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NORI PAGROBTI DARDANELUS
Rusai kursto kitus priešintis vokiečiams
Spaudoj pasirodė dvi priešin

gos žinios Rumunijos okupaci
jos reikalu. Vokiečiai tvirtino* 
kad jie laiku informavo rusus 
apie kariuomenės pasiuntimą, 
o sovietai sako* kad jie nieko 
apie tai nežinoję, žinia neturi 
didelės svarbos, bet atrodo, kad 
diktatoriai ne visiškai sutaria.

Vakar pasirodė žinia, kad 
Stalinas Maskvon žada pakvie
sti “ašies” diktatorius ir ap
tarti užsienio reikalus, šian
dien vokiečiai pasakoja* kad 
vargu tokia konferencija duo
tų laukiamų rezultatų.

Gal Stalinui ir pavyks su dik
tatoriais susitarti, kaip ligi 
šiam metui su jais susitarė,

nes jo kariuomenė yra

bet Balkanuose Hitleris su Mus- 
solini jį visiškai “apstatė”. Sta* 
linas nedrįsta priešintis Hitle
riui,
daug silpnesnė už vokiečių ka
riuomenę.

Bet Stalinas taip pat žino, 
kad negalima leisti Hitleriui įsi
galėti Dardaneluose. Jeigu Hit
leris ten įkels koją, tai tada 
jis prasiskverbs į rytus. Tada 
Hitlerio kariuomenė lengvai ga-

sančias sritis ir niekas nepa
jėgs jos sulaikyti.

Sušaudytas respu
blikonas

BERLYNAS, Vokietija, 
lių 17 d. — Pranešama, 

Katalonijos 
Companys, 
Barcelonoj. 
Katalonijos

spa- 
kad

buvęs autonominės 
prezidentas, Luis 
vakar sušaudytas 
Companys buvo
kairiųjų respublikonų partijos 
lyderis. Jis daug kovojo Ispa
nijos diktatūrai panaikinti ir 
respublikai įvesti.

Kai mirė Macia, Companys 
tapo išrinktas Katalonijos pre
zidentu. Jis aktyviai dalyvavo 
priešfašistinėj kovoj. Kai res
publikonai pralošė karą, išva
žiavo į Francuziją. Petain vy
riausybe atidavė Companys ge
nerolui Franko. Companys bu
vo sudarytas karo lauko teis
mas ir vakar sušaudytas.

Skandina vokiečius

No. 247
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Rusija deda pastangas suor

ganizuoti atsispyrimą Balka
nuose. Rusijos ambasadorius ta
rėsi su turkų valdžios vyrais ir 
drąsino juos pastoti kelią Hit
leriui. Turkų ambasadorius Ma
skvoje pasimatė su Molotovu ir 
tarėsi abu kraštus liečiančiais 
reikalais.

Turkai savo keliu deda pa
stangas sudaryti graikų, jugo
slavų ir bulgarų bloką, kuris 
drįstų pasipriešinti diktato
riams. Rusų diplomatai remia 
šitokį Balkanų bloką.

Tokią jėgų kombinaciją rem
tų ir britai, bet rusai nenori 
nieko bendro turėti su britais. 
Šics savaitės pradžioje anglų 
vyriausybė rekvizavo visam ka-
ro metui latvių prekybinius lai
vus, kuriuos reklamavo rusai, 
todėl sovietai ir atsisako vesti 
bet kokius pasitarimus su An
glija.

šis tuščias rusų užsispyrimas 
duoda pamato įtarti, kad tik
rumoj nemano priešintis fašis
tų karo jėgoms. Jie kursto ki
tus, bet kai ateis lemiamoji va
landa, jie ir vėl susitars su dik
tatoriais, kaip susitarė Šio ka
ro pradžioje. - v

Balkanuose abejojama rusų 
nuoširdumu šiame reikale.

Ligi šiam metui užsienio rei
kalų ministeriją valdė pulkinin
kas Beigbeder, kuris buvo prie
šingas falangistams. Jis neno
rėjo įvelti Ispanijos naujan ka
ram Tuo tarpu Serrano Suner 
yra falangistas, jis yra labai 
didelėj nacių įtakoj.

Suner paskyrimas užsienio 
reikalų ministeriu turi didelės 
svarbos, nes ligi šiam metui 
neutrali Ispanija gali tapti 
riaujančia valstybe.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 17 d. — Pranešama, kad 
mažas vokiečių karo laivas bu
vo užpultas ir paskandintas ne
toli Norvegijos krantų. Vokie
čių laivas buvo užpultas daug 
stipresnių britų karo laivų. Bri
tai galėjo padaryti daugiau nuo
stolių, bet jų karo laivai labai 
greitai pasitraukė.

Susišaudymo vieton vėliau 
atplaukė kili vokiečių karo lai
vai ir išgelbėjo dalį dar nepa- 
skend tįsių vokiečių jurininkų. 
Stiprus britų laivyno vienetai 
patruliuoja šiaurės juroje.

Svarbi pakaita

. • . it naujieji v-aumjb; Tftiepnoto
Senatoriai Recd ir Hill (po dešinėj) tariasi su Chicago Bbtter Government 

atstovais apie tyrinėjimą korupcijos ryšium su rinkimais.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Sovietų Juodosios juros laivynas iš Odesos išplaukė į 

Batumą. Rumunijoj sukėlė didelio susirūpinimo, nes manė, kad 
jis plauks į Konstancą.

— Gibraltaro uostan šiandien įplaukė sužeistas britų karo 
laivas Barham.

— Japonų vyriausybė sujungė ir savo kontrolėn paėmė vi
sas protestantų bažnyčias. Stengsis sudaryti vieną tikybą,

— Rocsevelt turėjo 20 minučių pasikalbėjimą su John 
Lewis. Kalbėjosi darbininkų reikalais.

— Lapkričio 18 dieną karo departamentas šauks 30,000 vy
rų kareiviavimo pareigoms atlikti. Kiti bus šaukiami vėliau.

— Washingtone vedamos derybos naujai paskolai Kinijai 
suteikti.

— Japonai nedrįso bombarduoti Burma vieškelio. Jis ati
darytas ir jau pravažiavo 200 prikrautų sunkvežimių.

— Amerikos Raudonas Kryžius nutarė pasiųsti maisto ba
daujančiai Ispanijai.

— Ispanų laikraštininkai skelbia, kad anglai sužeidė 40,000 
vokiečių kareivių Cherbourge. Perpildytos visos francuzų ligo
ninės. Anglų orlaiviai žinojo kur stovėjo vokiečiai.

Pratęsia parlamen- Sulaikytas išdavikas

Vyriausybė nebėgs
LONDONAS, Anglija, spalių 

17 d. — Vokiečiai paskleidė 
gandų, kad anglų vyriausybė 
yra pasiryžusi apleisti Londo
ną. Londono bombardavimas 
kasdien didėja ir sudaro daug 
nepatogumų susisiekimui ir ki- 
tiems valstybės tyarkymo dar
bam?. į c.. •

Vyriausybės 'atstovai parla
mente pareiškė, kad anglų vy
riausybė visai neketinanti ap
leisti Londono. Vyriausybė de
da visas pastangas, kad butų 
išsiųsti vaikai ir moterys, bet 
nei vienas vyriausybės narys 
nemano išvažiuoti.

2,000 sunkvežimių 
laukia

Prižadėsi - 
patiešysi

Saugo vaikus
to galią

EVANSVILĮjE, Ind., spalių- 
17 d. Wepdell Willkie ir to
liau savo mitinguose visiems 
bedarbiams žada duoti darbo. 
Willkie iš minios gavo keletą 
labai rimtų klausimų. Darbinin
kai norėjo,' k&čhjis papasakotų 
kokiu budu; jis rvisiems parū
pins darbo. Kai priėjo liepto 
galą, tai pasakė, kad: darbą ga
lima duoti visiems tiktai tuo 
atvėju, jeigu*.,bus.-pakeista visa 
dabartinė administracija. O kai 
jis ir: toliau buvo klausinėja
mas, tai atsakė kitu klausimu: 
— Jus dabar darbo neturit, tai 
nieko nepralošit keisdami g ad
ministratorius. Šie ’ Willkie ar
gumentai neįtikino susirinku
sių.

LONDONAS, Anglija, spalių 
17 d. — Anglų ministeris Mac 
Donald paskelbė, kad vyriausy
bė jau sugebėjo išvežti iš Lon
dono apie pusę milijono vaikų. 
Vaikus stengiamasi išvežti į to
kias vietas, kur vokiečių lėk
tuvais sunkiau gali pasiekti. Mi
nisteris tvirtina, kad pusė mo
kyklos amžiaus vaikų jau iš
vežta iš sostinės.

Knox prieš Willkie

LAŠIO, Indija, spalių 17 d. 
.— Buriuos vieškelis atidarytas. 
Britų paskirtas laikas pasibai
gė. Netoli kinų sienos jau lau
kia 2,000 didelių sunkvežimių, 
kurie netrukus pradės vežti pre
kes į Kiniją,.

Kinų kariuomenei pirmon ei
lėn rupi gauti užpirktus Ame
rikoje ginklus, bet pirmiausia 
sieną pervažiuos automobiliai 
su prekėmis. Tai daugumoj Ja
ponijoj pirkti audiniai. Taip el
giamasi todėl, kad japonai ne
sunaikintų atvežamų ginklų.

_______  t-----  ----- -------------- Ginklų prikrauti automobiliai 
laikyti vietas. Iš Berlyno, Ham-1 bus pervežami naktį, kad la- 
burgo ir kitų vietų kasdien 
tūkstančiais važiuoja vaikai į 
rytus.

Veža vaikus iš 
Berlyno

k a- Dirbame skubiai

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 17 d. — Dėl padidėjusio an
glų bombardavimo, vyriausybė 
įsakė išvežti vaikus iš visų pa
jūrio miestų ir iš Berlyno. Vo
kiečiai vaikus veža į rytų Vo
kietiją, į nesenai užkariautas 
šalis. Netoli Rumunijos sienos 
vokiečiai įtaisė dideles vaikams

kūnai negalėtų pataikyti. KL 
niečiai džiaugsmingai sutiko 
vieškelio atidarymą. Jie tikisi 
išlošti karą su japonais. ’

Finansinis skan 
dalas Wallace tvirtinimai

WASHINGTON, B. C., spa
lių 17 d. — Kareiviavimo or- 
gnaizacijcs direktorius Dykstra 
pareiškė, kad vakar registraci
ja buvo pravesta labai pasek
mingai. Vakarykštė diena pa
rodė, kad demokratai taip pat 
moka veikti, greitai, kai yra rei
kalas. Užsiregistravusių vyrų 
skaičius yra daug didesnis, ne
gu pradžioje vyriausybė buvo 
apskaičiavusi.

New York valstybėje areš
tuoti 8 kunigų seminarijos stu
dentai, kurie atsisakė regis
truotis. EI Paso miestelyj po
licija taip pat pasodino vieną 
vyrą į kalėjimą, šiaip visame 
krašte registracija praėjo be jo
kių incidentų.

ST. LOUIS, Mo., spalių 17 
d. — Praeitą naktį Willkie tu
rėjo kalbėti miesto auditorijoj. 
Ten pat turėjo groti Amerikos 
laivyno orkestras. Knox, laivy
no sekretorius, sužinojęs, kad 
Willkie nori pasakyti rinkimi
nę kalbą, uždraudė karo orkes
trui dalyvauti iškilmėse. Kai 
Willkie buvo informuotas apie 
Knox nutarimą, jis atsisakė 
dalyvauti parengtoje šventėje.

LONDONAS, Anglija, spalių 
17 d. — Ministeris pirmininkas 
Churchill parlamentan įnešė 
įstatymo projektą, kuriuo bus 
pratęsta dabartinio Anglijos 
parlamento galia. Parlamentas 
turėtų baigti savo darbus atei
nančio mėnesio 14 dieną, bęj 
dėl karo jo veikimas bus pra
tęstas.

Praeitojo karo metu britų 
parlamentas taip pat buvo pra
tęstas. Karo metu nepatogu da
ryti rinkimus. Rinkimų kam
panija galėtų būti labai kraštui 
kenksminga, priešas galėtų 
pasinaudoti.

MANILA, Filipinų salos, spa
lių 17 d. — Kariuomenės teis
mo organai areštavo kapitoną 
Romero, kuris yra filipinietis, 
bet baigęs karo mokyklą Su
vienytose Valstybėse. Romero 
turėjo ryšius su užsienio valsty
bių agėntais ir rengėsi perduo
ti svarbias informacijas apie 
karo jėgas. Romero bus per
duotas karo, teismui. Jis norė
jo informuoti užsieniečius apie 
Manilos y fortifikacijas. Romero 
buvo įskaitytas į Suv. Am. Val
stybių kariuomenę.

Turkai ruošiasi
ja

Naujas senatorius
WASHINGTON, D. C.* spa

lių 17 d. — šiandien senate pri
saikdintas naujas senatorius 
Joseph Bali. Jis atstovauja Min- 
nesotos valstybę. Bali paskir
tas vietoj žuvusio Lundeen. 
Rugpiučio mėnesio pabaigoj or
laivio katastrofos metu Lun
deen neteko gyvybės.

Senato pirmininkas Barkley, 
prisaikdinęs naują senatorių, 
pasakė, kad jis gavo protestą 
prieš paskyrimą. Barkley pa
brėžė, kad gubernatorius Stas- 
sen turėjo pravesti rinkimus 
naujam senatoriui paskirti.

Naujas nacių 
išradimas

BERLYNAS, Vokietija, 
lių 17 d. — Vokiečių karo sluo
ksniai paskelbė, kad jie pradė
jo vartoti naujai išrastą pro
žektorių, kuris turi labai stip
rią šviesą. Vokiečiai sako, kad 
minimo prožektoriaus šviesa vi
siškai apakina lakūną. Lakūnas 
visai pasimeta ir priverstas nu
sileisti.

Vokiečiai nepasako kokiu 
budu jų naujas išradimas per
šviečia prlaivio sienas. Lakūnas 
juk sėdi orlaivio viduje ir spin
duliai jo negali pasiekti. Užsie- 
nyj .netikima šiuo vokiečių nau
ju išmislu.

spa-

STAMBULAS, Turkija, spa
lių 17 d. — Turkų vyriausybė 
paskelbė dekretą, kuris leidžia 
kariuomenės vadovybei rekvi
zuoti automobilius ir kitas su
sisiekimo priemones. Numato
ma didelis turkų kariuomenės 
kilnojimas. Tam tikslui reika
linga suregistruoti visos susi
siekimo priemonės.

Teisingumo ministeris leido 
naudoti kalinius apkasų ir slė
pynių darbams. Karo vadovy
bė daro visus pasiruošimus ir 
visai neslepia, kad ji dės pa
stangas pastoti diktatoriams 
kelią į Aziją.

Valo Rusijos pasienį

MADRIDAS, Ispanija, spalių 
17 d. — Ispanų vidaus reika-r 
lų ministeris Serrano Suner ta
po paskirtas užsienio reikalų 
ministeriu. Vidaus reikalų mi
nisteriją perėmė pats generolas 
Franko.

LONDONAS, Anglija, spalių 
17 d. — Anglų vyriausybės or
ganai iškėlė aikštėn didelį fL 
nansinį skandalą. Robert Booth- 
by tuojau buvo atleistas nuo 
pareigų ir paskirta speciali ko
misija visam reikalui ištirti. 
Boothby buvo paskirtas kontro
liuoti visus Čekoslovakijos ban
kų indėlius Anglijoj.

Paaiškėjo, kad Boothby leido 
daryti tokius išmokėjimus, ku
rie buvo naudingi priešui. Ma
tyt, kad čekoslovakų bankų 
auksu pasinaudojo Hitleris ir 
Boothby. Prieš metus jau apie 
tai buvo kuždėtasi Anglijoj,

PITTSBURGH, Pa., spalių 17 
d. — Artimas Roosevelto ben
dradarbis, Henry Wallace, vi
są laiką veda rinkiminę propa
gandą. Willkie tvirtino, kad 
bus panaikinta senatvės pensi
ja* nes kraštas subankrutuos ir 
nebus iš ko mokėti. Wallace 
labai smarkiai sukritikavo šito
kį Willkie tvirtinimą.

Wallace sako* kad ateinan
čiais metais Roosevelt yra pa
siryžęs dar labiau pagerinti be
darbiu pagelbos ir senatvės 
pensijas. Pravesti įstatymai da-

Atidarytas Burma 
vieškelis

CHUNKING, Kinija, spalių 
17 d. — Kinų vyriausybė pa
siuntė į visas Burma vieškelio 
vietas didelius darbininkų bū
rius. Darbininkų tikslas tuojau 
sutaisyti kelią* jeigu japonų or
laiviai drįs jį bombarduoti ir 
išardyti.

Kiniečiai yra pasiryžę dėti vi
sas pastangas* kad minėtas ke
lias nebūtų uždarytas. Kinie
čiai taip pat turį paruošę lėk-

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
spalių 17 d. — Rumunijos vy
riausybė įsakė visiems gyven
tojams pasitraukti nuo sovie
tų Rusijos sienų visoje Molda
vijos provincijoje. Vyriausybė 
aiškina, kad į minėtas sritis 
atvyksią vokiečių kariuomenės 
instruktoriai, todėl jiems esą 
reikalingos laisvos rankos.

Turima žinių, kad ten atvyk
sią ne vien tiktai instrukto
riai, bet ištisi vokiečių kariuo
menės pulkai. Rumunų vyriau
sybė buvo priversta visiškai pa
naikinti arba sumažinti muitus 
javams. Javai vežami Vokieti
jon.

bar jau galima laikyti pasenu-Ltuvų, kurie bandys pastoti
siais ir. reikės įvesti naujus pa- 

bet tiktai dabar reikalas per-1 tobulinimus. Roosevelt yra. pa
ėjo į teismo rankas. |siryžęs tai padaryti.|siryžęs tai padaryti.

lią atskrendantiems japonams. 
Vyriausybė įsakė vežti ginklus 
nakties metu* '

$1,000,000 elektrai
WASHINGTON, D. C., spa

lių 17 d. — Prezidentas Roo- 
seveltas paskyrė vieną milijo
ną dolerių St. LawrenCe upės 
pakraščiams ištirti ir naują 
elektros centralę pastatyti. Ka
nados ir Suv. Valstybių karo 
viršininkai mato, kad' abiem 
valstybėm reikalinga elektros 
jėga karo medžiagai gaminti.

Prieš keletą metų senate'bu
vo iškeltas reikalas statyti elek
tros stotį* bet tada senatas ne
patvirtino pasiūlymo. Milijoną 
dolerių Roosevelt ima iš dide
lių sumų* kurias kongresas jo .kad pačios Naujienos 
nuožiūrai yra paskyręs. ’ yra naudingos.

Grįžta Kennedy
LONDONAS, Anglija, spalių 

17 d. — Amerikos ambasado
rius Joseph Kennedy jau atsi
sveikino su Anglijos ministe
riu pirmininku Churchill. Jis 
ruošiasi kelionei į Washingto- 
ną.

