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SVAJOJA NUKARIAUTI AMERIKĄ
Sekretorius Hull informavo apie 

užsienio padėtį

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Cordell Hull, užsienio reikalų m ėję, savo krašto padangėse* 
departamento sekretorius, šeš-’ todėl reikia iš anksto šiam ka* 

rui pasiruošti. Privalome turėti 
daugiau orlaivių, tankų, laivų 
ir patrankų. Privalome turėti 
ginklus vartoti įgudusių žmo
nių.

Kad Amerika galėtų tinka
mai priešui atsispirti, privalo
me tutėti pakankamą įvairios 
rųšies ginklų skaičių, privalome 
kontroliuoti visą ginklų ekspor- 
taciją ir ruošti jaunimą.

Amerika privalo dėti pastan
gas gražiuoju sugyventi su pie
tų Amerikos valstybėmis, už- 
megsti ryšius su Kanados ka
riuomenės štabu ir su visų 
Amerikos valstybių karo virši
ninkais.

Amerika privalo dėti paštam 
gas padėti toms valstybėms, ku
rios veda griežtą kovą prieš vi
sus diktatoriškus režimus. Ame
rika neprivalo pripažinti nei 
vienos valstybės arba jos da
lies nukariavimo; “įšaldinti” 
aukso atsargą, kad diktatoriai 
jos negalėtų pagrobti; daboti, 
kad pasidavusių kraštų terito
rijos nepatektų diktatorių val
džion. •<

tadienio vakari pasakė labai 
svarbią kalbą. Jis kalbėjo Ame
rikos spaudos kliubui, bet jo 
kalba buvo transliuojama per 
radiją. Vėliau ji buvo pakarto
ta šešiomis svetimomis kalbo
mis, kad užsieniai žinotų Ame
rikos vyriausybės nusistaty-

Jeigu 
Euro* 
pada- 
pasi-

mą.
Hull pasakė, kad Amerikos 

vyriausybė turi rimtai susirū
pinti savo krašto ir viso vaka
rų žemyno apsauga. Visi šių 
dienų diktatoriai svajoja apie 
Amerikos nukariavimą, 
jiems pavyks nukariauti 
pą, tai keliems metams 
rys taiką, kol tinkamai
ruoš vakarų žemynui užkariau
ti.

žemyną supantieji vandeny
nai sudaro labai stiprią apsau
gą, bet jie kartu yra ir tie vieš
keliai, kuriais priešas turi ga
limybės į Ameriką įsiveržti. Dik
tatoriai, įsistiprinę žemynuose, 
dės pastangas įsistiprinti juro
je, vėliau ore, o pag&Hau pra
dės ir šį žemypą įvėįktir

Amerikos gyventojai gali bu* 
ti priversti kariauti savo že-

Didės Ispanija
VICHY, Francuzija, spalių 

27 d. — Vyriausybė pranešė, 
kad prasidėjo naujos derybos 
su Franko vyriausybės atsto
vais. Netrukus Vokietijos, Ita
lijos, Francuzijos ir Ispanijos 
atstovai suvažiuos konferenci- 
jon, kur bus aptarti Europos 
reikalai.

Hitleris pareikalavo, kad Is
panijai butų atiduota dalis fran- 
cuzų teritorijos. Nepasakyta ar 
ta teritorija bus atiduota da
bartinės Francuzijos sąskaiton, 
ar ispanai gaus dalį francuzų 
Afrikos. Po minėtų 4 valstybių 
konferencijos, Francuzija ir Is
panija pasiūlys britams daryti 
taiką. Jeigu britai nesutiks, ta
da visos valstybės skelbs jiems 
karą.

revolveriai ir guminės lazdukės. 
Kovos prasidėjo prie universi
teto rūmų, bet netrukus persi
metė į svarbesnes sostinės gat
ves. Universiteto vadovybė tu
rėjo laikinai uždaryti universi
tetą ir pertraukti paskaitas.

Sužeista daugelis studentų. 
Policija įsimaišė, bet turėjo 
daug darbo, kol peštynes suval
dė. Valdžia suėmė apie 600 stu
dentų. Užsienio agentūros skel
bia, kad daugumoj suimta ko
munistiškai nusiteikę studen
tai.

Paskandintas laivas

Francuzijos vice-premjeras Pierre Lavai (viduryje)
n a UJIENU-auMk 
tariasi su Hitleriu.

Perspėja Petainą
VICHY, Francuzija, spalių 

27 d. — Teko patirti, kad mar
šalas Petain gavo asmenišką 
anglų karaliaus laišką, kuriame 
perspėjamas senas generolas 
nepataikauti perdaug Hitleriui.

Anglų karalius užtikrino, kad 
Anglija būtinai laimėsianti ka
rą. Anglų vyriausybė darysian
ti viską, kad francuzų impe
rija butų atstatyta, kad fran- 
euzai butų respektuojami. Kara
lius prašė Petainą neleisti Hit
leriui daugiau žeminti francu
zų tautos. Kai kurie Petaino 
ministeriai nenori * atsiduoti vi
siškai nacių globai. Jie 
laikytis neutraliai.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 27 d. — Vokiečių karo pra
nešimas sako, kad jų karo jė
gos vakar paskandino Empress 
of Britain, didžiulį britų kelei
vinį laivą. Laivas vežė karo me
džiagą iš Amerikos į Angliją. 
Jame buvo labai daug Kana
doj gamintų ginklų* ir didelis 
Amerikoj gamintų orlaivių skai
čius. Laivas nuskandintas šiau
rės vandenyne, pakeliuj iš Ka
nados į Irlandiją.

Empress of Britain buvo 
skaitomas vienu turtingiausiu 
keleiviniu laivu, jo įtalpa vir- 
šyjo 42,000 tonų, šias žinias 
skelbia vokiečiai, bet iš britų 
dar nieko negirdėti.

Siūlo kariauti

nori

Slavai pešasi
BELGRADAS, Jugoslavija, 

spalių 27 d. — Jugoslavijos so
stinėje įvyko labai smarkios 
studentų peštynės. Mušėsi fa
šistiškai nusistatę studentai su

lėtų visą savo kapitalą, kariuo
menę ir ginklus pašvęsti karui. 
Jeigu taip nebus pasielgta,, tai 
karas nebus išloštas. Jeigu Ame
rika negalėtų apsiginti nuo 
bartinių diktatorių, tai -visai 
verta, kad ji gyvuotų.

Trūksta šarvuo 
čiams plieno

Galas pataikavimo

da
no-

WASHINGTON, D. C., spalių 
27 d.,(.—<Pranešama, kad vy
riausybė paskyrė -B0 milijonų 
dolerių, specialiam plienui paga
minti, kuris reikalingas šarvuo
tiems karo laivams. Sekreto
rius Knox pranešė, kad valsty
bės karo fabrikuose bus labai 
smarkiai padidinta minėto plie
no blokų gamyba, bet taip pat 
padaryta užsakymai privačiuo
se plieno liejyklose.

« • • ' • , *, ■ T •

Pusantrų metų paimš naujų 
fabrikų įrengimas. Kol šie fab
rikai nebus įrengti, karo laivų

NEW YORK, N. Y., spalių 
27 d. — Generolas Wood, kal
bėdamas per radiją, pasakė, 
kad Suvienytos Amerikos Val
stybės bus priverstos eiti į ka
rą. Ligi šiam metui vesta vy
riausybės “nesikišimo*’ ir “neu
tralumo” politika kraštu būti
nai prives prie karo.

Wood reikalauja, kad visam 
kraštui butų aiškiai nusakyta

greitumu

Sveikina moteris
LONDONAS, Anglija, spalių 

27 d. — Amerikos prezidento 
žmona, pasinaudodama vienu li
berališku laikraščiu, pasiuntė 
Anglijos moterims sveikinimą. 
Ponia Roosevelt sako, kad Ame
rikoj visi labai atydžiai seka 
Anglijos moterų pasiryžimą pa
dėti išgyventi sunkias visam 
kraštui valandas.

Anglijos moterų pasiryžimas, 
tikėjimas pergale ir pasiauko
jimas bus įrašytas į istorijos 
lapus, nes jų veiksmai duoda 
vilties laimingai išeiti iš šios 
nelemtos padėties. Ponios Roo
sevelt žodžiai buvo labai 
lankiai sutikti.

Klauso nacių

pa-

VICHY, Francuzija, spalių 
27 d. — Francuzų vyriausybė, 
išklausiusi Petain ir Lavalio 
pranešimus, nutarė glaudžiau 
bendradarbiauti su Vokietija. 
Valdžios pranešimas sako, kad 
taip elgiamasi taikai Europoj 
įvesti.

Vokiečiai pasižadėjo sugrą
žinti francuzams kai kurias už
imtas /teritorijas. Pasižadėjo 
pravesti naujas demarkacijos 
linijas ligi karo pabaigos. Hit
leris taip pat pasižadėjo sugrą-

politikai
——

LONDONAS, Anglija, 
27 d.
mento narys ir buvęs britų ka
ro ministeris, pareikalavo tuo
jau sušaukti pariamentą ir pa
reikalauti vyriausybės praneši
me apie Hitlerio ir Petaino pa
sikalbėjimų rezultatus. Belisha 
reikalauja karą vesti griežtes
nėmis priemonėmis ir perdaug 
nepataikauti diktatoriams.

Belisha nepatenkintas Chur- 
chill užsienio politika, nes bri
tai nesunaikino Rumunijos ži
balo versmių. Belisha taip pat 
reikalauja, kad su japonais bu
tų daug griežčiau kalbama. Jei
gu japonai įsigalės Kinijoj, iš
stums visus užsieniškius, todėl 
reikia padėti kiniečiams »vesti 
karas prieš japonus.

Hore Belisha,
spalių 
p&rla-

Gali atšaukti 
diplomatus

WASHINGTON, D. C., spaliu 
27 d. — Užsienių reikalų de
partamento sekretorius prane
šė, kad Amerikos vyriausybė 
atydžiai seka dabartinius dikta
torių veiksmus su “bela’svėmis 
vyriausybėmis”. Pasakė, kad se
nai vedamas susirašinėjimas su 
Petaino vyriausybe.

Visi atkreipė dėmesį į “be
laisves vyriausybes’. Tvirtina
ma, / kad departamente kelia
mas balsas nutraukti diploma
tinius ryšius su tomis valsty
bėmis, kurios privalo klausyti 
diktatorių ir negali savarankiš
kai spręsti savo reikalų. Mano
ma, jog Hull padaryti pareiš
kimai perspės Hitlerį ir jo po
litiką sekančius maršalus, kad 
Rooseveltas nebus planuojamos 
taikos mckleriu.

Gudrus prezidento 
žingsnis

NEW YORK, N. Y., spalių 
27 d. — Visuose juodukų kvar
taluose reiškiama didelis pasi
tenkinimas Roosevelto padary
tu juoduko karininko paaukšti
nimu. Praeitos savaitės gale, 
Rooseveltas, keldamas laips
nius kitiems aukštiems Ameri
kos karininkams, pakėlė gene
rolo laipsnin juodą pulkininką 
Benj amin Davies.pat ------------- .

žinti visus francuzų karo be*’ Teko patirti, kad visame’kra-
1 laisvins. Ekonomiški Francuzi- šte juodukai labai džiaugiasi ir 

oiovsoiLCM oiMuvMvcu oM susidariusi tarptautinė padėtis J jos reikalai taip pat bus sutvar- patenkinti Rooseveltu. Tvirtina-
antifašistais. Buvo vartojami pis mano, kad Amerika priva- kyti. ma, kad užišį paaukštinimąma, kad už 5Ą paaukštinimą

Rooseveltas gaus labai daug 
juodukų balsų ateinančiuose 
rinkimuose. B .Davies yra se
nas Amerikos kariuomenės ka
rininkas. Dalyvavo amerikiečių 
ir ispanų kare. Praeitojo karo 
metu buvo Francuzijoj.

Pirmos kibirkštys
ROMA, Italija, spalių 27 d. 

— Vyriausybė praneša, kad sti
priai ginkluotas graikų būrys 
užpuolė,.italus, kurie ėjo sargy
bas prie graikui-albanų rūbe- 
žiaus. įvyko smarkus susišau
dymas ir keli italai buvo už
mušti. Mūšiai ėjo Albanijos te
ritorijoj.

Kita žinia skelbia, kad. grai
kų arba britų agentai padėjo 
labai stiprią bombą i Albanijos 
gubernatoriaus padėjėjo Jbutą. 
Italai grasina, kad panašus veik
smai gali privesti prie labai ap
verktinų įvykių, nes guberna
toriaus padėjėjas yra italų ka
raliaus pasiuntinys. Manoma, 
jog tai yra pirmos italų prie
kabės Graikijai pulti.

Lewis likviduotas

— Petain vyriausybė areštavo Eduardą Herriot, francuzų 
parlamento pirmininką ir ilgametį Lyon merą.

— Kubos vyriausybė davė vizą buvusiam Rumunijos ka
raliui.

— Olandų ambasadorius paskelbė, kad vokiečiai bornbar- 
duojd olandų kaimus ir skelbia, jog tai anglų darbas. Vokiečiai 
nori, kad olandai pradėtų neapkęsti anglų.

— Nesusipratimai prie graikų-albanų sienos dažnėja. Ita
lai turi sutraukę 200,000 kareivių. Susirėmimas gali greitai 
įvykti.
* — Benešąs, čekų ministeris pirmininkas, paskelbė, kad vie
no mūšio pralošimas iššauks Vokietijoj sukilimą. Visa Europa 
nekenčia Hitlerio ir laukia progos sukilti.

— Generolas de Gaulle paskelbė, kad jau sudaryta nauja 
francuzų vyriausybė, kuri ves kovą su naciais. Gen. de Gaulle 
ir vyriausybė randasi francuzų kolonijose, Afrikoje.

— Vichy praneša, kad dabartinis užsienio reikalų ministe
ris dar neatsistatydino, bet užsienio politiką veda Lavalis.

— Graikų vyriausybė paskelbė, kad graikų kariuomenė ne
užpuolė jokių italų sargybinių Albanijoj. Visa tai yra italų iš
mistas, panašus į rusų skelbtus suomių užpuolimus, bet graikai, 
kaip suomiai, yra pasiryžę gintis.

— Italų vyriausybė paskelbė, kad Afrikoj yra vokiečių ka
riuomenės misija.

— Italai nepradėjo pulti Egypto, nes sužinojo, jog britai 
ten spėjo sutraukti 260,000 kareivių.

— Vokiečiai silpnai bombardavo Angliją, bet užtat anglai 
padarė didelių nuostolių Berlyne, Hamburge, Kielyj, Wi!helm- 
shaven ir kituose miestuose.

— Trečiadienį perzidentas Rooseveltas kalbės Bostone.

NEW YORK, N. Y., spalių 27 
d. — John L. Lewis, CIO lyde
ris, siūlydamas unijos nariams 
balsuoti už Wendell Willkie, 
baigė savo karjerą. Prieš jį ei
na visos CIO unijos, nes beveik 
visos nutarė remti Rooseveltą.

Daugelis buvusių Lewis drau
gų tvirtina, kad po šios savo 
kalbos, darbininkų lyderis lik
viduotas. Kai kuriose vietose 
darbininkai jau juodu kaspinu 
aprišo Lewis paveikslą. Paga
liau jis ir pats žino, kad pada
re nedarbininkišką žingsnį, nes 
kalboje pasakė, kad rinkimams 
praėjus atsistatydinsiąs.

Petain perspėtas
WASHINGTON, D. C., spa ių 

27 d. — Cordell Hull pranešė 
spaudos atstovams, kad Ameri
kos vyriausybė informavo Pe
tainą apie Amerikos nusistaty
mą francuzų kolonijų atžvilgiu, 
jeigu maršalo vyriausybė ryšis 
atsiduoti visškai diktatorių 
globai. Reikalas eina ap'e Mar- 
tinikos, Guadalupės, Miųuelon 
salas ir apie francuzų Gijaną.

Vokiečiai nori įsistiprinti mi
nėtose francuzų kolonijose, kad 
vėliau galėtų pulti Amerikos

Nori taikos
ŠANCHAJUS, Kinija, spalių 

27 d. — Diplomatiniuose sluolu 
sniuose kalbama, kad Hitleris 
deda pastangas padaryti taiką ir 
Azijoj. Hitlerio diplomatai ga
vo įsakymą įtikinti japonus, 
jog laikinai reikia gražiai su
gyventi su britais.

Hitleris nori nutraukti Ame
rikos ir Britanijos bendradar
biavimo reikalingumą. Hitleris 
mano, kad Amerika gali tapti 
Anglijos sąjungininke dėl Azi
jos reikalų. Hitlerio diploma
tai pasiūlė japonams susižinoti 
su čankaišeku ir padaryti tai
ką.

Rengiasi karui
MASKVA, Rusija, spalių 27 

d. — Maskvos vyriausybė įsa
kė sovietų spaudai priruošti 
krašto gyventojus vesti karą 
žiemos metu. Sovietų spauda ir 
radijas pasakoja gyventojams, 
kad priprastų prie šalčių ir tin
kamai pasiruoštų sutikti dar di
desnius sunkumus, negu dabar 
jie visi pergyvena.

Visoj Rusijoj ir nukariauto
se šalyse jaunimas pratinamas 
vartoti pačiūžas, parašiutinin
kams gaminami šiltesni drabu
žiai ir darbininkai pratinami 
dirbti šaltyje.

Norvegai priešinasi
STOCKHOLMAS, Švedija, 

spalių 27 A. — Iš Norvegijos 
ateina žibias, kad vokiečiai pn- 
skefbė karo stovį Bergene. Pa
sirodo, kad norvegai kasdien 
vis stipriau priešinasi okupan
tams. Norvegai sabotuoja visus 
vokiečių darbus. Vokiečiai no
rėjo vežti žuvį į Vokietiją, bet 
Bergeno žvejai visiškai sugadi
no kelis vokiečių rekvizuotus 
laivus.

Vokiečiai prievarta nori nor
vegus įvelti Quislingo partijon, 
norvegai vien tiktai Bergene 
užmušė du žymesniuosius quis- 
lingininkus. Vokiečių karo va
dovybė jau nuteisė keliolika 
Bergeno gyventojų ilgiems me
tams kalėti, bet norvegų baus
mės nenugazdino. Dabar vokie
čiai įvedė karo stovį ir karo 
lauko teismus.

Willkie be žmonių
NEW YORK, N. Y., spalių 

27 d. — Wendell Willkie, žai
bydamas su artimais savo ben
dradarbiais, pareiškė, kad jis 
manąs palikti užsienio reikalų 
departamente Cordell Hull, jei
gu bus išrinktas prezidentu. 

vWillkie labai gerbia Hull ir sa
ko, kad jis yra labai geras1 spe
cialistas ir labai patyręs žmo
gus užsienio reikaluose.

Willkie žada palikti ir kitus 
demokratus savo vietose, nes 
jis nemato respublikonų tarpa 
patyrusių žmonių. Yra labai

Europon nesiruošia
WASHINGTON, D. C., spalių 

27 d. — Respublikonai paleido 
gandus, kad Amerikos laivynas 
ruošiasi vykti j Europą. Lai
vyno viršininkai praneša, kad 
jie nedaro jokių pasiruošimų 
tokioms ilgoms kelionėms ir 
vyriausybė šiuo reikalu nedavė 
jokių įsakymų. Laivyno virši
ninkai nedaro jokių paruošimų 
ekspedicijai į Europą.

Laivynas nupirko kelis pa
prastus laivus, nes lėivų fabri
kai yra labai užimti ir negali 
pastatyti mažesnių laivelių, ku
rie dideliam laivynui yra butini. 
Mažesnieji laiveliai reikalingi 
minoms pašalinti. Tokius lai
vus vyriausybė perka iš priva
tinių asmenų.

Chicagai ir apylinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:valstybes. Nei viena Amerikos daug respuNik>nų, kurie nori 

valstybė negali leisti diktato- gauti valdžios darbą, bet labai 
riartis įkelti koją minėtose že-(piąžas jų skaičius nusimano tin- 
mėse. karnai tą darbą atlikti.

Debesuota ir šilta.
Saulė teka 6:17 v. r., leid

žiasi 4:52 v. v.
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Dėdė Amerikonas
gtfrone M—tŽ.

(Tęsinys)
Dabartiniu la.ku Amer.kojc 

darbininkams gyvenimas paken
čiamas. Darbai eina gerai, gali
ma pusėtinai uždirbti tuo. ka
biau, kad darbininkai turi savo 
organizacijas — unijas, kuria* 
rūpinasi ne tiktai ekonominiais, 
bet socialiniais ir kultūriniau 
reikalais. Kiekvieną šventadienį 
turime kokią nors pramogą: 
darbininkų susirinkimą — mi
tingą, arba pasilinksminimą — 
šokius. Be to, turime įsteigę įr 
darbininkų kursus, kur darbi
ninkai mokosi įvairių dalykų: 
lietuvių kalbos, aritmetikos, is
torijos, geografijos ir kitų rei
kalingų mokslų. Mokytojų iš. 
Lietuvos irgi netrūksta, nes so
cialistai studentai, kuriuos išvi
jo iš Rusijos universitetų — ge
riausi musų draugai ir mokyio- 
jai. Taip darbininkai tvarkyda- 
miesi turi dvejopą naudą: ne
lanko karčiamų ir lavinasi. Rei
kia pasakyti ir tai, kad turime 
lietuviškų laikraščių. Turime

NAUJIENOS, Chicago, UI
T

Gimimai
Chicagoj

New 1941 Chevrolet Special De Luxe 5*Passenger Cabriolet

... Pirmadienis, Spalių -ŽŠ, 1940

sueiname pailsėti ir kul tui ing i i 
praleisti laiką. Iš tokių klubų 
mes, darbininkai, turime didelę 
naudi): turime galimybės skai
tyti visokius laikraščius: iie.u- 
viškus, angliškus, rusiškus, len
kiškus ir kitokius.

