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BRITU ARMIJA VERŽIASI LYBIJOS GILJMūltį
BB
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BRITU DALINYS PADARĖ UŽPUOLIMU 
VOKIEČIU OKUPUOTO] PRANCŪZIJOJ

Karo vadovybė siunčia daugiau tankų Į 
kasdien stiprėjančius Lybijos mušius

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 25 
d. — Tris dienas besitęsianti 
kova Rezegh apylinkėse silpnė
ja, nes abiejose pusėse pada
ryta labai dideli nuostoliai, skel
bia britų pranešimas. Sunaikin
ta dideli tankų kiekiai ir žuvo 
daug kareivių.

Rritų karo vadovybė pasiun
tė naujas -dalis į kovos lauką, 
tuo tarpu nesimato, kad vokie
čiai siįstu daugiau kareivių į 
mūšio lauką. Britų kariuomenė 
iŠ Gambuto veržiasi j Tobruką. 
Vokiečiai pradžioje bandė pa
stoti britams kelią, bet dabar 
jų pasipriešinimas visai suma
žėjęs.

Britų karo laivynas vakar pa
skandino du “ašies” laivus, ku
rie vežė atsargas Lybi joj ka
riaujančiai kariuomenei.

Britų aviacija visose Lybijos 
kovose dominavo orą. Šiomis 
dienomis atsirado daugiau vo
kiečių lėktuvų, bet—britai •leng
vai juos medžioja, nes įritu 
skaičius yfra žyrniAT didesnis.

Vien tiktai Tobruko apylin
kėse britams pavyko paimti ne
laisvėn 2,000 “ašies” kareivių. 
Didesne* belaisvių dauguma yra

vokiečiai.
Penktoji britų divizija, kurią 

daugumoje sudaro kareiviai iš 
Indijos, nesulaikomai veržiasi į 
Sirte įlanką, šis britų kariuo
menės dalinys jau sugebėjo pa
imti į nelaisvę visą Augila gar
nizoną, kuris randasi prie Gialo 
oazio.

Dabartiniu metu išaiškinta, 
kad vokiečiai bftvo sutraukę į 
Lybiją žymiai daugiau karei
vių, negu britų karo vadovybė 
pradžioje apskaičiavo'. Sunaiki
nus nepaprastai didelius tankų 
kiekius, įvairiuose Lybijos fron
tuose kovas veda pėstininkai, 
kurie kartais priversti vartoti 
durtuvus.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
25 d. — Britų kariuomenės da
linys, kuris vadinamas comman- 
do, sekmadienio vakare išlipo 
Normandijos pakraščiuose, ku
riuos vokiečiai laiko okupavę.

Britų dalinys padarė užpuo
limą ir pasitraukė ląimingai. 
Sugrįžo visi dalinio kareiviai? 
Vokiečiams pavyko sužeisti tik
tai vieną britų kareivį, kuriam 
kulkosvaidžio paleista kulka pa
taikė į ranką.
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ANTI-KOMINTĖRND PAKTO SUKAKTIS

į f

LIETUVOS ŪKIS PRITAKOMAS NACIU 
KARIUOMENĖS INTERESAMS

J88B®

Vokiečiai verčia lietuvius dirbti, kad 
nacių generolai galėtų laimėti karą

« NAUJ1ENŲ-ACME Telephotu
Italijos užsienio reikalų ministras Ciano (dešinėj), nacių užsienio ministro 

von Ribbcntrop’o (antras iš kaires) lydimas, atvyksta Berlynhn į Hitlerio įs
teigto anti-Kominterno pakto penkių metų sukakties paminėjimą. Paveikslas at
siųstas iš Vokietijos per radiją.

VALDŽIAI DUOS PLAČIU TEISIU 
PREKIŲ KAINOMS TVARKYTI

Kongreso finansų komitetas leidžia 
valdžiai sudaryti prekių atsargas

Pagamina 2,000 or
laivių į mėnesį

ROSTOVO SRITYJE RAUDONOJI ARMIJA 
NUSTŪMĖ VOKIEČIUS 62 MYLIAS

Volokolamsko rajone sovietų kareiviai 
įsiveržė į vokiečių užfrontę

MASKVA, Rusija, lapkr. 25 
d. — Sovietų kariuomenė smar 
kiai puolė vokiečius fronto ruo
že, kuris randasi į vakarus nuc 
Rostovo, skelbia sovietų prane 
Šimas.

Vietomis vokiečiai buvo vi 
siškai sumušti ir nustumti 

. mylias atgal.
Nacių karo vadovybė prisiun 

tė daugiau kariuomenės į puo
limo vietą, bet rusai ir šias 
nacių jėgas sugebėjo sumušti 
Rusai vartoja kavaleriją ir pė 
stininkus.

siuntinėjo draugiškoms valsty
bėms notą apie belaisvių kan- 
cinimus nacių Vokietijoj.

Vokiečiai atima iš belaisvių 
šiltus drabužius ir verčia vežio
si karo medžiagą.

Raudonosios armijos karei
viai nelaisvėje yra smarkiai 
kankinami, mušami ir labai blo
gai maitinami.

NVASHINGTON, D. C., lapkr.. 
25 d. —- Kongreso finansų ko
mitetas 14 balsų prieš aštuo
nis šiandien nutarė žymiai pra
plėsti valdžios teises prekių kai
noms tvarkyti.
' Komitetas sutinka leisti val
džiai pirkti, parduoti ir suda
ryti prekių atsargas, jeigu tai 
reikalinga kainų kilimui tvar 
kyti.

Atstovas Wolcott priešinasi 
tokiam nutarimui, nes valdžia, 
girdi, galės kištis ir į biržos 
reikalus. .

Laisvi prancūzai se
nai gauna ginklų

Maskvos frontuose 
rusai puola

KUIBYŠEVAS, Rusija, lapk. 
25 d. — Sovietų kariuomenė 
šiandien pradėjo pulti vokie
čius žymiai sutrumpėjusiame 
Maskvos fronte, skelbia sovie 
tai. / ’

Volokolamsko srityje sovietų 
pačiužininkai prasiveržė j vo* 
kiečių užfrontę ir daro labai di
delių nuostolių.

Rusai susprogdino vokiečiu 
amunicijos traukinį ir užmušė 
42 nacius. Vėlįau pačiužininka' 
susprogdino tanką ir pabėgo at
gal.

Naciai kankina so 
vietų belaisvius

LONDONAS, Anglija, lapkr 
25 d. — Maskvos radijas šian< 
dien * pranešė, kad sovietų ko 
misaras Molotovas šiandien iŠ-

___ t ......

Ribbentrop šmeižia 
demokratijas

BERLYNAS, Vokietija, lapk. Į 
25 d. — Šiandien tapo pasira
šytas prieš kominterną nukreip
tas paktas. 4 

šia proga naciai padarė la
bai ♦iškilmingąją ceremonijas ir 
atnaujino dar penkiems me
tams antikominterno paktą. 
Paktą pasirašė Bulgarija, Da
nija, Suomija, Kroatija, Rumu
nijai ir Slovakija.

Užsienio ministeris Ribbėn- 
trop pasakė kalbą, kurioje 
smarkiai šmeižė demokratijas.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
25 d. — Valdžios sluoksniai 
šiandien paskelbė, kad laisvi 
prancūzai jau prieš tris mene 
sius gauna J.A.V. valstybių gin
klų.

Amerikos valdžia sutarė su 
britais, kad dalį britams duo
damų ginklų perleistų laisviems 
prancūzams.

Laisvi prancūzai gavo iš Ame
rikos tankų, automobilių ir k'- 
tų medžiagų. Amerikos Raudo
nasis Kryžius siunčia daug me
dicinos priemonių.

Suomiai kliudo vežt 
ginklus rusams

Naciai atmušė britų 
komandą

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
25 d. — Britai bandė iškelti ko- 
’ą nacių okupuotoj teritorijoj, 
bet buvo tuoj8u vėl išvyti, skel
bia vokiečių pranešimas.

Sekmadienio nakt| vokiečių 
karo jėgos padarė didelių nuo
stolių išlipti norėjusiems bri 
tams.

Stimson -mano, kad dabarti
niu metu naciai naudoja suo
mių jėgas savo tikslams ir tu
ri viltį, kad taip ilgai nesilęs.

— Panamoj gyvenusieji ja
ponų piliečiai bus sugrąžanti į 
Japoniją, nes negali pramisti 
Panamoje.

J l ■<

— Britų valdžia sutinka su
grąžinti Italijon 20,000 koloni
stų, kuriuos Mussolini pasiun 
tė Abisinijon. Amerikos valdžia 
vedė derybas kolonistams pasi
keisti.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
25 d. — Karo departamento se
kretorius Stimson tvirtina, kad 
suomių kareiviai kliudo prista 
tyti Amerikos ginklus sovie-' 
tams. ’ 1 .

Suomių; kariuomenė tapo ati
traukta iš Leningrado fronto 
ir pasiųsta į Murmanską, kad 
sukliudytų ginklų pNstatymą.

O'R A S 
Giedras ir šilteshis. 
Saulė teka — 6:52; leidžiasi

Suomių kareiviai 
atsisako kariauti
STOCKHOLMAS, Švedija, 

lapkr. 25 d. — Suomių visuo
menės sluoksniuose jaučiamas 
didelis nepasitenkinimas dėl, 
tolimesnio karo tęsimo. ’

Praeitą savaitę du suomių 
batali jonai atsisakė - kariauti 
Salia fronte. Kareiviai sako, 
kad jie ginsią Suomiją, bet 
atsisakė eiti į Rusijos gilu
mą.

Suomių valdžia pasiuntė 
šiuos 2,0Q0 kareivių į Hango 
frontą, kur jie ir toliau ko
voja prieš rusus, nes ten ru
sai sėdi suomių žemėj.

NEW YORK, N. Y., lapkr 
2’5 . d. šiandien tapo paskelb
ta, kąd dabartiniu metu Ame- 
rikps.. dirbtuvės, pagamina 2,00(. 
orlaivių į mėnesį.

Kiekvieną mėnesį pagaminti, 
orlaivių skaičius didėja ir tiki
masi, kad ateinančių metų vi 
duryje gaminamų orlaivių skai 
čius padvigubės.

Valdžia nori, kad į metus bu
tų pagaminta 50,000 orlaivių 
nes toks skaičius reikalinga? 
naciams sumušti.

Gimimai didėja 
Amerikoje

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
“Deutsche Zcitung im Ostland” deda Lietuvos žemės ūkio 

ipecialistų suvažiavimo aprašymą. Be suvažiavusių lietuvių, ja-, 
me dalyvavo nacių generalinio komisaro ir vokiečių kariuome
nės atstovai. Suvažiavo apie 100 agronomų.

Suvažiavimą atidaręs Schoenbeck, kuris vadinamas žemės 
ūkio klausimų ekspertu. Jis nurddęs, kad Lietuvos žemės ūkis 
stovįs naujo gyvenimo periodo akyvaizdoje. Suvažiavimo tiks- 
’as esą nubrėžti Lietuvos ukiui “naujas pagrindines linijas.”

Pasak Schoenbeck, “nėra reikalo nurodinėti į tai, jog že
mės ūkio skatinimas pirmoj eilėj tarnaus maisto parupinimui 
javo tautai, bet iš antros pusės, turi būti paboti ir vokiečių ka
riuomenės interesai.” . . ...

Toliau kalbėtojas nupasakojęs vokiečių žemės ūkio laimė- 
imus, kurie prisidėję, prie “Europos karo” vedimo. “Dabar ir 
aetuvos žemės ukiui duotas uždavinys įsijungti į šią didžiąją 
•amybos kovą, baigė jis savo kalbą.

Britai pasiruošę ko
vai Syrijoj

.BEIRUTAS, Syrija, lapkr' 
25 d. — Britų generolas Wilson 

\ 4

tiri paruošęs didelę kariuome- 
lę, kuri sutiks nacius, jeigu jie 
bandytų veržtis per Turkiją.

Turima Žinių, kad naciai, no 
rėdami pagelbėti Lybi joj apsup 
■jiems kareiviams, nori sudary
ti antrą frontą.

Naciai traukia kariuomenę Į 
Bulgarijos pasienį ir per Tur 
kiją mano veržtis i Egyptą 
Britai pasiruošę juos pasitikti.

Monikos kavinėj 
naciu kariai

Iš Lietuvoje leidžiamų laik • 
raščių matyti, kad buvusioje 
“Monikos” kavinėje apsigyvenę 
vokiečių kariai.

Vokiečjų komisarai konfiska
vo visą namą ir ten apgyven
dino nacius.

Oficialiai skelbiama, jog tai 
yra vokiečių Soldatenheim, kur 
naciai gali praleisti laiką ir ap
sigyventi trumpam laikui.

WASHINGTON, D. C., lapkr 
25 d. — Statistikos biuras pa
skelbė, kad šiais metais Jung
tinėse Valstybėse labai padidė 
jo gimimų skaičius.

Kiekvienam 14 sekundžių lai
kotarpyje atsiranda naujagimis. 
Mirimai vyksta kas 23 sekun
dės.

Apskaičiuojama, kad šiemet 
gims 2,500,000 mažiukai.

— Tai valstybės Valdžia pa
kvietė aktyvion tarnybon cbdo 
ką atsarginių skaičių.

— Vienas Vichy narlaivis 
pajėgė prasiveržti pro britų blc 
kadą ir pasiekė Džibuti uostą.

— Britų kolonijų ministėrū 
skelbia, kad nesudaromas atski
ras žydų kariuomenės dalinys 
nes neturima pakankamai gin
klų.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Jungtinių Valstybių kariuomenė šiandien pasiekė Para 

maribo, olaridų Gijanos uostą. Vietos gyventojai džiaugsmin
gai sveikino Amerikos kareivius. ,

— Prezidentas Rooseveltas siunčia Bullitt, buvusį amba
sadorių Prahcuzijbj, į artimųjų rytų sritis, kad suteiktų ięifor 
macijas apie vietos padėtį.

— Sovietų radijas skelbia, kad Maskvai gresia didelis pa
vojus, ries riacįai prasiveržė ties Tūla.

— Lisabone ir Azorų salose vakar vakare buvo jaučiamas 
žemės drebėjimaš.

— Lenkų preinjerąs Sikorski šiandien pasiekė Teheraną. 
Jis vyksta į sovietų Rusiją.

— Belgrade vyko .penkių valandų kova tarp vokiečių ir 
partizanų. Vokiečiai sako, kad tapo užmušta 150 jugoslavų.

— Rooseveltas yra pasiryžęs praleisti savaitės galą Warm

Britai tikisi prasi
veržti Agheilon

LONDONAS, Anglija, lapkr 
25 d. — Londono karo sluok 
sniuose turima vilties, kad bri 
tų kolona, kuri užėmė Gialo oa 
zį prieš • porą dienų, pasiek. 
Sirte įlankos uostą Agheilą.

Tuo budu britų kariuomene 
visiškai atkirstų “ašies” jėga? 
Lybijoj nuo savo bazių.

Britai mano, kad ši kolon 
turi prasiveržti į Agheilą, ne 
tiktai čia ji galės tinkamai ap 
sirupinti benzinu ir kita me 
džiaga.

Naujas nacių fiure
ris Kauno sričiai
Patirta, kad Kauno sričiai 

laciai paskyrė naują oberfiure- 
rį, kuris vadinasi Lentzen.

Naujo oberfiurerio sritį an- 
ma šios vietovės: Kauno ap
skritis (išskyrus patį Kauno 
niestą) Kėdainių apskritis, Ma- 
riampolės, Šakių, Vilkaviškio ir 
Lazdijų apskričiai.

Vis dar tebeieško 
dingusių

Serbijos kalnuose 
smarkiai mušasi

ANKARA, Turkija, lapkr. 2? 
d. — Iš Balkanų atvykusiej 
keleiviai tvirtina, kad Serbijo1 
kalnuose eina reguliarios ko
vos sų vokiečių kariuomenės da 
liniais.

Serbų kariuomenei vadovauji 
patyrę partizanų kovose jUgo 
slavų armijos karininkai. Tvir 
tinama, kad Valajevo srityje 
vokiečių nuostoliai buvo neap 
sakomai dideli.

Partizanams vadovauja gene 
rolas Michailovič, kuris palai 
ko ryšius su Londonu.

TEHERANAS, Iranas, lapkr 
25 -d. -a-, šiandien oficialiai ta 
po atidarytas kelias per Iraną 
kuriuo veš ginklus iš Persijo. 
įlankos ’ į sovietų Rusiją.

Kelią atidarė direktorius C 
E. Birkle ir pirmieji automo 
biliai su prekėmis jau išvyko iš 
Buširo uosto.

Kelias. eina per Teheraną i) 
suka į Kaspijos jurą.

Kauno laikraštyje “I Laisvę” 
'dėtas toks skelbimas?

Kėžemčkaitis Albinas, Bal
traus sūnūs, tarnavo 3 pulke, 
/arenos II stovykloje.

Kazys Kėžemčkaitis prašo 
pranešti apie Albino likimą, nes 
jis neturįs jokių žinių.

MADRIDAS, Ispanija, lapkr 
25 d. :— šiandien oficialiai pa
skelbta, jog generolas Franko 
pradėjo valkti vienintelę falar.- 
gistų partiją. <

Ispanų spauda sako, kad šis 
“valymas” turės labai didelės 
reikšmės visame Ispanijos, gy
venime.

Provincijų lyderiams įsakyta 
patikrinti visi naujai, priimti 
falangistai. Per pusę metų nau
ji nariai fašistų partijon neb.’s 
priimami.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vaL ryto iki 
8:00 vai. vakaro.
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ATSAKYMAS J TORONTIŠKES TĖVYNĖS 
MYLĖTOJŲ KUOPOS PAREIŠKIMĄ

Spalių mėn. 15 d. “Naujienų”. ėjo tik dėl tc>; kad tose tezoliu- 
laidoje tilpo aukščiau suminė^ j cijose yra pasmerktos visbs 
tos dr-jos valdybos va f du heva diktatūros be skirtumo, 
protesto pareiškimas, kurį pa
diktavo K. Burė. Net neatsi-

kie^o 
jos būtų, — Smetonos, Hitlerio, 
Stalinio ar Mhssolinid. Tas, bt 
dbČjd, K. Btirei ir jd pakali
kams nepatiko. K. Bure kaip 
sferinė, taip ir Tūbybos posėdyje 
spyrėsi pravesti tezoliiičiją svei
kinant Hitlerio talkininkus, bet 
daugumai atmetus jo užsispyri
mą, jis darė viską, kad ir kitos 
rezoliucijos nepamatytų šviesos, 
nfes taš gali pakenkti jo presti
žui pas A. Stnfetbną. įNegūha to, 
galutinai sugriovė K. L. Tary- 
b?- ■

Toliau T. M. v. n. primeti 
man, buk aš davęs Jsakyhiūs T. 
M. dr-jai; kad jie pašalintų K.

Kas buvo rašoiha “Naujiero-Į Burę iš Tarybos. B:t štai aš pa
se” apie K. Burę Kanados Lie-1 cituosiu tuos šakinius iš savo 
tuvių Seimui praėjus, kaip iš 
Montrealo, taip ir iš Toronto; 
tai tas viskas buvo tik maži 
dalis to, ką reikėjo ap:c jį rašy
ti. Bet K. Burės ambicija tokia 
didelė, kad jam ir to buvo per
daug. Taigi Burė turėdamas Tė
vynės Mylėtojų draugijoje dik
tatoriaus galią ir įsako jai užsi
stoti už jįi nors tai pačią T. M. 
Dr-ją pastatė į nepavydėtiną 
padėtį. Kad tikrai taip yra, tą 
liudija ir tos pačios Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos nario ko
respondencija, tilpusi “N.” spa^

rių, ar jie sutiks, kad toks raš
tas butų pasiųstas jų vardu į 
spaudą, vistiek pasiuntė, nes K. 
Burei klastavimaš kitų parašo 
yra priprastas reikalas.

