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HITLERIS Kt
PLANUOJA PAVYTI PETA1NA

Stengiasi įvelt karan ispanus ir francuzus
Hitleris atvažiavo į Ispaniją poj vienu ir tuo pačiu metu, 

pasimatyti su generolu Fran- Japonai ruošiasi pulti britus dėl 
ko. Jiedu vakar susitiko San 
Sebastian miestelyj. Abiejų kra
štų diktatorius lydėjo užsienio 
reikalų ministeriai.

Ligi šiam metui oficialiai ne- .......«, __ -----
paskelbtos pasikalbėjimo temos, pasiryžę okupuoti pasilikusią 
Visi spėlioja, jog diktatoriai ta
rėsi karo reikalais. Pasikalbėji
mas tęsėsi dvi valandas. Spau
dos atstovams buvo pranešta, 
kad diktatoriai dar kartą mano 
susitikti.

Užsienio laikraštininkams pa
vyko sužinoti, jog Hitleris pa
reikalavo iš Franko paskelbti 
karą anglams ir paimti Gibral
tarą. Franko jam išaiškino, jog 
ispanų kariuomenė negalės im
tis tokio žygio, pagaliau ir vi
sa ispanų tauta nenori naujo 
karo. Hitleris pasižadėjo Gib
raltarą paimti vokiečių kariuo
menės jėgomis.

Iš Lisabono ateina žinios, kad 
vokiečių kariuomenės vienetai 
jau randasi Ispanijoj. Vokiečių 
kareiviai važiuoja nuo franeu
zų sienos į pietus. Dalis moto* 
rizuotos vokiečią kariuomenės 
jau atvyko į Madridą. <

Hitleris tvirtino Ispanijos 
diktatoriui, jog britų Imperija 

/bus puolama Azijoj ir Euroj-

Burma vieškelio atidarymo.
Hitleris, pravažiuodamas pro 

Francuziją, pasimatė su fran- 
cuzų vicepremjeru La valiu. Vo
kiečiai tvirtina, kad jie nėra

Francuzijos dalį. Hitleris neri 
rasti būdą geruoju sugyventi 
su franeuzais.

Šveicarijos diplomatiniai sluo
ksniai tvirtina, kad Lavai pla
nuoja visiškai pašalinti Petai- 
ną. Lavalį palaiko užsienio rei
kalų ministeris ir karo laivyno 
admirolas, ministeris Darlan. 
Petaih suninka nusileisti Hitle
riui, bet jis nenori skelbti ka
ro britams. Tuo tarpu 
Baudouin ir Darlan neri 
ti karą Anglijai.

Jeigu Francuzija duos
toriams pasilikusį karo laivyną, 
tai Hitleris prižadėjo “perdaug 
neskriausti” franeuzų. Jis fran- 
euzams žada duoti britų kolo
nijas, kurių dar neužkariavo.

Hitleris nori pradėti pulti 
britų imperiją prieš Amerikos 
prezidento rinkimus. Jis nori 
nugązdinti Amerikos gyvento
jus, kad tuo budu amerikiečiai 
išrinktų diktatoriams palankes
nį žmogų.
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skelb-
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Hitleris laiko pasitarimą su Mussolini.
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Žingsnis atgal Ardo pramonę
TOKIO, Japonija, spalių 23
— Japonų vyriausybė infor-

Franko sutinka 
Hitlerį

MADRIDAS, Ispanija, spalių 
23 d. — Pranešama, kad gene
rolas Francisko Franko išva
žiavo į San Sebastianą. Ten jis 
mano susitikti su Hitleriu, ku
ris .specialiai atvažiavo aptarti 
karo politikos reikalus. Franko 
lydi užsienio reikalų ministeris 
Suner, o Hitleris atvažiuoja su 
Ribbentropu.

Vokiečių valstybės vyrai no
ri įtikinti ispanus apie reikalą 
keisti užsienio politiką. Slaptos 
vokiečių policijos viršininkas, 
Himmleris, praeitą savaitę at
vyko į Ispaniją ir paruošė Hit
lerio kelionę. Himmleris paliko 
daug vokiškų šnipų, kurie da
boja, kad ispanai nepasikėsin
tų prieš Hitlerio gyvybę.

tu, nes pastarasis visai nekrei
pė jokio dėmesio į Kennedy nu
rodymus.

Kennedy yra didelis pesimis
tas ir visą laiką skelbė, jog rei
kia taikytis su diktatoriais. 
Kennedy pyksta, kad Roosevel- 
tas klauso daugiau Bullitt, ne
gu jo patarimų užsienio politi 
kos reikalais. Kennedy kalbės 
prieš Rooseveltą.

d
mavo britų ambasadorių, jog 
italų ir vokiečių*4 sutarty j yra 
vienas piatagrafas, kuris turi la
bai didelės svarbos. Sutarty j 
sakoma, kad kiekviena valsty
bė pati turės nuspręsti kada ji 
privalo stoti karan, jeigu Ame
rika butų karan įvelta.

Tvirtina, kad japonai priva
lės Amerikai skelbti karą, jei
gu Amerika kariaus su Vokie
tija ar Italija, bet sako, kad ja
ponai turės nuspręsti kada ji 
tą karą privalės paskelbti. Nei 
Hitleris, nei Mussolini negali 
nustatyti laiko.

Didina miliciją

Skraidančios 
tvirtovės

66,000 tarnauja 
aviacijoj
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LAVALIU IR FRANKU

LONDONAS, Anglija, spalių 
23 d. — Karo vadovybę paskel
bė, kad nuoįątinis anglų karo 
aviacijos bombardavimas - išar
dė 20% vokiečių pramonės. An
glai bombardavo visus svarbes
nius vokiečių pramonės centrus. 
Kiekvieną kartą stengėsi patai
kyti į karo fabrikas. Paskelb
tas anglų planas rodb, kad jų 
orlaiviai pasiekė pačius toliau
sius vokiečių užkampius ir bom
bardavo ten paslėptas fabri
kas. J ,

Vokiečiai patys pripažįsta, 
kad Hamburgas tiek nukentė
jo, jog reikia galvoti apie vi
sišką miesto atstatymą. Anglai 
visiškai sugriovė uostą ir laivų 
statybos dirbtuves.

e>

Komunistai neša 
fašizmą

SANTIAGO, Čilė, spalių 23 
d. — Komunistai, vietos nacių 
padėdami, pradėjo organizuoti 
savo rųšies kariuomenę. Čilės 
vyriausybė leido komunistams 
laisvai veikti, bet ji uždraudė 
organizuoti kovos burius. Ne 
tiktai komunistai, bet niekas 
neturi teisės panašių organiza
cijų turėti Čilėje.

Krašto politikos reikalai taip 
toli nuėjo, kad kai kurie demo
kratiški ministeriai buvo pri
versti atsistatydinti. Dešinieji, 
dangstydamiesi komunistų tuš
čiais grasinimais, pradėjo orga
nizuoti perversmą. Fašistai 
ganizuoja demonstracijas, o 
munistai jiems padeda kelti 
rimą.

or-

ne-

Japonai aiškinasi

Viceministeris 
kalbėjosi su ambasado- 
Grew. Pasakojama, kad 
tartasi orlaiviams reika- 
benzino reikalais.

• TOKIO, Japonija, spalių 23 
d. — Japonų užsienių reikalų 
ministerija pasikvietė Ameri
kos ambasadorių naujiems pa
sikalbėjimams, 
ilgai 
rium 
buvo 
lingo

Japonai norėjo gauti oriai- -v j s* '*
viams benzino olandų Indijoj, 
bet Amerikos pirkliai jiems su
trukdė visą reikalą.. Be Ame
rikos ir Indijos benzino, susto
ja visa Japonijos karo mašina 
ir,, gali niekais nueiti visi ligi 
šiam metui padaryti nukaria
vimai. Japonai tuo reikalu 
bai susirūpinę.

Prašo taikos

la-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Rumunijos diplomatai paskelbė, kad jie turį tikrų ži

nių, jog Ispanija netrukus pareikalaus sugražinti Gibraltarą ir 
paskelbs karą Anglijai.

— Amerikos vyriausybė įteikė italams protestą dėl Ame
rikos pi'iečių benzino atsargos bombardavimo Persijos įlankoj.

— Meksikos vyriausybė uždraudė išvežti gyvsidabrį į Vo
kietiją.

— Petain vyriausybės ministeriai paskelbė, kad netrukus 
bus pasirašyta taika su Vokietija.

— Kanados vyriausybė nutarė kariuomenėje įvesti pačiū
žų (ski) batalijonus.

— Vokiečiai labai smarkiai bombardavo Londoną. Bombas 
mėtė iš didelės aukštumos ir gyventojo kvartaluose.

— Anglų vyriausybė sutinka due-ti Amerikai naujas karo 
bazes Pacifike.

— Amerikos 
euzų vyriausybės 
giu.

— Dėl blogo
limcsnių Vokietijos miestų.

— Prezidentas Rooseveltas vakar vakare pasakė pirmą pre
zidento rinkimų kampanijos kalbą. Klausė labai didelė žmonių 
minia. Rooseveltas paneigė daugelį melagingų respublikonų iš
mistų.

— Rooseveltas pareiškė, kad dabartinė vyriausybe nepa
darė jokios sutarties, nepasirašė jokio pakto, nedavė jokio pa
sižadėjimo eiti į karą su bet kokia svetima valstybe.

— Butler, britų užsienio reikalų vicesekretorius, pareiškė 
parlamento atstovams, kad su Petain vyriausybe bus kitaip el
giamasi, jei pasikartos Gibraltaro bombardavimas.

užsienio departamentas pareikalavo iš fran- 
pasakyti savo nusistatymą Anglijos atžvil-

oro anglų lėktuvai negalėjo bombarduoti to

Suimtas Karolis

WASHINGTON, D. C., spa
lių 23 d. — Amerikos kariuo
menė šiandien gavo pirmas nau
jas “skraidančias tvirtoves”, 
šie lėktuvai buvo užsakyti šių 
metų balandžio mėnesį.

Karo departamentas įsakė 
padaryti kai kuriuos naujus 
pakeitimus statymo metu. De
partamentas norėjo įvesti nau
jus pagerinimus, kuriuos paty-

WAŠHINGTON, D. C., spa-l*e Europos karo metu. “Skrai- 
lių 23 d. — Visi nacionalinės dančios tvirtovės” skaitosi pa- 
gvardijos karininkai stengiasi čiais stipriausiais karo lėktu- 
papildyti mobilizuotų gvardijos vais visame pasaulyje. Tokių 
kareivių vietas. Stengiamasi su- lėktuvų nėra nei vienoje val- 
daryti vietos miliciją iš 125,000 stybėje. Pasakojama, kad bri- 
Vyrų. tai gaus kelias naujai pastaty-

Naujai užsirašiusius milicinin-|fcas tokias tvirtoves.
kus mankštins nemobilizuoti na
cionalinės gvardijos kareiviai ir 
praeitojo karo karininkai. Pre
zidentas pasirašė įsakymą, ku-Į STAMBULAS, Turkija, spa- 
riuo leidžiama naudotis kariuo-1 lių 23 d._ Turkų spauda šian-
menės sandėliuose 
ginklais naujai užsirašiusiems 
vyrams mokyti.

NEW YORK, N. Y., spalių 
23 d. — Generolas Arnold, avia
cijos korpuso viršininkas, pa
skelbė, kad Amerikos aviacijos 
jėgos žymiai padidėjo. Praei
tais metais karo aviacijoj tar
navo 1,800 karininkų ir 18,000 
kareivių, šiandien karo aviaci
joj jau tarnauja 6,000 karinin
kų ir 60,000 kareivių.

Generolas pridėjo, kad atei
nančiais metais karo aviacija 
bus dvigubai padidinta. Aviaci
jos pramonėj darbininkų skai
čius taip pat padidėjo. Praei
tais metais dirbo tiktai 25,000 
darbininkų, o dabar dirba 125,- 
000.

Instrukcijos naujo 
kų komisijoms

Turkai nebijo

Grįžta Kennedy

Willkie prakiš

WASHINGTON, D. C., spa 
lių 23 d. — Karo departamen
tas išleido knygą, kurioje nu
rodo, kaip privalės elgtis nau
jokų sveikatą tikrinantieji gy
dytojai. Visi paimti kareiviai] 
turės turėti geras akis ir pa-| 
lyginamai gerą klausą. Priva-1 
lės turėti gerą širdį ir turėti! 
pakankamai sveiko proto, kad 
galėtų atlikti karininkų nuro
dymus ir mokėti apsisaugoti 
pavojaus valandomis.

Gydytojai privalės žiūrėti, 
kad nuo kareiviavimo prievolių 
neišsisuktų sveiki vyrai. Taip 
pat negalės priimti kariuome
nėn ligotų, kurie stengiasi slėp- 

savo sveikatos trukumus.

Nuomonės 
labai |do-

esančiais | <]ien iš naujo perspėjo vokie- 
čius. Jeigu Vokietija mano, ra
šo laikraščiai, vykti j Egyptą 
per Turkiją, tai privalo žinoti, 
kad turkai laisvai neleis kariuo
menei keliauti per savo teri
toriją. Turkai skelbs vokiečiams 
karą ir kariaus geriau, negu 
franeuzai arba olandai.

Šiuo reikalu Turkija jau pa
darė nutarimą ir laiku vokie
čius perspėjo. Turkai nebus už-1 gelis nebalsuotų už Rooseveltą 

į klupti iŠ netyčių ir vokiečiai Į todėl, kad jiš jau kandidatuoja 
'trečią kartą.

WASHINGTON, D. C., spa
lių 23 d. — Joseph Kennedy, 
Amerikos ambasadorius Londo
ne, transatlantiniu orlaiviu grį
žta į Ameriką. Jis pareiškė, 
kad jokiu budu daugiau nebe
mano grįžti į AngHją. Kennedy 
labai nepatenkintas Roosevel-’ privalo žinoti kas jų laukia.

PRINCETON, N. J., spalių 
23 d. — Viešosios 
Institutas paskelbė 
mias žinias apie amerikiečių
nuomonę prezidento kandidatų 
reikalu. Sako, kad šiandien Roo
seveltas gaus 55% balsuotojų 
nuošimčius. Jeigu ne karas, tai 
tada Willkie gautų 55%.

Amerikos gyventojai įsitiki
nu kad karo metu Rooseveltas 
mokės geriau saugoti Ameri
kos gyventojų gerovę. Jeigu 
pasaulyj karo nebūtų, taidau-

ti

Kova dėl orlaivių
WASHINGTON, D. C., spa- 

lių 23 d. — Vyriausybė sten
giasi atgauti orlaivius, kuriuos 
orlaivių bendrovės buvo parda- 
vusios kitoms valstybėms. Su
laikyta 110 orlaivių, kurie bu* 
vo parduoti Švedijos vyriausy
bei. Prezidentas įsakė užmokė
ti visus švedų vyriausybės iš
leistus pinigus, šie orlaiviai gu- 
li Framingdale dirbtuvėse. " ♦

Taip pat tartasi su francu* 
zų ambasadorium dėl 100 or-

HONGKONG, Kinija, spalių 
23 d. — Japonų vyriausybė de
da pastangas galimai greičiau 
susitaikyti su kiniečiais. Japo
nai kelis kartus buvo pasiūlę 
derėtis dėl taikos, bet kiniečiai 
kiekvieną kartą atmesdavo ja
ponų pasiūlymus.

Paskutiniu metu japonai pa
darė labai didelius nusileidimus, 
bet ir šį kartą čankaišekas jų 
pasiūlymus atmetė. Japonai ža
dėjo atitraukti savo kariuome
nę iš kai kurių provincijų, jei
gu kiniečiai pasirašys taikos 
sąlygas., čankaišekas atsakė, 
jis visai nemano pradėti kal
bų derybų reikalu, kol japo
nai neatitrauks savo kariuo
menės iš visos Kinijos. Jeigu 
atšauks kariuomesę, tada gali
ma pradėti kalbėti apie taiką.

SEVILIJA, Ispanija, spalių 
23 d. — Sevilijos policijos va
das vakar pranešė buvusiam 
Rumunijos karaliui, kad jis ga
vęs 'įsakymą areštuoti kara
liaus žmoną Magdą Lupescų ir 
artimą karaliaus bendradarbi 
Urdareanu. Pats Karolis taip 
pat skaitomas areštuotu. Poli
cininkas vis dėlto jam leido iš
eiti į miestą, je’gu jis turėtų 
kokį reikalą. Areštuotieji laiko
mi viešbutyj. Aplinkui viešbu
tį sustiprintos sargybos.

Vėliau Karolį aplankė Sevi
lijos gubernatorius ir pranešė, 
kad jis turės persikelti į Gra
nadą. Gubernatorius jį infor
mavo, jog dabartinė Rumuni
jos vyriausybė pareikalavo su
grąžinti Karoliaus žmoną ir jį 
patį. Rumunai nori karalių ati
duoti teismui. Tvirtinama, kad 
karalius labai blogai jautėsi, 
kai jam buvo pranešta žinia 
apie areštą.

Panamos kanalas negali būti 
saugus, jeigu aplinkinės valsty
bės nebus apsaugotas. Suvieny
tos valstybes negali saugiai jau
stis, jeigu musų kaimynai sau
giai nesijaus. Turime dėti vi
sas pastangas gerai sugyventi 
su visomis Amerikos valstybė
mis ir susirūpinti jų apsauga.

Keistas ligonis

Derybos nepavyko

KANSAS CITY, Mo„ spalių 
23 d. — Pranešama, kad čia 
bandė nusižudyti buvusi kino 
artistė. Ji norėjo nusinuodyti, 
bet kai nuodus išgėrė, tai pa 
keitė savo nusistatymą, tada ji 
vėl panoro gyventi. Policinin
kas ją nuvežė ligoninėn ir gy
dytojai tikisi išgelbėti ją nuo 
mirties.

Pasirodo, kad ši 34 metu ar- 
tistė jau žudosi 34 kartą. Ji šo
ko kelis kartus nuo tiltų, kri
to j vandenį, gulė po trauki
niais, tyčia pakliūdavo po gat- 
vėkariais, bet vis negalėdavo 
nusižudyti. Ji serga keista liga, 
\kurios gydytojai dar neišaiški
no. Tvirtinama, kad visi savi
žudžiai yra ligoti žmonės.

Italų “laimėjimas”
ROMA, Italija, spalių 23 d. 

— Italų karo vadovybė pakar
totinai skelbia apie didelį “lai- 
imejimą” juroj. Italo karo lai
vai, sako, paskandino 6 didelius 
anglų keleivinius laivus, kuriais 
buvo vežami kareiviai į Egyp- 
tą. Anglai vežė 22,000 karei
vių savo pozicijoms sustiprinti. 
Tuo tarpu anglai tvirtina, kad 
italai nepadarė britams jokių 
nuostolių. Anglai nuskandino 
italų karo laivą Nollą.

TOKIO, Japonija, spalių 23 
d. — Tokio laikraščiai šiandien 
pripažįsta, kad japonų preky
bos misija nesusitarė sut olan
dais dėl žibalo. Laikraščiai sa
ko, kad šį reikalą turi išsprę
sti karo jėga. Japonai kaltina 
britus ir amerikiečius dėl ne
pasisekimo. Amerikos ir Angli
jos pirkliai bei diplomatai išar
dė visus japonų planus.

Japonai įsitikinę, kad visai 
neverta leisti laiko deryboms 
su olandais, nes visus japonų 
planus išardys amerikiečiai. 
Pirma reikia susitarti su Ame
rika žibalo ir kitais reikalais.

Ginsim visą žemyną
BALTIMORE, spalių 23 d. 

— Sumner Welles, kalbėdamas 
skelbimų klube, pasakė, kad 
mes privalome rūpintis ne vien 
tiktai Suvienytų Amerikos vai- 
stybių apsauga, bet privalome

loję, j Prancūzai tvirtina, kad 
dėl šių orlaivių reikia tartis su 
vokiečiais. Vėliau pasakė; kad sugebėti atmušti priešus iŠ vi-
galima bus surasti bendra kah.sų pietų ir šiaurės Amerikos 

laivių, kurieuguli Martinikos sa- ba Niuo reikalu. I valstybių.

Apsaugos bailonai
LONDONAS, Anglija, spalių 

23 d. — Praeitą metą, kai pir
mą kartą virš Londono pakilo 
apsaugos balionai, visi britai 
juokėsi. Atrodė, kad balionai 
yra labai gera apsauga. Vokie 
čių orlaiviai negali perdaug že
mai nusileisti. Tai yra labai 
svarbu, nes perdaug žemai nu
sileidusį orlaivį ir priešlėktuvi
nė patranka nedali pataikyti, 
šiandien visi britai didžiuojasi 
priešlėktuviniais balionais.

