruliai buvo lais
vi lietuviai ir auklėjo savo šei
mą laisvai. Keletą dienų prieš 
jos mirtį, velionę atlankė jau
nas kunigas (lietuviška bažny
čia buvo tik skersai gatvės nuo 
Gerulių namų) ir bando ją pri
kalbinti, kad ji sugrįžtų prie 
bažnyčios, bet ji jam pareiškė, 
kad jeigu tiek metų išgyveno 
be bažnyčios paramos, tai ja| ir 
d )bar jos nereikia. Jaunas ku

nigas draugiškai su ja kalbėjo 
virš dviejų valandų, bet viętįek 
negalėjo jos atvesti atgal prie 
bažnyčios.

Po trumpos, bet skaudžios li
gos, Marcella Gerulis persisky
rė su šiuo pasauliu lapkričio 
13-tą, 1940 m., 5:25 valandą ry
to, sulaukus 68 metų. Ji paliko 

•dideliam liūdesio skausme ir il
gesio pilną mylimą vyrą, Simo
ną ir penkias dukteris: Marę 
Yovaišienę; Eltą Brazaitienę, 
Margaret Luomoilienę ’ir Fran- 
ces Juehrs, — visos gyvenant 
čios Rockforde, ir Eva Starck 
iš Wichita, Kansas; penkis anū
kus, Jeanette Brazaitis, Geral- 
dine ir Darwin Yovaish, Barba
ra ir Carol Starck. Išj anūkų, 

’.ur būt, jauna Gęraldine Yovai- 
išiutū yra pasižymėjusi ir pažįs
tama Chi^giečianls, nes ji ne 
vieną kartą šoko Chicagos pa
rengimuose ir paskutiniu sykiu 
pasirodė per S.L.A. Seimo ban- 
kietą. Iš namų ve'ionė buvo nu
lydėta į Greenwood kapinyną ir 
tenai ramiai miega, palikus pa
saulio vargus. ♦

šiandien sukanka vieni metai, 
kaip netekom moters, motinos 
ir draugės. Ji miega ramioj; jos 
kūno nėra, bet jos skaisti siela 
bus su mumis visados. Kaip 
greitai bėga metai, kaip vanduo 
per kalnus, bet jus, mūšų brau* 
gioji, busit su mumis amžinąjį,

—Juzytė

Salomčja čerienė 
Naujose ir atsakomingose 

pareigose.
Vis dažniau ir dažniau mes 

moterys galime pasididžiuoti 
savais a (siekimais įaviriose sri
tyse. - x
> Paskutinė lietuvaitė būti lai
mėtoja svarbios pozicijos sve
timtaučių taępė yra musų gerai 
žinoma ir mylima dailės dar
buotoja ir veikėja Salomėja Če
rienė.

Lygiai prieš du metus Čerie
nė sugrįžo Amerikon, išgyve
nus Europoj ir Londone dešimt 
metų su viršum. Tenai gyven
dama ji dirbo įvairiose Valdžios 
įstaigose kaip Lietuvoj, taip1 ir 
Lohddhe.' ”-f19 mi/’ifcnu 
' Stigrįžus Amerikon, žinoma, 
dėl karo ji tuojau ėmės lankyti 
specialius kursus ir giliau la
vintis kai kuriose mokslo šako
se. Prisirengus, ji sėkmingai iš’ 
laikė kelis “civil service” kvoti
mus, kurie kvalifikavo ją fede- 
rališkoms taip ir valstybinėms 
pozicijoms.

Ir kaipo rezultatą jos geroms 
žymėms išduotų kvotimų ir jos 
pirmesnio, kelių metų patyrimo 
dirbant prie Cook County Psy- 
chopathic ligoninės, ir vaikų li
goninėj, Salomėja gavo Illinois 
Valstybės paskirtą vietą prie 
State Mental Health Glinic kai
po “clinidal managcr.”

Ponia Čerienė laimėjo šį val
džios paskyrimą grynai savo 
kvalifikacijomis ir mes moterys 
didžiuojamės jos puikiais atsie
kimais. Pasirodo, jog Salomė
jos įsitikinimas, kad tik per ap- 
svietą ir darbą žmogus gali ti
kėtis progresuoti, ir ji nuola
tos siekia ir dirba abiejuose ke
liuose, neapvylė jos.

Ši naujai atidaroma State 
Mental Health Clinic yra pakol 
kas tiktai antra tokia įstaiga vi
soj Amerikoj: Pirmoji1 yra Bal- 
timore, Md. Jos užduotys yra 
labai svarbios ir apima plačią 
teritoriją. Bet apie pačią įstai
gą ir jos veiklą pasikalbėsime 
.vėliau šiame skyriuje.

(šiuo kurty sveikiname Salo
mėją Čerienę kaipo lietuvaitę ir 
ypatingai šio skyriaus bendra
darbę, pradėjus savo naujas ir 
atsakom ingas pareigas. Linki- 
me jai nuolatos progresuoti ir 
sėkmingai darbuotis a žmonijos 
Maudai. —Nora G.

kė. Komitetą sudaro U. Bacevi
čienė, A. Buivydienė, K, Garš- 
vienė, Pranė Lapienė, L Trečio
kienė, V. Tysliavienė ir O. Va
laitienė. ’

Pagirtinas šių lietuvaičių 
žingsnis ieškoti būdų suteiki
mui pagalbos dėl karo nukentė
jusiems broliams ’• h\ seserims 
Lietuvoje, >

Tokiam humanitariškam dar
bui, be abėjo, šios kilnios mo
terys sulauks daug pritarimo.

■ -ta:. N. G.

Veiklesniųjų Moterų
Gyvenimo Nuotykiai

Liętįuvii| -feLaugijos-
“Apšvietos” pirmininke, Mariu
tė Schultz, rinitai susirgo ir 
buvo nuvežta ligoninėn ^-rUni-
versity Hospital *r- kur buvo 
padaryta skubi vidurių operaci
ja. Jau trys savaitės kaip mu
sų pirmininke gdli ligoninėje. 
Me\s tikimės, kad ji neužilgo 
sustiprės ir grįš naino. Linkime 
savo pirmininkei f greitai pa
sveikti ir vėl stoti'darbuotis su
mumis. '

» «• »
Viršpaminėtos draugijos kį- 

tai( narei, Onai Paulauckienei, 
irgi buvo padaryta svarbi ope
racija švento Bernardo ligoni
nėje spalių 14 d. Pirmesniais 
laikais ši narė buvo gan darbš
ti, bet sveikatai susilpnėjus ji 
turėjo pertraukti; darbuotę ir 
pasiduoti operacijai.

/ l"t< ' 1 *................. - ’■ -- ----------
APYSAKA \ Regina J-tė

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę
* .............. - II ‘ I ■„ ■ -----------------J

Šios savaitės kino kolumna 
bus paskutinė, kurią musų ge
roji vedėja, Suzanna, rašys kai
po Viliutę. Sekantį ketvirtadie
nį ji ištekės už malonaus ir 
rimto jaunikaičio, kurio vardas 
yra John Schwer.

‘’Congratulations” Suzanna ir 
visų musų gerinusi linkėjimai 
tau ir tavo busimam vyrui dėl 
ilgo ir laimingo gyvenimo kar
tu.

Suzanna yra vyriausia duktė 
senų naujieniečių Juozo ir An
taninos Vilių. Viliai turi ir an
trą dukterį, vardu Flora.

.Nuo pat jaunučiui.dienų Su
zanna dalyvavo progresyviame 
veikime,, pirmiausiai>dcklamuo- 
dama parengimuose, vėliau vai
dindama, dalyvaudama choruo-

(Tęsinys)
Paskirtą dieną abu išvyko į 

Palangą. Čia kasdien vis nau
jos pažintys, nauji žmonės iš
traukė ją šiek tiek iš nuolat 
slegiamo- liūdnumo. Ji pirmą 
syk gyvenime pateko į laisvo 
ir nerūpestingo gyvenimo sū
kurį, tai ją dalinai suįdomino. 
Pranas pastebėjo, kad pajūryj 
Valės išvaizda pasidarė gyves
nė, budresnė. Jis pasijuto ir 
pats smagesnis, kad suteikė 
Valei malonumą ir naudą jos 
netvirtai sveikatai.

Šaigėsi pajūrio sezonas ir vi
si vasarotojai pradėjo retėti iš 
Palangos. Pilni smagios vaiz
duotės ir tvirtos energijos ap
leido ir abudu Laimaičiai tą 
gražųjį Lietuvos kurortą ir 
grįžo į savo kuklųjį gyvenimą. 
Ir vėl atėjo pilkasis ruduo, vėl 
Pranas ėjo mokytojo pareigas, 
o Valė šeimininkės.

Atėjo Kalėdos ir vieni me
tai Laimaičių vedybinio gyve
nimo, Pranas norėjo šias pir
mas sukaktuves kiek labiau at
žymėti, bet Valė čia nenusilei
do. Ji norėjo ajs atšvę-ti labai 
kukliai su Prano mokyklos mo
kiniais, suruošiant jiems Kalė
dų eglaitę su mažu programė
lių. Pranas sutiko. Valė pasi
rinko būrelį gabesnių vaikų, 
sumokino- juos eilėraščių, dai
nelių ir įvairių ratelių. Antrą 
Kalėdų dieną nuskirtu laiku su
sirinko vĄikai ir tėvai. Vidury
je klases stovėjo didele eglutė 
mirganti daugybė įvairiaspalvių

žvakučių. Vaikai sumaniai ir 
gabiai atliko programėlį. Juo 
ne tik vaikai, bet ir tėvai labai 
džiaugėsi. Su šiuo vaikų paten
kintu linksmumu, Valė tylutėlei 
įžengė į antruosius vedybų gy
venimo metus, tuo atverdama 
ir naują lapą, kurio nė pati ne
galėjo jausti, kuo užpildys...

Kartą labai šaltą kovo mėne
sio dieną Valė atvažiavo į mies
telį įvairiais reikalais. O ka
dangi tai buvo turgausj diena, 
j;ai buvb daug žmonių. Valė su
sitiko ir iš savo kaimo keletą 
žmonių, iš kurių ji patyrė, kad 
jau dvi savaitės kaip Virbylų 
Domas sugrįžo iš kariuomenes 
namo.

Ši žinia paveikė Valę ir ji 
lyg išsigandus nusiminė ir iš
siblaškė.; Ji skubiai atliko rei
kalus ir buvo besirengiann na
mo. Ji pasuko keliu, kurs ve
dė į jos namus ir staiga iš tolo 
pamatė Domo brolį ką įjotai- 
sant pas vežimą. Ji neabejojo, 
kad gali būti su juo ir Domas. 
Be galo norėjo Valė į jį iš tolo 
pažvelgti, jom jos nepastebint. 
Ilgai ieškoti nereikėjo. Kiek 
toliau nuo brolio stovėjo Do
mas, ir su kuo tai kalbėjosi. 
Valė pajuto, kaip jos širdis 
ėmė smarkiai plakti, jos 
skruostus išmušė karščio ban
ga. Šiai taip arti ji mato savo 
Domą, tą patį linksmą, dailų 
ir ^kstibtųjj Domą, bet nebe-* 
drįsta,- 'ap leisiu nebeturi jam. ) 
rodytis, jį užkalbinti...” 1,1

(Bus daugiau)

Pagelbėti prezervųoti spalvą 
burokų arba raudonų kopūstų, 
kuomet verdate juos, galima į- 
pylus vieną šaukštą acto, kiek
vienai kvortai vandenio, kuri J-- 
me daržoves verdate. „

Ona Paulauckienė turi išauk- 
lėjus gražią šeimyną iš. keturių 
dukterų ir dviejų sūnų./Be abe
jo, kad išauklėti tokią didelę 
šeimą reikėjo, pasišventimo ir 
sveikatos.

Draugija linkį ’ U’ jai kuo- 
greičiausjai pasveikti ir vėl 
kartu dirbti jos veikloje.

V
Išgyvenusi virš trisdešimts 

metų toj senoj Bridgeporto ko
lonijoj Adelė Misčikįitienė sų 
savo šeima persikėle naujon 
vieton. Misęikaičiai dabar gyve
nu po numeriu 1748 West 86th 
Street. Misčikaitiepe yra ilga
metė darbuotoja įvairių orga
nizacijų veikimfe, ' tad yra pa
geidaujama/ kad ir vėl grįžtų 
darbuotis visuomenei.

. z » » » ’
Ona Kačerauskienė, per ilgus 

metus darbavosi “Apšvietos” 
Draugijoj ir buvo viena įsteigė
jų Lietuvių Moterų Brighton 
Parko Klubo bei veikli jo na
rė. Pęr du sezonu dar ji ir dai
navo Kaimiečių grupėje, šiuo 
laiku Kačerąuskienč persikėle 
pastoviai gyventi į savo vasar
namį, kuris randasi Lake Shore 
County Road, Indianoj. Gero

se, etc. Ji visuomet maloniai 
apsiėmė prisidėt prie kultūrinės 
veiklos. Kuomet, prieš penkis 
metus, šis skyrius buvo įsteig
tas, Suzanha pradėjo jame ben
dradarbiauti. Per pastaruosius 
įrejus ’metus su viršum ji tik
rai gabiai ir originaliai | vedė 
musų Kino Kolumną. Nekartą 
skaitytojai palankiai atsiliepę a- 
pie jos vedamą skyrių ir jeigu 
savaitė praėjo ir jis nepasirodė, 
skaitytojai pasigedo jo. Kartas 
nuo karto ji taipgi rašydavo ki
tus straipsnius įvairiomis pro
gomis ir klausimais.

Be abejo, kad Suzanna ir iš
tekėjus paliks musų bendradar
bių šeimos narė. Mes tikimės, 
kad nors ir toliau nuo mus gy
vendama, ji neužmirš savo sė
lių pąžinčių ir papročių, viėna 
kurių buvo kas savaitinis paši- 
rodymas su savo kino kolum
na. Nora Gugienė

pasisekimo jąi naujoj gyveni
nio vietoj.

£ » M
Kalbamo klubo sekretorę, 

Mariutę Carter, šionps dieno- 
mis palietė skaudi nelaimė. Mi
rė jos vyras, Wilbur Carter, ir 
buvo palaidotas Mc/unt Hope 
kapinėse spalių 2 dieną.

Liokii.ne jąm ramaus poilsio, 
o Mariutei reiškiame užuojau- 
tą-netękus draugo.

» « # .
Klubas apgailestauja netekęs 

savo darbščios narės, Barboros 
Mickus, kuri gavus pastovų 
darbą Moline, III., persikėlė te- 
Uais gyventi, Gero pasisekimo 
jąi naujoj' vietoj. P.

TĖVYNES ILGESIO SLEGIAMA
Giedras ir maloniai atbum 

dančios saulutės švelniais spin
duliais gaubiamas sekmadienio 
rytas. Aplinkf jaučiamas tylus 
ramumas. Visi, nuvarginti į- 
temptų savaitės darbo dienų, 
ramiai naudojasi ilgesniu sek
madienio ryto poilsiu. Tik ma
nęs miegas neima, blaškausi ne
rimo slegiama. Bandau slinkti 
į sapnų gilybę, nutolti nuo gy
venimo rūstybių, klastos ir ne
teisybės, bet... veltui, blakstie
nos nesimerkia. Mintis gena 
mintį, vingių vingiais banguo
ja galvoje nerimas.

Igesio kupinais jausmais, 
sparnuotomis ir lakiomis it 
drugeliai svajonėmis, plasnoju Į 
anapus okeaną. Apima neribo
tas noras, pabraidyti anstyvo 
ryto tyra pievų rasa, pamin
džioti kadaise vaikščiotais take
liais, kuriuos šiuo momentu 
taip artimai ir meiliai juntu. 
Slenku į netolimą praeitį, kada 
tėvynės grožis dabino kiekvie
ną kampelį, kada miško paukš
čiai savo įvairiu čiulbesiu rami
no prislėgtą sielą, didingų me
džių ošimas teikė ramumą ir tų 
tyrųjų ' laukų slmų ir dukrų 
skambi ir patrailkli daina ener
gingai ir garsiai plintanti iš 
jaunų ir sveikų krųtinių, kvė
pė patvarumo, meilės1 ir prisi
rišimo viskaA,” įkas gera, dora 
flr naudinga. Ilgesio troškulio 
atbųdinta panorau pabuvoti toj 
šiaudinėj pastogėj, iš kurios iš
slinkau dar nepažinusi ir nepa
tyrusi sunkių likimo kartybių^ 
Taip panorau pajusti motulės 
tneilę dykrai, priglausti savo si
dabre; ančių galvą prie jos iš
vargusios krutinės ir pakuždė
ti jai savo vargus, rupesčius'Tr 
sielvartus, kuriuos /lik ji tesu- 
prastų, tils ji viena įvertintų ir 
užtartų, tik ji viena meilės ku

pinais žodžiais suramintų ir su
teiktų jėgų tęsti miglotą gyve
nimo, kelionę! . ..

Ašaromis apšlaksčiusi gražią
ją ir tyrają praeitį, tą svajoja
mą, bet nepasiekiamą tikrovę, 
užmergiu akis ir tvirtai laikau
si, kad nepaskęsti į beviltę .. . 
Iš širdies gelmių išsiveržia gilus 
atodūsiai ir aš skaudžiai pajun
tu savo gimtinę vargo ir prie
spaudos prislėgtą .., Tarytum 
matau jaunystės dienų pramin
tus takelius — užėlusius, nebe
girdžiu tų tyrųjų dainų, jų gar
sai sustingę, medžių liūdnas oši
mas tik slegia sielą... O kas 
Žino ir senos motulės likimą?... 
Gal tik jos šaltas kapas besu
prastų ir užtartų likimu bangų 
blaškomą dukrą?...

