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SUDARĖ ANTRĄJĮ LIETUVOS MINISTERIU 
KABINĖTA

Balkanų šalys ątide- 
jusios ginčus iki ka 

ras pasibaigs
Premjeras ir užsienių reikalų ministeris 
liaudininkų ir socialdemokratų valdžioje, 

kurią smurtininkai nuvertė

Rumunija, 
Painformuotuose

KAUNAS, lapkr. 12.—(Telegrama Naujienoms) Lap-V 
kričio 11 dieną mirė Mykolas Sleževičius.

—Dr. Kazys Grinius.
Pereitą šeštadienį mirė vie-| - Pasaulio karo metais išva- 

nas žymiųjų Lietuvos veikėjų žiuoja į Rusiją ir darbuojasi 
— Mykolas Sleževičius, žemiau lietuvių tremtinių reikalais, 
paduodama keletas žinių iš jo 
praeities ir darbų.

Mykolas Sleževičius gimė 
1882 m. vasario 21 dieną Drem- 
lių vienasėdy, Raseinių apskri
ty. •

Mokslus ėjo Mintaujos gim
nazijoje, o paseku Odesos uni
versitete, teisių fakultete. Kai
po sudentas darbavosi Odesos 
lietuvių kolonijos tarpe.

Kaipo Odesos lietuvių atsto
vas dalyvavo Didžiajame Vil
niaus Seime 1905 metais.

1907 metais sugrįžo iš Ode
sos ir apsigyveno Vilniuje. 1909 
m. redaguoja “Lietuvos Ūkinin
ką”. 1909-10 m. sekretoriauja 
Lietuvių Demokratų Partijos 
rusų Durnos nariams.

Nuor1910 iki 19,12 metų vėl 
redaguoja < “Lietuvos Ūkinin
ką.”; taipgi redaguoja “Lietu
vos žinios”.</ Apie tą laiką bti- 
vo statomas kandidatu į ket
virtąją Durną, bet kaip caro
valdžiai .neištikimas, negavo mokratų valdžia nuversta. Įsi
leidimo kandidatuoti. , i

1917 metais išrinktas Vy
riausios Lietuvių Tarybos Ru
suose nariu ir vicepirmininku, 
o nuo 1918 metų eina Tarybos 
pirmininko pareigas.

1918 metais sugrįžo į Lietu
vą. ,

Lietuvoje buvo pašauktas su
daryti Lietuvos ministerių an
trąjį kabinetą. Susirinkus Stei
giamajam Seimui, jis įeiną į 
jį kaipo valstiečių liaudininku 
kandidatas ir vadovauja parti
jai.

Jis išleido atsišaukimą Lie
tuvos savanoriams organizuo
ti.

Mykolas Sleževičius — prem
jeras ir užsienių reikalų minis
teris valstiečių liaudininkų ir 
socialdemokratų kabinete. 192t> 
m. pasirašė Lietuvos-Rusijos 
nepuolimo sutartį* Maskvoje.

Gruodžio 17 d. 1926 m. val
stiečių liaudininkų ir socialde-

BUCHAREST, 
lapkr. 12. — L 
sluoksniuose kalbama, kad Ru
munija, Jugoslavija, Bulgarija, 
Vengrija, Graikija ir Turkija 
susitarusios. nekelti savitarpių 
kivirčų bent kol talkininkų ir 
Vokietijos karas tęsis. Tai ne
reiškia, kad Bulgarija ir Ven
grija išsižada reikalauti terito
rijos iš rumunų. Tai reiškia, 
kad šiuo metu, kol karas tęsis, 
kol Balkanų šalims gresia ru
sų ir vokiečių agresijos pavo
jus, tos šalys pasižadėjo viena 
su kita nesipešti.

ževičius — gimė 
. 1882 m., mirė

Mykolas SJLe 
vasario 21 d. 
lapkr. 11 d. 1939 m.

Vokiečiai nori lėktu
vams bazių Holan4 

dijoj
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

12. — Britanijos karinių eks
pertų manymu, nacių Vokieti
ja nori, gauti Holandijoj savo 
lėktuvams bazių. Iš šitų bazių 
jie paleistų šimtus lėktuvų už
puolimams ant Anglijos.

iĘki šiol vokiečiai siuntinęję 
lėktuvus į Angliją ir į Škotiją 
apžiūrėjimo ir išbandymo tik
slu. Kelionė lėktuvams buvo 
per tolima. Vokiečių lėktuvų ata
kos po tokios kelionės, pasirodė 
nesėkmingos. Dabar naciai no
ri gauti savo lėktuvams bazes 
irčiau Anglijos/

galėjo A. Smetonos režimas..

BRITAI ATSAKĖ Į PARAGINIMĄ 
TAIKYTIS

BRUSSELS, > Belgija, lapkr. 
12. — Britanija ir Francuzija 
atsakė į Belgijos karaliaus ir 
Holandijos karalienės paragini
mą kariaujančioms šalims tai
kytis.

Premjeras Chamberlain pa
reiškė, kad Britanija visapusiai 
ir nuodugniai apsvarstys visus 
Vokietijos pasiūlymus, kurie 
žada pašalinti agresijos pavo-

jų. Kitaip tariant, Britanija at
rodo norinti, kad Hitleris pra
šytų taikos.

Francuzija atsakė^ 
gu norima taikos, ai Hitleris' 
turi jos ieškoti ir' taikos są
lygas pasiūlyti. Tačiau francu- 
zai stato sąlygą, kad naciai ati
taisytų skriaudas padarytas 
Lenkijai, Austrijai ir Čeko
slovakijai.

Gabenusi lėktuvus 
barža paskendo

kad

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
12. — Penktadienio^akare bar
ža Capitol atgabeno į Staten 
Island prieplauką du karo lėk^ 
tuvus, skiriamus išgabenti Eu
ropon talkininkams. . , 

šeštadienį pastebėta
barža pasinėrė, o kartu su ja 
pasinėrė ir lėktuvai. Vėliau lėk
tuvai tapo išimti iš vandens.

Barža buvo visą laiką tar
nyboje ir gerame stovy. Taigi 
iš karto nužiūrėta, kądų jį ta
po paskandinta sabotažo sume
timu. Daromas tyrinėjimas/

Darbininkai paėmė 
dirbtuvę

Belgijos - Vokietijos 
rubežius vietomis 

) uždarytas

Prez. Rooseveltas 
pataria padėti ne
apykantos ginklus

BRUSSELS, Belgija, lapkr. 
12. — Belgijos rubežius su Vo
kietija uždarytas sek tore tarp 
Aachen ir Eupen. šitame sek- 
tore siejasi Belgijos, Vokieti- 

i jos ir Holandijos sienos.
Kalbėdamas Didžiojo karo 

mūšių paliaubų sukakties pro
ga, Belgijos krašto apsaugos 
ministeris Henri. Denis pareiš
kė: “Mes turime būti prisiren
gę bet kuriems netikėtumams.” 

“Netikėtumai”, kuriuos De
nis turi omenėje, tai vokiečių 
invazija. r

Popiežius nori indu 
trinės taikos Ame 

rikoje

WASHINGTON, D. C., lapk. 
12. — Virginia Karinio Insti
tuto 100 metų sukakties pro
ga kalbėdamas, prez. Roosevel
tas pereitą šeštadienį pareiškė, 
kad šiandien pasaulis yra rei
kalingas naujos ir geresnės tai
kos, negu ta taika, kuri buvo 
padaryta po Pasaulinio karo.

Šiandien — pasakė preziden
tas — pasauliui reikalinga tai
ka, kuri padėtų į šalį ne tik 
karo pabūklus, bet ir neapy-I I 
kantos ginklus. Reikalinga tai
ka, kuri užmirštų betikslias am
bicijas, pagimdžiusias baimę.

PHILADELPHIA, Pa., lapk. 
12. — Pereitos savaitės gale 
čia atsidarė Hancock Hosiery 
Mills — įmonė praeity sam
džiusi 550 darbininkų. Prieš 
kurį laiką įmonė užsidarė, dar
bininkai neteko darbo. 

t
Dabar ji vėl atidaryta. Dar

bininkai nupirko ją ir varys 
darbą 
dais. 
mezga

NACM APSVAR
STYS PARAGINI

MĄ TAIKYTIS
NEPULSIĄ holandijos

AMSTERDAM, Holandija, lap
kričio 12. — Vokietijos pasiun
tinys Holandijoj pereitos savai
tės gale atlankė Holandijos už
sienių reikalų ministerį ir pa
informavo jį, kad nacių vyriau^ 
sybė apsvarstys karalienės Wil- 
helminos i^ Belgijos karaliaus 
Leopoldo pąrKginimą kariaujan
čioms,, šalims 'taikytis. Duota su
prasti, kad panašų pareiškimą 
nacių atstovas padare Belgijns 
valdžiai.

Tuoj po to Holandijos val
džia kategoriškai paneigė gan
dus, jogei naciai reikalauja sa
vo lęktuVams ir kariuomenei 
bazių Holandijoje.

Exchange Telegraph agentur 
ra praneša, jogei Vokietijos ge
nerolai pataria Hitleriui nepul
ti Holandijos. _ / *■ s

Rusija mažai pagal
bos suteikia Hitleriui

Pranašauja federuo 
tą Europą

koopemtiniais pagrin- 
Hancock Hosiery Mills 
pančiakas.

Amerika turi 326 
prekybinius 

laivus
WASHINGTON, D. C., lapk. 

12. — Jųngt. Valstijos turi 326 
prekybinius laivus vartojamus 
prekių gabenimui. Jų visa tal
pa (gross) yra 2,150,000 tonų. 
Be to, Jungt. Valstijos turi 365 
tankus laivus skysčiams gaben
ti. ’

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
12. — Nacių statistikos leidi
ny, Wochenblatts’s Statistics, 
paduodamos skaitlinės, kurios 
rodo, kad Stalinas mažai te- 
galįs padėti Hitleriui.

Rusija galinti eksportuoti į 
Vokietiją anglis. Tačiau pati 
Vokietija turi anglių pakanka
mai ir gali dar eksportuoti jų 
milionus tonų.

Rusija gali eksportuoti gele
žies rudą. Bet Vokietijai ir da
bar netrūksta geležies.

Vokietijai reikia

: 1 ,JJ - v

Nori sustabdyti pa 
vojaus alarmą

H A AG A, Holandija, lapkr. 
12. — Paskutinėmis dienomis 
vis labiau alarmuojančios ži
nios buvo siunčiamos iš Holan
dijos -— kad jai grūmoja vo
kiečių invazija, kad t prie jos 
rubežių sukoncentruota tiek ir 
tiek nacių kariuomenės divizi
jų, ir tp.

Holandijos valdžia yra mo
bilizavusi kariuomenę. Tvenki
nių vanduo / atidarytas ir ap
sėmė apygardas, per kurias 
p/iešąi , turėtų veržtis į Holan- 
diją. Tačiau .valdžia yra prie
šinga alarmuojančioms žinioms.
/ J/Ji išleido xįspėjimą,‘ kad už

sienių i korespondentai bus trem
ti iš Holandijos į 48 valandas, 
jeigu skleis nepagrįstas alar- 
muojančias žįnias.

Rusai ir japonai pa 
skirs sienoms nusta 

tyti komisiją
MASKVA? 

lapkr. 12. 
Japonijai suti 
siją sienai nustatyti tarp so
vietų dominijamos Mongolijos 
ir japonų kontroliuojamos Man- 
džurijos.

Sovietų Rusija, 
ovietų Rusija ir 

askirti komi-

Veja lauk estus iš ru 
sų kariuomenės 

bazių

Iš Lietuvos
JAUNAS. — Grąžinamasis 

Lietuvai Vilniaus krašto plotas 
turi 6.880 ketvirtainius kilo
metrus ploto, tuomi visos Lie
tuvos plotas dabar padidėja 
12.9 nuošimčiais ir sudaro vi
so ploto 60,120 ketv. kini.

Apskaičiuojama, 
vai 
bus 
ko, 
tas
mis, kurių administruoti 
.'iami 9 miškų urėdai ir 8 giri- 
linkai.

kad Lietu- 
grąžintoje Vilnijos dalyje 
apie 200,000 hektarų nus
kurs tuojau bus suskirsty- 
urėdi jomis ir girininkijo- 

ski-

t

Suomija negalinti 
daugiau koncesijų 

duoti
HELSINKIS, Suomija, lapkr. 

12. — Pereito šeštadienio va
kare Suomijos užsienių reika
lų ministeris Errko, kalbėda
mas per radiją pareiškė, kad 
suomiai sutiko duoti koncesijų 
rusams kiek gali. Dabar lai
kas ir Rusijai sumažinti reika7 
lavimus.

Pasak Errko, Suomija sutiko 
duoti rUsams tiek koncesijų, 
kiek leidžia šalies nepriklauso
mybės ir neutralumo interesai.

po-

italą 
kinas 
prc-

SWARTHMORE, Pa., lapkr. 
12. — Pereitą šeštadienį čia 
kalbėjo lordas Lothian, Brita
nijos ambasadorius įjungt. Val
stijoms. Jis kalbėjo vietos ko
legijos iškilmėse.

Britų ambasadorius pareiškė, 
kad demokratinių valstybių už-

Naciai seką teroris
to pėdas

aliejaus. 
Tačiau Rusija išsemia tik tiek 
aliejaus, kiek ji pati suvarto
ja. Nepajėgia Rusija parūpinti 
Vokietijai nė žvyno, ne varių, 
nė kitokių būtinai reikalingų 
karui reikmenų, kurių Vokieti
ja neturi.

VATIKANO MIESTAS, lapk.
12. — Pereitą šeštadienį 
piežius Pijus atsišaukė į Ji 
Valstijų valdininkus, kai 
ir j darbininkus, ragind; 
visus kooperuoti nedarbo 
blemas rišant.

Popiežius rūsčiai kritikavo
Amerikos šeimyninio gyvenimo'duotis yra ne tik sulaikyti dik- 
pairimą, gimdymo kontrolę ir taturų agresiją. Ne tik sulai- 
nederamus moterų drabužius, kyti diktatūrų imperializmą.

Užduotis yra surasti priemones 
karo galimumui pašalinti.

Tokia priemone gali būti Eu
ropos valstybių federacijos su
darymas. Niekas iki šiol kon- 

Įkretaus plano šitokiai federa-
Chicagai ir apielinkei fede- cijąi neparuošė. Tačiau Euro- 

ra!io oro hidras šiai dienai pra-’pos ginčams ir peštynėms pa
našauja:

Giedra; truputį šilčiau; sau- deracija, kuri remtųsi pągrin 
lė teka 6:36 v. r., leidžiasi 4:33 
vai. vak.

šalinti reikalinga valstybių fe-

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
12. — Vokietijoj slaptosios po
licijos viršininkas, Heinrich 
Himmler, išleido pareiškimą, 
kad planai nužudyti Hitlerį bu
vę paruošti Anglijos ir Pran
cūzijos šių metą rugpiučio mė
nesį — prieš karui prasidė 
siant.

Kai dėl aktualaus kajtininko, 
kuris galėjo padėti bombą ali
nėje Miunchene, kur Hitleris 
kalbėjo ir kur bomba sprogo 
pereitą savaitę, tai policija ieš
ko tam tikro asmens, šitas as
muo dirbinėjęs aplink alinės

Pašalino Smigly- 
Rydz iš vietos

PARYŽIUS, Francuzija, lapk.
12. — Lenkijos prezidentas Wla-

du panašiu Jungtinių Amerikos 
Valstiją pagrindui.

TALINAS, Estija, lapkr. 12. 
— Estija davė vietos rusų ka
riuomenės ir lėktuvų bazėms. 
Dabar rusai reikalauja pašalin
ti iš tų apylinkių, kuriose yra 
rusų bazės, estus gyventojus. 
Ir estams tenka klausyti. Ap
skaičiuojama, bus pašalinti ke
li tūkstančiai estų. Estijos vy
riausybė žada ypač ūkininkams 
duoti kitur ukius apsigyventi.

KAUNAS. — Numatoma Lie
tuvoje likviduoti ir išparceliuo
ti savanoriams ir mažažemiams 
valdžios iki šiol laikytus pa
vyzdinguosius ukius ir tų pri
vačių savininkų, kurie tuos 
akius nepavyzdihgai vedė, pa
liekant savininkams įstatymu 
numatytą normą.

Įkalino 15 už prieš 
karinių lapelių 

platinimą
TORONTO, Ont., Kanada, lap

kričio 12.
tuota 15 asmenų. Jie kaltinami 
platinimu lapelių atkreiptų prieš 
karą. Tūkstančiai lapelių prieš 
karą išplatinta Ontario provin
cijoje.

Kanadoje areš-

Paskelbė pagrindą 
taikai.

Lenkijos prezidentas Wla- 
dislaw Raczkiewiėz pereitą Še
štadienį priėmė ^migly-Rydz 
rezignaciją. Smigly-Rydz iki 
šiol Skaitėsi Lenkijos armijos 
vyriausiu vadu ’ ir generaliniu 
lenkų kariuomenės inspektorių'. 
Jo vietai tapo paskirtas gene
rolas Wladislaw Sikorski. Smig
ly-Rydz 'šiandie yra internuo- 

trobesį. Manoma, jis buvo įsi* tas Rumunijoj, kur jis pabėgo
vėlęs į sąmokslą, jis galįs įr 
sąmokslininkus atidengti.

. • • > ■ .fc " , l

.6'
Vokietijai kariaujant sū; Len 
kija. f*

wt- ■k

Suomių delegacija 
gal apleis Maskvą
HELSINKIS, Suomija, lapk. 

12. - 
siekė tokią stadiją, kad gali 
visai pairti, • pareiškė sekmadie- 
nj ,'Suofhijoš užsienių reikalų 
ministeris Errko. Ir'jeigu ru
sai i^epakeiš reikalavimų, tai 
gal būt artimoj' ateity Suomi
jai teks* atšaukti iš Maskvos 
savo' delegaciją.

- Rusų-šuomių derybos pa-

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
12. — Sir Edward Grigg, in
formacijų ministerijos parla
mentinis sekretorius, pasakyto
je šeštadienį kalboj apibudino 
pagrindą taikai. Pagrindas, pa
sak Griggo, turėtų būti toks: 
nereikalauti daugiau teritorijų; 
nediktuoti taikos — taika vi
sų šalių, kad jos nustatyme ir 
vokiečiai dalyvautų; kad tai
kos sąlygos turėtų omenėje vi
sos Europos, o ne vien talki
ninkų gerovę.

KAUNAS. — Vokietijos vy
riausybės įgaliotinis vokiečiams 
iš Estijos ir Latvijos perkelti į 
reichą, kurs lankėsi ir Lietu
voje, spaudos atstovams pa
reiškė, kad dėl vokiečių perkė
limo iš Lietuvos reicho vyriau
sybė dar nesiėmušį- jokios ini
ciatyvos. Vokiečių grąžinimas į 
reichą negalįs būti atliktas vie
nu kartu. Kada busią pradėta 
tartis su Lietuva dėl vokiečių 
škelimo, dar nesą žinių. Ber
lyne manoma, kad artimoje 
pteityje dečybų su Lietuva tuo 
Reikalu netenką laukti.

Iš Kauno vokiečių kolonijos 
sluoksnių patiriama, kad šiuo 
metu Lietuvos vokiečiai esą ap
rimę. Tačiau savo turtus dėl 
visa ko jie stengiąsis kuo grei
čiau likviduoti. Vienas atšakiu-♦
gas vokiečių kolonijos asmuo 
pareiškė: “Dabar mes žinome, 
kad anksčiau ar vėliau turėsim 
Lietuvą apleisti.” '

• r '

Nukirto kaizerio 
sunuj galvą

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

Britanija stato nau
ją lėktuvą

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
12. — Artimuose Britanijos oro 
ministerijai rateliuose kalbama, 
kad britai skubina statyti nau
jus kąro' lėktuvus. Tie lėktu
vai esą geriausios kokybės: 
lengvai įpipėruojami, tinkami to
limoms kelionėms, geresni nei 
bet kurie kiti iki šiol pastaty
ti karo lėktuvai.

Artimūose Britanijos oro

kąrolėktuvai.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
12/ — Gautas pranešimas iš 
Danijos sako, kad Hitlerio vy
riausybė nukirto galvą kron- 
princui Wilhelmui, buvusio Vo
kietijos kaizerio sunui. Pirmes- 
nius tokius pat pranešimus na
cių vyriausybė yra paneigusi.

— i .. ...........................-

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
12. — Gyvenantiems Belgijoje 
britams duotas įsakymąs išsi
kraustyti iš Belgijos kaip ga
lima greičiau.

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius dabar, siunčia pinigus Lie
tuvon (įskaitant Vilniaus kraštą) 
telegrama.
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Ponai, prašau pirmyn, dafr
rei

AKIU SPECIALISTAI

Iš Lietuvos

alima .važiuo

KITATAUČIAI
bilietais

SALTIMIERD Laidotuvių Piręktęriąi

ADVOKATAI

No. 2312

Vardas ir pavardė

Garsinkites “N-nose”

p,riųs. Jis ątsąko ne to 
kaina, bet daug kartu

)S 0818 
kmadieniais

Atdara vakarais iki vaL 
Nedaliomis iki 1 y. dieną

tikruo-:
i. -Yra

viciaus g 
pvz

dame į
tobusus
čia u važiuoja, < 
name autobuse daugiau žrponių, 
didesnė spūstis.

