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VEDAMOS DIDELES SVARBOS DERYBOS
Japonų vyriausybė žemina karišką toną

narys

Butler, britų užsienio reika
lų ministerijos sekretorius, par
lamente padarė labai reikšmin
gus pareiškimus.

Anglų parlamento
Wedgwood paprašė Butlerį pa
pasakoti apie pasitarimus su 
Amerikos vyriausybės atsto
vais dėl bendradarbiavimo Pa
cific. Wedgwood norėjo žino
ti ar į šiuos pasitarimus yra 
įtrauktos sovietų, kinų ir olan- 
diečių vyriausybės.

Butleris paaiškino, kad bri
tų vyriausybė palaiko glaud
žius ryšius su visoms draugiš
koms valstybėms. Su jomis ta
riamasi bendrų interesų apsau
gojimo reikalu. Pridėjo, jog ve
damos derybos dėl bendradar
biavimo Pacifike ir šios dery
bos turi labai didelės svarbos.

Butler pabrėžė, kad derybos 
bendradarbiavimui Pacifike 
nėra galutinai užbaigtos, 
atsisakė duoti smulkesnių 
aiškinimu.

Anglijos vyriausybė tariasi 
su Amerika embargo reikalais 
ir galimas daiktas, kad japo
nams bus sustabdyta , visa ža
lia medžiaga, kuri gali būti pa
naudota karo reikalams." Tiki* 
si, kad dabar paskelbtas Ame
rikos embargo bus praplėstas.

Japonų užsienių reikalų mi
nisteris du kartus kvietėsi Ame-

neno-

ame- 
kelio- 
ame-

No. 241
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dar 
bet 
pa-

rikos ambasadorių Grew pasi
tarimams. Spauda skelbia, kad 
japonų ministeris stengėsi įti
kinti Grew, jog Japonija 
rinti karo su Amerika.

Japonijoj gyvenantieji 
rikiečiai pradėjo rengtis 
nėn. Daugiau negu 250
rikiečių jau užsakė laivakortes. 
Japonų spauda kviečia ameri
kiečius pasilikti. Prašo neimti 
iš bankų pinigų.

Japonų laikraščiai pabrėžia, 
kad Amerika turi didelių tei
sių Kinijoj. Jeigu amerikiečiai 
traukiasi iš Kinijos, reikia su
prasti, kad amerikiečiai atsisa
ko nuo turimų privilegijų. Ja
ponai nenori amerikiečių teisių 
siaurinti, bet pabrėžia, kad vė
liau, jeigu Amerika vėl pano
rės savo teises atgauti, tai su
sidurs su dideliais sunkimais. 
Japonai pasižada 
amerikiečių įgytas

žemesni japonų 
kalų ministerijos
skleidžia gandus, kad Amerika 
davė labai daug reikšmės tuš
tiems japonų ministerių parei
škimams. Japonų min isterini 
reikalą išpūtė, > padarė blufą, o 
amerikiečiai labai rimtai į tai 
reagavo. Japonų 
apie norą taikiai 
Amerika.

respektuoti 
teises.
užsienio rei- 

valdininkai

spauda kalba
sugyventi su

Gintis arba pasi 
duoti

spaliųLONDONAS, Anglija, 
10 d. — Ministers Morrison, 
darbietis, kalbėdamas parla
mente, pasakė, kad vyriausybė 
yra nusistačiusi skubiai ir vy
kusiai pagerinti slėpynes nuo 
vokiečių bombų. Bet ca pat 
pabrėžė, kad anglai turi “pra
šyti taikos**, jeigu nori visiš
kai apsisaugoti nuo bombų.

Anglai žinojo karo baiseny
bes. Dabar jiems tenka patirti 
tuos karo žiaurumus, kuriuos 
kareiviai patyrė pirmose fronto 
linijose. Anglai pasiduoti neno
ri ir tęs kovą.

Morrison prižadėjo pagerinti 
slėpynes visame krašte; pritai
kyti požeminių traukinių tune
lius apsaugai; duoti valstybės 
apmokamą gydymą ir rekvizuo
ti turčių namus benamiams.

bardavo Londono 
bomba pataikė į pagarsėjusią 
šv. Povilo katedrą. Bomba pa
taikė į stogą ir sugriovė alto
rių.

Tikinčiųjų tarpe yra didelis pa
sipiktinimas naciais. Sugriauta 
katedra turi istorinės reikšmės. 
Anglijos karaliai eidavo jon 
melstis. Vokiečiai smarkiai ap
ardė darbininkų kvartalus. Dar- 
betis Morrison deda pastangas 
greičiau pastatyti palapines ir 
naujus namus benamiams dar
bininkams.

centrą. Vien v

Degina slaptus 
popierius

Išsigando perkūno
LONDONAS, Anglija, spalių 

10 d. — Kai Londone šiandien 
pasigirdo keletas smarkių su
trenkimų, sušvilpė sirenos ir 
tūkstančiai londoniečių nusku
bėjo j pogrindžius. Netrukus 
paaiškėjo, jog tai buvo audra 
ir griaudė perkūnas.

Londono gyventojai ir sargai 
tiek įgązdinti bombardavimais, 
kad ir perkūno trenksmo neat
skiria nuo tikrojo priešo pavo
jaus. Kai karo vadovybė išaiš
kino reikalą, davė ženklą, jog 
“pavojus** praėjo ir visi nuėjo 
į darbą.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
spalių 10 d. — Britų atstovy
bės valdininkai šiandien užim
ti dokumentų tikrinimu ir slap
tų atstovybės popierių na’kini- 
mu. Visi įtarimą sukeliantieji 

“popieriai deginami.
Britų ambasadorius mano, 

kad dabartinis Rumunijos dik
tatorius yra bejėgis žmogus. 
Jis negalįs pasipriešinti geleži
nės gvardijos nariams, kurie 
aklai klauso Hitlerio. Britų am
basadorius nori apvalyti atsto
vybės ramus, kad jis 
vokiečių kariuomenės 
užkluptas, kaip įvyko 
navijoj.

nebutų 
netyčia 
Skandi-

Griauna bažnyčias
LONDONASb • Anglija, spalių 

10 d. — Praeitą naktį vokie
čių bombanešiai smarkiai boin-.

, . NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
Vokiečių bombonešiai dienos metu užpuolė Londoną.

Didelį gaisraiAbu pasibuč’avo ir priėmė vie
tos kariuomenės u paradą:

De Gaulle kariuomenė vietos 
gyventojų b^vo labai entuzias
tiškai sutikta. Gubernatorius ir 
generolas pasakė labai karin
gas kalbas. Visi yra pasiryžę 
kovoti, kad Francuzija butų iš
laisvinta. Juodieji Kamerūno 
gyventojai džiaugiasi, nes jie 
nenori būti Hitlerio vergais 
nenori kęsti bado.

Vokiečiai Jugo 
slavijoj

ir

BELGRADAS, Jugoslavija, 
spalių 10 d. — šeši vokiečių 
laivai šiandien Dunojum pra
plaukė pro jUgosldvų sostinę. 
Laivuose plevėsavo nacių vėlia
va ir buvo 
reivių.

J ugoslavų 
vai pranešė,
riuomenė vyksta į Rumun’ją. 
Pro

pilni vokiečių ka-

vyriausybes alsto-
kad vokiečių ka-

Jugoslaviją pravažiavo du 
traukiniai su karo medžia- 
kuri siunčiama Rumuni-ga, 

jon.
Tvirtinama, kad vokiečiai 

įvežė į Rumuniją karo medžia
gos už labai dideles sumas. Iš
lygintos visos vokiečių skolos 
už nesumokėtą rumunų žiba
lą.

Rašytojo nuomonės

Jis pareiš- 
britai lai-

kad Ame-

, ĘERĮ.Y.^i ..YpkiPtiU.MKte 
lių, 10 d. ,^'Anglų lakūnai at
skrenda Albatroš •— naujos rų- 
šies orlaiviais. Anksčiau šios 
rųšies orlaiviais anglai skrisda
vo tiktai žvalgybai, bet dabar 
jie prilaikyti iir bombardavi
mui.

Orlaivis • labai greitas, Suke
lia mažą ūžesį ir pakelia dide
lį bombų kiekį. Vokiečiams) dar 
nepavyko numušti nei vienas 
šios rųšies lėktuvų, nes jie la
bai greiti. ' < •

Anglai pradėjo mėtyti dide
lius gaisrams kulti, lapus.-ir įvai
riose Vokietijos vietose* sukėlė 
gaisrų. Bresto uoste anglams 
pavyko nuskandinti kelis vo
kiečių laivus.

Mussolini nekalbėjo
PADUA, latlija, spalių 10 d. 

— Visa italų spauda skelbė, 
kad Mussolini, inspektuodamas 
italų kariuomenės divizijas šiau
rėje, pasakys kalbą apie Bre- 
nero nutarimus. Mussolini, sto
vėdamas automobilyje, priėmė 
kariuomenės paradą, bet nepa
sakė nė vieno žodžio.

Kariuomenės parade dalyva
vo ispanų, 
vengrų 
stovai.
kraštų 
Padua
200,000 asmenų. Niekas nežino 
kuria kryptimi diktatorius įsa
kys pradėti puolimą.

Atšaukia atstovą
WASHINGTON, D. C., spa

lių 10 d. — Užsienio reikalų 
departamentas šiandien prane
šė, kad Alexandęr Kirk, Amę- 
rikos charge d’affaires Berlyne, 
pakviestas į Washingtoną pasi
tarimams. Vyriausybė reikalau
ja pilnos infc-rmacijos apie san
tykius su Vokietija.

Tuo pačiu metu departamen
tas praneša, kad' Kirk daugiau 
jau nesugAįšiąs ' į Vokietiją. 
Amerikos ambasadorius Vokie
tijoj buvo pakviestas Washing- 
tonan informacijoms ir daugiau 
Tėn nebesugrįžo. Dabar kvie
čiamas atgal charge d’affaires. 
Vokietijoj nepasiliks jokios di
plomatinės atstovybės.

Smarkus žodžiai
WASHINGTON, D. C., spa

lių 10 d. — Johnson, demokra
tų atstovas,, vakar informuoda
mas senatą, pasakė, kad reak
cionieriškas karo departamento 
sekretorius nežino, jog durtu
vas ir senas Springfield šautu
vas yra visiškai pasenę gink
lai.

Suvienytoms Valstybėms rei
kalinga turėti 100,000 gerai iš- 
miklytų lakūnų ir pirmos rū
šies įaro lėktuvų,, Jie t ne mi
lijonas pestihinkų su senais 
Springfield šautuvais ir pase
nusiais durtuvais.

Tarnybos neišsisuks
WASHINGTON, D. C., spa

lių 10 d. — Kare- departamen
te turima žinių, kad daugelis 
jaunų vyrų stengiasi gauti dar
bus svarbesnėse industrijos ša
kose, tikėdamies tuo budu iš
vengti karo tarnybos.

Departamentas perspėja, kad 
visos jų pastangos yra bergž
džios, nes šiuo budu nuo karo 
tarnybos neišsisuks. Naujokas 
turės pranešti komisijai datą, 
kada gavo naują darbą. Jeigu 
jis senai tą darbą turėjo-, tai 
nuo kareiviavimo pareigų bus 
atleistas, bet jeigu jis nesenai 
pastojo į darbą, tai jis vistiek 
bus paimtas kariuomenėn.

Rooseveltas tariasi

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečių karo vadovybė įsakė visiems norvegams ati

duoti šaunamus ginklus, kardus, durtuvus ir peilius. Už nepa- 
klausymą baus mirtimi.

— Petain valdžia paskelbė, kad paskandintas jų submari- 
Ajax. Paskandino britų karo laivynas. Išgelbėti jurinin- 

išlipo Afrikoje.
— Šanchajaus meras, ištikimas japonų politikai ir priešin- 
čankaišekui, vakar buvo nužudytas jo paties bute. Vakar

nas
kai

gas
buvo minimos kinų respublikos sukaktuvės.

— Karo departamentas paskyrė naujus karininkus britų 
priešlėktuvinei apsaugai studijuoti. Amerikos aukšti karinin
kai orlaiviu išskrenda tiesiai į Londoną.

— Amerikos vyriausybė neleido eksportuoti Šiam valstybės 
užsakytus karo lėktuvus. Šiam klauso japonų kariškių nuro
dymų. ■ 1.1

— Amerikos vyriausybė neleido išvežti 100 bombanešių, 
kurios buvo užsakiusi Švedijos vyriausybė. Orlaiviai bus par
duoti anglams.

— Britų konsulatas Rumunijoj gyvenantiems anglų pilie
čiams įsakė savo pastangomis galimai greičiau apleisti Rumu
niją.

— Rooseveltas uždėjo embargo Rumunijos aukso atsargai 
Amerikoje.

— Vokiečiai rengiasi Norvegijos darbininkus siųsti priver
stiniems darbams Vokietijon.

— Nuo karo pradžios sužeistų ir užmuštų asmenų skai
čius Anglijoj siekia 59,577.

Traukia senus sub
marinus

spa- 
kad

WASHINGTON, D. C., 
lių 10 d. — Pranešama, 
Amerikos laivynas bus padidin
tas 36 pbvandeniriiais laivais. 
Kai baigėsi Didysis karas, mi
nėti submarinai buvo skaitomi 
netinkamais ir išbraukti iš lai
vyno.

Dabar šie laivai yra taisomi 
ir tikimasi, kad sausio pradžioj 
jie jau galės pradėti eiti tar
nybą. Laivyno departamentas 
nori šiuos tįaivuš priskirti prie 
Atiantiko patrulių. Greičiausia 
jie bus priskirti prie Norfolko 
arba Key West bazių.

Londone 200,000 
svarų bombų

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 10 d. — Vokiečių karo va
dovybė praneša, kad praeitą 
naktį didelis vokiečių lakūnų 
skaičius Išmetė Londone 200,- 
000 svarų bombų.

Sugrįžę lakūnai pasakoja, 
kad britų sostinėj padaryti nuo
stoliai yra labai dideli. Naktį 
skraidžiusieji lakūnai matė su
keltus gaisrus. Vok’ečių lakū
nai tvirtina, kad padaryta nuo
stolių anglų laivams, sustoju
siems Temzės žiotyse, l’ostas 
uždegtas keliose vietose.

Sunkus kaltinimai

bulgarų, rumunų, 
ir vokiečių jaun’mo at- 
Jamę dąlyvavo ir šių 
diplomatiški atstovai, 

mieste buvo susirinkę

WASHINGTON, D. C., spa
lių 10 d. — Prezidentas Roo- 
sevelt šiandien ilgai tarėsi su 
Cordell Hull ir Welles. Spėja
ma, jog buvo aptarta politinė 
padėtis tolimuose rytuose.

Prezidento 
rius pasakė, 
anglais dėl 
Pacifike jau 
mos.

Prezidentas 
lę karininkų
menės dalims. Pakeisti kai ku
rie kariuomenės korpusų vadai. 
Beveik visi pulkai gavo didelį 
naujų karininkų skaičių, kurie 
smarkiai padidins pulkų karin
gumą.

spaudos sekreto- 
kad derybos su 
bendradarbiavimo 
senai yra veda-

paskyrė visą ei- 
naujoms kariuo-

Velnio sala sukilo

spalių
10 d. — Pagarsėjęs anglų ra
šytojas Somerset Maugham at
vyko į New Yorką. 
kė įsitikinimą, j*og 
mesią šį karą.

Rašytojas mano,
rikos kariuomenei visai nerei
kės vykti į Europą. Britai tu
ri pakankamą skaičių savo ka
riuomenės nuo Hitlerio apsi
ginti. Britams yra reikalinga 
Amerikos karo medžiaga. Jie 
nori orlaivių, kanuolių ir.karo 
laivų.

Ateinančiais metais britai 
sugebės Hitlerį sulaikyti, o 1942 
metais britų imperijos kariuo-’ 
menė sumuš abiejų diktatorių 

laisvų francuzų generolą pa-]jėgas. Hitleris nepalaužė ir ne
sitiko gubernatorius Leclerc. ^palauš anglų moralės.

Gen. de Gaulle 
Afrikoje

DU ALA, Kamerūnas, spalių 
10 d. — Generolas Charles de 
Gaulle atvyko į Kamerūną, čia 
jis pirmą kartą pasiekė fran
cuzų teritoriją nuo karo paliau
bų su vokiečiais. De Gaulle at
vyko francuzų laivu Duboc.

ST. THOMAS, Virgin Island, 
spalių 10 d. — šioje saloje* gau
ta tikrų žinių, kad visa Velnio 
salą sukilo prieš Petain režjmą. 
Velnio saloje laikomi francuzų 
nutę stieji atsisakė klausyti vy
resniųjų, juos nuginklavo ir bė
ga į visas puses.

Daugumą nori patekti į An
gliją. Nuteistieji skelbia,> kad 
jie nori eiti j pirmas fronto1!!- 
nijas ir kariauti ligi karo pa^ 
baigos. Prancūzai prašo, kad
britai, karui i> pasibaigus, jiems | liai.

leistų padoriai gyventi ir jų 
nebaustų už “praeities grie- 
kus“.

Britų Gijanon atvyko vienas 
frąncuzų kapitonas su 200 ka
linių. Kapitonas buvo kalinių 
prižiūrėtojas. Į Dominikonų re
spubliką atvyko kiti pabėgę-

ORANGE, Texas, spalių 10 
d. — Atstovas Dies, kuris ty
rinėja penktosios kolonos agen
tų veikimą Suvienytose Ameri
kos Valstybėse, šiandien pa
siuntė prezidentui ir Cordell 
Hull pranešimus. Dies šį kartą 
sugebėjo gauti labai įdomios 
medžiagos, kuri parodo Ubai 
aktyvų svetimšalių veikimą.

Pasakojama, jog pasiųsta me
džiaga yra tokia svarbi, kad 
jos paskelbimas spaudoje galė
tų nutraukti diplomatinius san
tykius tarp Vokietijos ir Ame
rikos. Sekretorius Hull turės 
spręsti kas su pasiųsta medž a- 
ga daryti.

