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įstatymas prieš streikus jau kungrese
PREZIDENTAS ROOSEVELTAS RAŠTU 

KREIPIASI Į CIO KONVENCIJĄ 
--------------------------------------------------1--------------------- t

Negalima stabdyti ginklų gamybos, nes jie 
reikalingi laisvei ginti, sako F.D.R.

WASHINGTON, D. C., lapl 
18 d. 
miteto pirmininkė Mary Norton 
šiandien pareiškė, kad rytoj ko
mitetas svarstys įstatymą strei 
kų laisvei suvaržyti. Toks įsta
tymas šiandien tapo pasiūly
tas.

Prezidentas Rooseveltas šian
dien tarėsi su visais svarbes
niais kongreso ir senato lyde
riais dėl angliakasių streiko.

Kongreso pirmininkas Ray- 
burn pareiškė, kad kongresas 
netrukus pradės svarstyti įsta
tymo projektą, kuris sustiprins 
tarpininkavimo komisijos galią 
ir neleis streikuoti ginklų ga-( 
mybos pramonėje. >

Prezidentas Rooseveltas šian
dien parašė laišką CIO konven 
cijai Detroite. Preizidentas pri
minė suvažiavusiems unijų at
stovams, kad ten kur įsigalėjo 
Hitleris — panaikintos visos 
laisvės ir darbiriitfkų įdėjimas 
išgriautas. >

Jungtinės Valstybės yra 
siryžusios padėti sunaikinti 
cių galią, todėl jos privalo
limai daugiau gaminti ginklų.

Kongreso darbo ko-

pa
na-
ga-

Prezidentas prašo CIO atstovų 
bendradarbiauti su valdžia ir 
padėti gaminti reikalingas ap
saugos priemones.

Patirta, kad iš 53,000 anglia
kasių, šiandien nedirbo 43,000. 
Pennsylvanijoj ir West Virgi- 
nia kasyklose' įvyko susidūri
mų su pikietininkais. Du asme
nys tapo sunkiai sužeisti, kai 
įvyko rungtynės prie- kasyklų.

Prezidentas šiandien pareiš
kė laikraštininkams, kad jis 
yra pasiryžęs pavartoti visas 
jėgas, kurias jam suteikė kon
gresas, kad- tiktai nebūtų nu
trauktas skubiai reikalingų gin
klų gaminimas.

Kongreso nariai ir valdžios 
atstovai įtikinėja prezidentą 
priimti prieš streikus nukreip
tą įstatymą, bet prezidentas vis 
atidėdinėja; jis mano, kad bus 
surastas būdas apsieiti be spe
cialaus įstatymo.

Patirta, kad CIO prezidentas 
John L=wis nesitiki laimėti 
streiko, nes, ne visi, angliaka
siai pritaria streikui. CIO kon
gresas aiškiai pasisakė už ak
tyvią prezidento Roosevelto už
sienio politiką.

- ..................' -........................     1 ' ............................ ...............................

— Taip, taip, sūneli, tai tikroji indėnų vasara. Tu, 
vaikeli, nežinai kas ta indėnų vasara; iki dar mažas, ne
žinai, kaip visa tai dėjosi. Klausyk, aš įtau papasakosiu.

—- Matai, indėnų vasara, tai yrą -toks metų laikas, 
• kada indėnai, po svetimus pasviečius keliavę ir gimtųjų 

vietų išsiilgę, grįžta į jas savo šokių šo^ti. Indėnai visuo- ; *> i
met sugrįžta rudenį, kiekvienų metų, rudenį. Senai, senai,

kai nė tavo tėtės, nė mamos dar nebuvo žemėje, čia gy
veno toki laukiniai raudoni žmonės, kitaip sakant, gyvi 
indėnai. Jų čia daug gyveno, tūkstančiai, milijonai! Net 
toj pačioj vietoj, kur tu dabar stovi, buvo indėnai, visi 
raudoni, su plunksnų kuodais ant galvos, su kirvukais 
rankoje ... Tu nebijok, vaikeli, dabar čia jų nėra nė vie
no, hera nė vieno .gyvo indėno. Senai jų jau čia nebėra. 
Visi jau išnyko, pasišalino, išmirė ...
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Šiemet Lietuvoj 
daug grybų

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
18 d. — šiemet esant lietingam 
rudeniui, Lietuvos miškuose 
dygsta (Jaug grybų. Ypatingai 
daug grybų yra Dzūkijos miš
kuose. •

Grybų perdirbimo įmonės 
Merkinėje Ir Marcinkonyse tu
ri labai daug darbo. Lietuvos 
ūkininkai renka grybus ir džio
vina žiemai.

Dzūkai ne tiktai džiovina 
grybus, bet juos raugia, nes 
Žino, kad ateinanti žiema bus 
labai sunki.

Generolas Vitkau 
skas Maskvoje

AMERIKOJE BUS NUSPRĘSTI JAPONU 
SANTYKIAI SU “AŠIES” VALSTYBĖM

Japonų kabinetas ir parlamentas laukia 
derybų išvadų su dideliu nekantrumu

TOKIO, Japonija, lapkr. 18 
d. — Užsienio ministeris Togo 
šiandien pareiškė parlamentui, 
kad Amerikoj bus nuspręsti ja
ponų santykiai su “ašies” val
stybėms.

Japonų valdžia ir parlamen
tas laukia Amerikoj vedamų 
derybų rezultatų, nes nuo jų 
priklausys japonų užsienio po
litika.

Japonų premjeras atsisakė 
daryti spėliojimus apie galimas 
Kurusu ir Roosevelto derybų 
išvadas.

Visuose frontuose blogas 
oras ir kariuomenė negali pra
dėti operacijų. Vokiečiai išme
tė labai stiprias! bombas Seva
stopolyje, bet rusai vis dar te- 
begina miestą.

Nacių laikraščiai skundžiasi, 
kad rusai besitraukdami viski, 
ardo ir naikina.

Rusai stumia 
nacius atgal

Nomura nusiteikęs 
optimistiškai

WASHINGTON, D. C., lapk.
18 d. — Japonų ambasadorius 
Nomura beveik tris valandas 
šiandien tarėsi su sekretorium 
Hull ir išėjo labai optimistiš
kai nusiteikęs.

Nomura pareiškęs, kad pasi
kalbėjimai vis dar vyksta min
čių pasikeitimo ir pozicijų aiš- 

' kiriimo stadijoje,^ bet jis ma
nąs, kad galima turėti vilties 
pasekmingam išsprendimui.

Pasiuntinys Kurusu 
daug pesjmistiškesnis.

buvo

Rusai traukiasi prie 
, Leningrado

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
18 d. — Vokiečių artilerija pri
vertė sovietų kariuomenę pasi
traukti iŠ pietinės Leningrado 
dalies, skelbia vokiečių karo 
pranešimas.

— Bet kiekvienų metų rudenį, maždaug apie šitą lai
ką, jie vėl čia sugrįžta. Tiktai sugrįžta ne tie gyvi in
dėnai, bet vien tik jų dvasios... Ir $abar čia jie yra. 
Žiūrėk į laukus, tiktai gerai įsižiūrėk. Matai tą melsvą 
rūką, tokį skystą, lengvutį rūką laukuose? Tai indėnai, 

* ... geriau, tai indėnų dvasios... Dąug jų, nesuskaitoma dau
gybė/'Jie sulėkė Čia ir dabar siaučia,k Žaidžia, šoka leng
vuose vakaro saulutės spinduliuose. Taigi, tas mėlsvas 
rukaą, kuri mes kaip kokį skystą durną visur laukuose 
matome, tai ir yra ne kas ,kita, vkalip -sugrįžusių indėnų 
dvasios. Visur jų yra pilna.

— žiūrėk, štai, į laukus. Matai ten tuos smailus 
kupstus? Atrodo, tarytum tai butų kukuruzų gubos, ar 
ne? Tikrumoj gi tai yra indėnų šėtros. Tu matai jas, 
tik gerai įsižiūrėk. Tikriausios indėnų šėtros. O tas du
rnų kvapas, kurį' užuodi ore, tai kyla nuo ugniakurių, ku
riuos die Jaukųose kūrena ir apią kuriuos vaikščiodami 
savo pypkes ruko. Kiti tvirtiną, kad tai esą žmonės la
pus deginą. Ne. Aš tau sakau, kad tai indėnai savo ug
nis kūrena ir aplinkui tas ugnis savo šokius šoka.
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LONDONAS, Anglija, lapkr.
18 d. — Iš Rusijos ateina .ži
nios, kurios rodo, kad rusai stu
mia nacius atgal, Kalinino, Mas
kvos ir Leningrado frontuose.

Prie Tūlos vokiečiai palike 
didelius, kiekius karo medžia
gos. Nelaisvėn paimti vokiečių 
kareiviai dėvi, moteriškus žie
mos paltus, nes naciai nepa- 
rupino šiltų drabužių.

Prie Kalinino rusai paėmė 
nelaisvėn didoką vokiečių skai
čių, kurią buvo labai peršalę.

Vokiečiai rengiasi 
. prašyti taikos

ŠTOCKHOLMAS, Švedija, 
lapkr. 18 d. — Diplomatų sluok
sniuose patirta, kad vokiečiai 
rengiasi prašyti taikos.

Rusų frontuose naciai neteko 
didelių savo kariuomenės dalių, 
sunaikino daug medžiagos ir 
nepajėgė rusų įveikti, >

Dabar rusai gaunA. didelę pa
ramą iš Anglijos ir Amerikos, 
kuri labiausiai gąsdina vokie
čius. * .

— Šią naktį, kai iš už anų kalnų mėnulis išsiritęs pa
tekės ir visi laukai nušvis mėnesiena, tu ateik čia ir ga
lėsi aiškiausiai pastebėti ir indėnus ir smailąsias jų šėt
ras. Aiškių aiškiausai viską pamatysi.

— Tu, vaikeli, matai, kaip apie šį metų laiką lapai 
ima raudonuoti? Tai dar vienas raudonodžių indėnų ženk
las. Mat, kai kurio indėno dvasia siausdama ir šokdama 
pailsta, ji pakyla ir nutupia ant lapo ilsėtis ... O kai vie
nas ar kitas lapas nepajėgia išlaikyti indėno dvasios, ta
da jis lūžta ir plasnodamas krinta žemėn ... štai ir čia

vienas nukrito. Matai koks jis raudonas? Tai nuo rau
donų^ dažų, kuriais indėnai išsitepa, kai jie ruošiasi j

— Netrukus tie indėnai, geriau, tos indėnų dvasios 
ir vėl pasišalins. Jos grįš į laimingus medžioklės laukus; 
aš nežinau kur tie laukai yra. Bet ateinančiais metais pa
matysi, jie vėl čia bus. Laukai 'vėl apsidengs melsvu, ta
rytum durnų, ruku, sukurs savo ugnis ir šoks apie jas 
savo šokius, kaip ir šį metą šoka.

(Imta iš Chicagos “Tribūne”)

LISABONAS, Portug a 1 i j a, 
’apkr. 18 d. — Šiauliuose išei
nantis savaitraštis “Tėvynė” 
rašo, kad buvęs Lietuvos ka
riuomenės vadas, generolas Vit
kauskas, dabartiniu metu ran
dasi Maskvoje.

Visi tie Lietuvos karininkai, 
kurie perėjo į raudonąją ar
miją, dar birželio pradžioje bu
vo išsiųsti į Maskvą karinių 
kursų klausyti.
••~“TS>iųstųjų/ j kursus tarpe bu
vo. jr generolas Vitkauskas,

Iš Skuodo išvežė
20 šeimynų

sukilimui prieš 
žuvo trys 
susidaręs 

karo šelp-

. LISABONAS, Portug a 1 i j a, 
lapkr. 18 d. — Iš Skuodo pra
nešama, kad iš ten bolševikai 
išvežė 2Q lietuvių šeimynų.
i Prasidėjus

bolševikus, Skuode 
partizanai. Skuode 
nukentėjusiems nuo 
ti komitetas.

. Netolimoje ateityje jis ren
giasi likusioms be maitintojų 
šeimoms parūpinti miestelyje 
namelius. Mokantieji dirbti že
mę gaus sklypelius lengvomis 
sąlygomis.

Alytaus meru pa 
skirtas Alekna

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
lapkr. 18 d. — Iš laikraščių 
tenka ^patirti, kad Alytaus mie
sto mero pareigas eina Alek
na, tačiau nepavyko sužinoti 
jinėro vardas.

Alytaus ūkininkai, kaip pra
neša laikraščiai, duosniai auko
ja Lietuvos Raudonajam 
žiui ne tiktai žemės ūkio 
dūktais, bet ir pinigais.

Kry-
pro-

Užmuštas nacių ge
nerolas Udet

BERLYNAS, Vokietija,' lapk. : 
18 d. — šiandien tapo užmuš
tas pagarsėjęs) vokiečių aviaci
jos generolas Ernst Udet. Jis 
neteko gyvybės, kai bandė nau
ją Šaunamąjį ginklą.

Udet skaitėsi vienu geriau
siu vokiečių aviacijos specialis
tu; praeito karo metu jis nu
mušė 62 orlaivius ir skaitėsi* 
karo didvyriu. ,

Generolui Udet pagerbti Hit
leris pavadino višą vokiečių 
aviacijos eskadrilę jo vardu. •

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Sekretorius Hull šiandien pasikvietė kinų jr britų am

basadorius. Manoma, kad juos informavo apie derybas su ja
ponais.

— Rooseveltas tarėsi su gelžkeliečių unijos atstovais strei- 
išvengti.

• ' • i ‘ i • • ’ * •

— Daugelis CIO kongreso narių nepatenkinti dabartiniu 
metu John Lewis iššauktu angliakasių streiku.

— Ispanų ambasadorius prie Petaino valdžios nuvyko į Pa
ryžių tartis su nacių pasiuntiniu. Tvirtinama, kad Hitleris rei
kalauja leisti siųsti) kariuomenę per-Ispaniją.

—- Britų valdžia paskyrė vyriausiu štabo viršininku gene
rolą Alah Brooke,’ motoijiuotos kariuomenės specialistą. Gen. 
Dili paskirtas į Bombajų.

— Vokiečiai bombarduoja Jugoslavijos kaimus ir mieste
lius, nes negali suvaldyti partizanų. ’ ’ /

Paryžiuje areštuoti gelžkelių sabotažininkai

Darbininkai nenori 
komunistu

Britai turi vilties.

kui

NEW YORK, N, Y., lapkr 
18 d. — Tarptautinės mote 
rų drabužių unijos vadovybe 
nenori bendradarbiauti su nau 
jai kuriama Amerikos darbinin 
ki/ partija, jeigu joje bus ko
munistų.

Iki šiam metui šios unijos 
vadovybė žymiai padėjo minė
tai partijai aiigti. •

šis reikalas bus išspręstas 
ateinantį mėnesį, bet unijos 
dauguma jau pareiškė prieš ko
munistus nukreiptą nusistaty
mą.

kad 
Amerikos vyriausybė nesutiks 
priimti japonų politikos Pacif;- 
ke ir Azijoj.

— Glasgovo darbininkai pa
reiškė savo nepasitenkinimą dėl 
žemų algų 30 minučių strei
ku.

' — Japonų kareiviai apiplė • 
Šė nacių konsulo Šanchajuj žmo
ną.

— Romoj policija areštavo 
kunigą Gruber Woolf, kuris 
yra Amerikos pilietis.

ORAS
Giedras, Šiltas, vakare gali 

lyti.
Saulė teka — 6:44; leidžiasi

— 4:27.
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PAREIŠKIMAS VISUOMENEI
Įvykęs Kanados Lietuvių Ta

rybos seime nesusipratimas, 
kurį iškėlė Tarybos sekretorius 
K. Bure, norėdamas sudar-yti 
Tarybą srovinę, Silkele visuo
menėje pasipiktinimą. Būvo 
manyta, jog tas įvykis gAli Btf- 
ti atsitiktinas, bet K. Burėš to
limesni darbai po Seimo galuti
nai įrodė, kad K. Barės tikslas 
buvo Tarybą sugriauti. Įrody
mui seka kai kurie atlikti j6 
griovimo darbai:

Tarybos nariai mėgino dau
gelį kartų sušaukti Tar. posė
dį vykdininiui semto nutarimų 
ir tęsti tolimesnius darbus, bet 
K. Bure visokiais budais atidė
liojo tuos darybos posėdžius su 
pasiaiškinimu, jog nepasiruo
šęs.

Pagaliau spalio 19 d. įvyko 
Tarybos posėdis, kuriame ga
lutinai paaiškėjo Burės toli
mesnio darbo klasta, šiame su
sirinkime atsiklausta laikraščio 
užvilkinimas (mat, laikraščio 
visas darbas vra K. Burės ir 
P. Kondroto rankose). K. Bure 
paaiškino, jog seimo protokolų 
negavęs ir perskaitė laiško iš
trauką, rašytą M. Aukštaitės, 
jog ji turinti daug darbų ir su 
protokolu nesiskubina ir tokiu 
budu laikraštis užvilkintas, o 
tuo tarpu gautas laiškas iš sei
mo prezidiumo sekr. M. Aukš
taitės, įog protokolai išsiųsti 
neužilgo po seimo, kurie šiame 
Tarybos susirinkime buvo pas 
sekr. K. Burę. Nebuvo net M. 
Aukštaitės skaitytas laiškas, 
k u name buvo pareikštas mori- 
trealiečių pageidavimo būdas 
protokolo leidinio (montrealie- 
čiai rekomendavo išleisti pro
tokolą atskiru leidiniu su cent
ro Tarybos, draugijų bei pavie
nių veikėjų paveikslais), šį pa
geidavimą pakartotinai pranešė 
vice-sekr. S. Batkienei. Tam pa
čiam susirinkime, perskaičius* 
laišką, Montrealo Tarybos sky
riaus, kuriame buvo pareikštas 
nepasitikėjimas sekr. K. Burei, 
nes buvo pageidauta, kad cent-ę 
ras siųsdamas laiškus patvir
tintų sekretoriaus ir vice-sekre- 
toriaus parašais, kad gauti be
šališkas žinias, kitaip laiškai 
Montrealyj bus ignoruojami, šį 
laišką vice-sekretorei perskai
čius (mat, jis buvo vice-sekr. 
siųstas) K. Burė mėgino jį ig
noruoti, pareikšdamas, jog jis 
nepripažįsta Montrealo sky
riaus ir nemato reikalo atsa
kyti į šį laišką.

