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V. MUMS ¥ AZIUį

SOVIETU IR “AŠIES” VALSTYBIŲ 
DERYBOS

Amerikos diplomatai nustebę netikėta 
kelione

1939 m. kelionę, atliks manda
gumo vizitą ir pasitars abu kra
štus liečiančiais reikalais.

Pažymėtina, kad Molotovas 
yra pirmas sovietų politinio biu
ro narys, kuris vyksta į užsie
nį tartis su svetimų valstybių 
atstovais. Molotovas asmeniš
kai pirmą kartą vyksta užsie
nin.

Rusų agentūros nepaskelbė 
numatomo pasitarimo smulkme
nų.

Washingtone visi labai nu
stebo Molotovo kelione į Berly
ną. Užsienio reikalų departa
mente pasakojama, kad niekas- 
tokios kelionės- nelaukė. Prieš 
porą dienų departamento vice- 
sekretorius Sumner Welles, di
delio departamento valdininkų 
skaičiaus lydimas, dalyvavo so
vietų ambasados surengtame 
baliuje.

Departamento valdininkai ir 
diplomatai tikėjosi atitraukti 
rusus nuo bendradarbiavimo su 
“ašies” valstybėmis. Sovietų at
stovai davė tokių vilčių, bet da-

BERLYNAS, lapkr. 10 d. — 
Pranešama, kad antradienį Ber
lyne laukiamas sovietų komisa
rų tarybos pirmininkas ir už
sienio reikalų komisaras Via
česlav Molotov. Jis atvyksta vo
kiečių vyriausybės kviečiamas 
pasikeisti mintimis su Hitleriu 
apie tolimesnį Vokietijos it Ru
sijos bendradarbiavimą.

Tvirtinama, kad Molotovas su 
Hitleriu aptars nesenai sudary
tos trijų valstybių karo sąjun
gos sanytkius su sovietų Ru
sija; Vokietijos pozicijas Rumu
nijoj ; italų pastangas užimti 
Graikiją ir visus Balkanų, Tur
kijos ir kitų valstybių reika
lus.

Oficialiai skelbiama, kad Mo
lotov aptars su Hitleriu visas 
dabartinio karo pasekmes ir ga
limas tolimesnes jo išdavas.

Ciano, Italijos užsienio reika
lų ministeris, taip pat laukia
mas Berlyne. Jis dalyvaus Mo
lotovo, Hitlerio ir Ribbentropo 
pasitarimuose.

MASKVA, Rusija, lapkr. 10
d. — Sovietų Rusijos radi jas j bar* visi jaučiasi' taip apgau- 
ir spauda vakar paskelbė, kad tais, kaip Francuzijos ir An- 
Molotovas priėmė Hitlerio pa- glijos diplomatai, kada sovietai 
kvietimą atvykti į Berlyną ir pasirašė nepuolimo paktą su 
ruošiasi kelionėn. Molotovas, at- Vokietija dabartinio karo pra- 
silygindamas Ribbentropui už džioje.

v

Bolševikų ir nacių lyderiai- glaudžiai bendradarbiauja

JOSIFAS STALINAS (kairėj), sovietų husijos diktatorius, siunčia VIEČESLAV MOLO
TOVĄ (dešinėj), sovietų komisarų tarybos pirmininką į Berlyną aptarti su Hitleriu (centre) 
bolševikiškos Rusijos ir naciškos Vokietijos bendradarbiavimo galimumus. •
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VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Nori paleisti kon
gresą atstogoms

YVASHINGTON, D. C., lapk. 
10 — Sukėlė didelių ginčų de
mokratų ir respublikonų tarpe 
kongreso paleidimo klausimas. 
Kongreso pirmininkas mano, 
kad dabartiniu metu kongresas 
neturi labai skubių darbų ir 
gali vykti atostogoms ligi atei
nančių metų sausio pradžios.

Tuo tarpu respublikonų lyde
ris Martin tvirtina, kad kongre
sas privalo budėti visą laiką, 
nes jis bijo, kad Amerikos vy
riausybė nepasinaudotų proga 
ir nepaskelbtų karo.

Martin tvirtina, kad kongre
sas turi darbų ir gali dirbti li
gi Kalėdų.

■ aAšis” stengiasi Izo
liuoti Turkiją

ROMA, Italija, lapkr. 10 d.— 
Sovietų ambasadorius Gorelkin 
bulgarų laikraštininkams pa
reiškė, kad “ašies” valstybės 
deda pastangas visiškai atskir-

Kol italai vieni veda karą su 
graikais, Turkija nesikiš į kon
fliktą. Bet jeigu Bulgarija stos 
karau arba vokiečiai bandys 
pasinaudoti Bulgarijos žemė
mis graikus pulti, tada turkai 
eis jiems į pagelbą.

“Ašies” valstybės deda pa
stangas sudaryti tokias sąlygas, 
kad turkai karan neįsiveltų.

GEN. DE GAULLE JĖGOS IŠLIPO GABONE
Smarki kova ekvato-i T 1 * i • /T 1 * *v ▼ I T fnrcno cm Miioanlini

rinėj Afrikoj
Lavalis tarsis su Mussolini.

Britai bombardavo 
Hitlerio karčiamą .
LONDONAS, Anglija, lapRr^ 

10 d. — Britų karo aviacija 
bombardavo pagarsėjusią Hit
lerio karčiamą Miunchene, kur 
jis kiekvieną melą sako kalbą 
ištikimiausiems nacių agen
tams. . .

Britų karo lakūnai išskrido, 
bombarduoti Mįuncheno geležin- 
kelio stotis^ '^ąbriUUS - ir viltis 
susisiekimo? centrus. Viena bri
tų bomba nukrito netoli pagar
sėjusios karčiamos ir namui pą- 
darė daug nuostolių.

Britų lėktuvai pasiekė Miun
cheną 14 minučių prieš nusta
tytą Hitlerio kalbai laiką.

Mirė senatorius 
Pittman

RENO, Nev., lapkr. 10 
Pranešama, kad praeitą 
mirė senatorius Key Pittman, 
kuris ilgus metus buvo sena
to užsienio reikalų komiteto pir
mininku.

d. — 
naktį

Prieš keletą dienų senatorių 
ištiko širdies antpuolis ir 
turėjo jėgų pasitaisyti.

Pittman ėjo 68 metus ir liga 
jam neleido balsuoti rinkimų 
metu. Senatorius Pittman at
stovavo Nevados valstybę nuo 
1912 metų.

Graikai apsupo 
15,000 italų

ne-

10

Mirė Chamberlainas Churchill džiaugiasi

NEVILLE CHAMBERLAIN,

F.D.R. laimėjimu

— Rumunijos žemės drebėjimas padarė daugiau nuostolių, 
negu pradžioj manyta, žuvo tūkstančiai asmenų ir apgriauti 
beveik visi Bukarešto namai. Drebėjimas tęsėsi tris minutes.

— Rumunijos žemės drebėjimas sutrukdė “ašies” valsty
bių planus Balkanuose. Vokiečiai negalės naudotis Rumunijos 
geležinkeliais, nes tiltai išgriauti.

— Sąryšyj su Rumunijos žemės drebėjimu, užsidegė žiba
lo versmės. Vokiečių inžinieriai deda pastangas užgesinti žiba
lą. Nuostoliai milijoniniai.

— Viačeslav Molotov šiandien išvažiavo į Berlyną specia
liu traukiniu. Molotovą išlydėjo daugelis aukštų komisariato 
valdininkų.

— Ribbentropas išvyko į Danzigą. Ten jis pasitiks Molo
tovą ir atlydės pas Hitlerį. \

— Mussolini atstatė italų karo vadus Albanijoj. Karui ves
ti paskyrė generolą Abaldu Soddu, buvusį karo ministerijos 
vicesekretorių. Italai nepatenkinti karo veiksmais Graikijoj. 
Albanijon siunčiami nauji italų kariuomenės pulkai.

— Goeringas paskelbė, kad Molotovo ir Hitlerio pasitari
muose bus paliesti visi pasaulinės politikos reikalai.

— Vokiečiai skelbia, jog jų suomarihas paskandino britų 
laivą Empress of Japan.

— Anglų karo aviacija bombardavo Carmoną, Sardiniją ir 
kitus italų miestus.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
10 d. — Churchill šiandien pa
reiškė, kad jis labai patenkin
tas Amerikos prezidento rinki
mų daviniais. Roosevelto per
rinkimas, sako, mums duoda 
daugiau drąsos ir toliau tęsti 
kovą.

Mes žinom, kad stipri Ame
rikos parama mums ir toliau 
bus siunčiama. Rinkimų metų 
Amerikos piliečiai pareiškė no- 
rą padėti britams.

Churchill labai patenkintas ir 
Willkie pareiškimais, kur 
siūlė padidinti ir paskubinti 
ramų britams.

Churchill priminė savo

Hitleris grąsina 
Amerikai

pa-

gy-
ilgametis Anglijos konservą to- j ventoj ams, jog kova yra labai 
rių partijos politikos vykdyto-(sunki ir ateityj britams teks 
jas, Miuncheno “taikos” iįkvė-' 
pėjas, kuris mirė šeštadienio

išgyventi labai daug sunkių va
landų.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
10 d. —- Pranešama, kad Ne- 
ville Chamberlainas, buvęs ilga
metis britų ministeris pirminin
kas, mirė praeitą naktį. Cham
berlainas sehai. negaliojo.

Chamberlain mirė sulaukęs 
71 m. amžiaus. Mirties valan
doje prie velionės buvo keli 
daktarai ir seserys. Jo žmona 
vakar paskelbė spaudai, kad 
Chamberlain sveikata labai 
silpna.

Britų demokratija 
mirusi

VICHY, Francuzija, lapkr.
10 d. — Petain vyriausybė pa
skelbė savo krašto gyvento
jams, kad gen. de Gaulle iš- 
lipdino daug karo jėgų Gabon 
kolonijoj, kuri randasi ekvato
rinėje Afrikoje. Vyksta labai 
smarkios kovos tarp Petain re
žimui ištikimų kariuomenės da
lių ir dc Gaulle vadovaujamų 
“laisvų” francuzų.

De Gaulle kariuomenė buvo 
atvežta lengvais britų karo lai
vais, kurie senai plaukiojo Ga
bon kolonijos pakraščiais. Bri
tų karo lėktuvai bombardavo 
uostą prieš kariuomenės išlaip- 
dinimą.

Lavalis išvyksta į Romą tar
tis skubiais valstybės saugumo 
reikalais. Manoma, kad britai 
deda pastangas pasidaryti nau-

Anglai paskandino 
francuzų submariną

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
10 d. — Admiralitetas skelbia^ 
kad britų karo laivai neapšaU- 
dė jokio francuzų uosto ekva- 
torinėj Afrikoje ir nepadėjo 
laisvų francuzų jėgomis išlip
ti Liberville mieste.

Admiralitetas sako, kad bri
tų karo laivai paskandino fran
cuzų submariną Poncelet, kuri* 
tykojo ir be jokio perspėjimo 
stengėsi paskandinti britų ka
ro laivą. .

Britų jėgos privertė iškilti 
viršun submariną Poncelet. Iš
gelbėti visa submarino įgula. 
Francuzų submarino kapitonas 
įsakė jurininkams susprogdin* 
ti Poncelet.

ATĖNAI, Graikija, lapkr.
d. — Vyriausybė praneša, kad 
graikų kariuomenė Pindus kal
nuose apsupo 15,000 italų ka
reivių. Graikai labai atkakliai 

vilties

įsileido 
vėliau

kovoja ir italams ' nėra 
pasprukti.

Graikai sąmoningai 
italus į tarpukalnę ir
jiems užkibto visus kelius. Di
vizijos generolas ir keli šimtai 
italų jau pateko graikų nelais
vėn.

Išaiškinta, jog tai buvo vie
na geriausių Mussolini kariuo
menės dalių, vadinosi Centauro 
divizija. Divizija susidėjo iš 
dviejų pėstininkų pulkų ir vie
no artilerijos pulko.

Lietus ir blogas oras padėjo 
graikams įveikti Centauro divi
ziją. Italų kareiviai labai išvar
gę, išalkę ir blogai aprengti. 
Ginklus italai patys mėto kal
nuose.

BOSTON, Masš., lapkr. 10 d.
Joseph Kennedy, Amerikos 

ambasadorius -Anglijoj, spau
dos atstovams;pareiškė, jog bri? 
tų demokratija, kokia ji yra 
buvusi ligi šiam metui, yra mi
rusi. Tolimesnis vystymasis An
glijai atneš nacionalinį socia
lizmą.

Negalime tikėtis gauti parei
to karo skolų. Jos jau yra žu
vusios.

Dabar Angli j ai privalome duo
ti viską, kas tiktai jai reika
linga ir mes galime duoti. Iš 
Anglijos mes nieko negalime 
laukti.

Rumunijoj didelis 
žemės drebėjimas
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

lapkr. 10 d. — Sekmadienio ry
tą Rumuniją ištiko vienas di
džiausių žemes drebėjimų, ku
rį žino šio krašto istorija. So
stinėje sugriauta labai daug 
namų ir manoma, jog užmuš
ta keli šimtai žmonių.

Nukentėjo Amerikos atstovy
bės rūmai, karaliaus palociai, 
vyriausias kariuomenės štabas 
ir daugelis kitų labai didelių 
namų.

Karaliaus rūmų sienos suply
šo ir išbyrėjo langų dauguma. 
Amerikos ambasados namų sie
nos suplyšo ir beveik visos lu
bos . išgriuvo. Tarnautojams ne
kliuvo, nes sekmadienio rytą 
nedirbo, buvo išvažinėję į už
miesti. ,

Vienas tirštai apgyventas na
mas sugriuvo ir užvertė labai 
daug gyventojų. Panika apėmė 
visus sostinės gyventojus. Ma
tosi labai tragiški vaizdai.

BERLYNAS, Vokietija, lapkr. 
10 d. — Britų lėktuvai smar
kiai bombardavo Miuncheną. 
Miesto centras daug nukentėio. 
Britai norėjo pataikyti susirin- 
kusieips. naciams, bet Hitlerio 
kalba jau buvo baigta, kai an
glai, atskrido.

Viena iš kariaujančių valsty
bių turės sukniubti, sakė Hit
leris naciams, bet aš nemanau, 
kad tai bus Vokietija.

Ateis laikas, kada tie ponai 
(amerikiečiai), kurie šiandien 
liežuviais nukariauja pasaulį, 
turės jį ginti ginklais. Amerika 
gali daug ginklų pagaminti, bet 
tegu neužmiršta, kad visa Eu
ropa dirba Vokietijos karo jė
goms.

CIO prieš komuniz
mą ir fašizmą

NEW YORK, N. V, lapkr. 
10 d. — Ne\v Yorko CIO tary
ba, pareiškė pirmininkas Stre- 
bel, įsakė savo delegatams, ku
rių. vyksta i nacionalinę CIO 
konvenciją, dėti visas pastan
gas išlaikyti darbininkų judė
jime Vienybę.

konvencija privalo už- 
visus asmeniškus daly- 
lyderių asmeninius pres- 
bel turi turėti dėmesyj

CIO 
miršti 
kus ir 
tyžus,
susidariusią padėtį.

New York CIO įgaliojo at
stovus priimti rezoliuciją, kuri 
smerkia komunizmą, fašizmą ir 
nacizmą. John L. Le\vis prieš
rinkiminiai pareiškimai darbi
ninkų daugumai nepatinka ir 
geriausia butų jeigu jis pasi
trauktų iš darbininkų judėji
mo.

Amerikos respubli
konai persitvarko

Vyrus šauks 
pavasari

WASHINGTON, D. C., lapk. 
10 <1. — Respublikonų partijos 
vykdomojo komiteto narys, 
John Hamilton, atsisakė toliau 
eiti užimamas pareigas.

Respublikonai tikisi atgaivinti 
savo veikimą. Jie nori sudaryti 
stiprų respublikonišką judėji
mą iš grupių, kurios dalyvavo 
rinkiniuose.

Prie respublikonų partijos 
jie tikisi patraukti tuos demo
kratus, kurie praeituose rinki
muose vedė propakandą už 
VVillkic. Taip tikisi patraukti 
Willkie klubus, kurie išdygo są
ryšyj su rinkimais. Respubliko
nai iš anksto nori pasiruošti nesį mano pašaukti 
ateinantiems rinkimams. ’ naujų kareivių.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
10 d. — Naujokams šaukti ko
misijos nariai pareiškė, jog la
bai galimas daiktas, kad vyrai 
kariuomenėn bus šaukiami tik
tai pavasarį. Greičiausiai teks 
atidėti planuotą Šaukimą.

Pradžioje buvo manoma, jog 
savanorių skaičius pasieks 500,- 
000, bet paskutiniu metų ma
noma, kad šis skaičius bus žy
miai didesnis. Jis bus apie 600,- 
000, o gali pakilti 
000.

Karo vadovybė 
čiusi apmokyti šį

(800,000 vyrų. Tiktai kovo mė-
400,000

ir ligi 800,-

yra nusista-
metą tiktai

MINA PASKANDINO PIRMA USA LAIVĄ

Kol Anglija tęsia kovą, mes 
privalom smarkiai ruoštis ka
rui, privalom apmokyti jauni
mą ginklą vartoti ir patys stip
riai apsiginkluoti. & 
.t Amerikai didžiausią smūgį 
atneš užsienio rinkų netekimas. 
Privalom dėt 
laikyti.

pastangas jasiš-

ANKARA, Turkija, lapkr. 10 
d. — Turkija su dideliu dėme
siu seka Molotovo kelionę į Ber
lyną. Turkai tikėjosi, kad ru
sai padės turkams ginti Bos
foro .sąsiaurį ir turkų žemes 
nuo “ašies” valstybių užpuoli
mo, bet dabar nežinia kokią po
ziciją užims rusai.

Turkai yra pasiryžę ginti su 
ginklu rankose savo valstybės 
interesus, net ir tiio atvėju, jei
gu Berlyno derybose diktatūrų 
atstovai nutars neteikti Turki
jai jokios paramos.

Žuvo vienas, 
išgelbėta 3

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
10 d. — Prekybinis Amerikos 
laivas City of Rayville palietė 
karo miną ir buvo susprogdin
tas. Laivas paskendo 10 mylių 
atstumoj nuo Australijos kran
tų. Jis plaukė į Melbourną.

Sprogimo metu žuvo vienas 
laivo tarnautojas; 38 jurinin
kai, jų tarpe ir kapitonas, išsi
gelbėjo nuo mirties. Laivas van
dens paviršiuje išsilaikė visą

valandą po sprogimo.
Hull pareiškė, kad neturima 

jokių žinių kuri valstybė padė
jo miną. Departamentas dės pa
stangas ištirti šį reikalą. Juri
ninkams pavyko surasti du spro
gusios minos gabalus.

Kariaujančios valstybės pri
valo pranešti neutralioms valsty
bėms minos apsėtus vandenis.

Debesuotos ir lietingas. Va
karas šaltas.

Saulė teka 6:33 v. r., leid
žiasi 4:35 v. v.
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Dede Amerikonas
Brone M—te

(Tęsinys)
—Labai dėkui, mamyte, tam

sta žinai, kad aš atėjau neiš
sigerti, bet paprašyti į savo iš
leistuves, matote, išvažiuoju lai
mės ieškoti.

Morkaitis atnešė bonką kok.o 
tai gėrimo, o Stasė ėmė nešti 
ant stalo įvairius jos pagamin
tus toms vaišėms valgius.

—Na, Juozai, išgersime šiek 
tiek, nors tu žinai, kad aš esu 
mažas gėrikas, bet tokiais atve
jais norisi su tavimi išgerti ir 
tave pamylėti. Pirmiausia ger» 
Sime už tavo kelionę ir gurą pa
sisekimą.

—Labai dėkui, bet tamstos 
žinote, kad iš manęs irgi ma
žas gėrikas, bet su savo myli
mais ir gerbiamais kaimynais 
išgerti neatsisakau.

—Ragauk, Juozeli, tų keps
nių, — Stasė jau kepė, kepė ir 
visa viltimi tikėjosi, kad būti
nai tu ateisi atsisveikinti.

-—Ką, čionai, mama, n.ekus 
kalbi, sako susigėdusi Stase, 
— tu žinai, kad nieko ypatingo 
aš nedariau, o šiek tiek pasitai
siau, nes žiiKijau, kad toks ar
timas ir geras kaimynas ateis 
atsisveikinti prieš išvažiuoja
mas.

NAUJIENOS, Chicago, III

SS

i

e-

tokiais at- 
negalima,

iiiii

busimasis joi vy- 
tiktai lai-
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Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
IIOLLYVVOOD 1NN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 ĮVEST 43RD STREET 

Chicago, iii.

