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GINKLUOJAMES TAIKAI IŠSAUGOTI
Rooseveltas atsakė respublikoniškų 

lyderių šmeižtams
Praeitą naktį, Philadelphijoj, 

prezidentas Rocseveltas pasakė 
savo pirmą rinkiminę kalbą. 
Roosevelto klausėsi dešimtys 
tūkstančių vietos gyventojų ir 
jo kalba buvo transliuojama 
per radiją. Klausytojai labai 
dažnai plojo prezidentui ir vi
same krašte kalba buvo labai 
gerai sutikta.

Pirmoje kalbos dalyje Roose
veltas paneigė melagingus res
publikoniškų lyderių išmistas 
apie vidaus ir užsienio politi
ką. Labai stipriai atsikirto Will- 
kui, kai šis parodė visišką ne- 
nusimanymą apie užsienio rei
kalus. Rooseveltas niekad ne- 
telefonavo Hitleriui nei Musso- 
liniui ir nepardavė Čekoslovaki
jos. Rooseveltas niekad nemanė 
ir niekam nesakė, kad bedar
bius reikia siųsti į koncentra
cijos stovyklas.

Respublikonų lyderiai, nega* 
lėdami padoriais argumentais 
patraukti plačių masių simpa
tijų, pradėjo skelbti, kad da
bartinė vyriausybėj^ kongre
so ir liaudies žinios, padarė 
slaptas kartr sutartis.- -ftespub'i- 
konai tvirtint, kad Suvienytos 
Valstybės, pildydamas šias slap
tas sutartis, privalės eiti ka
ran.

Vokiečiai pasitrauks
VICHY, Francuzija, spalių 

24 d. — Lavalis ir toliau veda 
derybas su vokiečiais. Atrodo, 
kad vokiečiai prižadėjo atiduo
ti dalį okupuotos franeuzų te
ritorijos, jeigu franeuzai duos 
vokiečiams pareikalautas karo 
bazes. Lavai prašo atiduoti Pe- 
tain vyriausybei Paryžių.

Lavai tvirtina, kad dabartinė 
vyriausybė negalės valdyti 
Francuzijos, jeigu vokiečiai ne
leis jai pasigirti kokiu laimėji
mu. Vokiečiai sutinka atiduoti 
vieną Paryžiaus dalį, šiaurinę 
Paryžiaus dalį ir visą šiaurės 
Francuziją jie ir toliau laikys. 
Jeigu Petain neduos vokiečiams 
reikalautų karo bazių, tai vo
kiečiai žada užimti visą Fran
cuziją.

Petain Paryžiun

Aš iškilmingai jums tvirtinu, 
tęsia prezidentas, kad dabarti
nė vyriausybė nepasirašė jokios 
slaptos sutarties, neužsidėjo jo
kios slaptos prievolės, nepada
rė jokio slapto sutarimo nei su 
viena svetima vyriausybe, nei 
su vienu kraštu pasauly.

Karo reikalu Rooseveltas li
gi šiam metui laikėsi ir laiko
si demokratų priimto nusista
tymo, kuris sako, kad Ameri
ka eis karan tiktai tuo atve
ju, jaigu ji bus svetimos valsty
bės užpulta.

Skaitlingais duomenims pre
zidentas įrodė, kad paskutiniais 
metais krašte padaryta didelė 
pažanga, pagyvėjęs biznis, su
mažintas bedarbių skaičius, įve
sta socialinė apsauga ir įvesta 
kitų pagerinimų.

Amerika ginkluojasi ne sve
timų valstybių užkariavimams, 
nemano kištis į kitų valstybių
ginčus, bet nori apginti taiką 
savo kraštui ir savo kaimy
nams. Prezidentas, kartu su už
sienio reikalų departamento se
kretorium Hull, visą laiką dir
bo taikai išsaugoti visame pa
saulyj, dėjo pastangas karo lau
ką sumažinti, o kai nepavyko 
kitų kraštų valdovų įtikinti, tai 
dabar deda pastangas išsaugoti 
taiką Amerikos gyventojams.

euzams pasirašyti taikos sutar
tį, jeigu dabartinė Francuzija 
paskelbs karą Anglijai ir ati
duos vokiečiams visą karo lai
vyną. Tvirtinama, kad Petain 
nenori sutikti su šiomis sąly
gomis, jis nenori vesti franeu
zų karan prieš britus.

Vokiečiai pareikalavo karo 
bazių Afrikoj ir Viduržemių 
juroje. Jie nori, kad jiems bu
tų atiduotas Dakaras, Toulonas, 
Tunisija ir Bizerta. Vokiečiai 
reikalauja, kad franeuzų karo 
laivynas gintų šias karo ba
zes.

BERNAS, Šveicarija, spalių 
24 d. — Diplomatiniai sluoks
niai patyrė, kad franeuzų mar
šalas išvažiavo į Paryžių. Tvir
tinama, kad jis pasirašys nau
ją sutartį su vokiečiais. Atro
do, kad ligi šiam metui Lava- 
lio vestos derybos davė lauktų 
rezultatų.

Petain nenorėjo daryti jo
kios naujos sutarties su vokie
čiais, jeigu jie nesutinka pasi
rašyti galutinų taikos sąlygų, 
bet Lavai jį įtikino, jog priva
lo pasirašyti naują laikiną su
tartį. Franeuzų cenzūra brau
kia visas žinias apie Petain ke
lionę į Paryžių ir neleidžia kal
bėti apie naują sutartį.

Petain nesutinka

Muša vokiečius
ŠTOCKHOLMAS, Švedija, 

spalių 24 d. — Vakar didelis 
anglų lakūnų skaičius bombar
davo norvegų sostinę. Anglai 
išmetė didelį bombų skaičių Os
lo mieste esančiose vokiečių ka
reivinėse ir vokiečių apgyven-

Prezidentas Rooseveltas kalba Philadelphijoj Konvencijos salėje.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Išbraukė komu
nistus

Dirba lėktuvus
WASHINGTON, D. C., spa-

Apardė Burma 
vieškeli

— Rusų spauda rašo apie japonų-rusų sutartį, kaip apie 
įvykusį faktą. Rusai pasižadėjo sustabdyti ginklų siuntimą ne
priklausomos Kinijos vyriausybei. Japonai tikisi, kad Stalinas 
įsakys Kinijos komunistams kenkti Čankaišekui.

— Petain, apsivilkęs mėlyną praeito karo uniformą ir ap
sikarstęs medaliais, išvyko susitikti su Hitleriu. Derybos vyk
sta okupucioj Francuzijoj.

— Hitlerio ir Betaino susitikimo metu dalyvavo Lavai ir 
Ribbentrop.

' — Berlyne skelbiama, kad Hitleris, susitaręs su Francu
zija ir Ispanija karo reikalais, dar kartą mano britams pasiū
lyti daryti taiką.

— Hitleris padarys nuslieidimus Petain valdžiai, kad su
stabdytų gen. de Gaulle šalininkų įtaką Afrikoje. Gen. Wey- 
gand informavo Petainą, kad jis bejėgis sutramdyti De Gaulle 
įtaką. '

— Anglų orlaiviai vakar bombardavo Berlyno elektros ir 
geležinkelio stotis ir kitas susisiekimo priemones. Bombarda
vimas tęsėsi dvi valandas.

— Belgų vyriausybė perdavė anglų žinion visus Belgijos 
prekybinius laivus. Laivai perduoti visam karo metui.

— Suomijoj įvestos kortelės drabužiams. Jaučiama dide
lė drabužių stoka.

— Franeuzų Indokinijoj prasidėjo neramumai. Nušautas 
aukštas franeuzų karininkas. Jį nušovė jaunesnis franeuzų ka
rininkas. Franeuzai nesutaria dėl Vichy vyriausybės, daugelis 
nenori jos klausyti.

ALBANY, N. Y., spalių 24 
d. — Vyriausias valstybės teis
mas šiandien nutarė neleisti ko
munistams dalyvauti ateinan
čiuose rinkimuose, nes jie ne
atliko formatam^ ikųrįt^ reika
lauja įstatymas. *

Teisėjai išklausė visą, eilę liu
dininkų, kurie tvirtina, kad be-.

tuose namuose.
Sprogimai buvo toki stiprus, 

kad girdėjosi net prie Švedijos 
rubežių. Bombardavimas buvo 
nelauktas, nes niekas nemanė, 
kad anglų lėktuvai skris taip 
toli. Norvegai džiaugiasi bom
bardavimu, nes jie labai neken
čia vokiškų okupantų.

Prašo užtarimo

VICHY, Francuzija, spalių
24 d. — Vokiečiai siūlė fran

Veik visi komunistų surinkti 
parašai buvo gauti melagingais
budais. Komunistai padirbo
daugelį parašų, o kitiems žmo
nėms sąmoningai melavo. Jie 
vartoja savo seną praktiką.

Suėmė Rydz-Sygly
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

spalių 24 d. — Rumunijos po
licija areštavo buvusį lenkų ka
riuomenės vyriausiąjį vadą, ge
nerolą Rydz-Smygly. Smygly 
pabėgo į Rumuniją prieš vokie
čių-lenkų karo pabaigą. Politi- 
kon jis daugiau nesikišo, bet 
ramiai gyveno.

Policija areštavo daugelį ki
tų lenkų valstybės vyrų, kurie 
pabėgo į Rumuniją. Rumunai 
sako, kad paskutiniu metu len
kai pradėjo šnipinėti svetimos 
valstybės naudai. Visi žino, kad 
rumunų policija dabartiniu me
tu pildo vokiečių pageidavi
mus.

LISABONAS, Portugalija, 
spalių 24 cL — Pangal, buvęs 
Rumunijos ambasadorius Por
tugalijoj, įteikė Amerikos kon
sului prašymą, kurį perdavė 
buvęs Rumunijos karalius. Ka
rolis skundžiasi, kad jis netei
singai persekiojamas ir be jo
kio pagrindo areštuotas. Karo
lis prašo Amerikos prezidento 
užtarimo ir atsiduoda visiškai 
jo globai.

Žuvo maršalas

lių 24 d. — Finansų departa
mento sekretorius pranešė, kad 
Curtiss fabrikai, Buffalo mie
ste, jau gamįna orlaivius visu 
smarkumu. Juose gaminami or
laiviai Amerikai -ir. Anglijai. 
Aviacijos fabrikai kasdien pa
gamina šešis karo orlaivius.

Morgenthau pridėjo, kad vi
si britams padaryti užsakymai 
atliekami laiku ir anglai labai 
patenkinti. Paskutinėmis savai
tėmis anglai gauna labai dide
lį orlaivių skaičių iš Amerikos. 
Morgenthau paneigė ' Willkie 
tvirtinimus apie blogą finansi
nę Amerikos padėtį.

LONDONAS, Anglija, spalių 
24 d. — Karo vadovybė prane
ša, kad anglų karo aviacijos 
yicemaršalas Blount žuvo orlai
vio nelaimėj. Nepasakoma ka
da ir kur žuvo pirmas oro lai
vyno aukštas karininkas.

Vicemaršalas Blount koman
davo vieną oro laivyno diviziją 
Francuzijoj. Jis dalyvavo pra
eitame kare, kur labai pasižy
mėjo. Visą laiką Blount buvo 
aktyvioj tarnyboj ir labai daž
nai pats imdavosi atlikti pavo
jingus skridimus. Jis žuvo su
laukęs tiktai 46 metų.

Pertvarko aviaciją
WASHINGTON, D. C., spa- 

lių 24 d. — Karo departamen
tas praneša, kad visa Amerikos 
aviacija bus naujai pertvarko
ma. Naujų orlaivių ir lakūnų 
skaičius padvigubėjo, todėl at
sirado reikalas viską kitaip su
tvarkyti. Ligi šiam metui bu
vo tiktai 25 kovos grupės, bet 
dabar steigiamos 54. Šios avia
cijos grupės bus taip išskirsty
tos, kad kiekvienu momentu 
aviacija galėtų išskristi ir gin
ti kiekvieną Amerikos žemyno 
dalį.

Vyriausiuoju karo aviacijos 
viršininku ir toliau pasiliks ge
nerolas Delqs C. Ęmmons. Vy
riausias aviacijos štabas iš Lan- 
gley Field, Va., bus perkeltas 
į Bolling Fięld, netoli Washing- 
tono.

CHUNKING, Japonija, spa
lių 24 d. — Kinų vyriausybė 
uždraudė civiliniams gyvento
jams naudotis, Burma vieške
liu. Paskutiniomis dienomis ju
dėjimas ten” toks didelis,. ka< 
negalima leisti paprastiems pi
liečiams juo važinėti. Kinų vy
riausybė Burma kelią naudoja 
tiktai karo medžiagai transpor
tui.

Japonai paskelbė, kad jų or
laiviai labai smarkiai apardė 
susisiekimą Burma vieškeliu. 
Japonų orlaiviai sugriovė du di
delius tiltus. Tvirtina, kad už
truks keli menesiai, kol tiltus 
pataisys.

Nauji pažadai
BERNAS, Šveicarija, spalių 

24 d. — Pranešama, kad Hit
leris tarėsi su generolu Fran
ko tolimesniais karo politikos 
reikalais. Buvo aptarta ne tik
tai ispanų intervencija Gibral- 
tarui paimti, bet buvo kalbėtu 
apie tolimesnę ispanų ekspan
siją į pietų Ameriką.

Hitleris prižadėjo paremti Is
panijos stengimąsi tapti stipria 
Viduržemių juros valstybe. Hit
leris padės stiprinti ispanų Įta
ką pietų Amerikos valstybėse. 
Už šią paramą Franko turės 
duoti karo bazes vokiečiams At- 
lantiko vandenyne ir Kanarių 
salose. Vokiečiai nori sustabdy
ti anglų prekybą su pietų Ame
rika.

Maskvoj neramu
MASKVA, Rusija, .spalių 24 

d. — Maskvon atvyko japonų 
naujas pasiuntinys, šiandien 
jis įtęiks savo kredencialus Ka-‘ 
lininui. Įtvirtinama,kad netru
kus jis pasimatys .su Stalinu. 
Japonų ir rusų taikos sutarties 
pasirašymas jau buvo aptartas 
su buvusiu japonų ambasado
rium. Vyriausybes sluoksniai 
tvirtina, kad netrukus sutartis 
bus pasirašyta.

Aukštesnių sluoksnių tarpe 
jaučiamas didelis nerimas, nes 
auga baimė dėl vokiečių įsistip- 
rinimo Juodojoj juroj ir Bal
kanuose. Stalinas nepatenkintas 
vokiečių paktu ir bijoma, kad 
jis nepradėtų persekioti tuos 
valdininkus, kurie jam patarė 
pasirašyti sutartį su vokie
čiais.

pagrobti didelę britų kolonijų 
dalį. Italų skaitytojai negauna 
kitos spaudos ir gali kartais 
patikėti šiais melagingais tvir
tinimais.

Ispanai nesutaria
MADRIDAS, Ispanija, spalių 

24 d. — Generolas Franko ne
norėjo sutikti su Hitlerio pa
darytais pasiūlymais, bet jis 
negali Hitlerio neklausyti. Di
delė Ispanijos aukštų karinin
kų dalis, kurie dalyvavo civi
liniame kare, taip pat nesutin
ka skelbti britams karo.

Himmleris jau turi paruošęs 
neištikimų ispaniškų karininkų 
sąrašą. Jis pasiūlė jau pradėti 
griežtesnių jų areštus. Jeigu 
Franko policija nepajėgtų su
valdyti ispanų, tai Himmleris

Britų ginčai
jo pagelbai jau pasiuntė dide
lius savo policijos burius, ku
rie padės pravesti areštus ir

LONDONAS, Angliia, spalių 
24 d. — Anglų parlamentas su
sirinko slaptam posėdžiui. Par
lamento nariai ginčys Londono 
apsaugą nuo vokiečių lėktuvų
ir ankstyvesnių viršininkų klai
das. Ypatingai aštrių ginčų su
kelta atstovų tarpe, kai darbie- 
čiai pareikalavo išaiškinti an
glų lėktuvnešio Glorious žuvi-

numalšinti gyventojus, jeigu 
jie drįstų sukilti.

Meksikos embargo
MEKSIKA, spalių 24 d. — 

Vyriausybė šiandien sulaikė 
geležies ir gyvsidabrio ekspor
tą į visas ne Amerikos žemyno 
valstybes. Vyriausybe mano

Karolių kaltina buk jis no
rėjęs patekti į Londoną ir ten 
suorganizuoti naują Rumunijos 
vyriausybę. Karoliaus Įgalioti
nis tvirtina, jog tai yra melas, 
nes karalius nemanė keliauti į

Pasikvietė Hull
WASHINGTON, D. C., spa

lių 24 d. —- Respublikas prezi
dentas pasikvietė sekretorių 
Hull aptarti svarbius užsienio 
politikos reikalus. Smulkiai pa
sikalbėjo apie paskutinius už
sienio įvykius. Manoma, jog bu
vo kalbėta apie generolo Fran
ko ir Hitlerio pąsįąiatymo re
zultatus. •

Taip pat tartasi apie galimy
bes taikos sutarties tarp Ru
sijos ir Japonijos. Prezidento 
sekretorius spaudos atstovams 
pareiškė, kad Kennedy pakviej- 
tas Amerikon ne atsistatydini
mui, bet svarbiems 
mams.

Britai muša
KAIRAS, Egyplas, spalių 24 

d. — Karo vadovybe paskelbė, 
kad britų kariuomenės dalys 
turėjo du susidurimus su ita
lais ir abu kartu italus sumu
šė. Pirmas susidūrimas įvyko 
prie Sidi-Barani. Anglai sunai
kino didelį italų automobilių 
|>arką ir suėmė kelis belais
vius.

Antras susidūrimas įvyko 
Sudane. Motorizuotos anglų da
lys užtiko 1,000 italų kareivių. 
Italai buvo užklupti netikėtai ir 
iš užpakalio. Anglai padarė ita
lams labai daug nuostolių, dau-

mą.
Vokiečiai paskandino šį dide

lį anglų laivą prie Norvegijos 
krantų. Kaltina karo viršinin
kus, nes nebuvo pasiųsta lai
vai jurininkams gelbėti, kurie 
išbuvo 48 valandas vandenyje. 
Darbiečiai reikalavo atiduoti 
karo teismui kai kuriuos bu
vusius laivyno viršininkus.

Italai aprimsta

praplėsti šį embargo kitoms 
prekėms. Bus uždrausta išvež
ti visos medžiagos reikalingos 
karo dalykams ir maistas.

Japonų užpirkta geležis, gyv
sidabris ir miltai jau sulaiky
ti. Japonų laivai pradėjo krau
ti įgytas prekes, bet vyriausy
bės agentai sulaikė visus dar 
bus ir liepė iš laivų iškrauti 
įkeltas prekes. Japonams bus 
sugrąžinti pinigai.

pasitari- gelį jų užmušdami ir sužeisda- 
mi.

ROMA, Italija, spalių 24 d. 
— Italų spauda labai smarkiai 
grasino Ameriką, bet paskuti
nėmis dienomis visai pakeitė 
savo toną. Fašistai skelbia, kad 
Italija save skaito nekariaujan
čios šalies padėtyj Amerikos at
žvilgiu.

Italai tvirtina savo skaityto
jams, kad Amerika ginkluoja
si britų imperijos likučiams pa
grobti. Amerika nori pasinau

doti britų sunkia padėtimi ir

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

Mažas debesuotumas ir šil 
čiau.

Saulė teka 6:13 v. r., leid 
žiasi 4:55 v. v.



I

2 NĄŲJĮĘKOS^ Chicago,. III.

Dede Amerikonas
iririmė fctė.

