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T Amerika ruošiasi

nauJIENU'ACMK Telephotc
Gen. Alexander Papūgos, kuris vadovauja graikų 

armijai.

PAŽADĖJOREM
BRITAI BOMBARDAVO NAPOLĮ

Turkai tikisi patraukti rusus kovon 
prieš asf

lie
ju 

fa-

Ligi šiam metui britų oro turkų prezidento pareiškimas, 
laivynui buvo labai sunku pa- Ismet Inonu pareiškė, kad Tur- 
siekti svarbesnius Italijos pra- kija eis karan tiktai tuo atvė- 
monės centrus. Paėmus kai ku- ju, jeigu ji tiesioginiai bus už- 
rias Graikijos salas šis darbas pulta arba Bulgarija užpuls 
yra daug lengvesnis ir rezul
tatai daug didesni.

Vakar stiprus britų bomba- 
nešiai bombardavo Napolį ir jo 
apylinkes. Ypatingai smarkiai 
nukentėjo du Na poli o priemies
čiai, kur italai turi savo 
džiausiąs geležies ir plieno 
jyklas. Britai tvirtina, kad 
išmestos bombos sunaikino
brikas, tuo tarpu italai sako, 
kad užmušė tiktai vieną civili
nį gyventoją.

Italai giriasi, kad jų karo jė
gos įsiveržė 30 mylių Graiki
jos _gilumon ir priartėjo prie 
Janina miestelio. Miesteliui pri
duoda labai didelės strateginės 
reikšmės, nes ten kryžiuojasi 
keli kalnų keliai.

Graikų vyriausias kariuome
nės vadas sako, kad jų kariuo
menė sulaiką italų tankų divi
zijas ir neleidžią artėti prie mi
nėtos strateginės VTetoš?T*apą- 
gos tvirtiną,„k$<! ijftląi ne tik
tai sulaikyti, bet be jokios ko
mandos bėga atgal. Papagos 
pareiškė, kad visame fronte ita
lai sulaikyti.

Labai didelės reikšmės vi
siems Balkanų įvykiams turės 
vakar parlamentui padarytas

Graikiją. Jeigu karas Balkanuo
se nesiplės, Turkija bendradar
biaus tiktai su Anglija ir tar
sis kokiu budu apginti Iraną 
ir Iraką.

Turkų prezidentas <pareiškėį 
kad Rusija garantavo Turkijos 
nepriklausomybę ir kariaus kai
tų su turkais prieš “ašies” val
stybes, jeigu karo banga prąsi- 
plės Balkanuose. Ismet, Inonu 
pridėjo, kad jis pilniausiai pa
sitiki Kremliumi ir mano, jog 
Stalinas kariaus kartu su Tur
kija ir Britanija prieš “ašies” 
valstybes, jeigu jos bandys ver
žtis j rytus.

Turkų prezidento pareiškimas 
labai sustiprino Britanijos pa
dėti. Britai patenkinti aiškia 
turku politika. Jeigu turkų pre
zidento žodžiai Rusijos atžvil
giu taip pat butų tikri, tai ta
da Hitlerio ir Mussolini padė
tis butų labai blogą.

Nei vienoje sostinėje netiki
ma Rusija, kol ji nepadarys aiš
kaus žingsnio diktatorių reika
lu. Visi žino Stalino būdą ir bi
jo, kad jis ir su Turkija
sielgtų, kaip su Lėnkija. Pasi
rašė nepuolimo sutartį, o vė
liau užpuolė.

nepa-

Žiaurios bausmes
MASKVA, Rusija, lapkr. 1 d. 

— Visą laiką Rusijoj buvo la
bai didelis vagių skaičius, bet 
paskutiniais metais, kai maisto 
kiekis visame krašte žymiai su
mažėjo, vagių skaičius dar la
biau pididėjo.

šiomis dienomis Maskvoje 
vyko didelė mėsininkų byla. 
Teismas išaiškino, kad buvo su
daryta didelė draugija mėsai 
vogti. Nuo 1937 metų buvo pa
vogta mėsos už pusę milijono 
rublių. 8 komunistiški mėsinin
kai nuteisti mirti ir tuojau su
šaudyti, keliems duotos ilgame
tės bausmės sovietų kalėjimuo
se, o kitiems pavyko paspruk
ti nuo bausmės.

j e kai kurie bulgarų naciona
listai pasišoko reikalauti žemių 
iš Graikijos, bet paskutiniu me
tu jie visiškai aprimo. Bulgarų 
vyriausybė pareiškė, kad ji pa
siliksianti neutrali i graikų-italų 
konflikte ir 
kenksianti.

Bulgarijos 
susirupinusi 
nes jėgomis, 
artėja prie
Vienas ministeris pareiškė, kad 
10 dienų laikotarpyj vokiečių 
karo jėgos gali pareikalauti lai
svo praėjimo per Bulgariją. 
Bulgarų vyriausybė bijo, kad 
vokiečiai, pravažiuodami, nepa
siliktų Bulgarijoj ir jos neuž
imtų, kaip užėmė Rumuniją.

Graikijai visai ne

vyriausybė labiau 
vokiečių kariuome- 
kurios Rumunijoj 
Bulgarijos sienų.

Rusų okupacija
Kaltina Ameriką

KU3PRIES NACIUS
VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Salina salas. Abi 
Dunojaus deltoje 
didelės stratėgi- 
Dabar rusai ga-

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
lapkr. 1 d. — Pranešama, kad 
rusų karo laivynas, rumunų vy
riausybės visai neperspėjęs, už
ėmė Čilijos ir 
salos randasi 
ir turi labai 
nes reikšmės.
lės kontroliuoti visą Dunojaus 
įtaką ir plačius juras pakraš
čius.

Rumunų vyriausybė mano, 
kad sąryšyj su šia netikėta oku
pacija, vokiečiai labai skubiai 
siunčia dideles karo jėgas į pie
tų Rumuniją. Vokiečiai pasiža
dėjo rusams nesiųsti karo jė
gų į pietus nuo Galaco, bet da
bar vokiečiai jau kraustosi Juo
dosios juros pakraštin.

produktus. Kroatijoj, kur yra 
savo rųšies autonomija, priim
tas įstatymas, kuris verčia pi
lietį gauti valdžios leidimą sa
vo įmonei parduoti.

Daugelis Jugoslavijos žydų, 
kurie mato artėjantį nacių pa- 

įmo-s 
nes ir išvažiuoti, bet dabar to 
negali padaryti, nes pusiaufa- 
šistinė valdžia jiems tatai ne
leidžia., Turės bėgti be jokio 
turto, .kai ateis naciai.

kune mato artėjant] nacių 
voj ų, norėjo pąrduoftjSžtVci įi

Lavai patenkintas
VICHY, „ Francuzija, lapkr.

Pranešama, kad Petai-i d. ■
no ministerių kabinetas, išklau
sęs Lavalio pranešimą apie ves
tas derybas su vokiečiais, pa
tvirtina derybų, punktus ir už
giriai Lavalio vestą liniją. Vi
si džiaugėsi pasiektais rezulta
tais, bet labiausiai patenkintas 
pats La’valis.

Oficialiai pranešama, kad da
bartinė Francuzija nutarė glau
džiai bendradarbiauti su Vo
kietija ir Italija. Niekas neži
no kokios prasmės bus tas ben
dradarbiavimas. Ne tiktai fran- 
euzai, bet ir užsieniai norėtų 
žinoti Lavalio planus.

Milijonas bedarbių

noro žemiau fiusileisti ir pasi
žiūrėti į stovinčius karo laivus, 
bet priešlėktuvinė britų patran 
ka pataikė orlaiviui į pryšakį 
ir jis nukritę tiesiai į jurą.

Britai stengiasi ištraukti or
laivį iš jųros&r; dės pastangas 
išaiškinti ^koKius tikslus turi 
franeuzų karo lakūnai. Gal jie 
atlieka naujas Lavalio ir Pe
taino primestas, “glaudaus ben
dradarbiavimo su vokiečiais” 
sąlygas.

Rašys atsiminimus
SEVILIJA, Ispanija, lapkr. 1
— Buvęs Rumunijos kara-

ROMA, Italija, lapkr. 1 d. 
— Virginio Gayda, oficialus fa
šistų komentatorius, labai smar
kiai puola Rooseveltą ir Cor- 
dell Hull. Tvirtina, kad šie du 
vyrai veda Ameriką karan. Jei
gu ne Amerika, tai karas jau 
butų baigtas, nes britai butų 
sumušti. -

Gayda tvirtina, kad britai 
puolė Dakarą todėl, kad Ame
rika pareikalavo. Koosevįltd 
vyriausybė visokiais budais 
kenkia Italijai. Atsisakė par
duoti benziną ir kitas medžia
gas, o britams pardavė net 50 
karo laivų.

VICHY, Francuzija, lapkr. 
1 d. — Pranešama, kad dabar- 
tiriiu metu yra 1,100,000 bedar
bių visoje Francuzijoj. Visi šie 
žmonės dirbo prieš karą. Vien 
tiktai Paryžiaus apylinkėse yra 
300,000 bedarbių. Vokiečiai 
stengiasi atgaivinti tas indus
trijos šakas, kurios jiems yra 
reikalingos, bet viskas eina la
bai lėtai.

Bedarbių skaičius dar padL 
dėsiąs, kai sugrįšią karo be
laisviai iš Vokietijos. Lavalis 
nori surasti jiems darbo ir ti
kisi iš jų padaryti fašistines 
franeuzų santvarkos šalinin
kus.

Kontroliuoja ūkį
Numušė orlaivį

a

TOKIO, Japonija, lapkr. 1 d’. 
— Japonų laikraščiai rašo, kad 
Amerika skubiai ruošia visas 
jėgas karui prieš Japoniją. Šan
chajuj stovintieji Amerikos ju
rininkai kasdien mokomi varto
ti pačius moderniškiausius gin
klus sausumos kovoms. Karo 
medžiagos ir amunicijos sandė
liai Maniloje kasdien papildomi 
naujai atvežamais ginklais.

Manilon jau atgabenta dau
giau negu šimtas sunkių bom- 
banešių, toks pats tankų skai
čius ir daugiau negu 1,100 šar
vuotų automobilių. Manilon su
traukta visa eile stiprių karo 
laivų ir submarinų. Kiek jų 
yra, tiktai Amerikos karininkai 
gali žinoti. Du trečdaliai didžiu
lio Amerikos laivyno bet ku
riuo momentu gali pradėti pul
ti japonus, nes laivai visam pa
siruošę.

520 mylių j valandą

— Graikai sumušė vieną motorizuotą italų diviziją ir nu
stūmė ją atgal prie albanų sienos. Graikai suėmė daug italų 
tareivių nelaisvėn.

— Italai bombardavo Pirėjaus uostą, Atėnus ir Salonikų. 
Salonikoj užmušė 15 gyventojų, pataikė į ligoninę ir sugriovė 
vieną bažnyčią.

— švedų policija atidengė slaptą nacių organizaciją Goete- 
borge. Švedijos naciai palaikė ryšius su kitų valstybių naciais. 
Švedijoj nacių veikimas uždraustas. Visi suimtieji eina teis
man.

Senatorius Holt pranešė, kad Amerikos kariuomenės 
ir įvairios karo paslaptys duodamos britams, šie tvir- 
nepatikrinti.
Vokiečių prekybinis laivas Rio Grande slaptai apleido 

vieną Brazilijos uostą. Jis norėjo išvengti kontrolės, bet nu
skendo neišplaukęs visai iš uosto.

— Berlyno diplomatiški sluoksniai ateinančią savaitę pa
sižadėjo paskelbti rusų ruošiamą dramą Balkanų tautoms. At
rodo, jeg Berlynas nesusikalba su Maskva.

— Jugoslavijos vyriausybė paskelbė, kad ji pasiliksianti 
neutrali graikų-italų konflikte.

— Ispanijos karo misija išvyko į Londoną stebėti vokie
čių padarytų nuostolių ir sekti britų apsaugos priemones. Tris 
fašistų karininkus lydi britų karo attachė.

— Graikų karo lėktuvai bombardavo Tiraną ir Durazzo, 
Albanijos miestus, kur yra italų kariuomenės bazės. Abu mie
stai smarkiai nukentėjo.

ginklai 
tinimai

SAN DIEGO, Cal., lapkr. 1 
d. — Pranešama, kad patys 
naujausi Amerikos kariuome
nės kautynių orlaiviai gali nu
skristi 520 mylių į valandą. 
Naujausias orlaivių modelis va
dinusi Bell Airacorba ir jau 
pradėtai įminti didėlėmis se
rijomis. ’’

Kai kurie orlaiviai jau buvo 
bandomi, buvo daromos kauty
nių pratybos. Visi lakūnai tvir
tina, kad tai greičiausias kau
tynių lėktuvas. Nei anglai, nei 
vokiečiai, nei italai neturi grei
tų lėktuvų.

irus gaudyti ir surado įrištus 
'aiškus.

Gandrai buvo iš Olandijos ir 
aiškeliuose pasakojama, kad 
vokiečių okupacija yra labai 
sunki ir žmonės gyvena, kąip 
pragare. Vokiečiai su olandais 
elgiasi labai žiauriai ir juos per
sekioja lie jokio pagrindo.

Naujas ginklas

šalinių žmonių prie traukinio.
Prezidento sekretorius paro

dė savo dokumentus, bet juo
dukas atsisakė juos patikrinti. 
Kai traukinys pradėjo judėti, 
Early prastume policininką ir 
įlipo į traukinį. Respublikoniš
ka spauda dabar puola Early 
ir. užtaria juodukus. Nukentė
jęs policininkas pareiškė, kad 
jis balsuosiąs už Rooseveltą ir 
nekreipia dėmesio j incidentą.

d.
liūs užsakė 1,000 lapų popie
riaus ir pareiškė, kad jis pra
dėsiąs rašyti savo atsiminimus f 
Jis dėjo dideles pastangas išva
žiuoti iš Ispanijos, bet pasku
tiniu metu jau pametė visas 
viltis. Prašė leidimo pasikalbė
ti su pačiu Serrano Suner, bet 
ir naujas užsienio reikalų mi
nisteris neskuba Karoliui atsa
kyti.

Jeigu Karolis butų nuoširdus, 
galėtų labai įdomių dalykų pa
rašyti apie Rumunijos nepri
klausomybės praradimą, bet jis 
nebuvo nuoširdus soste sėdėda
mas, negalima laukti, kad ir at
siminimai bus įdomus.

Diplomatai nustebę

Meksikoj ramu
lapkr. 1 
ministe- 
užsienyj

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
1 d 
nešimas parlamentui nustebino 
visus užsienio departamento vir
šininkus ir užsienio diplomatus. 
Visi mano, kad Inonu praneši
mas padarytas su Maskvos ži
nia ir jo žodžius galima skai
tyti Į Stalino perspėjimu, pada
rytu'^ “ašies” valdovams.