Nežiūrint į tai, kad Stasė tas 
išleistuves ruošė su ypatingu 
kruopštumu, bet jinai nenorėjo, 
kad kas nors apie tai žinotų ir 
kalbėtų. Jinai žinojo ir jautė, 
kad tos išleistuvės daugiau pri
klauso jai, negu Naručių šei- 
mai, nes Juozas pagal jos sam
protavimų
ras, o Naručiams tai 
kinis gyventojas.

Juozas žinojo, kad 
vėjais baliavoti ilgai
o be to, jisai turėjo dar ir kitų 
reikalų ir įvairių darbų namuo
se. Todėl ilgai nebaliavodamas, 
jisai mandagiai ėmė prašyti sa
vo kaimynus, kad jie butų to- 
k.e geri ir būtinai ateitų į jo 
išleistuves.

—Na, malonus mano kaimy
nai ir brangi Stasyte, — Juozas 
labai susigėdo ištaręs tuos žo
džius, nes jisai nenorėjo, kad 
kiti namiškiai kol kas žinotų, 
kad Stasė yra jo busimoji žino
mi. __ Jau pasivalgėme ir iš
gėrėme, o be to, man jau lai
kas eiti ir į namus. Iki mano 
išvažiavimo liko tiktai dvi die
ni, o darbo turiu labai daug, tu
riu eiti namo ir ruoštis kel o- 
nei. Važiuoti į Ameriką, tai 
daugiau negu į Kauną, o ir į 
Kauną važiuoją aksiskiai labai 
rimtai rengiasi. Taigi, atėjau 
pas jus, savo geruosius kaimy
nus, ne pasivaišinti, bet papra
šyti, kad sekmadienyje ateitu
mėte pas mus į taip vadinamas 
mano vestuves. Matote, šias iš
leistuves mano mamytė pavadi
no mano vestuvėmis, nes, girdi, 
gal vestuvių nesulauksianti. 
Bukite tokie geri ir būtinai at
eikite.

•Dėkui, dėkui, Juozeli, kad

loniau butų, kad tikrai kviestu-, 
imei į 'vestuves.,; (z; ; ; ; ,■ ...

-^iano vestuves, mamyte, 
tolimos iškilmės, esu jaunas, o 
antrą, prieš vestuves reikia 
sitvarkyti savo gyvenimą, 
gi ir važiuoju į Ameriką 
tam, kad pamatyti pasaulį, 
tam, kad užsidirbčiau
nią kiekį pinigų ir galėčiau ge
rai ir žmoii šitai gyventi. Žiūrė
kime, kad ii’ tas Šimkaičių a- 
me:Ikonas Stripaila pabuvo A 
menkoje 10 melų, parsivežė pi- 

1 nigų, nusipirko gerą ūkį ir gy-

šu
tą 1-
ne 

bet
re kia-

NAUJIENŲ-ACME Photo
SCRANTON, PA- — William Rebhorn ir jo sesutė, 

kurie žuvo bombai ekspliodavus jų automobilyj^.
. . i-.....  :

vena geriau, negu Šimkaičių 
klebonas.

—Visai teisingai galvoji, Juo
zai, — sako Morka i lis, — są
moningas vyras veda žmonų 
tiktai tuomet, kuomet jisai jau 
sutvarko savo gyvenimų.

Dešimt metų, pagalvojo Mor- 
kaitienė, Stasei jau tuomet bus 
28 metai, o Juozui 31. Vyras 
tai nesenas, bet mergaitei tai

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avende 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

geriausių

$3.50
z

tu nemylėsi tų gražiųjų zana-į Stasytė, pasaulyje nėra. Jisai 
vykių ir su jomis visai nekal
bėsi; taip Juozai...

— Stasyte, aš tau jau daug 
kartų sakiau, kad tu esi vienin
telė mergaitė pasaulyje, kurią 
as nuoširdžiai myliu ir mylėsiu 
visą savo amžių. Žinai Naru
čius, kad jie niekų neplepa.

—Juozeli, aš tave taip myliu, 
taip myliu, kad nežinau, kaip 
man vienai pelkės išgyventi tą

—Nors laivais ąš neesu važi
nėjęs, bet manau, kad ne, nes 
tai butų labai nepatogu, ne tik
tai moterims, bet ir vyrams.

—Juozuti, aš noriu tavęs vie
no dalyko paprašyti, bet... ar...
tu... tu... manęs paklausysi, ar 1 mergaitės,

— Žinai ką, mano mylimoji 
Stasyte, kai tiktai aš nuvažiuo
siu į Ameriką, gausiu darbų, 
šiek tiek užsidirbsiu ir susitau
pysiu, po to pamatysiu, jeigu 
kaip, tai aš atsiimsiu tave ir 
tenai susituokę galėsime gyven
ti.

—Juozuti, jeigu tu taip pada
rysi, aš busiu tau dėkinga am
žinai, amžinai...

—Stasė taip sakydama mei
liai Juozų apkabino) ir spausda
ma prie savo karštos ir meilės 
kupinos krutinės jį mylėjo, gla
monėjo, kaip motina savo kū
dikį, Juozas irgi nebuvo atša
lęs ir parodė Stasei, kad jisai 
jų nuoširdžiai myli.

—Na, mano mylimiausioji 
Stasyte, gana mums mylėtis ir 
glamonėtis, bet jau senokas lai
kas, o darbo aš turiu daug. Jei
gu kaip pamatysiu, tai gal va
kare...

Juozas, padėkojęs Stasei už 
taip malonias dovanas, išė0o 
namo. Namo eidamas galvojo, 
kad jisai jokiu bud u negali pa
miršti savo gerosios Stasytės, 
—jinai tokia gera, tokia lipšni 
ir jo nuomone, Lai kilos tokios 

kaip jo mylimoji

DR. STRIKOL’ISpamanė, kad kaip tiktai nuva- ,
žiuos į Ameriką ir tenai susi-į Gydytojas ir Chirurgas 
tvarkys taip, kad galėtų tinka- 4.^4įT S0, ASHLAND AVĖ. 
miau gyventi, galimai greičiau 
jisai atsiims ir ją. x

(Bus daugiau)

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso Tek: YARDS 4787 
Namų Tet PROSPECT 1930

Remkite tuo?, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE1

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
ŠeštadienĮ ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZELTS
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—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
6757 S. Western Avė. ■ 

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

sjduso ir savo sąmonėje irgi pa
kartojo “dešimt metų” ir, be to, 
dešimt melų tai ilgas laikotar
pis ir gali būti įvaiiių įvairiau
sių nuotykių.

—Sakyk, Juozuti, ar mergai
tės irgi važiuoja į Ameriką ir 
ką jos tenai veikia, — paklausė 
molina.

—Taip, mamyte, į Ameriką 
važiuoja visi, žinoma, daugiau* 
šia važiuoja vyrai, bet paskuti 
niu laiku važiuoja labai daug 
suvalkiečių merginų, kaip mes 
jas vadiname zanemunčikėmis 
arba kapsėmis.

—Ar gražios los zanemimč - 
kės, kurios važiuoja į Ameri
ką? — paklausė Stasė.

—Yra visokių, bet važiuoja 
dažniausiai gražios, nes jos ti
kisi Amerikoje ištekėti už grau
žiu vyrų ir gerai gyventi.

Važiuojančios į Ameriką gra
žios merginos Stasę daugiausia 
vargino, nes jinai gerai žinojo, 
kad Juozas tvarkingas vyras it 
Amerikoje pagyvenęs greitai 
užgyvens pinigų ir jisai pasida
rys turtingas ir gali susirasti 
gražią zanavykę. Stasė t.kėjo ir 
tuo, kad Naručių šeimos žmo 
nėš buvo labai teisingi, jeigu 
jau ką pažada, tai būtinai turi 
tesėti. Juozas buvo pažadėjęs 
Stasei kitų merginų nemylėti it 
neko bendro su jomis ne turė
ti, todėl jinai tikėjo, kad jisai 
savo pažadus tikrai ištesės.

—.Na, lai likite sveiki, mano 
mieli kaimynai, ir sekmadienį 
po pamaldų tuojau visi ateikite 
pas mus. Prašau ne tiktai savo^ 
bet ir visos musų šeimos vardu.

Juozas atsisveikino ir jau no‘ 
re jo išeiti, bet Stasė 
kažką jam pasakė, ir 
nuėjo į seklyčią.

.—Žiūrėk, Juozu U,
tau įdėti mažą dovaną 
siuvau ir išsiuvinėjau 
rankšluosčius, — tikiu, 
juos iš manęs paimsi 
mui.

—Juozuti, vieno aš tiktai ta- 
vęs prašau, — tarė Stasė, — te
sek savo pažadus man. Sakyk, 
Juozuti, ar tuose laivuose, ku
riais plauksite per mares, gy
vensite visi bendrai, vyrai ir 
moterys, ar ir tos zanemunči 
kės bus kartu.

SM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
7 DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YAR
j \ ji 4 l

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

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 VVest 63rd Street

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

DR. Margelis
3325 So. Halsted SL

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

1741-1742

t-x i _ _i • koplyčios visose 
J—* JkSLcdLl Chicagos dalyse

Klausykite tau«i| vadto programų Antradienio te ftečtadiente 
metiato, 10:09 vaL ryte M W. H. L P. stotiM (14M KJ 

M POVILU tALTIMIERU.

; 'v. : • u _________________— —  ------------------------ ------------

Laidotuvių Direktoriai

COPR. I»j», MfrtDLGCRAFT SERVICE, INC. ; ,A,

DOG << f PATTERN 2671
No. 2671—Jūsų kūdikiui žaisli ar kambariui papuošti— 

šitas lengvai padaromas šuniukas visiems paliks. Lengvas pa 
darytu

No. 2671

I Vardas ir pavardė.

Adresas.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
Į 1739 So. Hatoted SL, Chteago, HL

čia įdedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...

Miestas ir valMija-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso .

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 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
hG

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

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 
eiektrikos prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan S L 

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 vat 4 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 . 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880 ,

linini ui imi m įmini imat i mina

ADVOKATAI

——

Phone YARds 4903 Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ^NAUJIENOSE'

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

aš noriu
~ iš
tari du 
kad tu 
atmini-

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tek 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,

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų tel.—Hyde Park 3395

* ANTANAS M PHILLIPS
3307 Lituanica Ąyenue

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

priėjusi
jie abu

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pulhnan 1270

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. We8tėrh Avenue Phone LAFayette 8024

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 LiUiąnica Avenue YARds 1139

6813 So. Weslern Avė.
1410 South <49th Court, Cicero

’ -' ; -MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

Į !■>■»»■ II l.'lM Į Į I ■ I Į    I IĮ ■!     ji I ■■!!■■  — ■ 1 ■ ■ ■ ■«»>■■■ ■

' - I ; P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARds 1419
—--------- --—----------- -------------------------- »------------------

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehiU 0142

Phone Cicero 2109

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

Vai 11—2 dienų ir 4—8 vakaro 
134 N. LA SALLE STREET 

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 2679

Dr. V. Ė SIEDLINSKJ
DANTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn'St, 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 441.1-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818 .
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

NARIAI
Chicagos, ; 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

innnnnncmnnnmmjnnnnnii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos 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 SQUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos
Nuo 10 iki - 12 dieną, 2 iki’ 3 po ' ■ 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 3200
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SAKO SLAPTI MITINGAI UŽDARE 
“JAUNUOLIŲ RADIO PROGRAMĄ”

-------------—.................. — „I.. .... ... I .

H. Kapturausko Pasiaiškinimas.

Pi t Iš
buvo veda- 
ir energija 
savaičių, 
palaikomas

mą uždaryti radio . programą, 
parėmė St. Rupšlaukis. Bet ka
dangi H. K., kaip programos 
vedėjas reikalavo, kad paaiš
kintų kodėl turi būti uždarytas 
programas, paaiškinimų niekas 
nedavė. Be to, tame mitinge bu
vo ir daug pašalinių, kuriems 
pirm. S. Aleliunas davė te sj 
kalbėti ir balsuoti. Vienas iš to 
kių buvo plačiai žinomas Vla
das Cinikas, kuris sugriovęs pa
rapijos chorą. Todėl jis vėl pa
sidarbavo sugr.ov’m.i šios 
draugijos. Priežastis ta, kad j > 
anksčiau nepakvietė radio vedė
ju. Taip pat visi nariai atsive
dė savo draugus, kuriems pirm, 
davė teisę balsuoti. Galų gile 
Alex Jocius pasakė žavingą kal
bą ir davė įnešimą, kad mane 
t. y. Harry Kapturauską ir An-

Knyzelį išmesti iš draugi-taną 
jos.

Kas Ką Išmetė.
Įnešimas skamba taip, kuriuo 

draugija pasiremdama išmetė 
mus iš draugijos: A. J. aš duo
du įnešimą, kad Harry Kaptu
rauskas ir Antanas Knyzelis bu-

Rats!” 
kuriuos 
būdavo 
pavydi.

1940 m. sausio mėn. 14 d., 
buvo atidarytas Jaunųjų Ame
rikos Lietuvių Radio progra
mas, iš stoties K.Q.V., Chambęr 
of Commerce Building, 
burghe. Programas 
mas su pasiryžimu 
per keturiasdešimts

Programas buvo
ne vien jaunųjų Lietuvių paren
gimais, bet ir skelbimais, iš kur 
tik jie buvo gaunami. Ir, be to, 
kiek tik buvo lietuviškų paren
gimų Pittsburgbe, tai 95% bu
vo garsinta per minėtą progra
mą. Garsinimai nebuvo skirsto
mi, buvo garsinama, ar katali
kų, ar tautininkų, ar kitų; vi
si buvo pagarsinami kaip gali
ma buvo geriau. Minėti gas-ni- 
ma buvo geriau. Minėti garsini- 
pinigų. Taip pat turėjome kele
tą reklamuojančių biznierių, 
kurie gerai užsimokėdavo. Taip 
pat šį programą rėmė lietuviš
kos organizacijos ir šiaip pa
vieniai asmenys.

Raportai parodė, kad apie 50 
nuošimčių įplaukų buvo gauta 
iš garsinimų ir radio rėmėjų. 
Daugiausiai pinigai buvo su
rinkta man pasidarbavus ir už 
tai aš niekada neprašiau, kad 
man užmokėtų už praleistą lai
ką ir už gesą, kurį išdeginda
vau visur bevažinėdamas. O už 
tai gavome padėką tokią. “Su
diev# žiurkės. Goodby,

Į slaptus mitingus, 
rengdavo pirmininkas, 
sukviesti tik tie, kurie
kad kas gali daugiau padalyti 
kaip jie, na, o po tokių mitin
gų kam nors turėdavo būti rie
stai. Paskutinis slaptas mitingas 
puvo kviestas tąm, kad išven
gus pasiaiškinimų dėl esančių 
piniginių trukumų.
• y Kas Programą Uždarė.,
į Kad buvo, uždarytas radio 
programas, kaltas pirm. Simo
nas Aleliuhas ir sekr. Jurgis Ži
linskas/ Draugija buvo vedama 
be tvarkos. Antras dalykas, jei
gu būdavo kas svarbaus mitin
ge, ’ kas netikdavo sekretoriui 
ar pirmihinkui, tai protokolas 
dingdavo be žinios ir nieks nė- 
duodavo apie tai paaiškinimų. 
O jeigu ir turėdavo protokolą, 
tai būdavo bevertis. Kodėl pro
tokolai būdavo slepiami, reiktų 
paklausti pirmininko ar sekr.

Vienas pavyzdys, kai buvo 
betvarkė, parodo jog 1940 m. 
balandžio mėn. 7 d. rengto te
atro dar nėra išduotas tikras 
raportas. O matydami, kad aš 
ir A. Knyzelis neatleisdami rei
kalaujame viską sutvarkyti, su
galvojo kviesti specialų mitingą 
ir mudviejų atsikratyti.

Specialus mitingas įvyko 1940 
m. spalių mėn. 15 d., Lietuvių 
Piliečių Klube, 1723 Jane St., 
S. S., bet prieš tai jie turėjo 
slaptą mitingą, kuriame nusta
tė mitingui dienotvarkę, bet 
tam užmaskuoti jie parodė, kad 
buk tas mitingas šauktas dėliai 
važiavimo . į Cleveland, Ohio. 
Po to A. Žilinskas davė įneši-

draugijos už tai, kad H. K. at
leido Jurgį Žilinską iš darbo 
kurį buvo jam davęs. O dabar 
atėmė iš jo paskutinį duonos 
kąsnį.

{nešimas buvo leistas balsų 
keliu. Visi dalyvavusieji baisa 
vo, kad išmesti, tik du, kad pa
likus. Kai priėjo prie A. Kny- 
zelio, tai visi balsavo, kad iš
mesti, tik tas kuris davė įneši
mą; kad palikti. Balsavimas vy
ko viešai, todėl buvo galima 
stebėti kokių neišmanėlių buvo 
toje draugijoje.

Čia visą tą ką parašiau, ne
rašau tam, kad pasiteisinus, bet 
tik tam, kad davus atsakymą 
tam rašytojui, “Jaunuolių drau- 
gui”. . ■

Gerb. Tamsta, aš norėčiau ži-

NAUJIENU-APME
TACOMA, WASH. — Vėjas sugriovė tiltą, kurio pastatymas atsiėjo $6,400,000

noti, kur gavai tą klaidingą in
formaciją, kurią pradėjai sklei
sti per laikraštį. Antras daly
kas, tamsta giriesi, kad esi Jau
nuolių draugas, bet ne, Tamsta 
esi jų priešas — griovėjas.

Tamsia kiek galėdamas dar- 
bavaisi, kad sugriauti šią drau
giją norėdamas padaryti savo 
geram draugui gerą ir šiandie
ną drįsti būdamas tamsių pa
žiūrų žmogus, skelbti, kad aš 
tautininkas, bet aš turiu pasa
kyti, kad geriau būti tautinin
ku arba kataliku, tik jau ne 
bolševiku!

Ir dar patarčiau, kai ką ra
šysi, rašyk geriau pagaliojęs ir 
gavęs geras informacijas, kas 
ir Tamstos korespondenc‘jai 
duos daugiau vertės. O su to
kiais rašiniais nepažeminsi ma
nęs, nes aš buvau lietuvis ir to
liau busiu ir veiksiu kaip pri
dera tikram tėvynainiui.

O Tamstai ’ patarčiau važiuoti 
į Rusiją, ten rasi geresnį pasi
sekimą. Harry Kapturauskas

Chesterfield Skelbi
mai Visad Įdomus, 
Patraukianti

Dalyvauja Kino žvaigždės
Chesterfield cigaretų skelbi

mai yra visad priruošti ne tik 
prekes parekliamuoti, bet ir su- 
įdomauti skaitytojus. Nauja se
rija skelbimų pradeda tilpti 
Amerikos laikraščiuose šią sa
vaitę. Pasižymėję asmenys, ki
no žvaigždes ir' svarbus įvykiai 
lošia svarbias roles tuose skel
bimuose.

Ligget & Myers, Chesterfield 
išdirbėjai, leidžia “Professor 
Quiz” radio programos, reklia- 
muot Velvet tobaką, antradie
nio vakarais, 9:30 vai., per Co- 
lumbia tinklą.

Fred Warings “PJeasure 
Time” programai leidžiami per 
National tinklą 5 vakaius sa
vaitėje, o Glen Miller’s “Moon- 
light Serenade” per Cdhimbia 
tinklą. Tai Chesterfield progra
mai.

Chesterfield skelbimų kam
panija yra vedama ir magazi
nuose, ir kitokioje rekliamoje.

(Sk.)

AMERIKOS LIETU 
Viu VAIZBOS 

BUTAMS
Per vasarą, kaip paprastai, 

Vaizbos Butai nelaiko mit.ngų, 
nemitingavo jie ir šiemet.

Dėl to ir Ekonominio 
valdyba laukė rudens,

Centro 
kada 
posė

džiauti, kad nariai galėtų savo 
ir Centro re kalus aptarti.

Be to, musų tautai ir visai 
lietuvių išeivijai iškilo nauji di
deli rūpesčiai ir pareigos, todėl 
reikėjo, mums palaukti, kad ki
ti tautos darbai butų sutvarky
ti..

Štai Lietuva tapo svetimos 
despotiškos valstybės pavergta, 
ir Amerikos lietuvių srovėse 
prasidėjo naujas sąjūdis d rbt. 
už Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimą. Mes laikinai paliovė
me kalbėję apie savo reikalus, 
užleidžiant laikraščiuose vietą 
kitiems, svarbesniems reika
lams.

Lietuvos reikalais fondai jau 
susitvarkė, įsisteigė Lietuvai 
Gelbėti Taryba, prasidėjo dar
bas už Lietuvos nepriklausomy
bės atsteigimą.