(Tęsinys)
Buvo vienas iš svarbiausių da
lykų: kaip reikia pasikalbėti su 
siuvėju ir sužinoti, ar galima tą 
kostiumą tinkamai sutaisyti; 
Rddęs gathnyl)^, fcę/if) hktdi pri
ėjo prie stovėjo to nėcLįsTai pd- 
klause, ar g/tlttod tą jb kbstto- 
mą šuiaisyti. l^išitotoė, Kdk’Jį 
jis bhvb IdimiftgUš to pMėrikfi/- Į 
tas, kuomet sužinojo, kad toks . 
sušlapimas nėra pavojingas ir 
kostiumą bus gdiitod tinkamai

Priėklėtyje Juožaš tčfrp gaTvč- 
damaš ėmė snaūsti ir nuėjo 
klėtito miegoti. Guldamas norė
jo ką nors sušapnuoti apie A- 
ineriką, apie tą toiiesftą, į kur| 
jis turės važiuoti. Jisai sdptoąvo, 
kai! jam reikėję pereiti Rusijos- 
Vokietijos rtibežių ir kad einant 
per rubežių jį sučiupo rusų žan
darai, suareštavo ir atvarė į 
Jurbdrką. Jurta'rkaš Juozui bu
vo gerai žinomas, turėjo ten 
daug pažįstamų, jam rodėsi, 
kad jį kartu su kitais areštuo
tais Varė ga'tvėš viduriu, o iŠ šo
nų eina po keturis žandarus, 
apsiginklavę šautuVais', granato- 
inis ir ant šautuvų uždėti net 
ir durtuvai. Jam rodosi, kad 
žandarai jį varo į kokį tai teiš- 
mą ir po to juos VišUS sušau
dys. Jis taip norėtų pabėgti, nes 
jam buvo didelė baimė ir be to, 
jisai člbnai titoejb da'iig pažįs
tamų, iiuo kitofų jaiii buvo du

nėjo. Varant areštuotus pro vie
no pažįstamo žydo kremą Juo
zas taip /to.ėjęs' pjfbČgti ir, ro
dosi, pasita.kiūš geidi grogai, 
jisai šį>. ūko j (6 Žydri štai darią r 
riri'tėdamaš gėliau pašllėgti fė’h- 
da po ark ių mvia.s, visą laiką
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DR. K. NURKAT
kviėčto jiriftfš prisirinkti gerus' 
akinius. Akys ^egįzatninUOjftmos 
dykai. Kairios akinių .prieinamos

BIJDKIK
FURNITURE HOUSI

’ 1 * • f

Ktautiivė Su Mėlynų Frontu

34()‘9 Su. Halsted Street
Tel. Yards 2151

bijodamatš, kad tiktai žahdarai 
jo nepastebėtų.

Taip kamuojamasis nė nepa
juto, kaip jisai iškrito iš lovos 
ir lįsdamas į palovę traukė nuo' 
IbVčs vištos fdbtos It jais kiojto 
sdfvė. Bešikamuodanias jistoi pa<* 
btodo ir ėtoiė įh/vbti apiė pirmą
jį Šavo kelibtoę.

Namišlcldf /tooziį laikė švėčiti 
Jr pastoviai jį net darban ne
ragindavo. Matote, kad jisai bu
vo tiktai svėčias. Motiria, kuriai 
visi vaikai vienodai mylimi ir 
ftoahgųs, gerai žino, kad greitu 
laiku jo's' Jtoo'žtofeaš išvažiuoj i 

1 toii Ji notėtų šu jlto pabtoii il
giau, šū juo’ įja’sikajbėti, notėtą 
jtom pasakyti kkip brdngus mb- 
ttodi yra vd/ka< jttoz&s visą tai 
jirtitė ir iiiatė, (bclėl ir jisai ša- 

i vo mblin'ai ptišidai'ė nėpapraštai 
gėraš’ it kltostois'. Atsisveikini* 
mo laikotarpis jam btiVo vienas 
iš litodriidušių jo gyvenime ir 
bttddmas* Šveikas linksmo b'JcL) 
vyras ėmė savęs nėapkęšti, hč- 
pakįšdainaš tokio nuliūdimo.

Laikas nuo laiko juozas lau * 
kė laiško is savo pusbrolio, gy

venančio Amerikoje, pas kurį 
Juozas turėjo važiuoti ir kur.s 
jau penkti metai, kaip gyvena 
Amerikoje. Juozas žinojo, kad 
jo pusbrolis Amerikoje gyvena 
gerai, turi gerą darbą ir tari 
net sutaupų, o re.kalu i esant 
jisai ir jam net galės padėti.

Vieną sekmadienio rytą Juo
zas kaip ir nujautė, kad Šinika.- 
ėių pašte yra jam laiškas. Atsi
kėlė anksčiau, nusiprausė, ap
sivilko savo gerąjį kostiumą, 
kutį pasiuvo1 iš krotoaiės me
džiagos gei įaustos Šimkaičių 
siuvėjas — Motkė Rachėliš, k..- 
ris siuva visus raktos ir vals
čius štaršinai. Juozas taip ap- 
sjtkisęš išrodė; kaip tikras po
nas, net ir valsęiaj^c^arš(ha kė- 
pitoę jam pakale. Juozas nuėjęs 
{ paštą pakldus'ė, ar nėra Juozui 
naručiui laiško. Paštininkas net 
ntistebb; pamatęs šimka:č?ucise 
taip gražiai ir inteligentiškai 
tfpsitaisiusį poną. Laiškas kaip 
tiktai ir buvo Juozo vardu. Ga
vęs laišką; perskaitė antrašą, 
kaip į Lietuvą, taip ir atgal, gė- 
rdi žinodamas; kad tasai laiškas 
5’i H nuo jo pusbrolio. Pas Na
ručius buvo jau tokie Įpročiai, 
kad i.ežhtoint kieno vatd.i laiš’ 
kasr btovo gautas, tdrejo būti at
plėštas ir skaitomas' Visbž šei- 

1 toynos akivaizdo’jc.- Ga ilųjį lai-

šką Juozas įsidėjo į apaltoę ži- 
pono kišetoę to išėjo į Šimkaičių 
miestelį Išsivaikščioti. NujtoūTė; 
kad tamė toiiešfėlyjė ja to nėilgai 
vaikščios. Be to, jis norėjo su
tikti ir savo friylimą Mergužė ę 
— Stasę, kuri jį taifl nityli ir pa
žadėjo laukti grįžtant jo iš A- 
merikos.

Nors Juozas ir nelabai buvo 
karštas katalikas, bet šį sekma
dienį jis norėjo toueifi į štohfeti- 
čiiį bažnyčią, nėrėdarriaš Rdip ir 
atsisveikinti, nės getai žinojb, 
kad Aptoirfžiatot Aistos kaiitoą 
reiks apleisto ir Šimkaičių para
piją. Be to, jo vyresnysis brolis 
Antanas duodavo ir jam pasi
skaityti lietliviškų ithygū ir lai
kraščių, iš I<(iriU jisai ėiatog kto 
sužirtojo. Jūoža'š getui žiritojto it 
matė, kėtd toė tokiai jb bMiš 
Antanas, b*ėf ir tėvafš laika’š ntob 
laiko ettoė rėčiau lankyti baž
nyčią ir vieloje ejiirio į bažny
čią ėitoė škdityfi liėiuvišktoš' Ito- 
kraščitoš ir kh’y^flfš. Tbkiė šėnib 
Naručio ėlgešidi kreipė j štovė 
akis n’ė tikldl dttotoiųjų sėiftobJ 
narių, b’ėf f Itoi ktėlp'ė dėmesį ir 
Šimkaičių bažh’yčfo's1 kiėbtotoaš.

JuoŽŪi ktožriyčfbjė yiėūaš iš Į 
domia'tošių dalykų liiidavb p‘> 
moksidš. HddH jis tiktai htoaa'- 
vo šiitokaiČių įtožnydibjb, — vi
suomet a tidžiai klaašydavto į a 
mokslb. rtU š’ėkffladiė’toj,’ kaiį>v ty- 
čiomto; jdto'žb levo tibbŪvb' baž
nyčioje, lies' jisai toūvb išvdžia- 
vęs pūs’ žentą pasitarti dėl jlto- 
zo išvažiavimo į Atototiką ir at 
jis negalėtų jiėriiš pdškbiiū'ii į#-* 
nigų, jeigto iicpasišėktų patdiio- 
ti savo bėrosios kumėles. Ka
dangi senis Narutis jaii seni.ii 
buvo buvęs ŠimkaičiųbdŽnyčfc 
j e, todėl klebonas ėmė j 6 pasi
gesti, kaip giesmininko ir baž
nyčios maršalkos.

Juozas tuomet į bažnyčią nu
ėjo ankščiau, taip kad teko iš
būti per sumą ir kitas pamal
das. Sumai pasibaigus, klebbhaš 
įlipo į sa'kyklą sakyti ps'inoks'Io. 
Pėrškaitęš ėvangėtija, y^fandeię 
luktelėjo, pašižitįrėjo į giėšiiii-

rupiją, žina'u ir tėti, kad jie jatf 
SttsjjėjO apšešti toe tiktai jau- 
nfestoiuositos; bfet ir pagyvenusius" 
žtoitoliėš. Aš tikto į bfkiti 
į tą Dievą, kuris mumis sutvė
rė i/ liėpė jį‘ garbinti' ii* dm^in’ai 
ji toylėfi. Tikėdani&š į1 tą gyvąjį 
LltoVą," ktoHŠ Visūr, fttoris 
mUmis saugoju nuO įVdirių ne
laimių ir kitų blogybių. Aš jums 
sakau, mano mieli parapijonys, 

'ktod be Diėvb vdlidš' ffė vieMs 
plaukas h'ub žmo'gaūs gaištos 
fidnukriš, tdi ir taš prakeiktos 
ciČilizmas, įsigalėti negulės.

AiStrą kartą aš jūsų klausiu,- 
kas yra tas cicilizmas ir tie ci- 
cil.slai. Cicilizmas, mano mieli 
Mūšy to jai, tai yra’ fartoia'zbtoų 
^štoišidš; Vokiško ĖUrblib 
so, o cicilistai —- tai tie žmo
nes, kurie juo tiki ir aklai klau
sto'. Jųš toiatięš pUklatošitė; kto 
ii ori ir ką moko tie cicilistai. 
PriėŠ atšakyda'toŪŠ į pirrtiėšniūs 
jūsų k Jai įsimus, luriū pažymėti, 
ftod pirrtoiėLŪšiai jiė ribri štokėltr 
dnčbinitokūš pėiėŠ šėkb' p’bftots it 
itotl štilygitito vištos ŽtobŪėš. jlė 
štokb1: Viši žfribtoėš iyg'Uš; ib- 
Jčl vi'ši Idfi Viėttodūi gyventi, 
Mėtoototo' yadgyli; viėtobdtoš fti- 
btoš iiėšio‘i’r to 1.1, i6', t.ė ė1-
čiiištai kb’vbjn ptiėš ktušijOš ėai-

jie tobti jį htovOšb if jb' vie- 
tb'jČ iš įldpfdsių žtobtoių kokį tai 
Jtoė/iZfetoJų išritokti. JUs\ ibifeli 

: Miito ^toOljbftyš; krtoto što toto- 
niitii kiekvieną sėktotodiėrij ine'- 
džintėš iiž Riišijoš' cafą it Visą 
jo šėitoią^ ir; aš rbūdato, kad vi- 
šdgiiifš inū'šų rrididų gėtiato iš- . . .... i.. , i i

tingU žmonių teikto atimti tūp
tos to jūos išdalinti darbinin- 
karhš. Aš juitoš Dievo’ vardu sa- 
krito; kdd tie to/mazOrtai to pa
daryti negalės, nes Dievas savo 
deširfityje įsakymų pasakė:

. Negeisk riei tarno, nei tar
naites, nei jaučio, nei asilo, nei 
jokio daikto, kas tiktai yra ta
vo artimo . .Jus, mieli mano 
parapijpn y s, tuos Dievo įsaky- 
tous kiėkviėną dietoą kalbatė it 
pliikiai suprantate, kad tokius 
btom’ažoniškūš;’ cicilistų darbūs 
Diėvas laiminti negaili.

Iš kito tas. cicilizmas pas niu- 
mis atėjo ir kas jį platina?

Jau sakiau, kad jo gimdyto
jas yrto farūiazbn’as, nėdaverka, 
^tokiėfrs Kalroiiš Marksas'. Tasai 
Ėatolis Marksais yta kilęs iš žy
dų; tolį) kūip ir mės visi, bet ji
sai mokėsi, mbkėši baigė kelis 
Universitetus' it galį gale suma
nė štily ginti visą svietą; žinomo, 
tas jaūi nepasiseks, n’cs aiškiai 
tos' ytal para’šyta dešimtyje Die
vo įsakymų.

To’lia'u, mano mieli įtorapijo- 
tiyš; cičiližmaš Idba'i įlatina- 
iŪas Am’črikojė, neš jųš patys 
getai Žih’otė, kad mūsų Rusijos 
Šviesiausias čaTtos' ftloš visus ci- 
ėilis'tŪš riečia į ŪŽiO ržlgą.

Getai Žinote jųš, mario mie 
11 pritalpijOtoys, ka'd praeitą va- 
štifą brivo a'tvažiavęs' pas mane 
mano brolis, mediemriš fakul 
lėto šttodeiitos, it kris' pa'sircdj? 
Ogi štai, riiariO bi'Olis, eičilista ;.

Giriote, ką aš sū juo’ para 
riail?

tėvai leido į mokslą, dėjo pini
gus, Gorėdami, kad išmokytų 
daktaru, bet prisisuko vėlriids it 
nuvedė į cicilistų pinkles.

(Bus daugiau)

rikelpimai Naujienose 
duoda naudą- dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

mų.
Cičiiištai sako, kad visus'

nes reikia štily ginti, iš tur-

Pęnktadien., spalių 25^ 1940

DR. STRlkOLTS
Gydytoja^ ir Chirurgai

aK. Nesenoj pagal iusitarim 
Oflsro Tek: YARDS 4787 

Namų Tet PROSPECT O

Mrš. A. K. JARtJSZ 
pttYšicAi 
THERAPY .. 

dnd MIDWIFE 
6630 S. Westernav. 

. Telefonas:,. . 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadieni ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av 
Beverly . Š h o;r e s s 
Ind. TeL. Mičhigan 
City 2799-R3.

Pdšakidto, kad tučtuojau iš- i 
tų iš mano namų, prieš ngai ža 
dėjau perduoti žandarams. M - 
tote; mieli mano parapijonys,

DANTISTAS
4645 So. Ashland Av&

Telefonas ^/rds^ ife#

Val&rfioiS nuor 9 iki d ViR 
Sė/edof pfcgal s’6Wtf

'o-

AKIU SPECIALISTAI

bfc MItnD i.-
ZUBRICK’AS 

GYD^TplĄS IR ęWtWs 
2808 WėM 63M Si.

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

jęamit TeL VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeĮ. HMlofek 5849 _

GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 
6757 S. Wėstefn AV& 

VALANDOS': 1 iki 3 ir nuo 7 ria

- Mieli mano' pa’rapijbriys.
—Juo toliau, ju6 didesnis 

žmonių atšalimas nuo bažny
čios ir tikėjimo. Susidaro pa
dėtis, kad daugelis mdiio ištiki
mų parapijom/ bažnyčios lan
kymą laiko keliiitooiliit dalyku. 
Aš gerai žinau, kad įvairus či- 
crlikai ir amerikiečiai daro di
delę žalą ne tiktai sau, bėt ir 
šventai bažnyčiai. Aš, mieli ma
no pdrdpijbiiys, esu skirtos nuo 
dvasiškos vyriausybės ir D.cvu 
tam, kad jumis mokyčiau š.ven-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
seniauBa ir dIdžiaušia laidojimo IštaiGA

AMBULANCE
DIENA ir naktį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
W&07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

LAFAYKTTK 0797
!

n. c t »

koplyčios visose 
Ghicagos dalyse

Klausykite radi# programįi Antradienio it fieštadienio tr*- 
meMnte, IdtOO vai. ryte' tt W. H. L P. stoti** (1489 K.) 

M POVILU 9ALTIMIERU.

DR. VAITUSH, OPT;
LIETUVIS

Mano 20 mėtį praktikavimas 
jūsų garantavimas . ( 

Optomėtrically Akių SpęciAlistis 
Palengvina akių įtempimą, kurto 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nėrvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuęse at
sitikimuose egzaminavimas dafomas 
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.
Daugely] atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kairios pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373

------------- . ‘ . ■. . ••

2500 West 63rtf Štfėėt

Ofiso Tet.
Namų Tel.

PR

DR. Margeris
3325 Srt. Halsted St 

Vėldndoš: nuo 10 r. ifci 2 pdįrfėf 
ir rtuo 6 iki 8 vakaro ,

DR. G. SĖRNĖR
LIETUVIS AKlV GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Prita'iko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvę
756 tVEŠT 35tt. STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI, IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Dtaugijriš Nariai

d

Tel. OfHČe JVentvvortfc, 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1-^4 po. pietų, 7—8 vak 
išsirytus seredomis ir šUbktoffiiš.

KITATAUČIAI

$9.50

gėriaūsių
*7.Š5

CROSS 9TITCH TOVVELS x PATTERN 2665 :
No. 2665—Išsiuvinėti ^ifltiVes ribrūsėliai.

ČRANE COAL COMPANY 
533Ž So. AVehitė 
'Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHO^tAS Minė Run iš 
mainų, datfg tltifkių iŠitota 
Perkant 5 fonus ar daiigid’/i. 

Ta y ekstra.
BLACK llANH t.UMP .........

dirbti (ą darbą, kuriam esu pa
skirtas. Ne, ir dar k 
manęs paklausite, 
parapijonjs, kodėl?

LaidotuviU Direktoriai

| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEP^,
| i iii fili, Člii6ag<4 HL

Čia Įdedu 10 centų ir prašau itdųsti man Pavyzdi No.

I Vardas ir pavardė...

’ Adresas.......................
‘ Miestas ir valstija

No. 2(165

mieli mano 
Aš jums 

l katalikų 
ypatinga, 

sunkioje padėtyje, kada jos au
klėtiniai nesitenkina tuo moks- 
.ū, kurį jieriis tė.kia bažnyčią. 
ČJerrii jųs‘ žinote, kad pilni kai- 
iriai įvairių cicilistiškų knygų ir 
laikraščių. Ar jUš žinote, kas 
y ta (iė ėicillstrii, jir jus žinot?, 
Ėiėnb ir kokiu mokslu jie va 
dbvritojasi. Nė, jus to nežinote 
r žfrioti negalite, nes j.e nuo 

jūsų tą slepia. Aš jums pasaky
sit, mario brangus’ paraliijonys, 
kad cicilizmas lai paties velnio 
išmislytas tam, kad klaidinti 
geruosius katalikus. Cicilizmo' 
mokslas — velnio mokslas, kas 
iš jūsų skaitote ciėilištiškuš lai
kraščius; taš beiidtadflrbiaujato 
su pačiais veltotoiri. Aš rišu pa
skirtas tam; kati šaugbti to ga
nyti jūsų siūlas, bet jųš žihold- 
te, kad aš turiu daug it lab'rii 
daug priėšų; kurie pridėdami į- 
vairių vėlnio torrių — čicilištų 
rrtaū tą darbą dirbti labai štoii- 
kina.

Dievas davė žmogui ptotų ne 
trim; kad jišai skaitau vėlūi^- 
kus raštus, bet tam, kad jisai 
garbiritų Dievą, stovo štitvėrėją 
ir jo simų atpirkėją. Aš žiriaū, 
nitoli mario patapijotiyš, krid 
velniai su višflid įmikdiš. 

—-įj užpuolė musų katalikiškąją pi-

b .