Galima manyti, jog Rusija 
drįs i keisti savo politiką Vokie
tijoj atžvilgiu. Tatai visai pa
keistų dabartinio karo planus. 
Betkol nieko aiškaus nesima
to, Visi laukia tolimesnių įvy
kių*; Iš Rusijos galima laukti 
bet' kokio netikėtinumo. Rusi
ja gali ir Turkiją pasidalinti su 
vokiečiais ir italais.

Turkijos prezidento pra-

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
1 d. Karo departamento sekre
torius Stimson buvo paklaustas 
ar Amerikos vyriausybė nutarė 
parduoti britams naują Ameri
kos kariuomenes apsigynimo 
priemonę, kuri padeda laiku 
pamatyti bombą. Stimson atsi
sakė atsakyti į šį klausimą ir 
susidarė įspūdis, jog ta nauja 
apsigynimo priemonė parduota 
britams.

Visi karo departamento sluok
sniai priduoda labai didelės 
reikšmes posėdžiui, kuris įvy
ko Morgenthau rūmuose ir kur 
buvo aptarti Anglijos ginklų 
užpirkimo reikalai.

Šaukimas ruošiamas

1,000 lėktuvų 
į savaitę

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
1 d. — Karo sluoksniai numa
to, kad reikės smarkiai praplė
sti karo aviacijos fabrikus, jei
gu bus stengiamasi išpildyti už
sakymus. Praeitą mėnesį Ame
rikos fabrikai 
karo orlaivių, 
mintų orlaivių 
veik dvigubai < 
brikų skaičius

Karo departamentas 
kad apie ateinančios 
vidurį, fabrikai veiks visu smar
kumu ir kiekvieną savaitę pa
gamins tuksiantį moderniškų 
lėktuvų.

i pagamino 850 
šį mėnesį paga- 
skaičius bus be- 
didesnis, 
padidėjo.

nes fa-

mano, 
vasaros

GIBRALTARAS, lapkr. 1
— Visą savaitę žvalgybinis 
franeuzų lėktuvas atskrisdavo 

riausybė, vokiečių spaudžiama,’pasižiūrėti j Gibraltarą. Britai

BELGRADAS, Jugoslavija, 
lapkr. 1 d. —; Jugoslavijos vy-

MEKSIKA, sostinė, 
d. — Užsienio reikalų 
rija šiandien paneigė 
skleidžiamus gahdus apie Mek
sikoj vykstančius neramumus. 
Ministerija nurodo, kad Ameri
koj tokius gandus skleidžia rin
kimus pralaimėjusios grupės, 
bet jie visai neatatinka tikre
nybę.

Meksikos vyriausybė kontro
liuoja visą teritoriją ir jokio 
sukilimo nėra. Sukilusios gru
pės atidavė savo ginklus 
kas likviduota. Užsienyj 
žiamais gandais norima 
kti Meksikai.

ir vis 
skleid 
paken

Petain apgaudinėja / • V ■ . •
./BERNAS, Šveicarija, lapkr. 1 

d 
što gyventojams, kad jis išsi-

Petain paskelbė savo ;kra-

nių'' teko patirti, kad Hitleris 
sugrąžins tiktai vieną belaisvių 
dalį. Pusę milijono franeuzų 
belaisvių Hitleris pasiliks ligi 
karo pabaigos.

Visi belaisviai bus skirstomi 
į dvi grupes: Petaino vyriau
sybės šalininkus ir gen. de 
Gdulle šalininkus. Pirmieji bus 
sugrąžinti, o antrieji pasiliks 
liįi karo pabaigos.

...... .......... ■—1
Gandrų laiškai

/ JOHANNESBURG, Pietų Af- 
$ka, lapkr. 1 d. — Pietų Afri- 
įįpn jau atskrido gandrai iš 
šiaurinės Europos. Kelionė la
bai ilga, jie turėjo perskristi 
daugiau negu 7,000 mylių, Af-

WASHINGTON, D. G., lapkr. 
1 d. — Karo departamentas or> 
laiviais šiandien išsiuntinėjo vi
soms naujokų šaukimo komisi
joms oficialius loterijos nume 
rius. Beveik visi žino loterijos 
rezultatus, bet komisija nega
li tenkintis radijau s arba laik
raščių pranešimais. Ji laukia 
oficialaus pranešimo.

Karo apygardų viršininkai 
jau prisiuntė departamentui 
raštus, nurodydami kiek naujų 
kareivių kiekvienas iš jų nori 
gauti. Paruošiamieji darbai 30,- 
000 kareivių jau daromi ir lap
kričio 18 dieną jie bus pašauk
ti.

Nevykęs incidentas

Joe Louis išjuoktas
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

1 d. — Joe Louis, pagarsėjęs 
kumštininkas, kalbėjo į 3,000 
juodukų susirinkimą. Jis pasi
sakė, kad jis pats balsuosiąs 
už Willkie ir kvietė kitus juo
dukus balsuoti už respubliko
nišką kandidatą. Susirinkusieji 
juodukai jį smarkiai išjuokė, 
nes jis nežino ką sako. z

Dar blogiau reikalai pakrypo, 
kai jis pasakė, kad Roosevel
tas, teikdamas pašalpą bedar
biams, tūkstančius darbščių 
juodukų padarė tinginiais. 
Louis pasidarė toks nepopulia
rus juodukų tarpe, kad net ir 
gatvėse dabar juodukai jį ap- 
švilpia.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
1 d. — Stephen Early, asme
niškas prezidento sekretorius, 
.skubėdamas į traukinį, kuris 
ėjo j Washingtoną, keliu už
kirto juodam policininkui, ku

lkos gyventojai pastebėjo, kad!ris ėjo sargybas New Yorke, 
Poliei-

šeštadienį — debesuotas; sek
madienį — giedra.

SAulė teka 6:23 v. r., leid
žiasi 4:44 v. v.

priėmė visą eilę dekretų, kurie stengėsi jį sulaikyti, bet jiems; derėjęs iš Hitlerio gauti visus1 daugelis gandrų turėjo perriš- Pennsylvanijos stotyj. 
kontroliuoja ūkį ir visus jo nepavykdaVd. Vakar orlaivis pa-'karo belaisvius/ Iš tikrų šalti-^tas kojas. Pradėjo žmonės gan- ninkui buvo įsakyta neleisti pa-

Bulgarai dreba
SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 1 

d. — Graikų-italų karo pradžia-
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Dede Amerikonas
SBronė

(Tęsinys)
Jie nepajuto, kaip greitai 

praėjo trumpa vasaros naktis 
ir ėmė švisti, jie net nesuskubo 
pasikalbėti reikiamais gyveni
mo klausimais. Juozas turėjo 
eiti namo, nes jisai gerai žino
jo, kad jo tėvui nepatinka nak
tinis vaikščiojimas. Juozas ap
sisveikinęs su Stase, palinkėjęs 
jai saldžių sapnų, nuėjo namo 
miegoti.

Klėtyje, kur Juozas miegojo, 
kitoje lovoje miegojo jo sesuo 
Onu te*

Juozas eidamas namo galvo
jo apie Stasę, apie jos malonu* 
mą, lipšnumą ir gerumą, 
galvojo, kad kitos 
gužėlės pasaulyje 
ją mylės amžinai, 
karštos meiles ir
bet vis tik jisai nenorėtų, kad 
jo* namiškiai žinotų, jog Juozas 
prieš išvažiuodamas į Ameriką 
su kokia tai mergužėle hutų 
susirišęs amžinais meilės ly 
šiais. Be to, jisai nenorėjo, kad 
jo namiškiai pastebėtų, kad jis, 
kur tai visą naktį išbuvęs, na-

Jis 
tokios mer- 
nėra, ir jis 
Nežiūrint jo 
pris:rišimo,

Ant Real E s ta t e

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

1647 VVEST 47th STREET

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
ik'imis. Akys' egzaminuojamo^ 
dykai. Kainos akinių prieinamos

BUDR1K *
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

mo grįžo tiktai auštant. Juozas 
gerai žinojo, kad jo sesuo Onu
tė guli klėtyje ir kad jinai bū
tinai pajus, kai Juozas grįš iš 
kur tai... Jisai žinojo tai, jog jo 
sesuo Onutė įtaria, kad jisai 
myli Stasę. Labai gailėjosi, kad 
jisai nepaprašė Ohutės, kad 
klėties duris jinai neužsklęstų. 
Sumanė padaryti taip: parėjęs 
namo, prieklėtyje nusitaisyti ir 
stengtis duris kaip nors pa
čiam atidaryti. Tas planas ga
lėjo neišduoti' jo paslapčių. 
Kaip sumanė, taip ir padarė.

Onutė, manydama, kad Juo
zas greitai grįš, klėties durų 
neužsklendė, bet nieko blogo 
nemanydama, pataikaudama 
savo broliui, savo lovą buvo pa
likusi jam, o jinai atsigulė į 
jo lovą.

Juozas padarė taip, kaip bu
vo sugalvojęs: parėjo, prieklė
tyje nusitaisė, pasiėmė rubus ir 
eina į klėtį. Durys pasirodė ne
užsklęstos. Juozas labai nudžiu
go ir,. įėjęs į klėtį, tuč tuojau 
ėjo į savo lovą, bet nepaprastai 
nustebo, kai savo loVbje už
čiuopė gulintį žmogų. Noromis 
nenoromis reikia užžiebti žibu
rį ir įsitikinti, kas čionai galėjo 
atsigulti. Uždegęs šviesą pama
tė, kad jo lovoje guli sesuo O- 
nutė.

Onutė labai nustebo, pama
čiusi Juozą vienuose baltiniuo
se vaikščiojantį po kietį.

—Juozai, kodėl tu nemiegi? 
—paklausė jinai.

niekuomet nemeluodavo.
—Ne, jau netoli,.bet dar ga

li tu šiek, tiek primigti.
—O tu, kur taip ilgai kiemi

nė j ai?
—Na, kaip čia tau pasakius, 

— žinai, kad tokiais atvejais, 
kada žmogus rengiesi išvažiuo
ti kur toliau, atsiranda nenu
matytų reikalų.

—Na, na, Juozuti, ar tiktai 
ne pas Stasytę sugaišai.

—Na, Onute, kaip tu žiūrėtu
mei į tai, kad ateity Stasytė 
butų mano žmona.

—Aš Stas$ gerbiu, man rodo
si; kad jinai darbšti, dora ir su
mani mergiotė.

Jiems besikalbant molina at
ėjo kelti Onutės, nes reikėjo 
jau eiti prie darbo. Onutė buvo 
tokia gera, kad apie tai nie
kam nepapasakojo, jog Juozas 
tą rytą taip vėlai iš kur tai grį
žo. Išėjus Onutei į darbą, Juo
zas užmigo ir miegojo iki gerų 
priešpiečių. Jam buvo galima 
tai daryti, nes jisai buvo laiko
mas jau Naručių svečiu. Juozui 
pačiam būdavo net nemalonu, 
kad jo gyvenimas krypsta iš 

nes pirmiau 
taip nedaryda-

Juozas prisiminė, kaip jinai

žinodama, kad 
menesio pabai-

kur.
— Matai, broluži, aš pasikei

čiau lovomis, mano lova mink
štesnė, noriu tave kaipo svečią 
minkščiau pamigdyti.

—Už tai tau, sesute, esu ne- 
įįaprastdi dėkingas, bet tas vis- 
^as buvo mah nelauktas daly
tes. /; ... ■■

—Sakyk, Juozeli, ar dar toli 
diena.

—-Čionai Juozui buvo didelis 
nemalonumas,, nes Naručių vai
kai buvo taip išauklėti, kad

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP .... *9.50

•••h-.- - « Rūtinis važiuoju. Kiek žmoniųiti nui jos ką nors atminimui, 
mieruodavo, kada jam siūdavo nuvažiuoja, o žiūrėk ne vienas1—x •

neprijgeria nė ką. žiūrėkime, 
kad i? musų Jurgis, rodosi, ir 
nelabai sveikas vyras buvo, o 
išvažiavo į Ameriką ir dabar 
visai gerai gyvena.

—Na, gal užteks svečiuotis, 
matai, mama sakė/ kad žadi at
eiti pas muiniš padirbėti, atė
jau parnešti siuvamosios maši- 
rioš. s

—Žinau, žinau, vaikeli, bet 
norėčiau, kad ir pas mane šiek 
tiek paviešėtumei, juk taip 
greitai jau’ išvažiuosi ir paliksi 
visus gimines ir pažįstamus.

Marijona sutvarkė siuvamą
ją mašiną ir Juozas ją paėmęs 
išsinešė į riamus. Išeidamas pra
šė, kad jinai galimai greičiau 
ateitų. Juozas buvo vyras ir to
kią mašiną nešti jam buvo vie
ni juokai. Jisai nė nepajuto, 
kaip mašiną nešinas buvo prie 
savo namų.

—Na, štai turime jau ir ma
šiną, greitai žadėjo ateiti ir siu
vėja.

—Sakyk, Juozeli, iš kokios 
drobės tau siūti baltinius, iš 
bovelninės ar liniriės. Bovelninė 
lyg šiek tiek baltesnė, bet lini
nė plonesnė ir minkštesne. Be 
to, toji lininė, tai dar mano 
pasoginė, mano pačios ranko
mis suverpta ir išausta. Kada 
aš tekėjau, tai ją atsivežiau 
,kaip‘ dalį savo kraičio, o bovel
ninė tai jau Onutės ir verpti 
|r aušta*

Juozas gerai žinojo, kad mo
tina — vienas iš mieliausių ir 
brangiausių vaikui atminimų,

kokius nors rubus. Jam buvo 
kaip* ir nepatogu, / kad jis ją 
kaip siuvėją įanieįino ir pasi
rinko jau Uitą vyriškų rūbų 
siuvėją. Prisiminė i’ jisai ir tą 
pirmą nelaimingą juodo čerke
so kostiumą, kurį buvo pasiu- 
vęš geras kaiirįo siuvėjas ir su 
kuriuo taip nelaimingai teko iš
simaudyti Alsoj e. Taip galvo
damas, .Juozas ne nepajuto, 
kąip atžihgsniavb: pas Marijoną. 
Prisiminė JuožaS . ji4 tai, kaip 
pirmą kartą j jmotina atsivedė 
pas Marijoną, icįad'jįjasiutų nau
jas vaikiškas kelnaites.

- Sveika, gyvaį
kaip gyveni; svečių?

—I^ur čionat? išdriksi tokių 
brangių šyeteft^

—Sakyįti kaip greitai
tu toks dideli^ rižįįlgai ?. Augi 
pasižiūrėdamas‘ i sode di- 
džiausiąjį 
seniai buvai 
vaikutis. Getą

bet jisai mylėjo ir. savo seserį 
Onutę, todėl ir nuo jos ką nors 
norėjo turėti. Taigi jisai sura
do aukso vidurį, prašydamas, 
kad dvi poras baltinių jam pa
siutų iš lininės ir dvi poras iš 
bovclninės drobės.

