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BRITAMS GAMINA TANKUS, PATRANKAS
Prezidento kalba ariglus labai sustiprino

Vakar prezidentas Bbstohė 
pasakė labai svarbią kalbą, ku
rioje buvo paliesti Suvienytų 
Amerikos Valstybių apsaugos 
reikalai ir britams teikiama 
Amerikos parama. Kalba buvo 
pasakyta sąryšy j su artėjan
čiais prezidento rinkimais, bet 
ji turės didelės tarptautinės 
reikšmės.

Respublikonų lyderiai kaltiha 
prezidentą, kad jis nesirūpinęs 
Amerikos kariuomene ir laivy
nu. Prezidentas pasakė, kad tiuo 
praeitų metų rudens, kai Len
kija buvo užpulta ir sunaikin
ta, Amerikos kariuomenė pa
dvigubinta. Per paskutinius sėp- 
tynius metus karo laivų ir ju
rininkų skaičius žymiai padidė
jęs. Dabartinė vyriausybė įsi- 
gyjo tokias stiprias karo bazes 
Atlantike, kurios buvo amžina 
Amerikos jurininkų svajone.

Ateinančių metų sausio penk
tą dieną Amerikos kariuomenė 
susidės iŠ 950,000 gerai gink
luotų vyrų. Prezidentas užtik
rino visoms motinoms, kad nei 
vienas kariuomenėn paimtas sū
nūs neturės kęsti šalčio, nes bus 
pastatytoj reikMirtgo«Pkareivi
nės. , •

Prezidentas pasakė, kad pra
ėjus trims žiauriausio blitzkrie
go mėnesiams, Anglija šiandien 
turi daugiau orlaivių, negu tu-

rejo blitzkriego pradžioje. Ame
rikos vyriausybė ne tiktai sa
vo Oro laivyną smarkiai sustip
rino, bet ji labai daug padėjo 
britams, šiandien orlaiviai iš 
Amerikos nenutrūkstama srove 
piaūkia į Angliją.

Karo gamybą tvarkantiems 
žmonėms prezidentas įsakė pa
gaminti britams naujus 12000 
karo lėktuvų. Amerikos fabri
kuose šiandien britai turi užsa
kę 16,000 orlaivių. Palyginamai 
trumpu laikotarpiu Anglija gaus 
iš Amerikos 26,000 moderniš
kiausių karo lėktuvų.

šie dideli britų padaryti už
sakymai smarkiai padidins ir 
Amerikos karo pramonę. Pra
monininkai ryžis statyti nau
jus fabrikų skyrius, nes matys, 
kad išlaidos apsimokės.

Amerikos dirbtuvės analams 
gamina moderniškiausius tan
kus, tiksliausias patrankas, kul
kosvaidžius, šautuvus ir amunL

!

x •
H

UM r

NEW YORK. — Siuvyklų distriktė prezidentas Rooseveltas buvo sutiktas su 
didžiausiu entuziazmu. * ‘

■

800 belaisvių
ATĖNAI, Graikija, spalių 31 

d. — Vyriausybė paskelbė, kad 
nuo karo pradžios graikų ka
riuomenė paėmė nelaisvėn 800 
italų kareivių. Graikai įsileid
žia į tarpukalnę italų kuopą, o 
kai ją apsupa iš visų pusių, 
da priverčia pasiduoti.

' Pirmą karo dieną italai 
mušė labai daug civilinių 
ventoj ų. Daugelis graikų
nežinojo, kad karas paskelbtas 
ir gatvėse žiūrinėjo kaip skrai
dė “graikų” lėktuvai. Netrukus 
tie lėktuvai pradėjo mėtyti 
bombas. Pirmieji italų lėktuvai, 
kurie bombardavo Graikiją, bu
vo nudažyti graikų spalvomis.

ta-

už-
gy- 
dar

Britai nesnaudžia

i VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Pranešama, kad buvęs Anglijos ministeris pirmininkas 

Chamberlain atvažiuoja į Ameriką. Vyyksta į Kaliforniją.
— Vakar visą dieną britų karo laivai apšaudė italus įsi

veržusius į Graikiją. Britai kontroliuoja Korfu salą ir Adria- 
tikos jurą.

' — Britų karo aviacija išmetė daug sprogstamos medžiagos 
Į visus svarbesnius Belgijos ir Olandijos pakraščių uostus. Su
kelta daug gaisrų. Blogas oras britams neleido bombarduoti 
tolimesnių Vokietijos pramonės centrų.

— Roma skelbia, kad Italija pradėjo karą su graikais norė
dama įtikinti Hitlerį, jog italai gali kariauti be vokiečių.

— Vokiečiai skelbia, kad jų orlaiviai paskandino du preky
binius britų laivus.

— Maskva praneša, kad sovietų vyriausybė graikams ne
pardavė nei vieno karo lėktuvo.

— Iš Indijos pranešamą, kad britų vyriausybė areštavo 
Pandit Nehru, Gandhi padėjėją. Jis vedė propagandą prieš vy
riausybę ir prieš karą.

— Anglų karo aviacija bombardavo Graziani kariuomenę. 
Daug nukentėjo Bardija ir Tobruk karo bazės.

— Iš Londono pranešama, kad Hitleris pasiūlė Rusijai pa
imti Iraką ir Turkiją. Vokiečiai patys nori paimti Dardanelus.

Deportuoja komu
nistę

Nepatikėtina

Minėti Roosevelto pareiškimai 
labai sustiprino Anglijos padė
tį. Jie atnešė daugiau naudos, 
negu laimėtas karo mušis. Jie 
privęra.*®U8irupinti Frąncuzi ją, 
Ispaniją, Rusiją ir kitas dvejo- 
jančias valstybes. Jos nepalai
kys Hitlerio, jeigu matys, kad 
Anglija nepralaimės karo.

Albaniją sukilimui organizuoti, 
Visa Albanija labai nepatenkin
ta italais ir sukilimas bręsta. 
Teko patirti, kad albąnų poli
cininkai irgi pereina į maišti
ninkų eiles ir šaudo italus. /

Kai kurie-Albanijos politikie
riai per radiją kvietė Albani
jos karalių atvykti j Stambulą 
ir iŠ ten organizuoti Albanijos 
išlaisvinimą. Kiti nori Sukurti 
demokratišką santvarką Alba
nijoj ir karalium visai nesirū
pina.

re maršalas Hitleriui, reikalau- 
. a, kad mes gintume savo že
mę, įgytume reikalingą vienin
gumą ir sumažintume nesant.aU 
kas kolonijose. Perdaug manęs, 
nespausk ir savo,valios man ne- 
dikiuok.

Jeigu' Petain iš tikrųjų taip 
•kalbėjo su Hitleriu, tai jis “drą
sus” senis. Vokiečiai /tvirtina, 
kad maršalas visą laiką klausė 
Hitlerio ntirbdymų".ir nieko ne
kalbėjo. į /

Perka laivus Britų informacija

<<
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Įsiveržė 5 mylias
d.

SALONIKA, Graikija, spalių 
31 d. — Oficialus valdžios at
stovai paskelbė; kad britų ka
ro laivai užėmė pačias svar
biausias strategines graikų sa
las. Karininkas atsisakė išvar
dinti salų vardus, nes tuo ga
lėtų pasinaudoti priešas, bet jis 
pabrėžė, kad minėtų salų už
ėmimas bus labai kenksmingas 
italams, kai britai jose įrengs 
karo bazes.

Epiro provincijoj, prie alba
nų sienos, graikai buvo priver
sti pasitraukti, bet pasitrauki
mas buvo organizuotas ir prie
šui padaryta labai daug nuo 
stolių.

ROMA, Italija, spalių 31
— Italijos karo pranešimas sa
ko, kad blogas oras ir nepaliau
jamas lietus, smarkiai sutruk
dė italų kariuomenės pirmyn- 
eigą. Vis dėlto italų kariuome
nė įsiveržė 5 mylias Graikijos 
gilumom Italų karo jėgos seka 
Kalamas upės vagą.

Vietomis italai sutiko labai 
stiprų pasipriešinimą, bet me- 
kaiilzuotos kariuomenės dalys 
sumušė graikus. Italų karo avia
cija bombardavo Patraso ir Ko
rinto uostus. Italų lakūnams 
pavyko numušti kelis priešo lėk
tuvus. Vienas italų orlaivis ne
sugrįžo į savo bazę.

Turkų parama 
nereikalingą

• 7 ... • * ■ y * ’* • ' ' • •• \

ATĖNAI, Graikija,' spalių
d. — Pusiauoficiąliai praneša
ma, kad Graikija informavo 
turkų vyriausybę, jog dabarti
niu metu Graikijai turkų pa
rama dar nereikalinga. Tvirti
nama, kad Turkija eisianti ka
ran, jeigu bulgarai pradėsią 
pulti Graikiją.

Kaip žinome, graikai pirmą 
karo dieną prašė turkų para
mos, bet turkai neskubėjo pa
gelbon. Turkai dar neišsprendė 
savo santykių su Rusija. Jie 
bijo, kad Stalino kareiviai ne
pasinaudotų proga ir nepradė
tų pulti Turkijos. Kol turkai 
negavo sovietų garantijos, jie 
negali siųsti kareivių į sveti
mas žemes, šiandien patys grai
kai paskelbė, kad turkų para
ma nereikalinga.

WASHINGTON, D. C., spa- 
lių 31 d’. —- ft|orgenthau, finan
sų departamento sekretorius, 
šiandien pranešė, kad an^ų vy
riausybė Amerikoje Užsakė la
bai didelę daugybę prekybinių 
laiVų. Buvo manyta, kad -britų 
užsakymui išpildyti reikės sta
tyti naujos lai vų d ir b tu vės, bet 
M org ent h a u paaiškino, Radini 
tai užsakė Standartinio tipo pre
kybinius laivdsP • < % .

Britų vyriausybė jau susita
rė su reikalingomis Amerikos 
bendrovėmis ir darbas netru
kus bus pradedamas. Amerikos 
vyriausybė informuota apie bri
tų užsakymus ir reikalingi lei
dimai jau išduoti.

LONDONAS, Anglija, spalių 
31 d, —Autoritetingi britų ka
ro -sluoksniai praneša, kad vien 
tiktai !karui prieš Angliją Hit
leris laiko paruošęs 855,000 ka
reivių. Visi šie naciai kiekvienu 
momentu yra pasiruošę pulti 
Britanijos salas.
• Anglai informuoti, jog vokie
čiai Skandinavijoj laikų 15 di
vizijų, B re tagne j 15 divizijų,
Belgijoj 12’ divizijų, Olandijoj 
18 divizijų, Normandijoj 12 di
vizijų. 70 savo kariuomenės di
vizijų vokiečiai permetė į 
kanus.

WASHINGTON. D. C., spa- 
lių 31 d. — Teisingumo depar
tamentas nutarė deportuoti ko
munistę Raissą Berkman, 
Browderio žmoną. Raissa Berk
man yra sovietų Rusijos pilie
tė ir Suvienytosna Valstybėsna » •' ■ t ' •» 
atvažiavo, 1933 metais. Ji per-

NEW YORK,’ N. Y., spalių 
31 d. — Reuteris praneša, kad 
Graikija gavo 134 sovietiškus 
karo lėktuvus. Lėktuvai buvo 
užpirkti prieš karo pradžią. Ne
senai pasirašytoj rusų-graikų 
sutartyj kalbama apie karo lėk
tuvų pardavimą.
"'Graikai sumokėjo grynu au
ksu už visus lėktuvus, 45 bom-• * ■» j • j • KoU U4 Y.luUD LU V Ub, ~l * J UUI II-ej o siena slaptai, nes netuyeio ~ .. .». .. . banesiai atvežti Graikijon trau-• fx a vi Ir1 *7 Aci '» *

Bal-

Amerikos vizos. - -
Teisingumo departamentas 

gal būt jai ir butų leidęs ap
sigyventi Amerikoje, bet ji da
vė neteisingus parodymus ir 
melagingai prisiekė.
pasisakė, kad ji ne komuniste, 
tuo tarpu visi žino, kad ji la
bai aktyviai padeda savo vyrui 
vesti partijos propagandą. Ji 
bus išsiunčiama į Rusiją. De
partamentas leis sutvarkyti sa
vo ^reikalus.

Berkman

kiniais, per Trakjią. Graikai kai 
kuriuos lėktuvus jau pavarto
jo prieš italus. Jie ne tiktai 
bombardavo italu kariuomenes 
dalis, bet nusileido žemyn ir 
kulkosvaidžiais apšaudė.

Žinia atrodo nepatikėtina, 
nes Stalinas nenorės pyktis 
Mussolini, su kuriuo senai 
rai sugyvena.

Atmuša italus

Albanai maištauja
SALONIKA, Graikija, spalių 

31 d. — Italų mobilizuoti alba
nai, kai tiktai pateko į pirmas 
fronto linijas, tuojau perėjo pas 
graikus. Perbėgusieji pasakoja, 
kad dalis albanų grižo atgal |

Greita statyba Savinasi socialistų 
x- idėjas

Italams bus šilta

Daugiau orlaivių
WASHĮJMGTON, D. C., spa

lių 31 d'. — Karo departamen
tas praneša, kad vedamos de
rybos su automobilių gamini
mo bendrovėms naujiems 12,- 
000 karo orlaiviams pastatyti, 
šie orlaiviai valstybei kainuos 
apie du ' bilijonus dolerių, šis 
užsakymas nieko bendro nepu
ri su Anglijai prižadėtais or
laiviais.

šiam planui realizuoti bus 
reikalingos naujos orlaivių dirb
tuvės. Dar galutinai nenustaty
ta ar naujas dirbtuves statys 
vyriausybė ar užsakymą pildan
ti

spa- 
kad 

patvirtino planą 
namams statyti 63

WASHINGTON, D. C., 
lių 31 d. — Pranešama, 
prezidentas 
naujiems
vietose. Namai bus statomi kra
što apsaugos reikalams ir žmo
nėms, kurie bus priversti savo 
šeimynas kilnoti iš vienos vie
tos į kitą.

Darbininkai, kurie dirba ka
riuomenei galės apgyvendinti 
savo šeimynas naujai statomuo
se namuose. Tikimasi vienų me
tų laikotarpy j baigti visus pre
zidento patvirtintus statybos 
planus.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lių 31 d. — Doriot, buvęs ko
munistas ir dabartinis Francu- 
zijos fašistų lyderis, paskelbė, 
kad Francuzija ir visos Euro
pos valstybės privalo bendra
darbiauti su Vokietija Suvie- 
nytom Europos Valstybėms 
steigti. Sako, kad naujai per- 
tvarkytoj Europoj, Vokietijai 
tenka vadovaujamoji rolė.

Doriot labai smarkiai kriti
kavo Amerikos prezidentą ir 
Anglijos politikus. Suvienytų 
Europos valstybių idėją kėlė 
dar prieš karą Europos socia
listai ir kai kurie demokratai.

bendrove
Kiniečiai laimi

su
ge-

ATĖNAI, Graikija,, spalių 31 
d. — Graikų vyriausybė pra
neša, kad prie Janina mieste
lio jų kariuomenė kontraataka- 
vo italus ir juos smarkiai su
mušė. Italų kariuomenė priver
sta trauktis atgal. Graikai pa
ėmė daug kareivių nelaisvėn, 
rado paliktus didelius ginklų 
kiekius ir amunicijos. Graikai 
užkirto kelią italams trauktis 
atgal.

Kitose 
nuolatinis 
lai visur
žengti pirmyn.

fronto vietose eina 
sušaudymas, bet ita- 
su’aikyti ir nedrįsta

Karas neplis
BERLYNAS, Vokietija, spa

lių 31 d. — Vyriausybės sluok
sniai praneša, kad vokiečiai ma
no, jog graikų-italų karas bus 
lokalizuotas. Turkija bus įvel
ta karan tiktai 
gu karan stos 
kiečiai mano, 
metu bulgarai 
karo.

Bulgariją ir
Čiai skaito neutraliomis valsty
bėmis. Vokiečiai mano, kad 
Mussolini perdaug pasiskubinęs 
su Graikijos karu.

Skuba pagelbon
HANOI, Indokinija, spalių 31 

d. Teko- patirti, kad visa ja
ponų armija pasitraukė iš 
Kwangsi provincijos. Kiniečiai 
skelbia, kad jiems pavyko lai
mėti didžiausias mušis. Japonai 
neteko 74,000 kareivių. Daugu
ma jų buvo užmušta, o kiti mi
rė nuo žaizdų ir nuo ligų. Ja
ponai buvo priversti atitraukti 
pasilikusius 7,000 kareivių, nes 
jiems > grėsė pavojus būti visiš
kai sunaikintais.

Kiniečiams padėjo japonų 
mobilizuoti kiniečiai. Vietomis 
jie sukilo prieš japonus ir su
naikino ištisus batalijomis. Ki
niečiai gavo moderniškų ginklų

Bus ilgas karasLONDONAS, Anglija, spalių 
31 d. Admiraliteto viršinin
kas šiandien paskelbė, kad bri
tai dabar galės ir italams smar
kiai užkirsti. Naujai įgytose 
graikų salose britai įtaisys ae
rodromus ir galės dažnai ir 
smarkiai bombarduoti visas Ita
lijos vietas. Ligi šiam metui 
buvo sunku kovoti su italais, 
nes orlaiviai turėjo labai toli 
skristi.

Admiralitetas mano, kad Vi
duržemio juros laivyno viršinin-

31MASKVA, Rusija, spalių
— Raudonosios armijos laik

raščiai, kalbėdami apie prasidė
jusį graikų-italų karą, tvirtina, 
kad karas bus labai ilgas. Ru
sai žino, kad britai kontroliuo
ja visą Vidur žemių jurą, kad 
italų laivynas bijo nosies iš sa
vo uostų iškišti, todėl bus la
bai sunku juos įveikti.

Italai butų norėję skubiai 
okupuoti visą Graikijos terito- 

kas Cunningham dabar turės] riją, bet jiems nepavyks. Bri- 
progog surasti italų paslėptus tai labai lengvai galės atvežti 

'laivus ir sąskaitas su jais su- reikalingą paramą į bet kurią 
! vesti. Italai pajaus ką reiškia Graikijos dali ir gfaifa atkirsti 

Francuzijos suverenumas, ti- karas su britais Vesti. Į italus nuo savo bazių.