Bet kadangi T. M. Dr-jas val
dybos narių dauguma ręmė K. 
Burės varomą sabotažą Kana
dos Lietuvių Tarybos veikloje, 
tai todėl tenka jiems ' atsakyti 
kas seka. I
Tiesos rašymas tai nėra joks 

šmeižimas.

nėjus K. Burės darbus galutinai 
paaiškės, kas jis toks ir ko jis 
siekia. Trupipai atsakant, tenka 
pareikšti, kad tai politinis šar
latanas ir lietuvių tautos išga
ma. Amerikos lietuviams jis 
yra gerai žinomas nuo 1918 in., 
kada Lietuvai buvo leinta at- 
steigti savo nepriklausomybę.

merikos lietuvių kolonijas kai
po komunistų agitatorius ir a- 
gitavo lietuvius, kad neremtų 
Lietuvos nepriklausomą judėji
mą, nes jam tada komunistiš
kas “rojus” atrodė geriausiu 
judėjimu. Tą jis daugeliui ir to- 
ronliečiu yra pasipasakojęs. At
važiavęs į Kanadą, pradėjo \ai-

rašinio, kurio parodo, kad viso
je T. M. draugijoje nėra žriib- 
gauš, kuris mokėtų suprasti, ką 
skaito, fetai jiė’: “Tėvynės mylė
tojų draugija atliktų gerą tau
tai darbą, jei atšauktu K. B. 
ir jo vieton ką nors kitą pasių-

Padarius palygihihią mano 
rašinio šit T. M. dr-jbs v. ii., tai 
gauni išvadą, kad mano viši pa
reiškimai išsipildo, kitaip ta
riant, pasitvirtino faktais, o T. 
M. draugi j oš pasirodė’ kaipo 
grynas melas. Toliau, T. M. D. 
v. n. tvirtina, buk K. B. nieko 
nenusikalto K. L. Tarybos veik
lai ir nė vienu atveju nesmer-

Kad Tėvynės Mylėtojų dr-jos 
v. n. meltioja per akis, tai įro
dymui to Užtenka tik. pasiskai
tyti montrealietėš gerb. S. Pun- 
džiuvienės korespondenciją iš 
rugsėjo 26 d., o kiek vėliau bus 
patiekta smulkmeniškai visi jo 
darbai. Baigdamas galiu pakar
totinai patarti T. M. dr-jaį,, kad 
ji apsivalytų nuo K. Burės ap
krėstų bacilų, nes tos bacilos 
gali pridaryti jums visiems žy
miai daugiau nemalonumų^ ne
gu dabar. ' A. Frenzelis

Aukokite Raudonąjam Kryžiui!
-J. ____

SVARĖtOS PRAKALBOS
Gruodžio 1 d., pirmadienį,, 

8:15 vai. vakaro, yra rengia
mos svarbios prakalbos puoš
nioje “Massey Hali” auditorijo
je. Vyriausiu kalbėtojų Inis M. 
J. Coldwell, C.C.F. frakcijos ly
deris parlamente (Ottawoje) ir 
darbininkų vadas -Kanadoje. 
Kartu su Coldweil atvyksta1 ir 
kiti du C.C.F. parlamento na
riai, drg, Fercy Wright ir Au
gus Maclnnis. Verta išgirsti ir 
šiuodu darbininkų kalbėtojai. 
Prakalbas rungia C.C.F. Onta- 
rio provincijos Centro Komite
tas. Bilietų kaina 25c, rezervuo
tos sėdynės 50c. Išanksto bilie
tų galima gauti pas visus C. C. 
F. Lietuvių skyriaus narius. 
Kam patogiau, gali bilietų nusi
pirkti Centro Komitete, 2 Berti 
St. Bilietų bus galima gauti ir

liojo pinigus iš žmonių neva 
kokiems tai af i dėl Vitams. Bet 
žmonės negavo nei žadėtų afi- 
deivitų, nei pinigų. Kadangi 
toks biznis negalėjo ilgai tęstis, 
tai ir K. Burei po kiek laiko te
ko pasišalinti iš žmonių akių. 
Ir tik po ke}ių metų vėl atsira
do Toronte ir pradėjo plaktis 
prie lietuvių. Negalėdamas įsi 
gauti į veikiančias organizaci
jas, sumanė organizuoti savo 
T. M. 12)r-ją. Pradžiai to darbo 
susirado kelis A. Smetonos pa
kalikus, na, ir atliktas kriukis. 
Bet visa bėda, kad torontiečių 
tarpe smetonlaižių labai mažai 
buvo, taigi teko K. Burbi šiiras* 
ti būdą, kaip pritraukti prie sa
vo T. M. D., tikriau pašakitis, 
smetonininkų kuopos lietuvius. 
Taigi, K. B. su savo pakalikais 
leidžiasi į medžioklę per stubds 
ir aiškina, kad tai nėra jokia 
politinė organizacija, o tik kas 
myli savo tėvynę, ha, ir prie
dui “šviestis kultūriškai”.

“Apšvietos”, būriškas “moks
las” — tai niekinti pažangiuo
sius ir girti smetonininkiis. Į 
tą vadinamą T. M. Dr-ją prisi
rašė vienas kitas ir tokių, kūrie 
tikrai myli savo tėvynę, bet po
litiniai nesusivokdami tiki į tai 
ką Burė jiems sako. Bet pasku
tiniu laiku jau ir jų kai kurie 
pradėjo suprasti, kad k. Burė 
yre nlekaš daugiau, kaip vilkas

MONTREALO 
MARGUMYNAI

MONTREAL, Kanada — Pra
eitame Vytauto Klubo susirinki
me vietos bolševikai sudūmo
jo naują ir labai “gudrų” daly
ką, būtent: Dabar tarpe Rusi
jos ir Kanados viskas O. K., to
dėl klubas būtinai turi užsipre
numeruoti Toronto “sapniny-

Kodėl reikia išgirsti Coldwell’ą?
Kaip minėjau, drg. M. J. 

Coldwell yra vienas iš geriausių 
kalbėtojų Kanadoje. M. J. Cold- 
well yra darbininkų vadas ir 
kovotojas. M.' J. Goldwell yra 
vienas iš nedaugelio, kuris vie
šai ir drąsiai stoja už darbiriin-

Padarius T. M. Dr-jos kūri
mosi peržvalgą, eisime prie te
mos. T. M. v. n. kalba apie K. 
L. Seimo priiriitas bfezoliu'cijas, 
kurių, dejd, dar niekas riėmatČ 
pasidėkojant K. B. ir B. Kon- 
drotui, kurių rankose 
liucijos ir tebėra. 0

tos 
jos

rezd- 
neis-

Klubas jiems pasakė, kad ei
tų po velnių su savo “sapniny- 
kais” ir kitokiais galais.

Vargšai, vijo, vijo virvę per 
kelius metus ir dabar turės pa
tys pasikarti ant jos. Negi pora 
šimtų aklų prenumeratorių iš
tesės maitinti kelis, nemylinčius 
darbo ablavukus sėdinčius 
“Liaudies Balse”.

Kadaise Stalino šunelis Kili- 
kevičius, kelius metus gerai irii- 
tęš iš darbo žmonių prakaito, 
krikštaudahias sakydavo, kad 
riidsės šu jais, bet pagallaū tos 
masės pasiuntė ponaitį į dirb
tuvę ir, kaip matyti, pasiųs -Vi
są L. B. štabą, kad vietoje pir
se Stalino rojų, pelnytu sau

Vytauto klubo choras, kaip 
girdėti, stipriai progresuoja. 
Tai vienintelis chbras Montre- 
ale, kuris dainuoja lietuviškas 
dainas. Nors dar yba ir kitąfc 
choras, kuris taipgi šakosi, kad 
lietuvių, bet dėl kažkokių įteiė-; 
žasčių niažai ką bendro turi su 
lietuviška melodija. Jiehife li'ė- 
tuviška melodija, matyti) pėt 
prasta. Ot, taip sakantį kad už
trauki rusišku tomų (ai net Sal
du. Raudoni kaspiniukai,—gra
žiausias jų papuošalas. Tai gau-

ja, kuri tyčiojasi iš gražiausių 
lietuvių tautos tradicijų ir jos 
gražiųjų liaudies dainų. •

Garsioji Auna Kaskas lapkri
čio 13 d. “Ladiės Morning Mus- 
ical Club” Montrealyje, turėjo 
koncertą, kuriame malonėjo pa
dainuoti keletą lietuvių liaudies 
dairių. 'Sekančią dieną “Montre- 
al Star” patalpino ilgoką straip
snį, kuriame geriausi muzikos 
žinovai pareiškė, kad lietuvių 
dairios ypatingai turinčios gra
žią melodiją.

Garbė panelei Kaskas, kuri 
niekad nesigėdina savo tautos. 
Lietuvių tauta jos nepamirš. 
Bet kaipgi su ta “grinorių” šai- 
ka, kutieiriš lietuviškumas jau 
svetimas ?
. Lietuvių tauta įvertins ir juos 
kaipo bolševikiškai sukvailioju
sius elementus. Bet jie, rodos; 
tunetų gėdos vadintis lietuviais.

‘Vyt. Klubo , choras kelis me
tus sėkmingai dainavęs, šiais 
ritėtais ypatingai suštiprėjo. Tai 
dalinai tenka ačių pasakyti tb- 
rontiėčių “Aušros” chbrui, ku
ris sėkmingai koncertavo Mon- 
trealy, Kanados lietuvių kon
greso proga. Tai gal ir buvo tas 
stiprūs akstinas, kuris shža'di- 
no geriausias dainillinktls prisi
dėti prie Klubo choro, 
pusiškai sustiprindami.

jį visa

Druska

kų rėikaliis; ar tai paprastame 
darbininkų mitinge, ar tai par
lamento tribūnoje. <

M. J. Coldweil yra populia- 
rus. Kas jį kartą girdėjo — pa
milo ir nori išgirsti visuomet, 
kada jis kalba. Ddugelis libera
lų ir net konservatorių jau mė
gina šlietis prie įC, C. F. kaip 
trečios didžibsibš' darbininkų 
partijos.

Kanados viąupmehiniuose ir 
politiniuose sluoksniuose .didė
ja nuomonė, kąčl, Ikarui pasibai
gus, Kanados' žmonės neišven
giamai pastatys (C/i ę..F. darbi
ninkų partiją , į valdžią šu M. 
J. Coldvvell pryšaky--Kaip gyve
nimas rodo, nei konservatoriai, 
nei liberalai nėra plačios liau
dies atstovaujamą . valdžia. Tai 
netolimos ateities klausimas, 
šiandieninis klausimas.— tai 
kaip laimėti kaną, sunaikinti fa
šizmą ir visokias diktatūras, 
kurios gimdo karą. Nėra abejo
nės, kad didžiosios Britanijos 
demokratija pirtild pakėlė gink
lą prieš fašizmą, kuris ryžosi 
pavergti vi^ą pasaulį. Keliolikos 
pavergtų tautų akys ir ausys 
atkreiptos į Angliją. Lietuvių 
tauta ir užsienyje gyveną, lietu
viai deda visą viltį į Britanijos 
demokratijos pergalę. Laukda
mi šviesios vilties, visi įdomau
jamas, kas ten toje demokrati
nėje Britanijosje dedasi. Drg. 
M. J.. Coldvvell šiose prakalbo
se kalbės tbmoje,:. “Ką aš ma
čiau Britanijoje?” .M., J. Cold- 
vVell kaipo . darbininkų vadas 
buvo nuvykęs į Angliją, /kad 
galėtų gauti didėšiiį patyrimą 
vesti kovą už dbriibkratijų per
galę. Ta proga lankęsi Airijoje 
ii- Škotijoje. MiAesi $ii darbo 
partijos vadais valdžioje te pa
prastais darbininkais. Taiįi pat 
matėsi ir šti kitų kraštų darbi
ninkų vadaiš. Tdigi, M. J. Cdld- 
well yra knnipeteiitihgaš riiUttis 
painformuoti ąpie padėtį; kokią 
iš tikrųjų jis- matė ir Lokia ji i 
iš tikrųjų yra. Mums kanadie-^ 
čidms taš yra iteabejbtihąi svar-į 
bu. Svarbu ir lietiiviains. Todėl 
bukime šiose prakalbose visi,i 
kas galini. Pakalbinkiriie ir sa
vi! kaimyhus, kad ir jie nesu
gaištų tų vakarą kur pors kitur 
bereikalinga^ o nuvyktų į pra
kalbas; Nuvykę hesigailėsite nei 
laiko, nei tų kelių centų. Įsidė
mėk ir pasižymėk.
, Gruodžib 1 d., pirmadienį, 
8:15 vai. va kare* M a ssey Hali 
auditorijoje. Kvieslys

.H ji ■ ** • >».• »- į JA

REMKITE - TUOS, KURIE

SLA VYRŲ VAKARIENĖ 
IR ŠOKIAI

Datig fdtohte yra visokių 
draugijų ir jos visos nesnau
džia. Rengia parengimus, mitin
gus koričėftilš? šokius^ Wic(i hi- 
mtis, bdbkiėtiiš, — nas žindiha, 
ir vūkarieriės. Kiekvienoje drau
gijoje yla vytų ir mbteHj. Kai, 
kUtiUOš, pareūgimus tingia vy
ra^ ir moterys. Vaikarięnių ren
gimo “monopolį” iki šr51 turė
jo moterys ir, rodėsi, kad to
kią ar kitokią vąkarienę su- 
rėiiįti be riildferų bėra įmano- 
Jiid; Mtisų it ri&ūūišų y.yrai daug 
kO Kiliiadbje iįtrtdkd inbteriškų

itb LteiUVbje nėlnokėjo 
lt hėįlorBjb iiidketL Bėt kad vy
tai ghlčHį šūteiigli vieš į vaki- 
rienę, iki šiol nedrįso te niekur 

iftaii nfeteikb girdėti.
Tukštahčidi ĮMrerigiriių įvy

ko, jų daug it vakarie- 
iiiįį'i Be skžiit iaiis teko įvyku
sių aįirašyinus įkai
tyti laikralčiUbšČ; jietdviškuo- 
šė ii' drigliškūbše; te kas? 
ŠtMi gi kast “Už škaiiiiį vaka- 
i i enę, mandagų ir m ilmi i pi 
toHayiiiTą krediteš teteka musų 
iiibtefiriiš fcdd tenka, tai 
terikaj hera ko ^Iričytiš, b pavy-, 
dėti jbiriš iiž škailias vakarie
nei; duodaniO kredito dar ma
žiau. Na, tiek to ir apie tuos, 
kam moterų vakarienės nepa
tinka. Aš čia noriu kalbėti ir 
prašyti visus ir visas įsigyti bi
lietą ir atvykti į SLA vyrų va
karienę ir šokius, kurią ir ku
riuos rengia vieni vyrai be mo
terų. Pirmdji ir, reikia šaky, i, 
“istoriška” Kanados vyrų ren
gdama vakarienė įvyks gruo
džio 6 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vakaro, adresu 1087 Queen St. 
W. ir kampas Dovercourt Rd. 
Bilietų kaina labai prieinama— 
50c dldeiiairii IV -Ž5c. mažįm. Bi
lietai jau parsiduoda^ Juos gali
ma gauti p&s SLA kiibpcš val
dybos ir kai kuriuos narius. 
Daug kas apie tą vjtu rengia
mą vakarienę šneka ir laukia, 
ypatingai iš moterų, todėl 
norėčiau patarti, kad kaip 
bilietų pardavėjas pasiūlys 
lietą, tai ir pirkite nieko

til

«

valdovai! Vienur 
už tuos, kurie gin- 
šalis ir tautas ne
žuvo, dėdami vai- 

kateivio 
žiau- 
tokių 
nieks

lietą, tai ir pirkite nieko ne
laukdami, o jei jau butų tokia 
nelaimė, kad bilietų pardavėjas 
tamstos nepasieks, tai pasiek 
tamsta pardavėją; kad po va
karienei nereikėtų gailėtis. Mat, 
vyrai nori žinoti “i<e knis šim
tams” jie turi kepti ii' virti. 
Tiesa, vyrai ar moterys, kurie 
pardavinės bilietus (bilietus ga- 
lihid pardavinėti ir . riibtėriihš, 
bet nedaugiau) “nuplėš” nuo 
jušų Į>6 50 c. Už žmbgų ir 25c.

IŠ TORONTO PADANGES
. --------------- . f.' —

PALIAUBŲ DIENA
Lapkričio ji d., kaip ir kas- 

mėt, įtevo Baliaubų dieheiš mi- 
nŠjfrriaši įtrioinfet šią difen^ pa- 
sdiliis minėdavo / dah kabei ug- 
hiai ftėdŽšižiebuš, ji būdavo 
lyg ir fėikšnrin^fesne, iies'lnts 
minėjimas ir atidavimas pa
garbos žuvusiems buvo daug 
sVai’besriiš, daug budingėšiliš. 
Tada ktek’Viėnas žrhogus apgai
lestaudamas žuvusiųjų ramiai 
jdušdavb tą džiaugsmą, kad pa
galiau užsibaigė žudynės nekal
tų* žmonių, teriojimas turto ir 
naikinimas valstybių. Bet mi
nint šią dieną minai, kas bega
li džiuginti, kokia vilties ki
birkštėlė begali surusenti žmo
nių širdyse; kuomet atiduodant 
pagarbą anksčiau žuvusiems 
žūsta milijonai naujų aukų?

Keistas ii’ rustus pasaūlis; dar 
rūstesni jo 
meldžiamės 
darni savas 
gailestingai
nikus pas Nežinomo 
kapą* o ten*, kur siaučia 
rūmas visu smarkumu 
pat nežinomų kareivių, 
nesurenka nė lavonų...

Kada iš tikrųjų užviešpataus 
tikroji Paliaubų diena, šiandien 
vargu ar gali kas atspėti, ga
na to, kad mes trečią iš eilės 
Paliaubų dieną minim žiau
riausiam karui siaučiant.

šiemet paš mus ši diena bu
vo atžymėta ypatingai gedulin
gai ir įspūdingai.
SLA 236 KUOPOS VYRŲ 

'VAKARIENĖ
Minima vakarienė įvyks gruo

džio; mėlį, 6 7L. Kiek teko 'nu
girsti,'vyrai‘žadą ką tai ypatin
go ir skanaus paruošti. Tai jie 
laiko paslaptim ir tikrina, kad 
svečiai, dalyvavę j ii vakarienė
je, nebus suvil’i. Matysime, o 
kad įsitikinti, ką musų vyrai 
moka ir gali, reikia atlankyti 
jų ruošiamą vakarienę. Tad vi
ši nariai ir nfenariai bukiirie 
tiek geri įvertini i jų pastangas 
ir dalyvauti gruodžio 6 d. va
karienėje, kuri įvykš 1087 
Queen st. w. and Dovercourt 
Rd. Kas svarbiausia, — tai vy
rų “prašmatnioji” vakarienė te- 
kairiubs tik 50 ėfehtų asmeniui 
su smagiais šokiais, vaikams 25 
centų. Pradžia 7:30 v. v. Sma
gu butų matyti šioje vyrų va
karienėje svečius ne lik iš To
ronto ir apylinkės, bet ir iŠ 
Delhai ir Hamiltoho. Tad iki

rai už tuos penkiasdešimt cen
tų ŪUoš, tai doleris butų tik vife- 
rii jtiokai. Na, ir ką gi jie duos 
Paslaptis. Paslaptis riebūs pa
slaptis, kai sū baltri bilietu 
gruodžio 6 d. ateisi į salę ir Sė
dėsi už stalo. Galiu pasakyti 
tiek, kad iš tūkstančio Kanados 
lietuvių mažai tokio valgio val
go, šimtai dar visai nevalgė, ir 
gal savo gyvenime nevalgys, jei- 
gū riebūš šioje vyrų Vakarienė
je. Jei prie tb pridėsime links
mą muziką ir šbkius ir dar vie
ną shiulknierią, tai linksmesnio 
parengimo, kaip gruodžio 6 d., 
nerasi visoje Kanadoje. Taigi, 
grliodžio ,6 d. SLA yyl’ų parėil- 
^Ihids tiibi būti kiekvienos lie- 
tuviškdš Šleuiioš kalėridbYiuje 
pažymėtas, ypač moterys to pa- 
rehgiįnd beturėtų ūžilltešti.

