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AZIJA
RYTUOSE PADĖTIS LABAI ĮTEMPTA
Karas gali kilti bet kuriuo momentu

Užsienio reikalų departamen
tas Įsakė Kinijoj esantiems 
Amerikos konsulams perspėti 
visus Amerikos piliečius, kurie 
neturi labai svarbių dalykų, ga
limai greičiau grįžti į savo kra
štą. Pasiūlė pasinaudoti Ame
rikos laivais, nes vėliau gali 
būti labai didelių susisiekimo 
sunkumų.

Sekretorius HulL pareiškė, 
kad vyriausybė galvoja atšau
kti visus Amerikos jurininkus 
iš Šanchajaus, Tientsinc* ir Pei- 
pingo. Pagarsėjęs devynių val
stybių paktas leido Amerikos 
jurininkams stovėti minėtuose 
miestuose savo piliečių apsau
gai.

Winston Churchill kalbėda
mas Anglijos parlamente, pasa
kė, kad britų vyriausybė yra 
nusistačiusi atidaryti Burma 
vieškelį ir leisti kiniečiam įvež
ti ginklus. Anglų ministeris Ja
ponijoj oficialiai apie tai pra
nešė mikado vyriausybei.

Japonų vyriausybės sluoks
niai pareiškė, kad Burma vieš
kelio atidarymas yra sąmonin
gas karo sąjungą pasirašiusių 
valstybių . provokavimas. Japo
nų karininkai paskelbė, -kad jie 
bombarduosią Burma vieškelį, 
jeigu tiktai kiniečiams juo bus 
siunčiama karo medžiaga.

Japonų kariuomenė

Nesutaria dėl 
atostogų

WASHINGTON, D. C., spa- 
lių 8 d. — Senato daugumos ly
deris Barkley pareiškė, kad se
natas baigs savo darbą ketvir
tadienį, nekreipdamas jokio dė
mesio į kongreso nutarimą. De
mokratai dėjo pastangas užda
ryti kongresą ir senatą ligi atei
nančio mėnesio 18 dienos. Tuo 
budu norėjo turėti laisvo laiko 
prezidento rinkimų kompani
jai.

Bet respublikonų tarpe yra 
daugelis narių, kurie nenori, 
kad dabartiniu metu butų pa
leistas kongresas. Kai kurie de- 
m6kratai prisilaiko šios nuomo
nės. Rayburn, kongreso pirmi
ninkas, vis dėlto deda pastan
gas paleisti kongresą. Jis tiki
si surinkti reikalingą balsų 
skaičių.

Churchill pastabos
LONDONAS, Anglija, spalių 

8 d. — Churchill šiandien per
spėjo anglus, kad priešas dar 
yra gana stiprus ir turi paruo
šęs daugiau negu milijoną vy
rų plaukti per jurą. Vokiečiai 
turi pakankamai baržų ir vi
sokių laivelių šiuos vyrus sių
sti per vandenį, bet reikalai ga
li taip pakrypti, kad pusė pa
siųstųjų okupantų nugramzdė
tų į vandenį.

Churchill pabrėžė, kad dabar 
jis yra įsitikmęs, jog vokiečiai 
jau nepalauš anglų aviacijos. 
Anglų vyriausybei dabar rupi 
padaryti galimai daugiau nuo
stolių vokiečių aviacijos gamy
bai ir padaryti visą karo med
žiagos gaminimą. Vėliau bus 
galvojama apie kitus reikalus.

išiipo Liu King mieste, Šantun- 
go salc je, kurią čankaišeko vy
riausybė nesenai perleido 10 
metų britams. Sala turi dide
lės strateginės reikšmės ir bū
tinai prives prie ginkluotų su< 
sidurimų su britais.

Hull turėjo labai svarbius pa
sitarimus su britų ambasado
rium lordu Lothian ir su japo
nų ambasadorium Horinuchi. 
Lothian rengėsi kelioms die
noms išskristi į Angliją, bet 
paskutiniu metu gavo vyriau
sybės perspėjimą pasilikti Wa- 
shingtone, nes tolimuose rytuo
se krizis greitai artėja.

Prezidentas Rooseveltas, ga
vęs žinių apie pavojingą padė
tį rytuose, pasikvietė pasitari
mams sekretorių Stimson, ad
mirolą Richardšon ir daugelį 
kitų atsakomingų vyrų. Mano
ma, jog padėtis gali greičiau 
priversti prie ginkluoto susidū
rimo, negu žinovai apskaičiuo
ja.

Didelė japonų visuomenės 
dauguma nenori karo su Ame
rika, bet fanatiškų karininkų 
grupė, kuri šiandien valdo Ja
poniją, gali kraštą tokian ka^ 
ran įvelti. Tapoifų karininkai-
planuoja užimti Singapūrą.
Amerikos laivynas gali būti rei
kalingas britams apsiginti nuo 

šiandien1 japonų.

Japonai nieko 
negavo

LONDONAS, Anglija, spalių 
8 d. — Churchill, kalbėdamas 
parlamente, pasakė, kad trijų 
valstyb'ų karo sąjungoj Japo
nija nieko negavo. Gal būt jai 
yra padaryti koki slapti paža
dai, bet sutartyj to nesimato.

Hitlerio ir Mussolini pažadė
ta Japonijai parama neturi jo
kios prasmes, kol vandenynus 
kontroliuoja britų ir Amerikos 
laivynai. Britų laivynas vokie
čių ir italų karo jėgų nepra
leis. Churchill pridėjo, kad pa
sirašyta sutartis yra nukreip
ta ir prieš Rusiją. /

10 metų Londonui 
išgriauti

LONDONAS, Anglija, spalių 
8 d. — Churchill pasakė, kad 
Hitleris padarė daug nuostolių, 
sunaikino daug turtų. Jeigu na
cių orlaiviai ir toliau taip bom
barduos, kaip jie bombardavo 
ligi šiam metui, tai jiems bus 
reikalinga 10 metų pusei Lon
dono gyvenamų namų sugriau
ti. Bet dešimties metų laiko- 
tarpyj patį Hitlerį gali ištikti 
nelaukti įvykiai, kurie jį pri
vers atsisakyti nuo daugelio 
dalykų.

Churchill pasakė, kad pa
traukti atsakomybėn asmenys, 
kurie franeuzų karo laivus pra
leido į Dakarą.

Astor pranašavimas
LONDONAS, Anglija, spalių 

8 d. — Pagarsėjusi lady Astor, 
atvykusi į parlamentą pasiklau
syti Churchill kalbos, turėjo pa
sikalbėjimą su Amerikos laik-

a TTAUJIENŲ-ACME Teleohotu
CHICAGO. — Gubernatoriaus Hėnįjry Horner kūnas 122-u Field Artillery ar-

moryje-

raštininkais.
Aslor yra gimusi Amerikoje 

ir paklausta kada ji mananti 
grįžti, pasakė, kad ji visai Ame
rikon nemananti važiuoti, nes 
ji nespėsianti pasiekti savo gim
to krašto, kai Amerika jau bu- 
s’anti įvelta į karą. Astor tvir
tina, kad Amerika labai grei
tai bus pęįversta stoti karam

Sugrąžintas medalis
VICHY, Francuzija,;.spalių 8 

d. — Petain 'vyriausybė nuta
rė sugrąžinti belgų karaliui’at-
imtą garbės legijono medalių. 
Reino vyriausybė, kai karalius 
Leopoldas pasidavė vokiečiams, 
paskelbė karalių išdaviku ir at
ėmė visus franeuzų duotus -me
dalius.

Petain, kuris smerkia visus 
Reino darbus, šiand en sugrą
žino atimtą meda^ ir pasmer
kė Reino vyriausybės padarytą 
nutarimą.

De Gaulle pavėlavo
JERUSALe, Palest’na, spalių 

8 d. — Gauta tikrų žinių, kad 
naujai atvykę Petain vyriausy
bes agentai areštavo labai di
deli gen. de Gaulle šalininkų 
skaičių Syrijoj ir Lebane. Su
imta daugiau negu 400 kari
ninkų ir aukštų valdininkų, ku
rie buvo priešingi Petain reži
mui.

Gen. de Gaulle labai ilgai vil- 
k no Syrijos okupaciją, o dabar 
jam bus išardyti Visi planai. 
Suimti keli artimi de Gaulle 
draugai.

Trukdo Hull darbą
■ ‘ ■ "" —Į

WASHINGTON, D. C., spa
lių 8 d. — Patirta, kad užsie
nio reikalų departamente yra 
nesutarimų rytų politikos at
žvilgiu. Sekretorius Hull senai 
reikalauja pradėti griežtą kal
bą su japonais, nes antraip nie
kad su jais nebus susitarta.

Tuo tarpu Welles mano, kad 
ffeikia daryti nusileidimus ir iš
vengti didelio trynimosi. Welles 
nenorėjo geležies embargo, bet 
Hull griežtai prezidentą parei
kalavo uždėti embargo, šian
dien vyriausybė sulaikė javų 
transportus į rytų Azijos Uft-' 
stus. Javai galės būti . išveža
mi tiktai Į Filipinų salas ir Į 
britų uostus Azijoj*

■■ ■■ 7■ ■ ■■ _l_

Lengvatos karei
viams 

•• g— ■ ~

WASHINGTON, D. C., spa
lių B d. — Vyriausios Nauj?’:ų 
Ėmimo Komisijos nariai šian
dien spaudai pareiškė, jog įsa
kyta atleisti puo kareiviavimo 
pareigų vistfsį;vyrus, kurie pri
valo užlaikyti; šeimynas. Komi- 
sija nenortu ZKad >,penkių metų 
aikotarpyj žmones nustotų ve
sti.

Kongresas patvirtino ir pa
siuntė senatan įstatymą, kuris 
leidžia teisėjams paliuosucti nuo 
kai kurių mokesčių kariuome
nėj tarnaujančių vyrų šeimas. 
Amerikos Darbo Federacija at
leido nuo nario mokesčio visus 
kariuomenėje. tarnaujančius sa
vo narius.

Senatorius Guffey įnešė įsta
tymo projektą, kuris atleidžia 
nuo valstybės mokesčių visus 
mobilizuotus.

Derybos su rusais
WASHINGTON, D. C., spa

lių 8 d. — Vakar atnaujinti pa
sikalbėjimai su sovietų amba
sadorium Umanskiu apie abie
jų valstybių užsknio politiką. 
Pasikalbėjimai buvo prade5 i 
praeitą vasarą, bet dėl bepras
miškų komunistų reikalavimų, 
buvo nutraukti.

Vakar Umanskis paskambino 
We!tes ir buvo priimtas, kai 
dauguma departamento valdi
ninkų darbą pabaigę jau išsi
skirstė. Buvo tariamasi apie 
naujai susidariusią padėtį Azi
joj. Rusams nepatinka japonų 
įsistiprinimas. Gal būt pavyks 
susitarti su rusais ir anglais 
tolimųjų rytų politikos reika
luose. Rusai ir toliau nori pa
dėti kiniečiams tęsti karą.

Franeuzų kariuo
menė

VICHY, Francuzja, spalių 8 
d. — Vokiečiai leido f rančų- 
zams laikyti 105,000 vyrų ka
riuomenę. Kariuomenė susidės 
tiktai iš laisvanorių. Franeuzų 
vyriausybė neturės teisės mob- 
lizuoti vyrų. Laisvanoriai būti
nai privalės ištarnauti 12 me
tų kariuomenėje.
’i Prancūzai turės vieną kava

lerijos ir Vienų motorizuotą di
viziją. Kitas divizijas sudarys 
pėstininkais begalės turėti sun

kių patrankų, ši kariuomenė 
franeuzams leidžiama lakyti 
neokupuotoj Francuzijoj. Kolo
nijose jie galės turėti daugiau 
kariuomenės ir bus geriau gin
kluota.

Dabar vokiečiai leido franeu
zams turėti daug d dėsnį ka
riuomenes skaičių, negu prad
žioje buvo pažadėję.

Konsulai sudrausti
MANILA, Filipinų salos, spa

lių 8 d. — Komis onierius Sayre 
perspėjo ispanų ir japonų kon
sulus nevaryti propagandos Fi
lipinų salose. Minėtų valstybių 
konsulai kreipėsi į vietos gy
ventojus palaikyti savo krašto 
vyriausybes užsenio politiką.

Filipinų tarpe toks konsulų 
pasielgimas iššaukė didelį ne
pasitenkinimą. Visuomenė rei
kalauja tuojau išvyti fašistiš
kų kraštų propagandos agen
tus.

Vargšas Willkie
FAIRHAVEN, Mass., spalių 

8 d. — Mrs. Deborah Delano, 
tolima prezidento Roosevelto 
pusseserė, sąryšyj su 93 metų 
sukaktuvėmis, padarė labai 
reikšmingus pareiškimus. Jeigu 
aš neturėsiu kito darbo, pareiš
kė senute, tai lapkričio mėne
sį eisiu balsuotip Savo ba’są 
atiduosiu Willkiui. Franklinui 
pinigai jau nereikalingi. Jis 
pats ir visa jo šeimyna jau ap
rūpinta, tegu užleidžia šį dar
bą vargšui žmogui.

Sudrausti užsienio 
agentai

SACRAMENTO, Cal., spalių 
8 d. — Gubernatorius Olson 
šiandien pasirašė įstatymą, ku
ris draudžia komunistams da
lyvauti rinkimuose. Gubernato
rius pasakė, kad' vietos parla
mentas ir jis pats turi pakan
kamai įrodymų, jog komunis
tai klauso svetimos valstybės 
instrukcijų ir yra svetimos val
stybės agentai.

Tatai patvirtina pačių komu
nistų padaryti pareiškimai, ku
rie. anksčiau turėjo atsakomin- 
gas partijos vietas ir važinėjo 
Rusijon gauti įsakymus. Sve
timos valstybės agentų veiklos 
sustabdymas nėra priešingas 
Amerikos konstitucijai.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Nesantaika pietuose Naciai skundžiasi

— Britų ambasadorius Maskvoje pasimatė su Molotovu. 
Kalbėjosi apie naujai susidariusią padėtį Azijoj.

— Nacių karininkai išvyko į Vengriją ir Bulgariją peror
ganizuoti minėtų kraštų kariuomenę.

'— Italų spauda pataria Amerikos vyriausybei nesiųsti bri
tams karo medžiagos. Jeigu Amerika nepaklausys patarimo, ka
ro sąjungą sudariusios valstybės paskelbs Amerikai karą.

— Amerikos konsulai perspėjo 17,000 piliečių grįžti i sa
vo kraštą. Patarė nesinaudoti japonų laivais.

— Šanchajaus biržoje visos akcijos nusmuko 10 kai su
žinota Washingtone vykę pasitarimai.

— Vokiečių lėktuvai smarkiai bombardavo Londoną. Lėk
tuvai paleido bombas iš didelio aukščio. Bombas mėtė be jokio 
siekinio. Pataikė darban skubėjusiems darbininkams.

— Anglų orlaiviai labai smarkiai sukrėtė Berlyną. Pada
ryta milijoniniai nuostoliai. 30 orlaivių bombardavo miestą. 
Daug užmuštų.

— Japonai stengiasi sudaryti paklusnią vyriausybę Indo
kinijoj. Jeigu pavyktų, tada franeuzų įtaka visai išnyktų.

— Iš VVashingtono atvykę agronomai Guatemala ir Hon
dūras valstybėse steigia kaučųko plantacijas.

— Nacių slaptos policijos vadas Himmler išvyko į Ispaniją. 
Jis nori perorganizuoti ispanų falangę ir sustiprinti slaptos vo
kiečių policijos veikimą.

GUAYAQU1L, Ekvatoriaus 
valstybė, spalių 8 d. — Pasku
tinėmis dienomis labai įtempti 
santykiai tarp Ekvator’aus ir 
Peru valstybių. Tvirtinama, 
kad Peru vyriausybe sutraukė 
savo kariuomenės jėgas prie 
Ekvatoriaus sienų. Bijoma, ka'd‘ 
nekiltų koks nors nesusiprati
mas prie sienos ir nepras’dėlų 
bereikalingas karas.

Ekvatoriaus vyriausybė nu
tarė sustiprinti pasienio sargy
bas ir pasiuntė daugiau negu 
1,000 kareivių. Manoma, kad 
Peru vyriausybę paveikė Euro
pos diktatoriai ir nori išprovo
kuoti bereikalingą karą.

Reikalauja paaiš
kinimu

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
spalių 8 d. — Britų atstovas 
Rumunijoj šiandien pasimatė 
su užsienio re. kalų ministeriu 
ir paprašė vyriausybės paaiški
nimų apie vokiečių kariuome
nės įžengimą į Rumuniją. Tuo 
pačiu metu britų ministeris pa
reiškė protestą dėl nuolat areš
tuojamų britų piliečių.

Rumunų vyriausybė pasiža
dėjo duoti pilftą pasiaiškinimą. 
Rumunai žino, kad nuo jų at
sakymo priklausys tolimesnis 
britų ministerio buvimas Ru
munijoj. Rumunų vyriausybė 
nenorėtų visiškai nutraukti ry
šių su anglais, bet vokiečiai 
juos privers tatai padaryti.

Van Cosel kalė- 
jiman

KEY WEST, Fla., spalių 8 
d. — Senis van Cosel, kuris 
septynis metus pralaikė 19 me
tų Elena Hoyos lavoną, padė
tas į kalėjimą. Daktarai pri
valės ištirti Cosel protą. Yra 
daug pažymių įtarti, jog Cosel 
yra nesveiko proto žmogus.

2,000 lankytojų šiandien su
ėjo pasižiūrėti prieš ilgus me
tus mirusios merginos lavono. 
Lavonas yra labai gerai užlai
kytas. Cosel tvirtina, kad jis 
dėjo pastangas atgaivinti miru
sią. Elena Hoyos giminės nori, 
kad ji butų palaidota greta ki

ltų šeimynos narių.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 8 d. — Visa nacių spauda 
skundžiasi dažnėjančiais anglų 
bombardavimais. Pranešama, 
kad vien tiktai praeitą naktį 
anglai Berlyne užmušė 25 as
menis ir daugelį labai smarkiai 
sužeidė. Sugriauta daug namų 
ir paliestos trys Pgonin&s. Goe- 
bbels paskelbė, kad Hamburge 
padarytas dar didesnis mirtin
gumas.

Vokiečių spauda reikalauja 
keršto, bet savo kraštui nė žo
džiu neužsimena apie nacių 
aviacijos kasdien daromus nuo
stolius Londono gyventojams.

Amerikos lakūnų 
skadronas

LONDONAS, Anglija, spalių 
8 d. — Oro laivyno ministeris 
Sinclair š andien pranešė, kad 
jau yra sudarytas Amerikos la
kūnų skadronas. Jam vadovau
ja amerikietis iš Kartsas.

Skadronas vadinsis Erebo 
skadronu. Jame yra du lakūnai 
čikagiečiai. Vienas vadinasi Pro- 
venzano, o antras Anderson. 
Lakūnai nešioja anglų aviato
rių drabužius ir privalės tru
putį pasipraktikuoti pačiais mo- 
derniškiausiais karo lėktuvais.

MEKSIKA, sostinė, spalių 8 
d. — Teko patirti, kad Ameri
kos ir Meksikos vyriausybių at
stovai veda derybas gelež nke- 
liui pagerinti, kuris eina nuo 
Pacifiko į Meksikos įlanką. De
rybos vedamos pusiau slaptai.

