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A K ARO JĖGOS STIPRINAMOS
GINKLUODAMIES! KVENGSIM KARO

Loterija nustatyta eilė kareiviavimo pa
reigoms atlikti

Amerikos jaunimas žino, kadVakar dvyliktą valandą auk 
šti karo departamento valdinln- jis galės laimingai tojau gy- 
kai pradėjo traukti loterijos nU- venti, tiktai tuo metu jeigu mu- 
merius, kurie nustato eilę kiek
vienam registruotam vyrui ka
reiviavimo pareigoms atlikti.

Pirmą numerį ištraukė karo 
departamento sekretorius Stim- 
son.

Prezidentas Rooseveltas ir ki
ti aukšti valdininkai prižiūrėjo 
loterijos traukimą. Rooseveltas 
šia proga pasakė labai svarbią 
kalbą. Kai kurias kalbos vietas 
čia atpasakojam.

Paskutinių metų 
mums aiškiai parodo, 
prezidentas, kad tiktai 
gali naudotis laisve ir
gyventi. Amerika yra pasiryžu
si dėti visas pastangas sustip
rinti šio krašto apsaugą.

Amerikos vyriausybė neturi 
jokių militaristinių tikslų ir nė
ra pasiryžusi krašto jaunimą 
apgaudinėti melaginga milita
ristine propaganda. Amerikos 
jaunimas labai gerai suprato 
susidariusią tarptautinę padėtį 
ir be jokio pasipriešinimo ųž- 
siregistraVo ir yra pasiryžęs at-

sų kraštas bus pakankamai stip
rus nuo priešo apsiginti.

Savo kalboje prezidentas pa
citavo keletą laiškų, kuriuos 
gavo iš įvairių tikybininkų. Vi
si prezidentą drąsina ir pataria 
karo jėgas pavartoti demokra
tijos idėjoms ginti.

Iš viso užsiregistravo apie 17. 
milijonų vyrų. Prezidentas pa
sakė, kad bus pašaukti karei
viavimo pareigoms atlikti tik
tai 10 užsiregistravusiųjų nuo
šimtis. Pirmoje pašauktų vyrų 
grupėje bus tiktai 800,000 vy
rų.

Prezidentas baigė savo kal
bą pabrėždamas, kad Amerikos 
kariuomenė susikūrė ir dabar 
yra stiprinama tiktai musų kra
što laisvei ginti, šiam tikslui 
ir dabar vyriausybė kviečia jau
nimą. ' .

Vyriausybė dės pastangas, 
kad kariuomenėn pašaukti 
rai ateinančiais metais vėl 
lėtų sugrįžti sveiki ir laisvi 

likti kareiviavimo paręįgąs. .. [savuosius.

sutartį su Anglija; organizavo 
provokacinius veiksmus abiejo
se Albanijos sienos pusėse. ‘.

Graikų vyriausybė atmetė 
visus šiuos Mussęlini kaltini
mus, nes jie neatatinka tikre
nybę ir yra pačių italų išmis- 
lyti užpuolimui pateisinti, . v

įvykiai 
pradėjo 
stiprus 
taikoje

Trūksta žinių

vy- 
ga- 
pas
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Italijos, Turkijos ir Graikijos valstybių pareigūnai, kurių vardai nuolat minimi pranešimuose iš prasidė

jusio karo Balkanuose.
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Turkai kariaus
ANKARA, Turkija, spalių 29 

d. — Visa turkų spauda labai 
plačiai aprašinėja apie italų- 
graikų karo pradžią. Visų laik
raščių simpatijos graikų pusė
je. Vyriausybė visų laiką pa
laiko labai artimus ryšius su 
'Graikijos vyriausybe.

Turkai yra pasiryžę kariauti 
ligi paskutiniųjų, jeigu bus 
priešo užpulti. Turkai nenori 
gyventi vergovėje;' todėl yra 
pasiryžę gęriatt pakęsti' visus 
karo žiaurumus, negu be karo 
patekti diktatorių valdžion.

VĖLIAUSIOS naujienos Saugo taiką

I GINTI
Prašo aiškumo

WASHINGTON, D. C., spa
lių 29 d. — Teko patirti, kad 
užsienio reikalų departamentas 
įteikė naują notą Petaino vy
riausybei. Hull paprašė, kad 
francuzų vyriausybė informuo
tų Ameriką apie naujas pakai
tas karo laivyne ir apie kom
promisus padarytus su Hitleriu 
laivyno reikalu.

Taip pat paprašė, kad pasa
kytų aiškiai savo nusistatymą 
ir pasiryžimus karo bazių rei
kalu. Ypatingo aiškumo Ameri
ka reikalauja Dakaro reikalu. 
Amerika negali būti bešališka, 
jeigu šis svarbus strateginis 
punktas pereis į priešo rankas.

Nemoka pulti
ATĖNAI, Graikija, spalių 29

— Antra kovos su italais

WASHINGTON, D. C., 
lių 29 d. — Prezidentas 
kalbėjosi su sekretorium 
dell Hull ir Welles. 
departamentas 
jie dar neturi 
formacijų apie 
ro įvykius.

Departamentas buvo paruo
šęs šiandien skelbti graikų ka
pitalų “įšaldymą”, bet italai 
taip lengvai Graikijos neima. 
Amerika “šaldys” auksų tiktai 
tuo atveju, jeigu matys, jog 
italai visą kraštą pagrobs. Jei
gu graikai drįs ir mokės ita
lams atsispirti, tai ir kalbos 
negali būti apie turtų “įšaldy
mą”.

spa- 
ilgai 
Cor- 

Užsienio
pareiškė, kad 

pakankamai in- 
graikų-italų ka-

Siekia Salonikų
* t •

Italai eina pirmyn
ROMA, Italija, spalių 29 d. 

— Diplomatiniuose fašistų sluo
ksniuose kalbama, kad italų ka
ro jėgos pasistūmė 10 mylių 
Graikijos gilumon. Italai artėja 
prie Floriną miesto, kuris ran
dasi šiaurinėje Graikijos 
j e ir pakeliuj

Italų karo 
tui paskelbė, 
jėgos pradėjo 
teritorijom
jie labai sėkmingai bombarda
vo daugelį Graikijos uostų 
aerodromų.

ATĖNAI, Graikija, spalių 29 
d. — Italai deda dideles pastan
gas pralaužti graikų frontą pa
čioje šiaurėje. Galima manyti, 
kad italai nori pasiekti Salo- 
nika uostą ir perkirsti Graiki
ją į dvi dalis.

Jeigu italams pavyktų pasie
kti minėtas uostas, tai turkai 
negalėtų sausuma siųsti karei
vių į Graikiją. Italai tuo budu 
atkirstų Makedoniją ir Trakija 
nuo Graikijos. Graikų vyriau
sybė siunčia naujai mobilizuo
tus kareivius į šiaurę ir tikisi 
pastoti kelią įsibrovėliams. Gy
ventojai pasiryžę nepasiduoti 
italams.

daly-
j Salonikų.

vyriausybė
kad italų

veržtis Graikijos
Italai giriasi, kad

Užėmė Korfu
kraš- 
karo

ir

Italų kaltinimai
d.ROMA, Italija, spalių 29

— Svarbiausieji kaltinimai, ku
riuos italų vyriausybė primeta 
graikams, yra sekantieji: Grai
kija leido britų laivynui nau
dotis savo uostais; Graikija lei
do britų orlaiviams pasiimti 
reikalingę benzino; leido britų 
šnipams veikti savo krašte ir 
plėsti šnipinėjimo darbą kitose, 
valstybėse; padarė slaptą karo

— Roma praneša, kad italų karo laivai išlaipdino savo ka
reivius, kurie Korfu saloje kovoja su ten išlipusiais britų juri
ninkais. ■ >

— Paryžiaus elektros stotyj įvyko labai didelis sprogimas. 
Užmušta didelis aplinkinių gyventojų skaičius.

Graikų vyriausybė mobilizavo daugelį amerikiečių, ku
riemobilizacijos metu buvo Graikijoj. Kai kurie jau randasi 
fronto linijose;

-—Italų l^ktuVai bombardavo Korintą ir Patros uostus.
r Graikų, policija turėjo pavartoti ginklą prieš minią, kai 
5,000 italų plaukė iš Patros uosto. Sūpy^usį ferąikų minią ne
norėjo'iŠleisti^yažiuojančių'' italų.

s — Rytoj■ susirenka turkų parlamentas. Manoma, kad pre
zidentas Inortu pasakys kalbą apie turkų užsienio politiką.

-— Japonų vyriausybė pasakė, kad italų ir graikų pradė
tas karas nieku Japonijos neįpareigoja. Nesenai pasirašytoj su- 
tartyj apie tokią galimybę nieko neaptarta ir japonai nepada
rė jokio komproipiso. '?• ; -

— Britų aviacija labai smarkiai bombardavo Hamburgą, 
Bremeną, Kiejį, Koblencą,. Mannheimą ir kitus vokiečių mie- 
;StU8;-'-V •’ ? ..

Vokiečių agentūros paskelbė, kad Hitleris blokuos visą

j Stalino rūpestis
* f’.’ *, “ ' *"**"**! 1 . f •’ v *

< LONDONAS, Anglija,spalių 
•29 d. — .Vokiečiai, pabaigę ką
rą su frarieuzais, pasiuntė į 
•tus*'7d^dvp'ta 
įijų. Tai sudaro iš viso apie britų imperiją. Su juo bendradarbiaus franeuzai. 
1,250,000 Vyrų, šios . kaHuomfe 

‘nes dauguma išskirstyta Rusi
jos pasienyj. r '■- ■

Paskutiniu metu vokiečiai 
pastebėjo, kad Stalinas rengia
si pagrobti kai kurias Balka* 
nų valstybes, todėl jie ten pa- — Vokiečiai skelbia, kad netrukus Ispanija paskelbs bri- 
siuntė sustiprinimus. Vokiečių tams karą, jeigu geruoju neatiduos Gibraltaro. Vokiečių kariuo-

■ —- Petain valdžia neigia žinias, kurios sako, kad francuzų 
karo laivynas pereis vokiečių žinion.

. — Anglų orlaiviai bombardavo Dodefcaneso sa’as ir kai ku
riuos Italijos pakraščių miestus.

— Britų karo laivynas skuba Graikijos-AIbanijos pasienin. 
Jis nori padėti graikams sulaikyti italus. Graikai neturi pa
trankų.

— Vokiečiai skelbia, kad netrukus Ispanija paskelbs bri-

kariuomenė, kuri supa Rusiją 
nuo šiaurės ašigalio ligi Juo
dųjų jurų, Stalinui kelia labai 
didelio susirūpinimo.

Komunistai tyli

menė artėja į pietų Ispaniją;
Italų karo vadovybė paskelbė, kad jie pradėjo fabrikuo

ti pačius greičiausius orlaivius.

Pirmon eilėn uždrausti skai
tyti visi keturi socialistų lyde
rio Leono Bliumo raštų tomai. 
Kai kurie Bliumo raštai buvo 
išleisti keliomis laidomis. Už
drausti Eduardo Daladier, Ta-

Rado bombą

NEW YORK, N. Y., spalių 
29 d. —- Rooseveltas, atsaky
damas melagingiems respubli
konų užmetimams, pasakė, kad 
jis visų laiką stengėsi palaiky
ti taiką pasaulyj. Kai prasidė
jo karas, tai dėjo pastangas, 
kad Amerika nebūtų karan įvel-

Vyriausybe uždraudė Ameri-
>/ , 'ivkos . laivams.- plaukioti pavojin

d.
diena graikus įtikino, kad ita
lai nemoka pulti. Palyginamai 
silpnesnės ir blogiau ginkluotos 
graikų jėgos sulaikė italus be
veik visose vietose. Kol fašistai 
nesutinka pasipriešinimo, tai 
giedodami pirmyn eina, bet kai 
graikai atsišaudb ir kelią rim
tai pastoja, tai tada jie visiš
kai sustoja. Italų karininkai ei
na pirmi, bando duoti pavyzdį, 
W kareiviai jų neseka.

gose zonose, kad provokatoriąĮ Gjraįkams pavyko sulaikyti
nepaskandintų Amerikos laivų 
ir nereikėtų jiems skelbti karo. 
Amerikos vyriausybė įsakė sa
vo krašto piliečiams sugrįžti, 
kad tuo budu butų išvengta 
komplikacijų ir apsaugoti jų 
turtai bei gyvybė. Kai prasidėjo 
Europos kąrąs, vyriausybė su
šaukė Limos konferenciją, kur 
visos Amerikos vyriausybės pa
siuntė atstovus ir tarėsi ben
dradarbiavimo reikalais.

kelis motorizuotus batalijonus.
Kai ' ‘
kai 
gali

kuriose kalnų vietose grni- 
užvertė kelius ir italai ne- 
pro juos prasiveržti.

Vichy atsakymas

Spaus portugalus

ATĖNAI, Graikija, spalių 
d. — Graikų vyriausybė pra
neša, kad britų karo laivai už
ėmė Korfu salų. Minėta sala 
randasi Jonijos juroje ir turi 
labai didelės strateginės reikš
mės. Italai minėtą salų jau bU< 
vo užėmę Mussolini valdymo 
pradžioje, bet britų karo lai
vai privertė fašistus pasitrauk- 
ti. . ;

Iš Korfu britai gali atkirsti 
Albaniją nuo Italijos. Įrehgę 
ten stiprią karo bazę, galės la
bai lengvai bombarduoti visus 
italų pramonės centrus. Alba- 
nijon pasiųsti italai negaus su
stiprinimų iš Italijos. Korfu sa
lą gynusieji graikai džiaugiasi

29

. MASKVA, Rusija, spalių 29 
d. — Maskvos radijas šiandien 
informavo Rusijos liaudį apie 
italų ir graikų karo pradžią, bouis, Reynaud ir kitų politikų 
-Radijas papasakojo apie italų darbai. Taip pat uždrausta ge- 
įteiktą ultimatumą ir apie ka- nerolo de Gaulle knyga apie 
/ro pradžią, bet nei vienu žod-1 
žiu neužsiminė apie Rusijos vy
riausybes nusistatymą šiuo rei
kalu. Beveik visos Maskvos ra
di j aus žinios imtos iš Ameri
kos laikraščių apie Balkanų 
konfliktą. ;

Italai tvirtina, kad Maskva 
buvo informuota apie italų pro* 
jektuojamą užpuolimą ir nieko 
tuo reikalu nepareiškė. Galima 
manyti, kad už nesikišimą ko
munistai gaus kitą grobį.

Draudžia knygas

mekanizuotą karą. Uždraustų 
rašytojų sątašan įtrauktas ir 
Leon Daudet.

Sukilimas tęsiasi

PARIS, Francuzija, spalių 29 
d. r— Vokiečių okupacinė val
džia paskelbė pardavinėti ir 
skaityti draudžiamų knygų są-

MEKSIKA, sostinė, spalių 29 
d. — Almažano šalininkai pa
skelbė, kad Čhiapas provinci
joj sukilimas tęsiąsi. Tvirtina, 
kad 1,600 vyrų sukilo ir priė- 
Šihasi ginkluotoms vyriausybės 
jėgoms. Almazanistai sako, kad 
yra dar didelis jų šalininkų 
skaičius, kuris laukia patogaus 
momento sukilti prieš vyriau
sybę. 

I

.Meksikos vyriausybės sluok
sniai tvirtina, kad sukilimų lai-

PANAMA, sostinė, spalių 29 
d. — Karo vadovybė praneša, 
kad kariuomenės transporto 
laive rasta vėlesniam sprogimui 
užtaisyta bomba. Amerikos ka
ro laivas išplaukė iš San Fran- 
cisko. Laive buvo 1,800 karei
vių ir 750 karininkų ir karinin
kų šeimynos.

Bombą suradęs karininkas 
tuojau perspėjo įgulą. Bomba 
buvo išnešta ant denio ir ištir
tą. Kariuomenės teismo orga
nai mano ištirti visą reikalą ir 
nubausti pasikėsinto jus, jeigu 
juos pavyks išaiškinti.

LISABONAS, Portugalija, 
spalių 29 d. — Diplomatiniuose 
sluoksniuose teko patirti, kad 
“ašies” valstybės nutarė pra
dėti spausti dabartinius Portu
galijos valdovus ir įtraukti kra
štą į bendrą diktatūrų politiką. 
Vokiečiai dabar šeimininkauja 
visuose Europos pakraščiuose. 
Jiems kliudo Portugalija, kuri 
glaudžiai bendradarbiauja su 
britais.

Teko patirti, kad vokiečiai 
įgalios generolą Franko padary
ti reikalingą spaudimą. Vatika
nas turi labai didelės įtakos 
Portugalijoj ir tikimasi, kad 
popiežius užtars Portugalijos 
diktatorių.

AVASHINGTON, D. C., spa
lių 29 d. — Francuzų vyriau
sybė pusiau oficialiai šiandien 
informavo užsienio reikalų de
partamentą, kad derybų su Hit
leriu metu vokiečiams nepada
rytas francuzų žemių perleidi
mas ir nepasižadėta duoti jo
kių strateginių bazių. Francuzų 
žemės nebus perleidžiamos ne 
rien vokiečiams, bet jos nebus 
duodamos ir italams. Nepada
ryta nuolaidų ne tiktai pačio
je Francuzijoj, bet ir francuzų 
kolonijose. x

VVashingtonas vis dėlto lau
kia formalaus pranešimo apie 
konkrečius klausimus, kurie 
Vichy valdžiai buvo pastatyti.

“Ašis” braška

_ ■ pišą. Sąrkšan įtraukta 600 protarpis jau praė^^
skubiai atvykusiais britų karei-!garsėjusių francuzų rašytojų ir 
viais ir jurininkais. ’ apima 1,500 knygų.

bė turi pakankamai jėgų nu
malšinti visus sukilėlius.

Chfcagai ir apylinkei fede- 
ralio pro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra.
Saulė teka 6:19 v. r., leid

žiasi 4:48 v. v.