Pro ašarotas ir užmerktas Li
kis matau liūdinčią tėvynę, gi
laus skausmo išvagotus žmonių 
šešėlius, gedinčius naujai supil
tų kapų, nekaltai kritusių au
kų, atkakliai gynusių savp tė
vynę nuo svetimų niekšų!...

Taip, jie krito... ir it tie 
ąžuolai, pačioje jaunystėje pil
kojo save, kad palengvinti naš
tą likusiems.

Jų tėvynė nįelęad nebematys, 
jie nebegalės padidinti lobyno 
kilniais darbais. Šiandien jau ir 
mums, kritusiųjų giminėms, 
draugams bei pažįtamiems jų 
apgailėtinu likimu abejoti ne
betenka. Kasdien vis daugiau ir 
daugiau spaudoje skaitome ar
timų vardų, kurių gyvųjų tarpe 
jau nebėra arba tehežusta žiau
rios rankos paliesti.

Staiga sukrečia baisaus vaiz
do šiurpuliai, krutinėj pajuntu 
kerštą tiems budeliams, kurie 
drįso užtraukti istorijoj retą 
žiaurumą musų šaliai.

Subunda noras skubiai pagal
bai, be|, kaip, kpkiu budu? Juk
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kartų skaudi tėvynės rykštė jau 
buvo mus bendram darbui ne
va sujungus. Atrodė, kad visi 
vieningai supratom skausmų, 
kad visi ryžtingai užsimojom 
tiesti kelius į visų pakraipų lie
tuvių susitarimų dėl 'atkaklių 
kovų tėvynės išlaisvinimui.

Ir mes tikėjom, kad visi, ku
rie dėjos bendram darbui, tai 
dėjos savo jausmų skatinami, 
be jokių užkulisinių minčių, be 
klastingos fabrikacijos. Ir kada 
paaiškėjo, kad buvo tokių, ku
rie stengėsi kelti įvairiais bu 
dais tarp bendrai^ dirbančių sa
vitarpinį nepasitikėjimų ir patį 
darbų ardyti, kiekvienam aiš
kinant skirtingai, peikiant bei 
kritikuojant asmenis, nesiduo- 
danČius lengvai pakreipti į ša
liškumų, tai aiškiai pasirodė, 
kad dirbti su tokiais neįmano 
ma. Atrodo, jie niekad nesiekia 
tos bendrosios laisvės, kurios 
siekti privalo ne atskira kuri 
nors grupė, bet visi bendrai.

šiokiu momentu, kada skęs
tančiai nelaimėse tėvynei rei
kalinga skubi pagelba, paguoda 
ir suraminimas, užkulisiniams 
darbams nevieta. Tėvynės ir 
tautos labui bendras darbas 
nereikalauja apgaudinėti vienas 
kitų, nes toks darbas niekad 
siekiamo tikslo nepasiekęs su
byra ir paira pirmiems pik
tiems skirtumams pasireiškus. j

Gaila ir dar kartų gaila, kad 
žmonės, kurie tiek daug apie 
savo “aš” mano, nesuprato, 
kad tautinio ir vieningo darbo 
organizavimui nereikalinga at
sižadėti savo įsitikinimų, nerei
kalinga jų nei paneigti bei pa
niekinti. Čia buvo reikalingas 
visuomeninis idealas — kovoti! 
bendrai ir glaudžiai demokrati
niais, pagrindais tol, kol Lietu
vos nepriklausomybė bus at-

NAUJIENOS, Chicago, UI., „
AlgirdasONA PVCETAITE

Todėl
neliksi man tik minioj ištar- mums pažinus liktų taip arti- 

DID1VIA0 D A tas var^as- Tavo siela drau- nii ir/ amžini draugai. Tddeli lillVlvu 1 AZ11N 1 W giška, atvira be išeiginių rūbų ■ turim stengtis per pirmus su- 
pažinimus prieiti arčiau prie 
žmogaus sielos, o kreipti ma
žiau domės į jo išvaizdų, ru
blis ir tt. Akim matykime kuo 
mažiausiai, o širdim jauskim 
ne tik už save, bet ir kitus...

Kiek pamenu, ten 
daug žmonių. Pamažu 
slinkome .pro juos tai čia, tai 
ten sustodami, žmogus prieš 
mane eidamas mano vardų 
piinėjo .praeiviams, o praei
vių man. Aš moters išdailin
ta šypsena visiems atsargiai 
nusišypsojau, mandagiai gal
vų palenkiau.

Pčrslinkę minių, sustojom. 
Mano veidas persikeitė, pail
gėjo, apsiniaukė.

“Ačiū už supažinimų”, išta
riau, bet mano širdis verkė, 
“Nei su vienu, nei su vienu 
nesusipažinau.” Taip, minioj, 
kada žmogus užsidėjęs savo 
šventadienius rubus neprieisi 
tu prie jo asmenybės, širdies... 
Nesusipažinsi su juo. Nors jo 
vardų ir atsiminsi, bet jo as
menybė tau lieka kaip gatvėj 
praėjusios porelės romansas- 
nejaustas.....Jei aš negaliu pri
eiti prie tavęs laisvai, x drau
giškai, moteriškai, tai mes ne
galim susipažinti. Jei tu, tavo 
atsmenybė, išskyrus 
nepalieka manyje nė 
kiaušio atsiminimo, tai 
nesusipažinom.

Jei tu iš gegužinės parėjęs 
savo batus nuo kojų imdamas 
manai apie jdos, o ne apie

įeis ,į mano sielų ir pasiliks 
joj įamžini, kaip širdyj inoti-
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iKino-Tea trąSl
buvo 
mes nos įspausti paskutiniai žod

ziai...
Mes tik vardų ištarę praei

nam \ daug žmonių, kurie

Moteris Lietuvių Moterų 
Raštuose

men
ines

Norėtųsi', kad padarytos klai
dos bei išsišokimai butų atitai
syti ir darbo tęsinys taip susi- 
ceinentuotų, kad jokia klasta 
bei užkulisiniai darbai,nebesi
plėstų, tuomet rastųsi nuošir
dumo dėtis prie bendradarbia
vimo ir ryžtingai laukti gerų 
pasekmių. —Liaudies dukra. '

Nepriklausomybė 
yra bangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai 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 3\k%.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec. 

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

nų likai be pažinčių.
Ar atsimeni tuos vakarus 

ten toli priemiestyj, kaip mes 
subėgdavom vienos kambarė- 
lin su gitaromis, mandolino
mis, dainomis? Ne, nebuvom 
užsidarę tik vienos. Kiekvienų 
kartų burelyj atsirasdavo nau
jų. Kiek įdomaus draugiško 
pasikalbėjimo, kiek nuošir
daus klegesio.

Tavo gyvenimo pasaulyj 
naujas žmogus... Laikyk tu jį 
savo širdyj ir prašyk vietos 
tarpe jo draugų. Nors daug 
metų praėjo, bet jų veidai ne
išnyko iš, tavo širdies. Slaptai 
tu juos mintyj dažnai aplan
kai. nors ir nežinai, kur jie 
gyvena ir kaip. Tu su jais esi 
susipažinęs, kaip žmogus atė
jęs ant šios žemės žmogų gali 
pažinti...

> Aš žinau, tu, kuris norėjai 
mane vakar pažinti, priėjai 
prie manęs tik minios akių 
tiltu...

šiandien tu meldi, kad ne- 
palikčiau tavo miestų tavęs 
nepažinus... Rytoj ten mažam 
būrely susipažinsim —tu pa
matysi senai susipažinę drau
gai... neperskirs mus nei to
lis, nei juros draugų... Nors 
kartais bus taip maža laiko, 
bet mes mintim aplankysim 
viens kitų... O, kaip brangi, 
brangi bus musų pažintis... Tu

iPeržvelgus visus 
teraturos kurinius, 
me, kad moters vaizdavimas 
užima gana nežymių vietų, 
tuo tarpu, kai kitų tautų ra
šytojai sukuria moters garbei 
ištisus himnus, išaukština mo
terį ir pastato jų dažnai net 
aukščiau vyro. Pavyzdžiui, 
Šilerio “Orleano Mergelės” 
Joana yra tokia pat karžygė, 
kaip ir Vilius Telis; amerikie
tė rašytoja Pearl Buck kinic- 
tę moterį daug labiau vertina 
negu vyrų. Tad kodėl gi lietu
vių literatūroj moteris taip 
mažai rodoma? čia kaltos, ži 
nomaj gyvenimo aplinkybės, 
kurios neleido moterei pasi
reikšti, parodyti save. Juk per 
visas Lietuvos kelyje buvusias 
klampynes sveika perėjo tik 
lietuvė kaimietė; ji x ištisus 
šimtmečius gyveno savo sa
manotoj bakūžėj užsidariusi, 
nesirodydama viešumon, ir 
todėl tik jos būdas paliko ne
paliestas svetimų vėjų. Bajo
rė, kuri butų galėjusi atsto
vauti lietuvę moterį aktyviai 
dalyvaudama tautos gyveni
me, buvo nunešta lenkiškumo 
bangos ir Lietuvai 
tavo.

pamatysi

ji neegzis-

buvo gy
ni a tom ir

Kaimietė lietuvė 
venime, kaimietę 
literatūroj. Iš tikrųjų, didesiTė 
dalis moterų, randamų musų 
literatūroje, yra moterys kai
mietės.

Čia pažiūrėkime, kaip vaiz
duoja moterį kita moteris — 
rašytoja. Aišku, kad moteris 
moterį geriau pažįsta, geriau 
atjaučia ir 
pavaizduoti 
singiau.
Žemaitės ir

supranta, 4ad ir 
moterį ji gali tei-

meto Lietuvoje tokių įvy- 
budavo nemaža. Tai vie- 
kaimietės moters minu- 

duona ne viena
suviliodavo. 'Puolus

Lazdynų Pelėda rodo kąimie- 
tės mergaitės puolimo kelių 
To 
kių 
nas
sas. Lengva 
mergaitę
—nekelti, o grims t i dar giliau 
—skaudi 
tos sielos

tamsios, neapšvies-
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“You’ll Never Get Rich” Ghi- 
cagb teatre yra vienas tų veika
lų, ant kurių gali atsidėti dėlei 
“good time”. Tai muzikali ko
medija, kuri skiriasi pavyzdin
gai nuo šiandieninių veikalų a- 
pie armijos šposus.

Frėd ^kstaire tampa kareiviu 
kad iš ženatvės pinklių išsisau
gojus, bet meilė jam ramybes 
neduoda. Gražios mergelės u- 
niforriių nebijo ir Fred susiran
da, kad ir armijos kalėjime, 
kur jis, liuoso laiko turėdamas, 
gan mikliai pašoka.

Gražiai šoka ir Rita Ilay- 
Worth —,nauja šokanti žvaigž
dė, kuri ligi šiol vien pasikėsi
nančias mūviu sirenas charak
terizavo.

Ponas ne prezidentas
(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)

III.

Šatrijos Ragana, 
f . *

Kiek kitokia, tačiau turinti 
bendrų bruožų, yra lietuvė in
teligentė. Šatrijos Raganos 
moterys —mamajte, Viktutė 
(kurios, liesai ne kaimietės, o 
bajorės) jau nepasitenkina 
vien uždaru šeimos gyvenimu. 
Jos jau turi savus norus, sa
vus troškimus, gyvena savo 
gyvenimu. Mamaitė atvirai 
reiškia savo pažiūras,1 skirtin
gas nuo pažiūrų savo vyro, bet

Be miklių kojų, veikale! ra
site ir linksmų dainelių bei Ro- 
beį‘t Benchlio ypatingos komiš
ko gyvenimo filosofijos.

Negailėsitės pinigų ir laiko 
praleidę Chicago teatre, nes be 
Jinimy Dorsey orkestro groji
mo patirsite, kad vienaip ar ki
taip “You’ll Never Get Rich.”

Suzanna Viliutė

(Tęsinys)
Bilas Birbilas net apstulpo 

nuo tokios jų drąsos, o jos, kaip 
ir tyčia, pirštais į jį rodydamos 
sakė: “šėm ant tokio preziden
to, šėm an j u, thi!” Kai ku
rioms ir to nepakako, tai jos 
dar pridėjo: “Psss ant tokio 
prezidento. O kas jį rinko? Kas 
jį į tų aukštų sostų įkėlė? Jis 
pats su razbaininkais! čia, A- 
merikoje, tai kas kita, čia pre
zidentas— tai vyras — daugu
mos žmonių balsais išrinktas. 
Tokį prezidentų tai tik vienas 
malonumas ir gerbti ir mylėti. 
O Smetona — psss...”

Dar kitos juokėsi, kad jis — 
Smetona — atvažiavęs čia “ant 
loskavos duonos pagyventi, sve
timoje ganykloje dykai pasiga-

suprasti, įvertinti ir išaiškinti, 
tai reikia jį matyti, su juo pa
sisveikinti ir cigarų surūkyti. O 
aš su prezidentu mačiausi, šne
kėjausi ir rūkiau. O jus kų? 
Nieko! Reikia ir šiaipjau viso
kio svieto daug matyti ir jo 
psikologijų pažinti. Reikia ir in
teligentu vyru būti. Ir ne dėlto, 
kad esi skalėje kelnių sėdynę 
prazulinęs, bet dėlto, kad esi

šokių komitetų milinguose sė
dėjęs, kur mislijama apie tau
tos reikalus, kultūrų ir ateitį 
šviesesnę, negu buvo vakar ar
ba yra šiandien. Matote... Rei
kia turėti ir drabužį, kurį dėvi 
aukštus pleisus pasiekę vyrai. O 
jų,s, bobos, ką? Paleidę liežuvį, 
kaip piemuo botagų, ir dac oi.”

Numojo jos ranka ir išėjo. Ir

!

atvejų nusileidžia. vyrui, šir
dyje paslėpdama nepasitenki
nimų. Drųsesnė yra Viktutė. 
Ji—gražus, idealus prieškari
nės Lietuvos inteligentės vaiz
das. Ji tačiau ne tipas, o tik 
viena iš išimčių, nes daug to
kių Viktučių ,vargų. ar buvo. 
Viktutė, švelniasielė mergaitė, 
o tačiau nesijaudina dėl “lit- 
vomankos” vardo, dėl bajorų

priekaištų. Ji ištikima savo 
idėjoms ir nebijo jų viešai 
skelbti. Panaši yra ir Bitės 
vaizduojama Elzė. Elzė aiškių 
pažiūrų, tvirtos valios, labai 
ideali. Ji pasiaukojo draugės 
gerovei, atsižadėdama savo 
laimes; pasitenkinimų ji tiki
si rasti visuomeniniam darbe, 
darbe savo kraštui, savo tėvy
nei.

Tokias lietuves moteris 
vaizduoja senesnioji musų ra
šytojų karta. Dabartinė, jau
nesnioji karta, turi uždavinį 
parodyti dabartinę lietuvę

Ir ko jos neprišnekėjo. Ir kų 
tu joms padarysi?

Bet iš tiesų, kad i” nereikia 
joms nieko daryli. .Juk jeigu 
jos nešnekės, tai šitas pasaulis 
bus kaip kapas: kurčias, šaltas,

šneka, juo labiau, kad jos, be 
šnekėdamos, labai daug nuogos 
teisybes pasako. Tikrai.

Vis dėlto Bilas Birbilas turė-

Bet jis varė savo, šnek ėdi
mas, aiškindamas, bandydamas 
įtikinti jei jau ne bobas, tai 
nors “namie darytas” dešrai 
maltinius, kumpius, rūkytus la
šinius ir raugytus agurkus. Jis, 
mat, norėjo parodyti, išrodyt!

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

sakė:'“Jųs> bobos, pasiliksite 
bobos. Ir jum liežuvio nieks 
prie gomurio neprikals, kaip 
prikala šiumeikeris puspadį prie 
šiuso pado. Tai šiur. Jei nebū
tų jų čiuprynos kirptos, tai sa
kyčiau ilgas plaukas, trumpas 
razumas, ir dac oi. Bet dabar 
tai pasakysiu, kad prezidentą

aukštumų visiems ir viskam, 
gyviems ir negyviems sutvėri
mams.

Negausite
DYKAI
LĖLIŲ
Negausite už dyką lėlės 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
kėjote. Atsilankykite dabar Ka
lėdų dovanų pasirinkti.
Atida
rykite

Charge
Acc’t

6446 So. Halsted’ St

miete moteris gal nedaug te
pasikeitė, bet inteligentė . mo
teris smarkiai progresuoja ir 
jos tipas dar nėra visai susi
kristalizavęs'. Tai rašytojos ne
noriai ir atargiai vaizduoja 
dabartinę moterį.

Orintaitė.
Pavyzdižiu, Orintaitė vaiz

duoja moterį (“Paslėptoj žaiz
doj ”), kuri gyvena dar tik 
šeimos gyvenime; tik čia ji 
reiškiasi. Viešumon ji dar ne
pasirodo, visuomeniniame dar
be nedalyvauja. Platesnio 
masto moterį vaizduoja Si
monaitytė “Pavasarių audroj”.