. .-t • t • r .• f • « »i r
iiiiiiiiiiiiictiiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiii

Ambtiladicė
Patžrnavi- 
hiaš tJieną 

ir Naktį •
TpRIME 

KOPLYČIAS
VISOSĘ MIESTO 

DALYSE
‘♦ .... • 

dii ii m i n iiiiimi įmini i n n n įmini

gydytojas ir GuIruRgAš
2201 Wėst ŽŽnd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedęįl., pagėl sutartį 
Rez. 6631 So. Califęrnia Avenue

Telcforiris Rėpifblic 7868

IŠ RUSIJOS ■
. Gerai lietuviams žiųom^s? ,j?ęt.. 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
rifrgalš ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektrikus prietaisu^. .

Ofisai ir Labbratbrijrf 
1034 VV. 18th SL, netoli Morgan SL 

Valandos ..nuo , W-—12 pietų . ir 
nuo 6 iki 7:3d vai. vak. kiekvieną 
dieną,, išskiriant šėštadienio Vakaro 
ir nedėliomis. „, - *. ... .

Tet CA^A'L ftld
Rezidėn'čijo? telė'fohktr 

Superior 9454 ar Centrai 7464 
\ a ' »•■***, -4»-

••
s
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>
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NARIAI
Ghieagosy 
Cicfero* 
Lietusių 
Oirektoi-įij 
Asociacijos

- ■ ”'
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Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 .
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

I)r. Čfiarfės Sega!
. ..... ...O F J ą A s .

4729 So< Ashland Avė.
2-ros lubos 

sCmCAQQ; Uit
.. OFI£O . VALANDOS „ 
Nlio 10—12 VAI. ryto; tūlo i iki
4 Vai. pbpfet it tūlo 7 viii
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai d lėną.
Pkohe MltnVAY

Telefonas YARDS.ofol

4631 6OU.TH ĄŠHLANI) AVĖ.
Ofiso valandoj

Nuo 10 iki 12 dieną; 2 iki S. po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 1Q. ikį 12

Rez. Telephone PLAZA jfedO

ADVOKATAI
HlEJEgik“

ADVOKATAS
Miesto 6fifc&—127 tt. Dearboni
Karnb. 1431-1434-Tei. Central 441 Iri
Namų^ ofisas—3323 S o. Halsted, SL
VrilandoS Vakarais nito 6 iki 8:30

TelėfOrtaS YARDS 0818
Ketvirtadieniais ,ir Sękmadiėniafs 

—pagal sutartį
..........................................- u - ' 1 1 ■ ■■ . ...........................

rn Si

3354 So. Halsted Stteet YARds 1419

J. MULEVIČIUS
4348 S. Cali/ornia Avenue t’Kone LAFayette 3572

ANTANAS M. ĖHlLLIPS 
3307 Littoahica Avėnue Phone YARds 4908

g
L J; ZOLP

1646 West 46th Street Phohė YARds 0781

Or. F. Pulsucki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

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

LACHAWICZ Ir šunus
2314 Wėšt 23rd Ėlacė PhOhė CANal 2515
§ kYRIUS: 42-44 Eašt 108th Street Tel. Piillman 1270

PrfRite (ošė krabtuvėšef fru- 
■ritf ginw»ašj -RAęjriiąiOsS*

, _ Room
Ofiso tel. CEN 

Ntotų tel.—Ėyd

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Wėstėrn A vendo Phbde LAFayettė 8024

S. P. MAŽEIKA YAhds ii3Š
3319 Litifanica AVenuė YARdis 113$

J ANTHŪftY B. PETKUS
6812 SO. VVeStern Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th CoUtt, Cicero Phone Cicero 2109

VYTAUTAS TARUTIS 
... — AtfVOKATAV wi. ...

3133 &
Vai. 11—2. dfeną ir 4-^8 . vakaro 

134 N. LA SALDE STREET 
Room 2014 tel. STAte ,7572

*

7 • ■ , *-ž ' . ’ ’.-'i •

A. Montvid, M. D.
Węst Tęwri štate . Bank JBldg, 

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

Telefonas SEELEY 7330 .. ... 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 314Š
VALANDOS; Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12 

DR; V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 8. HALSTED ŠT.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DANTISTAS

Pirui., Trečiadiepį, šeštadi.enį 
4631 So. Ashland Avė; 

, , TeL VARUS 0»94..
Ahtrtd., KfHvIrtad., Pehtoaienl 
4143 Šd. Arėhėr Ate. 

TeL LAFAYETTE 3BŠ0
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Menas ir Liaudis
DR. ERIK BLOMBERG

(Tęsinys)
Rembrandto kuriniai yra tarsi 
paveiksluota kultūros istorijos 
knyga, savo perspektyva einan
ti per Amsterdamo getlo ir pa
siekianti senojo Testamento Iz
raelį, Dievo žmones, užkandan
ti baroko filosofus ir jų propa
gandą, agituojančią už to meto 
patriarchalinę ir autoritetinę ci- 
vitas Dei, kuri buvo nugalin
čios merkantelistines politikos 
atspindis, vaizduojanti pragaiš
tingus religinius karus, vyku
sius šešioliktojo amžiaus pirmo
je pusėje, pagaliau, nušviečian
ti ramų ir gilų, humanišką ir 
demokratišką religingumą. Jo 
mene randa sau vietos žydų mi
stika ir Vakarų gamtos moks
lai, indų miniatura ir romėnų 
architektūra, bet tat viskas su
silieja į savaimingą grožio pa
saulį. Pačiuose grožio pergyve
nimuose Renibrandtas išreiškia 
savo gyvenimo patyrimus. Tai 
ir yra tiesioginė meno pareiga: 
teikti grožio ir nuotaikos.

Tas savotiškas pasitenkini
mas, kuris vadinasi, es'.etiniu 
pojūčiu, iškyla kaip tik ne tic-

TYPEWRITER
Rentals
3 MONTHS

$
Rentai Applied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Phone LAFayette 3534

MADOS

No. 4591—Mažutėms mergaitėms 
kostiumas. Sukirptos mieros 4, 6, 
8, 10 ir 12 metų.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
<utę arba priduoti. pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia a dresuoti t 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, IU.

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

C2a {deda 15 eentq fcr prairo

atahiati maa pavysdj No ■■■—,
Mieroa - per kmtfan

(Vardas kr pavardi)

(Adresas)

PDeetas ir vabtM

siog iš meno kurinio turinio, 
bet ir iš jo formos. Darnus su
grupavimas linijų, spalvų, švie
sos parinkimas priverčia mus 
pajusti ramybės ir išsilaisvini
mo harmoniją. Ne būtinai rei
kia ką nors vaizduoti. Menas 
gali būti ir grynai dekoratyvi
nis, įkūnytas, sakysime, kokia
me patiesale, gražios vazos pro
porcijoje, automobilyje, tilte 
ar * monumentaliame pastate. 
Tat taip pat sukelia estetinius 
pojūčius. Dėsniai šitiems esteti
kos reiškiniams musų patyrimo 
dar nėra griežtai nustatyti, tad 
visiškas objektyvumas čia sun
kiai įmanomas, vienų ir kitų 
nuomonės gali skirtis. Sakoma, 
dėl skonio neverta ginčytis, ta
čiau yra tiesa, kad meno kuri
nio ritmas, teikiąs harmonišką 
visumą, turi ryšio ir su ritmi
nėmis musų pačių kimo funkci
jomis, pavyzdžiui, su širdies 
plakimu. Tuo tarpu neverta ar
čiau liesti estetikos problemos. 
Pasitenkinsime pripažinimu, 
kad paprastas gamtos nukopija- 
vimas dar nėra meno kūrinys. 
Keikia, kad iš gamtos parink
ti elementai butų persunkti* 
žmogaus jausmų ir sutvarkyti 
pagal jo intelektą. Bet užtat ne
reikia manyti, kaip daugelis es
tetų mano, kad menas nesutai
koma priešingybė “negyvai” 
gamtai. Nėra principinio skirtu
mo tarp to malonumo, kurį 
mes jaučiame, žiūrėdami į gra
žų gamtos vaizdą ir į to vaizdo 
piešinį, švelnus, arba aštrus rit
mas, žėrinčios saulės spalvos 
gali mums būti ir ten ir čia tuo 
pat, nes mes, grožėdamiesi tik
ruoju gamtos vaizdu, beveik ne
sąmoningai pasirenkame tai, 
kas mus labiausiai veikia. Gam
tos ir meno kūrybos dėsniai, at
rodo, turi paslaptingą ryšį., Iš 
dalies teisinga ir ta teorija, ku
ri meno kurinio estetinį suke
liamą pasitenkinimą matyti su
sietą su gamtos savybėmis. Ga
na dažnai juk gėlės ir vaisiai, 
spinduliuojąs vasaros landšaftas 
ir nuogas, žydįs bei jėgomis 
trykštąs žmogaus kūnas esti 
meno kurinių motyvai, reiškią 
ne tik tai, kas rankomis apčiuo
piama, bet ir kažką daugiau. 
Sergelio Fauna, ta garsiausia 
švedų skulptūra, pavyzdžiui, yra 
ne tik naivus gamtos objektai, 
bet drauge ir himnas laisvai 
trykštančioms gyvybės jėgoms. 
Keletas Chardino ir Gesanne 
“kriaušių” ne tiktai sukelia mu
sų apetitą vaisiams, bet prime
na pačios gamtos turtingą ir 
jos dėsniais paremtą gyvenimą. 
Tuo mes grįžtame prie anksčiau 
aptartos meno esmės: nors ir 
akimirksniui sužadinti turtin
gesnio ir laisvesnio gyvenimo 
viltis, paskaitinti išsilaisvinti iš 
siaurų asmens varžtų ir kasdie
nybės rūpesčių.

Liaudis, didžioji visų žmonių 
dalis, nuolat būdama užimta 
savo kasdieniniais darbais ir 
tikrovės rūpesčiais, maža tegali 
dalyvauti meno gyvenimo ir 
grožio pasaulyj. Tai yra abiejų: 
meno ir liaudies kaltė. Menas 
jau nuo viduramžių pabaigos 
vis tolsta nuo nuo liaudies, ei 
damas tarnauti kunigaikščiams, 
popiežiams, stambesniem^ pirk
liams, piniguočiams, privatiems 
turtuoliams, mecenatams ir me
no vertybių rinkėjams. Sakoma, 
kad aristokratiškos meno kal
bos masės negalinčios suprasti, 
kad visa tai ne joms skirta. 
Menas, tapdamas individualisti
niu, tolsta nuo bendrųjų visuo
menės pagrindų ir imasi grynai 
artistinių arba formalinių pro
blemų, paskęsdamas šiandieni
nėj stiliaus anarchijoj. Mes nu
eitume per toli, imdamiesi na
grinėti priežastis šito moder
naus stiliaus sunykimo ir jo at
sinaujinimo. Tuo tarpu tenka 
tik paminėti, kad svarbiausia 
sąlyga yra technikos ir sociali

nio gyvenimo revoliucija, kuri 
nuolat vyksta. Ji, kcisdaina gy
venimo vaizdą, daro įtakos ir 
menui, kuris pamažu nusigrę
žia nuo naivaus natūralizmo ir 
artėja prie realizmo. Gi pasta
rasis, būdamas lengviau su
prantamas platesniems sL.oks- 
niams, pelnyti užsitarnauja mu
sų simpatiją.

Bet moderninės meno srovės 
nebuvo tai psvetimos radikalie
siems visuomenės pasikeiti
mams, kaip kad daugelis yra 
linkę manyti. Jos neo tik pasy- 
viškai pasiduodavo, bet ir ak
tyviai puldavo, prisitaikindamos 
prie naujų gyvenimo , sąlygų. 
Net jų abstraktus formalizmas, 
kuris, atrodo, buvo atgręžęs 
tikrovei nugarą ir ją deforma 
vęs, visuomeniniu mastu ma
tuojant neliko bevaisis. Kubiz
mas ir jo pėdsakais ėjęs ab- 
s tuklusis meno sąjūdis turėjo 
didžiausios reikšmės naujajam 
dabarties stiliui, kuris ima aiš
kiau pasireikšti architektūroje 
ir pritaikomajame mene ir ku
ris vadinasi funkcional zmu. 
Tai nėra atsitiktinis dalykas, 
kad funkcionalizmo tikrasis kū
rėjas, jo teoretikas ir praktikas, 
prancūzas Le Courbusier, anks
čiau buvo kubistliES tapytojas. 
Funkcionalizmas nori artimiau
sioje žmogaus aplinkumoje e- 
sančius daiktus suvienyti su 
dvasiniais siekimais, sujungti 
tai, kas sociališkai naudinga ir 
reikalinga, su estetiškai ramio
mis ir patraukiančiomis spalvo
mis, aiškumu, harmonija, pa
prastumu ir tiksliomis formo
mis. Tuo jis stengiasi surasti 
pusiausvyrą tarp formų ir spal
vų pasirinkimo, harmoningą 
veikimą į musų nervų sistemą, 
konstruktyvinę daiktų ir linijų 
elementų logiką. Kaip kubiz
mas, tai ir funkcionalizmas bu
vo stipriai veikiami dabartines 
mašinų technikos, visų pirma 
susisiekimo priemonių: automo
bilių, traukinių, laivų, lėktuvų. 
Courbusier moderniuosius na
mus pavadino mašinomis, ku
riose gyvenama; jis mano, kad 
jie turi atitikti naujuosius lai
ko reikalavimus: tikslumą, e- 
fektingumą ir tikrąjį komfortą. 
Jaunoji karta, tenka manyti, 
taip pat nestigs simpatijų ši
tam stiliui, kuris nori įvesti į 
musų uždarus kambarius švie
są, orą, dangaus mėlynę ir sa
vo didžiuliais langų stiklais 
griauna sieną, skiriančią mus 
nuo gamtos. Gal būt, tai bus 
tikras kelias grožiui sudemokra- 
tinti, nes viskas, ką mes kas
dien aplink save matome, vei
kia musų pojūčių gyvenimą ir 
daro mus jautresnius meno pa
sauliui. Bet to, toli gražu, ne
pakanka. Reikia sudemokratin- 
ti visą meno gyvenimą, kuris 
butų nebeatskiriamas nuo vi
suomenės. Prie to prisideda me
no kurinių pardavinėjimas, me
no muziejai ir švietimas, paruo- 
šiąs pažinti ir pamilti meną. 
Suprasti meną reikia mokytis ir 
praktikuotis.

Žinoma, abstraktusis menas 
vien savo spalvų ir formų ele 
mentais, geometrinėmis kom
pozicijomis, arabeskomis, orna
mentais gali patenkinti musų 
grožio ilgesį, kaip kad patenki
na muzika, neprimindama 
mums gamtos. Netenka abejoti, 
toks menas gali suvaidinti dide
lį vaidmenį; .meno' istorijoje 
yra buvę ornamentinių periodų, 
kuriuose žmonių ir gamtos vaiz
davimo nebuvo. Tačiau, turėda
mi galvoj tuos nuolatinius reik
šmingus įspūdžius, kuriuos pa
gauna musų žvilgsnis, niU:U a 
kys, besiorientuodamos tikrovė
je, mes visai teisingai gėrimės 
tuo menu, kuris vaizduoja mu
sų pačių gyvenimą. Visose me
no šakose, ne tik vaizduojama’ 
me mene, sutinkamas tas nenu
malšinamas ilgesys pajusti sa
ve, savo gi iąsias svajones ir 
viltis, nukreiptas į gražesnį pa
saulį. Čia mes vėl grįžtame prie 
troškimų, kuriuose nemaža fan
tazijos; ji mene taip pat turi 
būti vaizduojama, jei tik turi

didesnės socialinės reikšmės. 
Musų pačių pergyvenimuose 
taip pat daug kas vjk^ta tarp 
tikrovės ir fantazijos. Savo fan
tazijose žmogus nori valandėlę 
atsitraukti nuo pilkos kasdieny
bės ir tuo pačiu dalyvauji ta
me, kaš atrodo aukštesnio ir 
siektina, arba pasuka į tą pa-
žangą, kurią iškelia kasdienybė. 
Tačiau nereikia painioti tų fan
tazijos apsėstųjų, kurie apien- 
koniškuose prabangos ir suklas
totos egzotikos filmuose nu
skrieja mintimis ten, kur nie*- 
kad negalės įeiti. Tai yra bevai
sis bėgimas nuo tikrovės.

Menas duoda žmogui tikrojo 
gyvenimo pasaulį ir veda jį į 
turtingesnį, Kuriame žmogus 
neturi jaustis esąs svetimas. Jau 
esam minėję keletą tokių pa
vyzdžių iš klasikinio meno. Da
bartiniu melu taip pat jau gali
ma aptikti takus, vedančius į 
modernųjį socialinį meną, kuris 
iškelia laiko ir liaudies proble
mas šios dienos aplinkumoje ir 
formose. Ypatingo dėmesio ver
ta ta monumentali tapyba, kuri 
auga musų kaimyniniame kraš
te, Norvegijoje; ten fabrikai, li-

goninės, mokyklos, susirinkimų 
^.alės ir visi kiti viešieji pasta
tai išpuošiami freskomis iš liau-
dies darbo gyvenimo, iš jurinin
kų, pramonės darbininkų ir a- 
ma liniukų kasdieninių darbų, ir 
tai savo forma tampa himnu 
darbo didvyriams, jų kurian
čioms, išsilaisvinančioms ir su-
sivienyjančioms jėgoms. Kada 
menas šitokiu budu savo nauja 
formų kalba priartėja prie pla
čiųjų liaudies masių, reikia ma
nyti, kad žmonių jis bus vėl su
prastas. Naujose, gyvose formo
se įkunyjainas senas troškimas 
sukurti žmonėms džiaugsmą, 
socialinę bendruomenę; vaiz
duojama tai, ką tik patys žmo
nes galės įvykdyti. “K—ra”

q Išgėręs gal truputi per
daug svaigalų alinėj ties 4148
Lincoln avenue staiga krito ne
gyvas 61 metų chicagietis Carl 
L. Peters, nuo 2142 Wagner 
avenue. Panašiai mirė ir kitas 
žmogus, alinėje ties 2458 Had- 
don avehue. Ten krito negyvas 
52 metų Joseph Siemieniec, chi
cagietis nuo 2450 Augusta bul
varas.

Bėgo Nuo Vieno, 
Pakliuvo Nuo Kitu
Traukiniu

žuvo Jaunas Moksleivis
Prie 59-tos ir Wa!ace gat

vių traukinys užmušė jauną

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

high school moksleivį ir sun
kiai sužeidė jo draugę. Jie ban
dė pereiti skersai bėgės, kai 
staiga pasirodė pa^ažierinis 
traukinys.

Abu jaunuoliai šoko jam iš 
kelio. Nuo to traukinio išsigel
bėjo, bet kitomis bėgomis iš 
priešingos pusės atvažiavo ki
tas prekinis traukinys ir abu 
jaunuolius suvažinėjo. Berniu
kas buvo užmuštas vietoj, o 
mergaitei buvo perskelta gal
va. Ji guli St. Bernard ligoni
nėje.

Užmuštasis jaunuolis buvo 18 
metų Harry Brailoff, nuo 6119 
Carpenter streel, o jo draugė, 
Mary Harbison, 17 metų am
žiaus, nuo 527 West 60th Place.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Gavote DAUGIAU Negu Tikėjotės

EGG ............................. $6.00
NUT ............................. $6.00
LUMP ......................... S6.25
MINE RUN ..............  $5.75
STOKER Screenings $5.25

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PASKOLOS
Ant Rea] Estate 

41/2% 
1-mų ir 2-rų morgičių 

Peters Bros, and Co. 
1647 WEST 47th STREET

rrs THR/FTY 
to ute Gypsy

TINTS andDYES

10c 3 už 25c

p.nni». you c.n 
r.n*w drap.riM, 
lintni, ling.ri., 
• te, 26 tm.rt 
•hado*. *’Dip to 
tint — Boil to

KADA PAGAVOTE DIDELĘ 10 SV.
MEŠKERE

Hiram Waįkers D c Luxe

90 proof

duoda daugiau ne- 
h gu tikitės tiesiogi- 

niame švelnume!