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

Giedra.
Saulė teka 6:12 v. r., leid

žiasi 4:57 v. v.
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(Tęsinys)
—Matai, motin, kada Dievas 

sutvėrė Adomų ir Ievų, juos pa
talpino į gražų sodų — Rojų* 
Jie gan ilgai tenai gyveno, Die
vas jięips lęį<k) skmti vaisius 
nuo visų mędžių, išskyrus tik
tai vienų medį, kurįs byvo pa- 
čiamę ^odo yiduryję. Gerai ži
noma, k^d moterys lieka mote
rimis, taip išėjo ir čionai. Ie
va, kaip tyčiomis, kalbėjo ir 
kalbėjo Adomui, kad būtinai 
reikia nuskinti vaisių nuo to 
medžio ir suvalgyti. Pradžioje 
Adomas levai tai 
tai uždraudė, bet 
zirzė ir zirzė iki 
tikslų ir ... Apie
Dievas abu išvarė iš Rojaus ir 
įsakė angelui atgal jų neįsileis
ti. Dievas/už tokį Adomo ir Ie
vos nepaklusnumų, ne tiktai pa
šalino iš Rojaus, bet dar juos 
ir nubaudė įsteigdamas praga
rų, kur po mirties siuntė žmo
nes amžinoms kančioms. Dievo 
sūnūs Jėzus Kristus, matyda
mas visas tas kančias ryžosi ei
ti žemėn ir išvaduoti žmonijų iš

toji moteris

tai sužinojęs

- Pagal tavo pasakojimų, ta. 
aš visai nęsuprantu, išeina taip, 
kad pradžioje LJievo sūnūs gy
veno danguje ir tiktai matyda
mas, kad žmonės siunčiami į 
pragarų, ryžosi ateiti ant žemės 
ir juos išvaduoti iš baisių kan
čių. Pasakyk tu man, kodėl Die
vas negalėjo susitarti su savo, 
sūnumi, panaikinti piagarų ir

DR. K. NURKAT 
t’ ' * " X - * ♦ *

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

340(.) So. Hetaled Street 
TBi, Yąrds $151

—Žinai, kad ne Dievas, nė jo 
sūnūs negalvojo taip, kųip tu, 
jeigu jau negalima padaryti kas 
danguje — reikia eiti ant že
mės. Tu gerai žinai, kad dangus 
viršuje, o pragaras ąpųčioj^ 
kaip gąlima pąpgi^inti pragarų 
b;unant danguje. Ąv tu galį' iš- 
šjuoti klojimų Imdapa grįč^je 
Bobos visuomęt lieka bippomfs, 
Keikia žinoti, jeigu Dievas siun
tė sūnų ant žemes atpirkti vi
sus žmones, tai ipatyįi, kad ki
taip padaryti nebuvo galima, 
pievas ne tiktai atsiuntė savo 

,sunų ant žemės, bet jisai turėjo 
gimti paprastu žnipgumi ir tik-

nui pasidarą daę geresnis, dar 
daugiau juo patįkėjo, ir t^vąų 
pats pasidarė didžiausias lietur 
viškų kitygų ir ląikrųščių skai
tytojas ir platintojas.

n. '
Naručių šeima nė ųepajųto? 

kaip praėjo tie keli metai ir 
Juozui suėjo 21 ineįųi ąmžįaųs. 
Tie metai jam buvo reikšmin
gi tuo, kad jisai turėjo išvažiuo
ji į Amerikų. Prieš išv^žjuoda- 
pias į Apierikų, parašė savų 
pusbroliui laiškų, prašydamas, 
kad jisaį jam paųiškįntų, koks 
tenai gyvenimas ir ar jisaį gU’ 
lįs tenai važiuoti.

Buvo pavasario laikas, kada 
kaime nepaprastai gera ir gra
žu: Alsos krantuose susprogsta 
medžiai, pradeda žydėti ievos ir 
savo maloniu kvapu vaišinu 
kaimiečius. Naručių Juozas ge-

tai tuomet galėjo atpirkti n 1.0- raį žinojo, kad jisai čionai gy- 
• — • • • 1 •

—Girdėjau vienų kartų kunigą 
pamokslų sakanl, kad Jėzų Kri
stų nukryžiavojo žydai ir prieš 
tai dar labai jį kąnkųio.

—Žinoma, kad taip, matui, 
žydai, nenorėjo jo pripažinti 
Dievo sūnumi, o kadangi jisai 
taip vadinosi — žydai supyko 
ant jo, baisiai jį kankino ir nu
kryžiavo j o.

— O aš maniau, kati žydai su
sitarę su Dievu ir tyčiomis tai 
padarė, malat gal Dievas ir ne
norėjo, kad kas nors jo sostų

vena ne tiktai paskutinius me
tus, bet jisai čia būna ir pasku
tinius mėnesius. Gaila jam bu
vo savo gimtojo kaimo, o ypa
tingai taip žinomos ir prigim
tos Alsos. Alsa nors ir mažas 
buvo upelis, bet tokia jinai ge
ra tokia paprasta, kad jisai jo
kiu bydų nebūtų keitęs ir į ina- 
žiąu žinomų didelę upę. Prisi
minė Juozas tuos laikus, kada 
įjuvo daę mažas vaikas, ir ę^dli-

Diaurybės, jie norėjo Dievui li- 
inau įtikti. Jie ir dabar Jėzaus

Sunku pasakyti, kada Naru
čiai butų baigę savo ginčus, jęi-

parėję iš va- 
vaikai iš va- 
kalbėli visai 

tų patį vaka-

karuškų. Sugrįžę 
karuškų pradėjo 
kitas kalbas. Dai
rų tėvas pasivadino Antanų vie
nų atskirai ir su. juo kalbėjosi, 
bet labai ilgai su juo kalbėtis 
negalėjo, peš buvo vėlybas lai
kas.
' Bytojaus dienų senis Narutis 
ątsikėlė anksti rytų, apžiurėjo 
gyvulius ir nekantriai laukė at
sikeliant Antano. Antanui atsi
kėlus jie abu kur tai išėjo. Tė
vas grįžęs užs darė į seklyčių li
ne liktai tų, bet ir kelias dienas 
skaitė ir skaitė kokius tai laik
raščius ir knygas. Antanas na
miškiams tiek tiktai tepasakė, 
kad tėvas ypatingai susidomėjo 
lietuviškomis knygomis ir laik
raščiais. Po viso to tėvas Anta-

I 'I I—r—1 " im.nRU I|I| II. I Ii)' 1 . II .1 I .UI IJID iii

URANE COĄL COMPANY 
5332 So. Long Avenuę 
Telefonas PO.BTSIUOCTU ?022 

geriausių

*9.50

COPft. wo, NSE0L6CRAFT SSRVtCf, INC .

JIFFY CROCHET SHAWL PATTERN 2S82
No. 2582 -Mėgstąs “šalikutis’1 (tinkamas Kalėdų dovanai 

mainytei). <

POGAHONJAS Mine Ęųn iš 
mainų, daug dulkių išimta $7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tax ekstra.
BJtyACK BĄND LUMP
L'JLIL'2

y o prie Ąlso.s, jį įspėdavo, kad 
neitų arti kranto, nes galįs į- 
kristi ir prigerti. Prisiminė ji
sai ir savo vaikystės laikus, 
kuomet kartu su kitais Ąlsos 
kaimo piemenimis Alsoje ne 
tiktai maudydavosi, bet čionai 
turėdavo ir kitų gražių ir ne
užmirštamų pramogų, kaip ža- 
vavimas ir kt. Kiek gražių pii- 
siminimų, kiek naktų čionai 
praleista ganant arklius. Pi Įsi
minė jis ir tuos laikus, kuomet 
jisai buvo 20 metų vyras, ir su 
savo mylima mergužėle vaikš
čiojo Alsos krantais ir jų įtiki
nėjo, jog nežiūrint į tai, kad L- 
kimas iš jo reikalauja išvažiuo
ti -toli į tų laimės šalį — Ameri- 
kų, bet tenai išvažiuoja laiki
nai ir šiek liek prasigyvenęs 
grįš vėl atgal Lietuvon ir būti
nai netoli Alsos kaimo pirks di
desnį ūkį ir tuomet su sųvo my
lima Stasyte čionai gyvens am
žinai. Alsa, toji Alsa, kaip gail
ina jų pamiršti, nors Juozas 
buvo matęs ir didesn.ų upių ir 
upelių, bet Alsa buvo jam mie
liausia ir gražiausia, prisiminė 
ankslybaus pavasario laikus, 
Kuomet iš mažo Alsos upelio 
pasidaro didelė upė ir kiek jinai 
tuomet padaro baimės ir 
džiaugsmo vielos gyventojams.

Juozas dar buvo mažas vai
kas, kaip vienų metų pavasarį 
Alsa taip ^staigiai pakilo, kad jo 
tėvelis grįždamas iš malūno, nę 
tiktai miltus sušlapino, beį vos 
neprjgirdė arklius ir pats nepri
gėrė.

Gęrai prisiiųinė. kaip jo tėyų 
ištiktoje nelaimėje subėgo geį- 
jėti kaimynai ir pažįstami ir

kė rųlus su šlųpiųis miltų mųi- 
Šaįų* l^įck tuomet buvo išgųsčįo. 
ne Lktai vaikams, bet ir suųųv 
gusiems. Prisiminė jisai ir tų

pųsvyrįs, kuomet vienų sękinų- 
dienio popietį Alsos

jaummo pasigėrėti ir pasigrpžč- 
a Ąlsp.s pavasario krantų g:a-
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RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

pasiękė v nepą^astą palengvinimą 
strSnų rąmenę 

skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau- 
meoų Skaųd« jimų viexx Išsipinųąmi ąt 
?W-Ę)cpęllęri^. ęęMaęingaR 
mentas Omai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. VJt-š 17 jįdlijohų b.on- 
kūčių jau išparduota. ^Todėr nešti- 
dSliodattu nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expeįlędo ant dčžptėą.

LlTHUĄNIĄ^

,',į H "j I I v 1 ■■■»«<■* —

Alsa buvo gili, todėl vięįęųps tę- 
l|o gerpkai pasimaudyti. Jokiais 
atvejais Juozukas visur buvo 
pirmutinis, todėl jisai buvo va- 
dii^aDaųs J.uę'
zuįąs, 'jį^p ^sįąp^ąį b.įivp. 
an| pat įiępto. vidurio iv lokįu 
biųįų įkaitę į pajtyiiiųsios AlsQ4 
vic^vį, bęt jį^ai mokėjo geję“ąį 
pla^ktį, todėl nieko pavojingo 
nebuvo. ?

v«- 
vo ąpsivillfęs ^ayo naująjį čey- 
.kesinį ^ftstįuinų, kurį tikūi M' 
tacįįęąį siuvėjas 
siuft. ne Įįe^ hį|V.o(
šaRas W
buVR s^YP. pa,WP/ žuvė
jo Pft^RtP 
Ka$ savp tėve V RŽ. 
bus iRU«a,i(p,ąs •lupias np- 
gaįypjo, lies i>ųvp tp,-
kie. Žftio^ės, siyve vpikįj 
niekinei pęRlR^ąYp.

Pipsnni^ jisai tą pąįlėtį, Hįįiįj 
jani štapjain į;ųvp peo'PA1“ ei
ti nąinp, pąsįrpdy^į tėvui ir inp- 
linaį, gerai žįuodanias. kad, už 
tolaus darbus bus gefpįjA* IV 
bartas. Be to, igsai iigųjasįs 
čcrkęsįnis kpstiuinįrs. U-PYP. vie
nas iš didesnių įvykių jp gy\e-

i

■p.li^l "■ - ................ . lyi. hiiui, . ■

iiimę: jisai buvo pasiutas tikro 
kaiino siuvėjo. Prieš tai visi 
Juozuko kostiumai buvo siūti 
Alsos kąiipo siuvėjos Marijo
nos. T.as įvykis Juozų labai iš- 
gąsdinę, nes jisai galvojo, kad 
puo tokio didelio sušlapimo 
kostiumas gali visiškai sugesti 
ir kad jam gal tekti vilkėti Ma
rijonos siutų kostiumų, kuris 
nepalyginamai buvo daug men
kesnės verigs. Prisiminė, įcokip- 
ję jis tUPPiet buvo padėtyje. Tč-

Ketvirtad., spalių 24,1940
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čerkesinį kostiumų bus galimai ’ GVOTITAT ’TC 
sutaisyti. Taip galvodamas ji- 1D
sai nę juste nepajuto, kaip ji- Gydytojas ir Chirurgas 
sai užmigę ir pabudo tiktai tuo
met, kuomet jau buvo sukilę ne 
tiktai namiškiai, bet buvo atė
jęs jau ir siuvėjas. Prieš ąkis 
jam stovėjo tas naujasis čerke- 
sinis kostiumas, kuris juo taip 
didžiavosi prieš savo draugus ir 
kaip biauriai jisai dabar išrodė.

(BUS DAUGIAU)

je nebuvo, ųes buvo išėjęs pus 
kaimynus, bet motina, pama
čiusi kas atsitiko, Juozuku la
bai smarkiai išbarė, sakydama: 
jęįgu tąs k^Vumas nuęis nie
kais — turėsi vilkėti vėl Mari- 
ipųps siutais rūbais per ištisus 
lųetus. Toks mokinos grųsini- 
mųs buvo jam dįdeliausia bai- 
ųiė, nęs jisai gerai žįiipjo, kad 
kų tęvas ar mptina pasako, tai 
yijs^o.męį tęsi. Prįeš akis atsi- 
s^pj.p to sękma^iępįo popiętis ir 
kųijp jisai grįžęs namo šlapias 
i^žsilįpp. ant pečiąps ir tenai 
džįovinų savą liaujįjįį kostiumų, 
■bni ir tuomet jisai buvo opi i 
Įlįstus ię ^.ęką^^rįąi laukė at- 

t^tai tikras
ar 

tų kp>įi,^nų ky,s galimų sutai- 
Ątsįiiiįnė jis^i ir piktų lė- 

Yp vęį(lų, kp.^męt jisai grįžęs iš 
ta^pypy atsiliko
su juo, ir kaip jisai jį bardamas 
sakė: Jeigu tas kostiumas
suges, nemanyk) kad šiais me
tais gautumei kitų . .Prisimi
nė jisai tų nemiegotų nYiklį, lau 
kianl pirmadienio ryto, t. y. to 
lųikp, kada turėjo, ateiti siuvė
jus w pasakyti) ar jo naujų jį

Mrs. A. K. JARU8Z
PĘYSICAL 
THERAPY 

and MfDVVtFE 
6630 S. Westerh av.

Telefonas: 
HĘMLOCĘ 02^2 

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

Ofisas 4645 80. ASHLAND AVK 
Olteo vat: Nuo 2 iki 4 ir nUp 6 IW > 

v,ak. Nędėlioj pagal susitarimą
Oflsp Tek: YARDS 4787 

Namų Tęb mfiFECJ W

DR. C. Z. VEŽEL’IS 
dentista8 

4645 So. Ashland Avė.
... -.J.

Valandos nuę 9 iki g v|k»r9 
Saredoj pagal sutertį

■■ ar " ‘i" . ■’ J \ rwr

DR. BRUNO L 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—1 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadto 

5 higi? pml susitarhnį 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų TeL VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

LL. ■ . . ■ , ė■ >!» ■ čffTr

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Speciaitstas 
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 daromąs 
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.

P kopė YARDS 1373

Tek Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 8

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHlRUBGAg 

2590 We*t 63rd SUeet 
Ofiso valandos; nuo 1—4: ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutirti 
Ofiso TeL PROSPECT 6737
Namų TeL V1RGIN1Ą 2421

DR. Margelis
3325 So. Halsted St

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

Šyentadięnjais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

| NAUJOKOS NEEDLĘCRAFT DERT,,
| H36 So. Halsted Si., Chicago, DL

čia Įdedu 10 oentų ir prašau ųtoiųsti man Pavyzdi No

I Vardas ir pavardė.............................. ............................................

No. 2582

• Adresas.
• J

Miestas ir valstija.
■ #

Kurnu. Jaunieji vurykai ir mer
giotės — neramiausias kaimo 
Jięinentas, mėgdavo daryti įva:- 
iius įvairiausius šposus. Tų sek
madienio popietį kaip jaunimas, 
taip ir pagyvenę Alsos kaimo 
gyventojai buVo sūs’rmkę prie 
Alsos liepto. Susirinkusiųjų tar
pę daugiausiai buvo 15—17 me
tų berniukų ir mergaičių. To
kie jaunuoliai mėgo išdarinė'.i 
įvairius triukus ir šposus. Suė
ję daug tokių jaunuolių ant 
Alsos liepto ir ėmė suptis. Ka
dangi lieptas bt^yp gan ilgas ir 
rųsįas buvo jtųi apipuvęs, lodė! 
neišlaikęs lokio spaudimo lūžo 
ir viųį buvę s^kvi^ą
į Alsų. Kaip tiltui p<p

ŽįMBULANČE'.
^ DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. į

4447 South Fairfield Avenue I
tsMmuu lafatette mn

4 koplyčios visose
I ,z LsL cl 1 Chicagos dalyse

DR. G. SERNĘR
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

.Kreivąs Akis 
' Ištaiso

I ** ■' * •

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį
3

*

Laidotuvių Direktoriai

■"T"
Klausykite Musų raOla programų Antradienio lt Aeėtadlenio 10- 

UHįR vai. rytp H, L P. stoties (1488 K4 
SU POVILŲ MALTIMIERU.

'H

ALBERT V. PETKUS
4Į704 So. Western Avenuę Phojie LAFayętte 8024

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

m,lipi 11111119111111*9 •Miteliui t ||||>I

11191.11 iii ii;miMIiiiii9iih<*imiiiiiI'

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj

S. P. MAŽEIKĄ YAPds 1138
3319 Utnanica Avenue YARds 1139

Į ■; " ......... ------------- - •"
altanas m. Phillips 

33Q7 pHu«n|cū Avepuę, , YAMs 4908

L J. ZOLP 
164g VVest 46th Street Phone YARds 0781

LACHAWIC? IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street Tel. Pullman 1270

'IĮ....1 |1. IT, l 1 i r J — .................... ............................... ,

ANTHONY B. PETKUS
6.812 Wėsjero Avė. phęnę GKOvęhiU 0142
ŪBI StĮuth 49th Court. Cicero Phone Cicere 2109

, .............. ... , .............. ........................................... , ,

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

.y*' k J-

vi|iĮiaiiiaipĮ|iiiiiųiiMUMHj{iHim

nariai
Chicagos, ?
Cicero į
Lietuvių •
Direktorių!
Asociacijos

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai________
PJione CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Ręsidencjjos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHLk AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vąk.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damcn. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELĘY 7330
Namų telefonas Rrųnąwick 0597

Tek YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9 • • r'
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V, A. Šimkus 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

ir Akipius Pritaiko 
3343 S. KAUSTEI) ST.

Dr, V. E. SIEDLINSK1
DANTISTAS

Pirm., Trečiadienį šeštadieni
4631 So. Ashland Avę,

Tel. YARDS 0994
Antrad.. Ketvlrtad., Penktadieni 

4143 So. Archer Avę. 
; . TeL LĄf AYfcttE ’MiČ

TeL. Office Wentworth 6338
Rez, Hyde Purk 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak, 
išskyrus seredojius ir sukatomis.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN -

Iš HUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tek CĄNĄL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avę. 
2-ros lubos 

CHICAGG, ILU 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vąl. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakarę, Nedėliopiis nuo .10 iki 13 
valandai dieną.
Phone MI0WAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn:
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 £iepų, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 yaL Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbont St
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 44H-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted S L
Valandos vakarais nuo 6 iki 8^0

Ketvirtadieniais jr Sekmadięų 
—pagal sutarti ' ■

............................     « "■"■F*

ADVOKATAS
7 So, Dėarborn St

_____ _____  1824 d
Namų tel.—Hyį« park 3395 

....  ........... «»'!"■ j ‘friNfr.’"!**

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —
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Rnom 
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NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS
<Tel. VICTORY 1272

- DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Ketvirtad.,' spalių 24, 1940

- Padidino 
Komunistų

SLA reikalais. — Gembleriavimo klubai.
dirbtuvę. — Jubiliejinis parengimas. - 
agitatoriai. — Naujiems nariams įvesdinti vakaras.
— Rengiasi važiuoti i Pittsburghą. —r Su-irupino pi
lietybės popieriais.