Advė tvirtai žengia per gyve
nimą, neh'ižta nuo smūgių, sa
vo laimę aukoja ant tėvynės 
aukuro. Ji girdi ir supranta 
tėvynės balsų, ir visas savo jė
gas tėvynei aukoja.

tokia šių dienų moteris. 
1 ačiau visai aiškus ir išbaigi 
tos lietuvės moters tipas šių 
dienų literatūroj dar nepasi- 
rodp., Jis jau yra gyvenime, 
todėl jaunųjų rašytojų užda
vinys surasti tų tipų, išves
ti į šviesų ir parodyti pasau
liui tikrų naujų laiku lietu
vaitę. L_Pr „

Kas Daryti Su 
Švenčių Puotų 
Liekanomis r '7

Thanksgiving diena jau netoli. 
Mažai bus namų, kur šeimininkės 
neparuoš didelius kalakutienos ar 
kitokios paukštienos pietus. Bet, 
didesnių pietų ne viena šeiminin
kė suką galvą ką daryti su paukš
tienos liekanomis, štai kelios su
gestijos.

Kalakutienos
Casserole

Sviestu ištepkite kelis Lietinius 
puodukus naudojamus bandukių 
kepimui,, sudėkite į juos smulkiai 
sumaltą kalakutieną, sumaišytą su. 
grietinė. Į kiekvieną puoduką įdė
kite 2 šaukštais grietinės, pridė
kite 2 šaukštais grietinės, randė
kite''druskos, pipirų ir tarkuoto sū
rio. Įdėkite puodukus į karštą van
denį, ir kepkite apie 10 minučių.

Kalakutiena 
A La King

Kalakuto “baltą” mėsą supiaus- 
tykit į smulkius šmočiukus, sudė
kite į blėtihę. Ją uždėkite ant kar
što pečiaus. • Užpilkite karštos grie-, 
tinęs, tiek, kad mėsą apsemtų. Pri-' 
dėkite 1-ną smulkiai sc.piaustytą 
saldų pipirą, truputį druskos ir 
pavirinkite, truputį.

Vištienos 
Souffle .

Smulkiai sukapokite 
kus vištienos. Padarykite padažą iš 
1 šaukšto sviesto, 1 šaukšto miltų 
ir 2 puodukų karšto pieno ar bul
jono. Pridėkite šaukštuką kapotų 
petruškų, % puoduko duonos tru
pinių, 1 šaukštuką druskos. Pridė
kite 4-is plaktus kiaušinių balty
mus, ir viską sudėkite į sviestu iš
teptą apskritą blėtiųę. Kepkite apie 
30 minučių, ir tuojau paduokite, 
stalan. Vidurį išpildykite grybai^ 
grietinėj ar. žirniais.

Vištienos 
Mousse

% dėžutės citrininės želatinos 
vienam puoduke karšto buljono.

1 puodukas vištienos
1 kapotas pimento
Druskos
Vz kapoto svogūno
% puoduko kąpotų alyvų \ 
1 .puodukas plaktos grietinės 
1 puodukas kapotų salerų 
1 šaukštas actp 
Paprikos

L % puoduko kapotų riešutų
1 puodukas susmulkinto anana

so. ,
Į želatiną sudėkite patrovas 

žymėtoj tvarkoj ir atsaldykite.

>01sen -
ir 

Sefit.
vaka-EbannE&Laždynų Pelėdos 

Raštuose.
Lietuvės rašytojos vaizduoja 

dvi moteris, kaimietę ir inte
ligentę. Pirmųjų, kaip žino
me, yra daugiau. Prieškarinės 
lietuvės kaimietės tikrų vaiz
dų gauname iš žemaitės ir 
Lazdynų Pelėdos raštų, že
maitė, būdama realistė kai
mietę ėmė tokių, kokia ji bu
vo, negražino x ir nejuodino 
jos. Ji moterį rodo kasdieni
nio gyvenimo aplinkoje, nesu
darydama jokių dirbtinų sų- 
lygų jos budui pasireikšti. Ir, 
štai, turime Žemaitės kaimie
tę; darbšti, kantri, paprasta, 
tyli, nuolaidi vyro vergė. Argi 
bereikia didiesnio nuolanku
mo, kaip “Marčios” ^atrės, 
*kuri. ir barama ir kohojama 
tik tyli. Tiesa, ji ir tylėdama 
dirba zsavo darbų, bet vis tik 
galų gale turi nusileisti. Vyro 
niekinama, vyro tėvų ujama, 
ji tik susigriebia už galvos ir 
tyli dantis sukandus. Išsiva
duoti iš to “pragaro” ji nega
li; pasmerks ir Dievas ir 
žmonės. Be to, ji žino, kad ši 
kančių grandinė baigsis tik su 
mirtim, todėl jokios kitos iš
eities nė neieško. Taip pat ir 
“Topylio” Zosė tik tyliai ken
čia, pamačius, kas pasidarė iš 
jos mylėto Topylio; ir ji žino, 
kad tie pančiai nenutraukia
mi.

Liūdnas kaimietės gyveni
mas, bet dar liūdnesnė jos 
dvasios būklė. Ji neturi kas 
patartų, pamokytų, parodytų 
kitokio gyvenimo pavyzdį. Ji 
negauna šviesos, negauna mo
kslo ir taip vargsta, skursta. 
Tik Lazdynų Pelėda rodo mo
terį (‘/Radybos”), kuri, iš gilė
tojo kaimo ištrukusi, patenka 
į kitokių aplinkų, pažįsta švie
sesnį gyvenimų.

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

ŠTAI! ‘Naujas įkvėpimas — 
tas paskutinis pagerinimas— 
padaro valgį gardžiausių! 
Kaip virėjo prieskoniai, pui
kesniam skoniui^ 
kas tai 
pridėta 
01d Golds!
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Adresas

%Pirkite tose krautuvėse, ku - 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

P. Lorillard Company 
■founded 1760

M
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No. 2993 •

Miestas ir valstija

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
K39 So. Ilalsted St» Chicago, III.
\ Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

COPR ,9*1, NG6DL6CRAFT SERVICG, INC

CROCHETED ACCESSORIES PATTERM 2993 3

No. 2993 — Mėgsta mergaitės kepuraitė ir pirštinaitės.
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LATAKAM
(Ištariama La-ta-ky’-a), P* 
rinkti, labai

, tinto Viduržemio taba 
nabar P^tas prte nauM 

, mlds šis brangus iap*» 
Ste?ia nauja. « eiga- 
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met patys suomiai nori nusikratyti nacių ir nuolatos pa
brėžia, kad Suomija kariauja ‘ 'tik užsavo tautinius sie
kimus, tai vargiai butų išmintinga stumti juos į Vo^ie- 
tijos glėbį.

Jeigu, anglai paskelbs karą Suomijai, tai jai nebus 
kitokio kelio, kaip sudaryti apsigynimo’ sįjun0 su v0-; 
kiečiais. Tokia sąjunga gali Suohiiią paąkahdintįi' Kuo
met Hitleris bus sumuštas, žlugs ir SuomijA. jBet ar'Suo- 

.riiija bus tėkį likitil^ užsipelniusi? Jiš niekam'skriaudos 
1*25 iki Šioj'bebuvo ^padariusi.:;Vįsa jos nelaimė yra ta, kad 
f’75 ji yra maža valstybė ir stovi ant kelio didiemsiems gro- 
-bikams. ’ ‘ . < ' ' ‘>"

;Prieš dvejus mefus, kai Rusija stojo į talką Hitleriui 
ir iš pasalų užpuolė Benki ją; su kuria anglai turėjo karo 

_T.| sąjungą/ tki' anglai Stali’riUi 'kabo' iieškėlbė.' 'Wašliifi^to- 
' ii • 1 n Rfišijbs iš* b^Sis|tai'’pagrobtosKieno klaida? lenkų teritorijos. Tai kodėl dabar turėtų būti visai kitoks

1 • > V u-. . mastasį taikomas (ŠųomĮjąi? KddęJ Suomija turėtų būti
Suomija atmetė Jungtinių Valstybių reikalavimą, baudžiama, kaipo agresorius, kuomet ji niekuomet agre- 

' ' * ‘, I soi*iuš nebuvo ir šiandien nėra?" " '
Pasmaugti mažą tautą yra lengva. Tą ir Hitleris 

moka padalyti. Bet’ didžiųjų' dfeniokrątijų Valdžios turė
tų surasti geresnę ir žmoniškesnę išeitį'iš šito keblumo.
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kad ji liautųsi kariavusi prieš Rusiją ir atitrauktų savo I 
kariuomenę iki senosios šuomių-rusų sienos. Ji sakosi 
vedanti apsigynimo karą ir kariausianti tiktai tol,; kol 
nebusiąs užtikrintas krašto saugumas; bet kolkas šis tiks
las dar nesąs pasiektas, todėl ji negalinti sustoti. !

Mums atrodo, kad Suomija daro stambią klaidą. Tiej 
sa, visų ‘ aplinkybių mes nežinome; Galimas daiktas, kad 
Suomiją verčia tęsti karą vokiečiai, kurie turi'ne mažiau 
kaip 9 ar 10 divizijų Suomijos teritorijoje; ir jeigu'Suo
mija mėgintų pasitraukti iš karo prieš! vokiečių valią, 
tai jie užpultų ją. 0 kas tuomet ją apgintų?

Suomija padarė klaidą, kuomet ji įsileido nacių ka
riuomenę į savo žemę. Bet ji įsileido vokiečius, bijodama 
rusų, kurie, ir taiką pasirašę su Suomija, nesiliovė ją te
rorizavę.

Tas faktas, kad Suomijoje buvo kelios divizijos vo
kiečių kariuomenės, davė priekabę bolševikams, kai Jtik 
prasidėjo Vokietijos-Rusijos karas, pradėti bombarduoti 
Suomijos miestus ir uostus. Šitos bolševikų atakos iššau
kė Suomijos protestą; o paskui, kai atakos nesustojo, 
Suomija stojo į karą. : ' '
. Nežinia, gal būt, ir be šitų Maskvos provokacijų suo

miai butų kariavę. Jiems buvo puiki proga suvesti Są
skaitas su sovietų Rusija, kuri 1939 m. gruodžio mėnesį 
juos be jokio pagrindo užpuolė ir per tris su puse mėne
sius žiauriai teriojo jų kraštą. Amerikos valdžia ir vi
suomenė nebūtų pasmerkusi suomių, jeigu jie šįtį progą 
butų panaudoję be jokių naujų provokacijų iš Maskvos 
puses. , K t

Tai visai aiškiaLfhatyt iš valstybės sekretoriaus pa
reiškimo Suomijos ministeriųi Pročope. Kalbėdamas su 
pastaruoju, sekretorius Hull tarė: ’

uAš pasakiau, kaip pirmiaus kad buvau pareiš-| 
kęs ministeriųi, jogei aš džiaugiuosi, kad Suomija 
atgavo savo pražudytąją teritoriją.”

• - ............ ) T > ‘ ! -r Ii
Vadinasi, Jungtinės Valstybės,ne tiktai nesmerkė 

Suomijos, kuomet ji paėmė ginklą prieš bolševikūs, bet- 
dargi džiaugėsi, kad ji bolševikams išlupo kailį ir išvijo 
juos lauk iš savo,žemės! koifiinghš nacių žmogus Viešai

Maskva turėjo numanyti, kad taip atsitiks. Jos pa- 
reiga todėl buvo, kai prasidėjo karas su Vokietija, kuo /
greičiausiai susitaikyti su suomiais, pasiūlant jiems ge- 
ruoju gražinti tuos teritorijos plotus, kurie buvo nuo fa ,s’ <a. . 0 
Suomijos atplėšti, ir užmokėti atlyginimą uz padarytą greitos karo pabaigos< Hitleris 
Suomijai žalą. Šiandien yra gerai žinoma, kad Suomijoje' šiemet bent dvejetų kartų buvo 
buvo stipri opozicija karui prieš Rusiją. Šita opozicija( iškilmingai užtikrinęs Vokieti- 
butų buvusi sustiprinta, ir karo šalininkai nebūtų galę-1 los žmones, kad karas pasi- 
ję įtraukti Suomiją į karą. ' baigs;*“^idžiausĮu.Reicho trium-

jaus pradėti mėtyti bombas j Suomijos miestušjšUo bįtim"zmo” jb 

lui Mannerheimui ir kitiems karo salininkams to tipai Lai ĮrodiMa,' ka^Vokietija tu- 
ir reikėjo. Suomijos seimas pasisakė už “apsigynimo■ būti:b^ifudšiibi^l|dr-Iri sun-
rą” prieš Rusiją, nors tikrumoje jisai labai “greitai pa-|kidr'pvai-šu’^Vb priešais, 
virto revanšo (atsilyginimo) karu.' 7 ; " • f 0 kad-žumiiŽ'nesigailėtų au-

Kuomet gaisras prasideda, sunku jj užgesinti. Jjsaidkij; ŪTrfaa^^oįSa^hdos mi
gai būt, dar galėjo būti, jei ne viSal užgesintas, 'tai bffisia at-
lokalizuotas. Bet čia turėjo veikti didžiosios valstybėjJpyatai- 
Anglija ir Amerika. Anglai turėjo priversti Stajiną bė; į?“ talk,n,nkaI’
atidėliojimo pasiūlyti taiką Suomijai ir turėjo prifaftbi&i 156 pa"
Amenką būti tarpininku. Bet iki riigpiucio ihenebip 18Vokietijos žmo- 
dienos nieko konkretaus nebuvo padaryta. JTiėsd; 'Ąng-j I15ni.į tinka dabar-iSltentėti, bus 
lijos valdžia ir spauda barėsi; Suomijos vienintelis atvi- inenknitikiš, baiyfeitiint su “pra- 
ras uostas Petsamp buvo ‘anglų 'uzbib^uot&s;-^ jeigu
laikraščiai šuoniiUihš grasino ir juos^ vm^ ^ud^^ K1

Bet prieiti taiką šitokios “diplomatijos” keliu nega-1 ši.tie
limai Suomių kova fojėl tęsėsi ir pasiekėte laipšnid, fcad]Goebbefeo arghmėntai^h stip- 
mažiukės šiaurės respublikos ginklas pito 
gas ne tiktai vienai'sovietų fronto sekcijai; • oetr^vjsa“" * ' ' *
Rusijos susisiekimui su dabartiniais josios sąjunginin 
kais. Jeigu' suomių pagalba leis ’rfdciarri '̂ atfilrsti^Mur 
manską ir Archangelską, tai karo medžiagų dįjįntim^š- j 
rusams iš Anglijos ir Amerikos bus labai apsunkintas. rą’ ta]

Suomiai daro didelę klaidą, tęsdami karąRu
siją, kuomet šios padėtis darosi vis'labiau desperatiška/- 
Bet klaidas darė ir tps valstybes, kunos ją siahffidn! 
smerkia. Jų visų klaidomis pasinaudojo Hitleris. Maskva' vertus? Gbčbbėlsaš ^teiigiasi su- 
dabar verčia anglus Suomiją ^ubaušti’Y^askelbfiftV J^i 
karą. Bet kokia bus iš to nauda demokratijoms?

tiAiit'.Aii ■ .1 f o.ij.
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kokius Vokietija įgis, jeigu per
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Telegrafu iš Berlyno neseniai, 
buvo perduotas Amerikos spau
dai Vokietijos propagandos mi- 
nisterio, Dr. J. "Goebbelsp/ 
straipsnis, atspausdintas žurna
le '“Das Reich”. Kelioms die
noms Vėliau Amerikos' spaudo
je pasirodė ištisas to strhipsnio 
tekstas. ;

Jisai yra įdomus daugiausia 
tuo, kad nacių propagandos mi- 
nisteris kalba apie karo sunku
mus ir aukas, kurių reikalai!j a 
iš Vokietijos žmonių dabartinė 
kova dėl Europos Užvaldymo. 
Goebbėlsas1 sako/ kad svarbes
nis klausimas yra'ne kada pa
sibaigs kafas, bet kaip jisai pa
sibaigs. r ■

'“Jeigd m^'laimėMime’’, Ta
šo Dr. Gbėbbelš, “vislias bus 
laimėta: žaliavos, laisve, mai
stas, gyvenimo erdve, bazė 
socialinėms musų krašto re- 
formoms ir proga pilnam A- 
šies valstybių bujojimui: Jei
gu mėš pralaimėsime, viskas, 
bus pralaimėta — atseit, vi
sa musų iautos ekzistencija.”
Tai pirmas kartas, kad atsa-

yra tas 
propa- 
nežada

os žino

iį •'.j. j r o versauo taiKOs jie per zv 
metų d^a^o,f*kad' pergalėtojai 

jinin- labai žiauriai su Vokie- f’
tlj&f o1dabar Vokiečiai bijo, 
fecl, jeigu jie vėl pralaimės ka
rą,’ tai taikos sąlygos bifc jiems 
daug šidtkštešfįsš^1'•

Palaikai'*yt$ktetijos žmonėse 
šitą*Wfril£ jT^V^rfausias nacių 
propag&ridos ’užda Vin^s. Antrą 

stiprinti jU‘pasiryžimą, pasako
damas apie didėjiiis laimėjimus,

“Proga, kurią vokiečių tau
ta šiandien turi”, rašo jisai, 
“yra didžiausia, bet ir 
kutinę.”

pas-

LIETUVOS LAISVE IR SOVIETU RUSIJOS 
UŽSIENIU POLITIKA 
n C’.p.in *’ y.;

KOMUNISTIŠKA 
BIRBYNĖ

Komunistai dar vis nesiliauja 
plepėję apie Dr. Pr. Ancevičių, 
kad jisai siunčiąs savo telegra
mose; “nacių, propagandą”. O 
didžiausias plepėris iš jų visų, 
Antanas Binjba, pasakoja, kad 
Ahcevičiusesąs “Hitlerio ’ pa
skirtas ir Hitlerio apmokamas”. 
Jokių įrodymų šitai savo pasa
kai, jisai, žinoma, neturi; bet 
komunistams įrodymų juk ir 
nereikia. ,'Tfirp tiesos ir melo 
pas juos iš viso jokių skirtumo 
nėra, thi'kdni'da’i\ Čia ką nors 
įrodinėti?- , ■