Taigi, mielas Juozai, mano 
broliškas patarimas: nebijok 
važiuoti į Ameriką, nes čionai

Ant Real Estate

i-mų ir Z-rų morgičių 
Peters Bros, and Co 

1647 WEST 47th STREET

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
akinius. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

palyginus su Lietuvos ir carinės 
Rusijos gyvenimu darbinin
kams daug geriau. Pradžioje iki 
išmoksi darbo ir pramoksi ang
liškai kalbėti, bus šiek tiek sun
kiau, bet kai to pramoksi, gy
venimas bus geras ir malonus. 
Be to, nepatariu tau Lietuvoje 
siūtis gerus rubus, nes vistiek 
Amerikoje jie bus blogi, nes A- 
merikoje darbininkai vienodus 
rubus nešioja su kitais gyven
tojais.

Prieš išvažiuodamas nueik 
pas gydytoją, patikrink savo 
sveikatą, o labiausiai akis, nes 
į Ameriką su nesveikomis aki
mis įvažiuoti negalima — la
biausiai žiuri, kad nepatektų tie 
žmonės, kurie serga akių liga—- 
trachoma. Įspėju tave, mielas 
broluži, kad jokiu budu neduo
tum tikrinti ir apžiūrėti savo 
akių taip vadinamiems agen
tams, nes jie nieko nesupranta, 
o kokią nors ligą apkrėsti — 
visuomet sugebės. Be to, kelio
nei įsidek šiek tiek maisto: rū
kytos mėsos, džiovintų sūrių, 
ypatingai su kmynais ir įsidėk 
Kelis rankšluosčius. Nusiprausęs 
šluostykis tiktai į savo rank
šluostį, ir niekam neduok į jį 
shiostytis. Pasiimk kokias ketu
rias pamainas apatinių baltinių, 
kad turėtumei galimybės kas 
savaitė pasikeisti iki atvažiuosi 
į Ameriką.

Nieko nelaukdamas tuojau 
pradėk rfengtis, taip kad birže
lio pabaigoje ar liepos mėnesio 
pradžioje galėtumei išvažiuoti.

Gerų dienų visiems mano gi
minėms, pažįstamiems ir drau
gams.

Tavo brolis — Jurgi*.
—-Taį gromata, tai rašo; ge

riau, kaip Šimkaičių vargamis- 
,ffira — sako motina.

-,G į—K t Čia ir kalbėti, 
šd Antanas.'4'

—Žiūrėkite, kokius 
darbininkų apmokymo 
dirba Amerikos socialistai, — 
sako Narutis.

— Aš čionai tai jau mažai ir 
suprantu, — sako Juozas. — 
Šiandien Šimkaičių klebonas 
taip keikė cieilistus, kad pagal 
jį tie eicilistai lai jau biauriau- 
si žmonės, o žiūrėkite, Jurgis 
rašo, kad Amerikoje jie rūpina
si darbininkų reikalais.

Aš tai4 seniai sakiau, — įsi- 
’ kišo Antanas, — kad musų ku-

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente.)

D1VIS, Sheila Mae, 5938 
Lake Street, gimė spalių 
;ėvai: Rudolph ir Suzana.

DR. STRIKOt.'IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4645 SO, ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Kuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tek PROSPECT 1930

didelius 
darbus

COPR. w*o, NECOLECRAFT S6RVICE, INC.

CROCHETED AFGHAN PATTERN 2662

No. 2662—Mėgstąs Afghan.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTI1 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP $9.50

nigai eina kartu su ponais ir spausti Juozo kelionei ne tiktai sai savo Stasytei, jog jeigu pa- 
Rusijos caru. Man rodosi, kad : 
jau laikas visiems darbo žmo
nėms suprasti ir įsitikinti, kad 
kunigai ir ponai yra didžiausi 
darbo žmonių priešai' ir išnau
dotojai. Su didžiaušiu mąlonu,- 
niu po tokio Jurgio, laiško aš 
važiuočiau į Ameriką ir tenai 
laisvai galėčiau skaityti įvairias 
lietuviškas knygai ir laikraš
čius.

—Šiandien skaičiau, — tęsė 
toliau Antanas, — daktaro Vin
co Kudirkos raštą, kad vistiek 
Rusijos carui ir jo kompanijai 
bus greitai galas. Kudirka išro- 
dinėja, kad Rusijos caras krei
pėsi į Lietuvos dvarininkus ir 
kunigus prisidėti prie kovų su 
socialistais, nes vieni žandarai 
nieko jau negali padaryti. Rusi
jos. caras prašo kunigus, kad jie 
per pamokslus aiškintų žmor 
nėms, kad socializmas griaunąs 
tikybą ir naikinąs nuosavybę. 
Be to% prašo kartu persekioti į- 
vairius knygnešius, nes esą tie 
knygnešiai didelėje daugumoje 
yra įvairus socialistai ir revoliu
cionieriai.

—Taigi, taigi, vaikeliai, dabo
kitės tų cicilištų,’nes jciįįu jie 
eina ne tiktai prieš ponus, bet 
ir prieš tikybą, tai jau blogai, 
užtrauks Dievo bausmę, — pa
aiškino motina.

—Dabar tai man šiek tiek 
aiškiau, — sako Juozas. — šian
dien Šimkaičių bažnyčios ,kle‘ 
bonas tiek jau keikė įvairius ci- 
cilislus, išvadindamas juos far- 
mazonais ir kitokiais vardais, 
kad išrodo, jog tie eicilistai blo
giausi žmones. O štai kur to 
keikimo pagrindas, — matai, 
jis gavo Rusijos caro paragini
mą, todėl jis taip ir keikia ci- 
cilistus.

—Aš, vaikai, esu jau senas 
žmogus, — sako tėvas, — gerai 
žinote, kad visą savo amžių dir
bau. kiek galėdamas, kad,jus 
sveikus išauginčiau ir kiek lei
do mano gyvenimo aplinkybes 
išmokyti. Skaitau, kad dalinai

keletą, bet kėlioliką sūrių, į ku- matysiu, kad Amerikoje gyve- 
riuos sumanė dėti' galimai dau- irimas geresnis kaip Lietuvoje, 
,giau kmynų. Jinai taip suprato,' tai atsiusiu tau laivakortę ir tu 
kad kmynai, tai tikrai geras1 atvažiuosi pas mane į Ameriką, 
vaistas,, kuris apsaugoja žmo- 
nes nuo taip vadinamos marių 
ligos. Be to, jinai5 norėjo gali- 

imat daugiau Juozui pasitarnau- 
Įti, nes jinai pati labai norėjo 
važiuoti į; Ameriką.

Juozas, gavęs nuo pusbrolio 
laišką, apie tai papasakojo sa
vo mylimai mergužėlei Stasei, 

, kuri jį labai mylėjo ir butų bu
vusi labai patenkinta, jei jinai 
butų galėjusi važiuoti kartu. 
Juozas ją įtikinėjo, kad jis jos 
niekuomet nepamirš ir kad ji
sai kokį laikotarpį pagyvenęs 
grįž atgal į Lietuvą ir čionai 
nusipirkęs didesnį ūkį galės tin
kamai gyventi. Be to, sakė ji-

W.
21,

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
8630 S. Western av 

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadieni ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

* Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tek VINCENNES 5272

Stase Juozų labai mylėjo ir juo 
visiškai pasitikėjo; buvo paten
kinta tuo jo aiškinimu ir tiktai 
laukė, kada jisai jai parašys 

1 laišką ir pasakys, kaip jisai gy
vena Amerikoje. Jinai irgi no
rėjo važiuoti į Ameriką, nes ži
nojo, kad tenai gyvenimas daug 
lengvesnis ir geresnis, kaip Lie
tuvoje.

Stase irgi norėjo Juozui ką 
nors įdėti kelionei. Jinai norėjo, 
kad Juozas ją visur ir visuomet 
prisimintų. Sužinojusi iš Juozo, 
kad jam reikalingi keturi rank
šluosčiai, su didžiausiu 'malonu
mu jinai butų jam juos davusi.

< (Bus daugiau)

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tek Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS ir chirurgas
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS I

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
y DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

TeMouu LAFAYETTE

koplyčios visose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
' 2500 West 63rd Street

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

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

I

Tel. Office Weatworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

Klausykite Inusų radle programų Antradienio lt šeštadienio syš- 
mešiais, 16:00 ▼*!. ryto iš W. H. L P. stoti* (1481 K.) 

su POVILU 6ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

•i

I Vardas ir pavardė

OSE”Tėt &AFA
Adresas........ .......... ...

Mietas ir valstija-

<o. 2662I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
[ 1739 So. Halsted St, ChicMfO, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi N,o....._^.——«

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

ADVOKATAS
7 So.. Dearborn St

Rpom l?30
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų tek—Hyde Park 3395

Tel. YARDS 3146
VALANDOS;. Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais; 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank; BIdg 

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

YARds 1413

UiMBilHHDi

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

Vai. 11—2 dieną įr 4—8 vakaro 
134 N. LA SALLE STREET 

Room 2014 Tet STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VlCtory 2679

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

Phone Cicero 2109

TURIME
KOPLYČIAS

DALYSE

Phone LAFayette 8024

Phone YARds 0781

YARds 1138
YARds 1139

—t-

Tel. Pūtimai! 1270

mmas leido man jumis išaugin
ti ir išmokinti. Jus esate ne tik
tai sveiki, bet esate visi suau* 
gę ir galite savistoviai protauti 
ir kurti savarankišką gyvenimą. 
Nežiūrint, kad jauniausioji ma
no duktė Onute jau eina devy
nioliktus metus, Juozukas, ku
riam suėjo 21 metai amžiaus, 
išvažiuoja į tolimąją Ameriką, 

šiek tiekEsate visi 
pamokyti. Aš jums, vaikai, vi
suomet sakiau ir sakau, kad va
dovaukitės savo protu ir per 
daug neklausykite nei ponų, nei 
kunigų, bet gyvenkite ir moky
kitės. Jus mane gerai , žinote, 
kad esu tikintis žmogus ir net 
Bažnyčios maršalka ir giesmi
ninkas. Jums patariu būti nei 
perdaug dideliais, katalikais, nei 
perdaug dideliai# nuo bažnyčios 
atšalėliais. Aš jumis tam mo
kiau, kad galėtumėte gyventi 

'saVo protu.
Po to kaip buvo gautas iš A' 

menkos pusbrolio laiškas, Juo
zas buvo tiktai svečias, lies visi 
gerai žinojot kad Alsos kaime 
jo gyvenimo dienos tikrai jau 
suskaitytos. Motina kruopščiai 
ruošė Juozui baltiniu# it visa 
Ui, kas reikalinga tokiai dide • 
lei kelionei. Onutė pasiryžo su-

■i iiafiiiimiti m ii iiiii

NARIAI
Chicagos,
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

3354 So. Halsted Street
P. J. RIDIKAS

L J. ZOLP
1646 West 46th Street

3319 Lituanięa Avenue
S. P. MAŽEIKA

Ambulance
Patarnavi
mas Diena

ir Nakti

VISOSE MIESTO

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencųos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vak Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Strėfet

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone YARds 4908

ĄNTHONY B. PETKUS
6812 So. Weštefn Avė. Phone GR
1410 South 49th Court, Cicero

$ 4348 S. Califdrnia Averiue ra1

....... įb lUn .................. .

J. LIULEVIČIUS

GROvehill 0142

Phone LAFayette 3572 
9

Dr. V. E. SIEDUNSKJ
DANTISTAS

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

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

3650

Pirkite tose k 
rlo» 0antt <NF *M
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NAUJIENOS, Chicago, III. 3

: PITTSBURGH'O NAUJIENOS
PITTSBURGfflETKKOS PASTABOS Pittsburgho Lietuvių

Kaip Lietuviai 
Mokinami Garbinti 
Stalino Imperija

Aną dieną teko skaityti “Lai
svėj** taip vadinamus “laiškus“ 
iš Lietuvos, ir iš tų laiškų ten
ka sužinoti, kad Stalino raudo
noji armija atnešė į Lietuvą ne 
tik visokias “laisves“ ir “lai
mes’*, bet ir pačią Lietuvą pa
dare tokia “didele“, kad jos sie
nos siekia nuo “Palangos iki 
Vladivastoko” ir kad “bendroje 
lietuvių ‘tėvynėj’ saule užteka ir 
nusileidžia“.

Mes girdėdavom anglus di- 
džiuojanlis, kad Angly imperi
joj “saule niekada nenusilei
džia“, ir reikia tikėti, kad kol 
kas angly “bendra** tėvyne di
desne už lietuviškų stalinei y.

Tačiau visas dalykas yra ta
me su tais “L.“ skelbiamais ne
va iš Lietuvos laiškais, kad jie 
stalinčių agitatorių yra rašomi 
ir su tų laiškų pagalba norima 
užkariauti Amerikos lietuvius 
garbinti Stalino imperiją, kad 
“bendra musų tėvynė nuo Pa
langos iki Vladivostoko“.

Visa bėda, kad stalinčių skel
biama “beridfoš tėvynės“ didy
bė labai žiopla, nes tie patys sa
kiniai yra kartojami keliuose 
laiškuose iš skirtingų vietų ne
va rašytų iš Lietuvos. Rodos, 
turėtų dasiprotėti ir akla Sta
lino davatka, kad tai yra Stali
no “kazionas prikazas“ garbin
ti jo imperijos didybę.

Amerikos lietuviai ne tik kad 
nebus “sužavėti“ tuo “tėvynės 
didumu*’, bet geriau mato sta
linčių pardavikiškus tikslus ir 
raudonojo diktatoriaus pasiino- 
jimą sirtiaikiriti Lietuvį *

Jau Pataria Atsižadėti 
Lietuvos Vėliavos
Ir Himno

Turbųt dar nešam pamiršę, 
kaip musų komunaciai giedoda
vo Lietuvos himną ir dangsty- 
davosi Lietuvos vėliava, kad į- 
rodžius savo lietuvišką patrio
tizmą. Bet dabar tenka skaity
ti “Laisvėje” patarimą savo 
skaitytojams mesti į sąšlavyną 
IJetuvos trispalvę kaipo Smeto
nos ir kunigų padarą, jokios 
reikšmės neturinti. O kai dėl 
Lietuvos himno, tai “Laisvė“ 
pripažįsta, kad himnas neturįs 
nieko bendro nei su Smetona, 
nei su kunigais, tad dar nebūtų 
tokio didelio grieko giedoti Lie
tuvos himną. Bet vistiek jis jau 
neturįs jokios reikšmės ir ne
są reikalo giedoti.

Tačiau “L.” redaktorius dar 
nedrįsta pasakyti, kad dabarti
nė Lietuvos vėliava tai Stalino 
vėliava kūjis su piatuvu, ir da
bartinis Lietuvos himnas, tai 
“Bože chrani Staliną”. Gudru
sis “L.” redaktorius pasisakęs 
atvirai vėliavos ir himno klau
simu, bąndo prisidengti Ameri
kos vėliava ir pataria savo pa- 
rapijonams vartoti Amerikos 
vėliavą. Bet jei tik Amerika Su
silauktų Lietuvos likimo, tai 
taip greitai tokie Bimbos, Miza- 
rai ir kiti Stalino klapčiukai pa
sidėtų į šalį amerikoniško pa
triotizmo kaukes ir parodytų 
savo tikruosius veidus, taip 
kaip jie dabar meta į šalį lie
tuviško patriotizmo dangšius ir 
parodo tikruosius savo veidus.

Tie komunaciški veidmainiai 
dangstosi Amerikos vėliava tik 
iš bėdos, kad išsaugojus savo 
kailį nuo Amerikos lietuvių.

Komunistai Teikia 
“Meškos Patarnavimą” 
SLA Vice-Prezidentui 
J. K. Mažuknai

Tautininkų spauda pradėjo 
pulti SLA viceprezidentą J. K.

Mažukną, komunistų laikraš
čiai pradėjo ginti, ir kaip išro
do, tai kęmunistų laikraščiai 
tikrai meškos patarnavimą p. 
Mažuknai teikia. Aš bijau, kad 
komunistų parama gali suklai
dinti ne vieną gerą Mažuknos 
draugą ir tas yra pavojingiau 
negu tautininkų puolimas.

Tame tautininkų puolime ir 
komunistų gynime pats p. Ma-. 
žukna turėtų paimti žodį ir pa
sisakyti atvirai kuh jisai stovi ir 
padaryti galą tiems visiems 
gandams ir prasimanymams. 
Visi žinome, kad Mažukna ne
buvo ir nėra Stalino garbinto
jas ir tie visi gandai, kad Mu- 
žukna buk pritaręs Lietuvos o- 
kupacijai greičiausiai bus iš
laužti iš piršto arba iš atbulos 
pusės visas dalykas aiškinamas.'

Tiek komunistai, tiek Jurge
lionis yra savos rųšies veidmai
niai. Prisiminkime praeitą SLA 
Seimą. Visi delegatai matė ko
kia tenai buvo bičiulystė tarpe 
Jurgelionio ir komunistų, nors 
jau toinis dienomis Stalino rau
donoji Armija buvo okupavusi 
Lietuvą. Bet p. Jurgelionis aky- 
yaįzdoje viso Seimo su pasidi
džiavimu pareiškė, kad komu
nistai yra tikri taikos šalininkai 
ir labai geri žmonės. O kiek ko
munistai prakaitavo SLA Seime 
Jurgelioniui išrinkti ir kaip gra
žiai čiulbėjo apie Jurgelionio 
geniališkumą ir statė jį didžiau
siu socialistų “mašinos“ kanki
niu? Jurgelionis grįžęs iš Seimo 
su pajuoka atsiliepė per “Tėvy
nę“ apie Seime priimtą visais 
balsais prieš 3 komunistus rezo
liuciją, kur buvo pasmerkta ko
munistų okupacija. Bet p. Jur
gelionis pamatęs iš kur vėjas 
pučia dėl Lietuvos okupacijos, 
žinoma, permainė savo nusista
tymą linkui komunistų, prakei
kė savo buvusius bičiulius ir iš
vadino šunimis. O komunistai, 
žinoma, nepasiliko Jurgelioniui 
skalni. Prilygino jį prie šuns 
uodegos.

SLA Seime komunistai gelbė
jo Jurgelioniui ne dėl kokio ten1

F. D. Roosevelt
Rinkiminė kompanija jau ei

na prie pabaigos ir lapkričio 5 
d. šios šalies piliečiai eis į bal
savimo vietas ir atiduos savo 
balsus už tuos kandidatus, ku
rie jų supratimu yra geriausi ir 
tinkamiausi atsakomingoms 
valdžios vietoms. Ir mes lietn-

žmoniškumo principo arba iš 
meilės “skriaudžiamam žmo
gui“. Visai ne. Komunistai tikė
josi, kad Jurgelioniui laimėjus 
rinkimus ir dėl Jurgelionio už
sispyrimų kils SLA nesantaika 
ir kad galės pažvejoti sudrums
tame vandeny. Reikia pasakyti, 
kad p. Mažukna prieš pat redak
toriaus rinkimus dėl kokių ten 
priežasčių irgi buvo pasisakęs 
už Jurgelionį, bet šistdabar jam 
“atsimoka“ už suteiktą paramą.

Ne kitokie komunistų tikslai 
ir Mažuknos gynime nuo tauti
ninkų. Teikia jam meškos pa
tarnavimą ir tikisi, kad jiems 
pavyks su Mažuknos incidentu 
sukelti SLA suirutę. Mažukna, 
jei jis gerbia savo ęrganizaciją, 
neturėtų prie to leistis. '

—Senas Pittsburghietis

Duokite jiems RŪKYTOJO cigaretei 
ir temykite pasekmes S

METAI RŪPESTINGO STUDIJAVIMO ' 
Ir iityrlnojimo padėjo Chesterfield toli j pryiakj 
sumaliyme ir pagaminime tabaku suteikti jums 
viternj, geresnio skonio ir ailklai lengvesni ei- 
garėtą. (Kaip matoma naujoj fllmoj "TOBAC- 
COLAND, U.SJt”)

Piliečių ir Balsuotojų 
Šventa Pareiga

Atiduokim Savo Balsus Už 
Rooseveltą.

viai eisime atlikti savo plieti- 
nes pareigas.