MASKVA, Busija, spalių 10 
d. — Užsienio spaudoje pasi- 
grdo gandų, kad Rusija yra 
įteikusi kelis skundus vokie
čiams dėl nesusipratimų, įvy
kusių prie bendrų sienų. Pasa
kojama, kad rusai reikalavo iš 
Vokietijos sugrąžinti kai ku
rias buvusias lenkų provinci
jas. Tass yra įgaliota paskelb
ti, kad visos šios žinios neturi 
jokio pagrindo. Sovietai neįtei
kė vokiečiams jokių skundų, 
nes rusai taip gerai sugyvena 
su vokiečiais, kad neturi kuo 
skųstis.

Apkaltintas Bundas
NEWT0N, N. J., spalių 10 

d. ■— Sussex teisėjai š andien 
apkaltino kelis žymius vokiečių 
bundo lyderius kiršinimu vie
nos visuomenės dalies prieš ki
tą. Bundo fiurer’s Wilhelm 
Kunze ir kiti devyni atsako- 
mingi naciai turės atsakyti 
prieš teismą.

Kunze yra didelis žydų ėdi
kas. Jis atstovauja Hitlerį Ame
rikoj. Jis stengiasi Amerikoj 
gyvenančių vokiečių tarpe su
kelti tą pačią neapykantą prieš 
žydus, kurią Hitleris sukėlė Vo* 
kietijoj. Teisėjai pareiškė, kad 
jie neleisią penktos kolonos 
agentams veikti Amerikoj.

ROMA, Italija, spalių 10 d. 
— Užsienio spaudoje pasklido 
gandų, kad vokiečių generolas 
Keitei atvyko į Afriką ir ža
dąs perimti visą italų kariuo
menes vadovybę. Italų karo vy
riausybė skelbia, kad visa tai 
yra neteisybė.

Italai pasitiki generolu Gra
žiam, kuris parodė strateginius 
gabumus Afrikos karams. Be 
to, italai yra dar tiek savaran
kus, kad gali patys pasirinkti 
savo karo vadus. Vokiečių ka
rininkai italų kariuomenei visai 
pere kalingi.

Chicagai ir apylinkei fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai 
našauja:

Didelis debesuotumas, 
būti lietaus.

Saulė teka 5:57 v. r., 
žiasi 5:17 v. v.

gali

leid-
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Iš Pietų Amerikos
••ii«i ..n ,

George J. Lazdausfcas

JAPONAI PIETŲ AMERIKOJ
(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

(Tęsinys)
ši Brazilijos tentui i jus dalis 
yra žinoma savo blogu klimatu 
ir nederlinga žeme žemės ūktai* 
bei ramias! netoli Peru ir Balk 
vijos rubežių, ir turinti pagrin
dinės svarbos Ajnazonos domi
navimui. Amazojua yrą turtinga 
kančių, mažai dar išnaudota 
mineraliniu požiūriu, labai ma
žas gyventojų skaičius raudasi 
netoli japonų kolonijos “sosti
nės” — ir todėl gali būti ne
sunkiai japonų užkariauta mi- 
litar.niu būdu, inkorporuojant 
Amazoną į Japonijos imperijos 
žemėlapį.

Kitose Pietų Amerikos res
publikose, kur Japonija neturi 
savo tautinių kolonijų, turi, be 
abejonės, savo interesus ir sa
vo šnipus. Argentinoje Japoni
ja taip pat yra įkišusi savo no
sį į gyvulių skerdyklas tokioj 
formoj, kad neatkreipus per
daug kitų dėmesį. Tatai yra 
padaryta turint prieš akis busi
mąjį karą Pacifike su šiaurės 
Amerika, kuriame Japonija no
ri turėti sau rezervus. Meksi
koj japonų špionažo veikla ro
dosi kas kart aktingesfiė. Karo 
ekspertai tvirtina, kad jei kiltų 
karas tarpe Japonijos ir šiau
rės Amerikos, tai tuo atveju 
butų visiškai neįmanomas bei

desantas Meksikos rytų pakraš
čiuose. Tokia tai, be abejones, 
yra tikroji realybė, kurią pa
tvirtina 1934 metais Meksikos 
pakraščiuose pasirodę “než no- 
mi laivai”, kurie atlikinėjo te
oretinius s ..rate g jos darnus ir 
maniobras^ Kuomet viena mek
sikiete keliautoja prisiartino 
prie artimiausio uosto informa
cijos tikslais, tai paslaptingieji 
jurų piratai pakėlė inkarus ir 
pranyko mėlynoje juroje. Yra 
pagrindo manyti, kad Japoni
jos admiralitetas nenori išs ža 
dėti esančių karo kozerių mek
sikiečių uostuose, kuriais butų 
galima įveikti Dėdę Samų, pri 
reikus su juo kariauti.

Nuo K i ui j os-J ap.oni j os karo 
pradžios, Japonijos * atstovybė 
Meksikoje išdidingai paskleidė 
savotišką propagandą, nors tuo
met Japonija dar neturėjo spe
cialus propagandos ministeri
jos (pagal Goebelso sistemą)., 
kulią jau turi šiandien. Tuomet, 
tam tikra japonų laikraštinin
kų grupė Meksikoje laikėsi po 
Japonijos pastoge. Iš čia tryš
ko tam tikros paviršutiniškos 
propagandos argumentų bazės, 
gautos, be abejonės, iš Tokio, 
o taip pat gal būt ir iš Berly
no. Matykite tų argumentų es- 
t ra k tą, paskelbtą 1938 melų

............. ........ ~

NAUJIENŲ-ACME Telepboto
CINCINNATI RĖPS beisbolo. komanda,- kuri laimėjo čempionatą.
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_______________________ Penktadienis, spalių 11, 1940
kie pat reakcionieriai ir tero
ristai staiinistai sutinka rimtą 
pasipriešinimą iš demokratinių 
valdžių pusės ir pačios liaudies, 
nors jie paviršut.niškai stengia
si nuduoti tos liaudies ir de
mokratijos draugais esą.

(Pabaiga)
Montevideo, Uruguay.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ, 
Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 9 

vak. Nedalioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 193U

Garsinkitčs “N-nose”

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAI 
THERAPY 

and MIDWIFE 
663(1 s Westernav

Telefonas 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

menės desantas Hetų Ameri
kos prieplaukose, išskiriant 
Cenlral.nę Ameriką. Greičiau
siai ga.ėlų pykd kokis nors

DR. K. NURKAT
Kviečia juna.is prisirinkti geru? 
akinius. Akys egzaminuojamos 
dykai Kainos akinių prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu, Frontu 

3-i<R> So. Hahded Street 
Tel Yards 2151

■F 1 '>1

—(tapei yra niekas kitas kaip 
tik drėgnų urvų krūvą: ją iš
nešė į padanges paklydę kinai... 
lėkė ir nukrito su savo bomba- 
nešjais! Chapei ištiko tokia pat 
nėląiinė ^aip Gįųeinica... Ką gi 
Bįuselyje Bolivija ir Meksika, 
of tiiip pat Švedija, Norvegija ir 
Danija? (kada buvo dedamos 
paslaugos sulaikyti Japoniją su 
kini ją! —L.).’Pirmosios dvi va
žiuos lenais kaip Vašingtono 
pastumdėlės?.. Nes nenorime 
tikėti, kad Meksika, va’stybė, 
kurios liaudis niekuomet nėra 
paneigusi savo simpatijų Di
džiajai Japonijai... važiuotų tz- 
nais.

tyli priverstus okupuoti Sauka- 
jų, turint prieš akis Rusiją, 
Prancūziją ir Šiaurės Ameriką. 
Teroristinė Rusija, jos sujungi-

ninku Prancūzija ir Šiaurės Ą- 
merika, tie pasiutę Japonijos 
pavyduoliai, yra išprovokavę 
šankajaus tragediją... Prancū
zija žino, kad iš Saigon’o į Nan- 
kiną plaukia laivąi prikrauti 
karo medžiagos: tankų, orlai
vių, šautuvų ir... “rusiškų bez- 
dalų”, kuriuos rusų laivai buvo 
palikę prancūzų kolonijos sos
tinėj... Japoniją, turėdama prieš 
akis šį pavojų, taip pat buvo 
priversta stenėti... Prancūzija 
yra niekas kitas kaip tik Mask
vai tarnaujantis laka jus... Ga
limas daiktas, .<. kad stalinistai 
Prancūzijai kada nors “atsily
gins” taip, kad ji verks, prisi
minus tą “demokratą”., bet bus 
jau vėlu. Prisiminkite tuos mu
sų žodžius, prancūzai, tuomet 
kuomet jūsų “draugai”, stalmis- 
tai jus griaus iš vidaus, o jūsų 
“priešai” — iš lauko!..

—Kiną ęiyiIižaGiją,;J^vmę’;' 
dėjo kaip gilios .sąnovės lieka
na, yra sudaužyta iki skeveld
rų, sudaužyta ne laiko ir nau-

demokratijos,, laisvės ir taikos. 
Tiesa, galima butų ir nesutik
ti su demokratiją, bet kuomet 
teroras, priespauda ir žmogaus 
išniekinimas reiškia dar blo
giau negu demokratija, tai 
mums tenka visai nuoširdžiai 
ginti demokratijas, bet ne dik
tatūras..

Iš tų keturių teroristinių po
tencijų, trys jau skverbiasi ir 
i Naująjį Pasaulį, užimdamos 
strategines pozicijas kiekvienų

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 S. Western Avė. 

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

M

militarimai, tautiniai ir kultū
riniai. Jos organizuoja pervers
mus, prie&paudas ir atentatus 
prieš demokratiškas įstaigas ir 
demokratiško judėjimo vadus. 
Jos praktikuoja aukštuosius 
valdininkus ir vykdo spaudos 
korupciją, — visa tai jiems ge-jm0> skaudamą akių karštį, atitaiso 
ra, kilnu ir dora.
Peru kruvinos Vargo ir Bena- 
videz 
spotams sudaro palankią dir\ą 
Kitose valstybėse, kaip č.lėj

kartų vis svarbesnes. Jos skver- Meksikoj, Bolivijoj, Urugvajuj 
bjasj' ekonoiniriiai, politiniai, ir Argentinoj — fašistai ir to-

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street
valandos: nuo 1—4 ir nuo

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optomctrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

i 
Brazilijoj ir (trumparegystę ir toliregystę. Pri

rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 

diktatūros Europos de-|su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus., Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Ofiso
7—9 vak vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso 
Namų Tel.

Tel
ir pagal sutarti 
PROSPECT 6737 
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
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Klausykite Inusų radio programų Antradienio it šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

bu POVILU ŠALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

i įAMBUEANCE. ■
- J DIENĄ IR NAKTį

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

KITATAUČIAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

itj->Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. HERZMAN *
. IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

prancūzai, organizuodamas jū
sų liaudį jūsų pačių teritorijoj 
ir prieš jus pačius!.. Priešingai 
Japonija, stalinizmas jai net 
geležinkelį atidavė dykai, — 
atiduos ir daugiau... Japon’ja 
nežiūrūs jam į dantis!.. Su sa
vo tikromis moralinėmis, eko
nominėmis ir patriotinėmis sen
timento ir logikos vertybėmis 
— japonai ryžtasi gyvai pakel
ti visas pasekmes, kurias už
kraus kąrąs, atrodantis pavir
šutiniškai užpuolamuoju karu, 
bet pagrinde tai yra apsigyni
mo karas nuo tų, kurie galvo
ją taip, kaip prancūzai — “de
mokratiškai” — leisdami Prąnr 
euzijos priešams, veikiantiems 
išvien su Rusija, kurioj kalba 
apie demokratiją yra lygu mir
čiai! Japonijos imperializmas 
ir ekspansionizmas, be abejo
nes, yra svarbus veiksnys, vai
dinantis svarbią politinę rolę; 
bet tikrenybėje yra dar antras 
imperializmas ir antras ekspan
sionizmas, mėginantis sumušti

;užsienių politikos rekordus, ku- 
iriuos yra atžymėję Petras Di
dysis, Jonas žiaurusis, Katari- 
;na Antroji, Nikalojus 1-sis — 
Tai imperializmas ir ekspansio
nizmas “šių dienų” ir daug dau
giau baiminantis: “tai pjautu
vas, kurs pjauna ir plaktukas, 
kurs viską dulkėmis paverčia”’ 
Japonai nešik’aupia prieš tą 
imperialistinį ir ekspansinį Ru
sijos simbolį, bet prieš jį stato 
savo — japonišką, kad. jam 
nulenktų galvą rusiškas!.. Japo
nai — baltosios rašės išgany
mas! Japonai geltonodžiai ne-,
išžudys tiek baltųjų, kiek jų į 
yra išžudę “raudonieji” rusai! •

Bet šiandien jau matome • 
Berlyno-Romos-Maskvos-Toki o i 

kvartetą kooperuojant išvien, ’ 
išvien pjjaujant ir vi«ką dulkė* 
mis verčiant 
iiąjame Pasaulyje ta Az’joj te

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų
• Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
-J

*9.50
T

No. 2573

I Vardas ir pavardė

Adresas

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

I NAUJIENOS NEEDLECaAFT DEĘT 
| 1739 So. Hąteted SU Chicago, HL

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.....r„

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Laidotuvių Direktoriai

iiiiiiiiiiiiliiniliiili'liliii linijini

Ambulance

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone YARds 49083307 Lituanica Avenue

NARIAI

Phone Cicero 2109

Phone CANal 25152314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

Phone YARds 0781
• I

CRĄNE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLĄCK BAND LUMP

COPR. >«4O, NKDUiCRAFT SfiRMCG, INC 

HOPE CHEST LINEHS PATTĘRN 2573
2573 — Išsiuvinėjimai “kraičio” baltiniams >

Miestas ir valstija.

įgyvendiųus Se*
I tx>” ~ “ •—* jvj 

roto ir karo atmosferą, viętųjį

Patarnavi
Chicagos
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

mas Dieną
ir Nakti

MIESTO

LACHAWICZ IR SŪNUS
Tel. Pullman 1270

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

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Vvestern Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, ęicero

J. LIULEVIČIUS
4348 S, Cąhfornią Avenue t Phone LAFayette 3572

3354 So. Halsted Street
P. J. RIDIKAS

YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

S. p. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituąnica Avenue YARds 1139

Ofiso Tel.. Virginia 0036
Residencijos Telefonas

BEVERjlY 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
O F T'S A S

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

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. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
S

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn SU 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

Miesto 
Kam b. 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų tel.—Hyde Park 3395

Dr. V. E. SIEDIINSK1
DANTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
3149 SO. HALSTED STREET

TeL VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rio* gantaui “NAUJIENOSE"
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KORESPONDENCI.OS
KENOSHA MARGUMYNAI

Rinkimų reikalais. — Aplankėme atnaujintų “Naujie
nų” namą. — Daug vedybų. — Naujų narių įvesdi
nimas.

Gyvename dabar istoriniame 
laikotarpyj; permainos įvyks
ta greitai, padėtis mainosi die
nomis, net ir valandomis; su
tartys tarpe valstybių daromos 
ir numetamos į gurbų; žūsta 
žmones, naikinamas turtas, — 
ir tai vis teisingumo vardu.

Nėra abejones, kad ekonomi
nė pasaulio tvarka turi keistis, 
turtuoliai ir politikieriai prive
dė visą pasaulį prie ekonomi
nio bankroto, . ir vis dar nori 
kuo ilgiausiai pasilaikyti.

Musų darbininkų reikalas 
yra ginti savo interesus š oj 
vienintelėj laisvoj šalyje, nau
dotis duota privilegija bal avi
mo laiku ir daboti, kad balsas 
butų atiduotas už tuos, kurie 
gina musų reikalus.

Darbininkams ir smulkiems 
biznieriams pravartu žinoti, 
kad VVisconsine Progressive 
Party tiktai gali pagerinti bu-

PASKOLOS 
Ant Real Estą te 

4Vž% 
1-mų ir 2-rų morgičių 

Peters Bros, and Co. 
1647 WEST 47th STREET

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
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 -

j——1

/

vį; iš patyrimo jau žinome 
apie praeitais rinkimais išrink
tus republikonų partijos žmo
nes, kurie nieko gero nepadarė, 
bet blogo velija daug. Tiktai 
didelis unijų atsparumas sulai 
kė konservatyvų elementų nuo 
sugriovimo visų teisių ir uždė
jimo didesnės naštos darbinin
kams pavidale “sales tax”.

Kad galėtumėme atsteigt 
per respublikonus atimtas tei
ses ir, be to, pagerinti būklę 
varguomenės, k. t. mokėjimo 
žmoniškos senatvės pensijos, 
jaunuoliams suteikiant piogos 
ėjimui aukštesnio mokslo, ne
imant didelio mokesčio už val
stijos užlaikomų universitetų, 
kad prie mokyklų-universitelų 
butų įsteigti paskolų fondai vi
siems prieinami, kad teisės dar
bininkų laike nesusipratimo su 
darbdaviais nebūtų varžomos, 
— privalome balsuoti už Pro
gressive Party kandidatus:

Senatorių Robert La Folette, 
Gubernatorius O. Loomis 
State Senator G. Hickey
1- mo Dist. Assembly

C. Watkins
2- ro Dist. Assembly II. Copen
U. S. President

F. D. Roosevelt 
Vice-President H. Wallace.

• • •
Negaliu praleisti nepaminė

jęs to malonaus įspūdžio, kurį 
įgijau nuvažiavęs į Chicago su 
F. Jankauskiu ir C. Braze į 
“Naujienų“ namo įkurtuves. 
Nekalbant jau apie musų priė
mimų, labai malonų įspūdį da
rė atremontuotas namas iš lau
ko ir vidaus. Galima drąsiai 
sakyti, jog “Naujienos“ turi 
gražiausį namų iš visų laikraš
čių Amerikoje.

Aplankę “Naujienas“, dar tu
rėjome daug laiko, tad musų 
jaunikaitis F. Jankauskas suti
ko dar sustoti pas J. Kavaliau
skų Cicero, kur irgi mus šau
niai priėmė. P-ai Kavalauskiai 
užlaiko valgomųjų daiktų krau
tuvę, 1446 S. 50 Ct. Kadangi 
yra geri “Naujienų“ patriotai, 
tad su džiaugsmu klausėsi mu
sų pasakojimo apie gražių na
mo išvaizdų ir raštinės įrengi
mų.

Pasinaudodamas proga musų 
jaunikis dvasioje, C. Braze, bū
damas Ciceroj, sutiko savo jau
nų dienų “sweetheart“ Mortą. 
Kiek buvo džiaugsmo ir gražių 
atsiminimų apie jaunų dienų 
meilę.