Tačiau šitie Limbiniai šmeiž
tai prieš Ancevičių yra kartoja
mi su tam tikru “strategišku” 
apskaičiavimu* >> Bimba ir jo 
draugai, žmonių mulkintojai, 
maho, kad jeigui jie įkals į gal
vą savo publikai, j ogei Dr. Ah
cevičius yra f‘Hitlerio apmoka
mas agentas”, tai ta publika 
netikės faktais, kuriuos jisai 
praneša savo telegramose. l’

’ ... >

Šitaip mulkinti galima tiktai 
labai neapšviestus žmonės. A- 
merikos skaitančioji publika ži
bo labai gerai', kad iš Vokieti
jos (taip pat, kaip ir iš Rusi
jos) nbateįila beveik nė vienos 
žiriioš, kuriose nėra primaišyta 
propagahdės;1 bet vistiek jiė no
ri pa tirti,' kas toje šalyje dėdasi, 
ir laikraščiai deda kasdien ilgas 
telegramas iš Ėerlyho. Neretai 
jie atspausdina ‘ištišds Hitlerio 
ir kitų nacių šulų kalbas, o šio
mis dienomis daugelyje Amėri-1 
koš laikraščių buvo' perspaus
dintas propagandos ministęrio 
Gdėbbelšo straipsnis (pa v. 
“New York Times”' įdėjo jį 
lapkr. 10 d.).,

Protaujančiųjų skaitytojų ta 
nacių propaganda nesuklaidinė, 
nek jie mokai atskirti ' faktus 
nuo propagandos’1 : 1

> '«... * * •» 4 i

rSir 'komurristų laikraščių 
skili ty to jais,: ih aty t, yčhx kita ip. 
Ką ’• jiems pašaktf Bimba ■ arba 
kftaš * jų: ^“MrforitėttiŠ^, tą jie^ 
praryja, kaip tikriausią 'tiesą,i 
hbi^s' tai būtį gryiiks YiielašV Jie 

‘savo proto nevartoja. 1 
: Nedaug jo tevartoja , ir pats 
Bimba, nes ji^ai turi aukštesnių 
fuž save “autoritetų”, apie ku
rių f‘neklaidingumą” jam*nevk- 
įlia abėjot0 Todėl, kdF'StBnas 
buvo geruose 'santykiuose su 
'Hitleriu, tai Bimba dįenk'liš die
nios vedė hitlerišką propagandą 
^Lais^š” špgltogė l’(M>?Tčaia 
mes įlarodoriie vieną kitą tos Jo 
propagandos pavyzdį).rO ddbar 
įj įsai tą propagandą^ prikai šio j a 
kitiems j ':i

Panašiai atsitiko ir su Lietuj 
va. Pirmiausia Sovietų" Rusija 
pasistengė’įsikibti į Lietuvą į- 
piršdama įgulas ir neva grąžin
dami Vilnių ir dalį teritorijos. 
Nors latviai ir estai nieko ne
gavo; jie taip pat įsileido įgu
las. Daiigdlįs dar gal ir atsime
na, kaip tada “Laisvė” ir “Vil
nis” gyrė tą Lietuvos žygį ir 
net sveikinimo telegramas siun
tė Lietuvės vyriausybei. Ameri
kos lietuviai, nėbolŠevikai, į tą 
sutartį ir neva Vilniaus atgavi
mą pažiurėjo skeptiškai ir su 
dideliu susirupininiu. Pats Vil
niaus atgavimas nesukėlė Lie
tuvoje tokio ’ entuziazmo, kokį 
jis butų galėjęs sukelti, jei tų 
'Raudonosios Armijos įgulų ne
būtų reikėję įsileisti. Kėtvirtoji 
Baltijos valstybė, Suomija, bū
dama geresnėje strateginėje pa- 
dėlyję ir neabejotinai matyda
ma, ką žada tos nelemtosios 
Raudonosios Armijos įgulos, 
pasirūpino nuo jų įsileidimo iš
sisukti. Nei iš šio nei iš to pra-

■ 1 * » 

sideda incidentai ant Suomi j oš- 
Sovietų Rusijos rubežiaus. Kac 
Sovietų Rusija juos inspiruoja, 
niekas ir neabejojo, bet tie ne
laimingieji “Laisvės”! ir “Vil
nies” redaktoriai priversti rašy
ti “finai šaudo į raudonarmie
čius, kurie priversti gintis;..” 
Kokia tų redaktorių sąžinė be
būtų, bet žinau, kad jie nėra 
jau tokie glušai, jog tikėtų, kad 
Suomija užpuolė Sovietų Rusi-, 
ją. To negana. Anot Maskvos, 
susikūrė revoliucinė Suomijos 
“valdžia”, kuri nori gerų santy
kių su Sovietų Rusija. Tą “val
džią” MŪškva tudjau pripažino 
esant lėgalę ir paširašė' kokias 
tai sutartis Suomijės sąskaiton. 
“Laisvės” redaktoriai ’ ant vie
nos kojos tada' šokinėjo.

• j. i '

Ęet, Suomija, pasirodė esanti 
per kietas riešutas gležtai So
vietų Rusijai. Prasidėjo visai 
rinitas karas, bet per kelis mė
nesius ‘bolševikiškasis milžinas 
hesugebė j p įveikti mažytės Suo- 
mijos. Kremliaus vadams teko 
padžiauti ant pečiaus tą “revo- 
Jiūcinę Suomijos valdžią” ir 
tartis dėl taikos su tikrais kraš
to šeimininkais. 1

• Tuo savo elgesiu Sovietų Ru
sija nepaprastai sau pakenkė. 
Pasaulio opinija buvo griežtai 
nustatyta prieš' Sovietų Rusiją, 
nes jad'dabar nebuvo matyti 
jokio skirtumo tačp agresoriaus 
Hitlerio i'r"agresoriaus ~ Stalino’. 
Abh pradėjo! kalbėti ’apiį ^į51ū- 
tokratijų ‘ sun’aikihilną”.'' “Lais
vė”' ir “Vilhfš”"stehgėsi pasklei
sti tą mihtf Anierikos liėtuvių 
taTpe. ' '1
' Po Sovietų Rusijos ir Suomi

jos karb ir Hitleris pradėjo Sa
vo plahlis pėrtVafkyti‘* įš”kovU 
šit 'šuohiiaiš 'vokiečiai šhsidarČ 
įspu'dį/'kad Ra’ii donoj i Armija 
yto' labai gležna," todėl į satVo 
programą įtraukė punktą apsi
dirbti su ja anksčiau, negu bu- 
lvdl numatyta. Nė tik Vokiečiai, 
bėt ii’ dauguma pasaulinių karo 
eksp'ertų inabė, kad Hitlerio ar
mija ėiš per1 'Sovietų Riūsiją pa
našiai 1 kaip karštas 1 peilis' per 
sviestą.1 Dabar jau aiškėja, kad 
į(al nė liek Raudoh'oji' Arihijū 
buvo silpiia, kiek kad suomiait 
^ra geriausi pasaulio kariai.

' Nėūžtėko Stalinui incidentų
Ino L i

šu Suomija, bet jis pasistengė 
iasiųsti' 1940 metais birželio 15 
d. Lietuvai ultimatumą ir be 
, okids kaltės iš* jos pusės ją o- 
ciipūbti. Latvija ir Estija net 
č ultimatumo negavo, nes už

ėmus' Lietuvą nebebuvo pavo
jaus; kad j oš priėšinsis. Lietu
va, mat'galėjo 'priešintis ta pra
sme, kad kariuomene palengvai 
traukdamasi'1 gale j o ‘ pasiduoti 
infėrndbjama Vokietijoje.

Kiek Lietuva buvo nusiteiku
si užsienių politikoje ’ Maskvos 
link matyti ir iš to, kad net po 
birželio 15 dienos- dar buvo 
žmonių, kurie tikėjo bolševikų 
gera valia ir manė, kad ben
dradarbiavimas bus galimas, 
neš kitaip nei toks Galvanaus
kas, nei Krėvė Mickevičius ne
gi butų įėję į Dekanozovo pa
statytą Paleckio kabinetą. De
ja, tie vyrai ne tik apvylė Lie
tuvos visuomenę, bet ir patys 
apsivylę vienas suskubo išdum
ti per sieną į Vokietiją, o ki
tas buvo padėtas namų areštam

Bet okupantams to buvo ne
gana. Matydami griežtą žmoni i 
nusistatymą prieš juos ir bolše- 
vistinę santvarką, jie pradėjo 
masinius lietuvių areštui, trė
mimus į Sibirą 'ir net šaudy
mus. Visi atsimenate, kaip tada 
tąs šventas lietuvių pastangas 
gelbėti savo tautą “Laisvė” kė
liojo bjauriausiais žodžiais, o 
toks Mizara visai begėdiškai ir 
ciniškai rašė ir gynė bolševikų 
terorą prieš nekaltus Lietuvos 
gyventojus.

Ir štai šiandien ta pati “Lais
vė”, tie /patys redaktoriai, tas 
pats Mizara ir kompanija ragi
na užmiršti Lietuvai padarytas 
bolševikų1 skriaudas.

Šiandien Sovietų Rusiją išti
kusioji nelaimė yra Stalino ne
apdairios politikos rezultatas. 
Jeigu Stalinas butų palikęs ra
mybėje Lietuvą, ji, r turėdama 
užnugaryje galingą Sovietų Ru
siją, butų visomis jėgomis prie- 
šinusis Hitlerio agresijai. Tą pa«
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bolševikų skriaudų dantis su
kandus butų galima bent poli
tiškai pasistengti užmiršti, pa
našiai kaip tokias pastangas, 
kad deda lenkai. Bet tam yra 
pagrindinė sąlyga, kad Sovietų 
Rusija pasistengtų atstatyti to
kią padėtį, kokia butų buvus 
tiio atveju, jei ji Lietuvos ne- 
yutų okupavus. Žinoma, bolše
vikai negali prikelti iš grabo tų 
žmonių, kuriuos sušaudė ar ku
rie mirė arba buvo nukankinti 
tolimam Sibire, bet už tat jie 
gali parodyti' gerą valią ir at
statyti tiek, kiek tai fiziškai ga
lima. O fiziškai galima padary
ti štai ką: leisti išvažiuoti iš 
Sovietų'Rusijos svarbiausiems 
Lietuvos politikams, kurie galė
tų sudaryti vyriausybę užsieny
je, leisti organizuoti Sovietų 
Rusijoje naęiohalę Lietuvos ka
riuomenė panašiai, kaip tai 'lei
sta. lenkams, priimti diplomati
nį Lietuvos atstovą nuo Lietu
vos vyriausybės 'kaip tai buVo 
iki 1940 'm. birželio 15’ dienos 
ir jam sudaryti palankias sąly
gas ir nekliudyti rūpintis ir su
sisiekti su lietuviais tremtiniais.

O kad jau Sovietų Rusijos da
bartiniai vhdai butų susipratę

(lytos agresijos iki šiol nematy
ti. Net lapkričio 6 dienos kal
boje Stalinas išsireiškia apie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos at- 
,plėšinių, lyg tai tos valstybes 
butų Sovietų Rusijos dalis. Ki
toje vietoje jis dar pamini So
vietų Baltiją, kas reiškia Sovie
tinę Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
kitaip tariant, Sovietų Rusijos 
dalį, ar kaip bolševikai sako, 
Sovietų Sąjungos dalį.

Lietuvių tautos savisaugos in
stinktas reikalauja gelti ir min
džioti Sovietų Rusijai ant. ma
želių (kornų) tol, kol ji pradės 
tą justi ir supras, kad lietuviai 
nėra bolševikų vergai, kokiais 
juosi norėtų padaryti “Laisvė” 
ir “Vilnis” ir kad jie sudaro lo

ja. Net ir Komunija veikiausiai 
nebūtų išstojusi į karą prieš So
vietų Rusiją.

Sakysim; Lietuva nebūtų ga
lėjusi atsilaikyti prieš Vokietiją, 
tai. jos vyriausybė ir dalis ka
riuomenės butų pasitraukusi j 
Sovietų Rušiją ir iš ten kariau
tų prieš Hitlerį. Lietuvių laik
raščiuose šiandien nebūtų nė 
vienos žinutės apie bolševikų 
žiaurumus, apie lietuvių šaudy
mus ir išvežimus į tolimą Sibi
rą, šiandien padėtis yra visai 
priešinga. Kad ir kažin kaip Ke
itusiai rieapk’eųčla Hitlerio, vis 
tik jie negali užsimerkti prieš 
žiaurius bolševikų darbus. Ne 
tik lietuvį, bet kiekvieną širdį 
turintį žmogų šiurpas purto pa
mąsčius apie tremtinių vargus 
tolimame Sibire, apie moterų šū 
'mažais vaikais atskyrimą nuo 
Vyrų, apie tūkstančių ' nelaimin
gų našlaičių likimą. Kaip jau 
“‘Laisvės” h ^Vilhies” redakto- 
riai besiskerečiotų ir bepčikai- 
Šiotų Amerikos lietuvių spatiria i 
hitlerišką pVopagandą, jie nie
kaip neužginc^s’fakto, kad bol
ševikai yra sušaudę keliš tuks
iančius lietuvių ir kad yra iš
gabenę p tolimų Sibirį jų net 
kelias deįiifitiš tūkstančių. Ir 
*svarbiadšla, kad gfabėiid ne tik 
Vyrus, Ivtirie galėtų jiems kariš
kai bulrį$vojingi, bet daugiau
sia moteris ‘ mažtis vaikus. 
Tam pateisinimo nėra.

Kokia iŠ*'tpš padėties išeitis? 
Lietuviai bolševikų padarytų 
(skriaudų i neužmirš. Viencrių 
metų bolševikų Lietuvoje vieš- 
datavimo laikotarpis eis iš kar
tos į kartą kaipo baisiausio koš-

pats nesuprasdama^/

ką ji reiškia, j
’ Nežiūrint visų jo plūdimui 
prieš Ancevičių, yra faktas, kadj 

’iš Ancevičiaus telegramų Amte-| 
rįkos lietuviai daugiau patyrė 
apie tai, kas dabarr. Lietuvoje* 
'(Jedasi, negu iš kokių kitų sal-i 
’tinių. O žmonęsr pirmoje’vieto-i 
je geidžia informacijų, faktų.l 'ifaaro laikotarpis. Tas yra fak- 
Kaip tuos faktus įvertinti; tab 
jaiv kitas dalykas. “Naujienį”’ 
redakcija pasako apie j'uos ’šato 
Uuomonę,i kurią vadifltf ■ “prcF 
'nacišką” gali tik labai: nesąži-’ 
hiiigi žiųohės.

talijų, Jtaip ir lenkai, sudiįiiai, 
belgai arba bet kuri kita taika. 
Kad ir kažin kaip lietuviai ne
apkenčia nacių, jie vis tik nc- 
perstos kandžioti Sovietų Rusi
jos, kol pastaroji neparodys ge
ros valios, nors tas" “Laisvei”, 
“Vilniai” ir labai nepatinka. 
Nieko nepadės tų laikraščių šu
kavimai <ir pravardžiavimai jų 
fašistais, naciais, socialnaciais, 
nieko nepadės tų laikraščių in
spiruojami skundai prieš lietu
vius Amerikos įstaigose, o at
virkščiai — tas dar labiau su
skatins lietuvių antagonizmą 
prieš tuoš, kurie gina bolševikų 
prieš lietuvių tautą atliktą nu
sikaltimą.

Prasimanyti, kad lietuviai yra 
naciškos orientacijos, šūkauti, 
kad jų spauda skleidžia nacišką 
propagandą, ir po to kviesti ne
va “susiprasti” ir stoti į kovą 
prieš nacizmą, gali tik paskuti
nis šarlatanas, bukaprotis ir ar
šus lietuvių tautos priešas.

Pasaulinės politikos vadų 
protas ir sąžinė supranta, kad 
lietuvis, kuris per aštuonis šim
tus metų ant Baltijos kranto 
atsilaikė prieš aršų vokiečių 
veržimąsi į rytus, kad jis, ai
nis tų, kurie 1410 metais am- I
žianis sutriuškino kryžiuočių 
galybę, šiandien staigiai heišvir- 
tb į nacius. Tikri Lietuvos sū
nus ir pabijotai yra, buvo ir 
bus priešingi tiek žiauriam ru
siškam bolševizmui, tiek ne
žmoniškam ir žiauriam naciz
mui. Lietuvių sąžinė prieš' pa
saulio dęrhokratijų yra švari, o 
lietuvių tauloS'noras ir tikslas 
būti nepriklausoma yra šventas, 
todėl ir lietuvių kelias yra aiš
kus ir tiesus. ’ P. Gulbis 

(GALAS)

t •• * •. jį »r j

tos • ir to niekas nenuginčys.
Tautos istorijoje dažną! pasi

taiko, kad jos laisvei tenka pa
aukoti šimtus tūkstančių atski
ltų asmenų. Turint prieš akis 
Ihisvų Lietuvos ateitį daugelį

- !> •

— Kingsley Wood pareiškė 
parlamentui, kad Betainas ir to
liau gauna jam priklausantį me
tinį mokestį 2,400 dolerių su
moje. Betainui netaikomi karo 
meto suvaržymai.