Po šio klausimo teko susi
rinkimą nutraukti dėl reikalo 
apleisti svetainę, bet nutarta už

Aukokite Raudonajam Kryžiui!

dviejų savaičių vėl susirinkti 
baigimui šio pdsėdžfč.

PrAėjus ’dVi'em ’sdViaitėm po
sėdis riėįvyko, mėgfhta šahkrt 
ttfečią Savaitę, bet K. B u nė pa- 
deišLev .jo'g daV lie^asiruošęs, 
'nes kai kilrių orgahlžacijų ne
parinkti atstovai sulig jo nuo
žiūros. Susirinko aš’tubhi iš try
likos Tarybos narių, tame skai
čiuje ir pirmininkas Pr. Kun
drotas. Palaukus kurį, laiką, 
pirm, pareiškė, jog jis ifaanąs, 
kad sekretorius ir kiti delega
tai neatvyks. Pasiūlius ir apsi
ėmus pirm. Pr. Kundrotui, nu
tarta šaukti susirinkimas Sen
kantį sekmadienį, t. y. lapkr. 
16 d. išsiuntinėjant oficialius 
pakvietimus.'

Sulaukus lapkr. 16 d. šaukto 
Ve. posėdžio K. Bure atsilankė 
pavėluotai kaip ir daugelis ki
tų delegatų.

Pasivėlinusieji teisinosi, jog 
jienis nebuvo tiksliai pranešta, 
kur ir Ruda posėdis įvyks, čia 
pasirodė, jog pirm tyčia ar ne
tyčia nesuteikė tikrų informa
cijų, kaip buvo nutarta, ir jis 
to kaltę prisiėmė. O sekreto
rius Beskaitydamas šio posė
džio oficialiu, atsisakė net pro
tokolą skaityti. Priėjus delega
tų vardošaukiui, apsistota prie 
Aušros choro delegatų. Sekr. 
R. Burė perskaitė pareiškimu 
nuo trijų Aušros choro narių, 
būtent, Aušros choro pirm. Pr. 
Kondroto, choro Vedėjo P. Mo
tiejūno ir ižd. S. Matjošaičio, 
kufie pareiškė, jog jie atšaukia 
seimo rinktą nuo Aušros choro 
ižd. J> Jokubyną ir choro rink
tą delegatą J. Samulevįčių. čia 
pasirodė ir kita kla'štMi ^hdįras 
jokio tarimo neturėjo šiuo rei- 
kalu padaręs. ’ ;

K. Burė reikalavo, kad šis 
laiškas butų priimtas ir butų 
šie delegatai atšaukti. Užpro
testavus delegatams, kad toks 
pareiŠKiniąs prisiųstas be cho
ro susirinkimo nutarimo nepri
valo biiti skaitomas teisėtu, ta
da pirm. Pr. Kundrotas griež
tai pareiškė, jog sulig jo nuo
mone visas choras sutiks su 
Šiuo pareiškimu.

Paaiškėjus, jog Bures klastą 
jau remia pirui. Kundrotas, 
Septyni delegatai prasišalino 
iš ŠI6 posėdžio, nenorėdami 
peštis su Burės Šalininkais.

Daugelis Blusų rėmėjų kalti-’ 
na mūs susidėjus Su tokiu as
meniu, kaip K. Burė. Mes žino
jom, jo£ įarAei'tyj jis turėjo fi
nansinių riėsVišipratihių su to- 
rontlečiaiš agentėvimo metu ir 
mes žihbjbme, kad dėlei pada-

rytų žmonėms skriaudų jis bu
vo priverstas pabėgti į Wiuni- 
pegą. Mes žinojoAr, jog jis bu
vo “miręs”, vėliau jis dirbo ru
sų komunistų partijoj kaipo 
Borišov, bet inuihs Visdohfėlli- 
niain ddrbe nebuvo tekę sVi jiie 
dirbti ii’ atsiduruš Lietuvai Tai , 
kritiškdj padėtyj Pieš mdiiėih 
jdg ik žčhiAi nuįi'uoMsid žnio- 
gaus gali atbusti j:usniai ge- 
rfeihs “darbams, bet mes dpsB 
vylėnie. Viš da'ūgėjūnt visdo- 
menės pabarimų už susi ėji-. 
mą su nepatikimu asmeniu K. 
Bure, ir pažymi, jog paramos 
'nei finansinės, nei moralės ne
duok, kol K. Burė užims atia- 
koihingą vietą. .

MeS priėjome išvadą, kad 
bendras darbas ncįmanGinas, 
todėl tiies nenorėdami tarpttsa- 
vių vaidų, kurių Tėvynės gyvy
binis darbas nereikalauja, ihes 
paši traukiame ir pasiryžome 
dirbti atskirai.

Pasitraukdami iš bendro vei- 
'kiino nemetame dėmės į tuos 
Tarybos atstovus, kurie K. Bu
rės dar giliai nepažindami pa? 
silieka su juo dirbti, bet mes 
veiksime atskirai, nepaisant jo
kių klinčių, bandomų mums 
daryti.

Prieš jų daromas musų dar
bui klintis mes neišeisime prieš 
juos, jei tiktai teiks tas apčiuo
piamą naudą skriaudžiamai 
musų tautai.

Mes pageidaujame, kad Mon- 
trealas kaipo stambiausia lietu
vių kolonija ir uoliausi, rėmė
jai, taipgi išsisklaidę po plačią
ją Kanadą lietuviai ir rėmėjai 
šio darbo tartų savo žodį šiuo 
reikalu.

Atsiskyrę Tary•big'^nU.Tiaį.i,, .į 
,, Vice-pkin, A.fį!r^B»eljs.,SA:', 

vice^šėikr.tS. Batkt^ftė^ 1 ' 
iždinihkas J. J'okubynas,
J. Samulevičius,
- i • *J. Bieliauskas,
O. Indrelienė.
P. S. — Šv. Jono Draugijos

delegatas ir Tarybos revizijos 
pirm, rezignavęs. x

Montreal, Kanada
/ -----------
Lapkričio 7 d. 8 vai. va k., 

visi skuba į. D’Arcy McGee High 
School. Tas vakaras buvo pa
ruoštas išdalinimui diplomų 
moksleiviaihs, baigusiems mok
slą 1940-41 m.

Svečiai gražiai priimami tos 
aukštos mokyklos moksleivių. 
Gražus vaizdas, visa svetainė 
puikiai išpuošta. Vos spėjus už
imti vietas, štai įeina mokslei
viai pasipuošę iškilmingais rū
bais, o juos lydi puikus maršas, 
kurį griežė tos mokyklos orke
stras A Visi gėrisi, bet labiausiai 
gėrėjosi ir didžiavosi musų gra
žus bureįis lietuvių, kurie turė
jo garbės dalyvauti tokiam pui
kiam parengime ir matyti du 
lietuvius jaunikaičius priimant 
savo diplomus, po tiek daug me
tų slinkaus darbo. Tai musiū 
didžiai gerbiamos ir žymios ra
šytojos ponios Marijos Aukštai- 
’tės sūnus Antanukas ir Algir
dukas. Tai dienai labai gražiai 
buvo paruošta p'rograiiia svei
kinimų, dainų fr inlizikbs. Ani 
galo, kalbėjo šv. Patriko para
pijos klebonas ir Montrealo Ka
talikų Mokyklos Komisijom At
stovas. Jų kalbos buvo pritai
kytos prie to vakaro paruoši- 

f >■ •, mo.. « *
Sudainavus Kanados himną 

;i i sdmbihoši, kad šlitikūs ir 
a.‘-.velkinus savo myl’rm'dš' ih'ok- 
leivius. Su nekantrumu visi lau 

kė, neš prieš apleidžiant mokyk
lą nutraukė moksleivių atvaiz
dą. Koks buvo mums džiaugs- 
nias\ kada pamštėfri 'it* siijipšu- 
(*lum lankelcš A'hlahlik'o ik Al- 
įirduko. Jų veideliai priėmė 

, hiusų linkėjimus su malonia 
šypsena.

Tai dar ne viskas, jaunikai
čių gerbiami tėveliai buvo su-

Tiria Mirti.ėš Aplin
kybės "■ ' ,

Mm

NAUJIENŲ-ACME Telėphotb 
, Meksikos policija tebe- 
tiria Mrs. Ada Lovelan'd

’ - * Sv •

(viršuj) iš Kalaiųažoo, Mi- 
chigan misteriškus mirties 
aplinkybes. Jos vyras, E)r.
Arthur

liko išsižioję, nežinodami, kas 
daryti. Bet greitai gavo nuo 
“Saulės” švietėjo nurodymus,

....  .................................. ka'd reikia melstis prieš vokiš- 
ruošę malonų priėmimą lietu
viams dalyviams PennsylVanijos 
ho'telyj. Be to, turiu priminti, 
<ad kartu su mumis dalyvavo 
dųjjiabai žynius svetĮmtaučiai.

Nuvykus į ho^į, \ nuvedė į 
puikiai papubšt^'^^ą, kur bu
vo labai gražią%n^'Wyingai pri- 
rengtas stalas. y\.Uy^nukaš pa
skambino arit iliaįįB'Lietuvos ir 
Itand'dos himnus*; '<^šždus prie 
Stalo,’ šnek uČiM^ffii^F’jiuikau- 
dafhi gėrėme ir valgėme skaniėi 
pagamintą Valgį, retkarčiais už 
puolėm Antanuk^,,. J<ad dar 
mums šį tą pąškamffintų. Tasai 
su mielu noru sutiko.

Kiekvienas? išreiškėme savo 
linkėjimds, pinančius iš širdies, 
musų mylimiems inoksleivianis. 
AtšŪKydami į musų kalbas, abu 
jaunikaičiai dėkojo už visus 
linkėjimus, už atsilankymą sve
čiams, o labiausiai pareiškė pa
dėkos žodelius savo brangiems 
ir mylimiems tėveliams, už iš- 
leidihtą mokslo ir tokį grdžųj 
parengimą. Taipgi-labai apgai-3 
Testavo, kad jų mylimas brO-: 
lelis nesidalina jtj džiaiĮgšmu, ! 
nes randasi už jurų marių mu
sų mylimoj šalelėj Lietuvoj.! 
Tėvelis ir motinėlė taipgi kal
bėjo. Motinėle kalbėjo labai' 
jausmingai. Jos motiniški žode
liai ne viemam sugraudino širdį I 
ir ašaromis apsipylcm, kada 
prisiininėmc savo mylimą / su-j 
nelį karininką mūšų hmogibj 
tėvynėj. 1

Sutartinai šūddinaVohie dai
nelę “Ar tu žinai, Aiaho broli”.! 
Pdšikalbėję inglonihi, vakartį 
gražiai 'praleidę, skiršteinūs hį- 
111 , ... ./ .1 dus klastingo priešo okupaciją

ds įspūdingas Jinksm^ tautos atmatos, išsigimč-
karas pasiliko Šiioyše ir laikų Kvislingai, demo-
mihiyše ant visadoš. Meš ešarh? ]<ratijos priešai trypė iš džiaug- 
labai dėkingi gerbiamai poniai snio, kad , musų levų krašt e 
Marijai Aukštaitci ik gėrbia- 
maiū pbnui už tokį ihalonų vai- 
šingitmą. Iš širdies linkime, 
kAd prie jūsų dviejų sūnelių irlpanfams> Nuo iait 
'trečias padarytų jums ncišpasa- L^aitę's tą i 
kylą džiaugsimą. lada mes kar-1Stalino propagandą.

Kelios savaites atgal ^ėl pra
dėjo mane lankyti “L. B.” 
(mat, gal kūKš sumanė atversti

ėku'patVo švbthhi. “L. B.” šlu
bas nenustojo trypęs iš džiaugs
imo ir nudlafnkau(lainas oku- 

, ______  ___  7 . _ ko mečiau
trečias padrfiylų jums ncišpasa- skaitę's tsį šlamšlį, Ilitlėri:) ii

tu su jumis džiaugtmhes.
Geriausios laimės A’htanu'kui

ir Algirdukui atsiekti laimingai 
savo Užsibrėžtą tikslą. Lietuvių 
tarpe jus esate pavyzdingi ir 
narsus jaui’nYbliAihflmkime, kad 
! ’iti jaimikaičiai, $ašižiurėję į 
judu, imtų iš j tisą {la vyzdį;

Ten Buvusi

~k Arimai Naujienose 
'.uodą pandą dėlto, 
ari pačios Naujienos 

vra naudingos.

“LIAUDIES BALSO” GALVOČIŲ “IsMINTIS”
Skaičiau ‘ L. B.” tais laikais, 

kada jo redaktoriai giedojo; 
Lietuvos ir kaiiaėos llirBriuk it 
klaupėsi Aift kelių pribŠ dehio- 
kratiją; ’ptašyd^foi a'tįiilbs \A 
ahkstyVėshitis klydimus. BuVau 
iš dalies įsitikinęs-; kad Šie žhio- 
nės pasimokino iš gyvenimo ir 
iY6ri pasitaisyti, smerkė įvairių 
tautų fašizmą kaipo didžiabsį 
žmonijos, civilizacijos, kultū
ros priešą. Aiškino, kaip begė
diškai yra naikinamas darbo 
žmonių sukurtas lobis, degina
mos knygos, žmonėst tūkstan
čiais grūdami į koncentracijos 
stovyklas, kaip vokiškas lede
lis kapoja galvas darbo klasės 
vadams. “L. B.” sakė, kad 
žmonija su šitokia barbariška 
santvarka negali tupėti jokios 
taikos, nes tai reikštų dai’bo 
klasės ir demokratijos žuvhhą.

Taip jie giedojo iki 1939 m. 
rudens, kol pasibučiavo du bu
deliai— demokratijos priešai.

Nuo tos dieiips “L. B.” “gal-
Torrance? žinomas vočiai” vertėsi per galvas ir ką 

tyrinėtojus, suimtAs ir lai- ‘jk ^nusisuko. Jie pa-
komas Monterrey, Mexic'o, ,| 
kalėjime.

save prie sienos. Vienam Nr. 
rašo: “kA'd Sovietų Sąjungoj 
Ūėra penkta kolumnisfų it de- 
fobkratijoš priešų, todėl kad 
gudrioji Staliho val'džia seniai 
jiibs pastalė Į^tie sien'ofe it* su
naikino.” t

Taigi “L. B.” pataria šio kra
što Valdžiai pasielgti taip, kaip 
pasielgė Stalinas su demokrati
jos priešais. Kadangi šiam kraš
te jokių demokratijos priešų 
nėra išskiriant komunistus *ir 
fašistus, su kuriais neseniai pa
starieji mylavus, taigi jų siūlo
mas receptas tenka jiems pa
tiems, nes jie nebuvo ir nėra 
demokratijų ir šio krašto loja
lus piliėčia’i, nes jų vadai ir po 
šiai dienai laikomi koncentraci
jos kempėse.

Taigi, gerbiamieji, malonėki
te negąsdinti tų, kurie su kimu 
ir siela yra, atsidavę demokrati
jai, Šiam kraštui ir savo myli
mai tėvynei Lietuvai. Mes žino
me Lietuvos liaudį, ji sveti
miems nevergaus. Jeigu ji tėš
kė maskoliui pci* snukį todėl, 
kad jis buvo okupantas, tai mes 
esam tikri, kad ji padarys tą 
patį ir hitleriškam fašizmu pir
mai progai pasitaikius. Juk Ra
dviliškio kovų didvyrių dar ne- 
inažai yra gyvų.

Jus gi savo grasinimai:; neat- 
baidysite tikiu Lietuvos sūnų, 
kovojančių liž savo tautos lais
vę ir mes pilnai tikime, kad de- 
mokratųjų purėj yra laimėji
mas. Roosevelto ir Churchillio 
aštuoni punktai atneš laisvę ir 
musų tėvų kraštui Lietuvai. • 

sl^ksty^as,. 
ką nkplbia /'L, Jj/’į kAd buk tie. 
iukstąnčiai prievarta išgrūstų 
lietuvių Rusijos gilumon yra tik 
laisvu noru išvažiavę, kad apsi
saugoti nuo karo. Kuomet tik
renybėj juos išvežė dar karui 
neprasidėjus. Jus gi lietuviški 
maskoliai turėkite nors truputį 
Sąžines ir liaukitės juodinę sa
vo tėvų kraštą? juk musų tau
tai yra tokie patys okupantai 
kaip naciai, taip ir maskoliai, 
tai į juos nies lietuviai ir tu
rim vienodai žiūrėti.

P. Liaukevičius 
Austin, Man.

ką hitlerizmą ir kasti gilią duo
bę demokratijoms. z

Yla su savo štabu ir “gene
rolas” KįlikeVičiūs, nuriję po 
karti} gurkšnį; pasiraitoję ran
koves1, ima vagą iš naujo. Lai
žo Hitlerio krUviirtš rdhkas, 
spiaudo ant • demokratijų. Ka
nados ir Lietuvos himnus nu
meta. į užpečkįv- Kada Hitleris 
sWįVgfe. JS “saulė” 
dyrįa peilių Įeijkui :j nugarą,

Kada Hitleris smaugia Fran- 
euziją, ‘ L. B.” ir visa jų armi
ja tenai šaukia, kad šis karas 
imperialistinis ir nėrėm tinas. 
Susilipus FrartcUzijai, Hitleris 
pradeda terioti demokratišką 
Ąh'gliją; liejasi jos sūnų krau
jais .-fore, jūroje ir ant žeifiės. 
Aiigl'ai ginaši. Hitlerio tarnaite, 
kortiunistų partija, sušaukia 
“kongresą” Londone, išneša nu
tarimus, kūd šis karas yra ne- 
renitinas kaipo •imperialistinis. 
“L. > B.” didžiuojasi tuo nutari

mai ir riet per kelis numerius 
spaiisdina. Tr rodosi, matai jų 
džiaugsmą ir troškimą, kad ši 
paskutinė demokratijos tvirto
ve sukluptų.