“Drąsus” maršalas
VICHY, Francuzija, spalių 

ŠI d. — Maršalas Petain, infor
muodamas savo kraštą apie, su
sitikimą su Hitleriu, pasakė, 
kad su juo kalbėjo labai drą
siai. Jis stengėsi įrodyti Hitle
riui, kad abu privalo dėti pa
stangas užkirsti kelią gen. de 
Gaulle judėjimui, kuris plinta 
ne tiktai kolonijose, bet ir pa- 
Čidjė Francuzijojė. ;

d R'u- 
ka- 
pa- 
pa- 
vo-

tuo atveju, jei- 
Bulgarija. Vo- 
kad dabartiniu 
nesirįš pradėti

Turkiją vok i e-

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
spalių 31 d. — Ilgi traukiniai 
ir nenutrūkstamos automobilių 
virtinės iš Vokietijos per 
muniją skuba į pietus. Visi 
reiviai vežami į Bulgarijos 
sienį ir į Juodosios juros 
kraščius. Pasakojama, kad
kiečiai skuba italams į pagel- 
bą, nes jie vieni negalės įveik
ti graikų.

Pradžioje Mussolini nenorėjo, 
kad Hitleris į Balkanus vestų 
savo kareivius, jis norėjo pats 
tapti Balkanų valdovu, bet 
pamatė, kad britų laivynas 
plaukė graikams pagelbon, 

ir ląbai gerai kovėsi su japo- prašė visokeriopos Hitlerio 
nais. Jie tikisi laimėti karą. 1 ramos.

kai 
at- 
pa- 
pa-

Ryto metą bus Iict us^" vė
liau debesuota.

Saulė teka 6:22 v. r., leid
žiasi 4:46 v. v.

nesant.aU
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Dėde Amerikonas
liron^ė M-—te.

(Tęsinys)
Juozas kur tai išėjo į kaimą, 

Onutė nuėjo į Klėtį gulti, moti
na irgi taisėsi miegoti, Antanas , . %
kų tai dirbo seklyčioje. Tėvui, 
kaip tiktai) ir susidarė sųygps 
ir gera progn ątsftjiai) pas.^a^ 
būti sų Antanu, ir perduoti jam 
tuos piiųgus.

—Žinai kų,. Antanaft luiąių 
tau šį tų svarbesnio pasakyti*. -

—Matai, šiandien išsikalbėjo
me su, tuo lietųvhi, jųnbaijUiš’ 
kiu daktaru, ir pasirodė, kad 
jisai labai didelis šalininkas lie
tuviškos spaudęs.

—Tai kų. pasakėte, kad gau
name ir skaitome lietuviškas 
knygas ir laikraščius.

—Ar taip?
—Matai, mes kitaip pasielgi! 

ir negalėjome, juo labiau, kad 
jisai pats pradėjo. Mes tai ma
žai kalbėjome, kalbėjo dakta
ras, o mes tiktai, klausėmės. 
Taip aiškiai mes nepasisakėme, 
kad čia ir čia gauname, bet pa
sakėme, kad ir męs turime ir 
skaitome lietuviškas knygas ir 
laikraščius. Pasirodė, kad jisai 
pažįsta Dr. Vincų Kudirkų, net 
kartu su juo mokėsi viename 
universitete. Galų gale jį jai iš
ėmė 25 rublius ir sako: už tuos 
pinigus reikia, nupirkti ir išpla
tinti lietuviškų knygų ir laik-

jųsų apylinkėj ę. Buvo 
mepatoga atsisakyti; taigį duo
damus pinigus aš ir paėmiau.

—Kų manai daryti su tais pi-

Ant Real Estate
4%%

1-mų ir z-r u niorgičiųj
Peters Bęos. and Co.

1647 WEST 47th STREET

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirjpkti gerus 

lakinius. Akys egzaminuojamos 
dykai, Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOŲSI

'* Krautuvė Su Mėlynu Frontu
3409 So. Halsted. Street;

Tel. Yards 2151

—-Manau atiduoti, tau. ir tų. 
įjuos. sunaudok taip iij tam h lt- 
lęlty, kuriaip daktaras paskyrė 

■ Tėvas tuos pinigus perdavė 
'Antanui.
I —Aš manau, —, sako Anta« 
nas, — kad už tuos pinigus rei- 
ikia nupirkti gerų ir padangių 
I knygų, ir duoti jas- pasiskaityt, 
.apylinkės kaimų gyventojams. 
Turiu ta U;, tėve;, pasakyti, kad 
fkųygų ir laikraščių, p.utinmio 
I darbas ląftai; smalkiai eina pir
myn, Kiekvienais? metais turi
me vis daugiau ir daugiau skai
tytojų, bet, reikia pasakyti, ir: 
tai, kad šnipų, ir išdavikų mur 
sų tarpe tai visai nėra, žinoma, 
;už 25 rublius galima bus nu
pirkti nemažai gerų, ir vertingų) 
Įknygų, o gal reikės pasiųstiį 
knygų iii laikraščių, leidėjams,, 
nes paskutiniuoju, laiku - jiems) 
pinigai labai reikalingi; Na, gc- 
,rai, tų klausimų, šiandien palik
sime, neišspręstu, aš turiu pa- 
jsikalbėti su tais žmonėmis, ku
rie daugiau, už mane supranta) 
,ir tame darbe neša didesnę at-- 
isakomybę.

—Tai, jus turite ir organiza
cijų?

—Ar tu, tėve, manai, kad be 
organizacijos tokį didelį darbų; 
butų galima, dirbti. Musų orga-i 
mzacija ne tiktai skaitlinga, bet] 
jos nariai nepaprastai darbštus 
ir sumanus. Turite žinoti, kad 
'musų organizacija savo šaknis 
turi nutįesusi net. į Vokietijų. 
Turime labai daug gerų draugų 
Mažojoje Lietuvoje. Klaipėdos 
krašte musų draugams daug g.i- 
resnės ir palankesnės veikimo 
sųlygcs? nes vokiečių kaiz.ris 
yrš daug gudresnis už Rusijos 
Mikę. Laikraščiai ir knygos iki 
ateina iki musų, turi pereiti per 
daugelio žmonių rankas ir aš 
gavęs palieku tiktai tiek, kiek 
piikjaųso mano apylinkei, o ki
tas siunčiu toliau.

—^Pasakyk, tu. man, vaikeli, 
I iš kur išmokai tokių gudrybių, 

iš kur pas tave tas. protas ir 
! toks djdelįs sumanumas.

— Gyvenimas, išmokė, nes jį-

jnaOJIENU-ACME FhuK..
“Gcnėnoląs’’ Jiames R;. Jop.es, ciyifto kaljo 

aiigailiestpujų, kadi jis pęlurėjpj tękio gįpk|o^ kai gęn. 
Shię^iųap, nm^šavo per Geęrgi^ 5

hpasaulį. Aš tiek pat, gal ir dau-'jo žodžių, kų jai pasakyti. Toks DR. STRIKOL’IS
giau budžiu ir kenčiu, bet rei- dviejų jaunų ir nekaltų širdžių j** OX1MJxV1j IO
<kia mokėti savo suvaldyti taip,1 susiartinimas sukaustė geleži- Gydytojas ir Chirurgas 
kad tuos liūdesius nugalėti. Tu niais meilės retežiais kaip, vle- 2?sas 4,64^L So« ASHLAND AVR. 
-v . ,1 i , . , Ofišo vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki Pžinai mane, kad neesu joks gir- nų, taip ir antrų. ‘
■ tupklis ir pliuškis, pasitikėk' (Bus daugiau)
manimi taip} kaip aš -tikiu ta-l 
vimi.

Tokie Juozo tvirtinimai įtiki
nę Stasę, kad kitos išeities nė
ra, ir jisai būtinai turi važiuoti 
į Amerikų.

—Juzcli, pilnai aš tavimi ti
kiu.. Ąš net* niekuomet nepagal
voju, kad kada nors tu, galėtu
mei mane pamiršti, nes aš ta
vęs. niekuomet, niekuomet ne
pamiršiu. Nors tokiuose arti
muose santykiuose esame nese- 
jiiiai, bet tave pažįstu iš pat įna
mystės, taip, kaip ir tu mane. 
Nedaleidžiu ir tai, kad tave ke
lionėje ar Amerikoje ištiktų 

į kokiai nors nelaimė, ar kitos 
kokios bėdos ir nepasisekimai. 
įJuozeli, aš tave myliu labiau už 
viskų,. už visų, pasaulį, tu man 
vienas, vienas amžinai ir visuo
met, iškilmingai pasižadu prieš

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

I- vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TcL: YARDS 4787 

I Namu. Tel. PROSPECT 193(i

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadieni ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly 'Shores, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AMU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
artį-. 47. Stneejį 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

To jisai padarytį negalėję, Su
Už tįųkį Anįmm sumanumu. (tuo nebūtį sutikusi ir jo. my- 

pro tingumų. teva» ne.šken.tg jį. i Įima, mergužėlė, hes- jinai noiiė- 
neprispaudęs> prie savo kruL- jo, kadį Jpęzas važiuotų. į A- 
nės, ir karštai pabučiiayo. Te- merilcų, tepa! užsidirbtų: pinigų 
vas atsi&veilęipęs su. savo supur ir grįžęs į įiętuvų, galėtų tftįr 
mi Antanu nuėjo mįegęti^ nę^ 'kamaft gyventi. Juozas, pergab

sai yru, gęriąųpipjį mokykla.

COPR. 19*0, NK$DLECRAFT.SKAVtCS, INC, 

rWALLHANGING. k PATTERN^^B.

No. 2668—Išsiuvinėtas paveiksas.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So., Long Avenue 
Telefonas PORTS.MOUTH 9022 

POCAH0NTAS Mine Run iš geriausių 
! mainų, djaug dulkių, išimta $7.65 

Perkant 5 tęnus ar daugiau.
! eales Tax ekstra.
BLAiGK BAND LUMP

buvo jau vėlus laikas.
Tėvas nuėjęs miegoti, ilgui, 

dar negalėjo užmigti, galvodftr 
mas apie šios dienos įvykius. 
Naručiui labiausiai patiko dak
taro pasakojįmas, nes jisai nie
kuomet nedaleido, ka<di dakt-ir 
ras, toks mokytas žmogus, ga
lėtų buti> toks didelis darbo 
žmonių bičiulis — draugas. Ne
gana to, jisai pats įsitikino, 
kad daktaras socialistiškiems 
laikraščiams aukojo 25 rublius. 
Tegul daktarui tie pinigai nėra 
jau taip labai brangus, bet vis 
tik jis turi apžiūrėti 25 ligo
nius, nes už kiekvienų ligonį ji
sai imdavo po vienų rublį/ Be 
to, Naručiui labai pj^tiko '-ir toks 
socializnio aiškininfas, nes j>sai 
nujautė, kad socializmas tai ne
gali. eiti= prieš bažnyčių ir tiky
bų, nes dauguma tikinčiųjų — 
darbo žmonės, nes darbo žmo
nės daugiau tiki, negu kokie 
dykūnai.,

Juozas, grįžęs iš, Jurbarko, 
nuėjo pas savo mylinių Stasę. 
Jisai, gerai žinojp, kad Alsos 
kaime jo gyvenimo dienos jau 
yra suskaitomos. Gerai jisai ži
nojo, kad Stasė jį nucš.rdžiai 
myli, kad jinai juo įdomaujasi 
ir norėtų kiek galima ilgiau su

Ivojęs įvairias galimybes, pasa- 
jkė:
i —Stasyte, man labai liūdna, 
ikad> dėl manęs tu. turi liūdėti, 
sfteb, reikia tikėti, kad. tan^ liūde
siui kada nors ateis galas. Ne
įmanyk, kad; man Ipngva. tave 
^palikti: ir išvažiuoti į. tolimąjį.

skaisčiai šviečia mums ir lemia 
imųsų. likimų, Tegul, bus liudi
ninkas, tas mano darželio sau
gotojas, plačiašakis klevas. Gir- 
idiį ir jaučia visos mano gėlės, 
kų. a& taų< sakau; jos žino, kad 
■mano širdis, mano meilė ir vi- 
*są aš priklausau, tau ir tiktai 
tau vienam, tu mano, 
mano amžinai...

Taip Stasė pasakiusi ir visų 
sayo liudininkų akyse apkabi
no Juozo kaklų ir meiliai įsi
siurbė į jp karštas lupas... Toks 
Stasės atsidavimas Juozui pa- 
Įdarė didelį įspūdį ii’ jis neturė-

DR. BRUNO X 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
28»8 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų TeL yiNCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlpck 5849

i Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 6757 S. VVestern Avė. 
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

mano,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

AMBULANCE

Visi TeWhai YARfiS 1741-1742
4605-07 8o. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

■AMnmi mfavktik. mm.
koplyčios visose

8M

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas* įi; Akinių Dirbtuvė 
756 WEST. 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai._
Phone CANAL 6122

Klausykite teįurų radi* programų Antradienio te Šeštadienio iyt” 
metikiu 16:00 vaL ryto U, W. H. L P. atotiee <14M KJ 

, ra POVILU. ttALTIMIERU.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i 2500, West 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7^—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tek PROSPECT 6737
Namų Tek VIRGINIA 2421

DR. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN c

IŠ-RUSIJOS $
Gerai lietuviams žinomas per 38 

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 Laboratoriją
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL 

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

TeL CANAL 3U0 
Rezidencijos, telefonai: 

Superior 9454 ar Central' 746%

J
I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį; 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

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

Laidotuvių Direktoriai
buvo tuo įdomesnis, kad jisai 
jgu turėjo tikras žinias kaip iŠ 
įgydytoję^ taip ir iš agento.
I Nuėjęs pas savo mylimų Sta
sę, rado jų vienų sėdinčių rū
tų darželyje. Nežiūrint į tai, 
kad: Juozas pas kitas mergužė- 

;lps. visai neeidavo (tų gerai ži
nojo ir Stase), bet jinai lindėjo,, 
nes žinojo, kad jos. mylimas; 
Juozas turės greitai išvažiuoti; 
.ir paliks jų vienui vienų ilgė
tis ir nuobodžiauti ilgus, ilgus 
metus.

1

*9.50

J

SL

Adresas

Miestas ir valstija.

Miesto 
Kamb. 
Namų

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

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

Telefonas SEELEY 7330, 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. F. Pulsuoki Le Vau, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

t Pirkite tose krautuvėse; ku
rios garsinasi "NAUJUOSE"

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

I NAUJIENOS NEEDLECRAET DRPT., 

Į 1739 So. Halsted St., Chlcag6,IlL

I Vardas ir

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearbom
1431-1434-Tel. Central 441L2 
ofisas—3323 So. Halsted SL 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818?

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

muiĮiinmiuiuiniitiiiiiiiiiiiiiiit

YARds 1419

h?WiWMM

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearbom St. 
Rnom 1?36 

Ofiso tek CENTRAL 1824 
Namų tel.—Hyde Park 3395ANTANAS- M. PHILLIPS 

3307. Lituanįca Ąvenpe Phone YARds 4908

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street1

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO» HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877 

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

Room 2014 Tel. STAte 7572
814^. SO. HALSTED STREET 

TeL VICtory 2679

turime

DALYSE

IIIIBIIIIIIIICUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIL

Ambulance

’ , J.; MOOM .UI
Phone LAĘayėtte 3572

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. VVestern Avė. Phone GROvchill 0142

lilllllllllllllllllH llllllll Ulini

I. J. ZOLP

Phone CANal 2515
TcL Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
’ 4704 So. VVestern Avenue

YAKds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

NARIAI
Chicagos

Patarnavi

taip nusiminusi, ap. kokia, nelai
me įvyko?

-—Ne, nelaimių, pripuolamų: 
nelaimių, jokių neturiu, bet bu
džiu tpdėl, kad. turiu vienų ne
laimę, kurios išvengti jokiu bu- 
,'du negaliu.

Cicero
Lietuviu
Direktorių
Asociacijos ll‘

1646 West 46th. Street

mas Dieną
ir Naktį

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA

Čia įdedu 10 centų ir prašau ątsiųsti man Pavyzdį Nq,„

fe,__ ___________ _______________________ ___ į I

kiek leis aplinkybės ir kų gale- 
isįu, viskų pad&rysi u t

— l?a;sakyti tau galiu, bet to 
jliųdėsio, tu. nepašalinsi, nes ma- 
np liūdesys susijęs su tavo ke
lione.

Juozui pasidarė labai nema* 
įlpDU; kad dėl jo kelionės kan
kinusi, ir liūdi jo mylimiausias 
.žmogus ir čionai jisai nieko ne - 
gali padaryti. Atsisakyti va- 
;žiuotj į Ameriką, jisai jokiu 
budu begali, be to, jeigu jisai 
.taip, irinanytų daryti, tai iš to 
nieko gero neišeitų, lies jau šį 

;rųd£ųį jam. reikėtų/ eiti į Hiisį- 
jos caro kariuomenę tarnauti,.

ŲACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

1410 South, 49thf Court, Cicero

4348 S.! Caljf.qrnia{ Ąvenyę

Phone LAFayette 8024

Phone Cicero 2109

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DANTISTAS

Pirm., Trečiadieni, šeštadieni
4631 So. Ashland. Avė.

Tel. YARDS 09M
Antrad., Ketvlijtąd., Penktadienį

.43 So. Archer Avė.
TeL LAFA1ETTE 3650



Penktad., lapkričio I, 1940

Detroito Lietuvių Žinios
Nušovė Vincą Repšį

Spalių 21 d. rytą kažkas nu
šovė Vincą Repšį, kai jis dar 
lovoje gulėjo. Jo žmona buvo 
išėjusi iš namų dirbti vadina
mame alaus darželyje, kuris 
priklausė Repšiams.

Vincas Repšys buvo apie 55 
metų amžiaus. Apie jį žmonės 
visai nekaip atsiliepdavo: sako, 
jis pasižymėjęs nelabai gražiais 
darbeliais. Vienu laiku jis dir
bo dirbtuvėje kaipo bosas. Kal
ba žmonės, jog ten jis varęs 
savotišką šmugelį su darbinin
kais, o ypač darbininkėmis. Jei 
ant ko geros akies neturėda
vęs, tai tuoj iš darbo pašalin
davęs. Su juo ranka už rankos 
ėjęs ir dirbtuvės užveizda. Pa
galiau darbininkai, nebegalėda
mi ilgiau pakęsti y susidčjusios

dirbtuvės viršininkus. Pastarie
ji visą reikalą ištyrę ir Vinci

-
r

TINTS anoDYES

Noveles fragmentas

to ode GypstJ

Tel. VICTORY 1272 
DYKAI Apskaičiavimas

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

•JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ

“PILIETYBĖS 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popier.ų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1091

M*-
Repšį bei dirbtuvės prievaizdą 
iš darbo pavarę.

Netekęs darbo, Vincas Rep
šys nusipirko užeigą (alaus 
darželį). Tai buvo prieš trejus 
metus. Pds jį dirbo Ona Veng
rienė. Kaip ten buvo, kaip ne
buvo, bet Vengrienė išsirūpino 
nuo savo vyro skyrybas, o po 
dviejų mėnesių ištekėjo už 
Repšio. \ ?

i

Kaip kalbama tragedija įvy
ko, niekas tikrai negali pasa
kyti. Spėliojimų yra visokių 
visokios ir kalbos plinta. De
tektyvams gal pasiseks išaiš
kinti, kas Repšį nužudė.