Šių metų rinkimai šios šalies 
visiems darbo žmonėms turbūt 
yra reikšmingesni negu kada 
praeityje. Laike rinkiminės 
kompanijos mes jau turėjom 
progos matyti ir įsitikinti kaip 
didieji trasiai, tutility magnatai 
po priedanga republikonų par
tijos, žut-but nori grįžti į val
džią, kad visa tai sunaikinus, 
kas vadovaujant Prcz deniui 
Rooseveltui buyo atsiekta šos 
šalies žmonių gerovei. Jie nori 
grąžinti pilniausią laisvę ne tik 
didiesiems Trustams griauti li
nijas, visokiems spekuliantams 
kraustyti darbininkams kiše- 
nius, ir nori, kad bankai ir vėl 
nebūtų apdrausti ir kad musų 
sutaųpos butų pavojuj. Baisiau
sia tie visi piniguočiai mušasi 
į valdžią, kad galėtų dar dau
giau pasipelnyti iš karo reikme
nų orderių. Tai turbūt dėl los 
priežasties republikonai tiek 
krokodiliaus ašarų ir lieja, neva 
dėl biznio laisvės, kad jie ge
riau galėtų spekuliuoti. O dJ 
siekiamo tikslo jie griebiasi vi
sokių prižadų ir tai savo pro
pagandai pila didžiausias krū
vas pinigų (tikėdamiesi kelia- 
riopai gauti atlyginimo iš karo 
orderių spekuliacijos.

Musų Pittsburgho lietuvių 
kaipo darbo žmonių, šventa pa
reiga ne tik neklausyti visokių 
republikoirškų prasimanymų, 
bet balsavimo dienoje visiems 
kaip vienam eiti į balsavimo 
vietas ir atiduoti savo balsus už 
prezidento Roosevelto visą ti- 
kietą ir parodyti, kad nesam ne 
tik paperkami, bet ir nesuklai
dinami ir mokam ginti savo 
reikalus. t —S. Bakąnas

Tel. VICTORY 1272
y DYKAI Apskaičiavimas

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokčjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Darbininkų Unijų 
Kandidatas į 

Kongresą

Thomas E. Scanlon
Pittsburgho lietuviai darbi

ninkai lapkričio 5 d. balsuoda
mi už prezidento Roosevelto ti- 
kietą, atiduos savo balsus ir už 
Thomas E. Scanlon, už darbi
ninkų kandidatą į Kongresą 30- 
tam Kongresiniam distrikte.

Thomas E. Scanlon yra de
mokratų partijos statomas ant 
prezidento Roosevelto tikieto 
kaipo darbininkų unijų atsto
vas. Jisai Pressmanų Unijos il
gametis darbuotojas ir narys. 
Kaip yra žinoma, ta Pressmanų 
Unija priklauso Amerikos Dar
bo Federacijai.

Tačiau Thomas E. Scanlon 
kandidatūrą remia ne tik Ame
rikos Darbo Federacijos Unijos, 
bet ir plieno liejyklų unijos, ku
rios priklauso prie C.I.O. Taip 
pat ir kilos visos Pittsburgho 
C.I.O. unijos nuoširdžiai remia 
Thomas E. Scanlon kandidatūrą 
į Kongresą, kaipo tikro darbi
ninkų kandidato,.

Reikia pasakyti, kad ne tik 
Pittsburghc, bet ir visoje Penn., 
valstijoj, visi organizuoti darbi
ninkai, t. y. Amerikos Darbo 
Federacijos ir C.I.O., bendrai 
sutartinai dirba už visą prezi
dento Roosevelto vadovaujamą 
Demokratų Partijos tikietą ne
paisant visokių republikoniškų 
ir kitokių atžagareivių baisiau-

Ų* VĖSESNIS 
... LENGVESNIS 

GERESNIO-SKONIO
Su Ghesterfields 

rūkymo padėtis visada ran
koje — todėl, kad Chester- 
fields turi ką rūkytojai pa
geidauja.

Chesterfield’s tikra , kom
binacija amerikoniškų ir 
turkiškų tabakų padaro jį 
rūkytojo cigarėtu.

A r jūs rūkot 
cigaretą, kuris PA TENKINA

“JAUNIEJI LIETUVIAI” UŽDARE RADIO 
PROGRAMA IR PRAŠALINO IŠ 

DRAUGIJOS “ANAUNSER1”
Draugijoj Vyksta Dideli Nesusipratimai

PITTSBURGH, Pa. — Praei- 
tą sekmadienį, spalių 20 d., jau 
nesigirdėjo Pittsburgho Jaunų 
Lietuvių Radio programo, kuris 
buvo “brotkestinamas“ — lei
džiamas iš K.Q.V. stoties kas 
sekmadienį 10:45 vai. ryto. 
Pittsburgho Jaunųjų Lietuvių 
Draugija savo radio programą j 
finansiniai palaikydavo įvairiais1 
parengimais, nes iš gaunamų 
garsinimų jam neužtekdavo lė-1 
ŠU-

Kiek teko girdėti, tai progra
mo uždarymo priežastis ne lėšų 
stokoje, bet vidujiniuose nesu
tikimuose tarpe “anaunserio“ 
II. Kaptarausko ir didžiumos 
draugijos narių. Veiklesnieji 
Jaunų Lietuvių Draugijos na
riai kaltina “ąnaunserį“, kad ji
sai bevesdamas ir betvarkyda
mas jų finansuojamus progra
mos pradėjo pasidaryti nesukal
bamas, save skaityti labai “di
deliu“ žmogumi, “viską žinan
čiu ir nieko nepaisančiu”, ir net 
pradėjęs nesiskaityti su didžiu
mos narių tarimais. Pasakoja
ma, kad net būdavę tokių atsiti
kimų, kad kai draugijos susi
rinkime kildavę ginčai tarpe 
“anaunserio“ ir draugijos narių, 
tai “anaunseris“ net spėka grą- 
sindavo savo oponentams. Ir 
tai buk ne vieną kartą susirin
kimuose būdavo prieinama prie 
tokių kraštutinybių.

šių riksmų.
Ne tik Pittsburgho lietuviai 

darbininkai, bet ir visi lietuviai 
didelėje daugumoje, net 95 pro
centai yra nusistatę šavo balsus 
atiduoti už1 prezidentą Rooševel- 
tą ir.už visą demokratų tikietą., 
Galim būti tikri; kad laimės 
Rooseveltas ir Sęanlonas, ir 
Sęanlono asmenyje Pittsburgho 
lietuviai turės Kongrese nuošir
dų draugą. —S. Bakanas

Nesusipratimai Aštrus. * 
žinoma, reikia apgailestauti, 

kad Jaunų Lietuvių Draugijoj 
kilo nesusipratimai dėl kuria 
net radio programą prisėjo už
daryti. šioje Draugijoj yra su
sispietę daug Pittsburgho ir i- 
pyhnkės jaunimo, kurio didele 
dalį sudaro šioje šalyje gimę ir 
Lietuvoj augę jaunuoliai, ber
niukai ir mergaitės. Taip pat, 
šioje draugijoje yra žymi da
lis mergaičių ir kiek berniukų, 
kurie yra šioje šalyje gimę ir 
augę, bet jie yra artimam kon 
takte su visu lietuvišku veiki
mu.

Tie viršmineli nesusipratimai 
net priėjo pr<e to, kad praeitam 
susirinkime ne tik buvo nutar
ia uždaryti programą, bet bu
vo prašalintas iš draugijos ir 
“anaunseris“. “Anauserio“ pra- 
šalinimas iš draugijos esanti ne 
vien pasekmė programo užda- 
rymo/bet it’kitokių priežasčių.

Kuomi tas visas nesusiprati
mas Jaunųjų Lietuvių Draugi
joj baigsis, tai kol kas sunku 
pasakyti, nes II. K., yra skaito
mas tautininkų žmogum ir jisai 
yra artimam kontakte su Pitts
burgho tautininkų veikėjais ir 
dažnai jis draugijos veikimą 
sukdavo į savąją pusę. Didžiu
mos draugijos narių tarpe mes 
rasime visokių politiškų įsitiki
nimų ir draugija vengia parly- 
viškumo. Tik tokiu budu iki 
pastarojo laiko draugijoje ne
buvo jokių nesusipratimu ir vi
si gražiai sugyveno.

Kaip išrodo, tai Jaunųjų Lie
tuvių Draugija ir toliau nori lai
kytis nepartyviško nusistatymo^ 
kad galėtų visi bendrai veikti 
palaikyti lietuvišką dvasią tarpe 
Pittsburgho jaunimo.

“Tautiški Veikėjai”.
Bėda yra tame su musų taip 

vadinamais tautiškais veikėjais, 
kad jie kaip ir kokios davatkos. 
Jie save skaito “geriausiais” ar 
“tikriausiais** - lietuviais ir kas 
jų užmanymams, dažnai kvai
liems ir partyviškiems, neprita
ria, tai tie yra apšaukiami pra
stais lietuviais. Reiškia, tokie 
žmonės bando mnopolizuoti lie
tuviškumą savo partijos užma
čiose. Toks veikimas, žinoma, 
prie neko gero neveda, ypač 
taqje jaunimo.

Todėl yra pageidaujama, kad 
Pittsburgho Jaunųjų Lietuvių 
Draugijoj dėl nesusipratimų 
“anaunserio“ reikalu butų iš
vengta skilimo, kad draugija ir 
toliau pasirodytų gražiais savo 
parengimais j kuriuos sutraukia 
daug gražaus jaunimo iš visų 
Pittsburgho dalių ir apylinkių.

—Jaunuolių Draugas

EGG __________       $6.00
NUT ________________ $6.00
LUMP .-...........-............. $6.25
MINE RUN _________  $5.75

STOKER Screenings $5.25
PIRKIT DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL A IX)NG DISTANCE 

MOVTNG
Perkraustom fomičius, planus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į faunas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St
laukit T«L V1CTOBY MM

CapyrUht 1M0, Ligoti * Mvau Tobago* Cė(
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bus priverstas iš savo vietos pasitraukti. Tai butų dide
lis laimėjimas visiems Amerikos darbininkams.

Kapitalistai irgi neverktų, nes praeityje Lewiš 
Jiems pusėtinai įsipyko. Reikia abejoti, ar patys repub- 
! ikonų partijos Šulai labai džiaugiasi, gavę Lewiso in- 
doršavimą Willkie’o kandidatūrai. Jo kalboje perdaug 
aiškiai buvo Jaučiama noras suvesti kokiais tai asmeni
nes “sąskaitas” su prezidentu Rooseveltu.. Kam toks 
“partnerys” yra pageidaujamas?

4---- —-------------------

St. Miščikas-žiemys.

Teisingas kelias visuomet 
tikslą pasieks!

*1 lfc.il! Illllllllj.

Naujienos eina kasdien,. išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Apžvalga^

Ašies taika
Francuzijos kapitalistų vyriausybė, išklausiusi mar

šalo Petaino ir vice-premjero Lavalio raportus apie jų 
pasikalbėjimus su Hitleriu, nutarė “kooperuoti” su Vo
kietija tikslu atsteigti Europoje “taiką”.

Kokios rųšies bus tas kooperavimas, nežinia. Fran- 
euzija, veikiausia, nebus verčiama kariauti prieš Angli
ją. Tokios pagalbos Hitleris Iš franeuzų ir nenori. Jisai 
turi pakankamai savo kareivių, o leisti franeuzams su
organizuoti ir apginkluoti savo kariuomenę butų dargi 
pavojinga, nes ta kariuomenė galėtų atsisukti prieš.Vo
kieti ją. Hitleriui reikia ne Francuzijos kareivių, bet jos 
pramonės gaminių ir ūkio produktų, ir jam reikia Fran
cuzijos uostų bei oro bazių kovai prieš britų imperiją.

Visa tai Hitleris gali pasiimti, Petaino ir Lavalio 
nesiklausęs. Bet jam bus patogiau, jeigu Francuzijos 
vyriausybė sutiks jo norus patenkinti “geruoju”. Tuo
met jisai galės sakyti, kad su Francuzija jisai jau susi
taikė. Tokį pat “susitaikymą” Hitleris, matyt, pasiūlė ir 
Ispanijos diktatoriui, gen. Franco. O kuomet ir Ispani
ja pasisakys už “kooperavimą” su Vokietija, tai Hitleris 
bus pasiruošęs pradėti “taikos ofensyvą” prieš Angliją.

Atrodo, kad ateinančiomis dienomis, prieš pat Ame
rikos rinkimus, pasaulis išgirs, jogei Hitleris ir Musso- 
lini kartu su visais savo vasalais siūlo Anglijai baigti 
karą. Anglijos valdžia bus pastatyta prieš keblų pasirin
kimą: priimti taikos pasiūlymą, pripažįstant Hitleriui 
bei jo partneriams visus (arba beveik visus) jų užkaria
vimus ir neužginčijamą viešpatavimą Europos kontinen
te — arba tęsti sunkų ir ilgą karą su rizika jį prakišti.

Ką Anglija pasirinks?
Abejonės beveik nėra, kad Anglija yra pasiryžusi 

kariauti iki galo. Bet tęsti karą su viltim jį laimėti ji 
gali, tiktai gaudama pagalbą ginklais, lėktuvais ir lai
vais iš Amerikos Jungtinių Valstijų. O kaip Amerika 
pažvelgs į ašies taikos pasiūlymą Anglijai? Ar jos nu
sistatymas padėti Anglijai nesusilpnės?

Hitleris kaip tik to ir nori. Savo “taikos, ofensyvą” 
jisai kaip tik ir taiko tam laikui, kada Amerikos balsuo
tojai rengiasi rinkti prezidentą ir kongresą. Daugelis 
balsuotojų, kurie stojo už pagalbos teikimą Anglijai, 
kol jie matė, kad Anglijai nėra kitokios išeities, kaip ka
riauti prieš nacius, gali savo nuomonę pakeisti, kuomet 
Hitleris pasiūlys taiką. Tai butų didelis laimėjimas Ang
lijos rėmimo priešams — izoliacijos šalininkams, nacių 
draugams ir visiems totalitarinių diktatūrų garbinto
jams.

Jeigu Anglija pamatytų, kad Amerikoje jau ima 
viršų tie, kurie nenori jos remti, tai ir ji pradėtų svy
ruoti.

O betgi yra aišku, kad Anglijai sutikus nutraukti, 
karą, taika pasaulyje nebūtų atsteigta. įvyktų tiktai ne
ilga pauza, kurią naciai panaudotų labiau įsitvirtinti 
savo naujose pozicijose, “suvirškinti” tai, ką jie prarijo 
— ir po to pradėti naujus žygius. Naujas Hitlerio žygis 
butų, gal, atkreiptas prieš Rusiją ir prieš britų valdo
mas žemes Azijoje.

Bet Amerika jau paliktų viena ginti šį žemes pušJ 
rutulį iš rytų ir iš vakarų pusės. Hitlerio taika Europo
je priverstų Ameriką ginkluotis dar labiau, negu dabar, 
ir be paliovos vesti ekonomini karą visose pasaulio da
lyse su diktatūromis, kurios gali daug pigiau pardavinė
ti prekes, be saiko išnaudodamos darbininkus;

Nesinori tikėti, kad Amerikoš žmonės šito pavojaus 
nesuprastų. Bet jeigu Hitleris juos apgaus veidmainin
gomis kalbomis apie “taiką”, tai jie gailėsis.

Lietuvos okupantai grasina 
griežtumu “dezorganizatoriams 
r girtuokliams”, kurie ardo 

tvarku viešuose susirinkimuose 
ir trukdo “socialistinį” darbą. 
O tie “girtuokliai”, ' pasirodo, 
dažnai tik apsimeta girtais.

“Elta” rašo, kad —
“atsiranda priešų, dirbančių 
prieš visos liaudies nusistaty
mą ir darančių pastangas ar
dyti organizavimosi darbą, 
kalti netvarką susirinkimuo
se ir savo juodais veiksmais 
stabdyti Liaudies žygiavimą 
į socializmą.

“šių priešų pataikūnai, o 
gal būt ir apmokami agentai 
(I — “N.” Red.), ateina į 
darbo žmonių susirinkimus, 
neva girtam stovyje, ir savo 
beprasmiškais šauksmais ir 
biauriu pasielgimu ardo su
sirinkimo tvarką ir priver
čia taip brangų susirinkusių 
laiką gaišinti jų pašalinimu.”

f tius lygino SLA Pildomos Ta
rybos narius su “broliais raz-l 
bainihkais”.

Dr. Graičunas tuomet nema
tė nieko blogo tame, kad SLA| 
viršininkai yra taip žiauriai ata
kuojami. Jisai pats pasirūpino, 
kad tos atakos pasiektų publi
ką ir kad “broliai razbainin- 
kai” butų kaip galint labiau 
diskredituoti žmonių akyse, čia 
jam padėjo ir komunistų spau
da, persispausdindama Dr. 
Graičuno paduotą “Sandarai” 
Jurgelionio laišką. O komunis
tas Miliauskas (buvęs tuomet 
SLA Apšvietos Komisijoje) ii e 
tiktai nematė nieko blogo Jur
gelionio atakose, prieš SLA vir
šininkus, bet jį’ gyrė, ir visa 
komunistų spauda, paremdama 
“Tėvynės” redaktorių, smerkė 
tariamą “cenzūrą”, 
kėsinęsi jam uždėti 
įlinkai ir Apšvietos 
dauguma.

Tai 
ir Dr. 
kinti ?

kurių buk 
SLA virŠi- 
Komisijos

komunistaikodėl dabar
Graičunas yra nepaten-

buvo statybininkų profsąjungos 
susirinkime is, matyt, daugely
je kitų mitingų, jeigu valdžios 
oficiozas rado reikalinga viešai 
daryti įspėjimus ir grasinti.

Kadangi laisvos spaudos Lie
tuvoje nėra, tai negalima patir
ti, kas.. stie , “dęzprganizatoriai” 
ir kokiais “beplUsmiŠkais šauk
smais” jie ardo tvarką bolševi
kų mitinguose. Bet greičiausia 
tai bus komunistų priešai, ku
rie turi drąsos pakelti balsą 
prieš raudonuosius uzurpato
rius, kalbančius darbininkų 
vardu. Mažiausia 90% Lietuvos 
darbininkų yra komunizmo 
priešai, o betgi saujelė komu
nistų, pasiremdama sovietų rau
donąja armija ir žvalgyba, ban
do jiems vadovauti ir diktuoti.

KARAS IR DEMO
KRATIJA

Anglijos liberalą laikraštis, 
“The Manchester Guardian”, 
rašo, kad dabartinis karas sa
vo esme yra “pilietinis karas”, 
kuris siekia ne tiktai pakeisti 
valstybių \ sienas, bet ir visuo
meninius santykius valstybių 
viduje, Po šito karo, nežiūrint 
kaip jisai pasibaigs, kiekviena 
šalis Europoje, neišiinant ir 
Anglijos, bus kitokia, negu kad 
ji buvo iki karo. Toliaūs laik
raštis tęstą;

DR. A. L. GRAIČUNAS 
PRIEŠ KL. JURGELIONI

Pereitą pavasarį Dr. A, L. 
Graičunas labai karštai rėme 
“Tėvynės” redaktorių Kl. Jur- 
gelionį, kūdinCt pastarasis 
“akėjo” SLA dildomąją Tary
bą SLA organe ir laiškuose. 
Chidagoš šelme Graičunas kar
tu su komunistų lyderiais dar
bavosi kiek drūti, kad Jurge
lionis butų vėl išrinktas į re*; 
daktorius. Komunistų šulaš J. 
Miliauskas jį nominavo, M 
Graičunas labai džiaugėsi, kai 
Jurgelionis gavo daugumą bal
sų. .J 

. Bet dabar Jurgelionis beveik 
kiekviename “Tėvynės” nume
ryje vanoja kailį komunistams 
h reikalauja net Šluoti juosi 
lauk iŠ organizacijos! Dr. Grai
čunas jai! nesidžiaugia, bet de
juoja, kad “Tėvynės” redakto
rius “nesuvaldytos pagiežos,: 
keršto” . straipsniais kuštąs 
SLA narius griebtis eksęesų. Ir: 
sako:

“Noroms, nenotoms man! 
prisimena adv. Kl. Jurgelio
nio laiškas, rašytas 
Teisių p. GrigaičM SLA 
Apšvietos Komisijos nariui,; 
kuris laiškas suttumrihtbj! 
formoj tilpo Sandaros’ No.1 
18, balandžio 26 C š. m,” ‘
Bet tą laišką padavė “Sandą“: 

rai” atspausdinti pats Dr. A;, 
L. Graičunas, — nors, kaip 
Jurgęlioniis pareiškė, ji- 

---------------- .— J—-------------- ——O--------  šat Išbuvo skirtas spaudai, Ta* 
.---------- išeiti gali ttaip, kad C. L O. “diktatorius” [ me laiške SLA organo redakto-

Kam bus iš to nauda?
I— tau.. , » , ,

John L. Lewis penktadienio vakare pasakė aštrią 
kalbą prieš prezidentą Rooseveltą ir patarė Amerikos 
darbininkams balsuoti už republikonų kandidatą* Wen- 
dell Willkie. Yra klausimas, kuriai pusei ši jo kalba pa* 
dės?