Geležinkeliui pataisyti bus 
re kalinga apie 10 milijonų do
lerių. Sąsiaurio plotis yra 186 
mylios, šis geležinkelis turi di
delės strateginės reikšmes, nes 
žymiai sutrumpintų prekių ir 
karo medž agos pervežimą. Jo 
reikšme butų dar didesnė, jei
gu Panamos kanalas butų iš
ardytas.

Chicagai ir apylinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, truputį šilčiau.
Saulė teka 5:55 v. r., leid

žiasi 5:20 v. v.
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ALEKSANDRAS GRINAS

TRYS IR VIENA
ranka. Ir musų sielose vėl pa- Q dailininkas^ buvo Trečiadienis, spalių 9, 1940 t

(Tęsinys)Puotos pilis nuplaukė į tamsą, kartu muzika ir svečiai. Ir dabar namą, aš mačiau kitą gražų kur gyveno trečiasis bi- veikiamas nuostabaus slt kuriuo jis vaizdavomefib, šventąsias ir Dievo Motinas, į žaliumus įsibrukusias, jsimylg- jusiu poras, mažas plemehai- tęs Ir atiksosparnius angelus.

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frohtu 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Virtis 2151

■M— nsat

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai praiond 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuvei, k u r tti 

skelbiasi Naujienose,
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| INSURANCE
■«*

(APDRAUDA)

• PILNA APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

4 APDRAUDĄ NAMŲ NUO 
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ

• APDkAubA NUO VAČfpT'
• Apdraudą Langų.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randaši ta
vernai nuo Public Llabl- 
lltles.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RyPkeVičių 
1739 S. Halsted St

.nukritęs.du, kurie buVo iš gyvenimo] —TAVo kilnybei niekas ne- sidarė lengva, stebint kažkaip prie jos kėlią ir Uždėjęs gal- dralige išsiskyrę, tebetviskėjo pasirodė? —klausė mane Ha- matant, kad Užgyja bičiulio vą hnt grįžusios kojų. Abu bd- dar nenUdžiuvusio paveikslo sanas, ir aš, tuo pačiu įsikan- tau iDkhta. m,ai t.«;U -dęs vištos sparnan> piWčlaU. (10 h tfeip pat JbS'phŽ^styjė bu-. ‘ sudrebėjau ir pakėliau g&lvą-Jis buvo pradėjęs tapyti po yo matomos m^o žymės. JuoJg^M. židihyJfe šviesiai deJ no. ....... ---- das kaip žemė buvo bičiulio „z kita, inan gulint ir sannuo-b - ’ x U nuiamlntas liu' veidas kai nasilenke nasižiu- ® rb g i ♦ 1 |tęse: man taip pat nePasirodė.i H pasllenke pasizlu jant Hasano sukurta ugnis. VaidUoklis bijo karo vyrų, nes ęejoįrie j n. Languosė jau liepsnavo saulės jie yra sveiko kraujoTarnai aimanuodami pabė- tekėjimas, kurios liežuviai at- i

širdis, tas talentas vėl įgijo ša- vo humifęį ahl mergaitės kak- varsų margasis mirgesys, vo ankstybesnįjį žvilgsnį.Tačiau visų nutapytų mergaičių ir moterų veido bruožuose'atviru dangumi atgulusią nuo- buvo jaučiama maurų šokėjos1 gą mergaitę, bet be modelio, išdidi kiltis ir vyrų viliūgės tik jo vieton imdamas dingu* burtai. Juo labiau, kad ji pati’sios šokėjos atvaizdą ir štėhg- tiko modeliui: dailininkas bu-ėdamasis atkurti buvusių dievo ją alėiiięš iš >šėno didžiūno savo jaunystėm if vyriškumo nenughlima jėga, o taip' pat meilės karštybe.Mfeš trys su savo nesenu bi* čiuliu jau retai besūšitĮkdavb- me, neidami jo aplankyti, nes pajutome, kad namų aplankai butų bergždi. Ir vfš dėlto kažko maudė širdis, tačiau nebuvo skausmo nei man, nei dviem kitiem, ir su malonumu girdėjome, kad kiekvienas naujas darbas didina jo- garbę.Tačiau staiga atėjo nelaimių laikas ir pajutome be prašymų ir be nereikalingų žodžių, kad bičiuliui pasidarė nepakenčiama musų artybė ir parama, juo labiau, kad šokėjai buvo atsibodę per dienų dienas sėdėti modeliu ir bučinių gauti tiktai miegui skirtomis valandomis.Gal būt, kad ją nuvedė šalin jos nežinomų žmonių tamsus kraujas, iš kurio atėjo pamatė musų panarintas

ną atifiintmus ir atgaivinti au- dėklė tą, grožį, kurį buvo ihH- tęš dihgUSioR mylimosios Vtt- landoiUis.It kiekviena kita diena miegančiosios gražumas buVo didesnis, veiklesnis ir saldžių sapnų pilnas; ir tada, kaž kokį ;rytą, vėl bičiulį aplankant, jau ne kartti) bet 'kiekvienas sali-, nes mieste buvo pradėjęs siausti maras, atvežtas iš , rytą šalies sli šilko pjrklią laivais, radome dailininką su nuleistomis rankomis ir tarytum iš- blėsusiomis akimis, prie audeklo, ant kuMo jis Jau buvo nubrėžęs auksinį mylimosios kūną.—Dievas mane apleido—ta^- rė jis sumišęs: vakar Ir šį rytą bandau šimtais kaftą vaizduoti veidą, bet niekas neišeina.Mes padrąsinome, bičiulis vėl pradėjo pasitikėti, nutvėrė i varsas ir teptuką ir mėgino ta- |Pyti. Po valandėlės pažvelgėsąmonės šauksmas, bet slap-' tingošios mergaitės jau nebuvo dailininko namuose.Mes ėjome ;radome paplūdusį ašarose.
galvas ir, nukritęs ant divono, virš kurio buvo pakabintas audeklas, paslėpė veidą plašta-. . , Z JL X c S.jį aplankyti ir i<Ose. Mes nuglostėme jo kru- 1 ašarose, i ‘ ‘ ’• A > C» | L €X A A A U-L Kj AVA K Y J VZ A A A hj 14 A A A A A APirmieji jo žodžiai buvo apie nelaimės ėjo su mumis .kartu pabėgusią mylimąją, o antri—- prašymas, kad skubėtume jos ieškoti, jei kurio nors niudvie jų kiūtinėję iš tikro bičiulio širdis.Veltui bandę jį Nuraminti,1 mes ėjome jo mylimosios ieš-1 kptojų pėdomis, tačiau iner- gaitė buvo ir paliko dingusi1 targ jie; brW,ktlamį ■ džlaugs- 

be žinios. UudingiąusįU dar mo ašaras ia wkbuvo tąj, kad kartu , 4’gbip-^o> ltomo. u. J .į jf f gubia mergaite, atrodė, ,dingo ir dailininko talentas: niekas jam nesisekė. Viškaš ką jisJ mėgino paliesti teptuku, dar-i bu bandymas užmiršti savo nelaimę, išėjo niekai, atrodė negyvai, paliko nepabaigta-Taip praslinko keli mėnesiai |ir dailininkas,

tančius pečius, ėjome šalin irTai nutiko Kristaus kentėjimų savaitėje, tačiau Velykų 'irytą buvome sutarę eiti bičiu- lvaksi'įj0 į* naujo aplankyti. Ir einant į jo namus, pastebėjome, kad tarnų veidai yra tyliai linksmi.
A ’ r*Ir girdėjome, kad jo pono mylimoji, visai išbalusi, nuvargusi ir su apiplyšusiais drabužiais, vakar po pietų, pasibeldusi prie dailininko durų. Iš kartu nepažinta ir palai- |kyla pavargėle, neleista toliau, ..... ikaip į priemenę, pradėjusi. , ’ bandydamas |)aisjai verkti. Jos ašaras iš-nuslopinti savo širdies nei imą gjrdęs musą bičiulis ir jos se- ir ilgesį dėl dingusios mylinio-nasis myiiluasis> nclifcėfai bm sios, buvo pagaliau piadėjęs namas antroje pakopų pusėje; kaž kokį naują darbą, į kurį jįs nuskubėjęs žemyn, pasilvė-damas antroje pakopų pllsėje;tęs rankomis sumišusią vieš-

—O, totorius nuramintas tiu-
DR. STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurgais 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVfc. 
Ofiso vai/ Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak, Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tėl.: YAttDŠ 4787 

Kiktiiį Tek PROSPECT 1930

tekėjimas, kurios liežuviai atrodė įlindę vidun iki pat židinio-Pasitikėdamas savo vaiduoklio tikrybe, aš atsikėliau, kad gėriau įsižitirėčiaU į paveiks-
go, bet mes trys, baimės ir gailesio paimti, at$ihaukėme Iki dtiTų i? sudėjome rankas, rengdamiesi melštiš už rtUmirtl- siiiš\ Bot pakeliant atikštyn akis, jos nuims apžlibo huO'lą, apie kučį visą naktį sukosi nuostabaus' VSrslį mlTgėjimb f mano matytos vižijoš. 11' dar didelį meno kurinį žiūrint, nes didesnio žavesio atrodė jaunosmes pamalėme, visai pabaigtą ir nuogos miegančiosios gra-paveikšlą> kuičj Hansą bičiulis ilgai, menesiais pamiširslai buvo kur^S) pabaigdamas jį trum pai prieš savo' mirties trumpo gyvenimo galą. tMii mirtis^ ateidama su laikyta dingusia mylimąja, kariu buvo nuo jo atėmusi teptuką, Iš tankų. if> tur bttl, kartu /su dailininko gyvybės užgesimu buvo taip pat baigę degti darbo žiburiai) nes vakar tarną f žvakides įstatytos naujos žvakės buvo išdegusios iki pat kiaurynių.Už laiptą buVo girdimas stambus triukšmas tf į Vidą į- ėjo maro drabužiais apsivilkę laido-tuvią taruai, kad išneštą abu mirusius. Mes atsitraukėme į šoną, nenorėdami žiūrė- buvo išbėgęs kartu su austrų ti, kaip tie v.yrdi dirba savo kariuomene.darbą, pradėjome sau eiti tik-' —Esąs buvęs blogas žmogus^ tai po to, kai matu mirusią su vilko akimis ir mergų med- nešėjai buvo nulipę žemyn su žiotojas. Taip pat pati pilis savo neštuvais. 0 jų ir musų nesanti geroje vietoje, nes nak nugaryje, kaip gyvenimui pa- timis čia dažnai rodosi viso- liktąs gyvas a'ftjjjhiimas apie kie niekai.

paveikšlą, kUčį Hnusą bičiulis žumaS, kuri buVo Šio seno meno kurėjUi kartu mylimoji, niūra ir mirtis, o pati, gal būt, būdama tiktai graži skaL štublė.—TaVo kilnybė! iškepta višta, gefa višta, — nuoširdžiai tarė Masonas, įeidamas su keptuve vienoje rankoje, duonos midų kitoje rankoje; Vežėjas taip pat laukti, laikas toliau važiuoti.Aš sėdausi prie stalo, pasiuntinys man padėjo supiaus- tytą kepsnį ir, abiem įbesdamas, pradėjo plepėti anksti rytą iš guculo girdėtas nesąmones apie šią miško pilį ir jos savininką, grafą S., kuris

—Verte J.
(GALAS)

Mrs. A. K. JARUSZ
PHtsiCAL 
THERAPY 

and MIDVtlPE 
6630 S. VVėstėrh a\

Telefonas.
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI
GYDYTOJAS ir chirurgas 
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo i Hd 9

DENTISTA8 
4645 So. Ashland Avė. 

itfti 47 Streėl 
fėlėtonaš YARDS M244 

Valandos nuo 9 iki 6 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO I.
ZUBRlCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63fd Si 

VALANbČŠ:
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie-

4 popiet ir 7—9

niafe pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899

NamųTel. ViNCEMNES Ž>Ž72

KITI LUETŲVIAI DAKTARAI
TeL Hemlock 5849

A t*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

• Ambulance. ‘
1)IENĄ IR NAKTĮ

. V V;;.-Y.,- ' • ' ’ '

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Yelefotaat LAFAYETTE 9737

-KT ■ ' -i koplyčios višosė
Y Chicagos dalyse

.............................  ■■!■■■!■ i f I ——........................ lil.l

Klausykite Bnilhi nulio progranių Antradienio it šeštadienio syt- 
mečials, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

ėu POVILU ŠALTIMIERU.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

bptometricatly 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 A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER 
lietuvis akių gydytojas 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
(- Ištaiso ♦

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WESt 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI

DR. A JENKLNS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHlfttlRGAB
2500«Wfest 63rd Streėt '

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nito 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso TeL PROSPECT 6737
Kainų TeL VIRGINIA 2421

DR. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office WentwOrth 6330
Rėt. Hydė Park 3395

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

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

*9.50

C U c v c c'žiūrint atrodė, kad šis paveikslas iš tikro bUs jo geriausias darbas, kurį bus sukurusi jo
Raštinė atdara kas vakaras 
Iki I vai. Sekmadieniais 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet.

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Lohg Avenue 
Telefonas PORTSMOUTh 9022 POGAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, daug dulkių išimta *7-65 Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Pjtleš T£x ekstrą.
BLACK BAND LUMP .....

laiptais į savo darbo' kambarį* Pakeliui tarnams sušukęs, tegu atneša vyno ir naujų žvakių darbo žvakidei!!. Pasiuntiniai padarė kas buvo, įsakyta, juo labiau, kad ateinant įkvėpimui, dailininkas mėgo pradėtąjį darbą tapyti dieną, taip
Laidotuvių Direktoriai

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 

Seredotnis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rėž. 6631 Sd. California Avenufe

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
DR. DERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 89 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tėl. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superier 9454 ar Central 7464

DOLL
No. 2578

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DKPT 

| 1739 So* Halsted 8t, Chle&to> DL

Čia įdedu 10 centų if prašau atsiųsti man Pavyzdį No

COfll W*S NM&tftRAFT SSRVftt, INC

PATTERN 2578;No. 2578 — Lėlė

ANTANAS M. PHILLIPS 
3Š07 Lituanica Avėniiė Phone YARds 4908

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Streėt

I. J4 ZOLP
1646 Wėsi 46th Street Phonfe YARds 0781

- i ' vV ■ i

ANTHONY B. PETKUS (
6812 So. VVeStCrh Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

--- ....................................... - ’ . ■

. J. LIULEVIC1US
4348 S* California Avenue Phone LAFayette 3572

i .......... .. ----------- --

LACHAWIUZ IR SŪNŪS
2314 Wesl Ž3r<i Phcė Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Sėst ICSth Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS ~~
4704 Sb. Wėsterri Avenikė Phone LAFayette 8024

—JA ■ .. .i.,f ------------S s ——aiia   s s

YARds 1419
■ ♦ *> . .................. ... .................. ■< ■ ■ ■ ■’

—Širdis džiaugiasi— tačiau kartais kažkoks neramumas jaučiamas, atsiduso vyresnysis tarnas. Saulė jau čia pat pietuose, tačiau pono kambaryje tuo labiau tylu.Mcis šypsodamiesi žvelgėme vienas į kitą, kartu pagalvodami dvigubai apie darbo ir mylimos nuovargį. Nusprendėme dar kai kurią valandėlę mie^ gančiųjų netrukdyti, o> laukti |jų čia pat nulipant ženiyn, prie atnešto inUhlš priemenėje vyno, 'kurį pylė į kaušus vyresnysis ir dievotasis tarnas.Taip praėjo valanda, pusė jau buvo kitos, ir neramumas įlindo į musų širdis.—Eisim žiūrėti, — darė pirmasis bičiulis, atsistodamas ant kojų. Mes visi ir tarnai ėjome kartu.Į darbo kambario (luriš bcldžiant, pirma iš lėto, o vėliau jau su jėga, nebuvo atidarytos, neatsiliepė nė vienas balsas- Ir baisių baimių apimti, mes visi trys davėmės į iš vidaus pusės užšautąsias duris, kurios apsprogdamos atsidavė, (Ant divono gulėjo musą bičiulio mylimoji, nuoga ir kaip'
J miegant užmerktomis akimis,

NARIAI
Chicagos, 
Cicero ....
Lietuvių - 
Direktorių 
Asociacijas

’ A • ‘ '
iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHfiiiiiniiiiiiii

miiutiinrcUinitiitiiiiiiiiiiiiiuiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
Turime 

koplyčias 
visose miesto

DALYSE

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residenęijos Telefonas 

BEVĖRuY 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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
. 2-ros lubos

CrilCAČO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenuo

YAItdS 1138
YARds 1139

Dr. F. Pulsuoki Le Vari
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Rez. Telephbrie PlAzą 3200

ADVOKATAI

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

&4o0 VVEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

‘ Telefonas SEELEY 7330
Nanlų telefonas Brunsvvick 0597

K. P. GUGIS
adVoHATaš

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 Su. Halslėd St 
Valandos vUkditeis nub 6 iki 6:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Šekmadieniate

Tėl. VaRDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki IŠ, 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.

Dr. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

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

Tel. VARUS 5994 
Antfad., Ketvirtai, Penktadienį 
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTB 3999

ADVOKATAS
7 So. DeaTbdrft St

Roohi 1339
Ofiso tek CENTRAL 1824

Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS •
— ADVOKATAS «-

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumCt 6877

Vai. 11^-2 diehą ir 4—8 Vakaro
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 , Tel ŠTAte 7572
3149 SO. HaLSTČD STREET

TeL VlCtorjr 2670

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJlE^OŠfe



/

Trečiadienis, spaliij 9, 1940 NAUJIENOS, Chicago,

KAIP SENIAU BUVO PERSEKIOJAMI 
MOKSLININKAI

Ką pagalvotum, jei tamstos 
mokytojas papasakotų, kad, 
norint suminkštinti deimantų, 
reikia jį mirkyti briedž’o krau
ju jo, i n kad tas briedis turi 
būti šeriamas petruškom s ir 
girdomas vynu?..

Toks pareiškimas atrodytų, 
ž'nonia, labai negudrus, jei jį 
padarytų mokyklos mokytojas, 
kurs veikiausia ir nėra eksper
tas kalbamuoju klausimu. Bet 
jei lokį pareiškimų padarytų 
mokslininkas, kuris nors musų 
universiteto chemijos profeso
rius, tai jau visai kitas daly
kas! Galėtum manyti, kad ar
ba tas pareiškimas yra tikrai 
teisingas, ar kad pats profeso
rius neteko proto ir kalba n’c- 
kus!

Ir vis dėlto tryliktam amžiu
je garsus tuomet mokslininkas 
Albertus Magnus buvo paskel
bęs tokį neva moksliškų daly
kų savo studentams Paryžiaus 
Universitete.

Šį faktų suminėjome čia, 
kad žinotumėt, kokių keistų 
teorijų buvo prieš keletu šimtų 
metų. Tuomet žmonės tikėjo 
milžinais, gnomais, satirais, 
vienragiais ir kitokiomis keisto
mis būtybėmis. Apie Niutono 
vėliau paskelbtų traukos įsta
tymų jie nieko nežinojo ir dėl
to kartojo visokias pasakas, 
nesutinkančias siu paprasčiau

siais gamtos įstatymais. Pavyz
džiui, žmonės sakydavo, ka< 
griausmu dievas rodo savo rūs
tybę, kad žaibas reiškia dievu 
ruošiantis bausti žmones už jų 
nusikaltimus ir nuodėmes. To
kie dalykai, iš kurių šiandien 
juokies, seniau žmonėms atro
dė labai rimti ir baisus. Skaity
ti tuomet galėdavo tiktai dva
siškiai, ir jie tebuvo vieninte
liai žmonių mokytojai. Ir jie 
klysdavo, kartais ir tyčia klai
dingai aiškindavo įvairius reiš
kinius, ir nebuvo, kas galėtų 
patikrinti jų teigimus.