— Prancūzijoj buvo miriima 
karo pabaigos diena. Betainas 
dalyvavo ceremonijoj.
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Dabar Mokam 3% Ųž Padėtus Pinigus
Nėr* ; Saugesnės YM®s Dėl Titipynio‘Tinigi| ,l >‘- ' • ‘

Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12
• ' . - dienos, šeštadieniais 9? A. M. iki 8 P. *M. 
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Storesnį ir lengvesni *-»-• Vyrams, Moterimi, Mergaitėms
. /» j v. Berniukams.n u.-P/ii«.» 1 <jr .Y

Neriam vilnones pančiakas vyrams ir moterims.
. / . BRIDGEPORT KNITTING MILLS

Pranai Selemanavičia, Savininkas
504 West 33rd'Street 1 Victory 3486
<• 'te?. Atdara-kasdien ir vakarais ir sekmadieniais l-j*.
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KODĖL KENTĖTI DĖL RUJŲ.
vaistinėse,1 įja^elbės Juitfs! ĖdRČCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio} ir užkrėtimą odos,’ iššaukiančios 
atleto- koją/* BOROCYL skystis lengvoms t žaizdoms/^nud: perštėjimo, 
—............ nudegime, susižeidimų įr • visokių.- <odos ligų, i ' -/..-H
BQĘQCyL7CO.;i2ąQ -N. Ashland Av. BR™š.,2091

Motaiiškas fc- 
niiihi6’.0Wiias

LovžT h* ScomudosVPirkdami tuojau, 
sutaupysit .-pinigų. Atvykite itmusų 
krautuvėm - '
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ARTINĘ AME.
FURNITŪRA MF.G.

JOE KAZIKAITIŠ, ‘ Sav. ' * 
4140 ARCHER AVENUE

LAFayette 3516 ’ :____________________
. 1 U M ! • t “ " I'IVFU1 ’I A \ 44. i *7 «.

i

^AJLyĄ NAKTIS.
EŽERO VANDUO 
VIEŠBUTIS
IMPbRTUOTį ALPlRl^TA^ — B
. —! J rh; 11 • >1 L 4 -^;-b < i-'"-----r- : KSįtlB i A ®,

apię 40 mylių. Važiuoti reikia! 
per ‘kalnui; Tačidū kėlias’ Vfea’i 
Aebloįtfe^ifeP^' ’

1 Vi5ąz'laikį,MŽdlima sakyti, ten-į 
ka vsižiūoif pėr iflišką1! ^Tr’ iš Vlė- 
nos ir iŠ kitds’ kėfiil^ukėš^dMė- 
li medžiai'. Vie Ao j ė vietdj ė ^Mė
lis mfedi^ sįd^i' sau pabid’m'ė'fe-'

- KELIAS I LOUISE EŽERĄ. 
JUO. - VlCTORIA GLĘTČERIS
- MAUDYKLA?’Ąš ŠVEiCW^

Kai išbudome sekmadienio 
rytą (rugsėjo T d.); tai kamba-j 
rys buvo tiek šaltas, kad> net 
kvapią! buvo galima ’matyti. Sū
nėnui pirmam teko išTBvOs šok-1 
tįi 'i? pdsMipiSfi Šilima; 'Vaditfa- ' 
ši,’ užkurti1 pečių. Tik' po kokio 
pusvalandžio pasidarė jaukiau, 
llai malkos pečiuje' traškėjo ir 
tratėjo, o didoka’ li^fisna šbki- 

. i -. . . 1. i 1 a i t n i . • • L *nėjo į visas puses.
J- o A

Sukilome ir pradėjome ruoš-, 
tis ekskursijai. Mat, musų bu-; 
vo numatyta aplankyti' ^Lake. 
Louise, o paskui važiuoti Jas- 
per keliu. ‘Važiuoti dpšiskaičia- 
^us: važiuoti tik tiek'toli, kad

žigai? Vadinasi, galėjome suva
dinę Ii tik ‘ apie 300 mylių;’''v "

Kai pavalgėme pusryčius ir; 
išsirengeme, tai jau buvo po 
devynių. Automobilis buvo bal
ta šarma aptrauktas.: Tai feiš-i 
kia,” kad' naktį temperatūra bū- • 
vo pusėtinai ndkritūši. ’ ' " •

Nuo Banff iki

lias ^iššipūtįs*^ atčBdčf tarsii 
įyvat^'s lią11 tik nemažą!‘'-gyVurią; 
prarijusi.^ },ę’'~y': ;
' Juo’tbliau važiavome, juo di-> 
(lesnius'felnūš ‘ iti'dfėmd;'*: Kdr 
kurių’5 vi£jftift£s ,rbuv3?- snife$6; 
dengtos. * • ; ' ;

žemai, po kairei, vingiavo 
Bow upė.-'Ji tai pasirodydavo, 
tai vėl dingdavo.' Jos Vanduo] 
lyg melsvai žalsvas.- ■ "• (

• Pagaliau iš didžiojo ke^io pa
sukome į mažesni, nes užrašas 
škellie,' ka d j iš veda į ’ take 
Louise. Privažiavome lyg savo-

•Į

modemus: gassniai pečiai
7fB SUTAUPĄS

1. TAUPO GIMSTA
*»£‘įįAtJPd la(k4

r3. TAUPO PINIGUS . ,

Mažiau Virti Geriau’ 
šeimininkių patiria, kad lengva 

Modfeftftiais Gasiniais Pečiais—o (-aktualiai 
■niai buktai tas, kad Modernus Gasiniai Pe-

"a*P^fckohomiški, kaip atrodo gražus. Kiekviena
)•>t* V ’suP^ahu°tai titaupifttį maistą ... laiką ... pinigus. .

■pairti' ''^t1 fMaisto Moderniu -Gasiniu Pečium, ka- t 
'■',^°ntroliūojama i viduj .Šilima verda mėsas

i -'kuri-itnažina jų susitraukimą.: Jus tau-
Mr kadangi i automatinei kontrolė • atlieka daugumą 

’Vi adabgHi greitesnis virimas skubiau išpildo už- 
PoAihic Pinigus, -kadangi Modernus i Gasinis
R ^mažiau;(nupirkti, kaštuoja mažiau vartoti.

Už SENĄ ^iEČIŲ bEMNGVi ^M®NESINIAInIŠMOKĖJIMAI '• ’

3ųS stebėsiąs io gr--u 
Jus dŽUngsiūs jo 

r t w . e virimu’.

ŲNIVEHSAL 
Modern £as e

* * ’ l z-x Ir P \ 0 S S
In-a-draver celain-Linęd, 
’Broiten.. .•KeturrSa- 16-mch Oj/en Bur.
•vaimr Uzs^egOatteė Q n 
ners , e Minute Mm-
«:rat.CDu Roll« Ball-Bear- 

Service Dravzers.
U.a> O}: ».f

Jei Insurance reik, pas 
Dr. .P....Vileišį EIK.

DR. P. VILEIŠIS
!•. ™ , Atstotas ’ -

Prudential Ins. Cd.' of America 
175 W.rJackJson > HAR. 2500 
k' <> Homb Office, Newark, N. J. 
5922 W. Roosevelt RcL, Austin 1175

Keinkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO;— WHOLES ALE

4707 So. Halsted St.
Tel, Boulėvard 0014

oRlDGEPORT* ROOF1NG AND 
SHEET METAL CO.

3216 S?’Halsted St. VlCtoty 4965
- Stogus, i' rymas, stoglangius ir 

i sienų apmušimus.
Taisome bet k^. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

• » -’f apdraustas.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

rALLIEB’4 
Lumber Co.
9U tuMBER, hifLLWORK ’ 
Stogam Medžiaga. Mes1 Finan- 

• suojam. Pristatymas DYKAI
2759 S. KEDZ1E AVENUE

Tel. L A WN D ALE 2630

viešbučio

Lake Louise

GAS HEATING

£ bv«a lunu^nun”'

/wwvwwwwww wwwwwwwwvw\^
iZiČ

h tHE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE įCOMPAN Y j 
-■ A'_______  P H O N £ w A B A S H 6 0 0 0 "" " " '• ' ' ‘

iš kelių trobesių, 
krautuvės ir šiaip dar kelių na
mų. ’ ‘

4 t

I *4 A.

1

.-.... x£i
> y. X.
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* (Adresas) 
c.bq -

KAINA 15 CENTŲ
Tik kg gavome liaują madų 
khygg,' kŪHą galite gauti pas 
mus/ Siųskite savo orderius!

(Vardas ir pavarde)

NAUJIENOS' Pattern Dėpfc « 
1739 S. Halsted * Sf.J Chfeago, I1L

I, 2F r{«U AY (YUH’ilJ' 
čia jdedu 15 centų ir prašau

f w a* t r? ?.<T ! r tn
atsiųsti man pavyzdj No--- ------
Mieros ..................... per krutinę

(Bus daugiau) ’

4 '#

VICTOR BAGDONAS 
•LOCAL & LONG DISTANCE 

. , MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir - 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm 
anglis. į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VlCTORY 0066 .   —- .7 
~ • FOTOGRAFAS

CRĄyE COAL-ŲOMPANY^ 
5332 So.1 Long AVėniie : 
•Telefonas- POKTSMOUTIT 9022‘

WESTČ- VIRGINIA'^' PadahOntas- Mine 
L Y • • L> •’ r''GRun is geriausių mainų, daug $Q 
dulkių išimta ........... ‘.a-t‘r '

'PĖRKANT 5 TONUS AR DAUGIAU.
'SMULKESNI YRA DAUG' PIGESNI.

pLAJGįM BAND ’LUM|v.L Q'gg< 
Sales taksai ekstra. * j -iJ-.ja’i

hib' 'VMrtmHte —rtrrm r

GARSINKI® “Mm”

KOSTIUMAS IR IŠEIGINĖ SUKNELĖ. 4 *
No. 4844—Kostiumas14—’ sUkirptbš mteroš 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
No. 4828—Suknelė—sukirptos mier<W< 12, 14, 16, 18 ir 20; f-2-1-- 

30, 32, 34;-36, 38 ir 40. - •v > *
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų'pavyzdžių 
prašome iškirpti .paduotą i) lan
kutę arba priduoti ^>avyzdžio 
numerj 'pažymėti mietų .ir 'aiš
ki ai4 parakti »avd včfrdį 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kainė 15 cefcittį/ Gidi- 
tt pasiųsti' piniįū^/^frba paš
to ženkleliais kartų šu užsaky
mu. Laiškus reikia adresūbti: 
Naujienos'Pattern Dept; 1739 
So.< Hakted SU Chicajjfd, Bį

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
1 AčįiA'A’į "*

Jonas Rodinas, Ariti Labanauskas,
H. Rajewski “Shorty’’ *

CONRAD
'FOTOGRAFAS

Studija' įrengta pir
mos rųŠįes su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. D a r b as 
garantuotas. : -a-

420 W. 63rd St.
TeL ENG.1’ 6883-5840

Lotti& ^ePo vaizdas. Iš dviejų pusių matosi1*kalnai, o ti 
; 1 * ' šiai balino ja Vičtoria gletčėri^ ; / , '•

ttfcs y.:'' ” • ‘ ’ 7
Netrukus po to pasirodė iri 

Lake Louise, ta pasakiška vie
ta, 'kuri mane per porą metų vi-J «
Įloję.* ......... ' ' ' \ ' " ‘ ‘ .i

Prieš kokius trejus metus tu
rėjau progos matyti Lake Lou- 
iše spalvotame filme. Pasakin-] 
gai gražus-ežeras; gėlės, sniego i 
dengtas7 kalnas ir labai ištaigin
gas’ viešbutis manė tada tiek 
sužavėjo,

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BŲICK’O. AGENTŪRA 
907 Wėėt 35tH Street, Chfcžig‘6; TŲ. 

Telefonai ^LAFAYETTE' #622r ’I Rez. ’fet’ vtCTORY 2499
tikrai milžiniški ir padaryti iš 
vieiio Stiklo. Amerikoniškai ta- 
riaii't, jie padaryti 1 ‘iš' ^platė 
glaš's”. ų n ' '-'b ■

Prie viešbučio ■ yra maudykla,' 
stikld sibnbiūiš apstatyta, l'os
s'ieiibs,1 matyti, yf.a.’ tam, kad L 
įalėtų Apsaugoti bešimaudan- I 
cius žmones nuo šiurpaus vėjo. 1 
Maudyklos vanduo irgi melsvai | 

jog nusitariau, kada žalsvas ir višAd'd1 šiltas.'
riorš tą vietą būtinai aplankyti.. Kiek į šalį nuo viešbučio sto- I 
Viehdk rtešitikejati tadh, kafd vf Medžiuose' pasislėpęs ’ keisto- ] 
taip'įreit galėsiu tatai padaryti, ŪžrašAŠ skelbia, !!

kažkaip staiga visame; kad tai'tikra kopija Šveicarijos, 
nanilj, kuriuošė''gyvena alpinis
tai ,r/,d tseit', kalnų' laipioto jai’

Tas pat užrašas skelbia, jog 
kalbamame name gyvena iš 
Šveicarijos importuoti ‘^alpinis
tai, kurie čia eina instruktorių 
parelgaš. • z.... ..f..

J*ei kas nori po kalnus palai- 
pioti, tai jie gali pasinaudoti ai- j 
pinistų paslauga. Kiek toks ma- 1 
plonumas atsieina, netejko patir- j 
U. ......

’ Kad yra mėgėjų po kalnus 1 
laipioti, tai turėjome progos įsi- I 
tikinti, — matėme bent kelis 1 
dsmenis alpinistų uniformose. I

Visas piečius tarp viešbučio-! I 
palociaus ir ežero >. nepaprastai I 
gražiai’ ištaisytas. Gėlių visokių; Į 
visokiausių. Nors oras visai vč-i j 
sus, bfet jos sau žydi, ir tiek. JI 

1 Mums" bevaikščiojant ir besi-} 1 
džiaugiant vaizdais, pradėjo poi J 
orą skrajoti snaiguolės. f I

Tai tau: vasarai dar nepasi- j 
baigė, 6 jau sniegas. Bet čia | 

Ifai visai paprastas reiškinys,— I 
„ve šnai’ 

puolės ‘čia prade'da' 'skraidyti'.
tialykas tbkis', kad' Louise L 

ežeras ryra labai aukštai, ■—per 
pėūkis tdkstafičiūspėdų aulcs-J 
Čiafū bei; jurok lygis. ’ ‘’ 1

P tokioje aukštumoje dažnaill 
stoVi ža\Įvasa^os uietū sniego pasitaiko. L 

_ „ , . Čhatejfii';'' Lidčn F««fcrttj6jRh' sh.aiguoles po’orį ir||
Louise. Paprastai salcant, ^viEs- dingsta, — dingsta jokio ženk- į 
būtis. Vienoje viešbučio pusė- P° hepatikdanios. |L-
je yra valgykla, kurios langai!

Ežeras
savo gražume pasirodo: užva-| 
ziuoji ant nedidelio kalnelio ir 
prieš tave ly^' žybčiote žybčio
ja nedidelio • trikai¥iį>io ėžei4o 
melsvai žalias • vanduo. ’ * ■ ’

Butų galima manyti, kad van- 
| dens spalvtf "pagilia nūWr saulės. 
' spindulių’. Tūeiau taip nėra. 
i iDiena ' pasitaikė apšiniaukusi,1 
. s*u įifragiedre j ibiais. It' vis dėlto' 
Vanduo buvo melsvai žalsvas ir 
kRi'saulė šVietč, ir kai toji šau-į 
lė už debesų pasislėpdavo.

Tikrai’ yrdži ii* patraukli spal-
- va. Žiuri ir - negali atsižiūrėti. 

Palyginti, nedidelis 'ežėkaš į- 
sprauštas tatp”*£rij’ų milžinų, 
trijų didelių'kalnų, šoninių kai
lių ;atšlait»Sše' auga dideli me
džiai. Miškas gana tankus. Kal
nų viršūnės nuogos, ten niekas 
neauga. ....... |

žiūrint tiesiai nuo viešbučio, į 
kuris vadinasi Chateau ' Lake 
Louise, kitame ežero gale mato-

’. ^i sniego dengtas kalnūs/ Tai 
taipgi Vietoria glėtčėHs. Tas' nuJ„_

.... 1 tirpstantis' gleteėris ir palaiko! V,S5* 
tą pasakingai gra^ų ežerą; 5<o- 1V P8*4”1* '’ld«rvaSaryje 
kio niekur kitur jus nesurasite.

* Prie ■' ežero’ išvedžib ti' gražus 
takai^ prie pat vandens pasta
tyti suolai. Galima/ čia nevar-Į 
žofnai šįdėti\ gėrėtis iiepaprbs-I 
to gražumo vaizdais ir svajoti.

Visai netoli' ežero i 

virigai gražūs

Taupykite dabar, kad,' bedarbei už-
1 . *.h.» t i
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite

■ * ” I 'i
saugioje įstaigoje, kaip UNIVĘRSAL
ŠAViRGS and LOAN ASSOCIATION.

i. Vt

le

arcus
RYTINE RADĮO 
1 ' VALANDA

—IŠ f STOTIES—

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.

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

Pirmadieniais taipgi 7:00
• • vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

(Miestas ir valstija)- 
M.nnn

•>

•1OOO

Čia jūsų indėliai
.. ; “ > ’’! l!r-š

nuošimčio. Yra apdrausti iki- $5,000 
* ’ Ūlltri * v v <r,Vper Federal Savings and Loand Insu- 
p. : U.-E J..' 5 | ,įf Si, H įs',\h\ -J*' L 
rance Corporation', Wasnington, D. C.

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry- 
j h* ' ■

to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
: s. . . .........
6 vai. vakaro.
J ii'fr.

|Universal Savings 
AND LOĄN A5S0PIATI0N

1739 SO. HALSTED STREET 
r ^4 I JL ► i •» .• _

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted S t., 
Chicago, Ui.