Ek. Centro 
Vaizbos Butus 
ui su Lietuvai 
aukoti, remti
Nepriklausomybės

visuomenėje obalsį “SAVAS 
PAS SAVĄ — LIETUVIS Už 
LIETUVĮ!”

Dabar labiau negu kitados 
pirmiau mes turim rūpintis pa
laikyti savo b.znierias, profe
sionalus, savo įstaigas, organi
zacijas ir stipr.utis čiona., šio-

po lietuviai dirbti, kad galėtu
me būti drutėnni suteikti pagal
bos savo tėvynei, kada bus 
kalas.

Vaizbos Butai raginami 
ryti savo kolonijose naujus 
jus sutraukimui į savo ti 
visų musų biznierių, profesio-

rei-

cl i-

Žiemos metu rengti b.lius, 
prakalbas, su visuomene susiar- 
timo vakarus.

Visur ir v sada koki lietuvių 
autos vardą ir statyti j pr.eša- 

.q savo žmones Amerikos i:ol.- 
jniame ir ekonominiam j g, ve
ikme.

Vaizbos Butai primeni.ml at
siųsti Į Centrą savo mokesčius.

valdyba ragina 
uoliai kooperuo- 
Gelbėli Taryba, 
visus Lietuvos 

atkovojimo

Naujas Pakelis šventėms^
Kalėdų sezonui skelbimas pa

rodo Chesterfields naują šven
tėms kartoną. Tai yra vienas 
iš gražiausių ir gyviausių kar
tonų koki šis garsus cigaretas 
yra : turėjęs. “Chesterfield Ka
lėdų Mergaite” dėvi specialiai 
nupieštą kostiumą, štili uola 
garsiojo Merry Hull. . •

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
8 d. — Pirmoje spaudos atsto
vų konferencijoj Roose veltas 
pranešė, kad Amerikos vyriau
sybė parduoda britams naujaį 
gaminamus ginklus. Sako, kad 
45% naujai gaminamų ginklų 
perleidžiami britams. Amerika 
pesilieka tiktai 55%.

Vaizbos Butai gali rengt" sa
vo kolonijose viešas prakalbas, 
aukų rinkliavas, kaip jau paro
dė pavyzdį Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Butas, parsikvie? da
mas kalbėti iš Lietuvos pabė
gusius Dr. Vileišį ir Dr. Bačkų. 
Pasekmės buvo didelės, publi
kos netilpo į salę. Tas parodo, 
kaip lietuviai įdomaujasi 
tautos likimu

25c. metuose nuo nario. Tuo
jau reiks siųsti mokesčius ir už 
1941 metus.

Tie Vaizbos Butai ir biznie
rių bei profesionalų organizaci
jos, kurios dar nėra Ekonomi
nio Centro nariais, šiuomi kvie
čiami įstoti į Ek. Centrą pri- 
siunčiant savo valdybos antra
šus, savo vieną atstovą Į Ek 
Centrą ir narines mokestis po 
25c. nuo nario metuose.

Nemanykite, kad Ekonomi
nis Centras ir Vaizbos Butai 
buvo įsteigti tik su Lietuva rei-

Savi
ir gerove.
reikalai.

laikų labiau

savo

neguDabartiniu
kitados mums reikalinga žiūrė
ti savų, lietuviškų reikalų, di
desniu užsidegimu kelti musų

ganizuojami stiprinimui čia, A- 
merikoje, musų išeivių gyveni
mo, savų žmonių ir biznių rė
mimui ir. didiiiinntk *. kad mes 
galėtume lenktyniuoti su kitais 
biznieriais ir profesionalais.

Mes kaip lietuviai, norėdami 
paremti savo tėvynę Lietuvą^ 
pradėjom rūpintis ir jos ekono
minio gyvenimo parėmimu, jos 
produktų platinimu Amerikoje,

AR JUS RUKOT XIOĄRETĄ, l(VRIS>^^^^S£'..rJĮS^YRA' RŪKYTOJO; CIGĄRETAS

tik Lietuva liks laisva ir nepri
klausoma.

Bet, kaip amerikonų Vaizbos 
Butai kiekviename mieste, ir jų 
vyriausias Vaizbos Butų Cent
ras dirba savo biznių stiprini
mui Amerikoje taip ir musų 
Vaizbos Butai ir jų Ekonomi
nis Centras turėjo tikslo žiūrė
ti, rūpintis ir dirbti savo lietu
viškais reikaalis čia Amerikoje.

Rūpinkimės patys savo reika
lais. Niekas kitas nedirbs už 
mus.

Amerikos Liet. Ekonominio 
Centro Valdyba:

Chas. K. Pikiel, Pirmininkas

V

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

GERESNIU SKONIU

PADARYKITE JŪSŲ SEKANTĮ PAKEU

i J, Lįi lt

Rūkytojai kaip Tamsta randa
CHESTERFIELDS

labai gaivinančius su savo

VEŠESNIU

F. Petrulis, Vice-pirm.
A. S. Trečiokas, Iždin.
K. S. Karpius, Sekretorius

Valdybos nariai:
Zigmas Jankauskas, 
Jonas Valaitis.

$6.00 
$6.00 
S6.25 
$5.75 
$5.25

EGG _______ -............
NUT ______________
LUMP ........................
MINE RUN ------------
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! — SAUKITE 
DIBNĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tiil. ARDMORE 6975

EU.EN DREW
Faramount Žvaigždė 
ir 1940m. Įtrinkimas 

Panelė Veteranas Svetimu 
Kary, tuoj pasirodys 

“Texas Rangers 
Ride Agata”

,v vieno

tikrina Alkiai l®n9v

Kiekvieną sykį užsidegate Chesterfield jūs 
žinote, kodėl jis vadinamas Rūkytojo Ciga- 
retas. Todėl, kad Chesterfield’s tikra kombi- 
nacija puikiausių augintų tabakų suteikia 
jums viską ką rūkytojas gali reikalauti . . . 
vešesnį, geresnį skonį kuris yra aiškiai leng
vesnis. Jūs negalite nupirkti geresnį cigaretą.

M^terfield
Copyrifht 1H0, lacecrr S Mm* Tobacco <Ca>

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLEITU
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina
$9-50 
ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 J 
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2458 WEST 63rd STREET

Prospect. 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas

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

nuo laisniuotų den
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Karo paliaubų sukaktis
Prieš 22 metu, 11 valandą priešpiet, sustojo pasau

lio karo mūšiai. Vokietija besąlyginiai pasidavė ir pa
dėjo ginklus.

Šiandien, kuomet pasaulis atsimena tas paliaubas ir 
apgailestauja milionus žuvusiųjų mūšių laukuose gyvas
čių, Europoje, Azijoje ir Afrikoje siautėja naujas ka
ras. Gręsia pavojus, kad į jo verpetą vėl bus įtraukta 
Amerika.

Ši nauja pasaulio skerdynė gali būti taip pat ilga 
ir gali atnešti žmonijai dar didesnių kentėjimų, negu 
pirmoji. Daugeliu atžvilgių ji yra pereitojo pasaulio ka
ro tęsinys. Taika, kuri sekė po 1918 m. lapkričio 11 d., 
buvo tiktai pertrauka tarpe mūšių. Ji neišsprendė tų 
problemų santykiuose tarpe tautų ir tarpe įvairių 
sluoksnių tautose, kurios iššaukė pirmąjį pasaulio karą.

Vokietijos militarizmas prieš 22 metu padėjo gink
lus, bet jo šaknys nebuvo išrautos; ir, praėjus keletui 
metų, iš tų šaknų išdygo dar bjauresnė piktžolė. Jai pa
dėjo tarpti ekonominė ir socialinė suirutė, kurią paliko 
Europoje 1914-18 metų karas. Tautų Sąjunga, kuri ban
dė tą suirutę pašalinti, pasirodė persilpna, kuomet atsi
sakė į ją stoti Jungtinės Valstijos, — nors prezidentas 
Wilsonas buvo jos sumanytojas ir steigėjas.

Iš ekonominio chaoso Rusijoje gimė bolševizmas, 
Italijoje — fašizmas, o visoje eilėje kitų šalių — pana
šus į vieną jų arba antrą totalitariniai režimai. Sudarę 
sąjungą su bolševizmu ir fašizmu, Vokietijos militaris- 
tai vėl atnaujino karą, kuris buvo nutrauktas 1918 m. 
lapkričio 11 d. * •

Karas atsinaujino žymiai pasikeitusiose aplinkybė
se ir priemonės, kuriomis jisai yra vedamas, yra kito
kios. Nekalbant apie naujus ginklus, kuriuos šiandien 
vartoja kariaujančiosios valstybės, kiekviena jų dabar 
stengiasi ne tiktai militariniu budu pakirsti savo priešo 
jėgas, bet ir sunaikinti socialiniai-ekonominę santvarką 
savo priešo šalyse. Šis karas yra kartu ir revoliucija. 
Jisai yra ne tiktai tautų karas, bet ir pilietinis karas.

Sunku šiandien numatyti, kaip toli pažengs tos vi
dujinės atmainos, kurios vyksta, karui einant, atskiro
se šalyse, bet abejonės nėra, kad po šio karo pasaulis 
bus visai ne toks, koks jisai buvo pereitų metų rugsėjo 
1 d. Busimose karo paliaubose pergalėtojams ir jų tal
kininkams teks svarstyti daug didesnius ir daug labiau 
komplikuotus klausimus, negu tie, su kuriais buvo su
sidūrę Clemenceau, Lloyd Goerge ir Woodrow Wilso,n.

Šiandien žmonija kenčia dėl klaidų, kurios buvo 
padarytos Versalio konferencijoje ir paskui, vykinant 
tos konferencijos pagamintą taikos sutartį. Reikia tikė
tis, kad demokratijos, laimėjusios šį karą, tokių klaidų 
ateityje nebedarys.

Molotovo kelionė j Berlyną

Ne vienas iš tų, kurie para-' 
šus rinko, pateko į bėdą, nes 
pasirašiusieji dažniausia < aiški
nasi, kad jie buvo apgautu

Hitlerio ministeriai važinėja į Maskvą, tai kodėl Stali
no komisarai negali vykti į Berlyną? Pagrindas šitam 
komunistų draugavimui su naciais yra padėtas daugiau, 
kaip prieš metus laiko, ir visa, kas atsitiko per paskuti- ] 
nius 14 mėnesių, tuos jų draugingus santykius tik dar 
labiau sustiprino,

“Naujienos” tai nurodinėjo nuolatos. Po Maskvos 
pakto pasirašymo (1939 m. rugpiučio 23 d.) mes paša-Į 
kerne, kad Stalinas pasidarė Hitlerio talkininkas kovoje 
prieš demokratines valstybes. Komunistai dar bandė 
tuomet issisūkinėti, sakydami, kad Stalinas tiktai dėl!kalbos, Lietuvos žmonėms skie- 
taikos” padarė sutartį su naciais. Bet už savaitės laiko 
po tos sutarties paskelbimo Hitleris jau pradėjo karą, > 
o antroje pusėje rugsėjo mėnesio sovietų raudonoji ar
mija jau žygiavo į vakarus padėti naciams pribaigta i 
Lenkiją. į

Nenuostabu, kad Maskvos agentai ir klapčiukai 
“aiškino” tą Stalino susitarimą Su Hitleriu, kaip “tai
kos” darbą. Bet labai nuostabu, kad iki paskutinio lai
ko — po visų Stalino agresijos žygių!
rėjo tiesos matyti daugelis Amerikos ir Anglijos libera-piawis_ rūpėjo risai ne tautos 
lų. Net prezidentas Rooseveltas ir premjeras Churchillas gerj)ve’ 41k savi asmeniniai 
davėsi Maskvai apgauti! Anglijos valdžia pasiuntė į 
Maskvą ambasadorių Crippsą jbolševikuojantį .“kairia- 
sparnį”), kad jisai “papirktų” Staliną, siūlydamas jam] 
įvairias koncesijas prekyboje, O Jungtinių Valstijų ad-i 
ministras!ja leįdo bolševikams pirkti Amerikoje gaso-' 
liną lėktuvams ir mašinas ginklams dirbti, tikėdamasi,

RUSIŠKAS “PATRIO
TIZMAS

Ateinantieji iš Kauno laik
raščiai yra pilni straipsnių ir 
apie sovietų Rusiją ir apysakų 

j bei eilėraščių, verstų iš rusų

pijama rusiško patriotizmo 
dvasia. :

i f

Įdomus šituo atžvilgiu yra 
straipsnis, tilpęs “Darbo Lietu
voje” rugsėjo 14 d,, apie “Kuli
kovo raupio’’ 500 metų sukak
tuves. Jame garbinama Rusijos 
kunigaikščiai, kurie “rinko” 
rusų žemes ir augino rusų tau- 

dar vis neno-lios jėgas.. Kad tiems fcunigaikš-

ir dinastiniai interesai; kad jie, 
neva augindami rusų tautos jė
gas, tikrumoje išnaudojo ir, 
galų gale, ją visiškai pavergė, 
•— apie tai straipsnyje neužsi
mename nė vienu žodžiu.

Patį “Kulikovo mūšį” (įvy

draugavęs su naciais. se> Prie Dono uPės) straipsnio
Jau laikas demokratinėms valdžioms suprasti, kad Pyto5?u/„„lap^S taip’ 

pataikavimu diktatoriams job nieko nelaimės, o tiktai 
sustiprins savo priešus. Stalinas yra toks pat agreso
rius, kaip Hitleris ir Mussolini. Tai trys “broliai raz-! 
baininkai”, kurie eis išvien tol, kol jų nesustabdys de
mokratinių valstybių jėga. Jie gali tarp savęs susipešti 
ir kits kitą išduoti, bet tai įvyks tiktai tuomet, kai jie 
pamatys, kad jiems visiems gręsia kartuvės.

Molotovo atsilankymas; pas nacius turės padaryti 
galą tiems kvailiems demokratijų flirtavimams su Hit
lerio partneriu.

-l U’liAJU

APŽVALGA
DEGINA KNYGAS

Nacių valdžia' Norvegijoje 
įsake sudeginti visas knygas, 
kurias yra parašiusi garsioji 
novėliste, Nobelio prizo 
toja, Sigrid Undset.

Norvegų “penktosios 
nos” vadas, Quisling,
kad tos rašytojos veikalams 
Stingą “tautines dvasios”.,- 1

laimė

kolo- 
sako,

prezentuoja Quislingas, kuris 
pardavė savo kraštą Hitleriui!

KONCENTRACIJOS STO
VYKLĄ VADINA 

“SOCIALIZMU”

Berlynas, Maskva ir Roma paskelbė, kad sovietų 
liaudies komisarų pirmininkas ir užsienių reikalų komi
saras, Viačeslav Molotovas, vyksta į Vokietiją tartis su 
naciais. Manoma, kad jau šiandien jisai bus Berlyne.

Sovietų komisaras, kaip sako telegrama iš Berlyno, 
daro šią vizitą naciams, atsilygindamas už Ribbentropo 
atsilankymą Maskvoje pereitų metų rugpiučio mėnesį, 
kuomet buvo pasirašyta sovietų nacių “nepuolimo su
tartis”. Berlyne, jisai tęs diskusijas su vokiečiais “rė
muose draugingų santykių, kurie yra tarpe tų drięjų 
šalių”.

Jeigu spręsti pagal tai, kas įvyko pernai metais, 
kai Hitlerio užsienių reikalų ministeris nukeliavo 
Maskvą, tai reikia laukti, kad Stalino komisaras važiuo
ja pas nacius pasirašyti kokią nors naują sutartį, dėl 
kurios Berlynas su Maskva jau yra susiderėję. Moloto
vo vizitas bus tiktai nauja solidarumo demonstracija 
tarpe nacių ir komunistų. z -

Į Berlyną keliauja taip pat ir Mussolinio užsienių 
reikalų ministeris, grafas Galeazzo Ciano, kuris, vei
kiausia, taip pat dalyvaus toje totalitarinių valstybių 
“meilės puotoje”. \ ]

Pasaulio spaudoje ši Molotovo-Skriagino. kelionė įi 
nacių sostinę, iššaukė nemažą sensaciją, ir tai, iš tiesų, 
yra nepaprastas įvykis. Bet ko čia daug stebėtis? Jeigu

i!

St. Miščikas-žiemys.

Dėl Platformos už Lietuvos
Nepriklausomybės Atgavimą

sigyveno vieni su kitu ir suda
rė lyg atskirą žmonijos šeimą, 
eurios interesai bendri intimiu 
atžvilgiu ir ko negalima paneig
ti.

Vienu tokiu viena tu yra Lie
tuva. Lietuva su visais savo gy
ventojais, tiek lietuviškai tiek 
kitoniškai kalbančiais sudaro 
atskirą šeimą žmonijoje. .

Ne visos mažumos susigyve
no, susiliejo į vieną kūną, bet 
tai galima skaičiuoti vien laiko 
atžvilgiu. Pav. rusai pas mus 
atvykę aštuoniolikto šimtmečio

(Tęsinys) 1

II.
Šiandien labai dažnai galime 

išgirsti tarp žmonių išsireiški
mus, kaip pavyzdžiui: “Koks 
skirtumas būti po rusais ar ne
priklausomais, jei nepriklauso 
mi būdami buvome taip pat 
visą laiką pavergti: iš karto po. 
krikščioniais demokratais, vė
liau po tautininkais?”

Tai pagrindinis klausimas, į 
kurį reikia aiškiai atsakyti ir 
kuris turi būti pagrindu busi
mai kovai.

Nereikia leistis į dideles filo
sofijas ir aukštą diplomatiją, 
kad atsakyti į šį klausimą. Ko
dėl mes norime būti nepriklau
somi ?

Ar todėl, kad musų tautine 
garbė to reikalauja? O kas ta 
tautinė garbe?

Juk jei mes į nepriklausomy
bę pažiūrėsime vien iš taip va
dinamo tautinio, nacionalistinio 
taškaregio, prieisime prie ab
surdo. Aš nesu tautininkas to
dėl, kad likimas mane paskyrė 
gimti lietuviškoje šeimoje, ku
rioje, tiesą pasakius, dar kūdi
kystės metu mane tuojau mokė 
visų kalbų. Aš dargi nenoriu 
žiūrėti į tautybę iš seno, klasi
nio taškaregio. Aš į tautybę 
žiuriu grynai, kaip keistai tai 
beišrodytų, iš kalbos atžvilgio 
ir visa kita sprendžiu žmonijos 
atžvilgiu.

Lietuvis, rusas, vokietis, len
kas, žydas ar kitos tautybes 
žmogus yra vien dalelė visos 
žmonijos. Ir žmonijos, visos 
Žmonijos reikalai turi būti pir
moje vietoje, o jau vėliau at
skiros tautybes, atskiros klasės, 
jr dargi šeimos.

Jei pirmiau pavienė šeima ir 
dargi pavienis individas turėjo 
laisvę, bent nominalų, apsisprę
sti savaip, šiandien ta laisvė 
jam atimta.

Visa žmonija naujų, pasireiš
kusių pasaulyje srovių sukata
loguota, suskirstyta ir indivi
das pražuvo. Šiandien vokiečiui 
nesvarbu kas jus iš esmės, bet 
svarbu, kas jus iš prigimties nc- 
cionaliu klausimu. Valstybė, sa
vo rėžtu, nežiūri kas jų iracio
naliu atžvilgiu, bet jei jus esa
te tos valstybės ribose, turite 
laikytis valdančio luomo nuo
statų, turite aukotis taip vadi
namai valstybei, kuri jums daž
niausiai skiria tik vergo ar vai
kų perėjimo rolę.

Bet visgi męs negalime pa
miršti istorijos pamokų ir rea
laus gyvenimo.

Šiandien ieškoti rasės grynu
mo tas pats, kaip ieškoti tur
tuolio, kuris išsižada savo turtų 
vargšo naudai. Bet taip pat ne
galime paneigti, jog tautos yra, 
yra ne tik kalbos atžvilgiu, bet 
visu kuo, t. y. žmonijos viena- 
tai, kurie ilgai gyvendami vie
noje vietoje, plakami kartu vie
no ir to pat likimo bizūno, su

niolikto šimtmečio antroje pu
sėje, prasidėjus rusifikacijai, 
neįstengė susilieti su mumis, gi 
lenkai, kurie atsirado pas mus 
vėliau, daugiausia dirbtinu bu
du, nes buvo ištautinti lietu
viai, visgi geriau susigyveno su 
lietuviais, negu toki rusai. Ir 
vienas svarbiausias jų atstovas 
— Adomas Mickevičius, nors ir 
kalbėdamas lenkų kalba —- 
skaitė savo šeima —- lietuvius.

sai būdavo aprašomas carizmo 
laikais “patriotiškuose” Ilovais- 
kio ir kitų atžagareivių “istori
jos” vadovėliuose. Rusų didysis 
kunigaikštis Dimitrijus yra pie
šiamas, kaip herojus, kuris su
mušė totorių chaną Mama jų, 
turėjusį dvigubai didesnę ka
riuomenę, negu rusų. Esą, Ma
ma jus atėjo į pietinę Rusiją su 
300,000 kareivių, o Dimitrijaus 
kariuomenė susidėjo tiktai iš 
150,000 vyrų. Be to, totorių 
.chanui ėjo į talką Lietuvos ku
nigaikštis Jogaila. Dimitrijus 
pirmiausia sutrukdė totorių su
sijungimą su lietuviais, o pas
kui stojo į mūšį su Mama jaus 

| pulkais (rugsėjo 8 d. 1380 m.) 
— ir juos sutriuškino.