Dar pasakysiu, kad tą vakū- 
rtehę vytai Vengia rife iš pavydo 
mbterimš ir nė konteštubja su 
moterimis, bėt lygus darbas, ly
gių’ teisių principas verčia pa1- 
Vaduoti moterį beht kartą į. 
daugelį metų.

Tad iki pasimatymo gruo
džio 6 d.*vyrų raugiamoje va
karienėje ir šokiuose.

SLA Kp. Vynas. 
’4—i—■ *4 , — sj*,,$     .... L
Skelbiriiai Naujienose 
duoda ftąądą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ŪiUi pas mus nebenaujiena, nes 
!|ana dažnai pasitaiko. Bet ka
da ntjffe Vlšgi tokie pikti Vagi- 
iūi taps pagauti. |

PENkIOlIkOs MeTų 
Vedybinio gyveni

mo MiNfeJiMAS
Lapkričio 22 d. Jonas ir Ur

šulė Grunskiai minėjo 15 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tuvės, suruešdami gana gražų 
ir jaukų pobūvį bei sukviesda- 
mi nemažą būrį savo parapijo- 
nų ir draugų. Minėtina, kad 
Grunškiai yra kupiškėnai, to
dėl svečių tarpe matėsi .visi 
veik kupiškėnai. Kasgi iš ku
piškėnų nežino to gražaus di
džiulio Grunskių “BroskiŠkio” 
Vienkiemio (palivarkėlių vadi- 
rikiiib), — tai buvo viena iš 
grdžiausiij Vietų. Minėtina ir 
tai, kad šiame pdbuvv kilo 
Hiiritis Toronto kupiŠkėiiainš 
paiihti pavyzdį iš Čikagos ku
piškėnų ir sueiti į glaudėšiię 
dkaiigyste; Pteihani tokiam šu- 
ėjiriiūi iriusų geroji M. Simo
nienė pasiūlė riet ša to butą. 
Butų malonu, kad ši mintis ne
nueitų Vėjais. Jai aš visu malo
numu pHlariu ir visad visais 
galiniais budais paremsiu.

I

Lauksime pasiryžimo pasek- 1 .

pasiniatynib.

SLA KUOPOS LIGONYS
Trumpai sirgęs J. Bernato

nis jau atsimladavo ir laukia 
patalpos; kurį netrukus jį pa
sieks. Kitas ligonis J. Giedrai
tis, išbūvąs kutį laiką šv. My
kolo ligoninėje, lapkričio 22 d. 
grįžo namo, 83 Gorevale str., ir 
kol sustiprės kurį la^iką narnife 
bus. Giedraitis kuopoje pri
klauso j a ii per keletą metų ir 
tik pirmą sykį buvo ištiktas 
skubios inkstų ligos* kurią sėk
mingai pasisekė nugalėti. No
rintieji aplankyti Giedraitį, ma
lonėkite lankyti namie aukš
čiau nurodytu adresu. Linkime 
savo nariui greito pasveikinta.

KĖSINOSI APIPLĖŠT!
ŠIMONIES GARAŽĄ

Porą savaičių atgal, sėkmŽ- 
dieųio vakarą apie 9 v. v., tapo 
Išplėštas šifabnies “Aiito Body” 
garažo durys ir buvb norima 
rasti pinigų. Tačiau vagilių ne
laimei kasa buvo veik tuščia, 
vos su brisdjhteo dolerių smul
kių pihigb- Poiftii dienų nub šib 
p'sisikėšihihio pfrUklinkus į Ši- 
monies naniiį ghražą, kuriame 
laiko savb aulomobilį Šimb- 
nies švogeris, Yurkstas, išlaužus 
duris įėjo; irgi smulkus vagi
liai ir iš Yurkstaaus automobi- 
lio išleido apie aštudniš galio
nus gazolino. Panašus atsitiki-

Grunskiams linkime ilgiausių 
it* kuolaimihgiaušių metų. P-ia 
Urš. (tetmškifenė yra mūšų SLA 
kuopbs narė, mes lauksime; 
kada ji ir savo jaunuolius Ja-

prirašys prie 
riaus.

laN

mbntt'ėūhečiams

ir 
iš- 
ir

ir

SI M0NTRĖAL1S- 
VĖIkĖJAS 

AlšNORA
16 d. mus aplankė

vienas iš gerųjų ir riueširdčių- 
jų lietuvių veikėjų, ypač Lie
tuvos nelaimės klausime, 
tai MOhtrealo Liet. Ta r. škv- 
riatis iždininkes; gerb. Vaišno
ra. Svetys pateko kaip lik į 
musų Tarybos posėdžio eigą ir 
įsitikino Burės ir jo uoliausių 
rėmėjų neteisingumu ir klasta.

šis gerb. Vaišnoros atsilan
kymas ir įsitikinimas, kuriuose 
žmonėse gludi teisėtumas 
jautrus noras be klastos ir 
rokavimų gelbėti Lietuvai 
jos tautai bus naudingas 
mums ir
jam pačiam. Nes iki šiol paša
liniams buvo suiiku įsitikinti, 
kas dedasi tarpe Toronto Tary
bos.
gerb. Vaišnora patiektų Viešai 
savo įspūdžius.

Šis paskutinis griežtas, netei
singas ir stačiai akiplėšiškas 
Burės ir jo šalininkų pasielgi
mas tiek plrilrėhkė tuos asme
nis, kuriems teko eiti greta Bu
rės taip skaudžiai neteisybes 
sėjamu keliu, kad atėmė bile 
kbkį ūdrą bei atsidavimų ben
driems Lietuvos gelbėjimo dar
bams. Kitaip ir būti negali, nes 
perdaug skaudu pčštis ir bartis 
už .Bendrą skausmų, jei jis pa- 
lidudojamaš saviems tikslams, 
sūviferiis išrokavhhaihs ik sava- 
Hatidiškai provokacijai. Mtims 
gi; priklatišdntiėms prie SLA, 
reikėtų kartą ant* visados atsi
traukti huO nėpašitikihnį ir 
tdlhsios praeities ašltiGnų, nes 
mūsų SLA sū gerb. prez. J4 Ba- 
gočium pryšaky beprezchtuoja 
mumis kaipo lietuvius, aukštai 
vertų teisybės ir lygybės siekė
jų akyse kaipo demokratijos 
šalininkus, O mes gi esame da
lis to SLA, kurį musų prez. Ba- 
gočius taip teisingai ir garbin
gai atstovauja ir kurio baisas 
it bile protestai at rezoliucijos 
huo viso • SLA nMrių girdimos 
ir priimamos atidon net val
džioj sluoksniuose. Apie tai ar 
pasmerkti tyraus darbo kenkė
jus, ar juos užgirli, turės sc- 
kahtis ŠĖA kuopos susirihki- 
fhas pasisakyti. —0. I.

Būtų pageidautina, kad
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Algirdas KRIKŠTINA KARO LAIVA

Ponasneprezidentas
Net Ir Ten “N-os”
Reguliariai Eina

(KARČIOS TEISYBĖS PILNAS FELJETONAS)

(Tęsinys)
—Ar šventas tėvas šita biau

ria liga neapsikrėtė? — klausė 
misis Birbilienė, įpindama į sa
vo veido bruožus tikybinio rū
pesčio gijų.

—Ne tiktai apsikrėtė, bet ir 
labai sunkiai apsirgo, nes lai
mino neklaidingojo vado (du
čės) kareivius, idant ponas Die
vas padėtų jiems žudyti romius 
beginklius etiopus, deginti jų 
sodybas, bombomis ištaškyti jų 
vaikus ir moteris...

—Dėkui Dievui, kad dar čia 
ta baisioji liga neįsibriauna, — 
tarė misis Birbilienė, kryžiumi 
rankas ant krūtų susiklosčiusi.

—Briovėsi ir briaunasi ji čia 
kiek galėdama, bet aukšta šito 
krašto kultūra, gerovė ir labai 
didelė žmonių meilė laisvei, de
mokratijai ir žmogaus, kaip 
žmogaus — ne daikto! — tei
sėms, sunaikina baisias jos ba
cilas — sunaikina, kaip ugnis 
arba karbolius džiovos bacilas. 
Bet užtat ji labai lengvai į.i- 
briovė į kitus kraštus, kur bu
vo mažiau gerovės, mažiau lais
vės ir kur buvo mažiau gerbia
mas žmogus, kaipo žmogus, pi
lietis arba savistovi laisva as
menybė. Pavyzdžiui, ji įsib ovė 
ir į musų brangią tėvynę Lie
tuvą ir per visą penkiolikę me
tų baisiai siautė ir dabar tebe- 
siaučia, tik, žinoma, iš svetimų i
rankų... (Bet liga yra liga, ne- mai ir žudymai visų, kurie ger-

paisant, ar ją palaiko maskoliš
kas, itališkas, vokiškas ar lietu
viškas diktatorius ir jo komi
sarai, policininkai, žvalgybinin
kai ir budeliai.) Ir kai tik ja 
apsikrėtė keletas vyrukų, nesu
valdomai trokštančių garbės ir 
galios, bet neturinčių jokių ga
bumų, kuriais butų galima iš
kilti, tuoj buvo Įsteigta viena 
partija, diktatūra, cenzūra, 
koncentracijos stovyklos; kalė
jimai gi tapo prikimšti peliti
nių “husikaltėlių”, kurie nusi
žengė tik tuo, kad gerbė, bran
gino ir gynė žmonių laisvę, tei
ses, žodžiu, demokratiją, ir dir
bo viso krašto gerovei, o ne vie
nai partijai ir jos vadui. Vie
nok Lietuva kraštas yra mažas, 
tai čia ir bolševizmo-fašizmo li
ga negavo progos taip vešliai 
augti, plėstis ir klestėti, kaip 
Maskolijoj ir Italijoj. Bet kai ji 
pasiekė Vokietiją, kuri skendė
jo pokariniame varge ir skur
de, ten ji plėtėsi ir klestėjo, 
tarsi maurai pelkėje! Jos simp
tomai tuoj pasirodė labai aš
trus, ryškus, nesulaikomi, bū
tent: viena partija, vienas va
das (būtinai neklaidingas, vadi
nasi, kaip Leninas arba Stali
nas), diktatūra, cenzūra, darbi
ninkų unijų ir visokių organi
zacijų visiškas užsmaugiinas, 
koncentracijos stovyklos, grūs- 
tinai prigrūsti kalėjimai nekal
tų žmonių, baisiausi kank ni-

N A n.TlEN U-ACM E Tplenhoto

Indianos valstijos gubernatorius. Henry F. Schrickcr 
(kairėj), jo duktė, Mrs. Margarel Robbins, kuri pakriks
imo naujausią karo laivą, Ų. S. S. Indiana, m Laivyno

• Sekretorius Frarik Knox. ' . •

bia savo ir kitų laisvę, teises ir 
gerovę. Ir čia bolševizmo-fašiz
mo liga buvo pavadinta naciz
mu.' Taigi dabar jau baisioji 
bolševizmo liga turėjo ilgą var
dą : bo’ševizmas-fašizmas-naciz- 
mas. Bet iš tikrųjų ji yra vie
na ir ta pati liga, lik eina ke
liais pavadinimais, arba sinoni
mais. Esminiai, arba pagrindi
niai, jos simptomai yra tie pa
tys: viena partija, vienas vadas, 
diktatūra, cenzūra, koncentra
cijos stovyklos, kalėjimas arba 
įnirtis kiekvienam, kuris jau
čiasi esąs žmogus, o ne daiktas, 
įnagis, galimas visaip niekin i

PlNG MILLS
Savininkas

SUTAUPYSIT NUO 25% IKI 50% 
ANT VILNONIŲ SVETERIŲ

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

Nėriam vilnones pančiąkas. .vyrams ir moterims.
BRippEPGRT rK
Pranas Seiemana1

504 VVest 33rd Street Victory 3486
Atdara kasdien ir vakarais ir sekinadieniais

FRANK MICKAS
Siuvėjas—Furrier 

—Krautuvė
KALĖDOMS IR VISADA 

VYRAI ČIA GALIAfs.a PASIPUOŠTI NK
PUIKIAUSIAI IR W

NEBRANGIAI. ~

4146 ARCHER AVENUE

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant Labanauskas,
II. Rajewski “Shorty”

Milda Buick Sales
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

907 West 35th Street, Chicago, III. ,
Telefonas LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2499

fe,

j/!
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ir jums reikia atsispausdinti bj-

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

UŽSUKITE IR PAMATYKITE^PAVYZDŽIUS~

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Canal 8500

—Toks ilgas vienos ligos pa
vadinimas? — klausiamai ste
bėjosi misis Birbilienė.

—Ilgas, tai ilgas, bet užtat 
pilnas, aiškus, kiekvienam su
prantamas, — atsakė gydytojas. 
•— Reikią žinoti, gerbiama po
nia, jog kiekvienas kraštas turi 
savo kalbą, papročius, įradici- 
jas, na, ir stiprų norą pavadin
ti svetimus daiktus savais var
dais. Tai viena. Antra, beveik 
kiekviena liga turi po keletą pa
vadinimų, vardų, arba sinoni
mų. Pavyzdžiui, vieną iš daž
niausių vaikų ligų — tymai yra 
dar žinomi ir jadromis ir blusi- 
nėmis. Tai trys pavadinimai, 
bet tik viena ir ta patį liga. Tik, 
žinoma, čia reikia galvoje turė
ti, jog blusinės yra išimtinai 
kimo liga, kadangi bolševizmas- 
faŠizmas-nacizmas yra: išimti
nai proto liga. Ir viena iš pik
čiausių. Kai kurie net pasiutli
ge ją vadina.

—Ar tai manai, gerbiamas 
daktare, kad mano vyras yra 
jau pasiutęs? — pašoko misis 
Birbilienė.

—Oi, ne, poniute. Aš nema
nau ir nesakau, jog tamstos vy
ras yra visai pagedęs, nors ta 
biauria liga šiek tiek ir apsi
krėtęs. Bet kad jis turi tos li
gos simptomų, vadinasi, page
dimo ženklų, tai aišku, kaip 
dieną. Juk kam jį butų per vi
są naktį beprotnamyj išlaikę?

—Tai, gal Į kokią sanatoriją 
reikėtų išvežti? — rūpinosi mi
sis Birbilienė.

—Geriausia sanatorija ši
tiems ligoniams — tai vieta, 
kur šita liga atsirado. Tik jie 
nuvažiavę turi draugėj gyventi 
ir dirbti su tų kraštų darbinin
kais. Tada jię tikrai pasveiksta. 
Bet jei gyvena su komisarais, 
žvalgybininkais ir kitokiais ne
klaidingojo vado bičiuliais, tai 
dar sunkiau suserga. Mat, šitie 
veltėdžiai, darbo žmonių pra
kaito ir kraujo siurbėlės, gyve
na gerai, galima sakyti, \isai 
poniškai. Ir jiems jų kraštas yra 
rojus, ir jie vadina jį “rojum”. 
Bet darbo žmonėnis, kurie vis
ką pagamina, kurie visus mai
tina, aprengia ir apši do, tiems 
tai gyvas pragaras I Jų užmokės-, 
tis nežmoniškai menka, paly
ginti su beprotišku visko bran
gumu; jie gyvena susikimšę, 
kaip silkės statinėje; taigi jie 
nei maisto, nei oro kiek reikia 
negauna; jų drabužiu labai 
skurdus, ubagiškas, pilna š’o 

įžodžio prasme. O streikuoti ir

Pas Talačką, 11 ot Sprintuose

Adomas Talačka, 128 Cha-

naujino “Naujienas” visiems 
metams laiko. P-as Talačka 
ten užlaiko viešbutį, kur žie
mos metu daug lietuvių suva
žiuoja. Mot Springsuose yra 
labai tinkama vieta poilsiui. 
Ten svečiai turi labai tinka
mus patogumus, gerą maistą, 
širdingą patarnavimą, o taip 
pat čia lankosi “Naujienos”, 
todėl svečiai su gyvenimo ži
niomis nepersiskyrę. P-ui Ta- 
lačkai linkiu daug laimės ir 

’pašisekinio jo biznyje.
✓ z

—Ona Dovfjin.

pareikalauti geresnio atlygini
mo, kad butų galima kiek nors 
žmoniškiau pragyventi, jiems 
nevalia, nes juk dirba trustams 
(trestams), kurie priklauso val
džiai — diktatūrai. O prieš dik- 
taturišką valdžią streikuoda
mas,, gali būti tikras, kad tavo 
gyvenimas bus tuoj baigtas... 
Valdžia juk turi, savo rauko e 
policininkus, žvalgybininkus, 
kariuomenę, koncentracijos sto
vyklas, kalėjimus ir budelius. 
Čia: darbininko gyvybė tereiškia 
tik tiek, kiek dulkė po dikta
toriaus padu! Ir todėl kurie tik 
nuvažiavo į bolševizmo-fašiz- 
mp-nacizmo tėvynes gyventi ir 
tenai sykiu su darbininkais 
dirbti, tie visi grįžo, —jei tik 
gyvi išliko, — teisybę7 sakant, 
bėgo namo, tarsi iš bai iausioa 
vergovės, kalėjimo, budelio ran
tų, pragaro! Ir parbėgo jau nė
jo bolševikai-fašistaLnaciai, bet 
sveiki žmones, mylį ir gerbiu 
laisvę, laisvo žmogaus < teises ir 
demokratiją.

-—Bet siųsti'jį į ‘tokius toli
mus rezortus labai daug kaš
tuos, — tarė ir susimąstė mi
sis Birbilienė.

-—Tai tiesa, gerbiama ponia.. 
Bet kad nereikia, — ramino ją 
gydytojas.

—Nereikia! — pradžiugo* mi
sis Birbilienė.

■—Nereikia, — pakartojo gy
dytojas ir paaiškino, kodėl ne
reikia. — Tamstos vyras, — sa
kė jis, — nėra pačia pikčiausia 
bolševizmo-fašizmo-nacizmo li- 

Įga apsirgęs. Ne. Jis susirgo tik 
tos biaurios ligos uodega, vadi
namuoju smetonizmu. [

—Smetonizinu, — prasižiojo' 
misis Birbilienė.

Taip, gerbiamoji, — tvirti
no gydytojas. — Smetonizmas 
yra tos pasiutligės tiktai uode-

ligos vardas atrodo šitaip: bol
ševizmas - fašizmas - nacizmas- 
smetonizmas.

—Tai mano vyras ir namie 
būdamas pasveiks? — klausė 
misis Birbilienė, šiek tiek šyp
telėdama gražiomis savo lupo
mis.

—Galiu laiduoti, kad jis pa
sveiks, — tvirtai tarė gydyto
jas. — žinoma, jam reikia gero 
recepto, ir reikia žiūrėti, kad jis 
jį pilnai išpildytų.

—Aš jau žiūrėsiu. Tik pra
šau, mister daktare, prirašyti 
jam labai stiprių medicinų, ba 
nuo silpnų jam nepereis, aš ži
nau, kad nepereis. Jis labai kie
tas. Išgeria visą paintę degtinės 
vienu sykiu ir nė nenusipurto.

—O, — oktelėjo gydytojas ir, 
sėdęs prie stalo, parašė šitą re
ceptą :

Ligonis turi išsimaudyti 
skruzdėlyne* ir paskui priimti 
šaltą dušų.
Sakytinai įsakęs išpi’dyti re

ceptą nuo A iki Z, gydytojas 
išėjo.

‘ * (GALAS)
/

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad 
yra

pačios Naujienos 
naudingos.

Neperskiriami 
Gyvenime, Kartu 
Ir Mirė

Užmušė 8 Metų Berniuką
8 metų Guido Mengarelli, 

3116 Knox avenue, turėjo šu
nį “Rags”. Kur eidavo, vis j. 
vesdavos. Jeigu nesivcsdavo, ta 
šuo vistiek bėgdavo paskui. Bu
vo neperskiriami.

Prie Cicero avenue ir Barry, 
automobilis užvakar užmuši 
berniuką,\ kartu užmušė ir j t 
mylimą “Rags”.