Vardas

Adresas 
t\A k »

Miestas
ifi jrtrsi
Valstija
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CIevelando ir Ohio Žinios]
C. I. O. Lyderiai Rezignavo Iš Apsaugos 

. Tarybos

Lietuvių veikimas politikoje
Yra labai gaila ir apgailėtina, 

kada jau reikia pareikšti savo 
mintis arba padaryti kritiką vie
nam ar antram asmeniui savų
jų tarpe. Tas dažnai pasitaiko 
ir musų pačių tarpe.

štai priminsiu vieną inciden
tą, kuris atsitiko lietuvių tarpe 
prieš balsavimus, būtent, lap
kričio 4 dieną. Didžiumoje lie
tuviai rėmė Frank Lausche j 
majorus. Pastarasis ir liko iš
rinktas į majoro vietą ateinan
tiems dviem metams. Lietuviai 
po visas dalis miesto dėjo pa
stangas, kad tik gavus kiek 
daugiau balsų dėl išrinkto ma
joro Lausche. Lietuviai buvo 
sudarę tam tikrą politišką klu
bą varymui agitacijos už Laus
che. Bet daugelis dirbo ir be 
priklausymo prie klubo. Dauge
lis dirbo per savo wards ir dar 
kitais keliais, bet visi dirbo už 
tą- patį kandidatą.

Tačiau, galų gale, turėjo iš
kilti ir nesusipratimų, štai Fla- 
rijonas Saukevičius nuo 1567 
E. 70 St., darbuotojas lietuvių 
tarpe ir stambus darbuotojas 
amerikoniškoj politikoj iš 22 
Ward, indorsavo laišką Lau
sche prašomas ir išsiuntinėjo 
balsuotojams prašydamas bal-

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Pain- 
Expellei4s, kuris yra stebėtinu linimentu ir 
kur j naudoja tūkstančiai žmonių. Viri 18 
milijonų benk učių parduota, kas liudija jo 
naudingumą. Reikalaukit tikrojo 
Pain-Expellerio su Inkaru ant /f vTn A 
dėžutės. " . 
PAIN-BXPELLER

Laidotuvių Direktoriai

suoti už dabar išrinktą majorą. 
Majoras jį prašė, kad pasiųstų 
tokios formos laiškus lietu
viams todėl, kad tame warde 
yra labai didelis skaičius lietu
vių balsuotojų. Tame nebuvo 
jokio prasižengimo, ir mes ži
nome, kad rinkimų metu visi 
varo visokią agitaciją, Čia1 tik 
reikia duoti žmogui kreditą už 
jo pasidarbavimą ir už jo‘prisi
taikymą prie politikierių.

Tačiau kai kas neiškenčia ir 
vis atsiliepia savotišku / balsu. 
Kitas politikierius parašė ir iš
siuntinėjo anonymiškus laiškus, 
kuriuose pasako, kad Saukevi
čius nėra jokis veikėjas, nėra 
jokių draugijų vadovybėje ir 
buk pats Lausche jo nepažįstąs. 
Tokie laiškai yra tik neapykan
tos ir pavydo vaisius. Jie nieko 
gero neatneš nė vienam, o tik 
sukels daugiau neapykantos. 
Jeigu kuris musų lietuvis kur 
prieina, tai duokime jam kre
dito, o nebūkime kritikais, tada 
ir visi toliau politikoj nuveiksi
me. Minėtą laišką ir pats ma
joras paneigė. .

Lietuvių Kultūrinio Darže
lio Sąjungos bankietas.

Lapkričio 9 dieną įvyko Liet. 
Kultūrinio Darželio Sąjungos 
metinis bankietas, kuriame da
lyvavo gana gražus skaičius lie
tuvių, ne vien vietinių, bet ir iš 
kitų kolonijų. Minėta sąjunga 
surengia po vieną nietinį ban- 
kietą, ir vis atsilanko gana gra
žus skaičius publikos. Lietuvių

Thomas Kcnnedy. United Mine Workers unijos sekreto- 
rius;iždininkas, praneša spaudos atstovams, kad jie at- 
istalydino iš Tautinės ^Apsaugos Tarpininkavimo Tary
bos dėlto, kad ta taryba atsisakė paremti plieno liejyklų 
anglies kasyklų darbininkų reikalavimus. Unija reika
lauja “Union Shop” įsteigimo.

Darželį žino ir yra matę irę 
vien vietos lietuviai, bet dau
gelis ir iš plačios Amerikos.

SLA 136 kuopos bankietas.
Lapkričio 23 dieną įvyks šau

nus bankietas, kurį rengia SLA 
136 kuopa paminėjimui savo 25 
metų sukaktuvių, ii pasidžiaugs 
atliktais darbais. Į parengimą 
žada atvažiuoti svečių ir iš to
limesnių kolonijų. Taipgi, jau 
pasižadėjo dalyvauti SLA vice- 
prez. J. K. Mažukna iš Pittsbur- 
gho. Su juo žada atvažiuoti jo 
žmona ir šios veikėjos: p. Koli- 
čienė, Zdankienė ir Karsokienė. 
Tai iš tikrųjų mums bus dide
lis pridėčkas prie, ųiusų paren
gimo. Komisija stengsis, kad 
viską kuo puikiausiai prirengti 
atsilankiusiemsl svečiams. Ban
kietas įvyks Milanko Hali, S t. 
Clair ir E. 79 St. 

t — ■ .1    —
Naujas majoras.

Teisėjas Frank J. Lausche li
ko išrinktas majoru lapkričio 4 
dieną su didele didžiuma balsų. 
Jis gavo per penkias dešimt 
tūkstančių balsų daugiau, negu 
jo oponentas Blythin, kuris ėjo 
majoro pareigas per dešimt mė
nesių laiko. Blythin . buvo pa
skirtas baigti majoro Burton 
terminą, kada Burton užėmė U. 
S. senatoriaus vietą Washingto- 
ne. Dabar didžiuma lietuvių pa
tenkinti, nes jie rėmė Lausche 
visomis savo išgalėmis.

Miesto koncilmenai pasiliko 
didžiumoje republikonai, tačiau 
liko užtektinai demokratų, kad 
galėtų stipriai paremti ir įsta
tymus perleisti, kuriuos naujas 
demokratas majoras turės pa
teikti.

Atvyksta Smetona. .
Tautininkai praneša, kad p. 

Smetona lankysis Clevelande su 
prakalba lapkričio 16 dieną. E- 
są, pasakysiąs kalbą per vieną 
radio stotį. Prakalbą sakys lie
tuvių salėj apie antrą valandą 
po pietų.

Trafiko nelaimes.
Clevelande trafiko nelaimėse 

nuo pirmos dienos šių metų 
jau žuvo 106 asmenys. Nežiū
rint, kaip policija trafiką dabo
ja, tačiau nelaimių pasitaiko.

Mirė. \
Mirė Bose Marie Michel su

laukusi vos 12 metų amžiaus 
nuo 1440 E. 65 St. Liko nuliū
dę tėvai ir du broliai.

Bazaraš.
Naujos parapijos bazaras bai

gėsi lapkričio 9 dieną. Bazayo 

laiku parapiją aplankė daug 
žmonių iš visų miesto dalių. 
Daugelis laimėjo ir gana gerų 
dovanų.

Vajus.
Community Fund šiemet pra

vedė savo vajų daug sėkmin
giau, negu pereitais Arėtais. Au
kotojų buvo per pusę milijono, 
ir pinigų sudėta daugiau negu 
trys ir pusė milijono dolerių. 
Šiemet surinko arti šimto tūks
tančių dolerių daugiau, negu 
pereitais metais.

Tautininkai jau dirba.
CIevelando tautininkai, SLA 

organizacijos nariai, jau išsi
juosę dirba, kad pravarius savo 
sleitą, į SLA Pild. Tarybos vie
tas. Mano manymu, kad tai bu
tų geriausias ir naudingiausias 
dalykas, kad jei visi susitarę 
paliktų tą pačią Pild. Tarybą, 
kuri jau yra apsipratusi ir at
lieka, kas tik organizacijai yra 
reikalinga.

Youngstowne,
Būrelis clevelandiečių buvo 

nuvažiavę į Youngstown, Ohio, 
ir ten sulošė trumpą veikalėlį 
SLA 157 kuopos parengime. 
Clevelandiečiai aplanko dauge
lį artimų kolonijų ir ten daly
vauja parengimuose arba pade
da juos surengti.

Užėmė vietą.
Naujasis miesto majoras 

Frank J. Lausche užėmė vietą 
ir liko prisaikdintas pirmadie
nį, lapkričio 10 dieną, miesto 
rotušėj, dalyvaujant didelei mi
niai įvairių politikierių ir sim- 
patikų, kurie padėjo išrinkti 
Lausche majoru. Visas ceremo
nijas atliko teisėjas George 
Baer.

Dėkos diena lapkričio 20.
Grubernatorius Bricker parei

škė, kad jis, pasiremdamas 
Roosevelto proklamacija, ir 
šiais metais Ohio valstijai ski
ria Thanksgiving Day lapkričio 
20 dieną. Visus prašo, kad val
stijos gyventojai tą dieną švęs
tų kaipo legališką šventę.

Tai bėnt nusikaltėlis
COLUMBUS, Ohio. — čia li

ko areštuotas William Smith, 
kuris turi 11 prasikaltimų ir 
kiekvienas tų nusikaltimų yra 
baudžiamas amžinu kalėjimu. 
Teisėjas pareiškė, kad nebus 
reikalo viemioliką sykių amži
nu kaĮejimiųbausti ir vienas nu- 
leišiiųas atsakys už visus prasi
kaltimus. Jonas Jaruš

Garsinkitės “N-nose”
A ‘ /

Sustreikavo Kiram 
Walker Degtinės 
Darbininkai

Reikalauja viršlaikio algų, 
pripažinimo

___ ___ , •/
PEORIA, 111. — I streiką iš

ėjo keli šimtai darbininkų vie
tos Hiram Walkeų and Sons 
degtinės distilerijoje.

AFL Distilling and Rcctify- 
ing Workers unija reikalauja 
pripažinimo, taipgi viršlaikio 
algų šeštadieniais ir sekmadie
niais.

Keturi Žuvo 
Parako Dirbtuvės 
Sprogime

Sugriovė Didelę Įmonę Prie 
Peoria, III.• *» * \

PEORIA, III. — Teorijos prie
miestyje, Edwards, įvyko bai
sus parako dirbtuvės sprogi
mas, kuris sunaikino beveik vi
sus įmonės skyrius ir užmušė 
keturis darbininkus. Kelių my
lių plote iš langų išbyrėjo lan
gai. Sprogimą jautė žmonės, 
gyveną už 20 mylių nuo įvykio 
vietos.

Dirbtuvė priklausė Western 
Fowder Manufacturing Compa- 
ny firmai.

Užmuštieji yra, Arthur Ken- 
dall, Lloyd Dalton, Harold 
Honts ir Harold Windish.

“Reikia Visų 
Talkos Krašto 
Ginklavimui”

DETROIT, Mich. — Mrs. E. 
Roosevelt, prezidento žmona, 
pareiškė, kad demokratinėj ša
lyj/' kaip Anlerikoj; * ginkluotės 
darbas tik tada bus našus ir 
kraštas bus saugus, kada visi 
žmonės dalyvaus ginklavimo 
darbe. Jo pasekmingumuį užtik
rinti reikia kiekvieno vyro, mo
ters ir vaiko talkos.

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

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį 
------------------------------------ ------- —— , -■.4,..,
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DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakpmin- 
gai akinius už pri- 

L einamą kainą ir 
ant lengvų išmo
kėjimų.

3409 S. Halsted Street
PHONE YARDS 3089 

RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Dabar Dar Be 
Bokšto, Bet Kada 
Nors Ir Jis Atsiras

. Iš “Jonistų” parapijos 
darbuotės

Smagus šokių vakaras įvyks 
šeštadienio vakare, Jonistų sa
lėje, 814 W. 33rd St. Visi jau 
žino, kad musų parengimai 
yra gražus ir įspūdingi, tad ir 
šis suėjimas nebus, kitoks, čia 
bus klasiškais šokiais paįvai
rintas programėlis, bus getas 
orkestras, skanus užkandžiai ir 
dovanos. I Bus išdalinta daug 
dovanų moterims už jų triūsą 
ir pasišventimą šv. Jono para
pijos naudai. Visus širdingai 
kviečia atsilankyti parapijos ta
ryba. 

f

Taupo pinigus naujai vietai
Taipjau turiu priminti ir tai, 

kad praeitą šeštadienio vakarą 
buvo labai skaitlinga ir graž 
publika. Visi labai geroje nuo
taikoje šoko ir linksminosi. 
Dabar šv. Jono parapija tikrai 
pavyzdingai yra susitvarkiusi: 
apmokamos išlaidos ir likusi 
pelną taupo naujos bažnyčios 
įkūrimui.

Kas ieško — randa
Kuomet musų bažnyčia be 

bokšto, tad kaip kas ieško ir 
neranda, bet musų draugai ir 
rėmėjai žino jos adresą ir la
bai pasitenkinę jos veikla.

St. Kiršis

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRrinia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Subatoj nuo 1 iki 4 popiet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. Montvid, M. D.
West Town Štate Bank Blde. 

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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.

DR. STRIKOLTS
Gvdyto’as ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
. vak. Nedėljoj nasrai susi+arimą.

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą. 

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų tel, REPŲBUO 4688

Balsavimai Radio 
Dirbtuvėj

Gruodžio 12 d., darbininkai 
^lectrical Research Laboratori • 
jose turės pasirinkti AFL ar 
CIO uniją savo atstovu kolek- 
tyvėms deryboms.

Dirbtuvė randasi ad. 2020 
Ridge avenue, Evanstone.

KITI LIETUVIAI D AKT AR AI ~~

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1913 S. Halsted St.

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. 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.

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.

Ofiso Tel. HEMIock 5524
Rez. Tel. HEMIock 1643

Emergency MIDway 0001

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

VAL.: 1 iki 3 .popiet. 6 iki 8 vak.
2408 West 63rd St.

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 St.

Valandos huo 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

Dr. Charles Segal
OFISAS’

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
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 <ARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį'.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CĄLumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto 
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679.
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SLA 6-to Apskričio 
Suvažiavimas šį 
Sekmadienį

Įvyksta Gramonto salėje, 
Brighton Parke

me visi skaitlingai ir laiku, nes 
darbo turime užtektinai, tiktai 
reikia dirbti.

^Jarių irgi turime gana 
darbščių, kurie su musų pagal
ba gali nuveikti gana daug 
kliubo labui.

Fight for Freedom 
Nesiunčia Kalbėtojo 
J Kom. Prakalbas

“Užbaikite Streikus!”

Chicagos ir apielinkių SLA 
kuopų išrinktų delegatų sueiga 
įvyks šį sekmadienį, lapkričio 
16 d., antrų vai. po pietų, p. 
Gramonto salėj, 4535 S. Rock- 
well st„ Brighton Park lietuvių 
kolonijoje.

Apskričio valdyba mano, kad 
šis rudeninis suvažiavimas bus 
skaitlingas delegatais ir nau
dingas SLA organizacijai savo 
tarimais.

Veikėjai, galvokit ir atsivež
kit rimtų Sumanymų. Dabar 
sezonas veikimui kaip tik tin
kamiausias, tai apie tą veikimą 
reikia padūmoti.

K. J. S., Ap. Sek.

Taigi dar kartą primenu, 
kliubiečiai, įsitėmykite, kad 
atostogos pasibaigė ir musų 
darbščioji valdyba tikisi pama
tyti jus visus šį penktadienį 
posėdyje. Tiktai, nesivėjuokite.

Korespondentas.

Patyrė, Kad ‘^Chicagos Liet. 
Konferencija” — Tai Dar Vie

nas “Nebaltas” Komunistų •
Frontas

Bus ir Latviškos
“Skaba Putros”
Joniškiečių Baliuje

O “farmeriai” atvažiuoja 
programą pildyti

kažkokia

Lith. National 
Democratic Club 
Baigia Atostogas

Mėnesinis poodis rytoj

Lithuąnian National Demo
cratic Club mėnesiais posėdis 
įvyksta šį penktadienį, 14 d. 
lapkričio, 8 vai. vakare, Kriš
čiūno svetainėje, 4591 S. Ash
land Avė. Tai bus pirmas po
sėdis po vasaros atostogų.

Daug darbo
Dabar, kliubiečiai, stokime 

vėl prie darbo. Per keturis mė
nesius turėjome gana poilsio, 
taigi šį penktadienį susirinki-

ko Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubo regu Haris mė
nesinis susirinkimas, kuriame 
po apsvarstymo bėgančių kliu
bo reikalų, rengimo komisija 
pranešė susirinkimui, kad ren
gia sekmadienį, lapkr. (Nov.) 
16 d., Hollywood Inu, 2417 W. 
43rd st., “paukščių balių” su 
įvairiu ir nepaprastu progra
mų. Pradžia 5 vai. p. p. Įžanga 
30c, tax 3c, viso 33c. Bus šau
nus orkestras šokiams, 3 door 
prizai 
antys.

s

kad

— trys gyvos laukinės

“Floor shovv”
bus nepaprastai 
su “floor show” 

katrą
ir jvai- 
išpildys

Apie Lietuvius
aFilmų Sostinėje” HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia

Nemažai tenai jų yra DŽENITORKOS IR SKROBINTI 
moterys. Kreipkitės 9:30 šįvakar. 
Kambarys 205. 343 So. Dearborn.