Nusistatymą darbininkų, kurie priklauso C. I. O. 
unijoms, ji vargiai pakeis. Bet Am. Darbo Federacijos 
nariai dabar uoliau rems Rooseveltą, ant keršto Le* 
wisui, kurio jie labai nemėgsta.

ibImB

Jvairiai žmonės galvoja apie 
Lietuvos ateitį, įvairiai kalba, 
kai kas nors kalba vienaip, bet 
jau ruošiasi duoti šuolį prie tų,, 
kurie šiandien sėdi viršūnėse 
po saulę stelbiančia rusu oku
pacija. Kai kas nors kritikuoja, 
nors nepatenkintas esama padė
timi, visgi pradeda kitiems gir
dint kalbėti, jog reikia 
sti, reikia skaitytrš su įvykusiu 
faktu ir prisitaikyti.

Kol buvo likUs bent nomina
liai Lietuya nepriklausoma, 
nors jau iš dalies okupuota, bu
vo visaip galima galvoti, bet 
Šiandien, kuomet ji 'klastingu 
keliu buvo įjungta Rusijos teri- 
torijon ir tos Rusijos, kuri Šian
dien taip pašvinkus Muravjovo- 
Koriko kvapu, liekasi tik vienas 
kelias ir vienas tikslas: LAIS
VAS LIETUVOS APSISPREN
DIMAS IR VISIŠKAS NEPRI
KLAUSOMYBĖS ATGAVIMAS!

Be visiškos nepriklausomybes 
atgavimo negalimas tikras gy
ventojų apsisprendimas. Ir šiam 
tikslui pasiekti nereikia nusi
grįžti nuo Lietuvos ir ten pa- 
silikusių lietuvių, bet priešingai, 
su jais susijungti ir kartu, vie
ni užsienyje, kiti viduje kovoti 
už tą vienintelį tikslą.

Dabartini riksmai, šauksmai, 
isteriškos vadų kalbos, gausios 
rezoliucijos, nusilenkimai ir vi
si šie triukšmai gali įtikinti tik 
tą, kuris nematė panašių, kuris 
nepažįsta Lietuvos žmonių ir 
dargi tų, kurie šiandien 
Lietuvos

Nenoromis man prisimena 
I nelaimingos Ukrainos ir Balta
rusijos netolimos praeities, pa
skutinių dviejų dešimtmečių, į- 
vykial. .‘Sovietiškoje Ukrainoje, 
Sovietiškoje Baltarusijoje veik 
kas penki metai vyksta milži
niški areštai, dargi valdžios apa
rato valymai nuo taip vadina
mų separatistų, kurie nori lais
vos, nepriklausomos tėvynės.

Nemanykite, ir tai reikia ge* 
tai įsitėmytd visiems, jog ne da
bartine rusų socialė tvarka bai
si, bet tas nacionalizmas, ta 
reakcija, kuri ten viešpatauja.

Labai klysta tie, kurie galvo
ja, jog kovojama prieš rusus 
todėl, kad jie naikina privalę 
nuosavybę, naikina taip vadina
mus ponus? Nieko panašaus, 
kovojama prieš rusus todėl, kad 
vieton vienos nuosavybės for
mos, jie kuria antrą, vieton 
nuosavų ponų, sodina rusiškus 
arba išsigimėlius lietuvius.

Ne šio straipsnio tikslas pa
lodyti, kiek klaidinga tų žmo
nių nuomonė, kurie tiki, jog da
bar Lietuvoje bus teisingesnė 
socialė santvarka, apie tai ‘ skai-*1 
tytojąs gali rasti daugelyje ma
no straipsnių, bet šio straipsnio 
tikslas parodyti, jog nėra ko 
imslmtuti 4r ne laikas šiandien

giedoti amžiną atilsį Lietuvos 
nepriklausomybei, nežiūrint, 
kad ji pavergta tokios didžiu
lės valstybės.

Ir todėl, reikia nusišypsoti ki
tiems sakant: “Ką jus padarysi
te prieš tokią galybę !”... nes 
nėra pasaulyje ir niekad nebu
vo galybes, kuri butų nesutru- 
nijUs.

Didžiausia nelaimė butų, jei 
Rusija galėtų suvilioti, bet šis 
suviliojimas galimas tik laikik
liai, iki durnai prasisklaido ir 
pasilieka vieni nuodėguliai.

Sakau, juk Ukrainoje, Balta
rusijoje, Gruzijoje ir kitur kas
met tremiami, persekiojami

visų 
du

sėdi
viršūnėse.

man

“Eilė katastrofų, kurios 
atvedė Europą į dabartinę 
nelaimę, kilo daugiausia iŠ 
nedemokratines musų įstaigų 
dvasios. Kuomet pilietinis 
karas prasidėjo, jisai užklu
po mus su valdančia klase, 
Užsienio 'ministerija ir diplo
matine tarnyba, kurios netu
rėjo užuojautos Europos de
mokratijos reikalui ir nesu
gebėjo suprasti nei jos svar
bos, nei jos gynėjų, Jeigu 
Britaniją butų atstovavę Eu
ropos konferencijose ir Eu
ropos pasiuntinybėse toki vy-

* rąi, kaip Ateinu* Hendei’son 
(Darbo Barti jos vadas, mi
ręs keli metai atgal. — “N.” 
Red.) per dešimtį metų prieš 
karą, tai istorija butų ėjusi 
kitnkiu keliu.”
Liberalų laikraštis reikalais Į . ri , ) rj' • 

ja, kad Anglija darbais ir žo- L. , . . . ,
ėžiafe įM>dytų, jogei ji yra JOS, rfanko%bl'-
mekTatoe tauta. Kaipo demo- buv«81’ask.“.t,,n! deT 
kMtaS tauta ji tari eMis kam M užaien.ų poht.kps vafras. 
meta te daryti daryti plamts Part,ja n®^.
ateičiai Mussolmiui Etiopijos, ne

būtų leidusi fašistams sunaikin-
Vicnas svarbiausių dalykų ti Ispanijos respubliką, nebūtų 

tai — kooperavimas su demo- davusi Dollfussui ir šušniggifi 
kratiniais judėjimais, kuriuos pasmaugti Austrijos demokra- 
diktatoriai nuslopino užkariau-; tiją, nebūtų “paaukojusi” Hitle- 
tose šalyse, ypač su darbininkų | riųi Čekoslovakijos,

Visoje eilėje šalių demokra
tija šiandien yra sunaikinta, bet; 
jėgos, kuriomis demokratija, 
rėmėsi, nėra išnykušios. Milio* 
nai susipratusių darbininkų 
Austrijoje, Vokietijoje, čeko* 
riovakijoje, Franeuzljoje, NoT”; 
vegijoje, Belgijoje, Holandijoje! 
it kitur dar tebėra gyvi ir tikj 
'laukia progos nuversti diktato
rių jungą. Jeigu Anglija nori 
laimėti kovą su naciais ir fašjs-

organizacijomis, kurios turi 
■tart>fautinius ryšius ir tai^ptati*! 
tinęs tradicijas.

šitie “Manchester Guardian”, 
ipareiškimai liudija, kad jau dbi 
delis skhičids žmonių AnglijOjėį 
suptaiita, jogei dabartiniame: 
Europos (ir pasaulio) koįflfe 

, te svarbų, gal būt, net nule
miantį, vaidmenį suvaidins tanr 
tiktos socialines Jėgos, viąų p'r* 
mą a- organizuotų darbininkų 
judėjimas. Liberalų organas tais, ji turi tas jėgas pažadinti, 
aiškitfi sako, kad Europą nuo; ddoti joms paramą ir gauti jų u 1 - . -. ■. m . a —a Tlkaro butų jšgęlbėjusi Darbo talką.

lę Lietuvoje, galima paskirstyti 
į kelias grupes dargi suminint 
pavardes, bet pavardes paliki
me ir pažiūrėkime į jų dvasią.

Laiškai, ateiną iš Lietuvos 
nuo vieno kito žmogaus ir dar
gi labai aukštai stovinčių, tei
kia šitokį vaizdą.

Lietuva atsidūrė blogoje pa
dėtyje prieš pat karą, kuomet ji 
virto preke tarp didžiulių vals
tybių patraukimui Rusijos.

Tiek Santarvininkai, tiek vė
liau vokiečiai, kalbėdami su Ru
sija negalėjo praeiti tylomis pro 
Pabaltas valstybes, kurios vir
to Rusijos imperijos tikslu ir 
apie ką Rusija pirmiausia užsi
mindavo ir be kurių jai pripa
žinimo nenorėjo visai leistis į 
tolimesnes derybas.

Ar Santarvės valstybės norė
jo ar nenorėjo duoti mus Rusi
jai ar vien norėjo daugiau išsi
derėti už lai iš Rusijos ir todėl 
delsė šiuo pažadu iki užbėgo vo
kiečiai už akių ir viską atida
vė tikėdamiesi netolimoje atei
tyje, karą laimėję, atsiimti sau 
dar su priedais, bet faktas, jog 
vokiečių susitarimo 
kaina buvome mes
kurie senos Rusijos imperijos 
gabalai.

Kiekviena valstybe, kokia ji 
didele bebūtų, negali viena gin
tis ir turi ieškoti susitarimo su 
kitomis valstybėmis. Pabaltėi 
valstybės per visą savo nepri
klausomybes amželį išliko gy
vos ir sveikos, nes lavieravo 
tarp didžiulių valstybių kiekvie
ną kartą gręsiant pavojui iš 
pietų, puolant prie rytų kaimy
no ar vakarų.

Norint atsiremti prieš vokie
čius visuomet puolėmės prie 
Santarvės valstybių, nors šis 
pavojus ilgą laiką buvo neaktu
alus ir daugiausia turėjome tik 
skaitytis su, Lenkijos apetitais.

Prieš lenkus buvo nusistatę, 
kaip vieni taip ir kiti, nes jie 
nuolatos keitė savo politiką ir 
jais niekas nepasitikėjo, bet y- 
pač prieš lenkus galėjome rem
tis rusais iki anie nesusitarė su 
vokiečiais ir svarbiausia, 
žiūrėdami jų, niekuomet 
darome jokios sąjungos 
tarp Pabaltos valstybių, 
nuolatos priešinosi rusai.

Ret Lenkijai subyrėjus, vo
kiečiams su rusais susitarus, gi 
susitarimo objektu ar kaina bu
vome mes, pasilikome vieni, tuo 
labiau, kad Santarvės valstybes 
neįstengė dargi savo sąjunginin
kės išgelbėti (Lenkijos).

Kame buvo galima ieškoti pa
galbos?

Niekur, arba laviruojant vėl 
tarp dviejų kaimynų — vokie
čių ir rusų.

Bet jau atspirtis buvo neįma
noma.

Vokiečiai, kaip ir kiekviena 
imperialistinė 
mus pardavė
prieš butų neturėjus, 
butume suradę kokį nors būdą

su rusais 
ir dar kai

1

‘1

susitarimo 
svarbiausi

tauta
išnaudojama ir

visuomet

separatistai būna įvairiausio 
plauko.

Netikėkite, jog visi tie sepa- 
ratištai yra vien tautininkai, 
kuriems rupi atstatyti dvarus 
ar buvus privačio kapitalizmo 
sistemą, nes tie kaip kartas ga
li sau ramiai sėdėti iki panaši 
santvarka gausis Rusijoje, nes 
tame išsigimimo kelyje stovi.

šių separatistų tarpe rasi, pra
dedant dešiniaisiais ir baigiant 
kairiaisiais. Jų 
pamatau stovi 
principai:

1) pavergta 
bus pavergėjų 
nustelbiama;

2) bent kokios socialės refor
mos, geresnė ateitis gali būti 
pasiekiama tik esant patiems 
nepriklausomiems, nes tuomet 
bus galima žiūrėti tik savos tau
tos interesų, o ne plačios Ru
sijos imperijos, kuriems turi vi
si tarnauti, bet kurios tikslai ne 
visuomet sutinka su atskirų tą 
imperiją sudaromų tautų inte? 
resais.

Ir todėl separatistų tarpe tel
pa ne tik tautininkai (ne tauti
ninkų partija), bet ir įvairių pa- 
žvalgų žmonės, kurie skaito 
stalinistų pasirinktą kelią žmo
nijos laim,ei klaidingu.

Ir dažnai ne be pamato stali- 
nistai kaltina visus autonomi
nių respublikų opozicionierius, 
dargi troėkistus, separatistais, 
kurie pasistatė tikslą atsiskirti 
nuo “matuškos Rusijos”.

Ir socialė kova, kova už ge
resnį ir teisingesnį rytojų Rusi
joje vyksta dviem kryptim:

Vieni sako, jog reikia visiems 
susijungti ir sukėlus revoliuci
ją Rusijoje peneformuoti visą 
gyvenimą kaip socialiu, taip ir 
tautiniu atžvilgiu ir tuomet ne
reikės nei skirtis.

Antri sako, jog revoliucijos 
pagrindan turi būti padėta visų 
pirma visų tautybių atsiskyri
mas ir laisvas apsisprendimas iš 
kurio jau vėliau gali išplaukti 
ar nauja federacija ar tik ge
ras ir nuoširdus kaimyninis gy
venimas,

Ir šis judėjimas Rusijoje di
dėja tokiu pat greičiu, kokiu 
pačios Rusijos viduje einama 
arčiau prie nacionalistinės di
džiarusių politikos ir tolstamą 
nuo tikrojo socializmo.

Iš to nesunku padaryti išva
dą, jog mums pakeliui su kiek 
viena opozicija esančia Rusijo
je, jei ji tik neturi savo progra
moje įsirašius “nedalomos Ru
sijos” principo.

Iš to pat galima padaryti an
tra išvadą, jog ne visi, kurie 
šiandien siunčia sveikinimo tė-1 
legramas okupantams, kurie nu
tarė dirbti kartu su okupantais 
jau smerktini įmonės.

Ne čia vieta kalbėti apie pa-- 
vardeą, nes kiekvienos pavardės 
pavadinimas arba bent davimas 
ją iššifruoti gręsia anam asme
niui lokiŠkais paglostymais iš tų 
pusės, kurie šiandien skaitosi 
Lietuvos it Rusijos imperijos 
vadais.

Bet visus, kurie šiokiu ar to* 
kiu budu šiandien, vaidina ro*

mes 
nesu- 
dargi 
kam

valstybe, nors 
rusams, nieko 

jei mes

globos iki ji galės tarti svar
besnį žodį karą užbaigus.

Ir rusai puikiai suprato kuo 
sutartis su vokiečiais kvepia ir 
kiek nuoširdumo vokiečiai su
tarties pildyme parodys, kuomet 
galės atsigrįžti į rytus užbaigę

Ir rusai paskubėjo okupuoti, 
paskubėjo viską likviduoti, taip 
padaryti, kad norint šiuos kraš
tus vokiečiams atplėšti turėtų 
prieš akis pačią Rusiją.

Nors be pamato rusų kaltini
mai, kad buvo vogti rusų karei
viai, bet netenka abejoti, kad 
Smetona nenutraukė dvasiškus 
ryšius su vokiečiais bei italais 
po pirmo, rusų įžengimo laukda
mas greito vokiečių karo laimė
jimo.

Ir prieš Lietuvą atsistojo di
lema : vokiška ar rusiška. oku
pacija, kuri geresnė?

Kaip matote, problema nelen
gva išrišti.

(Bus daugiau)

Remkite tubp, kurie

. .“NAUJIENOSE” -

„K ŽaĮį'.J;
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Visi Lietuviai 
Reikalaują 

plėstu
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina

Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Paskaitos apie 'darbo našumą. — Sveikatos komisariatas 

išsikėlė i Vilnių. — Gyvulininkyste Lietuvoje. — Įmo
nes krikštijamos naujais vardais. — Studentų laiki
nasis komitetas. — Štachanoviečiai. — Mirė prof. P. 
Juodakis. — Stalino kampelis.
kaip reikia dirbti. Puola kooperatyvus. — Maskvos 
melo pavyzdys. — Jūsų valdžia, tegu ji jums ir aTgas 
moka. — Mitingavimo ir posėdžiavimo liga. — Mai
nų prekyba. — Stalino konstitucija.

Variagai moko,

ir aukso.
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Aatnaujįname senus 
pleitus viena .... $1-00 _
diena * I ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2458 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

1941 METŲ

BUDRIKO 
RADIO

RAKANDŲ IR 
KRAUTUVĖJ

visas radios, visų

(BIULETENIS No. 19)

—Lietuvos komunistų partija 
rengia vakarines paskaitas. A- 
pie darbo našumą ir jo reikš* 
mę dabartiniu momentu paskai* 
tą laike darbo komisariato de
partamento direktorius “drau
gas” Micelmačheris.

—Sveikatos komisariato tar
nautojai leidžia sieninį laikraštį 
“Sveikatos sargyboje”. Šio laik
raščio redaktorium paskirtas 
gyd. Robinzonas.

—Sveikatos komisariatas spa
lių m. viduryje numato persi
kelti į Vilnių.

Pradedant šių mokslo metų 
kursą Veterinarijos Akademijo
je, žemės ūkio komisariato at
stovas Žukauskas laikė prakal
bą, kurioje pabrėžė, kad Lietu
va gyvulininkystės srityje tu
rinti būti pirmoji iš visų 16 so
vietų respublikų. Jis tarp kita

Čionai rasite 
žymiųjų Amerikos išdirby s č i ų, 
Philco, Zenith, RCA Victor, 
Farnsworth ir kitus. Radio su 
kuria galima padaryti rekordą.

9 ir 10 tūbų Radios gražiose ka
binėtose; seną racįio mainant 

$59.50
8 tūbų automatiškos Radio Kom
binacija, pati maino rekordus, 
padaro rekordus, už ....... $59.50

200 Radios po $9.95, $18.50, 
$29.50, $45.50

•v-

UŽEIKITE PAS
PETE YOUNG 

Narys: 271 Am. Legion Post., 
Chicagos Lietuvių Draugijos. 

SCHLITZ ALUS 
82nd ir Kean Avenue 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

Ambrose Tavern
And Hotel

Aliejiniai, Angliniai, Gasiniai pe
čiai, didelės mieros dėl 4 kamba
rių, nupiginti po $27.50 ir ąukš- 

Čiaus. Lengvi išmokėjimai.

Jos.F.Budrik
FURNITURE 

HOUSE

PAUL AMBROSE

Naujausios 
ir hotelis 
apylinkėje.

mados tavernas 
aštuonioliktoje

Įvairiausia, geriausia degti
nė ir Schlitz alus.
Pataisom pietus.
Užlaikom švarius kamba
rius karštu vandeniu apšil
domus. Renduojam kamba
rius dienai, savaitei ar mė
nesiais. Kviečiam atsilankyti 
į musų naujai atremontuotą 
taverną. Atsilankę jausitės

3409-11 S. Halsted
Tel. YARDS 3088.

st PAUL IR CARRIE 
AMBROSE

—Lietuvos geležinkelių vir^i-idys:
ninkas Lochmatovas, atvykęs iš- Lietuvos laikraščiai persi- 
Rusijos, pareiškė, kad sovietų spausdino “Pravdos” straipsnį, 
Lietuvos geležinkeliečių reika-' kuriame rašoma apie nepapras- 
lai busią tvarkomi Sovietų Są- tą kultūros pakilimą sovietų 
jungos pavyzdžiu.

Bet ar Lietuvoje liko I 
viena kuri sritis, kuri nebūtų 
“tvarkoma” sovietų pavyzdžiu?

—Lietuvių gyventojų išlaiko
mo ligoninė Vilniuje, išl.kusi 
net lenkų okupacijos laikais da
bar nacionalizuota.

—Perduodant raudoniesiems 
okupantams Prienuose pastaty
tąsias kareivines, įvyko didelės 
iškilmės. Prienų kompartijos 
vardu kalbėjo Epšteinas, Jofe, 
Chaimovičius, Golubas ir Jonel- 
ka. Kareivinių statybai vadova
vo raudonarmiečių inž. Kirko- 
rovas, be to,1 vietiniai inžinie
riai Dulmanas ir Jofe, be to, 
darbiu prižiūrėtojas Michailovas. 
Iškilmingąjį vakarą atidarė inž. 
Dulmanas. Ta proga buvo įteik-: 
tos dovanos stachanoviečiams, 
pagreitinusiems kareivinių sta
tybą. Kaip pasižymėjusieji pa
minėti: Vetlovas, Goršalnikovas, 
Marudinas, šliachtičevas, černo- 
vas, Lavrentjevas, šunatovas, 
Kitovas, Lisica, špakovas ir Ju
nevičius. Reiškia, vienui vienas 
nerusas! Oficialiai skelbiama, 
kad stachanovietis Lavrentjevas 
dirbąs 10 valandų 1 dieną.