P-ia Julia Braze dabar išvy
ko pastoviam gyvenimui į Flo
ridą, net ir namų pasistatė ne
toli Altoona; užkviečią pažįsta
mus svečiavimosi proga Flori
doj atsilankyti. Tur būt, ir C. 
Braze kada nors išdums tenai, 
nes rugoja, kad vienam liūdna

ACME-NAUJIENŲ Telepboto

gyventi.

BURDEEN’S SHOE STORES
3434 SOUTH HALSTED STREET

Vyrams,Moterims, 
padų lankus paremianti čeve
rykai, $4.00 ir $5.00 Vertės— 
Dabar

Jaunom Merginom 
Čeverykai 

{vairiausių Stilių 
Aukštų ir 
Žemų Kulnų ir aukšč.

visiškai skuriniai, Genuine Good
year apkraščiais, Oxfordai ir če-

SJ.97

Vaikams ir Mergaitėms Mokyklon Eiti Čeverykai su Dvigubais 
Puspadžiais, $1.37—$1.67—$1.97

RUHDEEN’S SHOE STORES
3434 SOUTH HALSTED STREET

Musų kolonijos veikėjų vie
nintelė duktė Adelė Povilanskis, 
pavyzdinga lietuvaitė, pakeitė 
savo stoną, t. y. surado širdu- 
ką net Mihvaukee ir šukutė sa
vo gyvenimą. Teko dalyvauti 
ir man vestuvių puotoje, kuri 
įvyko naujoj legijonierių sve
tainėje.

Dabar jaunoji ' Adelė yra 
Mrs. M. Inkman, ir mano pa
stoviai apsigyventi Mihvaukee.

F. A. Povilanskiai yra pažan
gus žmones. Dukrelė išauginta 
tikrai lietuviškoje dvasioje, da
lyvaudavo choruose. Taipgi in
teresavosi politikoje/ studijuo
dama ekonomijų. Būdama high 
schoolėj, gavo atžymėsimą už 
parašymų ilgo rašto apie K. 
Markso teoriją.

Svečiai vestuvėse daugumoje 
buvo iš Milvvaukee, bet taipgi 
buvo iš vietinių p. Giniotai, Le- 
beckiai, J. Kasputis ir F. Jan
kauskas. Visus aprūpino gori
mais G. Balčaitienė* E. Marti
nienė prižiūrėjo, kad visi butų 
pavalgydinti jų pagamintais 
skaniais valgiais.

Susipažinau su maloniomis 
S. Walsh pusseseria, Felikso ir 
jos drauge p-ia Gilgath iš Chi
cago. Vyrai negalėjo dalyvauti 
vestuvėse, nes šeštadieniais turi 
sunkiai dirbti prie savo biznių.

Nuo savęs linkiu jaunave
džiams Marcei ir Adelei Ink
man ilgo ir laimingo gyveni
mo. 

• • •
Teko irgi patirti, kad duktė 

Milda gerai žinomų ne tik Ke- 
nosha, bet ir Chicagoj J. Pa- 
barškų irgi apsivedė. Pastoviai 
gyventi išvyko į Maltimorc, 
Md., kur vyras turi valdišką 
darbą. Milda irgi tarpe lietu
vių daug dirbo, dainuodama ir 
lošdama perstatymuose. Gaila, 
kad jėgos mažinasi: senesnieji 
apleidžia šį pasaulį, o jaunuo
liai miestą.

• • •
Labanauskų duktė Violet ir

gi apsivedusi apleidžia Kenosha, 
— išvyksta gyventi į Lake Ge- 
nėva. Vestuvių puota įvyko na
muose, kur buvo susirinkę 
apie keturiasdešimts žmonių. 

• • •
Lapkričio 23 d. SLA 212 kp. 

turės šaunų pareiigimą naujų 
narių įvesdinimo vakarą. Pa
rengimas bus su vakariene, pa- 
marginimais ir šokiais. Gali ir 
nenariai dalyvauti. Pasekmingu 
įvykinimu šio vakaro rūpinasi 
kuopos organizatoriai S. Vaiče- 
lunas ir J. Kasputis. Juozas 
Macnorius nutrauks krutamus 
paveikslus. Bilietus vakarui ga
lima įsigyti iš kuopos narių.

H. L.

DAYTON, OHIO. — Ei
lioti Roosevelt atvyko pra
dėti savo pareigas kaipo 
kapitonas aviacijoje.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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DRAUGE, JO SMOKAS 
DŽIUGINANTIS!
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MR. III: NA IR VĖL PRA
ŠVILPIAU! 

TIKRAI 
NAS.

Tel. VICTORY 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.

COAL *

EGG ...........................
NUT ...........................
LUMP ............... ........
MINE RUN ___ _____
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! — i
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

... $6.00

... $6.00
... $6.00
.... $5.75

$5.25 
ŠAUKITE

MHHM GREATEST WHlSK4Y ¥AU«
KESSLER’S I’RIVATE BI.KND — A BI.ENDED VVHISKEY. Nentral Sl»lrlt«
■llHtlled from Grnin, «<» Proof (Since OcŲ IhO. Juliau Kessler DiHtlilhiR 
Incorporated. laMvreiieeburK, Indiana.

Pinties Meto 
Išpardavimas

Nors musų šalis nekariaują, 
visvien Amerikos, žmonės pra
deda jausti Europos karo pa
sekmes. Tas karas ypatingai 
veikia į musų šalies ūkininkus, 
nes sustojus eksportui į kitas 
šalis, ūkininkai turės didelius 
nuostolius, jei negales tuojaus 
parduoti savo produktus.

Vita tai suprasdama, val
džios Surplus Marketing admi
nistracija susitarus*su vietinė
mis valdžiomis, paskelbė, kad 
ši savaitė butų žinoma kaipo 
“Pinties Meto Maisto Išparda
vimų Savaitė”, kad tuomi bu
tų galima padėti ūkininkams.

Visi gerai žino, kad negali 
būti geri laikai, jeigu šalies 
ūkininkai negalU.parduoti savo 
produktų, negali gauti pinigų, 
kuriais galėtų pirkti kitų ga
mintus produktus.

“Midwest“ krautuvių organi
zacija kooperuoją kuopilniau- 
siai su valdiška - Ištaiga, idant 
“Pinties Meto Išpardavimų Sa
vaitė” atsiektų savo tikslą. Vi
sos “Midwest” krautuvės šią sa
vaitę yra tiesiog prikrautos šio
mis puikiomis prekėmis kuo- 
žemiausiomis kainomis.

Pažvelgę į “Midwest” skelbi
mą, kuris telpa “Naujienose” 
šiandien, pamatysite, kad ne 
tik ūkininkai, bet ir jus patys 
galite šia savaite pasipelnyti.

(Sp.)

Custer, Mich
Mirė Jonas Jotkus.

Rugsėjo 27-tą d. staiga 
dies liga pasimirė Jonas Jotkus, 
apie 59 metų amžiaus ūkinin
kas. Kilęs iš Lietuvos Zarasų

šir-

tradienį, spalio pirmą dieną, an
trą vai. po pietų iš namų liko 
nulydėtas į River Side kapines 
ir ten palaidotas. Jo mirtis ne 
tik sumažino tos apylinkės lie-

sukėlė didelį širdies skausmą 
artimųjų giminių, ypač namiš
kių tarpe. Žinoma, nejauku yra, 
kada reikia ant visados skirtis 
su savo geru šeimynos globėju.

Velionis Jonas priklausė prie 
dviejų apylinkėje esančių lietu
vių draugijų ir buvo “Naujie
nų” skaitytojas iki pat mirties. 
Sako, jis mėgo skaityti “Nau
jienas” ir pastebėjęs kurį sau 
įdomesnį aprašymą, išsikirpęs 
pasidėdavo atminčiai. Be to, 
mirdamas paliko žmoną Roza
liją, du sūnūs ir dvi jau vedu
sias dukteris, seserį-švogerį, o 
Lietuvoje du brolius ir vieną se-t 
šerį bei jų šeimynas, taipgi 
daug kitų giminių.

Lai būna tau, Jonai, ramus 
poilsis Riverside kapinėse.

9

SUTAUPYK DAUGIAU PINIGU
Pirk iš “MIDWEST STORES”

KUR VISADOS GAUSI PUIKIAUSIOS KOKYBES 
MAISTĄ ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS!

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., SPALIŲ 11 ir 12
Puikjausis Smulkusis

PlIlfDIIC GrVn4 Burokų
VU lt I1U U audkl maiš

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. Jrohn J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAT
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.

10 sv. 45c
WILSON’S “Laurel-Leaf” ar ARMOUR’S “Star”
TAUKAI 1 sv. kartonas
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės ■ 1 .
PIENAS Garuod. _ ’aukš. ken 4 24*
“CAMPBELL’S”
TOMAČIŲ SRIUBA
nTDF.rj MINKŠTI ŽIRNIAI
“GREEN GIANT” 17 unc. ken. 2 25*
“CT.MDALE”
TOMAITĖS No. 2 ken. 3 už 25*
’7ŪTnWEŠT” P-Čini Kepti ‘
PORK and BEANS did. 2^ ken ' 2 už 19*
“TĄRTFWĘT T(" Ruv§tOs Raudon™
VYŠNIOS Besėklės No. 2 ken
“t?t A/rn a ĮjE” Pjaustyti a7* Pu^^s
PYČIAI did. 2',i ken.:

3 ken. 2(P

< 2 už 29e
“BORDEN’S” ; 15 UUc; ken.
“EAGLE BRAND” Pienas '•' ,7^. unc. keii 10^
“COMET” Rvžiai 1 sv. pak. • ? už 1<|*
‘‘T TNrr>OT .•M'SHIRE” ‘r’
PIAUSTYTI LAŠINIAI ;
“rttvttvg nnątyr .
PT TIKTOS n A T,TO.q '......................  . .
CAULIFLOWER did. g-alvos 1Q<

% sy. cellb pak.
'sv.'$50

MINNESOTA GELTONI SVOGŪNAI".-S Sv. ftc 
JONATHAN OBUOLIAI x J 6JS^_25c
CALIF, VAIiENCIA ORANDŽIAI 7 ‘L 288 mieros 2 4uz. 35c 
uBAB^O’rValyklisj _/ 2 O® 23^ 
_____ _______ _ / "5 už 190 
“OCTAGON” Prausimosi Muilas . 4 už 19£
“LUX” Muilo Trupiniai maž. 9c did. pak. 210

“OCTAGON“ Skalbiamas Muilas

LUX“ Prausimosi Muilas
VALO VISKĄ 
“PUROX” 2 25c pak. 25c

3 už 17«

2 10c pak. 1O<
DYKAI! METALINIS SERVING TRAY SU DID. PAK.
^CHĮPSO”____________ did, pak. 20*
“RIVAL” Šunim Maistas sv. ken. 3 už 25*

MES. PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS 
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO iWE

a
ncs pigiAu -

storis

uropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje. »
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Cfci- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.

• ■ • ’■' " i j',' y'' . ' \

Money Orderį ar Čekį siųskite:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiutimo veltui.

Rentals
3

Rentai Applied on Purchase
WAGNER

Typewriter Sales and Service 
3712 SO. WESTERN AVĖ.

Phone LAFayette 3534

QTEPHENQ
k-’~m u s I C—-"I

'4142 Archer Avė.
Tel. VIRGINIA 0396

1 ■, Mokytojas:
PIANO—ORCHESTRA

VISOKIEMS REIKALAMS 
Kasdien—3 vai. vak.—7 vai. vak. 
šęštadieniais—9 v. r. iki 2 p. p. 
George • Stephens-Steponavičius.

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI 
KURTENUS SU

Gypsy
KRU CURTAIN DYE

10C
3už25c!

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

MADŲ

PATTERN BOOK

■...•.f?
>••••••
.V.V.V.'
WAW

.VAW 
>*.W.V

K&-55

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, DL

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

f



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, spalių 11,1940

namu#
*The Litliuanian Daily News

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

1739 South Maiste d Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

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

Tolimieji rytai
Prisidėdama prie Romos-Berlyno ašies, Japonija iš

šaukė naują krizę Tolimuose Rytuose. Amerika, kuri iki 
šiol gana pasyviai žiurėjo j japonų-kinų karą, dabar yra 
priversta imtis apsisaugojimo priemonių. Nes Japonija 
jai grasina.

Amerika turi svarbių interesų Azijoje ir Ramiajam 
Vandenyne. Pirmiausia, žinoma, Filipinų salos, kurios 
priklauso Jungtinėms Valstijoms. Paskui — prekyba su 
holandų Rytų Indija, iš kur Amerika gauna kaučiuką 
(rubber) ir kai kurias kitas svarbias medžiagas. Paga
liau, Amerikos investmentai Kinijoje.

Jeigu Japonija nebus sulaikyta, tai Jungtinėms Val
stijoms kelias į tuos kraštus bus uždarytas; turtai, ku
riuos Amerika tenai valdo, bus dingę. Taigi Jungtinių 
Valstijų valdžiai dabar tenka pasirinkti viena iš dviejų: 
arba prieširitis Japonijos agresingiems žygiams, arba lik
viduoti savo reikalus Tolimuose Rytuose ir iŠ tenai visiš
kai pasitraukti.

Yra žmonių, kurie sako, kad geriausia Amerikai 
butų nesipykti su japonais ir, jeigu reikia, tai atiduoti 
jiems ir savo kolonijas Pacifike. Tai kraštutiniai izolia
cijos šalininkai, kurie mano, kad Dėdė Šamas privalo sė
dėti namie ir žiūrėti savo biznio.

Šitokio samprotavimo yda yra ta, kad jisai neatsi
žvelgia } agresorių prigimtį. Su japonais, kaip ir su jų 
dabartiniais partneriais Europoje, butų bepigu turėti rei
kalus, jeigu jie į kitų šalių nuolaidumą atsakytų nuolai
dumu. Bet jie elgiasi kaip tik priešingai: juo kitos šalys 
labiau jiems nųęilęidfi^, juo jie darosi didesni akiplėšps.

Francuzų Indo-Kinija nedarė japonams niėko blogo, 
bet jie į tą koloniją įsiveržė. Anglai sutiko trims mėne
siams uždaryti Burmos kelią, kuriuo būdavo gabenami 
į Kiniją ginklai ir amunicija. Užuot padėkoję už šitą an
glų nuolaidą, japonai dabar grasina užpulti jų didžiąją 
laivyno bazę Singapore.

Taigi ir Amerika, traukdamasi iš kelio japonams, su
silauktų iš jų tiktai naujų įžeidimų ir atakų. Antra ver
tus, tokia didelė valstybė, kaip Jungtinės Valstijos, ne
gali iš visur pasitraukti ir užsidaryti namie. Europos 
kontinentas dėl karo yra nuo Amerikos beveik atkirstas. 
Didesnioji dalis Afrikos — taip pat. Jeigu bus nutraukti 
Jungtinių Valstijų ryšiai ir su Azija, tai jos bus privers
tos pertvarkyti visą savo pramonę ir prekybą. Jungtinių 
Valstijų pramonė dirba ne tiktai vidaus rinkai, bet ir 
eksportui. Daugelis dirbtuvių turėtų užsidaryti arba la
bai susiaurinti savo gamybą ir atleisti tūkstančius dar
bininkų.

Netikėtinas dalykas, kad Amerika prie. įo eitų savo 
noru. Pirma negu ji į viską numos ranka, ji dar pasi
stengs surasti budus apginti tai, kas jai priklauso. Iš to 
gali kilti konfliktas su Japonija, gali net prieiti pri& ka
ro. , Kartą “Naujienos” pastebėjo, kad pavojus įsivelti į 
karą Amerikai gręsia labiau iš Azijos pusės, negu iš Eu
ropos.

Bet yra pamato manyti, kad japonai nurims, kuomet 
jie pamatys, kad Jungtinės Valstijos jiems pataikauti 
neketina.

Brangumas Lietuvoje
Maskvos komisaru šeimininkavimas Lietuvoje iššau

kė dezorganizaciją ir suirutę visose gyvenimo srityse. 
Jau buvo žinių, kad miestuose išnyko prekės: dalį prekių 
išgraibė užpludusi raudonarmiečių banga, kitą dalį iš
pirko vietiniai gyventojai, bijodami, kad pinigai gali pa
likti be vertės, o likusią dalį paslėpė patys krautuvninkai.

Kai prekės nyksta, tai, žinoma, jos ir brangsta.
Dabar yra paliudymų nuo pačių Lietuvos žmonių, 

kad tenai viskas pasidarė brangu ir negalima gauti pre
kių. štai viename laiške moteris rašo savo dukterei Ame
rikon:

“Pas mus viskas labai brangu ir brangyn vis ei
na. Kaip toliau bus, jeigu taip kainos kils, tai ir prar 
gyventi negalėsime* Jeigu toliau viskas brangs, gy
venimas pasidarys nepakenčiamas. Daug žmonių jau 
išbėgę iš savo gyvenamų vietų...”
Kitame laiške pasakojama tas pats:

“Viskas labai brangu ir nieko gero negalima

Bet sugrįžęs prie “tiesios li
nijos”, nabagas Pruseika šian
dien “nuslydo” į talkininkavi
mą Hitlerio imperializmui! Tai 
yra šimtą kartų blogiau, negu 
visi kiti nukrypimai.

“ORTODOKSINIS 
MARKSIZMAS”

Straipsnyje apie L. Trockio 
mirtį (“Paskutiniam Mohikanui 
žuvus”), kuris tilpo “Naujieno
se”, St. Miščikas-žiemys rašo* 
kad velionis buvb “ortodoksinis 
marksistas”* kuris nenorėjo iš
sižadėti savo principų ir dėlto 
iki savo gyvenimo pabaigos pa-1 
liko nepermaldaujamas Stalino 
priešas. Sako:

Užsakymo kaina:
Chicago  j e—paštu:

Metams ...............................  $8.00
Pusei metų .................   4.00
Trims mėnesiams .................  2.00
Dviem mėnesiams .............. 1.50
Vienam mėnesiui .............. 75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ........................ 3c
Savaitei .............„................ 18c
Mėnesiui ............................... 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams .................   $5.00
Pusei metų ........ J..................  2.75
Trims mėnesiams ................. 1.50

j Dviem mėnesiams .............. 1.00
Vienam mėnesiui ...................... 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ......................   $8.00
Pusei metų ...............   4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“Ttočkis pasakė, jbg lokio 
sūsharimo (tarp darbininkų

LIETUVOS GELEŽINKE
LIAI MASKVOS 
KONTROLĖJE ' • ’ *• ' *

Aneksavusi Lietuvą, Rusijos 
sovietų valdžia perima į savo 
rankas vieną po kito Lietuvos 
valstybės organus ir įstaigas. 
Perėmė užsienių reikalų minis
teriją ir užsienių prekybą, per
ėmė karo ministeriją ir įjUiigė 
į Raudonąją armiją Lietuvos 
kariuomenę, o dabar perima ir 
Lietuvos geležinkelius. Vyriau
siu Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
geležinkelių tvarkytoju jau pa
tapo SSSR susisiekimo komisa
ras, “draugas” Kagauovič.