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vąka \ 
valandai dieną.
Pitone MIDWA¥ 2880

Mietas ir valstija

Remkite Lietuvišką 
žyduką 

Nathan Kanter
.MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wb61esąle
4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

DR. STRIKOL’LS
Gydytojas ir .Chipirgas 
Ofisas 4645 SO. ' ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pągal sus:
Ofiso {tel.: lAkDS 4 

Jtfąmų JFbl.: JPROSPECJ

niųs 3 ,męnesįus .rądijo abonen 
.tų padidėjo 1,494.

arimą
1930

Pasitaiko “specialistų”, ku
rie dabai dažnai mėgina pava
žiuoti nemokamai. Yra keleivių 
turinčių nuolatinius bilietus. 
Vieni juos perka mėnesiui, ki
ti metams, dar kiti juos iš sa-

•nuolati-

Apie žmones, kurie mŽRstą važiuoti nejnąko^nai ir ku
rie išeidami 4s autobusų “gąlyas pameta”. — Koks 
rastų daiktų likimas. — Kur dėdami vagių atimti 
daiktai.

Poniutė, prašau išeiti pro

CHA W IR SŪNUS -' '
1 Plaee Phone Canal 2515
Ęast 108 th Street Tol. Pullpian 1270

Pirmad., lapkričio Iš, 1939

kesčiųs
nupirkti autobusai 
turinti teisę Jiemt 
nėti... Sunkoka .konduktoriams 

. ir su .girtais bei įsigėrusiais ke-i 
I leiviąis. Tiesa, įsakyta girtų i 
. autobusus pėlęisti. Tačiau kaip, 
i nustąty.ti, fkuris girtas ir huris 

tik įsigėręs. Jeina žmogus kiek 
| linksmesnis,1 ramiai atsisėda, o 

kąi autobusas .pradeda važiuo- 
{ ti, tas “linksmuolis” žmogus 

pasidaro visai linksmas, be to, 
neturi pinigų bilietui ir neis- 
prašomas iš autobuso. Nepalo-, 
gu tokius su policijos pagalba 
iškrapštyti iš autobuso, o pa
likus autobuse sunku susikaU 

y bęti. Par yja viena keleivių rųl 
i šis, kuriems pritrūksta pinigų; 
J įsėda koks senelis ar senelėj 
I ilgai krapštę kišenėje suranda 
I 15 cnt., o mažiausiai bilietui 
J įteikia 20 cnt. .Senelis vos pa- 
I (eina. Nesmagu tokį iškelti, ta
pčiau be bilieto vežti negalima, 
■ nes už kiekviena kontrolės ras- 
1 tų autobuse be bilieto atsako

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn 
4Č31 SOUTH ASHLAND AVĖ.

' Ofiso valandas.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephonfc PJLAZA 3200

..... " s. i*, mažęika
3319 Lįtuanįca Avenue

Ofisas ir 
1034 W. 18th St, 

■ Valandos nuo 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėįiomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

reikalauja naujo bilieto. Kon
fliktas. Kai kurie važiuoja į 
Šančius įsėdžia prie Daukanto 
gatvės (dabar ten nesustoja) 
ir duoda konduktoriui 50 ęnt. 
Vęl konfliktas ir priedų — už
gaulus žodžiai, girdi, “aš visuo
met iš miesto važiuoju už 40 
cnt, o tamsta nori pasipelnyti, 
reikalauji 50 cnt, ir tt. Ne vi
sus galima įtikinti, kad tik nuo 

» • t /

Mickevičiaus g 
ti už 40 cnt.

KAUNAS. — Spalių 1 d. Lie
tuvoje buvo £9,393 įregistruoji

KAUNAS. — Lietūkis yra pa
ruošęs kelioliką vagonų reika- 
lipgiautdų prekių, skiriamų Vil
niaus miesto ir krašto reika
lams, kurias pąsiųs pirmuoju 
traukiniu.

lllllllllillllliIlHillIlhlllliailllll

Amt>ulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46tih Street Yards 0782

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 ĄrcKer A ve.
(prįe Kedzie Avė.) 

BRIČHTON BANK BUILDING 
Atdara .10:00 v. r. iki 9:00 v. v 

Trečiadieniais Susitarus
Tel. Lafayette 3151

M

S«wi

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St, Chlcago, fa.

Čia įdedu 10 centų U prašau atsiųsti man Pavyzdį No

J. MULEVIČIUS
4348 S. Caliitornia Avenųe .Phoųe Lafayette 3572

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis 
. Mbtėrų ir -Vaikų - ligų gydytoja- 

6960 So. Halsted St.
Valandos 
išskyrus seredomis ir subatomis.

COHL iw, N66DLSČRAFT ŠERVKJ6, INC “ ' ” ' - '

JIFFY CROCHETED GLOTH PATTĖRbl .2312 
o. 2312—Mėgsta Staltiesė.

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

2.400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 įki 8 vak 

Telefonas SEELEY 7330
Nąiąų telefonas Brunswick ,0597

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ

Dr. F. Puisucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valąndos .kasdien ^-4 ir 6 ° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Dąmen. Hemlock 6699

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

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

,aboratorija
netoli Morgan St.
10—12 pietų ir

' Ofiso Tel. Virginia 0036. 
jųesidence Tel. BĘVERLY £244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
• Ofiso Valandos:
nuo 1—3 ir nuo 6-—8:30 vai. vakaro 
8939, SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
' Valandos—9-r-10 A. M.

Ncdėlioj pagal sutartį.

retai važiuoja, nesuprasdami" 
Į tvarkos važiuoją toliau nei ga

bi, kiti su pažįstąmu pęr ilgai H pirktą bilietą. Pvz., jie 
užsikalba ir dėl to įvykątą jvai-^žino, kad už 40 .cnt. iš Šančių

nai daug
savininkų pažįsta

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230

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

Physical Therapy 
and Midvvife

Kiekvieną dieną 
6630 S. Westem av. 
Tel. Hemilock 9,252
SĮubatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office llours: 2-4 p. m. 7-8:30 1. m.

DR. ST. NAIKELlS 
jPpYSICIAN AND SURGEON 

3261 So. Halsted Street

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299.

Dr. Charles Segal
6 F I S 'A Š ”

4729 So. Ashland Ąve 
2-ros lubos ' -*"* *

CHICAGO: .ILL. ‘ 
OFISO VALANDOS* 

vai. ryto; nuo 2 ii . . . - - --- L
^dėliomis nuo 10 iki 12

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valančios: nuo 1—3 dr 7—8 

Seredomis ir riedėk pagal sutartį 
llež. ^631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTU 

DALjYSjE

, . .. . ūsų
apskaičiavimą dėl na-

> CRANE COAL £OMPĄNY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas TORTSMODTH *2 

POCAHONTAS ,Mine ^Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių ,išimta Perkant S7-65
5 tonus ar daugiau ....... ....................
PETROLEUM CAfcBON COKE „4Q
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas' r ’ 

Sales Tax ekstra.
—-- ... - • - . . - i

iliiiiliuiiiiiiiiiiliiiiiiitn Atnmi

NARIAI
\ ' I■■ . ■

Chįcagos,.
■Cicero
UįetuyiŲ 
Pir^ktoriŲ 
Abociacijos 
................... .

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.
T^laųdos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėlibmis pagal sutartį.

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street - 

Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.LIETUVIS ’
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų ■ garantavimas. ' 
Optorųetrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti' prięžastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervųptu- 
mo‘, skaudamą akių khrštį, atitaiso 
trųiųparegystę ir toliregystę. Pri-| 
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 
ju elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama: 
į ' mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 12 popiet. 
Daųgelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akhiių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South -Ashland Av.

” Ehdnė YARDS 1373.

mu! 
nių bilietų 
Tačiau nuolatinius bilietus tu
ri flaųg žmonių ir visus pažin
ai jiegąlima. Konduktoriai > rei- 
kalauja parodyti bilietą. Tačiau 
kai daug žmogių, kai reikia sku
bėti visus aprūpinti 
konduktoriai dažnai patiki pa
sakymu, kad turi nuolatinį bi
lietą. Tuo pasinaudoja smulkus 
spk^ęliai ir aplamai tokie, ku
rie nori nenąokainai pavažinė
ti. Jie rimtu veidu pareiškia, 
“turiu nuolatinį”. Bet dažnai 
,tok,ie pareiškėjai įkliūva. Kon
duktorių akys įgudusios. Jie 
labai dažnai atskiria tikruosius 
ir “tikruosius” nųplatinių bilįe- 
,tų savininkus. Sučiupę 
sius” atiduoda polidij 
dar viena ryšis nemokamai va
žinėjančių. Jų, tiesa, maž^K 
Moteriškė įsėda į autobusą ir 
važiuoja. Kai pąreikąląuja mį- 
.sįpirltti bilietą, pąreiękia, kad 
ji neturinti pinigų. O kita rka- 
tegoriškąi .pareiškia, Lad ji miė- 
s|p savivaldybei ^.mokanti; mo
kesčius įr už (uos pinigus esą 

kuriais ji 
amai važi-

S U FPL Y UOMPA JN Y Npt Įnc
10 Wcst 18th Street 

Į yąkąrus nuo State Street
Ir musų patyrę? -inžinierius atvažiuos 
namus (r,, suteiks DYKAI 
nų šildyippb reikmenų naujų ar \se- * «
nų (pląnt) garu.arbą J ĮI
deniu šildomą. ' . . 4 .
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė- - mS 
nėšiai išmokėjimui—Žema TpalU’ _Jįnjiįį 
kanų .kaina. Lietuvi? saiesmanas .n/fSfž

K. P. SUGIS 
ADVOKATAS

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

Telefonas Y
Ketvirtadieniais ir 

pagal sutartį

ANTANAS M. ^MLiLU^ 
3^07 LiljUanįca Avenue Phone Yąrds 4908

YA£P8 ^146VALANt>OS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 
' 4 ir $ iki 9. '

Birma dieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šventadieniais: 11 iki 12.

:Dr. Y. A. Šimkus 
GYDYTŲ JAS IR CJ^iąURGAS 

Ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

DR. A. JĘNKINS 
.(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 Wėst 63rd Street '

Ofiso valandos: nuo 1—4 -ir nuo 
7—'9 vak vakaro ir pągal sųtąijtį. 
Ofiso Tel. ■' PROŠPECT «737 
Namų Tel. VIRGINIA 2421

J k1 UJJ.’J |,TJ..I 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

AMBVLANCE '' 
©IEN4.

YisiTelef  onai YARDS 17414742
F m , Jl&)5-07 So. Hermitage Avfc į 

4447 South Fairfield Avenue 
į Telefoną* LAFAYETTE ««

* koplyčios visose 
JL^.€3L1 Chicagos dalyse

■ 1 ■' 1 i iM ............................... .. ..............

galima atvažiuoti į rpįestą. Ta-'kęn^ 
-Čiau nežino, kad už tiek pini- ;biliątp 
gų gali važiuoti tik iki Micke- daugiau/,o .kiurio konduktoriaus

Tam keleiviui reikia, .ąptąrjnąpjąĮnatpe! autobuse 'daz- 
., iki apygardos teismo. Jis nai pasitaiko keleivių be bilie- 
važiųoja. Konduktorius pa- tų, toks konduktorius nustoja 

tąrnybųš. ‘ Kpndųktorius gaunat 
nedidelę .ąįgą. Jis ,/ięgali kiek- 
yienam, kuriam stinga pinigų 
pridėti įš sayo kišenės. Laime 
tokio bepinigio jei autobuse yra 
labiau pasiturinčių keleivių, ku
rie vargšui ųuperka bilietą ^r 
prideda trukstdmus kelis cen-

Miesto y susisiekime ilgiau
sias autobusų • kelias nuo 'Ro
tušės iki A. Panemunės (Biru
tės g.). Važiuojama apie pusę 
vaiandos. Kauniškiams visos! 
sustojimo vietos žinomos. Ta
čiau kai kurie keleiviai susto 
jimo vietas sumąišo, nepąąte-

P. J. RIDIKAS
33M So. Halsted Street YARDS 1419

Dr. V. E. SffiDUNSKI
DENTISTAS

Pirm., Trėčiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETtE 3650

riauši
pasispauskit. Popas, ląestpyįkft tlęivi^i

ANTHONY B. PETKUS 
;6834 JVeątęrp Avė. ^hpne -Grp^ehiU 0142
J.44.0 '^Q|ith 49th Cpųil, tC|cero Cicero 2109t

įlipti. Ponai, paskubėkite .balsiai pagarąipę apie sUst-oji-J 
mo Vietą, kiti į šoferius, kad 

priešakines duris. 0 kur panę’č j.įę .per .greitai :duris uždarę., 
lipi — prašau pro ųžpakalįnes Tačiau , .daugiausia pretenzijų 
duris. — Tokius paraginijnus pareiškia konduktoriai į kelei- 
dabar nuolat girdime, kai įsė- vips. 'Bilietas pirktas iki Mic- 

miesto susisiekimo ąų- kęyičiaus gatvės, o keleivis va- 
Dabar autobusai ^e- $it|oja ,ęĮar vįeną kvartalą. Tie- 

dėl to kiekyje-, sa, kai jkurie ąąmo,mngai mė 
' •- * nepiokajnai <tolįau nuva

žiuoti, bet ląb^i dainai prava
žiuoja nęnoromis, apsirikę." 
Tuomet konduktorius reikaląu-“ 
ja nusipįrkti papildomą bilietą.. 
Vienas nusiperką geruoju, ki- 
,tas kiek .pasibaręs, o dar kitam 
|rtenka net policinių priemonių J

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos' Lietuvių Daktarų 

_■ > prąygĮjftS .NyiąL
Ofiso Tel. YARDS .5921

DR. BERTASH
756 W.est 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėįiomis pagal sūtartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvvood 5107.KLAUSYKIME
RYTMETINIŲ

W.H.I.P.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, .trečiadieniais ir sekmadie 

niaiis pagal susitarimą.
^Telefonas HEMLQCK ,«111

Kiti Lietuviai Daktarai

K#



Kai lauke darganos siaučia

t,. ... ... . ■ NAUjiĖNŲ-ACMĖ.'I^lonhoio
- Eleanor Holin, kino žvaigždė, ir Billy Rose, teatrų manadžeris,

Sibiro 
ir ki- 
nebai- 
mėne- 

ir

VI-
ii

na-

drugiai lenda. Čia nežinomas 
karo frontas rupi, čia vedybų 
klausimas! Bet juste juntu, kad 
Šura, man vis darosi artimesnė, 
malonesnė! Taip, šurą aš myliu, 
aš ją visuomet mylėjau! šura, 
tai mano svajonė. Mėginu ją ly
ginti su kitomis, kada nors ma
tytomis moterimis, — ne šūra 
jas visas praneša!

Šura, — kaip maloniai skam
ba tasai žodis! šura, man žadė
ta, mano'parinktoji! Nekantrai!-, 
damas laukiu ryto. O tasai ry
tas nulėmė viską! Gautas įsaky
mas rytojaus dieną vykti į fron
tą. Juk kitaip ir būti negalėjo, 
bet ta žinia mus visus lyg per
kūnas dienos giedroje nustebi
no. Tur būt, visi mes save ap- 
gaudinėjome, visi manėme, gal
vojome, kad karas tuoj baigsis 
ir gal man neteks karo fronto 
matyti, o vienok... Ištisą^ dieną 
mes veik visi tylėjome. Motina, 
motina slapčiomis ne vieną aša
rą išliejo. O sesuo, sesuo ma
nęs neatleido. Girdi, nors susi
žadėk! Vakare pakviesiu Šurą, 
tark jai žodį! Gerai, sakau, pa
kviesk. Atėjo vakaras. Visa šei
ma prie stalo susirinko. Stalas 
baltai nuklotas, visokiomis gė
rybėmis apdėtas. Verda virdu
lys. Tylu, mažai kas kalba, o 
laikrodis ... tik, tik, tik ... Bė
ga laikas! Kaip šėlusiai greitai 
jisai bėga, nors imčiau ir su
stabdyčiau laikrodį! įkyru, įky
ru iki gyvo kaulo! Lukesis, ne
žinomas hikesis šėlusiai kanki
na! Prasivėrė durys. Tai ji! šu
ra atėjo. Aš visas virpėjau. Kei
sta, juk seni draugai, 
niek 
veidą? nedrįsau pažiūrėti? šura, 
kaipJvisuomet, linksma, smagi’ju sau. Ką aš jai sakysiu? ŠU- 
visus pasisveikino. Spaudžiau * ra, ir pabučiuosiu, juk ji vis- 
jos ranką ir visas virpėjau, ji, ką supras, pagaliau sesuo išsi-

NEW YORK, 
išsiėmė daisnį vedyboms.

patrulius patikrinti. įjes likusiu 
ji sugulėm ir kietai sumigom.

Rytą mūs skaisti saulutė pa
liko. Musų jauno kario dar ne
buvo. Niekas iš musų nesiteira* 
vo, kur jisai. Vidudienyje suti
kau daktarą. Pasisveikinau ir ji* 
sai man pasakoja:

—Keista, keista, kaip žmonėm 
kartais beprasmiai dingsta, mir-į 
šta... I

*

—Kame dalykas, — lyg nege
rą nujausdamas klausiau aš jo?

—Chm, žinote, tiesiai į smil
kinį, o voš kelios dienos, kaip 
čia į tą pragarą atvyko...

—Apie ką jus kalbate?
—Nugi, apie jūsų jaunesnįjį 

karininką!.
—Ką ' jus kalbate, tai negali 

būti, tur būt, klystate?
—Gal norite pažiūrėti, dar ne

užkastas?
Daktarui aš lygiai nieko ne 

atsakiau. Vėl įlindau į urvą. At
sisėdau. Ir jei kartais kas nau-. 
jas ateidavo, aš vis įstabiai žilu

PALYGINK MAS VERTYBES 
musų labai pigios kainos 
kerta jūsų bbas pusiau.

Naujos 2x4 ..............

Plaster lentos 3/8 
storio ................

Sienoms lentos 4x6 
iki 4x10 ..... ..

Naujos 1x6 lentos....

Pirk skolon. Imk 3 
išmokėti.

Albert Lumber & 
Supply Co.

3&00 SO. WESTERN AVĖ.

2c
2c
2c

metus

IND. NUA or EGG $6.00
4” CARBON ........................ '8.00

Kroviniai—Plūs Taksai 
50 certifikatų kokybės kuro
VIRGIUI A COAL CO

rodos, 
nepasikeitė, o aš jai į

tai pastebėjo iT paklausė, ar aš plepėjo. Nedrąsiai einu prie šit- jisai taip garsiai takojo, takse- jas ateidavo, aš vis įstabiai žiu- 
' ’ • , , taip, jo smūgius aš savo rėja u, ar kartais lasai jaunuo-

- smilkinyje jutau! štai ir dabar Hs ♦nesugrįžta! Prolarpiais aš
• ‘ • V 1 v • ***1*11 f

sveikas esąs. ros. Ji mano nedrąsą pastebėjo jo ..
— Sveikas, tik ryloj išvažiuo- ir juokdamosi tarė: 

ju.
—Na lai mes iškilmingai pa

lydėsime ir palinkėsime generd-

Na koks jus kareivis, kad juntu, kaip jisai laksi ir smilki- 
ks pasidarėte nedrąsus, —• ir,nyje atsiliepia.

Naktis prabėgo, kaip vienajuokiasi.
i Nebežinojau, ką jai atsakyti minutė. Rytą aš jau stotyje. Jau 

Kokia ji linksma, smagi, juo- ir kažkaip išsitariau:
kauja, dainuoja, štai tik dabar 
aš pastebėjau kokios jos savo
tiškai gražios akys! Juodos, 
tamsios, bet lyg iš mažutėlių 
krikštolo dalelyčių sudėtos. Tai 
retai pastebiamos akys. Savo a- 
kių ji tikras valdovas. Tai jas 
primerkia, tai taip plačiai pra
veria, rodos, jos širdies gelmes 
pamatysi! Plaukai juodi,o vei
das skaistus, baltutis. Ne, tik šį 
vakar,ašai įsitikinau, kokia šau
nieji moteris. Matau, mano se
sutė jau diriguoja. Visi iš kam
bario išeina, tik mudu du su 
šura pasiliekava.

—Dabar, arba niekad, galvo-

Šura manęs lauke. Širdis virpe-
--Šura, ar mes dar pasimaty- j(), atsisveikinant aš ją apkabin

sime?
—O dėl ko ne ?‘ Štai rytoj aš 

jus palydėsiu, o paskui, paskui 
kokį laiką nesima'lysime, o pas-

te atgal! *r
Ji tuos žodžius kažkaip savo

tiškai tarė. Man tuo metu taip 
norėjosi ją pabučiuoti ir .. .'Tiė- 
išdrįsau. Namiškiai vėl visi su
sirinko. Laukė naujienos, bet i“. ■nudviem nebuvo kas sakyti. Ai
škiai mačiau, kad mano sesulė 
labai nepatenkinta.