šia proga tenka pridurti, jog 
Repšys priešų, matyti, turėjo

vo mirties kilpa užtaisyta: į r c 
jo automobilio “spark plogų 
buvo pritaisyti keli gabalai di
namito. Tačiau neprikabind 
kaip reikia, tai ir ekspliozijos 
neįvyko. Tokiu budu jis tada

Verti Jusu Paramos
■MM

MUKKAY D. VANWAGONER
Kandidatas Į Gubernatorius

* • /

Būdamas Valstijos Vieškelių Komisijonierium, Murray 
D. Van VVagoner užsipelnė reputaciją kaipo vyras, kuris 
“atlieka užduotis”. •

Turėdamas administratoriaus gabumus, Van Wagoner 
pirmiau nustato savo tikslą, tada jį pasiekia trumpiausiu 
keliu. Tie gabumai jam padėjo padidint turistų biznį, su
teikti Michigan valstijai puikiausius ir visoj šalyj gra
žiausius kelius. i,

Visa tai atlikdamas Van Wagoner neužmiršo taksų mo
kėtojų kišenių, užimdamas tarnybą, jis rado $12,000,000 
neužmokėtų bilų. Tas bilas atmokėjo per pirmą metą.

Van Wagoner gimė Michigane 1898 m., baigė inžine- 
rystės kolegiją Michigan Universitete, tapo vieškelių de
partamento inžinierium, vėliau įsteigė savo inžinerystės 
firmą, buvo išrinktas Vieškelių Komisijonierium 1933 m. 
ir antru kartu 1937- ✓

LEOV. CARD
Į Valstijos Sekretorius

Michigan valstijos farmeriai turės draugą it* užtarėją 
valdžioje, kada jie išrinks , LEO V. CARD, iš Hilhdale 
apskrities, į valstijos sekretorius.

■ ■' J

Card yra geras draugas demokrątų kandidato į vice
prezidentus, Henry A. Wallace, ir operuoja 306 akrų 
farmą Cambria Town shipe. Tarnaudamas valstijos agri
kultūros departamente po p. John Strange, Card pasižy
mėjo kaipo vienas iš ištikimiausių farmerių užtarėjų.

Card gimė ir augo Mcihigan valstijoje, čia ėjo ir moks
lus. Jis yra 41 metų amžiaus. Yra vedęs, turi dvi dukteris. 
Jis yra pirmininku Michigano Tautinės Agrikultūros Ko
miteto skyriuje.

BALSUOKITE “DEMOCRATIC”

NAUJIENOS, Chicago, III

J. M. CRAWFORD
CNef Enginęer 

Chųnolet DlYląįon , 
General Motore Corporation

išsigelbėjo \ nuo mirties, 
kaip matome, neilgam../

V. Repšys liko ‘ palaidotas 
spalių 28 d. Patarnavo laidotu
vių direktorius Chas. S tapo- 
nauckas,

Krašttitinybės sueiną
i k . ;. * \ t . • c. , •« >

Šiomis dienomis George Glo 
denis susituokė sti Marcele Dir- 
siene. Abu našliai ir abu .gero
kai pagyvenę., . v

Čia, žinoma, nieko ypatingo. 
Įdomu tačiau yra tai, kad Glo- 
denis yra labai artimas komu
nistams žmogus (drauge su 
jais veikia), o Dirsienė būvu 
žinoma kaipo gerą bažnytine. .

Kaip matome, kraštutihybes 
sueina. /,

Dabar pamątysimę, kurio 
įsitikinimui paimsi vii šų; ąr. ji • 
nueis į bažnyčią, ar jinai pra
dės tarnauti Stalino vierai.

Rep.

LSS 116 KUOPOS SUSI
RINKIMAS RYTOJ

mas įvyks lapkričio 2 d., 8 vai. 
vakaro Miltoho svetainėje, 2381 
24th St. Visi nariai dalyvauki
te. Yra svarbių reikalų aptar
ti ir laiškas iš centraliijio ko 
miteto. —Rep.Rep.

KORESPONDENCIJA
_________________ . . 7 .. . i • » • •* ■ ...

RocMord,III.
Svarbios prąikąlbąs,:$$rloge; tyiiš 
aptarta kandidatų tinkamumas.

Rinkimai vi
si liė tuviai;; ba įsupto jai p r iva i o. 
jaiš, susidėmėti. -/1 !

Lapkričio 1 - d,. įvyks - labai 
svarbius prakalbos,'; felbės į)r. 
Bolotoff ir kiti. Paskui bus vai
šės. Viskas nemokaihai. Prakal
bos įvyks 7:30 vai. vakaro Lie
tuvių klubo svetainėje, 1108 S. 
Main St.

Rockfordo Lietuvių Balsuo
tojų Lyga kviečia visus vietos 
lietuvius atsilankyti ir išgirsti, 
ką kalbėtojai mano apie įvai
rius kandidatus. Žinoma, vy
riausiai bus kalbama apie tai, 
kuris kandidatas yra tinkames
nis į prezidentus. . r ■

-—•Reporteris

Detroitiečiai Svečiai 
Chicagoj

Šios savaitės pradžioje Gili? 
cagoje lankėsi būrelis Detroito, 
Mich., lietūVių, būtent, pp. M. 
Kuchinskienė, Nellie Seder, 
Ruth Zigmanth ir buvęs “Dai
lės” cįiorp pirmininkas, George 
Raško.': '" '''//.••,■ ■•' .

Jie buvo > atvykę- 5pamatyti 
“Pirmyn” choro stątemos ope
retės “Blpšsom Time?, kurią 
choras žada pakartoti pačiame 
Detroite, lapkričio j O-tą dieną.

Veikalas svečiams labai pati
kęs. Drg.

tikro 
««« 
STU W ®

Julius Kessler 
m. amžiaus 
egtindari 
Meistras.

, 1

Mr V- ' ’

er Distilling Co., ine.

Fedro Krusten

vių ir butų. Protarpiais į kiemą 
įvažiuoja ir iš kiemo išvažiuoja 
sunkvežim s, drebindamas na
mus. Paskui vėl užeina tyla, 
žvirbliai nutupia grindinio ak-

sina iškilti žygiu maisto ieško-

garlaiviu.

berneliais.

Mergina sėdi po medžiu. Ne 
laikui praleisti, bet savo gy\y- 
bej ge.bėti. čia vienintelė ža
liuojanti to dulkino kiemo ker
telė, čia liepia jai sėdėti jo, 
motina ir jos sene.ė, abi vieno
dai liesos ir vienodai senos, naš
ius ir ištisas dienas praleki. i n- 
cios darbe. Jos vargšes. Jos vos 
beišgali užsimokėti už butą. 
‘Eikvotojos ’, — sako apie jas 
kiemsargio žmona. Ji turi svarų 
arg'umentą savo Iv.rtinimui pa
remti: ji savo akimis mačiusi 
jas perkant kioske iliustruotą 
žurnalą. Nenuostabu, kad taip 
gyvenant, atsiranda skolų krau
tuvėj, ir buto nuoma lieka ne
sumokėta !

Mergina sėdi po medž u ir 
skaito iliustruotą leidinį. Tai jai 
ląįkui praleisti ir pasismaginti, 
kad neliūdėtų.

Dabar į kiemą įvažiuoja gel
tonas, tuščias sunkvežimis ir 
sustoja ties vieno buto durimis.

Paliai kiemo vaitus auga lie
pa.- Po medžiu stovi krovinių 
dėžė, kurios šone ryškėja stam
bių, juodų raidžių parašas sve
tima kalba. Kažin kuriame pa
saulio krašte toji dėžė pagamin
ta, čia ją atgabeno 
Vakarais čia ilgai 
merginos su savo
joms gaila išsiskirti, bet jos pa
vargsta ir tąsyk sėdasi ant dė
žes. Niekas nežino, ką jie ten 
šnibždasi ir ką darioj- nes senos 
smalsuolės liežuvninkės tuo vė
lybu nakties metu jau paverg
tos miego. Kartais ant dėžės iš- 
miega naktį koks girtuoklis, ne
įstengęs grįžti namo. Tais at.e- 
jais pasitaiko, kad vieta po me
džiu užteršiama taip, jog net ir 
dieną čia atsiduodama sunkiais 
nakties išgyvenimais. «

Saulėj;.:siišildžiusįiįi^mą, pasė- 
<dėti ari t dėžės po mėdžiu atei
na mergina. Ji gal šešiolikos 
hietų,; apsivilkusi šviesiai mėly
na suknelė. Kitos jos vienmetės 
šį tą žino apie gyvenimą, o ji 
nežino nieko. Ji serga, nors jos 
■skruostai, rožiniai. Taip atrodo 
Žydintį džiova. Sudėjusi rankas 
flht kelių, ji sėdi ir žiuri prieš
Save į didžiulį kiemą, kur yr.4 Iš buto neša ir krauna į sunk- 
tlaug sandėlių, pašiūrių, dirbtu- vežimį daiktus: lengvus baldus,

RAŠOMU MAŠINĖLIŲ

Išpardavimas
CORONA, ROYAL, UNDERW00D, 

REMINGTON. 20% sutąupymas.
Po $19.50, $29.50, $39.50

Rašomos Mašinėlės Renduojamos.

gonius palikdamas mieste svei
ka lą ardančiam orui kiemo 
kampe. Ji nejaučia nei apmau
do, nei pavydo, bet su paprastu, 
bes.šypsančiu dėmesiu stebi va
saroti vykstančių plušėjimą ap
mik sunkvežimį, .ji tarytum 
•lobe gyvenimui žmogus, ji pu- 
siauke.čj į dangų, kuone ange-

iva s

jau

•v.oj ouKo, lurung eji. 1'atys jie 
randa dangų vasarą juros kran
te, o vargšams džiaugtis... Ne, 
ne iš pagailos — jie jos nejau- 
-•a ! Vargšams nuraminti jie iš
galvojo dangų.

Mergina su mė yna sukne'.e 
nieko apie tai nenusimano. Ta. 
niekis, kad ji nenusimano — 
gal būt, (langus ir nėra turtln- 
8yjų prasimanymas. Gal būt, 
lai vien neteisingas luomų ko-

Mergina — darbininko duk-

Galiina butų išgelbėti jos gy-

natoriją?
Kieno tai sumanymas? Nie

kieno. Ne motinos ir ne sene
lės jos pakankamai prityru
sios, jos negalvoja apie tuščius 
dalykus, kurių negalima Įvyk
dyti. O svetimiems tai į galvą 
neateina.

Atšventė Savo 47-tų 
Gyvavimo Metų 
Sukaktuves

mergina. .Ji nemoka 
netei- 

leisdamas sveikiems

gamaką... Ne, jie nesikrausto, 
nusprendė mergina, jie vyksta 
vasaroti. Į sodžių, kur ka štas 
smėlis, kur sakais kvepia pušy
nai. Ir Diedas bežino, kokie dar 
puikumai, galvoja niekad neva- 
sarojusi
manyti, kad gyvenimas

•o

10c 3 už 25c
AT Ali DRU6 ANO NOTION COUNTERS

panniei you can 
r«n«w draperiM, 
lin«ni, ling«ri«, 
• te, 26 smart 
•hadas. "Dip to 
tint — Bot! to

Visi Lietuviai* 
Reikalaują

PLEITU
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT 
PLEITAI

Lab. kaina
$9.50 
ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena ....
d a • * I ir auks.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2158 WEST 63rd STREET 

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutart}. Plcitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

Simano Daukanto Vakaras
Praeitą sekmadienį, spalių 

27-tą d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj įvyko Simano Daukan
to Dr-jos 47-nių metų gyvavi
mo sukaktuvių vakaras.

Buvo perstatyta vieno veiks
mo komedija “Kurčias žentas”. 
Veikiančias roles pildė: Adv. 
Krause-Kraučiujias, Jieva Šir- 
vaitė, A. Garšinskas, Adv. Vy
tautas Tarutis. Josephina Alek
saitė šoko klasiškus šokius. 
Kalbėjo Dr. J. Poška. Dainavo 
Simano Daukanto “Choras” ir 
2 mergaitės šoko akrobatiškų s 
šokius.

Po programo buvo išdalintos 
nesirgusiems nariams dovanos, 
o vėliaus tęsėsi šokiai. Muzika 
buvo gera. Publikos buvo pu
sėtinai.

Prie įžangos, bilietų buvo do
vanos. Kas jas gavo, nežinau.

šios Dr-jos valdyba susideda 
is veiklių narių, būtent: Wm. 
Krikščiūnas, pirm.; P. Killis, 
rašt.; A. J. Zalatorius, kasie- 
rius; J. Racevičia, vice-pirm.; 
A. Kaulakis, fin. rašt. .

— Steponas.

Sudrik Furniture House
Budrikę Radijo Valanda nuo 5:30 iki 6:30 nedėlios vakare 

iš WCFL Radio Stotie? 970 Kil.

tl i

• Carl A. Carlson, yra 30 
metų ir gyveną adresu 5312 S. 
Paulina Street. Hovvard Carlson, 
26, yra jo brolis ir gyvena ad. 
2080 Oxford avenue, Kenil- 
worth priemiestyje. Abu gavo 
vieną ir tą . patį registrai jos 
numerį, 2096,kuris karo lote
rijoj buvo ištrauktas 6442-tas.

3409-11 South Halsted Street
Tel. YARds 3088

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa-
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NAUMNOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

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

by

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75
. 3c 

18c 
75c

APŽVALGA

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

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—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
Vienam mėnesiui __ ______  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ......-.................. i— $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Misterija
Pusiau-oficialiniai šaltiniai Ankaroje (Turkų sosti

nėje) sako, kad Graikija pranešė Turkijos valdžiai, jo- 
gei ji stengsianti viena atsiginti nuo italų, be Turkijos 
pagalbos.

Žinios iš kitų vietų rodo, kad italai nedaro beveik 
jokios pažangos Graikijoje. Viename punkte graikai net 
nuvijo atgal juodmarškinių kareivius ir paėmė italų po
ziciją prie Albanijos sienos.

Keisčiausia tačiau yra tai, kad, kaip girdėti, grai
kų pasiuntinys Romoje dar nėra iš savo posto pasitrau
kęs. Tarp italų ir graikų eina karas, o graikų diploma
tas tebesėdi Italijos sostinėje!

Sunku suprasti, ką visa tai reiškia. Londone kai ku
rie žmonės mano, kad italų kariuomenė įsiveržė Graiki- 
jon ne su tikslu ją užkariauti, o tik norėdama ją pagąs
dinti, kad Graikija butų “sukalbamesnė” ir išpildytų tam 
tikrus Mussolinio reikalavimus.

Susivokti Graikijos politikoje yra taip pat keblu, 
kaip ir kitų Balk’anų valstybių politikoje. Sakysime, Ru
munijos. Ją valdė karalius Karolis, kuriam krašto liki
mas rūpėjo tiktai tiek, kiek jisai galėdavo iš savo valdi
nių pasipinigauti. Jisai tą šąli plėšė ir išnaudojo viso
kiais budais; o kai ją iš visų pusių užklupo priešai, tai 
karalius pradėjo su jais derėtis ir juos “maldinti”. Sta
linui jisai atidavė Be’sarabiją, Bulgarijai — pietinę Do- 
brudžą, Vengrijai — vakarinę Transylvaniją. Kuomet 
viskas buvo išparduota, tai Karolis supakavo savo čemo
danus ir išdūmė su savo Magda į užsienį.

Kodėl negalį‘ panašiai pasielgti Graikijos karalius 
Jurgis. Antrasis iri j0s diktatorius (ir tikrasis šeiminin
kas) gen. Metaxas? Graikijos valdžia yra militaristų 
klikos diktatūra, kurios dauguma žmonių neapkenčia. O 
karas su stipriu priešu reikalauja, kad butų sumobilizuo
tos visos tautos pajėgos. Ar gali tai padaryti toks žmo
gus, kaip gen. Metaxas, kuris smurto keliu užsilipo žmo
nėms ant sprando? Ar gali tai padaryti karalius Jurgis, 
kurį žmonės buvo du kartu išviję ir kurį paskui (1935 
m.) sugrąžino į Graikiją Anglijos konservatoriai?

Nebus nuostabu, jeigu Graikija kaip nors susiderės 
su Mussoliniu. Tačiau anglų karo laivai gali šitą “biznį” 
sugadinti. Angliją šiandien valdo jau ne Baldvvinas ir 
ne Chamberlainas, bet Churchillas.

OKUPANTŲ TVARKA 
NORVEGIJOJE

Užkariautoje Norvegijoje vo
kiečiai Bandė prikalbinti politi
nes tos šalies organizacijas, kad 
jos kooperuotų šū ofcupaijtaiš.. 
Per keletą mėnesių “Icomisio- 
nierius” Terboven vedė dary
bas, bet nieko neišėjo. Spalio 
pradžioje jisai, galų gale, pada
re pranešimą per fadio’, iš ku
rio matyti, kad okupantų pa
stangos nuėjo niekais. “Komi- 
šionierius” Terboven paskelbė, 
kad — z

“Karalius Haakon yra pa
šalintas nuo sosto ir rię yJe- 
rias karaliaus šeimos narys 
neturi teisės sugrįžti į Nor
vegiją. Nygaardsvoldo-Kohio 
vyriausybė, Londone, yra ap
šaukta kaipo neturinti jokio 
autoriteto ir norvegams yra 
draudžiama turėti su ja ko
kių nors reikalų. Politines 
partijos yra uždaromos.”
Bet Terbovenas nepasakė, ar

...» ■ '7, l . • . . f f

jisai uždaro taip pat ir Quisliri- 
go “Tautinę Socialistų Partiją”. 
Pats Quislingas yra taip pat ne
populiarus Norvegijoje, kad ji
sai, matyt, negavo vietos net 
“valstybės taryboje” iš 13 na
rių, kuriai pavesta valdyti kra
štą pagal komandą iš Berlyno.

St. Miščikaš-žiėmys.

^ėišiiigaš kelias visuomet 
tikslą pasieks!

(Tęsinys)

Šiaudiniai balsavimai
Laikraščiai, atskiri asmens ir tam tikros organiza

cijos šiandien visoje Amerikoje bando patirti balsuotojų 
nusistatymą, norėdami atspėti, kas bus ateinantį antra
dienį išrinktas J. V. prezidentu. Pranašavimai, paremti 
tais “šiaudiniais balsavimais”, sukelia daugelyje žmonių 
viltį arba nusiminimą, žiūrint kokiai partijai jie prita
ria; Bet ar jais galima tikėti, paaiškės tiktai po rinkimų.