Tas komisaras, kaip praneša 
Kauno oficiozas “Darbo Lietu
va”, paskelbė tokį ukazą (įsa
kymą) apie trijų Baltijos kraš
tų geležinkelius:

“Į lietuvių (ne Lietuvos, 
bet lietuvių! — “N.” Red.) 
geležinkelių sąstatą įjungta 
dešimt geležinkelio linijų, į 
latvių — tiek pat ir į estų — 
aštuonios linijos.

“Lietuvių geležinkelių vir
šininku paskirtas Lochmato- 
vas, latvių geležinkelių—Vo- 
robjevas ir estų geležinkelių 
— Melgunovas.

“Lietuvių geležinkelių va
dovybė yra Vilniuje, latvių 
geležinkelių vadovybė — Ry
goje ir estų geležinkelių va
dovybė — Taline.”
Visų geležinkelių linijų skai

čius Sovietų Sąjungoje dabar 
padidėjo iki 52. Tai reiškia, kad 
iki Baltijos kraštų pagrobimo 
visoje Sovietų Sąjungoje buvo 
tik 24 geležinkelių linijos, tuo 
tarpu kai tos trys mažos valsty
bėles turėjo 28 linijas!

Komisaras Kaganovič giriasi, 
kad Sovietų Sąjungos geležin
kelių tinklas 3$abąr yra “apie 
100,000 kilometrų”, o 1913 me
tais, girdi, buvo tik 58,000 kilo
metrų ilgio.

Bet Amerikos Jungtinės Val
stijos, kurias bolševikai seniai 
žadėjo “pavyti ir pralenkti”, tu
ri apie 400,000 kilometrų (251,- 
325 mylių) ilgio geležinkelių 
tinklą, nežiūrint to, kad Jung
tinių Valstijų teritorijos plotas 
yra kelis kartus mažesnis, ne
gu Sovietų Sąjungos. A

SPAVIEDOJASI

Nukrypusieji nuo staliniškos 
linijos bolševikų tarnai turi 
anksčiau ar vėliau padaryti vie
šą išpažintį. Taigi ir eks-skloki- 
nirikas L. Pruseika rado reika
linga “išsispaviedoti”. Dviejuo
se komunacių organuose jisai 
mušasi į krutinę ir sako1.

“Atsimenu, kada aš nusly
dau prie sklakos, Vincas ma
nė įspėjo: tas kelias Veda į 
priešų liogerį, kas pasisuka 
iš aiškaus* politinio vieškelio 
į ‘detour* ir laikosi krėivOš 
linijos, tai būtinai nuslysta 
prie klasinio priešo.”

gauti. Prie krautuvių ztnonių eilės stovi ir jeigu no
ri ką nusipirkti, tai čielą dieną reikia sugaišti... ir 
tai be paso negali pirkti* Tikras vargas.”

“Trockis tikėjo diktatūra. 
Trockis tikėjo tuo tariamu 
komunižmu, kuris rėmėsi jė
ga ir ta jėga turėjo išplaukti 
vien iš darbininkų klasės. Jiš 
buvo ortodoksinis mhrksis- 
ta$, kuris nenorėjo keisti tai, 
kėš buvd Markso nusakyta, 
tik viename dalyke jis keitė 
— kovos metoduose, prisitai
kydamas prie dabartinių apy- 
stOVų.”
Straipsnio autorius yra para

šęs Visą eilę įdomių straipsnių 
politikos klausimais, bet šitie 
jo žodžiai yra sunku suprasti. 
Kas tas per “ortodoksinis mark
sizmas”, kuris tiki diktatūra, ti
ki “tariamu komunizmu”, pa
remtu jėga, ir griežtai laikosi 
to, “kas buvo nusakyta Mark
so”?

Tai nesutaikomi viena su ki
tu dalykai. Marksas niekuomet 
nestojo už tokią diktatūrą, ko
kią Rusijoje įvedė Leninas su 
Trockiu. Jisai diktatūros idėjai 
iš viso buVo priešingas. Tiesą, 
kartą jisai pavartojo viename 
laiške (kuris dargi nebuvo skir
tas spaudai), terminą “proleta
riato diktatūra”, bet ten pat ji
sai pastebėjo, kad tinkamiausia 
tos “proletariato diktatūros” 
forma tai — demokratinė res
publika.

Per visą savo gyvenimą 
Marksas skelbė demokratijos 
idėją. Jau “Komunistų Manifes- 
tę”, būdamas tik apie 28 metų 
amžiaus jaunuolis, jisai pasakė, 
kad pirmas darbininkų uždavi
nys yra “iškovoti demokratiją” 
(“Demokratie zu erkačmpfėh”), 
ir šito savounusistatymo jisai 
laikėsi iki pat savo mirties. Tą 
savo nusistatymą jisai pravedė 
Tarptautinėje ? Darbininkų Aso^ 
ciacijoje (pirmame Internacio
nale),' kuri buvo įsteigta 1864 
m., ir jį gynę, tautinėse tos Aso
ciacijos sekcijose. Kuomet My
kolas Bakuųinas pasipriešino 
demokratiniam Markso nusista
tymui Interpąęionale ir ėmė or
ganizuoti “ręypliucinio komu
nizmo” skyrius įvairiose šalyse* 
tai Marksas pareikalavo, kad 
Bakuninas ir jo pasekėjai butų 
išmesti iš Internacionalo, ir jie 
buvo išmesti.

Antrame Internacionale, ku
ris įsikūrė 1889 m. (Marksui 
jąu mirtis), vadovavo buvęs 
Markso artimiausias draugas ir 
bendradarbis, Er. Engelsas. 
Darbininkų partijos, iš kurių 
šis Internacionalas buvo suda
rytas, visos be išimties, turėjo 
įrašiusios į savo programas rei
kalavimą demokratinės respu
blikos ir demokratinės santvar
kos. Dauguma tų partijų ir va
dinosi “social-deinokratinėmis” 
partijomis, t. y. partijomis, ku
rios stoja už demokratiją ir sO- 
cialižmą. ,

Pagal Miščiko-žiemiO aiškini
mą apie “ortodoksinius mark
sistus”* tai nei Engelsas, nei so
cialistų partijos, susidėjusios į 
Antrąjį Internacionalą, nebuvo
marksistinės! Pats Trockis ii4 
Leninas taip pat nebuvo “orto
doksiniai marksistai”—iki 1917 
metų, kadangi juodu buVo Ru
sijos Social-Deiriokratų Darbi
ninkų Partijos nariai. Tiktai 
kubinet juodu, padarę Rusijo
je pučą, pagrobė valdžią į savo 
rankas' ir* neturėdami daugu
mos savo pusėjė, įsteigė teroris
tinę diktatūrą, kad išsilaikytų 
valdžioje, — tiktai tuomet 
“marksizmas” buvo prikeltas iŠ 
numirusių! At taip?

Visuomenės klasės. ,
Kitoje vietoje savo straipsny

je Miščikas-žiemys pasakoja a- 
pie Trockib “ortodoksinį mark
sizmą” dar štai ką:
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ir kapitalistų)* be nuostolio 
darbo klasei, be apgaulės, ne
gali būti. Darbo klasė gali 
kartais neskelbti griežtos ko
vos, bet niekuomet negali at- 
sižadėli revoliucijos* nes vien 
per moiiuciją ji gali besiek
ti savo reikalavimų tratenki- 
himo* Maža to, darbo klasė 
niekuomet negali daryli tai
kos sutarčių su kapitaližmu 
jokiu momentu, nes darbu 
klasė* lygiai kaip kapitalisti
nė klasė* negali dėl kažko* 
kios sutarties praleisti progą, 
jei ana pasitaikytų.^
Dali būti* kad Trockis tu tėjo 

tbkiUš įšilikmlmufc* bet tai ne
turi nieko bendro su Markso 
mokslu. Tai yra bakuaizmas, o 
ne marksizmas.

Darbininkų klasę ir kapitalis
tų klasę Mišėlkas-žiemys čia 
piešia* kaip kokias Sektas, o ne 
kaip socialiniai-ekonomines vi
suomenėm dalis. Tokio griežto 
priešingumo tarp visuomenės 
klasių* kokį įsivaizduoja straip
snio autorius, nėra. Tas pats 
žmogus kapitalizmo tvarkoje 
šiandien gali būti darbininkas, 
o rytoj ar už kelių metų gali 
patapti khpitalistu. Amerikoje 
šitokių pavyzdžių yra begalės.

Mintį apie “klases”, kaip ne
permaldaujamai priešingas vie
na kitai, nieku budu nesutaiko- 
mds žmonių grupes, įgyja pa
prastai tie asmens, kurie nėra 
matę jų gyvenimo praktikoje, 
O žino apie jas tiktai iš raštų 
(dažniausia, iš agitacinių bro
šiūrėlių). Šitoks “klasių” supra
timas yra praplitęs tarpe žmo
nių, gyvenančių ekonominiai at
silikusiose šalyse, kur kapitalis
tų klasė ir darbininkų klasė yra 
dar neišsirutuliavusios. Nenuo
stabu, kad bolševizmas atsirado 
Rusijoje. Arba šiandien Lietu
voje komunistiški ignorantai 
šaukia, kad jie išvadavo prole
tariatą nuo kapitalistų, kuomet 
tenai dar ir kapitalizmo veik 
nebuvo.

Visuomeninės klasės — tikro
sios, o ne įsivaizduotosios — 
ne tiktai gali susitarti ir palai
kyti laikos santykius viena su 
kita, bet ir nuolatos tai daro. 
Be susitarimo tarpe skirtingų 
klasių visiškai nebūtų galimas 
demokratijos gyvavimas. Juk 
demokratija yra ne kas kita, 
kaip kompromiso, susitarimo 
santvarka.

Miščikui-Žiemiui šitas musų 
pareiškimas, gal būt, atrodys 
keistas, bet tegul jisai .rimtai 
pagalvoja, ir jisai pamatys, kad 
tai yra tikriausia tiesa. Kas šios 
tiesos nesupranta, tas nesupran
ta demokratijos esmės.

Darbininkai nori demokrati
jos kaip tik dėlto, kad jie nori 
šavo būklę pagerinti ir pasiekti 
galutiną tikslą (pasiliuosuoti 
nuo išnaudojimo) ne pilietinio 
katb, ne revoliucijos keliu, bet 
taikos keliu.

Revoliucija būna neišvengia
ma tėnai, kur viešpatauja des- 
potižmas. Bet despotizmą paša
linus, darbininkams atsidaro 
proga ramiu evoliucijos keliu 
žengti priekyn. Šito kelio neno
ri fašistai, štai dėlko fašizmas 
stengiasi sunaikinti demokrati
ją. Ir štai dėlko fašizmas, galų 
gale, susitiko ir pasibučiavo su 
bolševizmu (rusišku “komuniz
mu”). Nes ir bolševizmas yra 
nusistatęs prieš demokratiją.

JeigU Rusiją butų valdęs 
Trockis, o ne Stalinas, jisai irgi 
butų nuėjęs pas Hitlerį.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų* kreip
kis į Naujienų spulką, ——— 
gausi paskolą ant ilgų 
metui

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

St. Miščikas-žiemys.

Senų vertybhĮjjerkainojimas
I.

Šiandien daugiau, negu kada 
nors reikia perkainoti visas bu
vusias senas vertybes ir iš nau
jo pažvelgti į encikloped nį žo
dyną. Bet ir dargi enciklopedi
nis žodynas, išleistas prieš ke
lias dešimtis metų mums nieko 
nepasakys, jei mes visa tai ką 
mes skaitome baltu nenuvalysi
me nuo tų suodžių, kurie pa
dengė musų baltumą. 

Jau viena tai, jog mes savo 
akimi teįstengiame atskirti vos 
septynias ar astuonias spalvas, 
parodo, jog musų akis nei kiek 
nėba tobula, gi kas šiek tiek 
daUgiau susipažino su fizika, tu
ri pripažinti, jog mes savo aki
mi visai negalime pasitikėti, nes 
sulig visų fizikos taisyklių apie 
lęšius, tUrime pripažinti, jog 
musų akies lėlėliuke mato visa 
atvirkščiai ir tokiu budu, žmo
nės, kurie mums šiandien išro
do vaikščioja galva aukštyn, fi
zikos dėsnių prisilaikant, tur 
būti kaip karts atvirkščiai rea
liame gyvenime. Maža kas iš 
skaitytojų težino, jog savo lai
ku pasaulyje buvo susikūrus fi
losofinė sistema, kuri tvirtino, 
jog ne taip yra pasaulyje, kaip 
mes matome, bet atvirkščiai, 
nes jei mes pažvelgsime į mu
sų akies struktūrą, tai ji prasi
laikant visų fizikos dėsnių, tu
ri mums rodyti atvirkštį vaiz
dą, koki mes matome per ma
tinį fotografijos stiklą. Ir šian
dien jums nei vienas, kaip jis 
mokytas bebūtų, nepasakys tik
rai, kokiu budu pagautas akimi 
vaizdas, visgi sąmonėje apsiver
čia ir mes matome taip kaip 
yra tikrai gyvenime. Tai jau 
kažkokia paslaptinga žmogaus 
sąmonės ar proto įpatybė, kuri 
visgi, priešindainosi visoms fi
zikos ' taisyklėms atverčia 
vaizdą ir mes matome taip kaip 
yra. Bet yra žmonių, kurie tvir
tina, jog mes klystame galvoda
mi^, kad vaizduotė ar kas kitas 
atverčia vaizdą ir, girdi, mes 
savo akimis matome ne tai ką 
mes matome, bet atvirkščiai.

Kurie sako tiesą, nesiginčy
sime, bet, kad gyvenime daug 
pasitaiko panašių dalykų, abe
joti netenka.

Jei skaitytojas bus tiek kan
trus ir pasiims perskaityti se
nas brošiūras, kad ir prieš ke
turiasdešimt ar trisdešimt me
tų išleistas, jis turės pripažin
ti, jog šių laikų žmonės tiek 
gudrus pasidarė, jog tai, kas 
anksčiau skaitėsi - šventenybe, 
šiandien virto paprasta pašaipa.

Paimkime rinkimus. Prieš ke
turiasdešimt metų mes visi, iš
skiriant mane, nes tuomet bu
vau vos kūdikis, kovojome už 
slaptą balsavimą. Tai buvo, 
mums rodėsi, tokia būtinybe, 
kaip troškulio malšinimas van
deniu, bet šiandien mes turime 
pakankamai faktų, jog valdan
tysis luomas, kokio atspalvio jis 
bebūtų, moka taip sutvarkyti 
taip vadinamus slaptus rinki
mus, jog visvien liaudžiai ne
pasiseks pareikšti savo teisingą 
valią.

Pirmiau socialisto vardas bu
vo pakankama garantija, jog 
kokio sparno socialistas bebūtų, 
visgi tai yra žmogus, kuris ko
voja už laisvę* nors gal ne ab- 
soliutę, bet visgi geresnę, negu 
yra. šiandien atvirkščiai, jau 
tuojau po pirmo pasaulio kat-o 
atsidaro taip vadinami krikščio
nys socialistai, kdtię pagaliau 
išsigimė į liacional socialistus 
arba paprastai fašistus*

Ir visi šie naujai gimę socia
listai yta na kas kitas kaip 
naujos reakcijos nuėjai, daug 
biauresiiės, negu turėjome.

Pirmiau raudona vėliava bu
vo laisvės simbolis, ir kuomet 
pamatydavome kur nors raudo
ną vėliavą, nežiūrint jog nesu
pratome kalbos, galėjome, daly
vauti demonstracijoje ar maui-

festacijoje, bet šiandien ta pa
ti raudona vėliava virto reakci
nių partijų simboliu ir lik prie 
;os vėliavos pridėjus vieną kitą 
pašalinį paveikslėlį gaunasi vi
sai kas kita.

Pirmiau pirmos gegužės šven
tė buvo darbo solidarumo ir 
tovos prieš reakciją švente, bet 
šiandien jau virto grynai reak
cinė šventė, nes virto ne tik 
darbo ir tautų solidarumo šven
te, bet ir militarizmo bei reak
cijos šventė, kaip pa v. Vok leli
joje ir kur kitur.

Ir visa šita suklaidino dauge
lį žmonių, kurie neturėjo pro
gos ar iš apsileidimo negalėjo 
sekti pasaulio vystymąsi pasku
tiniu laiku.

Ir reakcija, pasivadinus 
skambiais žodžiais ir pasisavi
nus demagogiškai senus darbo 
klasės ©balsius, gaudo į savo 
bučių nekaltas aveles, kurios 
nesupranta senos taisykles, jog 
žadėti ir pildyti, tas pats, kaip 
skolinti ir atiduoti. Paskolinus 
niekad nežinai ar skolą atgausi.

Maža to, šiandien reakcija 
daug gudresnė, negu buvus 
prieš pusšimtį ar šimtą metų. 
Šiandieninis valdovų luomas 
daugiausia susideda iš taip va
dinamų miesčionių, kuris netu
ri jokių praeities tradicijų, bu
kaprotiškas, paskendęs speku
liacijos ir spekuliatyviai politi
kuojąs: nesvarbu priemonės, 
svarbu tikslas ir todėl neturėda
mi jokių doros ar praeities 
principų, spekuliuoja žodžiais, 
idėjomis visai negalvodami pil
dyti tai ką pasakė arba steng
damiesi senas prasmes išvesti 
savotiškai ir įrodyti, jog pasa
kymas baltas dar nereiškia, kad 
negali būti suodinas.
. Maža .to, šiandien terminolo
gija, vardai, jau ncatatįhka 
toms prasmėms, kurias mes iki 
šiol žinojome. Šiandien viskas 
susipainiojo, susivėlė, paskendo 
žodžiuose ir paskutinės rūšies 
demagogijoje.