Laikas l)ėgo, o kaip tasai lai
kas greitai bėgo! Keista, laikro
dis visuomet musų kambaryje 
kabojo ir.'visuomet; jisai ėjo, bet 
man atrodę, kad tik tą vakarą

ti norėjau, bet lygiai taip ka p 
jnano tėvas daro, tik savo kak
tą prie jos kaktos pridėjau. Ko
kia ji buvo karšia.

—Sudiev, ir traukinys išėjo. 
Sudiev Sibire, sucliev mano gim
tasai 
sų t
kėjau, kad toksai karo frontas! 
Jis man romantiškiau atrodė!

Nutilo jisai kalbėjęs. Tylėjo
me ir mes visi ir, tur būt, kiek
vienas iš musų prisiminė savo 
gimtinę, savo taip netolimą pra-

e! Ir štai dabar aš ju- 
sedžiu; Tiesa, nesiti-

Vėjas nustojo pūtęs, šalo, 
dangus nusiblaivino, žvaigždės 
spindėjo. Tasai studentas, jau
nas karys, gavo įsakymą eili

! Prolarpiais aš 
girdėjau jo žodžius, jį kalbant.

Vakarop, kai mes visi susirin
kame, vienas iš musų tarė:

- Jaunas buvo, buvo nepaty
ręs, gal tėvams iš anksto nieko 
neparašė. Reiktų mums praneš 
ti. Mes visi tylėjome, bot visi 
supratome apie ką kalbama.

—Reikia ir Šurai parašyt*, — 
tarė musų vienas.

Ir nejučiomis mes visi patik
rinome musų laiškus jau iš ank
sto saviems artimiems paruoš
tus.,

Tą naktį aš nemiegojau. Išė
jau į mišką ir vieną vienintelį 
žodį daug kartų kartojau:

—Šura! Šura!
O kai išaušo, vėl slinkau į tą 

urvą ir nejučiomis išsiveržė žo
džiai:

—Kieno dabar eilė?
x —Vistaspats
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(Iš didžiojo karo užrašų 
knygelės)

Musų urve oras buvo tvan
kus, kaip sako, nors imk ir kir
vį kabink. Ištisą dieną mes še
ši vyrai sėdime tame urve. Lau^ 
ke darganos siaučia. Žiema, bet 
susimetė lyti, gal* greičiau tirš
tu drėgnu sniegu snigti. Ore dar 
drimba sniegas, bet vos spėja 
jisai žemėn nukristi, pavirsta į 
vandenį. Siaučia šiurpus, nema- 
lonus vėjas. Iš to urvo nesinori 
nė nosies iškišti. O čia nėra kas 
veikti. Gulime, sėdime ir vėl gu
lame ir miegame. Musų tarpe 
vienas naujokas. Vos keletą die
nų į frontą atvykęs. Vyras dar 
mūšių nematęs. Jaunas, žvalus, 
linksmas. Jisai tiesiai iš 
atvyko. Studentas. Kaip 
tus, taip ir jį dar mokslo 
gus mobilizavo. Per kelis
sius baigė kariūnų mokslą 
štai jau fronte. Jaunesnysis ka
rininkas. šėlusiai jisai nuobo
džiauja. Nenurimsta, kalba, vi
sai nepaisant ar jo kas klauso.

Tarpais įkyru jo klausyta, o 
tarpais įdomu.

—Eeh, pas mus Sibire ne to
kios žiemos, kaip čia. Liūtis, o 
ne žiema. Sibire, kaip užeina 
šalčiai, tai visą žiemą neatlei
džia. Sniegas po kojų cypauja, 
šaltis veidus taip glamonėji, 
kad vos kvapą gali atgauti. Sau
lė šviečia, o sniegas taip blizga, 
kad akių negali atmerkti! Tai 
bent žiema, o čia... Nutilo, o 
paskui vėl lyg svajodamas, 
sai nepaisydamas, ar kas 
klauso, tęsia toliau.

—Ech, dabar pas mus
muose šilta. Virdulys ant stalo 
šnabžda. Motina siuva, o sesuo 
pamokas ruošia. Tėvas, žinbma, 
dienraštį skaito ir politikuoja. 

'Smagu! Tylu, ramu, jauku! 
Lauke tamsu, šunes loja, žvaigž
dės mirga ir tvoros nito šalčty 
sproginėja. Sibiras? Kas jį gerai 
pažįsta, tas jį pimilsta! Amžini 
miškai, tai dykumos, tai plačios 
upės! Koks išlaisvis! 
lenai žemės užtenka, 
dirbti!

Ir vėl jisai nutyla,
Įdek patylės staiga lyg į maųe 
kreipdapiasis taria:

—Visai galimas daiktas, kad 
ir ji dabar mano šeimoje sėdi? 
Kaip jus manote, ar gerai pa
dariau, kad aš prieš išvyksiant 
nevedžiau? A?

Tyliu, aš ir kiti jam nieko ne
atsako. Jis ir nelaukia atsaky
mo.

—Sesers draugė, šauni mer
giotė iš mažų dienų mus lankė, 
mes kartu augome. Buvome 
draugai, ir tiek. Keista, kaip gy
venime kartais būva! Nesupai
syti! Kartu augome, žaidėme, 
pykomės, bičiuliavomės. Ir tiek. 
Bet štai man kariūnų mokyklą 
baigus, sesuo ir prikibo prie 
manęs, sako vesk, nevažiuok į 
frontą nevedęs. Bus ramiau ir 
šilčiau.

—Kągi aš vesiu, kad neturiu 
ką? — O ji sako, kaip tai netu
ri ką, ogi šurą, suprask, mano 
sesers draugę. Man tokia mintis 
niekuomet nė į galvą neatėjo! 
Juokai ir tiek. Bet sesuo neat- 
leisdama perša. Juokauju,* o 
širdyje juntu, kaįg šiluma tvys- 

ura, ta juo- 
dainininkė,

rdyje juntu, kam < 
ta. Veidai kaistaRš 
dukė Šura! Puiki 
neprasta pasakorė, muzikos mė
gėja. šura, ji gyva mano akyse 
stovi! O sesutė tik čiauška ir 
čiauška. Sako, nejau toksai ak
las storžievis buvai ir nejutai 
tu Šuros! Šura, tavo patikimiau
sia draugė, jei nori tuoj ją kvie
čiu ir atliktas kriukis, ji tavo 
žmona! Sesuo tryna rankas iš 
džiaugsmo, o motinai tvirtina, 
Ihul aš geresnės žmonos niekuo
met negausiąs. Tai tikras radi
nys! Atsikalbinėju, pagaliau nu
tariame, kad tytojaus dieną —■ 
tai galutinai išrišime. Visą nak
tį neramiai miegu, jei tai mie
gu bendrai galima pavadinti. 
Visokios įkyrios mintys, kaip
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pagalbą Italija ir Rusija, a jos neina: Jisai norėtų sukel- 
,i prieš anglus ir franeuzųs Balkanų kraštus, o jie nesi- 
duodą. šešios Balkanų valstybės tik-ką nutarė sudaryti 
neutralų bloką, kuris priešinsis vokiečių ir rusų pastan
goms į tą sritį įsiskverbti. Hitleriui nepasisekė ir sulai
kyti Ameriką nuo ginklų pardavinėjimo sąjungininkams.

< Dąr yra pavojus, kad Hitleris gali iš desperacijos 
pulti Holandiją ir Belgiją arba Švencariją. Bet ir čia ji
sai kažin ar beturės drąsos rizikuoti, sukeliant prieš save 
pasaulio opiniją.

Karo lokalizavimas darosi vis labiau ir labiau pana
šus į tai, kad Vokietija yrą izoliuota ir apsiausta iš visų 
pusių. Kaip ilgai ji galės šitokioje padėtyje laikytis?

Mes mokame laukti
Lenkų ultimatumas. — Demonstracijos ir grūmojimai. —- 

Vos spėjome atsipeikėti ir vėl susilaukėme skaudaus 
smūgio iš Vokietijos puses. Mes geidžiame tik vie
no, būtent, norime, kad mus paliktų ramybėje. — So
vietu neprašyta ir jėga užkarta “globa”. — Lietuvai 

MesI
vietų neprašytą ir jėga užkarta “globa’ 
teko tą globą priimti, nes prieš veją nepapūsi 
laukiame, ką mums atneš rytojus, ir nerimaujame.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

/ —Lai gyvuoja Lietuva, lai gy
vuoja lietuvių tauta!

-^-Mes jus neužmiršime!
' Mes ramiai, nors ir giliai su
sijaudinę jiems atsakome:

—Palikite mus ramybėje, jo
kios paslaugos avansu žadėtos 
mes nenorime ir jokios globbs 
nepageidaujame. Palikite mus 
ramybėje! Savas žaisdas mes/ 
patys sutvarstysime! Taip, mes 
norime išlikti visai neutralus!

(Bus daugiau)

Nejauku, skaudu!

Mykolas Sleževičius
Ą P ŽVALGAI

y *Liūdną žinią vakar “Naujienoms” (ir^adv. F. J.. Ba- 
gočiui) pranešė buy. Lietuvos prezidentas, Dr. Kazys 
Gricius: Lietuvos valstiečių liaudininkų vadas, Mykolas 
Sleževičius, mirė. Jisai ėjo dar tik 58 metus amžiaus.

Velionis buvo jaunesniosios lietuvių tautinio atgimi
mo kartos veikėjas. Jisai gimė tik vienais metais anks
čiau^, negu pradėjo eiti “Aušra”. Lietuvos politiniame ju
dėjime jisai iškilo ąpie pabaigą pasaulio karo, kai ėmė 
organizuotis nepriklausomoji Lietuva.

Po 1905-6 m. revoliucijos, dešinysis senosios Demo
kratų partijos sparnas, su Antanu Smetona priešakyje, 
atsimetė nuo partijos ir susidėjo su “liberaliniais” kleri
kalais, kun. J. Tumo rųsies. Iš jų, laikui bėgant, susidarė 
Tautininkų partija. O demokratų veteranai, Felicija Bort- 
kevičienė, Dr. K. Grinius ir k., norėdami savo organiza
ciją sustiprinti, stengėsi pritraukti naujų jėgi^ iš jaunuo
menės. Vienas tų jaunų veikėjų buvo Mykolas Sleževi
čius.

Jo gabumai, kaipo kalbėtojo ir organizatoriaus, ne
truko pasireikšti. Pasaulio karo metu jį matome jau De
mokratų partijos ir Valstiečių sąjungos vadovybėje. Šios 
dvi organizacijos susiliejo į. Valstiečių Socialistų Liaudi
ninkų Partiją, kuri po Rusijos 1917 metų revoliucijos įta
ka buvo priėmusi gąną radikalų ir net socialistinį pro
gramą.

Karui pasibaigus, Lietuva nusikratė vokiškų, oku? 
pantų, ir susiorganizavo pirmas Voldemaro kabinetas. 
Šiam pakrikus, vyriausybės priešakyje atsistojo Mykolas 
Sleževičius. Jo vadovybėje pradėjo kurtis Lietuvos armi
ja iš savanorių/ t L L . m < v t . ;/ 4

Mykolas Sleževičius "vėl buvo miniįįęris pirmininkas 
1926 m., kai rinkimus į Seimą laimėjo, valstiečiai liaudi
ninkai ir socialdemokratai. Tą vyriausybę* kaip žinome? 
nuvertė fašistuojąntieji armijos karininkai, kuriems sme
genis parūpino tautininkų vadai, o masinę paramą krikš
čionys demokratai. Perversmo metu velionis sirgo.

Būdamas premjeru, Mykolas Sleževičius ėjo kartu ir 
užsienio reikalų ministęrio pareigas. Užsienio politikoje 
jo žymiausias darbas buvo pasirašymas nepuolimo sutar
ties 'su sovietų Rusija, kjiria, buvo sustiprinti draugingi 
Lietuvos santykiai su didžiąja rytų Europos imperija ir 
buvo patvirtinta Lietuvos teisė į Vilnių ir Vilniaus kraš
tą, kurį tuomet jau valdė Lenkija.

Mykolas Sleževičius dar prieš mirsiant susilaukė Vil
niaus prijungimo prie Lietuvos, bet, deja, tuo pačiu laiku, 
jam teko matyti netikėtą Vilniaus krašto suskaldymą1' 
Atiduodama Seinus, Punską, Suvalkus ir Vyžainį vokie
čiams ir iš 32,000 ketvirtainių mylių ploto Vilniaus kraš
te grąžindama Lietuvai tiktai apie 4,000 ketvirtainių my
lių, sovietų valdžią, aišku, sulaužė savo sutartį, pasirašy
tą su Mykolu Sleževičium, — kas jam, be abejonės, reiš
kė skaudų nusivylimą paskutinėse jo gyvenimo dienose.

Labai gaila,, kad šiais sunkiais Lietuvai laikais jos 
liaudis neteko vieno gabiausiųjų savo darbuotojų ir vadų.

Velionis buvo nuoširdus draugas ir “Naujienų”. Kar
tu ąų Drr Kaziu Grinium, Felicija Bortkęyičiene ir ki
tais. žymiais vai. liaudininkų žmonėmis, jisai pereitą pa
vasarį sveikino “Naujienąs” su jų 25 metų sukaktuvėmis.

“Naujienos” reiškia gilią, užuojautą velionio našlei, 
jo draugams ir bendradarbiams!

RUSAI ESTIJOJE JAU 
STATO REIKALA

VIMUS
Vos spėjo sovietų armijos da- 

ys atvykti į Estiją, kai Estijos 
rusai pradėjo statyti reikalavi
mus valdžiai. Telegrama iš Tal- 
inno (Estijos sostinės, buv. Re- 

velio) praneša, kad sovietų-Es- 
tijos pakto rezultate rusai sten- 
giasii Estijoje įgyti daugiau tei
sių, kaipo tautinė grupėj ir pa
reikalavo įsteigti atskirą val
džios departamentą rusų reika
lam# ginti. Telegrama sako: >.

“Manoma, kad šitą suma
nymą remia oficialiai sovietų 
slųoksniąi, kurie deda pastan
gas sustiprinti sovietų itaką.”
Taigi Maskva jąu bando Esti

ją surusinti ir susovietinti, — 
nors sutartyje su estais ji žadė
jo į Estijos, vidaus reikalus ne
sikišti. i.

AM. DARBO PARTIJA 
4NEW YORKO RIN

KIMUOSE

; i r"

Karo lokalizavimas
Dabartinis kąrąs, matyt,’ inęišfeivystys į tikrą pąsau* 

Ho kąrą. Jisąi, tiesa, nėrą vien tiktai Europos ką^ąą, nes 
jame dalyvaują britų ir franeuzų imperijos, kurių žemės 
yra išsijnėčiuąios visuose kontinentuose. Bet u^ tąį pačio
je Europoje didelė dauguma valstybių į kąrą dar nėra 
įsivėlųsios. Ir ąt^odo, kad jos pasiliks Tieutrągoą iki galo. 
' Karas tapo lokalizuotas. / \

Reikia pastebėti, kad karą lokalizuoti J^i^ąią. uo
rėje Hitleris. Jo visas planas buvo toks: 
Lenkija taip greitai, kad kitos valstybės nt 
o paskui paskelbti, kad jau dabar <<taiWr W 
muštis nebėra prasmės.

Tačiau karo lokalizavimas išėjo ne toks, kokio gei
dė Hitleris. Jisai nestengė sulaikyti anglų ir franeuzų 
nuo įsikišimo. Dabar jisai jau norėtu kad- įąm; į

.New Yorko Am. Darbo Par
tija šluoja lauk komunistus, ku- ] 
rie į ją skverbėsi, * prisidengda
mi “demokratijos” skraiste. Ka- . 
dangi tas šlavimas prasidėjo tik- 
,tąi rugsėjo-spalio ihėn-v (po .to/ 
kai Stalinas susibičiūHavo su 
Hitleriu)', tai partija negalėjo 
kaip reikiant pasiruošti rinki- 1 
maips, įyykusiems pereitą an-, 
tradięnį.. ,

Keršydami Am. Darbo Parti
jai, komunistai stengėsi jai kiek 
galėdami pakenkti. Jib agitavo, 
kad žmonės balsuotų už dęmo^ 
kratus arba republikonus, bet 
tik ne už A. D. Partijos kandi
datus. Dabar komunistai giria? 
si, kad jiems tas sabotažo dar
bas pasisekę. A. Bimba ^‘Lais
vėje” rašo, kad 1937 m. A. Dar
bo Partijos kandidatai buvo su- • 
rinkę 199,322 balsų Brooklynę, 
o dabar “besurinko 96,293 bal
sus. Daugiau kaip šimtu tūks
tančių mažiau!”

Bet kas ,tuos šimtą tūkstan
čių balsų gavo? Ąr komunistai? 
Ne. Nė vienas komunistų kan
didatas nebuVo išrinktas. Reiš
kia, komunistų kova prieš Am. 
Darbo Partiją atnešė naudą de
mokratams ir republikonams.

Visų-pirma, kojnunistai netu
rėjo jokio reikalo lįsti į Darbo 
Partiją, nes jie turi savo parti- • ’ > r .JU- A . . • . - J ...

Tačiau ir komunistų pasigy
rimai, kad jie daug pakenkę 
Am. Darbo Partijai, neatitinka 
tikrenybės. New Yorko “New 
Leader” rašoj kad Darbo Parti
ja pereito antradienio rinki; 
muose surinko apie 250;000 bal
sų, ir tikimas^, kad. yra išrinkti 
4 ar 6 jos atstovai į miesto ta
rybą.

FAŠIZMAS SOVIETŲ 
.SĄJUNGOJE' ■"U

Savaitraštyje “The New Re
public”, kuris per daugelį metų 
laikėsi ląbąi palankaus bolševiz7 
mui krypsnio, lapkričio 8 d. 
buvo įdėtas straipsnis: “Rusija, 
kaipo fašistinė valstybė”. Straip- 
shio autorius yra Vincent Shčė- 
an. , *

nio “socializmo” garbintojas. 
Jo raštai nuolatos puošdavo ko
munistų laikraščių ir žurnalų 
puslapius. Jisai veikė visokiose 
comunistų “fronto? organizaci
jose, iki sovietų valdžia nesu
sidėjo su naciais.

Paminėtame savaitrašty “The 
jį£ew Republic” Vincent Sheean 
prisipažįsta, kad jisai dabar pir
mą kartą rašo kritiškai apie So
vietų Sąjungą. Abejonių jisai 
turėjęs jau ir pirmiaus, bet dar 
vis nenustojęs vilties, kad Ru
sijos bolševikų “eksperimentas” 
atvesiąs prie tikrojo komuniz
mo: tikslas jo akyse pateisinda
vo biaurias priemones, kurias 
vartojo sovietų valdžia. Bet 
šiandien yra aišku, kad to kil
naus tikslo, apie kurį bolševi
kai visą laiką kalbėjo, pas juos 
seniai nebėra. Maskvos diktatū
ra eina ranka už rankos su fa
šistine Berlyno diktatūra.

Vincent Sheean lygink . Stali
no įsigalėjimą Rusijoje su 
“TJiermidoru” Didžiojoje Fran- 
euzijos revoliucijoje.

ThermidOr ir Brumaire.
Pagal revoliucinį Francuzijos 

kalendorių, “Thermidor” buvo 
vardas vieiro vasaros mėnesių. 
Antruose jakobiniečių diktatū
ros. naętųoąey * ^hęrmftibr.o' 9 
hą -- (.t./y^^.^794 in» liepos 27 dJi 
Paryžiuj^ įiyko sukilimas priei 
Robespiėrr^o teroristinę val
džią. Dikfa|orius Robespierre’as 
buvo nuvė^stas ir valdžią paė
mė į savo pankas Direktorija^

Penkiais metais vėliaus įvyko 
antras perversmas, kuris pada«- 
rė galą Frąįicuzijos respublikai. 
■Generolas Napoleonas Bonaparr 
tas pasiskelbė Pirmuoju Konsu
lu, t.< y. faktinu diktatoriujn? 
Tai atsitikę 1799 m. lapkričio 
9 d., o pagal revoliucinį kalen- 
dprių — 18-tą dieną “Briumai- 
re’o. Todėl! šis pakrypimas lin
kui bonapartiškos diktatūros 
yra žinomas istorijoje, kaipo 
^‘Brumaire’o 18-jį”.