Kaltina respub
likonus

NEW YORKršpalių 29 d. — 
Vakar respublikos prezidentar 
New Yorke pasakė rinkiminę 
kalbą. Rooseveltas kalbėjo Ma- 
dison Sąuare Garden ir buvo 
susirinkę daugiau negu 25 tūk
stančiai klausytojų. Prezidentas 
smarkiai kaltino respublikonus, 
kad jie visą laiką stengėsi pa
kenkti krašto apsaugos reika
lams.

Kelis kartus Rooseveltas siu^ 
lė padidinti modemišką apsi
ginklavimą, bet respublikoniški 
atstovai priešinosi jo planams 
ir visą laiką sabotavo. Roose
veltas privedė labai daug tokio 
sabotažo pavyzdžių. Įdomiau-

HONGKONG, Kinija, spalių 
29 d. — Amerikos griežtas nu
sistatymas Japonijos atžvilgiu 
japonų visuomenės tarpe kelia 
labai didelio nerimo. Visi japo
nai žino, kad zjie negalės lai
mėti karo su amerikiečiais. Jei
gu Amerika iš tikrųjų ryšis ka
ran, tai visos japonų pastan
gos Kinijoj nueis niekais, nes 
japonai bus iš ten išvyti.

Visuomenės tarpe keliamas 
balsas apie reikalą visiškai pa
keisti vyriausybę. Kai kurie da
bartinio kabineto ministeriai 
reikalauja atsiskirti nuo “ašies”, 
nes tai yra vienintelis būdas 
išvengti karo su Amerika. Prin
cas Konoje bus priverstas atsi
statyti ir bus sudaryta libera
liška vyriausybė.

šia, kad respublikonai dabar 
dar kaltina Rooseveltą apsigy
nimo neparuošimu. Prezidentas 
labai griežtai kritikavo savo 
partijos priešininkus.



Dede Amerikonas
A . V r. (»•. f ’ „t T

tirone JV—tė
(Tęsinys)

Daktaras dar kartų nuodug
niai apžiurėjo akis ir pasakė, 
kad akys esančios v.siškai svei
kos. Patarę, |<ąci ne gydytojui 
savo akių nerodytų, o jeigu juo 
ne visai pasitiki —r gad nuva
žiuoti pas akių gydyto j ^-specia
listą, ir anas tai jau ^Krąi pa- 
sa|<ys, bet kartu pridūrę, kad 
nėra reikalo daryti bereikalin
gas išlaidas. Narutis, pamatęs ir 
įsitikinęs, kad gydytojas ne tik
tai geras savo darbo žinovas, 
bet ir geras žmogus, sumanė 
kai kuriais rupimais klausimais 
su juo pasikalbėti.

—Sakykite, ponas daktarę, 
kas yra tie socialistai, kad ku
nigai ir ponai taip jų neKencia 
ir kolioja, o yra mokytų žmo
nių, net ir daktarų, kūne eina 
kartu su socialistais? Mes, ma
tote, nors esame prasti ejarbo 
žmonės, be| gauname ir lietuviš
kų laikraščių, kuriuos leidžia 
daktaras Vincas Kudirka, jisai 
irgi socialistas ir eina Kartu su 
visais darbo žmonėmis prieš 
ponus ir kunigus.

—Labai man malonų su lo
kiais žmonėmis pasikalbėti, — 
pasakė gydytojas ir pasižiūrėjęs 
į laukiamąjį paprašę abu Naru
čius atsisėsti. — Aš, matote esu 
tiktai gydytojas ir dirbu man 
paskirtą darbą, bet jus turite 
žinoti, kad aš esu ir žmogus, 
kuris supranta ir gyvenimo san
tvarką. Nors tas neįeina į mu-

sų, kaip gydytojų, tiesiog ni 
dątbį, Ęet daugelis iš musų yra 
ir politikų. Labai gerai pažįstu

r

dirką, nes kartu su juo teko 
viename universitete stucĮijuo 
H1, Turiu juips" pasakyti, kad 
Vincas Kudirka kibai gabus ii' 
sumanus žmogus ir jeigu ines, 
lietuviai, turėtumėm jaugiau 
tokių žmonių -- politikų, kaip 
daktaras Vincas Kudirka, tai

X '

jau seniai pas mus nębu|ų’t°kkO 
žiauraus režimo, kurį įvedė V* 
laiko supuvusi Rusijos ar.s^o 
Kratija su jų kvailu caru. As 
esu labai patenkintas, kad pas 
save galių matyti t°Mus išsila
vinusius dųrbo žmones, kaip 
jus. Aš matau, kad jus esate 
sumanus ir atsargus, bet as 
jums pajariu, Kąd visur ir vi
suomet būtumėte ypatingai at
sargus ir galiniai mažiau kalbė
kite tokiais klausimais, kurie 
liečia lietuviškų Knygų ir laik
raščių platinimą.

—Sakykite, ponas daktare,— 
nedrąsiai įsikišb Juozas, — ko
dėl kunigai taip keikia tuos so
cialistus? Ar teisybe, Kad jie no
ri griauti bažnyčias ir naįkinii 
tikėjimą', ir, Ue to, jie sako, kacl 
jeigu tokių socialistų atsirastų 
Lietuvoje daugiau, tai Dievas 
taip supyktų, kad Lietuvą vi
sai panaikintų — pasiųstų li
gas ir kitokias nelaimes. Ar tei
sybė tai, ką jie kalba.

—Tokioųiis ųėsąiųončmis ne
tikėkite. Kunigai, žinoma, ne vi
si tokie yra. Yra Kunigų, kurie 
eina savo pareigas — moko 
žmones tikybos tiesų, aiškina 
evangeliją ir viskas, bet yra ir 
taip vadinamų Rusijos caro ber
nų, kurie tų, taip vadinamų so-

NAUJIENOS, Clųcago, TU

New 1941 Chevrolet Special De Luxe Sport Sedan

Ant Real Estate
41/2% ■

1-inų ir 4-^4 morgičių
Peters Bros, and Co 

1647 VVEST 47th STREET 
h 1 .'iii" ii ...  ‘ 1 ' /i i Rusijos caras. Tokie kunigai 

yra didžiausi Lietuvos ir darbo 
žmonių priešai. į’ię kunigai pa
lys būdami mažai išsilavinę ir 
nie|<o nesuprasdami apie visuo
menės mokslus, ima pliaukšti 
visokius niekus, tuo patys lą-

išmoksta baliayodamį su įvai
riais nusigyvenusiais dvarinin
kais. Jeigu aš įučiau dvasiško
je vyriausybėje, visus tokius 
kunigus pavaryčiau Šalin, tegul 
eitų Rusijos carui bernauti.

— Šųcializmas, —- sako dakta
ras, — yrą mokslas, ūųrįs aiš
kiną ęKonbminib ir socialinio 
gyvennųo reiškinius ir kę-' 
jių,' Kuriais einant kutų teisin
giau sutvarkytas žmonijos gy
venimas, jus gerai žinote, kad 
dabartinėje santvarkoje vienį 
dirįą po J 4--18 vaįandų per 
dieną ir taip dirbdami vos-ne- 
vos gaH pragyventi ir išmaitinti 
savo“ šeimas? vilki blogiausius 
rubus, valgo prasčiausią maistą, 
gyvena blogiausiuose butuose ir 
tie žmones — darbininkai mai
tina viso pasaulio dykūnus ir 
įvairius ištvirkėlius. Socialistai 
sako, kad toliau taip būti ne
gali, reikia padaryti taip, kad 
visi žmones galėtų žmoniškai 
pavalgyti, padoriai apsitaisyti, 
turėti pakenčiamą gyvenimui 
butą, galėtų, savo Vaikus leisti į 
mokslus. Tai štai kokie socializ
mo pagrindai ir ko siekia socia
listai.

—Kas dėl to, -— sako dakta
ras, — kad Dievas galįs už so- 
cialįzųią žmones nubausti ir net

nuskubėjo pas agentą. Pasirodė, 
kad agentas kokiais tai reika
lais yra išėjęs į mįęstą įr valan
dėlę jiems ręįkėjn įiiktelėti iki 
jisai grįš namo^gentui greitai 
grįžus, Naručiaį tuojau papasa
kojo Kokių reikalu jie čionai 
atėjo. Jisai pasakė, kąd į Ame
riką gaįiiną bus išvažiuoti bir
želio in^nesio ųahaįgoje ir j<ad 
|<ęjion€ kainuos įkį i$ęw Vorko 
į75 rų|)iiąi. Naručiai žiąąjo, 
|<ad ą^ęnjias SloĮKę nesideri: 
Kiek jisai pareikalauja, tiek jau 
ir reikia mokytį, —- toks jau 
buvo to agento pagrindinis nu- 
sistatyniąs. Šusįdereję sii agen
tu, Narutis davė rankpinigių 25 
rublius, Kuriuos agentas pakvi
tavo atitinkamu kvitu. Agentas 
dar norėjo -patikrinti, ar svei
kos Juozo akys, bet Juozas pa
aiškino, Kad jie puvo pas gydy
toją ir jisai pasakė, kad akys 
esančios visiškai sveikos. Agen-

------------ ■  : .c _—-u#-

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

BUDRIK
FURNITURĘ HOUSI

Krautuve Su Mėlynu Frontu
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 2151
M

tikėjimui. Tos rūšies Kunigai, 
galima sakyti, yra visiški be
moksliai. Iš jų didelė dangumi 
baigę tikrai keturias gimnazijos 
klases ir Kunigy seminarijų, ku
rioje išmoksta lotyniškai giedo
ti ir sakyti pamokslus. Reikia 
žinoti, kad ir kunigų seminari
joje tokių kvailų pamokslų jų 
nemoko, o koliotis tai jie patys

$9.50

_ _ INC

NOVELTY. UNENS,’*'”’ ■ ’l- ' \PĄTTĘRN 126C7J
Na- ^667—Įšsiuvinėjimai ballinianis.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas ęORTSMOŲTfl 9»?2 

POCAHOSlTĄS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.65 
Perkant 5 topus ar daugiau.

nors 
tam-

_____  Trečiadienis, spalių 30, 1940
reikalinga, nuėjo pas savo pa-! FIT) GT'DTIZ’AT’TC! 'žįstamą žydelį, nes tenai turėjo* to
atsivežęs savo kaimiškų užkan-; gydytojas ir Chiriirg’a^ 

į džių, o arbatos tai jau visuo-95®^ 5^5, 8^ .A^HkAND Avi.
met gaudavo. Nuėję pas pažįs
tamą, pašėrė ir pagirdė savo 
arklį, patys pasistiprino ir ren
gėsi važiuoti į namus, nes kai
tri saulutė buvo jau nustojusi 
smarkiau kaitinti.

(Bus daugiau)

tas dar pasakė, kad Juozas ar 
kas ‘kitas iš namiškių pas jį bū
tinai ateitų birželio mėnesio 15 
dienų ir tuomet jisai galėsiąs 
pasakyti tiksliai, kada reikės 
važiuoti į Ąmeriką. Agentas 
dar pasakė, kad Niujorke jisai 
turės tureli ir parodyti 25 dole
rius, |odėl tiek pinigų, t. y. 225 
rubliu būtinai reikia turėti, o 
jeigu galima daugiau pasiimti, 
juo geriau, nes pinigai visur ir 
visuomet reikalingi. Naručiai 
atsisveikinę su agentu išėjo ki 
tų savo reikalų tvarkyti.

Narutis tai jau buvo toksai 
žmogus, kad visokiems dar
bams ruošdavosi iš anksto. Ji
sai gerai žinojo, kad reikės pa
daryti Juozui išleistuves, kurio * 
se be degtinės apsieiti nebus 
galima, todėl jisai jau dabar tu
rėjo nusipirkti gorčių snapso ir 
dar kai kurių reikalingų daly
kų. Narutis nupirkęs visą, kas

Mis. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 1Q v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. TeL Michigan 
City 2799-R3.

į^žv

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki V 
vak. Nedalioj pagal susitarime

Offeo Tel: YARDS 4787 
N&hų f TeL PROSPECT 1930

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė 

arti 47 Strėėt ' 
telefonas YARDS1 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
- Seredoj pagal sutarti * r-

DR. BRUNO J.
ZUBRICICAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLDCK 7899 

Namų TeL VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tek Hemlock 5849

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

VALANDOS: J iki 3 Ir nuo 7 iki «

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
............. ■ ' r\

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
„ DIENA IR ‘NAKTĮ:'' -

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
’ 4603-07 So. Hermitage Avė. i

4-447 South Fairfield Avenue Į
. YMttNUU LAFAYBTTK MM

’ ' i. '■ *4’ . f >*

T~^ _ —1 __ . • koplyčios visose
JL__-e y' JLSbZęJLl Chicagos dalyse

DR. VĄITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

(Lietuvis) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 Wes( 63rd Street 
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tek PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 0 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Vark 3395

Klausykite tauaų radie programų Antradienio te šeštadienio ryt- 
mettafa, 16:09 vai. ryte iš W. H. L P. stotie* (1U9 KJ 

m POVILU iALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

, .Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

D r a ugi j os Nariai j
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS’

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

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

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

‘ VklAndos nuo IV-■«-J2 į>ifetų’'ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tek CANAL 3Į10
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7461

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

dar-

vargo ir

BLACK BAND LUMP sveikinu

ADVOKATAI

Pirkite tose K 
riop gąrtįpą^

Adrasas------- --- ------

Miestas ir valstija

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

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

šventadieniais: ji iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. F. Pulsucki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Bruhswick 0597

I naujienos NEEDLECRAFT DEPT., No. 2667
| 17& S«. Halsted St, Chioago, tlL

| Čia įdedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė

YARds 1419
P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. We«tern Avė. Phonė GROvehill 0142

DALYSE

ALBERT V. PETKUS
Phone LAFayette 8024

Tel. Pullman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LUuaniča Avenąė

Phone YAKds 0781

YARds 1138
YARds 1139

gų pamokslai yra piktas melas 
ir jų pačių išgalvoti pliauškalai. 
Seniau pasilaikydavo tokių at
likimų, kad koks nors kaimas, 
ar didesne apylinkė apsirgdavo. 
kokia nors apkrečiama liga, ir 
ka<|angi gyventojai būdavo tam
sus ir neturtingi, jie neturėda
vo galimybės kreiptis pas gydy
toją, bet visokiais burtais ko
vodavo su tokiomis apkrečia
momis ligomis. Susidaro tokios 
aplinkybės, kad didelis žmonių 
skaičius apserga ir išmiršta, to
kie reiškiniai yra ne kokia 
Djevo bausmė, bet žmonių 
sumo padariniai.

—Jums, kaip ir visiems
bo žmonėms, socializmas yra ne 
kokia nors bausmė, bet išsigel
bėjimas iš didžiausio 
skurdu.

—Būdamas lietuvis, 
darbo žmonių šeimos,
jumis, Naruti, kad taip išmin
tingai auklėji savo vaikus. Juo 
labiau esu patenkintas, kad jus 
skaitote ir platinate lietuviškas 
knygas ir laikraščius. Tam kd- 
riiuni'darbui duodu jums 25 ru
blius ir už tuos pinigus užsaky
kite lietuviškų laikraščių ir kny
gų tiein^ žmonėms, kurie nętįi- 
ii pinigų.

Narutis ir Juozas išklausę to
kį daktaro aiškinimą net apsi
verkė iš džiaugsmo ir savo pa
rapijos klebonu pradėjo visai 
netikėti.

Atsisveikinę su dąktąru, Na
ručiai išeja kitais sąyo i’eįkaĮąis, 
nes tokių reikalų jie turėjo ke
letą: pirmiausia reikėjo nueiti 
pas agentą, kuris irgi Jurbarke 
gyveno ir tenai susitarti,' kiek 
jie turės mokėti jam už nųyeži-' 
hią Juozo į Ameriką ir kada 
galės išvažiuoti.
‘ Agentą, kuris tais laikais vež
davo žmones .į Ameriką, vacĮmo 
Nplkc. Ar Ii k ra lai buvo jo Įia- 
vardė, ar ne — Naručiai neži
nojo. Bet jie žinojo, kad kotke? 
tai sąžiningas žydelis ir nelabai, 
didelis plėšias.

Naručiai nieko nęjąųkdąnii *

NARIAI
< i r , »

Chicagos
Cicero
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

I. J. ZOLP
1646 Węst 46th Street

3319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną 

įr Nąktj
TURIME

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 Easi 168th Street

Phone CANal 2515

4704 So. Western Avenue

1410 South 49th Court, Cicero

Phone YARds 4908 iv * - t ’ V

Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
&348 S. California Avenue' 'Pitone LAFayette 3572

Ofiso Tel. Virginia 0036 
ResidenCijos Telefonas 

BEVERJLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. V. E. SIEDUNSKJ
DANTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį 
4631 So. Ashland Avė. 
' ' TeL YARDS «994 
Antrad., Ketvirtad., Penkiadienį 
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE Stt# ’

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200 *

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St ~
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4*11-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL
Valandos vakarais nuo 6 ild 8:36

Telefonas YARDS 0616 ’
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS ' 

7 So. Dearborn St.
Rnom 1230 " ■ 

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų te!.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS
- — ADVOKATAS ~

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

Vai. 11—2 dieną Ir 4—8 vakaro 
134 N. LA SALLE STBEKT 

Boom 2014 Tel. STĄte 7572
' 1149 SO. HALSTED STREET 

J Tel yiCtery 2679
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NAUJIEJI SAULĖS GARBINTOJAI

Naujus ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na* 
iuams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmok ėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Visi mes juos gerai pažįsta-, kviestas pas karalių užsivelk i
• pro'okolo numatytu; 

eidamas į kara iaus 
'bumus jis tikriausiai širdyje 
‘norėtų būti palaikytas bajoru. 
O dėvėti laukinio žmogaus 
drabužiais yra tiesioginis ir 
galingas akstinas grįžti į lauki
nius papročius ir į laukinę mo
ralę. Drabužiai yra klasės ir 
kultūringumo rodiklis net juo
dų žmonių giminėse, kurioms 
drabužiai kaip apsaugos prie-! 
mono visai nereikalingi, ir iš 
viso kiekviename 
laipsnyje . klasių 
garbė daugiausia 
kiarm drabužiais.

nie. Nuo ankstyvo pavasario iki dvaro 
rudens ūkanų visi paupiai, vi-1 drabužius, 
sos girios knibžda tų rudų mo
derniųjų faunų ir nimfų, kurie 
savo plikybe deives saulės galy
bei garbę atiduoda. O ūkanoms 
ir šalčiams metų valdžių pasi
ėmus sumanus fabrikantai 
tiems garbintojams jų deivę ga
balais parduoda, per laikraščius 
skelbimais jų meilei nė a t vėst 
neleidžia, perša jos objektu-; 
vos nedovanai. Ištikimieji ir 
paskutiniausiomis savo biudže
to pozicijomis gundosi, ir abi 
šalys yra patenkintos — ir gar
bintojai ir fabrikantai. O iš tų 
aukų saulei deivei pakeliui dar 
pasisotina ir tarpininkai ir 
elektros gamintojai. Kad kam

civilizacijos! 
orumas, jų 
buvo išreiš-( 
Drabuž iu s »

yra tiek grožio, orumo, rimtu
mo, jog atsisakymas jų, net 
dėl eksperimentų, (urėtų turė
ti daug rimtesnių priežasč ų, >

naudos —- vist.’ek kaip tų irau- negu dabartiniai nudistai jų šū
dų vertinsime, — ir nežinia ir 
sužinoti sunku.