Hitlerio partneris Stalinas 
naudodamasis proga smaugia 
mažesnius savo ramius kaimy
nus. Jo auka tampa ir musų

vų kraštas, dėl kurio laisvės 
tiek gyvasčių padėta, tiek ken
tėta kalėjimuose, ištrėmime 
Sibiro tyrlaukiuose. Jos geriau
sių sūnų kaulais nuklota tėvy
nės laukai. Jos 'šankioj gyveni
mo valandoj, kada Lietuvos su- 

prie “dVašlčs” išgamų). *
Skaitau ir hėb'cparžįrtu jo, —. 

tiek atsimainęs vargšehs. Pasi
rodo, kAd Yla dar kartą griuvo 
per galvą ir jah dedasi karžy- 
it'itl, —- šaidtiA k'cVOh prieš hit- 
iebi^frą. 0 Aiig’Kjo'š “kcngr'e i-4 
nds” papūgos spiria v Aidžią Ati-' 
dačyti naują frontą; tarsi ši ne
žinotų laiko svarbos. >

“L. B.” “galvočiai” tiek nu- 
plepejo, kad nejučiomis stato

Svečiuose pas Win- 
nipegiecius

K

Apdirbus Ašaros ūkio dar
bus, hutareinte aplankyti Win- 
nipegb liethvhri, neš gyvenant 
lėrp svetimtaučių visgi pasiilgs
ti savo taftos žmdllių. O čiA 
tarp farmų lietuvių išsidirbus 
kaip ir tradicija, kad nors kar
tą į metus aplankyti / winnipe- 
giečius. Taigi sutarėme N. Bal
čiūnas, L. Balčiūnas ir aš su 
žmona. Na, ir traukiame, žino
ma, Balčiūno forduku. Po po
ros valandų važiavimo ir Wųi- 
nipege. Mat, Winnipegas heto- 
iau.sia, — apie 80 mylių.

Kiek kur teko lankytis pas 
lietuvius, žmonės gan malonus, 
draugiški, jauti tikrą lietuvišką 
širdį, tikrą vaišingumą. Tatai 
patyrėme pas Bartninkus, Be- 
niūšius, Purius ir Zavackuš. 
žmonės savo Įsunkiu darbu įsi
taisė gan jaukų gyvenimą. Tu
ri gan gražias stubas, patingai 
Puriai. Tik nusiskundžia jten- 
syviu darbu ir ilgom darbo va
landom, nes turi dirbti 12 va
landų ir daugiau per dieną* — 
tai, žinoma sveikatai kenkia.

\VinnipegieČiai turi savo klu
bą, kur retkarčiais susirenka 
pasilinksminti, pasišokti. Mums 
kaip tik pakliuvo nuvažiuoti į 
jų parengimą. Susirinko gan 
gražus būrelis lietuvių. 'Turėjom 
“tikrus” lietuviškus šokius, ži
noma, ir alučio.

Svečiuodamiesi pas \vinnipe- 
giečius patyrėme ir nemalonių 
naujienų, būtent, kad maža lie
tuvių kolonij^mažėja, dvie
jų savaičių latkiįūuyjyyę^ mirė 
d|t:lietuviai, rodosi, Plėnis ir L. 
Burba. Pastarasis bilvo kiek ži
nomas Lietuvoje. Keli mėnesiai 
prieš mirtį gavom laišką nuo 
velionies, kuriame nusiskundė, 
kad brolį Lietuvoje išvarė iš ri
kio okupantai. Pabaigoje pri
dūrė, kad tai tokis “rojus” yra 
Lietuvoje, kurį perša “L. B.” 
Taipgi bene seniausias lietuvis 
Winnipegc Ginkus gan sunkiai 
serga. Bet ką gi padarysi, kad 
jau toks gyvenimo likimas, nuo 
kurio negali išsisukti niekas, 
anksčiau ar vėliau randa savo 
eilę. P. Liaukevičius

Austin, Man.

i

• Bandymai įrodo Tavern Palo turint 67% geresne “gal
va” penkias minutes po įpylimo, štai įrodymas! Vieno
dose sąlygose Tavern Pale buvo išbandytas prieš 10 
gerai garsinamų alų. Tulafn skaičiui stiklų kiekvieno 
alaus leista stovėti tą patį laiką po įpylimo. Po to kiek
vienas patikrinta. Tavern Pale parodė 67% didesnę “gal
vą”, negu Vidutiniai visi kiti bandyti alus.

Tavern Pale
Thė "feood Head”

The Atlantic Brewtng Company, Chicago^ III.______________
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Ponas neprezidentas
(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)

IV
(Tęsinys)

-—Vai, tai sveikas nežinai? — 
klausia jis mane ir tuoj atsako: 
—Ji yra įsteigus Raugintų Ko
pūstų Fondą, o jis yra iždinin
kas Rukštaus Pieno ir Keptų 
Bulvių Fondo. Jis užsispyrė a- 
budu fondų sulieti į daiktą, bet 
ji sako, kad kopūstai su rukš- 
tum pienu nesi j tingia ir todėl, 
sako, negalima. Berto, ji jau
čiasi, jog jos įsteigtas fondas 
yra aukštesnis ir garbingesnis 
negu jo. Sako, kai čia atvažiuo
jąs jo cencelencija, tai daugiau
sia vargo pakeliąs su raugintais 
kopūstais. Tiesa, lietuviškose 
valgyklose tokius kopūstus di
džiausiuose katiluose verda ir 
niekad neišbaigia, bet jo cence- 
lencijai ten eiti pakol kas ne
pritinka. Vėliau — kas kita . . . 
Paskutinį kartą, sako, kai čia

buvo, tai pas visas aukštas po
nias rukščių kopusių ieškojo, 
bet tos — nė lašo! Gerai, kad 
atsirado viena neaukšta ponia, 
kuri jų dar pusę puodo turėjo. 
Tai ir buvo atliktas didelis dar
bas tautai... Bet ta ponia yra 
biedna, o turtingos visos nutau- 
tėjusios ir- gerus lietuviškus 
kopūstus išvirti pamiršusios, 
Tai tuoj ir šokta steigti fondą 
— Raugintų Kopūstų Fondą — 
kad gyvybiniai tautos reikalai 
daugiau nebenukentėtų. Juk pa
kanka jau to, kiek jie ligi šiol 
nukentėjo. O toliau, sako, jo 
cencelencija apsiprasiąs ir val
gysiąs sykiu su broliais lietu
viais lietuviškose valgyklose,

tų barščių (labai tinka sveika
tai vasaros karščiuose), rukš- 
taus pieno, rukščios arba šal

PUIKUS PARLOR
SETAI

Musų, padaryti. Pirkite dabar; kol | 
jie nepabrango.

ARCHER AVĖ. FURN1TURE MFG.
JOE KAZIKAITIŠ, Sfcv.

4140 ARCHER AVĖ. • LAFayette 3516
' ■ ...................................... ■ Į I ĮI i.į M T>T . ■■ ■ I J

džios grietinės1 (smetonos), 
kumpio, kankolienės (zacirkų, 
pasakytų gerb. jo ponią), dre 
butienos (košelienos), maltinių 
(kotletų), žarnokų, riėbuilių 
(koldūnų), prėskučių (šližikų) 
sklindžių (blynų), bast.it inių, 
arba kopustainių (golubcų), 
narstytinių (chrustų, lenkiškai

arbatos arba pieno, na, ir miš
rainės, kurią visi aukšti ponai 
būtinai vinegretu vadina, ne ki 
taip!

—Tai dabar, — sakau, —- kai 
jau fondą tam tikslui įsteigė, 
tai veikiausiai ir visą pasaulį 
painformuos apie lietuviškus' 
kopūstus, sakau, knygas apie 
juos visokiomis kalbomis ra
šys?

—Tai žinoma, žinomą,—tvir
kino jis ir pridėjo: —' jei tik 
suras kopūstų profesorių.

—Surasti suras, jei tik ieškos 
tarp katalikų...

—Aišku... •
Taip mudviem besišnekant, 

atsidėjęs klausėsi vienas farme
ris, kuris visai neseniai sįteigė 
Loskavos Duonos Fondą ir pats 
įsistatė į jo iždininkus. Tai la
bai paprasta, nes jis per dau
gelį metų kandidatavo į iždi
ninkus, bet, kaip ir tyčici, nie
kas jį nerinko, taigi ir n iuil-

ėmė gyvą^ pavyzdį iš Smetonos, 
kurį irgi niekas prezidentu nu
rinko ir neišrinko, bet jis 
dėlto sakosi, kad buvęs juo 
per penkiolikę metų, kad ir 
bar tebesąs, nes stovįs, prie 
vo posto. O jeigu Smetona 
Įėjo pasidaryti prezidentu, 
kodėl farmeris iš Michigano
gali pasidaryti iždininku, r.or-, 
sakysime, ir tokio Loskavc s 
Duonos Fondo? Kodėl ne? Da-

vis 
r e i 
da- 
sa- 
gi
tai 

ne-

- o
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Geriausi moksliniai cptiški įren
gimai kaitų su pilnu akių ekza- 
minavimu Dr. Robert R. Carr, 
O. D., 'priežiūroje užtikrins jums 

visišką regėjimo patogumą. / ■
Į Išmokėjimas Jeieu Norite

’-Olsen
•)WEbąnn^

■5' 6,046 S. Maiste^ St

Anna-James Tavern
Nauja Lietuviška Užeiga 

BRIDGEPORTE
3212 SO. HALSTED ST.

Savininkai James Janulevičia ir 
Mrs. Anna Bagdonas. Užlaiko 
Kingsbury alų ir daugybę stip
resnių gėrimų. Kviečiame visą 
publiką atsilankyti.

N ^priklausomybė 
yra b-angiausias tautos turtas 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimu olanus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3*4%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118
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tinę

Vardas ir pavardė

Miestas ir valstija

atėjo į galvą
Kultūriškos

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted SI. Chicago, UI.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

SarMHŽL > , imk-. ’ -į^, ' ■ • ATRIANGLE
RANGE

REMKITE TUO-, KURIE 
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Adresas ......................

MN0S
LOAN ASSOCIATION ofCUdLg.
JTSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
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(į ARSINKITES“NAU JIENOSE”ra
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Mitros .....................  per krutinę

(MfeftM ir valstijai i

TAUPYKIT PINIGUS!
• ŠU

Trlang’lė Melsvos
Šviesbs Aliejum

• DEGA ŠVARIAU
• LAIKOSI I1GMU
• TEIKIA DAUGIAU KARŠČIO
• WATER MTHj’E SPALVA

TRIANGLE 0IL C0
Ph. fcANal 2020

Turtas Virš$6,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime O C C n n n p. (1 (1 
ATSARGOS FONDĄ Virsti^OUjUUUiUU
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

Nėra Saugesnės Vietos Dėl .Tiut>ymo Pinigų
Savaitė? dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., TreČiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M:

$

_ COPR. I9«t, NEEDLECRAFT SCRVtCR, INC.

HOUSEHOLD LINENS _ . PATTERN 2720
No. 2720—Išsiuvinėjiniai ir mezginiai baltiniams.

pasidaro niekas iš nieko. Ir da
bar ponas iždininkas priėjo prie 
musų stalo ir sako:

Girdžiu, apie, fondus kalbate.
—Tai apie ką daugiau šian

dien ir kalbėti, kad visur tik 
fondai ant fondų ir ant tų fon
dų visų fondų fondas? — klau
sia mano draugas. ’ ' •

—Ja, fondų tai fondų dabar 
turime, bet jie ir reikalingi, sa
kysiu, ir naudingi, —- sako far
meris.

—Kai kam ir labai naudingi, 
—^-plačiai nusišypso siuvėjas, 
kuris prie musų stalo sėdi. — 
Štai, jau keletos fondų virši
ninkai užsisakė pas mane po 
naują drabužių eilę ir prašė, 
kad būtinai įdėčiau dusyk pla
tesnes ir gilesnes kišenes...

Fermerio veide gudri šypse
na, tarsi lapės uodega, suvizgė- 

[jo.
—Reikėtų kai kuriuos fondus 

sulieti į daiktą, tai butų stip
resni, — sako mano draugas.

—Sveika mintis, — sakau ,aš, 
— pavyzdžiui, Rukštaus Pieno 
Fondą galima sunerti su Rau
gintų Kopūstų ir skavos Duo
nos fondais ir pav inti Eksce- 
lencijų, Celencijų i encelenci- 
j ų Penybos t Fondu.

Farmeris pradžiugo ir sako:
—Tai aukso mintis! Pavadi

nimas labai aukštas, garbingas 
ir šlovingas. Nedarytų gėdos 
pabėgėliams, išbėgėliams ir at- 
bėgėliams, na, sykiu ir vietos 
aukštiems inteligentams, kurie 
labai aukštai pastatyti stovi.

—Kai pavargs, 
iškentė siuvėjas.

O man tuosyk 
Nusigalabinusių 
Dirvos Artojų Fondas.

Tuo tarpu prieina prie musų 
stalo aukštas, dramblotas, su 
ristiko muskulais rankose, vy- 

|ras ir klausiamai sako:
—Tai apie fondus, vyrai ?
—Tai apie ką daugiau? — 

klausiu ir atsakau: — Juk da
bar viskas persisunkę fondais. 
Oras, vanduo, sriuba, alus, deg- 

viskas sutirštėję nuo 
fondų. Geriame, valgome, kvė
puojame juk tik fondus. Tai a- 
pie ką daugiau ir kalbėsi šian
dien?

*(Bus daugiau;

1620-1941 4923

Amerika Neužmiršta
1620, metai, tai juodieji metai, ką pergyveno ta men

kutė pilgrimų grupė, kuri pirmoji įkėlė koją į Ameriką, 
tada dar dyką kraštą. Tas jds pergyventus baisias ko
vas už kiekvieną žemės pėdą, šiandien jau žino visi mo
kyklos vaikai. Paskui, po pirmojo derliaus—nežiūrint 
koks jis buvo, visgi savas — Pilgrimai pasirengė pa
reikšti savo padėką. Ir dabar, 321 metai vėliau, visa A- 
merikos tauta, užmiršdama moderniojo pasaulio be
tvarkes ir prisimindama aną paprotį, renaksi šeimomis 
sii draugais prie vieno stalo ir bendrai džiaugiasi savo 
stalo gausa... reiškia padėką savo žemei už palaimą.

HOME CRYSTAL 
LtUNDRIES 

“THE PRIDE OF THE HOUSEWIFE”
S. PRIMACK, President

4204-22 S. Western Avė. Tel. LAFayette 9700
Padėkos Diends dvasioje širdingai tariame ačiū 

musų Home Crystal Laundries Rėmėjams

No. 4923—Namie dėvėti suknelė. 
Sukir.ntos mieios 12, 14. 16, 18, 
20; taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

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

bast.it
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmądienius. Leidžia Nau
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Derybos su Japonija
v

Japonija daro “paškutinį” bąndymą susitaikyti sų 
Jungtinėmis Valstybėmis. Ji atsiuntė į Washingtoną spe
cialų įgaliotinį Saburox Kurusu tartis su Amerikos val
džia, ir tuo pačiu laiku naujasis Japonijos premjeras, 
gen. Hideki Tojo, sušaukė parlamentą.

Kokius pasiūlymus Saburo Kurusu atsivežė i Wąsh- 
ingtoną, tikrai nežinia. Bet galima numanyti, kad jisąi' 
yra įgaliotas prižadėti, jogei Japonija nedarys naujų ag
resingų žygių Tolimuose Rytuose, jeigu Jungtinės Vals
tybės sutiks pripažinti japonams “teisę” šeimininkauti 
daugumoje, užkariautų Kinijos sričių ir atnaujins su ja? 
ponais prekybos ryšius.

Kuomet prezidentas Rooseveltas ir valstybės sekre
torius Hull tariasi su Japonijos įgaliotiniu, tai Japonijos 
sostinėje Tokio ministeriai ir parlamento nariai sako ka-' 
ringas kalbas ir grasina Jungtinėms Valstybėms. Japo
nijos valdžia įteikė parlamentui patvirtinti nepaprastą 
karo sąmatą iš trijų bilionų 8 šimtų milionų yenų, ir 
parlamentas jį kaip bematant patvirtino. Tuo tarpu ka
riuomenės ir laivyno atstovai vienas po kito darė pa
reiškimus, kad Japonijos ginkluotosios jėgos esančios 
“pasiruošusios” kiekvienai atmainai Tolimųjų Rytų pa
dėtyje.

Vadinasi, Amerikai duodama suprasti, kad ji turi 
su Kurusu susitarti, o jei ne, tai bus karas. Kąi tik Ja
ponijos įgaliotinis telegrafuos į Tokio, kad derybos pai
ro, Mikado armijos tuojaus pradės maršuoti.

Amerika nenori karo su japonais. Ji darys ką galė
dama, kad Pacifike butų taika, nes ji turi pakankamai 
rūpesčių ir su Atlantos vandenynu. Bet netikėtina, kad 
Rooseveltas ir Hull sutiktų parduoti japonams Kiniją. 
Vargiai juodu sutiks ir atnaujinti prekybą su Japoniją, 
kol ji nenutrauks ryšių su nacių-fašistų “ašim”.

Jeigu Japonija puls Rusiją arba britų bazę Singą- 
pore arba Holandijos salas Ramiajame vandenyne, £ąį 
jai teks kovoti su didesniu skaičium priešų, negu jai teko 
kada nors turėti: Kiniją, Britanija, Rusija, Ųolandija ir 
Australija; o jas rems Jungtinės Valstybės. Viep tik sų 
kinais Japonija negali apsidirbti, tai ką ji darys, kuųpiet 
prieš ją stos dar keturios arba penkios valstybės? Hit
leris jos neišgelbės.