—Kaune mirė Vytauto Di
džiojo universiteto ordinarinis 
prof. Petras Juodakis. Jis dėstė 
universitete organinę ir neorga
ninę chemiją. 1940 m. sausio 1 
d. velionis buvo išėjęs į pensi
ją. P. Juodakis suorganizavo 
prie Finansų Ministerijos Che- 
m i j os-Tech n ikos Lab o r a toi\ j ą, 
kurios vedėju jis visą laiką bu
vo. Prie vcLoųies laidotuvių pra
sidėjo Univiertsi tetas.
' —Nepriklausomosios Lietu
vos Šaulių Sąjungos rūmuose į- 
rengli Lietuvos komunistų par
tijos švietimo namai. Namų di
rektore paskirta kažkokia 
“draugė” Trečiokai lė, o biblio
tekos vedėja^ Zaiceviėnė. Klau
sytojus regfetrubja “drauge” 
Liovaitė. Savaime suprantama, 
kad geriausia vieta šiuose rū
muose pavesta “Stalino kampe
liui”.

—Prišmančių (Kretingos ap- 
skr.) dvare įsteigtas “soveho- 
zas’. tPo įvykusio darbininkų 
susirinkimo buvo perimtaš buv. 
savininko Tiškevičiaus turtas.

—Sovietų , raudonarmiečiai 
nesitenkina vien karine Lietu
vos okupacija, bet eina ir į ben
drą Lietuvos gyvenimą. Tai vie
nur, tai kitur raudonieji oku
pantai rengia net įvairius kur
sus. Kauno miesto savivaldybė) 
autobusų susisiekimo įmonė > 
darbininkams raudonarmietis 
kap. Afanasjevas skaitė paskai
tą apie stachanoviečių sąjūdį k 
darbo našumo pakėlimą.

Variagai moko, kaip reikia 
dirbti!

—“Darbo Lietuva” įdėjo ve
damąjį straipsnį, pavadintą 
“Prekybos sukulturiniiųas”. 
Straipsnyje išvadžiojama, kad 
Lietuvoje esą apie 30,—10,000 
prekybos įmonių. Straipsnyje 
užsipuolama prieš kooperaty
vus, kurie buvę paprasti kapita
listiniai centrai, todėl jie rė.kia 
paversti “socialistiniais koope
ratyvais”. Tačiau straipsnyje

• tiktai labai švelniai atsiliepią- 
■ ma apie tas 40,000 prekybos į- 
į mones.

—Štai Maskvos melo pavyz*

įlinkas Lochmatovas, atvykęs iš

ko pastebėjo, kad pradžioje esą 
Į užsimota suorganizuoti bent 
200 “sovehozų”.

Dėl pastabos, kad Lietuva tu
rinti būti pirmoji gyvulinkys- 
tėję, tai tenka pabrėžti, kad 
šiuo metu iš visų sovietų respu
blikų Lietuva iš tikrųjų yra pir
moji gyvulininkystėje, nes viso
se kitose senesnėse sovietų res
publikose ši gamybos šaka yra 
susovietinta, t. y. sugriauta. Jei
gu bolševikiškas režimas išliks 
Lietuvoje ilgesnį laiką, tai ir 
Lietuvos gyvulininkystė bus su
griauta.

—Sovietų Lietuvos aukščiau
sioji taryba leidžia oficialinį 
laikraštį, pavadintą “Lietuvos 
TSR aukščiausiosios tarybos ži
nios”. Tam leidinyje bus skel
biami aukščiausiosios tarybos 
priimtieji įstatymai ir šios tary
bos prezidiumo įsakymai.

Įdomu pastebėti, kad sovietų 
Lietuvoje įsakymai vadinami 
“įsakais”. Matyti, tai geriau pri
mena rusiškąjį “ukaz”.

—Visa eilė Lietuvoje veikian
čių įmonių, aukščiausiosios ta
rybos prezidiumo pirmininko J. 
Paleckio įsakymu, gavo sovie 
tiškus vardus. “A. S. Soloveiči- 
kas ir sūnūs” akc. b-vės malū
nas ir lentpjūvė pavadinti “Ma
lūnas ir Lentpjūvė Raudona Au
šra”. Susijungusių Marijonų ir 
“Šešupės” spaustuvių pavadini
mas toks: “Pergalės spaustuvė ’. 
Medžio pramonės dirbtuvė 
“Lietmedis’’ pavadinta “Antano 
Kranausko vardo medžio pra
monės įmonė”. Prie Lietuvos 
Žemės Ūkio Kooperatyvų Są
jungos (Lietūkio) prikergtas 
“Lietuvos TSR”. Avalynės fa
brikas G. L. Falkovskis pava
dintas “Avalynės fabrikas rau
donoji vėliava”. Kybartų L. 
Šimbergo ir -Kreingelio koklių 
fabrikas gavo pavadinimą “K. 
Mažeikos vardo koklių fabri
kas”. A. Gluchovslio fabnkas 
pavadintas “Pirmyn”. Kurlandi- 
jos aliejaus fabrikas Vifmujc 
“Aliejaus fabrikas raudonoji 
žvaigždė”. Audimo fabrikas “S. 
Živčiuno ir B-vė” vadinsis “Au
dimo fabrikas žvaigždė”.

Kauno miesto darbininkų ne
šėjų profesinės sąjungos biblio
teka pavadinta Rafaelio Černio 
vardu.

—Buv. Nepriklausomosios
Lietuvos Seimo minai vadins’s 
dabar Lietuvos TSR aukščiau
sios tarybos namais.

—Paskelbtas pranešimas, kad 
visas buvusiųjų studentų orga
nizacijų turtas turi būti per
duotas studentų laikinąjam ko
mitetui ligi rugsėjo 28 d. Už 
šio reikalavimo neįvykdymą bus 
atsakingi buvusieji organizaci
jų pirmininkai ir vicepirminin
kai.

Tenka pastebėti, kad “studen
tų laikinasis komitetas” suside
da tiktai iš komunistų arba jų

Lietuvoje. “Pav., valstiečių lai- 
bent kraštis “Valstiečių Laikraštis” 

į Lietuvoje išeina 185,000 egz., o 
Smetonos buržuazinės vyriausy
bės diktatūros metu nė vienas 
laikraštis Lietuvoje neturėjo ti
ražo didesnio kaip 15,000”. Taip 
rašo “Pravda”, taip šį straipsnį 
persispausdina “Darbo Lietu
va”. Bet ar “Darbo Lietuvoje” 
sėdi iš Maskvos atsiųstas redak
torius, jeigu jis nežino, kad 
‘■'Valstiečių Laikraštis” išeina 
“Ūkininko Patarėjo” vietoje, o 
šis buvo spausdinamas ir anks
čiau apie 100,030 egz.? Bolševi
kai uždarė katalikiškąjį “Musų 
Laikraštį” ir liaudininkų “Lie
tuvos Ūkininką”, kurie išeida
vo dešimtimis tūkstančių eg
zempliorių. Dabar į jų vietą 
siunčiamas komunistinis “Vals
tiečių Laikraštis”, visai nesi- 
klausiant ar buv. skaitytojai to 
nori, ai* ne. Tokiu bildu “Vals-1 
tiečių Laikraščio” tiražas susi-

raščių tiražo. Bet nuostabu, kad 
“Darbo Lietuvos” redaktorius 
spausdinasi tokius “Pravdos” i 
straipsnius, net nedrįsdamas pa
taisyti aiškių aiškiausią melą. 
Tačiau iš Korano negalima iš
mesti nei vienos raidės!

(BUS DAUGIAU)

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

JT S THRIFTY
to ude GįfpSįf

10c 3 už 25c

TINTS ano DYES
For just a f.w 
p.nni.a you cin 
r.n.w drapariM. 
linena, lingaria. 
ate, 26 amart 
ahadas. "Dip to 
tint — Boil to

MII“’

IMU*
i\0

AT ALI DRU6 ANO NOTION COUNTERS

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ

“PILIETYBES 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

PAULINA
RUSSIAN-TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Pirtis naujai pertaisyta su akmenų krosnim, čia gausite Elektros 
Trytmentus, Ultra Violet Sunshine ir Infra Red Light Radiations.

A. F. CZESNA, Savininkas
1657 W. 45th St. kamp. So. Paulina Street
Moterims Seredomis — Phone BOULEVARD 4552

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo i Dienos

Turtas: virš - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame 31/0% 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 r"*-

AV1NGS 
________
LOAN ASSOClATIONoF Chicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL OO.

SZltt S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rinas. stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASB 
KAINOMIS

__  pėda 2c 
_  pėda Ik&c 
__  pėda * 2c 
kv. pėda 2c

$L25 
$1.95 

10c

2x4 .............
1x6 .............
Plasterboard
VVallboard ..
Special Maleva, reg. $1.95, 

dabar .......... ........ .
$3 Vertės Maleva ______
Cedriniai Postai (7 pėdų)
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrai 

NEREIKIA CASH.
Apskaitliavimas DYKAI— 

Pristatymas DYKAI
ALBERT LUMBER 

& SUPPLY CO.
3800 S. Western Avė.

Tel. LAFayette 2101
Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 

v. v., nedėliomis 8 v. r. iki 12 
vai. dienos.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
ekzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki 8:30 p. m. 

Treč. ir šešt. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAV1NGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

i

ir 
aukščiau

Dentures 
užsakymą

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
laisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS
. DYKAI.

t i k 
nuo

esame puikių dantinių pleitų

leiskit mums parodyti

Mes . 
gamintojai jau per suvirs 18 metų. 
Ateikite, I 
kombinaciją PERMATOMO PLĖI- 
TO su NĖW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.00

Limdale Dental Laboratorini
HEJNA BROS.

Atdara nuo 9 r. iki 8:30 v. v.—Subatomis nuo 9 r., iki 5 v. vak.
3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė,

Tel. Lawndale 2908 Tel. Monroe 9251
30 N. Dearborn — State 9649

ROOM 806 ATDARA KASDIEN 9 iki 6

Tel, CICERO 5306

" C. & M. PAHGA
DISTRIBUTORS

Parduodam genaus) <r 
stipriausi

FOX IIEAD AlĄi 
Vynai-JLikieria i Gėrimai 

į visas miešti ialis.

5031 W. Roosevell Rd.
CICERO, ILL.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS <4*1
Išima Už .......  *IOiUU

.... $50.00
RAUDONGYSLIŲ Art
Išėmimas ir Ligon. uv«UU 
REUMATIZMAS CA AA 
Greita Pagelba ....... u«UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaniinacija C 4 A A
ir vaistai ..................... *i.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S, Kedzie Avė. Chicago

i

1843 S. Halsted St.
Phone MONroe 5533

JACK SWIFT»
A MIRACLEI

ARE

WCFL, -970 k. žymi Radio Valan
da 5:30 iki 6:30 nedėlios vakare.

their 
THE 
OP

WHAl_ER3
REAOV 

A0ANDON

Garsinkitės “N-nose”

I

•i

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
0UT THE 0UA5TED ICE 

• S CLOSING (N ASAI N

POWEQ
THE PACK, 

A MY3TERIOU5 
POVVER MELT3

THE FLOES 
PRESSING 
AC3AINST 

HER SI DĖS.

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vąkare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką Ir kitus įdomius 

pranešimus.
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JOSEPH MOZERIS

literature 
our peace- 
the warn-

All the speeches and 
that have been pounding 
immured existence with 
ings of the intensity and prozimity
of World War II could not have 
startled us to the fact as directly 
as did the announcement that the 
first of our LUC members had left 
for government Service.

Naujos Gadynės 
Intermezzo

By Joseph Bendler
U. of Pittsbutgh, ’23

This well loved rue 
leaves are usually 

Lithuanian florai 
a mar- 
famlly, 
flowerfc 
a bride 
wreath

entrance door 
diagonally laid is 
as would be seen 
to any farmyard

carved in

of heavy 
just such 

at the en- 
in Lithu- 

carved 
eternal 
is of a 

The

The linen cleverly stretehed bet- 
ween the wainscot and the cornice 
is held in place by decorative co- 
lumns of light oak sėt against black 
oak. A low wainscot continues 
around the room incorporating a 
wooden radiator enclosure which 
has an effective eut-out pattern of 
the leaves. 
plant whose
green, is the 
badge. Every cottage with 
riageable daughter in the 
has a pot of rue among its 
on the window ledge, and 
is always crowned with a
of rue, a Symbol of chastity.

Light oak eut out in a tracery 
that often edges the over hanging 
roofs of the “Kietis” or grain store- 
houses on Lithuanian farms is used 
for a twelve-inch frieze around the t 
room. The simple plaster ceiling 
and the freize are tied together 
with a black oak cornice 
continuous triangles.

The 
planks 
a door 
trance
ania to-day. In the center a 
vvooden rosette symbolizeš 
fire. Ornamentai handwork 
dark handwrought copper.
floor is of wide oak boards laid in 
two lengths with square pegs.

The blackboard is topped with a 
decorative “eut-out” characteristic 
of the roof ends of Lithuanian cot- 
tages. Across the cornice appear 
the narnės of outstanding Lithua-' 
nians: DUONELAITIS, DAUKAN
TAS, BASANAVIČIUS, MAIRONIS, ‘ 
KUDIRKA, ČIURLIONIS. The deli-; 
cate rosettes which surround the 
half-dome lighting fixtures were 
taken from picturesque roadside 
crosses.

A household table has been used, 
as the model for the professor’s 
table; its quaint drawers are adap
teri for the custody of Committee 
archives. The table, reading stand, 
and the student chairs are made of( 
vvhite oak. The professor’s chair, 
hovvever, is made of imported Lith
uanian black oak.

The high point in the Room will 
be the fresco on the rear wall, a 
copy of the painting called “The 
Two Kings” by Mykolas Konstantin 
Čiurlionis, Lithuania’s most famous 
painter. The original hangs in the 
Čiurlionis Art Gallery 

“The trees are the 
forests, which cover 
uncertain past. Among
are the stars, points of hope. 
Against this uncertain background 
stand two kings. One holds some
thing very bright, a jewel, which 
the other guards with his sword. 
In comparison with the glimmer of 
the stars the light which this gives 
this object gives off is very beau
tiful. In the center of the light is 
a Lithuanian village—thatched cot- 
tages, white birches, willows—the 
most precious possession of Lithu
ania.”

Čiurlionis 
well as an 
i n the past 
led herself
making ūse of the land 
simple country people. 
believed would be the future 
Lithuania and her greatest contri- 
bution to the word.

For those of us who were fortu- 
nate in attending the banquet in 
the Faculty Dining Room preceding 
the program. and later in witness- 
ing a most impressive artistic and 
aeademie ceremony in the Com- 
mons Room, it shall be an occasion 
which we shall remember forever. 
We were inspired and felt humble 
in the recognition of all forces 
which brought about so worthy an 
achievement. While time may dele- 
te the memory of narnės, to the in
spiration which brought the com
pletion of the Lithuanian Room, 
we shall forever bear indebtedness.

in Kaunas.
Lithuanian 

a dark and 
the branches

was a philosopher as 
artist. He believed that 
Lithuania had 
of becoming

not avai- 
great 
and 

There

by 
the 
he 
of

yesterday 
to embark 
battleships

Al Childs departed 
morning for New York 
on one of Uncle Sam’s 
for a four month intensive train
ing course, at the end of which 
period he will be awarded an offi- 
cer’s commission in the navy. Be- 
cause Al is a graduate of North- 
western University and because he 
passed the rigid physical tests, he 
was .permitted to enter the navai 
training course, the successful 
completion of which will rank him 
the eąuivalent of an Annapolis gra- 
duate’s ensigncy.

the 
for 
and 
him

thereof was when he had 
St. Bede College (Peru, 

go to work amidst the oil 
in a machine shop.

Al will travel in ,the Southern 
vvaters of Panama for a month and 
return to Northwestern University ( 
via Norfolk, Virginia, to complete 
training. Next March he will be 
free to resume civilian life. We ex-; 
tend our best wishes to Al and only 
regret that he will not be able to 
participate actively in our Club ’af-l 
fairs, particularly our coming co- 
medy presentation of “Teta iš Ame
rikos” in which he was so interest- 
ed.

The Installation Party welcoming 
the new Club officers, held at Ro- 
bert’s Farm a week ago lašt Sat- 
urday, was a genuine success. And 
what a brilliant enterprise—that 
new sočiai committee under Stell 
Bartkus’ chairmanship.

with mi- 
of Little 
Shrapnels 
Doughboy 
fan was

The dinner, i n keeping 
litary trends, consisted 
Corporals (shrimp); 
(peas); slop (coffee); 
(cake)—etc. An electric
discreetly placed in one corner for 
“draft dodgers”. Of the after-din- 
ner speakers, John Balanda took the 
limelight in expressing his ap.pre- 
ciation to the group for the gavel 
watch charm presented him for 
his splendid work as 1939-40 presi- 
dent. John stated that altho he re- 
gretted relinquishing this office, he 
was confident it could be placed in 
no finer or more capable hands 
than those of our new president—• 
Charles Rusackas.

ITEM OF INTEREST

foot- 
here 
men 
here

sup.port and'prayed for an 
in wages was completely 

because Jie did 
the “boss.”
such and other inci- 
“Mozeriuks” realized 
thing to do was to

not

help the unfortunate 
pleasant hopeful atti-

such reality was more
man

Though štili a young man, Joseph 
M. Mozeris has been enjoying 
confidence of young and old 
a goodly number of years now 
the list of those confiding in 
has been grovving constantly.

“Just how does he get that way!” 
said we, and to find the key to the 
answer we traced back to his earli- 
er days.

His first most accurate realization 
of the seriousness of life and the 
struggles 
to leave 
III.) and 
and dirt

He had learned the im.portance 
of good sportsmanship and fair play 
while on the basketball and 
bąli teams at college, but 
among those hard-laboring 
was a different code. Fair play
sometimes meant promotion of a 
fellow because of seniority or mere 
preference with absolute disregard 
of the fact that that particular fel- 
low did not need the inerease in 
salary whereas -’another ęqually 
capable man who liad a large fa
mily to 
inerease
overlooked 
“drink” with

Hearing of 
dents young
that the best 
make the best of the situation. Hė 
listened to and sympathized with 
the unfortunate co-worker and soon 
learned that the best policy was to 
minimize the grievance, forget it if 
possible and 
one grasp a 
tude.

A year of
than enough and our young 
sought and found different work, 
This time it was the humble duties 
of an office boy. Taking advantage 
of the short hours, Joseph Moze
ris enrolled for evening courses in 
accounting at Morton Junior Col
lege.

His next step was, naturally, a 
better position. As a bookkeeper, hė 
earned more money and his mother 
decided it was time for her son 
to begin saving some of his in- 
come. She opened a savings account 
for him at St. Anthony’s Lithuanian

I Parish Building and Loan Assn.
I As a shareholder he began at
tending some of the meetings and 
soon became a director and was 
subsequently eleeted Šėcrėtary.

Confidences of a diffetent na- 
ture now came to his ears. Confi- 

I dences in serious matters of finance. 
He capably held this position for 
seven years, 1932-1939, greatly con- 
tributing to the active growth of 
the association, and winnihg many 
new members and friends for 
association and himšėlf.

At the šame time he took 
of the secretarial duties, he 
sold Insurance and real estate 
worked part time for J. P. Varkala, 
well-known ‘Lithuanian Public Ac- 
countant, whose enthusiasm and 
faith in the principles of building 
and loan associations made a deep 
impression on Joseph Mozeris, bind- 
ing his interest even more elosely 
to his work.

Public recognition of Mr. Moze
ris’ ability and sincerity of pur- 
pose came in 1939 when he was 
recommended for and highly ap- 
proved by the Auditor of Public 
Accounts and was engaged by the 
Board of Directors of the Keistumo 
Building and Loan Association as 
Secretary thereof.

He decided that this was no lon- 
ger just a young man’s job but 
that of a stable grown-up AND SO 
he got married. His life-partner 
since May, 1939, is the charming 
and understanding, petite Catherine Carlo Opera has been playing to 
Se.putis.

Now, having ericouragement and 
inspiration, Mr. 
ambitious than 
does manage to 
sides efficiently 
duties of his position, he is enroll- į 
ed at De Paul University in pursuit 
of the Ph. B. degrėe. Aftei’ acqui- 
sition of that, his, t aim will be to 
conquer the field yf Law. Į

Meanwhile, he. manages to fili.’ 
the chair of President of the Li
thuanian Building^, and Loan Lea
gue of Illinois, to which he . has 
been eleeted for the second time ’ Ithis year, having served in that 
capacity in 1938-1939.

He also modestly bears the honor ' 
of having been recently appointed 
to the Board of ęp.vernors of the. 
Chicago chapter of the ' American' 
Savings and Loan Institute.

A very busy man, indeed, but ne- 
ver too busy to stop and smile and 
chat a while with any friend or ac- 
quaintance. AND NEVER too busy 
to harken to some little or big con-. 
fidential matter that one might 
wish to discuss with him, welt 
knovving that Joseph Mozeris ne 
ver betrays

(Interesting 
sented the 
month.)

C

the

care 
also 
and

The fountain-heads of opera are 
—France, Germany, Italy. 
these deep springs have gone dry. 
All music is lošt in the booming of 
cannon, erashing of shells, screams 
of women and eurses of mėn. But 
just as spring follows winter, birds 
return to sing—the old replaces the 
new.