(Bus daugiau)

Garsinkitės “N-nose”

Marijona,

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

vak. Nedalioj pagal susitarimą 
Ofiso Te L: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

r

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY < 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av. Į

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2248 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

jniais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI »

i

AKIŲ SPECIAIRTAl|y mTt Brazis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 S. Western Avė.

VALANDOS; 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

šitaip ne- 
tąi mažas 

______ -—r, jteprisihienu; 
kaip tavo mantyte atsivedė pas 
mario, kad pašaučiautau gra
žesnį kostidmČlįp hiOs iki tolei 
tu vilkėjai tiktoji Šlbbutę, o da
bar, žiūrėk^ vyras išau
gai, kaiįy ąžuolas.

—Taigi, taigi; Marijona- svei
ki žmonės greitai auga’.

—Girdė j du; Juozeli, Uad jau 
žadi palikti. Alšbs kaimą ir va
žiuoji į platųjį pasaulį laimės 
ieškoti. Ar nebijai* taip toli va
žiuoti vienas tąrp ^svetimų žmo
nių. Važiuojant į Ameriką rei
kės ir pėr vandenynus važiuoti, 
galima net ir prigerti.

^-j-Nei aš į
■„ii.  ------------—:—----- 2.

DR. VAITUSH, OPT. Į
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Mano 20 metų praktikavimas ( d sl ,
jūsų garantavimas ;

Optometrically Akių Specialistas ^Saro11™ pigi Nutartį
Palengvina akių įtempimą, kuris 9 vai. vakaro urpag s rtj

esti priežastimi galvos skaudėjimo ^°ų 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-l1 ų 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiamai Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at- ir nuo 6 iki 8 vakaro 
įtaisomos. šventadieniais tik susitarus
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. I Phone YARDS 7299

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

i

normalių vėžių, 
niekuomet jisai 
vo.

Motina gerai 
Juozas birželio
goję turės išvažiuoti ir kad jam 
reikalinga parūpinti keturios 
poros baltinių, keturi rank
šluosčiai ir kiti dalykai. Žino
ma, kad jos sūnūs važiuodamas 
į tolimą pasaulį turi žmoniškai 
apsitaisyti ne tiktai paviršuti
niškai, bet ir apatiniai rūbai tu
ri būti geri ir tvarkingi. Taip 
sugalvojusi motina sumanė dar 
pasitarti su tėvu ir tiktai tuo
met daryti reikiamus darbus.

—Žinai ką, tėvai, aš manau, 
kad Juozui pasiūti baltinius 
reikia paprašyti siuvėją Marijo
ną, nes mes pačios taip gerai 
ir gražiai pasiūti negalėsime.

Motin, daryk taip, kąįp tau' 
reikalinga, tiktai^ žiūrėk,> kad 
butų gerai ir kad__mųsų vaikas 
žmoniškai atrodytų. . ■

Motina ilgai nelaukdama 
tuojau nuėjo pas žiuomą Alsos 
kaimo siuvėją Marijoną. Nuė
jusi pas siuvėją tuojau jai pa
pasakojo, koks reikalas ir pra
šė, kad jinai mestų savo darbą 
ir galimai greičiau eitų pas Na
ručius. Siuvėja, kad ir neturėjo 
tokių skubių darbų, bet norė
dama Narutienei pasirodyti, 
kad jinai yra labai užimta, 
prašė, kad kokį laikotarpį pa
lauktų iki jiiiai baigs vieną sku
bų darbą. Narutienė, žinoma, 
su tuo sutikti negalėjo ir prašė, 
kad mestų visus savo darbus ir 
eitų pas juos, nes jinai pati ge
rai žinanti, — kad jų suhUs 
Juozas turi greitai išvažiuoti į! 
Ameriką. Galų gale Marijona 
sutiko, tiktai pasakė, kad atei
tų kas nors mašinos parsinešti. 
Apie tai, kiek reikės mokėti už 
darbą, Narutienė Marijonai net 
ir nepriminė, nes jinai buvo 
Naručių pastovi siuvėja.

Narutienė grįžusi namo pa
sakė, kad buvusi pas siuvėją 
Marijoną ir kad jinai sutikusi- 
ateiti pasiūti Juozui baltinius, 
bet reikalinga nueiti parsinešti 
jos siuvamąją mašiną.

Namuose buVo tiktai Juozas 
ir Onute, nes tėvas ir* An tarias- 
dirbo ūkiškus darbus laukuose.

—Žinai ką Juozeli, turi nuei
ti pas Marijoną ir parnešti jos 
siuvamąją mašiną. Nors neno
rėčiau tave kaipo svečią vargin-; 
ti, bet tir pats žinai, kad Anta
nas užimtas lauko dūrbais.

—-Mamyte, aš nueisiu, — sa
ko Onutė, — aš ją- parnešiu, ji
nai nėra jau tokia sunki.

—Ne, ne, aš pats nueisiu ir 
parnešiu, nes rūbai bus siuva
mi mari, todėl aš pats turiu ii 
pasitarnauti. %

Juozas, taip pasakęs, tuojau 
pasiėmė kepurę ir išėjo pas kai
mo siuvėją Marijoną. Siuvėją 
Marijoną jisai gerai pažinojo, 
nes jinai, iki Juozas būva 15 
metų amžiaus, visuomet jam 
siūdavo visus geresnius drabu 
žius. Eidamas pas Marijoną

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

!)

pirmas, nei aš pas-Į todėl jisai būtinai norėjo ture-

s

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMOi.(STAIGA

DIENA ir NAKTĮ
1741-1742

Klausykite tartum vaflte programų Antradienio it fteštadlenio 
metlafa, IttOf vaL ryte ii W. H, L P. stotieo (1480 KJ 

• M POVILU MALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Visi Telefonai Y AR
4605-07 8o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER *
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso •'* •

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENT1STAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

Dlt S. BIEŽIS
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

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. ĖERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th 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 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

M 

j 
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Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

• ii

ADVOKATAI
o

SL

-T

Miesto
Kamb.
Namų

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel YAKDS 3146*
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Budriko Had’jo Valanda nuo 5:30 iki 6:30 nedėlios vakare 
iš WCFL Radi o Stoties 970 Kil.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

YARds 1419

DALYSE

m iiiii u muilinu iii) ui

Ambulance

Phone YARds 0781

Phone YARds 4908

Phone Cicero 2109

YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314’ West 23rd Place

Tel. Pullman 1270

RAŠOMŲ MAŠINĖLIŲ

Išpardavimas
CORONA, ROYAL, UNDERWOOD, 

REMINGTON. 20% sutaupymas.
Po $1 g.50, $29-50, $39.50

Rašomos Mašinėlės Renduojamos.

Budrik Furniture House
3409-11 South Halsted Street

Tel. YARds 3088

miiiiiiiiitiniiiiifiiiiiiiiiiiiiiatiit

NARIAI
Chicagos,
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

Patarnavi
mas Dieną

ir Naktį

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residcncijos 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 sutartįKOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

TURIME

DliiiiiiiiiiOiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiuiiii
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Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH, ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

3354 So. Halsted Street
P. J. RIDIKAS

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

St P. MAŽEIKA

Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LitUariica Avenue

6812 So. Western Avė.
ANTHONY B. PETKUS

1410 South 49th Court, Cicero
Phone GROvehiU 0142

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califorhia Avenue Phone LAFayette 3572

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted SL 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tel.—Hyde Pirk 3395

Dr. V. E. S1EDLINSKJ
DANTISTAS

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

Tel; YARDS
Antrad., Ketvirtad., Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTB 365#

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 7^72 
3149 SO. HALSTED STREET 

TcL VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, kur 
rios garsinasi “NAUJIENOSE’’

• • 4



šeštadien., lapkričio 2, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.
• ••  ........................  ..ii I , -,į, į' ,, |»|, r<» M

Iš Politikos Lauko
DEMOKRATAI

Kam Mes Turime Tikėti: Rooseveltui, Ku 
ris Mums Daug Gero Padarė?

Ar Tiems, Kurie Mus Prasimanymais Gązdina
Rašo Teisėjas John T. Zuris

Mes amerikonai esame viena 
iš labai nedaugelio pasaulio tau
tų, kurių valdžia yra demokra
tiška ir piliečiai yra laisvi. Ka
da mes pažvelgiame aplink sa
ve ir matome didelę pasaulio 
dalį paskendusių liepsnoje ir ka
rą pavertusį milijonus žmonių 
vergais, mes nedvejojančiai esa
me susirūpinę daryti viską mu
sų galioj išlaikyti musų šal’ de
mokratija. Mūšų šalies, kaip 
laisvos žemės, ateitis dideliam 
laipsny priklauso nuo besiarti
nančių nacionalių rinkimų.

Ateitį mes galime geriausiai 
spręsti pažvelgę į praeitį. Pa
žiūrėkime kokius rekordus turi 
musų vyraujančios partijos. 
Koks yra republikonų partijos 
rekordas ir kaip praeity ji pil
dė savo pažadus? Koks yra jų 
prezidentinio kandidato rekor
das? Kas jį globoja ir kas pa
dengia jo kampanijos išlaidas, 
kurios sakoma viršija $10,000,- 
000.00. Ką jie .tikisi gauti už 
tai jei jia bus išrinktas, ir nuo 
ko, ir kaip?, »,• * -
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Mes Tų Laikų Negalime 
Užmiršti

Sprendžiant ateitį pagal pra
eitį, ar galime, ir ar turime už
miršti tą laikotarpį nuo 1928 
iki 1932 metų? Republikonii 
partijos lyderiai sako, kad tu* 
rime užmiršti; Jie labai nori, 
kad mes užmirštume, jog jie 
savo partijų vadino gerovės par
tija; kad tik per jų adminis
traciją kiekvienam puode bus 
višta ir du automobiliai kiek
vienai šeimynai. Jie nori, kad 

. .* ’ * • *»•*’ * ** ** 4 C * * *

mes užmirštume^ jog. tai buvo 
tais metais, kada jie mums ža
dėjo gerovę, tarp 1928 ir 1932 
metų, kada mės netekome savo 
namų, sayo. ąutomobilių, savo 
darbų-dhsutaupą ir pasitikėjimo 
Valdžios aparatų.. j •

. •Dabartinėje .kampanijoje mes 
matome, kadvWall Street gru
miasi ; atkakliai stengdamasis 
atgauti tą neapribotą jėgų, ku
rią? turėjo prieš- 4932 metus, 
Mes matome lįaįp žmonės, ku* 
rię yra įsimylėję <į turtus, auk- 
sa-gol^šiai, stengiasi paimti val
džios? kontrolę, .kad vėl galėtų 
auginti savo korporacijas tiek 
if taip kaip jiems patiks, ir da
rys neapribotus pelnus neatsi
žvelgdami į smulkaus biznie
riaus ir dirbančio žmogaus tei
ses. Tie žmonės kovoja su pa- 
jėgingais įnagiais — spauda, 
radio ir visa kuo ką tik dide
lės pinigų sumos gali nupirkti. 
Bet musų įrankiai yra lygiai 
pajėgingi, jei tik mes juos var
tosime tinkamai; tai musų bai
sai. Tai musų balsai nuspręs ar 
ši pinigų grupė, kuri žadėjo 
mums gerovę 1928-1932 metais, 
vėl paims musų valdžios kon
trolę.

Prisiminkime kų Demokratų 
Partija ir Prezidentas Roose- 
velt’as žadėjo mums 1932 me
tais ir pažiūrėkime kiek iš tų 
pažadų ištesėta.

Kada nekaltos republikonų 
administracijos ekonominio su
griuvimo aukos prarado savo 
darbus ir sutaupąs, tai Prezi
dentas Roosėvelt’as pirtniausia 
pąsirupino suteikti toms au
koms maisto, rūbų ir pastogę. 
Kada forklozurų epidemija gra
sino atimti iš sunkiai dirbusių

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
H0l-LYW00D INN Prop. 

Svetainę renduojam suvirinki* 
mamv, parėtos, vestuvėms ir vi* 
> šokiems paręngimams.
2417*19 WE8T 43RD STREET

; CMiea<o, H|. v

vyrų ir moterų jų namus, ku
riuos jie įsigijo tik per pra
kaito liejimų ir didelį taupumų, 
tai jis įsteigė H.O.L.C. ir per 
šią įstaigą išgelbėjo šimtus iv 
tūkstančius namų. Savo greitu 
ir drąsiu pasidarbavimu jis su
stabdė bankų paniką ir įvedė 
taupmenų apdraudą kiekvienai 
sąskaitai iki 35,000. Jis pasirū
pino pristatyti labai reikalingų 
tvenkinių kas nupigino elektros 
kainą. Jis ir jo partija įvedė 
įstatymus apsaugojimui dirban
čio žmogaus nuo perilgų valan
dų ir vergiško atlyginimo, šię 
įstatymai tuo pačiu apsaugojo 
tuos samdytojus, kurie norėjo 
mpkčti tinkamą atlyginimą už 
tinkamos dienos darbų, nuo prą- 
kaitą-šiurbančių-dirbtuvių < 
ruotojų, kurie rūpinosi vien 
savo pelnu.

Jis žodžio Laikėsi
Jo administracija beveik 

siškai panaikino vaikų darbų, 
kas buvo juoda dėmė auklėji
me musų jaunosios kartos. Jis 
į-vedė Sočiai Security, kuri ap
rūpina kiekvieną darbininką 
įplaukomis' nedarbo metu ir su
laukus senatvės. Verti biznie
riai gavo finansinę pagalbą. Mi
lijonai jaunų vaikinų, ne dėl 
savo kaltės neturinčių darbo, 
gavo sveiką, budų-stiprinantį 
užsiėmimą C.C.C. stovyklose. 
Visa tai jis žadėjo ir visa tai 
jis ištęsėjo.

Siekiant šių pagerinimų, kiek
viename žingsny prezidentui 
Rooseveltui aštriai priešinosi 
republikonai. O dabar repubĮi- 
konai žada dar daugiau pada
ryti už demokratų administra
cijų. Jie sako, mes neturime 
balsuoti už prezidentų Roose- 
veltų, nes jis esą norįs būti dik
tatorium, arba, kad jis pasiųs 
musų vyrus į Europą kariau
ti, arba, kad visa musų? šalis 
subankrutuos,;. . . j <

Jie Ir Tada Mus Gązdiho!
Argi, j galime męs užmiršti, 

kad ir 1932 ir 1936 mętais re- 
publikdnų partija ir Wall Street 
piniguočiai mums sakė, kad' baU 
sus dalykai dėsis jei demokra
tų kandidatas, prezidentas Rbo- 
sevelt'as bus išrinktas ? Mes da
bar iš patyrimo žinome, kad jie 
tik bandė liius išgąsdinti ir su
maišyti. Mes atminsime visus 
tuos pareiškimus, kurie, pasi
rodė, visi buvo neteisingi.