įs tiesų las naujasis siūlė; 
garbinimas visai net r.ėra nau
jas. Dabar tik jis gavo naujų 
“nudizmo” vardų. Nudizmas 
yra nesąmoningas grįžimas į 
J arbarizmų. O kiekvienas ber- 
bariško papročio atnaujinimas 
yra — irgi, gal būt, nesąmo
ningas — maištavimas
civilizacijų. Drabužiai yra daug 
jautresnis žmonių jausmų ir 
sentimentų rodiklis, negu dau
gis sau norėtų įsikalbėti. Kai 
Anglijos trade-unionistas pa-

prieš

MADOS

No. 4507—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20; 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

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

NAUJIENOS Patiem DepL

galvoja.
Pažangiausieji nudistai, t. y. 

tie, kurie savo plikybę no i 
garbinti ma šytose drau ė e, 
kalba, kad maišytas nudizmas 
lytį pastato jai derančioje per
spektyvoje, suteikia jai tikra 
vertę ir reikšmę. Bet iš tiesų 
niekas negalėtų lytį labiau už
gniaužti ar nukreipti jų visai 
kitais negeistinais keliais kaip 
nuogas vaizdas daugumo tų1 
garbintojų — ponų ir ponių. 
Nudistai tų priekaištų jau žino 
ir atsako, kad negražus kūnai 
niekuo nėra blogesni už negra
žius veidus. Kodėl tad jų ne
rodyti? Tokioje pastaboje tie
sos irgi nedaug terasi. Visų 
pirma negražus veidai 
savo turiniu būna visai 
antra — kam gi reikia 
žį propaguoti 
metrais? Galiausiai, 
sąžiningai galvojus Žmogus tu
ri paklausti, — o kų gi 
nes pelnys pakeitę savo 
tinę pažiūrų į lytį, savo 
tinį jausmų jai?

Nors toks nudizmas, nuvaryk 
tas ad extremum, pas mus dar 
nedaug pasekėjų burių teturi, 
vis dėlto nuo kelerių metų per
nelyg smarkiai mažėjų saulės 
garb n tojų marškų centimetrai, 
pagrįsti “mokslišku” saulės kul
tu, gali žmones lenkti t.k nu
dizmo nešamų negerovių link
me. O žiema fabrikantų perša
mi aparatai tų kultų tik skleis 
ir negerovių pagrindų stip
rins. Patys aparatai čia yra nie
kuo nedėti; tam tikrais atvejais 
jie yra net geriausi sveikatos 
atitaisytojai. Kaltas yra tik 
kvailas neišmanėlių “mokslo” 
garbinimas ir mados bezdžio- 
niavimas.

Oda yra didžiausias organiz
mo organas. Ji yra itin svarbi 
tuo, kad atlieka kelias funkci
jas, o kiekvienos funkcijos pa
sisekimas, žinoma, pr.klauso 
nuo viso organo sveikatos. Tos 
funkcijos yra pojūtis, apsauga 
ir sekrecija. Be to, prireikus 
oda yra ir didelis kvėpavimo 
pagelbininkas. Musų temai odi 
rupi kaip apsaugojimo funkci
jos organas. Toji funkcija yra 
dviejų rųšių: pirma, kaip luo
bos, apsaugojančios švelnių 
struktūrų apačioje, ir antra, 
kaip uždangos nuo nepageidau
jamų saulės spektros spindu
lių; Toji uždanga odos sudaro
ma iš pigmento ir plaukų. Pig
mento svarba kiekvienam turi 
būti aiški. Jei, pavyzdžiui, labai 
jautrus organai pilve nebūtų 
apsaugoti nuo laukujo pasaulio 
vilyčių ir sviedinių tuja odos 
užtvara, tai žmogus butų tar- 

’.um austrė be kiauto. Visi žmo
nės todėl turi tam tkrų kiekį 
pigmento (išskyrus albinus), 
kuris saugoja vidaus organus 
nuo kai kurių saulės spektro 
spindulių. Bet nuo kurių — 
tuo tarpu tiksliai nežinia. Ato
grąžų Žmonės yra juodi, o šia įl

dažnai

negro- ( 
kvadratiniais

kiekvienas

zmo • 
dabar- 
dabar-

NAUJIENOS, Chicago, III.

į»::

HUDSON — Čia parodoma Hudson -Supėr Six modelis, su 121 colio wheelbase ir 
102 arklių jėgos motoru. Del savo elegantiškų linijų bei harmoningos spalvų kombi
nacijos, Hudson vadinamas “Simfoniškojo Stiliaus” automobiliu.

’>3;o ir tokiems bendriems se- Tel. VICTORY 1272
ansanis. Man at.odo, kad tie DYKAI Apskaičiavimas
žmonės visai neteko humura Carr-Moody Lumber Co. 
jausmo. Šių dienų šiaudai tinęs 
maudymosi marškos ir taip jau 
kibai maža žiūrovo vaizduotei 
palieka; jos vos vos (ir tai ne 
visada) teišsaugoja reika’im 
graušiu paslapties dozę, tai ne
jaugi ir tais truputėliais žmo
nės nori atsikratyti ir kaip ne
reikalingu balastu? Jei ir mo
terys jų išsižadės, tai, man kvo- 
čias, XXI-o šimtmečio žmonės 
savo jausmais ir papročiais bus

1 neandertališkai trog.oditai.
Biogenas.

COAL

BUICK — Šių automobilių priekiai š cm t gražesni 
negu pirmiau. Pastebėsite, kad jame grožis sujungta su 
praktiškumu ir patogumu. Pavyzdžiui, ir laisnių alžyme- 
jimai yra inkorporuoti bumperiuose. Lempos &y ra įtaisy
tos fenderiuose. , įf

šiai priskiriama neprinckusiam 
obuoliui, suvalgytam prieš ke
lias dienas, šviesiaplaukiai žmo
nės, ypačiai vaikai, saulę gar- 

j binti turi itin su saiku! O n i- 
■ silpę, anemišk’’, neurasteniški 
žmonės, nepasitarę su pripra
siu gydytoju, turi, jos visli 
vengti. Vasarų, kiekvienas žmo
gus, lengvai apsirengęs,' saulės 
gerųjų spindulių pakankamai 
gauna net ir pavėsyje.

apie kaitinimųsi saulėje, linki 
ir kaitinlmuisi prie saulė; sur >- 

! gatų — lempų. Juoba kad už.- 
s.eniUose nudistai renkasi si-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Muša italus

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

rėš —- balti ne dėl karščio 
šalčio, kaip kad spėjama popu
liariai, bet dėl to, kad šiaurėje 
ir pietuose saulės spindulių rū
šis ir kryptis skiriasi. Kai balti 
žmonės atsiduria neuždengti 
saulės spinduliuose, jie užsiden
gia pigmentu — jei gali. Jei 
jie nepajėgia pasigaminti pig
mento, jie bent nusibarsto šla
kais. Ir vienu ir kitu atveju to
ji reakcija kyla dėl nusvilini-; 
nio ultra violetiniais spindu
liais; prie paprastos krosnie; 
žmogus galėtų kepintas per me
tus, bet oda jam dėl to nė 
kiek nepatamsetų. Tad odos ru
dumas, pigmentavimas, rodo, 
kad žmogus yra pakankamai 
sveikas, bet pats per save jis 
jokios sveikatos organizmui ne-

ar pasižiūrėti, bet jo gamyba or
ganizmų nuvargina, o jei odi 
dar prieš tai nusvyla, tai pig
mentavimas gali? būti ir visai 
kamuojantis. Tai itin svarb i 
šviesiaplaukiams vaikams, ku- 
rie verčiami kaitintis pajūryje, 
kur saulės sphūTuTiai dar su
stiprinami atsilaužimais nuo ju
ros paviršiaus. Vaikai tada ima 
karščiuoti, netenka apetito, da 
nui vemia. Ir visa tai dažniau-

čiai, yra savisaugos • priemonė 
prieš kenksmingas įtakas.

Be pigmento oda apsaugoja 
organizmų dar plaukais. Plau
kais yra uždengtos tos vietos, 
kurios spinduliavimams yra 
itin jautrios. Ir štai pastebėta, 
kad saulės svilinama oda, jei 
negali apsisaugoti pigmentą vi
nių, tučtuojau ima auginti 
plaukus svilinamose vietose. 
Reikia žinoti, kad plaukų šak
nelės yra visoje odoje, visada 
pasiruošusios suželdinti plau
kus, ir kad sužadinti plaukai 
jau nebenustoja augę. Tad visi 
saulės entuzijastai, smarkiai 
kaitindamiesi ultravioletiniuose 
spinduliuose, turi būti pasiren
gę sutikti plaukų dangų ne tik
tai ant kojų, rankų ir krutinės, 
bet ir ant pečių. Vokiečiai, di
džiausi “nachkulturos” geri ė 
jai po kelerių metų entuzijazmo 
irgi jau susigodo, kad tos kul
tūros nauda yra ne iš saulės, 
bet iš oro.

Be abejo, kūno kaitinimas 
saulėje, protingai, su saiku da
romas, duoda labai daug nau
dos. Ir ne tiktai sergant kaulų 
džiova ar raęhitu. Bet kaitinan
tis kiekvienam reikia atsimin
ti, kad tas procesas iš organiz
mo reikalauja daug energijos 
išeikvoti. Pigmentas, jau susi- 
daręš, gal būt, yra ir gražus

KAIRAS, Egyptas, spalių
— Britų karo laivynas

27 
ir 

aviacija labai smalkiai apšaudė 
naujas italų karo jėgų koncen
tracijas. Graziani pradėjo trau
kti naujas italui divizijas į Sidi- 
Barani ir kitas Egypto vietas.

Iš ten italų maršalas norėjo 
pradėti naują puolimą, bet bri
tai jam padarė labai daug nuo
stolių. Dide'i britų karo laivai 
apšaudė kebas koncentraci’-.is 
vietas, o orlaiviai išmetė labai 
daug bombų.

d. IT 'S THRIFTY 
to uAeGypsy

10c 3 vž 2*

AT Ali DRU6 ANO NOTION COUNHRS

p.nni.s you can 
r«n«w drap«riM. 
Hn«n>. lingari*. 
• te, 26 »m.rt 
•hadas. *'Dip to 
tint — Boil to

» TINTSandDYES

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

Phone Virginia 9780 
My^cBs ir Elzbieta 

RTTDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop. 

Svetainę renduojam susirinki- 
nams, narėms, vestuvėms ir vi- 

sok'ems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Ch’casro, III.

VTCTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vožam 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

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBĖS 
PAMOKOS”NAUJIENOS

1739 South Halsted Stret> 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. Canal 8500

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Josepli J. Grisli
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLĖSTŲ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina

ir aukšč.
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... C 4 -OO .. 
d'p^a I ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2458 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI'

Universal Savings & Loan Ass’n
RAŠTINE

V1—""' ■

Taisykite Savo 
Njųnns Pakol 
Vjskas Atniite

atstoti paryidį No.

(Vardas ir pavarte)

(Adrwaa)

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame 331% dividendų. Įdėliai apdrausti iki $500000 per Federal Savings 
and Loan Insurance Cbrp., Wasltfngton, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTEiTŠTREET
CANAL 8500

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO
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Karas ir rinkimai
Europos tautos bando išspręsti savo ginčus ginklu, 

o Jungtinės Valstijos — balsavimu. Bet kova, kuri eina 
anapus Atlantiko ir kuri eina šioje šalyje turi daug ben
dro. Nenuostabu todėl, kad karas daro daug įtakos į A- 
merikos politiką, o Amerikos politika j karą.

Jei nebūtų buvę karo, prezidentas Rooseveltas ne- 
kandidatuotų trečiam terminui. Nuo karo eigos per at
einančias kelias dienas priklausys žymiam laipsnyje A- 
hierikos žmonių nusistatymas. Juo labiau bus įtempta 
karo padėtis Europoje iki lapkričio 5 dienos, juo dau
giau balsų gaus Rooseveltas.

Willkie laimėtų, jeigu staiga Hitleris su Mussoliniu 
padarytų rimtą taikos pasiūlymą. Sakome, rimtą, o ne 
bet kokį pasiūlymą. Amerikos žmonės jau yra išgudrėję, 
ir bet koks diktatorių “taikos” manievras jų nesuklai
dintų. Jie yra girdėję daug kartų Hitlerio pareiškimus, 
kad jam niekas daugiaus pasaulyje nerupi, kaip gyventi 
meilėje ir sutikime su visais savo kaimynais; bet po kiek
vieno tokio pareiškimo nacių fiureris padarydavo naują 
agresijos aktą.

Prieš keletą dienų atrodė, kad “ašies” partneriai 
rengiasi pradėti didelę taikos kampaniją, įtraukdami į 
ją FrancUziją ir Ispaniją. Hitleris zujo iš vieno Europos 
galo į kitą, laikydamas konferencijas su gen. Franco, su 
Lavaliu ir Petainu ir su Mussoliniu. Jau ėjo gandai, kad 
Vichy vyriausybė visai susitarė su Berlynu ir kad Ispa
nijos fašistai tik laukia progos prisidėti prie Hitlerio 
“taikos ultimatumo” britams, arba kartu su juo stoti į 
karą. r

Bet to taikos ultimatumo naciai nepaskelbė. Vietoje 
jo, pasaulis išgirdo apie Mtissolinio karo žygį prieš Grai
kiją. Karo gaisras, persimetė į naują, sritį, ir neatrodo, 
kad jisai čia sustos. Padėtis anapus vandenyno aštrėja, 
todėl ir Vėl stiprėja šansai prezidentui RooseVeltūi būti 
išrinktam.

Mussolini to nenorėjo, bet aplinkybės verčia jį sku
bintis. Viena iš tų aplinkybių yra Amerikos rihkimai. 
Kol rinkimai nepraėjo, Amerikos valdžia jaučiasi suvar
žyta. Ji negali veikti aiškiai ir energingai. Mussoliniui 
svarbu tą laiką panaudoti naujų pozicijų užkariavimui 
Balkanuose. Paskui gali būti per vėlu, jeigu Amerika 
ims smarkiai remti anglus. Italijos fašistai, matyt, ne
teko vilties, kad po lapkričio 5 dienos Jungtinės Valsti
jos “užsidarys namie”. Jie bijo, kad toliau Dėdė Šamas 
ims dar griežčiau kištis į Europos karą. Amerika ren
giasi šaukti pirmą dalį naujokų į kariuomenę. Lėktuvų 
ir amunicijos įmonės dirba viršlaikį.

Juodmarškinių įsiveržimas Graikijon pakenkė Will- 
kie’o kandidatūrai. Gudriai sugalvotas taikos pasiūlymas 
butų jo kandidatūrą sustiprinęs, o kadangi daugelyje 
valstijų republikonų ir demokratų jėgos yra beveik ly
gios, tai toks pasiūlymas butų, gal, davęs Willkie,ui per
svarą. Bet dabar publikos sentimentas vėl pakryps Roo-* 
sevelto pusėn.

Maskva suvaržė maisto pardavimu
Prieš keletą dienų buvo iš Maskvos pranešta, kad 

sovietų valdžia pakėlė 15% kainą duonai. Dabar ateiha 
kita žinia apie maisto trukumą Stalino “rojuje”: valdžia 
griežtai suvaržė duonos, sviesto, mėsos, bulvių ir kitų 
produktų pardavimą.

Vienam asmeniui leidžiama vienu kartu pirkti ne 
daugiau, kaip du svaru duonos, mėsos vieną svarą, svies
to keturias uncijas, pjeno vieną litrą (maždaug kvortą), 
cukraus vieną svarą, bulvių puspenkto svaro, penkis 
kiaušinius ir keturis-pyragaičius. Kas bus sugautas per
kant toje pačioje krautuvėje du kartu per dieną, bus 
baudžiamas. .

Sakoma, kad tų suvaržymų tikslas sudaryti maišto 
“atsargą”. Kad skaitytojui butų aiškiau, kokia padėtis 
maisto atžvilgiu yra sovietų Rusijoje, patariame jam pa
skaityti, ką apie tai rašo buv. New Yorko laikraščio, ko
respondentas, p. Gedye (žiur. Apžvalgą) i

Rusija jau seniai kenčia dėl chroniško maisto pr(p 
dūktų trukumo. Tokie produktai, kaip sviestas ir suris, 
tenai yra gaunami tiktai vasarą. Juoda duona kaštavo 
rublis už kilogramą (2.2 svarų), balta duona nuo 2 iki 3

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 ............... 1.00
Vięnam 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.