Be to, šiandieninis valdoma
sis luomas pavergė ir nupirko 
kur galėjo viską ir iš visko pa
darė prekę.

1L
ir visa lai verčia perkainoti, 

persvarstyti buvusias vertybes, 
paaiškinti iš naujo tai kas yra 
balta gal tik buli švaru, o ne 
suodina, nes (am turime du žo
džiu: suodinas ir baltas.

Kai kas dargi mėgina krikš
tytis naujais vardais, išgalvoti 
naujus terminus, kad lik var
das, senas vardas nesuklaidytų 
žmones.

Bet kam išrasti naujus var
dus, kam dar didesnę painiavą 
įvesti, jei pakanka tik paaiškin
ti, kati tie, kurie pasivadino se
nais vardais, kurie įsivilko į 
avies kailius, visgi yra vilkai, o 
ne avys?

Reikia tik nuvilkti jiems a- 
vies kailį ir parodyti vilko il
tis.

Bet tb butų pvrmaža, šian
dien reikia dar pridurti jog pa
saulyje ne tik gali buli vilkai 
avies kailyje, bet ir šunes pa
virtę vilkais. Reikia suskirstyti 
ir avis į rųšis, nes ne kiekviena 
avis pavojinga, bet taip pat ne 
kiekviena avis naudinga. Gali 
būti avis kuri žolę ėda, bei kuri 
vilnos neduoda ir gali būti avis, 
kuri daug mažiau žoičs suės, 
bet daug daugiau vilnų duos.

Šiandien labiau, negu kada 
nors tenka ant visų “i” uždėti 
taškus, kad nebūtų jokių abejo
nių.

Jei pirmiau mės sakydavome, 
jog arklys — arklys, šiand en 
turime pasakyti, kad yra asilai 
ir mulai, kurie panašus į ark
lius, bet visgi ne arkliai.

šiandien reikia aiškiausiai iš
aiškinti kas yra kas ir kokios 
jo būtybės.

(Bus daugiau)

t
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DŽIAUGSMAS
Aš pats, savo akimis mačiau 

tą skobnį. Jis stovėjo, nepaste
bimai prisikišęs prie didelės nu
žibintos spintos, nešvariausiame 
miesto turgavietės kampelyje. 
Spinta stovėjo didingai ir rim
tai — tokia plati > stota, kaip 
turgavietės pardavėja. Atrodė— 
štai štai pasikels skvernus, pa-1 
griebs po pažastimi gretimus 
daiktus ir nuplauks turgavietės 
purvynu.

O skobnis tas tylučiai, tyli
mai prisiglaudė spintos pašonė
je ir išgąsdintai pažvelgdavo į 
pirkėją, nelaukdamas nuo jų 
nieko gero. Ir tiesa, jeigu kas 
ir pastebi jį, tai tik pastumia 
su panieka — ir eina sau. Jis 
susipurto ant silpnučių kojelių, 
pagirgžda ir vėl prisiglaudžia 
prie spintos.

Skobnis buvo sudedamas: 
lenta su dviem pusėn!. Dabar 
viena pusė bejėgiai nusviro že
myn. Lyg gėdinosi skobnis sa
vo kojų ir paslėpė jas nuo žmo
nių žvilgsnių.

Aš kelis kart praėjau pro jį 
ir nepastebėjau, kad kas nors 
juo rimtai susidomėtų. Aš jau

“Kam šiukšlę tą išnešė? Kas 
jį pirks?”

Bet aš suklydau. Atsirado

Aš ne prekiautojas ir neturiu 
prekiautojų vikrumo. Bet aš iš 
karto įspėjau, kad jie nori, rim
tai nori pirkti tą skobnį. Jiė ne
sustojo dargi, praėjo pro šalį, 
lyg visai nekreipdami domės.,. 
Bet tas žvilgsnis ir paskui tas 
sulėtintai žengimas, pašnekesys, 
nedrąsus rankų judesiai į tą pu- 
sę> kame skobnis... O, musų su 
prekiautoju neapgausi.

Jie buvo dviese: senyva mo
teris ir apie dešimties metų vai
kas.

Visas moters liesas pavidalas, 
jos veidas, judesiai — visa bu
vo perimta to sustingusio siel
vartingo rimtumo, kurį gali nu
braižyti tik lėtas, daugiametis 
sielvartas. O ir rūbai — reikia 
tik pažvelgti: rudas pasivilki- 
mas, suplyšęs, su dėmėmis; si
jonas, elgetiškai nukaręs; kur
pės ... ne kurpės, o kažinkokios 
keistos klumpės, ar ką... Iš viso 
ko žvelgia neturtas.

O vaikas? Ką gi vaikas... Jam 
— smalsumas. Jo akys bėgioja, 
dega aštrintomis ugnelėmis.

Jie praėjo dar dvejetą kartų, 
paskui pastovėjo, nusisukę į ša
lį, ir tuomet priėjo jau prie 
skobnies.

Moteris pasuko jį, palingavo, 
o vaikas lentą pakelė. Paskui 
prasidėjo derybos.

I
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1 už stikliuką prie 
I v Dauguma Barų

—uz mažiau hegu tikė
tumėte įmokėti

Hiram Walkers DeLuxe duoda 
daugiau negu tiki

tės — Gardaus 
Skonio!

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
CHICAGO. — William R. 

(Big Bill) Johnson, vkuris 
buvo tardomas ryšium su 
liesumokėjiinu fedčralei val
džiai $1,887,861 pajamų mo
kesčiais.

it buvo iš tikrųjų ? Gal, tai ne 
pasaka, o gyvenimo tiesa?...

Ar mėgstat gryną? Aukštą? Maišy
tą? Bot kaip jį pilsite jus patilsite 
tikrą patenkinimą kada paragausite 
Kiram Walker’s De Luxe! šveliius, 
puikus ir pilnas skonio... Jis toks 
boutbon kurį jūsų draugai pamėgs. 
Prašyk jo šįvakarą. įstok į tūkstanti
nes jo rėmėjų eiles!

... ,■,,,

i INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• *tAVERNŲ Ir tumią savi-

ninkų, kartote ranaAM ta
vernai nuo Public LiabU 
UtieA

NAUJIEM V
Raštinėje ^er 

A. RYPKĖVIČIŲ 
1730 S. Halsted SL

Raštini ktdara kas vakarai 
W • VU Šekmadiehlafc 
hdo • ryto flu i VaL popiet

RYTA KADA DAKTARAS 
TARS ‘DVYNUKAI!*

moteris, 
kapeikų 
tiek pat 
skobnį.

Ji dėjo tik po dešimts 
ir vertė pardavėją po 
leisti. Kaip ji peikė 
Kiek matė jame trukumų. Kaip
ginčijosi su pardavėju, kai tas 
jį gynė. O vaikas vis landžiojo 
prie skobnies ir taip pat ieško
jo trukumų. Kai rasdavo, nu
galėtojo balsu rėkė apie juos. 
Ir jo akys degė nuoširdžiu pa
sitenkinimu.

Pagaliau jie susiderėjo ir iš
kilmingai nunešė u. pavo , įgytą 
daiktą pfer turgavietę. Girdoj o-

įrodinėdami vienas kitam, kad 
juk skobnis geras, kad jis ne
labai svyruoja, kad t4tą kojelę 
galima prikalti”, kad bendrai 
svarbių trukumų nėra — neblo
gesnis Už kitą naują.

Aš mačiau visą tą Vaizdą. 
Man kažin kas nesmagu pasi
darė, aš pasidaviau jausmams. 
Ir mano širdis pašnibždėjo man 
pasaką. Aš paseksiu ją tuoj.

Bet ar tai pasaka? Gal, taipwtrriiiinijp» i težžaatMte 
---------  . • —J.——. - * t 1—J . '*

Padėti Pinigai kaš KfenėM Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 
dėtus Pirtigus. DubdUm Pasko
las Ant Namų 1 iki 2& iht.

Mi

$5,500,000.00
$400,000.00

HEDE
Pa-

LOAN ASSOCIATlONdfCMcago

JU8TIN MACKIEWlCtt» Pres.
Vai. 9 iki 4. Šer. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vAk.

CHARTERĖb BY U* Š. 
GOVERNMENT 

SAVINOS FEDERALLy
4192 ARCHEREAVENUfc

Tel. VTRffinia 1141

De Luxe
STRAIOHY IOURION WHIŽKIY 

Kiram Walk«r * Som Ine.. P.orla. 1IL

Rourbo*
Ufhiškey

970 K.

-.......... - „ ■ •
Tėl. CICERO 5306

C. & M. P AUGA
DISTRIBUTOKS

Parduodam genaus) ir 
stiprinusį

. F()X HEAD A1J 
į Vynai-Likieriai-GArimai 

į visas miest< lalis.

5031 W. Roosevek Rd
CICERO. tLL.

Tai buvo darbininko šeimy
na. Tokia šeimyna.... šeiminin
kas — juodadarbis, žmogus s a 
amžinai pavargusiu veidu, ku
riame gyvenimas išvagojo tiek 
raukšlelių, kiek ištampė jis vel
kių sunkių, pilnų smėlio. Jo 
Žmona — moteris, perimta to 
sustingusio sielvartingo rimtu
mo, kurį gimdo daugiametis 
sielvartas. Ir vaikai: IryLkos 
metų mergytė, dešimties metų 
berniukas ir kitas — trejetus 
metų.

Gyveno ta šeimyna menkanre 
butelyje viename iš nešvarių 
priemiesčio skersgatvių. Jų bu
telis buvo iš dviejų kambarių. 
Viename išilgai ir skersai lovos
— tai miegamasis. O kitas - 
svetainė ir valgomasis. Čia ir 
rakandai: spinta, skobnis ir kč- 
turios — kėdės.

Tas kambarys daugelį melų 
buvo svarbiausiu šeimyniško 
gyvenimo židiniu. Ir visą laiką 
jame buvo tuščia viena kertė. 
Kažin kaip taip atsitiko, neuž
teko rakandų — ir kertė buvo 
laukiniai, niūriai tuščia.

Ta kerte savo tuštumu dvel
kė į kambarį šaltį, lyg kad rijo 
bedugne rykle šeimyniškos lai
mes malonią šilumą. Ji neleido 
pražydėti šeimynoje džiaugs
mingam, tyliam jaukumui. Jis 
primindavo, piktai džiaugsmin
gai rėkė apie elgctystę, apie 
sunkias gyvenimo nelaimes. Ji
— baisiai, šiurkščiai tuščia -- 
liejo tuštumą ir į tos šeimynos 
gyvenimą. *

Būdavo taip: susirenka visa 
šeimyna, ilsisi. Ramus sutiki
mas pasirU'ošęs apsupti visus sa
vo lengvu sparnu, štai štai, ro- 
dos> ateis ir šiltai pasipils žie
žirbomis kambaryje džiaugs
mas. •

Bet pažvelgs kas nors į tuš
čią, šaltų kertę ir atsimins, ir 
pėriins visus žiauriu pūstelėji
mu nejaukumo skelsputis, pik
iai išstums iš kambario džiaug
smą.

Štai kaip bUdavo...
Ir štai pagaliau į vargšo dar

bininko šeimyną atėjo džiaugs
mas. Jis įėjo į nahiUs drauge 
su, skobnių, kurį atvilko iš tur
gavietės motina ir sūnūs. Jis vi
sai pastebimai Įėjo, kaip gyva 
būtybė..

Jį pirma sutiko mergytė — 
dukra. Mergytė trylikos melų.. 
Kaip apiUšyti jos džiaugsmą? 
Ar yra tokie žodžiai — gyvi, 
lenkstųs, kuriais butų galima 
papasakoti apie tai? Kaip ap
rašyti išorinį to dŽiailgsino pa
sireiškimą? Gal, papasakoti, 
kaip šokinėjo ji, kaip plojo del- 
nuČiais? Gal, papasakoti 
jos akučių spindėjimą — 
nų, kaip šaltinio vanduo?

Ne* geriau štai ką...
Ji pabučiavo savo murziną 

brolį. Šis buvo ją beraminąs, 
tildąs. Jis juk rimtas, jis šU 
mainą pats pitko tą skobnį jo

ir nutriušusi kepure, ant pačių 
akių išdidžiai užmauta. O ji 
tuomet apkabino jį ir pabučia
vo.

Sesuo pabučiavo brolį. Sesuo

Tai štai kaip sutiko mergytė

Tai buvo jau pilką vakaro 
valandą. Netrukus atėjo šeimi
ninkas. Užžiebė lempą, gere žo
linę. Gėrė, žinoma, prie naujo 
skobnies, nors i ir nevisai pato
gu buvo. Pakeltu upu kalbėjo
si, juokėsi. Vaikai žaidė, žo
džiu, buvo taip, kaip visuomet 
būva, kai į a svečius ateina

O paskui nubodo mažytis. 
Pravirko, ėmė' Cypti lopšyje — 
taip gailiui, kaičiai... Jis serga, 
jis visuomet* verkia, kai nubun
da. ; 1

Mergyte pribėgo prie lopšio, 
paramino jį.

—Tyliai, vaikuti... tyliai, na... 
Žiūrėk, štai skobnis... Pažiūrėk.

Mažyčio veide sustingo Včrk- 
šminga išraiška. Tylėdamas žiu
rėjo dūghomis akutėmis. Pas
kui nušvito, tfukčiojanai mo
stelėjo rankomis.

—Skobliis, skobnis... Tėte, tai 
skobnis... štai jis....

Ir jo liesutį veiduką, dar ne- 
nudžiūvusį nho ašarų, sušildė 
gryna šypsena.

—Noliu ant skobnies..-. Ąt'si-- 
sesti noliu...

Ir jį pasodino* Nuvalė nuo j 
stiklinių vietą ir tarpe jų paso-1 
dino.

Šiandien tas galiniu, šiandien 
čia džiaugsmas, o džiaugsmas 
— vaikų globa. Jis sėdėjo ant 
Skobnies —- laimingas, paten
kintas, pergališkai mosavo ran
kutėmis ir kartojo be pabaigos:

—Skobnis.... Skobnis... Tai — 
skobnis...

Kai baigė gerti žolinę, ncėjb

RVDRIKO RADIO VALANDA W. ( 
5:30 iki 6:30 Nedėlios Vakare

1941 Metų Radios:
ZENITH, RCA VICTOR, 

PHILCO, CROSLEY, FARNSWORTH iš
krautos parodai Sudriko Rakandų Krautu
vėje. Dabar laikas yra jūsų seną Radio išsi
mainyti ant naujos moderniškos radios.
50% dauginus nuolaidos už jūsų seną radio

SVEIKATOS KLINIKAS
toNsilus C n
prabuvimas $cn nn
Ligoninėje ............... *OU.UU
RAUDONGYSLlŲ $ OC Afi 
Išėmimas ir Ligon. ’CU«UU 
REUMATIZMAS CA
Greita Parelba ....... *C.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 fifi
ir vaistai ................... I • UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS

fa*

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Jos. F. BUDRIK

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd
Tel. ĖNG. 5883-5840

Reaches decly-ridden “Bllnd Spota” 
that ordlnary pastos, potfders . . .

•von water ... may not teater
' It’s het*e! Ttio mo« dollghcfully dlffereot 

tooth pašte you ever heard of. When saliva 
widbnishtouchtheNEWlformula 1 Jsterine Tooth Pašte, supercnan ed with Luster- 
Foaiti detergent, It lįitly springs into. 
ift athbzlhg '‘bUbttlo ba ” that inakes your 
mouth tingle with life. 8o fine it surges into 
and cleans danger apots that ordinary don- 
tifricos insy never ėvėh havtj rosched. Cteans 
and jjolishos areas wh«re somo e^perts say 
up to 98 % of decay starta.

Get the big 25^ tul>e, dr bettėr štili, the 
double-size 40/ tube containing mere than 
W pound of tooth pašte. Ai any drug ėolin- 
ter. Lajnbect Pharmacal Co., 8t. Lotus, Mo.

THI F6RMULA

USTERINE TOOTH PAŠTE

TEETH THE MOST

Nauja Radio, kūli padaro ir rekordus ir po- 
tam groja rekordus.. Ateikite, -išbandykite 
savo kalbos balsą. Pasidarykite savo rekordą 
dykai.

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
— iš stoties

juokėsi. Buvo džiaugsmus, bU-4; 
vo jaukumas ir, tyli laimė.

O paskui, ii’ visai įsilinksminu. 
Pradėjo šeimininkas. Jis nuši\ 
šluostė sukaitusį veidą, laisvai' 
atsirėmė į kėdės nugarėlę ir už
traukė šiurkščiu darkytu, balsu, 
girgždančiu, kaip subildi j ęs ra
tukas.

Vaikai iš karto pagriebė* O 
tuomet ib šeimininkė neiškentė: 
sudėjo pasigeiėjamni tunkas 
ant krutinės ir paleido plonytį 
balselį:

Miške gegutė

LUSTER FOAM GiVtS

FURMTURE HOUSE

ĮVAIRIOS ŽINIOSapie 
gry-

Niekas gegutes 
Neatjaučia...

It buvo taip šiltai taip šviesu.

KfaūtttVė AtidAH liUtnltikAis, fcfeivergtHs it matdftits iki 10 
Vai. Vakaro. Pahedėliafe, ReredOftfe it* Pėtnyėmmis iki 0 V. v.

Nedėlibihis rtdo 10 tyto iki 2 val. poptet.

.......u"nu

spa-
- Senatorius Gillete

frfii 1 ažažte

Tirs bedarbių 
reikalą

WASftINdTdN, D. c 
liu 9 d. t v

MARVELOUS LUSTER
AND SPARKLE.

MesDentures 
užsakymą

tik 
nuo

^Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 

lllaisniuotų Dentistų.
APSKAIČIAVIMAS 

DYKAI.

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

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

k . 
aukščiau

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

3409-21 S. HALSTED STREET
Tel. YARds 3088

Ltmdale Deniai Laboratories (
HEJNA BROS. ’

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

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

ROOM 806 ATDARA KASDIEN 9 iki 6 '

Būva kartais, kad saūlč glo
sto mus tylia mdloilia šilumė
le, sušildo viduj į, atneša ramy
bę. Buvo tdkia saulė. Ir toks 
džiaugsmas buvo.