Hull jį pakvietė, nes nori gau
ti gerą informaciją apie padė
tį Anglijoj. Kennedy norėjo at
sistatydinti, bet manoma, kad 
Hull nepriims jo atsistatydini
mo tokiu kritišku momentu. 
Nežinia kada Kennedy išva
žiuos iš Anglijos. Karo padėtis 
neleidžia iš anksto nustatyti 
laiko.

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

duoda naudą dėlto, Giedra, naktį šalta.
Saulė teka 6:05 v. r., leid

žiasi 5:06 v. v.
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D. Epusėnas

ANTISEMITIZMAS SOCIALIZMO ŠVIESOJE
Patyrinėjęs sudėtingą žydų 

tautos gyvenimą įvairiuose 
kraštuose, pastebime du istoriš
kus faktus. Vienas — tai, kad 
žydai, gyvendami šimtus melų 
įvairių tautų tarpe ir dalyvau
dami jų bendrame gyvenime, 
nesusiliejo su jais ir visuomet 
išlikdavo atskira nacionaline 
grupe. Dviejų tūkstančių metų 
bėgyje žmonija išgyveno įvai
rius savo plėtotės etapus: anti
kinio pasaulio žydėjimą ir žlu
gimą, barbariškų tautų pasiro
dymą istorijos arenoje, feoda
lizmo kilimą ir nykimą, kapi
talizmo kūrimąsi ir plėtotę ir 
pagaliau moderniųjų valstybių 
konsolidaciją. Visais šiais lai
kais ir įvairiose vietose gyveno 
žydų tautos nuotrupos, kurios, 
nors ir atitrukusios nuo savo 
valstybinės dirvos, bet nesusi-

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

AR JIESKAI 
DARBO?

- - - - - - - - - - - - SKAITYK KASDIEN-- - - - - - - - - -

INAUJlENASi
—- - - - - - IR TEMYK SMILTB—

"REIKIA DARBININKr
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

liejo su apsupančia aplinkuma.
Antras faktas — tai, kad žy

dų tauta visų tų amžių bėgyje 
buvo, tartum, išskirta iš žmo
nijos bendruomenės, kentėjo 
neįtikimas kančias, persekioji
mus ir neapykantą tautų, ku
riose jie gyveno.

Kuo galima paaiškinti tuos 
du faktu?

Dar savarankiško gyvenimo 
laikais savo valstybėje žydų 
tauta pasiekė aukšto socialinės 
kultūros ir nacionalinės p.čto- 
tės laipsnio. Visa tai suteikė 
žydų nacionaliniam organz- 
niui ypatingo tvirtumo ir pa
tvarumo. Jau tada buvo jų su
kurta daug dvasinių vertybių, 
kurios sekančius tūkstantme
čius veikė visų tautų dvasinį 
gyvenimą, pvz., biblija, prana
šų etika ir poezija, psalmių ele
gija ir lyrika ir t. t. Jau tada 
jų visuomeniniame gyvenime 
pasireiškė įvairių politinių ir 
kultūrinių grupių bei luomų 
trynimasis (sadukėjai, farizė- 
jai), o paskutinės kovos už sa
vo nepriklausomybę galutinai 
užgrudino žydų tautos atsparu
mą ir dvasios tvirtumą, kurie 
nulėmė jos tolimesnį istorinį 
kelią.

Be šių senųjų nacionališkai 
politinių ir sociališkai kultūri
nių žydų tautos savybių, tenka 
pastebėti dar du svarbius fak
torius, padėjusius susikristali
zuoti žydų tautos nacionaliniam 
vieningumui ir uždarumui. Tai 
jos etiškai kolektyvinis gyveni
mo pagrindas ir monoteistine 
religija. Kai, pav., senovės grai
kų estetizmas turėjo individu-* 
aLnį pobūdį (grožio kultas) < 
senovės žydų estetizmas turėjo 
masinį pobūdį. Dėl žydų religi
jos vaidmens tenka pasakyti, 
kad ji buvo nacionališkai kūry
binių ir konsoliduojančių žydų 
tautos gyvenimo faktoriumi. Ji 
griežtai izoliavo žydų tautą 
nuo ją supančių stabmeldiškų 
tautų, su kuriomis buvo veda
mos nuolatines kovos absoliu
tinei tiesai išlaikyti, kurios sau
gotoja ji save laikė.
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Kur VVendell Willkie per 13 dienų yra pasimojęs 

pasakyti 55 kalbas. f

žydus svetimu kimu valstybėje, 
kuriam jautė ne tik nepasitikę* 
j imą, bet ir tam tikrą baimės 
jausmą, kaip kažin kam nepa
prastam, nesuprantamam, keis
tam. Juo labiau augo valdan
čiųjų neapykanta žydams, juo 
labiau žydai glaudėsi tarpusa
vy ir kovojo už savo sunkią 
būtį.

<
iriais laikais antisemitizmas dar 
įaikė būtina pridengti savo nuo
gybę religijos ir įvairių “pasau
lėžiūrų” figos lapeliu; musų 
laikais jis atvirai tyčiojasi iš 
socialinės pažangos ir huma
nizmo pagrindų ir vykdo bar
bariškiausią reakciją^ Jis skirs- 

žmones, kaip gyvulius, į 
(rasinius) ele-

1119 Šilti lilstli Sinti. CBICIGO, ILL
Todėl ir ištrėmime žydų tau

ta išlaikė visais laikais savo 
visus ypatumus ir neištirpo ją 
supančioje aplinkoje. Ji nega
lėjo denacionalizuotis, nes jos 
kultūra turėjo daug priešingy* 

jbių kitoms, valdančiųjų tautų 
kultūroms. Pastarosios laikė

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP $9.50

geriausių
$7.65

HOUSEHOLD LINENS
2648

COPR. NtsDUciurr $£ftVlC8, ing

PĄTTERN 264F
- Išsiuvinėjihlai baltiniams.

I NAUJIENOS NEEDLECRABT DEPT 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė.... ..— .........   -.........

No. 2648

Adresas................... ...

Miestas ir valstija.

ginį antisemitizmą tik minėto
mis žydų tautos nacionalinėmis 
ir religinėmis savybėmis? ži
noma, kad ne. Krikščioniškai 
visuomenei, kurios religines 
dogmos ir dvasia taip artimos 
žydų religijai, minėtos sąlygos 
galėjo būti priekabė, bet ne 
priežastis. Tikrosios antisemi
tizmo priežastys gludi realiuose 
ekonominiuose gyvenimo inte
resuose. Visais laikais antisemi
tizmas rasdavo palankiausią 
sau dirvą tokiose socialinėse 
bei politinėse struktūrose, ku
rios rėmėsi kastų, luomų; ir 
aprūpintų sluogsnių brutaliu 
egoizmu ir “stipriojo morale”. 
Tokiose nelygybe paremtose są
lygose visuomet pasireikšdavo

to 
“biologiškus” 
mentus ir akiplėšiškai rodo sa
vo vidaus žvėrišką veidą.

Jei palygintume dabartinių 
laikų antisemitizmą su viduri
nių amžių antisemitizmu, tai 
pamatytume, kad, nežiūrint jų 
išorinio panašumo (brutalumo, 
žvėriškumo, masinių žydų per
sekiojimų ir ištrėmimo), tarp 
jų yra principinis skirtumas. 
Vidurinių amžių antisemitiz
mas veikė tų laikų žmonijos

mlturos ribose, žydų persekio-' būti nuosakus iki galo. Jo ne- 
tojai rėmėsi, neteisingai supras- sąmoningumas pasireiškia 
;ais krikščioniškos pasaulėžiū
ros dėsniais. Jie sakė, kad žy
dai klajoja tamsumoje ir nu- : 
tolo nuo tiesos kelio, todėl 
kiekvieno gero krikščionies pa
reiga yra tokiems paklydėliams 
parodyti tiesos kelią, panaudo
jant bet kokias, net ir žiauriau
sias, priemones. Jei žydas to
kiomis sąlygomis priimdavo 
krikščionių tikėjimą, jis laimė
davo iš karto du gyvenimus: 
dangišką ir žemišką.

Rasinis antisemitizmas, prie
šingai, neturi jokių “kultūri
nių” bei žmoniškumo tikslų, 
jis skelbia tik biologišką prin
cipą. Žmoniškos kultūros vietą 
užima gyvuliškas kraujas. Ari
jų kraujas neva turįs aukščiau
sias savybes, o žydų kraujas — 
blogiausias. Jis užkrečiamu lai
komas net ligi ketvirtos kar
tos.

Įdomu pastebėti, kad moder
naus antisemitizmo ideologija 
logiškai turėjo privesti ir prie 
antikrikščioniškų išvadų. Asi- 
rologijos profesorius Fridrichas 
Deličas savo veikale “Die graue 
Tauschung” stengiasi įrodyti, 
kad biblijos vertė yra labai 
menka ir žema, ir todėl ji tu
rinti būti išmesta iš krikščioniš
kosios teologijos. Jo mokiniai 
padarė dar toliau siekiančių iš
vadų, “žydiškos krikščionybės 
vietoje” jie reikalauja įvesti 
naujus — germanų stabmeldiš
kus dievus: Votoną, Torą ir k t.

Tokiu budu mes matome, 
prie kokių nesąmonių gali pri
eiti antisemitizmas, norėdamas

ne 
tik pasaulėžiūros srity, bet ir 
visose kultūrinėse, ekonominė
se ir politinėse gyvenimo ap
raiškose. “Antisemitizmas — 
tai kvailių socializmas*’, pasakė 
kadaise Bebelis. Tuo jis norėjo 
pabrėžti antisemitizmo tuštu
mą socialinėms problemoms 
spręsti.

Mrs. A. K. JARUSZ
_______ _____ PHYSICAL 
KKBOSMJ THERAPY

and MIDWIFE 
||^6630 S. Western av.

t ‘ Telefonas: 
HEMLOCK 9252

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

DR. STRBKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vąl,: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

AKIŲ SPECIALISTAI

■■■i ' ■ I , ,| —„IĮ, — t

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2846 
Valandos nuo 9 iki 8 Vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

NamųTel., yiNCENNES 5^
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

ir pasipiktinimas,, kuris tiesio^ 
giai grėsė valdantiesiems. Savo 
kailį begelbėdami, jie visuomet 
tą masių neapykantos bangą 
gudriai nukreipdavo mažiausio 
pasipriešinimo linkme — į žy
dų tautos pusę. Jeigu žydų ne
būtų buvę, juos, arba ką nors 
panašu, butų tekę surasti.

Žydų persekiojimu buvo suin
teresuoti ne tik stambus valdo
vai, bet ir imestelėnų luomai ir 
smulkioji buržuazija, kurie 
žyduose matė pavojingiausius 
savo konkurentus. Jie visuo
met darė žygių valstybės ir 
savivaldybės sferose neįsileisti

bes bei savivaldybės tarnybas; 
Darbininkai ir ūkininkai nie
kad nebuvo ir nėra suintere
suoti persekioti žydus, tik dek
lasuotieji jų elementai buvo ir 
yra kitų naudojami savo poli
tiniams tikslams.

Tam tikros inteligentijos da
lies — negalinčių savo jėgomis 
ir sugebėjimais prasimušti na
tūraliu budu į gyvenimą — ir 
tam tikros 
jos dalies, 
gyvenimo 
smarkaus
mosi sugriauti, tie deklasuotie
ji elementai buvo stumiami į 
antisemitizmo akcijas ir turėjo 
sudaryti neva visuomenės bruz
dėjimą. Visų šių tamsių ele-

smulkios miesčioni- 
kurių ekonominiai 
pagrindai buvo 

kapitalizmo pietoj i-

lalizmas virsta specialiu žydiš
ku kapitalizmu, o kapitalizmo 
ydos ir blogybės — specialio
mis žydų tautos budo savybė
mis. Budinga tai, kad, nežiū
rint aštrios kritikos ir smerki
mo žydų užimamų pozicijų, tie 
patys ideologai kuo smarkiau
siai stengiasi tas pozicijas iš 
žydų paveržti. Juos palaiko ir 
tos reakcinės visuomenės jėgos* 
kurios yra suinteresuotos su
laužyti radikaliu} 
jną ir sustabdyti 
pergalės artėjimą.

Aukščiausį sąvo 
laipsnį antisemitizmas pasiekė 
pokariniais, totalinių valstybių 
atsiradimo, laikais. Ankstyvas-

demokratz-* 
socializmo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
v i' . j (}< •

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
k DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4^95-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

MMom. LAFAYETTE mfl

Klausykite taiusų radi* programų Antradienio ii šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1489 K.) 

ra POVILU IALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
iiniliiiiihlillbitiiHilitiliHiiitiii

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii n litui

liiiiiiiianicii na litui imi tini n iim 

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE 
lllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllll

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

,, a , ii į h .4 .............................................................— ■ . .... .. ............

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

~ TeL YardS 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. A JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

Ofiso valandos: nuo
7-—9 vai. vakaro ir pagal jutartį 
Ofiso TeL 
Namų Tel.

ir nuo
ir pagal sutartį 
PROSPECT 6737 

VIRGINIA 2421

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

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

KITATAUČIAI

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

DK. 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 
eiektrikos prietaisus.

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

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neątsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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. HAUSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSK)
DANTISTAS 

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

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

TeL LAFAYETTE 3050

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
— Ii l.h.l. ■■■? . ... ■■■—

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 8L 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 

___ ofisas—3323 So. Halsted S L 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

Miesto 
Kamb. 
Namų

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų tel.—-Hyd« Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL ViCtory 3679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE**
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I Apie įvairius Dalykus I
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AFRIKOS DŽIUNGLIŲ BURTAI
■ ■»■■■■ ■■■Daug esame skaitę ar girdė- glijon, ilgai gyvenusi tarp lau- ję apie įvairiausius burtus, ke-kinių Afrikos tautelių ir stro- rėjimus, šventus gėrimus, kei-.piai tyrusi jų gyvenimą, taip stas apeigas bei giesmes, ku- pat pasišovė gelbėti Afrikosstas apeigas bei giesmes, kurias atlieka indų, afrikiečių ir kitų puslaukinių ar visiškai laukinių tautų dvasininkai. Stebimės tų tautų .primityviškumu, tamsumu, ir burtais, kuriais vodavaujasi kiekvienoje savo kasdieniško gyvenimo smulkmenoje, be paprasto smalsumo, jokio susidomėjimo mumyse nesukelia.Tiesa, devyniasdešimt devynis procentus jų burtų sudaro paprastas šarlatanizmas ir apsukrumas,- kuriuo jie mulkina paklusnesnius savo tautiečius, stengdamiesi išlaikyti savo privilegijuotoje ir garbingoje padėtyje, tačiau vienas procentas jųjų burtų vis tiktai negalimas išaiškinti paprasta apgavyste, čia yra kažkas, kuo susidomėti verta ir mokslui.Vienas negrų vadas ir burtininkas, vardu Jugobia, šiuo metu keliauja po Angliją, dėdamas visas pastangas kaip nors sudominti baltuosius žmones Afrikos “daktarų” išmintimi. Jugobia daugelyje miestų demonstravo savo burtų meną ir, pasisekimo paskatintas, kreipėsi į Anglijos švietimo ministerijos įstaigas, prašydamas globos Afrikos burtininkams, kuriuos besiskverbianti civilizacija gobia

Per ilgus savo bendravimo su laukiniais metus ši prancūzė visiškai nesižavėjo burtininkų fokusais, ceremonijomis bei fantastiškais kostiumais su visokiais galvos apdarais iš kaukolių, nupjautų pirštų karolių ir pan., tačiau giliai įsitikino, kad kai kurie jų verdamieji gėrimai, tam tikros hipnozės formos ir sugebėjimas perkelti savo valdinius į transo būklę —visa tai, jos manymu, turi mokslišką pagrindą.—o—1933 metais grupė tyrinėtojų kreipėsi į boru, prašydami ją prancūzų ponią Os- finansuo- ti ir dalyvauti jų ruošiamoje ekspedicijoje į Prancūzijos Kongo ekvatorinėje Afrikoje.Ji mielai sutiko, ir, šit, prieš seseris metus dvylikos žmonių būrelis išvyko tyrinėti džunglių gyvenimo.Po metų, pabaigusi savo dar-tėviškės ir kultūringo gyvenimo, nusprendė grįžti namo, bet Osborn buvo taip susižavėjusi burtininkų menu, kad pasiryžo likti džunglėse viena ir
baigianti išnaikinti. Ju- tvirtina, kad atvežti Ąn- afrikiečiai burtininkai padėtų kovoti su prie- ir burtais, išaiškindamit arais kultūringuose kraštuose tarpstančius įvairius “laimės spė_- jikų” . “spiritistu’’, > Baip pa'- prasčiaitšiųš mėnaUdenusJ *Kiek šiam juodukui pavyks

Iš pradžių, kaip ir visi baltieji, ji žiurėjo į afrikiečių burtus kaip į nesąmonę; didieji burtininkai ir žyniai, jos manymu, buvę įvairus nenaudėliai ir apgavikai. Iš grįžusių keliautojų ir misijonierių ji buvo girdėjusi tą patį. Bet dabar jos naktinės išvykos ir savomis akimis regėti dalykai įtikino ją, kad Afrikos burtinin- kystė yra tikras mokslas ir kad paprastai keliautojai po Afriką tepažino jos gyventojus tik iš vienos pusės.Taigi, kai prancūzų ekspedi-
ninku nuopelnais civilizacijai, nežinia, tačiau šiomis dienomis jam į talka stojo viena balta moteris, ponia Osborn, atvykusi Anglijon tokiais pat cija grįžo į civilizaciją, Osborn reikalais, kaip ir Jugobia.Ponia Osborn, turtinga pran- na. Tuo metu ji jau buvo įsi- euzė biologė, atitekėjusi An- gijusi keleto vietinių vadų pa-nutarė pasilikti džunglėse vie-

Gavote DAUGIAU negu tikėjotei

H i ra m Waįkers D e Luxe

“DVYNUKAI!”
RYT|, KADA DAKTARAS TARĖ

R mėgstat gryną?- Aukštą? Mai- 
šytą? Bet kaip ji pilsite jus patirsite 
tikrą patenkinimą kada paragausite 
Hirarn Walker’s De Luxe! Švelnus, 
puikus ir pilnas skonio ... Jis toks 
bourbon kurį jūsų draugai pamėgs. 
Prašyk jo šivakarą. Įstok i tūkstan
tines jo rėmėjų eiles!

duoda daugiau negu 
tikitės — Gardaus 

Skonio

—už mažiau negu tikę- 
tumėte mokėti

15* už stikliuką prie 
Dauguma Barų

90 proof

Straight ftourbrt 
u/hiskeyDeLoxe

IS Ą fOUR YtA**0^

STRAIGHT BOURBON WHISKEY
Hiram Walker & Sons Ine.. Peoria, III.

mėlio ir už šį nusikaltimą skiriama bausmė buvo magiška mirtis.

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.