Trečiadienis, spalių 30, 1940

■A

A

... $8.00 
..... 4.00 
...... 2.00 
... 1.50 

.75

3c 
18c 
75c

-APZ VALO

NAUJIENOS, Chicago, HL

rublių už kilogramą. Bet duonos tuomet dar buvo pa
kankamai. O dabar valdžia pakėlė duonos kainą 15 nuo
šimčių ir Uždraudė jos pirkti daugiati kaip du šVaru & 
y., viėhį kilograihų) per vienam asmeniui^ HėiSkia, 
jau lt duonos pritruko “laimingojėif bolševizmo šalyjl,:

kataėUofo^.-
Tik pagalvojus, kad sovietų Rusija turi dėrMngiau* 

sius Europoje laukuš (Ukrainą,) ir apie 120 tnilionų jOfe 
gyventojų dirba žemės ilkyjė, vartodami traktorius bei 
kitokias žemdirbystės mašinas^ ~ ir vistįek jį pėpagįgu- 
mina pakankamai maisto!

Tai ko-gi yra verta ta sovfettį “tvarka^^ jeigu po 22 
metų gyvavimo ji duoda Šitokius apverktiiiRs rėwltattts?
JT - -«■ ' U ■■P-’ .......
F C..,.. > j..-t < v.’ ’.i-41 i.

VOLDEMARAS TARNAU
JA SOVIETAMS

delitąs, CĮ. į!. B, (k-d.VCS nei Maskvoje apie metus laiko

žiąyo į tt&Įfeiiį W šOVfetį ^ii- 
zuta Užsienio Mnioittš pašidftfė 
taip aštri, jogei korespondentas 
beWik iiieko įdomesnio 
galėjo savo pranešti.-
Nuvykęs į Varpų (Bulgariją), 
p. Ctedye parašė eilę straipsnių

Sovietų raudonajai armijai atmaršavuš į Lietuvą, parvyko iš užsienio (Italijos) Augustinas Voldemaras. Prie sienos jisai buvo tuOjaus suimtas, kaipo “pavojingas asmuo”. Bet jam nieko blogo iiėatsitiko. Lietuvos okupantai ne tiktai jo “nelikvidavo”, bet pasiūlė jam gerą vietą sovietų Rusijoje: profesoriauti universitete. Tą vietą Voldemaras priėmė, kartu priimdamas ir sovietų pilietybę.Reikia pastebėti, kad Voldemaras buvo žiauriąsias iš visų demokratijos priešų Lietuvoje. Jo įsakymu buvo sušaudyti, tuojaus po gruodžio 1926 m. perversmo, keturi komunistai (Požėla, Čiorny ir k.). Jam diktatoriau  j ant Lietuvoje, būvo nugalabinta nemažai žmonių ii* kitų srovių. Kuomet/jisai buvo išstumtas iš valdžioj tai jisai darė sąmokslas, T) paskui bandė susitarti su Vokietijos naciais ir pastatyti Lietuvą po Hitlerio “globa”. Voldemaro vardas lietuviams komunistams būvo toks pat baišuš, kaip Trockio Stalinūi.Gyvendamas ištrėmime, Vol- dematas, pagaliau, sumanė atvirsti į “dvasią šventą” ir parašė didelį veikalą apie Kristaus gyvenimą. Tą veikalą jisai davė Lietuvos vyskupams peržiūrėti, kad-jie uždėtą savo( Ūprobatą.Na, o šiandien jisai profesoriauja sovietų univėrsitėte!Rašydamas apie tai “Argentinos Lietuvių Balse”, vienas to laikraščio bėiidfadarbiš sako:“Voldemaras Lietuvoj yra sušaudęs kelioliką socialistų, valstiečių liaudininką ir koa murtištų, bet viš dėlto Maskvos raudonieji ponai neši- šarma tino suteikti Voldemarui Rusijos pilietybę ir aukštą vietą uriiversiiete. Kai kurie laikraščiai, prisidengę ne- 7 kaltybės šydu, tatai palaike Voldemaro ‘ištrėmimu į Rusi j ą\ Nieko sau trėmtifiyš, kadą suteikiamu tos valsty- - bes pilietybė it aukšta tarnybos vieta!”Reiškia, komūnistų šaudytojas ir hitlerižmo rėmėjas pašir darė ištikimas Stalino tarnas. Tiems komunistams, kuriuos Voldemaras sušaudė, Lietuvos okupantai dabar stato paminkius; jų vardais vadina miestų gatves, suvalstybintas pramonės įmones ir dafbiiuūkų or^ ganizacijas. O tam žmogui, kuris juos sušaudė, Maskva moka algą, kaipo sovietų jaumtb- mėnėš Švietėjui!Didesnio cynizmo (begėdiškumo) paVyždį šūhku butų surasti. ,
, v 'A. Į'ŽTL..: ■ ■UŽDARBIAI tft KAINOS

SOVIETŲ ĖtJSiJOJEVakax- mrnejoiįie, kad buv. New Yorko “Timės” korespon* 

toTią ir staehahuvieuių paja- 
įiiĮĮį; yra žaiiilau 30J rub. 
jįlų pef mėnesį. Kfdutuvčse datakttž yiščiuką mkia mo- kėR 16 fuMią,/Įiž 36 kiauš.- 
hiiį f(ibiiU; Už kilogra- 
ftią jitUddš duūiiUŠ 1 rublis, ialtbš dūOiibS įtflOĮjfamas 2 
iki 3 rublių, jautienos kilo- 
gramas iŠ rufelzU; morkų ki- 
lagraWs 6 rųbiiah

‘‘Bėt >iių tifųdųtių dažnai 
kfatftWs6 aegslima gauti, 
fr pertoji reifcja stove- 
Ii ilgas vgiaįdas eitose. Lein gviaU jų nūsipirkfi rinkose, kUr kainos yra kelis kartus aukštesnės, negu valstybės parduotuvėse/’
0 štai įą p; Gėdye pasakoja 

apie gyvertimo raikme-

“Nežiūrint tu, kad statoma 
daug trvbty gyvenamų butų 
trukumas tekėta nepašalin
tas. Drabužių x ir avaijmes 
lūkimai negulima gauti, to
dėl visą laiką lupyk,- lopyk ir 
lopyk.- Batus taisyti pas pri
vatinį šiąučių labai brangu, 
o valstybinės batų taisymo 
dirbtuvės ima pigiau, bet 
niekuomet neturi odos.”

Prallgittttm darbo laikas,

kotęspondentUi bebūnant 
Maskvoje, valdžia prailgino 
darbo laiką viena valanda kas
dien ir prailgino darbo savaitę 
Viena diena; vieloje penkių 
darbo dieną savaitėje įvesta še
šios darbo dienos.. liet darbinin
ką atlyginimai paliko tie patys.

Svarbiausias dalykas sovieti- 
jos piliečių gyvenime tai -— kur .gauti batų porą, drabužį arba maisto gabalėlį.“Viltis įsigyti porą avėtų batų”, rašo p. Gedye, “gandas, kad kokia nors krautuvė turi keletą apelsinų (oran- džių) arba kad svetimtautis sutinka parduoti senus marškiniu^’ arba apsiaustą nuo lietaus • — štai kokie klausimai jaudina vidutinišką pilietį Sovietų Sąjungoje, o ii e sąjtiugos su svetimomis valstybėmis arba ideologijos da-

Rusijoje ir apie sovietų vaL 
džios politiką.

Gedye buvo karštas bolšew 
ino pritarėjas. Jo simpatijos so
vietų tvarkai dar ir šiandien, 
nėra išgąravusiosz Jisai, pavyz- 
džiui, pateisina daugelį šunybių Maskvos užsienio politikoje — pateisina tuo, kad SSRS yra be galo silpna ekonominiai ir jos valdžia bijdfHiflėrio, todėl Stalinas pataikąuja Hitleriui, norėdamas išgelbėti savo imperiją. Taigi nieku, budu negalima to korespondentę laikyti vienpusiškai nusistačiusiu prieš Rusi-O betgi faktai, kuriuos jisai Savo straipsniuose paduoda a- pie žmonių gyvenimą sovietų “rojuje”, rodo, kad tenai Viešpatauja vargas ir skurdas.Jisai rnšb Upiė maisto produktų stoką Rusijoje. Pasirodo, kad sovietą imperijos gyventojai turi pakankamai tiktai duonos, o visų kitų produktų Ru-» sijoje nuolatos trūksta. Daugelio produktų žmonių masės beveik niekuomet negali gauti. Gedyė rdšo:“Įgyti tai, kas būtinai reL kalingu kasdieniniam gyvenimui, siivartojama paskutinė ’ uncija energijos, palikusiosnuo darbo. Duonos jie turi, gūros duOnos ir įvairių fųšią.* Mėsos, daržovių ir vaisių prastos pušies jie gauna tiktai taiii tikruose sezonuose; Sviestas ir sUris brangus ir galinami tiktai Vasarą, retai žiemą; ragaišių ir saldumynų, kurių kainos yra aukštesnės palyginti Su Uždarbiais; negu daugumoje kitų šaljų, kai kada gaunama, kai kada nė. Šiaip maisto padėtis blo-“Nuolatos trūksta pienė.Tarp sausio ir balandžio sviesto kainą pakilo 46 nuoš., stt- rip 20 nUoš., dešros, lašinių ir kumpio 25 nuoš.; gasaS, vanduo ir elektriką pabrango4 50 iki 100 nuošimčių. Sviesto ir SUrio porcija vienam žmogui pustatyta, jei galima jo gauti, 200 gramų (apie 7 uncijos), cukraus po vieną kilogramą (2.2 svarų), bet visą šįtų produktų yra labai iiędatig.”Bet įdomu palyginti maisto produktų kainas su uždarbiais 'sovietų Rusijoje; “Nėfr York Times” korespondentas paduodu tokias skaitlines:

“Vįdutiniška oficiajl•.'•mmBl .‘ — įskaitant Čia ir aukščiau- pesču. buvusi® karaliaus- Įtaft* 4 sias dirbtuvių vedėjų, direk- Buvęs į^raįįųg jąučjąsį .M.|-■ '................. ■ ' '' \ ' '

KorespOnJentas sakosi daug kartų stovėjęs ištisomis valandomis ilgose pirkikų eilėse prie krautuvių,- laukdamas progos nusipirkti keletą bulvių, kopūsto galvą arba kitą kokią daržovę. Jam nebuvo reikalo pačiam vaikščioti į krautuves, nūs jisai galėdavo pasiųsti savo sekretorę arba tarnaitę; bet jisai lėnai eidavo tyčia su tikslu patirti, ką žmonės perka, kiek jie moka ir ką jie kits kitam pasakoja. Jisai apsivilkdavo labiausia nudėvėtais ir nušėpusiaiš drabužiais, kokius tiktai galėj davo savo bute susirasti; nenorėdamas atrodyti perdaug “ponišku” nudriskusioje maskvie čių minioje. 0 betgi, sako jisai, jam būdavo nesmagu jaustis, kad jo aprėdalas ii; nudėvėti batai yr£ daug geresni, negu tą vatgšų, kurię kartu su juo stovėdavo eilėse!Išvažiuodamas iš Rusijos,- p. Gedye negalėjo tų savo skai- malų nė imti su savim, nes kiekvienoje ‘Turžuaziškoje” šalyje padoriam žmogui butų gėda juose pasirodyti gatvėje. Bet sovietų sostinės gyventojai žiurčda'vo į tuos jo drabužius su pavydu. Tai pasako aiškiau, negu ilgiausi išvadžiojimai, kokiame “rojuje” gyvena nelaimingoji Rusijos liaudis.
ĮVAIRIOS ŽINIOS■' .. '

Reikalauja Lupescut.,.,.SEVILIJA, Ispanija, spalių 29 d. — Ispanijos vyriausybe gavo iš rumunų vyriausybės raštą, kuriame reikalauja su
grąžinti Rumunijon Magdą Lu-

Ispąnijos vyriausybe

a*AUJIENU-ACME Telephov-Karas plinta. Naujas karo frontas persimetė į Balkanus, kai Italija užpuolė Graikiją.
St. Misčikas-žiemys.

Teisingas kelias visuomet 
tikslą pasieks!(Tęsinys)Buk atsargesnis. Savo padėtį žinai, gdli netyčia pakliūti pas mus ir tuomet butų man klapa- to su tavimi prieš Paleckį, nes jo Užtarimo nesitikėk. Jis jau šiandien daugelio nepažįsta. Bendrdi, šiandien žmonės dar apsvaigę it ką jie galvoja sunku pasakyti. Nebent už pusmečio bus galima šiek tiek daugiau pasakyti. Perspektyvos sex nai komunistų gvardijai tokia, kokid pačioje Rusijoje. Neišsižadu Sibiro, kaip žmona, vaikas? Kaip bendrai laikaisi ir visi kiti?” Toliau jau asmeniškiIš Šios menkos laiško ištraukos, parašytos žmogaus, kuris šiandien aukštą vietą užima Lietuvoje, bet kuriam visą gyvenimą ne karjerizmas rūpėjo, bet visos liaudies ateitis, kuris virš dešimties metų atsėdėjo kalėjimu kuris nors gal klysta, bet visgi pasiliko ortodoksinis komunistas, aiškiai matyti kokia padėtis šiandien ir kokia gali būti netolimoje ateityje.Dargi viršūnėse yra žmonės, kurie galvoja apie ateitį kitoniškai, kurie dargi dabartine padėtimi netiki, bet kaip ir šis žmogds, laiško gale sako: “Nemanyk, jog aš darau karjerą. Malio asmeniškas gyvenimas, pats žinai, žuvęs. Sugriautas ir be vilties ko nors sau. Kopiau į šią aukštą kėdę, neseniai išėjęs iš kalėjimo, vien dėl to, kad neveikti negaliu. Kiek galėsiu stiksiu savon pusėn, kuoinet bus nepakenčiama, o nepakenčiama btis jiems, ne man, ži- iidu kas laukia: kalėjimas. Bet kiek galėsiu — dirbsiu, šį tą padaryti galima ir butų nuodėmė nedaryti. Bet... mano darbo galas netoli pasižiurėjus koki vėjai pučia iŠ rytų...”Tai nuoširdus reVoliticijonie- riaus prisipažinimas, nes paprastą boikotą aš visuomet skaičiau kvailu daybu, revoliucionierius turi lįsti it kovoti, jei gali dargi iš vidaus graužti.liet tai jau atskira teina ir tie'k 16. Svarbu, jog Lietuvoje gdl už pusmečio tik apsižiūrės žmonės kut jie ir ko, galima tikėtis it kds gauta. Kristalizavienasis rtęlštėngiamas. Jau šian- 

bąi nervuotis, nes jis mano, kad visas nelaimes jam užtraukė jo mylimoji.Dabartinė Rumunijos vyriausybė kaltina Magdą fašistų lyderio Cordeanu mirtimi. Ispanijos vyriausybė dar nepadarė jpkią nutarimo šiuo reikalu, bet liepė karaliui ir visai jo svitai persikelti į Granadą. ; 

dien turime du aiškius tipus: kovos ir nori tik pateisinti save prieš busimas kartas rašydamas memuarus, kuriuos dėstys, kodėl Sėdo į šj vežimėlį, ir mano draugas, kuris sėdo nieko gero netikėdamas, kaip vėl naujos kovos ir kalėjimo.Bus ir tarp šių kraštutinumų tarpininkų. Ir vien todėl sakau, jog neturime nusigrįžti nuo Lietuvos ir dargi nuo tų žmonių, kurie .sėdi šiandien valdžioje arba aukštose vietose, bet turime vien stengtis didinti šį prasidėjusį skaldymąsi ir padėti ten jiems, kurie stovi ir dirba tiž hlsiskyrimą ūUO’Bfisijos, už Lietuvos, naujus LtetUVps at- gimiuią.Tokių netruks, šiandien, anot draugo “peranksti sakyti, kad apsivylimas apima”, ttes dar lieišsi pagiriojo nuo buvusių vestuvių triukšmo, bet “pasegi menka” ir tai žmonės pfljUS.Aišku, jog kaip anksčiau, taip šiandich, kaip caro laikais, taip Stalino, teks visą judėjimą pernešti Užsienin, bet tai kaip kartas it verčia šičia.sutverti jėgą, kUti progai pasitaikius tartą svarbų žodį!Pasaulio ateitis nebežinoma it tas, kutis nebežiuti savęs, žiuri bendro reikalo, tūri turėti kantrybės ir svarbiausia, turi bUti pasiruošęs VisUm kaįn!O šiandien ntigali (US, kUris geriau organizuotas, kuris dirba ne iŠ baimės ir rte dėl p.ingo, bet iš įsitikinimo. Tiesa, nemaža žlugs, nemaža tokioje Lietuvoje netolimoje ateityje sušaudys ar supūdys kalėjime, bet nejaugi visa tai tie amžina žmonijos pasaka? Nejaugi tai ne istorijos riebiausi puslapiai? lt nejaugi tai gali sulaikyti? Vienas žus, kitas atsiras, svarbiausia nenusivilti, žengti tvirtai pirmyn.Karjeristų niekuomet netruks, netruks taip pat žmoiiių, kurie pamatę virš lavohy gražų mėnulio veidą pamirš lavonus ir galvos apie meilę, J>et nejaugi tai gal tUos, kur vilti? Visuomet mažtKna kovoja, gi dar mažesnė mažumą naudojasi gyvenimo džiaugsmais, o dauguma vien kenčia ir kenčia... Ir šituos kenčiančius reikia žadinti ir jais pasitikėti, nors jie kol kas neaktyvus.Toks turi būti musų kelias ir jame jokia kliūtis, jokia pašaipa negali nuvesti šunkeliais.
(Bus daugiau)

tiki ap-

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
;■ 1_.į—   kT.aga»=. . .