Sunku šiandien suprasti, kaip 
senovės (ypatingai vidurinių 
amžių) žmonės žiūrėdavo į 
įvairius moksliškus tyrinėji
mus. Jiems atrodo, kad dievas 
norėjo paslėpti nuo žmonių 
įvairias gamtos paslaptis ir kad 
tiktai pikti žmonės tegali ban
dyti tyrinėti tas paslapt s. Jei, 
pavyzdžiui, kuriam mokslinin
kui pasisekdavo kų nors gam
toje išaiškinti, — sakysime vai
vorykštės spalvų suderinimų ir 
jų atsiradimo priežastį, — tai 
žmonės sakydavo, kad toks 
mokslininkas — aiškintojas yra 
nusikaltėlis, nes jis braunasi į 
dievo paslėptų dalykų sritį; kas 
veržiasi į dievo sritį, tas seno
vės žmonių nuomone buvo vel
nio padarinys, piktos dvasios 
apsėstas. Vaivorykštė, kaip se-

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - 
tsargosfondasvirš

Dabar Mokame 31/2% tJž Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

i

$5,500,000.00
55400,000.00

FED AVINGS
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

__ ________ and
LOAN ASSOClATIONof Chicago

JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
Va). 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginta 1141

Aecotints opa* by tha 15th eam •• tha lat

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD

> KAM LAI
< GAUK SAVO DANTINIUS
> PLEITUS DABAR!.

50 ir 
aukščiau

Mes esame puikių dantinių pleitų 
gamintojai jau per suvirš 18 metų. 
Ateikite, leiskit mums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEI- 
TO su NEW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.00

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
’aisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

Dentures 
užsakymą

tik 
nuo

Liwndale (tentai Laboratoriei
HEJNA BROS.

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

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

ROOM 806 ATDARA KASDIEN 9 iki 6

novčs žmonės manydavo, buvo 
dievo duotas, jo santakos s . 
žmonėmis ženklas, į kurį ici 
kėjo žiūrėti su nusižeminimu 
ir baime.

Ir dabar įsivaizduok, kad 
kurs nors mok liniukas, tyrinė
damas šviesos spindulių veiki
mų, pastebėjo, kad valvo. y .iš
ties spalvos atsirado dėl to, kad 
saulės spinduliai persilaužia lie
taus lašeliuose, kai toks moks
lininkas paskelbė savo stebėji
mus pa aulini, žmonės kali ėjo 
jį susisiekus su velniu ir griau
nant dievo įstatymus!..

Pagaliau, kai dalykas buvo 
plačiau išaiškintas, kai daugelis 
žmonių įsitikino, jog vaivoryk
štę sudaro paprasti saulės spin
duliai, persilaužių lietaus laše
liuose, žmonės turėjo suprasti, 
kad vaivorykšte nėra dieviškoji 
galybė.

Jei šis vaivorykštės dalykas 
buvo taip paprastai ir supran
tamai išaiškintas, galima buvo 
šaiškinti ir kitus gamtos reiš

kinius, kurie anksčiau buvo 
sijami su stebuklais ir įvairių 
dievybių veiksmais.

Per tūkstantį metų po to, 
kai gyveno graikų mokslininkai 
Archimedas ir kiti, mokslas ne
buvo pažengęs pirmyn. Vieni 
arabai sugebėjo išlaikyti ir iš
saugoti graikų mokslų, Ir nuo 
sėptinto amžiaus ligi dvyliktojo 
mokslo centras buvo arabų 
miestuose Bagdade, Korbodoje 
ir Damaske. Egipto Kairas taip 
pat buvo mahometonų valdo
mas, ir čia buvo universitetas, 
kurį lankė tūkstančiai studen
tų. Iš arabų mes išmokome 
skaičiuoti — jų skaičiai 1, 2, 3, 
4, 5, ir t. t. buvo žymiai pato
gesni už romėnų skaičius I, 
JI, III, IV, V, VI ir t. t.

Arabai taip pat išplėtė tam 
tikrų aritmetikos ženklų siste
mų, kurių vadiname algebra, 
ir pats pavadinimas yra arabiš- 
<as. Taip pat manoma, kad 
arabai išrado budų_gmnintivpo
pierių iš skudurų; tokie plony
čių audeklų pavadinimai, kaip 
gaza ir muslinas, paeina nuo 
arabiškų miestų Gaza u’ Mosul 
— tuose miestuose arabai pra
dėjo austi plonus audeklus, 
apie kuriuos čia užsiminėme. 
Arabai gabiai tyrinėjo žvaigž
des, daug pasidarbavo medici
noje ir sėkmingai gydė žmo
nes nuo raupsų. Jie medicinoje 
išrado žirnelius pilės, ir nuda
žydavo jas skaidriomis spalvo
mis, kad paprasti žmonės ma
nytų tokias pilės turint ypa
tingų gydomų savumų.

Jie vis dėlto neabejojo, kad 
Ptolėmajo teorija, pagal kurių 
žemė turėjo būti visatos cent
re, o saulė, mėnulis ir žvaigž
dės sukosi aplink žemę, yra tei
singa. Jie neginčijo ir Ptolėma
jo paskelbto žemės išmatavimo, 
kurs 16-me amžiuje buvo pa
tikrintas ir buvo susekta, kad 
tikrenybėje žemė buvo 1/6 di
desnė, ne kaip Ptolėmajo buvo 
apskaičiuota.

Pirmas didžiausias anglas 
mokslininkas buvo Rogeras Ba- 
konas (Roger Bacon), gimęs 
Ilčesterio mieste 1214 metais. 
Tiesų pasakius, tasai Bakonas 
buvo pirmas žmogus, drįsęs at
gaivinti mokslų, kurs Europo
je buvo nuslopintas per pusant
ro tūkstančio metų.;,

Bakono tėvai buvo pasiturį 
žmonės ir galėjo leisti sūnų mo
kytis pas kaimo kunigų, čia 
berniukas pramoko skaityti, ra
šyti ir skaičiuoti, pramoko ir 
lotynų kalbos. Po to jis ėjo 
Oksfordo universitetų, kur gah 
greitai pasidarė pirmuoju stu
dentu. Labiausiai jis mėgo ma
tematikų ir kalbas, išmokęs lo
tynų, graikų, arabų ir hebrojų 
kalbas.

Baigęs Oksfordo universitetų, 
Bakonas vyko mokytis į Pary
žių ir įstojo į pranciškonų vie
nuolynų. čia jis daugiausia dė
mesio kreipė į astronomijų ir 
chemijų. Manoma, kad ji$ iš
rado akinius, nes juos tik jo 
laikais pradėjo nešioti. Jis taip 
pat išrado kaž kokį .mišinį,

Priįungeme savo vežimą

, vsme Žieins šauniems, 
ir suteik . teįesnj

VEIKIMĄ, negu pirmiau.

ISPUDINGAS varžibs mašinerijos pa
vyzdys kurį čia matote yra naujas 
1941 Buick FIREBALL ihžinSs.

Jis ima vardą'nuo to kas dėdasi jo viduje.

Kitų auto inžinuosė begalima rasti tokių 
pistonų kokie telpa šioje jegoS stotyje.

Palenkti naujuose vingiuose prisitaikymui 
prie cilinderių viršūnių, jie sūrita kurą 
į plokščią ir neramią bolę, pilną galimos 
jėgos.

Sukoncentruota prie lenktynių tipo karų 
,• spark plūgų, ta sprogstanti bolė yra pa- 
y degta su tiek ekstra energijoj, kad in- 

žinas to paties dydžio taip pėrnykšcias,

kuris įsibėgdavo iki 107 arklių jėgos, da
bar sudaro daugiau negu reikalingą 115 

_ J kainos gazolinu!

randasi 
kuriuos

—su reguliarios

Net ir daugiau 
me tų stebuklų 
Carbuietion.

ši kuro šėrimo
Buick SUPER,
TER ir LIMITED inžinuosė, o galima ją 
įtalpinti ir į SPECIAL truputį daugiau 
primokėjus. Ji padidina jėgą ir teikia 
10% arba 15% daugiau mylių su kiek
vienu gazolino galionu.

Buick’o išdėsty- 
daro Compound

sistema
CENTURY, ROADMAS-

randasi visuose

EGG ............................... $6.00
NUT ............................... $6.00
LUMP ............................ $6.00
MINE RUN .................... $5.75

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

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių (tempimą

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.

TYPEWRITER
Rentals
3 .MO'W,»S

BUICK KAINUOJA jJŪO

$935 
for the Buslhėsš Coupė 

laidų, valstijų ir vietos taksai (jei 
yra), ekstra įrengimai ii- prietaisai— 
extra. Kainos gali būti permainytos 
be is anksto skelbimo.

. - ___________

•pristatyti 
Flint, Mich. 
Atitrauki
mas, prigu
lint nųp i iš-

Taigi bet kuris 1941 Buick inžinas tei
kia daugiau jėgos iš mažiau gazo — net 
ir 165 HP inžinai duoda daugiau mylių 
su galionu negu pernykščias 107 HP in
žinas važiuojant greičiau 40.

■M’annk Encydoftaedia Brltaunica, Hiiprr-meteo- 
1RH K<*liaiiJi)H nerija eknpllozijt), kurion prilygn- 
ta inento dalyko nųkeltoina Sujudimo baiiKomH, 
yni vadiuaman “FIREBALL.”

PAVYZUYS GENERAL MOTORS VERTYBES

MILDA AUTO SALES806 WEST 31st STREET ' cSu^GO, IM..

WHEN !?ETTEft ."“E P’JILT “VICK W1LL BU1LD T*!EH OiMraaL—:

kurs panešėjo šiandien varto
jamai sprogstanti medžiagai 
vardu parakas. Bekonas išrado 
padidinamąjį stiklų. Jis pi fili a s 
rašė ii- kalbėjo apie lokius da 
lykus^ j^aip. į\ /gųrjųi- 
vis, motorinis vežimas ir lėktu
vas ! 

• • • .1

Bakonas parašė knygų Opus 
Majus — tai buvo savo rųšies 
tryliktojo amžiaus enciklopedi
ja. Toje knygoje surinktos try
liktojo amžiaus žinios apie re
ligijų, gramatikų, geografija; 
muzikų, kalbas ir taikomuosius 
mokslus, štai viena ištrauka 
iš Bakono raštų:

“Vežimus galima dirbti 
taip, kad jie galėtų eiti be 
gyvulio jėgos. Galima dirbti 
ir laidojamas mašinas: tokid- 
je mašinoje sėdįs žmogus 
suktų tam tikrų prietaisų, 
kuris judintų mašinos spar- 

• nūs, o šie muštų orų, kaip 
kad paukščių sparnai muša 
orų skrendant...”

' * . 5, t

Bakonas buvo tikras naujo
jo mokslo pirmtakunas. Jis iš
rado tam tikrų metalinį varpų, 
po kuriuo naras gali kvėpuoti, 
būdamas vandenyje. Buvo net 
pasakojama jį» išradus ir pa
dirbdinus ’ savo rųšies robotų 
su varine galva, atsakinėdavti- 
sių į įvairius klausimus. Ne
sunku mums įsivaizduoti, kad 
tokie svarbus išradimai pykinti 
ir jaudino dievobaimingus vie
nuolius. Jo paties ordino vie
nuoliai pradėjo pavydulįaiiH 
Balionui jo mokslo garbės. Vi
sų buvo kalbama, kad jis dirba 
susitaręs su velniu, ir dėl tb 
jis buvo įmestas į Paryžiaus 
kalėjimų, kur ir sėdėjo per de
šimtį metų. Kalėjime jam ne
davė popierio ir plunksnų ra
šyti, nedavė knygų ir kitų reb 
kalingų mokslo priemonių. Vj- 
pa, kų jis lig to laiko buvo iš
radęs, buvo laikoma piktdš 
juodosios magijos ir burtų iš- 

' radimais. x ■ ■

Popiežius Klemensas IV-sis 
paleido Bakonų iš kalėjimo, bet 
1278 metais jis ir vėl buvo su
imtas ir Uždarytas. Svarbiau
sias kaltininias jam buvo tas, 
kad jis aiškino, jog, audros, vie
sulai ir žemės drebėjimai yra 
paįirasti gamtos reiškiniai, o 
nė dievo valios pasireiškimas 
žiiiojiėms gąsdinti ir bausti. 
Prahšiškohai buvo uždraudę 
tikintiesiems katalikams skai
tyti Bakono knygas.

Daug žmonių galėtume pa- 
vadiriti mokslo kankiniais. Di- 
džiaūšias kankinys buvo tasai 
nibkšlihirikas anglas. Kalėji
muose jis buvo uždarytas per 
dVidėŠiihtį metų. Po jo mirties 
bu<o paskelbta jį buvus tik
ruoju Juodųjų Burtų ir Magi
jos kunigii!

Kitas taip pat didelis moks
lininkus; nusipelnęs patekti į 
didžiųjų pirmųjų mokslininkų 
eiles, buvo Nikalojus Koperni
kas, gimęs Lenkijoje 1473 me
tais. Jo tėvai buvo neturtingi, 
berniukas gana anksti buvo pa
liktas našlaitis. Vienas jo dėdė 
šiuiitė jį į Krokuvų mokytis 
gydytojo mokslų. Po to Koper
nikas ihbkėsi Bolognos univer
sitete ii* Padujoje, ir 1500 me
tate jau buvo motematikos pro
fesorium Romoje. Sugrįžęs į 
Krokuvų, jis pasidarė kunigu 
Ir laisvu nuo savo pareigų lai
ku tyrinėjo astrondftiijąi

Kopefhikas ’ pradėjo abejoti 
apie Ptolėmajo- teorijų teisin
gumų — vadinasi, jis nemanė, 
kad žbttiė buvo visatos centras, 
ir kad šaulė, menulis ir žvaigž
dės sukosi aplipk žemę. Kiek- 
viertų nUktį, kai dangus nebu
vo apsiniaukęs, jis sėdėdavo 
prie ląrigo bokštelyje ir stebė
davo žvaigždes, mėnulį. Ilgai
niui jis įsitikino, kad ne saulė 
sukasi aplink žemę, bet žemė 
aplink šaulę. Tuo budu jis pra
dėjo aiškinti, kad žemė ne svar- 
biėušias višatos centras; žėmė,

saulė, mėnulis ir planetos buvo 
lik nežymi dalelė milžiniškos ir 
žmogaus protui nesuprantamos 
visatos. Po tokio aiškinimo, ži
noma, pasaulio įkūrimo ir žmo
gaus reikšmė pasaulyje suma
žėjo žmonių akyse.

Ar galite įsivaizduoti, kaip 
toks mokymas galėjo veikli 
bažnyčios mokslų? Per amžių 
amžius kunigai skelbė, kad že
mė buvo visų svarbiausia pla- 
neta< kad v.isi kiti dangaus kū
nai buvo' sutverti tiktai tam, 
kad tarnautų žemei — saulė 
turėjo šviesti žmogui dienos 
metu, menulis — nakties me
tu, žvaigždės turėjo blizgėti 
danguje, kad žmogui butų ma
lonu žiūrėti į juodų dangaus 
skliautų... Ir štai nenuorama 
kunigas ima skelbti, kad visa 
tai esu ne taip, kad visatų rei
kia suprasti ir aiškinti griežtai 
kita kryptim! Kaip jis drįso 
ginčyti šventų bažnyčios ir ku
nigų mokslų? Kaip drįso jis 
mažinti ir silpninti žemės reikš
mę visatoje? Ar. ne pats die
vas sutvėrė saulę, kad ši švies
tų žmonėms ir teiktų šilumą?..

Nepaisant to, kad Koperniko 
teorijos buvo ginčijamos, kad 
jis pats buvo pajuokiamas ir 
niekinamas, jis vis dėlto žino
jo, kad 26 metų tyrinėjimų ir 
ikaičiavimų išvadoje jis galėjo 
įrodyti, kad visi lig jo laikų bu
vę astronomai klydo. Savo ste
bėjimus jis aprašė knygoje 
“Apie Dangiškųjų Kūnų Suki
mąsi”.

Iš pradžių Roma lyg ir tylė
jo dėl Koperniko knygos. Gal 
Romos palankumas aiškinamas 
tuo, kad Kopernikas paaukojo 
savo knygą popiežiui, bet, kele- 
riems metams praslinkuą, kny
ga buvo įrašyta į draudžiamųjų 
knygų sąrašą — katalikams bu
vo uždrausta skaityti kunigo 
mokslininko parašytą knygą. 
Taip pat ir protestantai refor
matoriai draudė ją skaityti.

Rentai Applied on Purchase
WAGNER

Typewriter Sales and Service 
3712 SO. WESTERN AVĖ.

Phone LAFayette 3534, f -

QTEPHENQ
M U SI C—

STUDIO
4142 Archer Avė.

Tel. VIRGINIA 0396
Mokytojas: 

PIANO—ORCHESTRA 
VISOKIEMS REIKALAMS 

Kasdien—3 vai. vak.—7 vai. vak. 
šeštadieniais—9 v. r. iki 2 p. p. 
George Stephens-Steponavičius.

10c 
3už25c

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

uypsŲ
6.CRU CURTAIN DYE

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA I
NUDAŽYTI
KURTENUS SU

PATTERN BOOK

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, III.

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

Garsusis vokietis reformatorius 
Martynas Liuteris prakeikė Ko
perniko knygų, kaip griežtai ne
sutinkančių su šventojo Rašto 
mokslu!

Sulyginę pergyventuosius lai
kus, galime didžiuotis įstabia 
mokslo ir išradimų pažanga.
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Užsakymą kaina:
Chįcagoje—paštu:

Metams ...............................
Pusei metų ............... .........
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija .....................
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Trims mėnesiams ................. 1.50
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Užpelnytas pagyrimas
Buvęs Illinois gubernatorius, Henry Homer, prieš 

mirdamas suspėjo dar pasirašyti proklamaciją, kuria pa
skiriama laikotarpis nuo spalio 9 dienos iki spalio 16-os, 
kaipo Amerikos Skandinavų švietimo Savaitę. Spalio de
vintoji yra Leif’o Ericksono Diena Skandinavijos tau
toms, įsteigta paminėjimui atminties garsiojo jurininko, 
kuris atrado Amerikos kontinentą beveik 500 metų anks
čiau, negu Kolumbas.

Savo proklamacijoje velionis giria skandinavų kil
mės amerikiečius, kurie savo darbu daug prisidėjo prie 
materialinio ir kujturinio Amerikos progreso, ypatingai 
šioje valstijoje ir Vidųrvakariupse. Ateiviai iš Danijos, 
Suomijos, Švedijos ir Norvegijos tą pagyrimą pilnai už
sipelnė, nes tai yra darbštus, gąbųs ir ištvermingi žmo*- 
nes, kurie, be to, myli laisvę ir moka savo reikalus tvar
kyti. Jie gali būti geras pavyzdys ir lietuviams.

Hitleriui tarnaujančios, marša- : 
lo Petaino diktatūros letena? 
Daug prisidėjo, žinoma, nacių 
militarinės mašinos spaudimas. 
Bet nenuostabu, kad Francui- 
jos žmonės neparodė beveik jo
kio ątspąrumo fašizmui, kuo
met buvo sumuštą Frąpcuzijos 
arini ją. Maršalas Petain įvyki
no valstybės perversmą pana
šios rųšies, kaip tas, kurį pada
rė 1933 m. Hitleris Vokietijoje. 
Bet Francpzijoje patys parla
mento atstovai, susirinkę Bor- 
deaux mieste, nubalsavo panai
kinti demokratinę respublikos 
kpnstitųęįją ir pavesti vįsą ga
lią Pętąinui- Dr. Węil sako, kad- 
Šitą pasyvumo ir pasidaviinp 
nuotaika buvo pirmiausia vai
sius gilaus pacifizmo (priešin
gumo karui), įskiepyto Frapc.u- 
gįjos liaudžiai.