Mes taip pat atminsime, kad 
ir praeity visi didieji laikraš
čiai buvo prieš Prezidentų Roo- 
sevelt’ą, lygiai kaip ir šiandien. 
Bet mes žinome, reikia daug 
pinigų didelius laikraščius lei
sti, ir, kad jie turi remti didį
jį bi?nj ir Wall Street’į, nes šie 
laikraščius palaiko savo garsi
nimais.

Kuo mes turime tikėti? Ar 
žmonėmis, kurie bando sustab- 
dyti progresą, bet rinkimams 
atėjus sako, kad jie už progre
są, ar tikėti tais, kurie davė ge
rus pažadus ir juos ištesėjo? 
’Argi galime mes rimtai pri
imti tuos naujus pažadus, ku
riuos mums bruka Wall Street? 
Ar patikėsime jų gąsdinimams 
ir grasinimams? Turėjome su 
tais dalykais jau patyrimo ir 
žinome ko jie verti.

Stovėkime šiandien visi su 
žmogum, kuris savo darbais pa
rodė mums, jog yra vertas mu
sų pasitikėjimo; su žmogum, 
kuris atstovauja mus visus, ar 
tai silpnas ar stiprus, turtin
gas ar biednas.

Išrinkime Franklin DZ Roose* 
vėlt’ų, ir visus tuos, kurie pa
dės jam. Balsuokime už visą 
Demokratų Tikietų. (Sp.)

opę- 
. tik

republikonai
4     11 ,, ■ ■ w.ii

Štai Kaip ReikiaBalsuoti Lapkričio 5d
NESKUBĖKIT KRYŽIUKO DĖTI!
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Jis padarė darbo žmonėms daug gero
Neseniai įvyko susirinkimas (nesvarbu kas bus išrinktas. Bet 

Lietuvių Kriaučių 269 lokalo dabar Unija savo gaires pasuko 
Amalgameitų Unijų, Amalga- į kitą pusę ir pradėjo imti ak- 
meitų centre, Ashland ir Van 
Buren. , ..

Kaip ir visados pirmiausiai 
buvo išduoti raportai iš unijos 
veikimo. Mat, kiekvienam kriau- 
čiui yra svarbu žinoti, kaip ei
na darbai ir kiti organizacijoš 
dalykai. • ;

Apie darbus negalima beveik 
nieko pasigirti, nes? “ready- 
made” šapos savo sėzoną'7 jau 
užbaigia, o special šapoše, kaį- 
me.turėtų, būti pati darbymete, 
darbas dar šlubuoja. ; č.\

Organizuoja Pirštinių 
Darbininkus ?:

. Y ra dedamos pąs (angos
organizuoti pirštinių,; darbiniiiĖ- 
kus, kurių esamą;;kęlętąs,'šimtų 
Chicagoj, ir ta& darbiujęįna pir
myn. Manoma, ' Jis-’, pilnai 
■pasiseks. '

• Taipgi buvo patiektas rapor
tas. iš Amalgaineiiųi“ kohfęręn-
ci j os, kuri į vyko; .į Milyvaukėę, 
Wisconsine. / Reikia- -priminti;.
kad pirmiau Amalgameitų ųni-

Svąrbi diena 5-ta diena lap
kričio jau čia pat. Piliečiai jau 
turi nusistatymų už kų balsuo
ti. Dieną iš dienos skaito laik* 
rašČius, klauso radijų, lanko su
sirinkimus, tad negąli būti pa
siteisinimo — “Nežinau už ką 
balsuoti”. Prie to gyvenimo, 
praktika parodo jau 8-ni me
tai kaip turim Demokratiškų 
valdžią ir dar galim juos lai
kyti, jeigu jie to užsitarnavo. 
Nepolitiškai žiūrint drąsiai sa
kau, demokratams užtenka. Per 
tuos aštuonius metus apkrovė 
gyventojus įvairiais taksais ir 
dar didesnių pasikėsinimų tu
ri. Jeigu Demokratai didžiumoj 
laimės rinkimus, tai tuojaus 
tam tikras bilius bus pravestas. 
O jisai paliečia daugiausia bied; 
huomenę, Juk visuomet taip 
yra — pirmiausia ir daugiau
sia nukenčia biednuomenč, tos 
darbo skruzdės. Nes neturim 
savo kliasos atstovų kongrese 
nei senutė. Ten tik turčių rei
kalai yra ginami.

Green
, Jeigu mes parodytume vie
ningumą, susipratimą, tai ta 
turčių saujelė turėtų musų klau
syti. Juk yra sakoma, nuo di
džiumos viskas priklauso. Duo
kim progą republikonams. Vai-

stiją turim laimėti. Ypatingai 
į gubernatorius — D. H. Grėen.

Brooks
Apie jį prielankiai ir patys 

Demokratai kalba, tad jisai tu
ri būti išrinktas. Taipgi plačiai 
žinomas C. W. Brooks eina į 
senatorius. Butų galima sumi
nėti daug vardų atsakomingų 
vyrų, kurie turi daug metų 
praktikos šalies yaldyme. Yra 
gerų ir iš demokratų pusės. Bet 
kaip sakiau, duokime progų ir 
būtinai reikalingą permainų. 0 
matysime, jog tas išeis į nau
dą mums patiems. Tad, pilieti, 
atydžiai apmąstyk praeitį tų 
8nių metų ir balsavimo dienoj 
5tą dieną paėmęs tų didelį ba
lintą neskubėk rašyti didelį kry
žių, o atsargiai skaityk vardus 
ir dek daugiau s negu vienų kry
žiukų. Tik susimildamas nepa
gadink balioto.

Ne politikas.

Elect

JUDCE OSCAR

NELSON
Republican Candidątc 

for

State’s Attorney
Judge Nelson 
Will Protect 
Both Industry 
And Ląbor. He 
Will x D r i v e 
Gangland Out 

Of Cook 
County.

tyvųrhą rinkimuose. Tad ir bu
vo sušaukta konferencija pen
kių valstijų, kaip tai Iowa, Min
nesota, Missouri, Illinois ir Wįs- 
consin.
Delegatų Tarpe Keli Lietuviai

' • ' • ' • .• .'Y ‘3 ' ■
Delegatų į tų konferenciją 

buvo atsilankę 479, tame skai
čiuje buvo keturi delegatai iš 
lietuvių 269 lok'alO.
. Konferencija praėjo su dide
lių upu ir visų noras buvo, kad 
prezidentu butų išrinktas Roo- 
sęveltas. Taipgi priimtos kelios 
pezoliucijoš. / • ;
;; • Roo^evelto Nuopelnai 
» i j • \ tj., v .".•*• «*d *i 1 * • • i

/;3^aip:Visiems. yra žinoma, 
Roęsevęlto/ laikais buvo; pada
ryta? darbininkams daug nąu? 
dmgų dalykų, kaip tai senatvės 
pensijos,, bedarbes fondas, .-Šų- 
rėgplįąyirnas valandų ir mini- 

• mum algų ir; ,.daug kitų daly? 
kų.; Tad,- Amalgameitų unijos 
nusistatymas ir yra, kad kriau- 
čiai ne tik balsuotų už Roose-

ja nesirūpindavo politika arba veltą, bet ragintų ir kitus taip 
nes buvo manoma, balsuoti. X. š.

thing Workers of America in 
Iowa, Minnesota, Missouri, Illi
nois, and Wisconsin acting in 
behalf of their families, we 
hereby pledge that we shaĮl 
unite our strength with all 
other ląbor and Progressive 
groups, gi’ving all our energy 
and ability to this end: that 
President Franklin D. Roose
velt will be gloriously returned 
to Office on November 5th.

Patariu Visiems
Lietuviams balsuoti už

Prez. ROOSEVELTĄ
kuris yra daug gero padaręs 
dėl Amerikos žmonių ir ne
klausykite jo priešų šmeižtų.

JUOZAS
NAKROŠIUS

3346 SO. WALLACE ST.

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ

“PILIETYBES
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

SU?

rinkimais.

Rezoliucija Už Prezidento F. D. Roosevelto 
Kandidatūrą

(Priimta Amalgameitų Unijos Penkių Valstijų, Iowa, 
Missouri, Illinois ir Wisconsin konferencijoj, kuri Įvyko 

Milwaukęę, WĮsc.)
The Amalgamated Clothing 

Workers of America has given 
consistent support to President 
Franklin D. Roosevelt during 
the seven years in which he 
has been in office. This support 
was granted to him upoh the 
basis of his electįon pledges 
and for the integrity with 
which he has fulfjlled these 
pledges to the people.

Under President Roosevelt’s 
leadership, the nątįon has wit- 
nessed a serįes of remarkable 
sočiai and economic ; ręforms. 
Outstanding amopg the achieve- 
ments of the pas t eigh t years 
are the Sočiai Security pro
gram, Unemploymėnt Insurance 
and 61d age pnotečtion, the 
Wagner Labor Relations Act, 
the Wage-Hour Law, the tre- 
mendous public power projects, 
low-rent housing/ aid to the 
farmers and adeųuate relief 
standards for the jobless.

Bečfause we ?tl|ę peces- 
sity of four pio^e years such 
progresą, the • Amalgąmątėd 
was one of the leaderš 4n • the

J JMI oi

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

/r S THRIFTY 
to uAe Gypsy

Lietuvių Demokratų Darbuotės 
KALENDORIUS

' ŠEKMADIENJ, I.AI’KlilCIO :Wi:į--2:0(l vai. p,> pietų, 12- 
to Wąrdo Lietuvių Demokratų Kliubo mitingas, Darius- 
Girėnas salėje, Wm. A. Popeli, pirmininkas.
7:30 vai. vakare—9-to Wardo Lithuanian Political Club 
mitingas, Ali Saints parapijos salėje, 107th ir Wabash, 
S. Petronis, pirmininkas.

LAPKRIČIO 3—Wesf Pullman Citižens Club, Masinis Mi
tingas, St. Pcter and Paul. Salėj ė, 123rd, ir Emerald, 
2 yak popiet. p, ' ■■, t . ■ • • ............. . .

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

TINTS andDYES
p«nnUs you can 
r«n«w drapariM. 
Unan«. lingaria. 
ate, 26 smart 
shadas. “Dip te 
tint — Boti ta 
dye f*

10c 3 UŽ 25c

AT Alt DRU6 AND NOTION COUNTfRS

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI, Sav.

KALBOS
Auditorija, 

nuo 8 iki 9

PREZIDENTO ROOSEVELTO RINKIMINES
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 2, Municipialė 

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

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

savo namų
I

campaign. to draft Roosevelt 
for re*election in 1940. Since 
this action was taken lašt May, 
the steady march of events has 
borne out the wisdom of our 
decision. An emergency has 
arisen which threatens the na- 
tional safety of our country. 
The defense program, so au- 
spicioušly launched by the Pre- 
sidėnt, would suffer serious in- 
terruption if a change in ad* 
ministration were affected. 
Ėurther than that the crisis 
makes it imperative that the 
expericnced leadership of Roo
sevelt be available to the na- 
tion in the eritičal days ahead,

President Roosevelt has fųr* 
ther jųstified our confidence 
by his firtįi dėclaration that 
there shall be no encroachment 
pn labor rights or standards'bę- 
caųsc of the defense emergen
cy. That dėclaration is fully in 
acc-ord with the philosophy and 
record of the man as we know 
him.

' ępiOOO / mem* 
bers of Thei Clo*

z

Amerikos Naudai ir Palaikymui Jos 
Demokratiškos Valdžios Formos 

Ir Visur Esančių Lietuvių Naudai

BALSUOKITE ® DEMOCR ATI C
Paženklydami kryžiukų ratelyj jus balsuokite

už PRESIDENT ROOSEVELT
Ir visus Demokratų kandidatus kurie prisė- 

kė jj remti, jų tarpe ir jūsų draugas,

Kongressmanas A. J. SABATH Kongresui

A

f (&v.

p v-r, 20
l

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit! 
IKI LAPKRIČIO 15 

Pečiams Aliejus Gal.
Ne mažiau 400 gal. V 
Fumasams Aliejus Gal.
Ne mažiau 150 gal. O

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

Visi Lietuviai 
Reikalauja

PLEITll
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina

ir aukšč.
GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus- viena .... C 4 ■OO 
diena ■ ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2458 WEST 63rd STREET

Prospect 2174 
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA 
Valandos nuo 10 iki 9, seredomis 
patai sutarti. Fleitai raminami 
tik gavus orderius ir (spaudas 

nuo laisnluotų dentuni.

j



NAUJIENOS, Chicago, m.
v

šeštadien., lapkričio 2, 1940

naujienos
The Ltthuanlan Daily News 

Pubfohed Daily Escept Sunday by 
The Lithuanian Netvs Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Malter 
March 7th 1014 et the Post Oftice 
of Chicago, UI., Under the lact of 
March 3rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams _________________ $8.00
Pusei metų .r..w___________  4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams _______ 1.50
Vienam mėnesiui ...... ..................75

Chicagoj per išsiuntihėtojus:
Viena kopija _____________ 3c
Savaitei .................................. 18c
Mėnesiui ....... ................  75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ......___ ......... ........... $5.00
Pusei metų ........................  2.75

• Trims mėnesiams .... ......... 1.50
Dviem mėnesiams ............... 1.00
Vienam mėnesiui ....._______ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .................................  $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams  ......  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mbhfey 

Orderiu kartu su užsakymu.

APŽVALGA-^
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Rinkimai ir balsuotojai
Jungtinėse Valstijose yra daugiau kaip 80 milijonų 

piliečių, 21 metų arba vyresnio amžiaus. Jie visi galėtų 
ateinantį antradienį balsuoti. Bet daugelis jų nėra užsi
registravę, kitus nuo balsavimo sulaikys ligos arba šiaip 
kokios nors kliūtys. O milionai piliečių neis balsuoti dėl 
to, kad jie nepaiso, kas bus išrinktas.

Apskaičiuojama, kad balsavimuose dalyvaus kokie 
50 milijonų žmonių. Tai bus didžiausias skaičius balsuo
tojų visoje šio krašto istorijoje. Nėra abejones, kad šiuo
se rinkimuose ir lietuvių piliečių dalyvaus daugiau, ne
gu kada nors iki šiol.

Tuos balsuotojus stengiasi pasiekti ir pakreipti sa
vo pusėn įvairios partijos, o labiausia, žinoma, demokra
tai ir republikonai. “Naujienos” nėra susirišusios nė sU 
viena iš jų. Tarpe musų skaitytojų yra įvairių nuomonių 
žmonių, ir dienraščio pareiga yra, kiek galima, duoti 
jiems visiems progą išsireikšti ir pasidalinti mintimis. 
Šita proga abiejų didžiųjų partijų šalininkai gana pla
čiai naudojasi. “Naujienos” deda jų straipsnius bei pra
nešimus, o taip pat ir skelbimus.