Jau nebėra “Darbo Lietuvos”. — dnttkto ir nagų Mga<^ 
Lietuva turi maitinti išalkusius r&ttttofittesiiis oku
pantus. — Cukriniai runkeliai/ «« Šttšvehtyš baus
mes. Rudens sėjos darbai/ « Rusiškoji kirilica* 

Naujas geležinkeliu tvarkraštis. Liko be sutik 
Vežiminį. —> Lietuvos teismai bus koftfUliišil| parti
jos kontroliuojami. Lietuvos pramonė* dezprga^ 
nizavimas. — Lietuvos žmonai turės opalrl| revo itt' 
cijos sukaktį atšvęsti. “Soeialfetimės varžybos*^— 
žemės nacionalizacija. — Jati reugiamos fryJos is* 
davikams. — Rajonų komisarai/

Išsiėmė Leidimas
Vedyboms

(CMeagoj)

(BIULETINIS No. 21)
Uždarius ^Lietuvos Aidą”, jo 

vietoje naujieji Lietuvos valdo
vai pradėjo leisti ‘'Darbo Lietilj 
vą”. Dabar ir “Darbo Lietuva’* 
uždaryta. Jos Vietoje pradėta 
leisti naujas dienraštis,- pava
dintas ‘‘Tarybų L'ettmt". šit 
laikraštis skaitysis aukščiausio
sios taTybds oiicialiftiil otgarta. 
Bet ši taryba turės laikraštį iiė 
tik lietuvių kalba. Tarybos or
ganu paverstus ir uiertrdštis ru
sų kalba “Truženik”, kuris bu
vo pradėtas leisti raudonie- 
sieniš okupantams atėjus į Lie
tuvą. Tokiu budu aukščiausioji 
taryba pripažino oficialiai, kad 
jos organas yra ir rusų kalba 
leidžiamas laikraštis.

» » d

Sovietų Lietuvos veterinari
jos departamentas praneša, kau 
rugsėjo viduryje Lietuvoje pa
sirodė snukio ir nagų liga. Ši 
liga yra labai apkrečiama. Ten
ka pastebėti, kad pranešimus 
apie šią ligą tebuvo paskelbtus 
3 savaitėms praėjus nuo jos 
pasirodymo. Šią ligą, greičiau
sia, bus atnešę iš Sovietų Bu-

sijos atsiųsti kavalerijos ark
liai. Todėl okupantai ir anks
čiau neskelbė apie ligos pasiro 
dynią, mdnydaini, kad Ilgą pa
vyks greit išnaikinti. Tik dabar, 
ligai išsiplėtus ir pridarius na 
maža ttUOš tolių, apie ją pa
skelbta viešai.

a o o
Nacionalizuotoji “Maisto’ 

bendrovė praneša, kad šiais 
metais žąsys ir antys biis per
kamos tik gerai nupenėtos. Pra
nešime sakoma, kad “šiais me 
tais visų rųšių naminius paukš
čius galima eksportuoti tik 
plautus*’. Eksportas, be abejo 
jiino, yra galimas tik Sovietų 
Rusijon, nes okupantai atkirto 
Lietuvai visas kitas rinkas. Tik
rovėje Lietuva maitina išalku
sius raudonuosius okupantus ir 
tokius pat nedavalgiusius Busi- 
jos didmiesčių gyventojus.

Ta pati “Maisto” bendrovė 
praneša, kad visi privatus as
menys ir pirkliai turi visas tu
rimas bei supirktas žalias odas 
ir kailius perleisti jo sande* 
liams. Paskerstų gyvulių odas 
ir kailius išvežti iš skerdyklos

NA5>H — Šis gfražus 1941 modelis yra Aerop'Owercd Nash Ambasador Six. jo 
šešių dilindetių inžirtaš turi tą patį lengvą švelnumą kaip ir lėktuvų Diotorai Už tai, 
kad jis padirbtas tuo pačiu principu, “twin-ignition, valve-in-head”. šis Nash, turįs 
105 H.P., yra vienintelis visoje rinkoje sii tokiu motoru.

=====i.ry ,-:įn. 5.-

drsįtidŽiartKi. Kaip žiftoina, viso
je Sovietų Rusi joje jaučiamas 
nepaptastas (klos tritkwmas, 
kuris ima aštriai pasiteikšti ir 
Lietuvoje^ fiėš tattdbftiėji dlitt- 
pa h tai visas biivitsiųs atsargas 
yra išsigabenę..

Paskelbti daviniai^ kad šie
met Lietuvoje tikimasi perdirb
ti 250,000 toną cukrinių run-j 
kelių, iš kurių laukiama 38,000, 

šias!, 
kad 
nie- 
pa- 
Bet

r i -li Įii-rr t i .r i M'Ati r ■ -, j m- i-ji

tonų cukraus. Skelbdami 
žiriias^ sovietai giriasi, 
“tiek ctiktaiis ligi Šiol dar 
kad Lietuvoje nebttvo nei 
gaminta, nei suvartota”, 
juk yra žinoma, kad cukraus 
pramortė btiVd pradėta plėsti ir 
iš viso ji įvesta tik nepriklau
somos Lietuvos laikais. Juk 
ir cukriniai runkeliai, kurių 
derlių rengiasi dabar perdirbti, 
yra pasodinti dar tuomet, kai 
bolševikų Lietuvoje nebuvo. 
Tad bolševikai ir čia, kaip ir 
visur, savinasi lik svetimus 
nuopelnus.

NASH — čia matote gražųjį 1941 Nash automob.lių 
priekį. Tai tipiškai Nash linijos, vienok taip naujos ir 
šviežios, kaip pavasario rytas. Priekis ypatingai pabrėžia 
naujųjų Nash platumą.

Šiomis dienomis uždaryta 
Buriavimo Sąjunga, kuri ligi 
šiol rūpinosi šia sporto šaka- 
Jos funkcijas toliau vykdysian
ti vandens ir žiemos sporto są
junga.

nėra baigęs jokių teises moksl
ių. Tenka dar prisiminti, kad 
tas pats Niunka buvo liūdnos 
atminties “liaudies seimo” rin-

ĖadėU Pinigai kas MČuešį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000*00
Atsargos fondas virš
Dabar Mbkatnė 3l/2% P a* 
dėtus PiDigils. Duodafn Pasko
las Afit N«mų 1 iki 20

AVINGS
CHARTERED BY U. S. 

GOVĖRNMENT 
SAVINGŠ FĖDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER A VENDE

Susovietintos Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos prezidiumas 
nutarė 148 nubaustiems baus
mes dovanoti, sumažinti arba 
sąlyginiai nuo bausmės atleisti. 
Nutarime . -nepasakyta, už ko
kius nusikaltimus jie buvo nu
bausti.

» 8 «
Aukščiausios tarybos prezi

diumas ntitarė spausdinti 2J,- 
egz. herbo viešiesiems reika
lams. Kaip žinoma, šis herbas 
turi tiek rusišką, tiek lietuvišką 
užrašą.

Sovietų Lietuvoje paskelbtas 
naujas geležinkelių tvarkraštis. 
Pritaikius Lietuvoje geležinke
lių plotį Sovietų Rusijos gele
žinkelių pločiui, tiesioginis ke
leivių susisiekimas be persėdi
mo su Vakarų Kili opa jau ne
įmanomas. Todėl tiesioginis be 
persėdimo susisiekimas 
Berlyno ir Rygos per I 
yra p ' . .
Latvijos 'nu n taikinti i
Lietuvos “tarptautinis” 
kimas eina tikrai 
iki Rygos.

tarp

panaikintas. Kadangi ir 
geležinkeliai yra p: i - 

rusų'pločiui, tai v sis 
L” siislsįe- 
nuo Kauno

Tam pat posėdyje nutarta iš-1 Su Vokietija susisick.mas e.s

f
Georgė ljtambwiskas, BO'.sū 

Mary Httžstš, 28
Atfetfii J. tfabflš, 24, su Sophiė

24
Štotey J, Hutas, 20, Smi

lia Stanko, 24
Fr«nk Dulaitis; 25, šti Marie

Patiekę 25
George Lawrence,- 27, su Do- 

rothy Tonikų t, 18
Raymond E. Yochem, 23, su

Eližabeth M. Savage, 19

Reikalauja
Perskfry

Petronela Triški nuo
Triska

Veronika Pipiras nuo
Pipiras

Auna Budvitis nuo
Budvitis

Ralph

Adam

Anton

Gavo
Perskiras

Betty Bulot nuo ftobert Bukit
Uršula Maču les nuo Anthony 

Mačules.

PIRKITE ANT 
KREDITO 

MUSŲ ŽEMOMIS CASD 
KAINOMIS 

2x4 ..............
118 .......... ....
Plasterboard 
VVallboard __ ____
Špeciflt Milėta, feg. $1.95, 

dabar .. ...........____6....--
; 3 Vertės Malęva ___
Cedriniai Postai (7 pėdų) 
Taipgi Oemętitaš/ Smiltys, Žvyrdi

NEREIKIA CASH. \ 
Ajpska i litavimas DYKAI— ’

Pristatymas DYKAI 

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO. 

3800 S. tVestern Avė. 
Tel. LAFayette 21oi 

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 
v. V., nedėltomis 8 V. r. iki 12 

vai. dienos.

__ pėda 2c
.... pėda me 

pėda 2č 
kv. pėda 2c

$1.25
______ $1.95 

10c

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chičagos miesto 
Sveikatos Departamente)

VICKSNIS, Famela Ano, 
1649 West 85th street, gimė

kimų vyr. komisijos pirminiu- spalių 20, tėvai: James ir Ko
kas. O toji komisija kaip sykis gebord.
falsifikavo lietuvių tautos va-l
lią ir paskelbė davinius, kad į \ LIMSKI, I heresa M., 4714
“seimą” balsavę 97%... ’ bouth Wood street, gimė spa-

X . ’ , . . 4, tėvai: Thaddeus ir Jes-(Bus daugiau) šie.

—.......a ,, ...... m „į—

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
ekzam inuot j ės titoderniškiarusia 
metodą, kurią regėjimd mokslas 

gaili suteikti
$2 MeTaI PATYRIMO 

pririnkime kkinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

optOmetristai
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toš
Telefonas GANAU 0523—Chioago 

OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. fri. iki 6:Š0 p. m. 

Treč. ir šeši. 9:00 ė. ni. iki 
7:30 p. m.

a.

iė Dentdrėš tik Karšintojai jau per suvirš 18 metų, 
ir užsdkytrtą riuo AteMtcite, leiškįl. mums parodyti

Mės gamin&mę Uentiirėš 
gavę įspaudą 
laisrtiuotų Dėntištų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

LOAN ASSO lONof Chicago

JUSTIN MAfcrilĖTVtlCH, Prės.
Vai. 9 iki 4. Šer. 9 iki 12 

Šub. 9 iki 9 Vak; , . * .
fret VnUflnfa 1141 r a. v.,6 ir. ni>ar.

Lnvndale tentai Laboratorta 
heJnA bsROs.

ntto 9 f. iki 8:30 v. v.---Subatomis nito 9 t. iki 5 v. vak.
\ _ _j. 1724 S. Ashland Avė.

Lawndale 2908 Tel. Monroe (1251
30 N. Dearboth — Statė 9649

ROOM 806 ATDARA KASDIEN 9 iki 6

Mes esame puikių dantinių pleitų

Ateikite, leiskit mums parodyti 
kortibindeiją PERMATOMO PLEI- 
To su NEW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.00

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

leisti “liaudies seimo” sesijų 
stenogramas. Jos taip pat 10 - 
džiamos rusų ir lietuvių kalbo
mis.

per Tauragę ir Lauksargius. 
Be abejojimo, pasienyje teks 
persėsti. Naujasis tvarkaraštis

ir 
aukščiau

Atdara i
3945 W. 26th St

Tel.

Iš Žeimelio, Šiaulių apskr., 
pranešama, kad šiemet tebuvo 
gūiita 7 vagone’iai zuperio. 
Jam skirstyti buvo sudarytas 
net tam tikras komitetas. Šia
me pranešime sakoma,- kad 
“pernai rudens sėjai zuperio

/•

Ofięialiniame pranešime apie 
rudens sėjos darbus Zarasų ap
skrityje konstantuojama, kad 
sėja užsitęsė dėl valstiečių lau
kimo mineralinių įrašų, 
pat dėl suvėlinto suklos 
tymo. Iš dalies pakenkęs 
gas oras.

O S 0

Iš Maskvos pranešaina, kad 
ten Leiiiho vardo bibliotekoj c 

■ atidaryta paroda, paskirta ma
skolių pavergtoms Pabaltijo 
tautoms. Apie šią parodą kaž
koks Maskvoje gyvenantis lie
tuvis J. Jurevičius rašo, kad 
jis parodoje matęs lietuviškas 
knygas, rusų raidėmis .atspaus- 
d i n I a s.

Šia ptoga ptiifiinsiri’ie, kad 
bolševikai visai eilei mažųjų 
tautelių neseniai įVedė rusišką
jį kirilicą,- notš jos turėjo kitą 
abecėfe

OO Cl

Dienrašlis z‘Tafybt£ Lietuva” 
praneša/ kad laikraštis dovanai 
ar į skolų niekam bebus s'Uti- 
tjnėjamaš. Tiktai aukščiausio
sios K tarybos preziditiuias galįs 
įsakyti duoti laikraštį berniokas 
mųi.- ",

m u pastebėti, kad oficia’inia- 
me pranešime apie naująjį 
tvarkaraštį pažymėta, jog jo 
atspausdinti knygutės form.i 
keleivių patogumui šiuo metu 
dar negalima, nOs tVarkraščiai 
turi būti spausdinahii lietuvių 
ir rusų kalbomis, o Lietuvoje 
spaustuvėse r.ėta rusiško šrif
to.

o taip 
pris(a- 
ir b o-

Gaunama žinių, kad sovietų 
automobilių fabrikas Gorki 
mieste pasiuntęs į Pabaltijo 
valstybes, jų tarpe ir Lietuvą, 
savo konstrukcijos sunkiųjų ir 
lengvųjų automob.lių. Šia pro
ga pažymėtina, kad “Paramos” 
bendrovė jau kuris laikas skel
biasi, norinti pirkti vartotą 
siinkvėžimį. Okupantams rek
vizavus visus Lietuvoje butu 
siūs automobilius, net tokia 
bendrovė, kaip “Parama”, liko 
be sunkvežimių.

O 0. 0

Lietuvos teismai, kaip ir ga
lima buvo iattkiij faktiškai per- 
dtioditmi komunistų partijos ži
biai.- t*aškėibias praneš nias, 
kud komisarą taryba perdavu
si visų teismų prokuratūra < 
(Vyj^; Tritaiolo, Apėl ae u t ų 
Runių, Vi'ftiads, KdUnO, šimu
lių, Panevėžio it Mdrijampclsš 
apygardos teismų) ir faip pat 
teismo tardytojų Ištaigas “Lie
tuvos T^R ptokurartt/'. Sovie
tų Lietuvos prokurorti paskir
tas Vi. Niunka, kuris ligšiol 
buvo kmritiništjnio of ieiozo
“Tiesu” redaktorius; . Niunka' ..

■*ii i i n 1 h ui
Tel. CICERO 6306

C. & M. KAI l«A
DISTRIBIITORS

Parduodam gč/iau*) <t 
stipria lįsi

FOX HEAD Ą14 
Vy lial hierid L Ai

j viššs tinęs v ia'lis

5031 W. Rooseveit Rd.
ClČEftO, TLL.

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųsies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
gaf atduotas.

4Ž0 W. 63rd Št.
Tel. ENG. 5883-5840

*T-^3

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

s -W
3 3$* • Avenuc
32 1 Z,

' * : Pirite! '4$

Retina'

pi
' triVns 
į ‘ Gatmat

Viską a

k n

'J2Co,« Av„
• 0 Aven

SVEIKATOS KMNIKAS 
f OGIAIS $46 £ h
išima Už ..... . * I V.UU
PKABUVIMAS SCn ftALigoninėje ^OU.UU

rauoongyšliV $,6A ftA
Išėmimas »r Ligon. 
rėumaMžmas €6 Art 
Greita PageJba CwUU
GYDO. VISAS UGAS 
Ekzaminacija C 4 fl Air vaistai ................. ^I.UU
GMtglas park hospitai/

1900 S. Kedžk? Aid. ČHfoagė
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Barčus
RYTINfc RADIO-

VALANDA
iš stoties

KsMrefi tttię 8:4$ t. ryto 
iki 9:19 vai. r^to. 

nito 8:3d iki 
vai, ryta

Pirftiadtefikiis taipgi 7:00 
’ vAk vakare.

Išgirskit Valiausias žinias 
mtožiką ijf kitus įdomius 

pflUiešimus..



KANADOS LIETUVIŲ 
ŽINIOS

Daužvardžio Prakal 
bos Kanadoje

šį šeštadienį, lapkričio 2 d., 
į Torontu atvyksta su prakal
ba Lietuvos konsulas Chicago- 
je, gerbiamas Petras Daužvar- 
dis. Prakalbos įvyks 7:30 vai. 
vakaro, St. Agnės svetainėje, 
kampas Dundas ih Grace gat
vių. Sekmadienį, lapkričio 3 d., 
p. p. Daužvardis ir generalinis 
Lietuvos konsulas Kanadoje G. 
L. P. Grant-Suttie pasakys pra
kalbas Montreale, kurios įvyks 
L. D. K. Vytauto klube, 2161 
St. Catherine St. East, 5:30 
valandų vakaro.

Toronto prakalbose yra už
kviestas dalyvauti miesto ma
joras Ralph C. Day, Domini
jos parlamento narys Arlhur 
W. Roebuck ir įtakinga Kana
dos politikoje asmenybe W. J. 
Stewart. Musų tautos kaimy
nai, latviai ir estai, taipgi pasi
žadėjo skaitlingai dalyvauti. 
Koncertinę programos dalį iš
pildys gerai šiam tikslui pasi
ruošęs Aušros choras, solistai, 
duetai ir t. p.

Montrealiečiai irgi uol.’ai ruo
šiasi prie prakalbų. Ten taipgi 
manoma turėti svečių kalbėto
jų, atstovaujančių miestų ir 
Dominijos parlamentų. Parapi
jos choras po vadovyste p. Ži- 
džiuno sudainuos eilę liaudies 
dainų. Po prakalbų bus užkan
džiai ir kitokie pasilinksmini
mai.

Abi prakalbas ruošia Kana
dos Lietuvių Taryba, kurion 
įeina 6 draugijos Toronte, vie
na Hamiltone ir apie 5 Mon- 
treale, tikslu supažindinti Ka
nados lietuvius su vėliausiais 
įvykiais Lietuvoje, kovomis pa
saulio lietuvių už atsteigima 
Lietuvos neprikišu omxbė; i.’