Gal nebūtų reikalo apie SLA seimą, prieš rinkimus, ir įvai- 
reikalus pašalinėje spaudoje ra
šyti, o gal butų ir labai svarbu, 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje reikalus seka labai plati 
lietuvių visuomenė ir plačiai a- 
pie tai kalba. Mes vis kreipė
mės į pašalinę spaudą su rei
kalais, kada ieškome naujų na
rių, tai todėl yra svarbu ir apie 
kitonišką veiklą pranešti.

Prieš SLA seimą, įvykusį Chi- 
cagoje. pereito birželio mėnesį 
buvo kilę labai daug įvairių 
piktumų, įvairių šmeižtų vienai 
prieš kitą. Bet tai buvo prieš

savotiškai 
Vieni vare 

antri purvi- 
galima pa- 
konstrukty-

rios grupės norėjo 
reikalus tvarkyti, 
švarią agitaciją, o 
ną. Visa tai butų 
miršti ir stoti prie
vaus organizacijos darbo.

Bet štai ir vėl iš paties vidaus 
pradėjo ritulį sukti ir smalą vir
ti. Tuoj po Pild. Tarybos su
važiavimo organo redaktorius 
p. Jurgelionis aprašė, kad vie
nas atvažiavo susiraukęs, kitas 
per daug užsimąstęs, - na, taip 
sau ir nup.’ešė visų Pild. Tary
bos narių paveikslus. Labiausiai 
užkirto dantis ant p. J. K. Ma
žokuos, vice-prczident 
todėl, kad tas žmogus nėra lin- 

muzika
šokti.

Na, o Jurgclionio pastabas 
tuoj tautinė spauda pasigavo ir 
ėmė tas pačias stygas skambin
ti. Mat, vis randa būdą susivie
nijimui pakenkti, tai ir šios pro
gos nepraleido. . ___ ___  . .

Dabar jau ir muši) kolonijos

Padėti Pinifal kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - -
■* *. 1 • *

Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3%^ Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20

$5,500,000.00
$400,000.00

LOAN ASSOdATIONoFCkicago

JUSTTN MACKIEVVICH, Pręs.
Vai. 9 iki 4. Ser. f iki 12 

. z Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVTNGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRrinla 1141

MADOS< S ■ ’

NAMIE DĖVĖTI SUKNELĖS.
No; 4454—sukirptos mieros 34; 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48.
No. .4368—sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
kui? arba priduoti pavyzdžio 
huinąrj 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 Dept, 1739 
So

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 

čia (dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd} No______

Mieroa ---- —--------- per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

ted SU Chicago, Ht (Miestas ir valstija)

garsioji SLA 14 kuopa išdrožė [Stėlino tvarką Lietuvoje. Ta 
savo rezoliuciją prieš brolį Ma- čiau jie patys bijosi ten važiup 
žukną. Rezoliucija tipą ‘ Tėvy- t i. Teko su Viena karštu komu 
nėję” spalių 11 dieną. Pasirašy
ta viso sleito, kurį sudaro pasi
vadinę geri lietuvių tautos sar
gai. Well, kaip ten bebūtų su 
pasirašiusiais ir rezoliucijos ga
mintojais, bet ar tai yra prak
tiška paduoti tokis pasiūlymas, 
kad reikia ne vien Mažukną pa
šalinti iš Tarybos vietos, bet ir 
iš Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje. Jie pareiškia, kad penk
tos koluinnos žmogui neturi bū
ti vietos Susivienijime, čia, bro
liai, tai jau kalbama daugiau ir 
plačiau, negu federalė valdžia 
apie lokius re'kalus kalba.

Federalė valdžia žmogaus ne
prikabina prie’ penktos kolom 
uos tol, kol jis nėra tikrai l.u 
sikaltęs ir kol tikrų įrodymų 
nėra. Ir apie tai tik valdžia te 
gali spręsti ir pabaudą uždėti. 
Tokie pareiškimai, tokie prime
timai gali ir labai sunk ai atsi
liepti. Gal kuopos, kol nepasiun-

Ai 
ar-

na rimtai pagalvoti.
Dabar butų gerai išgirsti, 

šimtai kitų kuopų darys, 
męs vis leisime organizaciją
dyti. Ar mes pritarsime ir tylė
sime, kada musų organo redak
torius tokius šmeižtus skelbia? 
Na, ir ką gero tai gali atnešti 
organizacijai? Dabar vėl pradė
jome naują vajų. Pradėjome 
ieškoti naujų narių. Na,.ar. štai 
kokius raštus ir garsinimus mos 
galime visuomenei pateikti apie 
SLA. Naujiems prospektams 
reikia parodyti ir duoti pasi
skaityti organą. O žmogus vi
sokių šmeižtų pasiskaitęs jdu 
nebenori nė kalbėti apie orga^ 
nizaciją. Mano manymu, tas 
viskas turėtų pasiliauti ir kelias 
tam turėtų būti užkirstas. Su
sivienijimui tai neatneš nieko 
gero.

Clevelando priemiestyje ran
dasi trys klubai, kuriuose eina 
atviras gembliariavimas. Ten 
yra pristatyta įvairių piniginių 
mašinų ir šiaip visokiais budais 
yra lošiama iš pinigų. Apyvar
ta daroma šimtais tūkstančių 
dolerių. Tie klubai laisnių netu
ri, todėl kad šioj valstijoj įsta
tymas draudžia juos laikyti. Ta
čiau viskfiis yra varoina su- ap-- 
skričio Šerifo žinia. Na ir tokis 
biznis yra varomas per eilę me
tų. Bet visgi, kai rinkimai už
eina, tai ir tie dalykai lieka pa
keliami. Esančio šerifo oponen
tai vis tą iškelia į aikštę. Taigi 
ir dabartiniu laiku prieš rinki
mus kilo nemažas skandalas, ir 
klubai liko laikinai uždaryti* 
kol rinkimai praeis’ ateinantį 
mėnesį. Butų daug geriau, ir 
daug mažiau skandalo kiltų, jei
gu tokie klubai butų legališkai 
užlaikomi. Visi , žino, kad loši
mo negalima sulaikyti, nežiū
rint, kokis įstatymas butų, taip 
kaip prohibiicjos įstatymas ne
buvo galima įgyvendinti. Je’gu 
tokie klubai butų laisniuoti ir 
valdžios prižiūrimi, tai butų ir 
teisingiau varomi. O juos panai
kinti tai nėra jokios vilties, bet 
tik duoda progos politikieriams 

Į prieš rinkimus daugiau pasi- 
I skandalinti.

Bažnytinis choras rengiasi 
prie dviejų aktų operetės, kuri 
bus perstatyta lapkričio 3 dieną 
bažnytinėje salėje. Kiek teko 
nugirsti, tai choras rengiasi ga
na rūpestingai ir kviečia visus 
atsilankyti.

Chase Brass & Čopper Co. 
praneša, kad padidins savo 
dirbtuvę ir praplatins biznį, ži
noma, kad paims ir d&rbin’nkų 
daugiau. Minėta dirbtuve ran
dasi Clevelando priemiestyje, 
Euclid, Ohio.

Spalių 20 dieną “Dirvą” buvo 
rurengusi savo jubiEej’nį pa
rengimą. Publikos atsilankė ne- 
daugiausia. '

nlstu pasikalbėti, ir štai ką jis 
pasakė: girdi, dabar važiuoti į 
Lietuyą pavojinga. Užklausus, 
kodėl jis taip mano, jis man at
sakė, jog mes Staliną my.ime, 
bet nežinome, ką jis mano. Rei
škia, jie bijosi, kad parvažiavę 
į Lietuvą nepatektų į. cypę ųž 
kokį nusikaltimą. Mat, sako, 
kad dabar kalėjimai tušti, tai 
greitu laiku jie vėl turės būti 
pripildyti.

SLA 136 ir 352 kuopos ren
giasi vakarui, kuriame bus įves
dinti nauji nariai, kurie prisira
šė per Antrą Pažangos Vajų 
Komisija mano, kad tai busiąs 
labai šaunus parengimas. Lai
kas dar nenustatytas, bet pyks 
netrukus.

Kai kurie clevclandiečiai ren
giasi važiuoti į Pittsburghą spa
lių 20 d. Mat, ten yra rengia
mas SLA trečio apskričio šau
nus bankietas. Jei oras leis, tai 
gal clevelandiečiai ir aplankys 
savo kaimynus.

Piliečių biuras praneša, kad 
labai daug ateivių susirūpino 
pilietiškais popieriais. Sako, kad 
ateina tokių, kurie Amerikoje 
išgyvenę apie 50 metų ir dar 
pirmą kartą bando popierius 
gauti.* 'Mat; registravimas pa
skatino. —Jonas Jarus
s. . I

Musų kolonijoj komunistų a- 
gitątoriai stipriai agituoja už |

Remkite tuo?, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE5’

.......... .... .............. . 1 ■■ ■

Grand Rapids, Mich.
Šį sekmadienį, spalių mėn. 

27 d., Grand Rapidso lietuviai 
turės pręgos išgirsti naujausias 
ir teisingiausiąs žinias iš Lie
tuvoj ir apie Lietuvą: kalbės 
Lietuvos konsuląs P. Daužvar- 
dis ir neseniai iš Lietuvos at
vykęs Dr. P. Vileišis. Jų kalbos, 
nėra abejonės, .bus žingeidž os 
ir turiningos: abu prelegentai 
yra geri kalbėtojai ir turi dide
lius bagažus žinių, kurios yra 
paimtos iš lietuviškųjų ir tik
rųjų šaltinių.

'd

Prakalbas rengia sudėtai'.s 
organizacijų komitetas. Prakal-

salėje, 1513,Quarry Avė., atei
nantį sekmadienį, spalių (Oct.) 
27 d., 7:30 vai. vak.

Susirinkime, Grand Rapidso 
ir apylinkės lietuviai, išklausy
kime svarbių kalbų, grąžau: 
programų, ir priimkime rezo 
Uncijas Lietuvos reikalais.

Paskyrė lietuvį į 
karo aviacija

LSS VI Apskričio 
konferencija

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
VI Apskričio konferencija įvyks 
spalio 27 d. 11 vai. ryto, 253 
zBroadvvay, So. Boston, Mass., 
“Keleivio” name. Todėl socia
listų kuopos, priklausančios VI 
apskričiui, išrinkite skaitlingas1 
delegacijas į metinę konferen-j 
ciją. Taipgi nesivėhiokite at-Į 
vykti, nes posed’s prasidės' 
paskirtu laiku. Lietuvių Darbi-

prisiųskite savo delegacijas į1 
viršininėtą konferenciją. Die-

įdomus, ir juo draugiau delega
tų, juo daugiau proto, dau
giau minčių. Kadangi pats gy
veninio bėgis socialistų paz ci- 
jos teisingumą patvirt na kas
sykis vis daugiau ir daug’au, 
todėl mes kaipo tos idėjos 
skleidėjai turime sunaudoti vi
sas galimas progas. Pasvėrę 
praeities darbuotę, nustatys iu? 
ateičiai ve kimo gaires. Atėjus 
žiemos sezonui, visi stokime į 
darbą, ir tie visi veikimo bu
dai bus svarstomi metinėj so
cialistų konferencijoj.

i^eiuvių sočiausių sąjungos 
VI Apskričio sekretorius

P. Krečia,

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975• ' * ’ •

Ant Real Estate

$6.00 
$6.00 
$6.25 
$5.75 
$5.25

1-mų ir 2-rų morgičių 
Peters Bros, and Co. 

1617 WEST 47th STREET
- - - I . - ■—1

fT 'S THR/FTY 
to uAe Gypsy

PHĮLĄpĘLPHĮĄ, Pa. — šio
mis dienomis U. S. karo avia
cija priėmė į tarnybą su antro 
leitenanto laipsniu jauną vietos ( 
lietuvį, George S. Dambrauską, street. Jaunuolis yra 23 melų 
gyvenantį adyesu 5010 Tu’ip amžiaus.

tum TUotuiAcR S( 

iMtė^

Klausykite 
“Bowler’s 

Broadcast” 
su

Hal Totten 
WCFL

Kasdien 6:30 v. 
v. išskyrus šešt. 
Sekm. 2 v. p. p.

.5

■

■l

KADA gyvenimo draugas 
pradeda perdaug prie

kabiauti apie gamintus valgius, aš- 
aros'hėpagėlbėš. Jti vietoj jam pa
siūlyk bonką Chicago’s Own Monarch 
Alaus. Jis jį pamėgs — bet turėkite gana 
maisto rezerve.

Monarch Alus yra nuosta
bus apetito atgaivintojas— 
tikrai puikus alus. Nereikia nei al
aus meisteriu būti kad tą suprasti- 
Mes patenkinti kada jus mėginate kitų 
gamybų alus, jei jus pamėginsite ir Mon
arch. Palyginkite jį su bet kitu alumi 
kurį jus mėgstate įr

Lai Jūsų Skonis Sprendžia
Atminkit—nėra puikesnio alaus už tą ga
mintą čia pat Chicagoje. Bukite ištikimi 

savai apylinkei.

lllonarr l)Beer
•*

Monarch Brevving Cornpany

TINTSanbDYES
For just a f«w 
panniM you can 
r«n*w dr*p«riM. 
linant, lingari*. 
• te. 26 smart 
akadaa. *‘Dip to 
tint — Boil to 
dyal”

10c 3 už 25c
AT Ali 0RU6 ANO NOTION COUNURS

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.
»■ i 1.1 ...................... ‘ .. *

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DIStANCE 

MOVING
Pėrkraustom 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 dalia.

3212 So. Halsted St.
. Saukit Tel. VICTORY 0066

—1 ■" . ............................-.-.a... . .

taisykite Savo
Narnos Pakol
Viskas AMtfe

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,—- 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Hklsted St.
CHICAGO, ILL.

Naujienų spulką,-

M A D Ų

PATTERN BOOK

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

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St, 
Chicago, HL

Vardas ------------ —

Prekiaukite Pas Tuos, Kurie Garsinasi “Naujienose”
•F

t*
mbbk

Adresas

Miestas

Valatija 11 .r?
I................. UI ■ > IĮ



4
i>**

The Lithuanlan Daily News
Publlahed Daily Bscept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

T-- ---------- -  ----- ---- T----- Į “ ■ - --- - - -

Subscription Ra tęs:
15.00 per year in Canada
35.00 per year outsidę of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Sečond Class Matter 
Marth 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI., uhder the act. of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams .....__ —_____—...
Pusei metų .--------------- ---
Trims mėnesiams ..............
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija .................... .
Savaitei ............................ ...
Mėnesiui ..............-..... ..... ...

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
paštu: (Atpiginta)

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

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Kongresas ir prezidentas
Rinkimų kampanijos metu visi labai daug girdi apie 

kandidatus į J. V. prezidentus. Bet prezidentas nėra vi
sa valdžia. Jisai vykdo Įstatymus. O įstatymus leidžia 
kongresas, kuris susideda iš dviejų rūmų — atstovų bu
to ir senato.

Lapkričio 5 d. Amerikos piliečiai rinks visus atsto
vų buto narius, bet senatorių bus renkama tiktai trečia 
dalis; kiti du trečdaliai pasiliks senieji.

J. V. kongrese iki šiol milžinišką daugumą turėjo, 
abejuose rūmuose, demokratai. Jeigu republikonai laimė
tų rinkimus, tai atstovų butas, gal būt, patektų po repu- 
blikonų partijos kontrole. Bet senate republikonai gali 
laimėti tiktai dalį vietų. Senato dauguma dar pasiliks de
mokratiška.

Dabar įsivaizduokime, kad bus išrinktas į preziden
tus republikonų kandidatas, Wendell Willkie. Kokia tuo
met susidarytų padėtis Washingtone?

Jeigu republikonai laimėtų daugumą atstovų bute, 
tai viena kongreso šaka prezidentą remtų, o kita jam 
priešintųsi. Kongreso veikimas butų suparalyžiuotas.

Arba gali būti šitokia situacija: prezidento vietą lai
mi republikonas, o atstovų bute ir senate dauguma pa
lieka demokratų rankose. Tuomet kongresas nekooperuos 
su prezidentu. Prezidentas negalės pravesti savo suma
nymų, o kongresas — savo. Amerikos valdžia tokiame at
sitikime nestengtų* vesti: jokios aiškios politikos. Vieną 
kartą jos politika kryptų į vieną pusę, kitą kartą į kitą 
— arba tryptų vietoje, nesugebėdama pažengti nei prie- 
kyn, nei atgal.

Dabartiniais laikais šitoks valdžios suparalyžiavimas* 
butų pavojingas dalykas. Kuomet demokratinės šalies 
valdžia pasirodo bejėgė, tai žmonės pradeda reikalauti 
“tvirtos rankos”, diktatūros.

Keista, kad Į šitą pavojų iki šiol inažai kreipė dėme
sio rinkimų kampanijoje ir demokratai ir republikonai. 
Republikonai mėgsta pranašauti, kad Roosevelto išrinki
mas trečiam terminui suduos smūgį demokratinei Ame* 
rikos santvarkai. Bet jie nepasako, kokiu budu demokra
tinė santvarka galės veikti praktikoje, jeigrt prezidentas 
neturės paramos iš kongreso pusės. Tai yra svarbesnė 
problema, negu trečiasis terminas.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

3c 
18c 
75c

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

1
Naujienų-Acme Telephoio

Tas 70 metų amžiaus vyras buvo užverstas Londone, 
kai ekspliodavo nacių numesta bomba. Jį atkasti pasise
kė tik po 15 valandų.

AMERIKOS INDIJONAI

Yra plačiai pasklidusi nuo
mone, kad indi j onai (ar indė
nai) Amerikoje nyksta taip 
sparčiai, jogei netrukus jų ne
beliks nė pėdsako. Bet tai ne
atitinka tiesos. Vienas rašytojas 
paduoda tokius faktus:

“Indėnų skaičius auga 
sparčiau, negu kuri kita ru
sino grupė Jungtinėse Valsti
jose, ir tyro kraujo indėnai 
daugėja sparčiausiai. Indėnų 
Komisijos raporto duomeni
mis, indėnų gyventojų 1909 
metais buvo mažiau kaip 
270,000, o dabar yra 351,878 
indėnai, pasidalinę į 230 gen
čių, ir, be to, dar yra 30,000 
indėnų, eskimosų ir aleutų 
Alaskoje, kur jie sudaro pusę 
visų gyventojų,”
Iš to matome, kad indėnai 

jau prisitaikė prie baltųjų žmo-

Juožas

Ketvirtad., spalių 24, 1940

Slidus kapituliacijos kelias
Prancūzijos kapituliantų valdžia jau svarsto Hitle

rio pasiūlymą stoti į karą Vokietijos pusėn prieš Angli
ją. Telegramos sako, kad vice-premjeras Lavalis ir kai 
kurie kiti kabineto nariai tą pasiūlymą sutinka priimti, 
tikėdamiesi, kad Hitleris sutiks Francuzijai švelnesnes 
taikos sąlygas. Bet premjeras maršalas Petain yra tam 
priešingas. JĮ-remia gen. Weygand ir dalis ministerių.

Reikia tikėtis, kad Hitlerio sumanymas įtraukti 
Francuziją j karą prieš jos buvusią talkininkę bus atmes
tas. Bet jau pats faktas, kad dabartinė Francuzijos val
džia tokį dalyką svarsto, liudija, kaip žemai morališkai 
Francuzįja yra nusmukusi. Eiti į talką Hitleriui, kuris 
Francuziją sutrempė, ir kariauti prieš Angliją, su kuria 
frąnęuzai dar neseniai stovėjo kartu mūšių laukuose!

šis morališkas Francuzijos susmukimas yra rezulta
tas jos kapituliacijos. Kuomet ji pasidavė naciams, ji su
laužė savo žodį, duotą Anglijai ir kitoms šalims, kurias 
ji buvo prižadėjusi ginti, ir ji su kunu ir siela pateko į 
nagus priešui, kuris neturi jai jokio pasigailėjimo —* ii* 
jokių žmoniškumo arba dorovės principų.

Hitleris grobia Francuzijos maistą, verčia Francuzi- 
jos darbininkus gaminti jam amuniciją, liepia FrancuaV 
jos valdžiai nusilenkti Japonijos reikalavimams Tolimuos 
se Rytuose. Jisai elgiasi su ja, kaip ponas su vergu. Bet 
ką ji gali daryti po to, kai ji atsisakė toliaus kovoti ir 
atsidavė nacių ^malonei”?