Kita priežastis buvo dejnora-' 
lizacija, kurią pasėjo darbinin
kų masėse bolševizmas ir jo su
sigiminiavimas su Hitleriu.

• “Vidujinis susmukimas”, 
sako Dr. Weil, “pasireiškė 
tiktai po to, kai Rusija suda
rė sąjungą su Vokietija ir 
tūkstančiai komunistų Stali
no politiką parėmė.”
Tuo tarpu Francuzijos buržu

azija, vadovaudamasi savo siau
rai egoistiniais interesais, labai 
neapkentė darbininkų judėjimo 
ir sakė: “Geriau Hitleris, negu 
Leon Blum!”

Spalio devinta ir dešimta
LIETUVOS SOVIETIZA

CIJA IR ŽYDAI

žąvėti Maskvos komisarų pasa
komis apie “laisvę”, tai paskui 
jie patyrė praktikoje, kad bol
ševikų prižadai neturi nieko 
bendrų su tikrove. Sovietinė 
tvąrka pablogino padėtį visų 
Lietuvos gyventojų, neišimaų.t 
ir tautinių mažumų. Tik viena 
tautinė grupė Lietuvoje dabar 
yra privilegijuota, bet tai ne žy
dai jr dargi ne rusai, o vokie
čiai.

Kiek teko girdėti iš įmonių, 
neseniai atvykusių iš Ęietuvos, 
tai dabartiniai Lietuvos valdo
vui nękonfiskuoja vo|kįęčių tur
tų, nesekvestrųpja vękięčių bu? 
tų ir nenacionadzuo|ą vokiečių 
biznių,- Jeigu raudonosios armi
jos karininkai arba valdžios ko
misarai per neapsižiūrėjimą pa
daro kokiam vokiečiui skriau
dą, tai šis pasiskundžia Vokieti

jos pasiuntiniui Rauną, kuris 
tuoj aus pašaukia Maskvos at
stovą, kad tas pasirūpintų nu
skriaustąjį vokietį apginti. Ir 
vokietis būna apgintas.

Prieš kiek laiko “Naujienose” 
buvo paduotą žinią iš Kauno 
laikraščių apie (ai, kad Paleckio 
vyriausybė pakeitė dekretą apie 
namų ir butų sekvestfavimą, 
paliuosuodama nuo seįkvestro 
svetimų šalių piliečius. Tas Pa? 
tvarkymas liečia vokiečius: jų 
butai nėra sekvestruojami.

Žydai tokių užtarėjų neturi, 
. ir jie kenčia kartu su vispis Lie
tuvos gyventojais. P ‘‘škurni- 
kų”, kurie stengiasi prisiplakti 
prįe bolševikiško - lovio, atsiran
dą, deja, kiekvienoje tautoje.

$t, Miščikas-žiemys

Paskutiniam Mohikanui žuvus...
(LEVĄ TROCKĮ PRISIMINUS)

(Straipsnis diskusinis)

Visi be pažiūrų skirtumo, su
žinoję apie Trockį ištikusią ne
laimę ir vėliau jo mirtį, turė
jo pripažinti, kad su juo aplei
do paskutinis senosios I 
nistų gvardijos žmogus šį pą-

Per 20 metų lietuviai minėdavo kasmet spalio devin- 
1 tąją, kaipo gedulo dieną, kurioje Lietuvai buvo išplėšta 

jos istorinė sostinė Vilnius. Bet šiemet tų minėjimų jau 
nebebus, nes Lietuvą ištiko didesnė nelaimė, negu ta, ku
rią jai atnešė lenkų imperialistąi: ji netejęo savo nepri
klausomybės.

Rusai pasirodė piktesni Lietuvos priešai, negu Pil
sudskis. Prieš metus laiko jie atsiuntė į Lietuvą savo ka
riuomenės garnizonus, ąpsimesdanjii Lietuvos draugai^ i(i; 
A<grąžindami”? jap?Wnlų. Jie neva pasižadėjo atitaisyti 
skriaudą, kurią Lietuvai buvo padariusi Lenkija. Tokia 
sutartis buvo pasirašyta Maskvoje spalio 10 d, šiandien 
visi žinome, kokius tikslus bolševikai turėjo, įkeldaiųi ko
ją f Lietuvą.

Spalio 10-ji bus liūdnesnė diena lietuvių1"tautos isto
rijoje, negu spalio 9?jj.

Komunaciai prakišo
Atkakli kova prieš komunistus ir jų talkininkus Am. 

Darbo Partijoje New Yorke pasibaigė nuosaikiosios (so- 
cial-demokratų vadovaujamos) srovės pergale.

Komunistai buvo sudarę “progresyvų komitetą Am. 
Darbo Partijos atsteigimui”, su Watsonų ir Connolly 
pryšakyje. Bet šitam komitetui nepavyko pravesti nė 
trečdąlip delegatų į valstijos konvenciją. Kuomet konvek
ciją susirinko rugsėjo 28 d., pasirodė, kad demokratinė 
srovė turi 552 ^legatu, o “progresyviai” tiktai 241 dele-

Atskiruose dtatriktupse k'OmuuUtaį dar turį organi
zacijos kontrolę savo rankose, todėl jie galėjo indorsuoti 
Vito Marcantonįo kandidatūrą į kongresą ir nominuoti 
kandidatus į k&į kurtas kitas vietas. Vito Mąrcantonio, 
beje, visą taiką kongrese kovojo prieš krašto apsigynimą 
ir tuos valdžios sumanymus, kurių tikslas yra padėti Ąn-

Tačiau Am. D, Partija toliaus tuos distriktus, kurie 
yra patekę į komunistų rankas, perorganizuos.

/..i'j'n r

k J-U J *
VOKIETIS DEMOKRA

TAS APIE FRAN- 
CUZIJĄ

Į Jungtines Valstijas atvyko 
iš Francuzijos buvęs Vokietijoj 
Demokratų Partijos vadas, Dr. 
Bruno Weil, ir papasakojo įdo
mių dalykų apie dabartinę Pe- 
taįpp valdomų Francuziją. Dr. 
We|J, kad ir nėra socialistas, 
bet griežtai nusistatęs prieš fa
šizmą, nacizmą ir kitokias dik
tatūras.

Pabėgęs i§ Treciojo Reicho, 
jisaj keletą metų gyyepo Pary
žiuje. Kai vokiečiai Frąpęų?|ją

sumušė ir užėmė jos ' sostinę, 
Dr. Węil ir tūkstančiai kitų e- 
migraptų turėjo keliauti į pie
tinę, neokupuptą Prancūziją. 
Čia juos Petaino-Lavalio vąl- 
džja jiždąrė koncentracijos sto
vykloje. Frgncpzijps kppeęntra- 
cijos stovyklose, sako Dr. Wei|, 
yrą apie 30,000 vokiečių, hitle- 
rizjno priešų. Nors jie stengės 
kiek gajėdami padėti Frąpęųzi- 
jai kovoti prieš Hitlerį, bet val
džia su jaįs elgiasi, kaip su ka
liniais. .Jam pavyko iš tos ne
laisvės išsivaduoti.

Kokių bųdų Francųgija gagė
jo pątektj po ątžagąręivlšhos

“Naujienose” jau buvo minė
ta apie tuos pranešimus, kad 
Kauno žydai pasitiko su džiaug
smu sovietų raudonąją armiją, 
kuomet ji atėjo okupuoti Lietu
vą. Mat, . prlęš užimant Lietu
vą bolševikai buyo paleidę gan
dus, kad Lietuvą rengiasi pa
grobti Hitleris, kas, supranta
ma, žydus kibai nugąsdino, ir 
jie todėl žiurėjo į sovietų armi
ją, kaip į iš^lbBtoiJą nuo, nacių.

, Ėmus bolševikams šeiminin
kauti Lietuvoje, buvo ir vėl 
daug žinių apie tai, kad žydai 
yra skiriami komisarais ir pą-; 
deda okupantams pavergti Lie
tuvos žmones. Iš tų pranešimų 
kai kurie lietuviai daro išvadą, 
kad žydai esą bolševizmo agen
tai ir Lietuvos priešai. Tačiau 
faktas yrą tas, kad naujieji Lie
tuvos valdovai žydus spaudžia 
ne mažiau, kaip kitus žmones. 
Visi didesnieji bizniai (bankai, 
dirbtuvės, krautuvės ir t.t.) yrą 
pąimti į valdžios rankas, be 
skirtumo ar tie bizniai priklaų-. 
se žydams, krikščionims, ar 
kam kitam, žydų organizacijos 
ir laikraščiai yra uždaryti, tų 
organizacijų iždai konfiskuoti; 
jų butai yra sekvestruojami.

Todėl, jeigu ir yra tam tik? 
ra dalis žydų, kuriai Lietuvos 
sovietizacija patinka, tai ji ne
gali būti didelė; tąi, veikiausią, 
tokie elementai, kurie gyvenime 
nesurado sau vietos ir dabar ti
kisi, kad bolševizmas suteiks 
jiems geresnę “progą”. Tokių 
elementų yra ir tarpe EetUvių, 
pavyzdžiui: Pąleckiai, Gedvilą), 
Venclovos ir panašus asmens, 
kuriuos komisaras Dekanozo
vas paskyrė komisarais-

Žydų pądėtis yra hlobesnė 
tuo atžvilgių, kad jiems nėrą 
kur nuo bolševizmo pąbėgti, 
Keli šimtai (ar tųkstąitaiąi) lie
tuvių paspruko į Vokietiją, o 
žydų Vokietiją ))ęįsįleidžią, o 
jęigu ir įsileistų, tai jie bijo, 
kad naciai jais elgsis aršiau, 
negu bolševikai. Tačiąu kai ku
rie jų mč^innjiet ir j Vokieti
ją bėgti. Vieno Lietuvos laik
raščio buvęs reduktorius, pasi
šalinus į užsienį, prąųešą:

“Įdomu, kad nuo sovietų į 
Vokietiją atbėgo net *riena$ 
žydas. Jis pasakoja, kad daug 
žydų bėgtų j Vokietiją, jei 
turėtų nors kokį tikrumą, 
kad jų negrąžins.“
Tai pąrodO, kad Žydai visai 

nėra bolšęvizmo šąlininkaj. Jei
gu Kurta jų prąįžioje buvo šu

SUNER PRIEŠ FRANCO

Pereitą savaitę Ispanijos fa- 
langistų (ispaniškų nącių) lyde
ris, Ramon Serrano y Suner, 
lankėsi Romoje. Prieš tai jisai 
prąleido-*pįe sayaįta laiko Ber
lyne ir tarėsi su Hitleriu. Spau
doje buvo daug spėliojimų, ąr 
Ispanija stos į karą, fašistų 
ašies pusėje,, ar nestos. Galų ga
lę, paaiškėjo- kad tuo tarpu ji 
dar paliks ‘^nekariaujanti”.

Vienas Nęw Yorko laikraštis 
rašo, kad Serrano Suner norėjo 
įtraukti Ispaniją į karą, bet 
tam pasipriešino gėli. Franco.

“Suner}’, sako jisai, “yra 
gen. Franco švogeris, bet ji
sai seniai daro intrigas su 
tikslu nuversti Ispanijos dik-

politiką Hitlerio pusėn, ne
žiūrint to, kad katalikiškoje: 
Ispanijoje vyrauja nusistaty
mas prieš ‘pagonųg’ nacius?'.
įdomu, kad generolo Franęp 

porciją remia Mųssolini, Tokių 
bildu Ispanijoje Hitleris su 
Musspliuiu varžosi dėl kontro
les ir kovoja viepas prieš antrą, 
nors viešai,.juodu stengiasi tp 
konfjikto neparodyti.

Dėlto, kad Ispanijoje eina 
grupityųęs tarpe dviejų fašįstiš-. 
|<ų frakcijų (rudosios ir juodo
sios), tai Ąnglįja sulaiko ją 
pup stojinio į kąrą. Bet nežinią, 
kaip ilgui tolda padčf|s tęsis.

,________ _____________ " __________ , .
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M Mitaaukee, Wis
Miųęs savo vardines,

Spalių 10 d. senas so. mi|- 
waukietis Pranciškus Jurkus' 
minės savo vardines, o spalių 
20 d, — tai tėvo ir sūnaus gim
tadienis. Vadinasi, jie gimė tą 
pačią dieną, tik skirtingais me
tais. Tąi tikrai retas atsitikimas-

Ponai Jurkai yra seni So. Miį- 
waukąe gyventojai ir geri “Nau
jienų“ skaitytojai. Be to, jie. 
pasižymi ir kaipo vietos veikė
jai.

Linkiu jiems smagiai ir lai
mingai minėti vardines ir gim
tadienį. -r-So. Mihvaukietįs 
• • 1 . I
------------ ,    ..  —— . ■ p i ■,Remkite tuos, kurie

Maža fo, visi, išskiriant prie
šus, kuriems žmogus niekas, 
kurie vien mato politinį prie
šą ar simpatizantą, pripažino,! 
jog Trockini mirus, mir® vienas 
iš gabiausių žmonių, sužibėju
sių XX-tame amžiuje.

Gąlima būtį jo prįešu, dargi 
j p neapkęsti, bet nęgaįimą ne
pripažinti, jog tai buvo asme
nybė, kokta pąsąulyje labai ma? 
'.žą,

Vieni jo nekenčia dėl jo žiau
rumo, kurį jįs parodė dar bū
damas Rusijos ręypĮįnciųęs val
džios viršūnėje, kiti, buvę idė
joj Ir koyos drąugąį už vėlesnį' 
jo neųusileiikimą jr pasilikimą 
ištikimu senoms idėjoms.

Bet įr vieni ir kili butų mie
lu noru jį Priėmę sąyan tarpan, 
jei jis butų išsižądėjęs savęs į/' 
b.ufų nuėjęs su kurią nors tėk
mė.

Bet Trockis, ąr jis klydo ar 
ne, tąi pąsąkys ateitis, kuo pątį? 
kėjo, tąm pąsilil^o ištikimas vi? 
SU gyvenimą ir nežiūrėdamas 
savo asmeniškos laimės — eįe? 
kė tąį, ką jis skaitė šventų, kuo 
jis tikėta. i

Senojoje komunistų gyardijo?! 
je netruko žmonių, kurie pama
tę stalinistinį išsigimimą, pra
dėjo kovą prieš jį, bet čia pa t 
matėme, kaip daugelis iš šių 
žmonių, pirmai nelaimei ištikus, 
tekus atsakyti prieš tuos, kurie 
galėjo juos nuteisti — savo bu
vusių įsitikinimų išsižadėjo, ra
šė malonės prašymus, teisinosi, 
sukosi, nors pagaliau, kai ku
rie, per daug bešunuodegauda- 
mi, perdaug lošdami dvilypę ro
lę visgi susilaukė savo galą prie 
šaltos sienos atsistoję prieš šau
tuvus.

Trockis tuo keliu nėjo, jis 
nenusilenkė, jis visą laiką bu
vo kovingas, ištikimas tam, ką 
skelbė ir kuo tikėjo, prie ko ra
gino kitus.

Ne čia vieįa nagripėti, kas 
kaltas jo mirtyje, kas pakėlė 
ranką ir kas tai rankai įteikė 
ginįdą, bet nei kiek nesuklys!- 
me, jog tiesioginiai ar netiesio
giniai, šio atentato kaltininkai 
ir dvasios tėvai šiandien sėdi 
Kremliuje ir gėrisi tuo, ką jie 
sumindžiojo, bet kas buvo šven
ta tiems, kurie per savo lavo
nus juos ten pasodino nesitikė
dami išgamiško jų pasukimo 
prie fašizmo, prie dar bjaures
nės reakcijos, nčgu buyo carų 
laikais Rusijoje.

Niekas nevedė tokios biaurios 
ir tiesiog prie žudinm šaukian
čios agitacijos prieš Trockį, 
kaip stalinistai, t|e Rusijos re
voliucijos parazitai pasinaudoję 
kitų ąukomis, kad atsisėstų ca
rų sostuosna.

Priešų Trockini niekad netru
ko, bet šis, kuris jį nužudė, ne? 
buvo vienasis tų, kuris žudo dėl 
asmeniško keršio, kaip pavyz
džiui Petliuros žudikas ąr p.aną-i 
šus. Trockio žudikas buvo žmn-; 
gus sąmoningas, .yacjuojąsis neį 
asmeniškų sąskaitų suvedimų, 
bet politine neapykantą įskje-i 
pyta ųe kur kitur, kaįp Krę^n-j 
liuje ar jo agentų.

Fašizmui dar nebaisus trąc-; 
kizmas, nes jis su juo susitiko: 
tik Ispanijos pilietiniame kare,; 
kur troęjdstai iš karto pasakė, 
jog Ispanija bus nukryžiuotą, 
jog staliirizmas teikia pagalbą 
Ispanijos respublikonams ną 
kaip revoliucinis yįenaįąs, b.et 
Kaip imperialistinė yajsfybe 
siękdąmą vien savo inipąriąlis-; 
tįniv tikėta/kaip lyginį Vokta-

Trečiadienis, spalių 9, 1940 

savo darbininkus kokioj ap
saugos kompanijoj.

Valstija galj vesti asekąra- 
Įcijos biznį. Darbdaviai kasmet 
privalo užmokėti paskirtą su-

pagalba PinigU 1 valstijos fondą, iš 
kurio fondo sužeisltams užmo
kama- šitas vadinasi “stale 
fund system.”

Vokietija buvo pirma šalis, 
kuri parūpino kompensaciją 
darbininkams, lenais privers- 
itind asekuradija (insurance) 
įėjo galion 1885 m. Didžioji 
Britanija priėmė panašų įsta
tymą 1906 n). 1908 m. Jungt. 
Valstijos priėmė įstatymą duo
dant koi))pensaciją federa- 
Jiąms darbininkams. 1911 m. 
California, New Jersey, Wash- 
ington ir AVisconsin įvedė le- 
gališkus aprūpinimus kaipo 

i kompensaciją nelaimingiems 
industrialįškicms atsitikimams. 
Nuo įvedimo kompensacijos 
suvirš 40 svetimų šalių ir šios 
šalies 46 valstijos įvedę įstaty
mus.

Prieš perleidimą darbininkų 
kompensacijos įstatymų, sužei
sti žmones nebuvo tokie lai- 

’jmingi. Tais laikais turėjome 
’ kitokią sistemą. Pagal tą “em- 
Iployers’ liability system” darb- 

prižiurėti, kad 
buvo saugi 

pristatyti 
saugius įrankius ir prižiurčti-

tiją ir Italiją teikė
Frankui, Ispanijos pilietiniame Į1 
kare komunistai ir, fašistai vie
nodai buvo užinteresuoti vienos 
ar kitos pusės laimėjimu vieni 
dėl savo busimų imperialistinių] 
bręstančių planų tolimesnio 
vykdymo. Fašizmas turėjo turė- 

komų-lti Ispanijoje sau palankią val
džią busimam karui, kaip lygiai 
$tal|,nizinąs, kitais žodžiais ta
riant, Rusijos imperializmas no
rėjo turėti Prancūzijos užpaka
lyje bei prie Afrikos vartų sa
vo draugą, kad sumažinti vaka
rų spaudimą ateityje prieš Ru
siją. Ir fašistai ir stalinistai no
rėjo Ispanijoje tik įsigyti stra-l 
feginįa.i svarbią vietą busimiems 
karams, ar gynimosi ar puoli
mo, bet ne žiūrėdami vietos gy
ventojų interesų, o tuo labiau 
darbo klasės.