C© A t
►

r

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

PIRKIT DABAR! — i
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

... $6.00

... $6.00

... $6.25
.... $5.75

$5.25 
ŠAUKITE

Rentals
3 MONTHS

$5
Rentai Applied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Phone LAFayette 3534

turtą ir laime <. v

gimdyti vaikus.

padarytą skriaudą, ruošdamasis rinktis sau tą, įvarė ją į vandenį. Po po-= žmoną, pirmiausia kreipiasi į ros sekundžių dešimtys kro-Įžynį patarimo, žinių apie bu- kodilų staiga sujudo, ir pa-'simosios žmonos praeitį, būdą, sigirdo šiurpuliais veriantis nasrų garsas. Oš
Bvafktaka

ti, tuojau po vidurnakčio suatitinkamomis’ em o n i j om i s | k a u k š i n č i ųišrinktasis bausmes vykdytojas-boru žioptelėjo iš baimės,mačiusi ilgus, į skustuvus

sitikėjimą, kurie supažindino ją su įžymiaisiais apylinkės kaimų burtininkais-Beveik kasdieną ji turėjo progos matyti burtininkų ir raganų darbą. Ji matė juos “už- buriant” žmones, malė juos mirtinai prakeikiant vyrus irmoteris; savo akimis ji matė j žynius prisiartino prie namelio, juos užtraukiant dideles nelai- kuriame pasmerktasis vargšas našius kraugerių dantis, mes vien savo valiosJjėga, ar- kalėjo, b a panaikinant Idtį ‘burtus.Ne vieną kartą ji pati lydėjo burtininką, skubiai iškviestą į kokios nors nelaimės vielą.Vieną naktį jai teko būti i šiurpios magiškos mirties liu-| dininke. Kaimo žynių taryba buvo pasmerkusi vieną kaimo gyventoją mirti. Šis žmogus buvo pavogęs ietį iš šventojo na-

pa-pa-+r, , , : .. . . Nepraėjo ne minute — kiaurai buvo Moru moliniu šie- I-v,, ii-' . r . 'v - le dingo šimto uodegų suplak- nų trobele, sunkiomis medine-;. . , . ... . ,. , ... , ~ to vandens putose- BvafktakaImis durimis ir be langų. Os- . v, . . ,_ 'pamojavo savo užburta lazde- įborn leido stebėti - bausmes ■ . . v . , v, , .. , . .V1 . .y ,. .V tie, garsiai susuko kažkokį uz-Iįvykdymą visiškai iš arti. Ji is-', . . v , . L ., . .v-V. v . -t I keikimą ir pamažu, be jokiossieme savo kišenini švyturėli,1, . _ v.v _ . , . _...i ’ . _ v . , . (baimes izenge i vandeni. Mil-Ižiniškas krokodilas prisiartino > ir iškėlė savo snukį.i Sukaukęs kažkokiu velnišku į balsu, Bvafktaka sušėrė jam lazdele. Krokodilas jo jau nebepasiekė. Tą valandėlę, kai pasakoja Os-/lazdelė palietė jo snukį, krokodilo nasrai susičiaupė, milžiniškas kūnas beveik visas iššoko iš vandens, tampomas baisios konvulsijos, perlauž ilsios jo nugarą, paskui supara- ližuotas tėškė į vandenį ir nuskendo kaip akmuo. Piktai šypsodamasis burtininkas apsisuko ir palengvėle išlipo į krantą ir ramiai pamojo prancūzei sekti paskui jį į tą vietą, kur jis buvo pažadėjęs jai pa- iėškoti žolių, iš kurių ypatingu bud u išvirtas gėralas galėsiąs apsaugoti ją nuo visų priešų.Kitą kartą Osborn buvo nuėjusi su žyniu pasižiūrėti jo kovos su piktuoju burtininku, užbarusiu apylinkės mokytojus.“Ištisas savaites”, pasakojo Osborn, “šie vargšai, suvedžioti mokytojai bjauriausiai ištvirkavę su mokiniais, ką jie ir toliau butų darę, jei ne žynio įsikišimas, sutrukdęs nelabus piktojo burtininko darbus. Aš iki šiol negaliu suprasti, kokiu budu žynys surado tą nedorąjį burtininką, tačiau nėrą jokios abejonės, kad žyniai turi ypatingą jėgą -r- kuria jų akys gali “kiaurai” peržvelgti burtininką ar burtininkę ir perskaityti jo arba jos slapčiausias mintis.Žyniai ne tik gydo savot tautiečių dvasios ir kūno ligas, bet veikliai dalyvauja ir jų šeimos gyvenime, sprendžia šeimose

iį vagi ir pradėjo laukti. Pen- . i • . ■ . .v . . > ipne jokias minutes viešpatavo tyla,lį , K tik iš tolimo kaimo sklido gar- sas būgno, kurį daužė besimokydami jauni burtininkai.“Tik staiga”, boru, ‘‘pasigirdo šnypštimas. Didelė šventoji ietis, kurią buvo paslėpęs vagis, atsirado iš kažin kur ir pervėrė vagies kūną. Aplinkui nebuvo jokios rankos, kuri butų galėjusi ją paliesti, ir aš esu daugiau, negu tikra, kad jos nematė niekas nei kambario viduje, nei už storų sienų bei durų, v G GKitą dieną aš nuodugniai apžiurėjau trobelę, stengdamasi išaiškinti, .kaip galėjo “stebuklas” įvykti. Bet po visų savo pastangų aš įsitikinau, jog mano draugas, burtininkas, buvo teisus, sakydamas, kad vienintelis būdas, kuriuo galėjo būti įvykdyta bausmė, tėra magija.”Vieną iš pirmųjų nesuprantamų žynių jėgos demonstracijų Osborn teko matyti po lo, kai ji persikėlė gyventi pas vieną tolėliau gyvenančią tautelę. Ji labai susidraugavo su vyriausiuoju žyniu Bvafktaka, įvairių žolių ir iš jų verdamų vaistų žinovu. Bvafktaka nusivedė ją į upės krantą, norėdamas parodyti jai savo- jėgą gausiai privisusiems upės krokodilams. Dieną prieš tai 'trejų metų kaimelio viršininko suims buvo nuėjęs į šią upę vandens; nespėjo berniukas prisiartinti prie kranto, kai didelis krokodilas pačiupo jį. už kojos ir nusitempė į dugną.Tą rytą, imdamas su savimprancuzė, Bvafktaka užsidėjo kilusius ginčus, grąžina vyrui

la savo tautiečių tarpe prancūzės Osborn nepatenkino. Ji ėmė prašyli burtininkus parodyti jai ką mirs iš savo burtų, kas jiašalintų visas jos abejones-Ir, štai, vieną dieną, praėjus jau kelčiai jos gyvenimo Afrikos gelmėse metų, pasitarę žyniai misjirendė leisti jai jia-tams išbandyti.Prieš keletą savaičių OsbornG Gbuvo pradėjusi sirgti tėvynės ilgesio liga. >Ji paklausė žynių, ar jie negalėtų parodyti jai, kaip gyvena tolimoje tėvynėje jos namiškiai ir pažįstami.susėdę aplink laužą, ėmėsi savo burtų: šaukė dvasias, darėdeglus rankose, pradėjo šokti pasiutšokį, sukrito visi ant žemes, o vienas iš jų padavė jai kažkokių baltų miltelių ir pė juos tuojau suvalgyti.Veltui stengėsi ji ištirti, kie ir ko tie milteliai buvo gaminti. Niekais nuėjo, ir
lie-ko- pa- jos vėlesniam ištyrimui — stovįs prie jos burtininkas atidžiai žiurėjo, kad ji visus miltelius išgertų.Po to ją palydėjo namo, į jos pirkelę, ir paguldė į lovą.“Po kelių minučių”, pasakoja Osborn, “aš netekau sąmones. Rodėsi, kad mano mintys keliauja toli, toli, kol, pagaliau, pasiekė Londoną. Aš ten pamačiau viską. Gimines, namus, draugus, net tuos, kuriuos buvau bepradedanti užmiršti.Tačiau nuostabiausia, kad kitą rytą prabudusi aš galėjau prisiminti kiekvieną savo matyto vaizdo smulkmeną, dargi įvairiuose teatruose statomus veikalus, kino-teatrų filmas, laikraščių paveikslus, paskutines madas ir aktualiausias pasaulio politines naujienas.Visa tai, ką aš mačiau, susirašiau- Paskui pasiunčiausavo plunksnuotą kepurę ir ap- pabėgusią jo žmoną, šeimos ži-'Londonan laišką, sužymėdama siginklavo lazdele, padaryta iš dinio griovikams nustato bau- visą eilę klausimų, liečiančių suvytų žmogaus plaukų ir ap- das ir patys prižiūri, kad vy- mano matytąjį vaizdą, ir—ne- .Pjaiešais savo ras biitų tinkamai atlygintas paprastam savo nustebimui,—

■ —. • • ■ «• •• <
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KAINA 15 CENTŲTik ką gavome naują madų knygą, kurią galite gauti pas mus. Siųskite savo orderius:
Vardas

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Chicago, UI.

Adresas

Miestas

Valstijasužinojau, kad mano regėjimas iki pačių smulkmenų atitikoOsborn turėjo daugelį progų stebėti afrikiečiu “daktarus” v gydant ligonius. Įdomiausiai buvo gydomi du maži berniukai, sirgę liga, panašia į ma- lariją.Abu ligonys suklaupė vienas šalia kito, tuo tarpu burtininkai vaikštinėjo aplink juos ratu, giedodami burtų giesmes. Po kurio laiko berniukų veidus apėmė giliaus miego išraiška ir burtininkų giedojimas pasiekė aukščiausią laipsnį. Pagriebę dvi gyvas vištas, burtininkai švaistėsi jomis ties pat vaikų kūnais, kad liga iš šių pereitų į vištas. Po šios keistos ceremonijos abu paukščiai buvo paaukoti “Legbai”, dievukui, tariamai saugojančiam šeimos laimę.Didžiausią įspūdį Osborn vis tik padarė jos dvasios kelionė į Londoną. Ji tvirtai įsitikino, kad džunglių burtai nėra paprasti burtai.
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.lipinta moliu.
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PubHfthdU Ddiiy Ežcėpt Šutiday By 
Thd Lithuanižih Nėws Pub. Co., Ine.
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Telephone CANal 8500.

SUbščtiption Kates:
$5.00 pfet yėat iii Canada
$5.00 per year outsitfe of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Užsakymą kaina:
Chicagoje—paštu:
' Metams

Pusei metų ........
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesidiriš ___ ......
Vienam mehešiui .....

Chicagoj per iŠsiuhtinetojus
Viena kopija ........ .............
Savaitei ............... ...............
Mėnėsiiii _____________ ....

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
pastų: (Atpiginta)

$5.00
.... 2.75

$8.01) 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

. 3c 
18c 
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tiek darbininkams. Tas tribunolas pradėjo veikti nese
niai, bet jau spėjo daug nerfUslpratimū išlyginti.

Tribunolas šhsideda iš žmonių, kuriė yta pasižymė
ję šavd bešališkumu. Kaip gėrai jis savo pareigas atlie
ka bus numanu iš to, jog jis patvaritė, kad moterims bu
tų mokamas toks pat atlyginimas, kaip ir vyrams, jei 
j oš atlieka vy rų darbus, nežiūrint to, kad darbdaviai tam 
buvo labai priešingi.

Entered ds Second Class Mattėr 
MarCh 7th 1014 at the Post Offide 
of Chlcago, 111., undef thė act of 
MdrcH 3rd 1879.

NdUjienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia NdU- 
jiėfid Bendrovėj 1739 S. Halštėd St, 
Chlcago, III. Telefonas Carial 850b.

Metams
Pusei metų ,.........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ___ u____ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ......    $8.00
Pusei metų ...... r... ..... —......  4.00
Trims mėnesiams  ...........2.50

. Pinigus reikia siųsti pašto Mbhėy 
Orderiu kartu su užsakymu.

KAS KLIUDĖ?Laikysis neutraliai
ArflėfikOŠ Darbo Federacija nutarė laikytis sriVb tra

dicinio nusistatytno ir šiais rinkimais. Vadinasi, Vadovy
bė neindorsavd nė vienos partijos kandidato į prežidefi- 
tus. Pasirinkimas paliekamas narių nuožiūrai: jie galės 
balsuoti taip, kaip norės.

Tačiau kitų kandidatų pasirinkime (šėtiatririų, gu
bernatorių ir t.t.) federacija nebUs neutrali: ji indorsuos 
tuos kandidatus, kurie darbininkų reikalams yra labiaū 
paiaftkiįSi

-r.—. ---------------:--------Keista unija
Iš Anglijos ateina žinia, kad ten susikuri nauja uni

ja, kuriai galės priklausyti dvasiškiai ir įvairių Religinių 
organizacijų darbuotojai.

Unijos steigėjas yra Rev. Rbbert Doble iŠ Londono.
Savo atsišaukime Doble sako, jog dvasiškiai taip pat 

yra darbininkai ir todėl turi teisę priklausyti unijai, kuri 
rūpinsis jų reikalais.Pažadėjo paramą

VuiifctHivferyjfe {Vyko Kanados unijų kongresas, ku
rkine dalyvavo čiaude P. O’Reilly, Amerikos Darbo Fe
deracijos atstovas. Savo kalboje O'Reilly pareiškė, jog 
Amerikos darbo žrridhėš niekuomet neleis bet kuriam dik
tatoriui (Hitleriui^ Stalihui ar Japonijos imperatoriui) 
pavergti Kariaddg d#ff)ijiiilkus; ’ 1 ' ' > >

toliau O’Mjeilly pasiūlė sudaryti glaudesnius ryšius 
sti Ibtynų Amerikos darbininkais. Suartėjimas Amerikos 
koiitifierito darbihihkų šiuo momentu yta ypač svarbus, 
liard gaišfas, kuris siaučia Europoje, gali persimesti ir 
i šĮ korttinehtą, t)arbininkų tarpe todėl turi būti vienin- 
gUmrify kad jie galėtų atremti visokių diktatorių pasu 
mojimus.

--
kydamas tuą kolonijas, jis sten
gėsi hšfhfehiŠkal ŠUšipažiiiti sū 

Vieną dieną republikonų kan- įVUifių tUUtų vfeikėjdiš. Pėrttili 
didatas į prezidentus, Wendeli jis lankėsi ČlliCrigOjU Ir būvb 
Willkie, kaltina prezidentą Roo- 
seveltą kėlimu aliarmo dėl ka
ro pavojaus, o kitą dieną jam 
prikiša lengvapėdiškumą. Girdi, 
irezidentas Rooseveltas dar 
oernai pavasarį permatė karą 
;ačiati nieko nedarė Amerikai 
sustiprinti*

Faktai rodo, jog prezidentas 
30oseveltUs stengėsi Ameriką 
oriruošti galimam konfliktui, 
iet jam visą laiką kliudė kaip 
tik to paties Willkie partijos- 
žmonės, štai ką apie tai sako 
vienas Ne\V Yorko laikraščių:

“Willkie yra linkęs užmirš
ti, jog pernai dar gegužės 
riiėiiešį prėžidentas pasisakė 
už neutralumo įstatymų pa
keitimą. Tarti reikalui jis bu
vo sušaukęs senato vadus. 
Bet senatorius Borah, įtakin
gas užsienių reikalų komisi
jos narys ir republikonų šu- 
laš, pareiškė ptezidentui, kalį 
jis, Borah, iš patikimų šal
tinių turįs žinių, jog šiais me
tais karo Europoje nebusią. 
Dėlei to įstatymų pakeitimas 
liko atidėtas iki rudens. Nei 
kai katas prasidėjo, tai ir ta
da senatorius Borah įrodinė
jo, jog tai riėra rimtas karas. 
Už tai, kad Anglija galėtų A- 
jner ikb j efų pirktis r eikali n gų 
karui dalykų, balsavo tik 7 
republikonai senatoriai, o 
vienas balsavo prieš. Iš tų 
faktų gal Willkie supras, ko
dėl prezidentas, numatyda
mas karą, tiek mažai tegalėjo 
padaryti šio krašto apsigyni
mui sustiprinti”.

užstikęs į “Natijiferiris’\
“Conimbri GfoUhd” eis kas 

trys hiėhėsiai. Pffehlimėhita tnė^ 
tamš du doleriai. Adresas — 
222 Fburth Avė., Ne\V York;

ANGLAS APIE LIE
TUVIUS

Reikalauja balso NAUJAS ŽURNALAS 1

Dabartiniu laiku Amerikoje eina didžiausias prisi
ruošimas apšigyhimui. Skiriami bilijonai dolerių karo 
reikalams. Galvatrūkčiais plečiama pramonė, kuri turės 
parūpinti amunicijos ir įvairių ginklų.

Visoje toje apsigynimo programoje darbininkų baP 
so nesigirdi, su jais nebandoma pasitarti tais ar kitais 
svarbiais klausimais. Taip neturėtų būti, nes sklandės- 
niam kooperavimui būtinai reikalinga, kad tam tikri ap
sigynimo planai butų Vykdomi pasitariant su darbinin
kų atstovais.

Tokią nuomonę reiškia American F e d e r a- 
t i o n i s t žurnalas; kuris yra Amerikos Darbo Fedėra- 

’cijos organai
■’ Reikalavimas Viski pagrįstas. Anglija yra geriausias 
‘ pavyzdys to, kaip daUg gero gali padaryti nuoširdus dar* 
bihinkų kooperavimas su vyriausybe.

A ' ***Arbitracijos Tribunolas
Anglija vfri štišltėmUsi mirties kovoje sti Hitleriu. 

Paprastai tokiais atvejais, kai ėirik žūtbūtinė kova, ne
labai tesiskaitoma su visokiomis vienos ar kitos gyven
tojų grupės teisėmis* Daugiausia, žitioma, tenka nuken
tėti darbininkams^ kurių Veikimo laisvė labai suvaržoma*

Totalinėse Valstybėse (pavyzdžiui; Vokietijoje ir Ita- 
H joje) dafbinirikai yra tiesiog Vergų padėtyje. Jie jokių 
reikalavimų negali statyti ir turi tėnkihtife tuo, kas jiėmš 
duodama.

Visai kas kita yra Anglijoje: ir krltihąoje saVo isto
rijos valandoje ji sugebėjo Susitvarkyti taip, kad darbi; 
ninkal bebūtų traktuojami lyg kokie vergai.

Dabartiniu laiku darbas turi būti atliktas labai nė» 
palankiose sąlygose. Tarp darbdavių ir darbininkų įvyks
ta įvairių nesusipratimų. Ramiu laiku tie hesūsipratimai 
gana dažnai privesdavo prie streikų. Bet karo metu, ka
da bandoma visais budais suintensyvinti produkciją, apie 
streikus negali būti ir kalbos. Tačiau kad darbininkai ne
būtų skriaudžiami, tai liko sukurtas arbitracijos tribu
nolas, kurio sprendiniai yra privalomi tiek darbdaviams,

Šiomis dienomis pasirodė 
naujas žurnalas vardu “Coih- 
mon Ground”. Jisai yra skiria
mas Amerikoje gyvenančių tau
tinių mažumų apibudinimui.