Laimė dar, kad Anglijos valdžia paėmė didesnę dalį 
Francuzijos karo laivyno, 
dien butų be galo kebli.

kitaip Anglijos padėtis šian-

LIETUVIS ĮKŪRĖ KARA 
LIAUČĮAUS UNIVER

SITETĄ

Žurnale “Lietuva”,
Tysliava rašo, kad /Karaliau
čiaus univetsite.to įkūrėjas-buvo, 
lietuvis Rapagelionis, Branden
burgo kunigaikštis Albrechtas 
(1490--1568) pavedė jam pa
ruošti' universiteto statutą jr 
užimti teologijos katedrą. Ra-, 
pagelioms mokėjęs, be lietuvių 
ir vokiečių kalbų, dar francu- 
zų, lotynų, graikų ir lenkų kal
bas. Albrechtui jisai davęs tokį 
atsakymą: Z"

“Gerai, kunigaikšti. Bet dė
stysiu lietuviškai, M nes Kara
liaučiuje, Tilžėje ir Klaipėdo
je vokiečių mažai tėra.”
Kunigaikštis su tuo sutiko, ir 

Rapagelionis buvo pirĮnas teo
logijos profesorius Karaliau
čiaus universitete.

Laikui bėgant Karaliaučius 
suvokietiejo. Kiti miestai Ryt
prūsiuose taip pat. Tik sodžiuje 
dar pasiliko didelis skaičius lie
tuvių ūkininkų. Tačiau ii* jų 
dvasia pateko po vokiečių įtaka, 
kaip pasirodė Klaipėdos krašte, 
kuomęt jį valdė Lietuva.

KOMINTERN AS F AVIR- 
TO HITLERIO AGEN- >

TURĄ
——Mg-——.

Pęręitų inetų rugpiučio mė
nesio 23 d. Maskvoje buvo pa
sirašyta sutartis tarpe Vokieti
jos ir sovietų Rusijos. To su
tartis atidarė kelią dabartiniam 
Europos karui.

Iki Maskvos sutarties (“Stali
no pasibučiavimo su Hitleriu”) 
komunistai visose šalyse šaukė 
pasaulį kovon prieš Hitlerį, ra
gino demokratines'valstybes dė
tis į “apsigynimo sąjungą” prieš

Hitleris yra didžiausias apgavikas
Visi dabartiniai Hitlerio žy

giai griežtai prieštarauja jo pa
ties parašytai knygai “Mein 
Kampf” — Mano Kova, kuri 
bėgy kelerių melų turėjo dide
lio pasisekimo. Toji didžiausia 
melų knyga ir tuščiausias blo
fas patarnavo daugiau jo poli
tikoje, negu jis galėjo įsivaiz
dinti. Ieškant apgavimo pėdsa
kų Hitlerio planuose, tyr.nėto- 
jai dabar kreipia savo dėmesį ir 
apsistoja ant jo stebėtinai gud
rios autobiografijos “M. K.” ly
giai taip,- kaip kad seniau tyri
nėtojai ieškodavo “slaptybių” 
Biblijoje. Ir ištiktųjų, dalant 
obsęrvacijas atsiranda ir raktas, 
kuris įveda į tuščią, bet gud.ią 
Hitlerio diplomatiją, su kurią 
jis visą laiką apgaudinėjo pa-

agresorius ir su entuziazmu 
kartojo kiekvieną Roosevelto 
pareiškimą, pasmerkiantį na
cius. Paskui, pagal komandą iš 
Maskvos, visos Kominterno sek
cijos staigiai pasuko į priešingą 
pusę.

Demokratinėse šalyse komu
nistai ėmė agituoti už “taiką”, 
tuo pačiu laiku susilaikydami 
nuo visokios agitacijos prieš ka
rą agresorių šalyse. Apie komu
nistų taktiką Vokietijoje ir 
FrancUzijoje, kuomet tarp jų 
kilo karas, rašo žinomas Ame
rikos žurnalistas William Hen
ry Chambcrlain šitaip:

“Nebuvo girdėti, kad Vo
kietijos komunistai butų bent 
pašnabždomis vedę agitaciją 
prieš ką^i, Antra vertus, 
Francuzijos komunistai, ku
rie buvo garsiausi karo kurs
tytojai iki tos yalaųdos, ka
da prasidėjo karo veiksmai, ‘ b ii • * ■
suvaidino -svarbią rolę Fran
cuzijos užnugario suardyme. 
Jie ^katino darbininkus prie 
sabotažo Ir. darbo stabdymo 
amunicijos fabrikuose, jie 

\ leido nelegalią literatūrą, 
, skleisdami ‘dėfytizmą’ (pasi- 

. . davipią), i jie agitavo prieš 
karą darbininkus vir biednes- 
liiuosius sluoksnius aplamai.”
Tuo pačiu laiku, kai francu- 

ziškoji Kominterno sekcija kur
stę beturčius trukdyti karo ve
dimą prieš Hitlerį, tai Francu
zijos kapitalistai darė spaudimą 
į politikierius ir generolus, kad 
jie laikytųsi su naciais. Stalino 
pakalikai ir stambiojo kapitalo 
atstovai tuo budu sudarė “ben
drą frontą” prieš demokratiją 
savo šalyje ir padėjo Hitleriui 
laimėti karą.

Dabar Francuziją valdo na
cių pataikūnai, Petain ir Lavai, 
kurie traukia tieson liberalus ir 
socialistus už tai, kad jie ręika- 
lavo tęsti karą prieš Hitlerį.

Tačiau Francuzijos vyriausy
bė pastaromis dienomis ėmė a- 
reštuoti ir komunistus, kurie 
padėjo atžagareiviams parduo
ti kraštą priešams. Stalinas jų 
hęapgina. Bet Paryžiuje ir ki
tose nacių okupuotose Francu
zijos dalyse komunistai veikia 
be trukdymų, čia jups užtaria 
Hitleris.

' Hitleris pasirodė geresnis ko- 
inunistų prietelis> ųegų Stalinas. 
Nebus nuostabu, jeigu dauguma 
komunistų įstos į nacių organi
zacijas. Jokių principų pas juos 
jau vistiek seniai nebėra, 
i•. ’ ' -t. . i;'”z ■
Į 1 " ■■ i l'( ■■■/*!*«Mi,<‘ įh^ii i»

Prigėrė Pieno 
Skardinėje i
,Iš Bowling Green, Keptucky, 
ateiną žinia, kad tęn ūkininkų 
Keys trioboj į pieno didelę skar-J 
dinę įkrito ir prigėrė jų 7 me
nes i ų mergaitė Linda.

Pasirodo, kad toje Hitlerio 
diplomatijoje yra gana daug 
priemonių, kuriomis jis darė 
sukvietimus, bet iš jų paanali
zuosiu tik dvi, kurias pats tiro
nas Hitleris pasirinko kaipo

Į svarbiausias.
Savo knygoje “M. K.” Hitle

ris buvo šalininkas ne tik vien 
sunaikinti rusų komunizmą, bet 
ir ginklo pagalba pasiimti visą 
pietų Rusiją, pradedant nuo 
Ukrainos ir baigiant iki Kau
kazo ir Uralo. Praktikoje gi 
Hitleris pradėjo remti Staliną ir 
padavęs jam savo ranką, pade
da vienyti ir didinti jo imperi
ją.

Savo knygoje “M. K.” Hitle
ris atkartotinai pareiškia prie
mones, kurios vienija Vokietiją 
su Anglija, ir tuo pačiu kartu 
rekomendavo draugišką ir pa
stovią santaiką tarpe šių dviejų 
valstybių. Tikrumoje gi atsuko 
savo kanuoles ir pavartojo ga
lutinam Anglijos ir visos jos 
imperijos sunaikinimui.

“MėiiJ Kampf” buvo visai be 
vertės' knyga, iki Hitleris 1930 

I metais įėjo į Reichstagą kaipo 
lyderis galingos nacių partijos. 
Bet ir tada dar ši knyga netu
rėjo didelio pasisekimo. Vienok, 
kai Hindenburgas 1933 m. pa
skyrė Hitlerį kancleriu, tada tik 
“M. K.” egzemplioriai buvo par
davinėjami kaip cukierkos.

O kai ant galo Hitleris paėmė 
visą diktatoriaus jėgą į savo 
rankas, tada tos knygos pirki
mas ir turėjimas buvo privers
tinas visiems vokiečiams. Parsi
davimas į užsienį taipgi auto
matiškai pakilo. “Mein Kampf” 
pasivijo, susilygino ir, ant galo, 
pralenkė net pačią Bibliją, ir 
pasiliko kaipo geriausias papuo
šalas kiekvieno knygyno, žiū
rint bešališkai, toji knyga,— po 
Hitlerio batu — nieko gero Vo
kietijai nežada. Gaila tik bran
gaus laiko, kas ją skaito ir to 
popierio, ant kurio tas blofas 
parašytas. Dargi ir pats Hitle
ris nepavartė jos puslapių, kai 
pateko diktatorium.

Nežiūrint į tai, “Mein Kampf” 
patarnavo daug daugiau politi
koje, negu Hitleris mane. Var
todamas savo gabumus kaipo 
demagogas ir pasinaudodamas 
savo oponentų nusileidimais, 
toji knyga tarnavo jo tikroms 
užgaidoms kaipo didžiausia fal
sifikacija moderniškoje civiliza
cijos istorijoje.

Bėgy j penkių metų Hitleris 
vartojo savo bibliją, kad palai
kyti Britanijos simpatiją, ir tuo 
pačiu kartu klastingai rengė; 
sunaikinimą Anglijos ir padali
nimą jos imperijos.

Kai anglai buvo bepradedą 
kelti aliarmą dėlei pirmutinio 
Hitlerio užsimojimo bei agresi* 
jų konteste, tada jis patarė au* 
glams pastudijuoti “Mėin 
Kajnpf”. Knygos puslapiuose 
buvo nurodytą ir. užtikrinta, 
kad komunizmas yra vienintę* 
lis vakarų civilizacijom priešai 
ir kad tik Hitleris tegali Euro? 
pą išgelbėti nuo smarkiai kyt 

ševizmo pavojaus, 
r ramys.

.ar.

vo rankas, tai tut<šjo tik vie
ną svajonę: įsteigti pastovią vo- . 
kiečių vadovybę Europoj. Kiek
viena parama ar simpatija jo 
tautiečių ar svetimtaučių reiškė 
vis žingsnį prie tikslo. Bet kad 
viskas sklandžiai eitų p'rmyn, 
Hitleris turėjo įgyli visišką ga
lią ant visų vokiečių, šis užsi
mojimas jam pasisekė su pagal
ba smarkaus ir mirtino smūgio 
demokratijai, ir įsteigimas ga
lingos diktatūros po griežtais 
jo įsakymais.

Antras jo troškimas buvo pa
daryti Vokietiją stiprią, įsteigti 
karo mašineriją niekam negir
dėtą istorijoje, kad galėtų visai 
sutriuškinti Britų imperiją, ši
tam tikslui visi \okiečiai buvo 
sumobilizuoti į karo tarnybą ir 
visa Vokietija pavirto į vieną 
galingą ginkluotą stovyklą.

Žinoma, tas viskas ėmė griau
ti Versalės taikos sutartį, bet 
nei Anglija, nei Franci j a tuo 
nesirūpino, nes Hitleris juos už
tikrino, kad vokiečių karo jėgos 
ne prieš juos yra statomos.

Ir tuo pačiu kartu, kada Hit
leris vis veržė aplink Angliją 
savo plieno diržą, jis nuolat 
kartojo: kad tai rengiamasi į 
šventą pasiaukojimą prieš bai
sųjį slibiną komunizmą, ir an
glai juo tikėjo be sužagsėjimo.

Londone visgi buvo keletas 
protesto balsų. Winston’as 
ChurchiU’as — dabartinis prem
jeras, -- Darbo Partija ir kele
tas kitų pareiškė tiesą, kas slė
pėsi už Hitlerio planų, bet jų 
žodžių nieks negirdėjo. Apkvai
šę Anglijos vadai jokio pavo
jaus nematė, todėl ir protauti 
negalėjo. Jie dargi suteikė Hit
leriui visas galimas lengvatas, 
kokias jis prašė dėl savo pasi
aukojimo prieš komunizmą: 
perleido Reino kraštą vokie
čiams prieš Franci jos norą, ne-, 
draudė ^ginkluotis, pasipriešini
mo nebuvo prieš Austrijos

Čekoslovakijos, toji kaukė nu
krito nuo jo veido. Taip greit, 
kaip scena atsidengė, ta.p g ei. 
Hitleris spyrė koja i šalį tą me
lų fabrikaciją “Mein Kampf” ir 
skubiai pasiūlė Stalinui gerą 
biznį. Būdamas ęa’.enkm tas ir 
Žinodamas, ką reiškia Rusijos 
parama Vokietijai, Stalinas nu
statė savo kainą. Hitleris atsi
sakė nuo savo užgaidų, kur as 
turėjo link trijų Paba.tijos vai- 
stybių, atidavė pusę Lenkijos, 
kurią jis užkar.avo, leido pasi
imti Bukoviną ir Besarabiją, 
užtikrino Stalinui turėti bet ku-

ko Stalinui laisvas rankas į
Persiją. ,

Hitleris buvo įt.kinęs Vokie
tijos žmones, kad sąjunga su 
Ang.ija neįmanomai yra būtina 
,Vokietijos ateičiai. Kuomet An-

rodė savo griežtą opoziciją to
limesniems Vokietijos plėtimosi 
žygiams, Hitleris abejojo, ar jo 
žmonės stos į karą prieš Didžią-

Nežiurint į lai, Hitleris pada
rė dar vieną rankos mostą ir 
į tris savaites laiko Lenkija bu
vo nušluota, čia franeuzams ir 
anglams truko kantrybė ir ofi
cialiai jie paskelbė Vokietijai 
karą.

Pirmutinius šešis mėnesius 
laike to vadinamo “keisto ka
ro” sąjungininkai tik žiurėjo, o 
Hitleris per tą laiką dar labiau 
prisirengė. Paskui atėjo “blitz- 
kriegas” — žaibo karas. Pir
miausia apsidirbo su Danija,

<

mą išnarstyti Čekoslovakiją.
Kombinacija daryti spaudi

mus į gana galingas valstybes, 
kad šios padėtų priversti Ang-

Hitlerio ideališkiausia užsienio 
politika, ši kombinacija turė
jo prasidėti su tomis valstybė
mis, kurios Anglijos imperijai 
nieko gero nelinkėjo. Hitleris 
žinojo tris valstybes, kurios bu
vo palinkusios tokiems linkėji
mams: Italija, Japonija ir Ru
sija.

Hitlerio tikslas buvo suvieny
ti tas valstybes su Vokietija ir 
sujungtomis jėgomis padaryti 
užpuolimą prieš Anglijos impe
riją. Pirmiausia jis rėmė Mus- 
solini prieš Etiopiją ir čia susi
tvėrė Romos-Berlyno ašis. O 
magaryčioms dar, kaipo sustip
rinimą, jis sutartinai su Musso- 
liniu gelbėjo Ispanijos Frankui 
visais galimais budais sunaikin
ti demokratiją ir įsteigti fašis
tišką diktatūrą. Galėjo paskui 
įtikinti Japoniją ir pastumti iki 
to, kad ši padėtų kliudyti ang
lams Kinijoje.

Paskuį po Miuncheno konfe
rencijos buvo aišku net ir to
kiam, kuris ilgai snaudžia, kad 
Hitleris čia ieško truputį dau
giau, negu komunizmas, bet 
anglai visgi dar nebuvo įsitiki
nę. ši komedija buvo perstato
ma ištisus šešis mėnesius, bet 
po to, kai Hitleris sulaužė savo 
formališką pažadą, kurį buvo 
davęs Anglijos ministeriui pir
mininkui Chamberlainui, ir be 
jokių ceremonijų pas.ėjąė liku
sią Čekoslovakiją, tada tik ant 
galo angląi atidarė akis.

Pirmą kartą Anglijos galvo
čiai ir politikai pamate, kad 
buvo apsileidę ir apgauli; kad 
“Mein Kampf” yra tik blofas ir 
kad Hitleris šėldamas ieško su
duoti mirtiną smūgį Anglijos 
imperijai. . .

Kerštas komunizmui buvo tik 
kaukė, kurią užsidėjęs Hitlerį 
maršalo, ir kuriam puo|aut ąnt

kiek vėliau Holą ūdiją ir ant ga
lo, Belgiją. Franci ja tuo pačiu 
kartu parblokšta pasidavė, o 
Balkanų valstybės pateko į siųs
tus.

Hitleris jau yra pasiekęs už-

po savo kontrole beveik visą 
Europos kontinentą. Britanijos 
imperija pasiliko vienintele, 
prieą kombinuotus,apetitus: Vo
kietijos, Italijos, Japonijos ir 
Rusijos. Jie visi ištroškę laukia 
pasidalinti turtingąjį grobį. Vy
riausia Hitlerio diplomatija bai
gia prirengti sceną, kad persta
tyti paskutinį aktą. Vienok tik 
Hitleris tegalės pasakyti, kada 
ir kokiu budu bus atidaromas 
tas sensacingas veiksmas.

Iki šiolei jo apgavingi veiks
mai davė gerų rezultatų, bet... 
jeigu nėra laimėta paskutinė 
korta, nesiskaito, kad viskas 
yra laimėta; priešingai, galima 
pralaimėti viską. Toji “paskuti
nė scena” yra Anglijos užkaria
vimas, o simptomai rodo, kad 
Hitleris šį kartą gali susilauk
ti didelio siurprizo.

—Jose p h Simonet

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Laukia naujų rinkų

BUENOS AIRES, Argentina, 
spalių 22 d. — Praeitą mėne
sį Argentinos prekyba žymiai 
sumažėjo. Praeito mėnesio už' 
sienio prekybos apyvarta ne
pasiekė nei pusės tos sumos, 
kuri buvo praeitais melais. Pre
kyba sustojo, nes britų karo 
laivynas neleidžia vežti prekių 
į Vokietiją, Italiją ir kitas val
stybes.

Argentiniečiai tikisi surasti 
naujų rinkų, kai Suvienytų Val
stybių apsiginklavimo progra
ma pasistūmės pirmyn. Argen
tinos pirkliai mano, kad Ame
rika užpirks pas juos įvairių 
maisto dalykų.

Bomba Chicagos 
Westsidej

Vakar anksti rytą prie kir
pyklos ir “bukiy” agentūros ad
resu 3617 West Chicago avė., 
sprogo labai stipri bomba. Ji 
gerokai apgriovė įstaigą, kuriai 
buvo taikoma, ir sukrėtė namus 
trijų mylių rate. Sprogimas pa
darė apie $1,000 nuostolių.
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žas).
—Arėjas Vitkauskas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

pėda Zc 
pėda IVac 
pėda 2c

R. e m kitę Lietuviški 
Žyduką 

Nathan Kante;
MUTUAL L1QUUX 
CO. — VVhoiesaif 
<707 S. Halsted Si 

Tel Boulevarr M i«

NAUJlENŲ-AOMfe Teierhoto
Wendell Will kalbba Chicagos stadiono.

HRIDGEPORT RUOFING AND 
SHEEt METaL UO.

jjElb S. Halsted SU \ K4»ry
Stogus, tinas. stogiangiUt ir 

sienų apmušimus.
Paisome b^t ką. Atnaujiname bet 

ka Darbas užtikrintas Pilna' 
apdraustas

u t m ........ ą

PIRKITE ANT 
KREDITO 

MUSV ŽEMOMIS OASH 
KAINOMIS

2x4 ............................ ...
1x6 ............................ .
Plasterboard ......... ......
VValIboard .............. kv.
S pečiai Malė Va, reg. $1.95, 

dabar .......................  $1.25
3 Vertės Maleva ............ $1.95

Ocdriniai Postai (7 pėdų) 10c 
Taipgi Cementas, Smiltys, Zvyrai 

NEREIKIA CASH.
Apskaitliavimas DYKAI— 

Pristatymas DYKAI
ALBERT LUMBER 

& SUPPLY CO. 
3800 S. Western Avė. 

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

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

Ketvirtad., spalių 24, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III

ČIKAGIEČIAI IEŠKO NAMINĖS RECEPTO
STRS žinomi autoriai saty

rikai Uja Iljfas ir Eugenijus 
Petrovas savo eilinėje knygo
je—“Aukso veršis” (Moskva, 
Federacija, 1933, 435 pusi.) 
turi tokią vietą apie čikagie- 
čius:

“Dideliame kelyje, šimte 
trisdešimtyje kilometrų nuo ar
timiausio apygardos centro, 
pačiame Europos Rusijos vi
duryje vaikštinėjo prie savo 
automobiliaus du storučiukai 
užsieniniai viščiukai- Tas su
jaudino didįjį kombinatorių.

—Sakykite, — nutraukė jis, 
—tiedu ne iš Rio-de-žaneiro?

—jie iš Čikagos. O aš vertėjas 
iš “futuristo”.