Troekizmas taip pat labai tei
singą liniją buvo paėmęs dėl 
taip tariamų Liaudies Frontų, 
kurie buvo dvivietėmis kėdėmis, 
kuriose galėjo sėdėti reakcija ir 
virsti vienos ar kitos valstybių] ' T-
grupės įrankiu: SrbhHnko vieia

Kol komunistams buvo pato-E dirb(i ,urfj() 
gu, jie ruošė per juos karą prieš] ( - ...

okietiją, gi kuomet tas karas Lacj darbininkas tinkamai bu- 
jbuvo pribrendęs, ji pirma prisi
dėjo prie Vokietijos.

Vienas jau principas, jog tarp 
darbininkų ir kapitalistų gali 
būti nors ir laikinas susitaiky
mas, laikini interesai parodo fa
šistinį protavimą, kuris skelbia, 
jog nėra jokios klasių kovos, 
bet galima susikalbėti, galima 
viskas išspręsti.

Trockis pasakė, jog tokio su
sitarimo, be nuostolio darbo 
klasei, be apgaulės, negali būti. 
Darbo klasė gali kartais ne
skelbti griežtos kovos, bet nie
kuomet negali atsižadėti revo- 
liųcij^js, nes vien .per revoliuci
ją ji gali pasiekti savų reikala
vimų paikinimo. Maža to, 
darbo klasę niekuomet negali 
daryti taikos sutarčių su kapi- 
fabzmu jokiu momenfu, nes 
darbo kįasė, lygiai, kaip kapita
listinę ktasę, negali dėl kažko
kios sutarties praleisti progą, 
jei ana pasitaikytų.

Antra, kapitalizmas niekuo
met negali prisilaikyti jokių su
tarčių su darbo klase, kurios 
gali jį dar labiau silpninti ir jei
gu jis daro kokias nors sutar
tis per taip vadinamus smulkiai 
bųržuą^inįųs atstovus, daro vien 
jausdamas savo silpnumą.

(Bus dąugiaų)

Darbiirink ų Kompen 
sacijos Įstatymai 
Jungt. Valstijose

I

tų prižiūrimas. Tai galas jo at
sakomybės. Jis neturėjo atsa
kyti už darbinįnko neatsargu
mą, už kitų darbininkų neat
sargumą, ir už paprastas dar
bo rizikas arba pavojus- Kuo
met darbininkas likdavo sužei
stas arba tapo užmuštas, darb
davys arba kompanijos advo
katai tuoj bandė prirodyti, 
kad nebuvo kompanijos kalte, 
kad kalte buyo pačio darbi
ninko arba kitų darbininkų. Ir

Visos iš šios šalies 48 valsti
jų, išskirtai tik dvi, Arkap- 
sas ir Mb&sįasįppį, turi darbi- 
nipkų kompensacijos įstaty
mus. šių įąlaiymų svarbiau?) 
siąs tikslas yra išmokėjimas 
pąšalpps sužaistiems dąrbjpip? 
kąms, arba jų paliktoms šei
moms arba skiliems asmenims, 
kųriups jta užtaikė.

Darbininkų Kompensacijos 
įstatymai ne yienodi. Kiekvie
na yalstija yra nusistačiusi, 
kiąk PŽ kokią žaizdą reikia 
jųokčri ir taiką pąr kurį feom- 
pąnsarįta uiokąma.
Apsaugojimus Darbuniikų nuo 

Sų&įditnų
Yrą įvairus budai sulig ko

rių darbdąvis gali save apsau
goti. Reikia ąpsipąžinli su bū
du pirm negu sužeistas ga\i 
prašyti paialpps.

Darbdavys gali tiesiog pž- 
piobęti sužeistam. Valstija gali 
prižiūrėti jtuos išmokėjimus. 
Šitas būdas vadinamas “self- 
įpsurance.” Darbdavys turi 
būti atsakomas finansiškai.

galį apsaugoti

ir darbdaviai!)s.

kur

ta yra

ir vie- 
dprbi-

šilučių visų šeimų gaudavo tik 
$100 arba mažiau už mirtį. Ir 
kuomet advokato atlyginimas 
likdavo užmokėtas, labai ma
žai tų pinigų šeimai likdavo.

Darbininkų kompensacija 
gero atnešė 
Jie žino, kad 
prie teismų,
tiek daug pinigų reikia pra
leisti. Kompensacija automa
tiškai padaro darbus sauges
nius. Kompensacijos suma yra 
milžiniška ir sumažinti 
galima tik padarant 
saugesnius.

California, Illinois, 
York, Gino, Wisconsin 
nuolikos kitų valstijų
ninku apdrąuda yrą priyesti- 
fia; Ritose valstijose darbda
viai gajj palys pasirinkti ar 
mokėti a^ekuraeij^ ar pašalpą 
sužeistiems darbininkams.

Kompensacijas įstatymai pa
prastai ųąpadengia visų dąrbų. 
įstatymai neliečia lauko dar
bininkus ir naminius darbinin
kus, ir darbininkus, kurie dir
ba pavojingose vietose, pau-

JIENOSĘ

_ ___________ .__ —___ -

mąžąųiečtas, Ir 13 valstijų tu
rį ekstrą atlyginimą piažąmc- 
čiąms, kurie nelegaliai samdo
mi. Jungt. Valstijų Darbinin
kų Kompensacijos Įstatymas 
padengia Jungt. Valstijų na
minės tarnystės darbininkus, 
ĄJ.askos ir Panamos geležiuke
lių darbininkus, Panama <Qa- 
nalo darbininkus, uosto darbi
ninkus, Civiliai) Conservation 
Corps narius ir pašalpa gau
nančius darbi n.mkijs.

28 valstijų darbdaviai, kurie 
turi mažiau paskirto skaičiaus 
darbininkų, pa 1 mosuojamų
nuo šito įstatymo. Colorado, 
Ncw York, New Mexico ir 
Rhode Išlali d pašalpa darbi
ninkams rcjkalaujajna lik kai 
darbdavys turi 4 ar daugiau 
darbininkų. 7 valstijose darb
daviai, kurta tari mažiau ųe- 
gu 3 darbininkus, pamosuoja
mi, ir 8 valstijose darbdaviai 
mažiau 8 darbininkų.

—FLIS—Comnum Counc.iL
■' r— ■»— - .......................... ■■■—'

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi '‘NAUJIENOSE”

Counc.iL


Trečiadienis, spalių O, 1940
.1111 ■'"*'■'>>■ ..................

NAUJIENOS, Chicago, III.

JVAIRENYBF.S ir.fl»rwr.

Darbininkų Kompen
sacijos įstatymai

Nup užsiėmimų paeinančios 
ligos.

Kaip originąliąi priimta, ne 
vienąs darbininkų kompensa
cijos įstatymas aprūpino išmo
kėjimą pašalpos <iž sunegalėr 
jimą nuo ligos, kuri paėjo nuo 
užsiėmimo. Dabar pripažinta, 
kad yra lygiai svarbu darbi
ninkams būti apsaugotais nuo 
užsiėmimo ligų, kaip ir nelai
mingų atsitikimų, sužeidimu.

30 valstijų, įbnant Califor- 
nia, Indiana, Michigan, N.ew 
lersey, New York, Obio, Penn- 
sylyapja ir Wisconsin, aprūpi
na kompensacija ar už visas 
užsiėmimo ligas arba už kai 
kurias pažymėtas ligas.

17 vafcftjų moka $5 iki 
$25 į savaitę ųž visišką sude
ga Įėjimą.. imbaaa mok# $5,000 
ir Minnesota $10,000 už visišką 
sunegalejmuĮ-

Visos yeįstijos, išeiųus Org* 
gon, patvarko, ką d per pąskb-: 
tą laiką tuoj pp sužeidimu 
kompensacija nebus mokaipą. 
šitas “laukimo” laikas mąiflO-- 
si nuo vienos dienos ibi 14 dič- 
nų. Daugumoj valstijų paskiri 
tas “laukimo” laikas yra 7 dįęr 
uos. Daugumoj valstijų, jaigu 
sunegalejimaa tęsiasi per rei
kalaujamą skaičių savaičių, tą)' 
kompensacijos išmokėjimas at
gal siekia iki sužeidimo dienos.

Be kelių išėmimų, savaitinė 
kompensacija už sužeidimus 
yra sprendžiama pagal sužeisto 
darbininko algą.

Arkansas ir Connecticut mo
ką minimumo savaitinius išmo-

kėjim-us iš $7; maksiinuiub iš- į ar visos sumos išmokėjimą su
mokėjimai mainosi nuo $15 mažintos sumos užlaikomiems 
Idaho valstijoj iki $25 Califor-' asmenims ateiviams, kurie ne 
mjot District of Columbia ir šioje šalyje gyvena. Kompepsa-

i ei jos įstatymai tik penkių vąĮs-

l Ohio, Tennessee ir Tesąs — 
skirtumo nedaro kąslink neap- 
sigyvenusių ateivių. 1$ kitos 
pusės, Alabama, Peimsylvanįa, 
South Dakota, Wpst Vįrginia 
visiškai pašalina išmokėjimą 
kompensacijos ateiviams, gy- 
veliantiems užsienyje.

Darbininkui susižeidus prie

Nęvv Yorke.
Visose valstijose medikais1 ~ MtB1,e?ota

ka pagalba sužeistiems reika-: 
laująma be kompensacijos iš-' 
mokėjimų. Kaj kurios va stijos 
dar mokesčius aprūpina ligoni
nes išlaidoms, ir kitos valstijos 
artifįciąliškus kūno sąnarius ir 
kitas prietaisas.

17 valstijų neapriboja nei at- 
iygbdmo sumos, nei laiko, per1 
kurį pagalba teikiama; kitos darbo pirmiausia reikią praneš- 
yalstijos nustato laiką ir sumą, ti darbdaviui, ir tą daryti kuo-

greičiausiai. Jeigu darbdavis ne
kreipiąs 

prie savo gydytojo, kad tįk 
Darbininkų kompensacijos įs- gautum medikališką raportą 

tatymai nedaro jokio skirtumo apie sužeidimą. Darbdavys pri- 
tarpe ateivių ir piliečių, bet valo užmokėti gydytojo išlai- 
daugumas tų įstatymų nenori1 das.
skaitytis su užlaikomais asine- Kaip greitai gajim.a, pasiųsk

Neapsigyven^užlaikimieji gydytojfl>

Pomirlinės.
Budai nusprendimui kom

pensacijoj už mirtį irgi ne 
vienodi. Arizona, Nevada, Ne\y 
York, Oregon, Washington ir 
West Virginia įstatymas ap
rūpiną išmokėjimą pašalpos 
našlei, kol gyva ar kol vėl iš
teka, ir vaikams iki paskirto 
amžiaus. Didžiumą valstijų tu
ri panašų aprūpinimą, bet ap
riboja pilną išmokėjimo sumą. 
K.eliose valstijose pomirtinė 
pašalpa nustatyta mėnesiniais 
išmokėjimais per paskirtą lai
ką, kuomet kitos nustato mak
simumo išmokėjimą nuo $3,- 
000. Tcnnessee valstijoj iki 
$15,000, Našlės ištekėjimas pa
prastai užbaigia mokančius 
beveik pusėje valstijų, kad 
nors kelios išmoka visą sumą 
(iump sum), kuomet našiu vėl 
išteka.

Kompensacijų už iįinegalejimą 
i ..............J. > .

Kompensaciją dviem budais 
išmokama už įžeidimus, ku
rie yjsiškgi suųegalėdina dar
bi ųipką ir tik iš dalies jį sunc- 
gąt^jna—DšmąĮkėjjmu nuošim
čio žuvusios algos, ar išmokė- 
jiųių už paskirtą laiką už pa
žymėtas žaizdas.

Pavyzdžiui, jeigu darbinin
kus yrą pnežąstittli sužeidimo 
1W (Įą/Lo ir negalį valdyti 
naudos iš peties, tai jam fcom- 
pensaciją mokamą už 208 sa
vaites C/jlorados valstijų  j, 225 
savaites Goimęętjcut iy 312 sa
vaičių Nevy Yorke, Išimieji- 
mąi už akį mainos) OU-o |<M) iki 
250 savaičių. .Už koją kw>Pcn- 
sacija mokama per 100 savai
čių Illipoįs valstijoj, 283 savai
čių New Yorkę ir 500 savaičių 
Wisconsine,

prą^yk iš Darbo Departamento. 
J paskirtą laiką titfi pranešt) 
ąpję sužeidimą.

$ekląusk visokių žmonių, 
advokatą ir taip vadinamų 
“runąers” jnforimejjų,' Darbo 
Departamentas tau pagelbės 
gauti pilną atlyginimą. Dėl in
formacijų apie darbininkų 
kompensacijos įstatymą, apie 
tavo ypatingą atsitikimą, arba 
apie tavo skundus, asmeniškai 
nueik, pašauk arija pasiųsk 
laišką į arčiausią Darbo Depar
tamento ofįsą.

F. b. k Council.

JUOKAI 
--- ----  

SPARTUMAS
Jis susipažino su ja pirma

dienį, pabučiavo — antradienį, 
susižadėjo — trečiadienį, o ket
virtadienį jau buvo jai skolin
gas 800 litų.

<i,į.iiui»įl)tfi n< įV^ui.hj

— Tamsta, 
aš panašus į

— Ne, aš 
jau su savo
kuris tikrai panašus į asilą.

rodos, sakei, kad 
Asilą?

tamstą supainio- 
vienu pažįstamu,

... . __ /Skelbimai Naujienose
minis, kurie ne šioje šalyje gy- pranešimą apie sužeidimą Dar-| d j H 51 Lt,
vena. ,})() Departamentui. Tam tikslui i

Kai kurių valstijų įstatymai yra tam tikros Liaukos, jeigu į kad. pačios Naujienos 
aprūpina sumažintą pašalpą, darbdavys tau jų nepristato,' vva naudingos.

■C" •

METEOROLOGAS
— Aš nežinau, kas bus ryt.

— Ar tamsta bedarbis, kad 
taip netikras dėl ateities.

~ Ne. Aš .esu meteorologas.

DOVANOJO

— Atsiprašau, tamsta man 
užmyli ant kojos!

— Prašau, prašau!
. - -

Iš IŠVAIZDOS NESPRENDŽIA

— Man rodos, kad tamsta 
mane laikai kyailiu.

— Ne, aš apie žmogų nespren
džiu jš jo išvaizdos.

AT Ali MARAS STORES

s^3jį?gį

.<70

$ t iinoJcCt:

Y0Ų SUVESI

U Z

atsikartoti- 
krautuvėse

$*99

Vaiku Si 
Snow Siutai ’ 

Reg. $9.95 šilti 
viln. naujose 

spalvose!
$5.99

dį}iOt 
krites

Visi 5 Reguliariai $16.95 
VISI 5 TIK 

UŽ $9.95!

Parsiduoda 
Parsiduoda 
Pąrsjdąpda

gausite šį puikų 
laikrodį iš puikaus 
Tik šioks įvykis gal jums 
dovana DYKAI—t 
ing Dienas!

r ŠPko 
Pančiakos

Reg. 59c full 
fashioned chiffoi 
—visos naujos 

spalvos!
L.3UŽ$1 J

Snor/.o
Jąeketai

KIasinės ir 
ęardįfan n»°-

naikia 
Maryti Sįskait^

Hmu
^9fįrks

$1 ĮMOKĖTI
Daugiau Nereikia

Viena Markš sąskaita 
aprengs visą šeimyną

Vilnų i
Sijonai

Reg. $2 nau' 
juose audeklą0 
sc ir spalyose

$1.49 .

conmiE 
FAU 

OUTHTS

viltas 
caits, 
nąąj. 

' keę.
3 už

N$wesf Super Store

640S ŠOOTE-3 HALSTEO STREE

' Mes švenčiame proga musų naujos 
ketvirtadalį miliono vertes “super

į krautuvės”, 6409 South Halsted St.— 
į tai bargenų parė apie kurią miestas 
:• kalbės per metų metus—įvykis taip 
s pilnas taupymų kuris gali niekados ne- 
j atsikartoti—visose septyniose Marks

nacionaLiai GARSUS $10 
“TEMPO” Elektrikinis Laikrodis

Su kiekvienu nors $25 pirkiniu jus 
lentyninį elektrįpį 
striktuoto medžio! 

o ; ; duoti tokią
tik per Grand Open

«« S3>
4!n<U’i«ekvMW>a sėkminga rudens 
n'^L >r s»alva šimtuos sporto ir 
g^įtuni! Junior, mergaičių irmo- 

VrimSmu Atidarai Sąskaitą

Papr. Dre * 
.Med- 

ir per 
mose 

spaly..’

Mrr/r
Visi 7 Reguliariai $38.75 

VISI 7 UŽ $24.90';
$1 IMOKĖT

$1 Į SAVAITĘ

Analiniai '
R/'g. 5nc viso

kiu madų mer
gaitėms ir mo

IIR. Vert'

Su Kailiais KAUTAS $24.95 
Rudeninė DRESĖ ....... 3.95
Pritaikintas PURSE .... 2.95 
Suedeltc PIRŠTINĖS 1.95
2 Porus Pančiakų ....... 2.00šiltas JACKET - ’

Drūtos Skuros BATAI .... 8<50 
Geros Rųšies Kelines....... 2.50
Vilnonis Sveteris į.OM

. „gorini n fh Marškiniai .... LvO

Madingi pasižyfneję — pUi|<ios rų- 
k^SegitrdeK ui kaiIius 

dyed C(W-Beave- 
rette—Jtyjuk ar ^ąble dypd Goųey 
—įsroadtails-T-ir dąu^ kitą. ’

IMK METUS UįtSIMOKĖTI.

Nauja Fur Chybb.v $24.05 
Puiki Ęiidrns Dresė .3 95 
Nauji> Skrybėlė ..., a.ort 
Pritaikintas Purae .... 2 95 
tyictlette J’Jrfitinė.s .... 1.95 
2 poręs papčiakij .... 2.00

Vis} 7 reguliariai $.38.75 
—$1 kas savaitę

i Rudens
BLIUZOS * 

Reg. $1 nauiose 
sezono mądose 

įvairios?
spalvose! J

Vilnonis Kautas $9 95 
naujos Dresės 4.00

I^dnonis Sveteris 2.00 
Graži Srybėle.... 1.00

Visi 5 Reg. $io,95 
VfSl 5 TIK

įps UŽ $9.95! 1

FU R CHUBBY

iūBED»W

^teę/^OLLin SKATES

« You Never Ęxpeded!

Remkite Lietuvišką 
žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR
CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St

TeL Boulevard 0014
t1 11 '! " I ...... . ...... ...................... .

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS

2x< .................................  pėda 2c
1x6 .................................. pėda iy2c
Plastęrboard ................  pėda 2c
iVallboard .............. kv. pėda 2c
Speeial Maleva, reg. $1.95,

4a>ar  ............................. $1.25
$3 Vergės Maleva .............. $1.95
Gedrimai Postai (7 pėdų) 10c 
Taipgi Cementas, Smiltys, žvyrąi 

NEKEIKIA CASH.
Ap.skaitliavimas DYKAI— 

Pfistatymas DYKAI
ALBERT LUMBER

& SUPPLY CO.
3800 $. Western Avė.