Amerika buvo žinoma kaipo 
“melting pot”, kur suvažiavo į- 
vairiausių tautų žmonės. Pbr 
pereitą šimtihetį, anot “Cohi- 
mon Grotirid”, į Ameriką atvy
ko 38,000,000 ateivių, kurie pri
klausė įvairioinš Europos tati- 
tohis. į tą skaičių nėįėjo anglo
saksai. Tų ateivių vaikai ir vai
kų vaikai sudaro ptisetihai di
delį nuošihitį dabartinės Ame
rikos gyvehtoj ųt

šio šimtmečio pradžioje, iki 
pat pas&Ulinio karo, ateivybė ir
gi buvo pusėtinai didelė. Todėl 
ir šiandien Ariierikoje yra mili
jonai gyventojų, kurie atvyko 
iš senojo pasaulio; Tie ateiviai 
priklauso 60 įvairių tautų ir ra- 
siM-

Naujasis žurnalas šiekšte su
pažindinti skaitytojus su tomte 
tautomis bei jųjų problemomis: 
kada tų tautų žmonės pradėjo 
atvykti į Ameriką, kaip jie čia 
įsikūrė, kaip gyvena, kokie yra 
jų papročiai ir kokius kultūrom 
lobynus jie yra sukurę.
’ Pirmas kalbamo žurnalo mir 
meris įvairus ir įtin įdomus. 
Redaguoja jį išgarsėjęs rašytb* 
jas Louis Adamie.

Tinkamesnio žmogaus toilis 
pareigoms sunku butų ir suras
ti. Adamie yba kilęs iš Pietų- 
slaVijos. Į Ameriką jis UtVyko 
būdamas 14 metų amžiaus. Vi
są laiką domėjosi įvalridmi^ 
tautomis, kurios gyvena šioje 
šalyje; Specialiai apvažinėjo di
desnius miestus, kur yi*a stahi- 
besriės ateivių kėlonijos; Lrin-

Sh Miščikas-Žiėmys

Anfro pasaulio karo 
mėtines praleidus.,

(T^ihys) ,m
Betiė šVrifbirilteiriŠ klausimas 

amėrikifečiaiiiš Uir Amerika į šį 
kafą įsikiš riV p&ftillkš heutralė?1

Grynai- nfeutfrilią valstybių 
j&U ŠiUndiferi nėra. Š; Amerikd 
pdilirižU rUoįiasi .fnestis šin ka- 
fan, hor's Ithlba dpie larptauti- 
hfeš sdtartte ir tit. Amerika tu3- 
fČŠ kdbari įsikišti taip pat viėri 
ibdėl, kdd niekdš neįgytų žalia
vos Šaltinilį mbildpolio. Ir ji ne

kartu kiekviena nori daugiau 
gttuti ir daugiau duoti, o visa 
tai pranyks, jei pagrindai! pa
saulio Ūkio bus pastatytas ne 
valstybės, atskiros tautos, ger
būvio principas, bet visos žmo
nijos.

Kvaila hitleristų teorija apie 
Į busimą aukso valiutos panaiki
nimą, nes ne auksas kaltas, bet 
nesusikalbėjimas ir noras vie
nas kitam pakenkti.

Tai višai neshdėtinga ir visai 
VlSri turi ir prildriUŠO nuo liku- a^kū, jėi tnes vieton valstybių 

’• ’ | paimtume pavieniui žmories, t.
y. slilhažintUine pasaulio turį, 
šiandien koVbja du puodžiai dėl 
dvifejų ir tų pačių dalykų: dė 
puodų pardavimo ir molio ga
vimo.

Vienas puodžius turi molio

MargumynaiKaip redaktoriai praturtėja
lai k- 
savo 
p?n-

kišenėje.
su

Anglijoje leidžiamas “The 
Geographical Magazine” rugpiu- 
Čio mėnesio numeryje turi la
bai įdomų siraipshį antrašte 
“The Lithuariianš’\ Straipsnio 
autorius yra Rex Hardingė;

Hardinge feavo gana iššdmų 
straipsnį pradeda pareiškimu, 
jog lietuviai yra keisti žmonės, 
Europos rasių misterija; Prifeklii 
jis paduoda legendą apie Rdih- 
byno kalną, su kuriuo esąs su
sijęs Lietuvos likimas. Kai tas

ti į upę, tai tuo metu Lietuva 
pergyvėnusi tragediją: ji nute
kusi iiepfiklausoihybėš. Bfet ka
da kalno griuvimas pašilioVės 
tai LiėtUVa ritgiiriUši if nepri 
klailšOmybę atgavtiši...

Sprendžiant iš paskutiniųjų 
įvykių, matyti, kad tas kalnas 
ir vėl pradėjjo griūti, lies Lietu
va jau nebeteko nepfiklaūsoniy- 
bėš...

Autorius pakartoją filosofe 
Kanto žodžius: “Lifehiva tuf 
būti išsaugota, ries jos kalba 
yra raktas, kuris atidaro ūe tik 
filologijos, bet ir istorijos pa
slaptis”. -

TrūmpUi,> aiškiai ir gana tik
sliai atpasakoja Lietuvos liūd
ną ištbfiją ir tds kančias, ktP 
rids tėko lietuviams išgyventi; 
kovojaiit su priešais.

Straipsnis baigiamas aprašy
mu ceremonijų, kurios kasdien 
būvb atliėkUmoš prife nėžinomO 
kdfėivio kapo Kdūiiė.

Tbš ėefėindriijbš; šdko auto
rius, dičkiai parodo lietuvių 
dvašią ir ryžtiiiguiną kbVoti Už 
SavO taūtos iiepriklUūsOmybę.

Stfūipshiš; matyli, buVo pUrh- 
šytus dar tuo metu, kada Lie
tuva dar lifebuvo prie Stalinu 
impėfij’bs prijungta.

9

šio pasaulio.
Aišku, Amerikri tUbi nema- 

žčSiiihs rupesnius Atlante, kaip 
Rairiiajdmė vaiidčnyiife, bet kol 
Allahto vandenyne bus lygsva
ra, bus ta pati lygsvara ir Ra
miajame vandenyne ir tol nebb- 
reikės Amerikai kištis į karą-, I pUkankaihai, antras mažiau, bet 
bfet kartą Anglijai sugriuvus At- abudu turi vieną ir tą patį mie- 
lante, Amerikai teks dviguba sielį puodams v parduoti. Tas 
našta, du vandenynu ginti ir to- puodžius, kuris turi pirkti dar 
dėl šuprriritaiha AmėHkos d&- triblį pas savo puodžių kaihiy- 
bartinė politika, kuri reikalau- ną, aišku, blogesnėje padėtyje 
ja teikti pagalbą anglams, kad ir tikisi, jog galėtų geriau gy- 
vėl vienai nėrėiktų kariauti venti, jei thfretų tiek molio, 
dviems frontais, kaip tai daro kiek jo kolega. Ir leiskim, kad 
Anglija. peštynių keliu jiedu gali šį

Kas kitoniškai aiškina Amfe- klausinių išspręsti ir dabar 
i-ikos pagalbą Anglijai, neįsten- vdrgšaš puodžius turi tiek pat 
gia pažvelgti pasaulin aiškiai, molio, kiek jo kaimynas, bet 
nenori suprasti esamų valstybių miestelis vienas ir Ids pats pab- 
santykių ir šio karo pobūdžio, duoti. Ir galvoja vienas iš tų

Tai reikia niekuomet nepa-| Duodzitį; “O, kad galėčiau aš 
antram uždrausti šiame mieste
lyje puodus parduoti ir galėčiau 
Vlerias turėti tą teisę?” Tai ir 
vėl grilima įgyti tik karu, peš
tynėmis ir vienas iš puodžių 
Visgi įstengia visokiais leisti
nais ib neleistinais budais ant
rąjį puodžių iš miestelio rinkos 
išvyti. Jaučiasi labai puikiai, bet 
šalia jo yrri kurpius, kuris turi 
tokius'pat interesus ir kurpiaus 
intereshi tbki pat ahtrame mie
stelyje ir jis tenai nori kita

SIDNEY hillman

Sidiifey Llillniali yi'tl vierias 
įtakingiausių Amerikos darbi
ninkų vadų. Jis 5Td kilęs iš Lie
tuvos, ždgdfėš miestelio. TėVdš, 
kuris bUVb smulkūs bizriiėtiūš. 
prisiuntė stilių į Kaimo rUbiiių 
mokyklą. Tačidii Hilhli&n’hs, 
matyti, pašaukimo neturėjo ii’ 
pasiryžo eiti visai kitokiais ke
liais, ,

Apie tuos ir kitus nūotykiuš 
iš Hillmano gyvehimo labai pla
čiai rdšo Benjanlin Stolberg pa- 
skutiniamė “The ŠdtUrdriy ĖVė- 
nlng Pošt” žurlialo numėfyjė.

Straipsnis labai įdomus, jlio 
labiau, kdtl j iš siekias! atskirti 
grūdus nuo pelų. Vddlnriši, štfeh- 
gidsi paduoti apie Hillrildną tik
rus faktus, o ne prdsiinUHymuš, 
kurie yrri plačiai skleidžiami.

Stolberg labai Vaizdžiai it gy
vai atpasakoja nepaprastą Hill- 
mano krirjerą kaipo datbilililkų 
Vadb4

Patartina tas slraipSniš pėr- 
skaityti.

Prieš dvidešimts metų 
rašcio redaktorius pradėjo 
karjerų su penkiasdešimts 
kiais centais savo
Šiandien jisai' yra “retired 
šimtu tūkstančių dolerių savo 
bankinėj sąskaitoj. Kaip jis tą 
padarė? Pirmiausia jisai buvo 
labai ekonomiškas. Anira; jis 
turėjo gerus papročius. Treč a, 
jis labai atydžiai ir nuoširdžiai 
sekė savo darbą. Ketvirta, jo 
turtinga teta mirdama paliko 
jam $99,999.00. Ir iš jo redak
torių vimo algos jis sutaupė ke
turis dešimts penkis centus į 
dvidešimts mėtų.Senstantis jaunimas

Olivfer Wėhdell Molines, žy
musis Amerikos teisėjas ir vie
nas iš Supreme Court narių, 
brivo sveikas ir pilnas gyvumo 
iki pat mirties, kada bdvo 92 
metų amžiaus. Paskutinį melą 
savo gyvenimo jis susipažinęs 
su žavinga ir įdomia moterimi, 
nusilenkęs pasakė jai manda
giai: “Ah, ką aš duočiau, kad 
vėl bučiau 70 metų amžiaus!”Liet Legionieriai Rengia Iškilmes Karo Paliaubų Dienaimiršti ir tai svarbiausias šių' 

dienų valstybių rūpestis.
Valstybės gyvfeilime ir valsty

bėj politikoje pasaulio politi
kos atžvilgiu; Vieni metai, de
šimt Bičių jokibš Voles HeVaidi- 
nU. Šiandien ArilfeHkdš padėtis 
liėfa kritiška dargi Ahglijai 
pralaimėjus, bet tai jai neleis 
gyVėnti ainžiriaį ramiai ir ji tri- 
rėš rUOŠtis karui nfetblimbje at
eityje prieš Vokiečius, japonus; 
italus it dargi ispartus*

Ir tie, kurie nenori ateityje 
turėti šios karo-, išlaidų naštoS; 
nėturi pageidatiti Anglijos žu
vinio, kaip lygiai negali -pagei
dauti, kad Amerika iifepridėtų 
Anglijai; tuo labiau, kad ši pa
galba kol kds kainuoja tik pi
nigus; bet ne žiiibnių gyvybėm; 
Jei kiti sako, kad tai prives A- 
meriką prie karo; tai galite pa
sakyti, jog Amerikai daug ma
žiau kainuos įsivelti dabar negu 
vėliau vienai pasilikus kbtoti 
dargi keliais frontais, kuotnet 
žinoma kad Pietų Bei Ceiitro 
Šiaurės Amerikos pajėgumo; gi 
Šiaurės Amerikos SUUgulhaš 
prikldUso nuo padėtiem Pietų ir 
centro Ainerikbs saugumo.

Nei vifelia valstybė neina ka
rau arba nesikompromitubja 
tiek, kad vėliau khraš rieišVen- 
gianias, jfei iiėrd BUtinUhiO. Šis 
butinumdš Utsii^do Vokietijai 
dėl tblimfešiiio iiėįstengimo nor
maliai ginkhibtte ir turėjo pul
ti Lenkiją dar gerokai neprisi- 
rubšus tolimesniam kafui to pdt 
butiiiumo stumiami BtiVo angJ 
lai su prancūzais pfadėti krirą 
Lenkiją puolant, riOfS bhvO 
meiikiau pasirūošusios, nes toli
mesnių laukimas gręšė taip pat 
sugriuviitiu. Tuo pat priildipu 
vaduojasi Šiandien Amerika lt 
Rusija ir abidvi neįsikiš karari 
iki neprieis kraštutinumo, iki 
tų valstybių vadovams nepasi
rodys, jog geriausia proga da
bar pradėti kovoti, dėl savo vie
tos pasaulyje.

Kol yra valstybės rubeiirii, 
kol tie valstybės rubėžiai ken
kia tarpusaviems laisviems san
tykiams tarp atskirų tautų, tol 
karas jjėiŠvėngiamaš, nežiūrint, 
kokia juose butų socialė san
tvarka.

Rubežių neturi būti, laisvas 
žmonių mainas kaip žaliavomis; 
taip prekėmis turi vykti pasau
lyje ir tik tuomet karas išven
giamas. šiandien kiekviena vrib 
stybė kitai valstybei yra kartu 
ir bankininkas ir skolininkas,

pirmojo miestelio puodžius, ne
tekęs rinkos, sako kurpiui, jog 
anas padėtų kurpiui pelnyti pir
mą vietą antrame miestelyje; 
jėi Šis pūJhtų atgauti išvarytam 
puodžiui rinką miestelyje iš ku
rio jį išvarė. Sutinka ir prasi
deda iŠ naujo ir taip begalo.

Panašus santykiai tarp vals
tybių ir ten tik interesų reika
las ir ten lik žaliavos ir riilkos 
klaUšimas sprendžiamas, nes 
kiekviena valstybė gamina tą 
patį ir kiekviena nori turėti iš 
ko gaminti ir teisę viena visa
me pasaulyje parduoti, bet ka
dangi kiekvienoje valstybėje tas 
pats, prekių daugiau negu rei
kia ir Vyksta kbva^ kad ginklu 
bUtų galima diktuoti savas Są
lygas kitiems ir priversti kitus 
rife tik pirkti pas jUbs, bet ir 
dUbti Visą molį ar kitą žaliavą

parduoti kaip galint brangiau. 
Ir tol kitos valstybės neįsikiša, 
kol joms iiegręsia pavojus Urbi 
iiėšljattčid pdkUiikdmhi tVirtbh; 
kati ghll šUvo kaimynus ar vi
są pasaulį priversti savo padik
tuotų sąlygų ir įsakymų klausy
ti.

žiiibiria, čia dar veikia kiti 
ratukai, mažesni, sudėtiiigi, 
kaip ir kiekvibname mechaniz
me, bet esmėje tas pats. Svar
bu dar tai, kad tuo pelnymu ar 
prdiaiffiėjihiu ne visuomet gali 
pasinaudoti visi, bet tik valdan
tysis luomas, nes karą laimėjus 
jis prisiima didžiausią drilį, gi 
kritų pralaimėjus, jis viską už- 
krauja savo pavaldiniams, jau 
nėskaitrint to pelno, kurį gau
na kato mėtų.

(Bus daugiau)

Ruošia įspūdingą, gražų 
programą

Dariūs-Girėnas Post 271 
the American Legion šįmet 
bai iškilmingai minės karo

bf 
la- 
pa-

Iškilmėš įvyks sekmadienį, 
lapkričio (Nov.) 10 dieną, I)u- 
riads-Girėnb posto salėje, 4416- 
20 S. Westenl avė., Chlcago, 
III.

Tai dienai bus pritaikintas 
įspūdingas progrUinas, kurį su
darys įvairios kalbos, driiiibs, 
akrobatlški šokiai ir kitokie 
margumynai. Taip pat Bus ge
ra orkestru šokiaitls ir kitos Vi
sokios linksmybes.

Renginio komiteto pirriilniii- 
kas John Kaledinskas, “Ad- 
vahėe” rhkandų krautuves Ve
dėjas, turėdamas ganėtinai pa
tyrimo ir gabumo, yra pasire.i- 
gęs prirengti tai dienai kho 
gražiausias apeigas ir viską tin
kamai ib

Salė galutinai bUigla
Naujas 

komandantas Anlhony Kaspfer, 
5059 S. Wells st., sti visa pos
to valdyba 
visuomenę,
ją giminės, atsilankyti j jau 
galit linai Užbaigtą If gražiai iš
puoštą Dafiaite-Ginėho pamirik- 
lihį įlairią, taipgi dalyvauti šia
me didėliame parengime kabo 
paliaubų dieną paminėti.

Rtahk Krasauskas.

skoningai sutvarkyti.

Dafiaūs-Gifėrio pošto

kviečia lietuvišku 
karo Veteranus ir

Naudokitės “Naujienų” InformacijųBiuru
Teikia Žinias Apie Pareit- 

gimus.

■

Skėlbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujien' s 
yra

pirkinfaĮ reikalai* i

pačios Naujienas 
nauding’OSi

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubal ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo Svetainių, pra
šome kreiptis j “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. Šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.
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Knyt/n, Kūrtą PUHt&ė 
Paprastu Materis

Sally Salminen — Katryna— 
romanas, 1936 m. nukonkura
vęs 76 kitus romanus ir lai
mėjęs Švedijos literatūros pre
miją. Iš originalo verte M. Mi- 
kaliunas.

Romanas phvrtdintūs svar
biausiojo veikėjo Katryiioš 
vardu. ‘*Kalryna buvo Suomi
jos tolimos Siaurės ūkininko 
dūkte- Ji buvo vyriausia, gra
žiausia ir išdidžiausia jo trijų 
dukterų. Jos jaunas lieknas ku
bas bUVo tvirtas, ir darbas vir
te Virė jos failkose...” Taip 
pradtda Sally Salminen savo 
įdomią knygą, kurios lapuose 
mėniškai Vaizduojama skur
džios samdinių būklės tikrovė* 
ypatingai gyvai išryškina iš
rinktinės moters* darbininkės 
prakilnų asmenį.

RobUrto turinys sumaniai 
paimtas iŠ kasdienio gyveni- 
mOi

Jhūna ūkininkaitė Katryna 
pamik) linksmą jūreivį Johaną 
iš Avenahmaa (iš AlaUdo sa
lų, esančių tarp pietą Suomijos 
ir šVedijbs)* sh.išižaVėjO sma
giais Johano tauškėjimais apie 
jo turtą, šviesų Hafiią, prašmat
nų ūkį ir* tikėdama visais my
limojo žodžiais, laimės svajo
nių kupina^ nutekėjo į tolimas 
salas.

Naujoje vietoje Katryna dai
rosi smalsiai. Graži, savotiška 
salų gamta, aukšihiai bręstan
čių kviečių laukai ir soduose 
prinokę ObŪoliUi, apie kuriuos 
girdėjo iš Johano ir kurie taip 
masino Šiaurietę, ir didelių 
aukštų namų gerovė, — visa 
tai rartda ji vyčb krašte, tik, 
deja, ne jai tat visa skirta. Juk 
tai priklauso kapitonams, tur
tuoliams ūkininkams* josios gi 
vyras Johanas yra beturtis ju
rininkas.