Dabar kaip tik yra laikas ne nuolaidas daryti Japo
nijai, bet priversti ją atsisakyti nuo savo agresingų žy
gių ir ieškoti taikos su kaimynais. Nuo to laiko, kąi Ame
rika paliovė pardavinėjusi japonams gasoliną ir geleži ir 
paliovė pirkusi japonų šilką, ekonominė ir finansinė pa
dėtis Japonijoje pasidarė labai sunki. Netekusi Ąmęri? 
k^s gasolino, japonų ka^o mašina greitai paliks be kuro.

Todėl Amerikai dabar nėra jokio reikalo lenktis 
prieš tuos Azijos agresorius. Jąu ir iki šiol Washingtor 
nas buvo jiems perdaug nuolaidus.

dien .tie “Anglijos imperialistai” yra Rusijos talkininkai!
Iš to aiškų, kad britai visąi nemanė užpulti Sovietų 

Sąjungą ir kad jie niekuomet nesvajojo apie Suomijos 
pavertimą “užpuplimo baze”. Tai reiškia, kad šis Mas
kvos užsienių komisariato ąiškinimas yra grynas mejas.

Mąskvos praųęšime yra ir kitas, dar blogesnis pasi
teisinimas. Užsienio komisariatas aiškina soyįetų įsiver
žimą ’Suomijon tuo, kad Stalinas norėjęs apsaugoti įLe- 
ningradą ir Murmansko geležinkelį. Tačiau SSSR yal- 
džia buvo tik apie metąi ląiko prieš tai pasirašę sų Suo
miją sutartį apie “ągręsijos” definiciją. Toje sutartyje 
buvo pasakyta, kad agresorius yra ta valstybė, kurios 
armija .įsiveržią į syetimos yąlstybęs teritpriją, ųęžiuyint 
ar tąs įsiveržimas yra daromas politiniais, 
ekoųpmiuiais ar kitokiais sųĮnetimais. Sutarties ąųtorius 
buv,d Lityinoyas. < x

Visi atsimeną, kąd pirmojo Suomijos-Rųsijos karo 
metų bolševikai teisino savo agresingą žygį prieš ramią 
šiaurės respubliką taip pat ir polįtmiąis siinietimąis. Jie 
s.akė, kad Suomijos liaudis laukia “išvadavimo”, ir kad 
Maskvą jau turi jai-paruošusi Kųusineno “valdžią”, ku
ri apginsianti ją puo išnaudotojų.

Šiandien Maskva apie tą “draugą” Kųusineną $ar- 
mątįjasi užsiminti. Bet ji dar vis bando paremti savo 
žygį strategįnįais tikslais, šitaip darydama, ji prisipa- 
žįįtą sųtąytį, kuri uždraudė “strateginius” įsi-
ver^įmųs į rpmaus kąimyno žemę!
• ‘ Tąutų Sąjunga pernai metais pasmerkė sovietų Ru
siją už tą įsiveržimą. Tąi ar ne žioplumas yra dabar iš 
naujo kelti tuos argumentus, kuriuos civilizuotas pasau
lis jau yrą atmetęs?

Kad ir bolševikai šiandien kovoja viename fropte 
su demokratijomis, bet jų protavimas, koks buvo, toks 
ir tebėra. Litvinovo sugrąžinimas į valdžią tai tik deko
racija, kad bųtų galima lengviau apdumti akis publikai.

Sovietų valdžia tik fiziškai tapo atskirta nuo tota
litarinių agresorių; o jos dvasia paliko tenai, kur ji buvo 
iki š. m. birželio 22 dienos. • <

ROSENBERG IR KOCH

Prastas pasiteisinimas
Soyietų užsieniu reikalų komisariatas išleido komu

nikatą, ginčydamasis sų Suomijos valdžia, kuri savo at
sakyme į Jungtinių Valstybių “demaršą” pareiškė, kac 
Suomija veda “apsigynimo karą” prieš sovietų imperia
lizmą. • 9

“Naujienos” yra pakartotinai pasajkiusįos, ka$ sųo~ 
miai daro klaidą, tęsdami karą prieš Rusiją, ųęs dabar
tinėse aplinkybėse (tas kapąs padeda pikęįąųsiam ir pavo
jingiausiam demokratijų, priešui, Hitjeripi.

Bet Maskvos k.omisąriąfas kalba ne tiktai ąpį^ 
bartinį sovietų konfliktą su Suomija. Jisai bandę p^tei? 
sinti Stalino topzįciją ir |939-40 metų kare. Masįvps te? 
legrąmoję sūdoma:

“Komunikatas aiškina, kad rusų įsiveržimas į 
Suomiją Į9?9 pi. bųyo reik.ąlingas tokių svarbių Sp- 
yįętų centrų, kaip Ųeniųgrądas ir Murmansko gele
žinkelis apsaugojimui, o taip pat dėl to, kad ‘agre
singieji SSSR priešai, jy tąrpe įj* kai kurtę Suomi
jos valdovai, rengėsi pąyepsti Suomiją puplįmp bą^P 
prieš Sovietų Sąjungą.”
Jeigu “tavorščiųs” Lpzpvskįs rašė šitą paaiškinimą, 

taį jisai turi labai trumpą atmintį. Kuomet Stalino rau
donarmiečiai Į939 m. gruodžio menesi jsiyeržė į Suomi
ją, tai Maskva sakė, kad Supmiją nori paversti “užpųp? 
limo bazę” prieš Rusiją Ąpglijos imperialistai. O šian

“Naujienose” jau seniai buvo 
ra$ytaT*ka(l Hitleris kefiųa Pa“ 
vesti Rosenbergui valdyti buvu
sias Sovietų Sąjungos sritis. 
AR telegramą iš jBerJyno vakar 
pranešė, kad Alfred Roęenberg, 
iš tiesų, tapę paskirtas miųis- 
ferių, kurio žinioje bus nacių 
okupuotos rytų Europos sritys.

Tos sritys apima Pabaltijo 
kraštus, BaĮtgudiją, Ukrainą ir 
dalį įtikrosioį jRiisųoę. Pąbųjti“ 
jų kraątaį įr Baltgųdiją yra su
jungti į vieną provinciją, vadi
namą Ostlandu, kurį valdo 
“reichąkomisaras” Lojisė. O 
kiekvieną jdalis šitos provinci
jos turi “generalkomisarus”. 
Lietuvos gene^alkomisaras yrą 
Dr. Adrian yon Ęenteln.

> “Naujienose” buvo rašyta, 
kad atskiras reicho komisaras 
•bus paskirtas įr Ukraįnaį, ir 
kad tai vietai yra' numatytas 
jErięh ĮĮJųcb, kuiąs iki šiol buvo 
nacių ‘“gąųl.eiterįs” Kąraliąųčįų- 
je. šita žipįa įtąįp pat pasitvir
tino. Prąpešimas iš perlyąo 
$ako, kad Ęrieh Kocįi tapo ųfi- 
cialiai paskelbtas komisaru Uk
rainai.

Ną.cių ministeris okupuotoms 
pytų sritims, Ąlfręd Ęosenherg, 
yra kilęs iš Talino ^Ęstįjps) ir 
baigė mokslus Maskvoje.

Vokiečiai, matyt, nori ilgąių 
kraštuo

se, Ųkpąiyųje ip Rusijoje ir pla
kuoją tas jtęjriįorijas įjungti į 
S.ąvo “paųją (yąrį<ą’? Ęuropoje.’

LENKIJĄ BĄPĄĮJJĄ

įlieto sŪjĮęp?
gyventojai kenčia badą. Sodžiu- 

kaįp prąiįeąa ‘‘Tjlję ^ąpcfteį,-
H tol^a^is Jų?-:
respondentas, Jidedi plotai ^ę- 
pięs šiemet pę/jko neužsėti, dą- 
linai dėl to, kad buvo pep nią- 
žai darbininkų, dalinai dėl to, 
kąd vokyčiai atėjnė iš ūkininku 
apklių$ įp įrankius. Reį 
okupantai vistiek reikalauja, 
kad dąjį§ dęriiąus hutą jiems 
apduota, Daugelyje ylėfų'tųdcl 
maisto produktų visai nėra.

Gy.yenįpiąs labai pabrango.
t ..................

> ^Rer įpėlięsį”, sakę kęręą- 
pondentas, “darbininkas už;

KORESPONDENCIJOS
Lietuviai Amerikos 

sostinėje.

dirba vidutj^kai tarp 150 ir 
200 zfotų, įet pragyventi iš 
to negalima, atsižvelgiant į 
aukštas kainąs, Prieš keletą 
savaičių « maisto’ produktų 
kainos Lenkijos sostinėje bu
vo tokios: duona — 17 zlotų 
UŽ kilojamą, bulvės — 6 
zlotai, sviestas —^70 zlotų, 

. jautiena 30 zlotų, cukrus
— 35 zlotai. Už puspadžius 
reikėjo mękč.ti 200 zlotų, už 
metrą ipedžiagos moteriškai 

; dresėi — 50,0 zlotų.”
; Todėl net ir tie, kurie dirba, 
vąikščioja nudriskę. Miestuose 
yra daug ęlgetų ir minios išba
dėjusių vaikų be prieglaudos. 
Vaikai prašo išmaldų ir vaginė- 
ja.

Septynetą inętų kaip Wash- 
ingtone veikią vienintele Ame
rikos Lietuvių Draugija. Iki šių 
pietų rudens ji turėjo arti 100 
narių. $į rudenį tas skaičius žy
miai pašokę.

Minimą Draugija yra sociali
nė, kultūrinė, bet nepolitinė. Jo
je sutejpa visi geros valios lie
tuvių kilmės asmens. Draugijos 
nariai kilę ir suvažiavę iš įvai
riausių Amerikos vietų. Jie dau
gumoje yra valdiškoj tarnyboj. 
Del tos priežasties Draugijoje 
dominuoja Amerikos lietuviška
sis jaunimas, nors esama ir pa
gyvenusio amžiaus ir Lietuvoje 
buvusių bei ten gim.usių žmo
nių.

Washįngtono Amerikos Lie
tuvių Draugija ruošia paskai
tas, minėjimus, pasilinksmini
mus, šokius, iškilas, koncertus. 
Draugijos nariai lavinasi lietu
vių kalboje ir (lomisi Lietuva. 
Draugijoje veikia speciali lavi
nimosi sekcija (study Group), 
kurioje nagrinėjama aktualios 
temos iš įvairių sričių. Tai yra 
savo rųšies forumas. Dar vei
kia lietuviškų dainų, Bowling ir 
kitos sekcijos.

Draugija deda pastangų išsi- 
nuomuoti nuolatinę buveinę su 
skaitykla, kur nariai galėtų vi
sada susitikti, užeiti ir rasti lie
tuviškos spaudos bei lietuvišką 
knygą.

Nekiękyienas naujai atvyks
tąs į Washingtoną lietuvis žino 
apie tokios Draugijos buvimą 
arba patiria apie ją tik ilgiau 
pagyvenę. Dar kiti nors žino a- 
pie Draugijos gyvavimą, bet ne
žino kaip ją surasti.

Visų naujai atvykusių ar at
vykstančių į Washingtoną lie
tuvių žiniai šiuomi pranešama 
ir patariama informacijos ir 
prie Draugijos prisirašymo tik
slais kreiptis į Draugijos sekre
torę, p-lę N. Kizevičiutę. Jos 
antrašas po darbo valandų se
kantis: 1620 Fuller St. N. W.

Apt. 201. Telefonas: Adajm 
i 907. Galima taip pat kreiptis 

Draugijos pirmininką p. A. W. 
Šupienį. Dienos metu jis pa s jo
damas Vyriausiame Amerikos 
Teismo (Suprenie Court) Ru
imuose arba po darbo bute, ku- 
jrio antrašas sekantis: 1733 — 
20th str. N. W. Telefonas: 
Michigąn 3172. Pagaliau, gali- 
iina Draugijos reikalais kreiptis 
į Immaculątc Conceptįon para
pijos vikarą kunigą Gedrą.

Bolševikai Trėmė 
Iš Lietuvos ir 
Jaunus ir Senus

Brooklynietis gavo ląįšką iš 
Lietuvos

BRGOKLYN, N. Y. — Juo
zas Ambraziejus, 168 Grand 
St., šiomis dienomis gavo laiš
ką iš Lietuvos, kuris parašytas 
Kaune spalio 7 d. Jame jo gi
minaitė, Stasė Petraitienė, pra
neša apie artimuosius, kuriuos 
boląeyikai išyežė iš Lietuvos 
dar prieš yokiečių-rusų karo 
pradžią.

Iš paduotų žinių m.atoęį kad 
bolševikai nedarė jokio skirtu
mo ir vežė visus, taip mažame
čius kūdikius, taip gilios se
natvės sulaukusius seniukus, 
k. a. marijampolieti Antanina 
Ambraziejienė, 
metų.

Petrailienė 
nebetikėtumėt, 
Jums aprašyti,
yenome”. Ji sako, kad daug iš
tremtųjų žuvo: mirė badu arba 
buvo bolševikų sušaudyti. Ji 
maldauja Ambraziejų dėti pa
stangas pagelbėti > ištremtię-

sulaukusi 76

rašo, kad “Jus 
jei ir galėčiau 
ką, mes pergy-

Kryžiui Kaune. Perduokite čia 
parašytas pavardes Tarptauti
niam Raudonajam Kryžiui ar 
kur matysite naudinga ir reika-t 
linga. Paštas Lietuyoje veikia, 
bet susisiekimas dar užimtas, 
tai negalėjau sužinoti, kaip yra 
su Jūsų brolio Vlado šeima ir 
su Bagdonais. Bet rodos juo i 
nespėjo išvežti.

“Daug ištremtųjų jau turbut 
Žuvę, nes daug vaikų ir senų 
jau bevežant užtroško ir badu 
išmirė, daug, karui prasidėjus, 
sušaudė. Jus nebetikėtumėt, jei 
jr galėčiau Jums aprašyti, ką 
mes pergyvenome ir ką jie da
bar turį išgyventi.

“Pavardės išvežtųjų artimes
nių maųo giminių. $eima išvež
ta tyariąmpolės: Ąmbrązie- 
jienė Antanina, 76 metų am
žiaus, Girįunų senele; Giriunąs- 
(Guręyičįus, Ąnlaųas, apie 48 
pietų ąmžiąus, ūkininkas iš Pą- 
ęausųpių; Giriun icnė-Gureyičie- 
nė, Emilija, apie 45 metų am
žiaus; Giriunas-Gurevičius, Ąu- 
tąpas Laimutis, apie 19 metų 
amžiaus, abiturientas; Giriu- 
paitė, Ramutė, apie 17—18 me
tų amžiaus, gimnazistė; Giriu- 
naitė-Gurevičiutė, Nijoįė, apie 
14 metų amžiaus, gimnazistė. 
Iš Kauno: Giriunas-Gurevičius, 
Vincas, pulkininkas, apie 45 
metų amžiaus; Giriunienė-Gu- 
revičienė, Salomėja, apie 45 
metų amžiaus; Giriunaitė-Gurc- 
vičiutė, Saulutė, apie 12 metų 
amžiaus, gimnazistė; Giriunai- 
tė-Gureyičiutė, Jura, apie 6 
metų amžiaus; Malulis-Matule- 
vičius, Julius, pulkininkas, apie
44 metų amžiaus. Jo šeimą gy
vena laimingai Kaune. Bilėnas- 
Bilevičius, Pranas, pulkininkas,
45 metų amžiaus, areštuotas 
birželįo f4 d. Varėnos poligone, 
kur vasarojo Lietuvos korpu
sas. Jo Aeiiųa laimingai gyy.ena 
Kaupę.

“Antano Gipupo šeiipa iš
vežta iš Mariaiųpųlės, Bilėnas 
iš Varėnos, kįti visi iš Kauno

Lenkijos gyventojų masės 
virto beturčiais. O didžiausiam 
varge gyvena žydai. Vien lik 
Varšuvoje naciai suregistravo 
daugiau kaip 400,000 žydų, ku
rie yra sugrusti atskiroje daly
je piiesto, vadinamoje “gelto”.

1,500,000 VERGŲ 
VOKIETIJOJE

Šių metų balandžio 1 d. Vę? 
kieti jo j e, kaip praneša nacių 
yalstybėš sekretorius Syrup, bu
vo pusantro miliono svetimšą- 
lių darbininkų, neskaitant !,- 
400,000 karo belaisvių. Pusė tų 
darbininkų dirbo žemės ūkyje. 
įPagąl tautas jie skirstosi taip:

Š7WPleųkų
150/)00.čekų
132,QpQ i,taj.ų
90,000 holandų
87,000 hęjgų
09,000 ęįąvokų x
4^,000 jugoslavų
3L000d.ąnų
25,0,00 frąncuzų
21,000 vengrų
17,0Qp šveicarų
10,000 rusų
8,000 bulgarų
4,0Q0 romanų
1,400 norvegų

' 1,200 švedų
' 1,100 ispanų

200 suomių
100 portugalų.

Ęęt puo to laiko praėjo šeši 
mėnesiai,, ir svetimšalių darbi-

ninku skaičius turėjo padidėti 
mažiausia dar puse miliono. 
Vien tik italų, sakoma, dirba 
Vokietijoje dabar apie 500,000.

Tuos darbininkus naciai tie
siog suvarė į tam tikrus punk
tus okupuotame krašte ir pas
kui atgabeno į Vokietiją, kur 
jie yra verčiami dirbti.

siems.
Pilnas 

“Didžiai
“Šaukiamės į Jus pagalbos ir 

žinių. Jus manęs turbut neatsi
menat, bet išdrįsau kreiptis ir 
save priminti. 'Aš esu duktę 
Andriaus Aipbfązįejaus, kuris 
kaip žinote jau miręs, bet jų 
žmona, Antanina Ambrazįejie- 
nė su dukters šeima ir dauge
liu kitų giminių ištremta į Sibi
rą. Gale paduodu jų visų pa
vardes. Lietuvoj visa viltis ant 
jųsų sudėta. Eina gandai, kad 
amerikiečiai jau rūpinasi išvež
taisiais, tufi ryšių su jais ir 
Raudonasis Kryžius globoja! ^; 
juos. Ret ar ląi liesą? Parašy
kite ųiąų ą$ją BąįidoiiąjąųL

laiško tekstas seka: 
gerbiamas Dėdė!