ŽUVĮ SU “KVOTERINE”

AR mėgstat gryną? Aukštą? Maišy
tą? Bet kaip jį pilsite jus patirsite 
tikrą patenkinimą, kada paragausite 
Hiram, Walker’s De Luxe! švelnus, 
puikus ir pilnas skonio... Jis toks 
boųrbort <kprį jūsų draugai pamėgs, 

t Prašyk jo šįvakarą. įstok į tūkstanti
nes jo rėmėjų eiles!

>

*Į ff 0 už stikliuką prie
■ w Dauguma Barų

AT Alt DRU6 AND NOTION COUNTtR?

i®
te

—uz mažiau negu tikė
tumėte mokėti

'n/t.

Strtiighf ftourb^ 
UfhiskeyDe Djujxe

STRAIGHT BOURBON WHISKEV
Hiram Walk«r & Soni Ine.. Paaria. III.

UNIVERSAL

CANAL 8500

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Afnige

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

1759

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Universal Savings Loan Ass’n
RAŠTINE

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOGIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos molęame 3^% dividendų. Įdėliai apdrausti iki $500000 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp., Washington, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetaine renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

VICTOR BAGDONAS 
luOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

KAINA 15 CENTU
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Balsted Street 
Telephone CANal 8500.
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Subscriptięn Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.0Q per year outside of Chieago 
$8.00 per year in Chieago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chieago* UI., under the act of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00. 
1.50
.75

3c 
18c 
75c
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-APŽVALGA
i - I. ii,» . .Ii. nRUĮ 111.HĮIJI .i m

UŽDARYTOS MINIS
TERIJOS, •. < - M » • / -

v St. Miščikas-žiemys.

Rusija nusigando Vokietijos..

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

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

Chicagoj per išsiuntinėtoj us
Viena kopija ...............
Savaitei ...............................
Mėnesiui ...... ....................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta>

Metams .... ..........    $5.00
Pusei metų .............................. 2.75
Trims mėnesiams ..................  1.50
Dviem mėnesiams .......   l.Q0
Vienanf 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.

Amerikos gamyba
Pereitą mėnesi pramonės gamyba Jungtinėse Vals

tijose pralenkė trylika su puse nuošimčių 1929 metų ga
mybą. 1929 metais, kurie yra pagarsėję, kaip didžiausios 
gerovės metai šio krašto istorijoje, gamyba buvo pakilu
si iki IHV3 nuošimčių, t. y. vienuoliką su puse nuošim
čių virš “normalio” gamybos lygio. Bet šiemet rugsėjo 
menesį ji pašoko jau iki 125 nuošimčių!

O betgi visi žmonės kalba apie depresiją ir biznieriai 
bėdavoja, kad dabar blogi laikai. Ir iš tiesų, depresija 
dar nėra praėjusi. Daugelis biznierių vos suduria galą su 
galu. Septyni ar. astuoni milionai darbininkų (kiti sako, 
pet devyni milionai) neturi pastovaus uždarbio. Kaip iš
aiškinti šitą reiškinį, kad Amerikos gamybą jau pasivi
jo ir pralenkė tą laipsnį, kurio ji buvo pasiekusi didžiau
sios gerovės metais, bet kraštas dar vis neišbreda iš de
presijos ?

Viena, Amerikos pramonė šiandien gali pagaminti 
daugiau su mažesniu skaičium darbininkų, nes per pa
skutinius 11—12 metų žymiai padidėjo darbo našumas, 
įvedus pagerintas mašinas dirbtuvėse ir labiau raciona
lizavus darbo sistemą. O darbininkų skaičius per tą lai
ką keliais milionais paaugo. Pramonė nestengia “suger
ti” visų darbo jėgų, kurios yra krašte. Tokiu budu Ame
rika turi skaitlingą armiją bedarbių, nežiūrint to fakto, 
kad pramonė šiandien dirba smarkiau, negu 1929 metais.

Be to, reikia pastebėti, kad darbai kolkas padidėjo 
daugiausia “sunkiojoje” pramonėje (geležies liejyklose, 
plieno dirbtuvėse ir t.t.). Šita pramonė gamina medžia
gas ir įrankius pramonei, o ne žmonių vartojimui. Var
totojus aptarnaujančioji pramonė dar /nėra įsisiūbavusi. 
Jos prekėms susidarys platesnė rinka tuomet, kai sun
kiosios pramonės uždarbiai pasklis plačiosiose žmonių 
masėse.

Jeigu didžiosios įmonės dirbs taip smarkiai, kaip da
bar, ilgesnį laiką, tai ir smulkiemsiems biznieriams, pro
fesionalams ir kitiems, galų gale, ateis gerovė.

Bet ar išnyks bedarbiai, tai klausimas. Veikiausia, 
ne. Turime neužmiršti, kad ir 1929 metais Amerikoje bu
vo keletas milionų žmonių be darbo. Bet tuomet niekas 
jų neskaitė, ir niekas jų likimu nesirūpindavo. Tiktai 
kuomet tapo įvesta socialinė apsauga darbo žmonėms, 
kuomet valdžia pradėjo duoti pašalpą ir steigti viešuo
sius darbus bedarbiams, tai nedarbo klausimas pasįdarė 
kasdieninė diskusijų tema mitinguose, privačiuose pasi
kalbėjimuose ir spaudoje.

Gamybos augimas gali tą klausimą sušvelninti, bet 
negali jo pašalinti visiškai, nes kapitalistiška sistema bu
tų neįmanoma, jeigu nebūtų bedarbių, kurie sudaro, kaip 
sakoma, “darbo rezervo armiją”.

Panaikinę Lietuvos : 
klapsomybę, Rusijos bolševiltai 
uždarė įvairias Lietuvos respu? 
blįkos įstaigas. Kauno spauda 
praneša,, kad tapo uždaryta Lie
tuvos Užsienių Reikalų ‘ Minis^ 
tęrija:

“Užsienių Reikalų Minisr 
terijos likvidacinė komisija 
praneša visuomenės iy įstai
gų žiniai, kad nuo rugsėjo 7 
d. Ųžąiemų Reikalų Ministe
rija pgbeveikia įr todėl pra
šoma į ją nesikreipti jokiąis 
reikalais ir nesiųsti jai jokių 
raštų.’*
Uždaryta taip pat ir Lietuvos 

Kraštoi Apsaugos Ministerija. 
Tai reiškia, kad bolševikai pa* 
naikino Lietuvos kąriųomenę.

Fašizmo makleris

gi Bulgarijos agentai dargi per
daug pasidarbavo* nes per de
šimtį dienų išleido dargi tris at
sišaukimus, kuriuose šaukte 
šaukia Balkanus susirūpinti sa
vo padėtimi ir skuboti susidė
ti su rusais, nes 
kiečiai su italais, 
kalbant fašistai.

Tie patys vėjai

rimą, kaip į vaistą nuo visų li>
‘ ■
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, PREKYBOS KOMISIJA

' Kaupo spaudoje.pranešta: 
/ ■ ' '

{ “Ryšium su Lietuvos TSR 
užsienio prekybos tvarkymo 
perėjimu TSRS Užsienio pre* 
'kybos komisariato žinionį 
rųgpiučio 7 d. įsakymų Nr. 
28į sudarytąją Užsienio pre
kybos komisiją nuo 1940 m. 
rugpiučio- ^4 d. finansų liau-

! dies komisaras panaikino.’’
Lietuvos užsienio prekybą, 

yadiųąsi* paėmė į savo rankas 
Maąkvą., 

• — ■ .... .. ■ ■■■—-
UŽDARĖ VISAS PRIVA

TINES MOKYKLAS 
•» . ’-----------

Justas Paleckis uždarė Lietu
voje visas- privatines vidurines 
thokyklas* paskelbdamas tokį 
“įstatymą”:

“privatinėms vidurinėms 
i mokykloms likviduoti įstaty-

mas.
“1. Visos privatinės viduri

nės mokyklos/ laikomos fizi
nių bei. teisiųių asmenų ir re
liginių organizacijų, nuo 1940 
m. rugsėjo. 1 d. uždaromos. 2. 
Visas 1 štr. nurodytų mokyk- 

t lų kilnojamas ir nekilnoja- 
’ mas turtas, kuriuo tos mo
kyklos ligi šiol naudojosi, 
perduodamas švietimo minis
terijai.”
Tai grynas reakcijos žingsnis. 

Kam drausti atskiriems žmo- 
nėms arba organizacijoms 
steigti ir laikyti mokyklas? Ai’ 
tik valdžios biurokratai yrą 

; kompetentiški mokinti jauni
mą?

■ ■ < i,/-' ■. - i. ■

Blogiausias, dalykas, kuris ga
ili atsitikti mjokslūi, tai — kai 
jisai patenka po Visišką val
džios kontrole. Centrąjizuota 

: valdžia jau įr taip daro daug 
.įtakęs į mokyklas, mokytojus 
[ir jų darbo kryptį. Ta įtąka re
tai būną, gera protiniam visuo
menes progresui, nes valdžia 
.pąnąųilpją mqkyklą». ^avo poli
tikai. O kuomet valdžia paima 
į savo raukas visas švietimo 
Ištaigas ir panaikina mokymo 
laisvę, tai mokyklos pavirsią 
valdžios propagandos įrankiais* 
— kaip tatai matome fašistiš
koje ItaĮijoje, hitleriškoje Vo
kietijoje ir bolševikiškoje Rusi
joje. 1

Raudopieįi okupantai dabar 
eipą prie mokyklų sųfašistiiM- 
nio Lietuvoje.

' ' , f

nepri- PANAIKINTA UŽSIENIO

PALEIDO Iš ELUS 
ISLAND

i

l

Pianistas Vytautas Bacevi
čius, atvykęs iš Pietinės Amo 
rikos į New Yorką, turėjo ne? 
malonumų. Imigracijos verši
ninkai jį sulaikė Ellis Islande, 
kadangi jisai buvo užsiregistra
vęs pas sąviet.ų konsulą. Jisai 

, šaukėsi Lietuvos generalinio 
konsulo pagalbos, bet konsulas 
jam nebegalėjo padėti, kaipo 
priėmusiąm sovietų Rusijos pi
lietybę. Komunistai rašo, kad p. 
Bacevičius buvęs įskųstas, nes 
jisai siuntė iš Argentinos kaji 
blegramą į Lietuvą, sveikinda
mas Paleckio “vyriausybę”.

Komunistai dažnai pameluo
ja, todėl nežinia* ar prieš p. Ba
cevičių buvo kpks skundas, ar 
ne. Bet jo įvažiavimą klausimas 
buvo svarstomas Washipgtone* 
ir valdžia davė pianistui teisę iš
būti iungtinėsž©felštijose 6 mė

nesius, kaipo turistui* kuoiųet 
vienas biznierius Brpoklyųe už
statė už jį $500 kauciją. EUis 

: Islande jąm teko išbūti tris sa
vaites.

I

i

ĮVEDĖ PREKIŲ KORTAS 
IR PANAIKINO

Šiauriausias iš visų politikierių, kurie šiandien iš 
Hitlerio malonės valdo Francuziją, yra vice-premjeras 
Pierre Lavai. Jisai daugeliu atžvilgių yra panašus į Vo
kietijos Von Papeną, kuris 1933 m. įpiršo seniui Hinden- 
burgui Hitlerį.

Bet Lavaiio praeitis yra kitokia negu to vokiečio. 
Jisai buvo sindikalistas (“aidoblistas”) ir pradėjo savų 
politinę karjerą, įstodamas į socialistų partiją ir veik
damas “kairiamjame” josios sparne.’ Po pasaulio karo ji
sai atsidūrė radikalų partijoje, kurioje jisai taip pat bu
vo vienas iš “kairiausiųjų”. z >

“Kairumo” mąska nukrito nuo Lavalio veido per 
Etiopijos karą. Jisai rėmė Mussolinio siekimus Afrikoje 
ir bandė, susitaręs su Anglijos užsienių reikalų ministe- 
riu Hoare’u, parduoti Italijai imperatoriaus Haile Selas- 
sie teritoriją. Paskui Lavalis sabotažavo Tautų Sąjungos 

• paskelbtas “sankcijas” prieš fašistus.
• Šiandien tas politikierius veda derybas su Hitleriu, 

siūlydamas Franeuzijoą “kooperaciją” prieš Angliją už 
tam tikras koncesijas iš nacių pusės. Atrodo, kad Lavai 
sutiktų net paskelbti Anglijai karą, jeigu Hitleris leistų 
jam perkelti savo vyriausybės bustynę iš Vichy i Pary
žių, kuris yra okupuotas vokiečių. Tik jo planui dar prie
šinasi maršalas Petain ir kai kurie kiti Francuzijos ge
nerolai, kurie visgi sarmatijasi eiti į karą už Hitlerį.,

Sovietinėm Lietuvos liaudies 
komisarų tarybos pirmininkas,. 
M. Gedvilas* skelbią* kad nuta
rimas apie įvedimą “prekėms 
pirkti lapų” yra atšauktas. “El
ta’* apie tai praneša;

“Kadangi Prekybos Liau
dies Komisaro š. m. rugpjū
čio 7 d. išleista iumtrukcija* 
įvedanti perkamuosius lapus 
tekstiles* galanterijos, odos 
prekėms ir avalynei, neiš* 
sprendžia ryžtingos kovos
spekuliacija ir pž^lkįs darbąw 
masiniu vąrtojim© dąikĮų 
prekyboje* Liaudies Komisą* 

/ rų Taryba nutaria:
“1. Nurodytąją Prekybos 

Liaudies Komisaro 1940 IX.7‘ 
insttuikeijų ATŠAUKTI;. l^J1* 
kus Buvusią ligi Šiol sistemą 
gyventojams minėtoms pre
kėms parduoti.

u2. Pradėti gpfe^tą kovą 
spekuliantais ir jų taikiniu 
kais padidinant uždedamas 
jiems bausmes.

“Pavesti Teisingumo Liau
dies Komisarui per trijų die
nų laiką parengti atitinkamą 
pasiūlymą.”
Vadinasi, jau buvo uždraus

ta pardavinėti drabužius, ąude* 
klus* batus ir panašias prekes 
he kortelių. Tai reiškią, kąd tų 
prekių Lietuvoje stinga. Matyt, 
bolševikiška “tvarka” sudęmo- 
rabzavo pramonę ir prekybų. 
Kol Lietuva buvo, ųepriklauso- 
ma, tokių prekių .trukumo ne
buvo.

Bet pasirodė, kad kmdeįėš 
tridauno nepašalipa. Ją! 1$PW 
sarai nutarė kovoti su šia eko-

j^Įęlbimąi Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pąčios Naujienos 
iria nąųdinga&.

-- ------—-------- -------- - I ................M.............. ....................................
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INSURANCE
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(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

•APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• ĄPDRAUDĄ NUO VAGIŲ.

| • APDRAUDĄ LANGŲ.

• TAVERNŲ ir namų «*vl-
ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
Httes.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 & Halsted St

■

Petainas, veikiausia, bus apgautas taip pat, kaip bu- »onuųįo gyvenę ligą paą^ 
vo apgautas senis Hindenburgas, ir Lavalis padarys ko- trintomis bąusujęuus “spėkų* 

. ‘M i M
■

R*JtIn5 atdara kas vakaras 
Iki S vai. Sekmadieniais — 
nuo • ryto Iki l vaL popiet

Uj nors Maurų “kompromisą” su nacių fįųrerjų.

i I. f Vengrų įsiveržimas į Rųmu-
; Rusiją* kuri taip smarkiai niją tokiu keistu kyliu, palie- 
įgyrėsi savo kariniu pajėgumu ir Įtkant visas vokiečių apgyventas 

Rumunijos dalis visgi po ru- 
i muilais* ir pradėta italų ofenzy- 
iva Egipte, Kremlio dėdes suju
dino ir. sujaudino. Ne tik visi 

: Balkanai sprunka, bet dargi Ar
timieji Rytai, nes italams prasi- 
įveržus, pro Egiptą, Turkija at
sistotų kiton pozįcijon ir pri
mintų rusams visus grąsinimus, 
kuriuos darė anie keršydami už 
susidėjimą su anglais.

Rusai vis daugiau ir daugiau 
jaučiasi supiami ašies ir bijo to 
momento, kuomet vokiečiai vėl 
iškas senas savo antikomunisti
nes teorijas ir pradės šventąjį 
karą prieš rusus.

Jei prieš šį karą Rusija, ko
kia ji bebūtų, butų susilaukus 
pasaulyje didelį pritarimą, jos 
puolimas butų sukėlęs audrą 
pasaulyje, tai po paskutinių jos 
bičiuliavimusi su fašistais, šios 
simpatijos pražuvo ir daugių 

! daugiausia pasaulyje gali susi
laukti simpatijų tik tiek, kiek 
kiekvienas užpultas kraštas.

Rusija šiandien pasaulyje ga
li laukti mažiau užuojautos, ne
gu dargi tokia Norvegija ar 
Holandija, gi prieš karą, kaip 
ten butų bebuvę, butų susilau
kus didesnės simpatijos. Ir bi
jodama susilaukti to laiko kada 
ji pasiliks viena, jau šiandien 
ruošiasi dar kartą keisti savo 
veidą ir vieton fašizmo gynimo 
pereiti į fašistų priešų pusę, 
taip sakant, kol dar visai afclu- 
alu, nori įtikinti pasaulį, kad 
ji prieš fašizmą ir tepamiršla 
pasaulis jos buvusius žingsnius 
ir bičiuliavimusi su fašistais.

kitais pasisekimais! visuose 
frpntųoįse, staiga, po paskutinių 
.įvykių Balkanuose, pasijuto la
ibai nejaukiai ir dargi nusigau- 
rdus: ką įi per metus laiko pa
siekė Balkanuose po kruopštaus 
jįąrbo ir nemažų truso ašis per 
pypkius miųutes, pastačius savo 
,ultimatumą Rumuiųjai, sugiio- 
• vė, ne tik sugriovė viską, ką 
Rusija buvo pastąčius., bet dar
gi ją įstūmė iš Balkanų ir tik 
požeminiu veikimu tegali užsi
imtu bet buvusis gaidiškas to
nas galutinai pražuvo.

Rusai pradeda visai kiton pu
sėn žiūrėt} ir bijo, kad po tiek 
sųkinėjimusi, pų tiek gudravi
mo, visgi ji gali pasilikti vie
na ii- gali jai prisieiti ateityje 
kųvęti vienai prieš visus gali
mus priešus* kurie seniai ruo
šiasi suvesti su ją sąskaitas, jau 
neskaitant yidaus pądėtyje, kur 
kasdien nepasitenkinimas didė-

Meilužiai pradeda tarp savęs 
šnairuotįs ir nors dar nei vie
nas peilio kitam galutinai ne> 
galanda, netoli tas laikas ir kas 
svarbiausia, Rusijos spauda pa
skutiniu laiku, kaįp visuomet 
po kurio, nors didelio nepasise
kimo, pradeda isteriškai burno
tis* kibti prie visų* neapsistoda- 
mą prie nieko* lyg nežinodama 
ką daryti.

Ir ne be pamatu.
Balkanai,, tas parako bosas 

Europoje, kur tiek interesų tu
ri visos pasaulio valstybės, bu
vo pajudinti. Ir pajudino ne 

-kas kitas, kaip patys rusai pa
sigrobdami Besarabiją, įkurda
mi dar vieną dirbtiną* buferinę 
respubliką, kurios pareiga buvo 
sudaryti /kelią tolimesniam ru
sų veržimuisi į Balkanus. Ir 
štai, vieton laimėjimų, vieton 
savo. įtakos padidinimo Balka
nuose* jie visai išstumiami ir 
pirmą kartą dargi oficialiai te
ko primipti Hitleriui, kad jis 
rusus apgavo, nieko nepranešė 
kas buvo Vienoje nutarta, vėl 
apsieita Jae Rusijos pakvietimo* 
vėl Rusijos pavaldiniai pamatė, 
;kad su rusais, “milžinais” nie
kas pasąulyįe nesiskaito ir kaip 

■ tik kąs svarbesnio tariama —• 
jie apeinami. Pasaulis jų galybe 
ir dargi juos pačius ignoruoja.