—Tai ką jie čia'veikia, kryž- 
kelyje, laukiniame senoviška
me lauke, toli nuo Maskvos, 
nuo baleto “Raudonoji aguoj 
na”, nuo antikvarinių sankro
vų ir garsaus paveikslo, daili
ninko Riepnio “Jonas žiauru
sis užmuša savo sūnų”? Nesu
prantu! to jus juos Čion atve
žėt.

—O tegu juos velniai! — su 
sielvarta tarė vęrtėjas. —Tre
čia diena jau lakstome po kai
mus, kaip akis išdegę. Nuka
mavo mane visai. Daug aš esu

turėjęs reikalų su svetimša
liais, bet tokių dar nebuvau 
matęs, — ir jis mostelėjo ran
ka į savo raudonikių sankelei- 
vių pusę. —Visi turistai* kaip 
turistai, lakšto po Maskvą, per* 
ka rankdarbių sankrovose me
dines bratinas. O tiedu nukly
do. Ėmė po kaimus važinėti.

—Tas pagirtina, — tarė Os
tapas. — Plačios milijardierių 
masės susipažįsta su naujo, ta
rybų valdžios kaimo buitimi.

Čikagos miesto piliečiai di
dingai žiurėjo automobilio tai
symo. Jie buvo su sidabringom 
skrybėlėm, užšaldytais krak
moliniais apykakliais ir raudo
nais m a liniais pusbačiais.

Vertėjas piktai pažvelgė į 
Ostapą ir šuktelėjo:

—Kaip gi 1 Taip jiems ir rei
kalingas naujas kaimas! Kai
miškas samogonas jiems rei
kalingas, o ne kaimas!

> Ištarus žodį “samogonas”, 
kurį vertėjas ištarė su kirtimi, 
džentelmenai neramiai apsi
dairė ir ėmė artintis į kalban
čius.

-—štai matot! — tarė vertė
jas. — To žodžio ramiai girdėti 
negali.

—Taip. Čia kokia nors pa
slaptis, — tarė Ostapas, — arba 
iškrypėliški skoniai. Nesupram

mas iiaūjų STRS idealų kont 
rastas tu senu piniginiu gob 
šurtiu. Reikia pasakyti, kad II- 
ja Iljfas ir Eugenijus Petro
vas, pakeliui-—beaprašinėdami 
pasiimto herojaus nuotykius, 
giliai pasemia ir patiekia la
bai daug ryškios ir vaizdingos 
medžiagos iš STRS buities. O 
pinigo karalystė, pasak minė
tų autorių kūrybiškų išvadų, 
tame krašte nustojus galios. 
Bent taip pas autorius išeina. 

| Beje, dar—atrodo, kad šių 
Jdviejų autorių knygos vis dėl
to gaminama žinant, kad skai- 

* tys daugiausia visokie valdi-
ĮĮlinkai, (kaip tas yra, pavyz
džiui, ir su Lietuvos autoriais, 
ypač jumoristiniais,,—nes tuo 
budu patikrintas būna tira-
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Palengvinti q j r t
Vargams □ JL VJ VJI Ų

M A SKYSTIS
■ ■ I ■ I ■ TABLETAI1% n mostis

NOSIMS LAŠELIAI 
W V V COUGH DROPS
Mėginkit “Rub-My-Tism”—Puikus 

Tepalas

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLEITU
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT '
PLEITAI

Lab. kaina
$9-50
ir aukšč.

MEDŽIAGA

ną, kai musų tėvynėje yra di
delis pasirinkimas taurių stip
rių gėrimų.

—Visa tai daug paprasčiau, 
negu jums atrodo, — tarė ver
tėjas. — Jie ieško gero samo- 
gono gamybos recepto.

—Na, žinoma! — sušuko Os
tapas. — Juk pas juos “sausa
sis įstatymas”. Viskas supran
tama.. Ar gavote receptą?... 
Ach, negavote? Na, taip. Jus 
dar trim automobiliais atva
žiuotumėte! Aišku, kad jus 
laiko viršininkais. Jus ir ne
gausite recepto, -drįstu .jus ti
kinti.

ėmė skųstis sve-
timšaliais.

GARANTUOTA
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 .00 ..
diena • >r aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2458 WEST 63rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dantistų.

—Ar patikėsit, mane ėmė 
pulti: pasakyk ir pasakyk
jiems samogono paslaptį. O aš 
ne samogonkininkas, Aš švie
timo darbuotojų Sąjungos na
rys. Aš turiu Maskvoje senutę 
mamą.

—O jus ar labai norite 
gal Maskvon? Pas mamą?

Vertėjas gailiai atsiduso.
—Tokiu budo posėdis tęsia

mas, —tarė Benderis. — kiek

a t-

duos jūsų šefai už receptą? 
Pusantro šimto ar duos?

—Duos du šimtus,-—sušnibž
dėjo vertėjas.—O ar jus ištik- 
rųjų turite receptą?

—Tuojau pat jums padik
tuosiu, tai yra tuojau pat ga
vęs pinigus. Kokio reikia: bul
vinio, kvietinio, abrikosinio, 
miežinio,, iš tiltinių uogų, iš 
grikių košės. Net iš paprastos 
kėdukės galima varyti samo- 
goną. Kai kurie mėgsta kėdu- 
kinę- Arba galima paprastą 
kišmišinę arba slyvinę, žodžiu 
—bet kokį iš pusantro šimto 
samogonų, kurių receptai man 
žinomi.

Ostapas buvo supažindintas 
su amerikiečiais. Ore ilgai 
plaukiojo mandagiai pakeltos 
skrybėlės. Paskui ėmėsi reika
lo.

Amerikiečiai pasirinko kvie
tinį samogoną, kuris patraukė 
juos gamybos paprastumu. Re
ceptą ilgai užsirašinėjo į blok
notus. Kaip nemokamą priedą 
Ostapas pranešė Amerikos ke
leiviams geriausią konstrukci
ją kabinetinio samogonui prie
taiso, kurį lengva paslėpti nuo 
pašalinių žvilgsnių rašomojo 
stalo tumboje. Keleiviai pati
kino Ospatą, kad su Amerikos 
technika pagaminti tokį prie
taisą visai nėra sunku. Osta
pas iš savo pusės patikino a- 
merikiečius, kad jo konstruk
cijos prietaisas duoda per die
ną kibirą puikaus kvapaus 
pirmūno.

-—O! -—šuktelėjo amerikie-

KAM LAUKTI?
PLEITUS DABAR!

ir 
aukščiau

Dentures 
užsakymą

Mes gaminame 
gavę įspaudą lt 
laisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

t i k 
nuo

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

Pataisymas $1.00

Lnmdale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

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

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

ROOM 808 ATDARA KASDIEN 9 iki 6

Nesiginčys su 
Willkieuž tai pasistatė klubą geležiu- 

Ten Ostapas Ben
deris buvo paliktas vyriausio 
ieškotojo paplautu* čia tat jis 
jau su randu po kaklu, o 1 
gą baigia savo tragingu grįži
mu per Dniestrą iš Rumuni-: 
jos, kur jo brangenybes (pir
ktas už visgi išgautą iš gero! 
Sukčiaus, prisimetusio smul
kiu STRS Valdininkėliu, mili
joną) atėmė karininkai.

Kaip šioj knygoj, kaip “Dvy-

tatymo.”
Kitoje vietoje 

į amerikonišką “filosofavi
mas”-—:

“—Kur nėra meilės, — atsi
dusęs pareišOtė Ostapas,—ten 
apie pinigus kalbėti nėra pri
imta. Atidėkime mergaitę į1 j 
šalį”...

Minimoje knygoje autoriai 
išveda STRS tipą makiiorių 
Ostapą Benderį., kuris siekia 
milijono. Knygoje prieš tai, 
romane “Dvylika kėdžių”, tas 
pats tipas viską darė, kad pa
dėti rasti nebūtus turtus vie
noje iš dvylikos buvusių bur-jkhyga” (nepersenai buVo ver-!~ t 4 uvr 7* 
žujų kėdžių, (rado anksčiau ir sta “Laisvėje”),— vis išveda- Garsmkites N-nose

irgi panašus kelieČiai). WAŠHINGTON, d. c., spa
lių 21 d. — Prezidento sekre- 
torius pranešė, kad Rooseveltas 

•" nepriėmė Wlilkio pasiūlymo kal- 
ibeti su juo vienoje salėj. Will 
| kle norėjo, kad Rooseveltas kal
bėtų Baltimorėj, kartu su Will- 
kie, spalių 30 dieną.

Willkle kelis kartus bandė 
padaryti viešą debatų su Roo- 
seveltu, bet nieko iš to neiš
ėjo, Prezidento sekretorius pr> 

likoje kėdžių”, kaip kito saly-’dėjo, kad Rooseveltas negali 
riko ir jumoristo—-Mykolo Zo- atsitraukti nuo Washing- 
v v i i t ha j • • • tono.scenkos knygoje Žydrioji.

čiai
Jie, jau girdėjo tą žodį vie

noje garbingoje šeimoje iš 
Čikagos. Ir ten apie “perva- 
tCh’ą” (pirmūną) buvo sutei
ktos puikios referencijos. Tos 
šeimos galva buvo savo laiku 
sU Amerikos okupaciniu kor
pusu Archangelske, gere ten 
“pervatch’ą” ir nuo to laiko 
negali užmiršti žavingo jaus
mo, kurį jis tada jautė.

Susižavėjusių turistų lupose 
šiurkštus žodis “pirmūnas” 
skambėjo švelniai ir viliojan
čiai.

Amerikiečiai lengvai atida
vė du rubliu ir ilgai kratė 
Behderio ranką. Panikovs- 
kiui ir Balaganovui taip pat 
pavyko atsisveikinti ranka su 
užatlančio respublikos pilie
čiais, nukamuotais “sausojo įs-

BHMB0BM

I7J9

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings & Loan Ass’n
RAŠTINĖ

UNIVBRSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame dividendų. Įdėliai apdrausti iki $500000 per Federal Savings 
and Loan Insurance Gorp., Washington, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8500

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRI8TAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CAnAL 0523—Chicago 

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

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

Tel. CICERO 5306

C.&M.PAIIGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi tt 
stipriausi

FOK HEAD ALV 
Vynai-Likieriii-Gftrimai 

į visaš mieste ialis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

• FOTOGRAFAS

CONRAD Į|jĮJ
FOTOGRAFAS HSKs

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

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

Al Ml*

SVEIKATOS KLINIKAS

.. . $ 13.50
PRABŲ VIMAS <cn A n 
Ligoninėje ............... *PU-UU
RAUDONGYSUę flft
Išėmimas ir Ligon. fcv.UU 
REUMATIZMAS CQ HA 
Greita Pagelba ....... fa*UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 ftA
ir vaistai .................... *I.MU
DOUGLAS PARK HOSP1TAL 

1900 8. Kedzie Avė. Cttieago

JACK SWIFT<
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I Vaikas ir Mokykla I
Rašo L. NARMONTAITĖ ĮI
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Brighton Park I

MUZIKOS PRAKTIKA

Dabar vaikas yra gerai pri
pratęs prie mokyklos tvarkos. 
Bet oras yra gražus ir draugu 
jį kvieč a žaisti laukan, kada 
jis grįžta namo iš mokyklos. 
Tad ^vaikas mėgina visaip per
traukti piano ar smuiko prak
tikę, arba bando išsisukti visai 
nepraktikavęs.

O jeigu motina yra labai už
imta darbais ir susimislinus, tai 
vaikas bus taip gudrus, kad 
kuogrcičiaus ai pasisiūlys moti
nai pagelbėti, kad tiktai galėtu 
išsisukti iš tos praktikes. Jis 
rel ir to’, i pęksčias nueis, neš
damas sunkiausius pundus, 
kad tik atėjusi į namus moky
toja jo tenai nerastų.

Motinai nereikia verkti, kad 
taip įvyksta jos namuose. Tai 
yra natūralūs atsitikimas. Ne 
til^ vaikai, bet ir suaugę deda 
visas pastangas, kad nereikėtų 
tam tikrus darbus dirbti. Bet 
ateina momentas, kada nega
lima ilgiau darbas atidėti ir tu
kime pradėti. Sykį pradėję, pra
dedame labiau kreipti dėmesį, 
darbas eina sparčau, džiaugia
mės atliktu darbu, ir tolyn dir
bame su entuziazmu.

Bet vaikas neturi dar šio pa
tyrimo. Motina’ turi jį pr/Vėr$\ 
t i prie praktikos. Tas nere’Škia, 
kad vaikas nebus m”zikantas 
arba artistas. Iš pradžių, ko! 
vaikas jaunas, motina turi jį 
veste gerais keliais, raginti ir 
priversti jį prie prakfkos, diž- 
nai ir gana ilgai, kol vaikas pri
ims praktikavimų su rezignaci
ja (atsidavimu), o vėliau ras 
toje praktikoje daug džiaugs
mo.

Reikia pranešti vaikui, kad 
motina klauso jo praktikavimo. 
“Aš tave pašauksiu, kai girdė
siu, jog ta ar kita dalis skambi 
geriau’’, sako viena motina. Su 
Jokiais ar panašiais žodžiais rei
kia vaikams parodyti, kad mo
tina juos remia ir jiems pa
gelbsti.

Kai kurie asmenys turi visai 
skirtingas mintis šiuo reikalu. 
Jie sako, kad vaikai priversti 
prieJ praktikos, nekęs muzikos. 
Galima pavaizduoti, kas atsitik
tų, jeigu vaikas atsiliepdamas į 
motinos ar mokytojos užduotis 
sakytų “Aš nenoriu tų arba tų 
daryli, man tas nepatinka“, o 
tėvai atsakytų: “Gerai, nedaryk, 

teigti nenor/'. Kas iš tekio vai
ko butų?

Vaikas, kuris turi kreivus 
dantis, nenori važiuoti pas dan
tų gydytojų ir dėvėti prietaisą, 
kuris pataisys jo dantis. Moti
na turi j. priversti važiuoti pas 
dantistų ir nešioti tų prietaisų. 
Vaikui tas visai nepatinka. Jis 
pyksta, verkia ir barasi. Jam 
gėda dėvėti tų prietaisų. Bet už
augęs jis džiaugiasi, kad jo mo
tina suprato reikalų šitokios 
tvarkos, kol jis jaunas buvo. Jis 
džiaugiasi, kad jo veidas ir žan
dai išrodo gražus.

Tai taip ir su muzikos prak
tika. Vaikas nenori dirbti. Jis 
nori žaisti. Jis neturi supratimo 
suaugusio asmens. Tad tėvai ir 
mokytojai turi jį priversti prie 
tam tikrų naudingų darbų ir 
užsiėmimų, kad užaugę jie ga
lėtų protingai prisidėti prie vi
suomeniško gyvenimo. O muzi
ka yra reikalinga sveikesniam 
ir malonesniam gyvenimui.

Tėvai, nesvyruokite priverst 
savo vaikus prie muzikos prak 
Ūkavimo, nes kai jie užaugs, 
jie bus jums giliai dėkingi. Šioj 
temoj kalbu ne,tik iš patyrimo 
kaipo mokytoja, bet ir iš savo 
gyvenimo patyrimo. Neš ir aš 
nors muziką mylėjau ir dabar 
dar labiau myliu, išmislinau 
šimtų su viršum priežasčių iš
vengti praklikos valandėlės. Dė
koju šiandien, kad mano moli
na buvo gudresnė už mane ir 
turėjo kantrybės su manim bei 
privertė mane praktikuoti prie 
piano tas man regimai ilgas va
landėles. Bet ačiū už tų mamy
te.

Taip kalbės ir jausis jūsų vai
kai. Lai jie praktikuoja š a.i- 
dien. Rytoj bus pasekmės.

P-lė L. Narmontaitė
Brighton Park Moterų Kliu- 

bo angliška mokykla prasidės 
7:30 vai. vakaro ketverge, spa
lių 24 d., pas narę K. Mocevi-

Sonja ;

PRIE KAPO
Ar lietus lijo, ar sniegas snigo, 
Palaužė žiedų baltai lelijai?
O ne — tik širdin šiandien susmigo
Septyni peiliai ir kalavijai.

■ J ' ■ ' i

Ar plėšrus paukščiai taip širdį, varsto, 
Snapais kąpoja ir kraujų geria?
O ne —r tik žemę ant naujo karsto, 
Ant mėlynųjų akių, vai, beria.
Kodėl tos akys, lyg liūdnos gėlės. 
Kažin ko klausia, visur sekioja?
Kodėl vėl skausme, lyg. vėversėlis 
Iškilęs dangun, krinti po kojų?
Nuvytų gėlės, margi vainikai, 
Nutilo giesmės, raudų vargonai.

' • Pasaulis visas — tik tyrai liko, 
Pasaups visas — tik šmėklos, monai.
Nors pažadėtum ir aukso miestų, 
Neprivilįoši, neparvadinsi.
Veltui į tolį rankas betiestum— 
Nesugrųžinsi, nes ugrųži nsi...

1940. IX. 3.

Son ja

(Iš Vandos dienoraščio)

VAIKU KLINIKA 
CHICAGOJE

Didelė nauja vaikų kl'n'ka bus 
atidaryta sekantį mėnesį 

Chicagoje

Dovana chicagietės moters
Už kelių savaičių įvyks for- 

inalis a t.darymas Thomas D. 
Jonės Memorial Clinic sky
riaus prie Childrens Memoii.il 
Hospital, kuri .randasi po nu
meriu 2312 Orchard Street, 
Chicagoje. Šis naujas ligoninės 
vienetas yra dovana Mrs. T. 
Jonės, atminimui jos dėdės, 
Thomas D.' Jonės, advokato, 
kuris mirė 1930 metais, palik
damas daug turto, ši klinika 
kainuos $750,000.00. Sekariii 
yra keli įdomus faktai apie jų.

Joje bus 80 generalių egza
minavimo kambarių, kuriuose 
maždaug 90 gydytojų egzami
nuos 200 vaikų kasdien. Nė 
vienas kūdikis nebus laikomas . t
klinikoj per naktį. ''Jeigu bus 
reikalinga ligoninės priežiūra, 
toks kūdikis bus atiduotas pa
čiai ligoninei. Klinika turės sa
vo pilniausių aptiekę. Trafiko 
problema bus sutvarkyta taip, 
kad pači jen tai nebus kontakte 
su kitais arba su tais ligoninė
je. Prie generališko egzamina
vimo kambarių yra didelis 
x-ray skyrius; akių, ausų, no
sies ir gerklės skyrius ir orto
pedijos skyrius. Bus taipgi ir 
paskaitoms auditorija su vie
toms dėl 72 daktarų.

Šios ligoninės paskutinių me
tų raportas parodė, kad 88% 
visos medikališkos ir chirurgių 
kos priežiūros ir ligoninė -buvo 
duodama l.goniams nemoka 
mai.

ši ligoninė buvo įsteigta 1884 
metais per Mrs. Julia F. Porter, 
atminimui jos sūnaus, Maurice 
Porter. Per dangė į metę buvo 
žinoma kaipo Mau.ice borte 
Memorial Hospital for Child 
ren. Bet 1903 metais, įsteigė
jai Mrs. Porter sutikus, ji bu
vo pavadinta Childrens Me 
morial Hospital. Mr. Joms bu
vo prezidentu šios įstaigos per 
daugelį metų. —N.

čienę 4454 So. Western. avė., 
ant antro aukšto.

Panelė L. Narmontaitė, Chi- 
cagos aukštosios mokyklos mo-
kytoja ir įžymi rašytoja,, bus
čionai mokytoja.

Lietuvos moterys ir jaunuo
lės visos, kurios nori angliškai 
pasimokyti, ateikite č’bnai. Pa
mokos bus nemokamos, nes 
panelė Narmontaitė yra Brigh
ton Park Moterų Klubo naiė 
ir aukoja savo laikę ir daibę 
visoms lietuvėms dykai.

Nepamirškite, nes pamokos 
prasidės >,7:30 valandų ’ vakare,! 
punktualiai. —M.; Carter.

Kuomet plaunate langus, įpil
kite truputį kerosino į vandenį. 
Tuomet lietus nepaliks žymių 
ant langų ir jis grynai bl.zgės

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE'

MOTERIS KALBA:
» ‘ )

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

Mrs. Alice Burke buvo nese
niai prisaigdyta kaipo pirmojit 
moteris “mayor“ Massachusetts 
valstijoj. Būdama galva West- 
field miesto, ji ,žada nepriimti 
jokių pasiteisinimų dėl eikvoji
mo ir kvailo leidimo miesto pi
nigų. Ekonomija yra jos plat
formos pirmoj vieloj.

» » O
Suvirs 20,000 patentų buvo 

išduotų moterims Suvienytų 
Valstijų per pastaruosius 150 
metų.