“Kulikovo lauke”, pasako
ja tas paleckinis istorikas, 
“liko užmuštų apie 200,000 
vyrų: apie 50,000 rusų ir 
150,000 totorių,

Rusijos “herojus”
Tik pamanykite, koks 

bukladaris tas rusų kunigaikš- 
DAUG MUSSOLINIO ŠNI-1 tis Dimitrijus: jisai no liktai 

PŲ AMERIKOJE nugalėjo dvigubai stipresnį už 
-h--------- save priešą, bet užmušė pusę

Kongreso komitetas, kuris jo kareivių — lygiai tokį skai- 
tyrinėja “ne-amerikinius veiki- čių, kokį jisai pats turėjo! Nei 
mus”, žada suimti 3,000 sveti- Aleksandras Makedonietis (“Di- 
mų valstybių šnipų. Didžiau- dysis”), nei Napoleonas Bona- 
sias tų šnipų skaičius esąs už- partas (“Didysis”) nėra laimė- 
tiktas tarpe italų fašistų. Po ję tokių pergalių, — nors pa- 
fašistų seką .naciai, o po jų — šaulio istorijoje Dimitrij Don- 
komunistai. skoj visai nėra laikomas dideliu
^Komiteto pirmininkas, kon* genijum.

gresmanas Dies, neseniai pa« 
reiškė:

“Kelios dienos atgal mes 
padarėm kai kuriose italų 
organizacijose kratas ir ra*Į 
dome apie priešvalstybinę jų 
veiklą daug svarbesnių įro
dymų, negu apie narių ir ko
munistų organizacijas.** ] 
Sakoma, kad organizuotų fa

šistų Amerikoje yra apie 25,- 
C00. Ne visi, jie, žinoma, yra 
šnipai. Dauguma pritaria fašiz\ 
mui, kaipo ridėjai”.

Komunistų tarpe irgi yra 
daug didesnis skaičius “ideji*

’ " ■ ' . ■ io

kooperacij ų( 5, turtus, “sekvest
ruoja” raucįpnąrmieęių naudai I 
privatinius žmonių namus ir 
butus.

. t' ‘

Tai ne socializmas, bet kalė
jimas arba koncentracijos sto* 
vykia. Tokia/r santvarka gali 
džiaugtis įtiktai vergas, kuris 
nesupranta, i ką reiškia lais vė. siu-

Dar ryškesnis susigyvenimas 
yra pas žydus, kuriems tiek 
daug tenka už simpatizavimą 
rusams — bolševikams.

Kas gerai pažįsta Lietuvos

mą rusams pažvelgtų kitoniš
kai. Žydai, patenkinti rusais 
dviem atžvilgiais: 1) iš baimės 
prieš vokiečius, 2) dėl to pat 
klaidingo supratimo apie rusus 
šiandien kaip visi komunistai, 
kurie tiki, jog ten dar komu
nizmas.

Esmėje žydai, Lietuvos žy 
dai, labai susigyvenę su Lietu
vos tauta ir kas pažįsta jų .tau
tosaką, jau susikurusią Lietu
voje, tai turės pripažinti.

Vienas profesionalas “pehU-- 
tako jų” spaudoje rašo:

“Tarp Amerikos lietuvių 
socializmo idėjos buvo skie^ 
pijamos per 40 metų ir ka-; 
da Lietuvoje įsikūnijo sočia-1 
lizinas, tai musų lietuvių so
cializmo idėjos skiepyto jai,! 
vieton džiaugtis ir džiūgauti, 
it perkūno trenkti ir apglu- 
šintj, siunčia prakeiksmą ant 
galvų savo brolių ir sesių !< 
Ar tai ne sarmata?”
Jisai pats čia kalba, kaip 

“apghišintas”. Nes juk niekas 
prakriksmo ant galvų savo bro
lių ir sesių Lietuvoje nesiunčia. 
Tie Amerikos lietuviai, kurie 
nepritaria bolševikų., okupa.ci- 
U-’' r ---- ’r*'- ’’’ \ •AT*' r-——‘.r- j.
neš, bet jos okupantus, bolšed 
vikus. . : i ■ į

O kai dėl spriabmm idėjoj 
tai visi tie, kurie ją nuoširdžiai; “idealistas 
per metų metus skelbė,i. visuo-į 
met aiškino, kad ji privalo buH 
ti paremta asmens ir pilietį 
laisve. O ar'Stalino•komisaraiį‘homumriių partija statė wvo 
suteikė laisvę Lietuvos žmo- kandidatus įvairioms valdinėms 
nėms? Visi žino, kad ne.^į , ..........
suvaržė žmones labiau, negu šus, kad žy kandidatų vardai 
kad jie buvo suvaržyti prie ;
nosios valdžios. į žmonės, kurie davė savo para

Be to, bolševikiški okupan- šus komunistams, yra šaukia 
tai atėmė uljniukamš Jeisę, 
pirkti ir parduoti savo žemę ir 
gyvulius, pastatė komisarus 
“prižiūrėti” pramonės ir pre
kybos įmones, sitlconfiškavo”

jai, smerkia ne Lietuvos žmo-įniy” Stalino garbintojų, negu 
tikrų Maskvos agentų, tarnam 
jaučių bolševikams už pinigus. 
Bet nelengva atskirti, kuris yra 

f, p kuris šnipas. ?
Pastaruoju laiku į Dies’o ko*; 

Miteio rankas pateko dUug ko* i 
munistų vardų ir adresų. MaL J __ * . u. Ai- t1

vietoms ir rinko piliečių
- ’’ ji'1 ' “ ' '■** ' ‘I

birtų įdėti į haliotą. Dabar jtte' 
žmonės, kurie davė savo para-, 

“ * L-j 
mi pasiaiškinti: kodėl jie ®įJ 
šeši? ar jie suprato komunistu 
programą? ar jie Amerikoje' 
nori tokios tvarkos, kaip Rusi- 
joje? ' ’

Tačiau keistas dalykas, kad 
po šito baisaus totorių sutriuš
kinimo rusų kunigaištis Dimit- 
rijus nesiliovė ir toliau mokė
jęs duokles totorių ehanui. Iš 
tiesų, tai dar per šimtą metų 
po “Kulikovo mūšio” Rusija 
vilko totorių jungui Tai pripa
žįsta ir pats “Darbo Lietuvos“ 
bendradarbis, kuris sako;

“Nors šis mušis galutinai 
Auksinės Ordos galybės ne
sutriuškino, ir po to totorių 
jungas rusams teko vilkti 
dar visą 100 metų (totoriai 
galutinai sutriušldnti tiktai 
1480 metais), bet Kulikovo 

' nulšis išsklaidė legendą, ka<l 
Auksinė Orda yra nenugali
ma; jis sustiprino rusų pasi
tikėjimą; jis įrodė, kad su
tartinėmis, suderintomis jė
gomis galima nuveikti bį 
didžiausią jėgą.M
Tai ;ve k«kį ^‘patriotišką^ jisai vistiek vėj keliavo į Auk- 

pamokslą Lietuvos žmonėms 
padare koniunisių laikrašlis jš 
los pasakos apie rusų kuni- 
gaikštį Dimitrijų.

Istorikai, kuriems rupi ne 
Rusijos kunigaikščių garbe, bet 
tiesa, mano apie tą “Kulikdvp 
mūšį” visai kitaip, Jie sako, 
kad tikrumoje jokio mūšio te
nai nebuvo. Totorių ir rusų ar
mijos sustojo viena prieš kitą

• >

ir nė viena nedrįso pradėti 
kautynes. Išstovėjusios ištisą 
dieną, jos naktyje pasitraukė— 
totoriai į pietus, o rusai į šiau
rę, taip kad. kai prašvito, “mū
šio laukas” buvo tuščias.

Apie kunigaikštį Dimitrijų 
sakoma, kad jisai buvo didelis 
bailys. Nors totorių chanas Ma- 
majus neturėjo drąsos jį pulti,

kinę Ordą (chano sostinę) su 
“poklonu” ir didelėmis dovano
mis, prašydamas chaną nepyk
ti. štai dėl ko da ir po to ta
riamo “mūšio” rusai per šim
tą metų buvo mongolų vergai. 
Ir būdami po mongolų jungu, 
jie prisigėrė mongolų dvasioj 

aklas gali šiandien 
žiauriame Stalino

kurios tik 
nepastebėti 
despotizme.

V

dainas žydus, ypač užsienyje, 
priėjau prie šios išvados, jog 
laikas dildo kalbos skirtumus ir 
išsidirba papročiai ir reikalavi
mai teritorijos atžvilgiu prisi
taikant prie gyventojų daugu
mos reikalavimų. Visos mažu
mos, gyvenančios kurioj nors 
valstybėje — turi persiimti 
daugumos gyventojų dvasios ir 
virsti dalimi tos daugumos, tau
tiniu atžvilgiu, vienodai kalban
čios daugumos dvasios.

Paiiųkime žydus gyvenančius 
užsienyje emigracijos kraštuo
se. Jie visi žydai, ir kiek žino
me, žydai nelabai tesimaišė su 
tautomis, kurių tarpe jie gyve
no, nes pas juos tautinis ir ti
kybinis pradas buvo vienodos 
svarus, ir visgi koki jie skirtin
gi. Jau taip artimi žydai, kaip 
kilę iš Lenkijos vidaus ir Lie
tuvos — nesugyvena, nesusikal
ba, jų budai skirtingi. Tuo skir
ti ilgesni ir tarp savęs nesugyve- 
ną Austrijos Galicijos bei Vo-

Lietuvos žydais.
Maža to, lietuvių žydų anek

dotuose Lenkijos žydas visuo
met kvailutis, kaip lietuvių a- 
nekdotuosc vokietis po pietų. 
Maža to, lietuvio žydo akimis 
žiūrint, lenkas žydas — visuo
met išdidus, bet nususęs, apga
vikas, nesilaikąs žodžio ir t.t. 
Ar ne panaši lietuvių nuomonė 
apie lenką?

Ir tai tik parodo, jog tauta, 
nors daugumoje kalbanti viena 
kalba, įstengia laikui bėgant į- 
siurbti į save visas mažumas ir 
tokiu budu susidaro viena šei
ma, geografuos atžvilgiu, kuri 
turi bendrus interesus, bet, ku
rie, aišku, vėliau skirstosi socia
liu atžvilgiu.

(Bus daugiau) •

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

P
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JONAS BILIŪNAS - DARBO ŽMONIŲ 
RAŠYTOJAS

Toli nuo tėvynės, Zakopanė
je, paliko nuoširdų ir graudų 
testamentą:

“Kai numirsiu man pakaskit 
Ant šventosios upes kranto, 
Kad matytų kapas sodžių, 
Kūdikėlis, kur užaugau;
Kad girdėtų tą dainelę 
Motinėlė kur dainavo, 
Kai ant kelių mažą migdė 
Ar lopšy mane lingavo“.
Ir tik šįmet, po trisdešimties 

metų, musų rašytojai rimtai 
susirūpino šį Jono Biliūno tes
tamentą įgyvendinti ir tik šį 
pavasarį žada Biliūno palaikus 

' parvežti į Lietuvą, į jo numy
lėtąsias Šventosios pakrantes.

Jono Biliūno vaikystė buvo 
skurdi ir varginga, kaip ir vi
sas jo gyvenimas. Apie porą 
metų jis ganė tėvo gyvulius. 
Mažą jį mokė kažkoks “direk
torius“ iš Pasvalio, nepapras-

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

SUDRIKO
29 Metų Sukaktuvių

RADIO IŠPAR
DAVIMAS

Zenith, RCA Victor, 
Philco ir Kitos 1941 

Metų Radios

Dabar perkant didelė 
nuolaida ir dovanos 

dykai

Electric Clock FREE with this 
Philco Jubilee Special. 8 tubes, 
new Overseas Wave-Band, start- 
ling 1941 Philco inventions. 
Hurry—offer limited!

Jos.F.Budrik
FURNITURE 

HOUSE
3409-11 S. Halsted St.

TeL YARDS 3088.

tai geras žmogus, už ką jis 
žmonių buvo pavadintas Anio- 
lu. Jo kitokios pavardės vietos 
gyventojai net nebežino. Vėliau 
J. Biliūnas mokėsi Liepoj aus 
gimnazijoje. Tėvai ir giminės 
iš Jonelio norėjo padaryti ku
nigą, tačiau Jonelis kunigu bū
ti griežtai atsisakė. Biliūnui 
tebesant ketvirtoje klasėje, vie
nas po kito minė abu jo tėvai. 
Nuo tada J. Biliūno gyvenimas 
pasidarė tamsus ir vargingas. 
Baigęs keturias klases ir atsi
sakęs važiuoti į kunigų semi
nariją, Biliūnas neteko brolių 
ir giminių globos ir, taip visų 
atstumtas, jis buvo paliktas sa
vo paties likimui. Tada jis gim
naziją baigė mokydamas kitus 
— versdamasis pamokomis ir 
šiaip taip uždarbiaudamas mo
kinių bendrabutyje. Vargingas 
gyvenimas bendrabutyje anks
tyboje jaunystėje Jonui* Biliū
nui suardė sveikatą ii* vėliau, 
jau gyvendamas net kiek ir 
geresnėse sąlygose, jis nepajė
gė pasitaisyti. Patekęs į skau
džią gyvenimo mokyklą, visų 
atstumtas ir pamirštas, Jonas 
Biliūnas iš pat jaunystės įsivė
lė į politinį gyvenimą, pasida
rė “ciciliku“ ir uoliai kovojo 
su sulenkėjusiais dvarininkais., 
kunigais ir religija, šie Biliūno 
jaunystės pergyvenimai ir įsi t i-i 
kinimai aiškiai atsispindi ir jo 
ankstyvesniuose raštuose — 
“Per sapną“, “Pirmutiname 
streike“ ir “Be darbo“.

Baigęs gimnaziją, Biliūnas 
kurį laiką mokėsi Dorpato uni
versitete — studijavo medici
ną, domėjosi visuomenės mok
slais ir aktingai dalyvavo stu
dentų priešcaristiniuose sąjū
džiuose. Netrukus įvyko Dor
pato universiteto studentų riau
šes ir Biliūnas iš universiteto 
buvo pašalintas'ir h'eteko teisių 
įstoti į bet kurį Rusijos univer
sitetą. Tada jis sugrįžo į Lietu
vą ir čia dirbo visuomeninį ir 
tautinį darbą — tarp žmonių 
platino draudžiamas lietuviškas 
knygas, slapta organizavo so
džiaus jaunimą, gindamas dar
bininkų reikalus, rašinėjo įvai
rius straipsnius į “Darbininkų 
Balsą“ ir kitus Tilžėje leidžia
mus lietuviškus laikraščius. 
1903 metais Biliūnas įstojo į 
Leipcigo universitetą ir ėmė

ROOFING
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

Čia Nereikia Cash
Rolė**-100 ket. pėdų .......  $1.00
Skystas Stogams Ce.men- 35d 

tas. (5 gal. ken,) gal.
Wallboard-dideli šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda ............ .... 2c
Maliava, reg. $1.95, spec. $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3*4c 
Cedriniai Postai (7 pėdų) 10c 
Storm Sash, did. mierų, $1.001 

kaip yra, .............
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrai 

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO. 

3800 S. Western Avė. 
Tel, LAFAYETTE 2191

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 
v. v., nedaliomis 8 v. r. iki 12 

vai. dienos.

WCFL 970 k. nedėlios vakare 
5:30 iki 6:30 P. M. žymus Badio

Teatras -r Makalai ..

Sopinę
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

yąl. vakarę.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
••

studijuoti ekonomijos mokslus. 
Tačiau šie mokslai nesiderino 
$n jo rašytojo ir menininko 
palinkimais, todėl netrukus jis 
metė ekonomijos mokslus ir 
ėmė studijuoti vien dailiąją li
teratūrą. Ypač jis domėjosi 
Duonelaičiu, kuris savo “Me
tuose“ aprašė Mažosios Lietu
vos darbininkų baudžiauninkų 
gyvenimą. Gyvendamas užsie
niuose, Biliūnas pradėjo ma
žiau domėtis politiniu gyveni
mu, ir pagaliau, išvažiavęs į 
Ciurichą studijuoti dail'osios 
literatūros, visai atsisakė nuo 
politinės veiklos ir išstojo iš 
politinių partijų. Tačiau, net ir 
nuo politinės veiklos atsisakęs, 
Biliūnas gyvai domėjosi darbo 
žmonių gyvenimu ir temos iš 
darbininkų ir vargdienių gyve
nimo jam buvo mielos iki jo 
gyvenimo pabaigos. 1914 me
tais, vasarą, Biliūnas vedė Ju
liją Janulaitytę. Varge ir neda- 
tekliuje gyvendamas, Biliūnas 
jau ankstyboje jaunystėje bu
vo netekęs sveikatos ir Ciu
riche 1904 metais jis pasirodė 
esąs aiškus džiovininkas. Pra
dėjus jam rimčiau sirgti, į Švei
cariją jo slaugyti nuvyko ir jo 
žmona. Iš Šveicarijos dar kar
tą jis sugrįžo į savo tėviškę ir 
1905 metais iš čia jis išvyko 
į Zakopanės džiovininkų sana
toriją," kur ir mirė 1907 m. 
gruodžio 8 d.

Jono Biliūno kūryba yra la
bai negausi ir kukli — vos vie
nas jo raštų tomelis. Tačiau ir 
šis vienas. kuklus raštų tome
lis jo vardą įamžino musų li
teratūroje, ir neapsiriksime sa
kydami, jog Jonas Biliūnas ne 
tik kad šiandien dar nėra mu
sų istorinis rašytojas, bet ir 
ateityje dar ilgai jis bus žmo
nių mėgiamas ir mielai skaito
mas. /

Jonas Biliūnas yra darbo 
žmonių rašytojas—darbo žmo
nių gyvenimo vaizduotojas. Sa
vo raštuose Biliūnas daug ųu- 
sia vaizduoja darbininkų, vals
tiečių ir šiaip vargdienių gy
venimą. Biliūno vaizduojamas 
darbininkų gyvenimas yra skur
dus, vargingas, liūdnas ir ne
laimingas. Biliūno vaizduoja
mų darbininkų gyvenime nėra 
tokios valandėlės, kada darbi
ninkas jaustųsi laimingas, bent 
vieną akimirką butų atitrukęs 
nuo vargų ir nelaimių. Darbi
ninkai pradeda dirbti nuo ma
žų dienų ir dirba tol, kol pajė
gia, o paskui jie yra negailes
tingai išmetami į gatvę ir ten 
su savo šeimomis badauja ir 
elgetauja. Valstiečių gyveni
mas yra taip pat nelengvesnis 
— juOjs kamuoja sunki bau
džiava, ponų vergija. Vaizduo
damas tokį skurdų ir nykų var
go žmonių gyvenimą, Biliūnas 
savo raštuose tarsi sakyte sa
ko, jog žmogaus laimė gludi 
jo nuolatiniame siekime, kovo
je ir pasiaukojime dėl kitų ge
rovės.