In America the Metropolitan Ope
ra is no longer dependent on the 
checks of the private boxholders. 
The over-subscription •'of the Met
ropolitan Drive has opened the way 
for a most demoeratie American in- 
stitution. No longer will the ap- 
peal of the opera be based on the 
occasional Carusos and Pattis kept 
on the stage by the private expen- 
ditures 
opera 
“aired”,
of the vastly larger middle class of 
Americans. The new opera, the 
American opera, a produet of Ame
rican enterprise, will see more A- 
merican singers, more operas pre
sented in English, and numerically 
greater audiences made possible by 
the inereased seating facilities since 
the rearrangemnt of the opera 
house at the instigation of the 
peoples’ Metropolitan Opera Asso
ciation, Ine.

XXX
Chicago, the dread city of the 

singing .performer, is starting a 
banner musical season. The San

Būt

of small fortunes. Since the 
has been so successfully 
it has become the delight

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEVVS

other

can be had by just ask- 
Mrs. John Barshis about 
baby 

a
‘but he’s not a 

boy!’. .. John Burton 
July 30, 1940, hitting 
7 .pounds 8 ounces ... 
above typed out and

beautiful alto voice, has been ac
tively engaged in chorai work for 
over a decade.

While a youngster he was sėt on 
becoming a pianist but his ambi- 
tions were made impossible by an 
unfortunate physical accident. 
While attending Lindblom High 
School . his singing qualities were 
discovered by the o.pera coach and 
there he made his first appearances 
m performances of the “Chocolate 
Soldier” — “Maretana” and
operettas. Since then he has tried 
his hand at orchestra and radiol 
work and appeared with practically 
every Lithuanian-American chorus 
i n the city.

Amongst the performances in 
which Chicago has seen him are: 
“Bohemian Giri,” “Student Prince” 
“Doctor af Alcantara”, and nume- 
rous Gilbert and Sullivan operas.

Because of his cheerfulness and 
readiness to work he is a favorite ■ 
with all N. G. members. We are 
sure that amongst Lithuanian-A
merican tenors he is ”to,ps”.

XXX
The Pied Piper asked one 

orphans ,of Hąmeli.n. whether 
he said his prayers every 
“No” — replied the
“some nights I don’t want 
thing”.—But the Piper prays 
all N. G. members continue in 
present enthusiasm as in that
only will he continue to blithely 
pipe his lay in the usual way with 
a hey-dey! derry-down, derry-down 
dey! PIED PIPER.

his 
not

for 
am,

D. 
De- 
this

evjer
golf a little). Be-
attending to the

birutė

of
or 
night.

youngster,
any- 
that 

their
case

large audiences. Dr. Stock holds 
sway at Orchestra Hali and the 

Mozeris is more J Chicago Civic Opera opens its 30th 
(though he season November 2nd, Closer to 

home, “Pirmyn” presented the life
of Schubert in the ever popular 
“Blossom Time” at Chicago Sokol 
Hali Sunday, Oct. 27 and N. G. is 
ready for its staging of Gilbert' 
and Sullivan’s “Pirates of Pen- 
zance” at the šame hall, Nov. 24th.

Mr. Byanškčs of Birbtos, is hard 
at work in “B’$” first' affair of the 
season, “Šianapiutė”. 
duled for Dec. 
ditorium.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

It is sche-
8 at the Lith. Au-

Sym.phonic Musicale to be given 
Sunday afternoon, 2:30 p. m., No- 
vember 3, at the ANNUAL LUC 
CARD and BUNCO PARTY to be 
held at the Lithuanian Auditorium, 
3133 S. Halsted St. If you enjoy 
good music, a pleasant game of 
cards or bunco, and appetizing re- 
freshments—heue’s an invitation 
you will be happy to accept.

—-WENETTA

before someone else walks off with 
the prize!

LUC AUXILIARY
is a

Danger Ahead.
“Officer, you’d better lock me up. 

I’ve hit my wife on 
a coal hammer."

“Have you killed
“I don’t think so. That’s why I 

want to be locked up.”

the head with

her?” '

At lašt the LUC Auxiliary 
full-fledged club! At the lašt meet
ing our bill of principles, legali- 
tiee, and privileges was completed. 
In other words, our finished cons 
titution can now commence to start 
to become historic. Although it 
took us a long time to get these 
fundamentai laws in tip-top shape; 
we now have a constitution of per- 
fection. There’s no doubt about the 
club’s success with such a docu- 
ment to back it.

—o—
The meeting proved to be very 

fruitful in business matters. An 
important decision was made in re- 
gard to the annual LUC.scholarship 
award. The award will be given 
only to a member of the LUC Aux- 
iliary, so if you’re planning to be 
the lucky recipient of said award 
you’ll have to hurry up and join

Everyone agreed that an extre- 
mely favorable and important deci- 
sion was reached when it was 'de- 
cided to make every second club 
meeting a sočiai—not with eats, 
mind you—but with hours and 
hours of dancing. Very important 
and very enjoyable! Luękily, the 
next meeting 
kind, so make

many 
made

the sočiai 
to attend.

is one of 
it a point 
—o— 
thing that 
up entirely of high

the Auxi-While 
liary is 
school students, we do have some 
“upper crust” members from colle- 
ges. These highly esteemed .people 
are Lucille Jacobs, from the Cent
ral Y. M. C. A., Bill Galus, the 
vice-president, of Wilson Jr., and 
Alfred Savich, of Armour Tech. 
This winter several of the high 
school members are planning to 
join the above people. in the club’s 
upper brackets, so luck to you.

—o—
Enough said. Don’t forget that 

the new and the old are to be seen 
next Wednesday, October 30, at the 
Fellowship House, at 833 W. 33rd 
Place, at 7:30 SHARP. Leave your 
shyness at home and come prepa- 
red for a good time! —I See ’Em.

Well, folks, Birutė’s Operetta 
“šienapliutė” is progressihg rapid- 
ly.—The leading characters have 
been chosen and here they are, as 
per .promise: John Dočkus, the 
good-looking tenor has been given 
the leading role and is to play the 
part of Andriejus. Helen (Vespen- 
der) Mathews will be cast as Al
dona. A new-comer to the stage is 
Edmund Gadvilas (Ed Gedwill), 
one of the newer members of Bi
rutė and one of the more popular. 
He is to portray the part of Myko
las. Eva širvaitis who has been 
successfully featuted in a large 
number of operettas will be cast as 
Stepas (pusbernis).

The other important roles will 
be ably ejfecuted by Albina Kasper, 
Zenon Prane and John Svitoris. The 
date of the affair is Sunday, De- 
cember 8th, 1940 and the place 
is the Lithuanian Auditorium, 3133 
So. Halsted St. the price—65c.

XXX
I noticed a gneat number of our 

members at the “Naujienos” Blitz- 
krieg . . . Oomph Giri (Sadie Ter
minas) seemed to be having a 
grand time doing the polka with 
“Punchy” ... I saw Chet Rogers 
and* wondered if Phillys wasn’t 
somewhere near . . . 
kas appeared to be 
after the horseback 
hours before.

XXX

BABES IN ARMS: A postcard 
from our ace correspondent, Al Vai- 
tis of Brighton Park, is interesting 
enough to pass on to our readers in 
its entirety: “A personification of 
enthusiasm 
ing Mr. or 
their new 
baby but
Jr. was born 
the scales at 
I’ve had the 
reacf' to send to you for about a
month, but have been v/aiting 
more news ... I’ve been, and 
very busy canvassing for F. 
Roosevelt and the ręst of the 
mocratic ticket and because of
haven’t been able to help out... go, 
before John Burton Jr. gets old 
enough to shave, here it is.”... It 
was twins at the Frank and Gert- 
rude Kasaitis’. 6720 S. Marshfield 
on October 15 ... They have been 
named “Charles” and “Mary” . . . 
Just about this time next month 
the heir (or heiress) of the Jo
seph M. Mozeris fortunes will make 
his (or her) bow in this interesting 
and eventful world .. . Joseph is the 
secretary of the Keistu to • Building 
•and Loan Association - fand • this 
month’s “Personality of Interest”, 
incidentally) ... Mrs. M. is the for- 
mer Catherine Šeputis ...

BEAUTY AND THE SPORTS: 
Ed Pavilionis \vho hails from Phila- 
delphia by occupation is the chief 
lifeguard at Miami Beach ... Thru 
the whims of a brainstorm-struck 
praise agent he has become the 
first mal'e “beauty” contest winner 
in the winter paradise ... You have 
.probably seen him in recent news- 
reels which covered the novel ev
ent of seleeting the malė with the 
best physięue on Miami’s shores ... 
Andy Puplis’ Proviso high school- 
ers, vvhom he began coaching only 
this season, seem to be headed for 
the
won, two of them against league 
competition, was the record when 
we were writing this ... Crystal 
Lake, where he coached in ’38 and 
’39 after leaving Notre Dame, cap- 
tured their conference’s pennant 
both those years ...

THEN CAME 
this page will 
read some time 
C. Varkala, son
seph P., who was sent to Europe 
before the war by his company, 
the American Rolling Mills... Jo
seph C. is on his way back to the 
States at this vvriting, but he is not 
alone ... He met a gorgeous French 
lassie who conquered his heart as 
easily as Hitler had conquered her 
country ... They were married and 
now Joseph P. is studying a little 
booklet, 
in Ten 
Skrickus 
obtained
cago a week ago and, being unable 
to reach them, we presume that 
the popular young couple already 
exchanged vows ... We join their 
countless friends in wishing~-them 
the best that life has to offer.. . 
Felix Budrik joined the Benedicts’ 
Union over the weekend ... As did 
Anselmo Kudulis, who met Agnės 
Kulikauskas at the altar ...

KNICKKNACKS: Al Dobar dis- 
appeared after his vvedding in New 
Jersey several weeks ago ... At 
least, letters sent to him remain 
unanswered ... “Jaunimas”, we have 
on good authority, will boost its 
subscription rate back to $2.00 a 
year vvithin the next month or two 
... We suggest you mail your sub
scription ($1.) now, to 1739 So. 
Halsted St., to avoid paying the in- 
crease... Al Pivorunas will soon 
be called out with the 108th Engin- 
eers ...

Because “Naujienos” goes to press 
early Sunday evening, we were un- 
able to supply anything on the out
come of PIRMYN’S “Blossom 
Time”, but if the lašt rehearsal was 
any indication of things to 
am almost positive it was 
up success.

championship .. . Five games

x 
N.A young 

■.peaking to

x x
G. hopeful was 

a child training expert. 
Said the expert “If your
become unmanageable, 
switch their attention.” 

“Their what?” ųueried 
vicę-seeker.

XXX
PERSONALITIES

children 
ąuickly

the ad-

confidences.
—Newsy.

Personalities are pre- 
last Monday of each

JACK SAVAGE
Introducing Jack Savage, who 

plays the part of “Frederic” in N. 
G’s Nov. 24th presentation of Gil- 
bert and Sullivan’s “Pirates of Pen- 
zance”. Jack was born in Phila- 
delphia, Pa. but his family soon af- 
terwards moved to Chicago. It is 
interesting to note that his is quite 
a musical background. His father 
was a well known church organist 
and his mother, possessor of a

♦
Our Hallowe’en Party which was 

held Saturday, October 26th 1940 
ąt the Sandara HaU, 840 W. 33rd 
St. an event one won’t forget for 
a long time to come. All Birutė 
members and their friends attend- 
ed.

XXX
Aę you all know, seven members 

two weeks ago of Birutė were on 
the air Tuesday to answer a few 
Quiz Questions: Mary Barnett, Sa- 
die Termenas, Zen Prane, Ray 
Pratt, Al Kubilius, John Svitorls 

finai
everi outcome of the quiz was that the 
few'girls won. .(Mina you there were 

less girls than fellowsl).
—Aldona Rutkauskas.

Anna Kampi-; and Yours Truly . . . The
O. K, 
ridė a

come, I 
a bang-

perfor-Now that the Chicago 
mance of the operetta is over, the 
chorus is pointing for Detroit. 
whence they will travel Nov. 10, to 
repeat “Blossom Time” for the be- 
nefit of PIRMYN’S Detroit friends.

Seems as tho Evelyn Kazy de- 
serted PIRMYN lašt Sunday. Not 
being able to wait until Nov. 10, 
she was in Detroit yesterday. Her 
cousin’s wedding or something likę 
that. ... Also, Stan Stašaitis and a 
group of friends are attending an- 
other 
Right 
bride 
boys. 
stone,

wedding in Detroit Nov. 9. 
thoughtful of the prospective 
and groom to accomodate the 
Killing two birds with one 
I’d say.

LOVE: Readers of 
remember having 
ago about Joseph 

of the auditof Jo-

a number of people
a publicity blurb

It seems that 
misunderstood 
and took lašt week’s announcement 
almost literally. It was Erkmann 
the lucky bridegroom to get Kitzi 
in marriage, and not Johnny Fai- 
za with Christine Krisciun. Any- 
way, Chris said it was a lots of 
having .people call up to wish 
luck and lots of happiness.

fun
her

Lašt week a young giri ran into 
rehearsal breathless and trembling 
likę a leaf. Her excitement was re- 
vealed to me as maybe the big mo- 
ment in her 
an audition 
marck hotel 
thereabouts.
dy was Irene Chensky 
one wish her loads of 
know the chorus does likevvise.

life. She had just won 
to dance at the Bis- 
on Dec. 16 
The excited

and 17 or 
young la- 
and I foi 
luck as I

This one was too good to let
A colored man was brought 

fore the magistrate.
“Sambo,” said the magistrate

proachfully to the Negro before 
him, “I cannci conceive of a mean-

“How to Speak French— 
Easy

and Dr. William Charm
a marriage license in Chi-

Lessons” ... Anne

Worse and Worse.
go. 
be-

re-

“What,” said Elsie to Joan, “Is 
Cynthia so worried about?”

“Oh”, said Joan to Elsie, 
that boy friend of hers! She 
it was bad enough having to

• home

“it’s 
says 

walk 
when his car broke down.er. more cowardlv act than youw but now he>s joined the flying club

of deserting your vvife. Do you re- 
alize you are a deserter?”

“If you knowed dat lady as Ah 
does,” replied Sambo, “you would 
not call me no deserter. Ah is a re- 
fugee—dat’s what Ah is.”

it’s nothing but parachute jumping, 
and it’s getting on her nerves.”

numbers — “Tykiai Nemunėlis Te
ka” and “Spaudos Valsas”. They may 
be obtained by writing or calling 

PIRMYN Chorus recordings are at 5042 Kenneth Avė., with a re- 
now available. A two-sided record, mittance of $1.00.
the wax contains two beautiful T. DOME
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Iš Politikos Lauko
DEMOKRATAI

Tik Atsiminti 
Reikia Visiems 
Amerikos Piliečiams
Lietuvio priešrinkiminis žodis

Prezidento Hoover’io laikais, 
visoje Amerikoje dirbtuvės sto
vėjo uždarytos, jų kaminai ne
rūko. Bankai užsidarinėjo vie: 
nas po kito.

žmonės negaudami niekur 
darbo ir negalėdami skurdo pa
kęsti žudėsi. Močios skurdo ver
čiamos su vaikučiais glėbiuose 
šokdavo vandenin.

Bravorai buvo uždaryti. Daž
nam name garuodavo katilukai 
su visokiais maltais. Prohibi- 
cininkai tuos naminius bravo- 
rukus gaudydavo ir žmones 
grūdo kalėj iman.

Bedarbiai po tiltais ieškoda
vo vietos pernakvoti.

Gavo švino Kulkų
Tūkstančiai išalkusių bedar

bių ir pasaulinio karo vetera
nų nuvyko į Washington'ą prie 
Baltojo Namo ir prašė Hoove- 
rį, kad. jiems duotų priklausan
čius bonus. Ir ką gi? Preziden
tas tą alkanų minią su švino 
kulkomis išvaiko. Keli vyrai bu
vo nužudyti ir daugelis sužeis- f 
ta.

Amerikos piliečiams nieko ki
to neliko kaip kentėti ir kan
triai laukti prezidentinių rinki
mų. O. tiems atėjus milžiniška 
balsų dauguma buvo išrinkta 
Franklin D. Roosevelt.

Staigiai Pasimirė 
Garsi Chicagiete 
S. Malinauskienė

Veteranai gavo bonus. Būtie. j 
gėriai, gerigsteriai ir valkatos 
prapuolė.

Dabar prezidento Roosevelt’o 
konkurentas Willkie rėkauja, 
kad Rooseveltas daug valdžios 
pinigų išleido. Nors išleido, bet 
gerai ir suėmė. Nuo dirbtuvių, 
nuo bravorų, nuo saliunų, nuo 
sales taksų, nito i'nfeomė taksų 
ir 1.1.

Įvertina pastingate
Willkie vėl rėkauja, kad pre

zidentas Roosevelt’as negali 
siekti trečio termino. O kodČl 
ne? Jei reikalinga tegu siekia 
ir ketvirto, Bile tik jis dar
buojasi dėl, Amerikos ir jos pi
liečių gerovės.

Juk ir pats Willkie atsimena, 
kad Rooseveltui laimėjus 1932 
metais visur languose žmonės 
be jokio liepimo, 
džiaugsmo dėjo 
į langus. Dabar 
me, kad kur tik 
puošia savo langus to Didžiojo 
Amerikono atvaizdais. Ir tas 
puošimas yra tik įrodymas, kad 
žmonės įvertina savo didžiojo 
prezidento darbus ir pastangas 
visos šalies gerovei. J. Waski.

Diena Iš Dienos
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbošventė 
Vardadienį

■ TOWN OF LAKE. — Andai 
'neseniai, populiarių biznierių 
Burbų duktė Genovaite, 1857 
W. 47th‘ St., per savo gimtadie 
nį nuo draugų iv giminių susi
laukė nemažai sveikinimų.

P-1Č Genovaitė jau lanko tū
lą vidurinę mokyklą, kurioj yra 
žinoma kaipo gabi studentė ir 
menininke, šalę to, ji yra labai 
graži mergaitė.

PAIEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
penteris ir dekoratorius. Darbą at
lieku gerai ir/ pigiai. J. Augaitis, 
1608 So. 50th Avė., Tel. CICERO 
2633.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darblnlnkų-Darbininkių Reikia
TURIME GERIAUSIUS DARBUS 

visokiems darbininkams: viešbu
čiuose, restoranuose, įstaigose. Ge
ros algos, darbai pastovus.

MODERN HOTEL BUREAU 
879 N. State St.

Gavo dvi širdies atakas

IEŠKAU DARBO kaipo janito- 
rius arba darbo prie namų. Turiu 
daug metų patyrimą. Box 2431, 1739 
So. Halsted St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

Frentas.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA MOTERIES sortuoti sku
durus. Turi būti patyrusi. Gera mo
kestis, darbas 5 dienas savaitėje. 
Public Iron and Metai Co., 8800 W. 
47 St., Brookfield 6252.REIKALINGAS ROUTE MAN. 

$33.00 savaitei ir komisas. Geistina 
su skalbyklų ir valymo įstaigų pa
tyrimu. Neatsišaukite jaunesni 24 
iki 30 metų amžiaus ir ženoti. 
Kreipkitės ypatiškai tarpe 8 ir 10 
vai. ryto. Unique Launderėrs, Ine., 
2643 W. Chicago Avė.

...... ■ ■■ ' ---- --— /"t-—1 1 *

VEDUSIOS MOTERYS gali už
dirbti ekstra pinigų nuo dabar iki 
Kalėdų. Dirbant pilną laiką arba 
tik dalį. Nereikia patyrimo. Mrs. 
Lane, 126 N. Wells.

Vienais Metais 
Senesnis

18-TA APYLINKĖ. — Gerai 
žinomas automobilių mechani-j 
kas Jonas Mikšis, kurs yra 
Palace Garage valdytojas, ad
resu 724 W. 19th St., šiandien, 
spalių 28-tą mini savo gimimo 
dieną.

Šia proga su linkėjimais jį 
sveikina draugai, kostumeriai 
ir giminės.

, Jonas yra geras automobilių 
mechanikas ir simpatingas, ge
ros reputacijos žmogus.

Kaimynas.

REIKIA MOTERIES sortuoti se
nas popieras. Turi būti patyrusi. 
Kreipkitės Thomas Paper Stock Co., 
860 XV. Evergreen, arti Halsted ir 
Division.

patys iš savo 
jo paveikslus 
ir vėl mato- 
neini, žmonės

SUSIRINKIMAIP-ia Stella Malinauskienė 
hr

Netikėtai mirė garsi moteriš-1 
kė, kutibs vardas buvo labai 
artimai surištas su praeities 
Chicagos lietuvių veikimu.

Tai p. Stella Malinauskiene, 
kuri per daug metų gyveno 18 
Apylinkėj, vėliau išsikėlė į 
Willow Springs, III., ir ten už
laikė garsią “Blue Gbose Inu”, 
apie 18 ar daūgiau metų.

Užvakar rytą, apie 10-tą, p, 
Malinauskienė gavo šifdies ata
ką. Ji prarado sąmonę, bet ata
kai atsilaikė. Tačiau užvakar 
apie 10:30 nakties gavo ir ant
rą ataką, ir , netrukus po to, 
šeštadienį apie vidurnaktį, pa
simirė. Su velione užgeso labai 
įdomi asmenybė ir gera lietu
vė, kuri daug prisidėjo ir pini
gais ir praktiškomis sugestijo
mis lietuvišką pažangą bei vei
kimą palaikj’ti.