» « »
Šiemet sukanka 20 meti) kaip 

moterys turi balsavimo teises 
Amerikoje. 1920 metais apie 
36 nuošimtis baliotų buvo mo
terų. Per paskutinius metus pu
sė balsų buvo moterų. Lapkri
čio 5 d. 1940 metais, kaip nie
kados pirmiau, bus pareiga vi
sų moterų balsuoti už tą žmo
gų, kuris, jų nuomone, yra tin- 
Kamiausias apsaugoti ir palai
kyti tų, kas yra žmonėms bran
giausia — taikę.

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

Pienas, sviestas, suris ir Sme
tona sugeria kvapus nuo kito 
maisto, todėl visuomet turi bū
ti padėti šalčiausioj šaldytuvo 
dalyj. Ir atminkite svarbų sa- 
vaitin o valymo savo šaldytu
vo. 1 Sunkite visų maistų, ir jsu 
šiltu muiluotu vandeniu, ku
riame yra truputis sodos, gerai 
išplaukite visų vidų refrigeia 
t oria us.

; '■ 0 « »
« » »

Jeigu nutrauksite lango už
dangalų, kuomet norite nume
ruoti vietas, kuę surišti gazu- 
tęs, tai bus lengviau pažymėti 
vietos lygumų. —Kaimynka.

Į ______ ;____ • _______

Garsinkitčs “N-nose”

MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

—Labas rytas, mamyte! Ko, mus, pakreipdavo galvas ir sun
kiai atsidusdavo. Aš galvojau: 
ii* jie turi tėvus, motinas, ku
riems toks vaikų pasielg’mas 
butų jiems labai skaudus, jei
gu jie galėtų juos dabar pa-

taip susirūpinusi? Lyg biskį 
supykusi, užsisvajojusi. Ar dėl 
o, kad aš vėlai ‘gVįžau? A-a-a...

pasakyk man, mamytė!...
—Taip, Elenut/ dalinai susi

rūpinus esu tavimi, nes nors ir 
matau tavo dideles pastangas 
būti padoria, taktinga, bet gy
venimas pilnds' įvairių klinčių, 

,k-tirios lengvai T$ali suklaidint 
.r nuvd.oti i jaUhuolii-is bloga 
Kryptim, dažnai i net jr prieš jų 
norus; ypač kai ,prisieina pasi
ekti kur nors jvėlyvoj nakty, 
tuomet net ir stipriausi nusista
tymai kinta, nustoja savo pir- 
mykščios galios; valia ant tiek 
sušvelni, kad nustumia užmarš
tin, .viskų,1 kas anksčiąu atrodė 
negalimu ir stumte stumia i 
džiaugtis viskuo, kas tuo mo
mentu ateina. Tai aklas mo
mentas, kuris pastato aukštų 
užtvarų prieš rytojų, kuris ga
li būti taip labai, labai skirtin
gas nuo šiandienos, nuo to vi
liojančio ir svaiginančio mo
mento.

—Bet, mamyte, tu žinojai, 
kad aš išėjau su Vytautu ir 
kad mudu buvome gražioj 
moksleivių draugijoj ir dėl to 
visai nereikėjo rūpintis.

—žinoma, Elenut, aš žino
jau ir aš gerbiu Vytautų kaipo 
gerų jaunuolį ir aš net nema
nau įtarti judviejų ar kitų jū
sų draugų tiesioginiai; aš tik 
pasakiau, kaip kurtais gaji, ar
ba dažnai tarp jaunuoliu ir at
sitinka. štai, pavyzdžiui^ ir va
kar važiavau Kęlvienę aplan
kyti ir pasitaikė plfttyti tiesiog 
daugiau negu neigtinos scenos. 
Gatvekaris buvo perpildytas 
kimštinai šventadienįškąi nusi
teikusių senesnio ąmžiaus ir 
matyti aukštesnių jnpkyklų 
studentų ir šiaip šviesesnių jau
nuolių. Matomai visi keliavo į 
simfonijos koncertų, nęs priva
žiavus konservatorijos rumus 
gatvekaris beveik ištuštėjo; bet 
per ištisų pusvaląpdį kol priva
žiavom konservatoriją ir dar 
apie dešimts minučių ko| man 
teko gatvekarį palikti, trys vy
rai ir trys merginos, gerokai 
pasigėrę, ūžė, šukavo, krėtę 
publikoje neleistinus šposus; 
merginos vėlėsi vyrams ant ke
lių ir darė kratų jų k |enėse, 
garsiai šaukdamas įvairiais 
publikų piktinančįąią godžiais. 
Keleiviai stengėsi nekreipti į 
juos dėmesio, bet kartais išgir
dę pernelyg drųsips išsireiški-

matyti. Ir man taip pasidarė 
liūdna.

Kino-1 eatraoi
i ( M O V I E S ) =

Šį vakarų Chicago teatras su
pažindins Chicagos publikų su 
“North West Mounted Po.ice“. 
Rytoj rytų prasidės priprastas 
dyivalandis atkartojimas šio 
technospalvio spektaklio, kuria
me yra surinktos tikrai bl:z 
gančios žvaigždės — Gary Coo- 
per, Madeleinę CarrolI, Paulette 
Goddard, Preston Foster, Ro- 
bert Preston, Lynne Overman, 
George jlancroft, Lon Chaney, 
Jr., ir garsusis Walter Hamp- 
den.

Veiksmas įvyksta Kanados 
šiaurių vakaruose. Indi jonai šū
kauja, vikriai apsidirba su ne
apkenčiamais baltaisiais, prieš 
juos dar kartę sukilę. Tėmykite 
ypatingai Paulette Goddard’s 
vykusių charakterizaciję nesu
valdomos pusindėnės, dėlei ku
rios karšto įsimylėjimo žūsta 
pilnas regimentas Kanados gar
siosios policijos. Ir gerai įsižiū
rėki t, kaip puikiai Gary Cooper 
joja šiame perstatyme — rodos, 
baletų šoktų, taip tinka jam ir 
jo žirgui judesio poezija inter
pretuoti.

“North West Mounted Pol- 
ięe” rasite verta visos šeimos 
pasilinksminimo.

Panašio tipo veikalas yra ro
domas Apolio teatre. Tai “Kit 
Carson“ su John Hali ir Lynu 
Bari. Scena šį kartų sukasi Ari
zonos apylinkėj, tad verta vei
kalų matyti vien dėlei gamtos 
gražumo ir galima atleisti, kad 
veiksmas iš silpnesniųjų.
; Ateinantį trečiadienį, spalio 
31 d., “Kit Carson“ užleis vie
tų Charlie Chaplinui ir jo ‘ The 
Great Dietator“. Galite užslsa 
kyti vietas iš anksto, ar ypjt š- 
kai ar siunčiant dė ei tikietų 
per paštų, šis ilgai pi*anašauja- 
inas veikalas taipgi pasirodys 
Roosęvelt teatre tuo pačiu lai- 
ku. Vietos nerezervuojamos,

MThę Great Dietator“ užsitar
navo ovacijų pirmam pasirody-

f.

Veda NINA

(Tęsinys)
Nieko neatsakė. Tik mačiau, 

kad akyse kaži kas užgeso. 
Priėjo prie lango ir žiurėjo į 
gatvę. Sniegulės lakiojo ore. 
Viena prilipo prie lango, dide
lėm akim pažvelgė j mus šnibž
dėdama:

“Žmonių va kai, ko pyksta- 
tes?“ — ir ištirpo.

Rankos išduoda moters am
žių, jeigu jos nėra gerai prižiū
rėtos. Daugumas moterų pada
ro tų paprastų klaidų daug do
mės atkreipti savo veido prie
žiūrai, bet apleisti rankas.

Kad pabaltinti ir sum nkš 
Linti rankas, plauk.te jas nors 
retkarčiais (žinoma, juo tan
kiau, juo geriau) su pienu ar
ba maslionkomis. Laikykite pu
sę citrinos virtuvėje ir prie 
maudyklės. Du kart į dienų ma
žiausiai patrinkite savo rankas 
su tokia citrina. Citrina nuims 
darbo plėtmus, ir giliai įsėdusį 
purvų, ir tuo pačiu kartu veikia 
kaipo “astnngenl“ ant od~s.

Kuomet rankų oda yra tvar
koje, sekantis darbas yra su 
nagais. Jeigu nagai yra nelygus, 
sausi ir lengvai skilsią, tai yra 
kas nors netvarkoj su dieta. 
Patartina kreiptis prie savo gy
dytojo, nes galimas dalykas, 
kad trūksta .kurio iš vitaminų.

Dėl suminkštinimo odos apie 
nagus patartina naudoti alyva. 
Kasdien įtrinkite jų gerai, ir 
kartų į savaitę pamirkyk’te jo
je nagus. Stebėsitės iš rezultatų, 
ta tų.

Rožės Dar Vis Žydi 
Uršulės Žukauskienės 
Darželyje

Anų dienų skaičiau vienam 
ąngių laikraštyje, kad rožės dar 
žydi vienos Mrs. Selby darže y- 
je pietinėj Illinois daly. Jeigu 
Mrs. Selby gali tuo pasigėrėti, 
tai musų vietinė lietuvaitė, Ur
šulė Žukauskiene, kuri turi pui
kų vasarnamį ant 106-tos ir Ci
cero Avenue, irgi gali tų pat 
padaryti. Įsivaizduokite, kokį 
gražų paveikslų matai nuvykus 
jos vasarvietėn net ir šiand em 
spalių pabaigoj. Kuomet beveik 
visos kitos gėlės suglaudė savo 
lapukus žiemos poilsiui, skais
čios raudonos rožės aukštai iš
kėlę galvutes truputį liūdnai 
šypsos atsisveikindamos su pe- 
tunijomis, nasturkomis, gvazd - 
kėliais, zinijomis, portulacoms 
ir kitomis gėlėmis, kurių nesu
skaitomos galybės puošia šia 
puikių vietų. 'Tiktai našlaitės, 
yg nenorėdamos, kad tos rožės 
paliktų vienos — be draugų — 
irgi žydi su paskutinėmis va
saros rožėmis.

Su ja ištirpo ir mano širdy 
kilęs priešingumas.

“Alfredai,“ priėjau prie jo, 
“kodėl nepamanei, kad aš ga
liu mylėti ką nors kitų?“

“Kitų?” pakartojo.
“Taip — la'svę.”
“Laisvę! Laisvę!” sušuko 

karštai. “Bet gal ateis valan
da,” tęsė tyliau, “kad nusibos 
ta laisvė. Kai gyvenimas blaš
kys, kai ateis vienuma, gal il
gėsies širdies, kuri atjaustų ‘ ir 
mylėtų, rankos, kuri priglau
stų ir apgintų, gal pasigesi 
draugo, bet...”

“Bet jis neateis?” nutrau
kiau.

“Nekalbėk taip, brangioji. 
Visada, kada pašauksi, visada 
ateisiu pas tave.”

“Ar taip? — Tai ateik ry
toj.”

Tyla.
“Maniau... Ak, aš kva’las, 

kvailas...”
t“Ne taip jau kvailas, kaip 

egoistas. <, Štąi kas!; Nęganaz.tą 
kad ši jo dievinama gyvate įge
lia man į rankų. Jis trokšta, 
kad butų įgėlusi į širdį. Na, 
ir kas: tas troškimas įvyko, 
įvyko...”

Atsirėmiau į stalą ir žiurė
jau į gyvatę, t k pajutau, kad 
Alfredas mane apkabino< / > ;; .

“Ką pasakei? Mieloji, pakar
tok. KųT

“Ei, profesoriau, darai gėdą 
universitetui. Stebi gamtų, o 
nepastebi, kad jau seniai se
niai ... ji mane Įgėlė.”

“Gyvatė?” sušnibždėjo.
Linktelėjau galva.
“O palaiminta gyvatė!”
Ir kas po to viso dar drįs 

tvirtinti, kad. Vyrai ne egois
tai !

Turiu baigti rašyti, nes gir
džiu priemenėj Alfredas jau 
kalbasi su tėte. Einu jo sutik
ti...

Kur gėlės nevysta nuo 
šalnų,

Kur meilė negęsta nuo vė
jų šaltų..;

Ar užstosi mane nuo šaltų 
vėjų, Alfredai?

O rytoj Nauji Metai...
(GALAS)

MAISTAS

Tuną Žuvies
Kotletėliai

—Gėlių mylėtoja
,1 11 ................ " j rr

me New Yorke. Ir jus įvertin
site švelnių satyrų to nuskuru
sio valkatos, kurį visi jungia 
su Chaplino talentu.

—S. Viliutė

ši pątrovą labųį tinka lengviems 
pietums. Vietoj tuną žuvies galima 
vartoti ir kitos. rūšies žuvipną, pa
vyzdžiui lašišą (salmon).

2% šaukštų sviesto
• 5 šaukštai įpiltų

1 puodukas pienę
i|d % šąukštukp druskos

% šaukštuko pipirų
1 šaukštas sukapotų petruškų
3 puodukai į mažus šmotukus su- 
piaustytų buįyįų , .
1 kenas tuną žuvies (16 uncijų) 
arba apie du puodukus
1 truput| paplaktas kiaušinis
IŠ pirmų penkių daiktų padaryk 

baltą padažą dvigubam katile. Nu
imk nuo pečiaus, įmaišyk kitus pa
žymėtus daiktus ir gerai sumaišyk. 
Lai truputi atvėsta ir Šaukštu sudėk 
taukuotąh keptuvap. Aptepk sutar- 
pintu sviestu u* kepink 400 laipsnių 
karStyj apie ųunuąių. Šešios por
cijos.

Memoii.il


r

ffętviyted,, spalių 24, ^640

Dabar Ruduo, Bet 
Mes Matysim Jaunų 
Dienų Pavasarį

Vėl Pražys Musų Jaunimo 
Kulturiniąi žiedai

Ėst eile Rimkiutė
Gražios p-las Fritzi Kranziutės 

rolėj. « ■*
Mes visi džiaugiamės links

mučiu, žaliu žydinčiu pavasa
riu ir lenkiam savo sielas prie 
Žaliuojančių - žydinčių žiedų. 
Taip, pavasario gamta yra vie
na iŽ linksmiausių musų gyve
nimo dienų ir užtad mes visi 
džįųgaunam sulaukę pavasario.

Bet mes turim ir kitą links
mutį “pavasari”. Tai žmogaus 
jaunystes dienų pavasaris, ši
tas jauno žmogaus pavasaris ne 
vien kad pats linksmas ir ža
vingas, be^ jis sukuria puikiau
sius grožio ir meno rumus ir 
tęn liųksmina visus gražiu skai
sčiu meno, muzikos ir dainos 
darbu.

Mes čikagiečiai Esam
Laimingi —

chicagiečiai lietuviai

Menas ir Liaudis

DR. ERIK BLOMRĘ^y HELP VVANTED—FEMAUBi

Studijuojant meno istorijų, fantastikų |VW
lengva pastebėti, kaip dažnai tuoju 4ųęgįų, dųfflą^įą i 
ineųįpinkui iškyla tiesiog iš slibinu Argį tąf ųfeą į*
liaudies gelmių, iš vįdurįnių 
klasių arba tiesiog iš darbjųn- 
kų ir vglstięčių eilių. Dažniau
siai jų jaunystė esti pilna sun
kios koyos ię neužgęstančio ver
žimosi pirmyn. Tą proga, visai 
lengva pateikti vieųų kitų povų

prastos kaimietes sunūs ir ganu 
ilgai piemenąvo, ganydamas ož
kas. Karolis Larsęųas — vežiko 
ir tarnaites yaįkas, praleidęs sa-

mieste tąrp tiltų, lankęs čįą Di
džiųjų bažnyčių ir stebėjęsis

Mes ’• 
galim pasigirti, kad mes esa
me labai laimingi savo gražiu, 
skaisčiu ir darbingu jaunimu, 
kuris, kad ir rudens ar žiemos 
melu, sukuria*- mums • tųv taip 
linksmutįzžav5jant£'gražių me^ 
liodingų muzikos ir dainų skam
bantį pavasarį, musų jaunintas, 
kuris yrą susispietęs į meno 
ir kultūros organizacijas, ku
rias mes paprastai vadinam 
Chorąjs.

VINCENTAS SABALAUSKAS 
gyv. 3934 So. Califomia
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 22 d., 6:45 v. ryto, 1940 
1 m,. sulaukęs pusės amžiaus, 

gimęs Liet. Šiaulių apsk. Gruz
džių miestely.

Amerikoj išgyveno 35 m.
paliko dideliame nuliudime 

2 dukteris Constance ir žen
tą Ąrthur Marion, ir Irene; 2, 
brolius Frank ir Petrą Saba- 
lauskus, brolienę ir jų šeimy- 
ha£, švogerką Kazimierą Stro- 
gas įr jos šeimyną, švogerką 
Elzbietą Diktoras ir daug kitų 
giminių, dęaygų ir pažįstamų. 
Lięt. brolį.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
' deikio kop., 4447 S. Fairfield.

\Laid. < įvyks penkt., spalių 
25\d., 2:00 v. .p. p. iš kop. bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi Ą. Ą. Vipcąųtp Saba- 
laufcko giminės, draugą; ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jąm paskutinį patar-. 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Žentas, Broliai, 

švogerkos ir Giminės 
Laid. dir. J. F. Eudeikis, 

tel. YARds 1741.
.......................

Juozas Tarnas
Pavyduolio Grafo šarntovo 

rolėj.
šiuo metu vienas iš tokių 

chorų, tai “PIRMYN” CHORAS 
ruošiasi mus žavingai palinks
minti su gražia, pilna žavėjan- 
čioš muzikos ir dainos operetė 
“KAI GĖLĖS ŽYDĖJO” — 
“Blossom Time”).

Pereitais metais “Pirmyn” 
choras su vaidinimu šios žavin
gos operetės pasiekė tos auk
štumos, kad mes, kas turėjom 
progos viską matyti ir girdėti, 
buvom kuogeriausiai patenkinti 
ir- grįžom namo pilni jausmin
gų linksmybių. Daugelis iš mu
sų sakėm: “O kad dar kartą, 
ir dar kartą ‘Pirmyn’ choras 
vaidintų tą puikią operetę ‘KAI 
GĖLĖS ŽYDĖJO’- ir kad mes 
galėtum su ja dar geriaus su
sipažinti ir pasidžiaugti jos gra
žiais meniškais vaizdais!”

K - -------------
» . «J

Sokolų salėje,Spalių 27 d
2343 S. Kedzie Avė., šį sekma
dienį, kaip 3 ’v. po pietų, mes 
vėl turėsim progų džiaugtis ir 
gėrėtis šiuom puikiu veikalu, 
“KAI GĖLĖS ŽYDĖJO”.

K. L-kus.
i

_____

LOVEIKISSlSS
Dalis

KVĮETKININKAS 
Gilės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 Sol Halsted Street

TeL YARDS 7308

Remkite tuos, kurie 
gąrsinąąi 

•NAUJIENOS^”

I
ONA GUŽAUSKIENĖ 
Po tėvąis Krasauskaitė 
gyy. 4948 S. Princeton Ąve 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 23 d., 12:15 vąl. po p.iet, 
1940 m., sulaukus pusės ajnž., 
rjimus Mažeikių apskr., Ak
meninės .parap,, Karpenų km.Amerikoj išgyveno 34 m.

Paliko dideliame nuliudime 
3 dukteris, Josephine, Anna 
Roth ir Sophie Ward, anūkę 
Patricia Roth, žentus John 
Roth ir Michael Ward 3 sese- 

.ris, Kristiną ir jos vyrą Vin
centą Borus, Agniešką ir jos 

g vyrą John Borus ir Mortą ir 
jos vyrą Alphonse Masiulį ir 
jų šeimynas, švogerį Jurgį Gu- t 
žauską ir šeimyną ir daug ki
tų giminių.

Priklausė prie Žagariečių kl.
Kūnas pašarvotas J. Ridiko 

Įkopi.. 3354 S. Halsted St.
Laid. įvyks šešt., spalių 26 

d. Velionė bus išlydėta iš ko
plyčios 9 v. ryto.

Visi A. A. Onos Gužauskie- 
nės giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai .paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Hekaipe, 
Puktcrys, Anūkė, žentai, 

Seserys ir Giminės 
Laid. dir. P. J. Ridikas^ tel.