Parsivežęs gražią žmonelę, 
linksmas Jbhanas nesugaišlęs 
namie bė valandėlės, leidosi 
laivu toliau į laisvą, plačią jū
rą, o nusivylusi jauna jo mo
teris vieniša pasiliko jo ma
žoje, vėjo apardytoje trobelė
je, pilkos plikos uolos šlaite. 
Čia “išnyko jos skaistus sap
nai ir meilė bei pagarba vy
rui’’. Bet Katryna nenusimena 
ir nesiskundžia likimu; tyli, bet 
išdidi ji drąsiai eina į naują 
jai gyvenimą saloje, kur taip 
ryškiai pasireiškęs luomų skir
tumas, kur laivų savininkai, 
kapitonai, turtuoliai ūkininkai, 
viskuo pertekę, bet nieko ne
pasotinami, šlykščiai išnaudo
ja išvargintus, nuskurdintus 
fcavo samdinius ir nesigėdi net 
Apgaulės griebtis* kad dar ke
liais grūdeliais papildytų savo 
didžiulius kupinus aruodus.

rtnujieiių-Avinu Telepuuto
Geii- Pershing.) sunūs įstojo į armiją.
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Katryna pritampa prifc samdi
nių luomo* vargsta jo vargus* 
išgyvena Sunkias nUJskūiidas* 
bet ipOnams nesilenkia ir nėpa- 
taikauja-

Johanas, kaip ir kiti salos 
jūreiviai, būna namie tik žie
mą, uostams užšalus, Iš laivy
bos uždarbio jis mažai tesutau- 
po, o dirbti žiemą pas ūkinin
kus įlehiH sveikatos. Tuo budu 
Katrynai tenka rūpintis ir vy
ro per žiemą užlaikymu. Ilgai
niui Katryna pažino savo vyrą: 
jis lengvabūdis ir nesumanus, 
bet, reikalui esant, moka pe
nams į akis atrėžti teisybę, jis 
teisingas, geraširdis ir ją la
bai mylįs. Katryna prie jo pri
siriša, naujai, beveik motiniš
kai jį pamyla ir nuoširdžiai, 
švelniai globoja.

Jie susilaukė Š sūnų ir duk
relės. Jų mažytė mirė svajo-

aukojinlu gelbėja jiems jų reiJ 
kainose- Ji ncmokslintū, bet 
išmintinga ir tvirtos valios mb-* 
toris. Slinkių netikėtumų ištik-1 
ta ji lieka nepalaužta; su iš
naudotojais ji griežta, ji išdidi 
darbo žiliogatis dvasios reiškė
ją.

Romanas gražus. Bet perskai
čiusi jį iki galo aš likuti nuste
busi, lyg ir nusivylūsi. Kodėl 
šiems gyviems vaizdams, šiems 
nuoširdiems žmonoms duotas 
toks siauras horizontas? Juk 
visas romanas apima vieną šei
mą, kuri rūpinasi tik savo pa
čių reikalais. Tiesa, aūtotė la
bai gražiai ir įtikinamai piešia 
dviejų priešingųjų klasių san
tykius, vaizduodama sunkią 
darbininkų būklę. Bot šie .gyvi 
žmonių vaizdai, lygiai kaip 
salų gamtos aprašymai, yra lik 
gerai parinktas fonas, kuria-

1800 AtiVv J, ttagtlžiUHtts, Chicagoi UI. $1.08
1810 Tėtes J. T> žuvis ” i.oO
1811 Ris SL Biežte ” 5.od
1816 Mis. Ji M. Mmilgus ” i.oO
1818 Ite. As Ks RUlfettUSkas ” 3.00
1810 M; Nomafltteul te Šeimyna *’ 5.00
1820 Mtes Stelių Strikol ” lo.o )
1813 K žukateis> Grand Rapiils, Midis 1.01)
1814 Ms tauolieiiA ” loO
181? Mvs-. Gi žukailte ” i.oO
i?60 8. Lulttteevifcius Piiilatieivilia, Pa. i.oJ 
14?0 tes Dt^ža ” 2.od
i?88 J. Matulis ” 2.od
l?0B Ji ReuuMs ” 2.0d
i?8? As Tvafauavieius *’ l.od
l??0 K. balūukas ” 2.0d
1?68 Jaunieji Lietuviai ljittsbuvgh’c; i’a. i i.oa
1404 Lietuvių Ūkės KiiUbas, wiiiatk, Pa. i!>.od
14?8 J. kurnėtas iiartfbrd, Coim. 10.0d
1808 Wi Ms Chase ” 5.00
180? Jnhanua Ma«bwau( ėiaitsviiie, pu. l.od
1812 A; J; Dauteauskass Mint+svilie, Pa. i.oO
1821 Ms tileillžaitės buthuvds Akademija, Lietuva 2.00
14?4 Js Lauėtekiss Bvooklyn, n. y. 3.oo
i?80 Js Gi Bailus ” l.od
14?8 Š-. Buiula, Biivev Grėek, Pa. 2.00
1001 Mai*y Woshnei*s Piltsburgh, Pa. 8.00
1?68 Ss dudas( Ws (teaugę, N. j. i.ot)
Atikas malonėkit siųsti Finahsų Sekt, adresu: V. Zamb- 

lauskas, 1010 Macbh Avė., Pittsburfįli, Pa. čekius Pašykite: 
Litliuahian Mėmotial Room Fuhd.

KLAIDA: 16 sąraše V. 1910, pSkailbta SLA auka $225.00j 
ką buvo paskelbta jau 1-1 sąraše; Iii. 1939.
IX. 1940 J. Baltrušaitis, Sekr.
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Veliausio išradimo

LOAN ASSOClATtON o F Chit*gt>
Jus’rtN MAėtttKvvičrt. ^HSs.

Vii. 9 iki 4. IJtt, 9 iki 1Ž 
SuK 8 iki t! vsf

ua.. -

tik 
nuo

WMeš gafftindftifc bentures 
wgavę įspaūdą ir Užsakymą 
WlaisrliubtU Dėhtlšllį:
> AfMfcĄlčIAViMAS

ATDARA KASDIEN 9 iki fi

■ iįi IT ■?■■■■■ nI. I -

Spausdinam

I KAM LAUKTI?1 GAUK SAVO DANTINIUS
} nlful dabar! ii

.60 ir 
aukščiau

Pilės esame puikių dantinių plėitų 
gamintojai jau per suvirš 18 mėtų. 
Ateikite, lėiškit mUms parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEI- 
TO su NEW HUE DANTIMIS. , 

Pataisymas $1.00

Lttffldiiė beitai Laboratories
lifejNA BfcOŠ.

Atdara įtub 9 r. iki 8:3b V; v.—Subatomis nuo 9 r. iki 3 v. vak.
3945 W, Ž6th St 1724 S. Ashland Avė.

Tėl. LAttnflale 2908 Tfch Monroe 9251
$0 N. Dėhi^bofii — State 9649 

roOM šos

Plakatus, bilietus 
BI2NIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted StrecA 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ttl. Canal 8500 
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dama, kad skina gėles. Simus 
atigo it siekė geresnio savo bū
vio. Vyriausias Einaras tvirtai 
pasiryžo iškilti į kapitonus. 
Dar jaunutis jis išplaukė į ju
rą. Tarnaudamas laive, jis go
džiai taupė pinigus,, kad galėtų 
atsiekti savo tikslo*. Antrasis 
Erikas buvo silpnesnis, lepes
nis, bet lengvai butų galėjęs 
tapti kapitonu, nes jis buvo 
gražus, elegantiškas vyras, pa
tikęs galingųjų giminaitėms.— 
Jis dingo, juroje. Tretysis Gus
tas buvo karštuolis,/bet nuo
širdus, linksmas, doras ir šau
nus vyrelis- Šiam šypsojosi ge
ra ateitis; bet jaunas jis pa
milo gražią ūkininkaitę ir, 
jos atstumtas (nes buvo dar 
neturtingas), žuvo.

Jaunesniųjų šunų netekimas 
buvo Katrynai sunkus smūgis, 
tuo labiau, kad nebegyveno ir 
Johanas, kuris metai po metų 
silpdartlas mirė, pasižadėjęs 
ten dausose laivu pasitikti sU- 
Vo mylimą žmoną. Beliko Kat
rynai tik vykesnysis sūnūs, ktl- 
riš atkakliu pasiryžiihū atsiekė 
tikslą: tapo kapilbhtl. Jam ati-l 
teko dargi atstumuši Gustą 
gražuolė. Kapitonas Einaras 
lebėbuvo gerds mdlihai* tik ptl- 
sidarė lyg nesavas: gėdėjoši 
savo skurdžios praeities, pa
keitė net savo pavardę, neno
rėdamas vadintis Johano suntl- 
hii; su žmona ir su vaikais jis 
nusikėlė gyventi į miestą, o ten 
jo namuose visa buvo taip sve
tima Katrynai.

Ir štai Kalryhd sėhšta, silps
tu, sirgulltioja, vis dažniau bė
ga į bažnyčią pasimelsti ir sva
joja apie laivą, kuriuo atvyk
siąs Johanas jos pasitikti, pa
galiau nuo smalkių apsvaigu
si ramiai miršta.

Knyga parašyti meistriškai. 
Autorės sukurti vaizdai gyvi, 
ryškus, spalvingi. Puiki ban- 
guO'jahti jUril, baisios jUčeiViūš 
tykbjUiičius audros* žūvios* bet 
kiėtoš krUiltų uolus ..., o tarp 
begalihių Sūrių vaiidfenų kyŠoj 
kaip gyvu* maža uolota sala, 
kurlojė t&ip roljetliigai vyksta 
šiurpūs kasdienis sdttidlhių gy
venimas. Katryna yra Jdoitti ir 
imponuojanti moteris. Ji švel
ni, jautri, rūpestinga žiildilU, 
Ji rėtū Motina, kuri gilai sti* 
pfahta sdvo jdiinus sūnūs, kdi*- 
tu su jais išgyvena jų džiaugs
mus ir vargus lt SU ViSU ptši-

me sukurta Katrynos asmeny
bė. Tačiau ir Katrynos vaid
muo romane '‘atrodo, neišbaig
tas. Ta energinga moteris taip, 
netikėtai paseno ir mirė, tar- 
tum ji bėgte ’pabego iš samdi
nių luomo, kaip tai padare ir 
jos sunuš. ‘ ' ■ '

Sally Salminen, romano au
tore, iš profesijos tarnaitė, yra! 
inteligentiška,!kelis metus lan
kiusi liaudies universitetą 
samdinė. Taigi ji ne tiek iš 
stebėjimų,.kiek daugiau iš kar
čių savo patyrimų pažino sun
kų sailidinm būvį ir laba; nuo
sekliai, sti didele simpatija 
vargstantiems tai aprašo. Bet 
argi tam autoje atvedė į sąjū
dinius jauną gražią, tvirtos 
dvasios ūkininkaitę, kad ta* 
pritapusi prie skriūūdžiamųjų* 
išgyvenusi jų vargus, suradusi 
juose užjaučiančias drauges, 
taip pabėgtų liūo jų be susi
mąstymo, be apdairūs ir ne
įdiegusi nei vienam savo vai
kui pareigos dėl jų? Ir kur ji 
illibėgb? — Į senatvę, į bažny
čią, nialdas ir pagaliau, į kitą 
pasaulį, kad ten daušose* tarp 
angėlų nurhhihitų visūs kan
čias.

Bet gi čia jau pakrinka Me
ilinga romaho mintis ir skaity
tojas iš gyvos ryškios realybės 
netikėtai pasijunta traukiamu į 
mistiką, o vargšai samdiniai 
pamažu stumiami į užmiršimą.

ĮVAIRIOS žinios
Italų pranašaviinai

ROMA, Italija, spalių 16 d. 
— Italų spauda nieko nesako 
apie laivyno nelaimes Vidurže- 
ibių juroje* bet duoda labai di
dėles reikšmės Burme vieškelio 
atiddfymui. italai tvirtiha* kad 
indbkitiijbj • bMa labai didėiiš 
konfliktas* hės jabotiai tietoiė- 
fūbš bfittį nusistatymo atidaly
ti vieškeli.

Visi ših6; kad AmeHka p- 
betia ginklus minėtu vieškeliu* 
veiškiu Amerika bus pHveveta 
ėiti brilariiS į pkgėlbą. turint 
gatvėj naujai pasirašyt^ KkhJ 
siitdHį* Italija iF Vbkiėtijk blife 
priversta paskelbti Amerikai 
katą. ■■ •" • ...... . •

Rerhkite Lietuviška
Žyduką

Rathan Kahter
MUTUAL LlQtOfi 
CO. — Wholfesalė
4701 S. tiafehed Si.

TteL Boulėvard 0014
- J ------------ t

1941 Skalbykla
Automatiška, Ntereikia Nei Tepti
GAftANTUOTA ANT VISADOS

p •' r < j r4

Per trumpą laiką už *48.50 Dykai Elektri- 
kiniš prosas. Dykai dti Blahketai ir 60 dėžių 

Okydol. Po vieną dolerį į savaitę.

Jos. F. BUDRIK
FURNITURE ANNEX

South rtaUtcd Street

Sudrik Furnitūra Housa
340941 South Halsted Street

TbL YAittis !«)88

Sudriko Rsdljb Vdiandh nuo 5:00 iki nedėllbs vMk5Hį 
. ? iš wcb!L rtsdio Blolies 976 km ••
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Bukit Malonus
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 Metai pAtVftiMo 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. John J. Snietana
Dr. J. Js Smetana, Jr.

OVtOMEtfclSTAt
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

OFISO VALANDOS
Kąsdien ,9:0d a. m. iki 8:30 p. m.

Tr’eč. ir šeši. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

I FUI..................... ‘ ■ i .

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAllGA
DISTRIBUTORS

Parduodam gėrikus) t 
stipriausi , , 

FOX HEAD ALę 
Vynai-Likieriai-GėHmil 

į visas miest< 4hlis.

5031 W. Roošfcvėlt Itd.
CICERO, ILL.

• FOTOGRAFAS
CONRAb
FOTOGRAFAS

Studljš įfengia pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviėfconiiš. Darbas 
garantuotaš.

420 W* «3rd St 
tek ENG. 588^-5840

i • U t ■ .7. .t „nI u,
SVEIKATOS KLINIKAS 

to&siLuš C4 o rh
Išima .Už ..... .......... * I O.OU
PRABUVIMAS ern
LigbhHMė .............. jOU.UU 
RAUbofcęYštitį jį Sfc nrt 
Išėhmnas ir Ligon. CO«UU 
REUMATIZMAS
Greita Pagelba .... . C.UU
GYDO VISAS LldAS . 
Ekzaminacija C 4 rtA
ir vaistai ;....  ........... * I .UU
douglAS i»Afck riospiTAt 

1900 S; Kedžie Avė. Chicago
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Nėra trijų gražes
nių panelių...”
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Diena Iš Dienos
> - ---------------- :---------------1

Paskutinės
Dvi Dienos!

io kokybe labai aukšta.
Šeimininkėms patartina ne

praleisti šios progos.
4 (SkJ

Rytoj Laidoja 
Antaną Noreikį

Strazdienė Grjžo
Iš Ligoninės

Jau parvežė namo iš ligoni
nės p. Mortą Strazdienę, 7139 
Prairie avenue, prie W. War- 
ren. Draugai ir pažįstami yra 
prašomi ligonę aplankyti. Pil
dama sveika, p. Strazdienė daug 
darbavosi organizacijose.

sę klausti apie pilietybę, bet jie 
vargu turi teisę popierius pasi
imti ir neštis kur tai juos neva 
peržiūrėti. Nepaleiskit piliety
bes popierių iš rankų. Rep.

Scottville, Mich.
Ūkininku būklė.

Vėl Detroite
Stefanija Derinai tienė sugrį

žo iš Chicagos, kur ji praleido 
kelias savaites laiko. Ji buvo 
nuvažiavusi pas gimines, ieško
ti ramumo po didelės tragedi
jos šeimynoj. Neseniai žuvo jos 
sunūs Vitoldas.

Rugsėjo pabaigoje kas metas 
Scottvillės biznieriai surengia 
ūkininkams pasilinksminimą 
“Harvest Festival”. šiemet fes
tivalis 
mis.

; rugsėjo 26 ir 27 dieno- 
Žmonių susirinko gana 

iš visos apylinkės.
metų Harvest Festival 
gana įdomus. Pasidarba-

Apiplėšė Masienę
Masienę patiko nelaimė. Aną 

šeštadienį nuvažiavo prie D. L. 
Kliubo Masys su Miku Juška 
nuėjo į Kliubą, o p. Masienė 
nuėjo krautuvei! pasipirkti reik
menų. Kai ji grįžo padėti pir-

buvo
vus draugui V. Palypui buvo 
užkviesti miklus šokėjai, tai 
pinčiai pagarsėjusi Vytauto F. 
Beliajaus grupė, kas sutraukė

gras ir ištraukė iš rankų paket- 
buką, kuriame buvo ap.’e ketu- 
riasdešmits dolerių.

iiajus su savo grupe pasirodo 
ant scenos keturis karius ir pa
šoko lietuviškų ir kitų tautų šo
kius. Publika jiems labai del
nais plojo ir vietinė spauda pa
talpino visos grupės paveiks’u; 
ir gana daug išgyrė. Lietuviams 
ūkininkams garbė, kad jų tauta

nos bukit atsargios, 
nos vakarais. Tai 
toks atsitikimas, 
dažnai pasitaiko, 
anksčiau temti ir

ir mergi- 
neikit vie- 
ne pirmas 

Apiplėšimai
kai tik ima 
naktys pasi-

> Metų Vedybų 
jukaktuvės

MARQUETTE PARK EOLO 
NUO J gyveną pavyzdingi nau- 
jieniečiai, George ir Edą Dam
brauskai. šiomis dienomis jiedu 
švenčia 5 metų vedybų sukak
tuves.

Prakalbos
Temoje, “PASAULIS 

JE”, įvyks sekmadienį,
UGNY-

Mirė Druce Lake, III,

via i ūkininkai šiai grupei patar
navo suteikdami nakvynę ir pa
vaišino kaipo svečius.
iš grupės nakvojo pas 
tinaicius, o kili pas V.
V. F. Beliajaus grupė
Chicago su gera nuotaika.

Septyni
V. Mar- 
Pilypus.

Tikrina Darbininkų 
Pilietybę

Detroito dirbtinėse dabarti
niu laiku pradėjo klausinėti 
darbininkus apie pilietybę. Dod- 
ge dirbtuvėje perdėtiniai surin
ko pilietybės popierius nuo vi
sų darbininkų ir nusinešę juos 
raštinėn peržiūrėti, ir ten pen
kis popi rius pražudė. Dabar tie 
darbininkai turi daug nesmagi- 
mų ir vargo kol gaus naujas

Spalio 12 d. L. U. Z. Draugi
jos sveta nėjęs Lietuvių Pi ieči i 
Klubas surengė demokratų pra
kalbas. Kalbėjo vietiniai politi
kieriai ir pasirodė demokratų 
kandidatai į Mason County urė
dus. Ūkininkai daugumoje rė
mė Rouseveltą išskyrus komu
nistus, kurie remia 
nūs.

republiko-

' Pan ašiai pilietybes popierius 
rankioja ir Fordo dirbtuvė. Pa
ima ir nusineša į raštinę.