Nuvykus man į Los Angeles, 
Calif., sustojau pas Paul ir Fe
bą Visbarus, 3022 Division St. 
Čia tuoj teko susipažinti su bu
vusia chieagiete p-ia Julė Senk, 
1218 N. Gordon, Hollywood, 
Calif. J i mane pasikvietė pas 
save ir tenai pribuvus, širdin
gai sutiko, turėjo paruošusi 
skanius pietus. Turėjome drau
gišką ir širdingą pasikalbėjimą. 
Buvo ten atsilankę ir vietinių 
svečių: Berne Smith, pp. Paul 
ir Felia Visbarai, Dr. J. Gassi- 
dy, Peter Martin su savo pa
nele. 1 V

CURTAIN STRETCHERS, paty
rusios. Be špilkų metodas. 6714 
Wentworth, NORmal 9257.

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

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

HYDE PARK 7072.
1

VIRĖJA, VIRTUVĖJE darbinin
kės. Nereikia’ dirbti sekmadienį ar
ba šventadienius. Bolling’s, 228 N. 
La Šalie. 7

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

Anna-James Tavern.
Nauja Lietuviška Užeiga' 

BRIDGEPORTE
1212 SO. HALSTED ST. - , 

Savininkai James Jar>ulevičia ir 
Mrs. AririšĮ ?B$gdona&. ; Graiko 
Kingsbury alų ir daugybę stip
resnių gėrimų. Kviečiame visą 
publiką atsilankyti.

ĖLŪVEIKIS Siunčiam Gėles h 
i * 

PasauliOM MDalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 SO. HALSTED ST.
Tel. YARDS 7308

Tai 
balius 
riti programų, 
“farmeriai” iš Chicagos apylin
kės. Bus įvairiausios užkandos 
ir gėrimėlio, neišskiriant “far- 
merių apple cider” ir latviškos 
“skabos putros”.

Kviečia visus kaimynus
Todėl imu sau drąsos už

kviesti visus joniškiečius ir sa
vų-kaimynus Žagari,ečiust, skais-, 
giriečius, gruzdiečius, meskui- 
tiečius pašvitiniečius, krukie- 
čius, brolius latvius kuršiečius 
ir, žinoma, visus chicagiečius. 
Joniškiečiai, kaip visuomet, at
silankiusius svečius širdingai 
priims ir pavaišins.

Varde rengimo komisijos 
prašo Dėdė B. Vaitekūnas.

žmonės ima perprasti komu
nistus ir jų išdavikiškos veik
los budus, e Dėl tos priežasties 
ir “Svambios Prakalbos”, kurias 
šiam vaikarui rengia komuhistų 
naujiausias kūnas,
“Chicagos Lietuvių Konferen
cija”, išeis visai ne taip, kaip 
tūli tavorščiai “Vilnies” pasto
gėje planavo ir skymavo.

Komunistėliai platino vaka: 
Bridgeporte lapelius, kuriuose 
garsino, kad prakalbose, ku 
rioms paimta mažoji Lietuvių 
Auditorijos svetainė, kalbą sa 
kysJTight for Freedom” Ko
miteto atstovas. Vadinasi susi
rinkimą pilnai užgiriu ta patrio
tiškoji piliečių organizacija.

Atšaukė Kalbėtoją
Vakar teko patirti,

“Fight for Freedom” Komiteto 
viršininkai atšaukė savo.atsto
vą ir tuo ištraukė bent kokį 
bendradarbiavimu su komunis
tų grupe. Vienas to komiteto 
narys sakė, kad “Chicagos Lie
tuvių Konferencija” atsikreip
dama su prašymu atsiųsti “pra
kalboms” kalbėtoją, aiškinosi 
esanti organizacija, kuri “ar- 
stcyauja didžiumą lietuvių”, ku 
rie stoja už demokratijos fron
to gelbėjimą visais galimais bu
dais ir keliais. Jie nei žodžiu 
neužsiminė apie savo komunis
tišką veiklą. Tik toliau patyri
nėjus, sakė tas komiteto narys, 
patyrėme, kad “konferencija” 
yra komunistų lizdo padarinys 
ir kad jos veikėjai yra kartu 
komunistinio judėjimo lyde
riai.
Pirmiau “Fight. for Freedom” 

Pikietavo

Bear Admiral Charles A. 
Blakcly, kuriam Laivynas 
pavedė visomis galimomis 
priemonėmis užbaigti strei
kus laivų statybos jarduo
se, vakaruose, ir praduti 
darbą be atidėliojimo.

Velnio “Talkininke

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxE

n Gėlės Mylintiems* 
Vestuvėms, Ban

kietams, Laidotu
vėms, P ap u o š<- 

■ marus.

Turi Miklius
Pirštus

uz-

' Greičiausiai ‘‘Fight for Free
dom” Komitetas patyrė ir tai, 
kad tie komunistėliai, kurie da
bar dedasi didžiausiais demo 
kratijos draugais, vos pereitą 
pavasarį kartu su kitais komu
nistais ir naciais, prisidengę vi
sokiais “Taikos Mobilizacijos” 
pasivadinimais pikietavo to pa
ties “Fight for Freedom” Ko
miteto rengiamus susirinki
mus. *

M
H
H

S GĖLININKAS

K 
M 
H 
M

j 4180 Archer Avenue,* 
t Phone LAFAYETTE 5800 h 
<xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxx*

Ar Galite Pastatyti 
Sau Namą? 

ARBA ATNAUJINTI 
DABARTINI SAVO NAMĄ 

Mes parūpinsime jums Staty
bos Medžiagą, o jus galėsite 
mokėti jai lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Nereikia 
nieko įmokėti.

Pasistatykite Jį Patys 
PLANAI DYKAI

Douglas Lumber
COMPANY

2700 ROOSEVELT ROAD 
Tel. KEDZIE 3840

East Side policijos nuovados 
policistas Francis Mitchell areš
tavo sargą Sigmund Schult.z, 
nuo 185th ir Baltimoro, už 
tvarkos kėlimą.

Nutempė jį į nuovados 
langę ir ten uždarė. Tik už
landos Mitehell apsižiūrėjo, kad 
dingo Jo rankinis laikrodukas. 
Jam darant areštą, Schultz jį 
pasivogė.

be-

be-, 
va-

Lietuviai gerai žino apie sa
vų komunistų .biaurų kailio 
kaitaliojimą, žino ir apie jų ap
gaulingus veikimo budus ir jų 
stengimasi įlįsti į dorą patrio
tinę veiklą prisidengus neką! 
tais pavadinimais. Tas penktos 
kolumnos darbas jų dirbamas 
pagal Įsakymus iš svetur.

Visiems Bus Sveikiau .
Dabar, matosi, tų nenaudė-

Francuzū Sibjionę Simon tu
ri įdomią viliotojos rolę nepa
prastam filme,..kuris dabar ro
domas Palace /Teatre, LaSalle 
ir Randolph. Tai “Ali That 
Money Can Buy”, kbrio turi
nys paimtas iš S lepiaen Vincęnt 
Benet parašytos novelės, “The 
Devil and Daniel Webster”.* Vei
kalas yra paremtas legendomis 
Naujoj Anglijoj apie ūkininką, 
kuris velniui pardavė savo sie
lą. “Velnio” rolę vaidina Wal- 
ter Huston. Paveiksle su “vel
nio talkininke” yra James 
Craig, kuris vaidina ūkininką, 
“pardavusį” save.

lių tikrąjį veidą ima pažinti ir 
kiti. Tai vis geri ženklai, 
amerikiečiai greičiau patirs 
kį žalingą darbą dirbo ir 
fra naciai bei komunistai,' 
visai šaliai bus sveikiau.

Vygantas

Juo 
ko- 
dir- 
tuo

Nėra apsigyni-
MO TAKSŲ
ANT ŠIŲ BEVEIK 

NAUJŲ KARŲ
1941 Dodge sedan .....   $945
1941 De Soto sedan ............ $995
1941 Plymouth sedan ........ $695
1940 Plymouth, ehib coupe $665
1941 N*Šh sedan ................ $885
1940 De Soto sedan*...........  $765
1940 Packard sedąn ............ $735
1940 Studebaker sedan .... $595

/ ' ' t

Bendros Gedulo Pamaldos
KAMINSKU, BITINŲ IR BUKAUSKŲ
Gedulingos Pamaldos už mirusius Kaminskų, Bitinų 

ir Bukauskų šeimynų narius įvyks

Čia Gimė Jauni 
Žmonės Šios OrgaJ 
nizacijos Priekyj

Dar iš 9-to Wardo Lietuvių 
Demokrątų Kliubo veikimo

Dauguma turi radio, šildytuvus 
Rašyta garantija su kiekvienu 
karu.

150 daugiau karų pasirinkti

WENZEL
Autorizuotas Dyleris 

DE SOTO—PLYMOUTH 
1143 Diversey 

Atdara vakarais ir sekmadtenmfe

Šeštadienį, Lapkričio 15 dieną, 1941 m., 
8:00 vai. ryto Gimimo Panelės Šv. Parap.

Bažnyčioje, 68th ir Washtenaw.
Visi giminės, draugai ir pažįstami yra kviečiami at

silankyti į pamaldas, o po pamaldų į p. Bitiiiienes na
mus, 3938 West 111 Ui Street, kur pamaldų dalyviams 
p. Bitinienč ir p. Kaminskas rengia pietus.

Praeitą sekmadienį įvyko 9 
Wardo Lietuvių Demokratų 
Kliubo vakaras, kuris puikiai 
•pavyko. Susilaukta daug publi
kos ir visi gražiai praleido va
karą. Scenos Mylėtojų artistų 
grupė gražiai suvaidino veika
lą “Aš Važiuoju į Ameriką”, 
Po vaidinimo buvo šokiai.

Dalyvių tarpe matėsi profe
sionalų, dvasiškuos, daug vie
tos biznierių, svečių ir kitų.

22 nauji nariai
Apart to, tą vakarą 22 nauji 

nariai išpildė aplikacijas įstoti 
į kliubą. Kliubas teisingai dar- 
biiojasi, gauna daug pdtaripib? 
wardo žmonėse ir netrukus ti
kisi turėti 200 narių skaičių.

Nauja skaitytoja “N-oms”
Iš musų pasikalbėjimo jie su

žinojo, kadi aš bendradarbiau
ju “Naujienoms”, tad p-ia Vis- 
baras patarė p-iai Senk užsira
šyti “Naujienas”, šį pasikalbę-j VIRĖJAS ARBA VIRĖJA DIR- 
jimą nugirdo ponios Senk su
žieduotinis Bernie Smith ir už
simokėjo už ' prenumeratą vi
siems metams. Nors p.^mith 
neskaito lietuviškai, bet jis ke
tino išsimokinti.

REIKALINGA MOTERIS VIRĖ
JA. Valandos pagal susitarimą. Ge
ras mokestis. 2407 W. 47th St.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

BTI NAKTIMIS. HEALTHY FOOD 
RESTAURANT, 3206 S. HALSTED 
STREET.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Frogos

Filmuose
P-ia Julė Senk turi dukrelę, 

Violą May. Nors ji tik 8 metų 
amžiaus, bet jau teatro sceno
je ir filmų vaidinime yra pasi
žymėjus. Ji lanko “Prufessional 
School of I-Iollywood”, Calif. 
Nors ji jaunutė, bet ji su žy- 
ijniais artistais išpildo nemažas 
roles. Taipjau' ji labai gražiai 
kalba * lietuviškai, bet už tai 
kreditas priklauso jos mamy
tei.

P-iai t Senk ir jos 
dukrelei 
ateities.

mylimai
Violai linkiu geros

Išleistuvės
Paul ’ iiy Fčlia Visbarai savo 

bute Los Angeles, Calif., su
ruošė man išleistuvių puotą 
trečiadienį, lapkr/ 5 d. Atsilan-

»b

p. Bernie Smith, u-ia Jule Senk 
Su dukrele Viola, pp. George 
Kelley su savo žmona Violet, 
p. Juozas Parodnikas, p. Juo
zas Klukowicz su dukrele Irene 
ir p. Būtinomis.

Išleistuvės buvo smagios ir 
širdingos. Už tai aš labai esmi 
dėkinga visiems, nes prisimini
mas apie vaišes ir draugiškus 
santykius mano atmintyj 
siliks ilgam laikui. Be galo 
m i dėkinga pp. Visbarams, 
jie labai daug pasitarnavo.

Ona Dovgin

pa- 
es- 
nes

Vilimas Degimas 
Ligoninėje

BPvIDGEPORT. — Vilimas 
Degimas, 3127 S. Union Avė., 
guli Gsrman Deaconess ligoni
nėj, 54th ir Morgan, kur jam 
buvo padaryta pasekminga ope
racija. Ligoninėj dar išbus po* 
rą savaičių.

Linkiu jam kuogreičiausiai 
pasveikti.

S- Kasper.

Jauni viršininkai

gimusio jaunimo, ir valdyboje 
užima šias vietas: pirrn. Mikas 
Pavilonis, i-m o vice-pirm. — 
Povilas Gegžnas ir prot. rašL 
— Povilas Gaudutis. Kitas val
dybos vietas užima senesni 
žmonės: 2-ro vice-pirm. Stepo
nas Dambro, fin. rast. Jokimas 
•Pivarurias ir ižd. P. Kučinskas.

Susirinkimas lapkr. 18
■ . ■’ I f

Ateinantis kliubo susirinki
mas įvyks antradienį, lapkr. 18 
d., Visų šventų parap. svot., 
10806 S J Wabašh Avė, Nariai, 
seni ir nauji', ir visi norintieji 
prisirašyti yra kviečiami atsi-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemč Pafdavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001 ___

TIKRI BARGENAI
SOUTH SIDE 

kambarių muro bungalow, lo- 
30x125, gaso šilima, $5,500.
flatų mūras geram stovy. Ren- 
$3,660, kaina $14,700.

8 flatų. 4/4—4/5. Renda $4,050, 
kaiha $20,000.

Turime didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKEVICE, 
2506 West 59th St. 
Tel. REPublic 7731.

TAVERNA RENDAI AR parda
vimui kartu su namu. Gera vieta. 
Partneris vyksta į armiją. 4 kam
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 taverno ir 
restauranto biznis su namu. Sto
ras ir 5 kambariai pagyvenimui, 
garažas. Kaina $3,500. Įmokėti $500. 
Teisingas pasiūlymas nebus atmes
tas. Priims mainus ką jus turite.

4342 So. Ashland Avė.

COAL—VVOOD—OIL
Anglys—-Malkos Aliejus

ANGLIS IR MALKOS
1-3 ton. $10.80 ton.
1-3 ton.

1-3 ton.
1-3 ton.
1-3 ton.

Miller Creek ....
Black Band ....
Fkln. County ....
Fkln. Egg .......
Central Nut ....
Anth’cite Rge.-

Chestnut .......
Kopper’s Coke
Pocah’s M. Run
Pet. Carbon Štili

Run .......... .....
Stoker Nut ....
Suplautos malkos — 6 pund. $1.00
WENSEL AND SONS Hem. 8774

10.75 ton
8.50 ton.
7.40 ton.
6.65 ton.

1-3 ton.
1-3 ton.
1-3 ton.

1-3 ton.
1-3 ton.

14.90 ton.
12.60 ton.
9.30 ton.

10.95 ton'.
6.75 ton.

ARC FUEL OIL COMPANY 
1925 West 34th Place 

VIRGINIA 2286 
Aukščiausios ,Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS 

50 Gal. po 9c 
100 Gąl. po 8c 
150 Gal po 7&c

gal. kubilai su kranais, 
kiekvienas.

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 
ALIEJAI

55

Gal.
Gal.
Gal.

$4.00

SUSIRINKIMAI
KRIAUČIŲ LOKALAS 269 A. 

C. W. of A. susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 14 d., 7:30 
vai. vak. Amalgamated Centro Na
me, 333 So. Ashland Blvd. Bus 
nominuojama lokalo valdyba 1942 
m., taipgi bus nominuojami Chi- 
cagos Joint Board valdyba ir biz
nio agentai. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti. '—Frank Prusis, rast..

Dr. A. W. Jacobs 
Atremontavo 
Laboratoriją

Įtaisė naujus X-Ray ir 
dujų mašinas

ROSBLAND. — Dentistas 
Antanas W. Jacobs (Jokubaua- 
kas), kuris turi savo ofisą prie 
108-tos 1 gatvės ir Mičhigan 
Avė., paskutiniu laiku įsigijo 
daug pagerinimų- savo ofise. 
Įsitaisė naują ^General Electric 
X-Ray mašiną, naują kabinetą 
dėlei “gas” mašinos, padidino 
laboratoriją - ir pastatė “dark 
room” dėlei K-Ray filmų nu
traukimo.

Garbė lietuviams, kad musų 
tautietis turi įrengęs vieyą iš 
gražiausių ofisų South Sidėj, o 
gal net ir Chięagoj. —Rep. M.

6 
tas

6 
da

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

WIERENGA & OTTENHOFF 
7110,So. Halsted St. 

STEwart 5687.
8 VIENO AUKŠTO krautuvės. 

Ant Cottage Grove. South 47th 
Street. Tik $11,500. Rendos $2,800 
metuose. Hyde Park Real Estate 
Service. 1401 E. 53rd St.

PARDAVIMUI: 2 AUKŠTŲ me
dinis, 4 ir 4 kambariai. Vonia. Visi 
šviesus kambariai. Lotas 37^x125. 
Kaina $4,000. Washtenaw arti 45. 
Gnaedinger and Geissler. 3932 W. 
Madison, VAN Buren 4770.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PIENO FARMA, 100 akrų, 80 
galvų galvijų, dideli trobesiai, 2 
namai gyvenimui, kitokie pastatai. 
Grįstas kelias 1 Va myl. miestelis, mo
dernus inventorius, biznis gerai iš
dirbtas. Randasi apie. 70 mylių 
šiaurėje nuo New Orlcans. Savi
ninkas išeina pasilsiui. Pilnų smul
kmenų norėdami rašykite: Mana- 
ger Box 266, Bogalusa, La.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

r; ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Su. Westem Avė.