Visi, tur būt, atsimena, kas atsitiko prieš ketvertą 
metų. Savaitraštis “Literary Digest”, kuris buvo pagar
sėjęs savo mokėjimu išpranašauti balsavimų rezultatus, 
sakė prieš 1936 metų rinkimus, kad tikrai laimės repu- 
blikonų kandidatas Landonas. O pasirodė, kad Rddševeb 
tas “nusinešė” 46 valstijas, palikdamas savo oponentui 
tiktai 2. Paminėtasai savaitraštis buvo priverstas dėl to 
savo klaidingo pranašavimo net išeiti iš biznio. .

Ar šį kartą “šiaudiniai balsavimai” parodo balsuoto
jų palinkimus tiksliau, sužinosime, kai bus suskaityti 
tikrieji, o ne šiaudiniai balsai.

Dviveide politika
Kai C.I.O. bosas, John L. Lewis, viešai pasisakė už 

NVillkie’o kandidatūrą, tai jam pritarimą pasiskubino iš
reikšti pirmiausia šie du organizuoto darbininkų judė
jimo Šulai: Michael Quill iš 'Transpiorto darbininkų uni
jos ir Joe Curran iš National Maritime unijos.

Quill ir Curran yra komunistų “bendrakeleiviai”,į 
kai kurie sako, net organizuoti kompartijos nariai. * Juo
du visuomet ištikimai remia Stalino “lini$|” ir kovoja 
kiek drūti prieš demokratiniai nusistačiusius vėlk^juš 
darbininkų judėjime.

Pasižadėdami remti Lewiso poziciją rinkimuose, juo
du dabar stojo į “bendrą frontą” su stambiaisiais pra<

PERGALĖTOJŲ KRAŠTE

Po tokios daugybės pergalių, 
kurias laimėjo Hitleris, Vokie
tijos žmonės, rodos, turėtų bū
ti užsidegę džiaugsmu ir entu
ziazmu. Bet visai ne tokį vaiz
dą piešia Amerikos laikraščio 
korespondentas, Richard Boyer, 
kuris neseniai sugrįžo iš Vokie
tijos. Jisai rašo:

“Į., Muencheną aš atvykau 
birželiu 28 d*,, kai • Vokietį j os 
pasisekimų banga buvo pa
siekusi čiukurą. Užuot reiškę 
džiaugsmą, žmones buvo ne
abejotinai nusiminę ir tylus. 
Kuomet nuo pietų pradėjo 
skambinti pergalės varpai, 
tai atrodė, pažvelgus į nuliu- 
dusiūs ir sunykusius vokie
čiai veidus, kad tie varpay 
gaudžia, laidotuvėms. Karei
vių pulkams maršuoj ant, ne
buvo ovacijų. Kai aš išreiš
kiau savo nušištėbėjimą vie
nam vokiečiui, jisai nekan
triai atsakė: ‘Mes vieną Kar
tą jau turėjome celebraciją, 
1914 metais.’
. “Aš patyriau, kad naciai 
yra įsitikinę, jogei Vokietija 
įsiverš 1941 iri. į Rusiją, o 
aukštieji nacių pareigūnai 
mario, kad Laras su Jungti-, 
neiriiš Valstijomis yra neiš-. 
vciigiaiiiaš. Maistas taip pra-' 
stas ir jo taip mažai, kad ar
mijos daktarai mari pareiškė, 
jogei naujokus reikia atšerti 
kariuomenės maistu, kad jie 
butų pakarikairiai stiprus 
muštrui. Nuostabiausias da
lykas Vok lelijoj e tai vi
siško nepaisymo nuotaiką,' 
kuri plečiasit T&“p
vis ^ad^iaiį žiOohių UžitręĮįi& 

nū ja riebus sidaikyja, tai su 
Vokie ti j a gąii ąfei tift li? 1<ajl 
ir ji žerSalsiį tas pats, feiis 
atsitiki

Mfter ^Šlmiij Męnu, Orie^ 
iš važi uodainas iš Iler I y n o, < aš 
sėdėjau slėptuvėse. Niekuo
met nesu matęs žmohiįį,(.lą- 
biau prislėgtų ' ir apatišktį.’ 
Tai buvo ne baimė, bet kas 
tokio gilesijid, kas suteikia 
fierfyhd bombardąvifeinis 
Ostuk Oaltgiaū rėikšnfeš, liegil 
žala, kurią padaro 7 bombos.
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UUr-/ iiae* i

Kartais aš jiems pasakyda
vau: ‘Nėriusimirikite, karas 
greitai pasibaigs’; bet jie at
sakydavo: ‘Kur tau pasibaigs, 
amerikieti! Mes iurėsiriie ki
tą baisią žienią.’

Tuomet as jiems pastebe- 
Jūsų laikraščiai sa-' 

ko, kad jiįš šumiišate Angli
ją’,.įėt jie sįi . panieka at- 
šaųjkdavb: ‘Ah, ląltraŠČiai!’ 

“Kai aš ifva’žiavau iš Vo- 
kiėiijos', jaučiausi lyg kad 
biičiaū išėjęs iš kailėjimo. 
Dau&iis vbkiečitĮ buvo atė-

U tuo pat arba turėti tas pa- tt,A ar mažmoži, ka. 4- L. palmes.
vjfeu Į užsieni 0 viena mo- Jau laiku rašiau „NAU.
£ris manė HialdayO: Paimk JIEN0SE„ ka<J veik reik
rnape su savmi Pas epk ma- dgti j jiki nes musu 
ne lagamine arba daryk ką gyven-ilriįs vyksta kaž kaip

1^_ i , , . .. prieš musų norą tam tikrų tai-Ne vienas vokietis man lyk)i t prisilaik da.
pasakė minėdamas paskuti- fr tos neraš tos lai kl& 
nę Hitlerio kalbą: Jisai su- ne kas kUaj kaj ne.
sirupinęs. Galima numanyti suprastos> neaptartos tds 
!S to kmp psai kabėjo. taisyklės, kurią mes negalime

Vokietijos valdininkai yra a iti kuri ne vi-. nQri 
taip pat susirupmę. Jie. pra-u jr jag rj žinli 
našavo, kad karas pasibaigs 
per tris savaites. Pasirodo, Ne čia vieta apie jas kalbėti, 
kad ta pranašyste bumeran- bet tik noriu pasakyti, jog gy- 
gas, ir tie patys valdininkai venimas musų prisilaiko taip 
dabar aiškina, kad Vokietija pat tam tikrų taisyklių, kurių 
grdmiasi su stipriausia pa- mes niekad nenugalėsime, kaip 
šaulio imperija, todėl koVa dangaus kūnai savo kelyje su- 
ešanti sunki. . sitinka, bet niekuomet nesusi-

“Vdkiečiai pirmą kartą pa- muša, neiššaukia katastrofos.
juto, kad Hitleris paslydo. Ir šios taisyklės suprasti — rei- 
Kiekvieną dieną, kuri prail- škia suprasti gyvenimą, supras- 
gina britų pasipriešinimą, vis ti esmę,
daugiau vokiečių kalba:‘Tam Ir tik supratus šią istorijos 
Įtarui niekuomet nebus galo, “esmę” mes galime suprasti ki- 
Mes turėsime baisią žiemą— tus, tai svarbius pasaulyje Var
nei maisto, nei šilumos, o | tojamus žodžius, kaip “progre- 
bdinbosj kiekvieną naktį’.” 
Tuos sąvo įspūdžius kores

pondentą^ aprašė rugsėjo mė
nesį. Šiandien Vokietijos žmo
nių ųuoJįdika turi būti dar blo
gesnė, nęjs dabar jau visi žino, | į' 
kad Hitleris pralaimėjo didžiau
sią šio karo mūšį: mūšį dėl 
Anglijos, r

tųriie yiėri iaiį) į teatro veikalą

’ M

davau

i apie jau veikalą ne 
ibio fiėt iš viėno kito 
veiksmų — mekp ne- 

§affl;ūšię nieko iie^ašimoKytu
me. Bet , kaipienas teatro 
veikalas turi bendrį mintį, ben
drą idtčj^, laip ir istorija turi 
tą patį. Yra momentai, kurie 
nors labai panašus su praeiti
mi, visgi niekuomet negali bu-

JAŲiTlk 4,000,000 
BEDARBIŲ

Surinkimas duomenų apie 
skaičių darbininkų, gavusių 
darbą pramonėje, ir apie be
darbius riėlšvengiamai atsilieka 
nuo gyvenimo bent keliais me
nesiais. Nėra tokios įstaigos 
Jungtinėse Valstijose, kuriai 
tuo jaus butų raportuojama, kai 
tik žmogus yra kurioje dirbtu
vėje pasamdomas arba atlei- 
dŽi&iriaš.' ’

dpškaiČiuojairia, kad Ameriko
je bedarbių yra tarpe 8‘ir 9 nii- 
Įiohų. Bet paskutiniu laiku ėįne 
labai smarkiai diį’bti daugelis 
įrtflinoiuiį .visame Icra^lė, ir da
bar spėjama, -jogei bedarbių 
Skaičius sumažėjo daugiau kaip 
per pusę, taip kad šioje valąn- 

kie 4,000,000.
, Chicagos? dienraštis 
Times” pįduoda keleli 
skaitlinių, apie skaičius visų 
S žnionių Jungtinėse Vai- 

. Jisai rašo, kad —
m. kovo mėnesį bu

vo 42.0$$,000 žmonių Amen- 
uždarbį. 1$ 

iri, nigsėjo m^A’esį. (kai Ėii- ^rasMejži .karas) bb- 
MWų.”

v Bėdąį’blų, anot to laikraščio, 
ni. kovo mėnesį 

479,000; o pereitų metų rugsė
jo mėnesį — 8,190,000.

Kadangi bedarbių slidičiriš 
d&Har (kaip šijėjknįa) riuikrito 
iki 4,OOO,OO6, tai Šiandien A- 
merįkoje yra daugiau negu 50,-

sas ir regresas”.
Žmogus nėra likimo kūdikis, 

? jis juo virsta vien dėl savo ne
sąmoningumo, nes dargi aklas 

I instinktas daug teisingesnis 
musų veiksmų teisėjas, negu iš
tisa žilabarzdžių istorikų aka
demija. Pats žmogaus instink
tas geriau pasako kokiu keliu 
reikia eiti prie laimės, negu pa
ties žmogaus protas ir jei mes 
to instinkto neklausome, tai 
vien todėl, kad savo asmeniška
me gyvenime vaduojamos savo 
“Aš”, savu egoizmu, o ne gam
tos įskiepyto kolektyvizmo, ku
ris vieną asmenį nieku neskai
to ir verčia bei žiuri bendro 
vienos rųšies gyvulių reikalo.

Tai naujos ir gal revoliucinės 
klintys, kurios niėkeno nepasa
kytos, bet tai nereiškia, kad aš 
turiu tylėti jas supratęs.

Einšteinas taip pat vienas iš 
miliono mokslininkų pasakė a- 
pie visatą tai, ką galvojo. Tai 
tie paskutinis žodis, bet jau pir
myn žingsnis nuo Paskalio. Tas 
pats mano teorija apie instink
tą ir pavienį žmogų.
- Bet apie tai plačiau kitą kar-.

Skaičius sumažėjo daugiau kaip 
per pusę, taip kad šioje valan
doje jų yra, gal būt, tiktai kb-

“Daily 
. 1 I J i

ir-

Kol kas tik noriu pasakyti 
vieną dalyką, t. y. pagrindą 
naujo, bet kartu ir seno isto
rijos supratimo. .

Pavienis žmogus, kaip ir 
kiekvienas gyvulys, žiuri tikda
vęs ir juo jis menkiau išsilavi
nęs, juo daugiau jis rūpinasi 
tik savimi, kaip lygiai kiekvie
nas gyvulys, juo jis menkesnis 
gamtoje savo protu, juo jis ina- 
šies rūpinasi bendrais savo rų- 
šieš gyvulių reikalis ir toliau 
nukrypsta nuo vienas kito, dar
gi virsta savo rųšješ gyvulių 
idikii.

Grumta kiekyiehani įskiepijo 
šavišaingos irištĮiikdj, turis vei-j 
kig dvejojai: kiekviefid indivi
de savisaugai ir kiekvienos rų-

monininkais — tokiais; kaip Gifdler, Weir, Ford, Sloan 
•ir k. — kurie remia republikonų kandidatą.

Bet tuo pačiu laiku komunistai turi savo atskirą 
khndidatą Browderj, kuris neva gina “proletariato” rei
kalus. Ką jie tikisi pasiekti šitokia dviveide politika?

000,000 žmonių, turifičių . už
darbius. Tokio didelio dirban
čių žmonių skaičiaus dąr nebu
vo Jungtinių Valstijų istorijo
je,, nebuvo net tais garsiais 
1929 “gerovęs metais”!

Išlavintų dąirbinįrikų šiandien 
jgil ’ daugelyje’ prariibnės šakų 
truks'tb; . L Z ' - ■ • ’■ . ' '

šies arba kolektyvihi savisau- 
&»•, . ' 

Jau vienas, faktas tas, jog 
gamtoje yra gyvulių, kurie ne
turi apsigynimo priemonių, bet 
visgi išsilaiko gamtoje savo 
gausumu vėišimosi parodo, jog 
gamta įskiepijo kiekvienam šį 
tą, kas jį apsaugoja nuo išny
kimo ir išnykimo rųšies atžvil
giu, t. y. kolektyvio išnykimo.

Maža to, mes žinome, jog nei 
viena rųšis gyvių neišnyko dėl 
persekiojimo, bet vien dėl gam
tos sąlygų pasikeitimų, kas pa
rodo, jog kol gamtos sąlygos 
tos pačios, gyvis turi išlikti pla
netoje. Tai yra gamta jam su
teikia visus ginklus išlikti tol 
scenoje, kol dekoracijos nepasi
keitė, gi dekoracijoms pasikei
tus, turi žūti ir užleisti vietą 
antriems artistams, kuriuos pa
tiekia vėl gamta. Todėl šian
dien mes turime gamtos muzie
jus ir jame išnykusių gyvių rų
šis, nes pasikeitė ir gamtos są
lygos, aplinkybės.

Žmogus yra savotiška išimtis 
gamtos pasaulyje. Bet tenetiki, 

> jog ištiesų yra išimtis. Priešin
gai, jis vieton dantų, ragų, ne- 

» paprasto veislingumo, buvo 
gamtos apdovanotas vien gyves
niu, didesniu protu. Jo didžiau
sias ginklas yra protas, kurio 
dėka jis įstengė sukurti dirbti
ną pasaulį ir dargi gamtos dės
nius Šiek tiek pakeisti. Pavyz
džiui, anksčiau sakiau, jog že
mėje neišnyko nė viena gyvių 
rųšis nepasikeitus gamtos sąly
goms, bet mes žinome, jog 
gamtoje išnyko kai kurių gyvių 
rūšys arba nyksta, dėka žmo
gaus ginklų, dėka žmogaus me
džiokles jo išrastais ginklais. 
Bet tai nei kiek nekeičia pačio 
dėsnio, jog gamtoje nebeišnyks 
nei viena gyvių rųšis, nepasi
keitus sąlygoms, nes žmogaus 
ginklų naikinimas, ir kai kurių 
gyvių rįjŠių išnykimas — yra 
vien dirbtinas pasikeitimas, 
gamtos nėndmatytaš.

Ir žmogaus prigimtis taip pat 
veikia dvejopai: asmeniška sa
visauga ir kolektyve.

Bet kadangi Žmogus
•j t i- C ’’•* .protą daug gyvesnį, negu visi 

kiti, žmogus yra šiek tiel- 
krypęs nuo gamtos pasaulio, 
bet visgi savo protu neįstengia 
visai nuo gamtos kfširubežiuo- 
ti.

Ir prieiname prie svarbiausio 
punkto: kur gi žmogaus kolek- 
lyvis instinktas veda?

Atsakymas vienas gali būti: 
prie gerbūvio!

Koks gali būti gerbūvis žmo
gaus?

Žmogaus gerbūvis gali būti 
tik kuomet jo visos, tiek dva
sinės, tiek grynai fiziologinės 
jėgos ir norai gali būti paten
kintos, gali įgyti pilniausią lais
vę, gali išsivystyti laisviausiai.

Kiekviehas skaitytojas gali 
suprasti, jog čia nieko naujo 
nepasakyta. Visas skirtumas 
tarp senojo materialistinio is
torijos supratimo ir mano nau
jai nusakyto yra tas, kad aš 
tuos pačius principus nusakau 
tU< remdamasis paskutiniais 
mokslo daviniais. Nei Marksas, 
nei Engelsas negalėjo ^lūmatyti 
tai, kas šiandien visiems su
prantama, bet tai svarbu pasa
kyti šiandien, kuomet kai kas 
sako, jog materialistinis istori
jos supratimas neteko pamato. 
Nieko panašaus, materialistinis 
istorijos supratimas vienas iš 
tcisinįiaušių Jėsnių istorijos 
aiškinimų, tik nelaime Buvę tai, 
kad jo kūrėjai negalėjo tai ži
noti, ką mes šiandien žinome, 
ką mes išskaitėme iŠ gamtos is- 
tori]6š.

Ir kolektyvis žniogkus iii- 
stinktas, kaip jau anksčiau sa
kiau, reikalauja kaip galint 
daugiau laisvės šavo dvkšihėnis 
ir fiziologinėms pajėgoms, o tai
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Įmtmoma vien žengiant prie ab- 
soliutės laisvės, kurioje ne val
stybė, kaip šiandien staliniz- r 
mas ir hitlerizmas skelbia turi 
vaidinti, bet žmonija.

Negalima statyti virš visko 
kurią nors sistemą, kuri žiuri 
vien sistemos išsilaikymo, o ne 
žmogaus, svarbiausio kiekvie
nos sistemos veikėjo.

Žmogus ir žmogaus laisvai 
vystymasis yra progresas, gi 
kiekviena sistema, kuri sako 
bus tik pereinamas momentas 
žmogaus laisvei — yra apgau
lė.

Negalima perdirbti nei vieno 
gyvio, tai negalima perdirbti ir 
žmogaus ir reikia jam visų pir
ma suteikti sąlygas kaip galint 
patogiausias vystytis la'svai, o 
tai neįmanoma diktatūros lai
ku.

. Ir todėl, nors aš sakau, kad 
komunizmas dargi hitlerizmas 
yra pirmynžanga, niekuomet 
nesutiksiu, jog šie režimai yra 
atatinką žmogaus prigimčiai. 
Jie neatatinka vien todėl, kad 
varžo žmogų, ir varžo žmogų 
norėdami jo prigimtį pakeisti, 
kės neįmanoma.