J. Biliūnas trumpame apsa
kymėlyje, be didelių užsimoji
mų, moka sukaupti tiek daug 
skaitytoją pavergiančių jausmų 
ii* tarp savęs, skaitytojo ir ap
rašomojo dalyko sudaro tokį 
tamprų ryšį, jog tas vienas 
bruožas jo vaizdelius padaro 
tikros ir didelės meninės vertės; 
kuriniais. Biliūnas yra nepa
prastai jautrios ir kilnios sie
los rašytojas. Kiekviename jo 
raštų puslapyje dvelkia užuo
jauta silpnesniajam, žmonišku
mas ir nuoširdumas. Daugelis 
Biliūno apsakymėlių sukelia 
skaitytojo gailestį ir užuojautą. 
Apsakymėlyje “Tikėjimas“ ma
žos šveicarų mergaitės tikėji
mas skaitytoją sužavi savo 
nuoširdumu ir kuklumu ir, pa
skaičius šį apysakymėlį, skaity
toją, panašiai kaip ir jo auto
rių, apima* sunkus liūdesys ir 
jam graudu, kodėl ta mergaitė 
turėjo nueiti nepaguosta ir ne
suraminta. Kai skaitai vaizde!’ 
“Kliudžiau“, kur mažas, žiau
rus medžiotojas be reikalo nu
žudo nelaimingą katytę, tai, ro
dos, ir tau pačiam ant sielos

gula sunki to blogo darbo naš
ta, tartum pats butum pada
ręs tą nusikaltimą ir neju&o- 
mU pradedi nagrinėti savo są
žinę, ar nesi kada ką nors pa
našaus ir pats padaręs. Pana
šius jausmus sukelia ir “Bri* 
siaus galas“.
« “Kūdikystės sapnuose“ ir 
“Piestupy“ Biliūnas mums pa* 
rodo keletą savo skurdžios ir 
vargingos vaikystės bruožų, pa
puoštų giedria atsiminimų, pa
sakų ir savo gimtojo krašto pa
davimų dvasia. Pirmutiniuose 
Biliūno literatūriniuose bandy* 
muose, vaizdeliuose “Per sap
ną“, “Pirmutinis streikas“ ir 
‘Be darbo“ matome ne B.liu- 
no atsiminimus ir sapnus, bet 
jo tikrus asmeniškus ir skau* 
džius jaunystės pergyvenimus, 
susijusius su jo to ląiko įsiti
kinimais ir politine veikla, šie 
vaizdeliai mažiausia turi me
niškos vertės, tačiau jau ir 
juose esama “biliuniškumo“ '— 
užuojautos nelaimingiesiems, 
žmogaus sąžinės palietimo.

Užsieniuose Biliūno parašyti 
vaizdeliai — Pūga kalnuose, 
Pakeleivingi, Nemunu, Tikėji
mas, Vagis, Laimės žiburys, 
Ant Ueflibergo giedra, Kėliu, 
žvaigždė, Kliudžiau ir kiti jau 
yra visiškai nepanašus į jo pir
muosius literatūrinius bandy
mus, parašytus jo jaunystės 
dvasios krizio. metu. Šiuose 
vaizdeliuose randame gana 
daug gražių gamtos aprašymų, 
švelnių, gailestį keliančių jaus* 
mų, nemaža įdėtos paties au
toriaus jautrios sielos, liūdnų 
ir vargingų gyvenimo vaizde
lių, be dirbtinumo, be kokios 
nors neapykantos, ko buvo 
ypač apstu jo pirmuose litera
tūriniuose bandymuose ir kas 
žymiai sumažino tų bandymų 
menišką vertęį Šie vaizdeliai 
mus sužavi ir patraukia savo 
paprastumu, meniškumu ir ne
paprastu mokėjimu palies, i 
žmogaus sąžinėje glūdinčią tei
singumo s tygielį! Panašios nuo* 
taikos kūrinėlių mes savo lite
ratūroje neturime.

Paskutiniais savo gyvenimo 
metais Biliūnas parašė Ubagą, 
Vieną rudenio>>dieną, Brisiaus 
galą ir Liūdną phsaką. Ir šiuęs 
vaizdelius perskaitęs dar Įtarią 
įsitikini, jog Biliūnas savo pa
prastais žodžiais tikrai moka 
prabilti į žmogaus sielą ir mo
ka įeiti į jo širdį.

Vertingiausias Biliūno kūri
nys, jo negausios ir kuklios 
kūrybos vainikas, yra “Liūd
na pasaka“. Šią apysakaitę Bi
liūnas parašė Zakopanėj, pen
kis mėnesius prieš mirtį. Joje 
vaizduojamas 1863 melų suki
limas. Apysakaite prasideda 
gražiu ir skaidriu autobiogra- 
fišku surašymu, jaukios ramy
bės ir grožio vaizdeliu. Auto
rius ilsisi šilelio apsuptame va-: 
sarnamyje, geria pušyno kva
pą, gėrisi vasaros giedra ir ste
bi džiugiaujančią gamtą ir 
puošnius, laimingus žmones. 
Staiga šį gražų ir jaukų rojiš
kos ramybes vaizdą .sudrums
čia klaikus ir baisus garsas — 
memento morj — atsimink, jog 
mirsi: “Tik staiga kažkoks 
ypatingas, niekados dar negir-i 
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dėtas balsas man ausyse sude
javo, tarsi senatvės skurdas, 
labai senas dr labai nelaimin
gas. Tam garsui nėra raidžių,; 
jo negalima žodžiu išreikšti —-j 
galima tik jaustu.. Atsigręžiau, 
nustebęs žiurėjau ii* laukiau/ 
Iš užu namų kertės išlindo se*J 
na, aukšta moteriškė. Bjo ji
nai tiesiai int mane, lazdele pa
siramsčiuodama ir ^dejuodama.- 
Ją pamatęs, greitai nusLukau.j 
Bet pajutau, kad jinai jau prie: 
manęs: stovi tiesiai manim sa*- 
vo baisias akis įbedusi. Neištu
rėjau, sudrebėjau ir atsigrę-; 
žiau. Pamačiau tas jos akis. Ne, 
tai ne akys. Tai buvo du taš
kai, klaikus be gyvybės. Tokį 
įspūdį, kaip tos jos akys gali į 
žmogų padaryti tik užgesusios 
žvaigždės, iš arti matomos.
Taip, tai buvo užgesusios 
žvaigždes. Tik los žvaigždes

dar rnątą* jos tiesiai į mane 
žiurėjo.“ Šios pusiau užgesu
sios būtybes pasąmonėje buvo 
užsilikę dvi mintys; “kiek po
nų.,. koki jie vi$i grąžąs../* ir 
“ar nežinai taįnsta, kur mano 
Petriukas“. Iš Šių jos žodžių, 
klaikių akių ir raukšlėto veido 
autorius sakosi išskaitęs visą 
šią liūdną pasaką, visą šios ne* 
laimingos moteriškės tragedi
ją. Toliau autorius prieina prie 
pačios apysakoj, 1863 metų su
kilimą. Maištingi tautos laisvės 
Šukiai randa atgarsio ir bau
džiauninkų .tarpe ir, kartu su 
kitais, pavilioja ir jauną gra
žiosios Juozapa tos vyrą Petrą 
Benį, Juozapota paslapčiomis 
baimingai stebi savo vyrą, kai 
tas vakarais ilgai s’aptai taria
si ir kalbasi su jai nepažįsta
mais asmenimis ir kitais bau
džiauninkais, kai pagaliau jie 
susirinkę už klojimo gimnasti
kuoja ir šokinėja su šakėmis. 
Pagaliau vieną dieną Petras 
Benis slapta išvyksta. Tačiau 
sukilimas baigiasi nelaimingai, 
ir Petras patenka į rusų nagus. 
Nesulaukdama savo vyro par
grįžtant, Juozapata eina į mies
tą jo ieškoti, Mieste didelis 
triukšmas, daugybė gražių ir 
puošnių ponų. Juozapatai ap- 
kvaišta galva ir ji tik kartoja: 
“Dieve, kiek ponų... koki jie 
visi gražus...“ Nemato ji lik 
savo Petriuko. Pagaliau, kai 
nuėjusi į miesto aikštę, ji kaž
ko paklausia, ar nematei tams
ta mano Petriuko ir pakelia 
galvą į viršų, išvysta kybantį 
savo vyrą, surinka klaikiu bal
su ir krinta ant žemės. Tada 
ji apserga ir nustoja sąmonės. 
Ji nieko daugiau nekalba tik: 
“kiek ponų... koki jie visi gra
žus...“ ir “ar nematei tamsta, 
kur mano Petriukas“. Už tuos 
žodžius iš karto ji bastoma po 
rusų kalėjimus ir tik jtada, kai 
jie įsitikina, jogJįjį yriškai
nustojusi sąmones |f n’ekam 
nepavojinga, išleidžiama iš ka
lėjimo ji* taip "keliaują per žmo
nes, nuolat kalbėdama apie sa
vo Petriuką tuos pačius žodžius 
ir amžinai jo ieškodama.

ši liūdna pasaka buvo pasku

tinis ir geriausias Biliūno ku- į 
nnys, jo “gulbės giesmė”. Pa
našaus 1863 metų sukilimo 
vaizdo mes, savo literatūroje 
neturime., šioje “Liūdnoje pa
sakoje“ aukščiausiame laipsny
je pasirodo Biliūno kūrybinis 
talentas ir šia savo apysakaite 

i Biliūnas daugiausia nusipelnė 
musų literatūrai.

Be to, Biliūnas dar yra para
šęs ir apie septynetą eilėraščių, 
šie eilėraščiai nerodo, kad Bi
liūnas butų galėjęs būti dideliu 
poetu. Taip pat Biliūnas yra, 
parašęs dar nemaža ir įvairių 
straipsnių darbo žmonių užta
rimo reikalais. Tuose straips
niuose Biliūnas taip pat parodo 
nemaža žmoniškumo ir meilės 
darbininkams ir visiems varg
dieniams.

Bendrai, vertindami visą Bi
liūno kūrybą, turime pasakyti, 
jog jojo esama daug žmoniš
kumo, daug kilnių ir gražių 
jausmų, kurie gaivališkai pa
vergia skaitytoją, sujaudina jo 
sielą ir pakelia ją aukščiau že
mo kasdieniškumo ir visų žmo
giškų silpnybių. Ir be to dar, 
ši visa Biliūno kūryba darniai 
derinasi ir su jo paties asme
nybe, su jo geru budu ir su jo 
vidaus gyvenimu. Prof. Myko
laitis apie Biliūną ir jo kūry
bą taip pasako: “Jautrios ir 
švelnios sielos rašytojas Biliū
nas visa savo kūryba plačiai 
mums atveria savo vidaus gy
venimą. Skaitydami jo raštus, 
matome jo mintis, ūpą, nuo
laiką, gyvenamąsias vietas iv 
net jo sveikatos būtį. Daryda
mas mus dalyviais savo išgyve
nimų, jis įveda mus į gamtą ir 
gyvenimą ne vien matyti ir 
stebėti, bet kartu jausti ir tap
ti jo sąmone ir sąžine. Ir ten
ka vien apgailestauti, kad taip 
maža jis to gyvenimo suspėjo 
mus praskleisti.“

Biliūno kūryba ypač yra 
brangf ir artima darbo žmo
nėms, nes darbas ir darbinin
ko gyvenimas Biliūno raštuose 
stovi ^pirmoje ir svarbiausioje 
vietoje. —A. Sirutis.
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Garsinkitės “N-nose”

PAULINA
RUSSIAN-TURKISH BATHS

ATEANKYKIT SVEIKATOS PIKTI
Pirtis naujai pertaisyta su akmenų krosnim. Čia gausite Elektros 
Trytmentus, Ultra Violet Sunshinę ir Infra Red Light Radiations.

A. F. CZESNA, Savininkas
1657 W. 45th St. kam p. So. Paulina Street
Moterims Sereęlpmjs — Phone feOU.LEVARD 4552

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš U d„ neš Nupšimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - 
atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3Vo% Vi Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 i”*.

WAN ASSOClATIONoFChic^o
fUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Vąl. 9 iki 4. Ser. R iki 12
Sub. 9 iki 8 vak.

Bukit Malonys 
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 
viąa 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.

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBĖS
PAMOKOS"

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popiei ų arba pilitybę

Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 9966

• 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

$5,500,000.00
- S400,000.00

CHARTERED by v. s. 
GOVERNMENT 

SAVJNGS FEDERALLY 
INSUREP

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 1141

Karas uropoje
Jei norite žjiiotj apie karą ir kitus pasaulio 
į vyk i u«, lai skabykite “N a ujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5:00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar £ekį siųskite;
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DOUGLAS PARK IJOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago
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VULCANITE PLEITAI $11 Kfj 
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<♦ Drūti ir Gyvi ■ I
• Ružavi Gumai v*e‘
• Išrodo Natūralus

Re stogiuko, permatomi ir dali
niai pleitai—Ateikite apskaičia

vimui DYKAI.

Halsted Street1739
iCHICAGO, ILLINOIS

SusipaŽint/nui kopiją pasiųsime veltui

FLEITAI 
TAISOMI 
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k«iP i
PIeitiili carni- 
nanii nuo 
tap&udų Rau
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Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

ūse in the Atlantic or even for sale 
to England. Employing the embar
go and the bases, we can then šit 
tight and let Japan attack us, if she 
should be foolish enough to do so. 
Since she has her hands quite full 
with China and Indo-China, Nip- 
pon may bluster, būt she isn’t at all 
likely to start another war.

While acting thus in the Orient, 
we should bear in mind that Bri
tam is štili our first line of defense. 
So we mušt give England the aid 
needed to hold off Hitler and Mus- 
solini now, and to defeat them in 
the early future. By such a fo
reign policy we are most effective- 

defending our own country, and 
are being Americans first.

ly

“WHAT THE ELECTION 
SETTLED”

With the smoke and din of the 
cam.paign cleared away, certain 
things now appear to have been 
settled by the November 
to the polis.

First, the voter had 
between two traditions,

itself—the trad-

Aiding Our Enemies

Aiding our enemies the nazis— 
that’s what we Americans are do- 
ing, not only through the commu- 
nists and fascists and pacifists who 
try to prevent our material and 
moral .preparedness. We are aiding 
Hitler and the Japanese war-lords 
through the International connec- 
tion between certain American 
firms important for re-armament 
and their German branches 
filiates which work direetly 
nazi military machine.

“Hard-metal composition”, 
etance, is an alloy basically 
tant to 
alloy is 
for the 
aireraft,
the alloy costs about $25 a pound to 
produce, lašt August it was selling 
for $205 a pound, with 10% of the 
enormous profits going to a Ger
man trust. •

Until July 1940, an American 
firm making bomb sights would 
neither sėli its produets nor quote 
prices thereon vvithout the ,per- 
mission of a German Corporation, 
its cartel partner. Bryllium is a 
light metai used in making planes; 
the manufacture of that metai in 
this country is controlled by a 
group in Germany. While for their 
aviation the nazis make wide ūse 
of magnesium, the supply of that 
metai here is restrieted by patents 
half-owned by a German Chemical 
trust. Some years ago a number of, 
American concerns made long-term' 
contracts with German and Japa- j 
nese companies. By these agree- The' Ncw Dcal ’of Roosevelt 
ments the American firms mušt 
disclose to the foreign companies 
all newly 
ces.

Through 
this kind 
giving aid 
mies, the 
Germany. Yet when Scnator Whee- 
ler called for an investigation of 
such intemational business con- 
neetions, Senator Warren R. Aus- 
tin (Republican, Vermont) led the 
reactionary opposition that kept out 
any appropriation for eondueting 
this signifieant inquiry. What was 
Austin’s reason: Financial interest 
in the companies concerned? Or 
fishing for a medal from Hitler, 
such as Ford and Lindbergh re- 
ceived?

Unless we Americans are bigger. 
fools than I believe, we will cut 
such dangerous International con- 
neetions, and cease giving aid and 
comfort

developed military devi-

International tie-ups of 
American concerns are 
and comfort to our ene- 
warlords of Japan and

to our enemies.

Uncle Sam Calls Japan’s Bluff

Sam called Japan’s bluff

5th march

to choose
both as

rpODAY millions of Americans will be thinking of me, the 
Unknown Soldier.
Mililons of mothers will brush away a tear as my name is 

mentioned. Fathers will look proud būt sad as they hear taps 
sounded, and are told that some great dignitary has placed a 
wreath upon my grave! i

I am the son of America!
I am the boy with the laughing blue eyes who drove the 

cows at milking time. I am the brown-haired mechanic who 
bent above the vvhirring machinery. I am fthe helper in the 
steel mill who watches the hungry flames leap high in temper- 
atures that sear men’s souls. I am the young student, the quiet 
chap, who had a hobby. I am the lad who peddled papers at 
42nd Street and Broadvvay. I am the son of a millionaire. I am 
the youngest in a needy family of 12. . ‘

I represent America’s contribution to that 
of 1917!

Today, in this bewildered pcriod ,-of history, 
America will look to me on this Armistice Day 
answer to the question—

“Whither America in this turbulent world?”
This is my reply:
“I ask that in the quiet period of reflection when each Amer

ican pauses in tribute to my memory, he think not alone of 
the dust beneath my tomb.

Think not of a grave, būt of holding aloft a shining hope 
to guide the sorrowing hearts of multitudes of bewildered 
people! Hold high the hope of liberty and democracy.

“America, the world flings out to you a challenge!
Go forth, then, in purity of purpose, in staunch defense of 

freedom! Proclaim to the nations( that you will always cling 
to those basic principles upon which you were founded.

High above the powers of darkness, the force of tyranny, 
the heli of war, we, whose blood was spilled on Flanders Field, 
would lead you! ■

“We cry not, ‘To war, to war/ būt rather we urge you to 
a united national preparedness, that while Ąmjerjcans may 
never be the aggressors, they shall not be the v^ęjįįms of ag- 
gression from without or of treachery from within.

“The whole world mušt see an America strong, stiirdy, stead- 
fast, capable in defense, not alone of its soil būt of’its ideals.”

—JANE HUNT MOHR

... “We certainly knead more 
wrest after awl the elections. Fore 
weaks we herd — ‘Ladieš & Gen- 
tulmun, if ewe vote fctr me, eye 

support hymn’ — and sew on 
sew forth, ad nauseum. 
Tuesday we sat 
hour eyes were 
end of the tail.”

Nauios Gadynės 
Intermezzo

chaotic world

the hearts of 
of 1940 for an

will 
and 
lašt 
till 
the

up awl 
read to

are we

And Statues of notables that 
nite the Hali of Fame should be pushed

Itptp I aside and in their stead
placed with likenesses of such call- 

say-pus individuals as Eddie Krischu- 
Dukie” Valentas. These

bedeck

be re-

and
re
to

the
us

Uncle
when Secretary of the Navy Frank 
Knox strengthened our fleet in the 
Pacific and told the Japanese that 
we will fight, if forced to; when 
President Roosevelt replied to the 
Axis-Japanese military alliance by 
clapping an embargo on serap iron 
and steel; and when he ęongratulat- 
<d China on the 25th anniversary 
of her birth as a republic 
helped to persuade Britain to 
open the Bunna supply road 
China.

Has this manly response to 
Axis-Ja.panese threat brought
any nearer to war with Nippon, as 
many timid hearts predieted ? On 
the contrary, our firm action has 
caused a lessening in Japan’s bel- 
licose attitude. A Nipponese general 
has apologized for arresting and 
beating and American sailor; Fo
reign Minister Konoye has denied 
the warlike threat ascribed to him 
by the International News Service; 
and a number of the i 
ential Japanese papers 
peaceful settlement of 
with this country.

If Uncle Sam should 
the appeasers urge him 
will lose what he has 
calling Japan’s bluff thus far. 
our good uncle displays the Yan
kee sagacity suggested by his pic- 
ture, he will join Britain in clamp- 
ing down a rigid embargo on Nip
pon, give effective 
China, and accept 
fer of the ūse of 
Singapore and in 
New Zealand.

Such bases will greaten our 
vai strength in the Far East,-----
yet leave us enough warships for any*

more influ- 
talk of a 
difficulties

relent, 
to do, 
gained

as 
he 
by
Ii

material aid to 
the British of- 
naval bases at 
Australia and

old as the nation 
ition against the third term’ for 
any president, no matter how able 
a man, or how • great the crisis; 
and the tradition against entrust- 
ing the nation’s helm to an untried, 
inexperienced pilot. Very sensibly 
the American people held ex- 
perience and ability to be more 
im.portant than the third term trad
ition.

Next, the Citizen was asked 
which he preferred: sočiai demo
cracy or a kind of syndicalism. 

posed to keep oui’ traditional poli- 
tical institutions and to us& them 
for settling the demands of in- 
dustry, labor, and agriculture, with 
a federal government strong enough 
to act as arbiter and makeweighf 
in maintaining a balance among 
these pressure groups.

Opposed to this sočiai 
was the syndicalism of 
holy Alliance” of John 
and hard-boiled industrialists likę 
Ernest Weir, Tom Girdler, and Hen-' 
ry Ford. Here Big Business and 
Big Labor would have been se- pree ,WPA Trip Offers Opportunity 
parate from and stronger than go
vernment, which was to have been 
purposely kept weak. Betvveen the 
upper millstone < 
and the lower millstone of Big Mexico, 
Labor, the farmer and small busi- explore Mexican 
ness and professional man would 
have been ground into powder. 
Sensing rather than actually know- 
ing the danger of this vicious al
liance, the voters wisely rejected 
the syndicalism of 
Lewis for the sočiai

. the New Deal. 
Į In foreign affairs, 
I between world peace and world 
power. Roosevelt and the New 
Dealers, through aid to Britain and 
China, and through an America 
sufficiently armed to t’.p the bal
ance for world peace next year, 
ran on? a program of world-unity, 
world-trade, and world-democracy.