Vinęent .Š|ieean sako, kad i» 
Rusijos revoliucija eina pana
šiu keliu tik nętaip sparčiai. 
Bolševizmo įsigalėjimą, po 1917. 
m. spalio-lapkričio perversmo, 
jisai lygina, su Francuzijos ja
kobiniečių (kraštutinės revoliu
cinės partijos) viešpatavimu. 
Mirus Leninui, tarp Rusijos ja
kobiniečių, t. y. bolševikų, ėjo 
kova dėl vadovybės. Šioje kovo
je visus savo konkurentus nu
galėjo DžugašvilirStalinas. Nuo 
1^27 m. prasideda; Stalino dik- 
.taturįs laikotarpis — kas ati
tinką “Thermidoro” fazę Fran- 
cųzijos revoliucijoje.

■ zi Stalinas diktatoriavo, bet val
džioje dar turėjo balsą ir kiti 
bolševizmo vadai. Taėiau Stali
nas savo galią stiprino vis la
biau ir labiau, o jo partneriai, 
•senieji b°$evikai,. savo įtakos 
•valdžioje lajpsnišlęai neteko ir, 
pągaliau, d^ktątopias* juos; visai 
išnaikino. ; Kąip1 Napoleonas 
Francuzijos Direktoriją, taip 
Rusijos komunįstų partijos cen
tro komiteto “Politbiurą”, galų 
galę, visiškai nustelbė Stalinas.

Patapęs absoliutišku, valdovu,

Metai su viršum atgąl, kovo Nejauku, skaudu!
mėnesio pabaigoje, gavę Lenki- Vokietijos radijo stotys, kaip 
jos valstybės ultimatumą, męs įmanydamos šmeižia musų tau- 
Lietuvoje nekantriai laukėme, tą. ' Melas melą lydi, neapykan- 
net: tris dienas laukėme, kuo ta 
byla baigsis. Musų spauda tą į- 
žulų lenkų reikalavimą tik ry
tojaus dieną paskelbė, nors jau 
jo turinį iš įvairių Europos ra- < 
dijo stočių anksčiau žinojome. 
Apytikriai jau susivokėme, koks 
reikalas yra.

Laukėme, nerimavome, spė
liojome, kuo viskas baigsis. Ka-. t 
ro galimumas tuomet buvo vi
sai galimas. Ta mintis vis jau- 
kesnė darėsi. Musų lūkesčiai vis 
augo, didėjo, bujojo. Rytojaus 
diena pasidarė visai netikra. 
Musų krašto likimas pasidarė 
neaiškus.

Ar tik musų krašto likimas 
tuomet buvo sprendžiamas ? Ne! 
Musų visos tautos ir musų kiek
vieno paskirai!

O jei karas?
Mintis įpynė nejaukius visai 

galimus yaizdus! Nervai įtemp
ti, visi nerimo apimti!

Ir visa tai dar dilgino Varšu
voje, Vilniuje vykstančios lenkų 
demonsfraėijos, kurios, buvo per 
radiją transliuojamos. Tuomet 
lenkų, sukurstyta minia šaukte 
šaukė: "

—Marš, marš na Kowno!
Neapykanta, pyktis, kerštas 

savaime augo!
Pagaliau atslūgo. Ultimatu

mas priimtas. Iš jo turėjo sekti 
atitinkamos išvados. Prarijome 
tą kartų kąsnį. Giliai širdyje 

(ąt$jr^o neaiškios nubsęd0.^ nė
rinį židinys. Gyvenimai vėl pa
sukę įprasta vaga. . Visi; musų 
pergyvenimai įgavo nejaukų at
spalvį. Ir štai metai apsisuko, 
ip vėl didis nei’imas.

Po. visą Lietuvą pasklido gan
das, kad Vokietija pasišovė iš 
musų Klaipėdos- kraštą atimti!

Vėl nauji lųkesčiai, vėl didis 
nerimas! Ir kartu tasai neapsa
komas bejėgiškumas! Keletas 
(Įešimčių kartų didesne tauta 
užgula visu savo svoriu mažutę 
Lietuvą, lietuvių tautą.

Pasaulis, tyli, pasaulis kurtus 
musų pergyvenimams! Nėra iš 
kur laukti bet kokios pagalbos* 
net; užuojautos netenka tikėtis.. 
Palikti vieni sau savo likimui-

Nerdniiai slenka valandos, jos 
lydimos karčių pergyvenimų dar 
didesnių nusivylimų 1

r Patapęs absoliutišku, valdovu, 
Stalinas šių metų spalio mėne
sį (gal būt, teisingiau butų pa
sakyti, rugpiučio mėn.) pasuko 

Nuo 1918 m. iki dabar ta!i j bonąpąrtišką kontr-revdliuciją
rašytojasbuvoz didelis f ; V,' JV ■ ■■■ ' >■' i'' . sovjeti*

Iš Lietuvos

ta gausiai sėjama.
Keršto jausmas auga.
Klaipėdos krašto netenkame. 

Vartai per juras į platųjį pa
saulį Vokietijoje atkutusios kry
žiuočių dvosios užtrenkti! Už
verčiamas Lietuvos istorijos la
pas. Tasai lapas ašaromis ir 
krąuju apšlakštytas, suvilgintas. 
' Skaudu, šėlusiai skaudu!

Rauda širdis, skausmai kru
tinę varsto!

Pagaliau apsiprantame. Vėl 
visi kimbame į darbą vienos, 
tik vienos minties lydimi — ne
pasiduoti! Kas liko apsaugoti!

Einame savanoriais, darbo sa
vanoriais likusią mažutytę pa
jūrio juostą stiprinti.

Stiprinti ne tam, kad kam 
nors iš. čia karu grūmoti, bet 
kad lik savo darbo vaisius ap
saugoti, kad ateityje ramiai gy
venti. Kaip kurmiai knisamės, 
pilame žemę, ruošiame busimą 
uostą ir į jį geležinkelį.

Darbas verda, darbas dar ir 
šiandien/nenutrūksta! Vėl gims
ta naujos viltys, nauji lūkesčiai 
Išliksime gyvi, savo krašto lais
vę patikrinsime! Mes norime 
gyventi, mes norime su pasau
liu savarankiai bendradarbiauti, 
mes trokštame save žmonijai pa
reikšti

Ir mes, musų tauta nori, sie
kia pasauliui gyvais pasirodyti,, 
netapti kitų tautų virškinimo 
medžiaga. Mes norime dirbti, 
kurti,>;žmouijos kultūros vaini
ką; savais žiedais įturtinti!

Mes norhne toje teritorijoje, 
kurioje amžiais lietuviai gyve
na, būti šeimininkai ir patys 
spręsti savo likimą !

Tai yra musų teise, tai yra 
musų išmintis, tai yra musų vi
sų kilniausi, aukščiausi troški
mai !

Mes niekam kerštu negrumn- 
jame, męs visus paliekame ra
mybėje ir leiskite mums čia ta
me pajūrio kampelyje, tame 
mažutuliukame žemės gabalėly
je laisvai gyventi! Mes niekam 
skersai kelią nestovime ir esa
me pasiryžę su vakarykščiais 
priešais ne tik taikoje gyventi, 
;įet visais, saitąis bendradarbiau- 
iti.

Vilniečių ir pabėgė
lių reikalu

KAUNAS, lapkričio 9 d. —■ 
Lietuvoje sudarytos kelios vil
niečiams ir pabėgėliams remti 
organizacijos, kurių centrai yra 
Kaune. Vilniečiams remti su
darytas Vyriausias Vilniaus 
Kraštui Remti Komitetas; pabė
gėliais bei internuotais rūpina
si Raudonasis Kryžius, kuris 
turi žydams specialų komitetą. 
Aukas ‘geriausiai- siųsti per 
Chase National Bank ir Irving 
Trust Company.

Vilniaus miestas ir kraštas 
atgauti labai nualinti, todėl ten
ka dalintis kukliais Lietuvos 
ištekliais. Ypatingai sunki naš
ta pabėgėliai, kurių maitinimas 
pavojingai sumažins Lietuvos 
eksportą, todėl amerikiečių au
kos labai laukiamos.

Kaune sudarv

NEW YORKAS, lapkričio 8 
d. — Lenkijos Žydų Federacija 
per Generalinį Konsulatų iš
siuntė kabeliu
tam Komitetui raštinei išlaiky
ti ir kabeliams tūkstantį dole
rių. Aukos pagalbai eis atski
rai.

Vilniečių šelpimo 
organai

mu ir pradėjo vesti imperialis- 
■Įihę politiką.

Rusijoje ne taip, kaip Fran- 
cu^ijoje, tie pasisukimai nuo 
revoliucijos į reakciją įvyko ne 
staigiais perversmais* bet palen
gva, taip kad dauguma žmonių 
įr, nepastebėjo, kaip tos didelės 
atmainos pasidarė. Stalinui ėmė 
12 metų (nuo 1927 m. iki 1939 
m.), ikb jisai patapo tokiu ąu- 
tokratu, kaip Napoleonas. Vin
cent Sheean sako: visi' laukė ir 
bijojo, kad Rusijoje gali įvyk
ti1 “Thęrmidoras”. O tuo tarpu 
šitą, feįze Rusijos revoliucijoje 
ėjo seniai ir jau užsibaigę:

• ‘ •' \
“Thęrmidoras jau praėjo.

Dabar yra Birumaire’ąs.”
/Tai šitaip rašo apie Rusijos

Ir štai ištiko karas!
Kas gali būti baisesnio?
Mes-skubame visam pasauliui 

pareikšti, kad pasiliekame visai 
neutralus, į kitų valstybių gin
čus nesivelsime, jokių sąskaitų 
netiekiame ir nieko nenorime, 
tik vieno' vienintelio trokštame 
— palikti mus ramybėje!

Lietuvoje susidarė bei įsipa
reigojo' du* pagrindiniai orga
nai vilniečiam^ ir pabėgėliams 
šelpti. Jie abu turi centrus Kau
ne. Vyriausias Vilniaus Kraštui 
Remti Komitetas išimtinai rū
pinasi vilniečiais, o Raudonasis 
Kryžius — pabėgėliais ir inter
nuotais. Abu organai deda vi
sas pastangas nelaimingiems 
broliškai bei lietuviškai padėti.

Vilniaus miestas ir kraštas 
atgauti nualinti; gyventojai su
vargę ir stiprios paramos reika
lingi, tad tenka visai tautai su 
vilniečiais dalintis savo kuk
liais ištekliais. Lietuvai ypatin
gai yra sunki našta — pabėgė
liai ir internuotieji, jų maitini
mas ir užlaikymas mažina eks
portą ir tuo sunkina ekonomi
nę būklę.

Visos tautos parama vilnie
čiams ir Lietuvai labai laukia
ma. Dabar laikas ir reikalas 
brolišką ranką ištiesti. —E.

Vilniaus bonai 
ir mes

Lietuvos Ministerių Taryba 
atsižvelgdama į Vilniaus padė
tį ir norėdama Vilnių greitai 

Karo audra slenka musų pa* atstatyti bei Vilniją geležinke- 
sieniais. Saugojamės, stebime, Kais ir plentais su visa šalimi 
žiūrime, kad nė viena kariau- J _
'jaučių ša&ų prie rųusų prikibti milijonų litų paskolą, šita pa-

sujungti nutarė užtraukti 50

skola bus sukelta bonų keliu. 
Paskola vadinsis — Vilniaus 
Paskola, o bonai — Vilniaus 
Bonais.

Vilniaus paskola Jabai reikš
minga ir patrijotinga. Ji bus 
lyg ir pirma dovana senąjai so
stinei Vilniuje ir vilniečiams. 
Jos išpirkime raginama daly
vauti kiekviena lietuvių įstaiga, 
kiekvienas Getuvis, nes tai pa
trijotinga ir praktiška. Bonai 
yra 25, įO, 100, 500 ir 1,000 li
tų, pradedant maždaug 5 dol. ir 
baigiant 170 dol. Nuošimtis už 
bonus bus mokamas 4>/£. Bo
nus galima pirkti Lietuvos 
Banke. Informacijų apie bonus 
ir pinigų siuntimą Vilniun ga
lima gauti Lietuvos 
tuose. —Vilnietis.

;negaletų! Stropiai tai sekame.
Musų vyrai, skaisčiausias jau

nimas, musų gyvenimo ateities 
žiedas, musą visos tautos viĮ- 

išeiną pasienio saugoti, kad 
tik karę veiksmai nepažeistų 
musų

Kas nuo karo baisenybių bė
gą,. — visi, visi musų žemeje 

.. , v . v - . .p randa tiųkamų globų ir prie-
W vakarykščiu inusų 

didžiausius priešus męs visi be 
jokios apykantos priimame ir 
jiems pastogę suteikiame.
į Musą$idęšai šitai patyrę, mu
sų Širdingumą pamalę iš didelio 
susijaudUiiho kartais karčią a- 
šarą išįięja l

Ir iš jųkrųtinės neretai skam
ba visai nuoširdus žodžiai:

giau, kaip per 20 metų jį garbi?, 
no- ir kuris /hiemate” net kru
viniausių Stalino diktatūros 
šlykštybių, tikėdamasis, kad iš 
to “rusiško eksperijnento” išsi
vystys pavyzdinga visuomenes 
santvarka. *

Nenuostabu, kad tą rašytoją 
Amerikos komunistai dabar nie-

— susidėjo <s ir Vokietijos- fašiz- kiną, kaip įmanydami.
'."M

I

Konsulą-
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VILNIAUS REIKALAMS:
Bendras New York o Lietu

vių Komitetas, surinkta mitin
ge, įvykusiame 1939 m. kovo 
2ą d. (per ĮC Vilniškį) $130.71

Lithuaniąn-Americąn Import 
and Export Corporation, New 
York (per K. Vilniškį) $23.00

Alfonsas Stankevičius, Bronx, 
New York ...................... $10.00

Amerikos Lietuvių Tautinin
kų klubas, Bfrooklyn, New York, 
spalių 9 d. minėjime surinkta 
(per p. Andriuškevičių) $15.00

Federation of Lithuanian 
Jews of America, New York 
$200.00.
KLAIPĖDOS TREMTINIAMS:

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 142 kuopa, Pittsburgh,
Pa. (per Elizabeth Kwedar)‘ 
$2.00.

S.L.A. 17 kuopa, MonteHo, 
Mass, (per Justiną MiekevUių)* 
$5.00. - • • \

Bridgeporto 6-ių pašaipūnių
Draugijų bendro išvažiavimo, 
įvykusio ragpiučio mėn. 20 d., 
pelnas skir. per S. Tamošiū
ną .........   $61.00
APSIGYNIMO REIKALAMS:

Stasys Q čiapas, Waterbury, jyjaj smulkipih aukom $2.00.

* Diona 1iStaiios
1

versiteto Lietuviškam Kamtaf 
riui — $3.00; Clevelanęlo Lie- 
tuviškajn Darželiui — $2.00 
— $5.00.

W ... ..............  $5^.01
Atitaisymas: Aukų pakvita

vime Nri 17, paskelbta, kad 
.Rochester, N. Y, lietuviškos 
organizacijos aukojo Klaipėdos 
tremtiniams $106^į2v Aukoto
jams. prašant; šiuo skelbiama, 
kad ši auka yra skiriama Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui.
1939/X/28 d. \

Aukos Vilniečiams
i • •Šelpti

sostinęAtgavus Lietuvos 
Vilnių, tauta gausiui aukoja 
vilniečiams.* Iš Cbieagiečių Kon
sulate gautos, sekamos aukos :

Chįcago, UI. p. Jule Andru- 
lienė iš savu kaimynių ir drau^ 
gų surinko .................. $21.00
Šią sumą sudėjo: po $5.00: J. 
Andrulienė ir Leonas Račkata 
kas; Ar Bradchulis $1.00.

Sandaros klube aukojo
$1.00; Pr. Selemona’vičius, K. 
Rugis, Dr. A. Zimęntas, J. J. 
Hertmanavičiusy J. Vitkus, G.- 
A. šūkis, Pr. Rastis, M. Vai-

po

Conn. (per J. Tareilą) .... $26.00
M. ir J. Kranklių pagerbtu- 

vėse, Brooklyn, N. Y., surink
ta (per Joną Valaitį) .... $15.00 
(Aukojo po $1.00 šie asmenys: 
J. Valaitis, J. Kranklys, M. 
Krunklienė, Elzb. Milėniene, J. 
Garšva, p. Monkus, E. Monku- 
vienė, P. Daflydėnas, M. Kaz
lauskas, W. Baltrymas, p. Sme
tona, ponai Kellert, T. Augus
tas, p. Bieliauskienė, p. Balkų- 
nienė, smulkiais — $0.30).
.S. L. Zepėnas, Lawrence, 

nn i ‘Massachusetta «j;..,j. .. .u $15.00 k1 ■ A * t į M
J. M. Tumavičienė, Jamaica 

Plain, Mass..................... $10.00
ĮVAIRIEMS REIKALAMS
S. ’ L. Zepėnas, Lawrence, 

Mass. — Prisikėlimo Bažny
čiai, Kaune $40.00; š/entosios 
Uosto statybai $10.00 .... $20.00

J. M. TumaviČiėnė, Jamaicą 
Plain, Mass.—Pittsburgho Uni-

p. Marija Zolpienė surinko ir 
Konsulatui pristatė ....... $11.50'
Šią sumą: sudėjo: po $2rQ0: Į). 
Zolpytė, A. Zolpis, S. Zolpis,. 
M. Zolpienė, M. šiltus; K. Vii- 
kevičia $1.00; M. Žydelis 50c.

Ona Zdanavičiūtė ....... $5.00
Lietuvai- Gelbėti Komitetas 

surinko ir per ižd. J. P. Rak
štį, pristatė ...........~..... $50.00

Lietuvos^ Vyčių Ghicagos ap^ 
skritys, per sekr. G; Kvietkiii- 
tę ............    ‘ $25.00

10. Metinės Vestuvės
!•<

MARQUETTE PARK. —Ties 
1634 W. 69th St., gyvena ir tui- 
W biznį Tedys ir Stasė Petro
šiai. Ląpkr. 5 d. jie minėjo sa- 
vo> laimingo 10 metų ženybinio 
-gyvenimo sukaktį, 
c

Giminių, draugų ir svečių pri
sirinko pilna Vingeliausko sve
tainę.

Visi baliavojpj šoko* sveiki
no jubilijantus, ir taip links
moj nuotaikoj leido laiką.

Daugiausia buvo Marųuette- 
parktečių, tarp kurių matėsi 

!L. E>. C. 15 wardb preziden
tas F. J. Dbwiat, Jonas ir Do
micėlė Petruliai,, Rapolas Petru-’ 
ševič (Miko Petroševjč tėvas)’, 
Emilija Petrošienė, Jonas Geid- 
ra ir jo žmona, p-ni Zelnienė 
įr jos duktė Genevaitė, Jonas- 
(Pilipauskas ir t.t.

Laikevakarienės gražia kal
ba pasveikino jubilijantus p-lėj 
G. Zelnis. P-a D. Petrulienė tą, 
vakarą išpardavė apie 30 ti- 
kietų busiančiam 15 wardo> 
L. D; C. baliui, kuris įvyks 
lapkr. 19 d., Marųuette Hali, 
6908 S. Western Avė.

Nuo savęs linkiu p-nams Pet
rošiams geros sveikatos:

Jr L. Grušas.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
. ,i, .. I I .............................................

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
4CMca«^ - i

Adoll Adamek, 61į su Anną 
AJęksa, 55

Stanley Bauža, 38, su Flo- 
rence purvis, 2^ 
' Andrew Dranginis, 
Sophie Pacenowski, 37

Anntliony Powell, 32, su Vin
cente Įtaila, 22

John Just, 23>; su HeJen 
bučki, 18

Jesse Valadez, 21, su Fran 
ces Misavage, 23

Andrew Noi būt, 21, su He- 
len i^ancauskk 2Q 

. .............. y--------------------------

39, su

TARP MUSU 
nmrair 

' I; 9 - ' L./ .

Petrą® Zendb Ww»i
Petras ir Mary Zemliai įėjo 

į tavernę' bizni, 3965 Ąrc^r 
A ve. Kadangi, p-nai; Zemliai yra, 
malonaus ir draugiško budo 
žmonės ir turi plačią pažintį, 
numatoma, kad jie turės ge
ras pasekmes. Reikia) žymėti, 
kad Zemliai yra ^Naujienų” 
skaitytojai. Pirmiaus ^Naujie
nas” pirkdavo ant kampo, bet 
dabar gaus jas kasdieną per 
paštą, nes tapo, mano vajaus 
šėrininku. Ąčiu !

Petras Zemlis per ilgus me
tus dirbo Palmer Hoase^ dabar 
dirbs pats sau. Jis yra žemai
čių sūnūs nuo Varnių.

Steponas. Narkis.

LIETUVIŠKOS

Kalėdų
KORTELES

SU 
KONVERTAIS

po

10c
KIEKVIENA.

žiemos vaizdeliai, gėlių 
bukietai su lietuviškom 
eilėm ir pasveikinimais. 
Kortelės TINKA- priva- 
tiškiem asmenim ix! biz
nieriams.

NAUJIENOS
H3» SO, HALSTED ST. 

CHfGAGO) 1LL.
. ......................................................    L— .......

Taisykite Sava 
Namus Pakol

Jeigu neturi pinigų^kreip-

gausi paskolą ant ilgų 
r. metų.