Visos socialūs reformos ge
ros, jei jos nekeičia žmogaus 
laisvo apsisprendimo, gi kiek
viena diktatūra žiuri vieno, jog 
gyvenimas sustotų. Ir todėl 
pats Marksas viename savo lai
ške vos tik puse lupų prasita
rė, jog proletariato diktatūra 
įmanoma ir dargi gali būti rei
kalinga, bet tik tuo atveju, 
sprendžiant iš visos jo teorijos, 
kuomet iŠtiesų bus proletariato 
diktatūra, bet iki šiol niekur 
dar nebuvo ir veik neįmanoma 
proletariato diktatūra, nes ji 
išsigema į atskiros grupės, 
žmonių krūvelės diktatūrą, kas 
tik sulaiko žmonijos progresą.

(Bus daugiau)

Gimimai
Chicagoj

turi

nu

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

WIZGIRD, , Eilėn M., 3032 
West 41st Place, gimė spalių 
23, tėvai: Walter ir Helen.

WAYL0NIS, Michael M., 
3432 Šdttth Union Avenue, gi
mė spalių 23, tėvai: Anthony 
ir Julia.

ALUŽAS, Jariette, 4544 So. 
Washteriaw Avenue, gimė spa
lių 21, tėvai: Edward ir Mar-

...., ’
VAICEKAUSKAS, ----------- ,

4404 South Wood Street, gimė 
spalių 21, tėvai: Stanley ir Har- 
riet.

VALLONE, Anthony M., 
7550 South Wentworth Avė., 
gimė spalių 21, tėvai: Anthony 
ir Mary.

“Nugydė” Moteriškei 
$2,355, o Galva Dar 
Labiau Skauda

Ir Kiaušiniai Negelbėjo-
Meksikietei Vacenta Ferreira, 

8712 Mackinaw avenue, nuolat 
skaudėjo galva. Atėjo pas ją 
dvi nepažįstamos moteriškės, 
nusprendė, kad ligonė turi “ro
žę” ir pasisiūlė ją išgydyti. Pir
miausia atkalbėjo kokias lai 
keistas maldas, po to į rank
šluostį sumušė kelis kiaušinius 
ir juos priplojo ligonei prie 
galvos.

Bet to dar neužteko. Gydy
mui garantuoti, gydytojos pa
reikalavo pinigų. Ligonė jonis 
davė kiek turėjo — $2,355. 
Tuos pinigus moteriškės irgi 
neva surišo į rankšluostį, ir jį 
taipgi pririšo ligonei prie gal
vos. Po to abi išėjo.

Kai ligonei rankšluosčiai nu
sibodo, ji juos nusiėmė nuo gal
vos. Vienam klaiiŠibius rado, 
bet antram pinigų nebuvo. Gy
dytojos nebepasirodė.
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Lietuvos ūkio gyvenimo sovietihiriias eina be paliovos 

- 300,000 
— Maisto 

produktai brangsta všuolišiis. —. Darbininkų atlygi 
nimas. — Kaip veikia “susocialistinti” koojperaty 
vai.

toliau. — Kooperatyvų pertvarkyrtiįš. 
alkanų maskolių. — Turgai Sumenkėjo

(BIULETENIS No. 20)
—Lietuvos ūkio gyvenifrib 

sovietihifnas eina be paliovos 
toliau. Sovietų Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos prezidiumas 
išleido “įsakymą“ apie privati
nių prekytios jmonių nacionali
zavimą. Pagal §Į įsakymą na
cionalizuojamos visos privati
nės prekybos įmones, kurių 
metinė apyvarta siekia 150,000 
litų Ir daugiau. Toliau įsakyme 
sakoma: Nacionalizuoti visus 
įmonių aktyvus kartu su tro
besiais, kuriuose Įmonė veikė, 
jei tie trobesiai buvo naciona- 
lizuojamos įmonės savininko ar 
jo šeimos nario nuosavybes, o 
taip pat savininko arba jo šei
mos asmenines bankines są
skaitas, jei nustatoma, kad vi
sa tai įgyta iŠ įmones pelno ar 
kapitalo. Nacional.zacija buvo 
įvykdyta rugsėjo 27—29 dieno
mis.

Susovietintos Lietuvos komi
sarų taryba išleido taisykles, 
kaip ši prekybos įmonių nacio
nalizacija vykdoma. Nacionali
zaciją įvykdė prekybos komi
saras. Nutarime sakoma, kad 
atskirais, būtinais atsitikimais 
prekybos komisaro nuožiūra 
nacionalizuotos Įmonės savi
ninkui įmoriė gali būti pavesta 
valdyti, kaip laikinam vedėjui. 
Tokiais atsitikimais jo veikla 
visais atžvilgiais turi būti kon
troliuojama prekybos komisa
ro skirtų komisarų.

Kai dėl nacionalizuotų įmo
nių ankstyvesnių pasižadėjimo 
vykdymo, tai nustatyta tokia 
grynai bolšęyistinė tvarka: Na
cionalizuota įmoni**moka pa
gal buvusios įmonės pasižadė
jimus: valstybei, savivaldy
bėms, bankams, kooperaty
vams ir kitoms nacionalizuo
toms įmonėms, valstiečiams už 
pirktus įmonei žemės ūkio pro
duktus, darbininkams ir tar
nautojams — atlyginimą už 
darbą, sutaupąs ir duotus įmo
nei užstatus. Tuo. tarpu na
cionalizuotos Įmonės pasižadė
jimai privatiems asmenims ir 
nacionalizuotoms įmonėms nu-

kreipiami į buvusio savininko 
nacionalizuotą turtą.

Nutarime nieko nepasakyta, 
kaip buvęs įmonės savininkas, 
iŠ,kririo viskas nusavinta, gali 
vykdyti savo buvusius pasiža
dėjimus.

Tuo pat metu buvo išleistas 
kitas “įsakas” apie leidyklų ir 
knygynų nacionalizavimą. Na
cionalizuoti šie knygynai ir 
leidyklos:, kdojperacinė bendro
vė “Spaudos Fondas“, “Saka
lo“ bendiovę, šv. Kazimiero 
Draugijos leidykla (dabar pa
vadinta “Raudonoji vėliava”), 
“Dirvos” bendrovė, “Šviesos” 
knygynas ir leidykla, knygų 
leidimo bendrovė “Žinija”, A. 
Ptašeko knygynas ir leidykla, 
“Mokslo” knygynas ir leidykla, 
“Pribačio” knygynas ir leidyk
la ir D. Gutmano knygynas ir 
leidykla.

—Sovietų Lietuvos prekybos 
komisariatas išleido komunika
tą, kuriam jis viešai pasisako 
apie savo sumanymus, siekian
čius galutinai sugriauti Lietu
vos ūkio gyvenimą. Šiame ko
munikate sakoma, kad pirmoj 
eilės busią “pertvarkyti” ko
operatyvai. Pats prekybos ko
misariatas pasiaiškina, kad jis 
esąs “organizavimosi stadijo
je“, bet jis jau esąs užsibrėžęs 
didžiulius planus “naujiems 
fabrikams, šaldytuvams ir pie
ninėms statyti.”

Toliau komunikate sakoma: 
“Lyginant su pereitais metais, 
mėsos produktų suvartojimas 
paskutiniuoju metu yra beveik 
dvigubai padidėjęs. Priežastys 
— padidėjo gyventojų pifkimo’ 
pajėgumas, o mėsos gaminiai 
mažai tepabrango. Be to, padi
dėjo gyevntojų skaičius.“

■ 1 > J ,
Dėl Šios pastabos tenka pa

brėžti, kad prekybos komisa
riatas, esąs, kaip jis sako, “or
ganizavimosi stadijoj“, laiko 
Lietuvos gyventojus, • matyti, 
tokiais apjakėliais, kaip ir So-

per 20 metų tebuvo maitina
mi propaganda ir agitacija. 
Kad mėsos produktų suvartoji-

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 (L, neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos 

tortas viri - - - - $5,ŠOO,0O(i.Op 
Atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar Mokame 3%% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

i

MNGS
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

TM. vnųtofc.nu ................

__ _______ and
LOAN ASSOClATlONofChicago

JUSTTN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

KAM
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

.AUKT1?

ir.
aukščiau

Męę esame puikių dantinių pleitų jį 
gamintojai Jau per guvirš 18 metų.Zf 
Ateikite, leiskit mums parodyti w 
Kombinaciją PERMATOMO PLEI-Jy 
TO su NEW HUE DANTIMIS. įį 

Pataisymas $1.00 J®

B Mes gapu^amę Dentųręs
Įspaudą Ir užsakyme

Šilais niuo tų Dehtistų.
f APSKAIČIAVIMAS
< DYKAI.

| Liwndal0 tentai Laboratories !
< HEJNA BROS. ’
M Atdara nuo 9 r. iki 8:30 v. v.—Subatomis nuo 9 r. iki 5 v. vak. (
I 3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė.

Tel. Lawridale 2908 Tel. Monroe 9251 ■ I
1 30 N. Dearborn — State 9649 . , i
* ROOM 804 ATDARA KASDIEN 0 iki 4itOOM 806

Gavote DAUGIAU negu tikėjote

90 proof

.rn’tr,

Ttf kartą kada laime

De H_(ujxe
STRAIGHT BOURBON WHISKEY

Hiram Walk«r & Sons Ine., P«orla# III.

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

I—

mas padidėjo, tai yra tiesa. 
Bet komunikate nutylima, kad 
Lietuvon prigrūsta 300,000 ma
skolių kareivių, kurių alkį nu
marinti nėra lengvas dalykas. 
Štai yra pagrindinė priežastis, 
kodėl mėsos suvartojimas pa
didėjo. Dėl to padidėjimo jau 
ir Lietuvoje pradeda pasireikš
ti maisto stoka, nors dar ne
seniai Lietuva buvo visko per
tekusi. O kai dėl gyventojų 
“pirkimo pajėgumo padidėji
mo”, tai tokiu tvirtinimu, aiš
ku, ir pats prekybos komisa
riatas netiki.

Kad pagrindinės Lietuvos že
mės ūkio gamybos šakos nyks
ta, pripažįsta ir pats komisa
riatas, sakydamas, kad kiaulių 
ir pieno pristatymas sumažėjo. 
Pieno pristatyhio sumažėjimas 
siekia paties komisariato pri
pažinimu, riet 24%. Pasak ko
munikatą, padidėjęs raguočių, 
galvijų ir paukščių pristaty
mas. Bet tai ir suprantama, nes 
ūkininkai, neturėdami tikrumo 
dėl rytojaus, šį savo turtą iš
parduoda.

Pagaliau Komunikate sako
ma: “Pienocentras” eksportuo
ja sviestą, kiaušinius ir surius. 
Anksčiau eksportas ėjo į įvai
rius kraštus; dabar sviestas ir 
kiaušiniai eksportuojami į Ta
rybų Sąjungą.” Anksčiau Lie
tuva, eksportuodama savo pro
duktus užsienin, gaudavo sve- 
tiinos valiutos ir jai reikalin
gų pramonės gaminių. Dabar 
visa Lietuvos gamyba eina 
^eksportui’’ į išalkusią Sovietų 
Rusiją, Už tai šiišovietinta Lie
tuva gauna beverčius červon
cus, komunistinę literatūrą ir 
kitus sovietų “rojaus” pra- 
šmainuriiUš.

—Kaip dabar atrodo bolševi
kų okupuotos Lietuvos turguo
se, matyti iš Centralinio sta
tistikos biuro praneširiib ajie 
turgus š. m. rugsėjo 16—18 
dienomis. Prahešmie sakom?, 
kad dideshiįjų miestų turgąi 
buvo nedideli: darbiausia maži, 
vifetbiriis vidutiniai. Iš grų<li| 
tik rugiiį vienoj kitoj vietoj 
buvo kiek didesnės prisluloš, 
kitų gi grudų įristatymas ma
žas. Kainos, kaip sakoma tįra- 
rieŠime, “dar kiek pakilo“. Bul
vių pasiūlos buvusios vidutinės. 
Ka’ihR vištir pakilo; “tik kai 
kur pastoviai laikėsi“. Alytujž Į 
kaina 50 kg. pakilo net dvierų Į 
litais. Pašarinių dobilų mažai I 
tepristatyta. Linų pltioŠtb tik I 
poroje vietų buvo pristatyta.

ii u oda jums bitui AU 
negu liteli Vii&fe

—už. mažiau begu tikė
tumėte mokėti

150 už stikliuką prie
uri .», k ......

Dauguma Baru

Raguočių pasiūlos nedideles

niuje visai nebuvo.
Alytuje ir Telšiuose

et. už Uikg. pakilo. Žąsų

daug. Kairia visur kyla, Alytu
je ir Tauragėje net 5 litais už 
50 kg. Veršiukų mažai prista
toma. Jų kaina irgi pakilo. 
Avių “vietomis pusėtinai buvo 
pristatyta”, bet čia pat sako
ma, kad daugumoje vietų ma
žai, o \ 
Jų kaina 
10
pristatyta'tik kai kuriuose tur
guose ir tai “šiek tiek”. Prane
šime konstatuojama, kad “ne
žiūrint vidutinio pristatymo”, 
ūkiško sviesto kaina pakilo 
Kaune ir Lt.lpč 20 et. tiž kg, 
Kiaušinių pasiūlos buvusios vi
dutinės, vietomis net “gana” 
didelės. Bet ir jų kainos pakilo.

KK1DGEPOBT ROOFING AND 
SHEET METĄL CO. , 

<2Ib S. Halsted SL VlCtory 4Š«b 
Stogus, linas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bei 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuviška 
žyduką

Nathan Kanter

4707 S. Halsted Si
Tel Boulevard 0014

ir « 1 •

MUTUAL LIQUOB 
CO. — Wholesalr

J Z l//Į i ' 1 4 K ’Mjl , ♦< < ' V 4

i rtfi n f'jfy, i n- r r r, f \t

Bourbon 
U/kiękey

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 
čia Nereikią Cash

Rolė^lOO ket. pėdų ............ $1.00
Skystas Stogams Cemen- 350 

tas. (5 gal, ken.) gal.
Wallboard-rdideli Šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda —------  2c
Maliava, reg. $1.95, &pec. $1.25 
Maliava, reg. $3.00, spec. $1.95 
Cedriniai Postai (7 pėdų) ....10c
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

kaip yra, ...............
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrai 

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 2101

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

____ „vai.. dienos.

Višftj pristatymas visur buvęs 
‘^pakankamas“. Jį kaina Aly
tuje ir Telšiuos^! 50 et. paki o, 
o Ukmergėje 1 lt. krito.

Štai vaizdds apie “laimingąjį 
ir sotų jį“, gyvenimą sovietų 
Lietuvėje! Tėrika dar atkreipei 
dėmesį į dvi aplinkybes. Cent- 
raliniš štatištikos biuras, kaip 
ir visos įstaigos, yra komunis
tų rankose,■ tad ir jo paduoda
mi daviniai tdnka 'priimti su 
didziaiisiii rezervu. Antra ver
tus, patiektos žinios apie tur
gus rugsėjo 16—18 dienomis, 
Lietuvos ūkio gyvenimą komu- 
riištains griaunant stačhanov.š- 
kais tempais, iki šios dienos 
padėtis yra dar pablogėjusi.

—^Sovietų Lietuvos komisarų 
taiyboš pirmininkas ir Lietuvos 

i ”• •. r •
-------------- ž- . .... A ■ , ... į  — ■■ - - Į 
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komunistų partijos sekretorius 
išleido nutarimą apie darbinin
kų ir tarnautojų atlyginimo pa
didinimą. Atlyginimas pad di
namas tarp 10 ir 30%. Tiktai 
viduriniam ir žemesniajam me
dicinos personalui, pradžios 
mokyklų mokytojams, popie
riaus ir kartono pramonės ir 
maisto pramonės darbininkams 
atlyginimas

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
. 32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

pakeltas iki

baigiamas tokiu,

Išpardavimas! čeverykai Visai- Šeimai!
■ . j..

Vyrų Čeverykai ir
Oxfords Specialiai

Genuine 
Goodyear 

Apkraščiais

Šiotėry Čeverykai
71-J' 'Š*. JL

Nuo AaA. iki JlSfiE 
Šū Areli Snpport

Vaik^ čeverykai 
taip Žemai Kaip

$2 37—S2.97
iii Aukščiau

lr aukš.
Garantuoti Ilgam Dėvėjimui

■' ............... ; I . I. '*■ .. '■ '* f
Pąąugųsįą Mergaičių ir Vaikų čeverykai $ 4 „@7 ir $ 1 .97 
Speciali kaina .... .................... .■ ■

RURDEEN’S SHOE STORES
. 3434 SOUTH HĄLŠTED STREET “

rrm niwmiilimiifcii i iniiį iiį
LL£j •.U,

GRAND OPENING

Paul ir Carrie Ambrosai
Rengia Grarid Opening

Naujai permodėliųotos viešos įstaigos
• 1843 SU. HALSTED |T.

Grand Opening. įvyks

tai yra Šeštadienį ir Sekmadienį
Kviečia visus lietuvius ir draugtis ir. kitataučius atsilankyti į 
gražiai įrengtą užeigą..Buk.gera MUZIKA ir užkandžiai už» dyka. 
Visi jauni ir seni galės linksmai laiką praleisti iki ankstyvo 
ryto. ■■ 'į-; . •'

< ... v 4 V* *’*- •<*.

■y>3»4

Nutarimas J _ 
komunistams įprastiniu, agita
ciniu posakiu: “L’etuvos TSR 
liaudies komisarų taryba ir Lie
tuvos komunistų partijos cent
ro komitetas yra tikri, kad dar
bininkai, tarnautojai ir darbo 
inteligentija, atsiliepdami į 
partijos ir vyriausybės rūpini
mąsi,.. pakels darbo našumą, 
prisidės prie musų krašto gy
nybos sustiprinimo ir dar tvir
čiau susitelks apie Lenino-Sta- 
lino partiją.”

Aukšeiaus mes pateikėme 
Lietuvos Gentralinio statistikos 
biuro oficialiu ius, per komu
nistų partijos propagandines 
rankas perkoštus, davinius apie 
tai, kaip bolševikų okupųoto-
įe Lietuvoje iš turgų nyksta 
prekes ir kaip visi pirmo rei- 
kalirigūmo produktai be palio
vos brangsta. Pagaliau pakėlę 
atlyginimus ir tai daug mažes
niu nuošimčiu, nekaip pabran- 
i i • •». • i • . * j i

tai, Maskvos pastatytieji Lie
tuvos valdovai dar iš to nori 
(pasipelnyti, reikalaudami, kad 
Liettivoš žmoriėš butų jiems 
dėkingi už įvestą pusbadžio gy
venimą. Matyti, Lietuvos oku
pantai labai nesaugiai Lietuvo
je jaukiasi, jeigu nei atlygini
mo pakėlimo proga užsimena

nimą!“
— Nacionalizuotoji “Lietuvos 

Cukraus” bendrovė paskelbė, 
kad “ne nuo musų pareinant ų 
aplinkybių” dėliai trečias cuk
raus fabrikas ' Panevėžy nega
lėjo būti laiku įrengtas, čia 
įenka priminti, kad kareivinėj 
Lietuvos okupantams Prienuo
se buvo pastatytos anksčiau, 
negu buvo .numatyta. Iš Šio sti
prėti nimo aišku, kodėl cukraus 
fabrikas nebuvo ])astatvtas.