The alternative to this New Deal 
aim was to make America a world- 
power that would revive 
Imperialism in the New 
would play power-politics 
western hemisphere, and 
mateh ęr outmatch the 
dietators of the Old World. Though 
pretty well concealed, this was the 
dea of ,powerful isolationist and 
appeasęment etement that support- 
ed Willkie. Būt, true to his demo- 
eratie tradition, the American voter 
plumped for world-peace, world- 
trade, and world-democracy.

And the voter made these wise 
choices although the anti-New Deal
ers had largely mobilized against 
Roosevelt the organs of public opin- 
ion: the new&papers, the radio time, 
the movies, and the bill-boards. 
Popular sovereignty, however, out- 
wrestled the organs of So-called 
“public opinion.”

No vvonder that true demoerats 
likę Jefferson and Lincoln and 
Franklin Roosevelt put their faith 
in the free ballot in the hands oi 
free men, whereas fascist-minded 
men likę Ernest Weir, Tom Girdler, 
and Henry Ford look upon the 
common man as a vassal to be 
dragooned into an industrial serf- 
dom resembling that of nazi Germ-

democracy 
the “Un- 
L. Lewis

Good grief! What 
ing? The pressure and magnitude Į n^s an^ 
of this ultra-super-colossal political incorr.oarable gentlemen were wit- 
campaign štili makes us dizzy. It nessed to have achicved the awe- 
does seem a bit unfortunate that r°me acocmplishment of disposing 
democracies mušt go through such °f an even dozen liquors within 
extensive inefficiencies and hard course of the hour without the 
feelings to elect a leader; however usual proceeding results, extreme 
far deeperthan surface chagrin of happiness, or a compelling urge to 
the losing .party is the fact that sink prostrate upon the floor and 

or loser __ all remain pavor the world with a temporary
postponement of their conscious ,ex- 

__X__ istence. The brawl would have been 
President Roosevelt will be our furthered until curfew struck the 

leader for four of the most trying n^xt time had not some serupulous 
years in the history of the United investor donated a niekei tovvards 
States. As a matter of course we 
will see revolutionary national and 
International changes. And so it is 
that we mušt groom ourselves for 
certain adjustments and only wish 
we could hire a secretary or two 
to help us keep pace with the most 
fascinating era of history.

__ ! ! —
A good part of Anne Benne’s re- 

cord library was to be found at 
the L.U.C. Card & Bunco Party a 
week ago yesterday. Among Anne’s 
many hobbies is this fine collection 
of recorded music. As a University 
of Chicago gradu’ate, a Phi Beta 
Kappa member, and teacher at 
Lindblom High School, Aririe never- 
theless finds time to attend DePaul 
University Evening School and re- 
main an outstanding and most act- 
ive "membjgr infr th’e L.U.C: / p <

— winner 
equal.

It is with great interest and en- 
thusiasm that the University Club 
learned of the Jaunimas merger

“Little Mexico
Will Be Feature
Of Tour Program

to See Shops, Churches of 
Settlement.

of Big Business' A tour through Chicago’s “Little 
nillstone of Bi^ Mexico,” with an opportunity to 

shops, to visit 
a Mex- 
Settle- 

by 
for

Girdler and 
democracy of

the choice lay

Yankee
Rold, 

in the 
would 

“tough”

Mexican churches and hear 
ican chorus at the Firman 
ment house, is featured 
WPA Free Chicago tours 
week starting 

Other tours 
clude:

Sunday. 
for the week

November 12.

the 
the

in-

the

See

Tuesday,
“Pianos in the Making.” See 

various phases in the construction 
of modern .pianos. Meet at 2:30 
p.m., 816 N. Kedzie avė.

“The Navai Reserve Armory.” 
Lear n about the role of the Navai 
reserve in national defense.
reservists at drill. Meet at 8 p.m. 
at the foot of Randolph st. at Lake 
Michigan.

Wednesday, November 13.
“Henrotin Hospital.” Tour the 

laboratori-es and inspect the equip- 
ment of a modern hospital. Meet 
at 2:30 p.m. (Reservątions neces- 
sary. Call Monroe 9674 week-days, 
9 a.m. to 3:30 .p.m.)

a

Thursday, November 14.
‘Furniture in the Making.” Tour 
factory where modern furniture 
constructed and repaired. Meet

at 2:30 p.m.. 705 W. Madison st.
“184th Field Artillery.” Leari), 

about the part the Negro plays in 
the national preparedness program. 
Witness military drills and maneu- 
vers. Meet at 8 .p.m., 3517 
avė.

Friday, November 15. .
“Chicago Home 

a training school 
so'red by the city. 
5024 Indiana avė.

“Chicago’s Little Mexico.” 
Mexican churches. See colorful 
rhops, stores and cafes. Tour Fir
man House and hear a 
chorus. Meet at 8 p,m., 
Halsted st.

Saturday, November
“International Relations 

terš.”

for Girls.” 
for girls 
Meet at 2

NEW FIELD: After a long and 
difficult, sometimes heartbreaking, 
struggle for recognition in his field, 
Vytautas Beliajus finally seems to 
have succeeded . . . Long ago 
acknowledged to be an authority 
on Oriental dances, folk dances and 
folk ways, Vyts was determined 
to make his life work in this field 
which. up 
pened . . 
their likę 
finances 
needs to continue 
came recognition

to now, had been uno- 
. Concerts, recitals and 
failed

which
to furnish the 
even an artist 
to live . . . Then 

by the
Board, by the Y. M. C. 
other groups interested in 
culture to the youth . . 
teaching in the parks, in

Park 
A. and 

bringing 
. After 
summer

the cause of filling the tavern air 
with the strains of “Good Night 
Mother”. Tears welled the already 
bloodshot eyes of Eddie, and with 
the thought “mother” foremost in 
his mind, he raised his hand i in 
gesture of “quits” and proceeded 
to make his exit in a gait unbecom- 
ing a 
at eve

man of sobriety. The stag 
had drunk his fili.

following morning the in-The
ebriates sought a procedure of con- 
valescence and agreed a stroll 
about the countryside would re- 
sult in the inhalation of fresh air, 
the intoxicating 
may be able to 
theii’ extremely 
dition.

Vytautas Beliajus with 
Wenetta Grybas.

effects of which 
relieve them of 
distressed con-

and special groups, Belia- 
currently preparing to inau- 
s.oecia) courses in the But-

ganizations in Creraf Library build-' with Naujienos. A splendid example
86 E. Ran- of local adjustm-ent and coo.peration the value 

for sale. 
“Who’s in

ing. Meet at 2:30 p,m., 
dolph st. ful

%

which we
“younger
approve and žpplaud.

— likę many other 
generation” groups —

Giles

Tour 
spon- 
p.m.,

irutė
operetta, 

near. ’Tis 
those days

They had not
far before they came upon Severai 
of their. assoėiates, Ed ąuickly ac- 
cbsting them jwith, “Would you 
boys be interested in buying a tick- 
et for the

With a
“Pirates of Penzance?”. 
view towards estimating 
of the product offered 

the addressed returned: 
it?”.

been re-

. Volume 
‘Palestine

camps 
jus is 
gurate 
ler and De Paaw colleges . . . In
the early spring other courses are 

travelled long or to be opencd in other Middle West 
universities . . . Vyts is the author 
of “Dance and Be Merry”. volume
1 of which has already
leased by the Clayton F. Sunny 
Co., music publishers . .
2 is in the press and 
Makes Merry”, “The Dance of Lie
tuva”, “The Evening Song” and 
“They Štili Do It” will soon be 
published... The published volume 
can be had by vvriting to Vytautas 
Beliajus, 514 E. 61 St., Chicago. ‘

ROMANCE: We have received an 
announcement that Anne Skrickus 
and William Charm were married 
on October 20 . . . Bill is a lieut- 
enant (junior grade) in the United 
States Navy, and was in town for 
only ten days . . . Congratulations 
and best vvishes to the happy cou- 
ple . . . Anne Kasper will becomę 
the bride of Paul Mikalus on No
vember 23, culminating a romance 
of two years . 
porters . . . 
take place at 
the reception 
auditorium...

KNICKKNACKS: Vytautas Kuš- 
leika, a native of Brldgewater, 
Mass., is a violinist with the Texas 
Opera House orchestra .' . . One 
of the late Huey Long’s guards 
was Al Brookus, of Luzeme, Pa. 
. . . When Pirmyn presented Blos- 
som Time in Detroit yesterday one 
of the interested spectators was 
Joseph Miškinis, a theater owner 
in a Detroit suburb 
recently received an engineer’s de- 
gree in th Dtroit U. . . . Chicago- 
ans are impatiently vvaiting to see 
and hear 
zance” as 
Lithuanian 
chorus, on 
napiutė, an original Lith operetta, 
written in America some 25 years 
ago, as it will be revived by Bi
rutė on December 8 . . . Both are 
highly recommended ...

Eddie bulged in proportions that 
would instill the envy of any bull- 

> his com- 
.panion, Dukie, and then to him- 
self, “We are.” The climax was de- 
finitely at hand and the 
of would be sale or would 
hung in the air.

If ever a grunt pos^essed 
tone, it was contained in the 
that ensued, and the contempt that 
it bore was altogether too 
Realizing the density of 
uation our hero proceeded

HEAR YE! HEAR YE! Regular , 
L.U.C. meeting to be held next Ifrog' . P01nted

I Sunday, November 17, Fellowship ’• o 
House, 841 West 33 Place, 2:30 P.M. 
Visitors are cordially welcome.

— Wenetta —Wcll, folks, Birutė’s 
“šienapiutė” is dravving 
būt a month away! And 
are flying fast! So before you know 
it, Sunday, Dece’mber 8, will be 
just around the corner....... remem-'date of our lašt meeting and the
ber the date and the .place, the whole club (with the exception of 
Lithuahian Auditorium, 3133 South four members) trooped over there. 
Halsted St. The admission is - būt Štili, Evelyn Stankus, Eleanor Kris- 
.65.

You’ll likę “šienapiutė”. It’ll re-' trulY had a Party of our own. Char- 
min.d your of Old Lithuania, of Be Rusackas entertained us with> 
harvest time, it’ll bring back me- version of the tango (combina- 
mories..You’ll see Helen Vespen- j tion spring dance and the jive!) 
dcr-Mathews portray Aldona, the and Evelyn’s cousin Raj* appeared 
heroine of the story who holds the together with his boyfriend to 
love of two eligible bachelors— heckle our dancing. 
one a rich farm owner, Mykolas,1 ——
enacted by Edmund Gedvilas, the Į Mr> Rusackas is getting strange 
other a peasant named Andrius, I ideas of making every meeting a 
played by John Dočkus. Eva šir- business one, instead of having one 
valtis, 
bernis, 
mischievously 
then the other about marriage.

Other important roles will be 
filled by Zenon Praninskas, John 
švitoris and Aldona Rutkauskas.......
Be sure not to miss “šienapiutė” 
December 8, at the Lithuanian Au
ditorium.

L.U.C. AUXILIARY

Unfortunately, the House of Hap- 
! piness sponsored a party on the

chun, Lucille Jacobs, and yours

balance 
not be

a nasty
“Huh!”

obvious.
the sit-
to add:

of Pen-

who is cast as Stepas, pus-, 
adds comedy to the plot by 

heckling first one

sočiai a month.
everyone attend next Wednesday 
and put a stop to his dictatorial 
notions! After all, — why be busi- 
nesslike all the time?!

I’d suggest that

Evidently I made a mistake in 
the lašt column, I stated that Al- 
fred Savich attends Armour Tech, 
būt, no — he attends the Central 
Y.M.C.A. My humblest apologies.

“The leads of “Pirates 
zance”, which is to be staged by 
NAUJOS GADYNĖS, November 
24th at Sokol Hali, shall be held 
by such familiar characters of Lith
uanian stage as the golden haired. 
golden voiced, Aldona Grigonis, the 
handsome voiced, handsome haired 
Jack Savage, Al “Bring Down the 
House” Downs, (He fell down with 
every curtain he climbed during 
rehearsals in his attempts to reach 
a higher note), the enthusiastic 
Uncle John Verbickas, Joseph Va
lentas, and the happy, though mar- 
ried. Ed Budraitis. Sharing the 
limelight are “Vai” Ladigas, An
geline Misevich, Josephine 
and Beatriče Mockus.”

Miller

. . Both are Bridge- 
The ceremony will 
St. David’s church, 
in the Lithuanian

. . His son

It came to my attention būt a 
short while ago, and it Was a great 
tshock to me as well as the whole 
Birutė Chorus!

Lašt Thursday, November 7, Dr. 
K. Kliauga, an outstanding and 
much loved figure among the Lith- 
uanians, passed away. Among other 
things, he has been a member of 
the Birutė Chorus for over twenty 
years and has held the offices of 
President and Treasurer in this or-

Visit ganization *n early 1900’s.

Mexican 
800 Sb.'

~We, and Fm speaking for 
entire chorus,- wish to extend 
cerest simpathy tol his wife 

įthoRe close to him that he left 
hirid.

a

The House of Hapiness enticed 
all my sources of Information away 
the lašt time, būt here’s hoping 
it won’t have a repeat performance. 
All you high school and first year 
college students come on down and 
meet the gang this Wednesday, No
vember 13th, at the Fellowship 
House, 833 W. 33rd PI. Come at 

|7:30, — we’ll be waitin’ for ya’!
I See ’Em

The prospectives shoved 
hands in their pockets after 
confronted with such a superbly 
entertaining cast, pulled out the 
lucre and terminated the sale.

“By the way,” one of them 
ured to ask, “We know you 
splendid tenors, baritones and 
es, būt what of this monotone,
Kubelis, is he going to be in the 
operetta?”

hearsals every Monday and Friday,
sin-jat 8 P.M. sharp. Remember that 
and 
be-

our operetta is būt a short way 
off and that these rehearsals are 
most important.

So let’s see you all out tonite

their 
being

vent- 
have 
bass- 
John

The reply given was. “At best 
he will only sing “Ra, ra, ra”, and 
’f we can induce him to submit 
his Services to the cloakroom, we 
shall be confident that ours 
be a splendid performance.”

An Ordinary Case

shall

en-“Well, do you want a meal 
ough to work for it?”

"I’m just hungry, mum. not des- 
perate.

“The Pirates of Pen- 
it will be presented in 
by the Naujos Gadynės 
November 24 and “šie-

Gilbert and Pal, 
Sullivan, Would 
Likę to See This!

Birutė is having c
na- 
and

Cen-
A new tour to Severai or-

Just to remind all you members and every rehearsal from now on! 
r ► . u < l i Aldona Rutkauskas

Gilbert and Sullivan might have 
had their successes and failures in 
'America, būt were they alive they 
sūrely would likę to be present at 
the Sokol Hali on November 24.

That is the date and the scene of 
Naujos Gadynės chorus’ presenta- 
tion of “The Pirates of Penzance” 
—in Lithuanian.

The cast includes Aldona Grigo
nis, Allen Downs, Jack Savage, Vai 
Ladiga, Bea Mockus. Josephine 
Miller and many other prominent 
young Lith stars.

■
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MUnSTAMA DAILĖS REMEU- GERA
ŠIRDI LIETUVĮ LYDINT I KAPUS 
Dr. Kazimiero Kliaugos Atminimui

Dr. K. Kliauga
Prieš kelias dienas, šalta mir- 

tieą.' ranka palietė litidnumo 
akordą, .širdyje kiekvieno muzi- 
įos 'mylėtojo ir darbuotoje. Ji 
paėmė į savo globą musų ilga
meti dailės rėmėją ir tikrai nuo
širdų ir brangų draugą — Dr. 
Kazimierą Kliaugą.

11 n ft S Gėlės Mylintiems UU ii Vestuvėms, Ban- U n D Mkietams, Laidotu- 
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Atsimenu, kaip šiandien, nors 
tai buvo prieš kokius dvidešimts 
kelis metus. Buvau dar palygi
namai nauja šios lietuvių sosti
nės gyventoja, tad pirmosios 
mano padarytos pažintys, ypa
tingai tos surištos su muzika, 
buvo man kažkaip artimesnės, 
pasiliko mintyse giliaus įbrėž
tos.

Buvo tai sekmadienio vaka
ras. Birutės Choras tada sce
noje statė Miko Petrausko “šie- 
napiutę”, ir tai buvo didelė šven
tė. Publikos kupina svetainė gė
rėjos gražiomis melodijomis, 
kurias Petrauskas taip puikiai 
įpynė į savo “šienapiutę”, Po 
vaidinimo, būrys dailės mylėto
jų sugrįžo į musų namus to
linus pasidalinti to vakaro įspū
džiais. Tame skaičiuje buvo ir 
Dr. Kliauga, su kuriuom tame 
vakare ir susipažinau.

Atsidavęs “Birutei”
Nedaug laiko praėjo, kaip 

musų bendras idealas — mu
zika —- rado mus veikiant toj 
pačioj dailės draugijoj, Birutės 
Chore. Dr. Kliauga buvo dar 
tuomet palyginamai jaunas sa
vo profesijoj, reikėjo jam pa
dėti daug darbo ir rūpesčio sa
vo praktikai išvystyti. Bet vis
gi, nors ir po ilgų darbo valan
dų, jis atsidavusiai lankydavo 
choro repeticijas. Ir jis nepa
sitenkindavo vien tik lankymu 
repeticijų, bet rūpinos apie tai, 
kad Birutė vis augtų ir progre
suotų* savo darbuose. Laikui bė
gant, Dr. Kliauga užėmė įvai
rias vietas Birutės valdyboj. 
Buvo pirmininku ir iždininku, 
ir per keletą metų narys rėmė
jų komisijos. Nežiūrint kaip la
bai jis buvo užimtas savo asine-

niniais reikalais ir didele prak
tika, jis visuomet suradę laiko 
Birutės reikalams. Kuomet Bi*: 
rutiečių ūpas nupildavę, dėl: 
vieno ar kito nepasisekimo, Dr.i 
Kliauga visuomet būdavo tas' 
nuraminimo šaltinis, kuris su
teikdavo padrąsinimo musų to
lesniam darbui. Ir jo žodžiai 
nepasilikdavo vien tik gražiai 
pasakytomis frazėmis, bet vi
suomet buvo paremti jo aktua
liu darbu. Birutiečiai taip-gi ži-j 
nojo, kad visuose jų darbuose, 
vienas jų 'artimiausių rėmėjų 
buvo Dr. Kliauga. Birutiečiai; 
įvertino nuoširdų draugiškumą, 
Dr. Kliaugos visuomet gilų dė
mesį ir rūpestingumą kiekvie
nam jų darbui. Jie žinojo, kad 
jie visuomet galėjo kreiptis į 
Dr. Kliaugą patarimo ir ypatin
gos paramos jų svarbesniame 
darbams įvykdinti.

žodžiu, Birutiečiai susigyve
no su ta mintim, kad Dr. Kliau
ga buVo vienas jų tikrai bran
gių draugų, jis buvo jiems kas 
nors tokio artimo, malonaus.

Dirbo Neieškodamas Sau 
Naudos

Todėl šiandien, Dr. Kliaugai 
mirus, ne vien tik Birutiečiai 
liūdi netekę savo nuoširdaus 
draugo ir rėmėjo, bet kartu liū
di ir visa muzikos mylėtojų šei
ma, netekus vieno savo tikrai 
garbingų narių.

Bet, nors Dr. Kliauga ir iš
siskyrė iš musų tarpo, tačiau 
visi tie jo skaitlingi ir nesau- 
mylingi darbai, sudėti naudai 
musų muzikos veiklos, nuolatos 
palies harmoningą stygą, kada 
tik bus minimi lietuviai, dau
giausia prisidėję prie ugdymo 
gražesnio ir prakilnesnio susi
pratimo musų gyvenime.

Šia proga reiškiu kaip savo 
asmeninę taip ir bendrą muzikos 
mylėtojų užuojautą Dr. Kazi
miero Kliaugos šeimai, jo žmo
nai ir vaikučiams, netekus sa
vo mylimo draugo ir tėvo. Lai

jie visi randa nusiraminimo at
siminime tų gražių darbų, ku
rie taip turtingai puošė visą 
Dr. kliaugos gyvenimą.

— Nora Gugienė,
(P. S. šiandien įvyksta Dr. 