’ 1739 So. Halsted St
t ėfflCAOO, TEE. <
t - ----- ---------- —---------

Turtar virš - - - $3,500,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00 į "Dabar Mokame 

dėVdS Pinigus. 
* ?as Ant Namų 1

Duodam Pasko- 
i 1 iki 20 mt.

Į0W
JUSTIN MACKIFAVICH, Ųres

■itign iiiiį.i i ii9|^įoTi»iĮ^iCTliįg»Wil8M Wi BijiCT 
» liwii,RM’Hj

i i
i

4102 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURĘD

miAĮmS AMERIKOS/ LIETUVIŲ

I D Jlj
iai dabar kasdien įvyksta. 
na; žinios iš viso pasaulio

Svarbus pasąuKo įę
Dfenraštyjė suteik

ir Lietuvos.,
VIENYBĖ plačiai- aprašo apie Amerikos lietuvių vei- 

' klą, kelia aikštėn/ir gina lietuvių reikalus, platina 
mokslą, it kultūrą, kovojja su lietuvių nutautiniu.

Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį
„ ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 

Pasaulį”
Kaina metams $5.00, Lietuvoje ir Brooklyne $7.

Išaivakorčią\ agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 
■' 1 ■ ' persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CHRP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

28 Metų Sukakties Išpardavimas
10 Tūkstančių Dolerių Dovanų Išdalinama Pirkėjams, Sutaupoma Vienas Trečdalis Kainos 
Ant Geros Rūšies Rakandų, Karpetų, Pečių, Radijų, Miegamojo ir Valgomojo Kambario 

Setų, LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

EGG' $6.00
NUT$6.00
BIG LUMP______  $6.00
MINE RUN_________ $5.75
SCREĖNINGS_____$5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
TeL ARDMORE 6975

, Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. teL LAFAYETTE 45$7

Ę. KLUJKA, vedėjas \
COLUMBIA

ROOFING CO.,
NOT INC.

žvyrinis dengimas ir ant gontų 
parengtas dengimas Smala ir Pi
kiu Dengimo Dyleriai, Feit Cut- 

ters ir Blėkų specialistai.
3319 S. Morgan St

CIIICAGO, 1LL.

ATYDA
SKILVIŲ LIGONIAI!

Išgydomę per du per keturius mė
nesius skilvio, duodenalį ulserį, 
rūgščių, gasų, tulžies ligas. Nė ba- 
king sodos “Mucin” nė indžekšinų 
vartojame.

DR. WALSH
ULSEBJO SPECIALISTAS

1602 W. Garffeld Blvd.
Tel. PROSPECT 7474

ATDARA: 10 v. ryto iki 9 v. vak.

; Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

MOVING (r
Perkraustom forničius, pianus ir 

* visokius rakandus bei Storus, 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 

:žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an- 

. glis i visas miesto dalis.
i 3406 So. Halsted St.
i Saukit Tet YARDS 3408

• FOTOGRAFAS

Viso ......................... $112.50
Visiems aukojusiems ir au-. 

kas surinkusiems tariamas nuo- 
širdus-vihiietištoj ačiū.

Lietuvos Konsų|atas, 
100 East ReUfevue FTace, 
ChicagOr Illinois.

Paieškojimas 
Nr. 107

- *X t -• $

Chica 
asme

Lietuvos Konsulatas 
goję paieško sekamus 
nis:

GLOBIS, Pranas, kurį laiką 
gyvenęs 133 West 15th Street, 
Ghicagoje.

i KNUKŠTAIT&, Paulina, gy
venusi Chicagoje. Paėjo iš Nu
garės krm, Telšių apskr. Pa
vardė po vyru nežinoma.

LEVICKAS,. Vladas. Ameri
kon atvykęs apie 1.9W metais. 
Iki 1926 metų gyvenęs Chjca- 
<piA

NORIKAI, Kazys U Jokū
bas, kife iš Kvėdarnos apylin
kės. Jiems priklauso brplio Liu
dviko palikimų dalis, r*

VEŽELIS, Andrius, pirmiau 
gyvenęs Lowellq ir Worbester;

' Mass. 1
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji prašomi skubiai atsi
liepti.

> Lietuvos Konsulatąs,
1Č0 East Bellevue Place, 
CMcago, Illinois.

Netrukus Išleis 1940 
Autom, kaisuius

Valstijos, automobilių depar
tamentas skelbia, kad gruodžio 
t d., arba dieną-kitą vėliau, pra
ėdęs pardavinėti 1040 mutų au
tomobilių laisnius* Kainos tos 
palios kaip ir šiai^ majais.

“Draiverių laistau?* šiemet 
nereikia atįSujinti. Jie yra ge
ri trijų metų terminui.

’ > J1. ■ ■ T-yi"■■ ■>J,JM.HH1.WV> "> ■

Renikite Tuo» Biznierius, ku
rie GMainaii “NAUJIENOS®"

&8S

Mažutes Radijus 1940 Metu 
Turi Įdėtą Aerial Viduje

p ■

1 • •

Studio Coųeh (tortai ir gerai padary 
tos, įvairių spalvų, po ....... .

Gražus angliniai ir aliejiniai pečiai, 
verti $55.00, po......................................

2 šmotų Parlor Setai, padaryti par 
duoti pa $95.00, po ......... .........

$19.50
ir aukščiau

Naujos Skalbiamos
- Thor, Norgę, May-

1940 m.
Maišiuos

tag, kainos sumažintos ikr

$59.50

3499SOL HALSTED STREET TEL. YARDS 3088
ATSILANKIUSIEMS l KRAUTUVE DOVANA — TERMOMETRAS

PATOGUMUI PIRKĖJŲ, GYVENANČIŲ KITUOSE MIESTUOSE KRAUTUVĖ BŲVA. ĄWARA IR NEDEMOMIS
IKI 4. VAL. PO PIĘTU

BUDRIKO RADIO ^ALANDA^Ora Teatras nedėta vakarais nuo> 5*30 ikfc 6>80 P. M. iŠ Stota WCBL^97ū k.

' 'l>> >' < '* 4^' 'f '• -i '' » « t

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywopd 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

i .. . »■ ■ ■■—■ ...

LIETUVOS NEPRI- 
KLAOTYBĖS 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO* KLIUDO 

' NAUDAI

1 -Į-Į-H-^-1 — IT ’ 1 > ' ■ i i .Ii—

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

INSURANCE
(APDRAUDA)

: ♦ PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

♦ APDRAUDĄ RAKANDŲ*
: • APDRAUDĄ NUO VAGIŲ,
• APDRAUDĄ LANGŲ.
♦ TAVERNŲ Ir urnų ravi-

Blnkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Publit Liabl-
Hta

NAUJIENŲ 
RaštiAi^ pofr A. BXBKfe¥I«m 

1739 & Halsted St

■.
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fine

Miss Stella’s spare
evening was - to see the

the
Julia

been 
have

Law of
Saliner

demands 
time.

of 
for 
an

Handsome is as handsome does, fine sport, say we, draws 
says an old saying, and it well ap- people.

it mušt be 
that keeps

Paul B.) so faithful to her
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THE WAR
I

By GEOFFREY PARSONS
Chief editorial writer of the New York Herald-Tribune 
, and author of Severai booka. on European events

(Continued)
Two Unknown Quantities

These two endings of the war, 
both based on an early peace, and 
predictable at least in the gene^al 

9 outlines of their consequences, may 
stand for, the worst and the best 
that the future can hold. The third 
possibility, built on the theory of 
a long and exhausting war, proba
bly lies somewhere between. They 
both stand at so remote a date 
that any attempt at definition is 
futile. What will Russia, the oppor- 
tunist, do if decisive victory looms 
for either side? What will th%- 
country do if its vital interests are 
threatened? With 
these important 
there any general 
can be foressen?

allowance 
unknowns, 
principles

for 
are 

that

One basic difference stares us in 
the face —the appaling losses of 
such a prolonged struggle. The 
itemš scarcely need recounting. We 
can all bear witness to them. A 
killed and maimed g^neration. A 
lošt generation to follow. A 
ness of hatred for fellow 
beings that cannot fail to 
the air for years to come. 
mic destruction upon
wreck not only homes and hearts, 
būt fiscal systems and govern- 
ments at well.

bitter- 
human 
poison 
Econo-

a scale to

war 
not

r

These damages that a long 
mušt inevitably inflict would 

the belligerents, in 
the past. There can 
of the spirit in our 
However completely 
might succeed in 

in actual

be confined to 
my reading of 
be no isolation

* modem world.
** this ^country

avoiding participation
warfare, it could not possibly • es- 
cape suffering from post-War cata- 
clysm. What bloody revolutions, 
what new dictatorships, might fol- 
low peace at the end of a long 
war,- no one can predict. The one 
certainty is that Europe would 
once again be shaken to its founda- 
tions and that the repercussions 
would be left around the world.

sweatshop demand 
formule that simply 
made to work. The 
be replaced by real-

There are, howeverį-xtwo grounds 
for hope. The first iy Che possibili- 
ty, almost a certainty, that the 
blunders^of Versailles would not be 
repeated. That peace, we now 
know, combined idealism and stu- 
pidity with a 

-for cash in a 
could not be 
idealism hight
ism after a new Allied victory. At 
least. reparations through' vast mo- 
ney payments would be eliminated. 
The peace would probably be a 
military peace in the sense that 
this time the soldiers would be 
heeded in respect to the hecessity 
of defensible frontiers. Būt as com- 
pensation I should hope to see a 
new interest in the world as an 
economic* unity.

That is my second ground for 
hope. It is based on the conviction 
that democracy, so far from being 
weaker today as a result of the 
war, is stronger than pver. Not that 
it has done so conspicuosly well 
But.look at its competitors! How 
many Fascists are there left in 
America today? How many Com- 
munistS? As the phase goes in En
gia nd the “isms” have now become 
the “wasms”. Fellow traveling 
the world’s roller-coasters is 
longer the frolic that it used to 
The Model T of democracy
turned out to he a very practical 
conveyance after all.

Thtre seems to 
chance, therefore, that if the de- 
mocracies finally prevail, they will 
preserve to the erid, and into the 
peace, certain fundamentais of 
their faith. The democratic way of 
living is based on giving everyone 
a chance. Applied to world politics 
it necessarily includes the right oi 
nations to raw materials and to 
markets. It includes not less.respect 
for law and the keeping of promi- 
ses without which eųuality. of op- 
portunity cannot possibly exist. The 
very existence of the present war 
records the appalling'slowness with 
which nations—likę indiyiduals — 
learn through experience. Būt the 
democratic conceptlon of a world 
based on faith in man, his will to

on 
no 
be. 
has

AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS”
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becom-| v I* • f TPersonalities oi Interesttreatment plant will soon 

pleted. A municipal printing 
has been eštablished, which does 
all the city’s printing, from a letter- 
head to a bound volume, with’ dis- 
tinet annual savings. Every city 
department enjoys the most com- plies to the six sons and one dau- 

its

live and let live, his fidelity, his 
generosity, has yet to be overborne, 
is štili the strongest political force 
in the world. May it bring to the 
democracies, first, the courage to 
win the war, and, second, by wis- 
dom and generosity to win the 
pepce.

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Hobson’s Choice for Labor
Hobson’s choice faces organized 

labor in America, that is, the 
choice between self-embalming for 
the period of the coming war, or 
forcible extinction at the hands of 
a war-time government. Such will 
be the effect of the Draconian Mo- 
bilization Day plans which Assist- 
ant Secretary of War Louis John
son has just submitted to William 
Green and John L. Lewis as the 
government’s mobilization program, 
when and if war comes.

While on the intellectual front, 
truth is war’s first casualty, on the 
labor front collective bargaining 
will be first tossed into the red 
maw of Marš. For the War Depart
ment has no intention, dn war time, 
of being bothered by collective 
bargaining. Then the most organ
ized labor can expect to do is to 
go into hibernation during the win- 
ter of war, and optimistically hope 
to come out in the spring of peace 
not too much thinned and weaken- 
ed. ‘ ,

Even before war is declared, The 
President will suspencT the Walsh- 
Healy act, which required main- 
taining specific labor standards in 
the manufacture of things bought 
by Uncle Sam. And Paul V. 
McNutt will so ūse the Employ- 
ment Service^ then become a key 
agency, to see that skilled labor is 
furnished for the war Industries, 
regar^less of union regulations.

Upon the declaration of war, the 
President will ūse his war “emer- 
gency powers”. Those povvers, un- 
defined by the courts, and undefin- 
able by Attorney General Murphy, 
are broad enough to put into full 
operation the industrial-mobiliza- 
tion plan in all its details. Būt to 
make the President’s arm doubly 
strong, a hysteria-ridden Congress 
will pass 
gislation” 
notorious 
ęmpowers
civilians for labor 
military duties, 
wages, to control industry 
a system of licensing and 
regulations — in short, to 
the powers of a dictator.

Carrying a big stiek softly, the 
War Resources Admiriistration, just 
“disbandąd” and soon to be reviv- 
ed, will end strikes and lockouts 
through what amounts to compuls- 
ory arbitratiom On this board or
ganized labor will have one or two 
members, būt their advice will be 
heeded about as much as that of p. 
refrigerator salesman among Eski- 
mos. The right to Strike will then 
be a cherished memory of the 
Golden Age before the war.

If William Green and John L.' 
Lėwis have accepted Hobson’s 
choice for labor, what else could 
they do? For today the maw of 
Marš is b^igger, bloodier, and more 
msatiable than \ever before ih the 
history of mankind. Besides un- 
gulfing labor, that mammoth maw 
threatens to swallow up humanity.

omnimus “restrictive le- 
which will include the 
May bill. That measure 
the President to draft 

as well as for
to fix prices and 

through 
priority 
exercise

Three “flowers” of Chicago’s Womanhood hold court among 
some of the prize “mums” that are exhibited at the Chicago Park 
District’s 27th annual Chrysanthemum Show. /

This wbrld-famous collection is on display at Garfielrf and 
Lincoln Park Conservatories. It will continue through December 
3. 400,000 tiuds and blossoms in every color and shade būt blue 
and every known niethod of culture will be shown.

Both Consevatories are open, free to the public, from 8:00 
a. m. ’till 10:00 p. m. daily and;Sundays.

plėtė and modern eąuipment in 
history.

Finally, and most important 
all, a model civil Service law 
Bridg^jrt was jammed through 
unwilling Legislature. Unlike many 
weak laws it does not permit eva- 
sion through discretionary appoint- 
ment from among those who pass 
an examination. Appointment of 
the top man or woman on the list 
is mandatory. Partisanship and po
litical preferment have been di- 
vorced' from the city’s business. 
Without a real merit system, no 
solid basis for good government 
axists. With it, many of the worst 
and most expensive abuses in gov
ernment promptly vanish, and it 
becomes the most powerful weapon 
in the hands of good citizens 
struggle everywhere for good 
ernment.

Points to Advantages

This Business of governing a city
By JASPER McLEVY 

Socialist Mayor of Bridgeport,

(Continued)

Conn.

for all city 
n • » vi- ; pooled basisBusiness Open to Public f , .. , , .. , , ,. .F r made through pubhcly advertised

Public business was simplified, bids from the lowest bidder. The 
coordinated, and kept constantly savings have been enormous with- 
open to complete public serutiny., out sacrifice of ąuality. In this cęp-* 

neetion I chould add that Bridge
port is one of the few cities in the 
country which insists on paying its 
own bills promptly in order to take 
advantage of cash discounts. This 
policy brings the city a tidy annual

departments on the 
of annual needs are

ghter of Mr. and Mrs. Frank Dap- One person that we have 
kus of Roseland, for Julius, John, looking for būt who seems to 

disappeared is Miss Stella Strikol, 
the smiling blonde who is an At- 
torney, if you please, even though 
her sweet feminine self does not 
advertise it. She had agreed to 
write brief sketches ef The LAW 
for this page and did so for a brief 
while. Ali of a sudden she stopped. 
The reason? We strongly suspect it 
is the Law of Cupid that 
all of

Bok)r, Bruno, Edward, Steve and 
Eleanor ąrranged a charming sur- 
prise party in honor of their pa- 
rents’ 35th wedding anniversary 
this lašt Saturday evening.

The guests included onjy rela- 
tives and intimate friends who 
gather at the home of Mr. and Mrs. 
Pazarskis at 102dn and State sts. 
to greet the unsuspecting “bridal” 
couple. The most touching incident 
of the
young, wives of the first four sons 
act as hostesses in trųe daugtherly 
fashion, proving that there are 
mothers-in-law who are beloved.

who 
gbv-

gov-

me an excellent

Starchamber sessions of municipal 
boards with all. their attendant 
evils were eliminated; the public 
and the press are welcome where- 
ver public business is transacted. 
The strietest economies are cons
tantly enforced. Each month the revenue. 
Mayor has on his desk the annual 
budget of every city department, 
with appropriations and previous 
expenditures broken down On a 
monthly basis. Every department is 
made to live withinit'S budget. If 
any departamentai expenditure for 
the lašt month givės signs of excee- 
ding its monthly allotment, the 
department heac|s are called into 
consultation and immediate expla- 
ntion is demanded.

Formerly, almost every depart
ment eondueted its own peculiar 
form of bookkeeping and made its 
own disbursements direetly. This 
resulted in confusion, waste 
through inadequate supervision of 
disbursements and costly duplica- 
tion of operations. He fnsisted on 
establishing centralized financial 
control for all departments in the 
city comptroller?s office through 
which today all disbursements are 
made and in which all bookkeep
ing operations for city departments 
are eondueted. Moreover, the comp- 
troller exercises a rigid and critical 
serutiny over departmental requi- 
sitions and disbursements. We in- 
sist, too, that every city depart
ment be subjected firm of account- 
ants. z

A costly practice formerly exist- 
ed in Bridgeport, which unfortuna- 
tqly prevails in too many cities. 
Contracts for repairs and mainten- 
ance of city property were, as a 
matter of course, awarded to pili- 
tical favorites. Such contracts were 
often superfluous and no work was 
necessary. Where soihe work was 
needed an unnecessarily elaborate 
job was often contracted for at an 
excessive price. We have elimi
nated this practice by establishing 
a centrai maintenance bureau staf
fed by skilled mechanics. Their 
Services are always available to 
every city departmdnt for the re- 
pair and maintenance of city prop
erty and routine
The work done for each depart
ment is chargėd ’ * ' 
priation on the 
time spent and actual cost of ma
terials. Substantial savings' natural- 
ly result.

Purchasing Centralized
It is amazing how few cities take 

advantage of the economies flow- 
ing from massed purchasing power 
based- on competitive bięis. Through 
sheer indifferencę or becauše ' of 

rus will be held Thursday, Novem- policy^ the rule is for
M. Hollywood Gach department to make small 
St. Any mem

By rigidly enfor^įng zoning and 
city planning we p^otect the home- 
owner’s investment and insure the 
city’s orderly dfe^ėTopmeht. Often 
zoning becomes la^costly mockery 
becausę of wid^s^ęad, political. or 
othęr exemptions. , Repeated, en- 
crobchments in? re^trietėd areas de- 
press property č Všbkiės 'so sharply 
that the tax rate, mušt be boosted 
to compensate the loss.

Municipal insurance is always a 
large and expensiVe itęm and one 
particularly subject to abuse. It is 
usųally distributed among political 
favorites of the party in ppwer /te- 
gardlėss of cost. We have created 
a fire insurance sinking fund under 
which the city becomes a self-in- 
sured to an inereasing extent annu- 
ally, our cash reserves being in- 
vested in our own bonds apd other 
approved by the State Insurance 
Commissioher. Eventually we hope 
to become completely self-insured, 
thereby saving the cost of annual 
premiums. The percentage of fire 
loss štili insured is handled through 
competitive bids at substantial sav- 
ings as against the rates. We no 
longęr carry any compensation In
surance. The city assumes its own 
risk, treating injured employees 
with the utmost generosity, and 
with a net saving of thousands of 
dollars annually; :

t

No Trucks Are Hired

blue- 
lurk a

be 
of

con- 
chil-

construction work

Keistutis Club 
Organizes Chorus

against its appro-
basis of actual

A favorite municipal racket, to 
which Bridgeport w.as no exception, 
is that of hiring trucks hnd othęr 
mechanical equipment from desig- 
nated favorites at exčessive rentals. 
The right people could buy a dila- 
pidated old trucks on installments 
and from the steep charge made 
to the city not only pay off the 
purchase price in a few weeks būt 
indefinitely earn very comfortable 
profits besides. This has been 
stapped. We have for some years 
been buying our own trucks and 
equipmeqt and paying our own in
stallments instead of some one 
else’s, ,with the result that today we 
own a huge fleet of mecjianical 
equipment all bought and paid for 
out of current cash. 

1

Countless public improvements 
havę been compĮeted. includinghavxe been compĮeted 
milės of esplanades and trtaffic 
islands, making v for 
safety, many miles o:

In another parL of town another 
celebration was staged on a grand 
scale. The opening of the Darius- 
Girėnas Memorial Building in 
Brighton Park attractęd a “fpll 
house.” The ledders are to be con- 
gratulated upon their accoplish- 
ment thus far and there is every 
indication that the building will 
prove to be a marked sočiai and 
cultural center.