Darbininkai bukit atsargus. 
Bendrovių perdėtiniai turi tei-

(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
Httea

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.

LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

RaStlnB atdara kas vakaras 
Iki S vai. Sekmadieniais —

turėjo gerą 
ūkininkus 

visai

rengi: i

Ūkininkai šiemet 
derlių. Dabar pas 
bulvekasis, bet bulvės 
yra niekai visoje apylinkėje. A 
maras nugadino.

Lietuviai ūkininkai
pirmą balių, vakarienę Šeridan 
svetainėje šeštadienį, spalio 19 
.1. 1. 1J m. Už kokių šešių ja
vaičių ūkininkai mano turėti 
smagias vestuves. Vienas jau- 
nioLs, Leonas mano parvažiuo- 
u su mergina ir pas savo tėvus 
^akelti savo vestuves. Kaip kam 
iš chicagiečių irgi teks patrep
sėti kartu su ūkininkais.

Draugai P. Mikuškai ir I. 
Kuolai, tai tikrai dalyvaus ves
tuvėse. Augeliu Galvidienė spa
lio 14 d. išvažiavo į Chicago su 
sunum Leonu pasiviešėti pas 
brolį P. Mikušką ir I. Kuolus.

Vietos draugijos neteko veik
laus savo nario Jono Juodkos, 
kuris mirė rugsėjo 27 d. 1940 
m. Jonas Juodka buvo pažan-

priklausė prie trijų vietos drau
gijų ir jų įžymus veikėjas. Gai
la gero draugo. —Ūkininkas

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vt‘8 nHiidintros

JACK SWIFT*
THI5 VALVE WILL LET AIR ENOUGH 
INTO THE TANU TO TAKE U5 BACK 

TO THE SHIP

ACH 
FINOS JOAN 

FLOATI NG> 
against the 

ROOF OF A 
CHAM0ER 

WHERE 
C0.MPHES5EO AIR.! 

FORCED IN 
FROM THE SHIP, 
KAS COLLECTED.

Jie turi modernišką mūrinį 
lamą, 8 flatų, 2655 W. 65th St. 
George jau 28 metai kaip Ame
rikoje.

Jiedu gyvena iš sutaupą. Su 
irantama, jų gyvenimas yra 
malonus. Turi jiaug gerų drau
gų.

Penkių metų: vedybų sukak- 
.uvių proga gimines, draugai ir 
pažįstami linki pp. Dambraus
kams laimės, sveikatos .ir pasi
sekimo. > Pažįstamas.

išsiėmė Leidimus.
• edyboms

(Chicago j)
Robert Gregg, 22, su Dorothy

McDonneil, 19
Vincent Peirašąitis, 

lay Wiiliams, 21
Sigmund Ji. y. s, 30, sa F.an-

ces Kedas, 29

Šiandien ir rytoj yra pasku
tines “Pinties Meto Maisto Iš
pardavimų Savaitės” dienos. Tie 
išpardavimai buvo surengti vi
sose maisto krautuvėse per vi
są savaitę, kad pagelbėti ša- October 20 d., Mildos svetainė 
lies ūkininkams rasti jų pre 
duktams pirkėjų. Karui įsisii 
buvus 
meriai ......... ....
metu, kada derlius buvo ypa
tingai

je, 3142 So. Halsted St., Chi
cago. Pradžia lygiai 10 valan- 

Europoje, Amerikos far- dą ryto.
neteko to marketo tuo' Ka|1)£.s s. Bcneckas iš

gausus. i b ai Įdomu ir
Midwest krautuvės pilnai ko- žinoti 

operavo šiame svarbiame rei
kale. Visi tų krautuvių savinin-

Antanas Noreikis mirė spa
lių 15-tą d. prie Druce Lake, 
Ilk Kūnas randasi pašarvotas 
koplyčioj, 4701 So. AVestern 
Avenue.

Jių 19-lą d., 8-tą vai, ryto. Ge
dulingos pamaldos įvyks Brig- 
hlon Park lietuvių bažnyčioj, 
o iš ten velionio kūnas bus nu

visų pareiga su- 
kodėl dabar pasaulis 

ugnyje ir ką sulauksime. 
______ _____  Todėl kviečiame visus atsilan

kai pastebi savo kostumeriamsjkyli. Įžanga veltui, rinkiiavcl 
kad dabar yra puikiausias lai- nebus, 
kas prisipirkti ūkių produktų. 
Šiandien ir rytoj Mid\vest krau
tuvėse eina specialus išparda
vimas, suteikti šeimininkėms 
progą kuo pigiausiai prisipirkti 
vaisių, daržovių, etc., kena’vi- 
mui.

Rengia ir Kniečia

nes.
Numatoma, kad šios laido

tuvės bus iškilmingos, nes An
tanas Noreikis yra uošvis vi
siems gerai žinomo populia- 
iaraus Brighton Park biznie

riaus, buvusio Hollywood Inu 
savininko, Jono Yuškos.

—Steponas.

0 kenąvimui dabąr kaip tik 
ir laikas. Kainos labai žemos,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
tm naudingos

PIUTIES MAISTO
0. Sktveriutė, C. Kriščiūnas, E. 
Rimkus — Mitzi, K tzi ir Frit ii

“Mitzi, Fritzi ir Kitzi Kranz, 
visoje Viennoje nėra trijų 
žesnių panelių...’’ — Taip 
nuoja visi jų draugai.

Fritzi ir Kitzi apsiveda 
paštalionu ir medicinos moks
leiviu. Mitzi palieka viena. 
Franz Schubertas ją įsimyli.

Pamatyti šias tris gražias 
paneles ir jų mylimuosius ‘ Pir
myn” choras kviečia visus at
silankyti į Sokol svet., 2435 S. 
Kedzie Avė., sekmadienį, spa
lių 27 d. kaip 3 .vai. p. ,p. Ten 
bus perstatytas plCRtišr. lAuz kl- 
lis veikalas “Blossom Time” —- 
“Kai Gėlės žydėjo”.

Tai veikalas apie garsųjį 
kompozitorių Franz Schubeit.

M. T. D.

gra- 
dai-

Reikalauja
Perskirų

Catherine G edras nuo 
Giedras

Gavo
Perskiras

Ann Stradomshi nuo 
Stradomski omo*

------------------- - L-, ------------------

i f?Gimimai

John

Ie>

IŠPARDAVIMAS
Pirkit Dabar ir Padekit Fermeriams! Pirkit Dabar ir 

Pasinaudok i t šiais Didžiais Rargcnais!
PUIKIAUSIA KOKYBĖ — ŽEMOS KAINOS

IŠPARDAVIMAS! PENKT. ir ŠEŠT., SPALIŲ 18 ir 19
RINKTINOS BALTOS COBBLER

BULVES
pT-n-rTTTTVO^ T T C ■( piT<>TPS

IDAHO RUSSET BULVĖS

CAULIFLOWER

15 SV..PEKIS

270

Didelės Galvos 100
PUTKUS kopūstai

RINKTINOS CALIF. TOMAITĖS 
PTjK^r OBUOLIAI

3 sv. 5c
2 sv. 13c
6 sv. 25c

Šiandien Atidengs 
Gribinienės Atmin 
čiai Paminklą 
Taut. Kapinėse

11
ZIRBEL, GlaiĮys, 10416 

gamon 
tėvai: Lester ir ^Grace.

BOMBA, Loreta, 4545 So th 
Honore street^♦jghjnė spalių 4, 
tėvai: Stanley,.-'ir;, (įatherine.

RADULOVIC,'.-—, 747 Webs- 
ter Avenue, gin^ė spalių 4, tė
vai: George ir Ęlizabeth.

San-
Street, jgimė spalių 8,

“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS
1\7TTT TAT Padaryti IšIViiBLAI K.-,.tu Kviečiu 5 „S 19*
“LIBBY’S” Ekstra Pu’kios Džiovintos Kriaušės sv. 19c
THOMPSON Ekstra Puikios Besėklės Razinkos sv. 15c
KARO ŠYRUPAŠ Mėlynu Leibeliu sv. ken- ioe
“T TPRV’S” 4 Ri’^u

GILIAI RUDOS PUPOS 2 ken. 19č
“MTDWD^t” Puikiausios Kokvbės
Rūgšti Kopūstai did. 2^ ken. 3 už 25*

NUDAŽYTI
KFRTENUS SU

kainuoja

MAŽIAU

PORA

10c Į 
■«uz25c

yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

Gw>sy
E^RU CURTAtN DYE.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

MADOS

Prieš 4 mėnesius, birželio 15 
d., mirė a. a. Agnieška Gribi- 
nienė, po tėvais Trubaitė, ir 
birželio 19 d. tapo iškilmingai 
palaidota Tautiškose kapinėse. 
Velionė paėjo iš Pavandenio 
miestelio,. Telšių apskričio, 
Kauno redybos.

Jos amžinai atminčiai Gri'bi- 
nu šeima, vyras Damijonas 
(Dan), sūnus Jonas, ir dukte
rys Auna 
mylimai 
ant ka.po 
paminklą.
mrs įvyks

Svarstys Ką Veikti 
Per Ateinančius 
Metus
Rytoj Kupiškėnų Draugijos 

Susirinkimas

“TASTEWELL” Minkšti žirniai No. 2 ken. 2 už 230
No. 1 aukš. ken. 10c

“CLAPP’S” Sunkti Maistai 4)4 unc. kem 3 už 21c
“CLAPP’S” Kanoti Maistai lYz unc. ken.2 už 19c
<(RED CROSS” Snaghetti ar Makaronai 7 unc. pak, 3 už 13c 
“RED CROSS” Spaghetti ar Makaronai sv. pak. 2 už 17c

“WINM0RE” Fruit Cocktail
4)4 unc. ken.
7J4 unc. ken.

“PRFSTO” Aoruninti su Viršeliais ir Rinkiais
MASON DŽARAI Paintės tuz. 57c Kvt. tuz. 670

ir Leokadija, savo 
moteriai ir motinai 
parūpino pastatyti 
Paminklo atidengi- 

rytoj, šeštadienį,

Kviečiame gimines, draugus, 
pažįstamus bei šiaip geros va
lios lietuvius kam laikas pa- 

rs dalyvauti šiose iškilmė- 
Užprašo nuliūdę
Vyras, Simus ir Dukterys.

se.

fiarsinkitės “N-nose”

Šį šeštadienį, spalių 19 die
ną. A. Zalubos bute, 1635 So. 
49 Ct., Ciceroje, įvyksta Ku
piškėnų Kultūros1 Draugijos 
mėnesinis susirinkimas.

Kiekvieno nario pareiga at
vykti į susirinkimą ir išklausy
ti valdybos bei komisijų ra
portų. Visiems jąu žinoma, ką 
Draugija veikia, bet ką veik
sim ateinantį sezoną, tai bus 
svarstoma šiame susirinkime.

Tad, visi nariai prašomi da
lyvauti ir pašvęsti tą vakarą 
draugijos labiliu Be to kurie 
nesate užsimokėję metines duo
kles, prašome tatai padaryti. 
Susirinkimas prasidės 8 vai. 
vakare. —P. B.

“PEREECTION” Rukvti Shankless
CALAS KUMPIAI 4-6 sv.
“SUNBRITE” VALYKLIŠ
“OXYDOL

sv- 171/-*
3 ken. 14^

2 maž. 17c 2 did. pak. 390
Did. pak. 17c Maž pak. 2 už 170

“P & G” Baltas Naphlha Muilas Did. šm. 3 už 110
“SEMINOLE” Bathroom Tissue 4 rolės 230

“BRILLO”

lė IŠPARDAVIMAS. Pirk 3 šmotus gaut ekstra už 1c
“Sweetheart” Muilas Visi 4 šm. 18*

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

NES PIGIAU

MIDWESTfflSTORES
PIRK NUO

No. 4589— Mergaitėms suknelė. 
Sukirptos mieros 8, 10, 12, 14 ir 16 
metų.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę 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 paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halited SL, Chicago, DL

atsiųsti M«a pavyzdį No.

(Vardai Ir pavardi)

(Adresas)



Penktadien,, spalių 18, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Liet. Tautiškas
Demokratų Kliubas
Rengia Balių

Spalių 20, Vingeliausko
svetainėje

Smagus Šokių ir 
Pasilinksminimo 
Vakaras

Minės Sirtiano Daukanto

Sutiktuvės P-ai J.
Bučinskaitei-
Grybienei

tiko ir šoktą, dainuota, links
mintasi iki vėlumos, kaip tik
rose vėštuVėse.

Žymėtina, kad tarpė Svečią

Litliuanian National Dcmo-
Sukaktuves

era tie Club rengia metinį balių 
sekmadienj, spalių 20 dieną. 
Prasidės 6 vai. vakare, Vinge* 
liausko svetainėje, 4500 South 
Talmdn.

Kaip ir visuose praeituose pa
rengimuose, taip ir šiame kliū- 
biečiai pasistengs patenkinti at
silankiusius.

Dovanos
Svečiai turės progos gauti do

vanų.
Taigi matote, gerbiamieji, 

kad atsilankymas į demokratų 
balių pilnai apsimokės — ne 
Vien kad gausite pasišokti prie 
geros muzikos, bet ir galėsite 
gauti dovanų. Tito pačiu 
kartu parettlsite kliubą, kuris 
dirba tarp musų tautiečių kul
tūrini darbą. Taigi neužmirški
te, kad tai bus 20 dieną šio 
mėnesio. Pradėsime baliavoli 
6 vai. vakare^ Korespondentas.

Lietuvių liaudies šokių ir pa
silinksminimo vakars įvyks ry? 
toj vakare, Jonistų salėje, 814 
W. 33fd St

Pereito šeštadienio vakare 
buvo lietuvių kalbos mokyklė
lės šokių ir pasilinksminimo 
vakarėlis; Publikos buvo gana 
daug ir visi smagiai šoko prie 
gero orkestro. Turiu pažymėti 
ir tai, kad ši įstaiga yra nau
jai atremontuota ir jos spal
vos labai skoningai suderintos 
ir publiką patraukiančios. Bet 
taip pat ir švara labai gerai 
palaikoma ir žmonių ūpas la
bai jaukus ir teigiamas.

Šventins Koplyčią
Buvo paskelbta, kad šį se

kantį septintadienį, 11 vai. ry
to, bus Tėvų Jonistų koplyčios 
pašventinimas ir Lietuvos isto
riko Simano Daukanto gimta
dienio paminėjimas. Apeigose 
dalyvaus arkivyskupas Genio- 
tis, vyskupas Piscitelli, kun. 
Liūtas ir kun. Maskoliūnas.

—Žemaičių Duktė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 16 d., 1:25 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nubudime 
2 sūnūs, Antaną ir Joną; 4 
dukteris, Rose, Marijoną ir 
žentą Charles Taylor, Oną ir 
Eleanor; seserį Barborą Ur
bonienę, posūnį Peter Yušką 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 S. Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, ' spalių,. 19 d., 6:30 
vai. ryto. IŠ koplyčios įbus 

pines.
Visi f a. A- Kazimiero Yur- 

kaičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

VERONIKA YURKAITIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 14 d., 1940 m., sulaukus 
pusės amž., gimus Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 26 m.

Nubudę liekame:
Sūnus, Dukterys, Sesuo 

it Giminės.
Laid. Direkt. J. F. Eudei- 

kis, Tel. YARDS 1741.

A. f A.
ANTANAS MOSTEIKA

Persiskyrė sti šiuo pasauliu 
spalių 16 d., 5:00 vai. ryto. 
1940 m. . sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kauno gUb., Telšių par. 
Kretingos apskn-, Saluntų pa- 
rap., Laivų kaime. Amerikoj 
išgyveno 32 metus. •

Paliko dideliame nubudime 
2 dukteris: Stellą ir Oną, sū
nų Antaną, brolį Joną, brolie
nę Kotriną, moterį Oną, pu- 
seserę M. Bulitt Baltimore, o 
Lietuvoje seseris ir brolius ir 
kitas gimines.

Priklausė prie Dr-stės Pa
laimintos Lietuvos.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus kopi., 6812 S. Westem 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., 
spalių 19 d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi. į Gimimo Pan. šv. par. 
bažnyčią, * kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Mosteikos 
giminės, draugai ir pažįstatni 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Dukterys, Sūnūs, Brolis ir 
Giminės. '

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. Grovehill 0142.

Paliko dideliame nubudime 
5 dukteris, Oną ir žentą Arth- 
ur Barrett, Helen, Adeline, 
Lillian ir Eleanor, ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.'..........  ......... * '' "

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 So. Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, spalių 19 d., 8:30 
vai. ryto. Iš koplyčios bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Veronikos Yurkai- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Dukterys, žentas ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

ANTANAS 
NOREIKIS

LOVEIKIS’SS
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Fagrabatns
3316 So. Halsted Street

TeL YARDS 7308

' Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 15 d., 1940 m.- sulaukęs 
pusės amž., gimęs Tauragės 
apskr., Gidiškės parap., Pa- 
žaUnų kaitne.

t

Paliko dideliame nubudime 
2 sūnūs Petrą ir marčią He
len ir Kazimierą, 3 dukteris: 
Stanislavą Yušką, žentą Joną 
Yušką. Agniešką Zabavičienę, 
žentą Walter Zabavičią ir vie
nuolę Kazimerietę seserį Her- 
man, 5 anukus, 2 brolius JUo- 

J zapą ir Tamošių, seserį ’ ir Švo- 
gerį Marijoną ir Kazimierą 
Gestautus ir šeimyną, švoger- 
ką ir švogerį Petronėlę ir Ra
polą Laušius ir šeimyną, gimi
naitę vienuolę Kazimerietę Se
serį Teopilą ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4704 S. Western Avė. . Namų 
telefonas Lafayette 4107. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, spa- 

Ilių 19 d., 8 vai. ryto iš koply
čios į Nekalto Prasidėjimo P. 
šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. ' •.Visi a. a. Antano Noreikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį .patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:

Sūnus, Dukterys, žentai, Bro
liai, Sesuo ir Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138^*1139.

Rusą Okupacija Neleido Lietu
voj Pasilikti

Praėjusio sekmadieiiio vaka
re, spaliu 18 d*, BHghtoft Par
ko Sirena restautano apatinėje 
svetainėje įvyko šaunus banke
tas surengtas JdhanOs Sučirt- 
skaitės-GrybieiiėS dtaUgiU atŽy* 
mėjimui josios sugrįžimo iŠ 
Lietuvos laivu “American Le- 
gion°, sykiu su Virš šimtu kitą 
amerikiečiu lietuviu.

1987 metais p-lė j. Bučin
skai tė, tik baigusi mokytojos 
kur.Są, buvo išrinkta, SU kele
tu kitų, kaipo gabiausia moki
nė, '.susidomėjusi lietuviškais 
reikalais, ir ji buvo pakviesta 
į Kauno Vytauto Didžiojo Uni
versitetą studijuoti lituanistiką 
Lietuvos valdžios lėšomis.

Studijavo Francuzijoj
Ten baigusi sėkmingai skir

tąjį kursą, vėl valdžios buvo 
stipenduota ir pasiųsta į Pary
žių pilnai susipažinti su fran- 
euzų kalba,, nes ji jau čia bū
dama buvo plačiai tą kalbą stu
dijavusi. Paskutiniais metais, ji 
jau mokytojavo Lietuvoje ir 
manė ten nuolatiniai pasilikti.