K. Kliaugos laidotuvės. Kūnas 
yra pašarvotas adresu 6812 S. 
Western Avė. Laidotuves prasi
dės 8:30 vai. ryto.)

Padėka lietuviams 
Kurią 80% Balsavo 
Už Demokratus

.Rinkimatus užsibaigus, ir vi- 
iąi tautai dirbant bendradarbia
vimo ketais, pasirodo, kad su
virs £0-tas nuošimts lietuvių, 
balsuotojų balsavo už demokra
tus, Oficiaiė rinkimų sąskaita 
parodo tą nuošimtį lietuvių ap
gyventose apylinkėse, kaip tai 
9-nie Wardc (Roseland ir West 
Pu 1: man), 10-me Wa rde (S o. 
Chicago), 11-rtie Warde (Brid- 
geport), 12-me Warde (Brigh- 
ton Park), 13-me Warde (Mac-

Dar Vienas Lietuvis 
Paskirtas Augštai 
Medikalei Tarnybai
Vyriausias Daktaras Chanu te 

Karo Bazėj

Dr. Walter Yovaish
Labai malonu pažymėti, kad

Lietuvos Konsulas 
Gražiai Priimtas 
Kanadoj, Rytuose

Lietuvos Konsulas Chicagoje 
p. P. Daužvardis sugrįžo iš Ka
nados penktadienį. Jis išbuvo 
kelionėje visą savaitę: atlankė 
Toronto ir Montreal lietuvius. 
Torontięčiams kalbėjo šeštadie
nio vakare (lapkričio 2 d.), o 
Montrealiečiams sekmadienį ir 
pirmadienį (lapkričio 3 ir 4 d. 
d.). Abiejose vietose salės bu
vusios užpildytos žmonėmis. 
Montreale buvusi kimštinai pri
pildyta ne tik salė, bet korido-; 
rjai ir laiptai — apie 100 žmo»; 
nių turėję grįžti namo salčn ne- 
įtilpę.

Konsulas Daužvardis savo ke 
lione labai pasitenkinęs: kana
diečius lietuvius ir jų konsulą 
p. Grant-Suttie karštai kompli- 
mentuoja ir sako, kad pas ka
nadiečius ūpas pakilęs, nusista
tymas rįžtingas ir daug žadąs. 
Visam lietuviškam, judėjimui

ClftSSIflED ADS
HELP VVANTED—FEMALE

Darbininkių Reikia______
REIKALINGA MERGINA prie 

namų darbo, patyrusi ,nėra skal
bimo. Ant vietos gyventi. Su reko
mendacijom, angliškai kalbanti. 
Nuo $8 iki $10 Savaitei.

1313 ludependence Blvd.
OPERATORĖS, patyrę prie co- 

vering ir staying mašinų, dirbti 
dienomis ar naktimis. Pastovus 
darbas, geras mokestis. Apex Paper 
Box Co., 2318 S. Western Avė.

REIKALINGA MERGINA mo- 
puoti grindis naktimis, nuo 7 iki 
12 nakties. Maller’s Building, 5 S. 
Wabash.

MERGINA SUVIRS 35 metų am
žiaus, abelnam namų darbui. Nuo
savas kambarys. Lauke miesto, ge
ri namai. Rašykite Mrs. R. F. 
Marshall, Route 3, Harvard, III.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
ant farmos. Atsišaukite po 9 vai. 
ryto Nevada 3631, 521 So. Pulaski.

FURNISHED ROOMS—TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

ONA KAITIENĖ
Gyveno Hunlock Creek, Pa. Pirmiaus gyveno Chicagoje.

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 8 d., 7:15 vai 
ryto, 1940 m., sulaukus senatvės amžiaus, gimus Lietu 
voje, Pajevonio parap., Vilkaviškio apskr.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Petrą, 2 sūnūs — 
Joną, Antaną ir marčią Chicagoje ir daug kitų gimi 
nių ir pažįstamų.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos.
Visi a. a. ONOS KAITIENeS giminės, draugai ir pa 

žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė 
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveiki 
nimą.

Nuliūdę liekame,
VYRAS PETRAS KAITIS.

JUOZAPAS GALDIKAS 
gyv. 4521 So. Wood St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 9 d., 11:30 vai. ryto, 
1940 m. sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet., Karteną parap., 
Kretingos apskr., Esteikių km.

Amerikoj išgyveno 30 metų. 1 
Paliko, dideliame nuliudime 

moterį Uršulę ,po tėvais Go- < 
tautaitę, 2 sūnūs Juozapą ir 
Antaną ir marčią Valerią, 2 į 
dukteris Oną ir Prancišką, 
brolienę Teklę Galdikienę x ir 
jos šeimyną ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje—brolienę ir jos šei- . 
myną.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 S. Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., lapkričio 12 d., 8:30 
vai. ryto, oš kopi. į šv. Kry- I 
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą* o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Galdiko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
,ir atsisveikinimą. Nuliūdę 
liekame: Moteris, Sūnus, Duk
terys, Marti, Brolienė ir Gim.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

j

MORTA VIK1RIENĖ
(po tėvais KRASAUSKAITĖ)

Mirė lapkričio 8 d., 1940 m., 4:30 vai. popiet, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoj, Kauno apskr., Upytės parap., Vaišvilčių, 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime: vyrą Jurgį; sūnų Vytautą; 
švogerį Bonifacą Jovaišą, jo dukteris: Geneideve ir Anna; gi
mines—Antaną Zalatorį ir šeimą ir Juozą Račiūną ir jo šeimą; 
švogerį Ignacą Vikirą ir šeimą. Lietuvoje—seserį Oną ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė
Kūnas pašarvotas
Laidotuvės įvyks 

vai. ryto bus atlydėta 
sios parapijos bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
VYRAS, SŪNŪS, ŠVOGERIAI IR KITOS GIMINĖS. 

Laid. Direkt. Stanley P. Mažeika, tel. YARds 1138.

prie šv. Kazimiero Rėmėjų Draugijos. 
2438 W. 45th St, tel. LAFayette 6542. 
antradienį, lapkričio 12 d. Iš namų 8 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiau-

5 Metų Mirties Sukaktuvės,
FRANK VENSLAUSKAS 

(Winslow)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 11 d., 1935 m., su
laukęs 35 m. amž., gimęs Chi- 
cago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motįną Petronėlę, brplius, se
seris ir gimines.

Jau praslinko penki metai 
kaip negailestinga mirtis at
skyrė tave musų mylimas sū
neli ir broleli.

Nors laikas skubiai bėga, 
musų ilgesys nemažėja. Mes 
liūdime tavęs kas dieną ir 
prašome Viešpaties, kad su
teiktų tau amžinybės šviesą.

Atmindami tą jo liūdną 
prasišalinimą' iš musų tarpo 
užprašome šventas Mišias už 
jo sielą, kurios bus laikomos 
šv. Jurgio parap. bažnyčioje 
lapkričio 15 d. 1940 m., 8:00 
vai. ryto. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas.

Ilsėkis ramybėje ir lauk 
musų ateinant.

Nuliūdę liekame: |
Motina, Seserys, Broliai ir 

Giminės.

ųuette Park), 14-me Warde 
(Town, of Lake), 15-me Warde 
(Marųuctte Park), 21-me War- 

ide (West Sįde ir 18-tos Gatvės 
Apylinke), ir 32-me Warde 
(North Side).

Tas 80-tas nuošimtis lietuvių 
balsų labai daug padėjo išrink
ti Prezidentą Rposeveltą, ir de
mokratus į Cook County urė
dus ir į miesto teisėjų vietas.

Už tokią didelę paramą, Ma
joras Kelly ir P. A. Nash, pir
mininkas Cook County Demo
kratų Komiteto, siunčia lietu
viams nuoširdžią padėką ir pri
sižada lietuvių nepamiršti. Ma
joras Kelly pabrėžė, kad be 
klausimo, lietuvių balsai buvo 
svarbus šiuo'sė' rinkiniuose.

Taip pat pareiškia padėką lie
tuviams balsuotojams, Lietuvių 
Demokratų Cook County Lyga. 
Ši organizacija kuri susideda iš 
15 Lietuvių jįlubkf Kldbų, 
dirbs, kaip Vlados dirbo, de
mokratų keliais, ir tikisi kad 
lietuviai balsuotojai žengs pir
myn kartu sll ‘ja. Al G. Kums- 
kjš, Lygos pirmininkas, pareiš
kė, kad “Su prezidentu Roosc- 
veltu Baltame Name keturiems 
ateinantiems metams šios ša
lies žmones gali tikėtis ir dar 
keturių metų tokios adminis
tracijos, kuri tarnaus žmonių 
gerovei.”

AL G. Kumskis, Lygos Pirm.
Teis. Jonas T. Zuris,

Garbės Pirm.
Juozas Kaminskas, Sekr.

Svarbesni šeštad. 
jFootball Lošimą 
Rezultataiį . . ,

Minnesota ................  7
Michigan ........   6
Nebranska .... .................. 14
Iowa ........  6
Texas Agres........................ 19
Southern Methodist U...... 7
Notre D ame ................... 13
Navy .....L....................... 7
Fordham ...v....... J........13
•Purdue ................. 7

musų lietuviai daktarai nuola
tos pasižymi savo profesijoj ir 
pradeda užimti gan augštas ir 
labai atsakomingas vietas me
dicinos pasaulyje.

Vienas iš vėliausiai atsižymė
jusių lietuvių daktarų yra Dr. 
Walter Yovaish, kuris prieš ke
lis metus pasekmingai prakti
kavo Rockford, UI. Norėdamas 
įsigyti kuodaugiausia patyrimo 
savo profesijoj, Dr. Yovaish 
priėmė pagelbininko vietą prie 
“District Surgeon-Civilian Con- 
servation Corps” medikaliam 
departamente, Upper Penninsu- 
la, Mich.

Gavo Kapitono Laipsnį
Eidamas šias pereigas Dr. 

Yovaish taip,atsižymėjo, kad jis 
įgijo kapitono laipsnį. Dabar, 
kaipo toks, jis buvo pašauktas 
į. .aktyvią,^tarnybą ir paskirtas 
į karo aviacijos stovyklą, kuri 
randasi Chanute, III. čia Kapi
tonas Yovaish eis pereigas me
dikais skyriaus vyriausio per- 
detinio. Tai yra augšto laipsnio 
paskyrimas ir neša didelę gar
bę Dr. Yovaishui. Už tai rei
kia . jį pasveikinti.

Prieš persikeliant gyventi į 
naują vielą, Dr. Yovaisho žmo
na, Aldona (buvusi Bernotaite) 
ir jų gražus mažytis sūnelis, 
viešėjo kelias .sąvaites pas sa
vo tėvelius, Joną ir Bronę Ber- 
notaičius, puikiam Bruno ir 
Vandos Petrulių ūky j, Orland 
Parke. Aldona visuomet buvo 
labai populiari, tad kad būda
ma Chicagoje ji buvo daug vai
šinama ir labai linksmai pra
leido šias atostogas.

Geriausio pasisekimo Dr. Yo
vaishui jo atsakomingose perei
gose, ir laimingo gyvenimo vi
sai Yovaishų šeimynčliai.

N. G-nė.

Ir Ji Irgi Negavo 
Balsuoti
Nežino Kas Balsą Kontestavo

vadovybę imanti Kanados Lie
tuvių Taryba. Ji buvo priežas
timi ir jo kelionės.

Gen. Konsulas Grant-Suttie 
labai ir nuoširdžiai relnia Tary
bą ir visą lietuvių veikimą. Jis 
padėjęs suruošti p. Daužvardžio 
maršrutą ir dalyvavęs visuose 
parengimuose ir susirinkimuo
se ne tik Toronto mieste, kur 
jis gyvena ir ofisą turi, bet ir 
Montreale, kuris yra virš (rijų 
šimtų mylių atstume nuo To
ronto. Tai ištikrųjų, anot p. 
Daužvardžio, auksinis žmogus.

P-as Daužvardis vykdamas 
buvo sustojęs Detroite, o grįž
damas New Yorke, New Jersey- 
je ir Washingtone.

RENDON VIENAS KAMBARYS 
vaikinui, garu apšildomas. 3325 So. 
Lowe Avė., 2-ras aukštas.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 1-MIES MORGICIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais.
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tel. LAFayette 8248.

MUSICAL INSTR'NTS FOR SALE 
Instrumentai____

PARDAVIMUI SMUIKĄ, pusės 
dydžio, geram stovy, pigiai. 7126 
So. Artesian Avė.

Dar Vienas Kapas 
Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS SU FIKČERIAIS, 4 
kambariais užpakaly. Naujai išde- 
koruota. Gera kampinė vieta. Ren- 
da $35. Kreipkitės: Jos. J. Radoms- 
ki, 2259 W. 23 Place, CANal 6369.

MODERNIŠKAS TAVERNAS, da
ro gerą pelną. įsteigtas prieš 3 te 
metų dabartinio savininko. Kaina
vo $2000 įrengti. Dabar siūlomas 
pardavimui pigiai, nes savininkas 
turi kitą biznį. 434 West 31st St

Stanford ....... ,.... ......... . 20
Washington .........................10
Norlhwe$tern ........  32
Illmois .............................. 14
Cornell .... .............  21
Yalc . ........................ ''.... 0
California ......   20
South California ........  7
Coliiuibia ......... .................. 7
Wįsconsin ....... ................ 6
Harvard .......................... 10
pennsylvania ................... 10
Texas ........     13
Baylor ;...... j—................... 0
Indiana .... ........... .......... 20
Mięhigan Stale ............... 0
Brown ............................. ; 13
Army .............     9
Ąlabama       13
Tulžie

BRIGHTON PARK. — Dėl 
suirutes ir betvarkės, kurioje 
buvo pereito antradienio rin
kimų balsuotojų sąrašai, keli 
tūkstančiai Chicagos pdlįečių 
negavo balsuoti. Kas tai juos 
įskundė ir pasipriešino jų tei
sei rinkimuose dalyvauti.

Tarp tokių įskųstųjų yra ir 
brightoparkiete Mrs. Sofija 
Mažeikienė, nuo 4249. South 
Canipbell avenue. Klausiama 
apie tai ji atsakė,

“Dabar visi bando sužinoti 
kodėl mums nebuvo leista 
balsuoti. Bet kas iš to? Rinki
mai jau praėjo. Tokie dalykai 
neturėtų -atsitikti. Jeigu žmo
gus turi teisę balsuoti, jam ji 
neturėtų būti atimta vien dėl 
to, kad kas tai sumanė tą tei
sę kontestuoti.”

Palaidojo Dom. Petraitį.
BRIDGEPORT. *— Lapkri

čio 7 d. dar viena snaujas ka
pas tapo supiltas Tautiškose 
kapinėse. Tai Domininko Pet
raičio, 3405 So. Lowe avė-, ku
ris numirė lapkričio 4 d. ap
skričio ligoninėje. Jis buvo 50 
melų amžiaus.

Velionis sirgo suvirs 8 mėne
sius ir pats nujautė, kad iš li
gos neišsigydys. Dažnai jis ii’ 
vaistus atsisakė priimti saky
damas, kad jam pagelbos jau 
nėra.

Petraičio kūnas buvo pašar
votas Povilo Ridiko koplyčioj, 
Bridgeporte. Prieš išlydėjimą 
į kapus, koplyčioje atlaikyta 
įspūdingos cemonijos, kurių 
metu pasakyta kelios kalbos ir 
Algirdas Brazis pagiedojo so
lo. Kapuose atsisveikinimo 
žodį pasako V. B. Ambrose.

Velionis paliko žmoną, po
sūnį Praną ir dvi podukras 
Anna ir Lillian. Buvo graudu 
žiūrėti juos liejant ašaras. Jie 
labai mylėjo velionį Dominin
ką, o tas kol gyvas labai rū
pinosi savo šeima. Petraitis 
buvo pažangus supratęs žmo
gus, pažangios spaudos rėmė
jas ir geras lietuvis. Priklausė 
prie Chicagos Lietuvių Drau
gijos. Jis prieš mirtį labai ap
gailestavo, kad Lietuva nete
ko savo nepriklausomybės.

Velionio šeiniai reiškiam gi
liausią užuojautą. M. K.

Passavant ligoninėje, inku
batoriuje guli mažytė, tik du 
svarus sverianti mergaitė. Kas 
keturios valandos jai peni pie
ną, col-liver alyvą ir glukozą 
su pagalba lašintojo.

Mergaitė gimė užvakar ehi- 
eagietei Kathryn Johnson, 1400 
Lake Sbore Drivc. Daktarai 
tikisi, kad kūdikį nuo mirties 
išgelbės.

Garsinkite^ “Nonose”

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

BRIGHTON PARKE mūrinis na
mas, 2 flatai po 6, vienas 4 kamb. 
Lotas 37texl25. Svarbi pardavimo 
priežastis. Pigiai. AtsjŠaukite 6218 
So. Artesian, i-mas aukštas.

PARDUOSIU 6 LOTUS ant West 
33rd Place ir So. Wood St. ir 3 
lotai ant 34 ir Wood st. Gatvės, 
taksai ir assesrųentai užmokėti. Par
duosiu už $500.

Rašykite į Naujienas, 1739 South 
Halsled St., Box 1.

GERAS IR NEBRANGUS
Muro namas, storas ir 3 fialai, 

apšildomas, 2451 West 69th St.
Kitas labai geras bargenas, 564 

West 18th St., storas, 3 flatai, -ap
šildomas, maudynės. Savininkas 
mainys ant loto ar mažos farmos.

Rezidencijai lotas, 30x125, 70th 
ir So. Maplewood, pigiai.

Turime ir daugiau visokių bar- 
genų. Taipgi statom visokius na
mus, senus .pataisom, darbą garan- 
tuojam.

JOSEPH VILIMAS CO., 
6753 So. Rockwell St. 
Tel. HEMlock 2323.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki -60%. Mes 
pristatome tūle kur, Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnus, 6343 S. Western Avė., Chi- 
oago. I1L Phonę Republic 6051.

SUSIRINKIMAI
PRAKALBOS

L. D. DRAUGIJOS 4 kuopps ir 
L. SOC. S. Centralinės kuopos ren
giamos prakalbos įvyks lapkričio 20 
d., Lietuvių Auditorijoje. Kalbės J. 
Stilspnas iš Ęrooklyno ir geriausi 
vietiniai kalbėtojai.

Dabar rodoma pirma filmą atga
benta Chicagon po 11 mėnesių!

“THE GREAT
BEGINNING”

Buren St. prie0 I U U H U Michigan Avė.
(Buvųsis “Sonotoųc”)
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KARIUOMENE PASKYRĖ “PATARĖJU 
KOMISIJAS” KARINIO AMŽIAUS 

VYRAMS
Teiks Patarimas I Karo Tarnybą šaukiamiems 

Naujokams.
Jeigu jūsų sūnų, vyrą ar J. Wallace, 976 Golf et., Hnm- 

brolį pašauks į kariuomenę, mond 5357; Harold J. Cohen, 
bet jam ir jums atrodo, kad Calumet City.
jis turėtų būti nuo karo tarny
bos paliuosuotas, tai štai kur

MAYW00D
Fred B. Huebenthal, 1419 S. 

bus galima kreiptis pagalbosMav. 2522M; Jacob E- 
IDilius, 1013 S. 9th, May. 202;
Russell W. Cochran, 604 NJ. 
4th, May. 4970. -

CHICAGO HEIGHTS
IIoward P. Roe, Monec, Chi

cago Hts. 9094-1; Apollo Pa
lionis, 1542 Halsted, Chicago 
Uis, 134; Carl W. McGehee. 
2408 Chicago, Chgo, Hts. 3622; 
Robert E. Meicr, City J., Chi
cago Hts.

CICERO
Jerry J. Viterna, 1831 South 

49th, Cicero 5209; E. Marvin 
Gaponeh, 2434 S. 50th, Cicero 
5318; Albert M. Mysogland, 
1242 S. 501 h, Cicero 340; 
rian C. Therianet, 1212 
50111, Cicero 5536; Henry 
Kavina, 210 Olmstead rd., 
verside, Riv. 5158.

ieškoti. , •-
“Drafto” viršininkas Illinois 

valstijoje, Paul G. Armstrong, 
pereitos savaitės pabaigoje 
paskyrė taip vadinamas 
“Draft Advisory Boards”—pa
tarėjų tarybas.

Jeigu kariuomenėn šaukia
mas naujokas turi kokią nors 
problemą, kuri jam neaiški, 
arba jeigu jis mano, kad jis 
neturėtų eiti į kariuomenę, nes 
turi šeimą užlaikyti, arba svei
kata jam neleidžia tarnauti, 
tai tos patarėjų tarybos jam 
pagelbės ir patars kas reikia

~ Joa neturės sprendžiamojo 
bąlso, .bet galės daryti reko-

Ad-

O.
to” taryboms, kurioms pri
klauso sprendžiamasis balsas. 
Kaip žinia, tokias “drafto” 
tarybas turi kiekvienas “draf
to” distriktas Chicagoje- Šių 
“patariamųjų” tarybų bus tik 
po vieną trims ar daugiau 
“drafto”’ distriktams.