Away up north, at 817 N. Rush 
St., to be exact, The Parnassus Gal- 
lery opened its hall lašt Saturday 
for a showing of the oil paintings 
of Anthony Skupas, the Lithuanian 
boy from Cicero. who just a few 
years back was awarded a scholar- 
ship by the Art Institute vvhich 
took him for a trip abroad. Since 
this exhibition will remain to De- 
cember 7, we shall all have an op- 
portunity to attend. The hours, 
the 
9:00

difference be- 
from radio 

chambers?
from colump^

A

way, are from 10:30 A. M.
P. M. daily except Sunday.

by 
to

What hope can there be for 
ernmental reforms or economies, 
so long as the agencies of govern
ment are politically manned? How 
can a city, expečt to reap the di
vidends flotoing from prudent pur- 
chasing unless the system is’ staffed 
through civil Service? Now can a 
city’s Departrhent of Public Wel- 
fare, responsible for spending vast 
sums for relief, be administered 
with impartial effectiveness if po
litical appointees are to say how 
relief funds shall be expended? 
How c^n large and essential public 
improvements be undertaken with 
any assurance of wisdom or eco- 
nomy, when behind every 
print and contract there 
sinister political visąge?
\ How can school system 
ducted in the best interests
dren unless t^eachers and principais 
are impaAibĮlly selectėd etfęjusivę- 
iy on the1 basis of competitive me- 
rit? How can.bond issues, and pub
lic expenditures generally, be kept 
within the limits of reasonable 
needs unless the groundwork for 
such expenditures is rigidly non- 

I political? Governmental reform is 
a magnificent ideal. Būt it can 
never be achieved except through 
the high road of the civil Service. 
It is futile to entertain the slightest 
hope for improvement in city af
fairs if government is * to continue 
to slink through the underground 
passages of the patronagė or spoils 
system.

Public response to the program I 
have described was immediate and 
gratifying. A new 
a new community 
through Bridgeport 
ments by the city 
widespread private
by prbperty owners. Many new In
dustries have been attractęd to the 
city and others have enlarged 
their plants. A sagging grand list 
of property values was arrested and 
is now swinging, upward. In view 
of visible values, taxes are now 
paid promptly and gladly; Lašt year 
our current tax collections reached 
97 per cent. This year they will 
certainly be 98 per cent^ and poss
ibly more, which pjovęs how eager- 
ly people' co-operatė when thej> 
know thėir taxes are an investment 
rather than a subsidy of waste and 
corruption.

The significant financial com- 
mentary on, this elaborate program 
of municipal 
opment and 
has all been 
current cash
enormous public relief 
one cent in bonds h 
to defray its cosi during a period 
when the- average city was going 
increasingly into dėbt. We pay as 
we go and keep our budget better 
than balanced. Not; alone has the 
city'been rehabilitated without going 
new dėbt būt we actually paid off 
during this period approximately 
12 per cent of our old outstanding 
dėbt out of current cash on hand. 
Yet this was accomplished without 
strain. Recurring annual surplušes 
štili adorned the city treasury in 
place of former deficite, A 20 per 
cent pąy cut previously forčed on 
municipal employeeš has been eli
minated. At the šame time the 
city’s tax rate has been progressive- 
ly reduced yeąr after year.

This is a record of whąt one city

civic spirit and 
pride breathes 

today. Improve- 
have stimulated 

improvements

improvements, devel- 
acquisitions is that it 
fully paid 
on hand,

for out of 
despjte an 
lo Not 

issuedeen

few people had the Opportuni- 
ty of meeting Mr. and Mrs. Frank 
Lubin of Los.. Angeles, California, 
as they passed through Chicago re- 
cently on their way home from a 
stay in Lithuania where Mr. Lubin 
cOached } the e&cellent basketball 
team tliat did Jjįthuania credit. A

And 
Cupid 
(Mrs. 
husband’s radio programs, for her
spare time is spent in typing copy 
so that Paul cold smoothlyę broad
cast his news and hints 'to the 
wives and homemakers listening 
in ,each morning from 10:,00 to 
11:00 over station W. H. I. P., 
1480 kc. Judging from the news- 
papers, we thought only senators 
in 'JVashington and th^ir wives 
workėd together that way, būt. 
say, is there much 
tween broadcasting 
stations and senate

Or broadcasting 
such as this?

Būt, in all -seriousness, we ask 
all stations to stand aside while 
we repeat an earlier announcement 
of a few weeks ago. Any club or 
individual who has the commend- 
able intention of contributing to 
the FUND FOR ERECTING A MO- 
NUMENT in memory of the late 
MARIA JURGELONIS is urged to 
do his, her or its share N0W so 
that the committee would 
to finish its project before 
niversary date.

All Communications may 
dressed to the Committee
rer, Mrs. K. August, care of NAU
JIENOS.

It isn’t so much. the amount that 
you „may' pledge vor «end.? Būt, 
rather the'fact that you’ll be couni- 
ed as HER friend. NEWSY.

be able 
the an-

be ad-
Treasu-

Visit Chicago’s
State Hospital
I “ ______________

TOURS FOR THIS WEEK

Tuesday, November 14. “Chicago 
State Hospital.” Hear a specialist 
explain the ^ work of a world fa- 
mous institution for mental pa- 
tients. Meet at 2:30. p. m. at 6500 
West Irving Park Boulevard.

Tuesday. November 14. “Je^ish 
Life and Culture.” Tour the L?wn- 
dale Jewish Area. See Jewish Peo- 
nle’s Institute and The Hebrevv 
Theological Seminary. Meet at 8 
p. h. at 3500 Douglas Boulevard.

Library.
East Ran-

“Swedish

birutė
T.ast Monday we had a rehearsal 

and even the small bunch 
came had a grand time! 

* * *

It seems that John Kruchas 
become a regular member of 
Tenor Section. 
have you help 
No kidding!

1

that
r*

has 
our 

Ahd we’re glad to 
Pappa Miller out.

Bass Section is what 
Monday. You’ve guess-

One man 
we had lašt 
ed it... Esquire (John Svitoris)! Be- 
lieve it or not, he held his 
don’t know what we’d do 
you.

own! I 
without

♦

to sayIt was 
that you 
wrote about you, Wanda Byanskas. 
I assure you I meant every 
of it! e

very 
liked

nice 
the

♦

of you 
little article I

word

had the
smelling

I also noticed 
wore one. Onė

love- 
it all

Platkus 
and kept

Wednesday, November 15. “A 
Modern Bookbindery.” Learn how 
books are designed assembled and 
bound. View a collection of de luxe 
editions. Meet at 2:30 p. m. at 1751 
West Belmonį Avenue.

Trusday, November 16. “Chicago 
Libraries.” Tour the main building 
of the Chicago Public Librarv and 
the noted John Crerar 
Meet at 2:30 p. m. at 85 
dolph Street.

Friday, November 17.
Makers of Chicago.” Tour one of 
the city’s importąnt Swedish com- 
munities to hear about the history 
of tįhe Swedes and their contribu- 
tions to Chicago. Meet at 8 p. m., 
1046 School Street. Listęn to the 
advance broadcast: WAAF, Tues
day at 2:30 p. m.

Saturday', November 18. “Autumn 
Flower Show”. Inspect the Fall 
Flower Show in Garfield Park 
Conservatory. Meet at 2:30 p. m. 
at 100 North Central Park Avenue.

Eleanor 
liest rose 
during rehearsal. 
that Mrs. Byanskas
gets a v rose to admire the beauty 
of it, būt you women don’t need 
any roses to enhance your charm 
and loveliness!

* * *
Mary Barnett was making com- 

ments good and otherwise, būt 
somehow I didn’t detect the usual 
sarcasm. She was 
herself!

For further Information concern- 
ing these tours call MONROE 9674.

It demonstrates that

really enjoying

* ♦

Oh yes, Foo-Foo 
an '“Aldona Beauty Salon” 
.4442 So. Westem Avė. 
held the Grand Opening 
place lašt Wednesday, Thursday, 
Friday, and Saturday, November 8, 
9, 10, and 11, and from what I 
hear, she’s making quite a name 
for herself! Here’s 
continued successl

has opened up 
at 

and has 
of the

place 
Fridą;has done.

scientific, non-ftartisan administra- 
tion of city affairs actually pays 
cash dividends. It is a record bf 
intensėly hard, serious work and 
conscientious adherence to a 
nlanned program. It is . a record 
that can be duplicated wherever 
there is sufficient concern about 
good government to choose men 
and women who will fumish it.

wishing you
sne

—MR. E
»\ ‘ ■ « r' . f

mušt inform
Rehearsals”i

Before I forget I 
you of the „“Double 
that Birutė’s Choruš is having un- 
til November 19th, our Concert in 
Kenosha.

Keistučio Pašalpos Klubas 
cial meeting for organizing a cho**

P. 
43rd 

in
St. Any mem- purchases from time to time from 
singing plęase a favored , spurce. This was the 

extrhvagant procedure, we inherit- 
—Committee. ed in Bridgeport. Today purchases

ber 16th, 7:30 
Hali, 2417 West 
bers interested 
attend.

eauty and 
new high- 

ways and pavements, many miles 
of netv sejvers to relieve the grave 
ppllution problem which vexes all 
Coastal cities and a new garbage 
incin$rator used as a model else- 
wfaere. New parks, playgrounds and^ 
a municipal airport have been ac- 
quired. A new •' modern sewage

jhii'.
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IŠTAIGA - DARIAUS-GIRĖNO NAMAS
Atidarymo Iškilmės i

* HELP VVANTEP—FEMALJE - 
JDąrbUUnkta Reikia i

- ' f f
“Chicagos lietuviai turės kuo 

pasididžiuoti.”
Tąi bus bęąc pįriiu žodžiai, 

kūne pasiekė lupas kiekvieno 
lietuvio, kurįs atėjo į Dariaus- 
Girėno Nauio atidarymo iškil
mės, pereito šeštadienio vąkąre.

Amerikos Legiono, Dariaus- 
Girėno Postas 271, tą vakarą su 
pasididžiavimu pirmą kartą pa
rodė publikai savo naują trio- 
besį^.kurį pastate Brighton Par
ke. adresu 4416-18 ir 4420 So. 
VVestern avenue, prie ilgiausio? 
Chicagos gatvės.

Nebe pamato jie didžiavosi. 
Nebe pamato posto konman-

II U M K4X Telegramų į -U Y Elniu Vis^PaKųilio

KVIETKIN1NKAS , 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 Šo. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

M
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, ‘ Ban- 
kletąms, LaidOtu- 
Včtos, Papuoši- 
GELININKAS mams ' 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

dantas ir vienas namo statymo1 
sumanytojų, Wm. B. Sebastian, 
ir statybos pirmininkas, B. JPiet-. 
kiewicz, džiaugėsi. Nebe pamato’ 
Posto finansų oficierius, Wni.‘ 
J. Kareiva, jautė, kad postas, jo 
nariai ir draugai milžinišką .dar
bą atliko.

A^Įapkykim ,tą nąmą.
Sustojam paduotu adresų ir 

■lĄlipaip iš ąutoinobilio ar gal - 
.vakario. Už kelių žįngąpių puo 
kampo matome pmo(Iern^ko 
;Uąns pilką .pąstatą. Viršuj ple
vėsuoją Aiperikos yėliavą. Priė
ję arčiau pastebiu, kąd trečda
lis pastato prįekip, dešiniam šo
ne,' sudaro lyg ir bokštą. Iš bok
što juodo marmuro pamato 
aukštyn kyla tiesos, savo pa
prastumu gražios muro linijos, 
sudarančios lyg muro stiebus, o 
tarp tų stiebų kyla įvairiaspal
vėmis elektros šviesomis nu- 
šviesti stiklo bokšteliai. Vidury
je, tarp tų stiebų ir bokštelių, 
moderniškos, žvilgančios meta
linės durys, virš jų vėl neper
matomo stiklo elektra nušvies-

H

tas langas, o virš ląngp; beveik 
prie bokšto viršųnes, imjponucą 
jautis, iliuminuotas Amerikos 
Legiono organizacijos herbas. O 

f parašas virš durų mums pąsa

MOTERIS, BROLIAI, PUSBROLIAI IR KITOS GIMINES.
Laid. Dir. J. Liulevičius, Tel. LAI’AYETTE 3572.

Laidotuvės įvyks Fanedėlį, Lapkričio 13 d., 1:$P vai. popiet, 
namų Jute-nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kąpiąes. ' ' ”

i a. ą, Antano Jokanto giminės, draugai ir pažįstami 
oširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
-*-• ‘ ‘ • 1 v V k<- < * * •’ f * • * .L*- • » • » i * . L ’/'>.’ M > ; | ,<$

Visi a
esat nw.( ___
paskutini patąrnaVimą' ir atSisvėlkinlmį.

-2.

jb‘ J

us

VERONIKA BAKUTIĘNĖ
• po tėvais Janušauskas

' ‘ . .r;

ko kame esame. Tai Dariaus 
Girėno ’feęsįę $71 Me^orlal jift- 
mas. v

Bokšto Uiudos k^lą .anUšty^/ 
bet kitos uąmo priekio linijos 
yra ^ulš^ios. čia vėl iv^iriąspejl- 
yę jy^ių mqdęi;pišky langų irj 
stiląliąių papuošalų iiiuipįinąęija, 
ir t^rp jų ąukšti išvingiupti gi;a^ 
žaųs piįko ąkp(ięns ir plytų skly- 
Pto- j

“Gerai atrodo/’ pagalvbjam 
pradedam akiip <tą namo priekp 
matuoti. Gal 50 pėdų pločio, ir, 
žvilgterėję0 už kampo, nustatom, 
kad dlgio gal 120. Musų ^per
dėta. Svetingi, .smagus legionie
riai pasididžiuodami mus paiii< 
.formuoja, /kad Memoripl Hali 
•plotis yra 52 pėdų, ,Q prie ilgio 
dar .turim pridėti 3 pėdas. <Bųs 
.ne,t 1231 Ilgesnis už kitas lietu
viškas sales Chicagoj, tas musų 
naujas namas!

Dariaus-Girėno Salė.
Įetomn $alės vidun. Pro taŠ(\ 

gražiausias priekines duris. Yra. 
ir dvi kitos durys šonuose. Du 
unifonpųoti legionierių ątoyi 
tiesus kaip stygos, kaip ęlera 
buvusiems karignąs* Jie sveiki
na vidun einančius svečius. Is 
čia keli laiptai veda* žemyn, 
apatinę namo dfilį, kėli kiti laip
tai veda viršun, į viršutinę na
mo dalį. Ten randasi salė, namp’ 
tikroji pažiba.

Į akis pirmiausia metasi ne-, 
paprasta salės iliuminacija. Sa
lę skaisčiai’ nušvięčią. nepapras
ti pąauksuoti maži ir dideli kan- 
dėlįąbrai — jie jau eina iš maJ 
dos. Lubos gražiai išdalintos į‘ 
sklypus, ir kiekvienam sklype; 
viso 12, ryškios, bąĮto. stiklo 
šviesus skleidžia akipiss malo
nią, pastalinių spalvų elektros 
švięšą. Tie vamzdeliai apie pė- 

fdos ilgio įr suvesti grupėmis, po 
kelis kiekvienoj grupėj. Salėj
jąuku ir gražu. Apskaičiuojam; 
kad publikos gali tilpti suvirs 
1,000. Pašoriėipis grindys iškel
tos ir ten paslepiu nustatytos 
kėdės. -Ir jqs naujos. SaĮes vie
nam galejsienoj pąlikįąs šienau
tas. Ten estrada. ./ Kitam r galę 
mažas balkonas su -garderobą, 
o po balkonu — “barroomis” 
su raudonai nudažytu ir balto
mis linijomis papuoštu baru. 
Šone moderniški ir visais sani-; 
lyriniais įrengimais aprūpinti 
“vvashroomiai”.

Atrodo, kad salės šonai sie
nų neturi — vien langai, dideli 
lengvai atidaromi. Bet jų ati
daryti gal neteks, nes pirmam 
aukšte, kuris fous išdalintas į 
mažas sales, už niuro sienos, 
namo tolimam kampe randame 
didžiulį aliejum operuojamą a- 
paratą. Iš jo į visas namo da
lis eina skardiniai vamzdžiai. 
Tai musų “air conditioning” a- 
paratas, aiškina mus lydintis le
gionierius. Žiemą šildo, vasarą 
— vėsina ir o.rą valo. Niekuo- 
mėt nebus pęršilta ąr .peršalta. 
Tas mums primeną, -kad otąs įš- 
ftįkro atrodo gferas, švarus, kvė- 
■PUqU lengva ir sutinkam su pa-

lydovu, .kad .tas aparatąs (tai ,tik-- 
rai yra pliusas Bauiųi. ' 7 . į

Namo Statymas.
Rodos, dar visai neseniai toj 

vietoj būvu tuščias liotas, įo 
šiandįęn stoVi ?tąs gražus pasta
tąs. Negalim suprąąti .kaip tįet 
legionieriai gąĮęjo tų namą taip.' 
gręitąi pąstątyti. juk Jai hąita 
#rbo! , / ,

.Pąlydovąs yėl, informuoja.
Dįrboto yisi. Bįas ęępientą mai
šėm, įkąs įJytąs z^ėjoin —/piąri- 
noip, kąs 'žyyrų pylėm- Kada lik; 
turėjom laiko, stojęąn dirbti. 
Nežiūrėta, šeštadienis ar sekma
dienis, dirboip kartais per pak- 
tis. Mjums talkon ; ėjo musU; 
draugai pįiąįibr^ąi, į kąrpęntė- 
riai, visokie męchąnikai, plunĮ- 
hęriai. jKįas jtik galėjo ir ko tik 
neprašėm — visi pi’isiįęjo 
lik galėjo. Tik .keliems regu ia- 
riąms darbininkams reikėjo al
gas Mokėti, kiti savo .patyrimą; 
ir .dąrbą aukavo. Jeigu būt rei-. 
kėję namą pastatyti visiems ap- 
inokant ir perkant medžiagą,, 
tai butų kainavęs tarp $50,006. 
ir $60,000. Bet mes, neturėdami’ 
nei .dalelės .tų pinigų, namą visą; 
pastatėm* Ir pastatėm tik, ro-j 
Oos,jkelių savaičių bęgyj. Pra
dėjom, biržely j; o šiandien lap* 
krjčio 1.1 d., JPaliaubų Diena, 
•jąu Me» savo salėj šokam, 9 
“barroomyj” alų traukiam.. 
Manėm, ;kad nepaspėsim, kai 
dėl ilegališkų reikalų negalėjom 
dirbti per ;tris savaites laiko, bet 
ir tą .kliūtį nugalėjom.

Tai tokius dalykus girdėjom, 
su šiuo Dariaus-Girėno Memo- 
rial -namu darydami pirmų pa
žintį, ir gėrėdamies jo šauniais 
įrengimais ir skoningu pastaty 
mu. Pripažinom, kartu šu ki
tais vakaro svečiais, kad tie le- LIETUVIŲ 

RATĖLIO

•OicagoB Draugijų, 
Kli Valdybos

1939 Metams
BRIDGEBORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA- 1939 
METAMS: Pirtoininkas— Antanės 

Šimkus, 3120 So. Litųanica Avė- 
Pagelb.—John Begin, .3400 Sd. 
T.owė Avė.; "Nut. rast.—Stanišlo- 
vėS KunėvičiuS, 3220 So. Unlop 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. .WaĮlace Avė;; 
Kontr- rašt—Jonas Motiejuhas, 
3400 .So. Ųniph Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St,; Maršalka—Leonas Liaudanš- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimąš kas mėnesį, pirmą 
trečiaaienį, Chicagos Liet. Audi- 
t6r<ij6j, 3133 §>o. Halsted St.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KEIUBAS VALDYBA 
J939 M-: Pirmininkas —Juozapas

Rūtą, 3.141 So. Halsted Šit.; Pa- 
gėlb.—Petras Pauzolis,* 3427 So. 
'Hdlstod/St.; Nut- rašt.—Stanislč-' 
vas* Kunevičius, 3220 S. Union 
AVe.; Finansų rašt: — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. LoWe Ąve.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dąleyich, 
‘8728 Harper Avė.; Kasėnus — 

’ ’Jūozapėš Balčiūnas, 3200 S. Lowe
Avė.; (Paąl J. Petraitis, 752 ir 
33rd Street, korespondentas; 
Aresurias, '3623% S. Emerald Av.; 
Apękunas kąąbs—Pranciškus Ku
nevičius, 3201 So- Greęn St.; 
Apękunas ligonių — Kazimieras 

' Valaitis,' 7104 S. Emerald Avė.;
Maršalka—Petras Barzdis, .351(1 
S.' Union Avė. Laiko sįisirliiki- 

■' muš kas pirtoą benktadifenį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijojė, 3133 So. Halsted St.