Vairuotojas buvo Erness 
Barz, 5055 Windsor avenue-

REMKITĘ TUOS, KURIE 
•GARSINASI

“NAUJIENOSE”

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak / Tel. Lafayette 4560 

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

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

PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI

Insuliuokite savo namus patogumui žie
mos metu. Apsaugokite nuo šiurpių žie
mos vėjų ir sutaupykite ant kuro bilos. 
Nebrangu ir lengva įtaisyti. Reikalaukite 
mu; u apskaičiavimo jūsų namui.

ŽIEMINIAI LANGAI 
IR DURYS

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

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

APSKAIČIAVIMAI DYKAI — LIETUVIS SeLSMANAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAŠ—Generalis Vedėjas t

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

A teičiai Už tikrinti!
■W»YAW.YAWWJ

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNiyERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

Čia jūsų indėliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. vakaro.

Universal Savrngs
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

NĖRA
SPĖJIMO DARBO

PAS
OLSEN & EBANN

Geriausi moksliniai optiški įren
gimai kartu su pilnu akių, ekza- 
ninavimu Dr. Robert R. Carr, 
O. D., priežiūroje užtikrins jums 

visišką regėjimo patogumą.
Išmokėjimas Jeigu Norite į

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!

$15
Cash or Easy

Terms
3 MONTHS RENTAL $5
W A G N E R 

Tvpewriter Sales and Service 
3712 S. Westorn Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo ‘olanus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 3^%. , 
KEIST UTO SAVINGS

and LOAN, ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

M ADO S

No. 4922—Praktiška suknelė — 
sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą 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 DepL, 1739 
So. Halsted StM Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, IK 

čia įdedu 15 centų ir praftau
atsiųsti man paTysdį No ,
Mieros  per krutinę

(Vardas Ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas fe valstija)

t



NAUJIENOS, Chicago. Ui Trečiad., lapkričio 26,1941

NAIMENpS
Thk Litmuanian DailyF News

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates: 
$6.00 per year in Canada 
16.00 per year outside oi Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
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Ctmkyvi* kainas
Chicago j e—paštu;
Metams$8.0U
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.00
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Amerika remia “Laisvus Prancūzus”
Maršalui Betainui pašalinus gen. Weygandų iš Afri

kos prokonsulo vietos, Amerikos valdžia viešai išreiškė 
sayo nepasitenkinimą, matydama šitame Francuzijos val
džios žingsnyje nusilenkimų Hitleriui. Washingtonas bi
jo, kad Petaino vyriausybė dabar ims dar glaudžiau “ko
operuoti” su naciais ir, gal buL leis jiems naudotis lai
vyno ir oro bazėmis franeuzų Afrikos kolonijose.

Nežinia, ar teisingai, bet valstybės departamentas 
Washingtone mano, kad gen. Maxine Weygand nėra na
cių pakalikas ir kąd jisai nebūtų sutikęs duoti Vokietijai- 
pagalbos prieš Angliją arba Ameriką. Amerikos valdžia 
tikėjosi, kad gen. Weygand butų galėjęs net, patogiai va
landai atėjus, pakreipti franeuzų kolonijas Afrikoje 
prieš Vokietiją. Dabar šita viltis galutinai dingo.

Jungtinės Valstybės nutarė toliau remti vadinamus 
“Laisvuosius Francuzus”, kuriems vadovauji gen. Char
les de Gaulle. Prez Rooseveltas davė įsakymą, kad Lais- 
viemsiems Francuzams butų teikiama finansinė parama 
iš “lend-lease” fondų, iš kurių gauna pagalbą įvairios 
valdžios, kariaujančios prieš Hitlerį.

Tai reiškia beveik tą patį, kaip kad Amerika butų 
pripažinusi Laisvuosius Francuzus A‘tikrąja” Francųzi- 
Jos valdžia. Formaliai tačiau Washįngtonas dar nėra nu
traukęs ryšių su Vichy. Amerika nori, ;kad Petaino vy
riausybė butų kaip galint ilgiau .sulaikytą buo visiško 
pasidavimo naciams.

Drąsesnė politika, gal, butų .buvusi sėk)rdn£ęsnė. Jei
gu gen. De Gaulle butų gavęs Jungtinių Valstybių pripa
žinimą pernai metais, kai tik maršalas iPetajųas pasisakė 
už “bendradarbiavimą’'. su naciais, įai 'Laisvųjų Franeu
zų judėjimas jau bubu šiandien didelė jėga.

Europos organizavimas pagal nacių planą X
Hitleris sušaukė ii iBerlynįį atstovus penkių valdžių, 

pasirašiusių “antLkominterno paktą” su Vokietija: Ita
lijos, Japonijos, Ispanijos, Vengrijos ir Mandžuko. Pak
tas buvo pasirašytas tarp Vokietijos ir Japonijos, 1936 
m. lapkričio 25 d., penkeriems metams; todėl jo laikas 
pasibaigė ir dabar tapo pratęstas dar penkeriems me
tams. '

Pranešama, kad tame valdžių atstovų suvažiavime 
dalyvauja taip pat ir septynių kitų valstybių užsienio rei
kalų ministeriai: Suomijos, Danijos, Slovąįdjos, .Kroati
jos, Bulgarijos, Nankino (okupuotos Kinijos) įr 
nijos. Berlynas giriasi, kad jie irgi prisidėję /prie ^^rti-’ 
kominterno pakto”. Bet tai yra tuščią demoąątrącįją. T<qs 
šalys yra arba nacių okupuotos, arba neturi jėgų įprie- 
sintis Vokietijos kariuomenei.

Hitleris^ nori parodyti, kad visos Europos tautos pri
ima Vokietijos ^vadovybę”, taip kad jisai galės be jokio 
vargo įvesti Europos kontinente savo “naują santvarką” 
(Neuordnung). šituo budu jisai stengiasi atremti demo.- 
kratijų propagandą, paremtą Roosevelto-Churchillo 8 
punktų pareiškimu.

Kartų Trečiojo Reicho politikos vadai bando paruoš
ti dirvą ąaująm “taikos ofensyvui”, kuris, sako, bus pra
dėtas apie galą šių metų. Gruodžio arba sausio mėnesį 
Hitleris ketinąs sušaukti Vienoje didelį “taikos kongre-, 
są”. Tenai busiąs paskelbtas gąlutinas Europos Suorga
nizavimo planas nacizmo pagrindais įr rudmarškinių 
“fiureris” pasakysiąs: “Europoje jau kąrąs pasibaigė. 
Vįsos Europos tąutos gyvena taikoje. Tai ko čia ’dabar!, 
lenda į musų tarpą teitai ir amerikonai? Tegu jie žiu
ri sayo reikalų, o rmes žiūrėsime .sayo. Jeigu jie mus pųls,f 
mes'ginsimės; bet mes norime, kad jie paliktų mus ra
mybėje.’' s

Bet prieš šaukiant tokį “taikos kongresą” / Hįtįąrjs 
turės dar pabaigti Rusijos sričių užkariavimą Europoje. 
Kažin ar iki Naujų Metų jisai galės tai padaryti?

Bando gauti lietuvių savanorių
Girdėt, kad naciai Lietuvoje įęšk.o. savanorių karui 

prieš Rusiją. Vilniuje neinąs Nacionalistų Partijos _orga-H 
nąs “Naujoji Lietuva” rašo, kad vienas ąavaiįoĮriu 4"ba^ 
iįalijonas” jau ištraukęs j frontą, ir laikraštis pasakoja,6 
kokį “garbingą” žygį tie savanoriai atliksiu, dalyvaudą-, 
mi “kryžiaus kare” prieš bolševikus.

O kaip čia seniai Hitleris buvo atidavęs b.o]šejdkąm& 
yisą Lietuvą!

MILIONAS ŽVALGYBI
NINKŲ RUSIJOJE

—_ f • t

Chicagos laikrašęio “Daily 
Timęs” korespondentas, Dennis 
McEvoy, kuris neseniai buvo 
Maskvoje įr KuĮbyševe (Sama
roje), sako, kad sovietų Rusijo
je viską valdo politinė .policija 
arba .žvalgyba.

Pirmiąus sovietų žvalgyba 
buvo vadinama 0QPU, o dabar 
ji yra paversta vįdąus reikalų 
komisariato (Narodny Kęmis- 
sariąt Vnutrennich Diel, trum
pai — NKVD) skyrium. Vidąųą 
reikalų komisaras, Berija, yra 
kartu žvalgybos galva. Dalis 
žvalgybininkų dėvi uniformas, 
J kita dalis -yra apsirengusi pa
prastais civiliniais drabužiais. 
Paminėtasai korespondentas ra-
v <•so:

“Kompetentingos įstaigos 
niąn sakėj kąd NKVD sudaro 
dąug-mąž 20 .divizijų (su u- 
niformomis) ir, gal būt, dvi
gubai tiek yra apsirengusių 
civiliniais drabužiais, priskai- 
tant ir vtųQs> kųrįe atlięka pa
prastų šnipų -pąręįgas.”
Diviziją sų(įą^o :W,QQ0 ir 

18,000 vyi^ų. [Tpįiu bųdu .uni- 
formuot^žvalgybįnįųkų sovie
tų vaŲžia turi itąją) :3QQ<000 ir 
360,000. (Ęe jų, /<Jąr yrą tarp 
600,000 įr ?$0;Q00 sjąptų žval- 
gybiniųlcų, deyįpčių j^prastus 
rubus. '

Vadinasi, ^oyięĮų gaidžiai tar
nauja apie milionas šnipų.

Trečdąlys jų yra' suorgani
zuotas panašiai, kaip kariuome
nė. Jie turi sąyo uniformas, že
mesnius ir aukštesnius rangus 
(“cinus”), turi savo ginklus ir 
ginklų sandėlius. Žvalgyba pir
miau, bęje, turėjo ir raktus nuo 
Raudonosios Armijos -ginklų 
sandėlių; ačir dabar ji juos tu
ri, kuomet eina karas, nežinia.

Ęet, prasidėjus Busijos karui 
su Vokietiją, Stalinas vėl įvedė 
kariuomenėje politinius' komi
sarus. Jei ne visi, tai dauguma 
jų yra žvalgybininkai. Todėl so
vietų žvalgybos galia karo me
tu nesumažėjo. Korespondentas 
McEvoy sako, kad žvalgyba tu
ri savo armiją, kurios visi ne
apkenčia. Šitą NKVD armija 
esanti tokios pat rųšies, kaip 
Hitlerio .Gęštapo.

NKVD arrųiją, vąnot to ko- 
resjpųndeutp, stovi užpakalyje 
,Rąudonoms Aronijos ir žiuri, 
•lęad kąr^iyiąi ųebęgtų'iš fronto. 
Tai, e^ą, yięną įįš .svarbiausių 
jprięžąsęių, Rusi jus ka-
riupmeųč ‘taip smarkiai mušasi.

■Kaliniai įįĮirha, ’kąjip vergaį.
Sovietų žvalgyba, rašo “Daily 

Times” korespondentas, valdo 
^Rusijoje beveik yiąĮ;ą. Jos prie
žiūroje yra .trobos, ji tiesia kerį 
liūs, stato- aerodromus, evakuor 
ja gyventojus ir t.t. Bet darbuži 
dirba ne patys" žvalgybininkai, 
o 'kaliniai, kurių Rusijoje yrą; 
šįip.tai .tūkstančių (kiti sako, 
{teturi ar penki milionai).

Žvalgyba sekioja gyventojus, 
'klauso ką jie kalba ir “Jikvi.-į 
duoja” neištikimuosius. Už yje- 
ną prasitartą žodį prieš valdžią 
NKVD agentas gali žmogų su-i 
imtą ir ųždąryti ilgiems metams! 
koncentracijos stovykloje arba! 
sušaudyti.

MpEv.ay pasakoją .šitokj atsi-i 
tikimą apie žvplgybųs yąįdmc- 
ųį .Sttaljųo “soąįąliznąe”:

“Prįe Archąngejąko roįkėję 
įtaisyti ąerodroip^ ((airpor-rt 
tą), kur butų išpakuojamu; 
lėktuvai ir ord siunčiami įj 
frontą, ir‘kad galėtų nutūpti i 
bj'itu lėktuvai, kurie atskreii-

ikalinių tbiivo nugabenti į Arr, 
changeteką ir pastatyti jprieį 
^darbp. Jįe dirbo dieųęjnis iri 
naktimis milžiniškame miš-; 
ke, durpyne. Per tris savaites; 
ąęrpdroųiąs buvo pabaigtas; 
ir veikia šiandien — bet dau
gelis darbininkų ųnirė, .nes jie! 
buvo priversti dirbti be galo

ilgas valandas ir buvo ląbąi 
prastai maitinami.”
§u žmogum sovietų valdžia 

elgiasi, kaip su gyvulių; o su 
kaljųiu — matyt, įar aršiau. 
Nes nukankinus sunkių .darbu 
gyvulį, valdžiai pąsidąro ųųo-' 
stolis, ,o kaliniai nekainuoja nie
ko; jų „išlaikymas sudaro val
džiai dargi ‘[bereikalingą” išlfti- 
dą.

Sovietų žvalgyba taip ,įr ęl-; 
giasi su kaliniais, kaip jai 
rūpėtų jų skaičių kaip -galip> 
gręičįaų ^uiųažiųti. ,

Jeigu NKVD agentams reikia 
tam tikros rųšięs darbininko, 
kurio jie toje valandoje neturi 
kalėjime ąųba koncentracijos 
stovykloje, tai jie susiranda 
“laisvą” žmogų ir suima — tuo
met jisai jau yra pilnoje jų 
galioję. Dęnųis McEvoy pasako
ja apie vieną savo pažįstamą:

“Netrukus prieš išvažiuo
damas iš Maskvos aš kalbė
jau su vienu jaunu architek
tu, kuris papasakojo man 
vaizdingą atsitikimą, kaip 
slaptoji policija gauna inži
nierių ir architektų savo dar
bams. NKVD reikėjo vieno 
inžinieriaus tam tikram dar
bui, ir štai tas mano drau
gas Fuvo suareštuotas ir ap
kaltintas, kaipo įtartas -dėl 
šnipinėjimo, kadangi jisai 
buvo susitikęs su svetimtau
čiais. Tai yra labai mėgiamas 
kaltinimas.”
Tą jauną architektą žvalgybą 

nusiuntė į Karelijos Sąsiaurį 
statyti trobas. Kai darbas buvo 
pabaigtus/Tai jisai, piatyt, bu
vo paleistas.

E pasikalbėjimų su kitais as
menimis Maskvoje ir važiuo
jant gęležiiikeliu, koresponden
tas patyrė? kad žvalgybininkai 
dažnai verčią kalinius dirbti po 
14 valandų per dieną ir duoda 
prasčiausią maistą.

Taigi 1 tyra neužginčijamas 
faktas, kad sovietų Rusijoje yra 
labai plačiai vartojamas priver
stinas darbas, kaip kad buvo 
daroma vergovės laikais.

tą korespondento pranešimą 
(1941 m. lapkr. 23 d.), labai 
tvirtai remia prez. Roosevelto 
politiką ir, žinoma, neturi nie
ko bendro su naciais arba jų 
pritarėjais. Bet komunistai ši
tokių žinių ‘‘nemato”.

Margumynai
JAUJA , i

Peru respublikoje yra nepa
prastai graži ir turtinga provin
cija, vadinama Jauja. Kiek ji 
graži, tiek ji ir turtinga. Čia 
randasi geriausių metalų 'ka
syklos, auga kviečiai, -įvairus į 
vaisiniai medžiai ir gėles. Jos 
oras ypatingai geras ir sveikas. 
Jos gyventojai visi gyvena pa
siturinčiai. Todėl visoj Pietų; 
Amerikoj ir sakoma: “Gyvena, 
pertekę kaip Jaujoj.

GUEPARDO
' l '' ' 4

Taip -vadinasi tulaą mėsa min- i 
ptąs ląųkinip gyvulys. Tą i ka(tės' 
ir .šuns junginys. Jo oda /gelto
nos spalvoj sų jųpdąis taškais. 
.Uodegą jlga su siųgpgyj;ą yjr-Į 
Šųne.7Gyyęna jis Azijoj ir ACrL 
koj. Sųgąųtąs '.ipąžas įeųgvąi 
prie žiųonių prijųngstą ir tam
pa ištikimiausiu draugu. Sąyo 
šeimininką atskiria, labai ųiyli; 
ir gina. Išmokinę šiuos gyvu
lius Afrikoj plačiai naudoją ga- 
zeliį medžioklei. ♦

FLOBENCIA
Tur sb.ut nevisi žinote, ?kąd 

Florencia turi didelės reikšrnės 
italų menui ir .bendrai ’ pažan
gai. šitame grąžiame itąlų nųę- 
ste gimė ir užaugo didieji rašy
tojai, kaip Dantė, Petrarka, Bo- 
kačio ir 'Mąkiaveli. Be jų, Flo
rencijoj giiųe šie italų skulpto-
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nę pozjcįją. Prezidento Roosevelto ,pa tvarkymu, Gija- 
non nukelta J. V. karių daliniai saugojimui Jen esan
čių .bauksito kasyklų. Dešinėje parodomą, kur .esama 
bauksito kasyklų , iš kurių J. »V. gauna 60 -nuošimčių 
savo aliumiiiijaus ir kitų labai svarbių mineralų.
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Pietų Brazilijos Giriose
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Siaurės ;kraštų gyventojui .nie-j 
ko nėra gražesnio už .pietų Bra-1 
žili jos girias, kuriose jis pamar 
to visą jtąi atviroje gamtoje,! 
ką savo krašte už pinigus gali' 
pamatyti botanikos sode ar ko
kiame <įlnamy siauru ;mastu ir 
skurdžiame stovyje.

Vargu -rasim ;bent .kurioj mu
sų planetos daly Jokį lengvą gy
venimą, kokį dūri Brazilijos gi
rių gyventojas. jDeja, -tas gyve
nimas yra vienišas nuobodus ir 
nelabai turtingas, nes norint 
praturtėti ir čia reikalingą dirb
ti nemąžai, .arba kitų jėgas iš
naudoti. Bet -tam, <kad pagy
venti taip -kaip .gyyepo Lietuvos 
liaudis nepriklausomybes lai
kais, čia užtenka dirbti ne 8 ar 
12 valandų į dieną, bet tik apie 
2 yalapdi.

Tos girios tiek yra gražios, 
tiek pąt su laiku „taiųpą nuobo
džios, nes grožis .matomas kas
dien “nublunka”., žiųogus prie 
jo pripranta ir nieko gražaus 
tose giriose nebemato.

,D.įdelį privaluwų turi pietų 
Brązijįjos girios prįęš tokias 
Šiaurės .tuo, kąd čia gyveninias 
nėjrą tiek .pavojingas kaip pav. 
ĄnXazonjjpj. čia nėra Jankinių 
indėnų, smauglių ir tokių pavo
jingų ligų, .kokiomis pasižymi 
Brazilijos šiaurė, ršiųąe ^giriose 
gali keliauti dieną ir naktį, su- 
.tiludamas .ne daugiau jjąvoj.ų, 
nęgii1 .Neyv • Vorko kąr Chicagos 
miestę, nes čionykščiai žvėrys 
pradedant jaguarais, tpumomis 
ir .baigiant miško .katėmis, žmo
gaus net vaikų šalinasi. Kid< 
daugiau .pąyojaus taikia nuo- 
dingos gyvatės, kurių .išvengti 
net savo napie jięvįsąda .tepa- 
y^kstą. ,Nors įr yra -prieš ,gyyą- 
tęs 4kftpdiW yįsgi ^yyą- 
_tč .yra -pats pavojingiausias šitų 
gįrių gyvis, atimąs daugiau 
žmonių gyvybių,..negu .kiti visi 
gyvįai ir ,Xyęrys jdrąųgę.

.šjįose Iriose, .taip upių Ivąhy 
ir JJrdguay, gausiai pžt’uikania 
mine^linių sieros versmių, ku
rių šiltas vanduo vąrtojamąs 
gėrimui ir maudymuisi .kaipo 
vaistąs prieš 'reuiųa.tj^ųią ir ki
tas chroniškas ligas. .Čįagimįai 
jąip ^mątįal;ai liRi tų vandenų, 
gydomai :galri, Kad tvįrtū.ia, jog; 
jąjs esą galjma yįsąs ligas įš-; 
gydyti. .B.etgi pąsitaiko ir tąilb 
kad žmogus, nuvykęs į tuo? 
vmidenis savo sifilį “gydyti”, 
grįžta namo ąų .tuo pąt sifiliu 
ar suskiu (niežais) priedu- MaAc 
tas vanduo tvarkomas labai 
priįnityviaj, meduliuose loyiuo-' 
$e, kuriuose be jokio vąlymo įr 
dezmfekęijos maudosi yisokįe-; 
ligoniai, prądędaut suskio jr 
Jiąigiant lepios savininkais. Gi 
jei tie vandenys raųdaši paupy, 
taį, be suskio, ąpsikrečiamą įr 
maliariją.