Bet, štai, papūtė žiaurieji vė
jai, bolševikiškoji Rusija pasi
grobė Lietuvą ir visi amerikie
čiai gavo paliepimą nuo Ame
rikos konsulo apleisti Lietuvą 
ir grįžti namo.

Tad, Johana, dabar jau he
be panelė Bučinskaitė, bet p-a 
Grybienė, (mat, ji Lietuvoj bū
dama apsivedė), atsirado tarpe 
savo senųjų draugų chicagie- 
čių.

Sutiktuvių bankete dalyvavo 
virš šimtas svečių. Laike vaka
rienės pasakyta eile kalbų su 
sveikįnim.ais ir linkėjimais. 11- 
gešnes bei žymesnes kalbas pa
sakė: Adv. Vytautas Kriaučiū
nas, Daktarė Yuškaitė, Dr. Gtiš- 
sen, p. Biekša, p. Aleliunienė, 
p. Katkevičienė, na ir pati vieš- 
nė Johana.

Lietuvos Patriotė
Pasirodė, kad trijų metų lai

kotarpis pas ją padarė didelę 
permainą, ji jau nebėra nedrą
si, graibstantis, abejojanti ką 
pasakyti — kaip išleistuvėse, 
bet rimta, nuosekli, ryžtinga 
lietuvė patriotė.

Baigus kalbas, vakaro vedė
ja p-lė I. Mankaitė pareiškė, 
kad viešnia mus “nučytino”. Iš
vykus į Lietuvą apsivedė ir 
mUiris neteko jos vestuvėse šok
ti, tad, sako, šias sulauktuves 
pavadinkime vestuvėmis, ir pa
sišokime. Ta mintis visiems pa-

A. + A.
MORTA SMITH, po tėvais 
Poškaitė, po pirmu vyru 

Sidabrienė.
gyv. Woodstock, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 15 d., 4:30 vai. popiet, 
1940 m., sulaukus 57 m. amž., 
gimus Lietuvoj, Mažeikių ap
skrity, Viekšnių parap., Mai
gių kaime. Amerikoj išgyve
no 35 metuš.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Kazimierą ir marčią 
Margaretą, švogerį Danielių 
Sidabrą ir jo šeimyną, pusse
serę Uršulę Zebrienę ir j oš 
Šeimą, gimines Vladislovą, Al
bertą, ir Augustą Sidabrus ir 
daug kitų giminių ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas A. Lacha- 
vičiaus ko.pl., 2314 W. 23 PI. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, 

Vspalių 19 d., 9 vai. ryto iš 
kopi. į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią,, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mortos Smith gi- 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dą- . 
lyvadti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį .patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Sumiš, 
Marti, švogeris, Pusseserės it 
Giminės, . . .

Laid. direkt. A. Lachavičius, 
ir Simus, Tel. CANAL 2515.

. <■ j- E.-r G .-.A-d

gal didesnė pusė buvo north- 
sidielčiai, vieni stačiai iš namų, 
kiti iš “Naujieną0 “blitzkriego” 
sugūžėję. Nofš Johatia ten riie* 
kuomet negyveno, bet vistiėk 
daug draugų įsigijo.

_  Nosius.

Vieša Padėka 
Geriems ‘'Naujienų0 
Draugams
Darbininkams skalią 18 d. pa

rengime ir publikai

“Naujienų” bendrovė ir Ren
gime Komitetas reiškia širdingą 
ačiū visiems, kurie kuom nors 
prisidėjo prie 'surengimo “Au
tomobilių blitzkriego” spalių 
6 ir 13 dd., 1940.

Labiausia tariame ačiū vi
siems darbininkams, kurie sun
kiai dirbo abi parengimo die
nas ir savo darbą aukavo 
“Naujienų” namo fondui. Štai 
jie: t,

j. Bačiunas
A. Narbutas
J. Pučkorius

' N; Shaikus
P. Galskis
R. Shaikus
J. Martinaitis 
J. Tutnosa 
Kulis 
F* Alvikis 
A; Vilis 
V. Ascila 
J. Radišauskas 
J. Ascila 
P. švelnia 
J; GumaUskas 
Mt. Jašmontas 
K; P* Deveikis 
M r. Dainius , 
J. Kondroška
J. Franckus
B. Shumakaris
K. Rypkėvičienė 
Mlsėvičiėke 
Jiilia Dainienė 
M* Jasinskienė
Mrs. O. Vilienė / 
B. LaUichltė
Mrs, ' itadišąūSkieiiė
S. Rimkunas
N. Jakubka
P. Skurkis ‘
J. AsCilla
D. MiJert.
F. Sutkus
Ėl. Bochunienė
Olga Rypkevičiutė
J. J. Žukas ir dar keletas 
kitų, kurių vardus neteko 
Užsirašyti.

Tariame ačiū Chicagos Lie
tuvių Vyrų Chorui, kuris at
siuntė daugiausia darbininkų. 
Jie visi sunkiai dirbo spalių 6 
ir 13 dd.

Ačiū “Pirmyn” chorui, kuris 
taipgi prisidėjo prie darbo ir 
rinkimo aukų Namo Fondui. 
Labai daug pagelbėjo L. D. D. 
4 kp. nariai ir “Naujos Gady
nės” choras, prisiųsdami nema
žą skaitlių sjavo. narių mums 
pagelbėti. Nors kai kurie asme
nys iš Kultūros Ratelio choro 
ir mėgino visokiais budais sa
vo narius provokuoti prieš 
“Naujienas”, bet keletas Kultū
ros choro narių nuoširdžiai pri
sidėjo su savo darbu, už ką 
ešamė jiems labai dėkingi.

Dar kartą visiems tariame 
širdingą ačiū už j ūsų tokią 
gtažią paramą it ndošitduihą, 
kokį jus parodėte šiame paren
gime. “Naujienos” irgi neatsi
sakys jums patarnauti, kaip it 
iki šiolei tarnavo.

Galiau negalime užmiršti 
publikos, kūti hėpaprastai 
skaitlihgai susirinko ir spalių 
6 d., nežiūrint labai blogo oro, 
it spalių 13 d. Mes didžiuoju* 
nfės turėdami tiek daug gerą 
draugų. —Rengimo Komisija.
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, '“? 
kad pačios Natijienc? 
/ra naudingos.

PERSONAI.
t AsmeriųI0kp - -.

ĄŠ, ANIELĖ WERPETINKIK£, 
iš Liętuvoš, Joho Wefpetinko duktė, 
paieškau Bronislovą Šimkų; irgi iš 
Lietuvos, Zakeliškių kaimo. Pir
miau gyverįO Chicagoj, o dabar ne
žinau kur gyvena. Ar jis pats ar 
kas apie jį žino, meldžiu duoti 
mums žinoti ir mes busim labai dė
kingi. Musų antrašas yra: 

kASPER KRISTOP, 
815 Lyons Avėnue, 

kansaš City, kansaš.

. SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
mteris ir dekoratorius. Darbą at

lieku gerai ir pigiai. J. Augaltis, 
1608 So. 50th Avė., Tel. CICERO 
2633.

PAIEŠKAU DARBO KAIPO jani- 
torius, namų darbo arba “fireman”. 
Esu patyręs. Box 2422, 1739 South 
Halsted.

PAIEŠKAU BROLIO, Stanislovo 
Grigonio. Paeina iš Jiezno mieste
lio, Trakų apskrities, Prašau žinan
čius apie jį pranešti. Turiu svarbų 
reikalą. Domicėlė Grigoniutė, 4444 
So. Emerald Avė.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA STENOGRAFĖ, 
baigusi High School. Turi suprasti 
“book-keeping” ir mokėti lietuviš
kai. Box 2421, 1739 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimai

SU $100 JUS PRADEDATE 
įgyti nuosavą namą, 6 kambarių, 
visiškai naujoj apylinkėj. Gražus 
namai. Tik keletą minučių nuo Oak 
Park. Maži mėnesiniai išmokėjimai. 
Box 976. 1739 So. Halsted St.

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 

Choro pamokos įvyks nedėlioj, spa
lių *20 dieną, Neffo svetainėje, 2435 
So. Leavitt St., kaip 10 vai. ryto. 
Visi choro nariai būtinai susirinki
te laiku, nes jau turime skubiai 
rengtis prie savo metinio parengi
mo, kuris įvyks nedėlioj, lapkričio 
3 dieną. Taipgi dainas mylinčius 
kviečiame prisidėti prie choro.

—Choro Valdyba.
KRAKIŠKIŲ APŠVIETOS IR 

KULTŪROS Draugiško Kliubo su
sirinkimas įvyks nedėlioj, spalių- 
Oct. 20 d., 1:30 vai. popiet “Sanda
ros” svetainėje, 840 W. 33rd St. 
Todėl, visi draugai krakiškiai, .pra
šomi atsilankyti ir atsivesti naujų 
narių. —M. Titiškis, Rast.

KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 
JOS mėn. susirinkimas įvyks šeš
tadienį, spalių 19 d., 8 vai. vakare. 
A. Zalubos bute ant pirmo aukšto, 
1635 So. 49th Ct., Ciceroj. Visi na
riai prašomi dalyvauti paskirtu lai
ku. —P. B., Sekt.

DRAUGIJOS “LIETUVOS ŪKI
NINKO” mėn. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių 20 d., paprastoj 
vietoj, 1 vai. po pietų. Prašoma na
rių Susirinkti, nes bus svarbių rei
kalų svarstymui. Taipgi nariai at
silikę su mokesčiais, malonėkite 
užsimokėti. —J. žurkauskas, Pirm.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE
ČIŲ Politiškas ir Pašalpinis Kliu
bas 12 Wardo laikys mėn. susirinki
mą, sekmadienį, spalių-Oct. 20, 1-ą 
vai. popiet, Hollywood Svet., . 2417 
West 43rd St.

—P a.ui J. Petraitis, Rast.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Skalbti tik savo, nereikia 
langų plauti. Prie 4 suaugusių. $9. 
ARMitage 3322.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS na
mas, 22’x80’. Storo dydis 22’x50’. 
Gyvenimui kambariai užpakaly. 
Beismontas po visu namu. Karšto 
vandens šiluma. 2 karų garažas. 
Pats savininkas parduoda. 2435 W. 
71 St., REPublic 8242. Kaina $7500.

VIRTI IR ABELNAM namų dar
bui. Turi būti patyrus, nuosavas 
kambarys, biskį skalbti. Nuo $10 
iki $12. Šaukite CEDarcrest 2259.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
skudurų sortavimui džiunkjarde. 
Public Iron and Metai Co., 2200 W. 
47th St., Lyons, III., Brookfield 
6252.

PARSIDUODA PIGIAI 2 aukštų 
mūrinis namas, gerame stovyje, 2 
po 5 kambarius ir beismante 3 kam
barių flatas. Karštu vandeniu apšil
domas. Ant Rockwell ir 70 gat. Ma
tykite savininką. 2710 W? 59 St. 
tel. PROspect 6977.

HELP VVANTED-M ALE-FE MALĖ 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
50 VAIKINŲ IR MERGINŲ dirb

tuvių ir šapų darbui, su patyrimu 
ar be. Pastovus darbas. Algos nuo 
30 iki 40c valandai. Wabash Emp- 
loyment Agency, Room 900, 202 S. 
State St.

ANT 102 IR INDIANA AVĖ. 
už $4750, parduosiu 2 flatų po 6 
kambarius namą, karštu vandeniu 
apšildomas, 33x125 lotas, 2 karų 
garažas.

ANT 60 ir Campbell Avė.* už 
$5800. Gražus 6 kambarių mūrinis 
bungalow. Karštu vandeniu apšil
domas. Matykite ar šaukite:

MEDORA,
8110 So. Ashland Avenue.

Tel. STEvvart 3601.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS
SHOPBOYS

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI
L O O P 

EMPLOYMENT AGENCY
28 E. JACKSON BLVD.

GERA IR PIGI
6 KAMBARIŲ MURO REZIDEN

CIJĄ, vėliausi įrengimai. Prie Mar- 
ųuette Parko. Kaina ne brangi. Kas 
nori gyventi gražiuos ir dideliuos 
kambariuos atsišaukite greitai.

PIGUS BIZNIAVAS NAMAS, 
mūrinis, štoras ir 3 flatai, Mar- 
quette Parke. Kaina pigi,—gal ir 
mainvs.

J. VILIMAS CO„
6743 So. Rockwell St.

Tel. HEMlock 2323.
REIKIA 5 VYRU 

TUOJAUS 
su praktika ar ne, .pirkti trailerius 
dėl komercinio išvežinėjimo. 2 metų 
lysas. Gera mokestis.

2512 ARCHER AVENUE, 
CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 
muro namas, 2-4 kambarių flatai, 3 
kamb. skiepe. Moderniškai ištaisy
tas. Neša gerą rendą. Atsišaukite 
2602 W. 69th St.

PARENGIMAI
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU

GYSTĖ rengia rudeninį .pikniką 
sekmadienį, spalių 20, 1940 m. Li
berty Darže. Kadangi šis yra pir
mas teisybiečių rudeninis išvažia
vimas, tai komitetas ir valdyba 
deda visas pastangas, kad butų pa
sekmingas ir visi turėtų gerus lai
kus. Bus užkandžių, kepta avis, 
silkių Su keptomis bulvėmis ir gero 
alaus ir taipgi bus gera muzika šo
kiams. Kviečia

Komitetas ir Valdyba.

REIKALINGAS JAUNAS unijis- 
tas bučeris. 3239 So. Halsted St., 
VICtory 2031.

GREITAM PARDAVIMUI: 2735 
West 97th St., 8 kambarių, lVfe 
aukšto bungalovv. 2 uždaromi por- 
čiai. Karšto vandens šiluma. $5500. 
Neša pelno.

TRYS SPOT WELDERS prie 
vielinių rėmų. Atsišaukite vakare, 
1519 N. Fremont St.

PATYRĘS BARBERIS reikalin
gas. Atsišaukite 752 W. 33rd St.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos. $15. mėnesiui. Stanley, 
423 East 64th St., ant pirmų lubų.

Namų Savininkų 
Kliubo Išvažiavimas 
Buvo Sėkmingas

Šoko Ant Pievos, Taip Kaip 
Lietuvoj

MARQUETTE P ARK. — Pe
reitą sekmadienį, spalių 13 die
ną, Spaičio darže, Marųuette 
Park Namų Savininkų Kliubas 
buvo surengęs šeimynišką išva
žiavimą. Suvažiavo apie 30 šei
mų. Geo. Dambrauskas buvo 
to išvažiavimo komisijos narys. 
J. Damkus, kliubo pirmininkas, 
Amerikoj gimęs lietuvis, šau
niai grojo šokiams. Visi, kas tik 
norėjo, šoko ant pievos, taip 
kaif> Lietuvoj.

O svarbiausia, — buvo bul- 
bių kepimas. Bulbių tiek daug 
buvo prikepta, kad valgė visi, 
kiek tik norėjo ir galėjo.

Marųuette Park Namų Savi
ninkų Kliubas turi apie 200 na- 
rių<

Atlikę savo suvažiavimą, 
kliubiečiai buvo nuvažiavę ir į 
“Naujieną” Blitzkriegą, bet jau 
buvo vėlus laikas. Jiems nebe
teko matyti programo.

Pasisekimo Marųuette Park 
Namų Savininkų Kliubui.

— Susiedas.
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BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

MARQUETTE PARKE
2 namai vėliausios mados, po 4 

ir 5 kambarius, baigiami budavoti. 
Galima pigiai .pirkti, mainyti arba 
renduoti. Randasi 3007-11 W. 71st 
Street.

Atvažiuokite pamatyti bile kada. 
Turime visokių kitokių bargenų. 
Galima pigiai pirkti arba mainyti.

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

Tel. REPublic 3713.
Vakarais PROspect 0176.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kontraktoriai

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

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 
pa tarnaujam apdraudos reikaluose. 
2716 W. 42nd St. Lafayette 0331

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Prieinama kaina. Renda 
labai pigi. Štymo šiluma. 2242 W. 
23rd PI.

SALDAINIŲ, CIGARETŲ, moky
klos reikmenų krautuvė. Gyvenimui 
kambariai su maudyne. Prieinamai. 
W. Neffas, 3255 S. Halsted St.

CLOTHES AND FURS 
Drab užiai ir Kailiniai

WHOLESALE IŠDIRBĖJO užsi
darymas. Madų parodų ir salesma- 
nų pavyzdiniai kautai ir Chubbies 
tik $24.50 iki $59. Taipgi 2 Hudson 
Seal kautai verti $250 dabar tik 
$125. Jade Furs, 162 N. State St., 
Suite 401.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS. Vie
ta išdirbta per daug metų priešais 
Crane dirbtuvės. Parduosiu pigiai.

4045 So. Kedzie Avenue.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro
sernė. Geri fikčeriai, 4 kambariai 
ir garažas prie vietos. Apšildomas. 
Renda .oigi. Dėl kainos susitaikysim. 
3322 So. Halsted St.

FURNISHED ROOMŠ—TO RENT 
Gyvenimui^Kambariai

PATOGUS KAMBARYS vaiki
nui. Savaitiniai arba nuo mėnesio; 
yra maudynė ir apšildymas. Kreip
kitės: 2435 So. Leavitt S t
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FURNITURE-FIXTURE FOR-8ALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimai
PARDAVIMUI TAVERNO BA

RAI 24 pėdų fronto baras, 20 pėdų 
užpakalinis baras, registeris, šaldy
tuvas, viskas beveik nauja. Parduo
siu pigiai.

Kreipkitės: Mutual Liųuor Co., 
4707 So. Halsted St. Tel. Boule- 
vard 0014.

PARDAVIMUI TAVERNAS pi
giai. 4631 So. Ashland Avė. Tel. 
YARDS 1098.

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

TAVERNAS, MODERNIŠKI fik
čeriai, nauji barai,, refrigerącijos sis
tema. Jaękson Parko apylinkėj, 
šaukite SEEley 9627.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 
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MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pasaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Viėn tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Ave„ Chi
cago, I1L Phone Republic 6051.

Remkite tuos, kurie . 
garsinasi 

“NAUJIENOSE* •
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Lietuva Netrukus Ir vėl Bus Laisva—Norem’as
SAKO, KOVA Už NEPRIKLAUSOMYBĘ 
TURI PRADĖTI AMERIKOS LIETUVIAI

Lietuvos Žmonės Nesidžiaugia Rusų 
Okupacija; Ir Jie Kovos

Nelaime pergyventi pasidaro 
žymiai lengviau, kada prie sa
vo šano atrandi nuoširdų drau
gą, kuris padeda ir ui taria.

Kremlino imperialistų smau
giama Lietuva pereitų kelių 
dienų bėgy patyrė, jog ji savo 
didžiosios nelaimės dienoje tu
ri tikrai gerą draugą ir užtarė
ju

Vos per pastaras dvi dienas 
Jungtinės* Amerikos Valsbjo; 
laiškiausiai ir be mažiausio svy
ravimo tarė pasauliui savo to- 
li-siekiantį žodį pabrėždamos, 
kad Lietuva yra smurto keliu 
pagrobta ir kad jr turi ir bus 
vėl laisva ir nepriklausoma val
stybė. Tas didžiausios pasaulio 
demokratijos atsinešimas eis to
li sutvirtinti ir padrąsinti lie-

slopinti lietuvybę, bet negalėjo. 
Nepavyks ir šį kartą.”