Tel. LAFayeBe 21.01
Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 

v. y., nedėiiomis 8 v. r. iki 12 
vai. dięnos.

---------------------

*' '■ ■ '-.'I MUII'. r -■K
Tel. CICERO 5306

C. & M. PA1IGA
DISTRIBUTi >KS 

, jį Pardvoda/p gerinusi <r 
stipriausi 1 

FOK HEAD ALI 
Vynąi-.Likjeriai-G.ėHpAi 

« i visas miesu ialis.

5031 W. Roosevch Rd.
CICERO, 1LL.

. .................  I || I ■ I, . —

SVEIKATOS 
TONSĮLL’S 
Išima Už .........
PRABUVIMAS 
Ligoninėje .........

KLINIKAS

M3.50 
*50.00

RAUDONGYSLIŲ $ OC AH 
Išėmimas ir Ligon.
reumatizmas nn
Greita Pagelba S.. U U
GYDO VISAS LIGAS

resr*..... . $i,oo
DOŲGLĄS P ARK HOSPJTAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago
............ I'UP ..................  ■'-■M-'—-

• FOTOGRAFAS

CONRAD fflf
FOTOGRAFAS ’slfe

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

420 IV. £3rd St
Tel. ENG. 5888-5849

opme
arcus

RYTINE RAIMI* 
VALANDA 

iš --

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 ya|. ryto.

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

Pirmadieniais taipgi 7W 
vai. vak^rg.

Išgirskit vėliausias žinias 
jpųzika ir Hitus IdpmiMS 

pranešimus-

ENT
JJce ?n!y on« Itvel tea- 
spoonfuj to a eup of dftad , 

flpjir far mojt r*4MW« j

IT^TBAKING 
RkVP0WD£R 
5amef»ieetoday i 
as48years a^o j 
2$Mince» for 254 Ii

į Ml| I ’ONS OI POUNDS HAVE BEEN 
USED tr CL R GOVERNMENT »



Kanados lietuvių žinios
SIS TAS IS ŠEN IR TEN

NAUJIENŲ-ACME Teiephoto
J'ERSEY CITY. N. J. — \Vendell VVillkiė, republikonų 'kandidatas, kalba į susirinkusią minią. Miesto 

majorą Frank Hague jis išvadino “Hitlerininku.”

VESTUVĖS
TORONTO, Ont. — Spalio 5 

dieną vestuvių varpai suskam
bėjo jaunam VVilliam Ūsaičiui 
(Jusaičiui) ir p-lei Elizabcth 
O. McCoubrey. W. Jusaitis yra 
vienturtis ir jauniausias p. p. 
V. Jusaičių šeimoje ir vienin
telis iki šiol lietuvis jaunuolis 
Toronte, pasiekęs aukštąjį 
mokslą — jis yra mainų inži
nierius.

Ponai Jusaičiai visą laiką 
stengėsi savo šeimai duoti vis
ką, ką jie išgalėjo, kad jų vai
kai pasiektų ko nors geresnio, 
ko nors aukštesnio. Ir vaikui 
jų neapvylė: abi dukros (Biru
tė ir Aldona) turi gerus užsiė
mimus; na, ir pora metų tam 
atgal, kaip jau minėjau, suims 
tapo inžinierium. Mokslinama 
šeima kilo ne tik moksliniu ži
nojimu, bet ir socialėje pako
poje aukščiau atsistojo. Tą pil
nai įrodė jaunojo p. Jusaičio 
vestuvių iškilmės bažnyčioje.

globstį svetimoj tautoj, ir kad 
jis bent retkarčiais prisimintų, 
jog yra lietuvis.

O ŠTAI IR KITOS 
VESTUVES

Tik kelios valandos tam at
gal teko svečiuotis pas malo
nius hamiltoniečius pp. Kra-

beisbolininko Joe
Plačiau išsikalbė- 

tėvas maloniai

tč iš trijų, Mary, pakeitė savo 
pavardę tik savaitė tam atgal. 
Rugpjūčio 28 d. ji sudėjo prie
saiką su Mr. Mayoh. Ponai Kru
kauskai yra tėvai garsaus pro
fesionaliu 
Krakauskas. 
jus apie sūnų,
apie jį atsiliepė, esą, atsimena 
tėvus ir pinigine pagalba ir ne
retą “Heilo” per telefoną nuo 
jo išgirsta, kai jis važinėja po

NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis, spalių 9, 1940

Diena Iš Dienos TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

u

• z’

M<

Tel. VICTOfcY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Regular 
Pečiams 
Aliejus, 
gal........

ne tik skaičiumi, bet ir išvaiz
da. Tai buvo turtingos, turinin
gos ir labai tvarkingos vestu
vės. Jaunieji sudėjo savo prie
saiką, garsiai ir pabrėžiamai 
kiekvieną žodį, įtikindami klau
sytojus, jog jie tikrai ir širdin
gai nori viens kitam priklausy-

<la. Tai tikrai malonu apie tokį

Pasisvečiavę ir palinkėję Ma
igytei ir jos prisiegai laimingo 
gyveninio, grįžome Torontan.

A. F. Czesnos 
“Sveikatos Pirtis”

tus” čia galite gauti. Po 41 Metų —
Sako, kad daugelis žmonių, Į

kurie ima tuos elektros “tryt- į Gavo Perskiras 
mentus”, gauna 
vinimą. Juos

Čia ta'pgi 
sažistai.

visi

yra

didelį paleng- 
pataria imti.

specialus ma-

vyko, buvo 
ir gražiausiom gėlėm, 
tik ruduo mums gali

išpuošta
Koplyčia, 

apeigos 
gausiai 
kokias
suteikti. Beišeinančią linksmą 
jaunavedžių porą pasitiko tarp
dury spaudos fotografai, šven
tovę apleido tvarkingoj formoj: 
tėvai, giminės, svečiai ir po to 
gerokas būrys žiopsotojų (ku-

Kriščiūnai Auto.
Nelaimėje

T0WN OF LAKE. — Teko 
sužinoti, kad visi pp. Chas. ir 
Josephine Kriščiūnų šeimynos 
nariai buvo lengvai sužeisti ar-

AUŠROS CHORO VAIŠĖS ba sukrėsti automobilio nelai- 
mėje, kuri įvyko sekmadien o 

Rugpiučio 22 d. choras ture- vakare
jo šeimyniškas vaišes, kurių “Naujienų 
paruošimu rūpinosi visad uoli’- - 
dainininkė Zosė Užemeckienė 
ir choristų Adelės ir Stasio I 
Matjošaičių mamytė, kurių už
kandžiai ir kava tikrai skonin- 
kai buvo paruošta. Choristai 
padainavę, pasivaišinę ir vėl 
dainavo ir po viso to linksmi 
skirstėsi namo, dėkingi malo
nioms šeimininkėms.

“WIENER ROAST

išvažiavimą į

rai, visame kame bylojo ištai- 
gumas, o mano pakaušį kute
no mintis: kaip gera turėti ga
limybę įgyti gražias manieras 
ir progą jomis dabintis. Su ta 
mintimi aš žengiau paskui ki
tus ir širdy linkėjau laimin- 
giausio gyvenimo jaunam lietu
viui, prie-

choras 
laukus, 
rųjį amerikoniškąjį “W.eaer 
roast”. Paruošimas buvo vykęs, 
oras gražus, tai ir važiavusieji 
visi patejikinti. Dabar lauksime, 
kada choras paruoš mums kon
certą.

MOTERŲ SEKCIJOS 
PARENGIMAS

Kaip jau spaudoje buvo 
skelbta, Toronte susiorganiza
vo Kanados Lietuvių Taryba 
kovai už demokratiją ir Lietu* 
vos nepriklausomybės atsteigi- 
mą. Visų tų organizacijų, ku
rių atstovai įeina į K. L. Tary
bą, moterys irgi išrinko savo 
atstoves ir sudarė moterų sek
ciją, kurios stato sau už parei
gą darbuotis labdarybės d.rvo- 
je. šiandien Kanadoje ta dirva 

kare ir

jiems važiuojant iš 
į” “Automobilių Blitz- 

kriego”. Dėl lietaus, kuris be 
.pertraukos lijo per kelias va
landas, gatvės buvo šlapios ir 
matomumas blogas, todėl važia
vimas automobiliu buvo gana 
pavojingas.

Nelaimė įvyko prie 44-tos ir 
iMarshfield, kur susidūrė pp. 
Kriščiūnų automobilis ir kita 
mašina, valdoma vieno Town of, 
Lake lenko. Pp. Kriščiūnams, ir! 
jų dukter'ms pirmos pagalbos 
nereikėjo, bet apie parą lovoj 
reikėjo praleisti. Jie gyvena * ad. 
4501 South r Ashland avenue.> .

Drg.

T0WN OF LAKE. — šioj 
kolonijoj jau nuo daugelio me
tų A. F. Czesna užlaiko sveika
tos pirtį. Ta pirtis dabar vadi
nasi : Paulina Russian Turkish 
Bath, 1657 W. 45th St.

P rtis naujai ir modemiškai 
pertaisyta. Yra akmenų kros
nis, taip kaip Lietuvoj būdavo. 
Ne tik maudytis ir j.sipetti, įsi- 
prakaituoti čia galima, bet ir 
įvairius elektrnius “trytmen-

Patartina
Czesnos pirtį ir įgyti daug svei
katos.

atlankyti

Šios pirties skelbimas telpa 
kiekvieną, pirmadienį “Naujie
nose”.

Divorsą te sėjo Rudolph 
Sort teisme vakar gavo 63 
tų čhieagietė, Matilda Henrik- 
son Schoop, gyvenanti ad. 655 ‘ 
South Boulevard. Prašymą di- 
vorsui parėmė argumentu, kad, 
vyras ją apleido 41 metai at
gal. Jis dingo trims dienoms 
praėjus po vestuvių. |

De 
me-

Kokybės Anglys—Pigiai " 
SPECIALI PASIŪLA

PEČIAMS ALIEJUS
Tik Iki Spalių 31, 1940

No. 1
Pečiams
Aliejus, 
galionas
Perkant .po 150 gal.: kainos biskį 
aukštesnės mažesniais kiekiais.
Oil Drums p^iunreę *1.75 
Cunningham & Co.
5113 S. HALSTED STREET

BOUlevard 2698-2699 

UŽEIKITE PAS 
PETE YOUNG 

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

SCHLITZ ALUS 
82nd ir Kean Avenue 

prioš Tautišku kapinių vartus) 
WILL0W SPRINGS, ILL.

— Pažįstamas. Garsinkitės “N-nose

MASTO WlND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4569

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR TTŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 
. . . MOVING. • <

Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

/i

AMERICA’S LARGEST 

SELLING BRAND . . .

KRAFT FRENCH 
DRESSING

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkiniu Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skalbiąs^ Naujienose

šiltesnio 
p nieži u- 

karo nu-

itin plati. Musų šalis 
kasdien vis daugiau ir 
lieka be pastogės, be 
drabužio žiemai ar be 
ros mažamečiai
skriaustieji. Tuo tiesioginiai rū
pinasi Kanados Raudonasis 
Kryžius, bet musų visų kaipo 
piliečių pareigi pagelbėti sukel
ti tą pagalbą. Tam tikslui mo
terų sekcija ruošia pirmą va
karą kavą su užkandžiais ir 
kitais pasižmonėjimais spalio 
13 d., sekmadienį, 8 v. vakare, 
lietuvių parapijos 
Visi 
viai

Išsiėmė Leidinius

(Chicago j)
Wilbsrt Reuss, 29, su Mar- 

tha Chaponis, 26
George Shatas, 48, su Helen

Povilaitis, 18
Constantine Gavėnas, 48, su

Alvina Heck, 34
Julius Preskps, 34, su Bea

triče Stačiokas, 28
Wm. Grebainis, 55, su Anna

Talantis, 51
Jerry Bohm, 22, su Eleanor 

Augustine, 21
John Martinet, 28, su Marie 

Maciukeviče, 28
Harold Janicke, 23, su Julia

Kunicka, 21
Steve Miller, 28, su Cecile 

Naud, 25
C. Marcinkevicz, 30, su Ca- 

therine Klewetske, 19

Perskirti
Pauline Suski nuo Matt Su

ski \

svetanėje. 
Toronto ir apylinkių lietu- 
maloniai prašomi atsilan- 
ir paremti tą kilnų tikslą. 

Frances.

Gavo
Perskiras

Anna Junga nuo Antano Ju
nga

MADOS

1739

"===

4573

No. 4573—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 16, 18, 20, taipgi 
34, 36, 38, 40, 42 ir 44.

1WM MčSilMN [ASSOCIAU

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loan Ass’n
' •' t ■ RAŠTINĖ

Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE*

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame 3x/2% dividendų. Įdėliai apdrausti iki $500000 per Federal Savings 
and Loan Insuruiiėė Corp., Washington, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8500

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti tavo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kąrtu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattem Dept, 1739 
So. Halsted St. Chicago, I1L

■JACKfSWIFI>

atidųsti maa pavysti} No.

(Vardas Ir pavaldi)

(Adresas)

ANOTHER 
another 

> COULD

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted SL, Chieagv, BL

BLANK WAUL -----
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CRY
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FOLLOW JACK 
AND HER UNCLEJ 

HAS LOŠT 
HER WAY 
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ABOUT IN A

MAZE OP 
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MEANWHILE - ON 0OARD The 
AURORA, WHlCH IS SPEEDlNG 
parther ano farthep AWAY

HtR D<VIN<3 RlG> GONC 
HEAVEN5I -5HE HAS BEEN i C r ’ 
Oi E DACK TH6RE i N

JOAN IS NOT
ABOARD THE SHIP?



Trečiadienis, spalių 9, 1940 NA tUJENOS, Chieago, Iii.

Vakarai Salėse 
Jau Pradeda 
Įsisiūbuoti

štai Cicero Parengimų 
Kalendorius

CICERO. — P/Ašicfėdd pa
rengimai. Iš pirmųjų pasirodys 
Lietuvos Tautiškos Seserys-, še
štadienį 12 dieną spalių, še- 
nleto svetainėj, 1500 So. 49th 
Avė. Įžanga tik 10c ir prie to 
duoda dovanų cash $5.00, $3.00, 
$2.00; Tai jau didesnio bargeno 
hlekur nerasime. Seserys savo 
parengimuose gražiai priima sa
vo svečius. Kas norite turėti 
^magius laikus; atėiklte. Kar
čio orkestrą.

R. R. Kliubo Vakaras
Kitas iš eiles dideles paren

gimas, tai RhudbnOs Rbžės Klhi- 
bč 19 dieną Spalių, Liuosybėš 
svetainėj. Programą pildys jau
nų Lietuvių Kultūros Ratelio 
Choras. Po programo šokiai 
prie geros dfkeštroš, — Bob 
Smith. j

Grftnt \Vorks Men’s Repub- 
lican Club turės savo parengi
mą 26 dieną spalių, Park Home 
Commuftity Ėall, 18th Št. ir 
51st Avė? įžahga tik 25c. Ge
ra orkestrą šokiams. Tai ne 
lietuvių Kliubas, bet sekreto
riauja lietuvis R. ketvirtis. Na
rių yra ir lietuvių čiaaugusių. 
Gerai, kad interesuojasi politi
ka, tik gaila, kad skaidosi.

Klovainiečių Parengimas
KloValniečial taipgi atgįja, tu

rės savo parengimą 25 dieną 
spalių šemeto svetainėj, 1500 
So. 49th Avė. Eina girdai, jog 
visa Chicaga suvaž uos. To dar 
niekad nebuvo. D.

Peter Kolio
Sunkiai Serga

—9—
Sako SlipardližiiOtas ; Dabrif
Raridasi Čaurtty Ligoninėje
Peter Kolin-Kalinauskas, bu

vęs 18-tos apylinkės gyvento
jas, kuris paskutiniu laiku tu
rėjo biznį Roselande, randasi 
County ligoninėje.

Jo uošvė Barbora Ukinitis, 
902 W. 19th St., irgi buvo su- 
paraližuota, išbuvo dvi savaites
— Į . ■ ■■■■.. ...................A.........— ■!. •...........  , ............................  ■■ , ,

liKtfeN F'AUL

Pėrsišftyrė šū šiiiO pasauliu 
spalių 6 d., 2:05 vai. popiet, 
1940 m. sulaukus 26 m. afnž., 
girtilis Rbckfbfd, Iii.

Paliko dideliame nuliudimė 
motiną Berttice PaUl, tėvą 
Mathias, 2 seseris Jane ir 
feefnice, tetas, dėdės, pusbro
lius ir pušs'esėfeš ir dSug 
draugų ir pažįstamų.

Kdnas pašarvotas Starr ko
plyčioje, 2322 W. lllth St.

Laidotuvės įvyks trėčiadie- 
nį, spalių 9 d., 2 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėta į 
Lietuvių Tautiškas kapinės.

Visi a. a. Helen Paul gimi
nės, draugai ir .pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiam! daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atšišvėikinimą. NUlhidę lieki:

Motina, levais, Šėserys it 
Ghfllftfcs.

Laid. Direkt. Walter R. Starr, 
Tel. Beverly 66Š8.

i I 1 i n 1 Qčlės Mylintiems I 
1 I I K n A Vestuvėfns, Ban-1 UROrv“*“* I 

| GĖLININKAS mams j 
| 4180 Archer Avenue I 
| Phone LAFAYETTE 5800 I 
I——........ .11111

Gook County Hospital, dabai* 
JatK pagrįžo į nafhus.

Hectof ^attnėūdėf tai yrd P. 
Kolin’o ŠVogeris, šią žinią skel
bi! jo draugams, kad jie galė
tą jį aplankyta K G.

Turi Nemažą Būrį 
Darbščią 
Jaunuolių

Iš Garfield. Pftrkb Klitiba 
Vėikiirtb

Užbaigęs piknikus ir išvažia
vimus, Garfield Parko Lietuvi^ 
Vyrų ir Moterų Kliubas dabar 
jau pasiruošęs žiemos darbuo
tei.

Paskutins Kliubo piknikas 
įvyko Labor Day — Liberty 
Grove (buv. Dambrausko daf- 
žė). Nežiūrint, kad ir daug na
rių buvo išvažinėję po vasaf- 
namiusj nes oras buvo gražu? 
tą dieną, bet svečių į pikniką 
privažiavo daug. Paprastai gar- 
fieldparkieč'ai sutraukia i savd 
parengimus daug žmonių.

Negaliu praleišti nepastebė
jęs, kad kaip Valdyba, taip ir 
Kliubo nariai uoliai ir nuošird
žiai dirbo ir dirba išvien Kliti- 
bb labui. Todėl, nors Kliubas ir 
nedidelis, bet sparčiai, didėja.

— Ypatingai slnarkiai veikė 
šiame parengime jaunuoliai. Iš 
jų sudaryta Pikniko Reng. Ko
misija, orkestras ir’ net Basė 
Bali Game. Lošė Red Rosė 
Baseball Club iš Cicero sli West- 
sidc Boosters, iš kurių daugu
ma Garfield Park jaunuoliai.

Aš tikiu, kąd iš lokalinių 
K! i ubų viršminėtaš Kliubas tu
ri bene daugiausiai narių jau
nuolių.

Spėju, kad liko gražaus pel
no. •*’

Link.u Kliubui augti ir bu
joti.
Garfield kliubo korespondentas 

Jonas B.

Trys Chicagiečiai 
Su R.A.F.