Nęžiuriut yisę to, .tos gįriOP 
-J.", f.;. .TĮ1.. | ■ j , t ■ ,

rjai ir dailininkai: Giętto, (Qr- 
•kagna Massącio, Angeliko, Be- 
nožzo, /Gozzolli Lippi Bottice.Ui, 
Ghiriandajo, Donątęllo, Robbia, 
'VeiTOcchįo, Leonardo de -Vinči 
ir Migel Andžel.

■ J-1' ■» U1 1 y

<^rą geriausia v.įeta miestų .gy- 
\ventojąms ątostogų praleidi
mui, -spurtui ir poilsiui, nes yra 
neišsemiamos galimybės me
džioklei, žūklei ir pasiirstymui 
audringose .Upėse — ir ateiviui 
viskas nauja, savotiška, čia ten
ka pagyventi indijono gyveni-

| mu, apsipažinti su skirtingais 
medžioklės ir žūklės budai':. 
Tenka pagauti gyvų jaunų ; va
liuku juos prisijaukinti ir t.l.

.Šiuo metu, kada.kelionė Lie
tuvon yra neįmanoma, U. S. A. 
lietuviai luri geriausią pr. gą 
lankyti Pietų Ameriką, kurion 
išvykus rugsėjo mėn. palieka
ma Š. Amerikoj ruduo ir žiema, 
o čia pataikoma į pavasarį. 
Naujus Metus galima praleisti 
po karšta saule ir giįžti atgjl 
taipogi pavasarį (balandy).

Turizmas Pietų Amerikon tu
ri nemažą privalumą tame, kad 
čia gan žema valiuta. Pavyz
džiui už 1 USA dolerį mokama 
apie 18 mi’reisų.

Lankymosi P. Amerikos kon
tinente butų naudingas ir tuo, 

• kad USA lietuviai galėtų susi
pažinti su čionykščiais lietuviais 
ir palaikyti glaudžius ryšius y- 
pač šiuo metu, kada Brazilijos 

i lietuviai, netekę savo spaudos, 
: yra pasmerkti išnykimui.

Mums Pietų Amerikos lietu
viams USA lietuvių doleriai ne
reikalingi. Mums reikalingi 
nuoširdus broliški ryšiai.

Agr. Br. Lauk šas
.(Netrukus turėsime progos 

išspausdinti visą eilę labai įdo
mių gerb. agronomo Br. Lauk- 
šo raštų apie gyvenimą Brazi
lijos giriose, kur jis yra kelis 
metus praleidęs. — Red.)

KOKS YRA LIETUVIŠKAS BOLŠEVIKAS
(KAIP IR FELJETONAS)

Lietuviškų bolševiko tipo ieš- 
.koti daug nereikią; nereikia jį

daug ar jus visi esate juos ma
tę. Paimkime, pavyzdžiui, tokį 
Joną Blusą. Šis .Blusą, kaip ir 
(daugelis kitų musų tautiečių 
lietuvių (buvusių Lietuvos su- 

tnų, dabar kai kurie išgamomis 
.virtę), atvyko į šį kraštą be 
;mokslo, be turto, kaip yrp sa
koma — plikas kaip! tilvikas! 
Musų Jonas Blusa verčiasi biz
niu. Biznelis gerai sekasi. Jonas 
turtėja ir eina riebyn. Kai dėl 
mokslo, et—negi “bagetas bu
si”—Blusą saRo: “džiovinsi čia 
savo galvą, kai kiti be jokio 
mokslo dąro visokį biznį. A- 
merikąs, ąpat, /dirbk ir gerk, 
;bro.ląu, ^i ibusi vyras!” Jis, 
iinąt, įš .prigimties buvo mate- 
riąlistąs, vadinasi, savotiškai 
jpraktiškas žmogus.

Juo tolyn Jono biznis ėjo pla
tyn, riebyn ir geryn, nežiūrint 
to, kad Jonas lietuviškai visuo
menei .buvo nei šiltas nei šal
tas, ąei žinomas, ,nes nieko jai 
(nedirbo, Jiįeko .nedavė ir neno
rėjo ja nieko bendro turėti. 
Jis tįk .įą joą Jlkčjosi didelės 
paramos. Spauda jam buvo sve
timas dalykas. Jis perdaug “bi
ri” budavp, tai *[kQ čia Jaiką 
.gaišinti0, įsakydavo. •

Jonąs .kiękvįenąis metais per
ką naują automobilį. Turi ap- 
artmentinį nąmą, turi Liudviko 
•IV stiliaus baldus. Jis galėtų čia 
dar daug ko pridėti, jeigu žino
tų, ko jo namams trūksta, žo
džiu .sakant, Jonas Blusa gyve- 
ąją kaip kales buržujus. Jonas 
jsąvo draugus .turi parii-ink#* 
$ pagal sa\o įtepų^ę, vajiną^, 
Jokius, kąrje mėgsta ^p.ric ąr- 
ąųoškos ‘‘muzikos” beisineųtųo-! 
se paūžti, ftet jonas greit ;pąsi- 
įjimta, kad jo ikišeuei beismen- 
itąs yrą pqr akų^a akylė, o jo 
inaujaių ąųtomobįliui slovųti 
^urvinqję, vaikių jsi^otčjan.čiojc 
gatvėje ^ejpra^ta vięta, jis .su
galvoja golfą Jošti su “buržu
jais”. Be to, Janas .leidžiasi į' 
(dideles keliones—-kaip .pats
♦sąko:—svieto pamatytį. Jachto
je važinėjasi ir jas perka.

Suprantamas daiktas, kad 
golfistus, kaip ir turistus, kai 
jkąda ir smalsus laikraščių re- 
Įjorterįai pastebi. -0 kąi pradžia 
ųma padaryta, tuomet ir visos 

pragaro galybės tavim susido-1 
(i\iės ... Nuo šios nelaimingos 
idjenos, Jono pažintys praąidedai 
sų didžiausiais demokratijos 
nriešąįą — tyĮąskvųs agentais. 
Blusą, 'kaip ir daugelį kitų sa
vo aukų, jie kaip voras atsar

giai tykodamas apsupa visu glė
biu ir labai meiliai apkabina. 
Jie žino ko Jonui trūksta: ogi 
jis nepriklauso prie parapijos, 
nė prie kitos kurios lietuviškos 
kultūrinėj organizacijos. Ap
šviestų žmonių akyse, jis išro
do vis tas “neaptašytas baslys” 
arba aiškiau sakant, — žalia 
medžiaga, iš kurios galima da
ryti ką tik nori, kas nori ir 
kaip liori.

Išsilavinę smurto apaštalai — 
Stalino pastumdėliai — su Jo
nu greit apsidirba, vartodami 
jam patrauklius metodus, šit 
kaip: Visų pirmą pąjaro Joną 
dideliu “inteligentu”, pankui di
deliu “darbininkų tėvynės my
lėtoju,” “susipratusiu .darbinin
kų klasės” žmogum, “darbinin
kiškos idėjos, klasių kovos” gi
liu proletariato diktatūros išpa
žintoju.... ir J.t. ir f.t. Galų ga
le, savo rusiškoj gazietoj lietu
vių kalba leidžiamoj Bridge- 
porte, labai išgiria Joną, jo biz
nį ir adresą pamini. Visa tai Jo
nui labai patiko ir kartu atsira
do simpatija bei draugiškumas 
didžiausiam demokratijos prie
šui—raudonąjąm Maskvos im
perializmui.

Už šitą raudonųjų “paslau
gą”, Bluąa aukoja stambias su- 
imas pinigų VJsuomęt .Kiauru 
Dugnu Fonduį, kad Maskvos 
saulė nenusileistų!

Well, hm ... negi uždrausi, 
jeigu Blusa nori, kad Stalino 
saulė pakaitintų Chicagą, kaip 
ji kaitino Lietuvą, tai j trumpą 
laiką neliktų irę tik nė vieno 
Jiiznieriaus, .nei grudų aruoduo- 
•f>e, nei privatinės nuosavybės, 
,bot ir mčsos ant Eąulų, o jau 
ąpie laisvę ,įr pilietines teises 
gera nė .kalbos.

įBrancuzŲ žurnalistas važiavo 
sovietų traukiniu. Pasilaikius 
progai, jis <ka,lbasi su rusu:

—Alės prancūzai dažnai skai
tome savo laikraščiuose, kad 
pas jus yra daug sabotažu inkų 
ir kitokįy sovietų priešų.

-—Suprantamas dalykas. Ar
šiausi Rusijos liaudies priešai 
yra patys bolševikai!

Ura, Jonai! Taip ir reikia nai
kinti kapitalizmo sistemą!

—Šmakšt#?



b

k

Trečiad., lapkričio 26, 1941 N A [UTENOS, f'hicago. fll

IŠSIGELBĖJUSIEJI JURININKAI NAMIE

7000 mylių automobiliu I
S; <

XXXIII.
LENTPJŪVĖS.—BARAKAI MIŠKŲ DARBININKAMS.

— MIŠKŲ GAISRAI; — ŽUVO 1,500 ŽMONIŲ. — 
KLAIKUS VAIZDAS.GRIAUČIAI. — ŽMONIŲ 
NEATSARGUMAS “A FOOL THERE WAS

Netrukus po to, kai apleido
me Radium (Hot Springs, baigė
si parkas. Vienok didelio skir
tumo tai nesudarė, nes miškas 
ir toliau tęsėsi. Važiavome my
lių mylias, o miškui galo nebu
vo. Vietomis nuo didžiojo kelio 
ėjo į miškų mažesni keliukai. 
Tie keliukai vedė į vadinamas 
stovyklas, atseit, “kempes”, kur 
yra kertami medžiai ir dirba 
lentpiuvės (“tartokai”). Apie 
tas stovyklas suversta didžiau-

sios krūvos visokio didumo len
tų, medgalių ir piuvenų.

Kai kurios stovyklos yra tiek 
didelės, jog tiesiog primena 
miestukus. Tik iš pastatų gali
nta spręsti, kad tai 
veinė, nes žmonės 
.gyvena,

British Columbia
įkais turtinga. Nėra pavojaus, 
|kad ten trumpoje ateityje ruiš
ikai bus iškirsti, išnaikinti. Po
piermalkių ir kitųkios jrųšįes

laikinė bu- 
barakuose

tikrai miš-

. NAUJIEM Ų-ACME Telepnot,'
Juiįninkai, išsigelbėję nuo paskandinto deslrojerio .R.eųben James, parvykę 

Brooklynan, neša ant rankų ^su jais išsigelbėjusį karininkų.

KoSvS" .

Didins Chicagos 
Biudžetą 1942 
Metams

Miesto kontrolierius *Upham 
skelbia, kad 1942 metų biudže
tas Chicagai siekia $55,342',000, 
apie $650,000 daugiau už šit 
metų biudžetų. Ateinančiais 
metais miestas turės .daugia 
.šAidų, dėl svarbių ibiesto va 
dykos rinkimų-

jei reik, pa>
Dr P Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudentiai tns> Co. pi AjDerjca
175 W Jackson DĄR

Horne Office, Newark N J.
Wi2 U R<M*sevoh R<L. Austin 1175

Kerną t U Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTEh
MUTUAL L1QUOR 
(z O.— WUOLESALI t

4707 So. Halsted Si
Tol RoulpvMrd 0014

T1TTTT*T-^TR--T^^WT-T-—--T—RfflTTTTT^rTT 

'Dabar, laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, auksinius 
ir dąipi^pHniuč žiedus, taipgi muzikaljškus instrumentus 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

GASH
OR

Credit Už mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime iki Kalė- ■ 

dų, arba pasinaudokite 
PLANO NAUDA

Pirk ElginNr Hamilton, Amerikos Darbo 
. ' Laikrodžius.

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWELR¥ STORE 

4216 Archer Avenue
PRIE SĄCRAMENTO

•■■R” ■.‘.Jll. . ! *

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 

9300 EWING AVĖ.
. CHRYSLER—PYMOU.TH

Tiesioginis Fabriko Dylerįs
Kai norite naujo arba geroVar-' 
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empįre Motor Sales. 
Čia galite pasirinkti gerą kąrą,, 
atitinkantį jūsų piniginę, ir čia' 
j y pis bus suteiktus mandagiau-■ 
siąs pątarnavirriąs. Mes turįjpe 
100 gerų vartotų karų .pasirinki
mui, tokių kaip: 
BUICKAI
CHRYSLERIAI 
CHEVROLET  AI 
PLYMOUTHAI 
DODGES

Nuo 1942 Tolyn iki
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
kurį, kol dar galima gauti. Ne
užmirškite, kad autorpobilįų įkai
nos kyla. Dabar yra laikas pini
gus taupyti. Jus .galite sutaupyti 
nup ,$,5P iki $3.0.0, pirkdami iš 
musų dabar. Mųsų karus galima 
.pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi-' 
tas yrg geras. Rą mes prašome, 
jus, tai tik atsilankyti .apžiūrė
ti. Nėra prievolės. Geriausias' 
patarnavimas Garantuotas.

.Atsilankykite į
EMPIRE MOTOR ' 

SALES, Ine.
9500 EWING AVĖ. < 

Phone So. .Chgo. .4904-4905

U.ouLfuKl RUUF1NG A M I* 
SHEET METAL CO.

<216 S. Halsted St. VICtory 496.'
'togus, rynas, stoglangius ii 

sienų apmušimus.
alsume bet ką. Atnaujiname bei
ką. Darbas užtikrinta^. ^Pilnai ; 

apdraustas.

PONTIAC’AI 
HUPMOBILES 

-FORDAI 
WILLYS 
Station WAgon

PIRKIT SIU PĄSITIKfiJIMuJ

falūhR
Lumber Co.

LUMRER, MILLWQBK 
Stogam -Medžiaga. -Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
£759 S. KWd£ AVENUE

Tel. LĄWNPALR 2630 >
~      T""1 “ _ . G - įį i

...... — —.....I-—...-.V..—, 4- . ,,Į į., į 
so dęl žmogaus ,nea ts.argumo ir 
nebojimo įvyksta apie 85 nuo
šimčiai miške gaisrų, kurie pa- 
,daro nuostolių už milijonus do-

medžių ten yra milžiniški kie- 
|kiai. Jei medžių kirtimas bus ir 
llabiąu suintensyvintas, tai ir 
[tuo atveju .miškų pakaks il
giems ilgiems metams.

Vienok miškus naikina ne tik 
,žmogaus ranka, — naikina juos 
iir ugnis.

Ugnis per kelias dienas gali 
sunaikinti daugiau miško, negu 
žmonės per kelis .metus. Nesun
ku tuo įsitikinti, kai pamatai 
milžiniškus plotus sunaikinto 
miško.

Manau, J<ad jums teko įpiš- 
|ko gaisrų matyti. Jei ne tikro
vėje, tai bent filmuose.

Tai tikrai baisus vaizdas. Ug- 
inies liežuviai tarytumei laižyte 
Jąižo .medžių viršūnes. Nesulai- 
ikomai ugnies liepsnos veržiasi 
pirmyn ir naikina viską, .kas tik 
pasipainioja. Miško gyventojus 
apima didžiausia^panika. Jie be-

Žmonių neatsargumų A.
Jackson sekamai apibudina: 

“A fool there was and he

Evcn as you and I, 
iCarelessly down on sun-dried

Kap. Labanauskas 
Chicagoje

“Naujienose” 'lankėsi kap. P.■ 
•Labanauskas, viršininkas vien 
nintėlio Lietuvos karo laivo ne-| 
priklausomybės laikais. Jisai! 
Chioagoje .trumpai sustojo .ke-! 
lyj i Californijų, kur jo laukian
ti juros tarnyba.

HUTO® BAGDONAS1 
LOCAL & LQNG’DISTANCE 

MOVING r
kr austom forničius, pianus ir< 

visokius rakandus bei Štorus. 
/ęžąrp į farmas ir kitus mies- 
us. Žema kaina. Musų darbas 
;arantuotas. Taipgi pristatomi 
ipglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St. 5
Šaukit Tel. .VICTORY 0066 r

Giving no hęed that firė 
might cateh

And spread to the tįmber 
with qui'ck ■ dispateh,

Even as you and I.”
Visur yra/įspėjimai, >kad ‘ne

valia mesti .(|ęgtukų, bet vjsadJl 
“there is:g/fool”, kuris tų iį^pė-1 
įjįmų iiiepaiso: iir .dėlei įto mepai-i 
symo ,įy.ykstų; .daugybė .mi|ko 
gaisrų. Gaisrai; įvyksta nežiū
rint to, kad daugelyje vietų yra 
•įsteigti stebėjimo punktai, kur 
vasaros metu,, kada siaučia sau
sros, dienų ir naktį stovi sar
gyba. Kaf, sargyba pastebi nu-' 
žiausį gaisro., ženklų, tuoj ji 
praneša miško administracijai, 
kuri pasiunčia specialiai išllvin- 
įtų komanda miško gaisrams

Turtas Virš $6,500,000.00 | •FOTOGRAFAS 
CONRAD 
FOTOGRAFAS 

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

420 ,W. $3rd St. 
TęL ENG. 5833-5840
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SAV1NGS

niedžiai

No. 2998

Vardas ir pavardė

Adresas
Je 50 tnuo-

k 
■

pusėje, 
kaip tik

NAUJIĘNPS NREDLECRAFT DEPT.
1739 So. Ralsted St, Chicągo, III.

Čia įdedu 10 centų ir .prašau atsiųsti man Pavyzdi tNo

Nčrą Saugesnės Viętojs I)ėl Taupymo Pinigų ;
Savaitės dienomis 9 A. M. iki*4 P. M., Trečiad. 9 A. M. įki ,.| 

..(dienos, Šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

Valgomo Kambario 
Gražus Setas

Stipriai .padarytas. Kol dar yr 
galite gauti sena kaina.

ARCHER AVĖ.
FURNITURE MFG

JOE RAZIRAUIS, Sav.
4140 ARCHER AVENUE

LAFayette 3516

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ. BlaszczynskioGyduoles gaunamos 
vaistinėse, pagelbės Jums! ĘCROCYL Milteliai nuo niežėjimę, pęrdi- 
dęjįp prakaitavimo,! prąsto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYb .skystis lengvoms žaizdoms, nuo .perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų. ’ «

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

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LŲMP ........
\ $ąlęs .tąksąi .ekstra.

rrr
mw*a****

NURSERY MOTIFS. PĄTTĘRN
No. 2998—Išsiuvinėjimai kūdikio Jcąmbarį papuošei

GRANE COAL COMPANY 
5332 .-So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOU1H 902,2 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
•jRun iš geriausių mainų, dau^ *3.35

to nuo baisaus ugnies siaubo 
(nepajėgia pasprukti. Juo labiau, 
ikad kai kuriais atsitikimai gais
ras .persimeta į kelias vietas.

Nukenčia ne ,tik miško gy
ventojai (visokie žvėrys), bet 
ir žmonės. Viena gal baisiausių 
katastrofų įvyko 1871 m.,-kiti, 
degė Peshtego miškai Wiscon- 
sin valstijoje. Tada žuvo apie 
1,50.6 žmonių.

Musų laikais labiausiai at
mintinas miško gaisras įvyko 
J918 .m. iQloquet apylinkėse. Dė
lei to gaisro žuvo 432 žmonės.

Baisus yra miško gaisras, kai 
jis siaučia. Klaikus ir niūrus 
yra ir jo pėdsakai.

Praeina metai, praeina daug 
metų, o tie pėdsakai vis byloja 
apie įvykusių praeityje baisių 
nelaimę.

Tokios .nelaimės liudininkais 
ir ?Įnuins teko ‘būti.