NAUJIENOS,' Chicago, UI

Ir vis dar nenuvargsta; juos išgirsim lapkričio 3-čią

Žinutę Perskaityti
Šitiems žmonėms jie padare 

labai gerą įspūdį
sustabdyti

žmogų
kuris neturi

ar adm’nis-

Drtver’s Compartment, New 1941 Chevrolet Special De Luxe Seriea

ŠIE “SENIEJI GRANADIERIAI” JAU DAUG 
METŲ DIRBA, DAINUOJA

New 1941 Chevrolet Special De Luxe Town Sedan

Trečiadięnįs, spalių 30, .1940
■ ■ ■- ............. 4—^'—... '• ' -.... . ...... .. .. ■■■

Šįvakar Lietuvių 
Moterų Lygos 
Susirinkimas

Liet. Mot. P.liečiu Lygos su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 
spalių 30 d., naujoj Sandai o i 
salėje, 840 W. 33rd St, 8:00 v. 
v. Visos malonėkite skait in 
giausiai atsilankyti nes yr.i 
daug įdomių sinių ir ruporų. 
Kviečiame ir naujas nares atsi
lankyti. Kviėč.a valdvba. » *•

Stella Wodinan, rast. 
3253 S. Green St.

siekiais ir ateities veiklos pla
nais. Kviečiame visus ir visas 
atsilankyti
ir išgirsti vėliausias žinias iš 
Lietuvos.
Toronte, taip ir Montreale.

K. L. T. Valdyba.

Jau atėjo rudenėlis, nyksta 
lapai ir žiedai, jau nugelto žo
lynėliai, tarsi migdosi. Užsibai
gė žalių lapuotų girių gamtos 
visi gražumai, betgi atsidaro 
nauji kultūriniai darbai.

Bandys menininkus vienyti
Štai, Chicagos Lietuvių Vyrų 

Choras, kuris susideda vien iš 
senųjų “grenadierių”, rengia 
šaunų vakarų, kame bus suloš
ta juokinga komedija “Mig a’, 
o kita pusė programo bus pa
švęsta koncertui, kame dainuo; 
bent keturi chorai, nes Vyrų 
Choras vėl bando vienyti me 
nulinkus, kaip ir pirmiau. Tik, 
žinoma, tuos menininkus, su 
kuriais galima susitaikyti.

Visiems patartina įsidėmėti, 
kad lapkričio 3 dienų Lietuvių 
Auditorijoj įvyksta teatras ir 
koncertas. Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras yra viena iš se
niausių menininkų draugijų, 
su kuria augo visas Chicagos 
kultūrinis gyvenimas ir jo \al
siai yra milžiniški. Nežiūriu L 
kad tam darbui reikia daug pa
sišventimo, “senoji gvardija” 
dirba išsijuosus ne dėl kokio 
nors pelno, bet kelti kultūrų

Nepasiliekam nuo kitataučių
Ir dėka tam, mes lietuviai 

Įžanga laisva kaioI nepasiliekam nuo kultūringųjų 
I kitataučių. Reikia manyti, kad 
| svečių skaitlingai atsilankys ir 
I bus pilnai užganėdinti. Pasi-

kuoskaitling a asui

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudineros

į visi praleis smagiai laikų, o 
rengėjai bus labai dėkingi ir 
tdliau varys savo kultūrinį dar-

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pašau* 
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias.NAUJIENOS

NAUJIENOSE ras’te necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
01

JACKSWIFP

Rockfordiečiams

Roselando L. Kultūros Drau
gijos delegatai po konferenc j i 
jaučiasi gana gerai. Labai pa
tenkinti rockfordiečių vaišin
gumu. Kelionė buvo labai pui
ki, mat, draugai Petroniai, ku
rie delegatus vežė į konferen
cijų, ilgus' metus gyveno Rock- 
forde, todėl pasirinko tokį ke
lių, kur labai mažai teko susi
durti su raudonomis 
mis. O kadangi Petronių 
mobile visai naujas, tai 
kaip vėjas. Kų pavijom, 
palikom.

New 1941 Chevrolet 90-Horsepower Six*Cylinder Valve-in-Head Engine

švieso-
Olds- 
bėga 
tų ir

SLA134 Motetų 
Kuopa Prirašė 
35 Naujas Nares

Iš Politikos 
Lauko

“Penzanco Piratai”
(Pirates of Penzance)

Lapkričio-Nov. 24 d.
Stato

NAUJOS GADYNĖS CHORAS

rudeni- 
kad 
čir 
su- 
ge-

“Piknikas”
Besigėrint gamtos 

niais vaizdais, pasiautom, 
jau nebetoli ir Rockfordas. 
p. Petronienė paliepė savo, 
nui vairuotojui sustoti jai
rai žinomam miškely j, kur va
sarų piknikus laiko. Čia, žino
ma, turėjome savotiškų pikni
kų. P-ia Petronienė padėjo ant 
stalo kumpį ir bandučių su la
šinukais, o draugas Petronis, 
kaipo alaus pristatytojas, iš
traukė iš mašinos ir alučio. To
dėl, oh boy, koks buvo puikus 
piknikas. '? —. .

Pasistiprinę jau atsidūrėm? 
ir Rockforde. čia įpusų drau
gas Petronis užvežė per grynai 
lietuviais apgyventų gatvę, .vė
liau . pavežiojo aprodydamas 
Rockfordų ir jau tada.pribu- 
vom į Rockfordo L. Kultūros 
Draugijos

Pas

Kuopa gražiai auga ir gyvuoja; 
rengia Priimtuyiij Banketų.
Nors Antras ‘Pažangos Vaju i 

seniai jau užsibaigė, bet musų 
organizatorės k.ekvienų sasįr.n. 
k mų vis pr.rašo nauj ų narių.

Pastar^mjam kuopos susirin
kime buvo didoko niaionuino į

matyti, išgirsti ir jaunutę kuo 
pos narę p-lę E. Burbaitę, pui
kiai skambinančių mirimba 
kas yra didele retenybe musu 
vakarams. '

Po programo bus ir šokiai. 
Pradžia 8 vai, vak. Įžanga 35c. 
Visi kviečiami. —Narė

Aršiau negu mainymas 
arklių vidury srovės

New York Supreme Cour 
teisėjas \Villiam Marma n Black, 
kalbėdamas apie besiartinau 
eitis rinkimus štai kų pareiškė.

“Bandymas sustabdyti pro
gresų išrenkant
\Villkie, žmogų, 
jokio leglslatyvio 
t racijos ekzekutyvio patyrimo, 
į vietų musų sugebančio ir i ri 
tyrusio prezidento Rooseve to, 
butų aršiau negu mainymas ar
klių vidury srovės. Tai būt; 
kaip išmainymas modernišk > 
traukinio į atgyvenusį jaučių 
vežimą.”

Judge John T. Zuris

® Prie 124th ir Throop su dvi
račiu pakliuvęs po automobilio 
ratais žuvo 16 metų berniukas 
Albert Bernar, nuo 11821 
Wentworth avenue.

Vėl Uždraudė Filmą 
Apie Nacius

Chicagos filmų cenzorių ta
ryba uždraudė miesto r bose 
rodyti filmų apie nacius, vardu 
“A-ter Mein Kampf”.

Filmas gamintas Anglijoj, i 
cenzoriai sako, kad tai “st pr; 
propaganda”.

Kliubo buveinę.
rockfordieč us

kad rockfordiečiųMatyti, 
daug energijos ir daug triūso 
įdėta, kol įsigyta tokia popu
liari kliubo buveinė.

Konferencija atlaikyta rim
tai. Reikalai apsvarstyti aty- 
džiai. Priimta keletas rezoliu
cijų vienbalsiai. Vėliau buvo 
ir programo punktas — rock- 
fordiečiai gražiai padainavo. 
Dar vėliau įvyko puiki vaka
riene. Už tai rockfordiečius 
tenka tik pagirti ir gerbiamoms 
gaspadinėms ištarti širdingų 
ačiū. —Stepukas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

res: p-lę Lpcille B. Jacobs, kur- 
Chicagos pasaulinėje Parodoj, 
kaipo sveikiausi^, mergaitė pa- 
mų prizų laimėki taipgi moks
le ir lie'lUvybes’reikaluose pasi- 
zvinc jusi Joami Bučkiškaitė ■ 
Grybienė, nesėhiai ' grįžusi iš 
Lietuvos, kur j i studijavo Kati r 
no •universilete, / taipgi pareiškė 
noro tapti S’L.A. šios kuopos 
nare. Taigi,, čia minėtų ir dau
gelio kitų narių įrašymas į šių 
kuopų žada S,L.A* gražių ateitį 
.r mus labai džiugina,
Rengia banketų naujas nares 

priimti.
Laike antro Paž. Vajaus įsi

rašiusioms 35-k.oms liaiėms, 
pagal kuopoje įsigyvenusias 
tradicijas ir Centro pageidavi
mų, priimti, yra rengiamas ban
ketas su labai skania vakariene 
ir gražiu įpuzikaliu programų, 
sekmadienį, lapkričio 3 d., 194 j 
m. Syrena svet. 4270 Archer 
Avė.

Pradžia banketo lygiai 
vai. vak. Įžanga $1.00.

Naujos meno jėgos.
Tarp gražaus jaunuolių būre

lio kuopa susilaukė ir naujai/ 
kylančių meno jėgų. Taigi, ren
giamam bankete tarp senesnių 
pasižymėjusių meno jėgų, sve
čiai turės didelio malonumo pa

6 -ta

Lietuvių Demokratų Darbuotes 
KALENDORIUS

-RYTOJ, SPALIŲ 31—-Cicero Lithuanian Demociatic Club 
Masinis Mitingas, Šv. Antano Parapijos Salėje, 7 vai. 
vakaro.

LAPKRIČIO 1 — 11-to Wardo Lietuvių Demokratų Kliu
bo Masinis Mitingas, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
7 vai. vakaro.

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 3-čių—2:00 vai. po pietų, 12- 
■ to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubo mitingas, Darius- 

Girėnas salėje, Wm. A. Popeli, pirmininkas.
7:30 vai. vakare—9-to Wardo Lithuanian Political Club 
mitingas, All Saints parapijos salėje, 107th ir VVabash, 
S. Petronis, pirmininkas.

LAPKRIČIO 3—West Pullman 
liūgas, St. Pelei* and Paul 
2 vai. popiet.

LAPKRIČIO 3 — 91111 Ward
Banketas ir šokiai, Visų šventų parap. Salėje, 108 So. 
Wabash, 6 vai- vakaro.

PREZIDENTO ROOSEVELTO RINKIMINES KALBOS
TREČIADIENĮ, SPALIŲ 30, iš Boston, Mass. radio stoties 

Chicagoj—VVBBM ir WGN, nuo 9:15 iki 10:00 v- vak.
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 2, Municipialė 

Clevelande, radio stotis Chicagoj, WMAQ, 
vai. vakare.

RINKIMŲ IŠVAKARĖSE, LAPKRIČIO 4, iš
Hyde Park, N. Y., radio stotys, WBBM, WGN, WENR, 
ir WMAQ. Apie 9 valandų vakare.

Cit iže n s Club, Masinis Mi- 
Saleje, 123rd ir Emerald,

Lithuanian Political Club,

Auditorija, 
nuo 8 iki 9

savo namų

/

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDA
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų sari*

ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo Publie Liabi- 
Uties.

NAMŲ NUO

R. A KANDŲ.

NUO VAGIŲ. 

LANGŲ.

Raštintje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

Raštini atdara kas vakaras 
Iki S vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

EVEN
YOUR BEST 

FRIEND W0NT 
TELL YOU

You yoursclf might easily have 
halitosis (bad breath) without 
cver suspecting it for it’s often 
due to food fermentation in the 
mouth. And the subject is so 
delicate that even your best 
friend wouldn’t teli you.

That’s the insidious thing 
about this condition. Nearly 
everybody offends at some time 
or other . . . usually without 
suspecting it. Are you positive 
your breath is fresh and pure 
right now?

Listerine Antiseptic ųuiekly 
halts this fermentation, said by 
some authorities to be a major 
c a ūse of odors, then overcomes 
the odors themselves. So why 
take unnecessary risks? It is so 
pleasant and easy to guard 
against offending— just gargle 
with Listerine Antiseptic.

Get in the habit of using Lis
terine moming and night, and 
before all important engage- 
ments. Lambert Pharmacal 
Company, St. Louis, Mo.

LISTERINE 
HALITOSIS

(BAD BREATH)

1

- * ažk. B H HI I . - A

KRAFT FRENCH 
DRESSING
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Ju Numeris!
Buvę 15B

95

96

Brįdgęportas.

Jąmęs pobert Smįth, 
2815 Wallace st.'
Frank Vari 3342 Wal- 
lace st.
Anthony Michąel Ad
ams, 923 W. 33d s t.

Brįghton Pąrk.

12 ^() Bęn A. TĮiomas, 463J

12
So. St. Louis ąye.

97 James A. Brady, 4312

12
Š. Western avė.

98 John James Tybor,

13

4$27 S. Hoynę avė.
. Mąrųuette Park.
21 Charles Schuh, (>729

13
Artesian avė.

22 James AĮfred Bavcs- 
tey, 5108 S. Central 
avė.

99 Charles S. Skrabis,13

13
6547 S. Talman avė.

100 John Nester, 4309 S.

11

Springfield avc.
Town of Lake.

23 John Masur, 4826 S.

14
Justine st.

101 Phillip J. Fitzgerald,

14
4952 S. Wells St.

102 Frank W. Magerl,

15
5328 S. Bishop st.

24 Joseph J. Marce, 2123

15
W. 51st st.

25 Harry Joseph Kul-

15

czewski, 5421 S. Her- 
mitage avenue.

103 Ralph N. Thomas,

19

6137 S. Talman avc.
Mount Greenvvood.

32 Thomas John Thor-

19
šen, 8916 Š. May s t.

33 David McDovvell Ev-

yptuviąi 
Ankstyvąją 
NaujokąTarpe

(Skliauteliuose jų numeriai)
Algirdas pilis, 2^(5 \y. UOth 

Place (2914) *’
Frank C. Rimkus, 12217 So.

Halsted St. (2441)
Anthony Pavlikovski,

Barneli Ąve., (188)
Anthony J. Tubutįs, 

Indiana Avė. (25^3)
Edward P. Bencavicc,

Avenue L. (3048)
Anthony M. Adams, 923 W.

33rd St. (158)
Felex W. Comendųley, 929 

W. 32nd St. (188)
Joseph P. T.czkus, 2743 W.

37th PI. (3048)
Andrevv Čekus, 1850 W. 46th

St., (4050)
J. J. Stanislovaitis, 7333 S. 

Fairfiekl Avė. (2670)

1244 j

10520
' \ > 4 » ’

10556

Paulina St. (348)
Michael P. Masulis, 6242 S.

Melviną. (2670)
Charles S. Skrabis, 6547 So.

Talman Avė. (158)
Stanley J. Raugaitis, 4542 S.

Paulina S t. (105)
Edward J. Daukša, 8523 S.

Givins C t. (120)
Joseph G. Zcnkus, 2252

Coulter Ąve. (2441)
Paul J. Markūnas, 1913

Morgan St. (188)
Tony S. Dobilaitis, 4018

Cermak, (3018)
Walter Kuzma, 3250 Patter- 

son Avė. (120)
Arthur J. Gramza, 5253 Mel- 

rose, (2914)
V. J. Danis, 2335 122nd st., 

Blue Išland (2441)
Walter J. Butkus, North 

cago (105)

W.

w

Chi-

We$tsųle ir 18-ta.
. » . U. Z * Z*

21 35

21 109,

21 110

Jau Galite 
Balsuoti -

1950 Cullerton avė.
B e n j a m i n Joseph 
Kyal, 1918 S. Ashland 
avenue.
Edward Prikopą 214(1 
S. Halsted st.

* !

Cicero.
1— Cicero/' Casmir Jaworski,

' 2906 S. 48th court.
2— Cicero, Emil Jarosik, 1631

S. Fifty-eigth avė.
3— Cicero, Joseph Makes J r.,

1400 S. 57th avenue.
Hammond, Incl

Jeigu Lapkričio 5 Nebusite 
Chicagoj.

Jeigu esate’ užsiregistravęs 
balsuotojas ir spėjate, kad lap
kričio 5 d., nebusite namie, ir 
turėsite kur nors toliau išva- T • r • -

žinoti, tai jau dabar galite bal
suoti. Jei Chicagoj ar apylin
kėj gyvenat, nuvykite į Balsa
vimų komisionierių raštinę 
miesto rotušėje, prie Clark ir 
Washington. Ten turėsite išpil
dyti afideivitą, kad lapkričio 5 
d., negalėsite balsuoti ir tada 
gausite baliotą. Jį turėsite išpil
dyti ten pat, raštinėj, kur yra 
Įrengtos balsavimui reikajingos 
budelės.

^crr

kainos automobilis. Turi 95 arklių jėgoą motorų.

FORD — DeLuxe Coupe modelis 1941.-melams, šoni
nis vaizdas.

M

ę Pereitą antradienį gazolino 
stoty j tięs 7951 Ąddison Street, 
buvo atrastas nužudytas stoties 
lavėn/nkas, Herman Rlees. Po
licija nužudymu ąpkąllįno ir 
suėmė Ž5 metų Iląrold Rose, 
(turis kartą kalėjimę jau sėdė
jo.' ‘
• Prie Graccland avenue kryž
kelės Dės Plaines iniestelyja 
traukinys užmušė dyirašiu va 
žiuojantį 11 metų berniuką Da- 
yid Schųltze, DesPląinęs First 
National Baftko pixzMento su- 
nų.
9 Iš automobilio, pastatyto ties 
453 East 47th Street, kas tai pa
vogė keturias dėžes vyriškų ba- 
tų. Bet vagiliai jy negales dė
vėti, nes visi patai buvo kairiosI ■ < 1 i ', v . < ( : - * ‘ ■
kojos. Jie priklausė vienam a- 
valynės pardavėjui.
@ Tik užvakar 20 metų jau
nuolis Henry Krolikowsl<i, 8232 
Mackinavy avenue, gavo elevci- 
tėrio operatoriaus tarnybą Pic- 
cadilly viešbutyje, 5107 Black- 

| ston avenue. Vakar jis kaip tai 
įkrito į cleyeiterio šulinį ir už
simušė.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Vaidybos 

1940 Metams

CLASSIFIED ADS
r ’ ■*•■* *f '* ' 'V t'-- . ».7 *• f* >„ > • •» k •**» * f

perlonai/
Asmenų Ieško SITUATION WANTEp 

Ieško Darbo
PAIEŠKAU LIETUVIO ŽENTO, 

i;uthT grdži$ dukterį, benoriu, kad' 
už švetimtaučio ištekėtų. Atrašykite Ūku* gerai ir Spigiai, 
aiškūs, b mes duosime plačiau ži- —

noti. Box 2433, ri39 So. Halsted St., 
Chicago, III.