Ir jei to butų maža, Hitleris 
jau suteikė atsakymų Rusijai* 
būtent, pradėjo smarkią kovą 
prieš rusų agentus Vokietijoje 
— komunistus, sušaudė buvu- «• * *‘ sius aštuonis čekdslovakų sei
me atstovus komunistus, desėt- 
ką Bratislavoje, gi pasauliui pa
skelbė, kad nieko tokio nėra. 
Kaip rusai, taip vokiečiai su
pranta, kad jų draugystė taip 

■ilgai naudota prieš silpnesnius* 
pradeda irti, nes valgant atsira
do didesnis apetitas ir grobis 
jau ne toks didelis, kad abudu

Dar prieš Lietuvos galutiną 
okupaciją, aš rašiau, jog rusų 
užsiemų politika prądeda keis
tis ir buvęs nepaprastas bičįu- 
liaviinasis su fašistais gali pa- 

' sįhaigti ir gali dargi pradėti gie
doti tą pačią giesmę, kurią gie- 
dqjo Litvipovo ląįkais.

šiuos mano buvusius prięs 
tris mėnesius spėĮiojimus pas- 
kųtimąi įvykiai patvirtina, nes 
virtęs užsienių ręikalų viceko- 
misapi Višinskis, pasižymėjęs 
vįsose byĮose, kųriQ§ buvo nu- 
kreiptos prieš Stalino priešus 
ir tariamus svetimų valstybių 
agentus, daigiausia fašistinės 
tendencijos, įnešė naujas nor
mas užsienių reikalų komisari- 
jątan. Višinskis žinomas kaip 
vokiečių priešas ir didelis spe- 
cąs iiitrigaviiue. Su juo nesu* 
silygins nei vįenąs dabar tinęs 
Rusijos vyrąs ir .te kitų*

jį įjasjrinko Stalinas nąu* 
jos Buikos užsidnrift pradžiai.

paglemš vo- 
arba atvirai

pučia ir čia 
Amerikoje. Visai netikėtai teko 
susitikti su vienu Paragvajaus 
stipriu komunistų veikėju, su 
kuriuo teko sėdėti Argentinos 
kalėjime ir kuris buvo išvykęs 
į Argentiną parsivežti instrukci
jų. Ne čia vieta minėti jo pa
vardę, bet faktas tai labai svar
bus ir ypač mums lietuviams.

(Bus daugiau)

savo imperialistinį snukį!
Rusams nepasisekus iššaukti 

revoliucijos Rumunijoje ir ne
galėjus prijungti prie savęs 
Maldavijos ir tuos užbėgus fa
šistams už akių, tenka keisti 

. planai ir imtis naujos taktikos.
Visų laikų, nuo karo pradžios 

pasitikėjusi vien savo jėgomis 
ir ne tiek savo jėgomis, kiek 

i jai patogia situacija vokiečiams 
susikirtus su Vakarų Europa, 
rusai pamate, kad nei vienas 
nei antras metodas jai nežada 
laimėjimo ir nenoromis reikia 
kasti senus obalslus ir gretin- 

, lis prie pasaulio proletariato, 
; šauktis jo pagalbos, o kad ga
lima butų tų proletariatų susi
vilioti, reikia jam pataikauti, 
reikia jam parodyti, jog jie ir
gi prieš fašistus. Ir trečias in
ternacionalas arba teisingiau 
pasakius Rusijos agentai užsie
nyje, įsakė pradėti kovų ir agi
taciją prieš vokiečius ir italus. 
Ir tuo tikslu Prancūzijos komu
nistų partija išleido ilgų atsi
šaukimą,. kuriame ragina pran
cūzus vykdinti sabotažo aklus 
ten, kur užinteresuoti vokiečiai*

■

KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis.
Radau balandį ant pakopų 

lauko pusėje. Paėmiau jį ir 
įsinešiau į vidų. Atrodo, kad 
jis yra vadinamasis pašto ba
landis. Vadinasi, yra naudoja
mas žinioms nešti. Jis yra bal
tas juodom pažandėm. Kelias 
juodas plunksnas turi ir uode
goje. šiaip jis yra labai jaukus. 
Jei kam reikalingas, tai galite 
atsišaukti šiuo adresu: Mrs. 
Julia Srogis, 2515 -— 53 St.

St. Charles, III.
Vedybinio gyvenimo sidab

rinis jubiliejus
Spalių 5 d. Kazimieras ir 

Elzbieta čiapliai, gyveną First 
St. ir Fello Corner, minėjo sa
vo vedybų sidabrinį jubiliejų. 
Vadinasi, sukako dvidešimt 
penki metai nuo to laiko, kaip 
jie jau yra vedę. Tąja proga 
buvo surengta šaunia puota, į 
kurią atvyko, be vietos lietuvių, 
nemažas būrys draugų ir pa
žįstamų iš aplinkinių miestų ir 
ęi.iįcągPS- -...U, ii

žmones ir pasižymi savo malo
niu ir draugišku budu. Jie labai 
gražiai sugyvena su visais vie
tos lietuviais, o todėl turi daug 
gerų ir nuoširdžių draugų.

Į puotų atsilankė didelis bū
rys draugų pasveikinti jubilia
tus ir palinkėti, kad jie susi
lauktų auksinio jubiliejaus.

Visi svečiai buvo pakviesti 
prie stalų, kurie buvo apkrau
ti gardžiausių valgių ir gėrimų. 
Gaspadinemis buvo Ona Tama- 
šiunas. Domicėlė Braziąnis, Ve
ronika Vilkas ir Ona Stankevi
čius. Tai buvo tikra lietuviška 
puota, kurioje visi dalyviai tu
rėjo daug malonumo ir smagu
mo. Vieni dainavo, kiti korto
mis lošė, o dar kiti draugiškai 
šnekučiavo apie savo reikalus. 
Nė juste nepajutome* kaip greit 
laikas prabėgo.

Dar kartų palinkėję jubiia- 
tanis visokių linksmybių ir lai
mes, svečiai išsiskirstė.

Ten buvęs.

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted StrecĄ 

CHIGAGO, ILLINOIS 
m Canal 8500
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Zš Politikos Lauko
DEMOKRATAI

Šįvakar Masinis Unijų Mitingas Už 
Roosevelto Kandidatūrą

Įvyks Chicagos Stadione; Įžanga Nemokama
šįvakar Chicagos Stadione* unijų viršinna^aą išėjo uš repu- 

prie Madisop ir Wood gątvių, blikpnų kandidatūras. Bet jo 
j vyksta didžiulis masinis mi|in- pavaldiniai galvoją visai kitaip* 
gas už Roosevelto ir viso |lli- 
no» valstijos demokratų sura
šo kandidatūras lapkričio 5 d., į 
rinkimuose.

Mitingą šaukia Chicagos ir 
valstijos unijų sudarytas komi
tetas Demokratų kandidatams 
remti. Prasidės apie 8 valandą 
vakare. Kalbės Daniel TnĮMių 
Teamsterių unijom tarptautinis 
prezidentas* ir keh kiti žymus 
lyderiai darbininkų organizaci
jose, tarp jų Vau Bittner* €L I. 
O. plieno darbininkų vadas. Pu
blika raginama anksti susirink
ti* nes vietų visiems gali neuž
tekti.

Jis Vienaip, Nariai Kitaip.
Keletą dienų atgal Leslic 

Goudie, Chicagos Teamsterių

I Visų atskirų unijų virš n?n- 
kai, pienininkų, kepyklų, šofe
rių, ir kitų* i&teičįp pareiškimą, 
kuriame fSoudte pasmerkia, i r 
pareiškia, kad jų unijos fr jų 
nariai netik kad remia demo
kratus, ypač Roo^eveltą,, bet yęa 
paskyrę virš $1,000- demokratų 
kampanijos reikalams.

i

N^ijtenų-Acme Telepftoio
DĖS MOINES, la. — Franklin D. Roosevelt Jr., prezi

dento sūnus, kalba Drake universitete.

19-to Wardo Dėtų 
vių Demokratų 
Susirinkimas

kridgeport roofing and 
SHEET META L CO.

<W S.Habtec|St. VlCUry 
stogus, rinas, stoglangiu# ir 

sięuų apmušmuią.
' Misome bet ka. Atnaujiname Dėt

ir

Šauks masinį mitingą

MT. GREENWQOB — 19-to 
Wąrdo regųbai»U Lietuvių De
mokratų Kliubo paėųesiuię su- 
sirmkhnąa įvyk# ateinanti sek
madienį, tai yra spalių 27, 
Bprtkuuo. svetąinėj* 3260 West 
111 th St. , ,

Pradžia lygįąį aubų valandą 
popiet. Viųį šio wardo lietuviai 
malonėkite atsilankyti laiku, 
nes bus prakalbtos apie ateinan
čius rinkiiųųs. yra daug svar
bių reikalų aptarti.. Taipgi b is 
planuodamas masinis susirinki- 
mas. kitai savaitei.

Visiems pilnai užsįmokėju
siems bus išrašytos narystės 
kortelės. —Koresp, Jurėnas.

SUEIGA HALLOWETEN 
PROGA

M r. ir Mrs. Andrius Radise- 
ivičiai sekantį šeštadienį, spalių 
26 d., rengia “HaMowe’en’1 suei
gą savo “Our Corner Inu”, 
3200 S. Lituanica Ąve.

Andrius ir ponia Radavičiai 
neseniai nupirko minėtą užeigą, 
todėl “Hallo.ween” proga tiki

esi sukvįesti ir tuos, su kuriais 
iki šiolei dar nesimatė.

: Kerokite tuos, kurie 
garsinasi 

'‘NAUJIENOSE

apdraustas
n '

■

ffįįįf-ty?'‘,įįįlP^i^K .

Renjkite Lietuviška 
žyduką

Natban Kantei
MUTUAL L1QUU» 
CO. — Wholesair
4707 S. Halsted Si

Te) Boulevaro 0014

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSV ŽEMOMIS CASB

pėda 2c 
pėda l^c 
pėda 2c 
pėda 2c

Plieno^ Skerdyklų Unijos Už 
Rooseveltą.

Su indorsavimais Roosevelto 
kandidatūrai vakar išėjo dvi 
stambios Chicagos. unijos, Steel 
Workers organizing Committee, 
— plieka darbininkų unija* ir 
Packinghoųse Workers, Organ- 
izing Cominittee, skerdyklų dar
bininkų unija.

REPUBLIKONAI
Republikonai Abejoja Apie Willkie, Bet 

Tikisi Laimėti Valstijos Vietas
Yra Pasiryžę Pravesti Green į Gubernatorius

• d '

Lietuvių Demokratų Darbuotės
KALENDORIUS

PENKTADIENI* SPALIŲ 25—7:30 vai. vakare—Chicago 
R&litieal Club mitingas, Stanley Gautas, pirmininkas, 
6332 South Kedvate Avė-

SEKMADIENI* SPALIŲ 27—Masinis Mitingas, Herrine, 
Illinois, valandą po pietų. Kalbėtojai — Teisėjas 
Johp T. Zuris* Ak G. Kumskis, prezidentas Lithuanian 
Ilemoeratic League of Cook County.

ANTRADIENI, SPALIŲ 29^-7:00 vai. vakare, Garfield 
Parko Kliubo masinis mitingas salėj virš Napoleon re
storano, 3958 West 5th Avenue, Kalbėtojas Teisėjas J. 
T. Zuris ir kiti.

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 3-čią—2:00 vai. po pietų, 12- 
to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubo mitingas, Darhts- 
(iirčnas salėje, Wm. A. Popeli, pirmininkas.
7:30 vai. vakare—U-to Wardo Lithuanian Political Club 
mitingas, Ali Saints parapijos salėje, 107th ir Wabash, 
S. Petronis, pirmininkas.

PREZIDENTO ROOSEVELTO RINKIMINES KATROS

PIRMADIENĮ,
Nevv Yorke.
nuo 9 iki 10 v- v.

TREČIADIENĮ, SPALIŲ 3.0, iš Constitulion Hali, AVash- 
ington, D. C., radio stotys Chicagoj—WBBM ir WGN, 
nuo 9:15 iki 10:00 v. v.

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 2, Mumcipialė
Clevelande,, radip stotis C|iicagoj„ ^VMAQ, 
vai. vakare.

RINKIMŲ IŠVAKARĖSE* LAPKRIČIO 4/ iš
Hyde Park, N, Y., radio stotys, WBBM, WGN, WENR 
ir WMAQ. Apie 9 valandą yakare.

SPALIŲ 28, i$ 
Chicagos rncfių

Madison Sąuarc Garden,. 
stotys, WMAQ ir WENR,”

nuo 8 iki 9

§ąv© nami|

MASINIAI MITINGAI CHICAGOJ

ŠĮVAKAR—Chicagos Stadium kalbūs Dantei Tobįn, pre 
ridentas Teamsters Union, ir kili. 8 v. v. Įžanga nemo- 
akma

SPAIJŲ 29—Nepriklausomų Balsuotojų Komitetas RoQ.se- 
vellui Remti, Masinis Mitingas, Chicagos Stadium. Kal
būs Mayor LaGuardia iš New Yorko, Vau A. Ėittner, 
C. 1. O. plieno unijų vadas* ir kiti.

■R • ___ . 7 ___>— - -.______ ___ _
Išpardavimas! čeverykai Visąi Šęiųtąil
Vyrų Čeverykai ir
Oxfords Specialiai

. Genuine
Goodyear

Motery čeverykai

Sudrumstas, nepastovus ūpas 
i vyrauja repųblikonų partijos 
.viršūnėse ir centruose Chicagoj. 
Patys partijos lyderiai, nežiū
rint optimistiškų viešų pareiški
mų, yra gana pesimistiški apie 
kandidatą į prezidentus, Wcn- 
dell WiHkie, bet jie tikisi laį- 

i.mėti bent svarbesnes valstijos 
vietas,.

Nepasitenkinimas Willkie’iii 
yra gana didelis. Svarbiausia 
tas, kad jo rinkimines kalbos, 
transliuojamos per radio visai 
Amerikai, dažnai yra labai ne,- 

i apgalvotos, neatsargios, ir duo- 
J da opozicijai visokiausių pro
gų ir jį asmeniniai ii- partiją 
atakuoti.

į Green’o Kandidatūra.
Bet vąlstijiniąis kandidatais 

partija turi didelį pasitikėjimą. 
Gal nepasiseks daug ką laimėti,' 
bet lyderiai tikisi pravesti į gu
bernatorius savo kandidatą 
Dwight H. Green, kuris kaip 
Chicagoj, taip ir už Chicagos 
yra ganą populiarus.

Įvairiuose šiaudiniuose balsa
vimuose jis kol kas turi pirme
nybę, kuo negali pasigirti kan
didatas Willkie- Tiesa, Gį-een 
stovį ųe taip jau toli priekyj 
demokratų kandidato į guber
natorius Įlershey, vienok jis 
pirmenybę turi.

Brooks j Senatorius.
Kiek silpniau laikosi republi- 

konų kandidatas į senatorius 
Wayland C. Brooks, bet repu- 
blikouai tikisi ir jį pravesti. 
Demokratų sąraše kandidatuoja 
James Slattery, kurio terminas 
senate jau ciną prie pabaigos.

Daugiausia pinigų į rinkimus 
pila republikonų kandidatas j 
prokurorus Oscar Ndson, bot 
jis neturi pąčių rępublįkonų 
nuoširdaus pritarimo, ir vargu 
praeis. Jis nori Cook apskričio 
prokuroro vietos, kuriai vei 
kandidatuoja Thomas J. Court- 
ųey;

Chicagos Advokatai 
Atranda Courtney 
Tinkamu Kandidatu

Indoršuota 12 į teisėjus

Chicagos . advokatai mano, 
kad prokuroras Thomas J. 
Courtney, deinokratų kandida
tas, tai pačiai vietai kitam ter
minui yra tinkamesnįs toms 
pareigoms, negu jo rcpubl ko- 
nas oponentas teisėjas Oscar F. 
Nelson’as.

I r.

Vakar, kaip ir prieš kiekvie
nus rinkimu^, Chicago Bar 
Asociacija, įtraukianti beveik 
visus šio miesto advokatus, jat- 
laikė savo baisąvifaą nusprenclį- 
mui kandidatų tipkamumo į 
prokurorus ir munlcipalio teisr 
mo teisėjus. 'l°‘

Kad laimėti įsociacijos indor- 
savimą,. kandidatas turi surink
ti bent trečdalį visų balsų.

Už Courtney pasisakė 1,467 
advokatai, o už Nelson’ą 4*72. 
Iš kandidatų į teisėjus daugiau
sia balsų gąvo republikonas 
Edgar A. Jonas. Iš bendro 2,173 
balsų skaičiaus, jis surinko 
1,789.

Kadangi bus renkama dvyli
ka teisėjų, tai oficialų advoka
tų asociacijos indorsavimą gau
na pirmieji dvylika kandidatų, 
surinkę daugiausia balsų. Bal
savimo rezultatai buvo sekami:

Indorsuojami
Edgar A. Jonas (R) .... 1,789 
Edward B. Casey (R) 
*IIar. P. O’ConneH (D) 
Theodore F, Ehler (R} 
Chas. F. McKinley (R) 
*Frank M. Padden (D)

- Samuel Heller (R) ....
Wm. E. Helander (R) 

Adamowski (D)
Brande (D) ....AJ. M 

*Gibs. M. Gorman (D) 
Harry

$2.37—$2,97
IR AUKŠČIAU

Nuo AAĄ iki EEE 
Su Arch Stipport

Paaugusių Mergaičių !y Vaikų Čeverykai $1.07 ir $1.97 
Speciali kaina........................................................ ■ Tt

BURDEEN’S SHŪE STORES
3434 SOUTH HALSTED STREET “

Vaikų čeverykgj
Taip žemai Kaip

ir auk$.
Garantuoti Ilgam DCVėjimui

Šįvakar 15-to Wardo 
Demokratų 
Susirinkimas

$įvakąr svetinėje adresų 
6908 South Westcrn avenue, 
įvyksta svarbus 15-to waF(lo 
Lietuvių Demokratų Kįįubo su- 
steipklipus. Visi wiųi yra kvie- 
čiami atsilankyti ir atsivesti 
savo draugus, nes. turėsim sve
čių, bus įlahs, ir galėsim net 
pasisukti; Prieš rinkimus visi 
j mus domę kreipia ir ieško, 
pritarimo.

Kalbės keli’ lietuviai politikai 
ir svečiai iš miesto. Kviečia 
pirmininkas J. Daujotas ir rase. 
Tarvidas.

1,735 
1,699 
1,678 
1,639
1,621
1,610
1,496
1,193
1,120 
1,054 
1,097

860
825
783

N. Prjtzker (R)
Neturį indorsavimo

* George B. Welss (D} 
*Matt. D. Hartigan (D) 
*Jos0ph J, Dručkei- (D).
*LeRoy H.ackctt (D) .... 651 
Helm. C. Patterton (R) 
Witliąip J. Grace (R) 
*Joseph B. Hermes (D)

> WiJliaių' p. Haynes (R) 
*Į?VUUcis Bor-rcUi (D) ... 
Aiva L. Bątęs (R) 
John II. Lyfe (R) ,..
Žvaigždutė? O atžymi

540
476
361

267 
247

. 170
....

lųęnis, kilyje dabartiniu lųetii 
eina teisėjų pareigas; R — Re- 
publikonai; p — Demokratai.