Musų skaitytojai jau yra tiek apsišvietę, kad jie su
pranta, jogei laikraščio nusistatymą reikia skirti nuo 
minčių, išreikštų straipsniuos, kuriuos prisiunčia asmens' 
arba organizacijos, remiančios tuos arba kitus kandida
tus. Be to, visiems yra žinoma taisyklė, kad redakcija 
neatsako už skelbimų turinį.

■' i? v’’ ' 4^"'* * * * * • ’1 ’“Naujienoms” rupi labiausia, kad lietuviai piliečiai, 
prieš eidami balsuoti, rimtai ir visapusiškai apsisvarsty- 
tų. Tiktai tuomet jie atliks savo pilietinę priedermę są
moningai.

NAUJAS “JAUNIMO” 
NUMERIS ’

Išėjo iš spaudos naujhs ‘‘Jau
nimo” numeris -— kaip buvo 
prižadėta, lapkričio 1 d. Toliaus 
“Jaunimas” žada eiti regulia
riai, du kartu per mėnesį: 1-ą 
ir 15 d.d. kiekvieno mėnesio.

To pusiau-menesinio žurnalo 
redakcijos Štabas tapo praplėš
tas. Be to, yta suorganizuotas 
rėmėjų būrys, į kurį įeina jau- 
nuoliai-ės iŠ įvairių jaunimo 
klubų, chorų ir t.t. Rėmėjų ko
miteto sąstatas yra toks: Bruno 
Brooks — pirmininkas, Frank 
Alis — vice-pirmininkas; Kiti
mą Ascilla — sekretorius; Jo- 
sephine Miller — iždininkas.

Savo pareigas šis komitetas 
eis iki galo metų, o ateinan
tiems metams bus išrinktas 
naujas komitetas.

“Jaunimas” yra bepartyvis 
laikraštis, pašvęstas Amerikos 
lietuvių jaunuomenes reika
lams. Dauguma jo straipsnių it 
žinių yra rašomi anglų kalba, 
bet editorialai rašomi lietuviš
kai. Prenumerata tiktai $1.00 /
metams. Jisai yra gana plačiai 
pasklidęs ne tiktai Chicagoje, 
bet ir rytinėse kolonijose.

“Naujienos” linki “Jauni
mui” geriausio pasisekimo.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖ

Komunistų šulai, kurie tą 
klaidžiojantį žmogelį priėmė į 
savo avinyčią, turi paaiškinti, 
ką jie suprasdavo po tais žo
džiais, kad reikia ginti “nepri
klausomą Lietuvą”, jeigu jie 
dabar skelbia, kad nepriklauso* 
mos Lietuvos nebuvo.

Silpnos tautos.
Kai dėl to “ex-skk>kininko” 

argumento apie Lietuvą, kad ji 
negalėjusi būti nepriklausoma/ 
nes ji buvo '‘silpna”, tai čia yra 
grynas nonsensas. Tokiu “argu
mentu” remia savo grobuoniš
ką politiką visi imperialistai, 
bet yra gėda šitaip “argumen
tuoti” žniogui, kuris mušasi į 
krutinę, girdamasis savo atsida
vimu darbininkų klasei.

Jeigu silpnos tautos “negali 
būti nepriklausomos”, tai tuo
met “teisingai” pasielgė Italijos 
fašistai, kurie užkariavo Etio-> 
piją ir Albaniją; “teisingai” pa
sielgė japonai, užpuldami Kini
ją; “teisingai” daro Hitleris, pa
vergdamas daugiau kaip pustu 
zinį silpnų tautų.

Bet visi padorus ir protau
jantieji žmones šitaip nekalba. 
Jie sako, kad aukščiau paminė
tieji fašistų, japoną ir nacių 
žygiai prieš silpnąsias tautas 
yra biaurųs smurto darbai.

Tas faktas, kad stipresnė val
stybe gali užpulti ir pavergti

St. Miščikas-žiemys.

Teisingas kelias visuomet 
tikslą pasieks!
\ i, M.'M *■».

(Tęsinys)
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Tik klaidingas Markso supra
timas gali padiktuoti diktatū
ros pateisinimą tokį, kokį mes 
matome Rusijoje ir kitur.

Marksas numatė proletariato 
diktatūrą vien kaip pasaulio 
daugumos gyventojų valią, bet 
ne tos daugumos vienos kruve-' 
lės, kaip tat atsitiko Rusijoje,1 
kur proletariato vardu kalbėjo 
vien komunistai arba Vokieti
joj šiandien to pat proletaria
to vardu kalba hitlerizmas.

Ir todėl tik ant šitokio, gra
lio materialistinio istorijos su
pratimo atsistojus, galima imti 
pavyzdžius iš istorijos. Ir todėl 
istorijos pavyzdžius reikia imti 
ne iŠ žmogaus silpnybių ir pa
našumo žiūrint, bet iš to pat 
žmogaus darbų suteikiant dau
giau laisvės žmogaus, atskiro 
individo vystymuisi.

Ir todėl tik tie galėjo sulauk
ti savo gerbūvio, kurie nežiūrė
jo vien savęs, bet visos žmoni
jos vystymosi, kurie tikėjo, jog 
žmogui svarbiausia laisvas vy
stymasis, o ne bet kokia vergi
ja dėl tariamos laisves ar ma-> 
terialio gerbūvio. Didžiausia 
klaida tų, kurie galvoja jog 
materializmas rūpinasi vien 
skilviu, nieko panašaus, jis ru-

Geriausiu pavyzdžiu yra ta 
pati Francija, kuri šiandien, lyg 
iš archyvo išlindus nori atgai
vinti tai, ko niekuomet Prancū
zijoje negali būti ir nebus!

Tai du pasauliai, kurie nesu
tampa, bet kurie neteisingai su
prasti, tai: Petain valdžia ir 
gen, de Baulle, kuri susiforma
vo Anglijoje, bet kuri daugiau 
atatinka Prancūzijai, negu Pe
tain ir Lavalio projektuojama 
sistema. Tik kai kas nenori to. 
suprasti.

Galima generolą Dc Gaulle 
kaitinti tarnavimu Anglijos im
perializmui, bet negalima ne
pripažinti, jog jo skelbiama ir 
kovojama apsisprendimo Pran
cūzijoje laisvė daugiau atatinka 
pačiai Prancūzijai, negu Petain 
ir Lavalio skelbiamas totalita
rizmas.

Prancūzija po Didžiosios Re
voliucijos, kuri pirma parode 
ne tik proletariatui, bet ir vi
sam pasauliui kelią mesdama 
obalsius: LYGYBĖ, BROLYBĖ, 
LAISVĖ, niekuomet negali grįž
ti atgal, nors tai jau tiek kar
tų buvo mėginta pradedant Na
poleonu pirmu ir baigiant Na
poleonu trečiu, kuris pralaimė
jo prie Sedano ir rodos, turėjo 
galutinai įtikinti prancūzus, jog 
kelio nėra atgal. Bet atsirado

euzijos istorijoje svarbią rolę.
Gal ir man šie trys vardai 

butų buvę svetimi, jei likimas 
nebūtų mane sviedęs P. Ameri
kos' kontinentan, bet čia šie 
tfys vardai žinomi ir jų role 
aiškiausiai nušviesta, geriau, 
negu pačioje Prancūzijoje.

šie trys žmones buvo emi
grantai iš Prancūzijos respubli
kos iešką vietos gyventi, kuo
met Prancūzijos sostan atsisė
do Napoleonas IlI-čias.

Jie trys atvyko Urugvajui!,, 
kurios kariuomenėn man ne
trukus teks tarnauti, taip pat 
kaip emigrantui, bet žmogui, 
kuriam visas pasaulis yra tėvy
nė. j

Jie atvyko tuoj po Napoleo
no IH-čio pasiskclbimo impera
toriumi. Jie visi trys bėgo nuo 
imperatoriaus, nuo žmogaus, 
kuris norėjo pasukti istorijos 
ratą atgal.

Tuo laiku Montevideo, Uru
gvajaus sostinėje, buvo nema
ža Argentinos emigrantų užsi
likusių dar nuo Rosos diktatū
ros Argentinoje laikų. Tai bu
vo maždaug 1852 m.

Tuo laiku tebeėjo Montevide 
oje argentiniečių leidžiamas lai
kraštis “EI Comercio dėl Pla- 
ta”.

Atvykę tiys emigrantai — 
prancūzai kreipėsi prie redak
toriaus su menku prašymu: lei
skite mums rašyti apie Pran
cūziją, kaip šiandien gen. Dc 
Gaulle sako anglams “Leiskite 
mums kovoti už Prancūziją1.”

Ir jie trys rašė, liejo ką šir-

Maistas prieš gyvastį
Telegrama iš Maskvos vakar pranešė, kad to miesto 

teismas pasmerkė mirčiai 8 asmenis, kurie buvo nuteisti 
masinėje 45 žmonių byloje dėl “organizuoto mėsos vogi
mo”. Jie buvo kaltinami pavogę mėsos už 500,000 rublių1 
iš prekinių traukinių ir sunkvežimių, kuriais mėsa buvo 
pristatoma parduotuvėms.

Trys kaltinamieji buvo išteisinti, astuoni nuteisti su
šaudymui, o likusieji 34 gavo įvairias kalėjimo bausmes.

Tai labai budingas epizodas (atsitikimas) sovietų 
Rusijos gyvenime. Valdžia baudžia mirtim už vagystę! 
Tokio dalyko nėra nė vienoje civilizuotoje šalyje. Civili
zuoto pasaulio akyse joks daiktas nėra vertas to, kad už 
jį žmogus turėtų mokėti savo gyvastim. Bet pas Rusijos 
bolševikus yra kitaip: gyvulio mėsa jiems brangesnė, ne
gu žmogus! (

Antra vertus, reikia stebėtis, kad Rusijos žmonės 
ima tokią baisią riziką, vogdami maistą iš traukinio va*1 
gonų arba valdžios sandėlių. Jeigu toje piktadarybėje da
lyvavo daugiau kaip keturios dešimtys žmonių, kurie bu
vo “susiorganizavę” ir vykino ją per keletą metų (nuo

Vienas buvęs komunistas, pa
skui nuėjęs pas “sklokininkus”, 
o dabar vėl grįžęs į stalininkų 
gardą, bando įrodyti, kad ir 
prieš bolševikų okupaciją Lie
tuva jau “nebuvo” nepriklauso
ma. Jisai rašo:

“Didžiausia nesąmonė tvir
tinti, buk Lietuva buvo ne
priklausoma ir savarankiai 
tvarkėsi pasaulinėje, politiko
je. Ji visuomet turėjo klau
syti galingųjų valstybių^ Ki
taip juk ir negalėjo elgtis 
silpna būdama. Dėl pavyz
džio galima priminti, kad ir 
Lenkijos ultimatumą, kovo 
17 d. 1938 m., kuriame (Len
kija) pareikalavo atnaujinti 
politinius • ir ekonominius 
santykius su Lenkija ir išsi- 
žadėt Vilniaus. Ir Lietuva iš 
pildė tų didžiausių Lietuvos 
skriaudikų reikalavimą. Ne- 
kitaip buvo ir su Klaipėdos 
klausimu. Argi Lietuva sava
rankiai ir nepriklausomai 
tvarkydamosi butų išsižadė
jusi to krašto?”
šitaip tas kailio maišytojas 

argumentuoja, ir komunistų 
laikraščiai, kurie tą jo rašinį 
paskelbė, nepadarė jokios pa
stabos. O kaip čia seniai Anift* 
rikos lietuviai komunistai, 
šaukdavo žmones “ginti Lietu* 
vos nepriklausomybę”, rašyda
vo pro testo rezoliucijas prieš 
lenkų ir vokiečių žygius, pažei
džiančius Lietuvos nepriklauso
mybę, ir net ragindavo publiką 
aukoti pinigus į Lietuvos Gin
klų Fondą! Jeigu Lietuva jaU 
tuomet “nebuvo nepriklauso* 
tti'a” tai kam gi jie veidmainia-

savo kaimyną, anaiptol nereiš
kia, kad turi teisę laisvai gy
venti tiktai pačios galingosios 
imperijos. Jeigu mes tai pripa
žintume, tai turėtume tuomet 
sakyti, kad šiandien pasaulyje 
tėra tiktai: kokios trys arba ke
turios valstybės, kurios “užsi
pelno” butir nepriklausomos, o 
visos kitos tautos privalo joms 
vergauti. Juk net ir Franeuzija 
pasirodo /‘silpna” kovoje prieš 
Vokietiją.- 1

Bet jėga ųera teisė. Kai apsi 
ginklavęs banditas užpuola ir 
apiplėšia beginklį žmogų, tai 
mes nesakopie, kad bandito au
ka “nėgaląjų” būti paliktas ra
mybėje. Mes banditą smerkia
me ir ieškome būdų apsaugoti 
ramius žmones nuo banditizmo. 
Panašiai yra ir su tautomis.1 
Kai lenkai ultimatumui privertė 
Lietuvą atsižadėti Vilniaus, mes; 
lenkus smerkėme ir sakėme, 
kad jie sutrempė Lietuvos tei* 
sės; tą patį mes sakėme, kai 
Vokietijos naciai, grasindami 
Lietuvai smurtu, atplėšė nuo 
jos Klaipėdą. Na, o Rusijos boi- 

’ Ševikai pasielgė su Lietuva 
daug aršiau, negu lenkai ir vo
kiečiai.

Rusijos bolševikai pagrobė ne 
kokią nors Lietuvos provinciją, 
bet VISĄ LIETUVĄ. Ir kuomet 
jie padarė Lietuvai šitą didžiau
sią skriaudą, tai tas •exsldoki- 
ninkas bando juos pateisinti, 
pasakodamas, kad tokio dalyko, 
kaip Lietuvos nepriklausomybė, 
visai “nebuvo”!

Štai kokią'' “logiką” dabar 
Vartoja Maskvos pakalikai, ir 
kartu su jais, tasai nelaimingas 
klajoklis, kuris blaškosi iš vie-

pinasi visu žmogumi ir tai ma
terializmas ! Marksizmas nebe- 
pripažįsta žmogaus dualizmo, 
kurį skelbia mistikai, bet talpi 
pat negali paneigti žmogaus vi
sų prigimties įpatybių, kurios: 
jame pasireiškia ir kurios suda
ro jo “Aš”.

Todėl ir svarbu pažymėti, jog 
materializmas nėra skilvio 
klausimas, kaip tai nori mate-: 
rialistinio istorijos supratimo 
priešai išaiškinti, bet taip pat 
nėra žmogaus dualizmas, nes 
nieko nėra žmoguje, kad ne
būtų iš materijos, iš gamtos ir. 
kas nesibaigtų su gamtos nuo
statais, t. y. nėra amžinybės jo 
dvasiai, kaip nėra jo kunui.