Anglijos karo aviac joj (R.A. 
F-.)y kuri dabar herojiškai kan- 
jasi su daug skaitlingesne Vo
kietijos aviacija, tarnauja tryš 
jauni Cbicagos lakūnai. Jie yra 
Peter B. Provenzana, 3123 N; 
Major avehue, Nėwtori Ander- 
soft, iš City Nčws Bdbėa.u, ir 
Winiam E. C. Tayiof, ftėščniai 
Skraidęs Ūnlted Ai'riihėš kėlėV 
vinių lėktuvų linijai.

Anglijos kdfiiibmeftėj taipgi 
yra keli chicagiečiai.

A. * A. |
JONAS ttAUSRĮNAS

Persiskyrė su šiuo pttšaUHU 
fcpalių 7 d., 5:00 valandą vak., 
1940 m;-, sulaukęs pusės amž., 
gim^š KdUūo apskr., Johiškių 
parap., Aleknaičių kaime.

Palikė didėliame niiliudimė 
moterį Julijoną, pox(ėVdiš Ja- 
BUtis-, dukterį Elėrią Gdudusaš. 
žhntą Juožą ir anūkę Joafią, 
dukterį Prancišką Kvivenką, 
žentą Albertą ir anūkę Loret- 
tą Hušhką, dukterį Apaldrilją 
Drish, žentą Klemensą, sūnų 
StanisloVą, marčią Magddlėfią 
it anūką Robertą ir ėUhų 
Adbrną, brolį Povilą, sesers 
dukterį Kazimierą Stankiėnę, 
pusbrolius Kažimiėrą it t)d- 
mininką Rauskinus, pussese
res Apalo.niją Urbonienę, 
Prancišką RasiČkiėn^ if Lėo- 
norą PaUgiehę if jų visų šei
mynas. Lietuvoje brolį Juozą, 
sęsėrį Orią Mitfikįėiię, Švbgė- 
fį F. Rirhėikį it jų visų šei
mas, pusbrolį Joną Rauskiną 
if daug kitų gihiihiU Amėfi- 
fcojb ir LiČtGvbje.

Velionis buvo narys Šy. 
Juozapo ir Čhicagos Lietuvių 
Draugijų.

, Kūnas pašarvotas, kopi. 1735 
Wabansja Avė. Laidotuvės 
įvyks šėštad., spalių 12 d., 
š:30 vai. fyto iš kėpi., į šv. 
Mykolo parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Viši a. a. Joto RĄjŠkihė 
gfhrinės, dtarkgar ir pažjstataii 
ėsat nuoširdžiai kviečiatari dfl5- 
lyVauti laidotuvėše if suteikti 
jahr paskutinį patarnavimą M 
atsisveikinimą. NUliudę lieka:
Moteris, i)ūktefyš, g Ii n U S, I 
Žentai,' Marčia, Anūkai, Bro
lis ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 9 
Sunūs, Tel. C AK AL fišlS.

GrhftdlOžiškaSi pilftoj bd ždtb 
žio pmmėL bAmtą sekmadie
nį būVd Jbs. F. Budrike radh 
progrtifnfi£ iš wCFL d džitdėš 
radio štbte. Tai iškilmingai 
gryžimaš brie tudėhmm ėtžbhė 
ir pilfin laiko, visoš 
nes ffeT VAiAfą šiė bfbgtamai 
būva tik ptišėk valandos. Jf š- 
tikroj gaeeitų BėkMdteftĮ 
5:30 iki B atrišti^ 
dio gė^&jomėš hatmbhiftgb cho
ro gražiomis liaudies damomis, 
duetais, Makalų šeimynos arite* 
tiškai išpildyta drama if šau
nia Sudriko radio orkestrą, ku
ri taip meistriškai groja pui
kias lietuvių melodijas-.

-Reikia paštobėH if tinkamai 
kreditų atiduoti Šių bfdgfamų 
leidėjui .JUdžUi BudrikUi, kad 
jis tinkamai ne vien tik šiuos 
programue veda, bet tinkamai 
vedą i f šavd didžiulį bižtaį, tei
singai tarnaudamas plačiajai 
lietuvių Visuomenei, kuri Sud
riko krautuvėse randa didesnį 
r gerešftj pasirinkimų haftių ra
kandų, radijų, if įvairių elek
trinių dalykų.

Lai gyvuoja šaunus Budrike 
programai sekmadieniais ir ket- 
virtadiėhhCš! Lai gyvuoja jų 
leidėjai!!

— Senas Klausytojas*

Remontuokite 
Kol Oras Dar 
Prielankus

Dabar, kuomet oras dar 
prielankus, yra geras laikas 
atlikti tuos remontus jūsų na
mui, kuriubs jhu seniai pla
nuojate. O jei he reiiionttls, 
tai nors pataišymhs.

Carr-MoOdy Lurtiber kompa
nija. 3039 Sb; Halsted St-, 
BridgėpOftė, tty.Jiar veda ru
dens sezono lentų išpardavi
mą. Bridgeporticčiai ir kiti 
apylinkės gyventojai turėtų 
tiiorni pasinaudoti.

Atvykę į Caff-M6bXly Lttm- 
bef kompanijų pasimatykite 
šti lietuviu pardavėju-, Stahlėy 
LitVvin. Jis čia jau Seniai daf- 
bUojaš ir panaudos savo paty
rimą jūsų pelnui. Galite šditk- 
ti fr telefonu, VictOry 1272.

(Sk.)

Mirė šv. Kazimiero 
Kapinių Užveizėta

MOUNT GREENW00D. — 
Švento Kazimiero kapinių pri
žiūrėtojas Jonas Kruszas, ištar
navęs kap.nės'e apie 26 metus, 
pasimirė spalių 7 dieną, 3:30 
vai. po pietų, Mercy ligoninėje.

Užsimušė Nusiritęs 
Laiptais

Nusiritęs laiptais į skiepą 
mirtinai susižeidė 47 metų chi- 
cagietis, Jonas Podlauk(is); Ne
laime įvyko adresu 5853 S’outh 
Racine avenue, kur velionis 
tarnavo už janitorių.

AR JIESKAI 
DARBO?

trr ,

MIENAS 
k MV»T. įR nMYK sfcitTO* 

"REIKIA OARBIRINKII"
Liėtuviai taipgi perka parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

I7Ž9 StilR Balstti sMcilGtiB, I1L

B tieky Wultėfs (po! kuirėi) pusižymėjo beisbolo
lošime.

HELP WANTED-MALE-F£MAtĖ 
parbininkų-Darb

’ 50 VAIKŲ IR MERGAIČIŲ dir- 
Įbti dirbtuvėse ir Šapose. Su paty
rimu ar be. Pastovus darbas. Alga 
nuo 30c iki 40c valandai. Wabash 
Employment Agency, Room 900, 
202 So. State St.
— ..įĮ. 4-i O . h>r,■■ ii „i >

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių .

PAIEŠKAU PUSININKO Road 
House biznyje. Vienam sunku biznį 
vesti. 5700 W. 79th St., Stickhey.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ MO

TERŲ KLUBO susirinkimas įyks 
spąlių-Očt. 10 d., ketvirtad., 7:30 
Vai. Vakafo, Darbininkų svet., 10413 
So. Michigan Avė. Po susirinkimo 
šurum burum. —Sekretorė.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui, nereikia skalbti. Prižiūrėti 
kddikį. Tėvai dirba. Malonus na
mai. Gyvenimas vietoj. INDepen- 
dence 4330.

MOTINOS PADĖJĖJA, padėti 
prie namų darbo, geri namai, gera 
alga. 7362 N. Ashland Avė., Rogers 
Park 0591.

Iš Politikos Lauko •VA. I 
■2 ,rL._. w J™..™,’ /

/ -------------- - - --------- -

DEMOKRATAI
Judami Paveikslai
Visiems Nemoka
mai, Ketvirtadienį

.........
ll-fo iVdfdo 

b^mpkKti'di
Sčkdhtį kctviftiartrėhį-, &pd- 

lių-Oci. 10 d., 8 Vdihhdų vdkd- 
fU, Lietuvių AudiibfijUs že- 
hiUtihejė šVėtąiiiejė Visi gėlėš 
pdiiiat.yli gVOiilB jUdahiUs pd- 
veikšius iiėhibkątiidi; Tie pa- 
veikšdi yfa pafupihli 11-td 
Wafdd Lietuviu Ėcinokfatų 
Ofgdiiizacijbs. Kaip papfdriai, 
jpifihd btlš tftUUpdš ofgdhiždci- 
jos hnitingdis-, d pu to Viši galėk 
gėrėtis gražiais judamais pa
veikslais. Bus taipgi ir vieiia 
kita kalba apie ateinančius pre
zidentinius’ fihkiniUs;

• ' r • ' I

:Uz' Roosevellą
Mes lietuviai deinokratai tu

rime visi kaip vienas petis į 
petį dirbti už riiiišų gdt'bihgų 
kanįiiddtd, prezidentą Ffank 
bh D. Roosevėltąj Todėl visi 
^laHai 11-to Wdrtio. Lietuvių 
Demokratų Organizacijos pa
kvieskite savo draugus ir pa
žįstamus atvykti į sėkdiiią mu
ši,! btgdnižaėijOš sušifihkiiną. 

Esate kviečiami visi lietu
viai, gyvehdnti BHdgepOftj 
apylidkčje, kurie tik įdomau- 
jatės sekančiais rinkimais, ku
rie norite pdifiatyti gfažitiš jU- 
doinus paveikslus, atvykti į 
Lietuvių Auditoriją kctvii tą
dien/, spalių-Oct. 16, 8 Ytda:’ 1U 
vakal-C; O aš užtikrinu, kad 
busite visi patenkinti jūdomij 
pdvėikšlų programų, ir drau
gišku sušipažinimu su politi
niais kldušihiais. VisUs širdin
gai* kviečia.

Vincas M. Stulpinas, pirm. 
11-to Wnrdo Lietuviu. Demo

kratų Organizacijos.
■ ■ ? \ 

REPDBLIKONAI
Republikonai Ruoš 
Kelis Masinius 
Mitingus Lietuviams

—■—-—..t ••• ,"i

Rengiasi Plačiai Agitacijos 
Kuthpdnijdi tarp Lietuvių
(ši raštą paruošė if redak

cijai* pridąvė Bepublikonų Par
tija, kuri iihai pilną atsukDinybę 
uz pareikštas mintis)

Veikian’Čio komiteto suširih- 
kimas įvyko trečiadienį, spa
lių 2 dieną, La Šalie viešbuty
je, 343 kdmbdfyjė. Slisirihki- 
ntą atidarė ir Včdė pii'inirtift- 
kdš, advokatas Ą;i 0li&; 
toTihvd fcii'iėrsoh Mulkš- Atstoa 
Vdl atšUdnke iš kičkvieiios ko
lonijos. ( \

Piriiiiaųsią išklausytas pla- 
ttiš; pifhriiidiiko ’
apiė apafdta;

Certtfaliniš Kolti|iėtaš buvo su
šaukęs visų tautų atstovus pa
sitarti k&mpdrtijOS vedimo rei
kalu. Mhi klifių tautų atstovai 
pttfeiŠkėj “birbsime geriau
siai kaip galime savomis lėšo
mis dėl Bepublikoiių geroves.” 
Bet ne visi gali; ypatingai lie
tuviai. Neturime turt’Ujiių, ku
rie fihdiišUOtų judėjimą. Delio 
turime reikalauti lėšų paden
gimo iš Gėli tralini J iždo. O tų 
išlaidų susidaro galybes: ra- 
dihj laikraščiai-, svetainės susi
rinkimams, 0 literatūra tai 
svarbiausia. Viši tie dalykai 
reikalauja galybės dolerių, bet 
kaip yfa sakoma, kur pasiry
žimas, ten if galimybė.

Tiktai ketufioš savaitės pa
lieka iki rinkinių: teikia sku
botai dirbti, 9 diėnų spalių 
oficialiai atsidarė lietuvių sto
tis, “headąuarters”, La Salio 
viešbutyje. Kas įdomaujate, 
atsilankyki!^- raštinė atdara 
kasdien.

M Usiditii M it ingai.
Kolonijų masiniai susirinki

mai pradės tuojau įvyk!' vi
sur. štili sąrašas vietų ir die
nu :

C y

1. Wc;s7 Side, buvusioj Mel- 
dažio svetainėje, 18 d. spalių;

2. Cicero, 23 d. spalių.
d. Rosėtand'e, 25 d. spalių, ir
4. Rrighton Park, Dariaus- 

Girėno svetainėje, 27 d. spalių.
Visų kolonijų viešas susi

rinkimas įvyks Bridgėporte, 1 
d. lapkričio, o Marejuette Park, 
3 d. lapkričio-

Apie šiuos susirinkimus pla
tesnės informacijos rasis spau
doje, ir pranešimai apie dieną 
if vietą bus paskelbiami per 
radio: skaitykite lietuviškus 
laikraščius if klausykitės fa- 
dk) pranešimų.

Spalių i9 dieną įvyksta ban
ketas ir šaunios prakalbos, 
kutiose dalyvaus T. Roosevelt, 
iš NėW Yorko, ir kiti. Viso bus 
liktai trys kalbėtojai. Kas no
ri Ve skaniai pabanketauti gra
žioje vietoje, rczcrvUokite vie
tas: asmeniui $1.00. Banketas 
įvyks Mcdindh' Atbletic Club 
patalpose, Chieago j e.

Ši kampanija ateinantiems 
rinkiniams bus bene viena iš 
svarbiausiųjų šalies istorijoje. 
Dėl platesnių ir gilesnių ap- 
sVarstymų kdhdidatufas sta
tančių žmonių, if apfašyilltis 
kitų problemų, tėmykile lietu
vių spaudą, ir klausykitės fa- 
dio programų. Inforniacijos 
dpiė sušifinkinius, if kiti pa
mišus pranešimai bus daromi 
laiks nUo laiko; višų, kaipo ge
rų piliečių, pareiga yra žilio Ii 
svarbiuosius punktus ir pasiel
gti atatinkamai. (Sk.)

Chičagos Draugijų, 
Kliūbų Valdybos 

1940 Metams
12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: j. Svitonus—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2541 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
812 W. 33rd st.; L. Dagiutė—Fin.

Rast., 2902 W. Pershing Rd.; P. 
tylontvidas— Kontrol. rast., 4005 
So. Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė — Kasierius, 
4535 So. Rockvvell st.; Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, 4157 
Archef Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Je- 
siunas—Maršai. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollyvvood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 mėtų amžiaus.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: tfrank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pageįb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal- 
šted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Pėlfas Marozdš—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Įgnątz Yorevich—Maršalka, 
3347 Š. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shernett svet., 3336 Litua- 
hica avė. Chieago. III.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi

ninkas Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice pirm. J. D. 
Simans, 2520 W. 70th St.; Sek
retorius Julia Petraitienė, 812 
W. 33rd St,; Finansų rašt. Jonas 
Tenikaitis, 7011 So. Artesian Av.; 
Iždininkas Paul Petraitis, 812 W. 
33rd St.; Kasos globėjas Ona 
Jokubauskienė, 4409 So. Arte- 
šian Avė. Kliubo susirinkimai 
įvyksta kas 3-čią trečiadienį kas 
mėnesį, Hollywood Inn svetainė
je, 2417 W. 43rd St., 7:30 vai. 
vakaro.

VALDYBA LIETUVIŲ DEMOKRA
TŲ KLUBO 15-to WARDO DEL 
1940 METŲ SEKANČIA: Pirm.

Floyd J. DoXviat, 6223 So. Troy 
St.; Vice pirm. J. Vajsvila, 6140 
S. Washtenaw Avė.; Rec. Sec. J. 
Tarvidas, 5931 S Albany St.; Fin. 
Sec. J. Norieka, 5924 S. Maple- 
wood Avė.; Kasierius, J. Gura, 
6406 S. Francisco St.; Advokatas^ 
C. Zekas, 2511 W. 69 St.; Kasos 
Globėjai, Mrs. D. Petrol, 5945 S* 
Albany St. ir Mrs. J. Norieka^ 
5924 S. Maplewood Avė.; Maršal
ka, A. Czesna, 6043 S. Sacramen- 
to Street.

Lietuvių jaunimo kultūros 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Bėnis LėkŠna, 
3427 So. Litųąnica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Pf&spėct 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pįjitauskas. 
4415 So. Ffancisco Avė.; Bronė 
Laucįutė, 837 W. 34th Pi., ir Vla
das Raila, 6801 So. zirtesian Avė. 
tel. Hemlock S370. SUširinkimai 
įvyksta kas mėhešio pirtalą trė- 
čįadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S, Halsted St.; 
Petrds Viršila — Pagelbininkas, 
3435 Sb. Wallace St.; Stanislovaš 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 So4 LoWe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; JuožApas fial- 
chiunas—Kasiėriuš, 3200 South 
Lowe Avė.; Martiną? Pienis —- 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme- 
frald Avė.; Kazimiera? Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme- 
fald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak- 
ėhieagos Rietuvių Auditorijojė, 
31-33 Sb. Halsted St.

TARNAITĖS IR VEITERKOS, 
rherginos įstaigų virtuvėms. $40 su 
kambariu ir valgiu. Daržovių virė
jos, $60. Prie garinių stalu, $55. 
Prieskonių (salad) gamintojo?;. $60. 
Pusryčių virėjos. $65. Modern No
tei Bureau, 879 N. State.

REIKALINGA MOTERIS ar mer 
gina prižiūrėti 4Va metų vaiką, 5 
dienas i savaitę, vakarais galės eiti 
namo. 4552 So. Rockvvell St. 1-mas 
aukštas.

PATYRUSI MERGINA dirbti ta- 
verne—restorane, 6 dienas savaitėj. 
3856 So. Union Avc.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI
L O O P 

EMPLOYMENT AGENCY
28 E. JACKSON BLVD.

REIKIA JANITORIAUS, apyse
nio vyro, prižiūrėti rezidenciją. 
Kreipkitės ryto metu: Joseph M. 
Grunvvald and Co., 9138 Commer- 
cial, 2 aukšte.

REIKALINGAS VYRAS kaipo 
Porteris dėl Road House. 5700 West 
79th St., arba šaukite telefonu Sum- 
mit 868W1.

Miscellaneous for sale 
įvairus Pardavimai

RUMMAGE Išpardavimas įvyks 
Grant ligoninėj, Slaugių (Nurses’) 
Name, 536 Wcpster Avė., ketvirta
dienį, spalių 10 d., 9 vai. ryto iki 
5 vai. vakaro.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos ,2

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

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
visais fikčeriąis, arba išrenduoSiu 
už pigią rendą. 3827 So. Emerald 
Avenue.

2 aukštų mūrinis namas, su ta- 
verno bizniu, karšto vandens šilu
ma. Parduosim ar maįnysim. Prie
žastis—liga. Frank ir Nellie Yasius, 
739 E. 92 Place.

PARDAVIMUI TAVERNAS, se
nai įsteigtas, ant gero kampo. 1724 
West 47th St.

TURIU DAT BUČERNES ir gro- 
Sėrnės, vieną noriu parduoti.

858 Wėst 33rd St.

įgyti nuosavą namą, 6 kambarių, 
visiškai naujoj apylinkėj. Gražus 
natriai. Tik keletą''minučių nuo Oak 
Park. Maži mėnesiniai išmokėji
mai. Box 649, 1739 So. Halsted St.