-w ■B"

Ą UI.ENDEI) TVHIBKEY. T0 7o Neutral SpirituVRIVATE IM>END ______
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KAINOMIS 
2x4 ...................................
1x8 ----- - -----------------
Plastęrboard ..... ...........
VVallboard ............. kv.
S pečiai Malė va, reg. $1.95, 

dakar --- ------------------ $1.25
j $3 Vertės Maleva ...........  $1.95

Cedriniaj Postai (7 pėdų) lOe 
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrą! 

NEREIKIA CASH. 
Ąpskaitliavimas 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. iJki 1?
vai. dienos.

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.

optometristai
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

Tel.'CICERO 5306

C.&M.PAHGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriau*) »r 
.stipriausi

FOX HEAD ALV
Vypai-Likieriai-Gf rimai 

’ į visas lalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, TLL.

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš n d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Tortas O - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000,00
Dabar Mokame 
tetua Pinigus, Duodam Paskor 
laa Ant Natnų 1 iki 20 mt.

LPAN ASSOCUTONotCteagų 
lUSTlN MACKIEWWH, Pm

Vąl. 9 iki 4. $er. 9 Iki 12
Sub. 9 iki & vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

savinos tederally 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
T«k YlRginla 1141

• FOTOGRAFAS

CONRAD ■
FOTOGRAFAS fOll

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomi?. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St, 
Tel. ENG. 5833-5840 i-:

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS <4Q E
išima Už .......... ..
PRAKUVIMAS $Efl Art
LigoBiMėje ...............
RAUDONGYSLIŲ $,^C nn 
Išėmimas ir LU°n- 
REUMATIZMAS M AH 
Greita Pagelba .......
GYDO YI3A8 LIGAS
Ekzaminacf ja ■ $1 Ofi
ir vaistai ................... I «UU
DOUGLAS FAKK HOSFITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicaga

inąmę Dęnturęs t IK gamintojai jau pe^ sųvirS 18 metų® 
rU(įą k užsakymą nuo, įteikite, leiskit mum? parodyti >

IVĮes. esame puikių dantinių pleitų

kOĮUbinącųą PERMATOMO PLEI 
TO su NEW HU£ DANTIMIS '

Pataląyųąąs $1.Q0

ir 
aukščiau

•* . •

IkMes ganūaąmę- Dęnturęs tįk 
wgavę įspai ’ 
Waisniucxt.ų rįentįs.tų.
f ‘ APSKAIČIAVIMAS 
'B ■' DYKAI. ’

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

LawnM Joniai Laboratoifa
Atdarą nuo 9 r. iki 8:30 y. v.—Suktomis nuo 9 r. iki 5 v. vąk.
3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė.

Tel. La.wndate 2908 Tek Monroe 9251
30 N. Dęąrborn — Stąte 9649

ROOM 800

Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.ES.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:13 YkL ryta 
Subatomįs nuo 8:30 iki 9:15. 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

' vai, 
. išgirskit v 

tnųįtką h 
‘pran

domina
ATDARA kasdien 9 iki e

GARSLNKJTĖS “NAUJIENQ8fl
; kaiata ĘtU J tu Krąutuyefe 

kurios Skelbiasi Naujienose.

’ * ‘ ./■ A,.;’. ' .-V , ;■ j1";
» 'a I * f .

;. . rf'AZKi t■< ’, J? • •,
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Balsavimams besiartinant.
Lapkričio 5 tai labai reikš

minga diena. Tą dieną Jungti
nių Valstijų piliečiai išrinks 
prezidentą ir daugelį kitų aukš
tų valdžios pareigūnų. Rinkimai 
palies tiek visą kraštą, tiek 
kiekvieną valstiją paskirai. Vi
sų musų pareiga yra balsuoti 
už tinkamus kandidatus, atsė t, 
tokius kandidatus, kuriems ru
pi šio krašto žmonių gerove.

Mes visi turime atsiminti, ko
kių sunkių laikų buvome susi
laukę republikonų laikais. Kai 
krašte vyko didžiausia ekono
minė katastrofa, tai gyventojai 
turėjo pasitenkinti pažadais. 
Juo daugiau buvo daroma pa
žadų, juo daugiau kraštas smu
ko ekonomiškai. Visi a įsimena
me, kas atsitiko 1929 metų ga
le ir vėliau, kol Rooseveltas at
sistojo prie vadovybės vairo. 
Tokių laikų vargu kas norėtų 
sulaukti.

•O jei nenorime, kad tie lai
kai pasikartotų, tai turime ir 
vėl prezidentą Rooscveltą iš
rinkti.

Kaip žinia, į Michigan vals
tijos gubernatorius kandidatuo
ja Dickinson. Mes jau turėjome 
progos patirti jo gabumus. Tai 
susenusi davatka, o ne adnrini,-

tratorius. Jam daugiau rupi 
dvasiški reikalai, o ne žemiški. 
Jis vėl pasirengęs įvesti prolii 
biciją, kuri buvo didžiausia ne
laimė Amerikos žmonėms.

Dabartinis republikonų kan
didatas į prezidentus yra gerai 
žinomas savo paiankumu stam
biajam kapitalui. Tikėtis, kad 
jis galės padaryti ką gero dar
bo žmonėms butų nesąmonė.

AR SNIGS, AR LIS - SEKMADIENĮ IR VĖL
Ha

Paskyrė Savaitę 
Groserninkų 
Pagerbimui

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLEITU
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos 
- tru-fit 

PLEITAI
K^ab. kaina

Kggaigy $9-50
>r aukse.

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... 4 .00 ..
d'ena ■ ir auks.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2158 VVEST 63r<l 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 dentistų.

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

PRA1SED 
FROM 

COAST 
TO 

COAST!
No matter what you’ve tried without 
success for unsiphtly surface pimplea, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Litniid Žemo—wnich quickly relieves 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST nealing. 
30 years continuous successt Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe casea 
rnay need Extra Strength Žemo.

Detroitiečiai turės progos 
pamatyti “Kai gėlės 

žydėjo” operetę.
Pirmyn choras iš Chicagos 

atvyksta į Detroitą, kur lapkri
čio 10 d. pastatys scenoje “Kai 
gėlės žydėjo” (Blossom Time) 
operetę. Operetė bus suvaidinta 
svetainėje, kurios adresas yra 
— 5969 — 1 1 St. (prie ,Mc 
Graw). Pradžia 3:30 vai. po 
pietų.

Faktiškai tai bus Dailūs cho
ro parengimas. Chicagiečiai at
vyksta tik programos pildyti 
Vadinasi, jie bus svečiai artis
tai.

Pereitą sezoną pirmyniečiai 
su “Kai gėlės žydėjo” turėjo d’- 
džiausį pasisekimą. Visi, kas tik 
matė, tvirtina, jog ne tik p.t 
operetė yra nepaprastai graži ir 
įdomi, bet ir Pirmyn choro an
samblis tiesiog žavingai ją \ai- 
dina.

Visi detroitiečiai būtinai kvie
čiami į kalbamą parengimą at
silankyti. Tikietai jau pardavi
nėjami. Juos galite gauti iš 
Dailūs choro narių. Perkant iŠ 
anksto reikia mokėti 85 centus 
o prie durų — $1.00. Rezcrvuo 
tos sėdynės — $1.50.

Mirė Ona Druskinienė.
Spalių 16 d. pasimirė Ona 

Druskinienė. Palaidota ji liko 
spaiių 19 d. Palyginti buvo dar 
nelabai sena moteris. Sirgo gi
na ilgai. ‘

Velionė priklausė L.A.P. Klu
bui, kuris suteikė ir paskutinį 
patarnavimą, kaip ir visiem* 
savo nariams.

Parengimų kalendorius.
. Dailūs choras pirmą savo pa
rengimą turės lapkričio 10 d. 
Bus pastatyta scenoje “Kai gė 
lūs žydėjo”. Antras pareng'mas 
įvyks gruodžio 31 d. Tai bus 
pramoga Naujiems Metams su 
tikti.

LA P Klubo parengimai įvyks 
vasario 9 ir balandžio 20. Va
dinasi, po Naujų Metų.

LPP Klubas rengia savo va
karą sausio 19 d.

Dailės choras jau turi paė
męs daržus piknikams. Pirmas 
piknikas įvyks birželio 8 d., o 
antras — rugpjūčio 24 d. t

Sokolų salėje “Pirmyn” choro dainos skambi

< Ak i

r "K?

Ona Skevenutė — Mitzi, Schuberto numylėtinės rolėj
Kada-ne-kada matėme puikų Rukštela, Juozas Žukas, Adolph 

parengimą, bet šį sekmadienį Casper, 
tai tikrai turėsime progą maty- Juozas 
ti gražią operetę “Kai Gė ės Žy-1 čiunaitė, p-le 
dėjo” (“Blossom Time’’).

Tai viena iš populiariųjų ope
rečių, kurias amerikoniška pub
lika taip -mėgsta, šią operetę 
mums perstatys garsusis “Pir
myn” choras, 
žinomas savo 
tais ir vaidinimais 
cagoje, bet visoj 
net Lietuvoj.

Visi atsimenam 
pavasarį tas choras mums pui
kiai tą patį veikalą perstatė. 
Komentarų apie tai čia nerei
kia; kurie jį matė — pageida
vo, kad ir vėl butų pakartotas. 
Tas pakartojimas ir įvyksta šį

papro

kuris yra gerai 
puikiais koncer

ne tik Ghi- 
Amerikoj ir

kai pereitą

Dainuos garsus solistai
Veikalo vaidinimą išpildyti 

“Pirmyn” choras sumobilizavo 
tinkamiausius charakterius ir 
vaidylas lietuvių tarpe. Žymes
nes roles operetėj vaidins šie 
pasižymėję asmenys: Genovai
tė Giedraitis, Ona Skeveriutę, 
Al. Brazis, Jonas Avel’s, Jonis

Jonas Dambrauskas, 
Tarnas, Kristina Ktis- 

Rimkaitė, Ona
i Dovginienė, Bruno Bruknis
(Brooks), p. Rypkevičiene, Vik- 
toria Deveikis, Kristina Mille- 
riute, John Faiza, BrUiio Nor
mali ir daugelis kitų mažesnė
se rolėse.

Parodys “meno spėkas”
Šį sekmadienį dar kartą 

“Rirmyn” choras parodys savo 
menišką galybę ir savo skam
biomis dainomis visus žavės. 
Kad viskas butų tikrai menlš 
kai atlikta, — choro mokyto 
jas Kazys Steponavičius sten 
giasi iš paskui.iriosios.

P-ia Steponavičienė tebėta 
ligoninėje

Jam šiemet yra daug sunkiau, 
nes jo nuolatinis asistentas — ■ 
jo žmona dar vis serga ir dar 
tebėra ligoninėj. Bet viskas bu 
labai gerai ir turėsime smagiu 
programą. Tat iki pašimatyriiu

—J. Taspats

GERB, Naujieną skaityta- 
Jos ir skaitytojai pratoasd 
pirkinią reikalais eiti į 
ta* krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

Demokratinės Sąjungos 
susirinkimas.

Demokratinės Sąjungos susi
rinkimas įvyks spalių 27 d., 10 
vai. ryto, Miltono svetainėje 
(2381 — 24 St.).

Visi nariai dalyvaukite, nes 
turime svarbių reikalų, kuriuos 
turėsime aptarti. Ypačiai ture* 
sime surasti būdų tinkamesnei 
agitacijai išvystyti. —Rep. Juozas Žukas

Iškilmingai Atiden
gė a.a. Agnieškos 
Gribinienės Pamink.

Dalyvavo daug žmonių

d., Tautiškose kapinėse įvyko 
iškilmingas atidengimas amži
nai atminčiai velionės Agnieš
kos Gribinienės 
minklo.

Apart giminių, 
sėtinas skaitlius
mos gerų draugų, kaip tai: 
dotuvių direktorius Julius Lili- 
levičius, dėdė B. Vaitekūnas, 
kuris šiai progai pasakė atatin-

puikaus

dalyvavo

pa

pu- 
šel- 
lai-

JACK’SWIFI>

THE CAPTAIN OF THE WHALER 
PPEPARES TO A0ANOON SHIP AS THE 
GREAT ANTARCTIC PACK C LOS ES IN.

NO RESPONSE 
TO OUR 
WiRELES5, 31R

šioje šalyje atsirado 
s taip sakant “pakrikštyti” 
vai tęs vienu ar kitu vardu, 
.gerbimui y pa tos, paminėji- 
ui svarbaus ;

rengia eilę išpardavimų, kad 
parodyti kaip gerai jie visados 
gali aptarnauti publiką. To
kius išpardavimus . rengia ir 
Midvvest groserninkai, visose 
Midwest krautuvėse — o jų yra 
500.

Kiekviena Midwest krautuvė 
yra savininko 'vedama. Savinin-

1941 METŲ

PARODA

lui svarbaus įvykio, raginti kai rūpinasi visados patenkin- 
mones prie civilių priedermių pirkėjus ir jų milžiniška or- 
tlikimo arba atkreipti domę į ganizacija jiems padeda tai at- 
varbias roles, kurias įvairios | 
rūpės lošia visuomeniniame ’

BUDRIKO RAKANDŲ IR 
RADIO KRAUTUVĖJ

siekti.
Pažiurėkite i 

bima šios dienos €
Midvvest skci- 
“Naujienose”.

• Vienas iš svarbiausių biznių Easite daug pinigų sutaupinan- 
visoje šalyje yra smulkmėms-bargenų. (Sp.)
kas, taip vadinamas “retail”, —I 
o smulkmeniškų biznierių tar
pe maisto pardavėjai, groser
ninkai, ima pirmą vietą.

Jei kįp>-susidaro kolonija gy
ventojų, tai groserninkas yra 
tos kolonijos pirmutinis biznie
rius. Maistas kasdien reikalin
gas; kur tu nebusi jo reikia.

Ši savaite tad buvo paskirta 
pagerbimui visos šalies “re
tail” groserninkų. O atsimokė
ti už tą garbę, groserninkai

Po iškilmių dalyvavusieji bu
vo pakviesti atvykti į Gribinų 
šeimos namus, 4001 Brighton 
Place, ir buvo nuoširdžiai pa
vaišinti. —B. Vi

tose krautuvėse, ku-Pirkite 
rios garsinasi “NAUJIENOSE” i

čių bargenų.

VAKARIENE
Rengia Roselando Moterų Kliubas 

Subatoj, Spalių (Oct.) 26 d., 1940. 
Prasidės 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Darbininkų Svet., 10413 So. Michi
gan Avė. Šokiams . Grieš Stan Les- 
čausko Orkestrą. Bus gražus progra
mas. Įžanga Išanksto 50c, .prie du
rų 60c.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

n and i nevisi

Čionai rasite visas radios. visų 
žymiųjų Amerikos išdirby s ė i ų, 
Philco, Zenith, RCA Victor, 
Farnsworth ir kitus. Radio su 
kuria galima padaryti rekordą.

GERIAUSIS MAISTAS
ŽEMIAUSIOS KAINOS 

PAS “MIDWEST STORES”
SPECIALUS IŠPARDAVIMAS, PENKTAI), ir ŠEŠTAI).

SPALIŲ 25 ir 26
“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS GRYNOS SMETONOS

SVIESTAS S sv. 32c
PUIKIAUSIAS PADARYTAS! 92 ŽENKLŲ AR AUKŠČIAU 
“MIDWEST” GARUODINTAS
PIENAS Puikiausios Kokybes aukš. ken. 4 už 240
“PILLSBURY’S” SNO-SHEEN
PYRAGAMS MILTAI 44 unc. pak-
“LIPTON’S”
Juoda Arbata 20 arbat. maiš. pak. 20c V4 sv. pak. 23«

220

9 ir 10 tūbų Radios gražiose ka
binėtose; sena radio mainant 

$59.50
8 tūbų automatiškos Radio Kom
binacija, nati maino rekordus, 
padaro rekordus, už ...... $59.50

200 Radios po $9.95, $18.50^ 
$29.50, $45.50

Aliejiniai, Angliniai, Gasiniai pe
čiai, didelės mieros dėl 4 kamba
rių, nupiginti po $27,50 ir aukš- 

čiaus. Lengvi Išmokėjimai. •

aukš. ken.“MILNUT”
ORIGINALIS HORMEL PRODUKTAS
SPAM .. 12 unc. ken.
BLYNU SYRUPAS
“VERMONT MAID”
ČOKOT ADTNIS AR REGULTARIO SKONIO
OVALTINE did. pak. 61c

12 unc. net. būt

3 UŽ 17<

160

maž. 340
KŪDIKIAMS VALGIAI 3 ken. 22c

7*4 unc. pak. 2 už 25c 
3 unc. pak. 2 už 19c

“GERBERtS 
“DROMEDARY” Pitted Dates 
“DROMEDARY” ŽIEVĖS

Jos.F.BudrikFURNITURE HOUSE
“CRISCO” l.sv. pak. 17c 3 sv. ken- 450
^DINTY MOORE” BEEF STEVV 24 unc. ken.15c
“DINTY MOORE” CORNED BEEF AND CABBAGE ken. 23c

24 unc. ken.

3409-11 S. Halsted St.
Tel. YARDS 3088.

WCFL, 970 k. žymi Radio Valan
da 5:30 iki 6:30 nedėlios vakare.

SV. 130
3 už 10c 

Dideles galvos 6c

“KING KOLE”
BACON SQUARES iy2
“HERSHEY'S” Cokolado Saldainių, šmotai

•„ ICEBERG SALOTŲ GALVOS

NES PIGIAU

WISCONSIN KOPŪSTAI 3 sv. 5c
TEXAS BESĖKLĖS GRAPEFRUIT 96 mieros 3 už 10c
“AMERICAN FAMILY” Muilas did. šm. 50
“AMERICAN FAMILY” Trupiniai__ 2_
“LITTŲE BOY BLUE” LAZURKA

maži 17c 2 did. pak. 39c
2 būt. 17c

“LITTLE BO-PEEP” AMMONIA Kvt. būt. 22c
“OCTAGON” SKALBIMUI MUILAS 5 šm. 19c
DYKAI SILVERWARE SU KIEKVIENU PAKELIU 
“MAGIC WASHER” did. pak. gjc
“KITCHEN KLENZER” ken. 50
“AUTOMATIC” Muilo Trupiniai 2 pak. 290
“WILSON’S”
“IDEAL” šunim Maistas sv. ken. 3 už 25^

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

PIRK NUO

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimų Rei
kalais Eiti t tas Krautuve*, 
kortai Skelbiasi Nanjicnn—

f"S3HS3UJ3U • S3SNV3T3 • S3HAOOS

n a an°A

•Zepo; auunj^ Zjj, *ooj ‘įboįojouooo 
‘apuaS puti oind—autjBjjĮB sj auunj^

•paji} poj jro pauoppaj pue paiBįtjjĮ 
aus šaAg anoX jaAsuaųM pus 2uįujoui 
pus lųStu 9unnp\[ jo sdojp om;
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THE LlK5<5ER IS 
DOOMED. WE’LL 
HAVE TO TAKE TO 
THE FLOATIN’ ICE 

AT ONCE.

AVOOX XS3A 31dWIS SIHA
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R. ROŽES KUORAS PAGERBĖ 21 NARĮ
išbalino w dovanomis

—Vestis, Vmfa9LKitdŠ žifitftfš iš Cicero—
holme Community Hali, 18 st. 
ir 51 Avė. Užprašo visus val
dyba, John F. ZinkeI, preziden
tas, ir R. Ketvirtis, sekretorius.

Juda-bruzda Kareivių draugi
ja 3 dienai lapkričio. Turės sa
vo metinę vakarienę, banketiį 
Litibsybeš švėtaihėj. Girdėjau, 
jog bus ir programas. Rengimo 
komitetas A. L’. Matulis, K. An
drijauskas; K. Liaudauskas de
da pastangas pat engimui nusi
sekti. Aš nei kiek neabejoji/ 
apie pasisekimą, nes draugijoj 
darbuotojai turi getą patyrimą.’