Jau prof. Fraude materialis
tiniame supratime įnešė naują 
elementą, kurio ne visi dargi 
marksistai nori pripažinti, bet 
kuris yra esminis, būtent pasta
tęs šalia savisaugos instinkto 
dar taip vadinamą kartos pali
kimo jausmą, kuris taip pat įei
na į savisaugos instinktą, ‘ l>ct 
kuris ne visai buvo suprastas 
senųjų marksistų, kurie savi
saugos instinkto pamatau buvo 
padėję vien taip vadinamą 
Darvino “Kovos už būvį” dės
nį.
, Bet lai jau atskiras straipsnis 
ir nenoriu skaitytojus vargin
ti nepilnais posakiais, nes tai 
butų vien klaidinimas, bet tuo 
norėjau pasakyti, kad marksiz
mas, kaip ir materialistinis is
torijos supratimas nėra kažko
kia nepajudinama dogma, bet 
vien pažvalga į žmogų ir jo 
veiksmus iš žmogaus taškare- 
gio įr todėl, gal būti papildoma 
nenukrypstant» nuo pačio pa-

žmonės, kurie ne vien iš noro 
gelbėti kas galima po pralaimė
jimo griebiasi senų metodų, bet 
iš įsitikinimo, jog tai Prancū
zijos kelias, nori pasukti gyve
nimą prieš tėkmę.

Jie tikrai nežino istorijos ir 
nemoka pasirinkti pavyzdžius. 
Nejaugi jiems nieko nesako šie 
vardai: Jacųnes, Larroąue ir 
Peyret ?

Tįesa, dargi gabus Prancūzi
jos istorijos žinovai užsienie
čiai šių vardų neprisimins, nes 
juos nustelbia Wallon, paskuti
nės Prancūzijos respublikos 
konstitucijos autorius. Bet jei 
Šių trijų vardų nežinojimas pa
teisinamas svetimtaučiui, nie
kuomet jų negali užmiršti ar
ba nežinoti prancūzas, kuriais 
skaitosi Petain ir jo šventa iš 
Hitlerio malonės kompanija.

Ir šie trys prancūzai gali bū
ti pavyzdžiu mums lietuviams 
dabartiniu laiku, kuomet atsi
dūrėme vėl okupantų naguosna.

IV.
Kas yra tie Jacųucs, Larro- 

cpic ir Peyret?
Tai trys prancūzai, kurie su

prato, jog Prancūzija pergyve
nus Didžiąją Revoliuciją, kuri 
praskynė kelią visam pasauliui 
negali virsti senojo pasaulio 
gaivintoja, bet visuomet turi ei
ti pirmyn, prie vis didesnio 
žmogaus išlaisvinimo.

Tiesa, dargi šešių tomų Pran
cūzijos istorijoje aš šių trijų 
Vardų nesutikau arba jie buvo 
paminėti tarp kitko, neįverti
nant jų rolės, bet visgi juos rei
kia šiandien ypač iškelti, nes 
jie suvaidino tos pačios Pran

elyje turėjo, kalbėjo kuo tikėjo, 
tikėjo tuo, ko dėka įvyko Di
džioji Prancūzijos revoliucija, 
kurios dvasią tuomet norėjo 
pasmaugti Napoleonas 111-čias 
ir dabar Petain.

Emigranto duona karti. La
bai karti. Daug kartesne ir sū
resne, negu keno kito, nes rei
kia ne tik žiūrėti savo skilvio, 
bet ir. .. bendro reikalo ir 
bendro reikalo reikia žiūrėti 
dauginu negu savęs.

(Bus daugiau)

ĮVAIRIOSŽINIOS
Nelauktas netaktas

WILMINGTON, Del., .spalių 
31 d. — Wendell Willkie labai 
nepatenkintas vakar pasakyta 
Roosevelto kalba. VVillkie pasa
kė, kad jis ne 12,000 orlaivių 
užsakytų britams, bet daug di
desnį skaičių, jeigu tiktai jį iš
rinktų prezidentu. Kritikavo 
prezidento posakį:—Mano Am
basadorius Šv. James dvare.

Buvusieji Amerikos preziden
tai nesakydavo, kad jie turi sa
vo ambasadorius kokioj nors so
stinėj, bet pridėdavo, kad am
basadorius yra Suvienytų Val
stybių arba visų amerikiečių. 
Ligi šiam metui ir Rooseveltas 
panašaus išsireiškimo nevarto
jo. Tokį kalbos toną vartoja ka
raliai ir diktatoriai, o F.D.R. 
lokiu nėra.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE^
1937), tai galima suprasti, kad jie statė save į labai di
delį pavojų, kuomet Rusijos įstatymai yra tokie astrus. 
0 betgi jie tai darė.

Čia ateina į galvą paprastas klausimas: Kada žmo
nės rizikuoja savo gyvastimis, vogdami maistą?

Atsakymas yra paprastas: Tada, kai jie yra despe
racijoje, kai jie badauja arba kai jiems gręsia badas.

Įstatymas, baudžiantis mirtim už paisto vogimą) yra 
išleistas Rusijoje ne dabar. Jau prįeš keletą metų buvo 
pranešimų iš sovietų žemės, kad tenai sušaudo valstie
čius, sugautus bevagiant grūdus iš kolchozo svirno.

Tai reiškia, kad maisto vogimas Rusijoje yra labai 
praplitfs ir jsisenėjęs reiškinys. Tur būt, ir bausme UŽ 
tai yra tokia žiauri. Tačiau, nežiūrint to, kad nusikaltė
liai yra šaudomi, vogimas nepasiliauja.

Taip gali dėtis tiktai salyje, kuri kenčia dėl chroniš
ko (ttttolatiRio) maisto trukumo. Tačiau bolševikai giria

vo ir apgaudinėjo visuomenę? lnos sTovės į kitą.

FACME-NAUJIENŲ Photo 1
The Eniprcss of Britain, anglų laivas, kurį vokiečiai 

sakosi nuskandinę.
si, kad jie jau įsteigė Rusijoje “socializmą”, — tuo tar
pu kai jie dar nestengia net aprūpinti gyventojus maistu!

grinda — žmbgaus ir iicįveliant 
naujų būtybių arba misticizmo.

Iš to viso lengva pasakyti, 
kad žmogus ieškodamas istori
nių pavyzdžių, visuomet turi 
išeiti iš to taškaregio, kas tei
kia daugiau laisvės žmogaus 
vystymuisi, visiškam visų jo 
pajėgų vystymuisi.

Ir kurie stato aukščiau ne 
žmogų, lxit jo sugalvotus kuri
nius, tas klysta. Kiekviena sis
tema, politinė ar socialė, kuri 
varžo žmogų, yra regresas.

Ir todėl tie, kurie sulaukė Ru
sijoje grįžimo atgal neturi ko 
džiaugtis, nes tai laikina, bet 
kurie tikisi šio režimo puolimo 
ir žmogaus atgimimo — su
lauks.

O kad galima sulaukti, jei 
tikrai istorinį momentą supra
tai, abejoti netenka ir pavyz
džių yra nemaža.

NORTHWESTERN
STOVE REPAIR 60 

visokį krosnims ir pečiams 
PATAISYMAI!

IŠDIRBĖJAI IR IŠDALYTOJAI PATAISYMŲ VISIEMS 
P&ČIAMS. KROSNIMS IR BOILERIAMS

Keturios Dideles Krautuves Chicagoje.
Dabar yra laikas £>eržhirėtl jūsų pečių ir krosnį dčl reikalingų 
rutVatkyVnų ir pataisymų. Padarykit tai kol dar oras švelnus. Iš- 
vengkite krosnies pataisymo nemalonumų Šalčių metu.

662 W. Roosevelt Rd.
8816 Commercial 

Avenue
MONROE

312 W. 63rd Street
2323 Milwaukee 

Avenue 
am.

; ..ii.\ ??:<v. A.?*. •«*- -- -♦<• l

t
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
šveicarų spauda apie Lietuvą. — Reikės specialių leidi

mų — Badmirių gyvenimas. — “Ir musų karinin
kai nori gerai gyventi”. — “Kada gi pasibaigs šis 
vargas”. — “Specialistai”. — Po pasilinksminimų 
reikia šauktis gydytojo. — Atleido visų mokytojų 
seminarijų direktorius. — Nauji pavadinimai. — 
Raudonieji okupantai rekvizavo visus tinkamus au-

^mos, kurioms numatoma duo-j 
ti 376,780 ha. Taigi, išeina, kad 
vienai šeimai vidutiniškai ten
ka kiek daugiau, kaip 5 hekta
rai. Dar neseniai sovietų Lietu
voje buvo reiškiama susirūpi
nimo, kad žemes gavusieji ne
turėtų vesti badmirių gyveni
mo. Iš 5 hektarų, aišku, kitoks 
gyvenimas ir nebus. įmanomas. 
Neveltui sakoma, kad gyventi 
yra per maža, o mirti per

tomobilius ir sunkvežimius. — Stachanoviečių susi
rinkimas.

(BIULETINIS Nr. 22)
— Beveik visa Šveicarijos 

spauda ilgais straipsniais pami
nėjo spalių 10 sukaktuves, kai 
prieš metus tarp nepriklauso
mos Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos buvo pasirašyta tarpusavio 
pagalbos sutartis. Laikraščiai 
pažymi, kad ana sutartimi So
vietų Sąjunga pasižadėjo nesi
kišti į Lietuvos vidaus ir socia
linį gyvenimą. Taip pat atvaiz
duojama, kokiu budu sovietai 
sulaužė sutartį ir okupavo Lie
tuvą.

Straipsniai baigiami konsta
tavimu, kad visa lietuvių Tau
ta tikisi, kad raudonoji okupa
cija truks neilgai ir kad nepri
klausomoji Lietuva vėl atsista- 
tys. šia proga primenama, kad 
Amerikoje gyvena didelis lietu
vių skaičius, kurie visuomet 
jautriai atsiliepdavo į įvykius

CHICAGO OPERA 
COMPANY

bukmmcuviu Attuarymas) 
Šįvakar, 8 v. v. Milanov*— 
Itranzell—MartlnellJ—John Charles Tho- 
mas—l^zzari—Beattle—BALLET TEA
TRAS. Weber. Kainos: $200—(6:00: 

TRISTAN Ir ISOLDE—Pirm., lapk. 4t>|. 
7:45 v. v. Flaxsta<i—Szantho—Melchl- 
or—Czaplicki—Beattle. McArthar.

LA TRAVIATA—Anlr., lapk. »tą, 8 v. 
v. (Su Rinkimų PraneSlmals)—Jepson— 
Melton—John Charles T h omas—BAL- 
LKT TEATRAS. Abravanel.

(L TRAVATOKE—Trei.. lapk. 6tą. 8 v. 
v. Bainpton——Branzell—Martlnelll—Mo- 
relll—Lazzori—BALLET TEAT R A S.
Weber.

MADAME BUTTERFLY—Penk., lapk. 8tt>. 
H v. v. Mokyklų Tarybos serija. ($0.75 
—$2.50) — Oonzaies*—Brown—Mel
ton—Morelli. Canarutto.

FAI^TAFF—8eSt. Diena, lapk. Otų, 2 po 
piet. John Charles Thomas—Glannini— 
Summers*——Hasklns—Sharnova—Mojica 

Harreli—BALLET TEATRAS. Weber. 
MANON—Aeftt., vak., lapk. Otų, 8 v. ▼. 

Jepson—Crooks—Czaplicki. Abravanel. 
Kainos: l.OO, 1.50, 2.00, 3.00, 3.50, 

4.00. 5.00
•Chicaifoa Operoj Debiutas

CIVIC OPERA HOUSE
20 N. WACKER 

SftDYN®8 Jau parsiduoda Ran. 0220 
Taipgi pas Marshull Field & Co., Lyon 

<ft Healy Ir Visuose Western Union 
Ofisuose.

jų buvusioje Tėvynėje. Be to, 
pastebima, kad Amerikoje jau 
yra susidaręs komitetas, kuris 
pasistatęs savo tikslu padėti 
Lietuvai atgauti nepriklauso
mybę. Taip pat visi be išimties 
nepriklausomos Lietuvos pa
siuntiniai užsienyje pasiliko 
savo vietose ir dirba, siekdami 
Lietuvos valstybei laisvės.

—Maisto pramones komisa
ras išleido pranešimą, kuriuo 
įspėja visas įmones, jog jos ne
darytų jokių užsakymų užsie 
niuose, negavusios iš anksto 
specialaus leidinio. Leidimui 
gauti reikia kreiptis į maisto 
pramonės komisariatą. Įmonės 
komisariatui turi skubiai pra
nešti, kokie užsakymai užsie
niuose yra jų jau padaryti. 
Pranešimai turi būti surašyti 
lietuvių ir rusų kalbomis. Įmo
nės taip pat turi pranešti, ko
kius naujus užsakymus įmo
nėms reikalinga padaryti už
sieniuose šiais metais ir kokius 
kitais metais. Paduodant šias 
žinias, reikia pareiškime nuro
dyti, ar tie užsakymai buvo 
įmonės numatyti ir įtraukti į 
importo planą. Duodant pareiš
kimą, reikia ištirti, ar užsako
mos prekės yra būtinai įmonei 
reikalingos ir ar jų negalima 
butų įsigyti Sovietų Sąjungoje.

—Apie žemės nusavinimus 
susovietintoje Lietuvoje gau
nama šių žinių: žemės fondą 
sudaro 582,745 hektarai. Ta 
žemė paimta iš 26,784 ūkinių 
vienetų, jų tarpe 31 vienuoly
no, 674 parapijų, 821 dvarinim 
ko, 22,367 ūkininkų, turėjusių 
daugiau kaip 30 ha žemės, if 
4,403 kitokių žmonių. Iš viso 
esą aprūpinamos 70,929 šei-

MASTER W®DOW SHADE CO. T
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FZRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR TTŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
V ............... ..... .......- ....... ........ '

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
Atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20

LOAN ASSOCIATIONoTChicago

JUSTI N MACKIEWICH, Pres.
Va]. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
TeL VIRginia 1141

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

daug.
—Jau buvome ne kartą rašę, 

kad Lietuvon prigrudus šimtus 
tūkstančių raudonarmiečių ir 
tūkstančius GPU valdininkų, 
kurie paima visas geresniąsias 
patalpas, Lietuvoje pasireiškia 
didžiausia butų krizė. Raudon
armiečiai karininkai ir GPU 
valdininkai ypač apgyvendina
mi geresniuose butuose, iš ku
rių buvusieji nuomininkai per 
24 valandas iškraustomi, drau
džiant jiems pasiimti su savimi 
net namų apyvokos daiktus. Į 
protestus pareiškiama: “Ir mu
sų karininkai nori gerai gyven
ti”.