Važiavome gal dešimt, o gal 
daugiau mylių per buvusį miš-

Miestas ir valstija

Sakau, buvusį miškų, nes tie 
ipedžiai, kurie dąbar riogso ir 
vienoje ir kitoje kelio 
yra niekas daugiau, 
griaučiai.

Tie apdegę, apsvilę
tiek tėra J gyvU3 ir gugančius 
medžius panaši, kiek yra .pana
ši griaučiai (°skeletonai”) į gy
vus pądasus.

Ir mes -matėme tūkstančius 
akrų buvusio miško, kur nieko 
daugiau nebuvo, kaip tik me
džių griaučiai.

Tai tikrai šiurpus ir nemalo
nus vaizdas.

Tukštančiai medžių, Jr ęvisi 
jie nebegyvi. Jų apnuoginti 
stuobriai ir jįakos riogso, lyg 
kokios šmėklos. Nei .vieno ža
lio lapelio, nei yienos -žalios 
skujos, — viskas dingo, viskas 
sunaikinta.

iKokiu *hųdįR tųs gaisras įvy
ko, žinoma, niekas tikrai nega
li pasakyti. Galimas daiktas, 
Kad jį pagiindė neatsargaus ąu- 
tomobilisto nuųiestas .eį^ąrątės 
galiukas arba neužgesintas deg- 
tiukas. kad tuo
budu ,pradedamą .

Apart Apsaugos, Turime 0Ern n AG A n 
ATSARGOS FONDĄ ViršlPSJU,ypUjlJU į
Dabar Mokam 3% ,U? Padėtus Pinigus

LOAN ASSOCIATIONofChic»p> 
JUSTIN MACKIEWICH, Preš.
4192 Archer Avenue

VIRginia 7747

ie

rAUPYKIT PINIGUS!
' SU

Triąngle gelsvos c 
Šviesos Aliejum

• J1ĘGA svariau ?
• jLAJKOSI II>ęiAU
• ĮTEIKIA DAUGIAU KARŠČIO i 
R OVATER WHITE SPALVA

,TRI ANGLE
RANGE

TRIANGLE 0IL C0;
Ph. CANal 2020 j

rcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—JŠ STOTIES—

W.G.E.S
Kasdien nuo 8 -*5 v. ryV 

iki 9 15 vai ryto.
Subatųmis nuo 8:30 iki 945 

vąl. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

.vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įdomius 

parnešimus

/v®KIENO KALTE?
Bet-*

Kas užmokės bilas?
Ar JUS galėtumėte .užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas (teis- 
muose kurios, užtrauktų dar didesnes išlaidas? jsta- 

X.

tymai jums uždraustų vairuoti karų iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavoįun? tyairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą ąpdraudą. Specia
lus žemos kainos atsakomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią ąpdraudą šiandien!

Rašom visokią Ąpdraudą
T. RYPKEVfČIA GYVASTIES 

/749 ŠO. HALSTED S^fiEĘT APVOGIMO 
(NAUJIENŲ NAW> nt KITŲ

UGNIES

LANGŲ 
RAKANDŲ

MOT RRTJ4B0S

KAINA 15 CENTŲ
Tik £ąvogie naujų cęądįj 
Mygą, kuriu galite gauti pą$ 
mus. .SiVfikile f^ayo .pr^ąrAustl

i:
NAUAIENaS, 

Ralsted SU 
tlt

47^ $o. 
jOhfcago,

Adrąpap

Miestas

Valstija
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Bendix Darbininkai
Balsavo Streiko
Reikalu

Michigan Pagerbė
Tris Lietuvius
Fpotballininkus

ILLINOIS TRAUKINIO NELAIME

Unija — Kompanija Negali 
Susitarti Del Sutarties

SOUTH BEND, Ind. — Apie 
7,000 darbininkų Bendix avia
cijos dirbtuvėje vakar vakare 
balsavo ar duoti savo unijos lo- 
kalo viršininkams, autorizaciją 
pąskelbti streiką, Nėra abejo
nės, kad didžiuma tam prita
rė.

Nori Pilno Pripažinimo
CIO Auto unija, kuri už dar 

bininkus kalba, reikalavo to
kios autorizacijos sustiprinti 
jos poziciją derybose su kom
panija dėl sutarties. Reikalau
ja pilno pripažinimo ir “check- 
off” sistemos, bet Bendix vir
šininkai tam priešinasi.

ANN ARBOR, Mich. — Už 
gerą lošima šių metų football 
komandoje, Michigan universi
tetas suteikė garbės raides 
trims lietuviams sportinin
kams: Tomui Kuzmai, Gary, ii 
Al Wistertui, taipgi Jack Kar 
veliui, Chicago, III.

Užmušė Kasėją 
Kasyklose

WESTVlLLE, III. — Peabodj 
Coal kasyklose, prie Catlino 
III., uolos užgriuvo ir mirtina 
sutrynė 54 metų angliakasį. 
John A. Emory.

Uždraudė Vaidinti
“Tobacco Road”

£uvo Plieno Liejyk
'os Formanas

NAGJIENŲ-ACM" Tnlephoto
Durnai dar teberūksta iš sudužusio Illinois' Central traukinio ties Corinth, 

Miss. Vienas keleivis užmuštas, suvirš 30 sužeistų. Traukinys nušoko nuo bėgių 
ir nuriedėjo nuo 30 pėdų aukščio pylimo.
------- '..... . .... ....... .. -........—.. .. ---- --------..... =

laimingos^ keliones ir daug 
laimės. —Ona Dovgin.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGO  J)
Mike Martinkus, 56, su Eli- 

zabeth Nickevich, 49
Martin L.*Strom, 41, su Au

na Ewihg, 40

Reikalauja \
Perskirų ,

Walter Martin nuo Theresa 
Martin

GIMIMAI
CHFAGOJ1

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

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

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 Wcst 63rd Street

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

n

HAMMOND, Ind. — Kiek lai
ko atgal dėl katalikų bažnyčios 
spaudimo Chicagos majoras už
draudė mieste vaidinti garsų 
scenos veikalą, “Tobacco Road”, 
kuris parodo varguolių gyveni
mą pietinėse valstijose.

Viena grupe šiomis dienomis 
sumanė jį vaidinti Chicagos pa
šonėj — Hammonde, Ind-, bet 
dabar ir ten majoras Frank 
Martin Įsakė aktorių trupei 
kraustytis laukan. t

JOLIET, III. — Nukritęs nu< 
vagono Carnegie-Illinois plieiu 
dirbtuvėje mirtinai susižeidė 
60 metų Amandus Vallenber; 
205' White avenue, Joliei. Jis? 
buvo forhianas.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HEMLOCK 0201 

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

Suėmė Tris Už Nele

TEATRAS
----- IR-----

EKRANAS
galius Biznius

EAST CHICAGO, Ind.—Vie
tos policija areštavo Warren J. 
Sheetz, taip vadinamą vietos 
“gambling” ir paleistuvavimo 
namų “karalių”, ir. du jo ben
dradarbius, William John Gard- 
nėr ir Marie Perez?

Labai Įdomus
Filmas Palace
Teatre

e*

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jbįjn Jf. (čuūeitns
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742

h 605-07 So. Hermitage Avė.
South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727
TU- ’ KOPLYČIOS VISOSEJLJyIlk311 chicagos dalyse

“Suspicion”
Dabartiniu laiku Palace 

tras, prie LaSalle ir Randolph 
rodo RKO filmą, “Suspicion”, 
kurį pagamino garsus anglų di
rektorius, Alfred Hitchcock. 
Jame vaidina Gary Grant ir 
Joan Fontaine. i Filmas atvaiz
duoja gyvenimą ir jausmus mo
teriškės, kuri bijo, kad vyras 
nori ją nužudyti.

Antras, lengvo turinio filmas, 
tame pačiame teatre yra 
“Week-End for Three — apie 
svečią, kurio sunku nusikraty
ti.

Apie Jurininkus

tea-

žuvų, kurie naudojami vokie
čius kovoti.

Filme vyriausią rolę turi ga- 
žus aktorius Tyrone Power, ir 
Jetty Grable.

Kurinio tikslas parodyti ko
dą yra britų karo aviacija ir 
kaip gyvena RAF lakūnai, ku
rie 1940 metų rugsėjo mėne
sį apgynė Angliją nuo vokie
čių invazijos. Rodomas Chicago 
Teatre, State, prie Lake, kur 
taipgi yra programas ir sce
noj. ' • '

Netikėta Sidabrinių 
Vestuvių Sueiga
Sukaktuves Šbentė J. ir E. 

Lukai.

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
^VWWWWWW 
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos 
wavaw/av

■ I I !■■■■   -y——— I»n

Diena Iš Dienos
l.l   I >- I II <

Visi Po Briedį, 
Taipgi Lokį Ir 
Lokiuka >
šį Kartą Gerai Pasisekė J. Ažu- 

ko Medžioklės Ekspedicija

BALČIUS, Judith, 1237 W.
31 st, gimė lapkričio 3, tėvaj: 
Anthony ir' Genevieve.

DENIS, Jean, 2002 W. Cer- 
mak Road, gimė lapkričio 1, 
tėvai: William ir Mary.

DYOKAS, Stanley Jr., 2645
Wabansia Avenue, gimė lapkri
čio 14, tėvai: Stanley ir So- 
phie.

GRIFFIN, Jeraldine, 4247.^., m~ . . Ofiso Tel. HEMLOCK 5524South Maplęwood Avenue, gimė Rez. Tel. HEMLOCK 1643 
lapkričio 11, tėvai: Martin ii r Emergency MIDWAY 0001

Virginia. Al. J. Valibus, M. D.
LAGUOIS, Emilia, 514 North GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Armour Avenue, gimė lapkričio VAL.: 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vak. 
8, tėvai: Michael ir Lena. I 2408 West 63rd St.

PETROSKY, Christine, 6838 
South Maplewood Avenue, gimė 
lapkričio 9, tėvai: John ir Na- 
talie.

Jonas ir Elzbieta Lukas, 
6624 S. California Avė. lap
kričio 19 d. šventė dvidešimts 
penkių metų ženybinio gyve
nimo sukaktuves. Sukaktuvių 
netikėtą sueigą suruošė p-ios 
Jule Petraitis ir A. Bulovą.

Jos į porą dienų, suruošė 
iškilmingą puotą ir sukvietė 
skaitlingą grupę svečių, kurie 
sunešė labai gražias ir bran
gias dovanas savo, mylimiems 
celebrantams o

Į Californiįą
l ’ f ! * J > f ! J ‘ f H' '<■ »

Jonas ir Elžbieta Lukai tu
ri užauginę sūnų Edvardą ir 
dukrelę Bronisę, abu jau ve
dę.

Jonas Lukas yra elektros 
mechanikas, užsiėmimas la
bai jam sekasi. Jis Chicagojc 
dąr turi ir tikrą seserį, Barbo
rą Dovgin. IP-ai Lukai dabar 
išvyko savo automobiliu į Ca- 
liforniją praleisti sidabrinį 
“honeymoon.” Linkiu jiems

KITATAUČIAI

♦ LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų , 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wėst 22rid' Street 
Valandos nuo 1—3 ir 7—8 '

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

Telefonas REPublic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ttay 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 t 
dieną, išskiriant šeštadienio vaka- 4 
ro ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Reizdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS:

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

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.

Neveltui Juozas M. Ažukas 
per dienas miklino akį ir mokė
si šaudyti į taikinį.

Kad jo pastangos nenuėjo 
niekais parodo jo vėliausios me 
džioklės rezultatai: parsivežė 
briedį iš šiaurinio Michigano. 
Bėt ne vien briedį. Ir didžiuli, 
juodą, žmogaus aukščio lokį, 
sveriantį apie 300 svarų.

Važiavo šeši

bniriey

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

wwwvwwws

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

WVWWWWWV 
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East lOSth Street Tel. PULLMAN 1270 x

ANTANAS. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

“Sailors on Leave” dabar yra 
odomas Oriental teatre, Ran- 

Jolph prie State. Vaidina Shir- 
ey Ross ir William Lundigan. 
Filmas komiškai nupasakoja ka
ro jurininkų gyvenimą sa įsu 
moj, kai jie gauna trumpą lais
vę nuo tarnybos.

Scenoje Oriental turi 
kus, “3 Stooges” ir kelis 
aktus.

H

“A Yank in the R.A.F.”

komi- 
kitus 
(Sp.)M&

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
6812 South Western Avenue Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
iŠ 3319 Lituanica Avenue YARds 1139

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

T?». VARPA 1419_______________________

I. J. ZOLP ;
1646 West 46th Street . Phone YARds 0781

Atvaizduoja Anglų 
Karo Aviacijos 
Didvyrius

20th Century-Fox dėjo dide
les' pastangas padaryti šį. fil
muotą veikalą autentišku ir 
techniškai tobulu. Jam pagami
no visą eilę Vokietijos karo lėk
tuvų (“Messerschmitt’ų”)» taip
gi pavyzdžius ir Anglijos lėk-

Jisai buvo nuvykęs medžioti 
į Michigano girias su Leo Nor
kum, Ambrosia alaus distribu- 
toriu, nuo 22nd ir Oakley, taip
gi Mike Dzimidu, irgi alaus 
agentūros savininku.

Ekspedicijos nariai toliau bu
vo William Popeli, Brighton 
Parko biznierius ir du eastchi- 
cagiečiąj, Tony, ir John Zarolis, 
abu b:\nieriai. Pirmasis turi 
viešbutį. Jie kelionę atliko 
dviem automobiliais, prie kurių 
turėio prisikabinę ir trailerb

Kiekvienas jų, ne vien Ažu
kas parsivežė po briedį, išėmus 
p. Popeli. Briedžio jam neteko, 
bet už tai parsivežė mažą 
kiuką.

Padarė T,600 Mylias
•' l ...

Didįjį lokį smalsuoliai 
pamatyti prie p. Ažuko
Comer alinės, ties 3301 Litua
nica avenue, Bridgeporte.

Kelio medžiotojai padare^virš 
1,600 mylių. Ažukas buvo pa
siėmęs net du šautuvu, bet sku
bėdamas užmiršo skustuvą, to
dėl parvažiavo iŠ girių pats be
veik panašus lokiui. Atrodė, 
kad pabėgo iš Dovidp namų.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

lo-

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atithi- 
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 Av.

Phone YARDS 1373

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vąj. 1 iki 3 popiet 6 iki 8 vak.
x Telefonas SEELEY 7330 

Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI

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

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

ir 7 iki 9.
xŠventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

4

K.P.GUGIS
v ADVOKATAS f
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-TeI. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtądieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

gali
01d

DR. STRIKOLTS
Gvdyto’as ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso, vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

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

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

Tel. VICtory 2679.

8

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. KARI. NURKAT 
(NURKAITTS)

Pritaiko atsak)omin- 
gai akinius už pri- 
einamą kainą ir 
ant, lengvų išmo
kėjimų.

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

DR. BRUNO J.
ZTTBRICK’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 tek REPUBLIO 4688



Tfečtecl, lapkričio Ž6, 1941 NAU.TTENOS. CMėAjM
Egon Ervin Kiseh ,

RIKŠA! RIKŠA!
kys jūsų pasirinkimas; dar 
mažesnis, negu atlyginimas, 
gaunamas Už padarytą, kelio
nę. Ką bedarysi! Kokie men-

T

Kunigas, 25 Mėtų, 
Vedė 70 M. Moterį

lš knygos “Vhina geheim”
Abiejuose Šanchajaus kvar

taluose, gyvenamuose beveik 
vien užsieniečių, dėl karo 
būklės po vidurnakčio pasiro
dyti draudžiama. Kiekvienas 
vėlyvas praeivis, jei jis neeh- 
ropietis ir neturi su savim po
licijos leidimo, sulaikomas be 
jokio gailesio, šitaip sulaiky
tieji kiniečių darbininkai ir 
darbininkės; gatvės pirkliai ir 
turgaus verteivos, policijos 
sustatomi į kolonas, kurios 
kas naktis iš visų pusių trau
kia į centrinius arešto namus. 
Šitų saugojamųjų šimtinių uo
degoj velkasi rikšos: J nei ka
ras, bei policijos nustatytos 
valandos nesustabdo šitų dvi
kojų ekipažų — jie savo dar
bą dirba lygiai taip, kaip ir 
prieš karą.

Dieną* ir naktį; įvairiomis 
kryptimis; žingsniu ir riščia; 
į visas puses; atogrąžų kait
roj; per atogrąžų liūtis: —jie

eina, bėga iš sėtlehiėntd kon- 
cesijon, iš Hokju į Nfcntao, 
bėga it eina; kur tik pagei
dauja keleivis. Jie priversti 
tykoti keleivį visada ir visur 
—it naktį, ir karo metu, ne
paisydami net kard teismo — 
kitaip jiems negyventi nė tuo 
gyvenimu, kokį jie turi.

Jus išeinat iš kurio nors na
mo—jie tą pačią akimirką 
metasi iš visų pusių prie jūsų, 
ir jus bematant esat apsuptas 
ištisos juros ekipažų, pasitin
kančių jus šauksmais, kvieti
mais, maldavimais.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 25 d., 11:55 vai. ryto, 
1941 m. sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Panevėžio ap
skrity, Belyčių parap., Kuod
žių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais Kairiu- 
tę, dukterį Genovaitę, sūnų 
Henriką, brolį Jurgį, pusse
serę Rozaliją KardinSkienę ir 
jos šeimą, pusbrolį Petrą Ra
manauską ir jb šeimą, švoge- 
rį Mikalojų Kairį ir šeimą, 
Edvvardsburg, Mich., ir kitas 
giminds Amerikoj. Lietuvoj 
seserį Apoloniją Baltaduonie
nę ir jos šeimą, dvi pussese
res, Oną Labanauskaitę ir 
Domicėlę Krasauskienę ir ki
tas gimines.

i Kūnas .pašarvotas 3415 So. 
LeaVitt St. Laidotuves įvyks-; 
še^tad., lapkr. 29 d., 10 Arai, 
ryto iš namų į St. Mdurice 
bažnyčią, 36 ir Hoyne Avė., 
kurioje atsibus- gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Kamarausi 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Brolis ir Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

Rikša
Rikša Rikša

Rikša Tu Rikša ♦
- Rikša Rikša

Rikša
I

Kur tik tu, eūrbpioti, nežeh- 
glum, tave nuolat supa legio
nai rikšų, kurie tik tuo kart 
pasišalina, kai energingai 
jiems surinki:, “bu-jao”, tai 
yra: nenoriu. Bet štai senąjį 
pulką jau pakeitė naujas, ku
ris tavo pakankamai energin
go “bu-jao” dar negirdėjo.

Atvykę Kinijon, jus prad
žioj — ypatingai Beipine ir 
Cindao — vengiate be ypatin
go reikalo vaikščioti. Slegian
tį įspūdį darei tos į jus nu
kreiptos viltys, tie “žmonės- 
broliai”, kurie seka nuolat 
paskui juš, ir lipdami vienas 
ant kito, siūlo jtlms malda
vimais bei gailestingais kvie
timais savo darbą. Galimumas 
rikšai, kad kaip tik jį patšrf-

ADOMaS KAŽAkEVfČltTS

* B 1 VRb A Gėlės Mylintiems** I I U U A Vestuvėms, Ban-
x I g K f Įkietams. Laidotu- 
m 11 L* fl vėms, P a p uo š i- 
m , manas.
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GĖLININKAS 
3 4180 Archer Avenue 
t Phonė tAFAtETtfc $800
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ki tie šansai bebūtų — jis turi 
kovoti.

Žen-li-čo reiškia: žmogus- 
laivas. Japonas sako: džiu- 
rikša, 1 0aš jį pasitraukia už 
r. (Jokohanioj girdėjau vieną 
oratorių kalbant apie Reniną, 
Ruksehiburg it Ribknfechlą. 
Kinijoj gi, atvirkščiai, 1 pakei
čia n ii- vienas mokytojas 
maridštgUi iiišlnė tikiho, kad 
jis vokiškai šMitęS “įn i Įsus i 
lepdlfelį”;. t- Y- {nir^ušį Repor
terį”). .. '.• V.