Našliai n’eškąūdžia
Nagi, “Našlių Kliubas” taipgi 

nesnaudžia. 2 dieną lapkričio/ 
Šemeto svetainėj turės s'UVo pa
rengimą. Gera lietuviška muzi
ka, skanus užkandžiai. —D.

ČIČfcfio. — Praeitų šeštadie
nį Liuosybės svetainėj Raudo
nos Rožės Kliubas atliko savo 
metines iškilmes. Pagal kliubo 
narių skaič.ų tai publikos buvo 
nedaug. Programas pradėtas 
vietoj 8 valandos, apie 8:45. 
Mtft vis imta daugiau putli-* 
kos.

štai ką reiškia “v. v?*
Tai blogas žmonių paprotis 

laukti valandų vidau. Gal už
tat ir yra vartojama “v. v.” 
Jaunimo Kultūros Ratelio cho

ras gerai užs.rekomendavo, tik 
komedija “Dvi Kūmutės” pa
gadino ūpą. Tokių ir panaš.ų 
vaizdų, įvairių šlykštybių ir 
taip' nestoka.

21 kliubo narys gavo dova
nas už neėmimą pašalpos per 
20 ir 10 metų. Tos dovanos 
kHt/Hui atsėjo apie $300. Ji/ 
Jalinifhž p'afsfrnavo liiiėšfo aš> 
šorius, Mr. CHėistenson. Dova
nų gavėjai sti sdvb artirriestoaitf 
viršutinėj svetainėj turėjo' šatt- 
ny bdhketą, kurį ruošė Mr. ir 
Mrs. Pilkiš. Valgis labai škU- 
nUs’, visi pilnai patenkinti. Po 
Užkandžių kiekvienas išreiškė 
savo nttbfiioHę, linkėdamas 
daug metų kliubui gyvuoti.

Griažtos vestuvės
Parapijos svetainėj įvyko 

šakini vesttivių puota K. Kiškų-

Taip, Mes Jau 
Esam Praturtęję 
Meno Spėkomis
Vienam suklypus, kitas m’elai 

užima jo vietų

vo nčs jaunieji turi pla
čiu gih’iinę. Jų tėvai seni Vie- 
tefe gyventojai, ypač Kišk u na*. 
Daug brolių, vienai kunigas*, 
kitas geras laikrodininkas.

šameto svetainėj taipgi bu
vo parėrig frifts biznierių ergą

tį.
* 1 KlovairtiČČlai hitfkšmatts*

daliji pareiiglinai šį teštodiė- 
riį, spalių 20 d.ėną: Šėm'cto sve
tainėj baliavoja’ KoVainiėjlu 
Klii/bo ntririai ir visi to’ krašto 
lietuviai ^uširenka ir 
kai laiką praleidžia.
tamsta.

Vyrų Reptrbfikon'iį
ttirės' ša'vo p'arenginią Park-

draiĮgiš-
Afeik ir

kliubas

OrtA GtžAUSKIENą.. 
po .tėvais Krasauskaitė 

gy v. 4948, S. PrtncėtAn Avė
Persiskyrė su šitio pašaūlid 

ipaUų 23 d.,. 12:15 vai. po piet, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
fjfrpųs Mfifžėikių apskr., Ak- 
<nenii’i£s pėrap., Karperių kfri.

Amerikoj išgyveno 34 m.

itoth. ir Š’dįitiiė Ward, aptikę 
otfttjčid Itotfi. žėrite John 
Ttbtfijr Mičfifcl W&rid 3 sese
rį. OĮtfhį to ftš vyrų Viri-

taĮ to 
p 
M

/«

d; Veli 
rites

ttiadib’nį Sbkčlų švėt., 2313 So. 
Kėdziė Avė., kaip 3 vai. p. p. 
Pirmyn choras sii savo moky
toju K. StepOna'vičitrm pryšaky
je, atidarė šio sėzbho nieko' ir

' • J e »
m'Užikos s'ezori’ą. šiamė pirma
me ciiicagiecių vdka’re bus su
vaidinta viėria iš gražiausių 
d:peėėčių “Kai Gėlės Žydėjo*' 
(“Blossom Tim’ė”)', apie pdsatt- 
ūd gdršųjį kompdzltbrlį, Franz 
Schttoėrt.

Prisiminus pirmą kartą
Suiikū butų impiešti raš.tli 

tas visas veikalo sukurtas gro
žybes, damas ir muziką, ėd
rios taip žavingai puošė sceną 
ir tuoin pat laiku linksmino L’ 
žavėjo klausytojų sielas pirma 
kartą. Tik tas gan tariamo vei
kalo grožį suprasti, atjausti, 
ka’š tūrėjo progą jį drūtyti pra
eitais metais vaidinant. Aš, kaip 
šiandien prisimenu praeitų mė
tį vaidinimą’, kaip šiandien ma
tau tą škaitiin’gą pUbl.ką, kuri 
buvo tižpildžilis Sokolų šVeia.- 
rię ir kuri stf kup ritirtt širdim 
linksmybių kėlė bvaė jas ir 
džia’ugšm’iiigdi sveikino art stri’š 
mėgėjus, reikšdami padėk j 
jiėriiš iiž jų gražų ir talefltitt- 
gą vaidinimą ir dainavimą. Šį
met, rodos, visi tie patys me
no mėgėjai rinksimus susirin- 
klišiį fittbitkį. Tik Vifefih musų 
hhlė$toflto ir Hiylimd toeh.ninke, 
A ič SČi č ik iii t ė - Štėpo n a v. - 

dėd^i^va’ūš. Nė’rfa yvaus 
fo’dėi, kiiii j Jį žia'iiid . fi$a laiko 
f/fligitidžAiš. Męs' tdtcii jrčisimin- 
š/iii, šit ;ų)gaif:i ii/ikėdami jai 
kilo ^rėiČraiis'idi įiiišVČikh ir vėl 
ktič(i tdtiitiš valan
das’. ijtidėR, Ah'biiiitė, ines ta- 
įš’ feiikiirm..v,

iį pžrtattnaf-

kito rtto'sį riėrfldŽtoii toėgiania 
nkč, Čiėritčričaifė 6iedrai- 

, mes eston jau ge- 
įfržftotteję stribo meniš

kais prtsišvcfitttšiaiš talentais.'
Ctorfeč jtoriis!

fjėįraietškH įfrdgdš, nes

llicilil

jfis. Pi 
tbkdi

idika's, tėl.

pHiėltis škaify tbjtftt, litine, ką 
vžifšdj pasakiau, pasakiau t.k 
mažą dUlėlį apie ta puikų vei- 
kalą “Kai (Ifiės ^a8j6”. ki/ 
gaffčiati pasak^ff. Pasakiau tik 
tiek mdžai, kdd riėhttv&rginus 
jiisų ilgir skaitymu AF kstd jums 
ptidilnus, kad s'ėkiriafč/lIAį, spa
lių 27 d., nėpamifš (antute

Šokolųvykti ir
nu
ten

karth sU k 
liepa prasta’i

švėYa’friįf 
itais pašlkla’dsyti to

gralžadš veikalo
Kai Gėlės žydėjo”. —Kazys.

Garsintas “N-nose

NAIT.HENŲ-ACME Tclephoto
Paulettc Gciddard Chicagoj. Ji atvyko premjerai.

. . . rAČME-NAŪJIENŲ Photo]
AUSTIN, Minu. — Rcika Schwąnke, kuri spalių 16 d 

užsiregistravo drauge su vyrais. Ji įtikino registruotoją 
kad ir moterys gali registruotis ;

NAUJIENŲ-ACME Photo
Charles Mulrain, kuris liko Čhica’gos policijos sulai

kytas už metimą kiaušinių į Wcndell Willkic ir jo žnroną

.. ®1|Į
o

v/tf., o vakariniš — nuo 9 vai. 
Parodui btiš iŠsffftyii ^isų išdir- 
byš'člų a u lomobilia i ir automo- 
b'ilin'miš rėiksilihgi dalykai.

Bė ddtombbilių, Jungtinių 
Valstybių kariUbmėnč turės iš
stačius parotlal kafiškų sunk- 
vėŽimių, ludkų, kdndolių ir ki
tokių karb įfunkių. —j. L-tis.

. ....................— ■■■■■■■■■■»■■ R

Oiena Iš Dienos
■ n'.v ... __. FFfėdė^ ŽJibiftitltes ii 

Skifhėlid Vestuvės
RbŠELAN: — Freda žlibi- 

Uiūtė, Onos it Juozapo žlibinų 
duktė, rošelandietė, o Justinas 
Škimelis — ribrthsidieiis. Abu
du jauiiavėdžiai yra veiklus ka
talikiškose organizacijose ir yrat 
gana populiarus katalikų tar
pe.

AUTO ŽINIOS
Dodge automobiliai

šiuos automobilius dirba 
Chryslerio bendrovė. Dodge 
automobilių motorai yra šešių 
cilindėrių. Cilinderio skersmuo 
3^ colių, pistono smūgis 4'% 
colių. Motoro taksuojamoji jė
ga yra 25.35 arklių. Dodgįe au
tomobiliai yra biskį pajėgesni 
už Blymouth automobilius.

Šiemet Chryslerio bendrovė 
Dodge automobiliams pritaikė 
taip vadinamą “Fluid drfv6”, 
kurį Dodge automobilių pirkė
jai gali gauti stf menkti printč-

SITUATlON wAnTed 
,ieško Darbo

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

FOR RENT—tN GENERAL
. Reriddžii—Reftdnd ___

RENDON 6 KAMBARIAI, naujai 
išdekorudti. Štymo šilufna. 2 auk
štas priešaky, 550 W. 43 St.

tfElLP WANTEb—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MOTINAI PADĖJĖJA, namų dar
bui ir pagelbėti prie kūdikio. Virti 
ir skalbti. Nuosavas kambarys. Pa
tyrimas nereikalaujamas. $7. šau
kite tarpe 12 ir 3 dienos: Winnetka 
4259.

RŽlkALlNGA MERGINA mokin
tis abelną vaistinės darbą. Gera 
proga išmokti gerą darbą. Atsišau
kite J. P. Rakščio vaistinėje rytais. 
1900 So. Halsted St. ........................ •_________ _______

REIKALINGA VEITERKA.' Paty
rimas nebūtinai reikalingas. Valan
dos nuo 4 iki 10 v. v. Turi kalbėti 
lietuviškai. 69121/2 S. Western Avė.

BUSINESS CHANCES 
__________ Biznio Progos__________

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

PARDAVIMUI Tavernas, pilnai 
įrengtas. 4 kambariai užpakalyje ir 
garažas.. Pigi renda. Turi boti par
duotas tuojau. Kampinis narnas, ge
roj Veitoj. 231)1 So’. Leavitt S t.

TAVERNAS PARDAVIMUI Arba 
rendai. Labai prieinamai. REGent 
9678.

PARDAVIMUI TA VERNAIS su 
visais įrengimais. 7Į£ metų išdirb
tas. 1545 W. 47th St. Šaukite savi-

Fredos ir Justino Skimclių 
vestuvės įvyko šeštadiėnį, spa
lių 12 d. Apie i valandą po' 
pietų Vįšų Šverttų parapijos 
bažnyčioj jauniesiems iškilmin
gai buvo duotas šliubas, laike 
kurio- Al. Bfazis’ giedojo sčld 
“Avė Maria”, “I love you truly” 
ir “On this day, oh beautil'ul 
Mother”.

Pamergės ir pajauniai buvo 
V. Skimeiis, “best man”, Julė 
Sliatkus “Maid of Honor”, Vir- 
ginia žlibinąs sti P. Mickne- 
\vicz. Bcrhicė Chuzas su J. Tho- 
masavich. Soph’iė Gedminas su 
Al. Raiiskirias.

Vestuvių baliukas įvyko jau
nosios' tėvų namuose, į kurį bu
vo sukviesta jaunavedžių gimi
nės ir art.mi draugai, ir buvo 
gerai pavaišini!. S\ečiai turėjo 
gana malonų pa'sivlešėjimą ir 
ilgai prisimins pp. F. J. Skimc
lių vestuvės. Jauiiavcdziai ren
giasi keletui dienų išvaž.uoti 
pasivažinėti aplankant kai ku
rias žymesnes vietas ir pagrį
žę apsigyvens pas jaunosios tė
vus, 1053$ Pcrry Avė., Rosė- 
landė. —Untanas.

SVEČIAS Iš BOSTONO 
CHiCAGOJ

“Naujienų” hr. 251 jau bu
vo rašyta, kad Franccs Žemgo- 
liutė, buvusi sekretorė Swift & 
Co. firmos vice-prezidehto, o 
dabar einanti Gillette Razor 
Co., So. Bostone, prėzident ) 
sekretorės pareiga'š, atostogau
ja pas savo se.:e?į Emilie ir p. 
Ben Survill’us, 1035 S. Reck 
wcil st. P-as Survill yra lietu- 
vianiš gčrai žinomas Včikėjaš ir 
Brigfiton' Parko po'li’ėistaš.

Reikia žymėti, kad su ja sy
kiu atvažiavo ir viršmir.ČMOs 
firmos b znio manageris ir ge
ras lietuviu draugas, Robert L. 
Anderson. Jis pasižadėjo g r 
sinti savo firmą ir per “Nau
jienas”. Jie apleis Chicagą šeš
tadienį, spalių 2(> d.

Št: ponas.

PATYRUSI MOTERIS, abelnam 
namų darbui. Reik virti. Nuosavas 
kambarys, maža šeima. Geri nąmai. 
Motina dirba. CANal 1157. šaukite 
prieš 6 vai. vak.

PATYRĘ OPERATORS, binders, 
dirbti prie žiurstų. Le Nore Gar- 
meiits, Ine., 325 W. Adams St.

ŠEIMININKĖS, JEI REIKIA pi
nigų namų ir kalėdinių dovanų rei
kalams. Mes turime planą kuriuo jus 
galite uždirbti .oinigų dabar. Mis. 
Nolan, 126 N. Wells.

HELP VVANTED-MALĖ -FEM ALE 
Darbininkų-Darbininkių Keikia
TURIME GERIAUSIUS DARBUS 

visokiems darbininkams: viešbu
čiuose, restpranuose, įstaigose. Ge
ros algos, darbai pastovus.

MuDERN HOiEL BUREAU 
879 N. State St.

ninką .po 9 vakarais, Yards 4939.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Prieidama kaina. Rendą lą- 
bai pigi, štymo šiluma. 2242 W.. 
23rd PI.

TAVERNAS PARDAVIMUI.. Į- 
steigtąs daug metų, šaukite BOUle- 
vątd 5266 prieš 1 vai., po 1 Vai. 
šaukite NORmal 5629. 5300 S.
Union Avė.

iiilLF VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO darbininko 
abelnam ūkio darbui. Tik 2 mel
žiamos karvės, kiti galvijai skerdi
mui. Pastovus darbas .per ištikus 
metus. $35 menesiui. 60 mylių nuo 
Chicagos. Jusfin Genis, Richmpnd, 
iii. Tel. Richmond 551.

SALESMANAI, gera proga pa
daryti gerą gyvenimą, pardavinė
jant cigarus. Dovanos. 1427 So. Hal
sted St.

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

FU^NlSflEb įtOOMŠ—WAN TĖD 
Reikia Gyvenimui Kambarių

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

FURNIŠUOTAS KAMBARYS, be 
valgio, vedusiai porai arba pavie
niui vyrui. B. Luinis, 6940 S. Arte- 
Sian, 1-rifas aukštas. HEMlock 8552.

TAVERNAS PARDAVIMUI. Prie
žastį—liga. Daro gerą biznį. 6600 
S. State St.

REIKIA PATYRUSIŲ skudurų 
sorterių. Pastovus darbas. 347 W. 
42 Place.

REIKIA MOTERIES sortuoti sku
durus. Turi būti patyrusi. Gera mo
kestis, da'bas 5 dienas savaitėje. 
Public Iron and Metai Co., 8800 W. 
47 St., Brookfield 6252.

RE A L ESTATfc FOR ŠALĘ 
Namai-žemė Pardavimui

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

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

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

»2_. '' 1 < ‘ _ _________________ _
PARDAVIMUI MŪRINIS 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. Cermak Rd.

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

$5bo CASH, IŠMOKANT likusią 
sumą po $25 kąs mėnesį i)upefka.3 
fla'tų rhurmį ant '(Vells Št. arti 35. 
Po 5 kambarius su maudynėmis, 
pečių šiluma, pilna kaina $3500.

$500 CASH NUPERKA mūrinį ir 
medinį storą su 5 . kambarių flatu 
ir maudyne ant 35-tos arti VZcIls. 
Kainą $3000 išmokėjiipąis. , H. J. 
COLEMAN, 4705 So. State Š(. (Mr. 
Sherer) DRExeI 1800.

ikcjimu. Pirmiau šis išradimas 
tebuvo dedamas tik į brangiuo- 

•siuš Chryslerio automobilius.

I Rytoj pfasidėda automo
bilių paroda

Rytoj rruo 2 vai. po pietų 
Aiųfiteatrc (Hąlstęd ir 43 gt.) 
atsidaro automobilių paroda. 
Paroda tęsis per 9 dienas. Kiek
vieną dieną paroda atsidarys 11 
vai. ryto, o užsidarys' ii Vaį. 
vakaro. Du kartu pėr dieną 
Scenoje fiits yaiždiiojUinąs spėk- 
(aklis “Non-Stop Am/ęricd” po- 
įiietinis tošiniai bus nuo 3:3(J

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)'
Josepii Burda, 22, su B’eahor 

Simon, 22
Anselmo Kudulis, 31, su Ag

nės įtulikauskais, 23
Charles Sftimkus, 30, su Ger- 

triide Gračzyk, 26
Lėonard Nork, 27, su Ange

line Cheiniiuckaš, 24

Gavo
Perskiraš

Mačy Jaiinlewicz nuo Jcseph 
Janulewicz

Reikalauja
Perskirų

Helen Klug nuo Peter Klug

Gimimai
Chicagoj
t-r1-

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos miėsto 
Sveikatos Departamėnte.)

OLIS, Jairi<š H., 4113 NortK
» ' • I

SUS1R1NK1MA1
žagariečių Kliubo mėnesinis su- 

■jiiinkimas įvyks sekmadienį, r.pa
lių 27 d., 1 yal. popiet, Hollywood 
svėtainėjė, 2417 W. 43rd St. Malo
nėkite atsilankyti hės turime ap
tarti Hallovveen parės parengimą 
kuris įvyks' lapkričio 2 d.

J. Kėturakis, rast.
Chicagos Ličtuvių Vyrų Choro 

dainų pamokos įvyksta nedėlioj, 
Spalių 27 d., Ncffo svetainėje, 10 
vai. ryto, ^Jąlonękite susirinkti lai
ku nes turime skubiai rengtis prie 
savo .parengimo kuris įvyks nedė
lioj, lapkričio 3 d. Taipgi kviečia
me dainas mylinčius prisidėti prie 
choro. Choro Valdyba

) •

NAŠLĖ PARDUOS labai priei
namai: 2 aukštų medinį namą ge
ram stovy. 5 ir 6 kambariai. 3716 
lotas. 5620 Lcland Avė.

PARUOŠTI UŽĖMIMUI 
6643 S. Maplewood Avė. 
6540-42 S. Fairfield Avė 

Moderniškos naujus 5 ar 6 kamba
rių rezidencijos, maudynės, pla
tus lotai. Statytojais parduos arba 
mainys.