—Iš Pikelių, Mažeikių ark k, 
pranešama, kad židikų\žemės 
'hkip Rc^^tyvas buvo įisi- 
ža'dėjęš 6 a$link&š ukiiCii- 
kii ketvirta dieniais supirkinėti 
ki^tfeihiifš. Bet labrii dšžnėi 
pasitaiko^. kad keoperatyvas

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVTNG
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas/miesto dalis.

3212 Sbr. Halsted St.
Saukit Tel VICTORY 00SS.

• FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pi 
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.
T 420 W. 63rd St. t 
Tek ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS SlOCn
Išima Už ...... I VivU
PRABUVlMAS sen n n
Ligoninėje ............... ^OU.UU
RAUDONGYSLIU AA
Išėmimus ir Ligon. tv»UU 
REUMATIZMAS $O flH 
Greita Pagelba — 
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai ....-„I.... ......
DOUGLAS P ARK HOSPITAL 

1900, S. Kedzie Avė. , Chicago •'Z’

minėtą dieną neatsiunčia įga
liotinio. Ūkininkai, neturėda
mi kur dėti, būna priversti ap
vežtuosius kiaušinius parduo.i 
už žymiai žemesnę kainą ver
telgoms. Valstiečiai dėl nuola-

aės ir pageidauja, kad kas 
nors šį reikalą sutvarkytų.

Tenka pastebėti, kad Aukš
čiau paduotame, iiofnuriikate 
prekybos komisariatas skelbiai, 
jog kbopėrėityvai dabar “siiso- 
ciaiištinami”, t. y. susovietina- 
ini. Tad hetenka stebėtis, jog 
kooperatyvai provincijoje, “vei
kia“ taip, kaip Židikų žemės 
ūkio kooperatyvas.

A V lt Ii t' ** f’ C 

duoda naudai dplt<»
L. ivirlcic. ijpnr 

J ■ ■ ■ • ' , ■ ‘ ,
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Iš Politikos Lauko
D E MOKllAT AI

Plieno Ir Skerdyklų Darbininkų Mitingai 
Už Roosevelto Kandidatūrą

Abiejų Unijų Vadai Eina Prieš Lewis’ą
Dvi stambios C.I.O. unijos šį

vakar bandys parodyti John L. 
Lewis*ui, kad jis neatstovavo 
C.I.O. narių sentimento, kai jis 
neseniai pasisakė už republ.ko- 
nų kandidatą \Villkie.

Didžiulė dauguma C.I.O. uni
jų savo generalio prezidento 
žingsnį aštriai pasmerkė ir at
simetė jo vadovybės. Plieno li
nijų darbininkai tuojau suorga
nizavo “Steehvorkers Commil- 
tee for Roosevelt and Wallace”, 
ir panašią grupę sudarė Chica
gos skerdyklų darbininkai.

Abi grupės šįvakar rengia 
masinius mitingus, į kuriuos 
kviečia darbininkus kuoskait- 
hngiausiai susirinkti. Plieno 
darbininkų mitingas įvyks Kro
atų salėje, ties 961 h ir Commcr- 
cial avenue. Ten kalbės llarry 
Ilershey, kandidatas į guberna
torius, kongresmanas Raymond 
McKeough ir Martin Durkin, 
Illinois valstijos darbo depar
tamento direktorius.

Skerdyklų darbininkų mitin
gas įvyks irgi šįvakar, Hamlin 
School salėje, prie 48-tos ir 
Bishop Street. Čia kalbės majo
ras Kelly, Arthur Kampfert, na- 
cionalis Packinghouse Workers

Remkite tuo?, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

Lietuvių Demokratų Darbuotės 
KALENDORIUS

ŠIANDIEN — 11-to Wardo Lietuvių Demokratų Rim
bo Masinis Mitingas, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
7 vai. vakaro.

SEKMADIENI, LAPKRIČIO 3-čią—2:00 vai. po pietų, 12- 
to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubo mitingas, Darius- 
Girenas salėje, Wm. A. Popeli, pirmininkas.
7:30 vai. vakare—9-to Wardo Litbuanian Political Club 
milingas, Ali Saints parapijos salėje, 107111 ir Wabash, 
S. Petronis, pirmininkas.

LAPKRIČIO 3—West Pullman Citizens Club, Masinis Mi
tingas, St. Peler and Paul Salėje, 123rd ir Emerald, 
2 vai. popiet.

LAPKRIČIO 3 — 9tht Ward Lithuanian Political Club, 
Banketas ir šokiai, Visų šventų parap. Salėje, 108 So. 
Wabash, 6 vai- vakaro.

PREZIDENTO ROOSEVELTO RINKIMINES KALBOS

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 2, Municipiale Auditorija, 
Clevelande, radio stotis Chicagoj, WMAQ, nuo 8 iki 9 
vai. vakare.

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

Organizing Committce direkto
rius, Walter Piotroski, Lokalo 
25 pirmininkas, ir keli kiti as
menys.

Abiejų mitingų pradžia 8 vai. 
vakare.

Kaip Stovi Skerdyklų 
Darbininkai.

Packinghouse Workers Or
ganizing Committee for the Rc- 
election of Roosevelt vakar iš
leido skaitlines, kuriose tvirti
na, kad apie % visų Chicagos 
skerdyklų darbininkų yra už 
prezidento Roosevelto kand da
tų rą. Su Lewis*u eina apie ket
virtadalis ir mažas nuošimtis 
rengiasi balsuoti už socialistą 
Thomas ar komunistų kandi
datą Brovvder. (Sp.)

Šįryt Demokratų 
Programas iš WHIP

Iš radio stoties W.H.I.P. 
(1480 kc.) šiandien 10 vai. ry
to bus transliuojamas Lietuvių 
Demokratų Lygos Radio progra
mas. Apie šių rinkimų klausi
mus kalbės V. M. Stulpinas, 
11-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Organizacijos pirminin
kas, ir Jonas Juozaitis, 13-to 
Wardo Liet. Demokratų Sekre
torius. (Sp.)

DAINUOJA VYRŲ CHORO KONCERTE

“NAUJOS GADYNES” CHORAS šį sekmadienį dainuoja Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, kur įvyksta Vyrų Choro rengiamas vakaras su vaidinimu, šis choras pasiro
dys pirmą kartą publikai su savo nauju vedėju, p. Jonu Byansku. Koncerte taipgi
dalyvaus trys kiti chorai.

REPUBLIKONAI
Ką Rep. Kandidatas Wendell Willkie 

Žada Padaryti
Laikosi Gražių Obalsių

(Šis raštas parūpintas Repu
blikonų Partijos Centro, kuris 
už jį ima pilną atsakomybę).

X---- X---- X
Pagarba priklauso lietuvių 

kilmes Amerikos piliečiams už 
jų prakilnius nuopelnus Jungti
nių Valstijų gerovei. Tokią nuo 
monę pareiškė VVendell L. Will- 
kie, republikonų partijos kan
didatas į Jungtinių Valstijų 
prez. denius, darydamas per
žvalgą darbų, kuriais pasižymė
jo lietuviai ir kitų tautų žmo
nes, gyveną po Amerikos vėlia
va. Jis yra giliai įsitikinęs, kad 
Lietuva netrukus latgalis laisvę 
ir pilną nepriklausomybę.

Lietuvių tauta, siekianti pe 
4,000,000 laisvei atsidavusių 
žmonių turi neužginčijamą tei
sę gyventi po savo valdžia, sa
vo šalyj ir džiaugtis laisves do
vanomis. Tai galima pasakyti 
apie kiekvieną tautą, kuriai sa
vivaldybės teises yra atimtos.

Lietuvos žmonės atsivežė į 
šią šalį ištvermingumo dvasią, 
norą gyventi drauginguose ry
šiuose su savo kaimynais ir pa
siryžimą visuomet gyventi lais
vėj. Tos lietuvių tautos ypaty
bės nepalyginamai daug prisi
dėjo Amerikos laisvei išlaikyti.

Per paskutinius aštuonis me
tus, lietuvių kilmės piliečiai, 
kaip ir kitų tautų ateiviai, gy
veno aplinkybėse, kurios laips
niškai didėjančiu mąstu varžė 
tradicinės Amerikos laisvės ir 
ekonominių progų teises. Visai 
aišku kodėl jie ne kartą savęs 
klausia, “Kurgi mes einam? 
Kur slenka Amerika?” Tūks
tančiai lietuvių yra bedarbiai, 
jų šeimynos gyvena iš pašalpos, 
jų krautuvės stovi ant bankro
to bedugnės, galimybės pragy
venimą pelnyti beveik apsistoję. 
Po aštuonių metų tuščio Nau
jos Dalybos išlaidingumo ir pi
nigų švaistymo, Amerika dabar 
vargu bežada geresnio rytojaus 
viltį milionams piliečių. Ji ža 
da liūdną išmaldų rytojų.

P-s Willkie gerai supranta 
klausimus, kurie stovi prieš lie
tuvių kilmės amerikietį darbi- 
n nką, ir jeigu jis bus išrink
tas, tai galima tikrinti, jog jis 
grąžins pasitikėjimą visiems pi
liečiams Amerikos ateitimi, 
grąžins pasitikėjimą kuris at
neš darbus, naujas progas ir 
gerovę. Apie šituos uždavinius 
jis sako štai ką:

‘Pats būdamas imigranto sū
numi aš manau, kad žinau ka . 
gludi širdyse miliony naujų pi
liečių ir ko jie tikisi iš Ameri
kos — laisvą progą padaryti 
teisingą pragyvcn.mą, jšauklė.i 
ir išmokslinti savo vaikus lais
vėje, ir teisę- nevaržomai pu
re kšti savo mintis — laisvoj 
ckonom nčj tvarkoj, k irioj 
kiekvienas žmogus turi lygi į 
veisę gyvuoti ir stumtis pirmyn 
gyvenime.

“Toks yra vaizdas tos Ame
rikos, kurią mes re.u.Jikomi 
^arijoje r.oJme atgaivinti; A- 
Aiier.ką, kuri davė progą milio- 
aa’ins imigrantų iš senojo kon
tinento š.oje naujoje žemėj j į 

kinti, per pasišventimą n 
sunkų darbą, svajones, kurias 
jie negalėjo į .ylcmi tenai. Nau
joji Dalyba, než.urinl kokie bu
vo jos tikslai, nepajėgė suteik
ti mums pilnesnį, gerą gyvi ri
mą; jos balansas rodo tik nuo
stolius; nuo 9,000.000 iki 10,- 
U0J,0v0 bedarb.ų, 17,000,0J0 
gyvena iš pašalpos, b’zaįs yra 
suparaližuotas, visa šalis nusi
vylusi ir sudcmoralizuota,,

“Lietuviai ir visi kiti ateiviai, 
nežiūrint kokios kilmės, sava 
pačių gerovei privalo susivieny
ti ir pagelbėti atkurti progas 
laisvai daryti pragyvenimą. Tai 
yra Amerikos paveldėjimas iš 
praeitų gentkarčių.”

P-s Willkie pakartojo ir se
kamas mintis iš savo kalbos, 
kurioj jis priėmė nominaciją:

“Šiandieną didžiulės laisĄė* 
tvirtovės, kurioms pastatyti 
žmonija išliejo daug kraujo, 
guli griuvėsiuose. Europoje tos 
asmenės ir turto tęisėč — pi
lietinės teisės, už kurias musų 
pratėviai kovojo, ir kuriomis 
mes dar tebesidžiaugiame, yra 
beveik išnykę. Ir aš esu giliai 
įs.tikinęs, kad net ir musų ša
lyje, Demokratų partija, turė
dama dabart.nę vadovybę, ne
pajėgs mums tų prikląusančių 
teisių išsaugoti.

“Demokratų pąrtija šian Jen 
atstovauja musų žmopių skirs
tymo, skaldymo politiką; ji sto
vi už vienos kliasos kęvą su 
kita, už vienos grupės varžyti
nes su kita; ji stovi už politi
nių mašinų besaikią jėgą ir už 
išnaudojimą tam tikrų išnau
dotojų grupių naudai. Tokiose 
aplinkybėse laisvė negąji gy
vuoti.

kiniui artėjant prie Danville, 
mes visi jdomavomes kaip mu
sų apskritys sutiks su p. Will- 
kie. Tūkstantinė gero ūpo mi
nia buvo susiburusi traukini 
suliko. Žmonių buvo tiek daug 
ir jie buvo taip plačiai išsi
sklaidę, kad nebuvo galima ap
skaičiuoti kiek tūkstančių jų 
radosi. Kandidato išsireiškimai 
buvo atydžiai ir su dideliu en
tuziazmu priimti. Ypatiškai, aš 
niekuomet nesu matęs tokio jau
dinančio visuomeniško sutikimo 
vienam žmogui bile kada šio
je apielinkėje.”

Jaunas Appanaitis baigia sa
vo laišką, kaip jau minėjau, su 
pareiškimu, kad jis jaučiasi tik
rai susipažinęs su busiančiu 
Amerikos prezidentu, Wendell 
L. Willkie, (Sp.).

Štai Dar Vienas 
Ankstyvas Naujokas 
Bridgeporte

Jaunas John Green.

“Vienintelė žemė, kur lais\ė 
gali klestėti, yra žemė pašven
tinta vieningų žmonių pasiryži
mu. Mes turime laikytis įsitiki
nimo, kad vieno žmogaus g j 
rovė yra v,sų musų gerovės 
reikalas. Mes privalome žinoti, 
i<ad prie teisybės branduolio 
mes galime prieiti t.ktai lais 
vai išreikšdami savo mint s, be 
baimės ir be neapykantos. Me, 
turime pripažinti, kad D.evo ir 
įstatymų akyse mes visi esam j 
lygus. Ir mesi privalome .šmok 
ti neapkęsti tas nelemtas prie
mones, ar tai tikybines, ar po
litines, ar ekonomines, kurias 
.ais\ės priešai naudoja jai nai 
kinti.

‘Republikonų partija ir ja. 
artimi žmonės, sudaro didžiuli 
politinį kūną, kuris stovi pir
moj vietoj už laisvę, be joum 
suvaržymų, be baimės ir b - 
pneštaraVmių. Ši partija t m 
.md mums laimę galima pasiek- 
vi tiktai per laisvę, o ne kovo
jant prieš laisvę. Mes prašomo 
jiisų nukreipti akis į a.eitį, kai 
musų visų viltys g.udi. Mes ma
nome ten viltį, kuri visuomet 
ten glūdėjo. Matom v.ltį, kad 
tik stiprus ir drąsus žmonės ga
ri atlikti didelius darbus.

“Su visagalės Apvaizdos pa
galba, su nesulaužomu pasiry
žtimi ir nenuilstančiomis p i- 
stangomis, mes privalome dirb
ti ir mes dirbsime Amerikai ža
dėtą garbingą ateitį padaryti 
tikrenybe.” (—Skelbimas)

Susitiko Su 
“Busimu J. V. 
Prezidentu”
W. Willkie Illinois Provincijoje

“Ką aš šiandie mačiau pake
lyje iš Champaign į Danville 
patikrino man, kad aš susiti
kau su busimu Suvienytų Ame
rikos Valstijų Prezidentu.” Taip 
rašo savo laiške jaunuolis Al
giu P. Appanaitis, lietuvis iš 
Vermilion County, Illinois, kur 
jis pirmininkauja “Jaunų Repu
blikonų Klube” tame apskrity
je. Jo laiškas, rašytas spalių 
2'8-tą dieną, yra gan svarbi ži
nia lietuviams.

A. Appanaitis sėdo į specia- 
lį Willkie traukinį Champaign 
mieste, kur traukiniui stabte
lėjus, didžiulė minia žmonių su 
kėlė republikonų partijos kan
didatui dideles ovacijas. Laiko 
kelionės iš Champaign į Dan
ville, p. Appanaitis turėjo pro
gos “paspausti dešinę” Wendell 
L. Willkie ir su juomi pasikal
bėti.

Jaunuolis toliau rašo: “Trau-

Jie Daug Perka 
0 Jus Daugiau 
Sutaupote

Visi žino, kad kada biznie
riai perka prekes dideliais kie
kiais jie gali daug pigiau pirk 
ti. žinoma, tas irgi reiškia, kad 
tie biznieriai gali ir savo kos- 
tumeriams tas prekes pigiau 
parduoti. O kadangi mums vi
siems rupi pinigų taupymas, 
mes perkame iš tokių krautu
vių, kurios mums daugiausia su
taupo.

Organizuojant Midvvest Gro- 
cery kompaniją, siekis buvo 
gauti talkan toki būrį groser- 
ninkų, kad butų galimybė pir
kti dideliais kiekiais. Ta koope
ratyve organizacija savo tikslą 
atsiekė. Dabar turėdama savo 
tarpe apie 500 Midvvest groser- 
nių, ta kompanija gali pirkti 
milžiniškais kiekiais. Pavyz
džiui, neseniai buvo surengtas 
bulvių išpardavimas. Per dvi 
dienas Midvvest gro.sernės par
davė 500,000 svarų bulvių!

Tarp jaunų Chicagos lietuvių, 
kuriems netrukus gali tekti ei
ti tarnauti Dėdės Šamo arini 
jai ir muštro mokintis, yra ir 
jaunas biznierius John Green 
Grinius.

Jo registraciios numeris 
“3187” karo loteįi’oje buvo iš 
'rauktas 829-toj eilėj. Kariuo
menė rengiasi šaukti tiktai pir
mu? 650 numerius, tad jam 
muštro mokintis greičiausia' 
gal ir nereikės.

Ta galimybė pirkti pigiau 
kasdien neša naudą visiems 
Midvvest grosernių lankyto
jams. Pirkėjai gauna ne tik 
progų pinigų sutaupyti, bet vi
sados yra užtikrinti pirkinių 
kokvbe ir šviežumu.

Midwe.st grosernės ir šią sa
vaitę rengia dide’i maisto iš
pardavimą. Pamatykite ių skel
bimą šios dienos “Naujienose” 
— ir tuomi pasinaudokite.

(Sk.)