DžiiiHkša Sugalvotas Jdpo- 
nijbj; ridės jo išbudėjas — na, 
kodėl gi iie 11 -- įltiVo euro
pietis. ŽhiOgUš, kuriam pir
miau dtėjUsi inihtis ant tėtu
kų užf-iOgliliti kėdę ii- tokią 
sėdynę priversti pldčlai vrirto- 
jaiila pervežimo, prieriibne, 
buvo—o, tebūna jis bažnyčios 
ir Vakarų palaimintas I — an
glų dvašiiiiilkaš, ji) .šventeny
bė M. B. feaily. Tai įvyko To
kio mieste, p i ridi to aihžjaus 
septyriiašdeširiitųjų įlietų pra
džioj.

Rdžkokš prdneUžas, vardu 
Mėndr; paskubėjo Kiriijon, 
Šanchajui! gauti rikšų — su
sisiekimo priemonės — kon
cesiją. Bet anglų-amerikiečių 
(vėliau tarptautinės) ir pran
cūzų kolonijos miesto patarė
jai žinojo, kad šianie krašte 
gyvulio arba mašinos pakeiti
mas žmogaus jėga yra pelriin- 
giatisias dalykas, ir visai ne
buvo linkę lokį patogų mono
polį perleisti mitriam iinpor- 
tieriui. Jie nutarė išduoti, už 
didelį mokestį dvyliką leidi
mų, viehą leidimą kas dvide
šimčiai rikšų.

Gavus vieną šitųjų licen
zijų mansieUr Mėnarui beliko 
tik džiūgauti; jeigu, žinoma, 
jis butų turėjęs pakankamai 
pinigų iš karto parengti dvi
dešimt vežimukų. Bet jų jis 
neturėjo, ir jam teko tenkin
tis dvylika. Tai nepatiko 
abienis miesto administraci
joms: miesto kasos interesai 
reikalavo; kad kiekviena li
cenzija butų išnaudojama dvi
dešimt sykių. 1875 m. kovo 
mėn. 31 d. Mėnarui išduotas 
leidimas buvo atimtas Mėna
rui, pionieriui rikšų, kurie 
dar dabar; laksi, privatinių 
automobilių, autobusų, moto
ciklų ir tramvajų amžiuje 
prancūzų koncesijai tebėatne- 
ša 267.966 tajelių, o tarptauti
niam šetleihentui — 337.030 
tajelių pajamų į metus!*

Vienas Mėiiaro tėvynainis 
Beipiite ttirėjo didesnį pasiseki
mą. Jis sugalvojo žiiibgaus-eki- 
pažo i'dtiis aptraukti pfariėužų 
guma. Šios idėjos dėka jis įsi
gijo fhilžįhiškus. tiiHuš, kas te
buvo tik nedidelis procentas 
pelno, kliuvusio . pilčtirnatiškų 
kamerų fabrikantams. Yra 
įmouininkų; pas kuriuos dirba 
keletas šimtų rikšų, .kiekvienas 
kasdien atneša 1 dolerį 70 cen
tų; be to, ekipažas nereikalin
gas daržinės, arklys — avižų 
ir arklides, ir jo nereikia kaus
tyti- <

Rikšos laksto gatvėmis basi; 
įvairiausiomis kryptimis; į ka1- 
ną ir pakalnėli; ten ir atgal; 
zovada ir risčia; visai jauni ir 
visai seni; tokie, kliriė aiit že
mės stato Vis^ pėdą, ir tokie, 
kurie tik piršlį galUŠj ir tokie, 
kuriuose tuberkulioze visai ne
žymu. Taksometro, kurį gali
ma butų pritvirtinti prie plau
čių ir širdies; joks misijonie- 
fitts dar il^šFa^b; '

tthdiiiilinkdS įsigyja visą 
šų darbo jėgą, bet Verčia ddr, 
jaiii nibketk AStUbriiašaėSihit 
penkis cėhtuš įt^kid' kašdięn 
tikšą savo “darbdaviui” Vtėn 
už kad Šis pašfediihb jįlm 
ratiikiis. It tik tlž kėtlitiblika 
Valandų 1ido VSląn-
dos {)() piel iki penkios valan
dos tytb. Ūž Ifeiik'ą td^ pėhktOŠ

* Tajteiiš*-šidabrihiš pimgės, ly- 
gu^ kihi^Čių 1 doleriui ir 40 et. O 
I kiniečiiį doltriš lygu? 1 vokiečių

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

HELP WANTED—MALK 
Darbininkų Reikia

■

g®

\ NkujmNV-ACMR Tolėphoto
ScptJ’hiošdcšiiilHiės mėtų 

anižiąuš Mrš. Baymond 
Vann su savo dvidešiiilt- 
pėiikių mėtų vyru Ktih. 
Rhynibnd Vann, po jungtu
vių Fort Worth, Tcx. Ji 
buvusi jaunojo kunigo mo
kytoja dvasiškoje šėmina- 
rijojeK

n

PAIEŠKAU MOTERIES 
kaip šeimininkė, kurį ir 
pagelbėti krautuvėje.

1458 West 15th St.

.dirbti 
galėtų

MERGINA PADĖTI NAMŲ ruo
šoje. 2 mokyklos amžiaus vaikai. 
$8 pradžiai. Simons. Hollycourt 
0536.

REIKALINGAS BUČERYS, pa- 
tyręs darbininkas į grosernę ir* 
meat market. Kreipkitės tuojau. 
Pastoviai. 4359 So. Maplewood 
Avenue.

REIKALINGAS PUSAMŽIS vy
ras, be šeimynos, pardavinėti laik
raščius ant stand. Kambarys, val
gis ir mokestis. Pet. Gintallo, 3946 
W. 56th St.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui. Nereikia skalbti. Gyventi 
vietoje. Malonus namai, abu šei
mininku dirba. DEArborn 3346.

2 PATYRĘ SĖLSMENAI Keg 
Beer route’ui. South Side Brewing 
duoda nuostabią progą darbui. Tik 
patyrę biznio gauti asmenys pa
geidaujami. Box 2569, 1739 South 
Halsted St.

hy lykbjk konkurentai. Euro
pietis .— gerėlesnis klijentas — 
duoda nuo dešimties iki dvyti- 
koS čėntų. Dabar, kada japonų 
laivų kulkosvydžiai verčia ki
niečių namus f dulkes ir griu
vėsius, dalykai su europiečiais 
ėiha gyviau: į>astebihios čia ir 
kitos valstybės, kurios bijo 
pražiOpsbti pbie neišvengiamo 
Kinijos padalinimo, ir jų laivy
no jurihinkai bei kareiviai va
žinėja iš barų į uostą, į savo 
plačiąsias vdltis. Savo žmogaus- 
ėkipažė jiė jaučiasi tartum rols-
Joišė; jiė įfiako - išvystyti di- 
džižtušią greitį — nors iš išvar- 
glišib hiotbrb į pavakarę išėjo 
visbs dujos — ir maloniai link
čioja rusų dainoms emigran
tėms, kdribš bė ratų ir bė gu
minių kainerų šlifuoja įvairio
mis kryjrtiihiš; į kalną ir pakal
nėn, diėhą ir iiaktį žoffr 
siveiiiuftrotuarą; pristoja prie 
bet kurio vyro ar stabdo jį išei
nant. jam iš nahių.

Jei' rikšos veža tačp savęs pa
žįstamus keleivius, tai bėga vie
nodu greičiu greta, kad jų va
žiuotojai galėtų tęsti pasikal
bėjimą. Bet žmogaus-arklio jė
gos dažnai nevienodos.

—Kodėl ėmėt šitą seną kui
ną? Žiūrėkit, kaip mitriai ma
no rikša meta kojas.

—Aš visuomet kreipiu dėme
sį į blauzdas. Plonomis blauz
domis net ir senieji mikliai bė
gio ja.

Važiuotojai retai nurodo kur 
važiuoti, — rikša nežino euro
pietiškų gatvių pavadininių, — 
jam pasako, kur pasisukti, kur 
sustoti. Važiuotojams jis — 
atklys, ii* tik jų Smegenyse ga
lėjo kilti idėja surengti viešas

GERA RESTORANUI VIRĖJA, 
mokanti žydų valgius gaminti. 3626 
Roosevelt Rd.

patyrusios Moterys išma
tų popįerio sortuoti. ROCCO RIZ- 
ZO, 500 So. Green Avė.

REIKALINGA MOTERIS -dirbti 
už gaspadinę, prižiūrėti namus. Nei 
skalbimo, nei virimo. 1816 South 
Halsted St.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nUo 40 
iki 60%. Mes nristatome bite kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai rąndasi pas mus.

AL1ŠA..SKAS, SŪNŪS, 
6343 Su. Western Avė. 

Chicagc. II' Tel. REPtlblič 6051

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams

POLISHERS, BUFFERS, darbui 
šapoje. Patyrę. 3828 N. ^Cedzie.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 5 KAMBARIŲ flatas 
trečiame aukšte. 2307 So. Leavitt 
St. Klauskite pirmame aukšte.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GASOLINO STOTIS PARDAVI
MUI, su namu. Biznis išdirbtas 
per daug metų. 3658 W. lllth St. 
BEVerly 0231.

PARDAVIMUI RESTORANAS ir 
saldainių krautuvė. Biznis išdirbtas 
per 15 metų. Randasi arti fabriko. 
Box 2568, 1739 So. Halsted St.

REAL ES^ATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1901

HUMEfOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 METAMS: pirmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
avė.; Vice-pirm.— Mike Čepui. 
33Ž7 W. Le Moyne st.; Nut. rašt. 
—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.

valandos ryto ii* trečios valan
dos po pietų kitas savininkui 
moka tuos pačius aštuoniasde
šimt penkis* 'centus, bet užtat 
jam sekančią .jįieną leidžia bė
gioti keturias valandas ilgiau. 
Daug vežimukų aptarnauja tik 
vienas rikša, -***- jo darbo laikas 
nenustatytas, „ .

Šanchajuj 4rl£ialiai priskai- 
toma 24,378 rikšų, o skaičius 
jų išlaikomų- šeimos narių sie
kia, 100,000. Rikšos vidutinės 
pajamos — dvylika kiniečių 
dolerių per mėnesį; tokios pro
fesijos vidutinis amžiaus ilgis 
— keturi su puse mėtų;. Po to 
.rikša miršta.

Dvylika markių už tai, kad 
trisdešimt kartų į mėnesį, die
na iš dienos, ir šiokiadieniais ir 
sekmadieniais, nuo pusiaudie
nio iki pat ryto bėga jis iš uos
to uostau, nuo Nanlao iki ča- 
pejo, nuo Zikkavėjo iki Brod
vėjaus, į visas kryptis, ten ir 
atgal, į kalną ir pakalnėn, zo
vada ir risčia; darydamas vidu
tiniškai šimtą trisdešimt metrų 
per minutę, iki dešimties kilo
metrų per valandą, šis bėgimas 
ardo plaučius, o jie juk dar tu
ri eiti signalo pareigas, nors 
automobiliai šį signalą pripa
žinti atsisako. Beveik kiekvie
ną dieną galima matyti užva
žiuojant ant rikšų, ir po kiek
vieno susidufiiiib šoferis iššo
ka iš autbrtlobilio ir- sumuša 
rikšą. Trūkio skausmai, širdies 
skausmai; džiova, pavojai, blo
gas elgesys su juo — štai tik- 
šos gyvenimas peb ketUriUs su 
puse metų, po ko jis mit'šta.

begalėdamas padidinti prava
žiavimo atlyginimo, jis privers
tas aplenkti tarmvajų ir auto
busą ir būti pigesnis už juos 
abu. Nėgėliiiid gi paprastai ap
versti tramvajaus vagonus, 
kaip tai darė rikšos savo didė
lio streiko Beipine 1929 m. lap
kričio m.metu, — dėl šjto du 
šimtai dėšhiils bikšį įietėko 
gdltų. Atsidavę b^Ušinei; Hk- 
šdš inirė sti graudžiai naiviais 
štikiaiš;

—šuiįh kajntaližh^; šMliii 
tfumvajuS, tegyvuoja sblidaMi-'

Ir policijai jis nėra niekas 
daugiau, kaip arklys. Dar, ge
rai, jei ant jo tik nusileis su 
švilpesiu guminė lazdutė už tai, 
kad jis nepastebėjo ženklo su
stoti. Blogiau, jei griežtasis po
licininkas,; bausdamas jį, atims 
iš jo minkštąją vežimuko sėdy
nę: griežtasis policininkas tol 
jos negrąžins, kol nepamatys 
trisdešimties centų kyšio. Jeigu 
gi rūstusis įstatymo saugotojas 
veikia pagal taisykles, tai atsu
ka prie vežimėlio pritvirtintos 
lentelės sraigtą. Vargšui rikšai 
belieka tada savo vežimėlį vilk
ti tiesutėliai į namus. Tuomet 
jis jau nebegali, vilkdamasis 
po miestą tai į šiaurę, tai į pie
tus, tai risčia, tai zovada, pra-

SOUTH SIDE
Budavojame naujus v namus ant 

loto 40x122. Visi įrengimai. IVz 
aukšto, 6 kambarių. 4 kambarių 
pilnai užbaigti. Medžio.

Finansuoti. Kaina $5.250. įmokė
ti $525.00. Likusius po $33.80 mėn., 
priskaitant taksus. Ins. priskaityta.

Mūrinį pabudavosim ir finansuo- 
sim tokį, kaip viršminėtas, už— 
$5,850. 10% įmokėti, likusius maž- 
kaip nuomą.

Turime didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKEV1ČE 
2506 West 59th Street 

Tel. REPublic 7731.

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

—pirm., 3141 So. Halsted St; 
Petras Viršilas—vice-pirm., 3432 
So. Wallace St.; Stanislovas Ku
nevičius—nut. rašt., 3220 So.
Union Avė.; Felix Kasper—fin. 
rašt., 3534 So. Lowe Avė.; Juo
zapas Balčiūnas—iždininkas, 3200 
So. Lowe Avė.; Walter Dulevi- 
čius—kontr. rašt., 8728 Harper 
Avė.; Martinas Pienis—iždo glo
bėjas, 3202 So. Emerald Avė.; 
Kazimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas, 3350 So. Union Avė.; 
Povilas Petraitis —koresponden
tas, 812 W. 33rd St. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesį pirmą penk
tadienį, 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St.

Persiskyrė sur šiuo, f pasau
liu lapkričio 25 d. 4:30 Vai. 
iyto 1941 m., sulahkęs pusės 
amžiaus, girrtęs Lietuvoje, Slo- 
yenčių kaime, Iglaukių par., 
Mariam.polės apškr. Amerikoj 
išgyvėnb apie 30 metų. Pali? 
ko dideliame nubudime 2 
brolius — Vincentą, brolienę 
Margaret ir jų šeimyną ir 
Petrą, 3 pusbrolius — .Adolph 
Kažakėvičių, Raulą Milių ir 
Jonų Milių it jų šeimas, bro
lio dukterį Margaret Belcher 
ir kitas gimines, draugus ir 
pažįstdmus. Kūnas pašarvo
tas randasi P. J. Ridiko kop
lyčioje, 3354 Š. Halsted St.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, lapkričio 28 d. 1:30 vai. 
popiet, fs koplyčios bus hū- 
lydėtas į Lietutvių Tautiškas 
kapines.

Viši a. a. Adoihd kažake- 
vičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami ęšąt nuoširdžiai 
kviečiarhi dalyVadti laidotu
vėse ir suteikti jam .paskutinį 
patarnavimą ir atsišvėikini- 
mą. Nuliūdę bekarhe;

Broliai, Brolienė, Pus
broliai ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius P. J. Ri
dikas, Tel. Yards 1-419.

Laidotuvėmis rūpinasi MaY- 
I garet Belcher, 3749 S. Hals'tėd 

St. Tėl. Vitginia 9019.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

$25,000 DVARAS, 40 akrų. Grei
tam pardavimui $12,000. A Swen- 
sen, Chilton, Wis. Route 4.

FUKNiTURE-FlXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
well st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
min.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut. rašt. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.— 
F. Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
avė., Laf. 1152; Kontr. rašt. —• 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas ir korėsp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st., 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.—L. Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį; kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So. 
Halsted st.

GOOD HOUSEKEEPING SHOPS 
WAREHOUSE OUTLET

• SURINKO
NEPALYGINAMUS
» BARGENUS

IŠ SAVO 8 APSKRIČIO 
KRAUTUVIŲ

Visai naujos prekės, floor sempe- 
liai, demonstruotojai, pertaisytas ir 
atsiimtas stakaš ir įvairus 'kitokie 
daiktai. Daug daiktų tik vienas ar 
du tos pačios, rųšies. Dabar su
krauti viename milžiniškame pa
state jūsų patogumui. Su visomis 
prekėmis duodama reguliari Good 
Housekeeping Shops garantija.
350 GASIN1Ų IR ELEKTRIKINIŲ 

PEČIŲ.
Originaliuose Crates.

(kainuoti Greitam Pardavimui 
Magic Chef, Crown, Zenith, Det- 
roit, Estate, etc. Veikite dabar, 
i’ėdami geriausio pasirinkimo.

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

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

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

RAD1OS 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.
1282 S. HALSTED ST.
Atdara Antrad., Ketvirt., šeštad. 

iki 10. Sekmadienį iki .8

vargęs, girdėdamas tai “go”, 
tai “stop!”, užsidirbti savo (ry
žių lėkštę. Tik sekančią dieną 
jis tegali policijos valdyboj at
gauti savo vežimuko numerėlį.

Šitų gdtvės Scenų liudytojas 
prieina išvadą, kad rikšos susi
taikė su savo likimu: “Mes -- 
gyvuliai, mus plaka rimbu, mus 
blogai maitina, jie —j ponai; 
mes velkam iš paskutiniųjų, 
mes bėgiojau!; kur tik panori 
ant musų nugaros sėdįs penas.’ 
Po keturių su puse metų vis
kas baigta, ir mes — pas savo 
protėvius. Mes, kaip arkliai; 
pririšti prie ienų — ar turime 
todėl Spardytis įr nežmoniškai 
bliauti, kaip tie arkliai? Juk po 
keturių su puse metų viskam 
galas”.

Neapsirik, į svetimas širdis 
bešiškVerjjiąs skaitytojau! Tū
las rikša galvoja, galbūt, taip,

Siunčiam Gėles j n 
n M H M 
į

io 
"........«- . Dalis.

KVIETKtNJNKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankieiams 

ir Pagrabams.
&16 SO. IIALSTĘD ST. 

. Tėl. Y ARUS J3d8 .

Mi

H j
m . Tel. YARŲS 7308 <tfxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi*

hiįius) siiiid kelėivis|
Už labai ilgų iiiiįitbi}, Už kturį 
Tikša pt’Ušb ItišdešĮnik Abi 
“lys dėvisi, ir pUsltila sėkd šii 
sdvo ratukais pašktii pėsčią pa
klausą, kdl inkšti pagaliau iiušb 
lei^žik, nes kiek'viėližihife Žiftgfc4

kių, kurie Vakarais susirenka 
viename name, priė kurio išsta
tyti sargybiniai, kad policija 
nelauktai ncjsilifatity, d tuė 
metu prie paliktųjų vežimukų 
stovi jų draugai, neš ištisa ve- 
žiiiiiikij virtinė be bikšų atro
dytų įtartina. Mokosi rikša, 
•ginčųasi it šptėhdžid...

TčKiį štisiHiikiihų valąnddB 
jifehis kaihtibja jų ddibo Jaik&s, 
o jfei juos sugdiitų; tai ih gal- 
Vdš. Jei jie |kliiitų, jiteihs nebe- 
liktų hė keturių su-pusė mėtų 
begidjimo, jaii kitą rytą tėktii 
Vykti į ešafotą. Tada jie mirtų, 
kaip mirė jų Bėlpino draugai, 
bet ..jų paskutiniam šūksme ne
bebūtų .tramvajaus sunaikini- 
mb fiord. \

ASSOCIATION OF L IT H U A- 
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.7 P. Balsis—iždinin
kas, 5653 So. Throop St.; Jį Mo
tiejūnas—kontr. rašt, 3400 South 
Halsted St.; L. Leudanskis—hiar- 
šalka, 3130 South Halsted St 
ši Draugija laiko susirinkimus 
kas mėnesį pirmą trečiadienį, 
7:30 v. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 

TEISYBĖS”MYLĖrrOJŲ-DRAUGY:- 
STĖS VALDYBA 1941 METAMS:

Joe Bąlchuhas—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; P. P. Kilis,—Vice- 
pirm., 3347 Lituanica avė.; A. 
Kaulakis —■ Nut. rašt., 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt, 3534 t So. Lowe avė.; J. 
Rachunas— Iždininkas, 3137 So. 
Halsted st.; Zig. Grigonis — 
Kbnt. rašt.; J. Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška— 
Daktaras kvotėjas; Steponas Ner
kis—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. 
Nariai priifnami nuo 18 metų 
iki 45 mėtų, vyrai ir moterys.