Pavyzdžiui, Bridgeporte, yra 
trys “drafto” tarybos, bet “pa
tariamųjų tarybų” bus tik vic-

Jau Liko Mažai 
Laiko Nepiliečių 
Registracijai

paduodam tokių pa- 
tarybų sąrašą rČhi- 

apylin-

na.
Žemiau 

tariamųjų 
cagos lietuviškoms
kėnis, taipgi kai kuriems prie
miesčiams:

ROSELANDAS
Ward 9. Local Boards ,17, 

92—Hobart, McKinley Sidler, 
12200 S. Princeton. Pul. 6917; 
Melvin L. Gibbard, 11143 So. 
Emerald, Com. 3142; Leonarčb 
Bosgraf, 511 W. 103rd pi., Ced/ 
3972.

BRIGEPORTAS
Ward 11, Local Boards 19, 

95, 96—Alan J- Altheimer, 5111 
S. Drexėl, Pla. 6430; William 
N. Strack, 9150 S. Hoyne, Bev. 
3848; Edward L. Berleman, 
9034 S. Ada, Ced. 5214.

BRIGHTON PARK 
Ward 12, Local Boards 20, 

97, 98—Eari G. Bingham, 10046 
S. Laflin, Ced. 3091; Voris 
D. Seaman, 1339 W- 97th, Ced. 
3688.

MARQUETTE PARK 
„AVard, 13, Local Boards 21, 

22, 99, 106— Grenville Beard- 
sl.ey, 10900 
2763;, A, B. 
108th„.CQd. 
Clark, 2007 
0314. •

;:< r. T0WN OF LAKE 
,Ward 14, Local Boards 23, 

101, 102—Francis T- McCurrie, 
8139 S. Sangamon, Vin. 0777; 
Thomas J. Reedy, 8234 S. Bis- 
hop, Vin. 2576; Albin C. Ahl- 
berg, 7818 So. May, Vin. 9435.

Ketvirtadienį uždarys 30 
registracijos stočių

U. S. Pašto viršininkas Chi- 
cagoj, Ernest J. Kruetgen, dar 
kartą perspėja ateivius nepilie- 
čius nieko nelaukiant užsire
gistruoti.

tas Chicagoj uždarys 30 reg’s- 
tracijos stočių. Registracijai 
paliks atdaros tiktai 10, tad ne- 
piliečiams iš tolimesnių vietą 
gali tekti toli važinėti.

■ Viso registracijai liko t k 
septynios savaitės. Paskutinė 
diena yra gruodžio 26-ta.

Užsiregistravusių nepiliečlų 
Chicagoj yra 145,000. Dar ne
užsiregistravo 35,000.

Du Žmones Sudegė 
Mašinai Nušokus 
Nuo Kelio

S. Oakley, Ced. 
Manion, 2260 W. 
0806; Benjamin 
W. lOlst, Ced.

Automobiliai užmušė ir kelis 
kitus ,

Du žmonės žuvo ugnyj, kai 
netoli Hinsdale, ant vieškelio 
66, automobilis nušoko nuo ke
lio ir įkrito į gilų griovį. Ma
šina Staiga užsiliepsnojo ir iš 
viduj buvusių trijų keleivių 
tik vienas išsigelbėjo nuo mir
ties.

Ward 14, Local Boards, 24, 
25, .103—Michael F. Mulcahy, 
959 E, 84th, Ste. 9352; William 
E. Furlong, 8019 S. Carpenter> 
Vin. 9277.

MOUNT GiREENWOOD
Ward 19, Local Boards 32, 

33—Joseph A. Ricker, 8900 So. 
Hamilton, Ced. 1205; John A. 
Bussian, 9360 S. Pleasant, Bev. 
4880; Martin J- McNally, 7956 
So. Peoria, Ste. 5014.

18-ta ir WESTSIDE
Ward 21, Local Boards 35, 

109, 110—James R. McKnight, 
70 E. Walton pi., Del. 3510; 
Albert K. Orschel, 227 E. De- 
laware pi., Sup. 4871; Edward 
A- Cooper, 20 E. Cedar, 
4892.

CALUMET CITY

Sup

■ NAUJIENOS, Chicago, III.
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. . NAUJIENŲ-ACME Telephoto
ANGLŲ KREISERIS, KURĮ NUSKANDINO, VOKIEČIAI.

Federalė Valdžia 
Tyrinės Rinkimus 
Chicagoje

Surado “Daug Nusižengimų

Federalė prokuratūra Chi- 
cagoje ruošias pavesti grand 
džiurei 
balsavimus Ghicagoje ir apy
linkėje. Kaip sako vienas pro
kuratūros viršininkas, buvo

antradienio

j imas, ir pasirodė, kad balsa
vimuose buvę daug neleistinų 
suktybių ir nusižengimų fede- 
raliams rinkimų įstatymams.” 

Balsai vietomis buvo dar
komi kai kurių kandidatų 
naudai. Kitur pilnateisiam bal
suotojams nebuvo leista bal
suoti, nes buvo žinoma už ką 
jie balsuos, taipgi balsai buvo 
atimami nuo vieųų kandidatų 
ir atiduodami kitiems.

Audra Springf ielde

Gali Tekti Grąžinti Mokėto
jams Milioną Dolerių.

Valstijos finansų ' departa
mentas šiomis dienomis pa
skelbė, kad žada paliuosuoti 
nuo sales taksų -kon trak torius 
ir firmas, kurios gamina me-

Sudegė:
24 metų Milo Hener, nuo 222 

South Park avenue, vairuoto
jas, ir

23 metų Anthon Ivanich, 714 
N. Center Street, abu iš Jolieto, 
iii.

Išliko gyvas, bet buvo labai 
sunkiai sužeistas 24 metų Wil- 
liam Koral, 718 Raub Street, 
taipgi iš Jolieto.

Kitos nelaimės
PHe Dixon, 111., nukrito ir 

apsivertė kita mašina, kurioje 
važiavo grupė maywoodiečių. 
žuvo 73 metų senelė Lillian 
Ladu, nuo 227 18th avenue, 
Mftywood, o du jos g minai- 
čiai buvo appiaustyti ir apdau
žyti. Grupė važiavo atostogoms 
į Cedar Rapids, Iowa.

17 metų merginos, Virgiui i 
White, valdomas automobilis 
ties 417 N. Naramie avenue 
vakar užmušė 45 metų praei
vį, Samuel J. Dahm, 5026 May- 
pole avenue. Mergina

Valstijos prokuroras Cassi- 
dy tuojau tokiam patvarkymui 
pasipriešino. Pareiškė, kad jis 
nelegalis ir kad eis į teismą jo 
vykinimą kovoti.

Valstijos gub. Slelle atsakė, 
kad patvarkymas tik tam ir 
buvo padarytas, kad atiduoti 
reikalą teismui spręsti. Sako, 
neaiškumas dėl sales taksų 
už statybos medž. jau yra se
nas, įsipykęs dalykas, ir kuo 
greičiau jis bus sutvarkytas, 
vienaip ar kitaip, tuo bus ge
riau.

Dėl kilusio sumišimo dėl šio 
patvarkymo Springfielde įvy
ko kelios rezignacijos ir politi
niai temperamentai yra gero
kai įkaitę.

Jeigu sales taksai statybos 
pramonei bus atšaukti, tai val
stijai teks grąžinti kon trak to
riams ir firmoms apie 
ną dolerių.

Naujas Chicago 
Lawn Nuovados 
Kapitonas

milio

Roman E. Posanski, 932 adresu 818 N. Lorel 
Golf et., Hammond 3872; John Policija jos nesuėmė.

g»yeną 
avenue.

Aukos “Naujienų
Namo Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir pie
teliams, kuriė prisideda savo aukomis remontavimui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas^ kąd naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos liętuvijoje. Dėkui jums, nau
jieniečiai.

K. PAULAlTISj 1033 Georgiana St., So. Bend, Ind. $ 
EDWARD ŠMOTELIS ................... ............ .............

<-ų. Buvo paskelbta .................. ...................... ...............

1.00
1.00

1,191.00

VISO

Kaltina Keturis 
Suktybėmis su 
Miestu Boliais

$l,193.C0
(B. d.)

J. V. Stilsono 
Prakalbos Chicagoj 
Lapkričio 20-tą

Traukia Į Tęisųią Lake Aps
kričio, Indi 'Valdininkus.
South Bencfė,'Indianoje, fe- 

deraliam teismui buvo paduoti 
kaltinimai prieš ketinis as
menis, kuriems yra primetama 
suktybės su kelių Indianos 
miestų bonais.

Kaltinimas sako, kad kalti
namieji rodė favoritizmą vie
nai bonų firmai, Central Secu- 
rities Corporation^ atmokėda
mi jai daugiau negu kitiems 
už defoliuotus bonus, kuriuos 
buvo išleidę Gary, Hammond 
ir East Chicago miestai, India
noje. • 1

> Kaltinamieji yra: Edwin H. 
Dickmeyer, minimos korpora
cijos prezidentas; Louis F. 
Conter, Lake apskričio iždi- 
nlinkas nuo - 4937-1938; Ed- 
ward L. Reil iš East Chicagos, 
buvęs apskričio iždininko pa
dėjėjas, ir kitas Central Secu- 
rities Corporacijos valdinin
kas.

Kalbės ir Dr. P. Grigaitis, 
“Naujienų” Redaktorius.

Lapkričio 20, d. Chicagos 
Mildos salėje įvyks J. V. Stil- 
sono prakalbos. Drg. Stilso- 
nas dabar važinėja po Ameri
ką prakalbų maršrutui, kurį 
jam surengė L. S. S- Centro 
valdyba ir L. D. D. Draugijos 
skyriai įvairiose Amerikos da
lyse.

Jis netrukus atvyks į Chi- 
cagą, ir kalbės ne vien šiame 
mieste, bet taipgi ir visose di
desnėse apylinkės kolonijose.

Chicagoj, kartu su drg. Stil- 
sonu, prakalbose dalyvaus ii’ 
“Naujienų” redaktorius, Dr.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

•
• Raymond Harmon, 6939 

S. Carpenter street, nusiuntė sa
vo 12 metų dukterį nueiti į 
spintą* ir atnešti jam medžioji,- 
mo šautuvą. Ruošėsi važiuoti 
fazanų šaudyti. Benešdama gin
klą, mergaitė suklupo, ir sun
kiai pašovė savo 15 metų sese
rį Dorothy. Pašautoji guli St. 
Bernard ligoninėje — ir jai rei
kės nupjauti koją. ,

• Nukritęs 35-ias pėdas nuo 
trijų aukštų namo stogo užsi
mušė stogdengis Frank Roll, 
1368 Hubbard avenue. Jis bu
vo 52 metų amžiaus. Nelaimė 
įvyko ties 655 N. May, kur ve
lionis taisė stogą.

O Du jauni vagiliai bandė 
nepasekmingai apiplėšti auksi
nių daiktų krautuvę, ties 3556 
Fullerton avenue. Grobio nega
vo, bet kritiškai pašovė krau
tuvės savininką Christen Han- 
sen. Į jo kūną vagiliai suvarė 
tris revolverio kulkas.

• Grant ligoninėje guli po- 
licistas Oscar Johnson, šeši mė
nesiai atgal jis įsidūrė pirštą 
sagute, ir gavo kraujo užnuo- 
dymą. Netrukus po to reikėjo 
nupjauti jam vieną ranką. Va
kar ligoniui buvo padaryta 20- 
ta kraujo transfuzija, bet jo 
sveikata vis eina blogyn, ir ne* 
atrodo, kad pasveiks. Kraują 
jam davė kolegos iš Jefferson 
Park distrikto, kur Johnson 
tarnavo.

• Lapkričio 30-tą dieną Chi
cagoje bus atidaryta metinė 
žemės Ūkio Paroda. Kaip pa
prastai, ji įvyks Tarptautinia
me Amfiteatre, kuris specialiai 
tai parodai buvo pastatytas. 
Eksponatai jau yra vežami Chi- 
cagon. Grudai ir pavyzdiniai 
galvijai parodai yra renkami 
konkurso keliu.

• Alinėje ties 6648 South 
Ashland avenue, užvakar buvo 
rastas negyvas 53 metų knyg- 
vedis, Maurice Friedman. Kū
nas buvo įstaigos lavatorijoje. 
Šalę gulėjo revolveris, kuriuo 
Friedman’as matomai nusišo
vė.

Iš Šalies 
ŽIŪRINT

JUOZAS POŠKA

• Komnaciai Ir Karštas Vanduo
• Vienas Dievui, Kitas Stalinui
• “Jaunimas” Jaunimui
e “Pirmyn” Detroite

Komunaciai tai iš karšio van
dens niekaip negali išlipti. Wa 
shingtone išėjo įstatymas, ku
riuo uždrausta jiems duoti draf- 
tu į kariuomenę paimtų vyrų 
darbai. O Illinois valstijoj kon- 
gresmoho Die.s komitetas pra
dėjo investigaciją apie parašus, 
kurie tilpo peticijose reikalau
jančiose uždėti komunistų par
tiją ant baloto. Abiejuose atve
juose, be abejonės, bus palies
ta ir vienas-kitas lietuvis į ko- 
munacių veiklą per nesuprati
mą įtrauktas. Tų mums ir gai
la. T'ik toki nekalti paprastai į 
bėdas įpuola.

O » »

Chicagoje šiomis .dienomis 
lankosi Amerikos Marijonų vie
nuolijos provincijolas Kun. Jo
nas Navickas, M. I. C. J;s yra 
Marianopolio lietuvių kolegijos 
įsteigėjas ir po šiai dienai eina 
jos rektoriaus pareigas. Abel- 
nai, Kun. Novickas yra vienas 
iš lietuvių katalikų gyvenimo 
svarbiųjų lyderių. Chicagoje yra 
kunigo pusbrolis, kuris irgi yra 
•lyderis, bet griežtai kitokio ju
dėjimo. Tai Lebiias Priišėika, 
komunacių redaktorius.

0 » »

Istorijos studentai atrado, 
kad vienas prezidento Roose- 
velt’o prabotis kilo iš Pabaltos 
— buvo estas. Platesnis straip
snis apie tai tilps naujai išei
nančiam “Jaunimo” numery 
(Lapkričio 15 d.). Nemanau, 
kad padarysite klaidą įsigyda
mi nors vieną “Jaunimo” nu
merį pasižiūrėjimui. Juk kiek
vienoj šeimoj randasi jaunuo
lių, kurie mielai skaitys tą laik
raštį. Jame įdomus straipsniai 
ir žinios iš lietuvių gyvenimo 
telpa ir angliškai ir lietuviškai. 
Galite siųsti nikelį .su savo ad
resu tiesiog man ir “Jaunimo” 
numeris ateis grįžtančiu paštu.

Smulkmenos apie prakalbas 
Chicagos apylinkėje bus 
kelbtos vėliau.

pas-

.............- ' ■ f

Chicago Lawn policijos 
vada, į kurios distriktą įeina 
Marijuette Parkas ir didelė 
Chicagos dalis pietuose, susi
laukė naujo kapitono.;

Tai Walter J. Healy, nuo 
8113 South Ada avenue. Jis 
tarnauja policijos departa
mente nuo 1915 metų, ir yra. 
gavęs kęlis pagyrimus už drą
są. : . ■ - . ■ • - ■

nuo-

Sprogo Kerosino 
Lempa, šeši 
Apdegę l

Northsidietis Andręw Gors- 
ki, keturi jo Šeimynos nariai 
ir vienas kaimynas btivo skau
džiai apdeginti, kai jo bute 
sprogo kerosinihė lempa. Ji 
buvo pastatyta prie durų. Po 
sprogimo clur^š Užsiliepsnojo, 
ir Gorskiai negalėjo, iŠ kam
bario ištrukti. .Jie išsigelbėjo 
nuo mirties kai minėtas kai
mynas, Henry Zagorski, išdau
žė langą, ir visus penkis iš
kėlė laukanA . ' ?

Nelaimė įvyko skiepe ties 
2135 Medill avėriub, kur Gor
skiai gyveno. '

Rytuose Mirė 
Ona Kaitienė, 
Buvus Chicagietė

Gavome praneš mą, kad per
eitą penktadienį po ilgos ligos 
pasimirė daugeliui chicagiečių 
žinoma Ona Kaitienė, P. M. 
Kaičio žmona. P. M. Kaitis la
bai daug darbavosi tarpe Chi
cagos lietuvių socialistų. Buvo 
pažangus žmogus, labai links
mo budo ir su visais gražiai su • 
gyveno. x

Apie 10 metų atgal ant Ash
land avė., prie North avė. tu
rėjo mažą krautuvėlę, kur visi 
pažangesni Northsidės lietuviai 
susirinkdavo praleisti liuosą lai
ką ir diskusuodavo visokius 
klausimus. Kiek vėliau jie įsigi« 
jo apie 10 akerių
Hemlock Creek, Pa., apie 100 
mylių nuo New Yorko. P, M. 
Kaitis irgi po truputį sirgulia
vo. Jam žmonos mirtis skaudus 
smūgis.

Chicagoje gyvenanti P. M. 
Kaičio draugai jam reiškia gi
lią užuojautą. T. R.

farmuk;

“Penzanco Piratai”
(Vtratės of Penzance)

Lapkričio-Nov. 24 d.
'StatQv

NAUJOS GADYNĖS CHORAS

• Highland Parke vakar bu
vo atrasta negyva 40 metų mo
teriškės Mrs. F. MacDonald 
Lowe, žmona garsaus Chicagos 
advokato. Ji nusišovė .32 auto
matišku revolveriu. Priežastis 
buvo šeimyniniai nesutikimai.

• šiandien Chicagoje lanko
si Mrs. F. D. Roosevelt, prezi
dento Roosevelto žmona, šįva
kar ji sakys kalbą Sinai Con- 
gregation maldykloj, 4600 So. 
Parkway. Jos kalbos tema bus 
jaunuomenė ir demokratija.

Englewood’as 
Švenčia Auksinį 
Jubiliejų

50 Metų Atgal Prisidėjo Prie 
Chicagos-

Vakar Chicagos apylinkė, 
žinoma vardu “Englewood” 
pradėjo švęsti auksinį jubilie
jų savo gyvavimo po Chica
gos sparnu.

50 metų atgal apylinkė buvo 
askiras miestelis musų miesto 
pašonėj, bet milžiniškai Chi- 
cagai augant kaip ant mielių, 
miestelis negalėjo išlaikyti sa
vo nepriklausomybės, tad nuo 
jos atsisakė ir prisidėjo prie 
savo didžiulio brolio Chica
gos ribų savanoriai.

Jubiliejuj paminėti Engle- 
woode įvyks visokios iškilmės, 
ir biznieriai, kaip paprastai 
rengia sukaktuvių išpardavi
mus. ' . • .

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

O jei norite užrašyti “Jau
nimą” savo jauniesiems, žino
kite, kad jis kaštuoja tik vie
nas doleris metams. Daug už 
tą doleri jūsų jaunuoliai suži
nos ir išmoks apie visą Lietu- 
viją. Labai galima, kad ir pa
tys su laiku įsitrauks į dides
nę veiklą. Jau šimtai jaunuo
lių tą padarė. Siųskite prenu
meratą su vienu doleriu: JAU
NIMAS, 1739 S. Halsted Št., 
Chicago, III.

0 0 0

žinot, “Jaunimas” butų visai 
tinkamas Kalėdų prezentas.

0 0 0

“Pirmyn” choras vakar gas
troliavo Detroite. Nėra abejo
nės, kad vietos lietuviai salę 
pripakavo. “Pirmyn” yra geras 
choras ir gerą veikalą nusive
žė. Butų gerai, kad tokie “Pir
myn”, “Birutė”, “Naujosios Ga
dynės” ir Vyčių chorai galėtų 
reguliariai kiekvieną sezoną 
bent svarbesneses kolonijas ap
lankyti. Tai daug prisidėtų prie 
sustiprinimo ryšių tarp lietuvių 
netik su taip vadinamu centru 
— Chicaga, bet ir tarp vieti
nių gyventojų.

Ežere Sudužo
Karo Laivas

Prie Port Washington, Wis- 
consine, ant molo užvažiavo ir 
sudužo s mažas karo Liivas 
“YP-26”. Visą jo įgulą pasise
kė išgelbėti.

Laivas buvo 75 pėdų ilgio ir 
turėjo dieselinį motorą. Važia
vo iš Chicagos į Atlanto van
denyną kartu su 'kdiSfš kitais 
karo laivais iŠ Michlgan ežero 
uostų.