T
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PERSTATYMAS, KONCERTAS IR ŠOKIAI. RENGIA CHICAGOS LIETUVIU VYRU CHORAS, SEKMADIENI, LAPKRIČIO 3 DIENĄ, LIETUVIU AUDITORIJOJ, 
3133 SOUTH HALSTED STREET. DALYVAUJA KETURI LIETUVIU CHORAI IR GERI ARTISTAI. PRADŽIA 5 VALANDA VAKARO. ĮŽANGA 50 CENTU-



PęnktacL, lapkričio 1„ 1S40 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Skaitytojų Balsai
...........................- - — -  - ■ - - ,

Padėka 
“Naujienoms’’
Gcrb. “N.” Bed. —

Ačiū, kad suteikėt virtęs 
“Naujienose’ mano ir kitų 
skaitytojų raštams, su kurių 
nuomonėmis nesutinka!. Kuo
met nurodbt jų klaidas, jie 
daug iš to paaipiok.ua, ir la - 
km bėgant jie palys pamito> 
kad teisybė buvo “N.” pusėje.

, Linkėdamas “Naujienoms” 
geriausios pasekmės šviesti A- 
merikos lietuvius ir. būti jų 
kelrodžiu,

Su gilia pagarba Jums, 
Jul.ns Plhč.ukas.

MANO NUOMONĖ
Hooveriui prezidentaujant, 

davarė visą šalį į didžiausią su
irutę ir skurdą: visi paleikiai 
ir išmatų vietos priviso “Hoo- 
verio, Motelių’’, patsai ponas 
prezidentas Hooveris vis rami
no savo piliečius ir sakė,—“kadi 
gerlaikis jau tik už kampo ir 
tuoj ateis“. Bet neatėjo tolei,

kos ir Dramos vakarą, Chicagos Lietuvių Auditorijoje. Suvaidins komediją, “Miglo
se”, taipgi, pildys koncertą, kuriame dalyvaus ir trys kiti; chorai;.

iki paėmė valdžios vairo vade
les į savo rankas dabartinis, 
prezidentas F. D. Rooseveltas.

Šio Sezono Pirmas
TARP MUSŲ

SUSIRINKIMAI

PAŠ.

PRAKALBOS
! L. D. DRAUGIJOS 4 kuopos ir 
L. SOC. S. Centralinės kuopos ren
giamos prakalbos įvyks lapkričio 20 
d.. Lietuvių Auditprijoje. Kalbės J. 
Stilsonas iš Bręoklyno ir geriausi 
vietiniai kalbėtojai.

. LIETUVIŲ KEISTUČIO
KLIUBO mėn. susirinkimas įvyks 
lapkričio 3 d;, Hollywood svetainė
je, 2417 West. 43rd St., 12: vai. die
nos. Malonėkite atsilankyti.

Helen Chapas, Rašt.
’ JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO mėn. susirin^ 
kimas įvyks penktad., lapkričio 1 
d;. 7:30 vai. vak. f’-5--—- T ' j 
Auditorijoj, 3133 
Susirinkimas svarbus, visi 
įmalonėkite atsilankyti.

—S. Kunevičius, Rašt.
; DR-STĖS SALDŽIAUSIOS ŠIR
DIES' VIEŠP. JĖZAUS laikys mėn. 
susirinkimą sekmad., lapkričio 3 d.

11 v. popiet, Chic. Liet. Auditorijoj, 
j 3133 S. Halsted St. Randas daug 
[svarbių reikalų aptarti.

—Frank Bakutis, N. Rašt;

Chicagos Liet. 
So. Halsted St. 

nariai

PARENGIMAI
S; L. A. POLITIKOS KLIUBAS 

9-tb Wardo rengia metinį banketą 
jnedėliojį lapkr. 3 d., 6 v, v. Visų 
išventų; parap; svet., 10806 S. Wa- 
bash Avė. Apart skanios vakarie
nės, bus politinių kalbų, dainų, de
klamacijų ir kitų, pasismaginimų. 
Visus užkviečiam dalyvauti, šo
kiams bus gera, muzika. Įžanga 50 
centų. —Komisija.

CLASSIFIED ADS
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos
PAIEŠKAU DARBO. Esu patyręs 

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

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA MOTERIES sortuoti ser 
nas popieras. Turi būti patyrusi. 
Kreipkitės Thomas Paper Stock Co., 
860 W. Evergrcen, arti Halsted ir 
Division.

; PATYRĘ OPERATORĖS, prie 
double needle Union Special Maši
nų su folderiais. Superior Auto 
Fabries, 2457 So. Michigan.

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

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.

TAVERNAS SU FIKČERIAIS, 4 
kambariais užpakaly. Naujai išde- 

’koruota. Gera kampinė vieta. Ren
da $35. Kreipkitės: Jos. J. Radome- 
ki, 2259 W. 23 Place, CANal 6369.

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

[ TAVERNAS PARDAVIMUI. Prie
žastis—liga. Dano gerą biznį. 6600 
So. State St.

PARDAVIMUI BUČERNfi ir gro
sime. Gerai einantis biznis. 3455 
West 59th Street. 

f

MODERNIŠKAS TAVERNAS, da
ro gerą pelną. įsteigtas prie$ 3% 
metų dabartinio savininko. Kaina
vo 82000 įrengti. Dabar siūlomas 
pardavimui pigiai, nes savininkas 
turi kitą biznį. 434 West 31st St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, su 
16 kambarių rooming house viršuj. 
Arba mainysiu. 2113 So. Halsted St.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

ANT RENDOS DUONKEPYKLA 
8651 So. Baltimore Avė., So. Chi- 
cago. Tel. South Chicago 0425.

A. + A.
KASTANTAS KASPERAVI

ČIUS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 30 d., 6:30 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet., Telšių apskr., Al
sėdžių parap. Amerikoj išgy
veno 33- metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį, Veroniką,, po tęvais

- Lenkaitę, 2 dukteris Stellą 
• Yuknienę ir jos vyrą Viktorą

ir Verą. Bostick, anukus Jur
gį ir Dorothy Bostick, 3 sūnūs 

: Kazimierą, Liudviką ir Praną, 
brolį Zenoną ir kitas gim.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
’ čiaus kopi., 2314 W. 23rd PI. 

Laidotuves įvyks šešta., la.pkr. 
2 d., 9:00 vai. ryto iš kopi. į 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, 

. kurioje, atsibus, gedulingos pa
maldos. už velionio sielą, o iš 

{ ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kastanto Kaspera
vičiaus giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai

- kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį

' patarnavimą ir atsisveikini
mą. NUliudę lieka:

‘ Moteris, Dukterys, Sūnus, 
Žentas, Brolis ir Gim.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
r Sūnus, Tel. CANAL 2515.

Kai p. Rooseveltas atsteigė 
tvarką, ir visi “Hooverio Ko
teliai” išnyko, tai dabar jau. ir 
vėl republikoniški lyderiai no
ri įkalbėti žmonėms hooverinį 
“gerlaikį”. Nors yra nemažai 
tokių, kurie įpratę tikėti paža
dams, bet nemanau, kad lietur 
viai balsuotojai bus toki leng
vatikiai, kurie pasiduos republir 
koniškiems agitatoriams save 
suvadžioti.

Mes neturime tikėti pažadais, 
bet mes turime vertinti ir genb* 
ti tą, ką jau turime savo ran
kose. Turime atiduoti savo bal
sus už demokratų partijos kan
didatus. M. Malupis

>—■111111    1 ■1   

Diena Iš Dienos
t ,1   ■■

Nebereikia Rūpintis 
Darbu

BRIGHTON BARK. — šios 
kolonijos gyventojas Juozapas 
Stupelis, 4506 So. Talman Avė., 
laimingas tuo, kad dabar jam 
nebereikia rūpintis darbu. 
Mat, jis vienoj kompanijoj iš
dirbo netoli 30 metų. Tai tuo 
budu kompanija dabar jam mo
ka mėnesinę pensiją.

—r Vietinis.

’i

Rengia, Chicagos Lietuvių .Vyrų: 
Choras.

šį sekmadienį, lapkričio 3 d., 
Chicagos Lietuvių. Auditorijoj, 
3133 So. Halsted: St., bus ne
paprastai gražus ir įvairup kon
certas.

Bus sulošta ir trumpa, kamė
ja “Miglose”. Koncertą, ir lo-

Vyrų choras, po vadovybe p. 
K. Steponavičiaus. Vyrams į 
talką ateina 3 populiariški ChF 
cagos lietuvių mišrus chorai: 
“Pirmyn” taip, pat po vadovy
be p. K. Steponavičiaus, kuris 
Chicagos lietuviams jau šį se
zoną pasirodė pareitą sekmar 
dienį, Sakalų ’ svetainėje ■ pilnai 
me sav.o grožio pastate, (atkar
tojo vieną iš gražiausių opere
čių kokia lig šiol-buvo perstaty-

Ambsosai Rengia 
Atidarymo

Paul ii’ Cąrrie Ambrosai ren
gia, atidarymo* parę (Grand 
Opening) šeštadienį' ir sekma? 
dienį, lapkričio 2-rą< ir 3^čią.

Naujai, namas permodeliuotas 
ir nauji barai - sudėti1 užeigoj-. 
Atrodo kaip vidurmiesty. Tai 
dar maržai tokių vielų yra Nuo
šaliai vidurmieščio.

Ambrosai sako, kad visi bus 
užganėdinti' aisilankę. Bus mu
zika ir užkandžių: dykai. Sve
čiai galės fįničsmintis iki ank
styvo ryto. Verta atsilankyti. 
Vieta yra prie' 1843 S. Halsted 
Street. <! " G*

įvyks bažnytinėje svetainėje, 
ipHe Fir street ir 139th, India
na Harbore, Ind. Kviečia, visus 
lietuvius, ir patį p. šaltimie- 
r:.

REIKIA MERGINOS ARBA mo
teries darbui namuose. Prie 4 suau
gusių. Geri namai. Atsišaukite po
piet. John Romanas, 6129 So. Kol- 
mar. Tel. PORtsmouth 6179.

FURNITURE-F1XTURE FOR-SALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
PARDUOSIU NAUJUS TAVER- 

NO barus, labai pigiai: stalus, krės
lus ir plumbingą. 4612 So. Marsh- 
field Avenue.

su štabu, atsilankyti;
Matukas

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

REIKALINGA VEITERKA į res- 
taurantą linksmo budo ir biskį pa
tyrusi. Darbas ant visados.

3480 Archer Avenue.
PARDAVIMUI ^pMBINACIJOS 

pečius, vartotas 1 metus. 2914 West 
45th St.

žydėjo”); “Naujps Gadynės” 
choras šį kartą pasirodys su sa
vo nauju mokytoju p. Byans- 
ku, ir “Jaunimo Kultūros Rai
telio” choras po vadovybe ga
bios ir energingos mokytojos, 
p. Jiidzentavičienčs.

“Muzikos šventė“.

Advokatas; Naujoj; : 
Vietoj i.. ;, ,

MARQLETTE PARK. —Jau- 
nosios kdrtos" advokatas, Jo- 
seph V. Mbc1I<lds/,‘ dabar yra. per
sikėlęs į naują vielą, adresu. 
2403 WC. 63r'd St. Jo rastinė 
randasi gretimais dr. K. Drau
gelio.

Pabrėžtina ir tas, kad" Jo- 
seph Mockui jau sukako 15 me
tų kaip advokatauja.

Kaimynas.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas* Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So.

j Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Ėin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt.

; 8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Pienis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. . Eme-

. rąld Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme
rald AMe^nPovilas*. Petraitis — 
Korespęndentąs, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St.

REIKALINGA PATYRUSI MER
GINA ar moteris prie abelno namų 
darbo. Nuosavas kambarys ir mau
dynė, privalo mylėti vaikus (2), 
nėra skalbimo,. $8 savaitei.

RADcliffe 5389.

ŠILKINIŲ KLIOŠŲ (shades) dir
bėjos reikalingos. Patyrę, aukšta 
alga, pastovus darbas. Fashion 
Lamp Co., 729 Milwaukee. REAL ESTAJE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKIA VAIKINŲ IR MERGINŲ, 

tarpe 18—20 metų, lengvam darbui, 
dirbtuvėje, naktimis. Northsidėj. 
Rašykite Box 2435, 1739 South 
Halsted St.

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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

TADEUŠAS MAČIULIS 
gyv. 1715 S* Union Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 29 d. 10:10 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 50 m. amž., 
gimęs Liet, Šaulių apskr., 
Ežeikių parap. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

x Paliko dideliame nuliudime 
, moterį Elžbietą, .po pirmu vy

ru Miliauskienę, 4 posūnius, 2 
podukres, 2 dėdės, Martin ir

• Joną Jodžius; dėdieną Ratkie- 
' nę ir gimines Lietuvoje seserį

Marijoną.
. Priklausė prie. American 

Legion.
• Kūnas pašarvotas Butkaus 
I koplyčioj, 710= W. 18th St. Tel. 
. Ganai 3161. Laidotuvės įvyks 
' šeštad;, lapkričio 2 d., 10:00 
’ vai. ryto. Iš Kopi, bus nulydė- 
( tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a» a. Tadeušo Mačiulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam .paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Posūniai, Podukras, 

Dėdės ir Giminės.
Laid. Direkt. Butkus, Tel. 

CANAL 3161.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Elea

Ruby

i John Gudaitis, 22, su 
nor Mazur, 20

Peter Regis, 28, su
Frankiin, 26

Charles Juras, 26; su Beinice
Stumber, 18

I Alphonse Krauklis, 29, su He- 
len Radžius, 25

Julius Walski, 22; sui Hanir 
įette Rc-sia|<, 17

Raymond Yoskuski, 26, su
Elizabeth Bajorak, 22
į Frank Rapkiefr, 28, su Glądys
Bokne, 24į

Charles. EVon; 34y sų Mąj>
•garet Lukas, 32
i Hei berti Douglas, 3JL, su Ruth 
jAbelis, 29}

Šie keturi Chicagos lietuvių 
chorai veikia pažangios lietuvių 
visuomenės tarpe, o šį sekma
dienį juos visus matysime v'.e-

• name didžiuliame koncerte, tai 
bus tikra dainos mėgėjų iškik 
,mč.
• Durys atsidarys 41 v. po pie
tų, o koncertas prasidės kaip 
penkios.

į Taigi, visi dailės> mylėtojai šį 
^sekmadienio vakarą rezervuo- 
įkit, ib atvykite į Lietuvių Au-

Pagražino Bizniayietčs 
Frontą

BRIGHTON PARK. —šiomis 
dienomis lietuvis Viktoras Sa- 
■vich, užlaikąs mėsos parduotu? 
vę ties 2532 W. 47 St., buvo 
.pavedęs vienam meistrui atre
montuoti bizniavietės frontą, 
kuris dabar po šio remonto at
rodo žymiai, pagražintas ir pa
gerinta^ •, Frentas.

periant iš anksto 40 centų. Bi
lietus galite gauti pas visus Vy
rų choro narius.

Choro Koresp;

Indianaharboriečiai 
Rengia Vakarienę

Žagariečių Klubo 
Vakarėlis-Šokiai 
Ir Dovanos

šį Kartą “Konkurencijps: 
Neturi”.

linn i Gėlės Mylintiems11 U U A Vestuvėms, Ban- 
QMkietams, Laidotu- 

*vėms. Papuoši-
GĖLININKAS “““
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 58M

Reikalam ja
Perskirų

Andris Skalski* nuo Evelyni
Skalski

Hazel Schymanoske
Charles Sęhymanoske

nito

■ Siunčiam Gėles| nVClIfįC Telegrama įLUX LllUuVi»s Pasaulio
Dalis

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
Ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
TaL YAJUML7308

Gavo
Perskirąs;

John Zopel;niip..Josęphine Zo- 
pel

Sarah Mackiewicz- nuo Pefrer 
Mackievvich

Elizabeth Šakotas nuo Den* 
nis Šakotas

Pauline Dombrow nuo Mi- 
chael I)cmbrow

Stella Smida; nuo Andrei 
Smida

Žagariečių Klubo- šokių, vaka- 
.nelis įvyks šeštadienio vakare, 
lapkričio 2 d., pradedant 6 vali 
Įžanga tik 25 centai; Vieta — 
•H’oilywood svetainė, 2417. West 
,48r$ St. ‘ ‘

Šis žagariečių pąrengimėlis 
bus labai jvairus. Vieniems, btis 
duodamos dovanos užz pasirėdy
mą gražiausiais kaiinįetiškais- 
ir kitokiais kostiumais; kiti 
gaus vertingų daiktų.

Smagi muzika, darbščių gas- 
padinių parūpinti, užkandžiai ift 
gėrimai taipgi patenkins atsi- 
lankusius. Tai neužmirškit'© įe- 
'Štadienį su 
^linksminti.

žagariečiais pasi-

Koiuitetas.
„• : . V. •

INDIANA HĄRBOR, Ind, — 
Lietuvių DenĮokratų Lyga. Lake 
.KotuHūję' susideda iš visų lietu
viškų draugijų, gyvuojančių 
Gary, Ind;, Kast Chicago, Indi, 
litanimoadi •Jįįd.,. ir Indiana: 
TĮarljor. i
į Lygg! kiekvienais, metais reng
davo po parengimą, pa prašiai 
.pikpikąv $ęt šieipet jįš neįvyko, 
nesi pasifcąikė, kad tąi dieną iš.< 
•vadavimą, rengė šailipijero- Ru- 
,dio progfan;as. l?-s Šaltijnicras 
turėdajuas> mįki’ofopų kąllįoti į* 
publikų bpvo stipresnis už nius 
ir turėjome jam pasiduptii- 
ir savo pikniko nerengti.

Bet dahąi' lįiėįs šį seknįadieni'i 
'lapkričio- 3 d$, rengiam' valia- 

it, , 
kurenįijčs nėtdrime. 4 Vakaras

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
VALDYBOS SĄSTATAS: Pirmi- 
‘ ninkas Steponas Narkis, 4353 S. 
I Talman Avė.; Vice pirm. J. D. 
‘ Simans, 2520 W. 70th St.; Sek

retorius Julia Petraitienė, 812 
W. 33rd St.; Finansų rašt. Jonas 
Tenikaitis, 7011 So. Artesian Av.; 
Iždininkas Paul Petraitis, 812 W. 
33rd. St.; Kasos globėjas Ona 
Jokubauskienė, 4409 So. Arte
sian Avė. Kliubo susirinkimai 
įvyksta kas 3-čią trečiadienį kas 
mėnesį, Hollywood Inn svetainė
je,. 2417 W. 43rd St., 7:30 vai. 
vakaro.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin.. rašt,, 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rast., 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis.— Knygyno prižiūrėtojas, 
831. W. 33t.d St,; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald. Avė.; Dr. 
Ji P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis-—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki. 45 metų.