Rašau plačiai, nes manau

nuo žmonų ir vai-

nuo Jūsų laiškelio, 
Žinių. Lietuva nuo 
atžvilgiu nei žmo- 

nenukentėjo, tik nuo 
Mes ramiai

tai pranešite jiems, lai duoda 
žinių apie saye per Jumis, čia 
įdedu laikraščių iškarpų, kur 
nurodoma kokia kryptimi ir į 
kur jie išvežti, ir 5š kitų stočių 
į tas pačias vietas išvežti. Vy
rai atskirti 
kų.

“Lauksiu 
kokiu nors 
kąru, turto 
nėmis
raudonojo teroro, 
ir gerai gyvėąąųię. tyąno adre
sas: Ęąpąąs, Yy<AMLo Didžiojo 
_ ________ j,t Biblioteka, Sta
sėj Ą^l^ą/.iej.uteLP.eti'ailiejjei.

“Reiškiu pagarbos ir laukiu 
žinią,

Laiškas rašytąs 1941 m. spa
lio 7 d. Kąupe. Vokiečių cen
zūros tikrintas ir Nevv Yorke 
gautas lapkričio 1J d. 1911 m.

S. Pątraitiępė.’’
Japonijos Diplomatai Pas F, p. R

bus.

— praeitą £&k.tj Pragoję na
ciai nužudė 4 asmeąis.

I. «

fabrikai 
praveji) darbą

r.

iii
. dflHpg rak Ov J

BERLYNAS, Vokietį ja, ląpk. 
į.8 ,d- — S.ųįig laikraščių tvir
tinimais, šįcipe.t visoje Lietu
voj cukriniais runkeliais į?¥vo 
užsodintas J 1,47 J- hektaras.

D.čl šaltų pąyasarjo runkelių 
sc.dmūųąs buvo pavįelų^as 
.dylepi ąr savaitėmis, ta
čiau vąjja.ų degius pasįfająė.

Šiemet yi§į įų-ys ęukraęs fa- 
Lrįkąi ąumato gauti apie jtyO,- 
000 tąnų ęųkęįnių fligelių ir 
pradėjo pąrųųšįmįnuosius dar-

haUJIHNU-aCME Teiepnbto
Kichisaburo Nomura (kąįrėj), Japonijos ambasado

rius Junglinėnis Valstijoms, Valstybes Sekretorius Cor- 
dell Hųll (vidury) ir Sabių-o Kurusu, ypatingasis Japo
nijos pasiuntinys, vykstą į .Baltuosius Nainys konferen
cijai su Prezidentu Rooseveltų.
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LABAI AUKŠTOS KAINOS. — “STIPRIŲ GĖRIMŲ” 
KRAUTUVĖ. — PERMITAS. — AUKŠTI KALNAI.

MIŠ-
KRAUTUVĖ. — PERMITAS 
—SUTINKAME ALPINISTĘ KALNUOSE 
KAI. ;

Rugsėjo 8 d.
Sukilome prieš 8 vai. ryto ir 

tuoj pradėjome ruoštis kelionei. 
Reikėjo visus daiktu^ surinkti 
ir vėl juos sukrauti į automo-

Kai susitvarkėme ir pusryčius 
pavalgėme, tai ir devinta va
landa prisiartino. Sustojome ir 
miestuke šio to pasipirkti. T H 
kėjomės, kad čią galėsime vil
nonių drabužių nusipirkti, bet 
nuo to sumanymo turėjome ąt-

sisakyti. '
Tiesa, krautuvėse buvo neblo

gas pasirinkimas. Vienok, kai 
“užgiedojo” kainas, tai pas mus 
dingo visoks noras ką pirkti. 
Mums atrodė, kad Cąlgary mie
ste tuos pačius daiktus meą ga
lejoųifc bent dvigubai pigiau 
pirkti.

Sakome, jog tai ne paskutinė 
vieta Kanadoje, — turėsim6 
progos ir kitur sustoti bei ten 
po krautuves pasidairyti.

/ .i 1 ± NAUJIENOS., Chicago,. BĮ
M Tačiau? “kanadiška” J nutarė
me vis 4elto čia’ apsirūpinti. Vi
sai tuščiomis nepatogu grįžti,— 
kai kam ir lauktuvių reikia par
vežti.

Einu į “stiprių gėrimų” krau
tuvę, atseit, “mpnopoįką”. Pir
miausia, §ąk9> perųiitą? 
^įuti. / '

Permitąs iį^pdąių^^ tejj nąĮ.
Užsimok^įąi §0 ūęntu, pą^įrąšęi 
kur reikįą, — įr krįųįtįs ųOg^- 
įas. Dabar gali yisokiv ^rybią 
pirkti, kįek tik ki^uę i^peš-ą. O 
permitąs gerąę visiems nąętųnis.

Apsirūpinęs permitų ir ‘ ka- 
nadiška’^ grįžtu atgal prie ąų- 
tęmobilio.

Susirii^ęomę yįsi ir pr^^ėjo- 
me konfterųoti : dar porą valan
dą po Bą^ff apyjinkęs pasįyaži-. 
nėti, ar yi^ąĮ ątsi^yęįkjptį sų šia 
vieta ir yel prąęlėfį sąyą dut

:duxar® vėl.. Oš®.'dekSones1:
Jau treti metai kaip Dėkavor 

ųės Dieną, viena iš Ąmeiileos 
geniausių tradicinių švenčių, 
bus minįųąą dyiej,QSe ątškirp^

silaikydamos

Jurgis 
pirmas 

prezidentą^ pąąkiptj Dekąyončs 
* « • 4 • • V • *1 •

pas už į^mėjimų3, 
ĄVąshingįoųaį puvo

Z

MASTEI! WI.M)0W SIIADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarėm ant Užsakymo
FIBANKOM LAZDAS..MJES NDMIERUOJAM IR Ui 
TAVERNOMS, namams ir mokykloms venetu 

Į903 WE$T 47fh STREET “ (ARTI WOOD 
CASH and carry.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ
DĖKOS DIENOS ŠVENČIŲ . i * * ■ ■ *

. i i, I j I

Linkime Visiems Lietuviams!

VALDYBA IR DIREKTORIAI

The HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM IR 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

HALSTED STĘEET Prie 19th PLACE

■ b»? ■"■.■■r? ' llMUAUJB I „ J'l J . r 11. 1 ąąL JĮUlLJI * 1 'L'W

SUTAUPYSIT NUO 25% iki'50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

Storesnį f ir lengvesni — Vyrams, Moterims, MeL£aitėms, 
Berniukams.

Neriam vilnones punčiakas vyrams ir moterims.
BRIDGEi»ORT KNITTINjG W^L$ ' '
Pranas SeĮemanayičią, Šaviąirącas 

5p4 )Vest 33rd Street T;
Atdara kąsdien ir yą|cąraj$ lr ^ękm^die^nįa^

Victory £48į6 ?

dienose. Daugumą valstijų, pri- 
sįlaiky4ąmos prie pręzidęntp 
Roosevelto proklomącijps, švęę 
kg dieną lapkričio 20 d., bejt 
septynięlika kitų valstijų, kąip 
praeityje taip ir šįenięt, 
^lapkričio mėnesio ' paskutinį 
ketvirtadienį”.

Ąrkansąs, Peleware, Floridą, 
:Georgia, Iowa, Kapsas, Monta
ną, ' Nebraska, Nevąda, New 
Hąmpsliire, New Mexico, O’klą- 
homa, Pęnnsylvąnia, Routh Cą- 
roliųa, South Dakota, Tennes- 
see ir V.epnont švę^> lapkričio 
•27 d. Trys kitos valstijos — 
Lo.,nnectįcut, Missouri ir Tokus 
— ęlar nenuląię, katrą dieną 
švęsti.

“Lapkričio mėnesio paskuti
nio ketvirtadienio” .tradiciją 

, . V.1L j praktikuojama tik nuo 1364 m.
I?e.’ \^iau nc )Ct e sl1’ ° vaziuo prezidento Lincolno prokloma- 

cija. Tą paprotį pamainė pre- 
zidentąs Ropseyęiltąs 1939 dų ų’ 
vėl 1949 m., kai paskyrė anksri 
ityyęsnį laiką pądėl<ojimąms. Jis 
tą darė tikėdamas duoti 7-mQ- 
nėms dąųgiąu laiko tarpę Dę- 
kayonėą Dįenos ir I<alčdų. Tuoj 
jpp Dekavonęs Dienos įmonės 
pripratę prądėli Kalėdoms api- 
pjrkhnus, ir tarpe lapl<ričio mė
nesio paskutinio kptyjrtądięųio 
ir gruodžio 25 d. nebuvo tiek 
daug laiko. Ęet net ir biznjerjai 
nėkaip atsiliepė į prezidento p(l- 
Įnainymą dekąyones dienos, y- 
įba tįugą i a dm i n istraci jo^s pi ięšą i 
kritikayo prezidentą už šitą žy
gį. Ir 1939 m., kąip ir šiemet 
daug y aisti jų atsisako pa įmai
nyti j y tradicinį dieną . Jcdel 
šiemet .daug žmonių šyęs dyi 
Dėkavęnės Dienas.

Brješ kelis ničnc ius prezi- 
(įlęnft.as pripažino, kad ^kspeii- 
mentą^ buvo tik pusėtinai ^ėk“ 
mingą^, jr jis-nžaęlėjo, po šių 
metų nci.nai.nyti' nustatytos .die
nos. Kongresas nori nustatyti 
pąSftovią dėkavonės dieną. Ąt- 
stovų Butas neseniai pravedė 
bilių paskirti vieną dieną kaipo 
legalę Dėkavonės Dieną, ir tą 
.dieną jokis prezidentas nė pre
zidentinė proklamaciją negalės 
pamainyti. Minėtas kilius, deda: 
antspaudą ir užgyrimą Jungti
nių Valstijų Kongreso ant lap
kričio mėnesio paskutinio ket
virtadienio kaip dėkavonės die
ną, jpg “tą ,dįena ,tapo (tradicija 
šįioje šalyje”. Jeigu Senato bus 
užgintas, bilius padarys “dėka
vonės dieną” šeštą legalę šven
tę visose šios šalies valstijose.

Mu^ų Dėkavonės Dięųa yra 
panaši į kitų šalių apvaikščio
jamus, kurie egzistuoja nuo pat

Sakoma, kad ko ųepijvphę , 
to nepriląjžysi. Jei per ^yi /įi> 
nas ko ųea tįikai, lai labai iną- 
žai vilties, kad dvi va!a ai.. 
daug ką bepadėtų.

Taip, vienu balsu ir nutarė-

ti tųjiau.
Apie dy^e^it prylių yąžią.-. 

v.ome tuo pačiu keliu, jĮyųris ęį- 
na į Lake Lojuise. Paskui įu^č-'i 
jome pasisuki i kW5-

Iš prašių kęlįąs buvo yj^aį! 
padorus, bet j.ųo tęliau važia
vome, juo jįs ėmė Jąbiąu suki
nėtis. Ir kalnai daręsi stątęsni.

Oras, bųyo dębe^įųęitąs įr £ąl.< 
tas. Vienok lyti, kaip 
vis dar nedrįso. Auksini kalinio 
se matėsi lyg ir migla.

Staiga, kopdąiiii į vieną kąį 
na, painątoįie merginą. Ąpsi- 
rengusi alpulis,įo kostiumu. 
Rankoje ląaąęlą laiko. ^Ti duędą 
ženklą. Ąūtpiaobilistąips Ubai 
S|Upranta£ną ženklą, kuris be 
Žodžių labai aiškiai pąąąkp, j.ųg 
ji nori, kad męs ją payežęlu-: 
mėme.

Ją pavęžėti tiębutų didelė štu- 
ka, bet pių^ų automobilis tiek 
visokiais paikiaus Užveistas, j9g 
penk tam pąsąžjęrųi absoliutiš
kai nebėra vietos.

Atsiprašome, ka4 
jos priimti.

Pagaliau, sakome, 
sportas. Niekas juk jos neverčia 
po kalnus laipioti. O jeigu ji 
iš to turi malonumą, tai tegul 
•truputį ir pavargsta. Kaip sako
ma, jei mėgsti nuo kalno rogUr 
temis važinėtis, tai mėk ir į

tai

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ,
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjirdo/ pėrdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. BRUNS. 7209

Kelias dešimtis mylių važia
vome vis per kalnus. Vienoje 
vietoje pasiekėme beveik astuo
nių tūkstančių pėdų aukštumos, 
— vądinasi, buyęmę tiek pūdų 
aukščiau nei juros lygis.

Tokioje aukštumoje* nedaug 
ir m ėdžių teaugo. Ret kai pra- 
sjimušėme per tuos kalnus ir 
pradėjome važiuoti žemyn, tai 
nnškai (Jąrcsi yis tankesni ir 
tankesni. Mes gr važiavome 
piylių mylias vis į pakalnę ir į 
pakalnę.

(Bus daugiau)

Ijįo 3 d., 1789 m.

Ligi yiįųrio paskutinio šimt
mečio Įįėkąy.op^s Pieną buvo 
yįęųtik Sjaųj.oę Ąnglijos šventė. 
Pietinėse valstijose jos ųębuvo. 
Ir( Lik 1857 m. Virginijos gu
bernatorius išleido pirmą Dėka- 
vones proklamaciją pietuose. 
Sekančiu metu kitos septynios 
valstijos priėmė dieną. Rlogi 
santykiai tarpe šiaurinių ir pie- 
įipių yal^tijiį per nąipjnį karą

pėptrįUkė pappętįs ir nebuvo, atrt 
gai^iritas iki 1880 ni. ' L •

Dėkavonės diena milijonams 
žiponi.ų visoje šalyje yra dieną 
pamaldoms, ir ji minėta net 
bažpyŲninoęe kalendoriuose. 
Bet yra diena pasilinksmini- 
fyiams? pokyliams ir šeimų suė
jimams, ir ypatingai Jungt. Val
stijose tos dienos simbolius 
yra kalakutas ir dynų pajus. 
I^ongreso legalizavimas nepa
mainys dienos charakterį; tik 
aiškiai nustatys kiekvieniems 
metams dieną, kuri minės Dė
kavonės Dieną. * FLIS

Skelbjmai Naujienose 
duod,a naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PIRKIT ŠU PASITIKĖJIMO į

FALLIEIH 
Lumber Co,

LUMBER, MILLTCORK 
Stogam Medžiaga. Meš Finan- 
Buojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KĖDZIJi AVENUE

Tel. Ę4WNDALE 2630BĄliEhJilT SAVO PĄDEKOS TEIKIMO 
'■'■y' ĮįlALONU^4 SU

CJuakcv
bistilįgo^ iš DERLIAUS VIRŠŪNIŲ!

y ; « I > l ' J. » • \ | * A I » I 4 X • »x ' i
Bet kurioj linksmoj sueigoje išgir
site daug “padėkos-teikimo”, kai 
vaišinsite su OLD QUAKER. Ka
dangi “OLD QUAKER yra distiliuo
ta iš premijuotų grudų, DERLIAUS 
yĮRSUNIŲr 

liudiją
gąrsus Nepriklausomas Javų Eks
pertas '25 m., Cihcagos Board of 

t Trade narys

Jei Insurance reik, pas 
•Dr. P. Vileišį E1K

, į < > Atstovas i
Prudential Ins. Co. of America

175 W. Jackson HAR. 2500
Home Office, Newark, N. J.

5922 W. Roosevelj Rd., Austin 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
co — vvholesale

4707 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0ŪJ4

bRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

V'ICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

♦ FOTOGRAFAS

naJUfiin'itiuRBON Wtti • 86 W • mis whiskey is 4 YjĖars old • the old ūuiRąto.. uųnrak ui

Bg

M'"

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
—IS STOTIES—

LINKSMIAUSIŲ DfKOS DIENOS 
Švenčių Linkiipe Musų Dalininkams ir 

Visiems Lietuviams

MUTUAL FEDERAJ. SAW
AND ĮOAN ASSOCIATJON OF CHICAGO

Kasdien nuo 8:45 y. ryto 
iki 9:15 vąl. ryto.

Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 
yal.' rytb.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

parnešimus.

CgANĖ COAL COMPĄ^t 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas POR'JCSMOŲJH 9022 
\VE^f V1RGINIA ' Pocahonlas Mine 
Run iš geriausių paa,ųĮų> daug *8.35 
dulkių išimta ............. .

PERKANT 5 TOl^ŲS AB pAŲGIAU.
PIGESNĮ.

BLACk BAND LįiJMP .... ... $11)^25 
Sales taksai ^ekstra. * ~

Rwrww
DOMINJKĄS KURAITIS — Savininkas

AGENTAI
Jbnas Rodinas, Ąnt. Labanauskas, 

Ų. ^ąjewski “S&or,ty”
I

VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUJCK’O ĄGENTŲRA
907 West 35th Street, Chięago, Į1L

Telefonas LĄFAYĘTTE 2Q22 • Ęez. Tel. VICTO^Y 2499

ĮVAIRIOS žinios
Lenkų armiją 
laukia ginklų

KAIRAS, Ęgyptas, lapkr.KAIRAS, Egyp.tąs, Įąp,kr- 17 
d. — Rusijoj lenkai jau turi 
suorganizavę J,5.0,Q00 ąrmiją ir 
laukia iš Amerikos ginklų, kad 
galėtų visus apginkluoti, pareiš
kė Sikorskis.

Dabartiniu ipetu Rusijoj ran
dasi du milijonai lenkų, kurie 
yra išinėty.ti po visą sovietų te- 
rjtoriją.

Lenkąi užmirš yisą^ boląęyir 
kų padarytas skriaudas, sako 
Sikorskis, jeigu rusai neužmirš.
jog lenkai įkartu su jais vedą1 
karą.