HELP VVANTED—FĘMALĘ 
Darbininkių Keikta *

REIKIA MOTERIES sortuoti se
nas įbpieras. Turi būti patyrusi. 
Kreipkitės Thomas Paper Stock Co., 
$60 W. Evergreen, arti Halsted ir 
Division.

REIKIA MOTERIES sortuoti sku
durus. Kad butų patyrusi. 869 No. 
Orleans, 1 blokas į šiaurę nilo Chi- 
cago Avė.

OPERATORĖS, PATYRĖ prie 
pirštinių siuvimo prie jėga varomų 
mašinų. Pastovus darbas, gera Alga. 
Diamond Glove, 333 So. Market.

PAIĘŠKAU DARBO. Esu patyręs 
penteris ir dekoratorius. Darbą at- 

’ "• J. Augaitis,
1608 So. 50th Avė., Tel. CICERO 
2633.

CHENILE OPERATORĖS, siūti 
bath mats. Darbas naktimis, nuo 
4:30 .popiet iki i vai. ryto. Nereik 
dirbti subatomis. Aukštas mokestis. 
Ben Greenberg and Bros., 3-čias 
aukštas, 2911 So. La Šalie St.

PATYRĖ OPERATORĖS, 
double needle Union Special 
nų su folderiais. Superior 
Fabrics, 2457 So. Michigan.

prie 
Maši- 
Auto

PAIEŠKAU DARBO, esu patyręs 
karobriteri". Darbą atlieku gerai, 
atsišaukite C. J. Wirmauskis, 14307 
Clcveland Avė., Posen, III.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairus Pardavimai

'‘PARSIDUODA ŠAUTUVAS, vi- 
■ ai mažai vartotas, 20 gauge Win- 
chestcr Ponpon, niekei Steel, vo
kišku sidabro baksu. 1413 South 
49th Ct., 2 aukštas, vakarais tarpe 
6—7.

r* z1 '-"-r* t .■■ff1*1!1.1! ■■tv1—

BUSINEŠŠ CHĄNCES '

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

PARDAVIMUI DELICATESSEN- 
grosernė, ir mokyklos reikmenys, 
seniai išdirbta, 4 gyvenimui kam
bariai, pigiai. 2238 N. Talman Avė.

RENKOMIS MONOGRAMMERS, 
patyręs. Švarus, pastovus darbas, 
aukštas užmokestis. Nereikalaujam 
būtinai angliškai kalbančių. 646 N. 
Michigan, Room 210.

LAIMINGA T A SKAISTI AMERIKOS ŽEMĖ, 
LAIMINGI MES AMERIKOS LIETUVIAI

Dariaps Girėno Ęosto Atsišaukimas; Rengia Paliaubų
Dienos Iškilmes ' ‘ Ipalaimintos Lietuvos

* ■ (DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So. 

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—-Vice-pirm., 1947 Des- 
plaines Sf.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunąs — Fin. rašt.

4917 Komensky Aye 
F. MargėvįČia, — Kontr, 
4409 S. Fairfield Aye 
tis—Kasos J ‘ 
field Avė.; -.r ___ _ __
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškaą—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitiš—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th

I PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių priziur., 656 W. 35th St., 

i Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
Čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—-Teisėjęs; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

Dariaus-Girėno Postas 271 of 1 •. K •'•v'' J • 'tlie American Legiop iškilmin
gai minės 22-rąs karo paliaubų 
metines sukaktis.

Sekmadienį, lapkričio 10-tą 
5 vai. vak. yra rengiamos ne
paprastos iškilmės Dariaus-Gi
rėno posto salėje, 4416-20 So. 
Western avė., Chicago, III. Bus 
įvairus tai dienai skirias pro
gramas, kurį sudarys muzika, 
įvairios kalbos ir gražios dai
nos.

skaitlingiąusiaį dalyvauti įetu- 
vių legįoįĮieriiį, Dariaus-Gįyėno 
posto, rengiamajam Armistice 
Dienos paminėjimo vakąrp pa
siklausyti jdęmių kalbų, 
žiu dainų, mųzįkos ir linkimai

Laf. 5211 
rašt., 

F. šerpi- 
glob., 4337 So. Fair- 
T. Janulis—Ižd. 3430

Po

kalbos ir gražios dai-

programo ^anketas
»

programo banketas ir
abejose salėse, kame

O po 
šokiai 
gros laįjai garsus orkestrai.

Legionieriai. ir • kitos vetera
nų organizacijos kas ineĮais iš

11 dieną, tą didelę ir neapsako
mai džįaugšmingą visanl pa
sauliui šventę — “Armistic^

PARDAVIMUI GERAI išdirbtas 
batsiuvio (shoemaker) biznis. Su 
namu arba vien biznį. Priežastis— 
mirtis. 4352 S. Talman Avė.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Gyvenimas vietoj. Mažas 
apartmentas. Nuo $5 iki $6. Ziven, 
5201 No. Bernard, IRVing 9447.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Reik virti bet ne skalbti. 
Gyvenimas vietoj. Nuosavas kamba
rys, geri namai. $9 pradžiai. 
CEDarcrest 1176.

PARDAVIMUI TAVERNAS, vie
ta išdirbta per daug metų. Atsišau
kite greitai. Kas pirmesnis, tas lai
mės. 935 West 59th St.—-------------------Y-

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

STEFANIJA NEVEDOMSKĮE- 
Nė (pb tėvais Vaši Įkaitė) 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 28 d., 6:25 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj, Telšių apskr., 
Navarėnų parap., Nerimdainių 
kaime. Amerikoj išgyveno 27 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
dukterj Eugeniją, žentą Alek
sandrą Vėsą ir anūkę, sūnų 
Klemensą, brolį ZigmondąVa- 
silką ir jo Šeimą ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų, 
o Lietuvoje seserį Pauliną.

Priklausė prie Keistučio 
Pašelpos Kliubo.

Kūnas pašarvotas 6039 So. 
Austin Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, spalių 3d - d., 9:30 
vai. ryto iš namų į šv. Sym- 
phorosa parap. bažnyčią, 62nd 
ir Aūstin> kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš įen bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Viši a. a. Stefanijos Nevę- 
dornskięnės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę lieka:
Duk|ė, Sūnūs, žentas, Brolis 

ir Giminės.
Laid. Direkt. Lachavvicz ir 

Sūnus, Tel. CANAL 2515.

Norman Thomas 
Kalbės Chicagoj

Chicagoj šiandien lankysis 
socialistų partijos kandidatas į 
prezidentus, Norman Thomas. 
Jisai pasakys tris agitacines 
kalbąs keliuose Chicagos uni
versitetuose, ir vieną ilgesnę po
litinę kalbą šįvakar,' adresu 185 
North Wabasli avenue.

Thomas laikosi kraštutiniai
» . • • <. ' j • t ' I

griežtos izoliacinės politikos da
bartinio Europos karo reikalu.

Bet šiais metais jau ne visos 
tautos inįnės tą šventę, nes jie 
jos jau ąeturi. Europoje vėl už
siliepsnojo pragaras, vėl lieja
si kraujas, vėl vykstą karo bai
senybės, Šimtai ir tūkstančiai 

s 1 j i ' ' O 111 . i C-r ;
nieko nekaltų žmonių netenka 
gyvybių.

Prakeiktų diktatorių užma
čioms nėra galo, ir jų judošiš- 
kos juodos rankos smaugia 
žmonių laisvę, naikiną gamtos 
grožybę ir turtą, žudo senelius, 
moteris ir nekaltus mažus kū
dikius. .

LOVEIKIS’SS
Dalis

Gėlė* Yęsfųvėms, Bankietams 
m. fasST su-.

.... X4RD8 7308 * ''

Keturi Bankai Moka 
Dividendus

Valstijos auditorius Bąrrett 
vakar paskelbė, kad keturi ban
kai Chicagos apylinkėj ištuoka 
$92,225 dividendais.

Jie yra Dos Plaines Stale 
Bank, kuris moka ž>%, Arling- 
ton Heights State Bank (mo
ka 6%), Peoples Stąįe Bank of 
Arlingtop Heights (5%) ir 
State Bank of Palatine (10%).

i
™lirm" II IJkl i
||IDQAvX^.,,n‘Br

J 11 Onkietams, Laidotu- į

GĖLININKAS
41$0 Archer Avenue |

JPjĮOne ĮJIFAYETTE SS(tt' i

Nelaiinįnga Europą, nelai
mingas ten žmonių likimas. 
Užtemo jiems šviesi saulutė, 
tik juodi, kartus karo debesys 
juos pridengia. Nemato šviesios 
dieneles, iięgaĮi niekur pasislėp
ti, ipękįir išbūti, tęiri skęsp 
neišbr.ęęląmąm ašųr^ ir skiĮr$Io 
ežerį kurį' iškasė jucĮošįąi 
kraugeriąĮ djĮ^Įaįopąk '

Čją budelių <ięrą
Laiminga tų, fiįkąįsti žręine 

Amepkps, įąiniii|gį (ąvo 
nės, nes čionai gali laisvai kiek
vienas pilietis' moteris ir 
jaunikaitis ir mergele, tvarkyti 
savo gyvenimą. Lioną i už žodį, 
už O?-
suša|i<Jyįi ir ąįpnąi perą žiąųrių 
budelių, kurie Europoj šian
dien yra yi$įį pįprąst^s daly
kas.

Todęi ‘ muiiiš čįoąai Ąnieri- 
koj, ypatingai šiais metais, ta 

liaubų diena turi* būti daug 
svarbesnė, daug reikšmingesnei

Posto koniandąntąs, Antho
ny Kąspei- Ir11 Vengimo komite- 
to pirihįiįįpkąs-John itąiądin- x
skąs dedą pąštangąs prirengti Ligoni
kubpųikiąusįo programą,. įr vi Vo”/,e
są vakarą padaryti kuolįnks
miausią, kąd sęni ir jauni bu ,, . _________
tų pilnai' patehkinti. . ) 12 WARDO 7{AMERIKOS LIETU-

Frank) Krasauskas kor VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA f rank) Krasauskas, KOr. |194Q METAMS: J. Svitonus—Pirm.
400 S. Tąiman Avė.; W. Turner 
—Pitmin. Pagelb., 2541 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
812 W. 33rd st.; L. Dagiutė—Fin. 

Rašt., 2902 W. Pershing Rd.; P.
Montvidas— Kontrol. rast., 4005 
So. Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood ay.; 
Helėn Gramantienė — Kasierius, 
4536 So. Ročkwell st.; Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, 4157 
Archer Avenue; Ą. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Je- 
šiunaš—Maršai. Susįrinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią, sek
madienį; 1 vai. popiet, Hoįlywood 
svet., 2417 0rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki Ą5 metų amžiaus.

LIETUVOS BĘNO KLUĘO VAL- 
DYBA 1940 METĄMŠ; Frank Ęist- 

tąs—Pirm.,: 4548 §o. ’ Francisčo 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 < 35th sf.; Edivard 
Grushas—Nu(. rašt., 3549 Si Hal
sted št.; Cohstantas Janushaąs- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
št.; Petras lyĮarozas—Fin. rašt, 
164^ Šo. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Rėkšnis ir John Dou- 
nis; Ignątz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st; Joseph Gru
shas — Korespondentais, 3549 Sb. 
Halsted st.;‘ Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Bąnd prakti
kos" yra kas khtradienih Vakarą 
8 yal. Shemett svet., 3336 Litua
nica avė. Čhicago. III.

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

Eloyd J. Dowiat, 6223 So. Troy 
f t.; Vice pirm. J. Vajsvila, 6140 

. Washtenaw Avė.; R,ec. Sec. J. 
Tapyidas, 5931 S Albany St.; Fin. 
Šeę. J. Norieka, 5924 S. Maple- 
wood Avė.; Kasierius, J. Gura, 
6406 S. Francisco St.; Advokatas, 
C. Zekas, 251Į W.'69 Št.; Kasos 
Globėjai, Mrs. D. Petrol, 5945 S. 
Albahy St. ir NĮrs. J. Norieka, 
5924 S. Maplewood Avę.; Maršal
ka, A. Cžęsna, 6043. S. Šacramen- 
to Street.

Užima Gadynės” 
Chorvedžio Vietą 

. . --------------— ,?

Pradės Mokytojauti Ęetyir- 
tadienį.

P-s Jonas Byąnsl<ąs šią sa- 
vąįlę užima Naujos Gadynės 
choro yeęlęjo yiętą.

Chorus są dideliu džiaugsmu 
ir mąipnųni11 sveikiną savo 
naują inokytoją, p. Joną Byąn- 
ski ■""/ ■ / "

J. Steponavičius Floridoj.
“Naujos Gadynės” cluiro bu

vęs mokytojas J. Steponavičius 
apleidžia Chicagos miestą ir 
mylimą “Naujos Gadynės” cho
rą, kurį jis niokino per dešim
tį metų. J./Stęppmivičįus išvyk
sta į Floridą ir tenai mano ap
sigyventi. Jis Floridoj gavo pa-

ąpnĮbkėjimu.
•Prg. ^ępcjnąy^ins yra g^bus 

pianistas, taipgi geras ir choro 
rodytojas, ‘‘gaujos gadynės” 
vĮsi jgPl $erp pa-
s^ękii|į^':

“Naujos Gadynės” choro pa 
mokos įvyksta kas ko t vi r tad ie 
n į, buvtriioję Meldažio svelai-

virtadienį, spalių 31 (L, <8:0 ) 
yaląityįį ■ vįąj choristai 

-“tvykli į , Paino
kas, nes jos jau bus po nauju 
mokytoj u m, drg. Jonu Byans-

“Nuujos Gadynės” choras ni •

OperrtS ląpįri-
Čio 21 <1., Sokol Hali. . ' į .

. • i:’' •

negu kada praeityje. Mes lietuj v Rčfelkltc. tUĮPSj 
viai- ir Jietuv^, labiąu^a brau- 
gūsis jaunimas, tųr^iĮ^ IENOSE”:

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanais Povilonis, 

2453 W. 45th Pi., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—-Benis Lėkšna, 
3427 So. LHuanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Mapiewoo<| 
Avė. Frospect 6249; Fip. RaŠt— 
Petras Sainbška, 515 W. 81st Št.; 
Ųut. raštininkas—Kasparas Dan- 
t& 3314 So. Lituanica Avė.; BiiĖ- 
nip/Komisija: Jonas Piiitauskas. 
4415 So. Francisco Ayą.; Bronė 

. LauciytČ, 837 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. nrtesiąn Avė. 
tHv- Hėmlock 5370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre- 
čiądiem, Hollyvyobd ąvet., 2417 
'^r: 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
XĮhąXP pąmokps Vrą* kas penkta
dienio .vakarą 7:30 vąl. toj pačioj

' Bvetalnijfe.-'‘ 'T >

HELP WANTED-MALĘ-FEMALE 
Darbininkų-pa^
TURIME GERIAUSIUS DARBUS 

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

MODERN HOTEL BUREAU 
879 N. State St.

HELP WANTED—MALĖ 
ParbininktĮ Reikia

u REIKALINGAS ROUTE MAN. 
$33.00 savaitei ir komisas. Geistina 
su skalbyklų ir valymo įstaigų pa
tyrimu. Neatsišaukite jaunesni 24 
iki 30 metų amžiaus ir ženoti. 
Kreipkitės ypatiškai tarpe 8 ir 10 
vai. ryto. Uniųue Launderers, Ine., 
2643 W. Chicago Avė.

REIKALINGAS KRIAUČIUS, ku
ris moka taisyti, prosyįi ir laimin
gus dėti. Darbas ant Visados. 4554 
So. Paulina St. Ant. Kalikas.

REIKALINGAS DARBININKAS 
arba partneris į taverno ir restę- 
rano biznį. Patyrimo nereikia, taip
gi ir pinigų nereikia. Turi būti 
teisingas žmogus. Biznis išdirbtas 
per daug metų, tarpe didelių dirb
tuvių. šaukite po 8 vai. vakaro.

, PRQspect 0176.

REIKALINGAS MECHANIKAS 
prie automobilių—arba .padėjėjas. 
White Sox Garage, 830 West 35th 
Stteet.

'II. 1 .y........ ... ...................... . ■ 1

FOR RENT—-IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON 2 FLATĄI po 6 kamba
rius. Šviesus kambariai. Vienas ran
dasi 828 W. 31 St. prie Poplar, ant
ras—8220, 8216 Vincennes Avė.
Savininkas J. Nokvas, VINcennes 
1143.

RENDAI 5 KAMBARIŲ flatas su 
maudyne, 1-mas aukštas. Taipgi 3 
kambarių beismontinis flatas su 
maudyne. Kreipkitės popiet, Anna 
Baranofski, 3554 So. Emerald.

RENDAI STORAS, 831 West 34 
St., su 4 kambariais. Labai prieina
mai, $20. Kreipkitės 3400 So. Hals- 
tėd St.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO ŽEMAIČIŲ KUL

TŪROS KLIUBO svarbus susirin
kimas atsibus spalių 31 d. 7:30 v. v. 
Darbininkų Salėje, 10413 S. Michi
gan Avenue, Roselande. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, nes yrą svarbių 
reikalų apsvarstymui, taipgi atsi
veskite naujų narių.
V. Valštaras, sekr. L. Mikutis, pirm.