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
STES VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunąs— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallase 
St.; A. Kaulakis — nut., rašt. 
3842 So. Union Avė.; F. Kąšper 
—rfin. rast., 3534 So. Lowfe Avė.; 
Z. Grigopis—‘kontr. rašt.; P^Juo- 
žapėvicius—iždo globėjas; J. Ra- 
chund's—iždininkas, 3137 S. Hals
ted ’ St.; L. Jucius—maršalka; 
Jjr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
‘3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai • atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai, dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
B133 So. Halsted St. J draugystę 
.priimami vyrai ir moterys nUo
18 i ki45 togtų amžiaus-

eivASSIFI^P AD

MERGINA BENDRAI NAMŲ 
ruošai, nėra skalbimo, eiti $8.00, 
geri namai, Nor’thsidėj, Longbeach

REIKALINGAS BABTENDERIS. 
Patyręs/ 1843 oS. Halsted St. Tel. 
MONROE $533.

AMERIKOS LIETUVIŲ LAISVA
MANIŲ ETINĖS KULT. DR-JOŠ* 
No.r ii kuopos mėn. susirinkimas 
įvyks antrądienį, lapkričio 14 d.,. 
Daįbintokų svet., 10413 So. Michi- 
gdh aVė. Visi nariai malonėkit# su
sirinkti laiku.. Po susirinkimo A. 
Jočius laikys paskaitą tema: “Kur 
Dievas buvo, kol dar nebuvo nei 
dangaus, nei žemės, nei peklos.” 
Pageidaujama, kad ir pašaliniai at
silankytų paklausyti paskaitos.

—Sekretorius.
DRAUGIJOS 
Susirinkimas

LIET. MOTERŲ 
“APŠVIETA” mėn. .____
įvyks antradienį, lapkričio 14 d.— 
Sandaros svet., 814 W. 33 st. 7:30 
vai. vak. Kadangi reguliaris susi
rinkimas šį mėnesį neįvyko, tai vi
sos narės prašomos atsilankyti į šį 
specidlį susirinkimą. /.-—Valdyba.

»■ ► • < ■ ' • • 1

FOR RLNT—IN GEN 
RenddŠF—Bendrai

' RENDAI KRAUTUVfc, tinkama 
tavernui ar kitokiam bizniui.1 Yra 
tavefno fikčėrįai. Pigi rėnjda. 3119 
So. Morgan St., Yards ,0150.

RENDAI 6 KAMBARIAI su mau
dyne—visi švarus, naujai dekoruo
ti—subatomis Šiltas vanduo. ‘ 

3119 So. Morgan St.

FURNISHED RŲOMS —1O KENT 
_____ GyvenitnulKambailai ‘

RENDAI 6 ’ KAMBARIAI, karštu 
vandeniu Šildomi dėl “light house- 
keęping”- Gesas, elektriką ir yana. 
3635 So. Union Aye. pirmos lubos • , 
priešakyje.

l , ■ ii.i, ■■■■!■ j, i i

L. ŽAGARIECIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS; Pirm. —P.

Arlauskas, 2109 N. CleveĮand 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—-fin. 
rašt., 1329 N. Dearbom St.; Emi
lija Rjamašauskienė— Kontrolės 
rast., 1218 So. Indępendence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
lialsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče; 2539 West 46th 
Place ir.F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. .Balakas, 1414 So. 49tji Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 

t pirmą valandą pppiėt, Hollywood 
svetainėje, W. 43rd St., Chi- 
cago, III.

AUTOS—TRŪCKS FOh sALk 
Automobiliai ir Trekai FardavimiiF

PARDAVIMUI 1936 METŲ 
BUICK, 4 durų sedan su dviem 
vipetiais, dviem užpakalinėm Švie
som ,radio ir defrostęriu. Kaina 
$385.00.

'* 3207-9 So. Halsted St.
Phone Victory' 1717.

PARDAVIMUI PIGIAI 1939 QO- 
DGE 4 durų sedan, šb šildytuvu, 
defrosterių, visai kaįp naujas.

3453 So. Morgan St.
■> Phčne YARDS 5520.

' VVUČLESALE FURNITURE • 
Rakandai ir* Įtaisai Pardąvimui 

W><*^%Z>WfV*-*<***^*****>**»^*^<*WW**>^*WW>^W l*^^**M^rflW^^*^**^ 

Mokėdamas cash už rakandus, su- 
tadpinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bilę'kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai' ran
dasi pas mus. ALIŠAŪSKAS, Sū
nūs, ,6343 S. Western Aye., Chicago, 
III? Phone Republic 6051.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio U dięną, 5:05 vai. 
ryto, 1939 to., sulaukus pusėš amžiaus, gimus Raseinių Pavietėj, 
Šimkaičių valsčiuj, Kniečių kšime. ’ - "
/ < Paliko dideliame nuliudimė vyrą Pranciškų, brolį ir brolie- 
nę.iKazitoiėrą'if ^KastąMėijA Cebatus ir^ęitoyną, pušprolL Kėži- 
toierą (£uraįtį ir Jo tnbterį Marijoną ir šeimyną, .pusseserę Ag-(< 
mešką Sokienę jos ,vyrą Juozapą ir šeimyną, pusseserę Anelę 
Stonienę ir Šeimyną ir daug kitų gimiriių. ’ Lietuvoj sėšęrį Ma
rijoną JaUušaUškdš, broIĮ Juozapą'Janušauską, brolienę jršėi- 
įpyną ir ,0ąųg kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 2603 West 69th St. {■;
Laldotdvėš įvyks Trečiadienį, Lapkričio JL5 dieną, .8:00 vai. 

ryto iš namų 4 Gimimo Pąųeįes šv. parap. bažnyčią,' .kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos iiž velioneš sielą, o iŠ ten bus 
nulydėta į Šv. Kazhniėfė kapines.

Visi a. a. VERONIKOS JAKUTIENĖS giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai .kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
'sUteikiPjai paskutiriį patarnavimą ir atšisvdikinitoą’

Nuliūdę liekame, 
VYRAS, BROLIS, BROLIENĖ, PUSBROLIS, PUSSESERĖS 

IR GIMDĖS.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, ‘ Tėl. YARDS 1138—1139.

A

ANTANAS MANTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 9 dieną, 8:30 valandą 

vakaro, 1939 m., sulaukęs jpųses amžiaus, gimęs Lietuvoje: Ro
kiškio aitek^y, Skapiškio parap., I^konių ^imd? *

Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

Stasiūnaitę, 2 blrdHus: Jbną ir Jh 
pūką ir jo šeitoyna, švpgeljkį j 
sūnų jGjrigaluš Ir daug kitų gir 
Anėliją, jos vyrą Ahtaną J?- Jų 
ronėlę (Argentinoje), jos šeimyną .S^k^lius.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių DrAugijos, Kęisįtučio Pas.
Jtliubo ir L. D. S. 76 Kudpos. ;F F-TT j

šiuhus; SČsęrį

va

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Jtą^i Tarto

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų ver
tybę. J MUSŲ kainas neįeina palū
kanos, aukšta nuoma, bloga rizika. 
Čia ir tik čia jus kaipo piniginis 
pirkėjas gausit viską kas gražiau
sia frontiniam kambariui, valgo
majam, miegkambariui—baldus to
kia kaina, kokia yra tikrai pagrįs
ta piniginiu pamatu. Kainos aiškiai 
parodytos. Pinigai grąžinami, jei 
ųepątęnkinti.

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Distributor
525 West 76th Street

3 blokai rytuos nuo Halsted St. 
Kasdien 9-6, ketv. ir šešt. iki 10.

Sekm. iki 5.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

• Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevicius, 
’3327 Le Moyne St.; Protokoh 
sėkr.—Anton Lųngevicz, 18 l«t
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
,2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beąch Av.e.; Kasię- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

MORNING .STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmorit 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, .2002 Concord PI.; 
.Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, ^345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rast. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas, gi. 
—A. Lurigevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 

<3800 W. Armitage Ave‘.

JAUNIMO KULTŪROS 
VALDYBA 1939 M.: 

Pirm-—Bill Likšna, 3427 South 
Litųanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E, Ža- 
sytaitė; Prot.‘ rašt.—B. M. Bur- 
.buĮytė, 4073 Archer Avė-; Ižd.-— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
Šimfcaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jąkūtis; Susirinkimus laiko ket- 
yįrtąme trečiadienį kiekvieno 
jnėnęsicy o yihoro pamokos kiek- 
viėrio penktadienio vąkarą, J. 
Yiiškos galėję, 2417 W. 43 St.

GARFIELD PARKO; VYRŲ IR 
MOTERŲ ' PAŠALPINIO KLIUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Georgę 
’ Medalmskas—pirm., 233 S. Cęnt- 

ral 'AVč.; Paul Zalenk—pirm, pa- 
gelbiųinkas; Chas. Katallo—fi
nansų šėkr.; M. Medąlinskas—nu- 

- tarimų sekr.; M.’ Kaziunas—ka
perius; V. Manikas—-.kontr. rašt.; 
M.' Dayidoriis—kasos glob. ir J. 
Brubhhs, :kasos glčb.; J. Zubavi- 
čius—jnaršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas.' Susirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi viršuj 
Napoleon Restaurant, 3956 West 
5th A vende.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLĮUĘO VALDYBA 1939 M.: Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 Sb. Arte- 
įSian Avė.; A. Lazauskas—pirm, 
[pagęlb., 3223 So. Greeh St.; A- 
Kaulakis—nut. .rašt., 3842 South 
Unitai Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. ,69th St'.; K. Visačkis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rast.;’ D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibupa kas mėnesį 
pirmą pėhktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 ,So. Halsted St-

gionieriai tikrai atliko milžlniš-
• * • ! .. ' t . . > .. . • • i r ■ i • »

4<ą darbą. z
'Bet neužmirškit ir musų “au- 

xiliarj^, primena mums pąly- 
dovas. Tai musų posto moterų 
skyrius. ^NeniSžh ir jo darbo čia 
įdėta. O šįvakar, žiūrėk, visur 
“auxiliary” nįręs. Jos gardero- 
•boj dirba1, bilietus renka, vii^tu^ 
vėj maištą rilbšia, už baro alų. 
padavinėja. J[iį negalima užmir
šti, tų “auxiJIąry” leidžiu.

Iškilmes.
Kai ėjom namo, salė buvo pil

nutėle žmonių. Tai buvo šešta
dienį. Bet tas pasikartojo ir va
kar. Mat, atidarymas užtrlilęo 
dYi dieni, šeštadienio vakarė at
silankė daugybė svečių nuo į- 
vairių organizacijų su sveikini
mais legionieriams. I^eli iš jų 
pasakė kalbas, kaip konsulas .P. 
Daužvardis ir teisėjas Zur.s, o 
gražiai uniformuotąs Legiono 
-Vaikų “Druni zand Biigle” 
Corps, taipgi “Jaunosios Biru
lės” ir JBurgois rbąiicing School 
jąunuoliai jšpi|dę gražų šokių ir 
ritniikos programų.

O kai jįie užbaigė, sugaudė 
p.įrąiąs šokių orkestras naujo
joj pastogėj. Skaitlinga publika 
šoko “krikštydama” naujos sa
lės grindis, o protarpiais ir ba
rą, iki 5 valandos ryto.

Tarp svečių buvo kelios delę- 
gacijos legipniėrių Įš /kitų įos- 
4ų: ądv. ,N. Valasiną, JEįinik'is įr 
grupe nąrių iš Vytauto Posto, 
Gąry, ,Ind.;^eg. FJaszko iš $$$9 
85 jKąn^ąkėė; buvęs koniahdan-. 
tas, leg.' JRozėlI, ir nariai : iš 

/Glępdale, Sįillivap, Zintak, Chi- 
.ęągo—Mtop, C^roy M^Cullen^

BUSINESS CHANCES ' ' 
Biznio Progos

Saldainių, mokyklinių rei
kmenų, cigaretų, smulkmenų krau
tuvė pardavimui. Nebrangiai. Savi
ninkas nori pailsėti. 3255 South 
Halsted St.

.PARDAVIMUI TAVERNAS, ge4 
ras biznis, reikia pamatyti, kad 
įvertinti. Savininkas nori pailsėti. 
M., V. Hayes, 6801 So. Racine. Tel. 
Wentworth 3557.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO ' VALDYBA 
1939 METAMS: Pirm.—Jonas Jon- 

kus, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Carhpbell Avė.; Nut. 
rasti—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare ĄVe.; Fin. rast. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65th Sa.; Kasierius 
—A. Baltas, 6319 So. Sangalon 
St.’; Kasos glčbėjai—N. Micke-
viez, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
karįą į mėnesį, kas aritrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chięągo. ,UL

DRAUGYSTE LIETUVIŠKA VE- 
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

’ —pirmininkas, 5648 So. Bishop;
J. Budreikiėnė—vice pirm.; P. 
Budreikis—•nutaritoų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin; 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius^ A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nędėldįenį kiekvieno 
mėnesio, Częsnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 jpo pietų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4338 S. 
Ttoman Avė,; Vice-pirm.—Alonąa 
Simonas, 2520 W. 70th St; Prot 
sekretorium —Balys Ąrznoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. 
Antanas Rudokas, 4547 Sd. Wash- 
tonfiw ’Ave.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av,;

reaL eštatefor'sAlė

NAUJI MŪRINIAI 
BŪNGAL0W

4 nauji mūriniai bungalovv, ,po^4 ir 
3 kambarius. Moderniški, karštu 
vandenįu ir garu šildomi. Yra gū
ros, elektra, gąsas, gatvekarių tbu- 
saš sustoja prie pat durį. .Ir 1 .mū
rinis biznio namas ant kampo 111 
St. ir Cravvford Avė. ^Parduosiu yž 
jūsų tinkamą pasiūlymą.'

MRS. ANNA BĮTTIN 
GARDEN HOMŽS 

3958 W. 111 St. Beverly $005

6

AMERICAN LITHUANIAN ČIU
ŽENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. ~ J. Svitorius, 4000 So. 
-TaĮmdn Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St; .Nut. 
Xašt. Paul J. Petraitis, 752 W. 
:33rd St.', ;tel. Vįdiory 8770; Ka- 
;šięriusL.Hėlen Gramantienė, 4535 
;So. Pockwell Sti ‘tol. Lafayette 
$413; Fin. rašt.-^F. WitUs, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374i 
Kqn.tr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos gldb?

... į^UNAS j
Pėrsiskyrė su Šiuo pasauliu i

1939 m., sulaukęs pusės afriž., 
gimęs Lietuvoj, Trakų ąpškr., 
Sėnieliškių' parap^ Muštėihių 
jcąįme.

-Amerikoj išgyveno 30 metų.
^Paliko didėliame ndliudlųle 

/brolį Adomą, jo moterį ‘Mari
joną, hfoUųnį' Joną, broldųk- 

’terį Mikaliną, jos vyrą Miko
lą, Tėresą ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų; Lie
tuvoj—Seserį Jievą ir daug ki
tų giminių. GyVdno iadrešų: 
6921 S. Washtęnaw avė. tel. 
Gtovehill 2175.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus kopi., 6634 S. .yręstėrn 
hvė. Laidotuvės įvyks ąbtra- ■ 
'dienį, lėpkr. 14. d>, 8:Q0 “W. ! 
ryto, iš kopi. į Gimimo Pan. j 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
ątsįbliš gedulingos pamaldąs 
liŽ velionio sielą, o is ton bus i 
hulydėtąs į Šv. Kazimiero ka^ 
pineš.

Visi a. a. Povilo Makūno •? 
| giminės, draugai ir pąžįštąmi 

’fl esdt nuoširdžiąi kviečiami da- į 
« lyVauti laidotuvėse ir šutėikti ? 
*>1 jam paškutinį patarnavimą ir , 
R atsisvėikininią. Nuliūdę lieka:.j I ta*, ir.Giminės.

Laid. Dif.'Antanas Petkus, 1 
H Tel. Grovęhill 0142.

FOVILAS ‘

lapkričio 11 d., 6:00 VU1. vdk., ■

k

i porinau—-Dunn ir MęKinĮęy po-į

3413; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469
BIZNIAVA PROGA GREITAI 

kįlančipj sekcijoj. Didelė krautuvė, 
pietvakarinis kampas .Keėler įr 63 
gatvės (4205 West 63 St.), Žema 
kaina $3800.00. Central 0227.So. Campbell Avė.; K;

—J. Jesiunas, 24'40 W. PersTiing 
JRd,; X>r. kvotėjas —Dr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tol. La- 
fąyętte .3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W.

.NAS DABAR. 731.4 ir 7316 Soulh 
Rpckwell St. du trijų flatų namai 
—B Kambarių— po $50 fintas. JBar- 
genas už ^9200. Telefonas Stefarart 
7924.S|ų. w

Tąįpgi TjUvo atsilankęs ‘‘N.”i 
redaktorius Dr. P. Grigaitis, ke
li luti ‘^ąujienų0 organizacijos 
nariab spaudos atstovai, organi- 
zaci.ių lydė, jai, ir galia u didžiu
lė sųągios geros ^įetuvjš-’ 
kos pūįi^<p^ ' '
'Mes mąpom, kad ji dažnai; 
naująją pai;iaus-Girūno Memo- 
rial sąję l^kyš. .

• 1 1 —  —■———————

sibuną kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vėl. /popiet. J kliuhą 
.priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

——Į— • 1 ■. "■■!«• * L

LITHUANIAN KEU5TUT" Z“~ 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

■'u. ---- .. —.

Le Moyne $t.; J. Stalipraitis 
pfrnL.pag ei b Įninkąs; Miss- H. 
Chapas—hut. rašt.; Walter Shar-< 
ka—finansų rašt., 4635 South 
5Vashtė)law aye.; N. Klimas—ižd., 
4516 j. California AVe. Laf.D849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tol. Yards 
4787; G. Merikas—patarėjas, 139 
N. Clairk St., tėl. Central 5566;
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W.Peršhing H.; Wm. F. Buishas 
—biznio pirmininkas. KHubo jsu- 
siiririkimai atsibtiha kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadi* 
vai. d. :Hollywood svet:, $4 
43ręi -St., (Ghicago, IU.

■is BENE-’

J. Sholteman—pirm., 3237 West’

. DUODAM PASKOLAS 
Perkam morgičius, parduodam ir 
išmainom namų?, ukius, lotus ir 
biznius. ’’ *

NAMON & COMPANY
4310 So. Lake Patk Avenue 

(arti Michigan ežero)

-

I

' 1748-50 West 47th Si Phone Yards 5069 Berūkite Tuos Biznierius, .ku-
f i I - J . it ■ k -. _ LA_ jLk ’L V _1 L—-L.

N
p*

coAL-^ddi^It 
Anglys—Malkos Aliejus

as. Kliubo su- 

ienį 12 
117 W.

* NAUJAUSI IR GERIAUSI ’

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA
' * LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
-THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904

ka—Pranas Wėnskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Jub 
ząs .Kaunas, 3229 Litųanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko
misijoj išrinkti: Vincas Stulpi- 
nas/Nikodėmas Radis, Antose 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Lėohas Gėhiotis.

CHlCAGOJ ' '
Range Oil—6%c. už galoną perkant 

po 150 galonų.
No. 'S Oll—43% C—perkant po 400 

galonų.
FELDMAN,

Tel. HARRISON 3000.
•• ė •
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NAUJIENOS,Chicago,TH.

4444 ;

Pirmad., lapkričio 19, 1939

KAI KOMUNISTAI RENGĖ PUČ| PRIEŠ
LIETUVĄ VILNIUJE ,

i Drg. J. V. Stilsono Prakalbos Chicagoj ,';ĮS8įf
J. V. Stilsonas, “Naujos Gą- dotais iš tų “sėnųjų” laikų, drg. 

dynės” savaitraščio redakto>fStilšon?S prisiminė ,ir apie san-t” savaitraščio redaktOfStilšonąšprisiminėirapiesan- 
rjus, pereito penktadienio va- tykius tarp Lietuvos komunis- 

savo prakalbų tų vadų. Zigmas Angąrietis dė
davo tiesiog akrobatiškas pa
stangas išlaikyti “liniją”. Net 
Kapsukas, nekalbant apie ki
lus, bųdavo “nepatikimas”. An- 
garietis skundėsi Stilsonui, kad 
kai-tik Kapsukas palikdavo vie
nas, tai komunistų leidžiamuo
se lietuviškuose laikraščiuose 
jisai tokių nonsensų prirašyda
vo, kad “juos reikėdavo degin
ti”. Prakalbose Angąrietis pir
mas • pasakydavo kalbą, nusta
tydamas “liniją”,, ir tik tada 
kiti galėdavo kalbėti, laikyda- 
mies tos linijos, lyg įsikabinę 
arklio uodegos.

“Sijojimas”
Pasirodo, kad gabumai, išsi

lavinimas komunistų darbuotėj, 
ir tais laikais ir dabar, neturi 
reikšmės: štai kokie būdavo 
santykiai tarp Maskvos ir Lie

kare pradėjo 
maršrutą Chicagoj. Jis pasakė 
nepaprastai įdomią kalbą Mil
dos salėje, prie 33rd ir Halstęd 
st„ kur buvo susirinkęs gružus 
būrelis veteranų veikėjų iš 
prieš-karinių ir po karinių lai
kų.