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos -

no-

$24
$29

$39

gKeit ir pigiai
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSbCIATION 

of CHIGAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KA2ANAUSKAS, Sec
Turtas virš $1,100,000.



Likvidavo Streiką 
Chicagos Motorų 
Dirbtuvėje

Pakėlė Algas Darbininkams 
10%

CIO Elektros darbininku 
unija vakar atšaukė vienos dis 
nos streiką Pioneer-Gen-E-Mo 
tor Corporation dirbtuvėje, 5841 
Dickens avenue.

Unija skelbia, kad kompani 
ja sutiko pakelti darbininkams 
algas 10%, jas vėl pakelti už 
trijų mėnesių^ o už šešių mc 
nėšių pravesti rinkimus. Dalį 
darbininkų dirbtuvėj atstovau 
ja AFL.*

Išmokėjo Virš 
$3,880,000 . 
Pensijomis,

Seneliams ir Vaikams
Illinois valstija skelbia, kad 

per lapkričio mėnesį išmokėjo 
viso $3,880,000 pensijomis se
neliams valstijoj ir pašalpa vai
kams.

149,169 seneliai gavo pensijų 
čekius sumoje $3,620,000, o 17,- 
579 vaikams valstija išmokėjt 
pašalpos $250,997. Pinigus .ski
riamus vaikams gauna jų glo 
bėjai ar tėvai, kurie patys 
gali jų užlaikyti.

ne-

Tik Jau Ne Per 
Langą Pas Juos 
“Atskrido”
Zuris Nubaudė Du Už Kalakutų 

Vogimą
SOUTH CHICAGO. — Mie

sto teisėjas John T. Zuris įia- 
skyrė kalėjimo bausmes dviems 
negrams, kurte buvo kaltinami 
pavogimu kelių kalakutų nuo 
vieno Joseph Oppenheimer, 9145 
Mackinac avenue.

Kalakutai buvo 
baustųjų bute, bet 
nosi” teisėjui, kad 
no, kaip jie ten atsirado, 
per langą įlėkė.”

42 metų Toby Holman 
šešis menesius pataisos namuo
se, o James Wiley, 40, metus 
kalėjime ir $100. Abu gyveno 
ad. 9033 Green Bay avenue.

atrasti nu- 
abu “baži- 

tikrai neži- 
“Gal

gavo

Lenkai, Čekai 
Bičiuliaujasi

VVindermere East viešbutyje 
vakar vakare įvyko vakariene, 
kurioje dalyvavo žymus lenkų 
ir čekų veikėjai Chicagoje. Gar
bės svečiais buvo Jan Masaryk, 
čekų užsienio ministras Londo
ne, ir Karol Ripa,; lenkų kon
sulas Chieago j.

Vakarienę surengė Dr. Jan 
Papanek, asmeniškas atstovas 
Eduard Benešo, Čekoslovakijos 
valdžios prezidento, dabar 
Londone.

irg

Crawford State 
Išmoka Dividendą

Valstijos bankų departamen 
tas autorizavo užsidarius’’ 
Cravvford State Banką Chica- 
goję išmokėti $40,306 savo 6, 
500 depozitoriams. Dividendas 
siekia 5% uždarytų pinigų. Iki- 
šiol bankas grąžino 30% (su 
vėliausiu dividendu).,

JACK SWIFT>

nau- 
pra-

■flaSaHžZflOtl

Uždarė 114-ką 
Alinių

Chicagos policija vakar ir už* 
vakar uždraudė 114-kai alinių 
mieste daryti biznį. Jų savinin
kai dar neturi nusipirkę 
jų laisnių, kurių terminas 
sidėjo lapkričio 1-mą.

... . ............ . ............................... , ,

0 Dabar AHman 
Kamantinės Pol 
Kapitonus

Toleruoja” Lošimą Pinigais 
Savo Distriktuose

■ Cook apskričio kriminalo 
.džiurė užvakar ir vakar gana 
ilgai klausinėjo Chicagos ma
jorą Kelly ir policijos komisic. 
Merių Allman’ą apie “gemble- 
•iavimą” Chičagos mieste.

Atlikęs savo užduotį prieš 
grand džiurę, Allman. vakar pa 
jaukė . visus policijos nuovadų 
kapitonus naujam tardymui, 
kurį šį kartą jisai pats ves.
Turi Ryšius Su “Gembleriais

• Grand džiurėj pasirodė, kad 
kai kurie kapitonai leidžia pi- 
aigų^ lošimo įstaigoms veikti jų 
distriktų ribose visai laisvai, o 
kai kur kapitonai ne tik kad 
lo’eruoja tokius biznius, bet tu
ri su jais “ir artimus, neišaiš
kintus santykius.”

Kapitonai turės, buk 
aiškinti kodėl taip yra.

pasi-

Gal Sąžinė Jiems 
Ramybės Nedavė

Plėšikai, Bet Labai Keisti
MARQUETTE PARK. — Į 

alinę-valgyklą ad. 2612 West 
63rd street, atėjo du vyriai.

Išgėrė po tris alus, po to 
ant baro pasidėjo revolverius, 
kad parodyti savininkui kas jie 
yra, ir pareikalavo pinigų.

Iš registerio gavo $30. Nuo 
bartenderio J. Joyce atėmė 
$5.00, ir susirinko $16.55 nuo 
keturių kostumerių.

Po to jie įsakė bartenderiui 
išnešti 
keistis 
nes ir

jiems į automobilį du 
alaus, 6 bonkas degti- 
šešias bonkas vyno.

“Duosnųs”
Sugrįžę atgal į alinę, jie už

ėjo už baro, visiems kostume- 
riams, bartenderiui ir sau pa
davė po stikliuką degtinės. Da
vė stikliuką net ir savininkui 
William Gervai^.

Išeidami, piktadariai padalino 
po $1.00 visiems kostumeriams, 
ir tuo lyg patenkinę savo są
žinę, kuri jiems gal išmetinė
jo, jie linksmai pasakė sudiev 
ir • dingo.

Šiandien Laidoja 
Senelę Rozaliją 
Rumšienę

Mirė Sulaukusi 72 Metų 
Amžiaus

NORTHSIDE. — St. Joseph’s 
kapinėse šįryt, 9-tą, yra laido
jama sena Chicagos lietuvėj Ro
zalija Rumšienė, paeinanti iš 
Prūsų. Ji mirė lapkričio 23-čią, 
sulaukusi apie 72 metų amžiaus. 
Gyveno adresu 6237 N. Gald- 
well avenue.

Velionė buvo žmona jau mi
rusio Jono Rumšos, x ir paliko 
sūnūs Lpo, Clarence, taipgi dūk • 
teris Rose Jochim ir Florence 
Runge.

Ji laidojama iš Muelhoefer 
koplyčios, kur kūnas yra pa
šarvotas, ad. 1458 Belmont 
avenue.

Kareivis Edvardas

Prašo Chicagiečių Jam Laiškus 
Rašyti

B

Dainuoja Micaėlos Rolę Operoj 
Carmen”

ONA SKEVERIUTĖ
Greta flirtuojančios ir vyrų įkalą jau antru kartu šį’sozo- 

x:a«. z:/;—r-n.• __ t ___ • .širdimis žaidžiančios čigonės 
Carmen, operoje tuo pačiu 
vardu antra svarbi rolė yra 
kaimo merginos Micaela. Kiek 
Carmen išdykusi, tiek Micaela 
yra švelni ir nekalta. Jos rolė 
šį sekmadienį tenka p-leiOnai, . .. .... ‘ . . 'Vania pilnas PirmynSkeveriutei, Chicagos lietuvių . t . »....... . ? . -ras, taipgi “Pirmyndamininkei, kuriai rekomen-. J
dacijos nereikia. Visi žino Jos 
didelį dainavimo ir vaidybos 
talentą.

Ji yra viena iš daugelio so
lisčių ir solistų, kurie sudai
nuos operą ‘‘Carmen” šį sek- ba galima gauti nuo visų cho-

re, prie 8-tos ir AVabash. Vei-' po pietų.

Išpardavinėja 
Didelę Dailės 
Kolekciją

Adresu 3030 Lake Shore 
drive, varžytinių keliu yra iš- 
pardavinėjami įvairus dailės ku
riniai, kurie priklausė miru
siam turtuoliui Eugene McVoy. 
Kolekcija įkainuojama iki $500,- 
000.

Ją sudaro paveikslai, vazos, 
auksiniai papuošalai, baldai, etc.

Yra Teisingų
Žmonių Pasaulyje

Nusiminęs vakar rytą buvo 
Charles Bartch, eleveiterių ope
ratorius apskričio rūmuose. Ei
damas į darbą ar bedirbdamas 
jisai pametė piniginę, kurioj 
turėjo $500.

Bet neilgai jisai liūdėjo. Ki
tas tarnautojas apskričio rū
muose rado pinigus pamestus 
ant grindų, surado kam jie pri
klauso ir Bartch’ui juos 
žino. Teisingasis radėjas 
61 m. James Kasė.

grą- 
buvo

Al Kubilunas —
Geriausias Harper
Footballininkas

Užbaigusi šių metų fdotball 
sezonų, Harper mokykla Chica- 
goje išrinko lietuvį Ed Kubi • 
luną geriausiu savo komandos 
lošiku. Jisai užėmė komandoje 
tackle pozicijų.

NAUJIENOS, Chieago, UI

na stato Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”. Pirmas .pa
statymas buvo tiek pasekmin

Operoje, apart solistu, daly-
Cho- se> dabar tarnauja chicagiečių 

vaikų 'J°n° ir Veronikos Gųokų, 4508 
I choras ir simfonijos orkestras, West End Avė., sūnūs, Edwar-
i vedamas dirigento Kazio Ste
ponavičiaus.

įsilietai yra po $1.00 ir $1.50. 
(Parsiduoda “Naujienose” ar-

Kur Kreiptis 
Senatvės .'Pensijų 
Reikalais: .

pensija

SOUTHSIDĖ.;—-Lietuviai 
neliai Southsidėj, kuriems 
klauso senatvės1 
kurie nori informacijų 
kalu, privalo kreiptis 
407 East 63rd street.

se- 
pri- 

arba 
tuo rei-

adresu

County. Tenai randasi Cook
Bų reau o f Public Welfare raš
tinį, kuri rūpinasi pensijomis 
Southsidėje.

Kamantinėja Apie 
Svetimą Mašiną

Prie 89-tos ir Vincennes avė. 
policija suėmė kamantinėjimui 
du jaunus vyrukus, vieną ’š 
Brighton Parko, kitą iš Town 
of Lake.

Jie buvo užklupti bevažiuo
jant automobiliu, kuris ne jiems 
priklausė.- ’ •

Vienas jų, Bruno Panavas, 
antras —- Stanley Filer, 
Soutty Justine st.

4923

Gaisre Apdegė 
Penki Žmonės

..... ..........
Gaisras :ištiko trijų aukštų 

gyvenamą namą> ,ad. 215 East 
25th Street. Ketilri gyventojai 
buvo apdeginti, i bet ugpiage^ 
$iams pasisekė '-juos išgęlbėti. 
Bet begelbėadmas kitus, ugnia
gesys Albert Hubbell, pats la
bai skaudžiai apdege ir atro
do, kad mirs. Jis guli Mercy li
goninėj k

Guokas, Filipinų
Salose —

į
7 3rr

& s

>z<

Pvt. E. J. Guokas
U.S. armijoje

O

das.
Jisai kiek laiko, atgal įstojo 

į “Dėdės Šamo” tarnybą, 'kaip 
pats sako, “pliekti kailį tam 
pasiutusiam Hitleriui”.

Patekęs armijon jisai prabu
vo du mėnesiu Californijoje, 
po to buvo išsiųstas į Filipinus. 
Kelionę atliko per Pacifiką di
džiuliam garlaivy j.

Iš karto tose salose buvo įdo
mu, viskas /nauja, buvo ko dai
rytis ir žiūrėti. Bet, apsipra
tus, pasidarė ilgu namų ir te- 

z t '■ . f »« Ivų.
Nori žinoti Apie Chieago

. Sako, “man sekasi vis ne
blogiausiai, bet noriu daugiau 
žinoti apie Chieago. Todėl, visi 
mano giminės, draugai ir pa
žįstami, nebūkit ‘lazy’, rašyki
te man retkarčiais po laišką. 
Rašykit kad ir nepažįstami. Kai 
sugrįšiu visiems atsidėkosiu 
daug ką papasakosiu.

“Mano antrašas yra:
Pvt. Edward J. Guokas, 
Med. Dept.

’c/o Command'ing Officer 
Divisional Headquarters 
Fort Wta. McKinley 
Rozal, Phillipine Island.”

ir

Sugavo Pasiutusį
Šunį Kensingtone

KENSINGTON. — Prie 124- 
tos ir Harvard Kensingtono po
licija pagavo šunį, kuris ten ap
kandžiojo kelis žmones. Netru
kus po to jisai nudvėsė ir pa
sirodė, kad buvo pasiutęs. Šuo 
priklausė vienam Stanley Czar- 
necki, 12455 S. Harvard avė.

Asmenys, kurie toj apylinkėj 
buvo šunų apkandžioti pasku
tinėmis dienomis privalo tuojau 
kreiptis prie daktaro.

• Hyde Parke ieškomas apie Į daly. Tėvas prieš kiek metų žu 
35 metų vyras, kaltinamas ma- vo beeidamas policininko parei 
žų mergaičių užkabinėjimu. gas.

U. S. Laivyno Lyga 
Dėkoja Dariaus- 
Girėno Postui .
' Už Talką ‘‘Laivyno Dienos” 

Minėjime £
N AVY LEAGUE OF THE 

UNITED STATES 
Washington, D. C.

♦ ;

Mr. J. A. Mason, 
Chairman, Sons of Americai 
Legionu
Dariuš-Girenas Post No. 271. 
1416 S. Westcrn avenue 
Chieago, Illinois
Dear Mr. Mason:

In behalf of the Navy Leagiu 
Of the United States, I wisl 
to exprėss to yoų, our most sin 
cere appreciation of the co 
operation of Darius-Girėną 
Post in the observance of Na\\\ 
Day.

The participation of tlu 
posts of the, American Legioi 
in the program for the observ 
ance of Navy Day was a majoi 
contribution lo its success, ant 
a further evidence of the activ< 
sųpportį given by your organ 
ization for so many years t< 
the advaneement of the plan: 
for National Defense.

am
With our best vvishes 

your continued success, I
Very truly yours, 

Frank A. Hecht 
Regionai Vice Presiden'

Užrašė Dvi 
“Naujienų” Prenu- 
meratus Giminėms

Geras “AT.” Draugas.
NORTH SIDE. — J. Dauk

šas, 4134 N. Mcnard. avė., sa
vo mylimiems giminėms: 
Anai Karcckis, Manio, Mieli., 
ir Jennic Oksas, Grand Ra- 
pids, Mieli.,—visiems metams 
laiko atnaujino “Naujienas.”

P-s Daukšas yra labai šir
dingas ir apšvietą mylintis 
žmogus, tad ir savo gimines 
jis prilaiko prie lietuviško 
gyveninio. Jis taip jau yra ge
ras dainininkas ir scenos my
lėtojas. P-ui Daukšai labai 
širdingai dėkoju už man su
teiktą progą, nes aš visuomet 
šiuo reikalu stengiuosi patar
nauti. —Ona Doifgin.

Northsidiečiai Z 
Rengia Pagerbtuvių 
Bankieta —

Lietuviui Sportininkui
Al Wistertui

Al Wisterto, visoj Amerikoj 
pagarsėjusio Michigan univer
siteto futbolininko, draugai i) 
kaimynai rengiasi tinkamai pa
gerbti jaunąjį lietuvį, tam par- 
vykus namo Kalėdų atostogi. 
— Gruodžio 19 d. Chopin Par 
ke suruoš bankietą. Kartu pa 
gerbs ir Wisterto artimą drau 
gą, taip pat visoj’ 
sėjusį futbolininką 
fall. . <

Wisterto motina
mis gyvena šiaurinėje

šaly
Bob

pagar 
West

su seteri 
miešti

Tfeeiad., lapkričio 26, 1941
i Į 1.1,1 ■ ■ ------------------------ —- —

VAKAR CHICAGOJE
$ Iš alinės ad. 1410 Roose- • 

velt Road, banditai pasivogė 
$425.

• Boilerio sprogimas apgrio
vė gyvenamą namą 1439 East 
\larquette Road. Didžiumos na- 
niškių nebuvo namie, bet ir tie, 
<uriez buvo viduj, išliko sveiki. 
Nuostoliai $2,000. •

• Miesto teisėjas Leon Edel- 
nan paskyrė $200,000 kaucijos 
Iviems Jauniems piktadariams, 
kurie yra kaltinami papildymu 
kelių šimtų apiplėšimų Chica- 
ęoj. Jie yra, 23 m. James Rim 
ir Robert Angelo, taipgi 23 m. 
\bu northsidiečiai.

e Federalis teismas Chica- 
goj; suteikė teisę advokatauti 
22 metų merginai, Belladonna 
Villines. Ji lanke DePaul uni
versitetą.

® Už neatsargų važiavimą 
automobiliu Dolton policijos 
magistratas BrpckPelt priteisė 
taikos teisėją Gene S. Reget 
ažsimokėti $25 pabaudos.

O Ties 3095 West Madison 
street policistas Joseph Reld- 
nan nušovė nežinomą užpuoli
ką, kuris bandė jį nudurti pei- 
iu. Užpuolikas buvo apie 50 
rietu amžiaus.

Gaisras padarė apie $75;- 
900 nuostolių Central Paper 
Stock Company sandėlyj, adr. 
1265 West North avenue. Ug
nis sunaikino beveik visą san
dėlio trijų aukštų triobesį.

© 20 metų Harry Boguckiui, 
1800 Haddon street, betaisant 
drėgnus vamzdžius skiepe ties 
1747 Division street, elektros 
srovė jį nutrenkė.

© Beplaudamas langus ketu
ris aukštus nukrito ir užsimu
šė 55 metų westsidietis John 
Kelepske, 2860 W. Cermak Rd. 
Nelaimė įvyko prie namų.

• Policija Chieagoj ieško 15 
m.j George Miller’io, 
64th 
bėgo 
mų.

E. 
pa
na-

1511
Street, kuris užvakar, 
iš St. Charles pataisos

bu-e Prie 90-tos ir Morgan 
vo suimtas 30 metų William 
Hurley, 10449 S. Hoyne avenue. 
Jis kaltinamas merginos užpuo
limu.

• Prie Elston ir Mihvaukee 
vakar rytą vėl susikūlė du gat- 
vekar'iai. Juose važiavo apie 50 • 
keleivių. Vienas buvo lengvai 
sužeistas.

• Federalė valdžia suėmė 25 
metų chicagietį David \V. 
Clanch, kuris neužsiregistravo 
draftui ir per ilgą laiką slap
stėsi nuo drafto administraci
jos. Valdžia betgi sutiko jį pa- 
liuosuoti, jeigu jisai išpildys 
reikalaujamas blankas ir atsi
lieps kai bus pašauktas karo 
tarnybą atlikti.

Chicagietis Žuvo 
Anglijoje

Betarnaudamas britų karo 
aviacijoje žuvo 27 metų chica- 
gietis, lakūnas-Elmer E. Ulrich, 
3338 Dowling street. Jisai lėk- 
dino bombonešius iš Kanados 
į Angliją. z