ARTI 59TH IR WENTWORTH, 
Šv. Martino .parapijoj, 2 aukštų 
medinis ant .muro pamato, naujai 
numalėvotas, ’4 ir 4 kambariai. Pe
čiais apšildomas. Maudynė, elektra. 
Raina $2800, įmokėti $500. Harrell, 
1212 W. 63rd St. f

■■i <o.>. r i h i t rii. i hti . ........
būiLdRRs AND CONTRAC10RS

C J ZELVIS 
BUILDING KONTRAKTORIAI 
Statom nauju?, ir taišdni senus 

namus. Muro, cemento ir karpente- 
rystės darbus atliekam prieinama 
kainė. Lengvais išmokėjimais arba 
cash nupiginta kaina dabar. Taipgi 
apskaičiuojame ugnies nuostolius ir 
patamaujam apdraudos reikaluose. 
2716 W. 42nd St. Lafayette 0331
į -Į ... 4

IvholesAle FURNITŪRA 
Rakandai ir Įtaisai Papiayimtįl t
MOKĖDAMAS CASH Už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik taacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKĄS, 
Sumiš. 6343 S. Western Avė.* Chi- 
čago, IU. Phone Republic 6051.
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LIETUVIAI PRANCŪZIJOJE TRAGIŠKOJE 
PADĖTYJE; PRAŠO CHIC AGIECIŲ 

PAGALBOS
Lietuvos Konsulo Marsellyj Laiškas Chicaffos 

Konsului Daužvardžiui
Lietuvos konsulas Chicagoj,| 

p. Petras Daužvardis, šiomis 
dienomis gavo laišką nuo Lie-1
A 1 _ 1 W M 11 • T'l

Šiand’en Laidoja
menulius gavu nusn<j. nuu iuic-|p « . •
tuvos konsulo Marsellyj, Fran- (jUDer 113/1 OrilJ 
euzijoje, kuriame autorius pieJjj >jr
šia liūdną lietuvių Francuzijoj 
gyvenimo va.’zdą. Tai daugiau
siai studen'.ai. Nebegaudami pi
nigų iš Lietuvos ir neturėdami 
užsiėmimų, kurių karo sudc- 
moralizuotoj Francuzijoj ir ne
galima gauti, jie badauja, netu
ri užtikrintos pastogės, o kas 
blogiausia, negabi grįžti į Lie
tuvą. Vienintelis jiems atdaras 
kelias yra į Ameriką.

štai laiško tekstas:

Henry Horner

‘ IJETUVOS KONSULATAS 
MARSELY 

“CONSULAT DE LiTHUANIE 
A MARSEILLE

16 rue Sallier Aix En Provinea 
Bouches du Rhone
“Aix cn Pce le 16 sep- 
tembre (rugsėjo), 194) 

‘ Pone Konsule ir Brangus

Mokyklos, Viešos Įstaigos Bus 
Uždarytos.

Šiandien, 11 valandą ryto, į- 
vyks užvakar mirusio II inois 
valstijos gubernatoriaus Henry 
Horner laidotuvės. Jo atmini
mui visos viešos mokyklos, taip
gi valdiškos įstaigos bus 
rytos per visą dieną.

Kūnas yra pašarvotas 
Fiekl Artllery romovėje,

112

Illinois gvardija, taipgi 
žymus žydų lyderis. Po 
kūnas bus palaidotas 
Mayriv kapinėse, ša’.e

“Turiu garbę Jus informuoti, 
kad aukštoje globoje Pono Mi- 
nisterio Klimo aš esu sudaręs 
Marsellyje paramos ir pirmo
sios pagalbos Komitetą lietu
viams gyventojams ir pabėgė
liams Vokiečiu kariuomenės ne- c

okupuotoje Prancūzijoje.
“Skaudus prijungimas Lietu

vos, ištikrųjų, sudarė labai tra
gišką padėtį musų svečiams 
jaunuoliams.

“Ribose mano konsularinės 
jurisdikcijos, kuri apima Pietų 
Prancūziją, prancūzų Afriką ir 
Iberų pusiausalį randasi didelis 
skaičius lietuvių vi

gedulingos apeigos, kuriose da
lyvaus 
vienas 
apeigų 
Mou n t
Hornerio motinos kapo. Jis tą 
kapą dažnai lankydavo.

Užuojautos telegramas valsti
jai ir velionio artimiems gimi
nėms prisiuntė prezidentas Roo- 
seveltas ir didelis skaičius kitų 
Amerikos lyderių.

Horneris buvo skaitomas la
bai pavyzdingu valdininku ir 
aukštos kultūros žmogum. Jo 
vietą dabar užima buvęs leite- 
nant-gubernatorius John Stelle.

Stelle Prašalinsiąs
260 Valdininkų

nele-

“Marselyje randasi keliolika 
jaunų studentų, kurie studija
vo Prancūzijoje ir kurie dabar 
yra tragiškoje padėtyj, šitie 
studentai negauna jokių ž’nių 
iš savo šeimų ir pinigų pragy
venimui jau keletą mėnesių. Be 
mano asmen’škos pagalbos, ne
būtų galėję išgyventi ir iki šiol. 
Kaip jie išgyvens ateity, aš ne
įsivaizduoju, nes mano ištekliai 
jau išsisėmė ir aš jiems pragy
venimo parūpinti nebegalėsiu.

“Vienas iš šitų jaunuolių, Ig
nas Povilaitis, studentas aukš- 
tesnėsės Komercijos Mokyklos 
Marsellyj e, sekretorius musų 
tarpusavės pagalbos komiteto, 
man patariant, Jums parašys, o 
gal jau ir parašė savo draugų 
reikalu, kurie yra atsiradę var
ge kartu su juo ir nori vykti Į 
Ameriką.

“Iš savo pusės aš kreipiuosi 
į Chicagos lietuvius per Jūsų 
aukštą užtarimą, ir prašau at
siųsti mums bent kiek aukų pir
mąja! pagalbai, sudarant mums 
galimumų palengvinti 
kurie dabar spaudžia

Rezignuos Hornerio Draugai
Politiniuose rateliuose e'na 

gandai, kad naujasis Illinois 
valstijos gubernatorius John 
Stelle prašalinsiąs iš tarnybos 
apie 200 valdininkų, daug’.ausia 
republikonų, kuriuos Horneris 
buvo palikęs valstijos valdiško
se vietose iš paskutinės repu
blikonų administracijos, arba 
paskyrė savo admnistracijos 
metu.

Dar šią savaitę rezignacijas 
įteiks ir didelis skaičius aukštų 
valstijos biurų perdėtinių, ku
riuos Horneris buvo paskyręs 
įvairioms svarbioms vietoms.

Laukia Muštynių
Dėl Olandų
Laivo Chicagoj

Kanadiečiai Bandysią Laivą 
Perimti.

vargus, 
lietuvius
mes pa-

lengvinti negalime.
“Jus galėsite man tą pagalbą 

atsiųsti per Guaranty Trust Co. 
of New York skyrių Prancūzi
joje Vichy, mano' asmenišku 
vardu Henry Mallet, Consul de 
Lithuanie a Marseilles, 16 rue 
Sallier AIX EN PROVENCE. 
Compte courant No. 138 747.

“Iš anksto dėkodamas Jums 
iš visos širdies prašau Jus pri
imti, Pone Konsule ir brangus 
Kolega, geriausius linkėjimus.

(pasirašyta) H. MALLET 
Konsulas.“

Prie Navy Pier prieplaukos 
vakar budėjo didelis būrys po
licijos. Ten nuo birželio 27 d., 
stovi olandų laivas, “Prinz Wil- 
lem III ’. Laivo įgula, suside
danti išimtinai iš olandų, yra 
sustreikavusi ir nenori plaukti 
Olandijon, nes ten turės pasi
duoti naciams.

Vakar paaiškėjo, kad Olandi
jos valdžia Londone atsiuntė 
Chicagon kanadiečių įgulą lai
vą perimti, bet olandiškoji įgu
la jiems priešinsis, ir gali kilti 
smarkios muštynės. Šią žinią 
rašant dar nebuvo žinoma ar 
kanadiečiai bandė laivą perimti 
ar ne.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

NAUJIENV-ACME Telephoto
JOHN STELLE (po kairei), naujasis Illinois valstijos gubernatorius, sudeda 

priesaiką.

ms

HM
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1 N AT) J1ENŲ-ACME Telephoto
Red beisbolo komandos narys Ripple išstumiamas iš žaidimo.

Daug Lietuvių 
Eina Kariuomenėn 
Savanoriais

Nelaukia “Drafto”

Paskutinėmis dienomis d!i- 
delis skaičius jaunų Chicagos 
lietuvių pradėjo eiti savano.J 
riais į kariuomenę, laivyną ir 
karo aviaciją. ‘ •

Iki registracijos karinio am
žiaus vyrams beliko lygiai sa
vaitė, bet nelaukdami “drafto” 
tie jaunuoliai dabar stoja ka
riuomenėn, tuomi pasitikėda
mi laimėti geresnes vielas ka
ro tarnyboj. Eidami savano
riais, jaunuoliai po pirmojo 
muštro galės pasirinkti tarny
bos šakas ir greičiau kilti ran
goj. Savanorio tarnybos termi
nas yra 3 metai, o “draftuotų” 
kareivių—vieni metai. (Beje, 
vėliausiu karo departamento 
patvarkymu, ir savanoriams 
bus leidžiama tarnauti tik vie
nus metus, bet jie neturės liek 
privilegijų, kiek trijų metų
savanoriai).

Tarp lietuvių, per paskuti
nes kelias savaites įstojusių 
karo tarnybon yra E. Juozai
tis, Dr. ir p. A. Juozaičių sū
nūs (karo aviacija), Claude 
Liūtas (signal corps, Fort Sher 
ridan) sūnūs kum ir p- Liūtų, 
L.eo Norman-Namavičius, “N.” 
radio kvarteto ir ’ “Pirmyn” 
choro narys, jo giminaitis Ed 
Norman.

Yra ir daugelis kitų,

Mirė Antanas
Maukus

WESTSIDĖ. • Naktį Iš pir
madienio į antradienį Copk ap
skričio ligoninėje1 m re 54, jm.'e* 
tų ', vvestšiįį ietis Aritang.s' 
kus, 2329 ŠouIh H oy ne avenue. *' ». ’ •'..■‘‘♦'*1?*/ ?•’•.../ ■ * • '* ' •* ; ’ • * . ‘ ‘ '' ’ •Į . 
y^^vakar:' jisvsusižei • 
dę galvą su kulką i s 22-trb ka
libro šautuvo, .'3-: <

Kanadiečiai Perme
Olandų Laivą

Išplaukė Kanadon
Vakar anksti rytą iš Chica

gos į Kanadą išplaukė olandų 
laivas, “Prinz Willem III“, ku
ris išstovėjo prie Navy Pier 
prieplaukos nuo; birželio 27.

Laivas čia turėjo pasilikti, 
kai jo olandišką ;įgula atsisakė 
plaukti atgal Olandijon, kurią 
neseniai, buvo užėmusi Vokieti
jos kariuomenė. Buvo manyta, 
kad įgula priešinsis kanadie
čiams perimant laivą, bet triuk
šmo nebuvo. Ojąndai nusileido 
nepasipriešinę. įį •

Du Žuvo Troko 
Nelaimėj ;

-v ;• j
; Du žmonės žuvo, kai vakar 
dieną apvirto chdžiulis trokas
■ . * ■ ‘ ■' '... t ■

Amerikiečiai 
Skolingi Tris 
Bilionus Dolerių

Paskolų ir Finansavimo 
, Firmoms ■ .

7 . U. S. . Cenzo, biuras skelbia, 
kad Amerikos gyventojai da- 
bąr yra skolingi apie tris bili
jonus dolerių ($3,000,000,000) 
mažų paskolų firmoms, taipgi 
bendrovėmis, kurios finansuoja 
.pirkinius. ,

Tos firmos daro apie $13,- 
00(),()60,00() (Iryliką bilijonų 
dolerių) apyvartos per metus 
ir kasmet finansuoja tūkstan
čių tuksiančius automobilių, 
rakandų, radio aparatų, šaldy
tuvų. drabužių ii’ daugybę kitų 
daiktų, kurie dažnai perkami 
išmokėjimais.

Labai didelę apyvartą daro, 
ir rezultate turi didelius pel
nus, ir bendrovės, taipgi ban
kai, kurie duoda taip vadina
mas “asmeniškas” paskalas 
mažomis sumomis, * nuo $25 
iki $300.

Trijų bilijonų suma pasida
lina daug-maž sekamai: $1,- 
900,000,000 amerikiečiai sko
lingi už finansuotus pirkinius, 
o apie $1,100,000,000 mažomis 
paskolomis.

Vienas darbininkas buvo už
muštas, o antras sunkiai sužei
stas, kai sugriuvo lentos, su
kaltos namui taisyti adresu 143

nes i prie Gary, Indiana. \ Buvo, už-: West Burton Place. Užmušta- 
kur nepasisuksi, visur nugirs-mušti vairuotojas, Ėlmer Kuz-; šis buvo 45 metų. Vito Pollacci, 
ti, kad ta ir ta šeimyna jau man, nuo 307 W. Swann Street, 2153 Clyboum avenue. Sužeis- 
yra išleidusi savo sūnų arini- ir Jo pagelbriinkas, 21 metų tasis yra Charles Wilson, 1356 
jon. jaunuolis, Lėonard Matlocįc -I N. LaSalle Street.
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Aukos “Naujienų” 
Namo Remontui

(Tęsinys)
(šias aukas surinko pp. P. Miller, Skurkis ir Ona Skeveriute

sekmadienį, Liberty Grove darže).
ANTON STUKAS .......    $5.00
J.'BYANSKAS ..........    1.00
D. BUBLIUS ................................................................... 1.00
J. BANCEVIČIUS ........................................................... 200
MRS. SKURKIS ............................................................  1.00
MR. IR MRS. W. STROLIS ........................................ 1.00
MRS. C. MANKUS ........................ -........................ 1.00
J. RADIŠAUSKAS ............   1.00
KAZYS STALMOK ..................................   1.00
PETRAS DRUKTENIS, La Porte, Ind.............................. 1 0)
JUSTINAS KRATKUS, Harvey, 111................................ 1.09
MR. IR MRS. A. KUNDROTAS ..........;.........................  1.00

PO 50 CENTŲ AUKAVO:

M. N. ir B. L., K. August, Mrs. Shaikus, D. Maukus, Milda 
Rulis, Mr. ir Mrs. Arstik, A. Bulis, Anton Zalubis, Mr. ir Mrs. 
J. Kručas, Mathew Krajocik, John A. Kulin. Viso .......... $5.50

PO 25 CENTUS AUKAVO:

P. p. Daunis, A. Survila, K. Dambilskis, J. Kazanauskas, 
M. Kasmauskas, Slella Mažeika, J. Strauk, S. Kasper, X., P. 
Tamaliunas, M. Daukšas, V. Zalubis, J. Massas M. Bagdonas, 
Bruno Skever, W. Schlikas, Dan Bložis, Joe Slankus, John 
Kruchas, Pečiukėnas, A. Kukolis, Mrs. Stasiūną*:, Mrs. N. M l er, 
Mrs. švelnis, Mrs. A. Čepukas, Neffas, Mrs. Juozapavičienė, 
Mrs. Mickevičienė, T. Swoba, P. Bikis, S. Žukas, G. Ramanau
skas, J. J., J. Povilaitis, Mrs. E. Zemont, A. Liziit s, C. Sabes- 
kis, M. Grakauskas, Mike Sakai, Frank Lukoševičius, Mrs.
Smith, Kazys Liutkus. Viso ............................................ $10.50

M. KRIKŠČIŪNAS ....................................................... 0.39
BUVO PASKELBTA .............. ............................. $1,0'3.25
VISO ...................................................................... $•!•,-686.55

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAS
Dėl audringo oro sekmadienį 

rengtas “Automobilių Blitzkrie- 
gas” negalėjo įvykti. Persmar- 
kiai lijo, ir žemė buvo perdaug 
sumirkusi pavojmgus “B’.itz- 
kriego” numerius atlikti. Pro- 
gramo vedėjai norėjo bent po
rą numerių publikai parodyti, 
bet lietus neleido nei to pada
ryti.

Taigi, visas “Automobilių 
Blitzkriego” programas buvo 
atkeltas sekamam SEKMADIE
NIUI, SPALIŲ 13 d. Jis įvyks 
tame pačiame Liberty Grove 
Darže.

Tiems, kurie bilietus pirko 
pirmiau, naujų bilietų nereikės, 
ir nereikės mokėti naujos įžan
gos. Įvažiuojant į daržą paro
dykite jau pirktų bilietų ga
lus, ir to užteks.

Kaip ir nedėlioj, gros šokių 
orkestras, bus dalinamos dova
nos, kurias nedėlioj nebuvo ga
lima išdalinti, ir įvyks pilnas 
“Automobilių Blitzkriego” pro
gramas.

Spaliu 31 Pradės 
Rodyti Chaplino 
Filmą “Diktatorius”

Bus Dviejuose Teatruose
Vakar pasirodė, kad ilgai 

lauktas ir plačiai reklamuotas 
filmas “The Dictator“ Chicagos 
ekranuose sumirgės spalių 31 
dieną.

Jį vienu la;ku rody.s net du 
teatrai, “Apollo” ir “Roosevelt“.

Filmą per porą metų gamino 
garsus komikas Charlie Chap- 
lin’as, kurio paskutinis filmas, 
rodytas 1938 metais, “Modern 
Times”, turėjo milžin šką pasi
sekimą.

Filmo premjerai į Chicago 
žada atvykti pats Ch. Chaph- 

,nas ir jo žmona, Paulette God- 
dard. ‘

VAKAR CHICA60JE
• Belaukdamas progos užsi

registruoti ugniagesių stot y j 
ties 2358 South Whipple Street 
širdies ataką gavo ir netrukus 
mirė 74 metų chicagietis, Louis 
Goldstcin, 1901 S. Kedzie avė.

d Du rpaskuoti piktadariai 
gatvėj vakar rytą užpuolė ir 
sunkiai sumušė 52 metų audi
torių Louis Lavin, 4714 North 
Oaklcy avenue. Jis ėjo namo iš 
darbo. Piktadariai pasiėmė jo 
piniginę su $48.

• Nuo 26 metų Gladys Allen, 
4417 Malden Street, ir nuo Ed- 
ward Golbach, 1455 Pensacola 
avenue, du nežinomi piktada
riai atėmė $72. Vagiliai abu už
klupo automobilyje netoli mer
ginos namų.

• Rytoj Chicagos Simfoni
jos orkestras pradeda savo 50- 
ta sezoną. Jis skaitomas vienu 
geriausių simfoninių orkestrų 
Amerikoj ir jau 36-ti metai yra 
diriguojamas garsaus muziko 
Dr. Froderick Stock. Orkestras 
yra finansuojamas aukomis ir 
turtingų žmonių palikimais.

• Iš federalių rūmų prie 
Adams ir Clark į didesnę vie
tą, adresu 460 South State st. 
vakar buvo perkeltas U.S. ka
riuomenės rekrutavimo biuras.

• Už “girtą” važiavimą au
tomobiliais du chicagiečiai gavo 
po 30 dienų kalėjime: 47 me
tų Will’am Wright, 1746 No. 
Keystone avenue, ir 40 metų 
Will H. Lowe, 3810 S. LaSalle 
Street.

• Iš aukų dėžutės žvakėms 
pirkti St. Peter bažnyčioj, 816 
South Clark street, kas tai pa
vogė $50.00. Aukas buvo sudė
ję maldc-ninkai.

• Netoli Kensington stoties 
Illinois Central traukinys užga
vo ir sunk ai sužeidė 59 metų 
roselandietį Blazey Rokos, 1171’3 
Calumel avenue. Jis buvo užsi
lipęs ant bėgių anglių parink
ti.