Išvertė GAtėjas Vitkauskas

pranešė, kad jis Korį* ištirti 
kelis atėjusius skundus apie la-į 
bai nelemtus viešojo gyvenimo 
reiškimus.

{Senatas informuota^ kad pa
skutiniu metu žymiai padidėjo 
bedarbių skaičius. Tai labai ne
sveikas reiškinys, neš fcaskuti- 
ii‘U metu dkUgėlis fabrikų pra-

dėjo darbą ir daugelis vyrų nu
ėjo kariuomenėn. Gillete taip 
pat nori ištirti ar valdžios su
daryta ūkininkams padėti or
ganizacija veda rinkimų pro
pagandą. Tokius dalykus reikės 
sudrausti.
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Diena Iš Dienos
Gilios Padėkos 
Žodis

Žmogaus gyvenimas yra įvai
rus ir dažnai nesuprantamas. 
Kada esi sveikas, jaunas, tvir
tas, rodos, visas pasaulis juo
kiasi su tavim, o draugų tai 
jau turi daugybę. Rodos, tik 
gyvenk ir bujok draugų būry
je.
. Bet visai ką kitą gali pajus
ti, jei esi ištiktas kokios nelai
mes, ypač ligos.

Skaudi liga paguldė mane 23 
d. balandžio mėnesį ir iki šiai 
dienai tenka mažai nuo lovos 
atsitraukti. Teko būti net per 
porą kartų ligoninėje, ši skaudi 
mano nelaimė davė man su
prasti, kaip ilgas ir slegiantis 
jausmas versto širdį, kad drau- 
gai-ės, su kuriais per daug me
tų draugavau, pamiršta tave 
nelaimėje ir net nenori apie ją 
girdėti. Kartu malonus ir gaivi
nantis jausmas apima, kai at
lanko tave žmonės, net tokie, 
su kuriais mažai pasižinai. Ta
čiau išikus nelaimei jie atjau
čia ir ne tik atlanko, bet ir iš
tiesia pagalbos ranką. Neveltui 
posakis sako: Ne tas draugas, 
kuris su tavim džiaugsme, bet 
tas draugas, kuris su tavim 
varge.

Noriu išreikšti tikros ir šir
dingos padėkos žodį tiems, ku
rie ištiesė vienokiu ar kitokiu 
budu užuojautos ranką man 
laike mano ligos.

Patekus ligoninėn, pirmiau
sia mane atlankė mano duktė' 
Biruta Strazdas ir jos dranga P 
I)r. Martin Ross; J. M. Mikšiai,; 
J. Rutkauskienė, P. Kalnietis, ' 
A. E. Braziai, F. Mironas, B. 
V. Kasparai, M. Reklienė, T. 
Valinskienė, O. Bartkienė, Mi- 
laknienė, Vikarienė, I). Daniu- 
nienė, M. Žiurienė, J. J. Gi iš
kelia i, V. Juška, Kirstukai, A. 
Overlingis, K. Keturakienė, Ru- 
delienė ir jos draugė Donincu- 
tė.

Beje, J. Skeberdytė, pastaro-. 
ji net išleisdama į ligoninę, pa
puošė, plaukus sutaisė, taip kad 
ir sirgti buvo jaukiau, kai esi 
papuošta.

Visiems dar kartą tariu šir
dingą ačiū, bet gal turiu pa
kartoti, tai giminaičiams J. M. 
Mikšiams, kurie viskuom rū
pinasi ir net dabar pas juos te
begyvenu ir turiu puikią prie
žiūrą. Taip pat Ben ir Verutei 
Kasparams, kurie tiek daug rū
pinasi mano sveikatai sugrąžin
ti ir bendrai daug gelbėjo man. 
Taipgi negaliu praleisti nepa
dėkojus jaunam, energingam ir 
giliai medicinoje patyrusiam 
daktarui W. J. Kirstuk, per 
kurio rūpestį grįžta mano svei
kata.

Nors jau gana tvirtesnė esu, 
tačiau dar nieko veikti negaliu 
ir atlankymo draugių valandas 
jaučiu, kaipo geriausio su tvir
tėjimo laiką.

Nepamiršiu ju»ų, draugė; ii 
draugai, iki mano gyslose 
kraujas plaks už jūsų tok ą 
užuojautą.

Prašau dienraščio “Naujie
nų” patalpinti šį mano padė
kos žodį. 0 tie, kurių pavar
džių gal nepaminėjau dėl pa
miršimo, teiksitės atleisti.

Elizabeth Strazdas, 
3990 Archer Avė.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)
Walter Adočkus, 24, su He- 

len Gruzdic, 20
Vincent Augutis, 24, su Lu- 

cille Petrauskas, 19
Paul Ban, 27, su Bernice 

Slavinskas, 22
Wililam Fleschmer, 23, su 

Eleanor Petnazas, 20
John Markus, 23, su Jane 

Kolecki, 22
Walter Rukuizo, 25, su Irene 

Jasunas, 24

George Shatas, 24, su Helen 
Povilaitis, 18 vakar buvo pa
duotas klaidingas p. Shato am
žius).

Reikalauja
Perskirų

Virginia Anthony nuo James 
Anthony.

Gimimai
Chicagoj

YONAITES, —, 1722 Wesl 
Cullerlon street, gimė rugsėjo 
26, tėvai Anthony ir Rosemary.

POŠKUS, Roy, 5213 South 
Daniai Avė., gimė rugsėjo 23, 
tėvai: Frauk ir Mary.
MIKOLASKO, Mary, 8501 Bu- 

ffalo Avė., gimė rugsėjo 22, tė
vai: John ir Mary.

Gražus Šokių Ir 
Pasilinksminimo 
Vakaras

Įvyks spalių 12
Smagus šokių ir pa.,i inksmi- 

nimo vakaras įvyks Kri.topo 
Kolumbo dieną, šeštadienį, si a- 
lių 12 d., 7 vai. vakare, Jonistų 
salėje, 814 W. 33rd St.

Klasiškų šokių programą pa
tvarkys Andrejevas, o norin
čius pasimokinti šokli valcų, 
padespano, vengirkos, pamr.ali- 
jono, greičpulkės ir kt. publi
kai širdingai pagelbės jo mo
kiniai.

Pereitą šeštad’enį kasiškų 
šokių programą išpildė Valeri
ja Sliažas, Mariam Majer, Vio- 
letc Stankūnas, Jean Kiela ir

5

Anna Majer. P-lė Sliažas yra 
aukšto laipsnio baletistė ir ak
robatė. Ji ir sekantį šeštadienį 
dalyvaus klasiškų šokių prog- 
raine, o taipjau ir visi kili ge
rai prasilavinę mokini ii p klys 
naujai išmoktus šokius.

Į šį smagų suėj.mą visus šir
dingai kviečia L. K. Mokyklos 
Kcm tetas. —Jūsų Ona.

Eks. Mainierių 
Susirinkimas

Mirė Helen Mitton- 
Kučinskaitė

Sirgo Ilgą Laiką
CICERO. — Columbus I go- 

ninčje užvakar vakare, po il
gos ligos, pasimirė Mrs. Helen 
Milton, buvusi p. Kučinskaitė, 
duktė p. Matulionienės (po an
truoju vyru).

Velionė buvo apie 30 metų 
amžiaus ir gyveno adresu 2707 
South 50th Court, Cicero. Pa
liko vyrą Ralph, mot na, tris

Po Repeticijos Visi 
Į “Blitzkriegą”!

Pranešimas Vyrų Choro 
nariams

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Lietuvių Eks-mainierių Brau- seseris ir brolį.
giško Kliubo susirinkamas įvyks | Jos kūnas yra pašarvotas 
šįvakar, 11 d. s alių-October,'Antano M. Phillips koplyčioj, 
J. Petrausko svetainėje. Pra- 3307 South Lituanica avenue, 
džia 7 vai. Visi nariai malonė- iš kur bus palaidota šv. Kaži 
kitę dalyvauti, taipgi ir nauji miero kapinėse, rytoj rytą. Pa
kviečiami ateiti prisirašyti. | maldos įvyks šv. Jurgio baž-

Valdyba. nyčioj.

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ro dainų pamokos įvyks sek
madienį, spalių 13 d., Neffo 
svetainėj, 2135 S. Leavilt st., 
kaip 9:30 ryto. Visi choro na
riai kviečiami atsilankyti la ku, 
kadangi “Naujienų'’ p kilikas, 
pne kurio ir mes esame prisi
dėję, dėl didelio lietaus buvo 
atidėtas į šį sekmadienį, tai 
nėra abejonės, kad ir mes savo 
prižadą turėsim išpildyti ir pa
gelbėti. Tad visi turime būti 
pasirengę iš pamokų važiuoti į 
pikn'ką, ypač tiems, kurie e: a 
me apsiėmę dirbti.

Choro Valdyba.

Jauniems Biznieriams 
Sekasi

BRIGHTON PARK. — šešta
dienį ir sekmadieni, spal.ų 5 
ir 6 dienomis, jauni gėrimų į;- 
taigos savininkai, Juozas ir ile- 
len Lawrence, 1359 So. Tai man 
avė., turėjo didelį “šur.tm-bu- 
rum” savo b znio name. Tai 
buvo “grand opening ’ ir sukak
tuvės vienų metų jų ženyb nio 
gyvenimo.

Helenos tėveliai Naurcckiai 
per daug metų už aikė šią gė
rimų įstaigą ir patarnavo vi
siems mandagiai, o dabar vielą

B
Mes švenčiame proga musų naujos 

* vertės “super 
krautuvės”, 6409 South Halsted St.—

1___ _ «__ «.
ketvirtadalį miliono

&i___ :::: z....................«fc.—
1 ■ tai bargenų parė apie kurią miestas 
p; J kalbės per metų metus—įvykis taip 
Ui pilnas taupymų kuris gali niekados ne- 

atsikartoti—visose septyniose Marks 
M krautuvėse!
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sčs. Plauja- ’ 
mos, spalvuot.. 
naujų madų ir 
aud. Reg. 50c

3 už $1 A
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SA VE $7.00 
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Panciakos

Rudens
BLIUZOSRj»von

Vilnų

’ ęįale You’vę Vaited For! 
>į You Nėver

NACIONALIAI GARSUS $10 
“TEMPO” Elektrikinis Laikrodis.

Su kiekvienu nors $25 pirkiniu jus 
gausite ši puikų lentyninį elektrinį 

l laikrodį iš“ puikaus striktuoto medžio, i 
| Tik šioks įvykis gal jums duoti tokią , 
3 dovaną DYKAI—tik per Grand Open- 
ting Dienas!■4*. "

COHFLETE 
FAU 

OUTFITS
EUR CHUBRY

PC. bŪTFlT Z

1S

r*. avMOSi||,j|

S.6"
ĮĮjgSįjjš^fe R

Parsiduoda
Parsiduoda 
Parsiduoda

už 
už 
už

$79
$69
$59

pavedė savo žentui Juozui ir 
patys pasitraukė iš biznio ilsė
tis ir gyventi ramiau.

Jauniems savininkams prisi
ėjo daug dirbti ir bėgioti, kad 
atsilankę svečiai butų priimti 
ii' pavaišinti. Svečių buvo taip 
skaitlingai, kad teko jiems už
leisti visus gyvenamus kamba
rius.

Matyt, jauni savininkai ge
rokai buvo pavargę, bet links
mi ir patenkinti svečiais. Jie 
netikėjo, kad taip daug turi 
širdingų draugų. Didžiai jie dė
kingi visiems už a's lankymą.

Kaimynas.

L Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR
CO. — Wbolesalr
4707 S. Halsted Sk

Tel. Boulevard 0014

MADOS

dinių—j a rudens
KirCksVXa t" sporto ir 

m-gaičin «mo-
tetų mieros

' $1 ^mokėjimu Atidarai Sąskaitą

tfTHf9S
šiltas JACKET
Drūtos Skutos BATAI .... •
Geros Rųšies Kelines.......
Vilnonis Sveteris —.... •
Broadcloth Marškiniai....

Visi 5 Reguliariai $16.95 
VISI 5 TIK 
UŽ $9.95’.

Reg. 59c full
fashioned chiffoi
—visos naujos

spalvos!
3UZ$1

Vaikų 
Snow Siutai 

Reg. $9.95 šilti 
viln. naujose 

spalvose!
$5.99

Apatiniai
Reg. 59c viso

kiu madų mer
gaitėms ir

3 uz $*

$1 ĮMOKĖTI
Daugiau Nereikia

Viena Marks sąskaita 
aprengs visą šeimyną

Nauja
Pulki
Nauja
Pritaikintas Purse 
Suedette Piratines 
% poros pančiakij

Visi 7 reguliariai

Fur Cliubby $24 00
Kudens Dresė 3 95
Skrybėlė ... 2.95 

... 2 ‘‘5

... 1.95 
.... 2.09

$38.75
$i iinok^t—$1 kas savaitę

FURRED COAT 
7 PC. 0UTFIT L

Su Kailiais KAUTAS $24.95 
Rudeninė DRESĖ ....... 3.95
Pritaikintas PURSE .... 2.95 
Suedette PIRŠTINĖS 1.95 
2 Poros Pančiakų ....... 2.00

Visi 7 Reguliariai $38.75 
VISI 7 UŽ $24.90! V 

$1 JMOKĖT 
$1 I SAVAITE

Reg. $1 naujose
sezono madose

įvairiose
spalvose!
79č

Papr. Dre- 
ses. 

vilnes 
cales, 
nauj. 
Reg.
3 už $1

ivied- 
ir per- 
visose 
spalv.!

50c!

rų-
kaip Souirrel dV(<| ConeJ »ailius 
rette—Mink ar i yTBeave’ 

Broadtails-ir daug kitų C°nCy 

imk metus užsimokėti

Dvi nauJosKa^‘as. S9-951I
ViInonisJOSSv®^es24»»

SrybčH 'S

VWSIS^C<; ^95 

V* $9.95!

Sijonai
Reg. $2 nau

juose audekluo
se ir spalvose!

$1.49

Snorto 
Jacketai

Klasinės ir 
cardigan ma

dos, veHi iki 
$4.95!

$2.99

No. 4582—Jaunoms Panelėms ko
stiumas. Sukirptos mieros 10, 12, 
14, 16, ir 18 metų.

Chieago" s Newesf Super Store

•/.juT7

■JĮ:;
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL, 1739 
So. Halsted SU Chieago, I1L

$1 Reikia 
įdaryti Sąskaitą 

red tapė _ dėlio- 
zera* JUSU kreditas Seras pas Marks

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SU Chleage, HL 

\ ČSa įdeda 1S eentq far praftaa
atsiųsti man pavysdį No
Mferoe - - per kratini

(Vardas ir pavaldi)3356 W. 26th St.
6306 W. Cermak Rd.

32 W. Washington
ATDARĄ ANTRADIENI, KETVIRTADIENI IR ŠEŠTADIENI VAKARAIS IKI 10 VAI'. . .. ..... . .

3119 Lincoln Avė.
1654 W. Chieago Avė
4736 S. Ashland Avė.

(Adresas)
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Rytoj Laidos 
Roselandietį 
Julių Strumilą
Buvo Pagarsėjusios Svetainės 

Savininkas
ROSELAND. — Rytoj rytą 

šv. Kazimiero kapinėse bus pa
laidotas garsus Roselando lie
tuvis, Julius Strumilas, kurio 
vardas buvo žinomas, bene kiek
vienam tos apylinkės gyvento
jui. Velion's buvo savininkas 
Strumilo svetainės, kuri dabar 
jau nebemato lietuviškų vaka
rų, nes yra paversta j sandė
lį. Prieš keletą metų beveik vi
si lietuviški parengimai būda
vo rengiami vis “Strumilo Sve
tainėje”.

Velionis mirė spalių 9 d„ po 
ilgos ir sunkios ligos. Jis buvo 
apie 59 metų amžiaus ir šioj 
šalyj išgyveno apie 37 metus lai
ko, daugiausia Roselande. Tu
rėjo rezidenciją adresu 11011 
South Michigan avenue.

Velionis paliko dvi dukteris, 
Stefaniją ir Jadvygą, du sūnūs, 
Edvvardą ir Juozapą, jų vyrus 
ir žmonas, taipgi tris anukus, 
ir daugybę kitų giminių.

Kūnas yra pašarvotas adre
su 1083.t South Michigan avė.., 
o laidotuves tvarko jaunas laid. 
direktorius'Antanas M. Phillips, 
nuo 3307 South Lituanica avė.

Palaidojo Marcelę

Mirė po nepasekmingos 
operac’jos

Spalių 9 dieną buvo palaido
ta Marcelė žemgulienė, tai bu
vusi Dr. A. Karaliaus žmona.

M. Žemgulienė turėjo sunkią 
operaciją. Nors ji buvo kaip ir 
pasveikus, bet neilgam. Vėl tu
rėjo eiti į ligonbutį ir pasikan
kinusi keletą savaičių atsiskyrė 
su šio pasaulio- vargais ir links
mybėmis, palikdama našlaite 
vienintelę savo dukrelę Karalių 
tę.

Buvo laisvų pažiūrų
M. Žemgulienė priklausė prie 

Chicagos Lietuvių Drauguos, 
kuri ir nunešė ją į amžiną po
ilsį. M. Žemgulienė buvo laisvų 
pažiūrų, bet kai akis užmerkė, 
tai tapo palaidota su religiniu 
programų, kuris buvo atliktas 
kokioj tai svetimtaučių bažny
čioje. Palaidota Kazimierinėse 
kapinėse. Lai bus jai lengva 
šios šalies žemelė. —-G. Š.

Chicagiečiams Bus 
Proga Vėl Pamatyt 
“Blossom Time”

ŠTAI NAUJAS ŽEMOS KAINOS karas, kuris pirmu kartu 'konkuruos su Ford, 
Chevrolet ir Plymouth automobiliais. Tai yra naujausias Nash Ambassador 600. 
Jo išdirbėjai sako, kad su juo bus galima išvažinėti nuo 25 iki 30 mylių su vienu 
galionu gaso. Mėginimuose Nash Ambass idor 600 padarė net geresnį rekordą—32 
mvllas su vienu galionu!