XĄRdą 1419.
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..įę kuri se>

^ęipbRŲlD.9 judrios, 
pilnos pasitikėjimo ir puošnu- 

įę ąųbrendusio 
iąmžiąvk Būdamas

, vidiiUuiU VyW Ąinstcrda- 
n^ę, jis^ ve# U pfttyįęijų šeimos 
sau žmonų, buvo turtingas, gar- 

(sųs pąskųtines mados portretų 
tapytojas, ivai'

rių meno kurinių, drabužių ir 
ginklų, sugabęntų į Amsterda
mu laivais iš rytų Indijos ir ki
tų pasaulio kampų. Tačiau ne
trukus jis nętękp visko: žmo
nos, turto, socialines padėties ir 
menininko gąrbės. Mirė jis 
skurde, visų apleistas ir užmirš
tas. Paniekintas jis buvo senat
vėj, kada jo menas turėjo dau
giausia jėgos ir šilimos. Jo nu
piešti brąngųs rytietiški drabu
žiai, papuošalai ar ginklai atro
do tarsi dematęrializuoti, paver
sti žibančių aukso ir purpuro 
spalvų atspindžiu. Tai, kas pa
saulietiška, jo paveiksluose pra
dingsta, lieka tik religinė dra
ma, teikianti mums nepaprastai 
didelį įspūdį, nors religijai ir 
bažnytiniam menui mes ir bū
tume svetimi ar abejingi. Visa, 
kas išoriška ir neesminga, jo 
kuriniuose atidedama į šalį, o 
pąljeliąina tik tai, kas giliausiai 
Žmo.pi^kg.;.,, jųeilc, kentoj imąs, 
geraširdiškumas. Savo, vaizdams 
jis pasirenka jausmo pilnus bib
lijos motyvus: Jokūbo palaimi
nimų, akląjį Tokiju, prarąslųjį 
sūnų ir Ęrislų užtarytojų, bet 
be visų tradicijų ir ritualinių 
bęuožų. ~

Renibrandto Kristus yra žmo
gus, pilnas užuojautos ir geru
mo, kurip modeliu buvo, jo, pa
ties, sūnūs Titas. Jo žmogiškoji 
ręlįgija yra tam tikros rųšies 
isoęii\ljpis panteizmas, giminiiv 
gas, tuo, metu gyvenusio filisofo 
Spjnpzps pąžiuromis. Rem- 
brąndtp, religinis menas skelbia 
lygybės, ir b^ąlybės mokslų su 
tuo paprastumu ir didingumu, 

rsu kuriuo evangelijoj iškelia
mas žmpgus. Kristaus pamoks
lai prabyla jau* ucturtingųjų, 
prispąustųjų ir skurstančiųjų 
kalba prieš turtinguosius, prieš 
■savanaudį egoizuių, prieš f ari* 
ziejus ir mokytojus, netekusius 
įdrųsos. Rembrandto pasirinktos 
tamsios ir šviesios spalvos bu* 

’vo ne lik 
• priemonės 
^simboliai, Į v .■ . ■» ' - T • r> - ■ ■ J[veržimusi iš tamsos į šviesų, ne- 
ipąliaujamų kovų tai-p tamsos ir 
;šviesos. Pats pasidaręs beturtis 
i ir skurdžius, netekęs visko, bet 
i nepraradęs gilaus žmoniškumo, 
jis sugebėjo savo kuriniuose iš- 

?reikšti savo likimų ir dvasių, 
■tuo pačiu atstovaujančių visus

v-

u '
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kurinįu,OĄę vąiz#pj^ * "
jos gyve^ipaų s,ų visą tą šyįęsą 
ir laiąię, kurią jis vąiiąs.
būdamas patyrę.

Bet ar nėra šis ąięjąiš.bąs ąpp 
rų išreiškimas grynai individu- ’ 
alinis reikalas? Ar yrą i^ ^il^ų- 
jų kų nors sukurusi pati liau
dis ?

Taip, yrą. Čią daug abęjpti 
netenka, nes individas, nėra ko
kia nors izoliuotą dalis, netų 
rinti ryšio su kolektyvu. Bęt 
kuris atskiras žmogus, reikšda
mas savo grožio ilgesį ir gyve
nimo alkį savaime tampa reiš
kėju tos aplinkumos, kurioje 
jis išaugo, tos masės, kurioje 
jis brendo, tos klasės, kurių jis 
atstovaują, nprs pati šita ipąsę 
menui lieka svetima. • • 4 ■

Ęet jeigu menas yra sociali
nių reikalų reiškėjas, tai šitie 
reikalai gali reikštis tik kaip 
asmeniški patyrimai ir pergyvę- 
ilimai. Kad galėtų kurti, meni* 
įlinkas privalo iškovoti sau tam 
tikrų kiekį laisvės ir nepriklau
somybes, įgyti priemonių savo 
asmenybei’ tbbulintl; plasti savu 
pojuęių gyvenimų, gilink Su
prasti liąiidięs veržimąsi į. švią* 
sesnį ir laisvesnį gyvenimą. Tąr 
da jis, kurdamas gręžį iŠ sąvę 
įspūdžių, tam tikra prasmę lai
svų nuo savo, ąsnieninio ilgesiu 
ir skausmo, ima atstovauti plą- 
čiųjų visuomenę.

Kalbėdami apie męąų, luęime 
stabtelti lies tais žmonėmis, ku
riuos vadiname gęąįjąis, stab
telti ties jų ypatinga dvasią, ku
ri, mums atrodo^ gyveno, sayp. 
nematomu, ir išdidžiu pąsaulitb 
tik jų talento jėgęs dęka tapu
siu mums juptapm, Pasirodo, 
kad jie daugiausia išreiškę di
džiuosius liaudies troškimu^, 
pačius plačiuosius ir giliuosius 
socialinius masių reikalus. Už- 
uof juos yąizdąvę kaip aristo
kratiškus originalus ir izoliuo
tas išimtis, mes turime prisi
minti, jog jų gyventa individu
alizmo laikais ir griežto indivi
dualizmo aplinkumoj., jog jų 
'istorija rašyta taip pat indivi
dualistų. Be to, prįįiažinkime, 
jog mes matome ir vertmąmę 
abiejų rūšių — socialinius ir in
dividualinius — reiškinius vis.ų 
pirma siaurai ir atitrauktai, 
jog, pagaliau, ncp.ąsisal^ydąĮpi 
prieš dabar vyraujančių ideolo
gijų, negalėsime būti visai laisvi 
nuo tos ideologijos nustatytų 
kalbos formų.

; Kad butų aiškiau, kas čia tu- 
•rimą galvoje, paimsime porų 
meno kurinių, kurie, atrodo, 
tarsi patys save sukūrę.

Štai — Michelangelo vergai 
Florancijoj. Jie tebestovi ir da
bar kietoj neįkertamuj akmens 
masėj, žmonių kūnai iš dalies 
įsmigę į akmenis. Nžtat jie sun
kiai, su neapsakomu skausmu 
verždamiesi, stengiasi išsivaduo
ti, ištrukti iš tos akmenines 
masės glėbio. Jų vęidp ir nuo- 
go kųpo išraiška neginčyja.ąiąi 
liudija jų veržimusi į gyveni
mų, į laisvę. Miclteląągęlo i|- 
reiŠkia čia ąno meto gyveiiiąip 
pojūčius su visu tuopiejtiąią 
formų ryškumu, su begaliniu 
palęsu, bęsi^tehjojiančui. utripą- 

’ luidųoti nup malcriąliiuų

nito yW

to točtoto
Uaudiets icikatavunų priešakyj. 
Michelangelo vergai buvę įsu- 
kurti popiežiaus Juliaus antrojo 
paminklui. Kūrėjas tų menų 
mylėjusį ir despotišką vąidoYą 
suvergino, pądarė akmeąą ska
los belaisviu, Į? šitos begąlįriės 
pastangos išsįlaisviąti tampa 
simboliu likimo jo paties ir tuo 
pačiu v įsų dąrbo žmonių.

Jau pačiame kūrybos darbe, 
pasireiškia socialiniai požymiai 
ir jų reikšmė. Kurdamas, meni
ninkas pusiau sųmoningai, pu
siau nesąmoningai atsipalaiduo
ja nuo stiprių pergyvenimų ku
riamame veikale ir tuo pačiu 
pasiduodą ąąujiems, dvasios po- 
tyriaiąs, nąąjąi išraiškąi gyvę- 
nąuo įsp^džią, kurie bę persto
jo keįčią^į, kurie nuoląt trykštų 
įš ži^oąiV W< ją visuoinenės. 
Nauji; socialinjai ir techniniai 
faktoriai suktŲTia ir naują ma
tymo būdą, Jiąujiis įspūdžius ir 
tiesas ir tuo palčių naują meną, 
naują stiliųn Tni '.visų pirma pa
liečia pereinamos! gadynės me
nininkus. Kaip Michelangelo su
kylantis ir pranašiškas paveiks
lų pasaulis sujampa su naujų 
Šeimos ir visuomenės 
persilaužimu^ < su ■ pasikeitimu 
tarp feodaliniųūir merkantelis- 
tmių idealų, taip Rodinas, pran
cūzų devynioliktojo anižiaus 
skulptorius, kilęs iš florentiečių, 
Lclienis ąinžiąąis pyasliąku^ pa- 
siprięšindąmąs griežtąi klasiueį 
formų ^ę^ipat/pąsuko į paują, 
ąktingą laįsvęs judėjimą, ęukeL 
dąmąs naujas kūrybines jęgąs, 
šį kartą jąų piodęynįnes, pra- 

,monlnės visuomenės rėmuose.
Arba, norėdami dar aiškiau į • I 1 ' ■ 1;

nušviesti paliestą klausimą, 
grįžkime trąputį atgal, prie ki* 

į to garsaus menininko, kuris ba
iloko tapyboje užzipia tokią pat 
j vielų, kokią Mięheląpgelo. užę- 
inič skąlptproje, ir iš, dalięs su- 
jvąidiąo lįp^į pat yuidmepb

XVI amžiaus Oląndijpj tarp 
įdaugybės yąpiąus gyveuimo, 
!gamtos yąįzdų, ąrchitękUP’OS iv 
-vidinio gyvepimo tapytojų, ku- 
jrię žąvędąmiesi yąizęląvp vaisin
gąjį žemės pąviršįtĮ su jų įvai
riaspalvėmis gęlėpiis įr vaisiais, 
('piešė gyvęnamiip.s.iiis namus, 
[skanumynais apkrautus stalus 
ir puošniai apsirengusius žino

sies, jų grązjai įrengtus, kambą- 
h'įus; tąrp tų, kurie savo įgudu
siais teptukais piešė smulkiai 
miesčionišką pasitenkinimą, at- 
fcirądp, ęęliglngąs, kentėjimų pik 
.pas tapytojas, šis naująsis tapy
tojas pavęĮTią iki tol D’uvųąį ti^- 
Tą, solidų, gerai pažį©tanių, kąš-. 
dieninį pasaulį, visą šią 
kailio idilijąį iv ąudrą juroje są 
giliomis žčrinčiįnujs spalvomi^ 
Į^ažkuo paslaptingų, neatspeją- 
IJ1U, viską apgaubia mistiniu, 
Ąvįėsiąį ginusiu rųku, Kuriamą 
kasdieniniai žmones susimaišo I 
ąir biįlijos šventaisiais, ir Am- 
sterdanio. ar Leideno žydų ir 
šiaip piliečių pąinai tąrsį taippa < 
Jeruząįės ŠYęntyklopiis. Nesun
ku atspėtų jog čia kalbama apie 

(Ilembrandtązf
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CLASSIFIED APS

MERGINA TARPE 18-30, abel
nam namų darbui. Gyvenimas vie
toj. Nuo $7 iki $8. Rogers Park 
154į.

MOTINAI PADĖJĖJA, namų dąr- 
bui ir pagelbėti prie kūdikio. Virti 
ir skalbti. Nuosavas kambarys. Pa
tyrimas nereikalaująmąs, $7, Šąu- 
1 
4259.

PAIEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
Senterįs ir dekoratorius. Darbą at- 

ekii gerai ir pigiai. J. Augaitis, 
1608 So. 50th Avę„ Tel. CICERO 
2633.

tylimas nvi cmcuaujflAjAflPi v’* i w *
kitę tarpe 12 ir 3 dienos: Winnetka>St.

REIKALINGA MERGINA mokin
tis abe*lną vaistinės darbą. Gerą 
proga išmokti gerą darbą. Atsišau
kite J. P. Rakščio vaistinėje rytais. 
1900 Sq. Halst-ęd St-

REIKALINGA VEITERKA. Paty- 
rįm’ąs nebūtinai reikalingas. Valan
dos nuo 4 iki 10 v. v. Turi kalbėti 
ietuviškai. 6912^2 S. West?ern Avė.

MOTERIS IEŠKO DARBO resto
rane arba namuose. Daug metų pa
tyrimas. Box 2426, 173Q Sę. ĘĮalated

!

HELP WANTED-MALE-FEMALE

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

MODERN HOTEL BURBAU 
879 N. Statę St.

PATYRUSĮ MOTERIS, abelnam 
namų darbui. Reik virti. Nuosavas 
kambarys, maža šeima. Geri namai. 
Motina dirba. CĄNal 1157. šaukite 
prieš 6 vai. vak.

PATYRI OPERATORS, binders, 
dirbti prie žiurstų. Le Nore Gar- 
ments, Ine., 325 W. Adams ę>t.

SUSIRINKIMAI
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių su

sirinkimas įvyks spalių 24, d., 7:30 
vai. vakaro po antrašu 4418 So. 
Western Avė. Prašom visų atsilan
kyti. A. G. Sekr.

meninio vaizdavimo 
bet iįp sočią linįai
vaizduoju amžiną

U JIESKAI 
DARBS?

"REIKIA DARBININKU" 
f . Lietuviai taipgi perka ir parduoda 
, > įf progas 8iūwo tiktai per 

NAUJIENAS

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO darbininko 
prie farmos, apsiimti dirbti mėne
sinėmis arba metinėmis sąlygomis, 
vedęs ar nevedęs, gerų papročių. 
Girtuokliai neatsišaukite. Box 2424. 
1739 So. Halsted St., Chicago.

REIKIA PATYRUSIO darbininko 
abelnam ūkio darbui. Tik 2 mel
žiamos karvės, kiti galvijai skerdi
mui. Pastovus darbas per ištisus 
metus. $35 mėnesiui. 60 mylių nuo 
Chlcagos. Justin Genis, Richmohd, 
lįL Tel. Richmond 551.

REIKIA PATYRUSIO kriaučių 
prie furkautų. Charles Krauaskis, 
2543 W. 71 St„ Hemlock 6573.

alkstančius ir ilgesio slegiamus.
Gali atrodyti keista ir nesu

prantama, kad nykstantis ir 
gimstantis, religinis ir socialinis 
menas, kaip Rembrandtas arba 
Michelangelo, atsistoja pačioje 
materialinės kultūros viršūnėje 
ir tuo pačiu reiškia protestų 
prieš turtų ir esamų būklę. Bet 
jeigu pasiremsime Hėgelio ar 
Markso pažiūromis į istorijų, 
kaip į dialektinį kovojančių jė
gų Keitimąsi, kur kiekviena kul
tuvą ar viešpataujanti klase tu
ri užleisti savo vietų naujai, jo
je atsiradusiai subrendusiai, vi
sa tai bus nekeista ir supran
tama. Tuo pačiu metu, kai me
nininkai ardo nusistovėjusias 
kultūros formų sienas, stengda
miesi jas išplėsti ir atnaujinti, 
jie realizuoja savo kuriniuose 
lai, ko žmones trokšta.

Tačiau mums yra žinomi lai
kotarpiai, kada menas ne šito
kiu budu atspindi tuos nyks
tančius ir gimstančius elemen
tus; kada jis remiasi harmoni
ja ir esamomis formomis, čia 
tenka atsigręžti į klasiškųjų 
graikų skulptūrų ir statybos 
menų, į jaunąjį renesansų ir 
naująjį klasicizmų. Tų laikotar
pių menas priklausė kylančiai 
kultuvai naujai stabilizuotos vi
suomenės, atsiradusios po socia
linio ir ekonominio perversmo. 
Antikos kultūra rėmėsi vergais, 
bet ji visiems kiliems žmonių 
sluoksniams leido dalyvauti 
grožio kulte, sukūrė religinį gy
venimo stilių, tikrai visuomeni
nį menų. Taip pat ir gotika su 
savo amatininkiška dvasia, su 
glaudžiu bendradarbiavimu sta
tant bažnyčias, padarė mena 
tam tikra prasme liaudiškų ir 
kolektyvų. Vėlesnis vadinamojo 

i kapitalistinio pasaulio menas 
buvo individualistinis ir be sti
liaus, jis vis labiau atsipalaida
vo nuo bendrojo socialinio gy
venimo, nuo kasdieninių leika- 
•lų ir rūpesčių ir pasidarė priva
lus artistų, mecenatų ir meno 

ipirklių dalykas. Tik vėlesniais 
laikais pastebimas meno grįži
mas prie glaudesnio kontakto 
;su visuomenės gyvenimu, ir tai 
.sudaro naujo stiliaus metmenis.

Gal būt, dabar vertėtų slap- 
telti ties klausimu, kokiu budu 
“vaizduojamasis menas” įgijo 
sau vardų. Jis vaizduoja paveik
sluose musų istorijų ne tik iš
viršinėmis datomis, kurioms pa- 
vąizduo.ti dažnai piešiami popu
liarus, bei mažai meniški istori
niai paveikslai, o visais, akis 
pa trauk iaųčials vaizdais, kurie 
žiųroyą tobulina ir gražiną, ki
taip sakąnt, jį auklėją. Menas 
^inųgų sąmonina, skatina jį.

daugiau)

SALESMAbĮAI, gera proga pa
daryti gerą gyvenimą, pardavinė
jant ęigąrus. Dovanos. 1427 So. Hal- 
sted St. ■ .

PARDAVINĖKITE aukštos rų- 
šies 5c union gamybos cigarus. Do
vanos dykai. Alga arba nuošimtis. 
1835 Milwaukee Ąve.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

GAMINKITE DIRBTINAS GĖ
LES. Fiber, Chenilles, vielos, lapai 
ir peps gaunami .pas Real Art, 327 
West Adams.

BUSINESS CHANCJES 
Biznio Progos

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

PARDĄVIMUI Tavernas, pilnai 
įrengtas. 4 kambariai užpakalyje ir 
garažas. Pigi renda. Turi būti par
duotas tuojau. Kampinis namas, ge
roj veitoj. 2301 So. Leavitt St.

TAVERNAS PARDAVIMUI arba 
rendai. Labai prieinamai. REGent 
9678.

PARDAVIMUI TA VERNAIS su 
visais įrengimais. 7 Vi metų išdirb
tas. 1545 W. 47th St. Šaukite savi
ninką po 9 vakarais, Yards 4939.

MODERNIŠKAS TAVERNAS, da
ro gerą pelną. Įsteigtas prieš Vh 
metų dabartinio savininko. Kaina
vo $2000 įrengti. Dabar siūlomas 
pardavimui pigiai, nes savininkas 
turi kitą biznį. 434 West 31st S.L

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

L 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.

DIDELIS ĘARGENAS
5 akrai, arti 95 ir Cicero. 2 namai. 

350 pėdų greta vieškelio. Sukruskite! 
Tel. STAte 7415.

PARDAVIMUI MŪRIAIS namas. 
Yra 3 flatai ir mūrinis garažas dėl 
2 karų, kaina $5000. Įnešti reikia 
$500 ar daugiau, likusius lengvais 
išmokėjimais.

BEN J. KAZANAUSKAS 
2202 W. Certnak Rd.

FARMS FOĘ SAEI' 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ FARMA Rhinelander, 
Wisconsine, pardavimui arba 'mai- 
nymui ant nuosavybės ęhicagojf. 
Farma su staku ir visaį įfenįi- 
mais. Priežastis — senatvė. Kreip
kitės pas P. Gechą, 2523 W. 45'Pk

**V^V

du
pd. .
rašykite dėl daugiaumfo.
Vien tik nacionąliai 
randasi ” pas mus. 
SUtius. 6343 S/W 
cago, HV ‘



DAR NĖRA PER VĖLU UŽSIRAŠYTI DRAF 
TUl BET REIKIA SKUBĖTI

Jau Valdžia Ruošiasi Numerius Traukti
— Sekite “Naujienas” —

Vyrai tarp 21 ir 36 metų, ku
rie neužsiregistravo draftui per
eitą savaitę, išvengs bausmei, 
jei savo valia praneš apie tai ir 
užsiregistruos vietinėse tarybo
se pirm negu Washingtone iš
trauks h’osus.
Numerius trauks tarp spalio 25 
ir lapkričio 2 dienos. Tie kurie 
neužsiregistruos ir iki to laiko, 
jau bus baudžiami 5 metais ka
lėjimo, .$10,000, arba abiejom 
bausmėm. Clirence A. Dykstta, 
vyriausias, priverstinos karinės 
tarnybos d rektorius įsakė vie
tinėms taryboms nedaryti jokių 
išimčių tiems, kurie pavėlavo 
registracija.