BRIDGEPORTO, LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Bagin— 
j Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.;

Kazimieras Visockis — Pagelb.,Kazimieras Visockis
2931. S. Emerald Avė.; ■ Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul- 
binasr—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace. St,; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rasti, 3400 Sb. Union Ąve.; Petras 
Balsis^—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130: So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
tfečiadiėnį, 7:30 vai. vakaro, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

GARFIELD1 PARK LIETUVIŲ VY- 
QŲ IR MOTERŲ PAšELF; KLUBO 
VALDYBA 1940. MATAMS: Pirm. 

j*—Geo. Medalinskas, 238 S. Cent- 
. raf Avė;; Pirm, pagelb.—John 

Yuknis, 210 S. Kildavę Avė.;
* Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
j 'So. Central Avė.; Ęin. Rašt. —

Chas, Kaiallb, 4676: Ęnd Avė.; 
Kontr.. Rašt.—V. Manikąs, 17 S. 
Sprjngfield: Avė.; Kasierius—M. 
KaziUrias, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn,. III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. JM. Bruchas; 
Maršalka—-A. Bebus; Reporteris

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

SAVININKAS \ NORI .parduoti 
Cicero gerai buddvolą, naujai pen- 
tbotą medlhų^ rlptų namą, 6 ir 7 
kamb., šviesus kambariai, karštas 
vanduo, pečiais šildomi, cimentinis 
fundamentas, 50 pėdų lotas. 
WIERENGA and OTTENHOFF CO. 
6018 Roosevelta Rd., Oak Park, III.

Tel. Euclid 7105.

REIKALINGAS DARBININKAS 
arba partneris į taverno ir resto
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.

, PROspect 0176.

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 
muro namas, 6837 S. Talman Avė., 
2-1 kambarių flatai, 3 kamb. skie
pe. Moderniškai ištaisytas. Neša 
gerą rendą. Atsišaukite 2602 West 
69th St.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

NORIU GAUTI DRAUGĘ gyven
ti. Turiu 3 kambarius ir viena gy
venu. Turėtų mokėti $2.50 į savaitę 
su šiluma, gasu ir elektriką.

2427 W. 45th St., .2 aukštas.

PARSIDUODA 4 FLATŲ mūrinis 
namas. Esu sena serganti našlė. 
Parduosiu pigiai. Namas randasi 
gražioj apylinkėj. Arti prie Archer 
Avenue, 4023 Montgomery Street. 
Kreipkitės pas savininkę, 2650 West 
39th Place.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

RENDAI ŠTORAS, 831 West 34 
St., su 4 kambariais. Labai prieina
mai, $20. Kreipkitės 3400 So. Hals
ted. St.

RENDAI STORAS su gyvenimui 
kambariais, $30. 4554 So. Rockvvell 
St. Kreipkitės Gediminas Building 
and Loan Assn. 4425 So. Fairfield 
Avė., LAFayette 8248.

—John Bėnekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

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

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.;. A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė/, Chicago; J. Dimša— 

j Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
| Avė, Chicago; F. Bakutis—Iždi

ninkas, 2603 W. 69th St., Ch’ica- 
’ go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
I 3142 So. Lituanica Avė.; P., Au

gustinas—Ligonių apįekunas, 656 
W. 35 tn St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community 
Center. Susirinkimai įvyksta kas 

: mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3cl33. So. Halsted. 
Street., 7:30 vai. vakaro.

PARDAVIMUI
Mūrinis Cottage, 6 kambariai 

apačioj ir 3 attikę, ant Ite loto, arti 
40-tos ir California Avė. Paaukos 
už $2,650. Dėl informacijų kreipki
tės S. G. Tuponich, 1429 West 18th 
Street. \

PARDAVIMUI pigiai Southsidėj 
mūrinis namas, 2 po 6 kambarius, 
karštu vandeniu apšildomas, tik už 
$5,000. Įnešti $1,200. 4706 South
Western Avė. Phone Lafayette 
5407.

GREITAM PARDAVIMUI, Roo
ming House, 21 kambariai. North 
Westsidėj. MONroe 2797.

4 FLATŲ MEDINIS, pečiais ap
šildomas, numaliavotas ir isdeko- 
ruotas. Renda $55 mėnesiui. Taksai 
$42. Kaina $2950. Pamatykite 5229 
So. Union Avė., Kreipkitės 

i COHOUT BROS.,
145 N. Clark, FRAnklin 5047

FARMS FOR SALE 
Ūkiai. Pardavimui

PARDAVIMUI 69 AKRŲ FAR- 
MA su triobesiais. 69 mylios nuo 
Chicagos, Indiana valstijoj. Parduo
siu pigiai, nenoriu mainų. Kreipki
tės FRANK MIKUTES, 140th ir 
Cicero Avė., R 1, Blue Islandu III.

40 AKRŲ, arti Crystal Valley, 
Oceana apskrity, ant gero vieškelio. 
Lygi žemė, 7 kamb. namas, didelis 
su beismontu, kluonas^ geram sto
vy. Tik $1200. Ims pusę cash. Han- 
son-Osborn, Hart, Mįcūr"^

WHOLESALE FURNITURJE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
tašykite dėl daugiau, informacijų 
vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sunu$, 6343 S. Wėatam Ava.. Chi
cago, HL Phone Rapublia 605L

paaipiok.ua


8 ^Pęnktąd., lapkričio „J.,. 1940

NESIŲSKITE KALĖDINIU DOVANU 1 LIE
TUVA IR LATVIJĄ

Paštas Jų Nepriims
Jungtinių Valstijų Pašto ad

ministracija vakar paskelbė, 
kad ji nepriims persiuntimui į 
Lietuvę ryšulių su kalėdinėmis 
dovanomis.

Paštas jau kuris laikas te
priima jokių ryšulių Lietuvai, 
ir nusprendė Kalėdoms jokios 
išimties nedalyti.

Panašus patvarkymai palie
čia Latviją, Estiją, Daniją, 
Danzigą, Suomiją, Norvegiją, 
Rumuniją ir visą eilę kitų Eu
ropos, Afrikos ir Azijos šalių.

Ir Joms Nepriims Siuntirtių
Kalėdiniai siuntiniai nebus 

priimami dar ir sekamoms ša
lims: Vokietijai, Lenkijai, Ita
lijai, Belgijai, Bulgarijai, Grai
kijai, Čekoslovakijai, Sovietij 
Rusijai, Švedijai, Olandijai, 
taipgi ir Vatikanui.

Taigi, nesiruoškite siųsti ka
lėdinių dovanų į Lietuvą, nes 
jų negalima siųsti. Ryšulius 
gausite atgal.

Kur Galima Siųsti
Paštas vakar taipgi paskelbė, 

kad PRIIMS kalėdinius ryšu
lius tik šioms šalims: Anglijai, 
Francijai, Škotijai, Airijai, Is
panijai ir Portugalijai.

Svarbiausia ka’.ėdinių siunti
nių susitrugdymo priežastis yra 
Europos karas. Amerikos laivai 
beveik visai nesiekia Europos 
uostų, be to, didelis skaičius 
ryšulių žūna ir Amerikos paš
tas nenori imti atsakomybę už 
juos.

Dvi Drafto Tarybos 
Brighton Parke 
Naujoj Vietoj

Permaina ir Bridgeporte
Dvi “drafto” tarybos Brigh

ton Parke vakar pakeitė savo 
raštinių vietas.

12-to wardo drafto taryba 
No. 98 dabar veiks adresu 4624 
South Western avenue, o 13“to 
wardo taryba No. 100 — adre
su 5175 Archer avenue.

Bridgeporto (11-to wardt*) 
taryba No. 95 nuo vakar die
nos užlaikys raštinę ad. 610 
West 37th Street.

Užsidarę Bankai 
Išmokės $253,000
Dividendus Moka North Avenue 

ir Prudential Saving Bank
Dar šią savaitę keli tūkstan

čiai chicagiečių atgaus $253,791 
savo pinigų, kurie buvo užda
ryti keliuose subankrutavusiuo
se bankuose.

Dividendus savo buvusiems 
depozitoriams mokės:

Bc-ulevard State Savings Ban
kas;

Immigrant State Bank;
Italian Trust and Savings 

Bank;
1 North Avenue State Bank; 

North Town State Bank ir 
Prudential State Savings 

Bank.

Automobilis Sužeidė 
Justiną Kibortą

BRIDGEPORT. — šiomis die- 
nomis automobilis prie 31-mos 
ir Morgan suvažinėjo ir sunko
kai sužeidė bridgeporlietį Justi
ną Kibortą, 3448 Emerald ave
nue. —

Ligonis randasi St. Paul li
goninėje, 828 West 35th Place. 
Jis yra senas “Naujienų” skai~ 
tytojas. Draugai prašomi p. Ki
bortą aplankyti. - T. R.

Majoras LaGuardia 
Kaltina Bankierius 
Veidmainingumu

Kalbėjo Chicagoj.
9 • ' *

Fiorello H. LaGuardia, ug
ningasis New Yorko majoras, 
dabar pasiėmęs aktyvią rolę 
agitacijoje už perrinkimą pre
zidento Roosevelto antradienio 
vakare atvažiavo pasakyti chi- 
cagiečiams ką jis mano apie 
Willkie ir reįublikonų partiją. r

Chicago Stadiumas, kame 
LaGūanl'a kalbėjo, buvo pripa- 
kuofas iki balkių. Nors papra
stai stadiumas sutalpina apie 
25,000 žmonių, tą vakarą ten 
sUsikiiušo suvirs 30,000. Ir tai 
daugiau negu 5,000 turėjo grįž
ti ntto durų. Tai buvo d džiau 
sias ir entuz'astiškiausias Chi- 
cagos politinis susirinkimas šio
je kampanijoje.

Atskaitos Rodo Ką Kitą.
LaGuardia, kurio pirmas var

das “Fiorello” italų kalboj reiš
kia “mažąją gėlelę”, apkaltino 
didžiuosius bankierius dvivei- 
džiavimu. Jis priparodc, kad 
tuo tarpu, kai bankieriai susi
jaudinę r ėkia, kad šalis po Roo- 
ševeltu smunka, ir kad tik Wil- 
kie mus išgelbės, tai jų finan
sinės atskaitos rodo, kad šian
dien bankai visoj šaly yra pa
siekę naujų aukštumų ir yra 
stipresni negu bet kada pirmiau 
visoj istorijoj.

Jis pašiepė bankierius ka p 
žmones trumpos atminties. 
Prieš aštuonis metus Roosevel- 
tas išgelbėjo bankus nuo visiš
ko susmukimo, bfet' šiandien jie 
apie tai nenori atsiminti.

Buvo pabalę ir drebėjo.
“1933 metais bankieriai buvo 

iš baimės pabalę ir drebėjo. 
Dabar jie sako, panaikinkime 
Naująją Dalybą ir įsteikime 
biznišką administraciją’,” sakė 
LaGuardia.

Jis nurodė, kad tokiomis kai- ; 
tomis bankieriai patys save su- ■ 
kompromituoja. Kalba vienaip, , 
o finansinės atskaitos byloja ką 
kitą. Ir jis pareiškė:

“Arba tie žmonės neturi nuo
širdumo, arba jiems teks su
ryti visi jų pačių žodžiai taip, 
kaip kad jų kandidatas į prezi
dentus daro kas kelinta minu
tė.”

Perka valdžios bonus.
LaGuardia iškėlė faktą, kad 

bankieriai, nors klaba, kad po 
RooscVeltu visa šalis .smunka, 
jie vienok bankų pinigus inves
tuoja į Jungtinių Valstijų Iž
do bonus, už tai, kad jie žino 
jog tai yra saugiausias invest- 
mentas visam pasaulyj.

Ir jei tie bankieriai nuošir
džiai tiki į tai ką jie kalba, tai 
tegu išmaino tuos valdžios bo
nus į Commonwealth ir South
ern Co. Šerus (Willkie buvo 
šios kompanijos prez dentu iki 
nominacijos prezidento vieta ), 
atsišaukė mažasis majoras.

O 30 000 chicag ecių tiesiog 
stogą kėlė savo šukavimais pri
tardami kiekvienam jo žodžiui.

Kaip Žmogus Jau
čiasi Mirdamas

NAUJIENOS, Chicago, UI.

•-...> . • - ' NAUJTENU-ACME TeWhoto
NVASHINGTON, D. C. Legionierius Harry Bell (po dešinei) ir ja žmona 

stebi, kaip yra traukiama pirma konskripėijoš kapsulė su Nr. 158. Jų sūnūs irgi 
turi tą numerį.

J A UJIENU-ACMK Telophota
INDIANAPOLIS, IND. — Wendell Willkie pasitinka didelė minia žmonių.

Du Žuvo Įvažiavę 
Į Šviesos Stulpą

Automobilių Nelaimės
Calumet City miestelyje va

kar žuvo du vyrai, kai jų auto
mobilis įvažiavo į šviesos stul
pą miestelio ribose. Jie buvo, 
Dr. Kenneth Sherrill, nuo 110 
Forest Dale Park, ir 40 metų 
Albert Miller, nuo 14314 Lin
coln avenue, Dolton.

Chicagoj, prie 43-čios ir Ca
lumet avenue automobilis už
mušė 50 metų chicagietį, George 
Simmons, nuo 1946 Maypole 
avenue.

Vakar Filmo 
“The Dictator” 
Premjera

Vakar dviejuose Chicagos 
kinoteatruose, “Apollo” ir “Roo- 
sevelt”, įvyko ilgai laukto fil
mo, “The Dictator” premjera.

Iš New Yorko įvykiui atvyko 
filmo autorius ir svarbiausią ro
lę vaidinąs aktorius Charlie 
Chaplin.

Rooseveltas Laimės, 
Sako N. Thomas

Norman Thomas, vienos so
cialistų frakcijos amžinas kan
didatas į prezidentus, vakar 
Chicagoj pareiškė, kad Roose
veltas laimės antradienio rin
kimus. Jis pridūrė, kad kandi
datas gaus šiek-tiek mažiau bai
lių negu 1936 metais, bet jis 
laimės.

Užmušė Darbininką 
Anglių Sandėlyj

Chicago Waterway Fuel Com- 
pany sandėlyje, 1110 West Di- 
vision street, automatiškas kas
tuvas mirtinai sužeidė 45 me
tų darbininką Frank Seymour. 
Jis gyveno adresu 4842 Hul- 
chinson street, ir buvo sandė
lio užveizda.

Elektros Bendrovė 
Padarė 21 Milioną 
Dolerių Pelno

Chicagos elektros bendrovė, 
Commonwealth Edison, skelbia, 
kad per devynis menesius šį
met padarė $21,074,998 gryno 
pelno, apie ‘ 4 milionus dolerių 
daugiau, negu per tą patį laiką 
pernai.

VAKAR CHICAGOJE
• Policija vakar rytą suėmė 

keturis jaunus vagilius, kai jie 
bandė įsilaužti į maisto krau
tuvę adresu 1358 Komensky 
avenue. Jie yra 17 metų WiL 
liam Majha, 2847 West 25th st., 
Milės Wasielewski, 18, 1439 S. 
Keeler avenue, 16 metų Walter 
Lewandowski, 2859 W. 25th 
st., ir 16 metų John Zalezniak, 
2915 West 24th street. Jie pri
sipažino apiplėšę apie 15 krau
tuvių įkaiirose. Chicagos daly
se.

(gi Nukritęs laiptais 11-ką 
pūdų užsimušė 61 metų chica- 
gietis Walter McCallum, 1646 
Cleveland avenue. Jis taisė sa
vo namo .stogą.

4 Harvard priemiestyj, III., 
vakar buvo atidarytas naujas 
tiltas virš Chicago and North- 
vvestern gelžke’io bėgių. Tiltas 
pastatyti kainavo $175,000.

• Rugsėjo 30 d., pavirtusi 
namie ranką nusilaužė 74 me
tų moteriškė, Mary Blazek, 1316 
West 19th. Išsivystė komplika
cijos ir vakar senelė pasimirė.

Bandė Apiplėšti 
Policistą Marųuette 
Parke

Ties 7140 South Campbell 
avenue, automobilyj sėdėjo tuo 
adresu gyvenanti 21 metų Su- 
san Rudden, ir seržantas Char
les Verbiskis, iš Cicero polici
jos.

Staiga prie automobilio pa
sirodė nežinomas žmogus, suri
ko, “Hold-up” ir drožė Verbis- 
kiui per galvą su geležgaliu. 
Verbiski šoko iš automobilio ir 
pradėjo nusigandusį piktadarį 
vytis. Suėmė jį netoli užpuoli
mo vietos.

Palši rodė, |kad tai buvo 3Q 
metų Walter Dryjanski, nuo 
4952’ South Damen avenue, Chi
cagos skerdyklų darbininkas.

Verbiskis besivydamas pikta
darį, šovė tris kartus revolve
riu, ir vos nenušovč jo trijų 
metų sūnų Dickie, kuris gulė
jo užpakalyje Dryjanskio auto
mobilio. Piktadaris bandė su ma
šina ištrukti nuo policisto, bet 
turėjo sustoti, kai revolverio 
šūviai prakirto ir suplojo dvi 
padangas.

18-ta Apylinkė 
“Nelaiminga” Demo
kratui Wallace
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Adresu 500 Fullerton avenue, 
vakar buvo rastas negyvas Dr. 
Robert E. Forster. Išgėręs bu
telį nučdų Dr. Forster pradė
jo rašyti laišką, kuriame jis nu
rodė kaip žmogus jaučiasi ži
nodamas, kad mirtis ateina, ir 
ką jis jaučia mirdamas. Raštą 
buvo nebaigtas, nes nespėjęs 
daug ką parašyti velionis tur
būt prarado sąmonę ir netru
kus pasimirė.
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Užvakar per 18-tą apylinkę į 
Chicagos municipalį airportą 
važiavo demokratų partijos 
kandidatas i vice-prezidentus, 
Henry A. Wallace.

Prie 18-tos ir \Vallacc stai
ga sugedo jo automobilis.

Negalėdamas mašinos sku
biai pataisyti, Wallace’o šofe
ris sustabdė policijos skvad- 
karį. ir jame Wallace užbaigė 
kelionę. Kandidato pamatyti 
buvo susirinkę nemažai žmo
nių.

Sunkiai Serga 
Petras Alšauskas

Sunkiai susirgo Petras Al
šauskas, 3145 W. 40th Place. 
Jis dabar randasi University 
ligoninėj, 442 So. Lincoln st., 
Room 410.

Petras Alšauskas yra geras 
naujienietis ir žymus visuome
ninis veikėjas. Patartina jį ap
lankyti. Drg. Petras Alšauskas 
yra aktyvus Keistučio Kliubo 
darbuotojas.

— Steponas.

< \ . NAUJIENV-AOME Telephnto
ašies partneriai gali pasinaudoti besiverždami į Grai-

“Penzanco Piratai” 
(Pirątęs of Penzance) 
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