Įžanga 75c. ir $1.00.
Prie perstatymo jau stropiai 

ruošiasi, šį kartą tai jau tikrai 
chicagiečius choras sužadės, 
Veikalas turi daug ir labai gra
žių dainų. Turinys vaizduoja 
garsaus kompozitoriaus- Franz 
Schuberto gyvenimą. J. T—s

J Darbininkus 
Spalių 13 d. 
Parengimui

CLASSIFIED ADS
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
BUSINESS UHANCES 

Biznio Progos
PAIEŠKAU DARBO. Esu patyręs 

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

PAIEŠKAU DARBO už bartende- 
rį, houseman, bučerį ar janitorių. 
šituos darbus esu dirbęs. Galiu dir
bti ir kitokius darbus. Rašykit ar 
pašaukite Ben Solan, 5923 S. Racine 
Avenue, NORmal 7479.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
visais fikčeriais, arba išrenduosiu 
už pigią rendą. 3827 So. Emerald 
Avenue.

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

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

šiandien Laidoja A, Misheikį
Šįryt šv. Kazimiero kapinė

se bus palaidotas chicagietis 
Aleksas Misheikis. Laidotuvės 
prasidės 8:30 vai. ryto iš ko
plyčias adresu 3044 W. Cermak 
Road. Velionis pal ko žmoną 
Marion Jablonskaitę Misheikie- 
nę ir sūnų Alex Jr. R.

“Pirmyn” Choras Operetę Per
statys Spalių 27 d. Atsišaukimas.

A. "H* A.
JULIUS STRUMILA 

(gyv. 11011 S. Michigan av.)
Persiskyrė’ su šiuo pasauliu 

spalių 9 d., 5:40 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 59 m. amž., 
gimęs Liet., Raseinių apskr., 
Vadžgiriu parap.. Dudtaukių 
kaime. Amerikoj išgyveno 37 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
2 dukteris Stefaniją ir žentą 
Joną Juškus, ir Jadvygą ir 
žentą Liudviką Statkus; 2 sū
nūs, Edward ir marčią Sofiją 
ir Juozapą; 3. anukus, Leo- 

, nard ir Raymond Juškus ir 
James Strumilą; seserį Mel- 

. vyną ir švogerį Joną Stulgin- 
skus; 2 pusbrolius: Jouą ir 
brolienę Sukevičius ir Boles
lovą ir Michaliną Gailevičius; 

, 2 pusseseres, Juozapiną ir švo
gerį Feliksą Jasinskus ir Mel- 
viną Lagunienę ir kitas gimi
nes Amerikoj, o Lietuvoj bro
lį ir gimines.

Kūnas pašarvotas kopk, 
10834 S. Michigan Avė. Lai- 

. dotuvės įvyks šeštad., spalių 
12 d., 8:30 vai. ryto iš kopi, 
į Visų šventų parap. bažny
čią', kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o, iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juliaus Strumilo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse it suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Dukterys, Sūnus, Žentai. Mar
ti, Anūkai, Sesuo ir Giminės.

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

Pereitais metais vidaus pa
rengimų sezone tarp įvairių 
pramogų buvo perstatyta ir ke
letas operečių. Jas išpildė vieni 
geriau, kiti prasčiau. Bet kiek 
teko girdėti iš pašalinės ptiblū 
kos, tai “Pirmyn” choro persta
tyta operetė “Kai Gėlės Žydėjo7' 
(“B.ossom Time”) buvo ne tik 
gražesnė ir gyvesnė turimu-, bet 
ir suvaidinta daug geriau.

Žavėjo ClevelandĮečius.
Pereitą pavasarį “Pirmyn” 

choras su savo puikia, muzika- 
liška operete “Kai Gėlės Žydė
jo” žavėjo ne tik chicagiečius, 
jie stebino ir Clevelando lietu
vius. žmonės nesigailėjo šiltų 
komplimentų už tokį gražų per
statymą.

Bet visi negalėjo ar progų 
neturėjo tą puikią operetę pa
matyti pereitą pavasarį. Tokiu 
bildu “Pirmyn” choras tą ope* 
retę “Kai Gėlės žydėjo” jums 
pakartoja vėl toje pačioje So- 
kolų salėje, šio mėn. — spalių 
27 d. Pradžia bus 3 vai. p.p.

“Naujienų” Bendrovė taria 
širdingai ačiū visiems darbinin
kams, kurie pereitą 
nį pribuvo į Liberty 
žiūrint blogo oro, 
darbo ir pagelbėjo 
tvarkyti.

sekmadie- 
Daržą, ne 
stojo prie 
parengimą

š uomi atsišaukiame į 
tuos ir vėl mums ateiti

Sekami darbininkai ir ’ V* ’ 1
nįnkęs e.sate;5 kviečiapii 
nauti sek n i; k l i (• 11 j, spaliu 
Liberty darže, “Naujienų 
gianaam
krieg” parengime, ir būti 
že

visus 
į tal-

darbi- 
pataf- 
13 "d? 

” ren-
“ Automobilių Blitz-

dar-

SUSIRINKIMAI

kuri’

KRIAUČIŲ LOKALO 269 A. G. 
W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, spalių 11 d., Amalgamated 
Centro name, 7:30 vai. vak. Delega
tai išduos raportą iš penkių valsti
jų Amalgamated konferencijos dėl 
išrinkimo prezidento Franklin D. 
Roosevelt. Bus svarbu nariams iš
girsti delegatų pranešimą, tad visų 
narių pareiga dalyvauti.

—Valdyba.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU

GYSTĘ laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmad., spalių 13 d., 1940, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. 12 vai. dieną. Visi na
riai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų, taipgi kurie 
esate pasilikę su mokesčiais būti
nai apsimokėkite, kad neliktumėte 
suspenduoti nuo pašalpos.

—A. Kaulakis. rašt.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

10 vai. ryto.

ų:Ą0ME Telephoto
Cathc.riiML Čramer, > I----

sukombių^vT>,pa’Įr i o ti š k ą 
kostiumą padavėjoms. Kal
bamas kostiumas buvo ro
damas restoranų asociaci
jos mi Ii ng^.-įCh ieagoje.

JONAS RAUSKINAS

TARNAITĖS IR VEITERKOS, 
merginos įstaigų virtuvėms. $40 su 
kambariu ir valgiu. Daržovių virė
jos, $60. Prie garinių stalų 
Prieskonių (salad) gamintojo.- 
Pusryčių virėjos, $65. Modern Ho- 
tel Bureau, 879 N. State.

$55.
$60.

PARSIDUODA GROSERNĖ. Ei
nantis biznis, gera vieta. Pardavimo 
priežastį patirsite vietoje. 2124 W. 
Coulter (arba 25 gatvė).

REIKALINGA MOTERIS abel- 
nam namų darbui ir prižiūrėti 4 
metų kūdikį. Ant vietos gyveni
mas. 7140 So. Artesian Avė. REP- 
ublic 2897.

2 KRAUTUVĖS, ŠOKIŲ SALĖ 
ir 9 flatai, kampinis mūrinis na
mas. Pataisymai reikalingi. Pilna 
kaina $4800. Town of Lake apylin
kėje. 4400 So. Honore, VIRginia 
9075.

REIKALINGA MOTERIS ar mer 
gina prižiūrėti 41/? metų vaiką, 5 
dienas į savaitę, vakarais galės eiti 
namo. 4552 So. Rockwell St. 1-mas 
aukštas.

GAZOLINO STOTIS PARDAVI
MUI. 12,000 galionų .per mėnesį. 150 
pėdų greta Archer Avė. 2 aukštų 
mūrinis namas su karšto vandens 
šiluma. Atiduosiu pigiai. 5103 Ar
cher Avenue.

PUSĖS AMŽIAUS MOTERIS, 
prižiūrėti kūdikius. Gyvenimas vie
toj. Turi būti lietuvė. HEMlock 
2529.

PARDUOSIU KRIAUČIŲ šapą, 
pigi renda, 2 kambariai gyveni
mui. Biznis išdirbtas. Atsišaukite 
810 West 19th'St. Dennis Bacius.

MERGINA NAMŲ DARBUI. Ne
veik virti arba sunkiai skalbti. Prie 
poros su kūdikiu. Cohen, 533 Briar, 
LAKeview 5331, popiet ir vakare.

PARSIDUODA TAVERNAS. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie 
dirbtuvių. Pigiai. 4314 So. Ashland 
Avenue.

REIKIA 2 PATYRUSIŲ skudurų 
sorterių. Ateikite dirbti pirmadie
nį. Fairfield Iron and Metai Co., 
1140 So. Fairfield Avė., KEDzie 
4078.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pil
nai įrengtas, visokių tautų apgyven
tas. 2235 W. Cermak Road.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 7 d., 5:00 valandą vak., 

! 1940 m., sulaukęs .puijės amž., 
gimęs. Kauno apskr., Joniškiu 
parap., Aleknaičių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Julijoną, po tėvai? Ja- 
sutis, dukterį Eleną Gaudusas, 
žentą Juozą ir anūkę Joaną, 
dukterį Prancišką Krivenką, 

, žentą Albertą ir anūkę Loret- 
tą Hushką, dukterį Apaloniją 
Ųrish, žentą Klemersa, sūnų 
Stanislovą, marčią Magdaleną 
ir anūką Robertą ir sūnų 

1 Adomą, brolį Povilą, sesers 
dukterį Kazimierą Statkienę, 

’, pusbrolius Kazimierą ir Do
mininką Rauskinus, pussese- 

! res Apaloniją Urbonienę, 
Prancišką Rasickienę ir Leo
norą Paugienę ir jų visų šei
mynas. Lietuvoje brolį Juozą, 
seserį Oną Mitrikienę, ^voge- 
rį F. Rimeikį ir jų visų šei
mas, .pusbrolį Joną, Rauskiną 
ir daug kitų giminių Ameri
koje ir Lietuvoje.

Velionis buvo narys šv. 
Juozapo ir- Chicagos Lietuvių 
Draugijų.

Kūnas pašarvotas kopi. 1735 
Wabansia Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., spalių 12 d., 
8:30 vai’, ryto iš kopi., į šv. 
Mykolo parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus . gedulingos pa
maldos už velionio sieki, o iš 
ten bus nulydėtas į š.v, Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Joro Raus k i no 
giminės, draugai ii pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Dukterys, Sūnus, 
Žentai, Marčia, Anūkai, Bro
lis ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz if 
Seinus,. Tel- CANĄL 25J5.

J. Bačiunas
A. Narbutas
J. PuČkorius
X. Shaikus
P, Galskis
R. Shaikus
J. Martinaitis
J. Tumosa 
Arthur Tumosa 
Nicius 
Artišauskas
Rulis
L. Burba
J. Jasinskas
J. Paniška
F. Alvikis 
Josephine Miller 
Valeria Ladiga 
A. Vilis

J. Ascila
P. švelnis
J. Gumauskas 
Mr. Jašmpntas
K. P. Deveikis 
J. Milaševičius 
Mr. Dainius 
M, Kondroška 
Al. šmotelis
J. Pranokus 
B. Barniškis 
B. Shunjakaris

Rypkevičienė

i

ANTANAS IWANOWSKIS 
(gyv. 14227 S. Wabash Avė., 

Riverdale, III.)
Persiskyrė su šiuo, pasauliu 

spalių 10- d., 10:15 v. ryto, J 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Rygoje.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Antaniną, .po tėvais 
Driggott, 2 dukteris: Marijo
ną Schuttz, žentą Joną ir A- 
melitą, 3 sūnūs, Alfred, Jurgį 
ir Tadeušą, marčias Ruth, 
Bemadine ir Mildred, 2 anū
kes ir 1 anūką ir daug kitų 
giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
dęikio kopi., 4605 S. Hermita- 
ge Avė. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį. spalių 12 d., 9:30 vai. 
ryto iš kopi,. į Šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a, a. Antano Iwau.ows- 
kio giminės, draugai ir .pažįs
tami esat nuoširdžią! kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
sutekti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnus, 
Žentai, Marčios, Anūkai ir 

Giminės.
Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 

Tek YARĮJS 174Ų

K 
Misevičienė
Julia Dainiene
M. Jasinskienė
Mrs. O. Vilienė
B. Laucaitė
Mrs. Radišauskienč
S. Rimkumis
N. Jakubka
P. Skurkis

Ascilla
Budris .
Miller
Sutkus
Tikutis

P. Bergeris

<

Pereitą .sekmadienį gana 
delį skaitlių darbininkų 
siuntė Chicagos Liet. Vyrų cho
ras, / “Pirmyn” Choras, Naujos 
Gadynės Choras ir Kultūros 
Ratelio Choras.

di- 
pri-

Tikimės, kad ir šį nedcldienį 
ir kiti chorai prisius- po keletą 

i darbininkų.
i Iš anksto tariame visiems da
lyviams širdingą ačiū, '

T. Rypkevičia,
„ —.... ........................ —. ................. i y.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

■‘NAUJIENOSE”

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kliais Riti l tas Krautuves, 
kurios Skelbiąs! Naujienos*

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

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.;

. Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th St; '•Wstinas Yuskenas — 
Kasierids, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus, 
nis; 
2449 
mai 
kiekvieno 
svet., 2417 W. 43 St.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS: 

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835,; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau
lakis—Fin. rast., 3842 So. 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. 
4539 So. Whipple St.; J. 
nauskas—Iždo glob., 6551 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas. 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Avė.; Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K.

1 Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj^ 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

Teisėjo rast.—Stanley Wer- 
Dan J. Smith—korespond., 
Fullerton Avė. Susirinki- 

laikomi kas antrą seredą 
mėnesio Hollywood

Union 
rast., 
Mali- 
South

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut. rast., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rast., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, . 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35tn St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Lįet. Community 
Centet. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: Jphn Bagin— 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emeral'd Avė.; Stanislo
vas Kunevičiusr-’-Nut. rašt., 3220 
So. Union Ąve.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144, SĮo. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 -S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas nięuesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi- 
cagoą Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

HELP VVANTED—-MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI
. . L O O P

EMPLOWENT‘*AGENCY
28 E. JACKSON BLVD.

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

REIKIA PLUMBERIAUS, nerei- 
kalaujam, kad prigulėtų prie unijos. 
Gera alga, šaukite Mrs. GABRI- 
NES, Willow Springs 91 U.

PARDAVIMUI AR RENDAI ta
vernas su virtuve ir gyvenimui 
kambariais. Gerai einantis biznis 
ant daug vartojamos gatvės. Labai 
tiRtiĮ didelei šeimynai, kuriai ne
reikėtų samdyti darbininkų, šauki
te HAYrnarket 9597 prieš 2 vai. 
Klauskite savininko.

NAŠLĖ PARDUOS 
labai .pigiai. Priežastis 
ENGlewood 7865.

TAVERNĄ
— mirtis.

PARSIDUODA TAVERNAS. Vie
ta gera, biznis gerai išdirbtas. 5 
kambariai gyvenimui užpakaly. Pi
gi renda. Prašome atvažiuoti ii' ap
žiūrėti vietą. 3245 West 63rd St.

REIKIA KR1AUČIAUS, kuris 
gali dirbti visokius . darbus, prie 
vyrų ir moterų drabužių, šaukite 
tuojau Northwest Cleaners, 3660 
Broadway, GRAceland 4037.

REAL ESTATE FOB SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

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

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

—g-----------------------------------
SU $100 JUS PRADEDATE 

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

PATOGUS KAMBARYS vaiki
nui. Savaitiniai arba nuo menesio; 
yra maudynė ir apšildymas. Kreip
kitės: 2435 So. Leavitt St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

120 AKRŲ FARM A, gera žemė, 
budinkai. Elektra, stakas, mašinos, 
derlius. Ant gero vieškelio, ¥2 my
lios nuo mokyklos. $7500, dalį įmo
kėti. E. Japp, Route 4, Wisconsin 
Delis, Wis.

I0WA VALSTIJOJ 120 akrų 
prie New Ham.pton. Elektra, geri 
budinkai, niekad neišrenduoti.

CHARLES GOTT, 
New Hampton, Iowa.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kontraktoriai

C J ZELVIS 
BUILDING KONTRAKTORIAI 
Statom naujus, ir taisom senus 

namus. Muro, cemento ir karpente- 
rystės darbus atliekam prieinama 
kaina. Lengvais išmokėjimais arba 
cash nupiginta kaina dabar. Taipgi 
apskaičiuojame ugnies nuostolius ir 
patarnaujam apdraudos reikaluose. 
2716 W. 42nd St. Lafayette 0331
"7.1 .... ...........— ’,=

Naujieną skaityto-

pirkinių reikalais eM i

skelbiasi Naujienose.

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

MARQUETTE PARKE
Pardavimui ar rendavimui 2 vė

liausios mados namai, ką tik bai
giami statyti, po 4 ir 5 kambarius. 
3007—3011 W. 71st St. Kas ką tu
rite mainyti, perkant mažas įmokė- 
jimas. Tunu daug visokių kitokių 
namų, mažų ir didelių. Galima pi
giai pirkti arba mainyti.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avenue, 

Republic 3713 
Vakarais Prospect 0176..

MARQUETTE PARK APYLINKĖJ 
2 FLATŲ NAMAS, su 6 kamba

riais, sun porčiu, 2 karų mūriniu 
garažu, karšto vandens šiluma. 37 
pėdų lotas. Lankuoti tarpduriai, 
venetian uždangalai, įmūryta vana 
su fhower, kabinetu siuka, gasinis 
pečius, elektrinė refrigeracija. Vis
kas Al stovy. Renda $120 mėne
siui. Parsiduoda už $8,350—įmokėti 
$3800. Lengvi išmokėjimai. Kalbė
kite angliškai kada šauksite. HEM- 
LOCK 0259.

VVHOLESALE FURN1TURE 
Rakandai ir Įtaisai FaHaviMMi 
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS. 
Simus. 6343 S. Western Avė.. Chi
cago, III. Phone Republic 6051.
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ORAS ŠJ SEKMADIENI? SAKO, KAD 
BUS GERAS -

Ir “Automobilių Blitzkriegas” Galės 
Įvykti Be Kliūčių

Oro pranašas mums sako, ir mes norim jam kuopil- 
niausiai tikėti, kad oras šį sekmadienį bus geras ir gra* 
žus.