Tačiau nuo raudonarmiečių 
okupantų skaudžiai nukenčia 
ne tik žmones, turėję geresnius 
butus. Taip pat biednuomenė 
neretai turėjo išsidanginti iš 
savo butų. Butų reikalams 
tvarkyti dabar įsteigti vadina
mi butų skyriai. Štai iš pačios 
“Tarybų Lietuvos” paimta vai
zdai, kaip tie butų skyriai vei
kia grynai bolševikiškais bu
dais:

“Kauno butų skyriaus (Jė
zuitų namuose) koridoriuose 
didžiausia spūstis. Prie naujai 
iškirstų langų grupuojasi lau
kinio išvarginti žmones. Prie 
kai kurių langelių dešimtys 
žmonių sustoję eilėmis, prie ki
tų netvarkingai susigrūdę, ner
vingai žvalgosi į kaimynus, į 
skyriaus tarnautojus, pasakoja 
savo rūpesčius, ginčijasi, bara
si su tais, kurie alkūnėmis ir 
pečiais mėgina nustumti ilgai 
laukusius silpnesniuosius, kad 
greičiau prisigrūstų prie lan
gelio.

—Iš proto galima išeiti. Atė
jau aštuntą valandą, maniau, 
busiu pirmoji. Bet kur tau. 
Jau penkta valanda su mažu 
vaiku, be pusryčių, stoviu eilė
je. Kojos nutirpo. O ar gausiu 
orderį? Ne pirma diena čia sto
viu. Butų reikalu klapatįjuosi 
nuo pat butų skyriaus įsistei- 
gimo, — ašarą braukdama kal
bėjo Minderienė. Ji jau kelis 
kartus radusi butą, bet kol ga
vusi orderį, tol kiti jį paėmę.

Kitas studentas pasakoja, 
kad jis jau antrą savaitę ieš
kąs kambarį bet negalįs laiku 
gauti orderio, t. y. leidimo. 
Kol komisija jo surastą kam
barį patikrina, jis vėl liekąs 
benamis ir vėl stojus į -eilę prie 
langelio butų skyriuje. Koste-, 
nienė, gyv. Radvilenų 16, išsto
vėjusi prie bendrosios informa
cijos langelio 4 vai., sako: “Ka
da gi pasibaigs šis vargas. Prieš’ 
dvi savaites padaviau pareiški
mą butui gauti, o atsakymo 
jokio nesulaukiau. Ne pirmą 
kartą čiia stoviu. Įgriso iki gy
vo kaulo slampinčjimas iš kie-, 
nio į kiemą butų beieškant ir 
eilėse bestovint.”

Nuo orderio išdavimo lan

kus su žmona gyvena Aukšto
joje Fredoje, prie sodininkystės 
mokyklos esančiame draugo 
sandėliuke. Sandėliukas-tvarte- 
lis vasarą buvęs .tuščias, bet 
žiemą jame savininkas norįs 
sukrauti malkas. Marcinkus sa
ko, jau 12 kartų buvo suradęs 
butą, bet nė vienas jų nebuvo 
jam paskirtas. Jis dirba prie 
plento. Kiekviena sugaišta die
na butų skyriuje ar beieškant 
buto — alkana diena. Kita dar
bininkė, Bučinskienė, kurios 
mergaitė serga džiova, pasako
ja, kad ji jau antras menuo 
ieško buto ir vaikšto į Butų 
skyrių.”

Taip apie bolševikų okupuo-i 
tosios Lietuvos žmonių “rojų” 
pasakoja “Tarybų Lietuva”, o- 
ficialinis laikraštis. Taip atro
do tikrovėje “laimingas” gyve
nimas, Stalino konstituc/jos 
saulei šviečiant...

—Kokie “specialistai” vykdo 
žemės nusavinimus Lietuvoje, 
rodo toks atsitikimas Užpalių 
valsčiuje, Utenos apskr. Ten ag
ronomas, matuodamas vieno 
dvaro žemę, vietoje 33 hektarų 
“rado” tik 24. Matuojant lini
ją, kuri f aklinai buvo 198 met
rų ilgumo, “specialistas” išma
tavo tik 148 metr.

—Šešuolių valsčiaus ūkinin
kai seniūnijų atstovai savo su
sirinkime konstatavo, kad įsi
vyravę “pasilinksminimai”, ku
rie užsitęsią per visą naktį. Ne
retas vakaras, po kurio reikia 
šauktis gydytojo ir polic‘sto pa
galbos. ,

—Iš Vilniaus Pcdagoginnio 
Instituto, o taip pat iš Marijam
polės, Šiaulių, Tauragės ir Uk
mergės mokytojų seminarijų 
atleisti visi direktoriai. Į šias

ir vartotus sunkvežimius.
—Laikraščiuose skelbiamos 

tų žydų prekybininkų pavardės, 
kurie1 per žydų naujų metų 
šventę laikė uždaras krautuves. 
Dabar Lietuvoje Vedama pro
paganda, kad tikybinės šventės 
nebūtų švenčiamos.

—Nepriklausomos Lietuvos 
laikais žinomas policijos orkes
tras, kurį vasarotojai pažįsta ir 
iš jo koncertų Palangoje ir Bir
štone, paverstas milicijos orkes
tru. Milicijos vyrų choras ver
čiamas viešai atlikinėti dainuš
kas, kurias pagal švietimo ko
misariato užsakymą parašė ke
li išverstaskuriai poetai. Dai
nuškose garbinamas “naujasis 
laimingasis” gyvenimas.

—Kaune buvo „ sušauktas so
vietų Lietuvos stachanoviečių 
susirinkimas. Tame susirinki
me buvo nusiskundžiama, kad 
darbininkai “nesuprantą” sta- 
chanoviecių judėjimo. Vienas 
kalbėtojas pasakė: “Pav., dide
le jėgos įtampa, skuba, gra
mozdiškas darbas nėra girtinas. 
Po tokio darbo darbininkai tu
rį ilgai ilsėtis ir šauktis net gy
dytojo pagalbos”.

Margučio Artistai 
Atvyksta

l SPRING VALLEY. III.—Lap- 
kričio 3 d. springvaliečiai ir 
apylinkių lietuviai susilauks 

I svečių iš Chicagos. Visų laukia
mi jau seniai, Margučio daini
ninkai, muzikantai ir juokda
riai, atvažiuoja mus palinks
minti. Programa prasidės 8 vai. 
vakare, High School Audito
rium. Įžangos nebus. Tikietai iš 
anksto išdavinėjami. Bus išpil
dyta graži programa Margučio 
grupės.

Todėl Spring Valley, Ladd, 
Kewanee, La Šalie ir kitų mies
tų ir miestelių lietuviai turėtu
mėt atvažiuoti sekmadienį, pa
sidžiaugti Margučio štabo ta
lentais. (Skelbimas)

’kKIHGEPURT ROOF1NG Jn?' 
SHEET METAL CO.

<zib S. Halsted St. VICtorj ibb.
Stogus, rinas, stoglangiu.* i» 

sienų apmušimus.
Mbume bet <ą. Atnaujiname oe 
<a Darbas užtikrintas pilna 

apdraustai

Remkite Lietuviški 
Žyduką

Nathan Kante)
MUTUAL LIQUO» 
CO. — Wholesalr
4707 S. Halsted St

Te) Boulpvarn 001 *

JEI SERGATE
1

Daugelis sergančių žmonių mėgino 
viską bet gerų rezultatų negavo iki 
nepamėgino geras ŽOLES ir tada, 
nustojo sirgę. Dabar galite mėginti 
“HELENA” PUR ERB VAISTUS jū
sų negaliavimams be rizikos. Atėję 
gaukite patarimą ir $1 vertes ŽO
LIŲ VAISTUS už 50c. Laishiuoti 
daktarai patars ir egzaminavos jei 
norite.

“HELENA” (Schymanska) 
HERB STORE

70 Metų Jaunumo Žolių Žinovė 
1869 N. Damen Avė., Brunswick 4900

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

ROOFING
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

Čia Nereikia Cash
Rolė—100 ket. pėdų ........... $1.00
Skystas Stogams Cemen- 35£ 

tas. (5 gal. ken.) gal.
Waliboard-dideli 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.
Z

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUŠ DABAR!

i 14

ir 
aukščiau

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

Pataisymas $1.00

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
iaisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI..

Dentures 
užsakymą

tik 
nuo

Lnrndale Dental Laboratories
1 HEJNA BROS.

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

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

ROOM 806

gelio, iš žmonių kupetos išsi
veržė sulamdytais drabužiais, 
numindžiotais batais, supluku
si moteris. Tai Ašmena vičienė, 
gyvenanti su dviem mažais vai
kais ir vyru prie Vilijampole > 
pušyne pasistatytoje palapinė- 
jc. šiame “vigvame” Asmena- 
vičių šeima įsikūrė prieš pus
antro mčnes.o ir visą laiką ieš
ko buto. Tris kartus ji suradu
si butą, bet komisija atidavusi 
butą kitiems. Bernotavičienė, 
gyvenanti Marvelėje, pasakoja, 
kad butų komisija jai buvo iš
davusi ordeiį į buvusį Žalia
kalnyje alaus barų,. Bet ten pa
sirodė viskas 'esą išgriauta. Tik

ATDARA KASDIEN 9 iki 6

mokslo įstaigas, tarp kitų, pa
skirti šie nauji mokytojai: J. 
Sokolovas, Midka Chaimsonai- 
tė-Bartomskiehė, Ovsiejus Tut- 
šteinas, Mina Mutnikaitė ir 
Faivišas šifronas.

—K. Korsakas-Radžvila, Ne
priklausomos irLietuvos laikais 
per savo literatūros kritikas 
platinęs komuništ.nes idėjas, 
dabar daro karjerą. Jis paskir
tas valstybinės leidyklos direk
torium. RyšiUhi su tuo paskyri
mu, jis atleistiaš iš “Eltos” di
rektoriaus pareigų.

—Kažkoks L. Kosiakas pa
skirtas Kauno miesto ligonių 
kasos valdytoju ir tuo pat me
tu gavo antrą apmokamą vie
tą, būtent, Kauno apygardos: li
gonių kasos valdytojo.

—Kaulio miesto ligonių ka
sos sanatorija “Dainava”, kurią 
paėmė savo reikalams raudo
nieji okupantai, perkeliama į 
Kulautuvą. Ji bus patalpinta vi
los “Vila” namuose, kur tun 
būti padarytas pagrindinis re
montas ir buvusi privatine vi
la pritaikinta sanatorijai.

—Nacionalizuojant privatines 
prekybos įmones, “Lietūkis” 
Kaune perėmė kelis šimtus 
krautuvių.

—Kaun<e vienas po kito nai
kinami gatvių ir kitokių vieto
vių pavadinimai, primeną Ne
priklausomą Lietuvą. Preziden
to gatve pavadinta Senamiesčio 
gatve, Savanorių prospektas- 
Raudonosios armijos prospek
tu, Vasario 16-sios gatve — 
Liepos 21-sios gatve, Leono Sa-
piegos gatvė — Levo Tolsto
jaus gatve, Smetonos alėja — 
Jono Biliūno gatve, Vytauto 
parkas — Liaudies parku, Vy
tauto tiltas per Nemuną — A- 
leksoto tiltu, Petro Vileišio til
tas per Nerį — Vii jampolėi 
tiltu, Gūdy no gatvė — Vosy
liaus gatve ir t.t.

—Likviduota LFLS (Lietu
vos Fizinio Lavinimosi Sąjun
ga), kuri buvo viena žymiausių 
sporto organizacijų. Kaip žino
ma, savo laijku joje aktingai 
sportavo a.a< St. Darius.

—Mės jau rašėme, kad rau- 
i donieji -okupantai rekvizavo vi

sais tinkamus aiitomobiUms ir
sien®s l^cpalikę. Bernatav čimū sunkvežimius. Dabar dfeięa iŠ 
sako, kad jų Šeimoje -esą & difmoS didžiosios -ekonMnfilės 
žmones. Kiti dirba arba maži/ bendrovės, kaip “Maistas”, “So-!
o ji, būdama seifą ir ligota, tu- dyba”, “Parama” ir kitos ske!- 
rinti ieškoti pastogės. Marčia- biasi, jog jos ieško pirkti nors

SAUGOKIT SAVO VERTYBES JAS LAI
KYDAMI SAUGIOJE DEPOZITU DĖŽĖJ

Taip, galite-savo vertybes apsaugoti nuo ugnies ir pavogi- 
,mo nju^ji moderniškoje, nuo ugnies ir vagių apsaugotoje 
’vauftoje. Galite parenduoti Saugią Depozitų Dėžę už tru
putį daugiau kaip vieną centą dienai. Ir vien tik jus turite 
raktą. Niekas kitas negali dėžės atidaryti kaip tik jus. 
Ateikite ir paklauskite apie šį patarnavimą. Arba šaukite 
YARds 7000 dėl visų informacijų.

BANKO VALANDOS.
Kasdien: 9 ryto ligi 3 popiet 

šeštadienį: 3 ryto ligi 2 popiet.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE * CHICAGO

^NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervvriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1517, 1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY. 

............... -............................... .........

GRAND OPENING

Paul ir Carrie Amhrosai
Rengia Grand Opening

Naujai permodeliuotos viešos įstaigos 
1843 SO. HALSTED ST.
Grand Opening įvyks

November 2-rą ir 3-čią d.d.
tai yra šeštadienį ir Sekmadienį.

Kviečia visus lietuvius ir draugus ir kitataučius atsilankyti į 
gražiai įrengtą užeigą. Bus gera MUZIKA ir užkandžiai vi dyka. 
Visi jauni ir seni galės linksmai laiką praleisti iki ankstyvo 
ryto. . . ,

KVIEČIA:
PAUL ir CARRIE AMBROSAI 

1843 So. Halsted Street 
Phdne MONROE 5533.

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, J r.

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.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

C0NRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už ..............
PRABUVIMAS
Ligoninėje ...............

*13.50
*50.00

RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon. LJiUv
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija 
ir vaistai ..................

*2.00
*1.00

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto. 

Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

arcus
RYTINE RAIHO

-- iš stoties

Garsinkitės “N-nose”
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SKELBIMAS

Buvo Laikas, Kada ir Aš Galėjau Balsuoti!
Buvo laikas, kada ir aš buvau laisvas žmogus!
Politikieriai ir mąn kalbas drožė!
Jie kalbėjo apie musų neįveikiamą demokratiją!

Jie man pasakojo ką jie darė apsaugojimui mano gyvenimo normos ir mąno 
darbo sąlygų.

Jie žadėjo mano šeimai apsaugą per prisirengimą. • •
Bet jie neišlaikė savo žodžių! Jie mane suvylė!
Aš tą pamačiau, kada turėjau palikti savo darbą ir eiti į karą — tuo pačiu 

aš patyriau, kad lavonais tankų negalima sustabdyti, kad su maldomis 
negalima sustabdyti bombų, kad negalima nupirkti taiką su pažadais ir 
budžetais.