— Šiaurės Afrikoj britų ^a-; 
ro vącjovybė pra. 
ti naują armiją

— Japonai t 
kariuomenes vienetus į Indoki
niją.

jo ųrgąnizuę-

ukia naujus

ir roniąnąi laikydavo metinius 
pįuties pokylius- Dcviutame 
šimtmetyje saksonai iškilmin
gai .davė padėką už gerus javus. 
Septynioliktame šimtmetyje 
kalvinistai — nesusitaikintojai 
to nepritąre. Bet HoĮaųdijęj, 
kur būrelis jų rado ramumoj 
nuo pcrsękiojįin.ų, jie rą^o, kąd 
holandai apvaikščiojo panašią 
dėkavonės cereiųoniją jų išsi- 
Įiuosayiniui nuo jų sepijų ispa
niškų valdovų. Pabėgėliams tą? 
patiko, ir kųopiek jię atvyko A- 
męrjįkon, kaipo piigrimąi, suko- 
loųizuoti Naują Pasaulį, jie ati
davė padėką už jų gyvastį ir už 
puikų derliu po pirmą ujetų 
Plynrouthe.

Pilgrimai apvaikščiojo pirmą 
amerikonišką dėkavonės dieną1 
U6Ž1 hi. Ęo
metine šyentc, bet įyąirųs $p-, 
vailęšpiojįmąi įvyko, ir su metų 
bėgiu jie tapo religiškos šven
tęs. Dienos mainėsi, kartais pa
sirodė liepos inęnęšį, vėj jąpkri-' 
čio ųięncsj. Rytų kolųmistam? 
ta idėją labai patiko, ir jie pra
dėjo švęsti dėkavonės dieną. 
J?er revoliucijos karą net aštuo
nis kartus koiitinentinįs kon
gresas paskyrė dėkavonės die-

BEN. J. KAZANĄJJSKAS, Seki’.

22Q2 WĘST CEWAK R.OĄD

VįąrcĮas ...

Adresas

Miestas

1739 So. Halsted SU, 
Chicagę, $U-

žieminiai langai
IR DURYS

Geros kokybės durys ir langaį su gerų, 
skaisčiu stiklų. Pagerina namo išvaizdą 
ir suteikia namui patogumą.

Mes finansuojame jūsų namų perųią-
(deliayimą ir stątymą. Lengvi išmokėjirąąi.

APSKAIČIAVIMAI DYKAI— jPJETUvis sėlsmanas

CABM000Y lUMBER CO
UTWĮNAS-^,eneralis Vedėjas

3039 So. Halsted St. ViČtory 1272

PARUOŠKITE SAVO 
. NAMAŽMAI

Insulino,kitę savo namus patogumui žie
mos metu. Apsaugokite Uuo šiurpių ^G" 
mos vėjų ir sųtaupypįte aut bilos. 
Nebrangų ų? lengva įtaisyti. Rąikaląųkite 
musif apskaičiavimo jūsų namui.

įo« of paiuanš j
RAINA 15 CENTŲ

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti paę 
mus. Siųskite savo orderiusi

Valstija



Mills Illinois U
Atlet. Direktorius

Ieško Įpėdinio Bob Zuppke’i
CHAMPAIGN, III. — Illinois 

universiteto globėjai vakar pa
skyrė Douglas R. Mills atleti
kos skyriaus direktorium. Ji
sai užima vietą neseniai paša
linto Wendell Wilson’o.

Mills’ui teks skirti naują 
footballo trenerį, į vietą Bob 
Zuppke, kuris užvakar pasi
traukė po virš 20 metų tarny
bos universitete.

Jo vietai numatomas Chuck 1
Palmer, Chicagos Fenger High 
School mokyklos footballo tre
neris.

$3,204 Atlyginimo
Darbininko Našlei

T ■

NAUJIENOS, Chicago, B

Šio mie-

Trečiad., lapkričio . 19, 1941
4 ■

4

are striving in the Depart-

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

<4

GIMIMAI
CHICAGOJF

torney
States:

use after it is produced. That is 
one of the 
defend and

WENDELL
General

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

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

best vvays I know to 
protect democracy.”;
P O tt
BERGE, Assitant At- 

of the United

Suėmė Už Grąsinmtį 
Laišką

GARY, Ind. — FBI agentai 
čia, suėmė 22 metų negrą, Wes- 
ley Grad, 1428 Broadway, Gary. 
Jisai prisipažino, kad parašė 
grąsinantį laišką Gary Trust 
banko bankieriaus motinai, Mrs. 
Etta Goodman, reikalaudamas 
iš jos $500.

Pašovė Du 
Policistus

DECATUR, III.
sto centre įvyko susišaudymas, 
kuriame buvo sužeisti du po- 
licistai, ir vienas plėšikas. Jis 
buvo suimtas. Pašautieji poh- 
cistai yra Jesse Smith ir Ed 
Speaker.

STREIKUOTOJŲ RŪBAI LAUKIA SAVININKŲ čio 4, tėvai: Anthony ir An
gelą.

VINCUS, Thomas Edvvard, 
901 West 35th Street, gimė lap
kričio 30, tėvai: Ignatius ir 
Anne.

— Reif 
sandėly j

Visi Balsai
CIO Unijai

SPRINGFIELD, III.
Fumiture Mart
Springfielde, III., laike susikir
timo su kitais darbininkais bu
vo mirtinai sužeistas) darbinin
kas Norman Andrews. Kompa
nija aiškino, kad incidentas nie
ko bendro neturėjo su velionio 
darbu, bet Illinois Industrini 
Commission ją priteisė sumo
kėti $3,204 atlyginimo velionio 
našlei.

'Darbininkai Continental Pro
ducts., Ine., sandėlyje, 2036 So. 
Michigan avenue, vienbalsiai 
išrinko CIO Warehouse and Dis-
tribution Workers uniją savo 
atstovu kolektyvėms. deryboms. 
Balsavimai įvyko užvakar.

“We 
ment of Justice to act promptly 
and efiectively in all cases of sub- 
versive activity that are discovered. 
No job is ever done vvith perfec
tion, and we do not claim it. 1 
believe, hovvever, that on the vvhole 
we have the confidence of the 
country that we are making an 
honest and vigorous effort to stamp 
out subversive acticity vvithout 
trainpling on anybody’s constitution- 
al liberties.’.. j Būt vve are not en- 
Žaging in any ‘vvitch hunts.’ We 
are not making loose and irrespons- 
ible charges that injure innocent 
people’s reputations. We are not 
making vvholesale ‘raids.’ The *pro- 
secutions we have instituted have 
Jeen stoutly resisted on the merits 
of the cases, būt it is yet to be 
adjudicated in a single case during 
the present crisis that vve have 
violated a single constitutional right 
in our enforcement procedūros. This 
is a record vve are striving to main- 
tain.”

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Western A ve. 
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

NAU JIENU-ACME Telephoto
AVeslville, Illinois, kasyklos angliakasiai kartu su kitais šalies plieno fir

moms priklausančių kasyklą darbininkais streikuoja. Čia matosi jų palikti 
darbiniai rūbai, iškelti išdžioyinimui aukštai persirengimo kambary.

San Diop’o Str^iknot o tai Grižta Darban

bbexm

DIREKTORIUS

THEY SAID LAŠT WEEK

AKIU SPECIALISTAI
Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt

mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 
Su POVILU ŠALTIMIERU

Sudegė Automobilyj 
Dėl Cigareto

EAST ST. LOUIS, III. — 25 
metų Ralph Juenger sudegė kai 
užmigo berūkydamas cigaretę. 
Jisai sėdėjo savo draugo auto
mobilyje.

iii

Apiplėšė Viešbučio 
Klerką

Du ginkluoti banditai atėmė 
$57 nuo Clarence Kalvelio, 
klerko Jonųuil viešbutyje, adr. 
1600 Jonųuil Terrace.

CECENAS, ------------------- ,
2632 Winona streel, gimė spa
lių 31, tėvai: Charles ir Cathc- 
rine.

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

KISCELLLS, Jean Luis, 5348 
North Luna avenue, gimė lap
kričio 6, tėvai: Joseph ir Fran- 
ces.

KORAITES, George, 3254 
Emerald avenue, gimė lapkri-

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

DR. A. W. PRUSIS 
DENTISTAS 

6924 S. Western 
Telefonas HEMLOCK

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

Avė.
0201

9 vak.
sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

LAIDOTUVIŲ

3o1jh Jf. (CutiCiRis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
V • KOPLYČIOS VISOSE 

Dynai CHICAGOS DALYSE

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

wwwwvwww 
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

3307
ANTANAS M. PHILLIPS

Lituanica Avenue Phone YARds 4908

6812
1410

ANTHONY B. PETKUS
South Westem Avenue Phone GROvehill 0142
South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

4348
J. LIULEVIČIUS

S. California Avenue /Phone LAFayette 3572

3354
P. J. RIDIKAS

So. Halsted Street 710 West 18th SL
Tel. YARDS 1419

1646
I. J. ZOLP

West 46th Street Phone YARds 0781
r* T /

3319
S. P. MAŽEIKA YAKds 1138

Lituanica Avenue YARds 1139
t

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

Phone CANal 2515
Tel. PŪLLMAN 1270

NAUJIEN V-ACME Tolephoto
San Diego, Cal., statybos darbininkai nutraukė streiką ir grįžta darban.

Jie dirba prie Laivyno projektų. Čia jie apsirūpina darbo ženklais.

CARL SANDBURG, poet and bi- 
ographer of Abrahain Lincoln: "

“Who knows better than we who 
believe in the demoeratie system 
what are its wrongs and shadows? 
Who knows better than we xvho 
are believers in ,the demoeratie sy
stem the many precise points where 
it needs study and devotion, pa- 
tience and prayer and kindly laugh- 
ter? Yet wc eling to it. Yet wc 
fasten our faiths deeper and deep- 
er in it. Why? Because we have 

I not yet seen a system that works 
better, because democracy has more 
give and take, more resilience, due- 
tility and malleability, more erazy 
foolishness and more grand v/isdom, 
than any other system. lt is never 
the šame two days straight. lt is 
one thing today and another to- 
morrow. It represents and ce- 
lebratcs man the seeker, man the 
restless expferimenter and advent- 
urer who bets that he will yet 
bring the Heavenly City into the 
places where now stand Chicago 
and Omaha, Philadelphia and Se- 
attle.”

» « »
WILLIAM H. DAVIS, Chairman of 
the National Defense Mediation 
Bok r d:

“.. .the heart of our problem is 
to * make increasingly applicable in 
labor relations in America the prin- 
ciples and practices of democracy.... 
What we mušt do in this national 
and International crisis is lay down 
armš among ourselves. We mušt go 
forWard step by step; recognizing 
alvvays the dignity ofA the individ- 
ual and his rigfrt to organize; de- 
manding at # the šame time the re- 
cognition by both sides that free- 
dobi’s rights carry vvith them the 
obligation of self-discipline and šelf- 
restraint. We mušt go on until the 
practice of conferences, the ap- 
preciation of the values of collect- 
ive agreements, and mutual respect 
and cęrifidence have replaęed the

unstable status of eonfliet. Thcse 
are thb demoeratie processes in 
operation — the processes of per- 
suasion.' They permit the rational 
consideration of the Industries’ pro- 
blems. It begins to become impos- 
sible for men to disagree about 
a1 fact. The truth is likely to em- 
erge, and when it does emerge it 
is vvritten into a collective contract 
and. so the power of the truth is 
shared by vvorkers and management 
alike. This, in my judgment, is the 
perfection of democracy — the dig
nity and freedom.of the individual, 
the preservation and application of 
the rights of. free speech and free 
assembly, the vietory of persuasion 
over force, the search for the truth 
and finally the sharing of that 
truth vvhich keeps men free.” 

» » 8
CLAUDE R. WICKARD, Secretary 
of Agriciflture:

“Good food and lots of it is real 
wealth. We are the best 'fed nation 
in the world būt we aren’t any 
too v/ell fed at that. One o f the 
encouraging things about the past 
few years is that we renamed over- 
produetion. We know tiow that 
over-produetion is really under-con- 
sumption. Through the school lunch 
programs, direct relief purchases, 
and the food stamp plan, we tave 
begun to ūse some of our surphis 
food vvealth. There is lots more 
to be donc. In the situation 
•vvhich we find ourselves today,* 1 
am pleading vvith our farmers to 
produce abundantly. And I am 
pleading vvith the ręst of the count- 
ry to see to it that the farmers 
are revvarded — not punished — 
for that zabundant productioiL. In 
this world of ours, food is too 
precious to vvaste. I have said it 
is Į one of the strongest vveapons 
of democracy; it may be the strong
est. Let us therefore take the steps 
that are necessary to insure its 
abundant produetion and its wise

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas .

Optometrically Akių Specialistas
Palengvjna 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 AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakpmin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 

t ant lengvų išmo- 
kėjimų.

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDU KRAUTUVE

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643

Emergency MIDvvay 0001

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

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

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VIRginia 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 Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

TeL CANAL 3110
Reizdencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 31M
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. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioį naeal susitarimą.

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

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį. 
----- ---- \. ............................................

Dfe. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą. 

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų

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 dieną.
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 
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-TeI. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal 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. CALumet 6877.

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

Room 2014
Vai.:
3149

Tel. STAte 7572 
nuo 9:00 iki 11:00 ryto 
SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679.teL REPUBLIC 4688

'c •.



Trečiad., lapkričio 19, 1941 tihfcago, B /

liet. Republikonai 
Rengia Banketą
Adv. A. A. Oliui

Atsišaukimas Nuo 
Adv. J. J. Grish

Mes lietuviai dažnai nusi- 
skundžiam, kad mes turime la
bai mažą reprezentaciją politi 
koje. Praeitą rudenį Illinois 
Valstija perėjo į republikonų 
partijos vadovybę, su guberna- 
toridfti Dwight H. fGreen pHe- 
šakyje. Mes lietuviai taipgi ne- 
atsilikom ir darčme spaudimą 
į repUblikonus, kad ir lietuviai 
nebūtų pamiršti. Su lietuvių 
balsuotojų pagalba mes padėjo
me išrinkti p. George F j Bar- 
rett į Attorney General urėdą. 
Bėgyje 5tų metų mes stengė
mės išgauti pripažinimą lietu 
viams ir, štai, republikonai pa
skyrė ad. Antaną A. Olį, Hear- 
ing Officer, Illinois Department 
of Finance.

“Liesi” Metai
Mes nepasitenkinant vienu 

paskyrimu, bet stengiamės dau- 
giaus ir vietų gauti Valstijos 
departamentuose, žinoma, po 
tiek “liesiu” metįj negalėjom 
tikėtis vienu kartu kalnus gau
ti, bet pradžia jau padaryta. 
Mes turėsime prietelį tame de
partamente, su kuriuo biznie- 

* riai tankiai susiduria dėl “salės 
taksų”.

NOtRfc t)AME SUPLIEKS NORtHWE'StERN
■•T .

AGME-NAUJIENV Telephoto
Vaiždds iš futbolo lošimo tarp Notre Daine ir Northwcątern universitetų ko

mandų pereitų šeštadienį Evanstone. No’.re Daine laimėjo vieno taško persvara, 
7‘.’A

a*

nomas. Užpraeitais metais kan
didatavo į Municipal Court tei
sėjus.

Su .šiuo paskyrimu į “H’ear- 
ing Officer” jis bus tardyto
jas Sales tax departamente.

Bilietai $1.50

TARP MVSŲ i Labai f bpįiiiari . 
Magina Chicago j 
Ta čigonė OIO

SLA 6-to Apskričio 
Kofofetėftci jos

Del i'remtinią Sibire

StA 6-1o • Apskričio konfe
rencijoj btivo priihitą s'ekanti 
VežoFiūcija, vienbalsiai, “Vil
utes” atstovas Jonikas ibgi bu
vo, bet ir jis n'edrįsb balsuoti

Š. L. A. 6-tas Apskritis savo 
IČohrė/ėįYcijbj, taikytoj lapkri
čio 16, Voii iii., Gtamonto 
tvbtahnejlė, ciiięago, III. • vien- 
bhlsi'hi nutarė, kad SLA Ccnl- 
rio Valdybd pasiųstų jūn'gtinių 
Vhlštijų SęcięUry of St 
Ftėžideiitui Fidiiklin t). 
š'eVeltai prdšyiiią, khu Jiingti- 
iiių Vulštijų Vėdžia padarytų 
’giiėžtd Vėikhtavifti'4 Rusijos 
sovietų valdžiai leisti teikti 
pagėlbų lietuviams, ištrem
tiems į Sibirą.

Tokį pat prašymą turi pa-

of State ir 
. Roo-

[ CLASSIFIED ADS~Į

retary bi* State ir prėzi’dentui 
Fratiklin L). Rbos'eVeltai ir 
StA 6-tb Apskričio Valdyba.

M. Vaidyla,
• J. Naujalis,

V. M. Stulpinas.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

IEŠKAU DARBO ANT FARMŲ 
Michigan valstijoj. Ešu patyręs ant 
visokių ūkio mašinų. WALTER 
KUZAVINIS, 4443 -S. Wood St., 
Tel. LAFayette 4420.

HELp WANTED—FE MALĖ 
Darbininkių Reikia

PATYRUSIOS MOTERYS Sku
durų skirstyti pagal rųšis. Pasto
vus darbas, geras -mokestis.

Adyance Iron and Metai, . 
1144 Sd. Fairfield. Kedzie 4608.

MOTERIŠKŲ SKRYBĖLIŲ dir
bėjos. Patyrusios prie turbanų. B. 
and L. HAT CO., 612 W. Lake St.

$15 SAVAITEI. BENDRAS na
mų darbas, nereikia skalbti, savas 
kambarys, vonia. Geri namai.

LAKevievv 6249.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Kad nepraleidus progos su
pažindinti lietuvius su augštais 
Illinois Valstijos politikais, mes 
rengiame vakarienę Adv. Oliui, 
rytoj, ketvirtadieni, lapkr. 20- 
tą, Stevens Viešbutyj, 7th A 
So. Michigan Avenue, 9:30 vai. 
vakare.