Jeigu bus šaltokas ar debesiuota, tai bent nebus lie
taus, ir tas garsusis “AUTOMOBILIŲ BLITZKRIEGAS” 
galės įvykti — sklandžiai, gražiai ir be jokių kliūčių.

Visi jau žinom koks tas “Blitzkriegas” bus, kas jį 
išpildys, kaip, ir kur.

Nieko daug nekartodami, dar kartų kviečiam visus 
kuoskailingiausiai susirinkti, |domų “Blitzkriegą” pa
matyti ir praleisti smagiai dienų prie vaišių ir šokių LI
BERTY GROVE DARŽE* Ten tas “AUTOMOBILIŲ 
BLITZKRIEGAS” įvyks*

Kas bilietus pirko pereitų sekmadienį, tiems naujų 
nereikės. Kitiems įžanga tik 25c.

Prašom susirinkti anksti, nes programas ilgokas ir 
dabar greitai pradeda temti. Pradžia apie 2 vabndų po 
pietų.

Sumažino Valstijos 
Kvota “Draftui” 
Iki 6,000
Trūksta pastogių kareiviams.
Konspirac'jos įstatymą priė

mus karo departamentas pa
skelbė, kad pirmam “drafte” iš 
Illinois valstijos pašauks ka
riuomenėn apie 24.000.

Vakar betgi drafto viršinin
kai valstijoj pareiškė, kad pir
mam ‘drafte” bus tik 6,003 vy
rų, nes karo departamentas dar 
neturi pastatęs ganėtinai karei
vinių didesniam skaie.ui naujo
kų apgyvendinti.

(Spalių 16 d., yra registraci
jos diena visiems karinio am
žiaus vyrams. Visi privalo re
gistruotis, išimčių nėra.)

“ ------ ■ •

Nauji Karo 
Kontraktai 
Chicagai

Karo departamentas vakar 
paskelbė kelis naujus kontrak
tus Chicagos firmoms pagamin
ti įvairių karo pabūklų ir reik
menų kariuomenei už $349,367.

Kontraktus gavo sekamos 
firmos:

I larvey Metai Corporation, 
American Automatic Electric 
Sales Company, Reliance Ma- 
nufacturing Company, Street 
Lighting Service Company, 
New York Handkerchief Com
pany, John T. Maple, Feature 
Undenvear, Ine., ir Carmi, Fea- 
ture Uriderwear, Ine.

Vagys Apiplėšė 
“Seną Petrą”

NORTHSIDE. — Prie North 
Halsted St. ir Mihvaukee Avę., 
belaukiant gatvekario, trys 
jauni plėšikai sulaikė “Seną 
Petrą” Martinkaitį, kuris dir
ba prie Comell Distributing Co., 
už degtinės pardavėją.

Plėšikai Martinkaitj apvogė 
paimdami jo pinigus — apie 
$30 ir kepurę, ir dar smarkiai 
apmušė.

Likus be cento turėjo dide
lio vargo pasiekti namus. Susi
stabdė taxį ir tas jį parvežė 
namo. — VBA.

Du Darbininkai 
Žuvo Traukinio 
Nelaimėje

Trečią Sunkiai Sužeidė.
Du gelžkelio darbininkai bu

vo užmušti, o trecias sunkiai 
sužeistas, kai du prekiniai trau
kiniai susikūlė prie Roosevelt 
Road vardų, netoli Broadwiew.

Užmuštieji yra:
Fred W. Walish, nuo 1151 

Silbley bulvaro, Hammond, ir
A. I. Burns, taipgi iš Ham- 

mondo. Pirmasis buvo ugnia- 
kurys, antrasis brekmanas.

Sužeistasis, Henry Ernest, 53, 
2727 Martha street, irgi ham- 
mondietis, buvo vieno trauki
nio inžinierius.

Vienas lokomotyvas ir keli 
vagonai buvo gerokai apgadin
ti. Abu traukiniai buvo India
na Beit linijos.

Ji Bent Buvo 
Nuoširdi
“Sure, One Hundred Percent” 

Komunistė.
Šiomis dienomis viena Brid- 

geporto lietuvė, pilnai atsidavu
si komunistams, nuėjo piliety
bės kvotimams. Teisėjas buvo 
draugiškas ir moteriškei sekėsi 
klausimai atsakyti. Staiga jis 
tokiu pat draugišku tonu, kokį 
naudojo per visus kvotimus, 
paklausė, “Do you believe in 
communisin ?” ” it

Nieko nepagalvojusi ir gal 
teisėjo draugiško tondv apgauta, 
moteriškė išsipažino.

“Oh sure, yes, one hundred 
percent I”

Ji pilietybės negavo ir turės 
grįžti už trijų mėnesių naujiems 
kvotimams.

Apiplėšė 
Bažnyčią

Nežinomi vagiliai įsigavo į S t. 
Mary bažnyčią, adresu 911 So. 
Wabash avenue ir pasivogė au
kų dėžę* kurioj buvo apie $15 
smulkiais. Nepasitenkinę tokiu 
grobiu vagiliai nulaužė kelių už
rakintų spintų, spynas, bet dau
giau pinigų neradę pabėgo. Pa
darė apie $100 nuostolių.

Garsinkitės “N-nose”

NAUJIENU-ACME Telephofn
Dr. Clarence Dykstrn, Wis- 
consin universiteto prezi
dentas, kuriam preziden
tas Rooseveltas pasiūlė dra
fto administratoriaus vietą.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Policija ieško dviejų ban
ditų, kurie vakar anksti rytą 
skaudžiai sumušė ch cagieti 
Carson Biorn, jį pagrobė, vė
liau išmetė iš autompbi io, atė
mę jo $30 ir laikrodėlį. Jie pa
sigrobė Biorn’ą prie Market ir 
Madison ir iimeiė prie Wcstem 
ir Blųe Island. Jis gyvena ad. 
5614 Grace street.

O Už važinėjimą “muf he
liais” neaprupintais automobi
liais policija vakar areštavo 
dar aštuonis chicagiečius. Jie 
turi užsimokėti pinigines pa
baudas ir automobilius patai
syti.

• Tėvui prašant, Lake ap
skričio šerifas Waukegane areš
tavo 17 metų jaųnuo’j iRobert 
Gieseler, ir ka tina jį vogimu 
automobilio ir tuiėjimu ne’a’s- 
n’uoto revolverio. Jaunuolio tė
vas, John Giesler, yra poiieis- 
tas Chicagos Wabash avenue 
nuovadoje.

• e Iš sugedusio gasinio pe
čiaus einančios dujos pritroški- 
no septynis žmones Garfield 
Park metodistų bažnyčios kle
bonijoje, adresu 251 ’ North 
Kedzie avenue. Visus pasisekė 
atgaivinti.

• Pereitą pirmadienį ar ant
radienį autemob lis s-va'i nėjo 
50 metų JossphUnger. Nelaimė 
įvyko prie vieškel o 152 ir 
Little Calumet River. Vairuotc- 
jas pabėgo sužeistąjį palikęs 
gulintį ant kelio — ir jis ten 
išbuvo 36 ar daugiau valanlų 
kol galiau nepasirodė praeivis 
ir sužeistąjį nepastebėjo. Jis gu
li Hammondo St. Margaret li
goninėje.

• Už “girtą” važinėjimą au
tomobiliais nuo 10 iki 30 die
nų kalėjime gavo 50 metų chi- 
cagietis Adam Wieža ir Jesse 
Kelly, 364, South Parkway, o 
Henry Lawson iš Rockford, III., 
gavo 30 dienų už pabėgimą iš 
nelaimės vietos. »' * .

Garsi Chicagietė 
Už Rooseveltą

Vakar už Roosevelto išrinki
mą prezidentu dar vienam ter
minui pradėjo darbuotis garsi 
chicagietė Charlotte Cart, Hull 
House įstaigos viršininkė.

Rinkiminėj kampanijoj už 
Rooseveltą darbuosis ir Dean 
William F. Clarke, DePaul uni
versiteto mokslininkas.

NAUJIENOS, Chicago, III, ■ Penktadienis, spalių 11,1940

REGISTRACIJOS STOTYS KARIUOMENĖS 
AMŽIAUS VYRAMS

(Registracijos diena yra ateinantis trečiadienis, spalių 16 d. 
Stotys bus atdaros nuo 7-tos ryto iki 9-tos vakare. Registruo
tis privalo visi vyrai nuo 21 iki 35 metų amžiaus, nevedę, vedę, 
piliečiai ir nepiliečiai. Registruotis reikia savo precinkto sto
tyje.)

(ACME-NAUJIENŲ Photo)
* CLARKSVILLE, ARK. — Junita Lallis (po kairei), 
serga čįąiidėjhno liga. Ji yra gydoma česnakais, kurie 
žymiai sumažino jos čiaudėjimą.

Aukos “Naujienų” 
Namo Remontui

(Tęsinys)
J. A. SINKUS ..........        $ 3.00
JONAS ANDRULIS :................................................ 1.00
PETER MOTIEčIUS, Waterbury, Conn. J............  10 0 )
ELENA DELTUVIENĖ, Westville, III...................... 5.03

• BUVO PASKELBTA ................................................ 1,101.05

VISO ..................................  $1,123 05
(Bus daugiau)

tG’ 1 • .

Sunkiai Sužeidė 
18-tos Apylinkes 
Policista

V •• H

Tarnauja “Nattjiėhtį” Apylinkėj.
Kuomet ręguEaris “Naujienų” 

apylinkės pol*cistas Mr. McCar- 
thy gauna atostogas ar negali 
distrikto patroliųpti, jo vietą 
paprastai užima* jaunas policis- 
tas Jpseph Wąshagan, iš Max- 
well nuovadas. Jis yra gerai ži
nomas lietuviams ir net yra iš
mokęs ir lietuviškai kalbėti.

Važiuodamas namo iš darbo 
Washagan užvakar naktį su
stabdė automobilį prie 43-čios 
ir Indiana, ir nuėjo cigaretų nu
sipirkti. Grįžęs rado automobi
lyj du neprašytus svečius. Vie
nas jų Washagan’ą puolė su 
peiliu ir kirto kelis kartus krū
tinėn, palikdamas ten dvi gi
lias žaizdas. Po to abu piktada
riai pabėgo.

Washagan*as prarado daug 
kraujo kol buvo nugabentas li
goninėn, ir jo gyvybė yra pavo
juje.

Sunkiai Sumušė 
Moteriškę Už 
Skolą

NoryvegiaiinAmerican ligoni
nėje vakar buvp paguldyta 26 
metų moteriškė, LiRian Deer- 
ing, 1236 North Bell avenue. Ji 
buvo skolinga pinigų vienam 
62 metų Stanislau Horeszewski, 
kuris gyvena adr. 603 W. Ad
ams street. Neatgaudamas sko
los Soreszęwsjd nutarė moteriš
kei “atkeršyti”. Pasigriebė kii> 
vį ir ėmė juo daužyti jai galvą. 
Pramušė jai kąktą ir visą su
kruvino. Horėsz^wskį buvo su
imtas ir prisipažino.

Ieškojo Divorsų 
Ir Rado —
Vedybas
Dar Kartą Bandys Laimę Rasti.

MAYW00D. — Pas advoka
tą Powers McGuire, atėjo 30 
metų maywoodietis Philiip Pa
ternoster, 301 North 5th ave- 
nue. Būtinai nori divorso, už
tenka jam vedybinio gyven’mo, 
piktai pareiškė Paternoster.

Pesimistiškai nusistačiusi a- 
pie šeimyninio gyvenimo laimę 
pas tą patį advokatą ir tuo pa
čiu laiku atėjo ir mayvvoodietė 
Bertha Orlick, nuo 402 South 
6th avenue.

Tai buvo keletą savaičių at
gal. Paternoster ir Mrs. Orlick 
advokato raštinėj susipažino, 
pereitą savaitę abu gavo divor- 
sus ir šį šeštadienį, tai yra ry
toj, abu maršuoja prie alto
riaus, šį kartą įsitikinę, kad lai
mę tikrai atras.

Bedarbis Nušovė 
Žmoną Ir Pats 
Nusišovė

Keletą savaičių atgal 70 me
tų oakparkietis Frank Fosdick, 
127 Lombard avenue, prarado 
darbą. Jis tarnavo už boilerių 
inspektorių vienai apdraudos 
firmai. Ėmė krimstis, ėmė ir 
sirguliuoti.

Vakar rytą susiradęs revol 
verį jisai nušovė savo 68 metų 
žmoną Lucetta, ir po to suvarė 
kelias kulkas sau į krutinę.

Kai gretimam pute gyvenmti 
duktė išgirdo šuvius ir atbėgo 
žiūrėti kas atsitiko, abu jos tė
vai buvo nebegyvi.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Stotys Priemiesčiuose
žemiau seka sąrašas regis- 

tracijos vietų Chicagos prie
miesčiuose, kur gyvena dides
nis skaičius lietuv.ų:

BLOOM.

Precinct 1—Flossmoor Sch- 
ool, Leavitt st., Flossmoor.

Precinct 2—Flossmoor Sch- 
ool, Leavitt st., Flossmoor.

Precinct 3—Holbrook School, 
195th st.

Precinct 4—Glenvvood School, 
Dyer road and Lansing road, 
Glenvvood.

Precinct 5—Sunnybrook Sch
ool, Glenwood-Dyer road near 
Torrence avė.

Precinct 6—Sandridge Sch
ool, Glenwood-Dyer road near 
Torrence avė.

Precinct 7—Catts Corner 
School, Sauk trail.

Precinct 8—Steger School, 
Richter road and Park avė., 
Steger.

Precinct 9—Central School, 
Thirty-third road and Emerald, 
Chicago Heights.

Precinct 10—Central School, 
Thirty-third road and Emerald, 
Chicago Heights.

CALUMET.

Precinct 1—Sanders School, 
13010 S. Division st., Blue Is- 
land.

Precinct 2—Community Sun- 
day School, 11951 Gregory, 
Blue Island.

Precinct 3—Sanders School, 
13010 S. Division .st., Blue Is- 
lancĮ. , ,

Precinct 4—Sanders School, 
13010 S. Division st., Blue Is- 
land.

Precinct 5—Bowen, 137th and 
State st., Riverdale.

Precinct 6—Community Sch
ool, 11951 Gregory, Blue Island.

Precinct 7—Lincoln School, 
2140 W. Broadway, Blue Is- 
land.

‘ Precinct 8—Sanders School, 
13010 S. Division st., Blue Is- 
land.

Precinct 9—Calumet Scho.il, 
Vermont and Ashland avė.

Precinct 10—Community Sch
ool, 11951 S. Gregoryr.

LEMONT.
Precinct 1—Sag Bridge Sch

ool, Archer avė. and lllth st.
Precinct 2-—Derby School, 

Archer avė. and McCarthy rd.
Precinct 3—Derby School, 

Archer avė. and McCarthy rd.
Precincts 4 to 12, inclusive 

—Lemont.
LYONS.

Precinct 1—Lyons School, 
Joliet av. and Forty-first st., 
Lyons.

Precinct 2—Lyons School, 
Joliet av. and Forty-first st., 
Lyons.

Precinct 3—Lyons School, 
Joliet av. and forty-first st., 
Lyons.

Precinct 4—Costello School, 
Lyons, Forty-seventh and Clyde 
street.

Precinct 5—Costello School, 
Lyons, Forty-seventh and Clyde 
av., Lyons.

Precincts 6 and 7—Lincoln 
School, Grove av. and Roches- 
ter, Brookfield.

Precincts 8 and 9—Congress 
Park, Raymond and Shields 
avs.

Precincts 10, 11, 12 and 14 
—Cossit, Cossit and Madison, 
La Grange.

Precincts 13, 15, 18 and 20 
—Ogden Avenue, Ogden and 
Spring avs., La Grange.

Precincts 16, 17, 19 and 21 
—Lyons Township High, Brai- 
nard av. and La Grange, La 
Grange.

Precincts 22, 23, 24, 25, 26 
and 27—McClure, Wolf road 
and Chestnut street, Western 
Springs.

Precincts 28 and 29—Plain- 
view. Plainview and Willo\v 
Springs road.

Precincts 30 and 31—Ideal 
School, Joliet road and Įsas! av., 
La Grange.

Precinct 32—Hodgkins, Hudg- 
kins’ Village, Hodgkins.

Precinct 3B—W. W. Walker 
School, 7720 Sixty-fifth place, 
Bedford Park.

Precincts 34 and 37—Just e? 
Park, Seventy-ninth str. and 
Archer av., Justice. .

Precinct 35—Willoxv Springs, 
Willow Springs.

Precinct 36—Pleasant Dale, 
Wolf road and Seventy-fifth 
street.

PALOS.
Precinct 1—Wetr, 123rd and 

Wolf road.
Precinct 2, 3—Palos Park,

119th st., 88th av.
Precinct 4—Maple Lake

(116), 97th st. and 104th av.
PROVISO APYGARDA

Precincts 1, 2, 3, 4, 5 and 6 
—Lincoln School, N. 8th av. 
and Chicago st.

Precinct 7—Melrose Park, 
17th av. and Lake st., Melrose 
Park.

Precincts 8 and 9—Sleven- 
son, N. 20th and Hirsch sts.

Precincts 10 and 11—Mel
rose Park, 17 th a v. and Lake 
st., Melrose Park.

Precinct 12—Stevenson, N. 
20th and Hirsch st., Melrose 
Park.

Precincts 13 and 14—Mel
rose Park, 17th and Lake sts.

Precinct 15—Grant, 35th av.. 
Melrose Park.

Precinct 16—Sunnyside, Ber- 
keley.

Precincts 17 and 18—McKin- 
ley, Eastern av. and Butter- 
field, Bellwood.

Precincts 19, 20 and 21— 
Roosevelt School, 25th and Oak 
sts., Bellvvood.

Precinct 2*2—Hillside, Wolf 
road and Harrison st., Hill- 
sjde.

Precincts 23, 24, 25 and 26 
-—Oak Avenue, La Grange 
Park.

Precincts 27, 28, 29, 30, 31 
and 32—Brookfield, Maple and 
Lincoln av.

Precincts 33 and 34—Provi- 
so, 14th av. and 185th, Broad- 
view.

Precincts 35 and 36—Provi- 
so Township High School, Ist 
av. and Madison st., Maywood.

Precincts 37, 38, 39, 40, 41 
and 42—Garfield, S. 9th and 
Van Buren, Maywood.

(Daugiau Rytoj)
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