6819 Sf WASHTĖNAW 
SAVININKAŠ TURI PAAUKOJI 

Moderniškas aštuonkampių priekis, 
6 kambarių mūro buhgSIbvv, didėli 
kambariai, ąžuolo, trimąį, karšto 
vandens Šiluma’; Al., stoėy.

mAnor REAŲTY
2532 W. 63rd St. 

HEMlock 83Č0

Ashland Avėhuė, gimė šp&'lių 
13, tėvdi: Janlės ir Heleri.

Mockus, Josepli Ė., 2651 S. 
I nvndalė Avenue, gimė spalių 
15, (ėvari: Jošėph ir Mildted.

KASA1TIŠ, Charles ir Mtf'ry, 
dvynukai, 6720 Shuth Matsh- 
field Avehuė, gimė spalių 15, 
levai: Frank ir Gertrdde.

GANDALOVičIA, Marglan, 
3706 W. 67tli tletcč, gimė spa
lių 6, tėvai: Gerirgč ir Margtfrėt 

MABkUNAS, Getaldirte, 2726 
West Petshing Road, gimė rug
sėjo 28, tėvai: Frank iri Crirb- 
line. 

_____
worth Avenue, gimė spalių 17, 
tėvai: Charles ir Mtfry.

. 100 AKRŲ FARMĄ, dailiai ČĮir- 
pama, su budįnkais. 2% fhylidš mio 
miestuko. $750,00. ,

HANŠON-.O^BORN 
Haft, Michigan

dusk sutaupysi 
pristątorne bite ktte’. F4 
rašykite dėl daugiau 
Vi&l tik mrciotia&i 3

HL Phnne

Skelbiiriai Naujieho'Se
3220 Wfent

aujienos
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Kalbės Stilsonas, Ir Vietiniai Kalbėtojai
"V ‘—  —■ — ■■■»«■■■■ .

M. Gudelis Įdomiai Pasakojo Ąpie’ 
Gyvenimą Ispanijoj -

Trečiadienio vakare, spalių 
23 d., “Naujienų” name įvyko 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Centralines kuopos 
susirinkimas. Narių * atsilankė 
vidutinis skaičius ir padarytu 
keletas svarbių nutarimų. J.

Lapkričio men. 20 d. atvyk
sta į Chicagą “Naujos Gady
nės” savaitraščio redaktorius J. 
Stilsonas su prakalbų ’ maršru
tu, ir jis čia apsistos 5 dienaš, 
tad aptarta kaip tą laiką prak
tiškiausiai sunaudoti.

Rengs Vakarienę
Nutaria surengti jam 5 pra

kalbas, padedant vietiniam kal
bėtojam, skirtingose miesto da
lyse, ir kad vienas vakaras bu
tų parengta su vakariene ir vai
šėmis. Paskirta komisija rūpin
tis prakalbų maršrutu bendrai 
su L.D.D. vietine kuopa.

Prisidėjo Prie L.L. ir D.S.
Taip-jau nutarta prisidėti prie 

neseniai įsisteigusios Lietuvos 
Laisvės ir Demokratijos Sąjun
gos, delegatais 
rinkti drg. K. 
Liutkus.

Susirinkimui 
styti savo reikalus, pakviesta 
neseniai iš Ispanijos atvykęs 
svetys M. Gudelis. Jisai Ispa
nijoj pragyveno virš 10 metų 
ir net ginklu rankoje teko da
lyvauti ir kovoti Ispanijos pi
lietiniame kare už josios laisvę 
ir demokratiją.

Bedievybė Plačiai Paplitusi
Kalbėtojas papasakojo daug 

įdomių dalykų apie Ispaniją, 
josios gyventojų budus ir pa
siryžimą apginti šalies laisvę ir 
nepriklausomybę. Po kalbos 
duota keletas klausimų į ku
riuos plačiai ir išimančiai atsa
kinėjo/ IŠ jojo kalbos ir atsa
kinėjimų į paklausimus gauta 
vaizdesne ir kitokia opinija apie 
ispanus, negu seniau apie juos 
manyta. Ypač patirta, kad be
dievybė Ispanijoje yra plačiau 
išsivysčiusi, negu kurioje kito
je Europos šalyje, nors ten klc* 
rikalizmas, rodosi, buvo stip- 
riausias.

Kodėl Lojalistai Pralaimėjo
Ispanai yra labai tolerantiški, 

nuosaikus, gana kultūringi, tu
ri dar gana daug užsilikusių 
arabiškų ypatybių ir visuomet 
pasiruošę argumentuoti įvai
riais klausimais. Vienok jie ar* 
gumentuoja su rimtumu ir ger
bia oponento pažvalgas. Abel- 
nas ekonominis ispanų gyveni
mas nėra žemesnis už kitų Eu
ropos šalių gyventojų. Sutrem- 
pimas jųjų laisves ir įsigalėji
mas diktatūros niekuomet ne
būtų įvykęs, jei kaimyninkai

despotai y- Mussolini^ ir Hitle
ris nebūtų J visomis pajėgomis 
gelbėję Frankui.

-— Nosius.

įeina į Galių į 
40 Valandų Darbo 
Savaitė

nuo kuopos iš- 
Kunginė ir K.

užbaigus svar-

Paliečia apie 2,000,000
• Darbininkų.

Vakar Chieagoj ir Illinois 
valstijoje, kaip ir visose k.tose 
valstijose, įėjo į galią sekei ji 
federalės valdžios įstatymo, ku
ri nustato 10 valandų darbo sa
vaitę. Kai įstatymas buvo įves
tas, tai jis pirmais metais nusta
tė savaitei 44 valandas,, antrais 
metais jas sumažino iki 42-jų, 
o dabar valandų skaičių nuker
ta iki 40.

Patvarkymas paliečia visas 
pramones ir visus darbininkui 
pelnančius pragyvenimą rankų 
darbu, išėmus darbininkus u- 
kiuose, tarnaites, ir ofisų dar
bininkus, kurie uždirba daugiau 
kaip $200 į mėnesį. Įstatymas] 
taipgi neapima profesionalų.

Už viršlaiki, tai yra darbo j 
laiką virš 40 valandų normos, 
darbdaviai turės mokėti pusan
tro atlyginimo. f

Illinois valstijoje įstatymas 
paliečia apie 140,000 darbinin
kų, ir apie 2,000,000 per visą 
Ameriką.

Didžiumoj pramonių darbi
ninkai jau nuo seniau nedirba

voję su unijų ir kontraktų pa
galba. i. 1 1

Mirė Dainininkės 
M. Rakauskaitės 
Motina Waukegane

Amerikoj išgyveno 50metų.
Užvakar vakare■ \Vuukegane 

pasimirė Marijona Rakauskie
nė, Lietuvos Operos dainininkes 
Rakauskaitės motina.; )i buvo 
70 nietų amžiaus, Amerikon at
vyko prieš 50 metų ir i)tio 1906 
metų gyveno Waukėgane.. Ve
lionė bus laidojama rytoj šv. 
Kazimiero kapuose, Čhicagoj.

Apart dainininkės Marijonos, 
velionė paliko tris kitas dukte
ris ir du sunu. Vienas, kun. Si
monas, yra anglų kalbos profe
sorius St. Bede kolegijoj, Peru, 
III., antrasis, gi, Cirilius, turi 
sargo tarnybą Joliet kalėjime.

Iš dukterų, viena yra kazi- 
mierietė vienuolė, Sesuo Anna 
Marija, o kitos dvi, Cecilija Ja
kutienė ir Rožė Denton, ištekė
jusios ir gyvena Chicagoje.

■ N»ujienu*Acm9 Teiephota
Al ' Smilių kuris dabar reiųia Wendell Willkie-

, t w aiJJIENŲ-aCME Teiepnoco
Vieta, kur bus traukiama drafto liosai. Ten buvo traukiami liosai ir per pasau

linį karą.

Du Lietuviai
Daktarai Paskirti
Drafto Kvotėjais

Abu čia-gimę-augę.
Vakar diafto autoritetai pa

skyrė 78 daktarus egzaminavi
mui Chicagos vyrų karinei tar
nybai. Jų tarpe yra du lietuviai: 
Dr. W. M. Eisin, 6155 South 
Kedzie Avė. ir Dr. I. E. Makar, 
10758 South Michigan Avė. Pir
masis priskirtas 13-to vvardo 22- 
trai tarybai, o Makar’as 19-to 
vvardo 32-trai. Pažymėtina, kad 
abu gydytojai yra gimę augę 
šioje šalyje.

Tarybų pertvarkymas.
Drafto viršininkai tuo pačiu 

paskelbė, kad greitesniam už
baigimui registracijų kortelių 
išskirstymo kai kurios tarybos 
ir jų darbas bus pertvarkyta 
Iš karto buvo įsteigta 78 tiky
bos, bet kada registracija paro
dė jog vyrų yra daugiau negu 
apskaičiuota, 74 naujos tarybos 
pridėta. Bet ir tai neapsidirba
ma. Iš viso Chicagoje užsiregis
travo 463,825 vyrai.

Dingo &ių Metų
Mergaitė
18-tojApylinkėj

> .. • ■■ ■ ’

Policija, Kaimynai Jos Ieško.
(Einant/ į spaudą sužinota, 

kad mergaitė jau surasta.)
Užvakar naktį ir vakar per 

visą dieną po 18-tą apylinkę 
lakstė policijos skvadkariai L* 
būriai vietos gyventojų, ieško 
darni 8 metų mergaitės, kuri 
kur tai dingo užvakar vakare. 
Ji yra Violet Creeman, mokinė 
Walsh pradinėj mokykloj, gy
venusi su našle motina, Eliza- 
beth Creeman, adresu 920 W. 
19th Street.

Užvakar po pietų mergaitė 
negrįžo iš mokyklos. Motina pa
laukė apie valandą, po to susi
rūpinusi išėjo jos ieškoti pas 
dukters drauges, ir mokykloj. 
Bet nerado. Į pavakarį ji pašau
kė policiją. Toji pradėjo eiti 
per visas apylinkės dirbtuves, 
tamsius . užkampius, įtartinos 
reputacijos vietas, bet mergai
tės niekur negalėjo rasti. Moti
na ir policija prisibijo, kad gal 
koks nedorėlis mergaitę pagro
bė. ’ "< ; .

Mrs. Creeman gyvena iš pa
šalpos. Jos dingusi duktė yra 
blondinė, mėlynų akių, apie 3 
pėdų 6 colių aukščio, 85 svorio 
■ir dėvėjo mėlyną suknelę.. Jeigu 
kas pastebėsite panašiai atro 
dančią mergaitę —- duokite ži
nią Maxwell policijos nuovadai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

“JAUNIMAS” SPAUSDINA ĮDOMIA AME 
RIKOS LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA

Apima Visą Amerikos Lietuvių Kultūrinę 
Veiklą ir Veikėjus 

------------------------- Į

Amerikos lietuviai gali pasi-( 
girti < 
mojimų pasiekę. Nuo pat pir-l 
mos os dienos, kada į šią š Jį 
atvyko pirmasis būrys emigran
tų iš Lietuvos .sodybų, k u. t ari
nėj dirvoj netruko darbininkų

Dauguma jų jau seniai ka
puose ilsisi ir t.k senų laikraš-

darbus.
asmuoKada nors gal atsiras 

ar • asmens, kurie rąs 
surinkti platesnius 
apie išeivijos kulturnešius ir 
patiekti visuomėiiėl istoriškos 
knygos formoje. ''

I,
Be “srovinių. išimčių”

Lietuvoje pradėta leisti Lie
tuviškoji Enčikldįiedija buvo 
pradėjus užrekorduoti tų žmo
nių darbus bei biografines ži
nias apie pačius ^asmenis, bet 
dabar Lietuva atsidūrus vergi
joje, tas darbas, kaip ir dauge
lis kitų lietuviškos ku.turos 
projektų, turės Dūkti iki tau ta 
vėl patapš laisva.’ ■

Dėlto i i i u yra’ sveikint u is 
Chicagoje einąs jaunosios kar
tos laikraštis “Jaunimas”, ku
ris su savo pereituoju numeriu 
pradėjo spausčĮintį gana išsa
mią “Amerikos L’etuvlų En
ciklopediją”. Kaip ir visados su
gebėjęs išlaikyti girtiną bepar 
tyviškumą, ir šia encikloped j 1 
“Jaunimas” įims visus išeivijos 
kultūros darbuotojus be srovi
nių išimčių.
Istorinės reikšmės dokumentas

Daugelis jau spėjusių susipa
žinti su šia enciklopedija tvir
tina, kad tai yra istorinės svar
bos dokumentas, ir mano, kad 
ją norėtų rinkti kiekvienas A- 
merikos lietuvis, kuriam išeivi
jos kultūrinė veikla yra aitl 
širdies. Enciklopedijoj ypatin
gai platus skyrius biogralir.ė 
mis žiniomis ąpie beveik kiek
vieną Amerikos lietuvį, kuris 
yra bent kada ką veikęs ir ra- 
šinėjęs. ' J ■

Enciklopedija bus spausdir.a 
ma “Jaun.me” tęsiniu ilgą lai
ką. Norintieji pradėli šį isteri
nį dokumentą rinkti, ra g n m 
užsirašyti “Jaunimą” dabar ir 
dar be vargo gąus pėreįtą nu- 

i’merį, kuriam enciklopedija l.u 
y o pradėta. ’

“Jaunimas” ^etapas $1.09. 
Užsirašyti: JAUNIMAS, 1739 S 
Halsted St., Chįcago, UI.

automobiliu
NELAIMES

Mirė 73 metų smėlis
ligoninėje vakar
ebieagietis James

Apskričio 
mirė 73 metų 
Vescellis, gyvenęs adresu 2448 
Grenshaw avenue. Apie savai
tę laiko atgal jis buvo automo
bilio suvažinėtas.

Prie Foster ir Cicero avenue, 
troko padangai sprogus ir ma
šinai apvirtus, žuvo 11 metų 
mergaitė Doris Van Eren, iš 
.Sobieski, Wisconsin. Ji važia
vo (roke su savo tėvu. Jis iš
liko nesužeistas.

Rytoj Andrejevo 
Klasiškų Šokių Mo
kyklėles Vakarėlis

Švęs “Hallowe’en”
šeštadienį, spalių 26 — bus 

smagus šokių ir pasilinksmini
mo vakarėlis, su Haliowe’eno 
spalvų pamarginimais. Adre
sas: Jonistų saloje, 814 West 
33rd St. Sales durys bus atda
ros septintą valandą vakare. 
Andrejevas duos klasiškų šokių 
programą, įvairaus amžio vai
kai akrobatiškuose šokiuose 
parodys savo gabumus. Į šokių 
vakarėlį kviečia atsilankyti mo
kyklos vaikų tėvus ir publiką. 
Bus skanių užkandžių ir die
vaičio Bako “dovanų”.

Pagerbs Delegatus
Mėlyni bilietai, kurie išank- 

sto yra išduoti, bus tik priima
mi sekmadienio vakare, šis 
Hallowe’eno vakaras skiriamas 
Amerikos Katalikų Bažnyčios 
Sinodo delegatams pagerbti. 
Arkivyskupas S. A. Geniolis ir 
Dr. V. S. Nares pasakys trum
pas kalbas ir po to seks liau
dies šokių pamarginimai. šo
kiuose dalyvaus visa publika.

Jūsų Ona.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

“ KAI GĖLĖS
ŽYDĖJO” ĮgJ 

(BLOSSOM TIME)

e
- , Štąto

PIIĮMYN CHORAS

SPALIŲ 27
SOKOL SVET.

.......... •............... .. ■/ u it.........................

Teikia Zuitas Apie Paren
gimus.

‘Naujienos”' įsteigė Lietuvišku 
’arenginių- 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 nepagei
daujamos konkurencijos, 
patarnavimą “Naujienos“ 
kia

Ši 
tei-

' Penktadien., .spalių 25, 1940
' ■ '■ ' . N I U ,, ........

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
teliams, kurie prisideda savo aukomis reinontavimui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didele ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jums, nau
jieniečiai.

(Tęsinys)
MR. IR MRS. DVILA1TIS, Cicero, III......................... $1.00
MR. JR MRS. M1L1AUCKAS, Cicero, 111.................  1.00
MATTHEW VAITEKŪNAS .........    1.0!)
J. J. KURTINAITIS, Cle Elum, Washington .............. 1.09
BEN. SURV1LL, policistas, Chieago .........................   5.00
K. DAVIDONIS .......................   2.00
H. RUDINSKAS ..............................     1.09
MRS. V. FAIZA ....................   1.00
BUVO PASKELBTA ..................  $1,174.00

VISO ...................................................................... $1,187.00
(Bus daugiau)

Išteisino Lietuvį 
Kaltinamą 
Žmogžudyste

Paliuosavo detroitietį John 
Klanauską.

Jungtinių Valstijų laivyno 
kariškas teismas šią savaitę iš
teisino ir nuo bausmes paliuo
savo jauną detroitietį lietuvį, 
John W. Klanauską.

Klanauskui buvo keliami kal
tinimai, kad kovo 30 d., j’sai 
atsiviliojo į karo laivą “Dubu- 
que” 18 metų merginą, Charlot- 
te Cranson, ją išgėdino ir po 
to nužudo. Klanauskas tarnavo 
už laivo prižiūrėtoją.

Daktarai surado, kad mergai
tę ne Klanauskas nužudė, bet ji 
mirė nuo chloroformo dujų, o 
Klanauskui pr’mctami kaltini
mai “yra visai nepamatuok”.

------------------------- , —

Galiau Ir Miestas 
Davė Leidimą —-
Naudoti Popierinius Butelius 

Pienui
Pralaimėjęs bylą federaliame 

teisme, galiau ir miesto sveika
tos departamentas leido Chica
goje naudoti vaškuoto popierio 
butelius pienui pardavinėti.

Leidimą gavo Fieldcrest Dai- 
ries pieninė, kuri kova už po
pierinius butelius pradėjo. Jie 
yra plačiai naudojami New 
Yorke, Philadelphijoje, ir ke
liuose kituose dideliuose mies
tuose.

VAKAR CHICAGOJE
• American ligoninėje gu’.i 

32 metų chicagietis, Donald Sa- 
cher, nuo 843 Montrose avenue. 
Policija jį sunkiai pašovė, kai 
Sacher, išdaužė langą siuvyk
loj ties 4403 Hrzel avenue, ir 
pasivogė kelis brangius kaili
nius paltus.

e Michigan ežere, prie 63- 
čios, prigėrė nežinomas, apyse
nis žmogus. Netoliese įvykio 
vietos buvę žmones girdėjo 
skenduolio balsą, šaukiantį pa
galbos, bet nepasisekė jį ištrau
kti iš vandens laiku. Velionis 
buvo labai vargingai pasirėdęs 
ir kišeniuj neturėjo nei cento. 
Pavardė nežinoma.

O South Chieago, mažai ap
gyvento] apylinkėj, nežinomas 
piktadaris užpuolė iš krautuvės 
einančią, neseniai vedusią mo
teriškę. Atėmė pirkinius, $8.00 
ir ją užpuolė. Bet moteriškei 
pasisekė ištrukti iš piktadario 
rankų ir parbėgti namo.

• Vakar paaiškėjo, kad in- 
vesteriai, kurie sudėjo apie $25,- 
000,000 New Yorko parodai su
rengti, gaus atgal nepilnai 39 
centus nuo dolerio. Nuošimčių 
visai negaus. Rengėjams, in- 
vestoriams, taipgi daugeliui 
koncesionierių New Yorko pa
roda atnešė didelius nuostolius. 
Chicagos parodos investoriai at
gavo visus pinigus. Liko net 
keli tūkstančiai dolerių pelno.

Garsinkitės “N-nose”

NAUJIENŲ-ACME Telephuto
CHICAGO — Sam Belson susilaukė iš North Dakotos 

pirklio bulvių siuntinį. Ant kiekvieno bulvių maišo buvo 
uždėtas parašas: “Į peklą su diktatoriais.”nemokamai.