Advokatas Olis yra gerai ži-

I
’ JONAS GAUBAS

lapkričio, 
laipkričio 
ilsis Lie- 
kapinėse, 
negalėda-

kuris mirė 4 dieną 
ir palaidotas tapo 
8, 1941 m., o dabar 
tuvių Tautiškose 
amžinai nutilęs ir 
mas atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskutini patar
navimą ir palydėjo jį į tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė
kojame giminėms ir drau
gams, kurie aplankė jį laike 
jo ligos; dėkojame graboriui 
P. J. Ridikui, kuris savu geru 
ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amži- 
nastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius, dėkavojame Daininin
kui Stasiui Rimkui ir jo mu
zikantams, kalbėtojams V. B. 
Ambrose ir p. Kisieliui, grėb
lį ešiams Keistučio Spulkos 
direktorium, gėlių ir mišių 
aukautojams ir pagalios dė
kavojame visiems dalyvėvu- 
siems laidotuvėse 
ir draugams, o ___
mylimas vyre ir tėve*, sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje

Nuliūdę: į
Moteris, Sudils ir Duktė.

Adv. Olis buvo lietuvių Di
vizijos Pirmininkas, Republiko
nų Partijos Cook County, ir 
mes visi pasitikčjom savo pir- 
mihirikū, kad nešiskųidyti Lie
tuvių Republikonų partijos jė
gas.

Kviečiame lietuvius skaitlin
gai bankete atsilankyti.

Tikietai prieinami, tiktai 
$1.50, ir galima jučs gauti laik
raščių redakcijose ir žemiau pa- 
žytnčtosb vietose: ’ * ’

William Duoba, 2328 West 
23rd Street,

B. R. Pietkiewicz, 2555 W, 
47th Street,

* Augusi Saldukas, 4038 
Archer Avė., *

Mr. Diksys, 3418 So.
Avė.,

Stanley Miksys, 6218 
Artesian Avė.,

Anthony ^L. Lapinskas, 134 
N. LaSalle St.,

Joseph J. Grish, 4631 South 
Ashland Avė.,

Paul Barsheack, 1092'4 Sčuth 
Michigan Avė.,

Anastazas Valančius, 1226 S. 
50th Avė., Cicero.

Dar Viena Lietu
viška Užeiga

Jaukite uičialis Dukters

South

Lovve

South

širdingai kviečiu, 
Adv. Juozas J. Grish.

giminėms 
tau, musų Gauna

Virgihia M. Seda nuo Char
les Seda J r.

PERKAM, parduodam ir mawom 
.namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namu 
pirkti už eash 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.

'tas6
6 

da
8 flatų, 4/4—4/5. Renda $4,050, 

kaina $20,000.
Turime didelį pasirinkimą namų 

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

REIKALINGAS PATYRĘS, ge
ras pirmarankis kepėjas juodos 
duonos. NARVID BAKERY, 2424 
West 69th St. /

BUČERYS REIKALINGAS tuo
jau. Pastovus darbas. '2646 West 
71st Street.

FOR RENT—IN GENERAL 
 Renddai—Bendrai

RENDON BUNGALOW 5 kam
barių. Karšto vandens šilirha. Šau
kite po .pietų. YARDS 2629.

6 NAUJI PAVYZDINIAI NAMAI!!
5127 iki 35 So. Avers Avė.
5228 iki 30 So. Whipple.
PARSIDUODA NAMAS, Storas 

ir 2 po 4 kambarius flatai ant 2 
floro, karštu vandeniu šildomas, 2 
karų garažas. 3527 So. Halsted. 
Savininkas 3232 So. Halsted St.

KAMPAS, 3059 SO. HARDING. 
Mūrinė krautuvė, 5 kamb. apart- 
mentas. 4 karams garažas. Geras 
biznis. Norėdami rakto kreipkitės 
3045 So. Crawford Avė.

BRIDGEPORTAS. — Lap
kričio įteadžioj atsidarė dar 
vienas ndujas lieluviškas ta
vernas, antrašli 944 W. 35tli 
Place, “S'ophie’s į'oveth”. Sa- 
yininkė yra duktė didelio 
naujieniečio tt, \Valter Ydhu- 
}ewicz. Sbphie Y$iiulewicz 
seka
ma “Naujienas”, nes -jinai gra
žiai skaito ir kalba lietuviš
kai. Tikra lietuvaitė. Taver
nas yra labai erdvingas ir 
gražiai išpuoštas, šį trečiadie
nio vakarą lutes didelę įkur- 

parę su skania kalaku- 
ir smagid muzika.t iena

M,

Yąiiulcwicz
tėvo pąyyždi^uzsięašycla-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboiris

(CHICAGOJE)
Adam J. Kurza Jr., 21, su

šephine P. Stonis, 22
John W. Stonis, 24, su Vir

ginia Smolinski, 21
Ėob R. Sliohvaier, 20, su Evė-

lyh Vanis, 19

Jo-

Walter Warwick, 22, su Jo- 
s'ephine Yanušauškis, 22

John G riba 3, 52, su Maggie 
Petkcvicz, 52

Jack Rusthovcti, 23, su Anų
Šeputis, z22

KM
■ | m m m Gėlės Mylintiems* 
11IIII ii Vestuvėms, Ban-

BĮ ■■ tlkietams, Laidotu- 
UJ I U Flvėms, !>a pu oši

mams^
GRttNINkAS 
4180 Archer Avenue 

Phdne LAFAYĘTTE 5800 
xxxxxxxxxxxxxxxx±xxxxxxx*

Dalis.
KVIETKININKAS

h Gėlės Vestuvėms, Bankietams
m ir Pagrabams.
J 3316 SO. HALSTED ST.
m Tel. YARDS 7308^XXTXXXXXYXXXXXXXXXXXXTXX>

Ar Galite Pastatyti 
Saii Nahią?

AKBA ATNAUJINTI... 
Uabarttni SAVO NAMĄ

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

Pasistatykite Jį Palys
FLANAI DYKAI

Douglas Lumber
, , t ČOMPĄNY* 

2700 KOOSEV1 
Tel. KEDŽ

ALEKSANDRAS J. WAITEKUNAS
GYVENO 7000 SO. TALMAN

r*ersi|kyre fsu.š‘ųo pasauliu Lapkričio 17 dieną, 2:05 valan
dą po pietą, 1941 m., gimęs Lietuvoje Skaisgirio parapijoj, 
Šiaulių apskrity, Budraičiu kaime. Amerikoj išgyveno 49 metus.

Paliko dideliame nubudime mylimą moterį Marijoną, 2 
Oną,, ir Hąrry, marčią Sophie -s- 2. po- 

taną ir Josyephine griękson 
__ . „ .. r___ T __ ,,-iaiker, jo. žmoną. EdĮth, 4
^nUkiiš—2 seš'ėris: Ęl'ehą Rudaūskieiię, .Oną Karpiėnę, švogėn 
Jrtokartą. 2 b'rėlihš Franciškta, hrėlienę Lrtėy, Atitahą, brolienę 
ohą ir jų Šėirhynas ir daug kitų 'giminių ir draugų.

Kūnės pašarvotas rapdasi j. F. Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitūge AVe.

Laidotuvės įvyks k’ėrtkiadiėhį, Lapkričio 21 d.„J9:00 vai., ry
te, iš koplyčios į St. Aldrižm’S Maržipijoš bažnyčią, 76tti it W£sh- 

gedrtlmgos paklaidos už velionio Sielą.
Visi A'. A. Aleksindto iVaitektinO jpminės^ draugai ii* pa

žįstami esat huoąirdži^i kviecklitii dalyvauti laidotuvėse it su
teikti jam paskutinį frktarriavfthą ik* atsišveikiniiną.

N uViudę liekame:
Moteris, Sunųš, Fodiikros, Posūniš ir Giniihės.

Laid. Dirėktotitis J. F. EudeUkis, tel. YARDS 1741.

ąnnus Edwardą, marčįa
dukres:. Franc.es Kaspėi, jos vyrą Ant 
iV jos vyrą Emil, posūni „K;
^nukiiš—2 seše‘ ’

Chicagos Draugija, 
Klitibų Vaidybas 

1941 Metams

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

ir Valandti lai-

'jPtires Sii Chicagiečiaiš Ketiš

Pėhldhdienid vakare
Ai*eh” aUlah,ky$\ Chica^dš Civtb 
Op'erą dainihiriičės Čoe Gia’Aė 
asmenyje.

šėšta’ėi'ehid 8-tą, 4$
sii it
feadbi’iiš viliok
kd iš stotiėš j

'Seki^^dtėHį jf įjAšitddys pūs- 
valahdžiui Vadi'd
doje iš WCFL>

Fb to ji savaitei, bet

lapkričio ŠO-tą ^lankys Čhiča- 
gos lietuvius ^Ęighth Street 
Teatre, prie S./^abash avenue, 
kur ji pasirodys ■ iškilmingiau 
negu ana kartą, bffi^džio mėn., 
Goodman

teatre.
“tirihyti” Čhbi’tiš

Tame Eigh’th Street teatre, 
operąj “'Carmeti”, ktiribje čigo- 
naite 'Carmėn yra visų YViėiliiį; 
širdies Skadšihų ir pagiežos šal
tinis, lapkričio 30-tą kartoja 
Chi'cagoš Litiluvių Chbrtis “Pir- 
myti”.

jam į talką baštatyitiui yra 
atėj’ęs “l^iritiyh” vtiikų choras, 
taipgi didelis šihifoiiijos orkes
tras ir višii eilė .solistų, kuriuos 
chicagiečiai jaŪ gtitdi žino ir 
mėgsta:

AnelČ Stėptihavictenč, Vikto
ras BėhilerU, Oftukš Skeveiiti- 
tĮe, Aldotel Grigoiys, Algirdas 
Brazis, Ailita StavicKaitė, liau
jas lietu'vianis ttehe Martin’as, 
it visa eile kitų daitiinirikų.

Bet apie lai' vėliau-

Stato

Del Tikietų PeVeitaįi 
Pastatymui

“Pirmyn” 'clidVas Šitionli br'^- 
šb pranešti, kad asmenys,*ku
rie Įsigijo bilietus pintiėm “Car- 
meti” pAstatyitiui Goodman tea
tre, Bet jų n'esunaudojo, 
juos nemokamai iškeisti į 
lietus lapkričio 30-tai.

gali 
bi-

L. ŽAGARIEčIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. CleVeland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero, IR.; Stella Gasper—Fin. 
rašt., 3338 S. Emerald Avė.; E.
Ramašauskienė—Kontrolės rast., 

„1218 4So.. lųRependence . Blvd.;
St. ' Niprikas— Kasierius. 3824 

Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai; J. Balakas1, 1414 
So. 49th Ct., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. GurSkįenė—Korbšp., 3252 So.

v Hąjsted St.; K. B.alchunas—Mar- 
šąlka/ 3521 W. 38th PI. Susirin- 
kirnai*larkomi Vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir
mą valandą popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St.

RENDON GARU ŠILDOMI 2 
flatai po 5 kambarius. Priešais 
parko. Pigi renda. 6408 Stony Is- 
land Avė.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

_ Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS
LOAN ASSOGIATION 

of ClilCAGO. v,
2202 W. Cermak Rd.

BEN. J. KAZANAŲSKAS. Sec
Turtas virš $1,100,000.

and

PARDAVIMUI: 10 AKRŲ, 6 my
lios miestelis, sodnai, vynuogės. 
Geri trobesiai, elektra, furnasas. 
J. H. Kutz, St. Joseph, Michigan, 
Route 1, Box 154.

120 AKRŲ PIENO farma, $145 
akrui. $9,000 paimti. Moderni. Mu
ro namas, arti Elgip,' rodo pelną. 
Taipgi^ 160 akrų, $93 akrui. Geri 
trobesiai, arti Rockfordo. $3,000 Į- 
mokėti. P. O. Box 203, Huntley, 
Illinois.

WHOLESALE FURN1TURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

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

SUSIRINKIMAI

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. 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westęm Avė.

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051

3636 North 
0745; Fin. 
N. Kedzie 

3180; Kas.
1814 Wa-

S. Buneckis, 3327 
tel. Spaulding

HUMBOLDT ’PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 METAMS: pirmininkas—-M.

Grakauskas, 3939 N, Christiana 
avė.; Vice-pirm.— Mike Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. rast. 
—A. Lungevicz, 1814 Wabansia 
avė., tel. Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 W. Pierce avė.; 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North avė.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU
BO mėnesinis sLsirinkimas įvyks 
.penktadienį, lapkričio 21 d., 7:30 
vai. vakaro, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St.

—Julia Petrai tienė, rašt.
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 

POLITIKOS KLIUBO susirinkimo 
nebus Nov. 20 d., dėlto, kad pri
puola šventė. Sekantis sus-mas bus 
gruodžio 18 d. Taipgi pranešam, 
kad yra rengiama pinoclc ir bunco 
parė lapkr. 30 dieną, 2 vai. popiet 
Grigaičio svet., 3800 Armitage v Av.

—Komisija.
NORTH WEST LIETUVIŲ MO

TERŲ KLUBAS laikys priešmetinį 
susirinkimą lapkričio 19 d., 7:30 
vai. vak. draugės E. Valulienės na
muose, 3247 W. Beach Avė. Visas 
nares prašome laiku susirinkti 
svarbių reikalų užbaigimui.

—A. Aleknienė, nut. rašt..

COAL—W00D—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 Hcm. 8774

10.75 ton
8.50 ton.
7.40 ton.
6.65 ton.

trečiadienį, kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So. 
Halsted st.

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.
G.75 ton.

ARC FUEL OIL COMPANY 
1925 West 34th Place 

VIRGINIA 2286 
Aukščiausios Kokybės 

MELSVOS LIEPSNOS PEČIAMS 
ALIEJUS 

50 Gal. po 9c 
100 Gal. po 8c 
150 Gal po 7Vžc

AUKŠTOS KOKYBĖS FURNASO 
ALIEJAI

Gal.
Gal.
Gal.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDY
BA 1941 METAMS: Juozapas Rūta 

St.;

ASSOCIATION OF LITHUA- 
NIAN PROPERTY OWNERS OF 
BRIDGEPORT, VALDYBA 1941 
METAMS: John Bagen — pirm., 

3442 S. Union Avė.; Kazimieras 
Visockis—vice-pirm., 2931 South 
Emerald Avė,; S. Kunevičius — 
nut. rašt., 3220 S. Union Avė.; 
D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 So. 
Wallace St.; P. Balsis—iždinin
kas, 5653 So. Throop St,; J. Mo
tiejūnas—kontr. rašt., 3400 South 
Halsted St.; L. Leudanskis—mar
šalka, 3130 South Halsted St. 
ši Draugija laiko susirinkimus 
kas mėnesį pirmą trečiadienį, 
7:30 v. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

c ♦ ■■ ■*"—■ - ■ ■ ' - i — ii»i “" i •

AMERICAN. L1THUANIAN CITI 
ZEN’S CLUB—Political and Bene- 

ficial of the 12th Ward, ęhicago,: 
Illinois 
TAMS: K. Šova—pirm 
Maplewood Avė.; F. Jakaviče— 
Vifee-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Pąul. J. Petraitis—nut. rašt., 812 
W. 33rd St.; .Lucille S. Dagis— 
turto rašt., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik-4-kontr. rašt., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasieritis, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayętte 6927; Parengi- 
įhų Komisija: G. Green, M. Kal
nėnė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
/-teisėjas, 42581 So. Western Avė.: 

kvotėjas, 
Virginia 
atsibūvą 
sekmad., 
W. 43rd

FURNITURE-FI^TURE FOR-SALE 
. Rakandai ir įtaisai Pardavimui .

GOOD HOUSEKEEPING SHOPS
\VAreh6use. outlet

SURINKO
NEPALYGINAMUS 

BARGENUS 
Iš SAVO 8 APSKRIČIO 

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

PEČIŲ..........
Originaliuose Crates.

Įkainuoti Greitam Pardavimui
r, Det-

no-

—pirm., 3141 So. Halsted 
Petras Viršilas—vice-pirm., 
So. Wallace St.; Stanislovas Ku
nevičius—nut. rašt., 3220 So.
Union Avė.; Felix Kasper—fin.

'-rašt., 3534 So. Lovve Avė.; Juo
zapas Balčiūnas—iždininkas, 3200 
So. Lovve Avė.; Walter Dulevi- 
čius—konįr. rašt., 8728 tiarper 
Avė.; Martinas Pienis—iždo glo
bėjas, 3202 So. Emerald Avė.; 
Kazimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3350 So. Union Avė.; 
Povilas Petraitis —koresponden
tas, 812 W. 33rd St. Susirinkimai 
įvyksią kas mėnesį pirmą penk
tadienį, 7:30 vai. vak., CĮjicagos 
Lietuvių Auditorijoj; 3133 South 
Halsted St.

Jie yra prašomi priduoti 
nūs bilietus į “Naujienas” 

. ba pasiųsti juos choro se.l 
torci p. Ida Matekonis, 329 So. 

‘Central Fark avenue.
Siunčiant laišku, prašom pri

dėti 10% bilieto kairios liašto 
ženklais dr pinigais taksus ap
mokėti. Perėihtiti pastatymui 
bilietai biiV‘6 be taksų, bet 'da- 
bat visi bilietai turi būti tak- 
šiidjami. .

Viškaš LiėtUViškai
“Pirmyn” stato “Carilteti” 

pilnai iietbVių kalbdjė. Vartoja 
Fatisto Kiršosi b^tdoštą vterri
mą Lieta Vos Valstybinei Ope
rai,/Kaune; ; * M.

še- 
ar

VALDYBA 1941 ME- 
4060 S.

Magic Čhef, Ūrovvn, Zenith, 
rdit, Estate, etc. Veikite dabar, 
rėdami geiiausio pasirinkimo. 