* Žino nusidavėlių triksus.
Tuo pačiu laiku taryboms

siuntinėta tol mes.ii nurodymai
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iš-

Rooseveltas Atvyks 
Į Illinois 
Valstiją Kalbai 

------- ---
Willkie Išvyko į Rytus; Pasmer

kė Prezidentą už “Prižadų 
Nesilaikymą”.

Illinois valstijos demokratei 
vakar apsidžiaugė ir tisiog šok
ti norėjo, kai sužinojo, kad pre
zidentas Rooseveltas rengiasi 
aplankyti valstiją ir čia pasaky
ti rinkiminę kalbą.

Jis atvyks ateinančią savaitę, 
bet diena dar nėra nustatyta.

F. D. R. “Nepanaikino 
Bedarbės”.

NAUJIENOS, Chicago, III

?

«A UJIENŲ-aCME Teiepnoto
GARY, Ind. — Wendell Willkie kalba plieno liejyklų darbininkams.

sprendžiant vyrų tinkamumą 
tarnybai. Kadangi iš senovės, 
visam pašau y, buvo ir yia vy
rų, kurie sugalvoja įvairių 
“triksų ’ ‘ išvengti draitavimo, 
daktarams išsiuntinėta knygo 
nurodančios kaip atspėti visi iki 
šiol žinomi apgaud nėjmai i * 
apsimetimai. Tas reiškia, kad 
šių laikų vyrai turės arba su
galvoti naujus niekam nežino
mus triksus arba pasivesti draf- 
to tarybos valiai ir daktaro ste- 
reoskopui. •

Ko reika:aujama.
Daktarai svarbiausiai žiūrės, 

kad registrantai gerai mato, 
girdi, turi tvirtą širdį, gali rei
kalui prisiėjus pėkšti keliauti, 
ir, kad turi užtektinai inteligen
tiškumo suprasti ir išpildyti ka
rinius manevrui.

Po trumpo vizito Chicagoj 
Wendell Willkie — repub iko 
nų kandidatas į prezidentus — MIRĖ KOTRYNA Janitorių Masinis l Nušovė Advokatą

_ TTV I c

Ketvirtad., spalių 24, 1940

Prašom Atsiimti 
“Auto. Blitzkriego 
Dovanas!
Patikrinkite Savo Numerius!
“Naujienų” “Automobilių 

Blitzkriego” piknike žemiau pa
duoti numeriai gavo dovanas, 
bet iki šiolei dar niekas jų ne
atsiėmė. ‘

šiuomi dar kartą pakartoja
me numerius, kurie gavo dova
nas ir jeigu kuris per 5 dienas 
neatsiims, tai reikalą skaitysi
me užbaigtu ir dovaną sugrą
žinsime krautuvėms:

Num. 1666—Gauna labai gra
žų “clothes hamper”.

542—Gauna
Sėt.
4064—Binoculars.
3226—Monkey Doll.
1272—Perculator.
2734—Carpet Sweeper.
2013—Wrist Watch 
2430—Pen and 
4099—P u s e i

Nun4
Serving

Num.
Num.
Num.
Num.
Num.
Num.
Num.

“Naujienos”.
Num. 2788—Silver 

Sėt.

Silver

Pencil 
metų

Serving

VAKAR CHICAGOJE

Nurodoma, kad egzaminuo- 
jant, daktarai susitiks ne tik su 
tokiais kurie nuduos nesveikus 
esant, bet taip pat tokius, ku
rie tikrai nėra sveiki, bet pa
triotinio jausmo vedami bandys 
sveikus nuduoti.

Kada šauks.
Šau
tam

tik

Vyrai egzaminams bus 
kiami po to kaip jie gaus 
tikras anketas su įvair.ais klau
simais, O anketos bus siunčia
mos pagal liosų eilę.

Sekite “Naujienas”.

Sekančią savaitę,
viskas bus galutinai sutvarkyta, 
“Naujienos“ paskelbs pilną vie
tinių tarybų sąrašą , ir kokius 
wardus bei precinktus jos api
ma — sąrašą su adresais, nes 
registrantai turės ten kreiptis 
sužinoti savo numerį.

Penki Metai Kalėji
mo Johnsonui

bedamas Chicagos stadione už
vakar vakare, jisai kaltino ir. 
smerkė prezidentą Rooseveltą 
Už “prižadų nepildymą”. Jis ža- 
cėjo, bet nepanaikinp bedarbės; 
žadėjo žmonėms geresnį rytojų, 
bet jo nesuteikė; žadėjo pra
monę atgaivinti — bet to nepa
darė; žadėjo taksus numušti — 
bet ir to nepadarė.

Apie ką Rooseveltas kalbės, 
dar nežinia. Vakar vakare ir 
jisai pradėjo paskutinį etapą 
rinkiminės kampanijos su radio 
kalba Philadelphijoj. Per atei
nančias kelias dienas jis pasa
kys dar keturias ar penkias kal
bas, atremdamas Willkie užme
timus, ir nurodydamas savo 
programą ateinantiems keiu- 
riems metams.
Baus Už Kiaušinius Willkie’ui.

Teisman yra patrauktas 53 
metų chicagietis Charles Mul
rain, kuris užvakar vakare La- 
Salle stotyj kiaušiniais apmėtė 
republikonų kandidatą Willkie 
ir jo palydovus. Miesto teisėjas 
Harold O’Connell paskyrė jam

rytdienos.
Mulrain, sako, buvo įsigėręs. 

Jis vėliau Willkie’o. ir kitų nu
kentėjusių viešai atsiprašė.

Simano Daukanto 
Draugija Minės 
47 Metų Sukaktį

Dovanos narams, kurie 
neėmė pašalpos

, UVICKIENĖ Mitingas Už 
Rooseveltą

Daug dirbo Susivienijime. — 
Bus palaidota Omahoj, kur 
išgyveno daug metų. — Kū
nas liko išgabentas vakar. — 
Laidotuvės įvyks šeštadienį.

Vakar rytą staiga pasimirė 
Kotryna Uvickienė, pasižymėju
si veikėja. Ji ypač daug veikė 
Susivienijime. Pastaruoju laiku 
dėl senatvės (ji buvo 74 me
lų amžiaus) mažai kur bepa- 
sirodydavo. Gyveno drauge su 
dukteria Agnės, kuri yra fizi
nės kultūros instruktorė.

Į Chicago gyventi persikėlė 
pernai liepos mėnėšį. Iki to lai
ko per ’• daugelį metų (su po
ros metų pertrauka) ji gyve
no. Omaha, Neb. Ten ji visą 
laiką dalyvavo pažangiame ju
dėjime, o ypačiai daug veikė 
Susivienijime. Iš to miesto.kuo
pos valdybos pasitraukė tik iš
važiuodama j Chicago pas duk
terį., "

Velionė buvo kilusi iš Aly7 
taus parapijos. 1914 m. pasi
mirė jos vyras ir liko pa’aido- 
tas Omahoje. Kadangi jos pa
geidavimas ■ buvo ilsėtis amži
nai tose pat kapinėse, tai vaj 
kar jos $kunas liko išvežtas į 
Omaha. Laidotuvės įvyks šešta-

Velione paliko du sūnūs ir 
vieną dukterį, būtent, advokatą 
J. Uvick’ą (Detroit, Mich.), at- 
etikos instruktorių Vincą 
Uvick’ą (Long Beach, Cal.) ir 
dukterį Agnę, kuri mokytojau
ja Chicagoj e.

Prie 35-tos ir 
Halsted

Veikia Republikonai,
Veikia Demokratai, 
Veikia Komunistai

Parke Apiplėšė taksi šoferį
Prie 35-tos ir Halsted gatvių 

kampo naktį iš antradienio į 
trečiadienį policistas nušovė 
čhieagietį advokatą, kuris dėl 
nežinomų priežasčių apiplėšė

Įvyks Spalių 29.
Spalių 29 d., Garfield 

įvyks didžiulis masinis mitingas 
Roosevelto kandidatūros nau
dai, kurį rengia Garfield Park 
Lietuvių Vyrų ir Motėrų Pašai; 
pos Klubo narių būrelis.

Mitingas įvy'kš virš Napok- taksi šoferį, 
ono restorano, adresu 3958 W.
5th avenue, 7-tą valandą vaka- Klingler, 
re. Kalbės teisėjas John T. Zu- avenue. 
ris ir keli kiti žymus kalbėtojai.

Visi Klubo nariai ir šios apy
linkes lietuviai yra prašomi bū
tinai mitinge ciaVyvauti. Daly
kas yra labai svarbus, nes rin
kimų diena jau netoli. J. W.

Nušautasis 
nuo

buvo Roland J.
5826 Wayne

Atėmė $5.00

Klingler pasi-
Blackstone

,' O >4.:

Gimimai
r. ■ . ■ ■

Chicagoj
(Informacijos paimtos iš gi

mimiį' rekordų Chicagos miesto įvažiuoti į šiaurę. Bet pasiekęs 
Sveikatos Departamente.) . 35-tą. ir Halsted, šoferis iššoko

' iš automobilio ir ėmė šauktis 
GRISH, D.orothy, 502 Wėst*pagalbos. Atsiliepė policistas 

Michael Delarue, kuris tuo me
tu jau važiavo namo užbaigęs 
dienos tarnybą. Jis puolė prie 
Klinglerio bandydamas paveržti 
iš jo rankų revolverį, besitąsant 
ginklas šovė ir užmušė advo
katą vietoj.

Šoferiu ir policistas pasako
ja, kad Klingleris atrodė ap
kvaišęs, ir vagiliui nebuvo pa
našus nei iš tolo.

Užvakar naktį 
šaukė taksi ' prie 
vienbučio. Atsiliepė šoferis Ar- 
.vid Stark, nuo 792’3 Parnell 
avenue< ir jam Klingler įsakė 
važiuoti adresu 7246 Universi-

| ty avenue. Kai taksi ten nuva- 
■žiavo, Klingler išsitraukė auto
matišką revolverį, pagrąsino šo
ferį nušauti ir -atėmė $5.00.

Po to Klingler įsakė Stark’ui

45th Street, gimė spalių 11, tė
vai: Raymond it Bernice.
f ; NOVICKĮ, Joseph B. Jr., 716 
West- 21št Streetgimė spalių 
15, tėvai: Joseph ir Ahastasia.

Milionieriuš 
Subankrotavo

Roselando Lietuvių Politikierių 
Tarpe

ROSELAND. — Kiek girdė
ti, republikonai, kuriems, sako, 
vadovauja Paul Barsheak, V. 
Kristopaitis ir kiti, rengiasi su
rengti masinį susirinkimą re
publikonų partijos kandidatų 
naudai.

• Cecil De Mille, garsus fil
mų direktorius, vakar viešėda
mas Chicagoj pareiškė, kad jis 
yra gavęs pasiūlymą Chicagos 
apylinkėj įrengti studijas fil
mams gaminti. Jam yra siūlo
ma tam tikslui 21-nas akras 
žemės. Jis ir grupė artistų Čia 
atvyko naujo De Milte filmo, 
“Northwest Mounted Police”, 
premjerai šįvakar State-Lake ir 
Chicago teatruose.

• Užrakinto j lavatorijoj gą
sdino stotyje ties 7951 Addi- 
son Street, vakar buvo atrastas 
negyvas stoties savininkas, Her- 
man Klees, 66 metų amžiaus 
chicagietis. Atrodo, kad jis bu
vo mirtinai sumuštas. Motyvas 
nežinomas. Policija spėja, kad 
piktadariai nebuvo vagys, nes 
velionio rūbuose buvo apie $26 
pinigais. Klees gyveno adresu 
3808 Olcott avenue.

• Policija vakar ir užvakar 
suėmė dar šešis chicagieČius už 
važinėjimą su automobiliais, 
kurie neturi “muflerių” ir kėlė 
nepaprastai didelį klegesį.

• Į Jungtinių Valstijų gin
klavimo tarybą Washingtone, 
aviacijos skyriaus viršininku 
buvo paskirtas Merrill C. Meigs, 
Chicagos dienraščio Herald- 
American leidėjas. Jis pradės 
pareigas eiti lapkričio 1 d.

• Nukritęs nuo kopėčių 
American Shop Building Com- 
pany jarduose, prie 101 st ir 
Calumet River, mirtinai suaižei 
dč 20 metų darbininkas, Wil- 
liam Benkovich, 9948 Avenue

Chicagos “gemblerių kara
lius” William R. Johnson vakar 
buvo nuteistas kalėti penkis 
metus už nesumokėjimą val
džiai $1,887,664 income taksų. 
Panašias bausmes gavo ir penki 
kiti asmenys, kurie pagelbėjo 
Johnsonui nuo taksų išsisukti.

Kaip ir Capone, taip ir John- 
son’as buvo suimtas už income 
taksus, nes jo “stambiuosius 
nusikaltimus, kaip varymą pini
gų lošimo biznio, buvo sunku 
įrodyti.

Suvalkiečiai 
Linksminsis 
Lapkričio 3 d

Choro pirmas pas:rodymas

Traukinys Užmušė 
Šoferį

Prie Vincennes ir 102-tros 
Rock Island gelžkelio traukinys 
vakar rytą užmušė John Mas- 
sothą, 40 metų chicagieti, tar
naujanti už < šoferį vienai Chi
cagos departamentinei krautu
vei. Velionis gyveno adresu 
lOGth- ir Parkside avenue.

• Hines ligoninėje mirė mie
sto darbininkas Henry Heilen, 
45 metų amžiaus, nuo 3945 Pal- 
mer Street. Pereitą pirmadienį 
pasibaidė arklys, kurį velionis 
turėjo įsikinkęs į vežimą it jį 
numetė į gątvę, sunkiai sužeis; 
damas.

• Berūkydamas pypkę lovoj 
užmigo ir mirtinai apdegė 88 
metų chicagietis Harry Dielz. 
Jis gyveno adresu 3932 North 
Bell avenue, kur nelaimė įvy
ko.

Antanas Jucius atsišaukė lie- 
tuvius-demokratus susirinkti 
pas jį, žadėdamas sutverti De
mokratų kliubą, ir surengti ma
sinį susirinkimą.

Roselando Lietuvių Politiš
kas kliubas 9 warde yra “oku
puotas” komunistų. Kliubiečiai 
mėgino komunistams iškirsti 
šposą, ir priešais jų norą nu
tarė kliubo susirinkime sureng
ti masinį susirinkimą ir už De
mokratų partiją paagituoti.

Tie Komunistai
Masinio susirinkimo surengi

mas buvo pavestas egzekuty- 
viam komitetui, o tas komite
tas kliubo nutarimą pasiuntė į 
gurbą. Mat, į tą komitetą yra 
išrinkti svarbieji Stalino gar
bintojai Roselande, Jukelis, Stal- 
nionis, P. Petronis, na, ir kaip 
jie daleis tokį dalyką kliubui 
įvykinti, kaip viešai agituoti už 
Demokratų partiją, kada komu
nistų partiją reikia reklamuo
ti?

Rado Kūdikį 
Sumuštą, Pririštą 
Prie Lovos

Maywoodo policija vakar su
ėmė du jaunus maywoodiečius, 
ir apkaltino juos žiauriu elge
siu su 7 metų dukterim. Mer
gaitė buvo atrasta labai 
džiai sumušta diržu, ir 
kinta prie lovos.

Suimtieji yra Harold
son ir jo žmona Marie, abu 33 
metų amžiaus. Jie gyvena adr. 
400 N. Eigth Avė., Maywoode.

skau- 
prira-

Peter-

Buvęs chicagietis milionie
rius Harold C. Strotz vakar pa
sidavė bankrotui * Los Angeles, 
Cal., federaliamė teisme. Jis sa
ko, kad skolų turi apie $1,- 
880,000, o turto tik vieną au
tomobilį, apie $55Q vertės.

Strotz buvo įpėdinis garsaus 
tabako fabrikanto Chafles N. 
Strotz, ir Chicagoj vienu laiku 
varė platų brokerio biznį. 

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

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

S. Dombro
Steponas Dombro, senas De

mokratų darbuotojas, Roselan- 
de labai nepatenkintas kai ku
riais demokratais kliube, kad 
jie susidėjo su komunistais ir 
išėjo prieš juos masinio susi
rinkimo surengimo darbe. S. 
Dombro sako, kad jei ne kliu- 
bas butų nutaręs rengti mase 
nj susirinkimą, tai jisai vienas 
butų surengęs, kaip kad jisai 
yra padaręs kelis kartus pra
eityj. Pilietis.

Diena Iš Dienos
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas” 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagęi 
daujamos konkurencijos, š 
patarnavimą “Naujienos” te i 
Ida nemokamai.

Neseniai suorganizuotas Su
valkiečių Draugijos choras rū
pestingai ruošiasi prie savo pir
mojo vakaro, lapkričio 3 d., 
Marąuette salėj, 6908 S. Wes- 
tern Avė. Pradžia 3 vai. p. p., 
įžanga 25 centai.

Yra tikrai malonu matyti 
kaip darbo imasi v‘si nariai 
Mokinasi naujų dainų ir ren
gia įvairias kitas įvairenybes. 
Jau kas kas, bet suvalk’eČ ai 
tai negali praleisti neapsil nk£ 
šiame vakare. Pasilinksminsime 
taip, kaip tik suvalkiečiui mo
ka.

želniutė mokina
Programoje, sako, bus vieš

nia iš New Yorko, fermerių 
grupė, ir juokdariai, filis ir šo
kių kontestas, kuriame geriau-

Baltus-prasidės šiai pašokusieji gaus^jjovanas. 
—K. Chorui vadovauja Genevieve

ir 36 metus nc- 
Tokių narių yra 
Kiekvienas galės 
sulig noro gar-

želniutė ir jo prdktifcos vyksta 
penktadienių vakarais, 7:30, M. 
salėje, 2346 West 69th St.

Ona Svirm’ękiene, 
/ Korespondentė.

27, su Helen

Simano Daukanto Draugšija 
rengiasi minėti savo 47 metines 
ateinantį sekmadienį, spalio 27 
d. surengdama balių su progra
ma Lietuvių Auditorijoj, Biid- 
geporte.

Baliaus metu bus pagerbti 
visi tie nariai, kurie per pasku
tinius 12, 24 
ėmė pašalpos, 
apie dešimts, 
pasiskirti sau
bes dovaną, kurios lėšas pa
dengs draugija.

Susirinkime, kuris įvyko spa
lio 6 d., išrinkta baliaus darbi
ninkai. Taip nutarta paraginti 
visus narius be išimties pasi
darbuoti baliaus sureng’me 
taip, kad jis pavyktų visais at
žvilgiais.

Tie nariai, kurie negavo pa
kvietimų paštu, prašomi atsi
kreipti į valdybą ir priduoti sa
vo tikruosius antrašus. Jiems 
bus priduota ir t? kietai baliui, 
nes sulig nutarimo jame turi 
dalyvauti visi.
4:30 vai. p. p

Už melagingą gaisro aliar- 
departamentui 

užsimokėjo 39 
Heckman, nuo 
avenue. Gaisri-

r

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

42, su Mary

26, su Ann

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
'/ta naudingos?

mą ugniagesių 
$100 pabaudos 
metų Adolph 
4314 Fullerton
ninkai atvižiavo gaisro gęsinti, 
bet jo nerado.
V ■ ’ 1 / '■’ •, ‘ ’

------ :----------- —  —t-—'.,! * 

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Kohn Geras 
“Naujienų” Rėmėjas 

/ ■

Max Kohn turi Whotesale ir 
Retail cigarų, cigaretų, rusiškų 
gilzų ir tabako sandėlį, po ant
rašu 1728 $. Halsted St. Kas 
mėgsta patys pasidaryti ciga- 
retus, čia gali gauti labai ge
ro rusiško tabako. O ir ciga
rus parduoda Wholesale kaina.

r _— —_

Išsiėmė Leidimus 
' 'edyboms

(Chicagoj)
Carole Priorenno, 27, su Ste- 

fanie Nedvar, 23
Casimir Balicki,

Wilk, 26
Carl Matthews,

Roles, 39
Bruno Bakutis, 

lanulis, 23
Wilfred Schacht, 23, su Mil- 

dred Washko, 20
Anton Jasutis, 24, su Sandra

Adams, 20
Lecnard Rhein, 27, su Emily 

Druktenis, 27
Jerry Hobub, 22, su Mildred 

Strelecky, 22

Gavo
Perskiras

Catherine Tanke nuo Frede- 
rick Tanke.

Francas Rupšlauk nuo John 
Rupšlauk