Lieluriai geriau pasiruošę
‘‘Aš tikiu, kad lietuviai šian

dien yra geriau pasiruošę išl.li
ti ištikimais savo pasitikėjimui 
ir tiems idealams, kuriais jie 
džiaugėsi būdami laisvi žmo
nės.”

Mr. Norem’as papasakojo, 
kad jam sugrįžus iš Lietuvos 
vienas Amerikos lalkraštri.nkas 
paklausė ar tiesa, kad eiliniai 
Lietuvos žmonės džiaugėsi ma
tydami rusus maršuojant Lie
tuvon.

“Aš jam atsakiau tą, ką pats 
mačiau; buvo keli žmonės ku
rie džiaugėsi, bet aš netik u, 
kad jie buvo lietuviai. Jie gyve-

Istorinė Lietuvių Delegacija Pas Prezidentą Rooseveltą DEL DIES KOMITETO LAIŠKU, KURIUOS 
LIETUVIAI GAVO ŠIOMIS DIENOMIS

Kamantinėja Juos Apie Parašus Ant 
Komunistų Peticijų

Valstijų Prezidentą Baltajam Name ap
lankė suvienyta Amerikos Lietuvių* de
legacija, išreikšti jam Lietuvių padėką už 
jo ir jo vadovaujamos šalies nuoširdų 
užjautimą Lietuvai jos nelaimės valan
doje. ,

prie savo rašomojo stalo, apsuptas lie
tuvių: (iš kairės dešinėn) Mikas Vaidyla, 
Juozas Laučka, Fortūnatas J- Bagočius, 
Teisėjas Jobas T. Zuris, Kun. Juozas 
Švagždys, P-lč Eufrozina Mikužiulė, Ka
zys Karpius, “Naujienų” Redaktorius Dr. 
Pijus Grigaitis, Leonardas Šimulis, Alek-

Ta proga Prezidentas Roosevel t’as pa- sandraš Kumskis, Petras Pivaronas ir

LIETUVIŲ DELEGACIJA WASHINGTONE

Policistas

Zuris, konsulas Petras

Pradžia 3 va!

tuvius
savo

metų
6224

auto
sun

Povilas Mileris, Chicagos Lietuvių Drau 
gijos Sekretorius.

• Su lengvu keleiviniu 
mobiliu i troką įvažiavo ir 
kiai .susižeidė Bernard Cottrell, 
šoferis Chicagos autobusų lini
jai. Nelaimė įvyko prie 47th 
ir Halsted gatvių. Cottrell gy
vena ad. 5518 Maryland avenue 
Persiskėlė galvą ir susižeidė vi
durius.
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SOKOL SVET.

200 Da’yvavo.
Priėmime dalyvavo apie du 

šimtai Chicagos LetuVių veikė
jų, profesijonalų bei biznierių 
Iš vietinių kalbėjo teisėjas Jo 
nas 
Daužvardis, advokatas Antanas 
Olis, Dr. Aleksandras Račkus ii 
pralotas Mykolas Krušas. Muzi- 
kalę programos dalį išpilt ė O* 
na Piežienė, Viktoras Benderi j, 
neseniai sugrįžęs iš Lietuvos, ir

• leloj adresu 1935 19th 
Street, buvo atrastas mirtinai 
susirgęs we.stsidietis, Emil 
Dumke. Jis buvo apie 56 me
tų amžiaus ir gyveno adresu 
2102 Cullerton street. Mirė ke- 
lyj į apskričio ligoninę.

Ašarotos akys.
• -s .vv y ’• •• ' v

Pirmą kartą man teko matyti 
daugelis
kuriuos buvau beįtariąs patrio
tiniu indiferentiškumu, bandant 
paslėpti ašaras, kurios suvilgė 
jų akis, kada ministeris Nore- 
m’as baigė savo kalbą, kuri, ži
noma, buvo angliškai, su tvirtu, 
vilties* pilnu Šukiu, lietuviškai: 
“LAI GYVUOJA LIETUVA!”

SLA Prezidentas, Povilas Mileris, 
Sekretorius, 
ir Teisėjas

gdcius
Chicagos Lietuvių . Draugijos
Juozas Laučka, Mikas Vaidyla
Jonas T. Zuris. Karpius rankose laiko doku
mentą, kuriame reiškiama lietuviu padėka 
Prezidentui Rooscvelt’ui už jo moralę para
mą Lietuvai.

tijos NIEKADOS nepripažins 
rusų grobio.

Trečiadienį kitas aukštas A- 
mėrikos vyriausybės, žmogus 
pakartojo šios šalies valdžios 
nusistatymą Lietuvos atžvilgiu 
ir jo žodžiai buvo tarsi baisu
mas sužeistai lietuvio širdž ai. 
Tas asmuo tai Owen J. C. No- 
rem, Jungtinių Amerikos Vals
tijų ministeris Lietuvai.

Kalbėjo laisviau
Jei prezidentas Roosevel as 

dėl aiškių priežasčių negali pei> 
daug kalbėti nežiūrint ką jo 
širdis jaučia, tai ministeris No
rem’as, būdamas kitok’oje po
zicijoje, daug laisviau ir plačiau 
komentavo apie Lietuvos rei
kalus.

kartojo Amerikos nusistatymą NIEKĄ 
DOS nepripažinti Rusijos užgrobimo.

jų sunkioje kovoje už 
brangią laisvę.

“Bus laisva”

blikos mintis, ministeris užsi
minė apie Lietuvos galimybes

—Autom. Nelaimės Chicagoj—
Nelaimėje sų įgat’vekariu už

vakar naktį sūhkiai Susižeidė 
jaunas lietuvis, tarnaujantis po
licijos departamento motorcik- 
lių skyriuje, Dominikas 
mas) Ūselis. Jis yra 31 
amžiaus ir gyvena adresu 
South Rockwell street.

Ties Archer avenue ir 
field, jis įvažiavo su motorcik 
liu į užpakalį stovinčio gatve

draugas ir užtarėjas, ir savo 
galingais žodžiais sklaidė iš jų 
širdžių mažiausias dvejones ir 
diegė naują, didesnį ryžtingu
mą.

“Gyvendamas Lietuvoje turė
jau progos stebėti iš arti Lie- 
tuvos žmones. Jie turi tam 
tikras budo ypatybes, kurios 
leidžia jiems būti stipriais dva* 
šioje. Jie yra kantrus ir jie gali 
kentėti ilgai, bet niekada nenu- 
stos tikėję į save ir savo ateitį.”

“Šimtą metų rusai bandė už-

“KAI GĖLĖS 
ŽYDĖJO” 

(BLOSSOM TIME) 
Stato 

PIRMYN CHORAS

Jau kada Chicagos lietuviai 
rinkosi trečiadienio vakare į 
Tower Kliubą, kur buvo rengia
ma oficialus ministerio priėmi
mas, tai visų mintyse glūdėjo 
vienas vyriausias klausimas. 
Visi žinojo gerai, kad Mr. No
rem’as žino daug, bet kiek jis 
ras galimu tuo žinojimu dalin
tis viešai? Diplomatai, ypač 
šiuo neramumo pilnu laiku, pa
prastai • negali nieko daug sa
kyti be savo tiesioginių virši
ninkų žinios/ O pono Norem’o 
atvejy jo viršininku yra pats 
prezidentas Rooseveltas.

Kantrus žmonės
Susirinkusieji pajuto, jog jie 

yra liudininkais istoriško mo
mento, kada ministeris No
rem’as, perstatytas kalbėti, pir
miausia pareiškė, kad dalyvau
jantieji laikraštininkai turi tei
sę pilnai spaudoje pakartoti jo 
išreikštas mintis, jei jie randa 
jas užtektinai svarbiomis.

“Aš galių atvirai pasakyti, 
kad Lietuva neužilgo bus vėl 
laisva”, pasakė ministeris No
rem’as.

Čia matome oficialę Amerikos Lietuvių 
Delegacijos pas Prezidentą Roosevel tą foto
grafiją. Iš kairės dešinėn (sėdi): “Naujienų” 
Redaktorius Pijus Grigaitis, Kazys Karpius, 
Leonardas Šimutis, Petras Pivaronas ir Kun.

“Pasipriešinimas nebūtų bu
vęs 'išmmLngas. Prdzidėntas 
Smetona atsišaukė į kabinę ą 
ragindamas g utis, bet tai butą 
buvęs labai sunkus dalykas, ži
nant, kad šalis neturi jokių na
tūralių fortifikacijų. Nėra iš
mintinga mažai valstybėlei ka
riauti prieš stiprų priešą ir eik
voti žmonių gyvybes. Aš ma
nau, kad geriau pradėti ‘krusa- 
dą’. Ir ją turėtų pradėti Ameri
koje Lietuvos sūnus ir dukte-

kario, labai smarkiai buvo 
krėstas ir apkruvintas.

Kitos Nelaimės

Kitose automobilių nelaimėse 
mirė sekami žmonės:

70 metų Ernest Bernhardt, 
426 Noble street, maliorius be
darbis;
, 73 metų Robert MacGilliv- 
ray, 243 West 69th street, ir

Jean Lucille Jacobs, jauna 
duktė Aurora, III., gyventojo 
Frank D. Jacobs, 67 North 
Broadway.

Darbas Amerikoje.
“Tikėkite savo giminėmis bei 

draugais, kurie yra ten, nes jie 
tvirtai tiki į jus. Duokite jiems 
žinoti^ jog tą darbą, kurį jie 
nori dirbti, jus dirbate. Veikite 
visais budais, kurie tik atrodo 
tinkami — per organizacijas, 
per bažnyčias ir 1.1. Tai buvo 
efektyvus darbo būdas pirmiau, 
bus efektyvus ir vėl.”

“Šis darbas turėti laisvę — ir 
jas netekus vėl atkovoti—užima 
ilgą laiką. Tai darbas kurį ne
galime nudirbti į vienus metus, 
10 metų, o gal ir ilgiau. Kar
tais prisieina laukti ištisą šimt
metį. Lietuva jau yra šimtą 
metų iškentėjus po rusu, bet 
vistik ve iau malėme Lietuvą 
vėl laisvą.”

Norem’as Rusijos įsiveržimą 
Lietuvon griežtai pasmerkė, pa
reikšdamas, kad “Rusija užim
dama Lietuvą neturėjo jokio 
pasiteisinimo, jos lietuviai ne
norėjo ir, kad, jai nebuvo jokio 
reikalo ten eiti, bet vienok ėjo.”

Kėlė pasiryžimą.
Gilų ir neišdildomą įspūdį 

Norem’o kalba padarė susirin
kusiems. Kiekvienas jo žodis 
stiprino lietuvius, kėlė juose pa
siryžimą griebtis savo tėvų že
mės išlaisvinimo darbo su nau
ja ir nepalaužaina energija. 
Kada ministeris kalbėjo, tai pu
blika atrodė tarsi netikėti) 
smūgio pritrenkta. Lyg nenorė
jo tikėti, kad štai, ne jų pačių 
žmogus, bet didžiausios pašau-1 Albina Kaspariutė. Vakaro ve- 
110.. demokratijos . sūnūs, kuris| dėju buvo Dr. Steponas Biežis 
pažinęs lietuvius pasidarė jų

Antradienį pats šios šalie> 
prezidentas F. D. Rooseveltas 
priėmė lietuvių delegac ją ir 
jai pareiškė, kad Lietuva sa
vo išplėštą nepriklausomybę at
gaus. Jis taip pat tarė žodžius, 
kurių lietuviai nekantriai laukė 
ir čia Amerikoj ir kitose pa
saulio dalyse, ir, žinoma, pa
čioje Lietuvoje. Tai buvo pa

na Lietuvoje, bet neatrodė Le- 
tuviais esą/’

“Ir kada manęs klausia kokia 
mano nuomonė apie rusus po 
to kaip aš juos savo akimis pa
mačiau, tai turiu pasakyti, kad 
ji yra nekokia. Rusai yra su
klaidinti, nužengę nuo tikrojo 
tako. Aš manau, kad rusų tau
ta yra silpna — didelė skaitli
nėmis, bet silpna kokybėj. Tai 
didelė grupė nusilpėlių.”

Gaila žmonių gyvybių.

Jau keletas asmenų kreipėsi 
į “Naujienas” klausdami pata
rimo kaip jiems pasielgti ko
munistų peticijų reikalu.

Jie visi pasakoja, kad atsi
lankius į komunistų parengi
mus jiems buvo pakišta pasi
rašyti lakštas už Brovvderio ir 
kitų komunistų kandidatūros 
lapkr. 5 d. rinkimuose. Dabar 
jie yra gavę užklausimus iš 
Prieš-Amcri kūniškos Darbuo
tės (Dies) komiteto ar jie iš- 
tikrųjų remia komunistus?

Pasirodo, kad daugelis tų 
žmonių niekad komunistais nė
ra buvę ir niekad jiem nėra 
simpatizavę, bet dėl žingeidu
mo buvo užėję į komunistų 
parengimus ir ten jiems paki
šo blanką pasirašyti. Nepaty
rę pilnai nei kas toje blanko j e 
yra, nei kam ji, tie žmones pa
sirašė ir dabar kada gavo Dies 
Komiteto ■užklausimus, jie la
bai susirūpino.

Kaip Atsakyti
Musų patarimas visiems 

tiems, kurie tokius laiškus yra 
gavę, yra juos būtinai atsaky
ti. Ir atsakyti teisingai.

Jeigu pasirašėte žinodami 
ant ko, ir esate komunistu rė
mėjai, lai taip atsakykite kaip 
jums sąžinė padiktuos.

Bet jeigu nesate komunistų 
rėmėjais ir pasirašėte neži
nodami tikrai ant ko rašotės, 
tai aiškiai atsakykite, išdėsty- 
dami priežęstį, ir aplinkybes, 
kuriose jus komunistai į tą ne
malonumą padėjo.

“Naujieną” Administracija

Rytoj Laidoja 
Marąuetteparkietį 
Antana Musteika 

4* 4*

žuvo Praradęs Darbą
MARQUETTE PARK. — Ry

toj rytą iš A. Petkaus koply
čios (6812 S. Western) šv. Ka 
zimiero kapinėse bus palaido
tas vietos lietuvis, Antanas Mu
steika.

Velionis mirė spalių 16 d., nuo 
revolverio kulkos, kuria jis pa
sišovė, užsidaręs savo kamba
ryj, adresu 6508 South Rock- 
well street. Jis buvo apie 55 
metų amžiaus.

Iš koronerio teko girdėti, kad 
velionis žuvo susikrimtęs, kad 
neseniai prarado savo darbą ir 
gal nesveikavo. Jis paliko dvi 
dukteris, sūnų, brolį ir daug ki
tų giminių.

Mirė Bridgepor tietis 
Kazys Yurkaitis

VAKAR GHICAGOJE
• Kalbėdamas Chicagoj Emil 

Hurja, buvęs demokratų direk
torius, pareiškė, kad Willkie, 
republikonų kandidatas, gali lai
mėti prezidento rinkimus nuo 
l’/z >ki 3 milionų balsų didžiu
ma. Tokį pranašavimą jis pa
darė pasiremdamas šiaudiniais 
balsavimais, kurie buvo praves
ti apie 10 dienų atgal. Ko] rin
kimai ateis, situacija gali žy
miai pasikeisti.

• Berydamas vištos kaulą, 
25 metų chicagietis Walter 
Ross, 4520 Champlain avenue, 
pradrėskė gerklę, gavo kraujo 
užnuodijimą ir vakar pasimirė 
apskričio ligoninėje.

O Siuvėjui Paul Zelabey, 
2943 Belmont avenue, pristatė 
du nepažįstami geradariai ir pa
siūlė jam duoti $30,000 už 
$1,000. Zelabey nutarė propo
zicija pasinaudoti, ištraukė sa
vo pinigus iš banko, ir juos ge
radariams atidavė. žinoma, 
$30,000 negavo, bet nebeturi ir 
savo $1,000.

Bridewell kalėjimo ligoninėje 
užvakar naktį mirė bridgepor
tietis bučeris, Kazys Yurkai
tis.

Pereitą pirmadienį jis nušo
vė savo žmoną, Veroniką, su 
kuria neseniai persiskyrė, po to 
suvarė kelias kulkas, sau į kru
tinę ir galvą.

Yurkaitis buvo apie 50 me
tų amžiaus ir gyveno ad. 709 
West 34th street. Jo žmona, ir 
viena duktė, gyveno ties 2724 
Emerald avenue, kur tragedija 
įvyko.

• Trys ginkluoti banditai 
pasigrobė $700 alinėje ties 2059 
Grand avenue. Pinigus atėmė

• Dėl nepasisekimų biznyj 
peiliu gerklę sau perkirto ir iš 
trečio aukšto lango iššokęs už
simušė 48 melų Samuel Sheets, 
7911 Eberhart avenue. Jis už
laikė automobilių agentūrą ad
resu 7627 S. Ashland avenue. 
Nusižudė dėl nepasisekimų biz
nyje.
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• Keturi jauni piktadariai 
vakar bandė pasigrobti $1,870 
nuo maisto krautuvės savinin
ko, Joseph Kormanak, 13452 
Brandon avenue, ir aludininko 
Andrės Gcrill, 13401 Baltimore 
avenue. Plėšimai nepasisekė ir 
vif.i keturi randasi už grotų. 
Jie yra: Albert Gavalis, 9420 
South Charles street, Natale 
Passero, 3330 Roosevelt Road, 
Bartley McLeod, 3613 S. Win- 
chester, ir James J. Kelly, ad
resas nežinomas.

463,835 Vyrai 
Užsiregistravo 
Chicagoj

Neužsiregistravę Bus 
Baudžiami

Pereitą trečiadienį 463,835 
Chicagos vyrai užsiregistravo 
privalomai karo tarnybai, o 
525,000 visame Cook apskrity
je.

Registracijai buvo paskirta 
tik viena diena, bet kariuome
nės viršininkai, ųeklausdami 
daug klausimų, vakar leido re
gistruotis ir tiems, kurie tre
čiadienį to nepadarė. Bet visi 
vyrai, kurie ir vakar dienos 
proga nepasinaudojo, bus trau
kiami atsakomybėn ir bus bau
džiami, nebent turės labai ge 
rą priežastį neužsiregistravimui 
paaiškinti.

Kaip jau vakar buvo rašyta, 
registracija praėjo gana sklan
džiai. Vietomis pritruko korte
lių ir reikėjo skristi j Spring- 
fieldą jų Chicagon parvežti; 
pasitaikė keli jauni vyrai, ku
rie atsisakė registruotis pasi
remdami, kad sąžinė jiems ne
leidžia to daryti, ir buvo trys 
areštai. Bet šiaip visur buvo 
ramu.

nuo savininko Anthony Kolod- 
ziej, ir keturių kostumerių.

Remkite tuos, kurie 
__ garsinas; . 
“NAUJIENOSE'Juozas Poška