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

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

didelės mįeros ...............
Quaker, visai naujas, čėmpelis 

RADIOS IR KOMBINACIJOS. 
Visai naujas phone, kombinacija.

sempeliS ............................... $29
Zenith phone, komb., sempelis $34 
Philco auto, changer, naujas, 

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

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

iki

DRAUGIJOS. PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Ąudįtorijds atsto
vas—J. Jackujs, 6504 So. Rock- 
well st., tel. Ręp. , 7929; Vice-pir- 
min.—J. A. Shulinistras, 4016 S. 
Archer avė., Ląf. 6300; Nut. rašt. 
—Lucijle S. Dagis, 2902 \V. Per- 
shiąg Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.— 
F. Miklidnas, 4917 S. Cdihenskey 
avė., Laf. 115Ž; Kontr. rašt. — 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
i ve.; Kasos gldbėjafc ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—*A. šaškės-, 3622 South 
Union avė; Ligoniu prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st., 
Yards B7Č1; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.—L. Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą

''iii II iiW

l'S

$24
$29

Antrad., Ketvirt., šoštad.
10. Sekmadienį iki .8

te, iš koplyčios | 
tenaw, kurioje atsibu's

galėsite 
mėriešl- 

Nereikia
Dy. T. Dtmdiilis—Dr. 
^157 Archer Ąve., tel. 
0036. s Susirinkimai 
kiekvieno mėnesio 3 
Hollywood svet., 2417 
St. I Kliubą priimami vyrai ir 
moterys nuo 16 iki 45 metų amž. 
lygiom*- teisėihis ir mokostimis.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’.

Franc.es


8

VAKAR CHICAGOJE
Kita Paukštiena

Iki 37c. Svaras.

Nepakilo Tiktai Bruknių 
Kaina.

reikia 
svaras 

nevalytą

Tręčiąd., ląpjcrįčio 19, 1941
. i, ---- T"- ---------- - ~ ----

5i|:intys, žąsys ir vištos 
įpię 10%. Kaip pačios 
niūkęs jau gerai žino, 
pabrango kiaušiniai ir 
tas.

NAUJIENOS, Chicągo, III.
»■,—i—>. «—-——  «———1• * ......... — ■■

Įsakė Wilson Ko. 
Priimti Pašalintus 
Darbininkus

n.i. ■ ■ 1 >

Kalakutai Labai CIO Suvažįavimas Remia Kasyklų Streiką Šiandien Laidoja 
Marųuetteparkietį 
Martiną Baitį

Taipgi Turi Jiems Užmokėti 
Algas

U.S. apeliacinis te.’smas Chi
cagoje patvirtina darbo tary
bos nuosprendį prieš Wilson 
and Co., mėsos firmą, dėl 1938 
metų streiko. ,

Teismas įsakė firmai priim
ti atgal į darbą streiko meti 
pašalintus 12 darbininkų, u 
jiems užmokėti už visą nedirb
tą laikų. Kompanija buvo ap 
kaltinta naudojimu diskrimina 
cijos prieš prašalintuosius.

šįmet šeimininke ruošianti 
Thanksgiving Dienos pietus 
’uri mokėti apie $1.50 už tai. 
’cą pernai šiai šventei mokėjo 
<tk $1.00.

Kalakutų kaina, palyginus su 
oevnai, pašoko apie 20%, o 

pakilo 
šoimi- 
labai 

svios-

Nepaliko Artimų Giminių;
Laidojamas Bėthania 

Kapinėse.
MARQUETTE PARK. -

• Brig. generolas Robert H. 
Van Volkenburgh, buvo paskir
tas krantų artilerijos viršinin
ku Chicagos Fort Sheridan ka
ro stovykloje. Buvęs viršinin
kas, brig. gen. John L. Homęr, 
buvo perkeltas į Islandiją.

p<>: q Laike savo sidabrinių ves- 
ka- tuvių puotos širdies liga stai- 

senas 
Martinas 

pirma-

giai mirė 67 metų Mrs. Bertba 
Leibovitz, 4009 Polk.

• Chicagps policija atima 
laisnius nuo dviejų alinių. Vie
na priklauso Miss Pearl Cor-

Šįvakar Kalbės 
Laisvos Franci jos 
Darbo Atstovas
Dalyvauja Fight For Freedom 

•šaukiamam Mitinge
Henri Hauck, Laisvosios 

Franci jos darbo komisionie- 
riu«, š’vakar pasakys chicagie- 
čiams Įdomią kalbą apie Fran 
cijos liaudies kovą prieš Hitle
rį okupuotose ir neokupuotose 
krašto dalyse. Jisai Amerikon 
r t vykb, dalyvauti neseniai įvy
kusioj Tarptautinėj Darbo kon
vencijoje.

Jisai įkalbės International Am- 
phitheatre, prie 42 Iros ir Hal- 
sted streets, kur šįvakar įvyk
sta didžiulis Fight for Freedom 
šaukiamas masinis mitingas. 
“For America’s Sake”.

Už kalakutus šįmet 
nokčti nuo 22% centų 
už pigios rųšies, 
paukštieną, iki 37 centų sva
rą už geresnę, valytą.

Antys ir žąsys kainuoja apie 
3 centus brangiau negu per
nai, panašiai ir vištos.

Nepabrango tiktai bruknės, 
kartais vadinamos 
mis (cranberries), 
potatoes”.

Žeminu paduota 
šeimininkė pernai

spanguolė* 
ir “swcet

lentelė pa-
’odo kiek 
mokėjo, ir

Kalakutai
(svaras)

Antys, (sv.)

1941 
2214-37

1940

NAr.TIENV-ACM E Tf lonhQto
I. O. suvažiavimo, Detroite, 

delegatai vienbalsiai priėmė rezoliucijų užgirdomi Įtasyklų streikų.

.DIRBA NEPAISYDAMI STREIKO •

Kalbės Jan Masaryk
Tame mitinge taipgi daly

vaus Jan Masaryk, garsus sū
nūs garsaus tėvo Thomas 
Masaryk’o, pirmo Čekoslovaki
jos prezidento. Jisai dabar yra 
Čekoslovakijos užsienio minis
tras. Kalbą (apie Amerikąl ir 
demokratiją pasaulyje pasakys 
ir Dorothy Thompson, garsi 
Amerikos laikraštininke ir kal
bėtoja. *

Įžanga — 25c
Mitingas prasidės 8 valandą 

vakare. Prie amfiteatro yra vie
tos pastatyti kelis tūkstančius 
automobilių, todėl su “parkini- 
mu” nebus rūpesčių.

Įžanga — 25 centai 
niui.

Vištos (sv.) 
Bruknės 
Sweet 
Potatoes 
Saločiai 
Bulvės (pck.) 
Sviestas 
Kiaušiniai 
(tuzinas)

Kainos aukštos, bet 
kietė šeimininkė visgi gali nu
sipirkti kalakuto nuėjusi į ar-

2214-29
1814-27
2314-32

19-25
19-25

15

asme-

314
5

45

49

Netikę Čekiai 
Bridgeporte

Saugokitės Apgaviko.

BRIDGEPORT. — PasChar- 
les Ūkelį, 34th jr Lituanica, 
per kurį laiką lankėsi kostu- 
meris, kurio pavardė buk bu
vus
30 West 
lis jam 
to laiko 
si rodė.)

William Bournanic”, ad. 
34th st. Kartą p. Uke- 
iškeite' $34.65, ir nuo 
“Bournanic” nebepa-

pasirodė negeras. Jis 
Metropolitan 

Davison

Čekis 
buvo išrašytas 
State Banko vardu, 
Steel Company firmos sąskai
tom Pasirodo, kad tokios fir
mos nėra, ir jokia kita įstai
ga neturi sąskaitos Metropo
litan State Banke tuo vardu. 

—VBA.

314
414

29
35

33
ameri-

ir kitose Europos šalyse pau
kštienos negausi už jokius pi
nigus, ir žmonės džiaugiasi 
sugavę bet kokį kąsnį maisto. 
Tad gal ir nereikėtų 
perdaug skųstis kad ir 
aukštumu.

60-tos Vedybų 
Sukaktuvės

mums 
kainų

DienaRytoj, Thanksgiving 
bus ypatingai reikšminga chi- 
cagiečiams M r. ir Mrs. Chris- 
tian Prieš, 1532 East 67th PL 
Rytoj jie švęs ne sidabrines ir 
ne auksines, bet 60 metų 
dybų sukaktuves.

ve-

Stambios Aukos
Community Fondui

ŠI,726 Nuo ILGU Unijos
Darbininkai, bendrai su kom

panijų viršininkais, sudėjo se
kamas sumas aukų 1941 metų 
Community Fondui, Chicagoje: 
Montgomery Ward — $52,000; 
Libby McNeill and Libby — 
$6,000; Wieboldt — $6,300; 
Foote Brothers Gear Co. — $3,- 
564; Ingersoll Steel — $2,495; 
Hartford Pire Insurance — $1, 
252.

International Ladies Garment 
Workers unija Fondui paauka
vo $1,72'3.

NaUJIENU-ACKtE Tolejihob.
Angliakasiai, lįuric neišėjo slreikamęyksta darban Frick kasyklose, ? 

Junclion, Pa. NoVinčių tęstij darbų vįoį§)|t, atsirado nedaug.

pilll K-

pietų, liuteronų Bėthania 
pinese yra laidojamas 
inanjuottepark ietis, 
Baitis. Velionis mirė 
dienio rytą, lapkr. 17-tą.

Jisai gyveno adresu 7018 S. 
Rockwell street. Artimų gimi
nių Aųierikoj nepaliko, todėl bett, 1158 W. 59th street, an- 
jo laidotuvėmis : rūpinasi tr,a J°hn Sinadines, 5S00 So. 
draugai ir keli tolimesni gimi- Racine. 
naičiai.

Kūnas Westsidėj
Velionio kūnas yra pašar

votas Kruse^Dumrosc koply
čioje, VVestsidčj, adresu 2130- 
32 W. 21 st Street.

Baitis per daug, metų dirbo 
Claussen’s maisto įmonėje, 
prie Western avenue. Jis bu
vo apie 51 metų amžiaus.

—o—
Bukšienės Moliną.

Šiandien, 1:30
mian National 1
laidojama Kathcrine 
ra, motina Bessic 
Alberto Bukšo 
koplyčios adresu 
Cermak Road.

Laidbtu vės Šiandien

i pp., Bohe- 
kapinėsc yra

Valiho-
Bukšienės, 

žmonos. Iš 
4210 West

ę Wood Hole, Massachus- 
setts valstijoj, mirė Mrs. Char
les R. Crane, našlė Crane f i r- 

, mos buvusio viršininko. Ji bu
vo 79 metų amžiaus. Paliko dvi 
dukteris ir sūnų John Crane, 
Ne\v Yorke.

Kitę, 7500 
Ji kaltino 
žiaurumu. 

Kite’ai tu-

Mg
' fili

r 1 '
■SS;:-®?: >3^

Šiandien taipgi laidojami 
šie lietuviai:

A n na (Mikutis) 
4605 So. Hermitagc, 
į Šv. Kazimiero.

Mykolas Atkus,
Cottage Grove, 9 
Šv. Kazimiero.

■Otillia Podgers
9 vai. ryto, iš 5652 So. Ash
land avenue, į Šv. Kaz.

Vincentas Kasnauskas.
314 Fox stret, Aurora, III., 8:30 
vai. ryto.

Benet, iš1 v

iš 9108 So. 
vai. ryto, į

(Stasidanis)

Tyrinėja Didelį 
Sprogimą 
Town of Lake

Padarė $4,000 Nuostolių
T0WN OF LAKE. — Vėlai 

užvakar po pietų smarkus spro
gimas apgriovė kelias krautu
ves ir raštines prie 47-tos ir 
Ashland, Town of Lake, adr. 
4654 South Ashland. Nukentė 
jo Walgreen vaistinė, Ritholz 
akinių krautuvė, Local Loan 
ofisai ir Herbert’s Men’s Shop. 
Po sprogimo kilo ir gaisras, bet 
jis buvo greitai užgęsintas.

Nuo Gaso

■P

Ieško Gengsterių
Kamantinėjimui

iš

Anton Lipski, 9 vai. ryto, 
iš' 6659 So. Halsled street.

Ugniagesių departamentas 
įvykį tyrinėja. Spėja, kad spro
go gasas, ištrukęs iš prakiu
rusio vamzdžio po šaligatviu. 
Nuostoliai siekia apie $4,000. .

Gaisrai Bridgeporte•
Nuo kerosininio pečiaus spro

gimo užvakąr naktį, apie li
tą, užsidegė gyvenamas, namas 
Bridgeporte, ad. 3150 So. Mor
gan street. Visi namiškiai iš
liko sveiki. Ten gyvena C. Ko- 
sinski ir šeimyna.

V ĮSIEM S ;t,NM2rIĖNŲ,, SKAI 
TYTOJAMSt ftENbRAĖAR- 

BIAMS Itl DRAUGAMS 
LINKIME LINKSMAI 

PRALEISTI S 
THANKSGIVING DIENA

Tardo Priemiesčių Valdininkus
! Cook apskričio grand džiurė, 

tyrinėjanti pinigų lošimo biz
nį, dabar tardo viršininkus įvai
rių Chicagos priemiesčių, kaip 
Melrose Park, Calumet City, 
Morton Grove, Niles, Stickney, 
etc.

Kamantinėjimui dabar ieško
mi gengsteriai Jack Guzik, Ed 
Vogei ir keli kiti, tariami na
riai sindikato, kuris pinigų^ lo
šimo biznį kontroliuoja.

Į liudininkus buvo pašauktas 
ir Bridgeporto Deering nuova
dos viršininkas, kap. W>illiam 
Collins. \

Šiandien Laidoja 
Brightonparkietį 
Felix Janus

■ BRIGHTON PARK. š'ryt, 
9:30, į Resurrection kapines iš
lydimas brightonparkietis, Fe- 
lix Janus, gyvenęs adr. 4547 
South Albany avenue. Jis mi
rė pereitos savaitės pabaigoje.

Kūnas yra pašarvotas adresu 
4358 S. Richmond street. Pali
ko tėvus, Frank ir Stella Ja
nus, brolius Anton ir Ignatius, 
ir seserį Mary. Pamaldos įvyks 
Five Holy Martyrs bažnyčioj.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
-n-a naudingos.

$15,000 Už | 
LincolnoLaišką

Prailgino Laiką 
Personai Taksų 
Apeliacijai

*

Turtingas, chicagietis, Alfred 
W. Stern Philadelphijoj, Pa., 
varžytinėse, -nupirko autentiška 
firęziderito Abrąham Lincoln’o 
rašytą laišką. Už ' jį užmokėjo 
$15,000,

Cook apskričio apeliacinėCook apskričio apeliacine mo
kesčių taryba vakar paskelbė, 
kad, priims iki gruodžio 8-tos 
apeliacijas nuo taksų mokėto
jų, kurie nėra patenkinti per
sonai property asesmentais 
1941 metams.

• Įdomioj divorso byloj Su- 
perior teisme prisaikintųjų džiu- 
rė atsisakė duoti perskiras 22 
metų Mrs. Arline 
Scuth Shore drive. 
savo turtingą vyrą 
Džiurė patyrė, kad
ri 17 mėnesių dukterį ir kū
dikio gerovei rekomendavo tė
vams gyventi kartu.

• Nuo remontuojamo namo 
ad. 1354 Grenshaw avenue, nu
krito ir sunkiai susižeidė du 
darbininkai, Lovino Luigi, 820 
Miller, ir 72 m. Angelo Falbe, 
608 Arthington street. Abu 
Mother Cabrini ligoninėje.

e Armija pakėlė į pus-kari 
ninkus townoflakietį Chester V. 
Skrcbot, 4510 S- NVhipple st.

• Iš Chicago Creamery 
Co., sandėlio, 28'27 Le.rington, 
vagys išnešė bbO svarus svies
to.

“Tikrai Padėkos
Diena”

Apsiveda Rekašius, Albina

CICERO. — Stasys Reka
šius ir Albina Tarulis su savo 

draugais 
pietus ir 
priesaika 
ir neap- 

rv-

tėvais ir artimais 
ryloj valgo bendrus 
sudeda ištikimybės 
—vienas kitą mylėti
leisti iki mirties. Vadinasi, 
toj jų vestuvės.

Stasys Rekašius 
rimtas vyras, žvalus 
kas. Tarnauja pas
už bartenderį. Albina Tarulis 
taip pp. iPallulių duktė. Kartu 
su vyru gelbės 
Tad, good luck.

čia-augęs 
darbinin-

—I).

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

CARMEN
— Stato — 

PIRMYN CHORAS
Lapkfičio-Nov. 30-1941 

2:00 vai. popiet.
EIGHTH STREET TErEATRE 

800 SO. WABASH eAVZ.
ĮSIGYKITE BILIETUS DABAR —---------- — ------- $1.00 IR $1.50

JACK’SWIFT‘Jau Prasidėjo 
Kalėdinis Biznis

Dar Thanksgiving Diena ne
praėjo, bet Chicagos didesnės 
krautuvės, jau daro nemažą ka
lėdinį dovanų biznį. Krautuvi
ninkai sako, kad šįmet visi 
daug perka brangių dovanų, ne
žiūrint fakto, kad kredito sąly
gos yra suvaržytos.

Vakar kalėdiniais vainikais 
buvo išpuošta State gatvės dė- 
partamentinių krautuvių dis- 
triktas.

WE GAN PACU ENOUGH MEAT 
0N OUR BACKS TO REACH ; 
THE TERMINUS OF THE GLACIER

1 . . • " v . ■ ■ • - ■ t

WE*RE SAFE- BŪT THE V0DRLD FACES A TlTANlC 
5TRUGGLE WITH THE POLARIAN3. THI3 DELAY 
HA3 ENDED OUR CHANCE OF A 5URPRISE ATTACK. 
UNDOUBTEDLY COUNT DON KNOWS WE ARE ALI VE 
AND MAS MOVED HI3 BASE TO SOME OTHER PART y 

OF THE ©LOBE
WELL-FED 
AND HAPPY, 
THE PARTY 

ADJOURNS AFTER 
THE FEAST 

TO VIE W 
. JACKUS LA