Chicago, Ilj Tel. REPublic 6051

SEWING MACHINES 
Siu vainos Mašinos

SIUVAMOS MAŠINOS
Taisymas, pardavimas ir pirki

mas visokių rųšių siuvamų maši
nų.

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

FURNITURE-FIXTLJRE FOR-SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

GOOD HOUSEKEEPING SKOPS 
WAREI IOUSE 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 vienaš 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, Zenith, Det- 
roit, Estate, etc. Veikite dabar, 
rėdami geriausio paširinkimo.

$ 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, 

sempelis ................................
Zenith phone, komb., sempelis 
Philco auto, changer, naujas, 

buvo $119 ............................
ŠALDYTUVAI 

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

iki 10. Sekmadienį iki .8

FINANCfe AND LOANŠ 
Finansai ir Paskolos

nb-

$24
$29

$39

$29
$34

$49

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmoksimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of GHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS. Seo 
Turtas virš $1|100,000.

U



NAUJIENOS; Chicago, III.

VAKAR CHICAGŪJE
2/« girtų

ne-

845

Aš
Aš
Aš

Šaukia tardymui ir kit.:s 
* aukštus vaidininkus

PIRKSIU IŠMINTINGAI 
GERAI PRIŽIŪRĖSIU KĄ 
NIEKO NEEIKVOSIU

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

* * <«' 1 I

Kętvirt., ląpkričię 13, 1941 
■■ '—  

RAGINA CHICAGIEČIUS TAUPYTI, STOTI 
SAVANORIAIS CIVILĖS APSAUGOS 

DARBAMS
Nedeginkite Popierio; Pataisykite Skubiai 

Jei Kas Sugedo; Gerai Prižiūrėkite 
Automobilius

TURIU

'TRAGEDIJA PALIAUBŲ DIENOS PARADE

Taip skamba priesaika, kurią 
šios šalies valdžia vakar paskel
bė visuomenės žiniai, raginda
ma kiekvieną Amerikos gyven
toją ją priimti ir pildyti jos 
reikalavimus šalies vidaus ap
saugai sustiprinti ir pagreitin
ti ginklų gamybą.

Kad taupyti šalies turtą, ku 
rio gali prireikti apsaugai, — 
žmonės yra prašomi nedeginti 
ir nenaikJnti popierio, bet ji 
rūpestingai rinkti ir parduoti 
senų daiktų pirkėjams ar po
pierių sandėliams. Visi taipgi 
yra prašomi neišmėtyti senų 
geležų, kitokio metalo, nes ga
li ateiti laikas, kada jo labai 
prireikės.

Amerikiečiai toliau yra ragi
nami rūpestingai prižiūrėti sa
vo automobilius, atsargiai va
žiuoti, ir tokiu budu taupyti 
gaspliną, padangų gumą ir už
tikrinti motorui ilgesnį gyve
nimą. Jei kas nors namie su
gedo arba jei stogas prakiuro, 
kranai negerai veikia, etc. — 
namų savininkai ar nuominin
kai yra prašomi tuojau kas rei
kia pataisyti.

Šeimininkės yra raginamos 
. nepasiduoti panikai, ir pirkti 

maistą, kitas gyvenimo reikme- 
nas protingai ir atsargiai, kad 
pagelbėti valdžiai suvaldyti kai
nas, kurios jau dabar yra ge
rokai iškilę.

Vienu žodžių, amerikiečiai 
9 e fyra prašomi protingai, skro- 

mniai gyventi; suprasti, kad 
Amerika dabar pergyvena pa
vojingą laikotarpį ir kad reikia 
kiekvieno žmogaus pagalbos 
kraštui pagelbėti karo naštą pa
kelti.

šiandien Chicagoj e bus re
gistruojami savanoriai, kurie 
nori atlikti įvairius civilės ap 
saugos darbus krašto viduje, 
jeigu kartais kiltų karas. Po
licijos nuovadose, ugniagesių
stotyse, mokyklose ir parkuose 
tam tikslui yra dalinamos blan 
kos.

Savanoriais civilės apsaugos 
darbams reikia patyrusių slau
gių, mechanikų, klerkų, elek- 
tro-mechanikų, virėjų, daktarų, 
plumberių, telefonisčių, moky
tojų, ir vairuotojų.

20,000 Civilėj Eisenoj
“žibintuvų” eisenoj, kuri, įvy

ko užvakar vakare Paliaubų 
dienai paminėti, dalyvavo apie 
20,000 civilių žmonių, daug le
gionierių, ROTC narių, AFL ir 
CIO narių, “amalgameitų” ir ke
lios ateivių grupės.

Eisenon įsibrovė ir komunis
tų American Youth Congress 
taipgi “Vilnies” komunistų įstei 
gtas koks tai ‘V’ Committee”, 
kuris atstovauja tiktai “Vilnį”, 
bet afišųojasi “visų Chicagos 
lietuvių atstovu”.

Kamantinėja Cook 
Apskričio Šerifą 
Apie Gembleriavimą

Cook apskričio grand džijri 
vakar kamantinėjo Cook ap 
skričio šerifą, Thomas J 
O’Brieną, apie užmetimus, kai
apskrityje \isai laisvai veikia 
gemblcriavimo sindikatas, ku 
ris daro milioninius pelnus ir 

gengsterių kontroliuoja-yra 
mas.

Naudoja prievartą
Sindikatas valdąs visas “šiol” 

mašinas ir kitus pinigų k Šimo 
aparatus alinėse ir panašiose 
vietose. Dažnai, sako, gengste
riai jėga priverčia aliulininkus 
tas mašinas priimti ir jiems 
mokėti daugikli negu pusę 
įplaukų, kurias mašinos duoda.

Tardo policijos viršininką
Apart} O’Brieno, džiure ka

mantinėja apskričio policijos 
viršininką kap. Fleming, buvu
sį viršininką Laird, šerifo sek
retorių E. Dolan.

Sindikato viršininkais esą

ti buvę Capone gengsteriai.

• Tas pats banditas vakar 
anksti rytą jau trečiu kartu 
apiplėšė Maryland viešbutį, 900 
Rush street. Pirmą • kartą pa
sigrobė $75, antrą — $168, o 
vakar — $100.

/
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Du asmens lapo užmušti ir suvirs 40 sužeista, k'ai sunkus lango dengtuvas 

nukrito ant žemiau Paliaubų Dienos paradą sakančios minios Ilouslon, Tcxas. 
Viena iš aukų matoma begulinti gatvėje.

Pasikorė Karo 
Veteranas

Kubaitis Sutiko 
Būti Katalikų 
Instituto Sekr.

Laiškas Iš Lietuvos
Keliavo 5 Mėnesius

žuvo jiunas kareivis

nuovadoje diržu 
metų Anthony

O. — Vietos policijos 
pasikorė 43 
Ku’ikovvski 
didžiojo ka-

rd veteranas.
Policija jį areštavo, žmona: 

Mafy Kulikowski išpirkus va- 
rantą, kuriame ji kaltino vyrą 
girtuokliavimu.

Iš Gary »
Iš IIawaii salų ateina žinia, 

kad ten buvo nušautas .arba 
nusišovė 23 mėtų kareivis, An
thony Mihaylowi{ž iš Gary, 
Indianos. Jisai buvęs po areštu 
už Karininko impersonavimą.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
| rios garsinasi “NAUJIENOSE’ .

“Vyties” Redaktorius
Vakar teko patirti, kad 

talikų federacijos įsteigto Lie
tuvių Kultūrinio Instituto se
kretoriaus pareigas apsiėmė ei
ti Edwardas J. Kubaitis, “Vy- 
ties” žurnalo redaktorius. Prieš 
perėmimą “Vyties”, Kubaitis 
buvo “Jaunimo” redakcijos na
riu. '"J

Reikia Dviejų Kalbų
Instituto direktorius prof. 

Kazys Pakštas sekretoriaus ieš
kojo nuo pat tos įstaigos įstei
gimo prieš pora mėnesių. Ne
žiūrint, kad Chicagoje yra daug 
gabaus jaunimo, sekretorius 
buvo sunku gauti, nes tas pa
reigas užimąs asmuo turi mo
kėti abi kalbas, anglų ir lietu
vių. Kubaitis tas kvalifikacijas 
turi. 1'

ka-

Chicagos Saugumo Komite
tas apskaičiuoja, kad apie du 
trečdaliai automobilistų, kurie 
buvo teisiami ir nubausti per 
pereitą menesį, buvo girti arba 
įsigėrę. Apie pusė jų taipgi bu
vo kaltinami neatsargiu važia
vimu ir nelaimių iššaukimu.

žuvo 4 žmonės
Vakar ir užvakar vakare 

laimėse žuvo šie žmonės:
19 m. James lloepel, t 6314 

Dorchester avenue, prie 1091h 
ir State, Rosclande;

60 m. Michacl Zmuda
Mihvaukee avenue, prie Harlem 
ir Dempster Rd.;
- 46 m. Michacl Dicissio, 711 

S. Kenneth avenue, nukritęs iš

Harrison ir Throop;
46 m. Stanley Uryga, 234 S. 

Loomis, ties 1407 \V. Vau Bu
re n.

Užmušė Du Prie Dovvners
Grove

• Už medžiojimą pirm se
zono buvo suimtas Chicagoj 
Eagle River, Wis., gyventojas, 
Earl Petts. Jisai atsivežė Chi- 
cagon parduoti aštuonis bried
žius ir elnius.

• Berwyne, ties 2830 Ber- 
wyn avenue voverės skaudžiai 
apkandžiojo 4 mėnesių kūdikį 
George Roudanes Jr.

• Policistas Highiand Parke, 
Ray Lange tik kelios dienos at
gal nusipirko naują uniformą, 
bet jis vėl perka kitą. Tarny
bos metu jisai buvo pašauktas 
užmušti šešką, ad. 1025 Black- 
wood avenue. Pasirodė, kad ne 
vien Lange buvo apsiginklavęs 
revolveriu, bet ir šeškas buvo 
getai aprūpintas “amunicija”. 
Ir šeškas pirmas pradėjo “šau
dyti”.

O Prie Putnam, III., beme- 
ančių mirė 78 m.

Farnsworth, 1448

st.
Barry avė. 
pardavėjas, 
2232 West

Ant vieškelio U.S. 66, neto
li Downers Grove, III., susikū
lė du smarkiai važiuoją auto
mobiliai. Du žmonės buvo už
mušti, keturi sunkiai sužeisti.

Užmuštieji buvo, 18 m. Ed- 
win J. Krato'vil, 6824 West 26th 
st.. Berwyn, ir 36 m. John Bres- 
nock, iš LaG range, 111.

džiudamas 
George J. 
Astor street, stambus Chicagos 
biznierius. Nuo pašovimo me
džioklėj prie Hickoryville, III., 
mirė 42 m. chicagietis, Frank 
Amici, 739 Schiller

• Prie Cicero ir 
mirė laikraščių 
Frank Maszier, nuo
19th street. Gavo širdies ata
ką.

i
O Miesto rotušėje užvakar 

vakare įvyko priėmimas karei
viams, kurie dalyvavo Paliaubų 
dienos parade. Susirinko ten 
apie 9,000 žmonių. Jie suvalgė 
apie 10,000 “senvičių”, kiek iš
gėrė — nežinia, ir šoko iki po 
vidurnakčio. Kareiviai galėjo 
apsivesti savo merginas.

• Iš apskričio ligoninės ket- 
ir

Rusiškas Pašto ženklas 
Nacių Cenzūruotas

Vakar “Jaunimo“’ redukto
rius Juozas Poška gavo Įdomų 
laišką iš Lietuvos. Įdomus jis 
filatelijos atžvilgiu. Rašytas 
dar po sovietų jungu, ant vo
ko prilipinta rusiškas pašto 
ženklas ir jis antspauduotas ru
siškai, bet laiškas užklijuotas 
vokiečių banderole, išmarginta 
svastika, kas parodo, kad jis 
buvo tikrintas nacių cenzorių. '

Iš Suvalkijos ' - ' >4’ . . -f.
Laiškas, rašytas Poškos tė

vo iš Suvalkijos Pajevonio, iš 
tos pašto agentūros išsiųstas 
birželio 16 d., apie savaitę prieš 
nacių-rusų karo pradžią, ir ke
liavo beveik penkis mėnesius.

Laiške tuometinė būklė Lie
tuvoje paminėta tik komenta
ru, kad “šiemet derlius bus 
pats praščiausias iš visų.”

Prisipažino Nužudę 
Krautuvininką

Suėmė tris jaunuolius
virto aukšto lango iššoko 
tik lengvai susižeidė — tuber- 
kuliozu sergąs ligonis, 50 me
tų John Bolton, 449 W. Madi- 
son street;

Trys jauni piktadariai prisi
pažino Chicagos policijai, kad 
laike apiplėšimo jie nušovė 
krautuvininką Manny Dcrvin, 
kuris užlaiko maisto krautuvę 
ad. 935 East 65th street.

Jie yra, 19 m. Edvvard Cross, 
3543 Ellis avenue, 19 m. John 
Fernande^, 756 E. 31 st street 
ir 18 m. Robert Costello, 7141 
Stony Is’and.

Jie nušovė krautuvininką jo 
žmonos akyvaizdoje, kai jis 
įkišo rankas į kišenius, norėda
mas piktadariams parodyti, 
kad neturi daugiau pinigų. Jie

------------------------------------------- j

Atidarė “Canteėn’ą”
Kareiviams
Union Stotyj

«-

1

JACKSWIFT>
now-now( we*ve 
PULLED OUT OF W0R3E 
PLACES THAN THIS. 
NAKE IT ALL AlGHT.

Garsus Dono Kazokų choras, vedamas Serge Jaro- 
vo. Lapkričio 16-tą grįžta Cliicagon išpildyti du koncer
tus Civic Opera rūmuose — vieną po pietų, kitą vakare.

Paveikslas parodo vedėją Jarovą ir kelis choro 
solistus.

■•-v -į* . -G. m-v ,

iiliih

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” buvo atėmę iš jo $30.

*
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Lenkijos Darbo 
Ministras Chicagoj

Valstybiniais reikalais Chica- 
gon atvyksta Jan Stanczyk/ 
Lenkijos vyriausybės Londone 
darbo ministras. Pirmadienio 
vakare Sherman viešbutyj jam 
rengiamas priėmimas.

Mirė Milwaukee
Gelž. Viršininkas

Fairfielde, Conn., mįrė Harry 
E. Byram, Milwaukee gelžkelio 
direktorių pirmininkas. Jisai 
buvo 75 metų amžiaus. Pąčjo 
iš Galesburg, III.

a
Aukokite Raudonąjam Kryžiui!
--------------------------- -------------- ----------------------------------------į,-------L

YOU FOLKS CAMP HERE. I *LL 
MA16E A QUICK DASH AND BRING 
HELP. IT *3 OUR ONLY CHANČE.

Kirpėjai Nori 
Didesnių Algų

Kirpyklų savininkams nuta
rus pakelti kainas už skutimą 
ir plaukų kirpimą 10 ęentų,' kir- 
pyklų darbininkai nusprendė, 
kad laikas ir jiems gauti dau
giau pinigų.

Joųrneymen Barbers unija 
nutarė reikalauti didesnių algų. 
Dabar jie gauna į savaitę $26 
iš $38 biznio, padaryto kirpyk
lai, ir 60%, jei padaro daugiau 
biznio. ■

Nauji Patvarkymai 
Internams Cook 
Apskr. Ligoninėj

■ ? A >.

; Cook apskričio ligoninės vir
šininkas Dr. Kari A. Meye-r pa
skelbė, kad ateityje internais 
ligoninėj galės „ būti daktarai 
baigę mokslus universitetuo
se už valstijos ribų. Ikišiol in- 
ternais tegalėjo būti Illinois val
stijos universitetų abiturien
tai.,/

O

Dono Kazokų Choras Chicagoj 
Ši Sekmadieni

WITH0UT FOOD FOR 72 HOURS, JOAN AND UNA 
ARE AT THE END QF THEIR STRENGTH. LADY 
LITĄ ALREADY MAS BECOME A BUADEN- — - •

OH JACP5, JACkĮ I MAY 
NEVER SEE YOU ASAI N. 
DON *T LB AVĖ ME. IT-
IT IŠ HORELESS ANYWAY.

MAMMOTHSl

Chicagos Union stotyj, kur 
sueina kelios gelžkelių linijos, 
buvo atidaryta “canteen’a” ka
reiviams, jurininkams ir mari
nams, kur jie gali pasipirkti 
maisto, lengvų gėrimų ir kito
kiu daiktu žemomis kainomis. € ♦

Pabėgo Su Visais 
Pinigais

Mrs. Helen Kemper, 5542 N. 
Winthrop avenue, kreipėsi į 
policiją prašydama ieškoti jos 
42 metų vyro Carl, kuris nese
niai kur tai pražuvo, pasiėmęs 
apie $16,000 šeimos sutaupą. 
Kempcrienę ir 17 metų dukte
rį jisai paliko be cento.

Dar Viena Trau 
kinio Nelaimė

Ekspresinis NYCentral trau
kinys, važiuojantis į Chicago, 
prie Rochester, N. Y., įvažiavo 
į kitą traukin1’, užmušdamas in
žinierių Robert McColgan, ir 
sužeisdamas kelis kitus tarnau
tojus. Keleiviai išliko sveiki.

g
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A FEW MILĖS FROM CAMP JACK COMES UPON ANAND
INCREDIBLE VISION FROM THE RAST.