Drg. Stilsonas pradėjo kalbą 
pastabomis apie Rusijos ruošia
mus pučus Vokietijoj, Lenki
joj, Estijoj įr kitose valstybė
se. Apie tai keletą savaičių at
gal plačiai rašė buvęs raudono
sios armijos žvalgybos narys, 
gen. W. Krivitzki.

Kalbėtojas pareiškė, kad Ma
skva bandė suruošti dar vieną 
pučą, apie kurį gen. Krivitzki 
turbut nežinojo. Tai buvo Vil
niuj. Ten buvo susidaręs ko
mitetas iš fcigmo Angariečio, 
kapsuko ir keleto kitų vieti
nių gyventojų, taipgi raudono
sios armijoj narių. Komitete 
dalyvavo ir kalbėtojas, drg. 
Stilsonas. Jis pasakojo, kad jau 
buvo nustatyta sukilimo diena 
ir valanda buvo paruošta viso
kiausia propagandinė literatūra, 
tik laukta “zero” valandos.

Bet tai valandai dar neatėjus, 
lenkai pradėjo mušti sovietų 
armiją, kuri buvo numaršavu- 
si beveik prie Varšuvos vartų. 
Netrukus po to Vilnių apsuko 
Lietuvos kariuomenė ir pagra
sino miestą bombarduoti, jei
gu ten buvę raudonarmiečiai 
n^įisijtfaustys.

Taigi, pučas ^nuversti Lietu
vos valdžią nepavyko, ir bol
ševikams su literatūra ir kit
kuo Wko bėgti iš Vilniaus.

' “Badas” Maskvoj
Drg. Stilsonas toliau pasako

jo, kad tais metais jam teko 
važiuoti į komunistų ihterna- 

' cionalo kongresą Maskvoj. Ru
sijoj buvo labai didelė betvar
kė ir iš Vilniaus į Maskvą nu
važiuoti reikėjo nuo 2 iki 3 sa 
vaičių.

/Pirmoms kongreso sesijoms 
jjs , negalėjo''paspėti pasiekti 
Mąskvą, bet ’drg. Stilsonas nu
vyko ten vėliau. Tuo laiku Ru
sijoje viešpatavo badas. Bet ba
do nejautė sovietų valdininki
ja ir internacionalo -! delegatai. 
Jie turėjo ir dešrų ir visokio 
kito maisto, kurio eiliniai žmo
nės negalėdavo gauti.

Bet kai tiems valdininkams 
ir kongreso delegatams tekda
vo kalbas sakyti, tai ir jie ap- 

; simesdavo badaujančiais Jr 
I triukšmingai pasakodavo, kaip 

kapitalistų šalys nori badu so
vietų Rusija sunaikinti. Leng
va jiems būdavo taip kalbėti, 
kaip pilvai būdavo pilni.

Paįvairindamas kalbą anek-

. Kalbėtojas .taipgi prisiminė 
ir apie dabartinį karą Europoj 
Jis pareiškė, kad Hitleris ne
būtų drįsęs Lenkijos, djralkyti, 
' 4gu Stalinas nebūtų pažadėję^

‘ \ j '/'į talką. O tas Sta
lino ir Hitlerio susitarimas;, tąi 
aiškiausias pasireiškimas Rusi
jos bolševizmo nupuolimo, dėl4 
kurio dabar nuo' bolševizmo tų-; 
retų šalintis kiekvienas’: šyiė- 
saus proto darbininkas.

✓ ’ • t 4 ’ 1
Socialistai ir Laisvė .

Stilsono prakalbas ' tęrig’e 
L.D.D. 4-ta kuopa, bendrai^ su 
Lietuvių Socialistų Sąjungą. 
Antras kalbėtojas buvo drg, V. 
Poška, “Naujienų” redakcijas: 
narys. Jisai pastebėjo, kad dą^-' 
bar viešpatauja keisti laikai. 
Jeigu sovietų Rusija įr Vokie
tija sudrasko Lenkiją, tai, fub 
reikia džiaugtis. Tai Rusijoj 
“nuopelnas” žmonijos, gėrovėj. 
Jeigu Anglija ir Franci ja nori 
gintis nuo hitlerįzmo — tai 
“šlykštus smerktinas imperia
lizmas”. Jeigu Stalinas atiduo
da Lietuvai dalelę .Vilniaiis kra
što, tai' reikia šaukti “ura!;’ 
Bet jeigu Stalinas Lietuvoj 
steigia savo protektoratą, tai

AUTOMOBILIU Šiandien Antano Paliaubą Diena!1 
^^okahtolaidotuvės Chicagoj

VAKAR

Stilsono prakalbas

tuvos, ir kilų komunistų pa?lietuviams, anot komunistų, ir

tai ir 
vietas

ir te-

ti jų užsieny j. Visokie suokal
biai ir darbo programai toms 
partijoms buvo ir yra iškepa?- 
mi Maskvoj. Jeigu vietiniai par
tijų lyderiai, geriau susipažinę 
su vietos sąlygomis, nurodyda
vo Maskvai, kad pučo ar kito
kio neramumo kėlimas pasitar
naus reakcijai ir pasiųs darbi
ninkus skerdynėms, tai jie bū
davo toujau prašalinami kaipo 
“neištikimi”. Maskva jų vieton 
paskirdavo naujus lyderius. Jei
gu šitie pasipriešindavo, 
jie eidavo laukan. Jų 
užimdavo treti.

Tas “sijojimas” vyko
beyyksta visur, Amerikoj ir 
kitose šalyse kur tik veikia ko
munistai. Jis privedė prie to, 
kad ilgainiui partijų eilėse pa
siliko vien gryni “yes-men”, 
ištikimi čebatlaižiai, dažnai be 
šmegenų, be iniciatyvos ir be 
jokio sumanumo ir kultūros.

Kodėl Stilsonas Grįžo Prie 
' Socialistų

Drg. Stilsonas, tęsė toliau, 
kad jis buvo tarp veikėjų, ku
rie; sugriovę\Amerikos 'lietuvių 
socialistų- partiją. “Aš maniau, 
kad ji neužtektinai' radikalis- 
ka. Tikėjau, kad Rusijos revo
liucija rodo tikrąjį darbininkų 
veikimo kelią.” / .

Bet dabar, pareiškė kalbėto
jas, praėjęs 20 metų laikotar
pis parodė, kad tas revoliucijos 
kelias Rusijoj nuvedė prie des
potizmo, xkuris yra žiauresnis ir 
už caro taikų priespaudą. Įvy
kiai pateisino socialistų parti
jos nusistatymą, kurio per;širs
tus metų laikėsi Europos lais
vės kovotojai ir visos karo lai
kų socialistų partijos vakarų 
Europos valstybėse. “Mes tp- 
dėl prie socialistų partijos ir 
grįžtam.” /? ••

vėl reikia džiaugtis.
Tuo tarpu sovietų 'Rusija 

dangstosi socialistų obalsiaič. 
Bet pasaulis žino, kad ten vieš
patauja aršiausios rųšies dikta
tūra. Ir Vokietijos naciai skel
bia socializmo obalsius — jų 
partija yra nacionalių socialis
tų partija”. Bet visi žino, kad 
ten liaudis absoliučiai neturi . > 
teisių. , x

Iš to galima ^padaryti išvadą, 
baigė drg. Poška, kad ne visi 
“socialistiniai” programai yra 
socialistiniai. Tik tas socialis
tinis judėjimas yra vertas dar
bininkų paramos ir pasišventi
mo, kuris veda prie laisvės; 
kuris priima laisvę kaipo pa
matinį savo programo punktą, 
ir iš tos pozicijos eina pirmyn 
nuoširdžiai prie' žmonių būvio 
pagerinimo. ' ' '

Tvarką prakalbose vedė drg. 
K. Liutkus. Įžanginėj kalboj 
jis paragino susirinkusius ne
užmiršti Vilniaus ir aukoti kiek 
kas gali dėl karo daug nukęn- 
tėj usių Vilniaus; krašto gyvęii1- 
tdjų sŲšelĮįįnitii. ; ■ ?

Prakalbose pasirodę, kad • drį. 
Stilsonas yra gabus ir stiprus 
kalbėtojas, kuris mintis aiškiai 
ir labai įdomiai dėsto.

Rs.</
Liet. Fondo Prakalbos ..

• ‘ ■ .L ’’’ j

Lietuvių Auditorijoj tą patį 
vakarą Lietuvai Gelbėti Foti-^ 
das repgė prakalbas apie Vil
nių. Žmonių buvo mažytė sau- 
jalė, gal .20, kai prakalbos prat- 
sidejo. Vėliau ta saujalč šiekL 
tiek padidėjo. { - . ' U

Keistai tos prakalbos atrodė, 
kai tautininkai; kalbėtojaij atsi
stoję estradoj sovietų Rusiją 
gy rė ir džiaugėsi jos gerais dar
bais Lietuvai... Buvęs. •

žuvo 13 Metų D|irsitiiiiiikąs.
Vakar ir užvakar aūtomobi 

J jai Chicagos dlstrfkte užmušė 
sekąnftuš žmones:
jį - Prie: LaGrange ^ iRoosevėit 
vieškelių po automobil-U; žuvo 
13. metų tlviratinintas, Roberl 
M it che J, 3232 Wa rren bu Įvaras. 
• iįfitbšęjpęjaimėsė žųyo: \

Ye’ta Polisl)uk, 69 metų am 
žiaiis moteriškė, huięi/1142?$-

Hoacl;
Steven yMalewski/ • 50; 19>6! 

Vermont sį, Gary, Itid.;
; Paul Elch, 33, 6832 N. Ash 
land avenuė, ir '--n

John Harper, 4gį nuo 3633 
Giles avėniię; -/ /

''' t ‘

Trečiadienį Svarbios 
Prakalbos Riosėlande

____-
Kalbės Dr. Grigaitis ir J. V. 

Stilsonas.
ROSELĄĮsTp. Svarbios pra

kalbos Roselande įvyks trečia
dienį lapkričio (November) 15 
dieną, 7:30 y. vakare; J, Stanci
ko svetainėje, 2Q5 E. 115 st.

J. V. Slį’šęhas sveČjnk įš Ne\v 
Yorko , sa va i traščio “Nau j ės Ga -

Dr. P.

šiandien laidojamas Antanas 
Jokantas, plačiai žinomas biz
nierius ir visuomenės veikėjas. 
Laidotuvių apeigos prasidės • iš

dyriės

■ whucs 
...... ..,W:

IR UŽVAKAR
—Praėjo Nepastebėta.

Šiemet chicagiečiai kaip ir 
užmiršo didžiojo karo paliaubas 
atšvęsti. Gal taip ir turėjo būti..; 

namų, 3934 So. Rockwell gt., Juk pasirodo, kad tos paliaubos
1:30 valandą po pietų. Po iš- buvo labai laikinos. Europoj 
kihnifigo atsisveikinimo kūnas vėl patrankos dunda, bombos 
bųš nulydėtas į Tautiškas kapi- (Jrasko miestus ir kraujas vėlbus nulydėtas į Tautiškas kapi- 
heš. • ■ ■_ /
.■.Afęlioniš ' musų visuomenei 
buyo žinomhš kaipo gana Veili- 
įus 'žmogus. Jis priklausė prie 
keletoš (Iraųgijų, jose veikė ir 
rėmė jas pagal savo galią. Ne 
svetimos j jam buvo ir “Naujiė- 
lio^s”. Nuo pat jų įsi kuri ino jas 
rėme,, o vieną tarpą buvo ir 
kontestantu.

Kviečiame draugus, pažįsta
mus ir artimuosius laidotuvėse 
dalyvauti ir jam paskutinį pp-

suteikti Draugas

Kai šeštadienį, Paliaubų Die
ną, 11 valančią ryto dirbtuvių 
sirenos sugaudė ir gatvekariai 
sustojo kare žuvusiems ameri- 
kiečiau^ pagerbti, daugelis to 
kaip ir nepastebėjo. Dirbtuvės 
tur būt užbaigė darbą, o gatve- 
karį vėl sulaikė tas (ne.emtas 
trafiko susigrūdimas...

Mieste įvyko^ keli trumpi A- 
merikos Legiono surengti para
dai, bet tik vienoj vietoj buvo 
sauja žmonių parado ir ceremo
nijų pažiūrėti. Prie State ir Ma- 
dison. Ten kelios legiono kuo
pos sudėjo vainikus ant bron
zinių lentelių su žuvusių karių 
vardais.

na.
0.

CHICAGOJ

• Malcolm Smitho, kuris gyve
na adresu 6625 S. Hermitage 
avė n u e, negalima perdaug kal
tinti. Jis atėjo į alinę, 6648 S. 
Ashland .avenue, ne pamokslus 
sakyti. Po keliu stiklelių jam, 
kaip pasitaiko ir kitiems, galva 
truputį susisuko. O kadangi jis 
buvo tokioj padėtyj, tai nerei
kia stebėtis, kad jis nepataikė į 
duris ir išėjo namo iš alinės z 
tiesiai per alinės langą. Reikėjo 
kelių stičių Smitho veidui sulo
pyti, bet šiaip tos klaidos rezul
tatai nebuvo labai pavojingu
• Miesto gatvių valymo depar
tamento trokai užvakar vėl pra
dėjo versti, iš ielų surankį/nas\ 
išmatas į didelę molio jluobę ' 
prie Fullerton ir Narragansett

redaktorius, ir
>, “Naujienų” redakto

rius, bus kalbėtojai tose pFakal 
bose. Abudu yra laikraščių re
daktoriai ir geri kalbėtojai iš 
kurių bu^, gulima išgirsti daug 
žinių apie dabartinius įvykius 
Europoje, todėl kviečiame visus 
roselandiečius dalyvauji.
- Kaip Ištikro Europoje Yra?

. Dabartinis Europos karas, ku
rį išprovokavo Vokietijos dik
tatorius Hitleris, yra grumtynes 
demokratiškų valstybių su dik- 
la t liromis. Kas karą laimes? 
Kiekvienas yra GĮUŽinteiesuotas 
tub klausiniu.ir įieško atsakymo.

Lietuva atgavo Vilnių'. Vįeni 
džiaugiasi, o kiti sako, Įęad Lie
tuva Vilnių atgaudama, pati sa
ve rusams prarado. Tokios ir 
panašios kalbos eina tarpe žmo- 
nių,; ■

Ka<d ... sužuvo jus /teisingesnes 
ųiiiitis iri Wįų iš gytbpbję; <

mp l^iĮsO 1

1u#iį■, ba^ijjinkų Dtaųgįją?ir Ę.

/ vljąr fkąi’t^v priiųėnju/ .JTęj^ląn- 
^liečiamš W Įiitų kdl&įijų;"lįejti- 
viąinš, kad įcjfalyvaufunlėm Skai
tlingai šięse įj iprakąlliyš,į,< ; nes 
^iuo taip svarbiu momentu bus 
'naudi*' *' n~n
džįuį'.

Tryfc ginkluoti banditai su 
štąbĮlė Ędward Lešniewski; gat
vėj ties 5’650 Grand avęnue ir 
atėmė nuo jo taipgi gana - 
skaudžiai stimušė. jjs gyvena ,‘fc 
adresu 2421, No. 7Ali Courk -|j 
■^hiįwpod. f?ark. < "5. i-B

Svarbesni šeštadie
nio Futbolo 
Rezultatai

... ' '..I— ' ‘y ' ♦

Iowa, 7; Notre,Dame, 6. 
purdiie, 3;. Nprtlnvestern,

; M’.hnėsdta; 20; Michigan, 7. 
’ Olpo State, 61Chięago, 0. 

Illinois, 7; Wisconsin, 0.
-; Fordbam, 1^; Indiana, 0. 

Harvard, 15; Army, 0. 
Missouri, 20; New York U., 7.

'■ Pi-ttšburgh, 6; Carnegie Tech, 
o! .

Columbia, 19; Navy, 13. 
Yale, 14; Brpwn, 14. 
Princeton, 9; Dartmouth, 7. 
Cornell, 14; Colgate, 12. 
Tęnriessee, 34; Citadęl, 0. 
Texas Aggies, 6; So. Mcthod-

S. California, 33;; Stanford, 0.

l«yi- 
įjųOs

t A. Narbutas o ■ •

Hoovetis
Chicagoj

Pereitos savaites pabaigoj 
Chicagon atvyko buvęs prezi
dentas, II. Hoover. Jis čia tarsis 
su Illinois ir artimu vaKtijų re- 
publikonais apie 1940 metų 
konvenciją ir kandidatą į 
zidentus.

Atidaro Naują 
Cicero Rotušę — 
“Town Hali” ‘

p re-

Vos Nesudegė,
8 Metų Mergaitė

Aludininkas Ją Išgelbėjo.
1 ‘t T •8 metų mergaitė, Barbora 

Jankauskaitė, 6218 Waveland 
avenue, žaidė prie degančio lau
žo^ tuščiame lauke netoli namų.

Įiriėjų perarli ugnies, jos

kuri randasi prie

jeigu

6246/Aml^pū avenue. Jis' tuo
jau ^įvyniojo mergaitę į karpe

Įjeįąnčibš-.-rublis- užgesino ir 
žaizdai put/mergytės. kūno ište- 
pė alyva. Po to nuvęžė ją ligo-

Skelbimai ^Naujienose 
11 uodą uaudį dėlto, 
kad pačios Naujienos 
< i ;< naiidine-oH

Lietuviai Kviečiami Dalyvauti.
CICĘRO. .— Py toj, 1 valandą 

po pietų, bus iškilmingai atida
lyta naujoji Cicero rotušė — 
“Town Hall”,!
25th Street ir 50lh avenue.

Triobešys yra didelis, moder
niškas ir turės užtektinai vietos 
visiems miestelio valdžios sky 
riams sutalpinti.

Cicero administracija, ypatin
gai Henry R. Schvvartzel, aseso
rius, ir Jerry L. Viterna, kolek
torius, kviečia lietuvius atida
ryme dalyvauti.

Publika galės rotušę lankyti 
per keturias dienas, rytoj, tre
čiadienį, ketvirtadienį ir penk
tadienį. Valandos nuo 1-mos iki 
5-tos ir nuo 7-tos vakare iki 
9-los.

Plačiau apie namą bus rytoj.

tai apie nešvankią apylinkės at
mosferą nuo tų išmatų pasiro
dė bereikšmiais.
• Stevens viešbutyje šiandien 
atsidaro labai įdomi visų šalių 
lėlių ir istoriškų figūrų paroda.
• Bemedžiodamas netoli l)own- 
ers Grove šeštadienį nusišųvė 
19 metų jaunuolis, Leander 
Stcnke. Gyveno Downers Grove. 
Kitas medžiotojas, 34 metų 
\Villiam Brown, nuo 1323 N. 
LeMoync avenue, buvo pašau
tas laike medžioklės prie La- 
Grangc. Jisai redaguoja žurna
lą medžiotojams, “American 
Field”.
• Supykę praeiviai vos “nenu- 
linčiavo” čekoslovaką, Martin 
Klanduch, kai šeštadienį jisai 
pradėjo mindžioti Amerikos vė
liavą, ties 1538 W. 18th Street. 
Jis nutraukė ją nuo stiebo ir 
pradėjo ja šluostyti kojas. Tuo 
pačiu sykiu šaukė, “Aš nemyliu 
šito krašto ir man nepatinka jo 
valdžia.” Policija jį išgelbėjo 
puo supykusių praeivių ir užda
rė kalėjime. Klanduch gyvena iš 
pašalpos ir yra nepilietis.
• Leil. generolas Stanley Ford, 
Chicagos distrikto karo viršinin
kas vakar aiškino, kad visi nau
ji kariuomenės rekrutai yrą mo
kinami ne vien muštro, bet 
kiekvienas lavinasi kokiam nors 
amate. Išėję iš kariuomenės jie 
busią naudingi sau ir visuome
nei.
• Vakar metiniam suvažiavi
mui Chicagon suvažiavo U. S. 
kariuomenės “marinai”, kurie 
tarnavo aviacijos skyriui, di
džiojo karo metu. Jie buvo 
Franci joje ir Belgijoj. Jų lėktu
vai vadinami “Skraidanti Gra
bai”.

O

MM

. I 4 x Y ; i NAŪJIENV-ACME Telephoto
Po Buergerbrau rūsyje įvykusios ekspliozijos Miuniche, kur naciai minėjo “pučo” sukaktuves. Hitleris 

išsigelbėjb nuo mirties tik todėl, kad anksčiau apleido rūsį, negu buvo manoma.

' z..J . Naujienų-Adn .̂ TelephoU>'4,'

CHICAGO. — Specialiu ženklu yra pažymėta vieta (Ogden ir Rockwell), kur liko nušautas Edward 
J. O’Hare, Sportsman’s parko savininkas. Jis buvo nušautas, kai automobiliu grįžo namo.