Paliko vyrą, sūnų, dukterį 
-h;. ,

Velionė paliko vyrą Julių Ma
linauską, dukterį Bernice Ma
linauskai tę-Rust ir vieną sūnų, 
Walter Malinauską, kuris p^ 
Malinaųiikieųę^ čmus sįrguluu>- 
ti, perėmė biznio vedimą.

Dar visai UesChiai, tik porą 
savaičių atgal “Naujienose” til
po straipsneliu apie velionę, ku
riame buvo prisiminta apie jos

Naujasis prezidentas tuoj su
šaukė kongresą, supuvusius 
įstatymus pakeitė naujais, ku
rie rūpinosi žmonių gerove. Jis 
nieko nelaukdamas pradėjo di
delį ir sunkų darbą atstatyti 
Ameriką.

Atstatė Ameriką
Ėmė visoj šaly fabrikų ka

minai rūkti. Bravorai atsidarė. 
Tūkstančiams darbai, 
namuose ėmė atsirasti 
languose.

Amerika prašvito.
Bedarbiams įsteigė

nūs, kur jie buvo maitinami 
veltui. WPA suteikė jiems dar
bo. Įvesta pašalpa ir darbinin
kų apdrauda. Seniems paskirta 
pensijos, Partneriai gavo rei
kalingas paskolas, žmonės pra
dėjo savo namus taisyti ir nau
jus statyti.

TOWN OF LAKE NAMŲ SAVI
NINKŲ susirinkimas įvyks antra
dienį, spalių 29 d., 8 vai. vak., šv. 
Kryžiaus parap. svetainėje, prie 46 
ir Wood Sts. Visus Town of Lake 
namų savininkus kviečiame daly
vauti. —Kliubo Valdyba.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina prie abelno namų darbo, gy
venti ant vietos, geri namai, 2 su
augę žmonės. 4853 W. Chicago Avė.

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti 1 metų mergaitę ir .pagelbėti 
namuose. Gyventi ant vietos, šau
kite Republic 4721.du “Betly ir Joe Tavern”. 

Betty tai yra jo duktė, kuri 
yra dar jauna mergaitė, bet ga- 

į bi biznyje. Daug gelbsti savo 
dad’žiui.

res tera

SM

Biznio 
stiklas

DairiiniPkai iš Chicagos 
it Ročkfordd.

Graduation 
°Ginde- 

“Pa- 
Simfonija

Paganini” ii4

įvykti

....... .. ...

I B n n A GČlSs Mylintiems J IIJ f| Vestuvėms, Ban- IJ H DMkietams, Laidotu- v ■ ■ ■ vSms papuoši-
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

jos artimiauši pažįstami nema
nė, kad galdk ateis taip grei
tai. , '■ ’ t

Nuludę liekame,

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1139-1139.
buotei.

AUGUSTAS VIRBALIS 
gyv. 3336 S. Lowe Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 26 d., 4:30 v. .popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet. Ukmergės apskr., 
Želavos parap., Kazliškių km.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Olgą, po tėvais Mote- 
jaitę, dukterį. Stellą, seserį 
Oną Virbalaitę ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų, 
o Lietuvoje 2 brolius, 2 bro
lienes, 4 seseris ir švogerius.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks treč., spalių 
30 d. 8:30 vai. ryto iš kopi. į 
Šv. Dovido parap. bažnyčią, 
32nd ir Emerald, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą; o iš ten bus nu
lydėtas 4J Svi Kazimiero^-kap. ’

Visi a. a. Augusto Virbalio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį .patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Moteris, Duktė, Sesuo ir Gim.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138.

Garfield Lietuviai 
Laikys Masinį 
Susirinkimą Rytoj

Už Roosevelto Kandidatūrą
Garfield Parko Lietuvių Vy

rų ir Moterų Pašalpinio Klu
bo pastangomis rytoj Napolęon 
Restaurant patalpose, 3958 W. 
Fifth Avė., įvyks Garfield lie
tuvių kolonijos masinis mitin
gas aptarti besiartinančius rin
kimus. Vyriausiu kalbėtoju bus 
teisėjas Jonas T. Zųrįs. Mitin
go pradžia 7 vai. vak. Visi Gar- 
fieldiečiai kviečiami dalyvauti.i

Justina Lidertiene 
Ligoninėje '

BRIGHTON PARK. — šian
dien Cook apskričio ligoninėj3 
bus padaryta operacija brigh- 
tonparkietei, p. Justinai Lider- 
tienei, nuo 2446 West 45 th PI. 
Velionė yra narė Keistučio Pa
šalpos Kliubo. Draugai yra pra-

Jos. Kiauda yra labai senas 
“Naujienų” skaitytojas ir rėmė
jas. Paskutiniame parengime 
“Naujienų” prisidėjo su vertin
ga dovana. P. G,

MERGINA AR MOTERIS abel- 
nam namų darbui. Gyvenimas vie
toj, gęri namai. Nuo $8 iki $10.00. 
Gutter, 3546 Reta St., GRAceland 
5250.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 1-MAS AUKŠTAS, 6 
kambariai, karšto vandens šiluma, 
naujai išdekoruoti. Renda pigi. Lie
tuvis savininkas. 1139 S. Troy St.

šomi ją aplankyti. —Drg.

Lietuvis Sėkmingoj
Fazanų Medžioklėj

LU f Lllt 10 Visas PasauUo 
Dalis 

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms,, Bankietamš 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. TAĘDS 7308

MARCIJONA MASILONIS 
(Mason), po tėvais Vakulskai- 
tė. Gyveno ąd. 3426 Lįtuąnięa 

Avėnue.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 26 d., 1940 m., sulau
kus pusės amž., gimus Lietu
voj, Panevėžio a.pskr., Suba
čių parap;, Papilės kaime.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Aųtaną, dukterį Julių ir 
žentą Petrą Algaųskius, 5 sū
nūs: Benediktą ir marčią Ma
rijoną, Joną ir marčią Helen, 
Stanislovą ir marčią Marijo
ną, Juozapą ir Antaną, 9 anū
kus ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
. Phillips kopi., 3307 S. Lįtuani- 

ca Avė. Laidotuvės įvyks ant
radienį, spalių 29 d., 8 vai. 
ryto, iš ko.pl. į Šv. Jurgio pąr. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sieląs o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marcijonos Masi- 
lionis giminės, draugai ir pa- 
žįstąmį. esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras, Duktė, Simus, žentas^ 
Marčios ir Giminės.

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, Tel. YARDS 4908.

Rusų Baletas 
Pradeda Chicagos 
Gastroles Šį Vakarą

Pulk. W. de Basil’io Baile t 
Russe de Monte Carlo^ kuris 
nėra šokęs Chicagoje nuo 1938 
melų, pradedant šios dienos va
karu atidaro penkių dienų gas
troles Auditorium teatre., ši pa
garsėjusi šokėjų grupė, dabar 
pasivadinusi the Original Ballet 
Russe, per paskutinius du me
tu šoko Australijos scenose.

Chicagiečiai matys sekančius 
veikalus: “Auroros Vestuvės”, 
“Le Coq d’Or”,
Bali”, ‘-‘Les Sylphides”, 
rella”, “šimtas Bučkių1 
klydėlis * Sūnūs”, 
Fantastiąue” 
“Protee”.

Užbaigusi gastroles Chicago- 
jc, grupė vyks Į New Yorką, 
kame jie angažuoti dvidešim
čiai savaičių.

lankėsi “Naujienose”, nes norė
jo pamatyti kaip atrodo atre* 
montuotas “Naujienų” namas, 
kurio ji dar nebuvo mačiusi. Ji 
tuo metu jautėsi gana silpna, 
ir sudėdama paskutinį Vizitą 
“Naujienoms”, kurias ji labai 
mėgo, velione gal jaute, kad jai 
nedaug buyo likę dienų gyvem 
ti.

Garsinkitės “N-nose”

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

o( Chicago j) ,
" AlberV 'Brėhnan' S 
phanie BitoXvt, 29 

John Antanaitis, 
nevieve Kanušis, 21

George Adis, 26, ;
Kischel, 20

Joseph Kalus, 25
Gereg, 25

Paul Sereiko, 24,
Kolodziej, 20

Peter Balskus, 18,
Hubler, 18

Stanley Dominik, 
dred Trim, 18 
Reikalauja 
Perskirų

Bernice Abraitis nuo 
tas Abraitis

< Frances Tumas nuo Frank 
Tumas
Gavo
Perskiras

Mary Lamon nuo Louis Lt- 
mon

33, su Ste-

25, su Ge-

su Clarisse

, S u Celia

su Lillian

su Bernice

21, su Mib

V y tau-

f

STELLA MALINAUSKIENE
no tėvais NutautaitS

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalių 26 d., 10:30 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukus t>2 metų amžiaus, gimus Šiaulių apskr., Kur
šėnų mieste.

Paliko dideliame nuliudime vyrą Julijoną,, dukterį Bernice 
Rust, žentą Joną Rust, sūnų Walter ir kitas gimines, o Lietuvoj
3 seseris ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, Archer Avė. vieną bloką į vaka
rus nuo Kean Avė. Namų telefonas WUlow Springs 1082.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalių 31 d., 9:00 vai. ryto, 
iš namų į St. Gerald’s parap. bažnyčią, 9230 So. 55 Avė., Oak 
Lawn, III., kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į kapines.

Vist a. a. S teitos Malinauskienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutekti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Vyras, Duktė, Sūnūs, žentas ir Giminės

Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelio 
Vakaras Pavyko

Kviečia Dainininkus Įstoti 
į Jų Chorą

Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelio choro šokių vakaras spa> 
lių 13 d. buvo pasekmingas vi
sais atžvilgiais. Susirinko daug 
publikos, jaunuomenės, taip pat 
ir vyresniųjų.

Choras padainavo“ keletą dai
nų, kurios publikai patiko. Mu
sų tėvynės dainos visuomet 
skamba gražiai.. Svarbu mums, 
kad ta daina ir lietuviška kab 
ba skambėtų plačiame pasauly. 
Vyrai ir merginos, kurios no
rėtų kartu su savo amžiaus lie 
tuviais nuolatiniai praleisti po 
valandą kitą lietuviškas dainas 
bedainuojant, prašomi įstoti 
musų ratelio choran. Repetici
jos vyksta kiekvieną penktadie
nio vakarą, Hollywood Inu sa
lėje, 2417 West 43rd Street.

šia proga Ratelis nuoširdžiai 
dėkoja visiems už atsilankymą 
šokių vakarą ir tuo, suteikimą 
paramos musų tolimesnei dar-

A SamožUa

Laidotuvės ketvirtadienį
Willow Springs miestelyje 

velionė buvo labai populiari, 
mėgiama moteriškė ir nuo di
džiausio iki mažiausio visi ją 
vadino “Ma”., '

Velionės laidotuvės
ketvirtadienį, šeimynos vardu 
p. J. Schultz, Tautiškų Kapinių 
užveizda, prąnešė, kad laidotu
vės tvarkys p. S. P. Mažeika, o’ 
kūnas bus. pašarvotas namie,, 
prie Archer, vienas blokas į va
kartis liuo Kean aVeriue.

Watikegano SLA 
Rengia Dideli 
Dainų Vakarų

WAUKEGAN, ILL. — SLA. 
262-oji kuopa rengia koncertą 
su šokiais sekmadienį, lapkri
čio 10 d., Liuosybės svetainė
je, 8fh ir Adtas Sts. Koncer
tinę dalį pildys choras, kvar
tetai, duetai ir solistai, kurie 
atvyksta iš Chicagos ir Rock- 
ford.

.. Dalyvauti kviečiame nė' ' tik 
jvaukeganiečius, bet ir aplinKi- 
nių kolonijų lietuvius. Koncer
tas' prasidės 5 v? v. j

SLA. 262 kp. komitetM

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

J

Joseph Rizgen, 
Sėkmingas Biznierius

Jau kelioliką metų kaip toj 
pačioj vietoj užlaiko Jewelry 
krautuvę ir taiso laikrodėlius. 
Paskutiniu laiku pagražino sa
vo' priešakinę dalį krautuvės — 
uždėjo naujovišką marmuro sie
kią, kas priduoda labai gražią 
.išvaizdą krautuvei.

J. Rizgęno krautuvė randasi 
prie 3249 S'. Halsted S t.. Turi 
dideli pasirinkimą kaip tai laik
rodėlių ir kitokių auksinių dai
ktų bei deimantų. J. Rizgen su
teikia teisingą patarnavimą sa
vo kostumeriams, per tai turi 
pasisekimą biznyje. Rizgen yra 
rėmėjas “Naujienų”, nes pasku
tiniu laiku parėmė su vertingo
mis dovanomis namo fondui.

Joseph Kiauda
v 2651 W. 69th Street

Užlaiko viešą užeigą po var

Pereitą savaitę Antanas Za- 
lagenas-Zellon, savo tavernoj 
7132 So. Racine Avė. buvo iš
kėlęs didelę fazanų puotą. Su 
virš šimtas jo draugų ir prie- 
telių buvo pavaišinti fazanų mė
sa, kurią Zalagenas 
iš medžioklės 
valstijoj.

RENDON 2 FLATAI .po 6 kamba
rius. šviesus kambariai. Vienas ran
dasi 828 W. 31 St. prie Poplar, ant
ras—8220. 8216 Vincennes Avė.
Savininkas J. Nokvas, VINcennes 
1143.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

South
parsivežė

Dakota

draugais,trimis
J. .J. Spengler ir

Jis su savo 
E. Schoening, 
H. Ritzler, per penkias dienas 
nušovė šimtą fazanų ir 80 an
čių. Sekančiais metais Zalage
nas sako suorganizuos vienų 
tik lietuvių medžioklinę ekskur
siją. Sporto Mėgėjas.

Chicagos Draugija 
Kliubij Valdybos 

1940 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vice-pirm.. 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapas—Prot. rašt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rast., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdytė—Kontr. rast., 3215 
W. 64th PI.; N. Vįršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė. 

L~ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL- 
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kpndro- 
tas—Fin. Rast., 113 W. Germaųia 
place; E. RamaŠauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.? St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo-, 
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

LIETUVIŠKOS TĘATRALI š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. — 

Frank Aušra, 3949 So. Arteęiąn 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt, — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th St,; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; ' Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
niš; Dąn J. Smith—korespond., 
2449 Fųllarton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno * mėnesio Hollywood > 
svet., 2417 W. 43 St.

TAVERNAS SU 4 KAMBARIAIS 
užpakaly. Naujai išdekoruota. Gera 
kampinė vieta. Renda nebrangi. 
Kreipkitės: Jos. J. Radomski, 2259 
W. 23 Place, CANal 6369.

PARDAVIMUI GROŽIO Balio
nams įrengimai, Eugene Permanent 
Wave mašina, Dryer, ir t, t. Pri
einamai. 3959 . Archer Avė.

PARDAVIMUI DELICATESSEN- 
grosernė, ir mokyklos reikmenys, 
peniai išdirbta, 4 gyvenimui kam
bariai, pigiai. 2238 N. Talman Avė.

PARSIDUODA SHOE REFAIR 
mašinos, geram stovy. Pigiai.

5646 So. Wentworth Avė,

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardayimui

NAŠLĖ PARDUOS labai priei
namai: 2 aukštų medinį namą ge
ram stovy. 5 ir 6 kambariai. 37*6 
lotas. 5620 Leland Avė.

PARUOŠTI UŽĖMIMUI 
6643 S. Maplewood Avė. 
6540-42 S. Fairfield Avė 

Moderniškos naujos 5 ar 6 kamba
rių rezidencijos, 1% maudynės, pla
tus lotai. Statytojas parduos arba 
mainys.

6819 S. WASHTENAW 
SAVININKAS TURI PAAUKOTI 

Moderniškas aštuonkampių priekis, 
6 kambarių muro bungalovv, dideli 
kambariai, ąžuolo trimai, karšto 
vandens šiluma Al stovy.

MANOR REALTY 
2532 W. 63rd St. 

HEMlock 8300

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ FARMA Rhinelander, 
Wisęonsine, pardavimui arba mai
nymui ant nuosavybės Chicagoje. 
Farma su staku ir visais įrengi
mais. Priežastis — senątvė. Kreip
kitės pas P. Gechą, 2523 W. 45 PL

100 AKRŲ FARMA, dalinai dir
bama, su budinkais. 2& mylios nuo 
miestuko. $750.00.

HANSON-OSBORN 
Hart, Michigan.

tįlr . ,,...-1 , , . - į T

VVHOLĖSALE FURNITŪRA 
Rakandai ir Įtaisai Pardavlniui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionalini žinomi, daiktai 
randasi pas mU& ALIŠAUSKAI 
Sūnūs. 6343 S. Wagt«m 
cago, UL Phonė Republic mm.
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NARIAI NUSTEBINTI C. L 0. VIRŠININKO
PARAMA REPUBUKONŲ KANDIDATUI

WILLK1E
Kiti C. I. O. Viršininkai Smerkia Levvis’ą, Eina 

su Rodseveltu
Per daugelį metų nei vienas C.I.O. unijos. Stambiausia tarp 

incidentas nesukėlė tiek suju-ljų United Automobile Workers, 
dimo Amerikos darbininkų ei- kuriai vadovauja unijistas Tho- 
lėse, kaip C. I. O. prezidento mas, American Federation of 
John L. Lewis*o persimetimas Hosiery Workers, Iridustrial 
į republikonų kandidato į pre-jUnion of Marine nad Shipbuild- 
zidentus Wendell Willkie pusę, jng Workers, Textile Workers

Penktadienio vakare jisai pa- of America, C.I.O. Glass Work- 
dare pareiškimą per radio vi- ers ir United Rubber Workers. 
sai Amerikai, kuriame labai Už Rooseveltą taipgi pasisakė, 
piktais ir aštriais žodžiais iš- nežiūrint Lewis’o pozicijos, ke 
ėjo prieš Rooseveltą ir šaukė Ii angliakasių distriktai ryt ne
visus, nuo darbininkų iki fa- se, ir visa eile angliakasių uni- 
brikantų, balsuoti už Willkie.
Stambus unijistai Prieš Lewis

Kaip per visą Ameriką,
ir Chicagoj tuojau Lewis’ą pa
smerkė ir nuo jo vadovybės at
simetė visa eilė didžiulių C.LO. 
unijų. Savo vadą pasmerkė pir
maeiliai unijų lyderiai, kurių 
pastangomis darbininkai pasku
tiniais. . keliais, metais,s buvo sji- 
organizuoti į įvairias C.I.O. uni
jas.

Chicagoje prieš Lewis’ą išėjo 
visas Amalgamated Clothing 
Workers of America distrik- 
tas. Jie pasiuntė Rooseveltui 
pareiškimą, kuriame pakartoja, 
kad jį indorsavo į prezidentus 
ir kad jo kandidatūrą toliau 
rems kuopilniausiai.

Rakandų Darb., Mechanikai 
Už Rooseveltą

Panašiai nusistatė United 
Fumiture and Bedding Work- 
ers, Sočiai Service Employes 
Union, Electrical, Radio ir Ma- 
chine Workers. ’ . .

Lewis’o pusę ‘Chicagoj tepa
laiko viršininkai Skerdyklų uni
jos —- Packinghouse Workers 
Council ir Rąy Edmundson, Illi
nois angliakasių unijos viršinin
kas. Jie pasiuntė ištikimybės 
pareiškimus Lewis’ui. Bet iš ar
timos pažinties su skerdyklų 
darbininkais ir žinant sentimen
tą, kuris yra pasireiškęs eilinių 
angliakasių tarpe, - atrodo, kad 
ir skerdyklų darbininkų virši
ninkai ir Ray Edmundson savo 
narių nusistatymo neatstovau
ja. Abiejų tų unijų nariai yra 
nusisfatę balsuoti už Roosevel
tą.

“Kairieji” Už Lewis
Pareiškimą skerdyklų darbi

ninkų vardu padarė Nicholas 
Fontecchio, ir Herbert Johnson, 
ir abu yrą C.I.O. “kairiosios” 
komunistuojančios frakcijos Ša
lininkai.

Lewis’o pusę ir keli kiti tos 
kairiosios frakcijos nariai, kaip 
Harry Bridges, Allan S. Hay- 
wood, Michael J. Quill—trans- 
portacijos unijos vadas, ir keli 
angliakasių viršininkai rytinėse 
valstijose.

CJ.O. šulai Prieš Lewis
Prieš Levvis’ą labai aštriai iš

ėjo Van A. Bittner, stambiau
sias C.LO. šulas Chicagoje, ku
ris vadovavo skerdyklų ir pilė
no darbininkų organizavime 
(jis šią savaitę kalbės už Ruo
šė velto kandidatūrą Stadiume). 
Nuo Lewis’o atsimetė ir Phil- 
lip Murray, plieno darbininkų 
unijos prezidentas ir C.I.O. 
vice-prezdientas; Sydney Hilb 
rpan, Amalgameitų unijos pre
zidentas, Thomas Kennedy an
gliakasių unijos sekretorius-iž- 
dininkas ir buvęs Pennsylvania 
leitenant-gubematorius.