CHICAGOS LIETUVIU SUVAL- 
KlEęiU DRAUGIJOS susirinkimas 
įvyks spalių 31 d., 8 vai: vak., Da- 
rius-Girėnas salėje, 4418 So, West- 
ern Aye. Kviečiam visus narius at
silankyti. —A. O., sekr.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR- 
JOS 4-tos kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, spalių 31 d., 8 
vai; vak., 2244 W. 23 Place. Drau- 
gąj-ės, susirinkite ląi|«|. . Reikalą 
paifrs/te ant viejtos. . \

—A. Dafnis, sekr.

TAVERNAS SU FIKČERIAIS, 4 
kambariais užpakaly. Naujai išde- 
koruota. Gera kampinė vieta. Ren- 
da $35. Kreipkitės: Jos. J. Radoms- 
ki, 2259 W. 23 Place, CANal 6369.

TAVERNAS PARDAVIMUI. Ele
ktrinė refrigeracija. Įsteigtas daug 
metų. Parduosiu pigiai. Priežastį 
patirsite vietoje. Box 2432, 1739 S. 
Halsted St.

TAVERNAS' PARSIDUODA labai 
pigiai. Renda $30. Atsišaukite. Prie
žastis—savininkas turi kitą biznį. 
ABErdeen 9370.

TAVERNAS PARDAVIMUI. Ge
rai išdirbtas. Pardavimo priežastis 
—liga. Prieinamai. 2853 Wcst 63rd 
Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė^Pardavimui 
PARUOŠTI UŽĖMIMUI 
6643 S. Maplevvood Avė. 
6540-42 S. Fairfield Avė 

Moderniškos naujos 5 ar 6 kamba
rių rezidencijos, ll/a maudynės, pla
tus lotai. Statytojas parduos arba 
mainys.

3808 WALLACE ST., 6 kambarių 
muro cottąge, geram stovy. Kaina 
$2250.

35TH ARTI WALLACE, 4 flatų 
po 4 kamb. mūrinis namas, kaina 
$3500.

JOS. CACCIATORE and CO.
2554 Wentworth, 

Victory 3669.

2 AUKŠTŲ MŪRINIU priekiu 
namas, 5 ir 5 kamb., fumiso ir pe
čių šiluma. Renda $27 ir $28, arti 
55-tos ir Kedzie. Kaina $4650. Shee- 
han, RADcliffe 4150.

PARDAVIMUI 3 AUKŠTU 6 fla- 
tų mūrinis namas už $14,000. Geram 
stovy, kampinis. 5700 So. May St. 
Savininkas 1359 Garfield Blvd., po
piet.

PIGIAI BIZNIO NAMAS 
Mūrinis, Marųuette Parke ant 63 
gat. Štoras, 6 kambarių flatas, kar
tu ir taverno biznis. Už cash arba 
mainys ant loto ar kito mažo daly
ko. Gera proga. Atsišaukite greitai.

JOSF.PH VILIMAS
6753 So. Rockweli St.

HEMlock 2323.

FARMS FOR ŠALĘ
Ūkiai Pardavimui ”

100 AKRŲ FARMA, dalinai dir
bama, su budinkais. 2V< mylios nuo 
miestuko. $750.00.

. HANSON-OSBORN 
Hart, Michigan.

WjROLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi jdąiktaj 
fkhdasi pas mus. ALI$AU$KA$, 
Su&us, 6343 g. Westerft Ava., Chi- 
cągo, UI. Phone RapubUc $O6L . .
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KARIUOMENĖN ŠAUKS 62,223 VYRU IŠ ILLINOIS
PIRMI NUMERIAI LOTERIJOJ BUVO 158, 

192,8239,6620, IR 4779
Pradės Naujokus Imti Apie Lapkričio 18

' r , t H /.- A ■ . *»•

Anksti šį rytą, gal apie 2-trą šauks 800,000 Iki Birželio, 1940

Karo Loterijos Numeriai
ar trečią, VVashingtone bus už
baigta karo loterija, kurią pre
zidentas Rooseveltas vakar prti- 
dėjo — nustatyti tvarką, kurioj 
naujokai bus šaukiami į kariuo
menę.

Numerių viso buvo apie 9,- 
000, ir reikėjo loterijos keliu 
ištraukti visus iki vieno.

Įžanginėms ceremo ijoms 
praėjus, kurių metu prcz.(len
tas pasakė trumpą, labai jaut
rią kalbą į šios šalies motinai 
ir karo amžiau; vyrus, karo se
kretorius Henry L. S.imscn, iš
traukė pirmąjį numerį. Tai bu
vo 158. Taigi visi karo amžiaus 
vyrai per visą Ameriką, kurie 
iš savo lokalių “drafto” tarybų 
gavo tą numerį, bus patys pir
mieji naujokai šaukiami į Jung
tinių Valstijų armiją.

Pirma naujokų kliasa bus 
pašaukta karo tarnybai apie 
lapkričio 18, antra kliasa bus 
pašaukta — gruodžio niėhesį, 
trečia — sausio. Beveik kas 
mėnesį bus šaukiamas tam tik
ras skaičius naujokų iki birže
lio mėnesį ateinančiais metais 
nebus užpildyta reikalinga 800,- 
000 vyrų kvota.

Kitoje vietoje yra paduoti vi
si pirmieji loterijos numeriai, 
kurie buvo ištraukti keliomis 
pirmomis loterijos valandomis, 
šiandien nepaduoti numeriai 
bus paskelbti rytdienos “Nau
jienų“ numeryje. -

(Pirmieji numeriai parodo 
eilę, kurioj registruotų vyrų re
gistracijos numeriai buvo iš
traukti).

NA T1J1ENU-ACMF
Wendell WJlkie padeda kongresmanui Charles Hal- 

leck (viduryje) varyti politinę kampan ją.
RENSSELAER,. IND

158
192

Kiek ikišiol teko patirti, t į 
numerį turėjo bent vienas jau
nas Chicagos lietuvis, Charles 
C. Skrabis, gyvenąs Marųuette 
Parke, adresu 6547 South Tal- 
man Avenue.

1—
2—
3— 8239
4— 662J
5— 6685
6— 4779
7— 8848
8— 6262
9— 8130

10— 5892
11— 5837
12— 5485
13— 6604 .
14— 894 6
15— 5375
16— 7674
17— 4830
18— 4928
19— 105
20— 6582
21— 4)729
22— 7508
23— 7857
24— 5995
25— 4861
26— 4)116
27—
28—
29— 3508
30— 4767
31— 7647
32— 6238
33— 7293
34— 2441
35— 7120
36— 7775
37— 2563
38— 4440
39— 8672
40— 5486
41— 188
42— 45241
43— 8296
44— 6306
45— 6840

5527
5055

Armija Gins šios Šalies Laisvę.
Savo įžanginėj loterijos kal

boje prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad Jungtinės Valsti
jos ginkluojasi ir didina armi
ją ne tam, kad maišytis į kitų 
reikalus, bet šios šalies laisvei 
ir demokratinei tvarkai ginti. 
Pasirodo, kalbėjo plez dentas, 
jog užėjo tokie laikai, kad pa
saulio valstybės tik stiprinda
mos savo karo spėkas tegali ti
kėtis išsaugoti savo nepriklau
somybę ir teisę laisvėj ir demo
kratijoj gyventi.

šauks tik apie 5%.
Aiškindamas kaip naujokai 

bul šaukiami, prezidentas pa
reiškė, kad iš viso registruotų 
karo amžiaus vyrų, kurių yra 
apie 17,000,000, kariuomenė pa
šaus tik apie 10%, apie l,C00,- 
000. Iš to skaičiaus “drafto“ ta
rybos ir armija išsijos apie pu
sę, ir muštro mokinti ir karo 
tarnybai paims apie 801,000, 
tai yra kiek mažiau negu 5% 
visų užsiregistravusių vyrų.

Taigi, pakartojame, kad jei 
jūsų numeris ir buvo ištrauk
tas tarp pirmųjų, tas dar ne
reiškia, kad turėsite eiti karin
iu eilėn.

Kai jūsų numerio vyrai bus 
pašaukti, kiekvienas tuiės pro
gą išdėstyti drafto tarybai savo 
padėtį, ir ji, jei bus reikalas, 
jus nuo karo tarnybos paliuo- 
suos. Bet priežastis turės būti 
gera. Jeigu esate vedęs, tai jus 
paliuosuos beveik automatiškai, 
nebent ir jūsų žmona dirba ir 
pasidaro daug pinigų pragyve
nimui ir visai neturite vaikų. 
Jeigu baigiat universitetą, arba 
tarnaujate svarbioj kariškoj 
pramonėj arba esate raišas, tai 
šansai bus labai maži, kad 
jums reikės eiti metus praleisti 
šios šalies armijos kareivinėse.

Kaip prezidentas pareiškė, 
“drafto” distriktų visoje Ame
rikoje yra 6,500, taigi kiekvie
nas ištrauktas numeris karo lo
terijoje atstovauja tiek pat vy
rų, t. y. po vieną iš kiekvieno 
distrikto. 800,000 vyrų kvotai 
užpildyti, į kariuomenę turės 
eiti mažiausia po 124 vyrų iš 
kiekvieno distrikto.

Iš Illinois valstijos kariuome
nė šauks 62,223 naujokus, o tos 
skaitlinės Chicagos ir priemies
čių kvotą sudarys apie pusė tos 
skaitlinės.

.■ ■.' ' < "■ ■ NAUJTENŲ-ACME Tftlephnto '
, ATĖNAI, Graikijos /Sostinė.; Vėliausiais pranęšimujš, italų bonį^ęhe^iai tą? miestą jau pradėj o bom

barduoti. :}/.• .v';’;?, ■... /'v- ; ;■

DAVENPORT, IOWA. — Vieta, kur įvyks kornų 
apie 150,000 žmonių. '

:<<K$

$$$$

v',:

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
lukštenjmo čempionatas. Spėjama, kad dalyvaus

$ssss

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

'• N AŪ JIE N V-ACM E Telephoto

Ed^yard Robim, Pennsylvania istoriškos draugijos 
pirmininkas, ir Sara Bomb su bugnu, iš kurio vasario- 24

■ d. 1865 m. buvo traukiami konskripcijos numeriai. , ■

. ■> tuiiHtių-Aeiue Ptilupnoto
Veidą Viliūge Hills, netoli St. Louis, Mo., kur įvyko 

susirėmimas tarp uiiijai priklausančių ir nepriklausan
čių darbininkų. Padarinyje vienas liko' užmuštas, keturi 
sužeisti ir trisdešimt skaudžiai sumušti.

* . • , ’ -r ■ ■ * ’ . ' • • . ’ ’ *

v/ ••

47— 8060
48— 4933
49— 8147
50— 2914
51— 7745
52— 5747
53— 4746
54— 5854
55— 5358
56— 8107
57— 4889
58— 2670
59— 8852
60— 5913
61— 6129
62— 6126
63— 6573
64— 3048
65— 7900
66— 8313
67— 4050
68— 7099
69— 5520
70— 7858
71— 8309
72— 7090
73— 6887
74— 4220
75— 8395
76— 4931
77— 4815
78— 7973
79— 3470
80— 3495
81— 4977
82— 6613
83— 8550
84— 5172
85— 2451
86— 2748
87— 8402
88— 7275
89— 2(598
90— 4645
91— 5841
92— 6(554
93— 7934
94— 846
95— 2764
96— 4631
97— 7012
98— 7229
99— 7367 

1,00—8983
101— 4674
102— 5942
103— 8038
104— 4)248
105— 4326
106— 8300
107— 5325
108— 4(570
109— 3984
110— 4069
111— 4543
112— 8211 , 
H3—3461
114— 5029
115— 5(5(50
116— 4956
117— 4805
118— 6503
119— 161
120— 30)1
121— 0741
122— 7368
123— 7659
124— 5911
125— 5987
126— 6576
127— 7950
128— 7414
129— 3294
130— 2470
131— 14 
182—4012 
133—4159

134— 5871
135— 6642
136— 8389
137— 6347
138— 5666
139— 5127
140— 3259
141— 3526
142— 5309
143— 2771
144— 7251
145— 6336
146— 2489
147— 8804
148— 5011
149— 4966
150— 8963
151— 6359
152— 6396
153— 7952
154— 2502
155— 4727
156— 8597
157— 6690
158— 6385
159— 5998
160— 5136
161— 7999
162— <>908
163— 4996
164— 3675
165— 3440
166— 4568
167— 2524
168— 6192
169— 1054
170— 3466
171— 1070
172— 3001
173— 4462
174— 5951
175— 3694
176— 5396
177— 5598
178— 3408
179— 8705
180— 6169
181— 6107
182— 2437
183— 6313
184— 6196
185— 3974
186— 4261
187— 6176
188— 5488 
i 89—6888
190— 5550
191— 6403
192— 8165
193— 3252
194— 6681
195— 6235
196— 3432
197— 4766 
] 98—7927
199— 2534
200— 7587
201— 3200
202— 8795
203— 57
204— 8995
205— 5642
206— 2684
207— 4483
208— 6457
209— 4416
210— 2988
211— 153
212— 7102
213— 5788
214— 3670
215— 7166
216— 4337
217— 5394
218— 7584
219— 8768
220— 6758
221— 8238
222— 5927
223— 8861
224— 4038
225— 6594
226— 5317
227— 6813
228— 5643
229— 7768
230— 5456
231— 6414
232— 5131
233— 7451
234— 4838
235— 7401
236— 6458
237— 6679
238— 4120
239— 4831
240— 6830
241— 5722
242— 4856
243— 4765
244— 7212
245— 6671
246— 8738
247— 6844
248— 6020
249— 5(551
250— 7657
251— 19
252— 3045
253— 8344
254— 6248 
2a5—5000
256— 2880
257— 4841
258— 5165
259— 5628
260— 2559
261— 2540
262— 2792
263— 6125
264— 8437
265— 4689
266— 5324

267— 4786
268— 766
269— 5554
270— 6338
271— 3558
272— 5526
273— 2514
274— 3550
275— 7890
276— 3522
277— 5049
278— 2780
279— 5623
280— 4691
281— 4219
282— 5544
283— 3809
284— 4663
285— 4151
286— 3162
287— 5849
288— 172
289— 7824
290— 5179
291— 7554
292— 5481
293— 5433
294— 8900
295— 3169 
29(5—7436
297— 3663
298— 6828
299— 5538
300— 7786
301— 6390
302— 6877
303— 5193
304— 5840
305— 8355
306— 5543
307— 6240
308— 8840
309— 126
310— 6299
311— 7494
312— 5205
313— 5920
314— 4814
315— 5756
316— 7239
317— 3975
318— 6570
319— 8024
320— 7586
321— 7932
322— 3473 ‘
323— 5259
324— 4611
325— 7865 
396—4633
327— 2974
328— 5425
329— 4143
330— 4189
331— 5321
332— 5665
333— 7325
334— 8129
335— 3999
336— 4971
337— 6850
338— 7135
339— 7968
340— 4938
341— 2767
342— 4893
343— 6119
344— 8413
345— 3510
346— 8314
347— 7036
348— 5002
349— 7561
350— 4840
351— 5786
352— 4437
353— 5591
354— 8283
355— 6832
356— 5327
357— 3681
358— 2892
359— 2857
360— 8070
361— 6232
362— 5367
363— 7375
364— 6131
365— 5888
366— 4817
367— 187
368— 4065
369— 8492
370— 8027
371— 7634
372— 7910
373— 2423
374— 7333
375— 6825
376— 6696
377— 6624
378— 5579
379— 8426
380— 6926
381— 3151
382— 4308
383— 7245
384— 4546
385— 2546
386— 6464
387— 5832
388— 2765
389— 5104
390— 2877
391— 3814
392— 2922
393— 3416
394— 1854
395— 3686
396— 7316
397— 6096
398— 8474
399— 4393
400— 6896
401— 3783
402— 8055
403— 8505
404— 4852
405— 6551
406— 5471
407— 4823
408— 3519
409— 6287
410— 6786
411— 8248 
4ja— 167 
413—5564

414— 3989
415— 8075
416— 3986
417— 6977
418— 3626
419— 6984
420— 1369
421— 5472
422— 5607
423— 3039
424— 7096
425— 8419
426— 162
427— 6895
428— 6049
429— 6082
430— 7870
431— 3746
432— 3380
433— 5724
434— 2447
435— 4850
436— 2484
437— 6533
438— 8646
439— 5121
440— 8751 
440 Mb 3843
441— 7527 
422—7527
443— 3776
444— 4829
445— 5287
446— 4943
447— 4569
448— 8956
449— 8043
450— 4516
451— 5462
452— 8779
453— 6104
454— 6857
455— 3655
456— 4581
457— 8078
458— 6762
459— 8592
460— 6043
461— 4618
462— 2567
463— 3083
464— 7063
465— 7638
466— 7459
467— 6209
468— 3376
469— 8470
470— 5693
471— 5044
472— 8160
473— 8893
474— 4487
475— 5494
476— 7727
477— 3232
478— 7202
479— 6271
480— 5078
481— 7589
482— 6700
483— 6265
484— 8312
485— 5279
486— 7916
487— 5617
488— 7936
489— 4797
490— 8054
491— 8952
492— 4754
493— 8279
494— 147
495— 8118
496— 5711
497— 3738
498— 1300
499— 3978
500— 6148
501— 1355
502— 2510
503— 6428
504— 7109
505— 5030 
566—7991
507— 6636
508— 4827
509— 4824
510— 8899
511— 2638
512— 5387
513— 6273
514— 5759
515— 3016
516— 6826
517— 5265
518— 5582
519— 7095
520— 6589
521— 6553
522— 6579
523— 5827
524— 6947
525— 3644
526— 6398
527— 8556
528— 3279
529— 7247
530— 8618
531— 3444
532— 689
533— 5508
534— 7849
535— 4593
536— 2976
537— 6981
538— 4056
539— 7981
540— 4450
541— 8841
542— 7660

• 543—7670
544— 4682
545— 5340
546— 5132
547— 3226
548— 5426
549— 4813
550— 3469
551— 6182
552— 8477
553— 3935

. 554—5813
555— 8337
556— 3504
557— 5689

(Bus daugiau)

d' i.-.