* Unijos Už Rooseveltą
Lewis’o vadovybę atsisakė 

sekti ir už prezidentą Roose
veltą eina kelios kitos stambios

jų lyderių.
Wisconsino C.I.O. darbininkų 

taryba taipgi atsistojo Roose- 
_ > pusėj. Panašiai pasielgt' 

tarybos atstovaujančios C.I.O. 
darbininkus naujoj Anglijoj ir 
New Yorko valstijoje.

“Generolas Be Armijos”
Amerikos Darbo Federacijos 

prezidėritaš ’ Grėėri,’ po 'Lewis,6 
kalbos, pareiškė, kad jis neat
stovauja savo narių sentimento, 
ir kad rinkimų rezultatai paro
dys, jog jis yra “generolas be 
armijos”.

Lewis’ui ištikimybę kol kas 
tepažadėjo Hugh Thompson, vir
šininkas C.I.O. unijų tarybos 
viršininkas Buffalo, N. Y., ko
munistuojantis Harold J. Prit- 
chett, prezidentas International 
Woodworkers of America (bet 
eiliniai tos unijos nariai griež
tai nusistatę už- Rooseveltą) 
John T. Jonės, Maryland ir Dis- 
triet of Columbia angliakasių 
vadas.

Kaltina Lewis’ą Kerštu
Keli C.I.O. vadai, tarp jų ir 

Frank Grillo, iždininkas-sekre- 
tbrius unijos United Rubber 
Workers aiškina, kad Lewis’as 
beveik iki paskutinės valandos 
ruošėsi indorsuoti Rooseveltą, 
bet išėjo prieš jį, keršydamas 
buk už tai, kad Rooseveltas ar
ais ak ė patenkinti kelis gana 
stambius Lewis’o reikalavimus.

Panašią nuomonę Chicagoj 
pareiškė ir Daniel J. Tobin, vie
nintelis Darbo Federacijos šu
las, kuris yra prielankus C.LO., 
ir nekartą stengėsi abi grupes 
sutaikinti. Tobin kalbėjo čia 
penktadienio vakare, prisiminė 
apie tuos “reikalavimus” ir pa
aiškino, kad šiomis dienomis jie 
bus nuodugniai išdiskusuoti 
rinkiminės kampanijo.s kalbose.

Rs.

Šeštadienį Atsidaro 
1940-41 Operos 
Sezonas

ASU;

KAROLIS POŽĖLA IR “ANGELAS” 
CHICAGOJE

Per

Chicagos Operos sezonas at
sidarys šį šeštadienį, Lapkričio 
2 d., su Verdi ‘‘Aida” Civic Ope
ros name. Tą pačią dieną tcr 
teatro fojery atsidarys “Bale
to Menas nuo 1900” paroda, ku-_ 
ri įims visus svarbesniuosius 
paveikslus vaizduojančius bale
tą, jo darbą ir su juo susi j u-, 
sius asmenis.

Kad padaryti parodą tikrai 
pilnutine, paveikslai buvo su
rinkta iš visos šalies, pradedant 
meno muziejais, privatinėmis! 
kolekcijomis, ir baigiant spė-; 
cialiai tapytais šiai parodai. Ją 
jungtinėmis jėgomis rengia 
Chicago Opera Company, Ballęt 
Theatre, ir Chicago Art Insti
tute. ... ,

Paroda tęsis per' visą Chica
gos operos sezoną, o jam užsi
darius bus perkelta į New Yor- 
ką.

pustrečio mėnesio aufomobiliu padarė 18,- 
000 mylių. — “Angelui” priverstinos atostogos

uj... ’ r' N N. J/ • ■ ■ •-
• —'— •—      , ,

Jokis kitas ristikas nesuinte
resavo amerikiečių tiek, kaip 
vadinamasis “Angelas”.Prieš 
devynis mėnesius jį atsivežė; iš 
Europos Karolis Požėla, ir nuo 
firmos atvykimo dienos jis pa
sidarė, tikra sensacija. Laikraš
čiai ir žurnalai dėjo jo paveik
slus ir il^pkįįs aprašymus apie 
tą hepaprastą žmdgų/ kuris pa
garsėjo kaipo' “Angelas”.

“Angelo” .ristynių rinkosi, ir 
dabar : dar. tebesiręnka pažiūrė
ti tūkstančiai žmonių, Didesnių 
miestų : sporto ^promotįriaLįM#, 
nas už kitą stengėsi gauti “Ah- 
.gėlą”, kadangi ' jo dalyvavimas 
ristynėse užtikrino . pašisękimą; 
Dėlei to A“ Angelui” teko ristis 
beveik kas dieną, ir tai vis skir
tingame mieste. Per tuos'' de
vynis mėnesius,, jis drauge su 
Požėla-į išvažinėj cį Ameriką "ir 
Kanadą . skersai ir; išilgai; \

Iš pradžių Avažinėjoši traūkį- 
niais, bet nuo rugpjūčio mėne
sio važiuoja automobiliu. Ir per 
pustrečio mėnesio Karolis Po- 
žėla savo “Packard’ų” padarė 
18,000 mylių. Iš to galite šprę-į 
sti, kiek daug tenka jiems .ke
liauti. ; ;

Pereitą savaitę “Angelas” tu
rėjo ristis kas dieną; Minnėą- 
polis, Miįwaukee, Green Bay, 
Moline, Dubuųūe ir t. t. Tačiau 
besirisdamas ’Milwaukee jis 
skaudžiai užsigavo (sako, jo’ 
šonkauliai nukentėjo) ir dabar 
bus priverstas apie porą savai-; 
čių “pailsėti”. Vadinasi, turėsi 
atostogas. Dėlei to daugelyje 
vietų ristynes teko atšaukti.

“Angelas” dabar yra dakta
ro priežiūroje ir tūri pasiduoti; 
aštriai disciplinai. - -

Karolis Požėla, kuris yra “An
gelo” manadžeris”, irgi? keletą: 
dienų pasiliks Chicagoje ir ^ią; 
stengsis sutvarkyti įvairius rėi 
kalus, susijusius šu ristyhėmiš. 
Tuo pačiU; piėtuį žinomu pasi
matys su savo senais draugais 
ir bičiuliais/.. 4■

Kadangi ateityje Chicagoje: ir^ 
apylinkėse Karoliui Požėlai teks 
ilgiau būti, tąi v “Naujienose” 
jis turės lyg ir savo' ofisą; .

Į Chicago Karolis Požėla ir 
“Angelash į atvyko Šeštadienio 
vakarą* ■ ' • •

VAKAR CHICAGOJE
, i Iš Atlantic /viešbučio (316 

S. Clark) 4-to aukšto lango iš
šoko ir užsimušė nežinomas, 
apie 60 metų Amžiaus vyras. Jis 
užsiregistravo tiešbųtyj kaip 
Thomas Cawlėy,^ bet spėjama, 
kad tai fiktybe pavarde. /

ey Prie Oak į’ąrk ir Wind- 
sor y aVenue kryžkelio Burling
ton 'gelžkelio kėlei vinis trauki- 
pys .Užmušė 67 Jjhjštų ^chičagie-

,Wėstęrn avenuė. . . , i; y- ,
<y Su aštriu skustuvu vakar 

pasįpiovė 63 metų John Hau- 
ghian, karpenteris gyvenęs ad
resu 1906 Howe Street. Savi
žudybės priežastis nežinoma. .•<.V■' “ •; .... • .-J ‘ '• ' .

A -l.» . \ l <?; *. v' ' ' ‘ A ‘ 'r. *

'Nuo stogo nukritęs ■ užsi
mušė Amaliorius Charles Chlon. 

>' \ V "j;; v, * • f; ‘ ‘ ■

Jis buvo 56 metų amžiaus ir 
gyveno ad. 1480 East Avenue, 
Bervvyne, kur nelaimė įvyko.

J; Steponavičius, 
F. JakaviČius 
Išvyko į Floridą

Rerakite tuos, kurie 
—■’ - garsinasi •?; y?

“NAUJIENOSE”

“Naujos Gadyitės” Chorą 
y":’?' J. Byapskaš

“Naujos Gadynės” choro ve
dėjas, p. Jurgis Steponavičius, 
ir dainininkas p. Frank Jaka- 
vičiuš vakar išvyko į Miami, 
Floridą, kur jie pastoviai ap
sigyvens, gavę A ten pastovias, 
gerąs tarnyba?, naujai atidaro
mo) biznio ištaigoj. ;

P-s Steponavičius rezignavo 
iš chdro vedėjo vietos i£ perei 
tą ket virtadien į vedė j į pas k n 
tiri jkartąrepeticijoj, Jo pa
reigas bent laikinai p;erėthė p. 
Jrįhas Byanskas, kuris vėda ir 
/•Birutėši’..-ęhOtą.:' : č, X

P-a , Stėjįibriavičięnė ir p. 
A. ?;Jąkayi^i^Pę. Įlaikiriai pasilie 
ka Chicagoj ‘ pęrsikėlimb reika- 
lus1 šūtyaAytį' bet ir jos nę- 
tru^tis irgi su. %įo miestu at • 
sisvėlkiris ir iSvjrįš gyventi į 
gražią, saulėtą Floridą.
. Ginkim pp. Steponavičiams ir 
Jakavičiamš viso gero naujoj 
tarnyboj ir naujo j gyvenimo 
vietoj. .

Ves

Rooseveltas Kalba
Šįvakar iš
New Yorko

Kalbės ir šįryt

Prezidentas Rooseveltas šian
dien pasakys an’.rą rinkiminę 
kalbą per radio, iš New Yorko 
Madison Sąuare Garden, ir la
bai galima, kad jisai palies Le- 
vvis’o sukeltą triukšmą.

Chicagoj kalbą transliuos dvi 
radio stotys, WMAQ ir WENR, 
nuo 9 iki 10 vai. vakare.

Rooseveltas « taipgi kalbės 10 
valandą ryto, per stotį 
WGN. Jis pasakys kalbą naujo 
New Yorko “subway” tunelio 
dedikacijos iškilmėse.

Muštynėse Žuvo 
Bridgeportietis 
Augusi Virbalis

Rado jį sukruvintą ieloj 
užpakalyj namų

BRIDGEPORT. — Užvakar 
naktį ieloj, užpakalyj namų, 
adresu 3336 South Lowe avė., 
kuriuose jisai gyveno, buvo at
rastas negyvas 51 metų lietuvis, 
Augustas Virbalis.

Jį ten užtiko kitas bridge
portietis, Leo Aleliunas. Jis pa
sakojo policijai, kad Virbalis 
dar buvo gyvas, kai jį atrado. 
Jam iš ausų gausiai bėgo krau
jas, ir visas veidas buvo apdau
žytas. Jis sėdėjo ieloj atsirėmęs 
į tvorą. Aleliunas tuojau nubė
go šaukti pagalbos, bet kai grį
žo, tai Virbalis jau buvo negy
vas.

Policijos kvočiama velionio 
48 metų žmona Olga papasako
jo, kad jos vyras buvo išėjęs 
pasikalbėti su vienu kaimynu 
apie srutų ir šiukšlių pirmą į 
ielą prie Virbaliu namų. Ji įta
rė, kad rezultate greičiausiai ki
lo muštynės ir jos vyras žuvo.

Minimą kaimyną, Frank 
Green Jr., nuo 3445 Union avė., 
policija suėmė kamantinėjimui. 
Jį areštavo kai Green grįžo na
mo už kelių valandų po įvykio. 
Jis dėjosi nieko apie Virbalį ne
žinąs.

■ Inkvestas įvyks šį ryt S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 
Lituanica avė.

Svarbesni Šeštad.
Footballo Lošimų
Rezultatai

Indiana ...........
Wisoonsin r....
Purdue ...........

N. Dame ........
Illinois ............
Dartmouth .....
Harvard .........
Michigan ........
Penn ...........
S. Cląra .....
Mich. State ....
Cornell ............
Ohio State .....
Stanford ........
So. California .
Minn. ..... -........
Iowa ................
Navy ...............
Yale ......... .

14
0

84
6

So.

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

RYTOJ TRAUKIA DRAFTO LOTERIJOS 
NUMERIUS NAUJOKAMS ŠAUKTI J 

KARIUOMENĘ
Štai Drafto Tarybų Raštinių Adresai; Sužinoki

te Savo Numerį
Rytoj Washinglone, D. C., 

bus ištraukti pirmieji privalo
mos karo tarnybos loterijos 
numeriai. Prieš loterijai prasi
dedant įvyks trumpos ceremo
nijos, kuriose dalyvaus prezi
dentas Rooseveltas, karo sek
retorius Stimson ir visa eilė ki
tų aukštų valdžios žmonių. Ce
remonijos bus transliuojamos 
per radio, ir pirmieji numeriai 
bus paskelbt: visuomenei.

“Draftas” Chicagoj, kaip ir 
visur kitur, bus operuojamas 
taip vadinamais “drafto distrik-

150. Originaliai miestas buvo 
padalintas į apie 80 distriktų, 
bet kai pasirodė, kad čia yra 
daugiau karo amžiaus vyrų, ne
gu buvo tikėtasi, teko “drafto” 
distriktų skaičių padidinti be
veik dvigubai.

Sužinokit savo numerį!
i

Numeriai paskirti užsiregist
ravusiems vyrams nebus pra
nešami. Jie privalo į savo dis- 
trikto raštinę nueiti ir numerį 
patirti, ir tada atydžiai sekti 
“drafto” loterijos eigą. Ta lo
terija yra vykinama tam, kad 
nustatyti kokioj tvarkoj užsire
gistravę naujokai bus šaukiami 
kariuomenėj tarnauti.

Dvi raštinės Dariaus-Girėno 
salėje

Dvi drafto raštinės šiandien 
bus atidarytos naujoj Darius- 
Girėnas salėje, adresu 4414— 
4414 South Western avenuc. 
Ten raštines turės dvi 12-to 
wardo Drafto tarybos, kurios 
apima 12-tą wardą — Brigh- 
ton Parką ir jo apylinkę, 
du distriktai yra No. 97 ir 
98.

Bridgeporto raštinė
Bridgeporto, 11-to wardo, 

19-to drafto distrikto, raštinė 
^(iks adresu 29F1 Archer avė. 
11-tas wardas turi ir kitą dis- 
triktą, kuriam raštinės adresas 
dar nėra nustatytas, bet bus 
paskelbtas “Naujienose” rytoj. 
Ne visos raštinės dar yra atida
rytos, tad negalima paduoti nei 
pilno sąrašo. Jau atidarytų raš
tinių adresai seka žemiau:

Tie
No.

Raštinių sąrašas Chicagoj

W
ar

da
s S 

f 

H
Adresas

1 1 35 S. D^arborn St.
2 2 83 E. 35th St.

Rnorn 502.
2 3 4639. s. Michigan avė.
2 83 3456 Indiana avė.
3 4 4316 Snuth Parkway
3 5 5052 S. Michigan avė.
3 85 108 F,. Garfield blvd.
4 6 1104 E. Fortv-seventh st
4 7 414 E. Fort.v-<5oventh st.
4 86 049. p,. Fnrtv-first st.
5 88 1362 F,. Fiftv-ninth st.
5 8 5 F. Gorfield blvd.
5 0 193? F. Fifty-fifth st
6 10 6O96 Cottage Grove av.
6 11 6708 Atrmv Island av.
6 80 1133 F. Sixty-third st.
7 12 1805 E. Seventy-first st
7 12 7017 Fxc^ange avė.
7 O0 2509 F. 77th st.
8 14 231 Sevent.v-ninth st.
8 15 8164 Cotfa»e Grove a v.
Q 16 11145 Michigan
9 17 200 E. 115th st.. Ken-

ęsinaton .nol’^e station.
m 18 300^ p, Q9.nd Street
11 10 2011 Arcimr avė.
12 07 4zii6 S. ‘UtacstArn avė.
19 08 /Mig Wen+«>rn avė.
13 91 9Roq nra<!t <,t
13 on R«n4 «3rd st.
14 93 1091 51<sf st.
14 ini 539q p- Hpi^d st.
14 109 4894 V’mprnlrl
16 94 9619 51<?t st.
16 OR n'ta.
1R 9R 8349 6J, p»Aiv>A
1« 97 6943 ffn. Ashland avė.

104 1R34 West 59th st.
17 28 6303 Wentwnrt.h avė.
17 9Q 235 West 75th st
17 mn T53 Wešt 80th st.
18 30 1054 West 69th st. -
18 31 7555 So. Ashland avė.

Address.

18 106 7914 S. Halsted st.
19 32 1831 W«est 103rd st.
19 33 1443 West 103rd st
23 37 Temporary—Lawndale
20 34 724 De Koven st.
20 108 925 S. Halsted st.
21 35 1801 So. Ashland avė.
21 109 1808 Blue Island avė.
21 no 1831 So. Racine avė.
22 36 2506 So. Kedzie avė.
22 111 3707 W. 26th st.

police station, 2656 Lawn- 
dale av. Starting Monday, 
3944 W. Twenty-sixth st.

23 112 3854 W. 25th st.
24 38 3726 W. Roosevelt rd.
25 39 2124 W. Van Buren st
25 115 747 So. Western av.
25 116 3146 Franklin blvd.
26 117 1910 W. Chicago avė.
26 118 1429 W. Chicago avė.
27 41 2400AV. Madison, Rm. 332
28 42 3810 W. Madison st
28 122 634 S. Western avė.
29 43 7 S. Pulaski rd.
29 124 3210 Arthington st
30 44 110 N. Pulaski rd.
30 45 4752 W. Washington blvd
30 125 4732 W. Madison st.
31 46 3255 W. Hirsch st.
31 126 939 N. Kedzie av.
31 127 2607 W. Division st
32 47 • < 2459 Armi-tage av.
■32 129 1386 Mil\Vaukee ......
33 48 2740 N. Kedzie avė.
33 131 2348 N. Western aVe.
34 49 3601 Fullerton avė.
34 133 2745 Armitage avė.
35 50 2888 Milvvaukee avė.
35 51 2922 N. Pulaski rd.
35 134 5248 Fullerton avė.
36 52 5556 W. North avė.
36 53 5a52 W. North avė.
37 54 5327 W. Chicago avė.

Austin .police station.
37 55 360 N. Laramie avė.
38 56 6350 B-elmont av.
38 57 5310 Jrving Park rd.
39 58 4407 T.au<rence avė.
39 59 4384 Elston avė.
40 60 3304 Lawrence avė.
40 61 4609 N. Kedzie avė.
41 62 6733 Oltnsted st.
41 63 4926 Mihvaukee avė.
41 140 4455 N. Menard av.
42 64 844 N. Rush st.
42 141 437 N. Orleans av.
42 142 200 E. Chestnnt st.
43 65 1656 N. Mohawk st
43 143 212 W. North avė.
44 66 563 Diversev nky.

I 44 145 2128 N. Halsted st.
44 144 859 Diversey pky.
45 67 2238 Roscoe st.
45 68 1348 Newoort av.
45 146 3540 Southport avė.
46 69 1136 Belmont avė.
46 70 3212 Broadway
46 147 1136 Belmont avė.
47 71 4751 N. Washtenaw av.
47 72 5154 N. Clar kst.
48 73 4554 Broadway Rm. 384.
48 74 4554 Broadway Rm. 252.
48 149 5000 N. Clark st.
49 75 6471 Sheridan rd.
49 76 6170 Rroadway
50 77 2350 W. Touhy av.
50 78 6410 N. Oakley avė.

Priemiesčiuose
Cook County

1— 14 N. Vail st., Arlington Hgts.
2— Pnstoffice, 1137 Central st., 

W’lmette.
3— Village Hali, 510 Green Bay

roačL Winnetka.
4— Pickwick Bld<*.. 2 S. Prospect

avė.. Park Ridge.
5— 2400 N. Harlem av., Elmvvood

• Park.
6— 2501 Harrison st.,
7— 1622 Portsmouth

chester.
8— 45 S. La Grange

Grange.
9— 6039 Archer av.,

10— Creer Hali, Orland Park.
11— Postoffice. Harvey.
12— Bank of Lansing, Lansing.
13— Civic Center Bldg., Flossmoor.
14— Postoffice, Blue Island.
15— 11 Quincy rd., Riverside.

Benvyn:
• —6502 W. 16th st., Berwyn.

2—6825 W. Stanley av., Benvyn.
Calumet City Board:

125 Pulaski road, Calumet City. 
Ch’cago Heights Tarybos:

City Hali, Chicago Heights.
Cicero Tarybos:

1— Town Hali. 2517 S. 50th avė.
2— 5015 W. Cermak rd., Cicero.
3— 1823 S. 48th et., Cicero.

Evans ton:
1, 2 and 3—605 Davis st., Evans- 

ton.
Mayvvood Tarybos:

507 Washirigton blvd., Maywod.
1— North Branch Library, 255

Augusta st., Oak Park.
2— 1011 Lake st.. Oak Park.
3— 339 Harrison st., Oak Park.

Forest Park. 
av., West-

road, La

Argo.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

M