Dabar jip tiria keno buvo kaltė. Bet aš žinau—
Tai btivd. MANO kaltė! _ ,

Aš balsavau už lengvą išeitį.
Aš balsavau už viliojantį balsą.

m Aš bal|ajtatį Už “išlaikymą mano socialinių laimėjimų”.
Aš bal^wt už politilaeiių, o ne už žmogų. 

’i * -.i ' '■> .•£> Į •' ’’ «’ ’• ■ '• ■ •

Aš buvau vienas iš tautos laisvų vyrų, kurie neįvertino savo laisvės, šiam 
; dien aš nesu laisvas; . į i

. > • • - '' 4. ,’y * - • 7 4<- . : , . j • ’ \

Pakartoju, tai buvo mano kaltė. Bet tai buvo aš, kuris užmokėjo pabaudą. Aš, 
su savo žmona, motina, su savo vaikais! Aš, kuris maniau, kad buvau 
piisiruolięš karui! '; I..

Laisvieji Aitierikos vyrai, atminkite mano klaidą. Jus einate prie konflikto 
kuriam jus žinote, kad nesate prisirengę.

Nebalsuokit už politikierių—BALSUOKITE UŽ ŽMOGŲ.
Nebalsuokit už balsą—BALSUOKITE UŽ ŽMOGŲ.

Nebalsuokite už lengvą išeitį—BALSUOKITE Už ŽMOGŲ KURIS IŠKILO 
SUNKIUOJU KELIU.

Įvertinkite žmogų pirm negu jus jį išrinksite. Įvertinkite jį pagal jo šeimyną 
ir vaikus; pagal jo draugų kokybę ir pastovumą; pagal santykius tarpe 
jo žodžių ir darbų. •

NEVERTINKITE JO TAIP, KAIP AŠ DARIAU, PAGAL JO PAŽADUS.

Information Committee ★ 171 West Monroe Street ★ Chicago

BALSUOKITE UZ WILLKIE
..'Jm
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BRUNO BAKUTIS- 
APSIVEDA

pagerbti Kazimierą Millerienę, 
žmonų Alexo Miller, puošnios 
užeigos savininko, 4258 South 
VVestern Avė.

Kadangi drg. Milleriai 
populiariški žmonės ir 
daug draugų, numatoma,
ši party bus didelė ir linksma.

Draugai Milleriai žada visas 
atsilankiusius maloniai priimti 
ir pavaišinti skaniais valgiais.

Steponas.

labai geras vaišes ir dar geres
nius laikus. A. A.

yra 
turi 
kad

Bridgeportietis, muzikantas 
Bruno Bakutis, sutras Juozo ir 
Juozės Bakučių, 3447 S. Morgan 
St., susituokia su Miss Anna 
Januliutc iš Marųuette Parko.

Jungtuvės įvyksta šiandien, 
lapkričio 2 d., 4 vai. šv. Jur
gio bažnyčioje, o vestuvių 
puota—Shemeto svetai n ė j e„ 
3338 So. Lituanica avė. J.A.S.

Gimtadienio
Vakarėlis

ANNA KAMPIKIENĖ 
KURORTE

Petro Kampiko žmona Anna 
Kampikiene, 3213 S- Parnell 
avė., išvyko į Bento Harbor, 
Mich. kurortą gydytis.

Ji apsistojo Premicr viešbu
tyje, kainb. 410, kur mano .iš
būti apie menesį laiko... Z/f.a,

NORTHSIDE. — šiandien, 8 
vai. vak., adresu 2001 W. North 
avenue, yra rengiamas gimta
dienio vakarėlis p. Marcellai 
Carlson, kuri northsidiečiams 
yra labai gerai žinoma. Bus šau
nios vaišės, ir kas bilieto dar 
neturi, galės gauti prie durų. 
Jie $1.00.

Pp. Carlson’ai dabar gyvena 
nuosavame name, ad. 3321 W. 
Pontiac avenue, kurį p. Carlson 
beveik pats vienas pasistatė^

M.

“Hill Top Inn”
Užlaiko p-nai Stanley Drau

gelis ir Thomas Simons. , Lap- 
kričio-Nov. S? d. pripuola p. 
Thamo Simono gimtadienis. Ta 
proga įvyks iškilminga “birth
day party”. Bus “išrostintas”- 
iškeptas 120 svarų paršas, iš
keptos 4 žąsys, prie to Šaunius 
orkestras svečiams pasišokti.

Taigi kam laikas leis, užsu- 
į “Kili Top Ihri” daržą, 
ir Robers Rd.

žemaičio sunUs.

kitę
85th
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SITUATION WANTED
_________ Ieško Darbo _______

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

PAIEŠKAU DARBO .NAMUOSE 
už gaspadinę. Malonėkite pranešti. 
Tel. REPublię 543^
—------------ — ■

PUSAMŽĖ MOTAIS ieško dar
bo. Turiu patjįiiiįą prie biznio ir 
prie namų. Galiu/dirbti visą, laiką 
arba po kelias dienas, saukite 
CANAt 9719. Y ?

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia.

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 
Lartip Co„ 729 Mihvaukee.

U.. Į. l;. ,1 .. ........... .... .......................................

HELP VVANTED—MALĖ
; . s Darbininkų Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimui

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

•ta

HELP VVANTED-MALE-FEMALE

| REIKIA VAIKINŲ IR MERGINŲ, 
tarpe 18—20 mėtų, lengvam darbui 
dirbtuvėje, naktimis. Northsidėj.

‘ 1739 South
Hhlštėd: St.

. vi A A KJ V LA V Vžjv*, AAC**L VAAAAAk

46. su Rašykite Bok 2435,

REIKALINGAS DARBININKAS 
arba partneris į taverno ir resto- 
rąno 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.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

Pagerbs Kazimierą
Millerienę

šį sekmadienį, lapkričio 3 d., 
yra rengiama Birthday Party

j JUOZAPINA RENTAUSKIE- 
NĖ, (po tėvais Stankaitė),

| gyv. 3402 S. Lituanica Avė.
Mirė lapkr. 1 d., 1940 m.. 

| 8:20 v. ryto sulaukus pusės g amž. Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
; Vilniaus apskr., Ratnyčią par., 

Neravų kaime. Amerikoj iš
gyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną, penkias duktė? 
ris, Estelle Zalatoris ir žentą 
Walter, Julia Bložis ir žentą 
Ernest, Antoniną, Bernice ir * 
Genevieve; sūnų Antaną; bro- 

| lį Philadelphijoj Louis Stan- I kų; 'brolienę Elzbietą ir jų I šeimą; tris švogerius Kazi- I mierą; Konstantą ir Bromslo- 
| vą Rentauskus ir jų šeimas;

ir daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas Mažeikos Į kopi., 3319 So. Lituanica Av. I Laidotuvės įvyks antradienį, I lapkričio 5 d. Iš kopi. 8 vai. 

j ryto bus atlydėta į šv. Jur- 
| gio parap. bažnyčią, kurioje 

įvyks gedulingos pamaldos už I velionės sielą. Po .pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę: 
Vyras, Dukterys, Sūnūs, žen
tai, Brolis ir Brolienė, švoge- 
riai ir Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138.

Ambrosai Atidaro 
Atnaujintą Alinę

18 APYLINKĖ. — Neseniai 
pp. P. ir C. Ambrose gražiai 
atremontavo savo alinę ir vieš
butį, adresu 1843 South Halsted 
Street. Namui davė naują prie
kį, įrengė naujus labai gražius 
barus ir kitus vidaus įrengi
mus.

Norėdami savo gražią įstaigą 
pasirodyti, pp. Ambrose’ai kvie
čia visus savo draugus ir pa
žįstamus šiandien ir rytoj su
sirinkti iškilmingam “Grand 
Opening’ui. Visiems užtikrina

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j) /
William Steponaitis, 

Anna1 Ramanauskas, 50
Adam Karka, 28, su Sophie

Cycėnas, 24
Walter Garazin, 43, su1 Pau

line Kvehn, 40
Frank Radžiurecki, 33, su

Mary Žyla, 27
Clyde Parker, 34, su Char-

latte Kuprewicz, 25
Stanley Pakus, 32, su Barba

ra Tomko, 34
Anets Kozlausky, 60, su An

na Pikto valtis, 50
William Rogps, 26, su Adė-

line Pinnow, 21 t
Ernest Beckvith, 28, su So-

phie Starus, 24

Reikalauja
Perskirų

Casimer Daraska nuo 
Daraska

Bernice Stephens nuo 
ward Stephens

Gavo 
Perskiras

Anrtd,

Ed

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms? Ban
ketams, Laidotu- 
» vėms, Papuoši-

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

I nVFIKIRSi^lče^m“clįes 
LUf LIMO Visas Pasaulio 

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

VYTAUTAS 
MATKEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 31 d. 3:30 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet., Vilniaus rėd., 
Švenčionių apskr., Vydiškių 
para.p., čebatoriškių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Michaliną, po tėvais 
Grigoravičąitę, sūnų Edvvard, 
2 posūnius, Stanislovą ir Bro
nislovą Tateckius, 2 poduk- 
res, Francišką ir Aleksandrą, 
dėdę Sylvestrą Garbonskį, 
pusseserę Veroniką Balčiūnie
nę. jos vyrą ir jų šeimyną, 
švogerius Vačlovą ir Miečislo- 
vą Grigoravičius, švogerką 
Bronislavą, švogerką Liudvi
ką Uksą ir jų šeimas, švogerį 
Joną Armonavičius, jo žmoną 
Vladislavą ir jų šeimą, o 
Lietuvoje 2 seseris ir brolį.

‘ Kūnas pašarvotas 1901 W. 
47th st. Tel. Lafayette 4139.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
lapkričio 4 d., 8:30 vai. ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vytauto Matkevi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai1 kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Posūniai, Po
dukras ir Giminės.

Laid. Direkt. Leonard Erez- 
skis, Tel. YARDS 1278.

Mi-Francine Petreikis nuo 
chael Petreikiš

Anna Wikrent nuo Joseph
Wikrent

Theresa Ciparis nuo-Martin 
Ciparis

SUSIRINKIMAI
- . • "!--------- ------ —

PRAKALBOS
L.' D. DRAUGIJOS 4 kuopos ir 

L. SOC. S. GentrMinės kudpos ren- 
giąmoS prakalbos įvyks lapkričio 20 
d.. Lietuvių Auditorijoje. Kalbės J. 
Stilsonas iš Brooklyno ir geriausi 
vietiniai kalbėtojai.
-.LIETUVIŲ .KEISTUČIO PAŠ. 
KLIUBO mėn? susirinkimas įvyks 
lapkričio 3 d., Hollywood svetainė
je, 2417 West 43rd St'., 12 vai. die
nos/ Malonėkite atsilankyti.

llelęn Chapas, Rast.
DR-STĖS SALDŽIAUSIOS ŠIR

DIES VIEŠP. JĖZAUS laikys mėn. 
susirinkimą sėkmad., lapkričio 3 d. 
1 v. popiet, Chic, Lięt. Auditorijoj, 
3133 S: Halsted.''Stf: Randas daug 
svarbių reikalų aptarti.

—Frank Bakutis, ,N. Rast.
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS parapi

jos komiteto ir . rėmėjų susirinki
mas įvyks šėkmadienį, 3"' vai. po 
pietų, 3346 So. Wallace St., Juozapo 
I^ekroŠiaus bliije.

DR-JOS ŠV. PETRONĖLĖS su
sirinkimas įvyk^ nedėlioję, lapkri
čio 3 d., 1 vai. popiet, parapijos 
svetainėje, ? Narės. malonėkite atsi
lankyti. ‘ 'LatorinaViche, Rast.

SIMANO . p^KANTO DR-JA 
ląikys mėnesinį" susirinkimą sek
madienį, lapkočio 3 d., 12 vai. die
nos, Lietuvių* Ajudit^rijoj, 3133 So. 
Halsted st. Susirinkimas svarbus, 
visi privaįo puti. Išgirsite raportą 
iš baliaus. Kurie'efeate pasilikę mo- 
kestimi, .pasirūpinkite apsimokėti.

v. „J .. . 7f -.)! -P* K., Sekr.

REIKIA patyrusio liąuor sėlsma- 
rio, pardavinėti garsinamas ir pri
vatinei rųšis. Mes turime visokių 
išdirbysčių. Geriausia propozicija. 
Cofriell Distributing Co., 5648 So. 
Kedzie, HEMlock 2320.

SAVININKAS NORI .parduoti 
Cicero gerai budavotą, naujai pen- 
tuotą medinį 2 flatų 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.

PADĖKAVONĖ

STELLA MALINAUSKIENĖ 
kuri mirė spalių 26 dieną ir palaidota tapo spalių 31, o dabar 
ilsis Fairmont kapinėse, amžinai nutilusi ir negalėdama atši- 
dėkavot tiems, kurie suteikė jai paskutini patarnavimą ir pa
lydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišaHnimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame mu
sų dvasiškiems tėvams, kunigui VVelsh, kunigui Rooney ir ku
nigui Utsche, kurio atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielą; 
dėkavojame graboriui S. B. Mažeikai, kuris savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavojame grab- 
nešiams, Šv. Mišių aukautojams, gėlių aukautojams, ir paga
liau, dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau musų mylima moteris ir motinėle sakome :ilsėkisr šaltoj 
žemėje. ?
VYRAS JULIUS, DUKTĖ BERNICE RUST, SŪNŪS VVALTĖR.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Mechanikas Persikėlė 
į Nuosavą Namą

BRIDGEPORT. — Lieldviš 
mechanikas Wm. Malis, turįs 
automobilių ir trokų taisytume, 
vadinamą Modern Auto Ser
vice, ją netaip seniai perkėlė iš 
847 W. 33rd St. į nuosavą na
mą adresu 901 W. 31 Si.

Čia jis šalę taisymo automo
bilių yra įrengęs ir aliejaus biz
nį, užvadintą Pcrfection Oil 
Heat Service Co., partneriuose 
su F. Strippens.

Kostumerls.

Rengia Anniversary 
Party

Naujieniečiai Petras ir Mari
jona Zcmlis rengia vienų metų 
anhiversary party savo puoš
niame taverno, 3965 Archer 
Avė., šeštadienį, lapkričio 2 d.

Drg. Zemliai žada visus 
draugus ir pažįstamus maloniai 
priimti ir pavaišinti.

Steponas.

šįvakar Maskara
dinis Balius

Andrejevo šokių mo- 
jaunuoliai ir vaikai

SU AMBICIJOM VAIKINAS kai
po salėsmonas išdirbti X-MAS biz
nį, moterų ir vyrų drabužių. Geras 
uždarbis. CORONET CO., 126 N. 
Wells St. ..

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.

SOUTH SIDE
GELTONAS MŪRINIS, 4 aukštų, 

6 po 5 kambarius ir 6 po 4. Renda 
$185 mėnesiui. Kaina...... $11,200

12 FLATŲ, 1 Štorąs, renda $150. 
mėnesiui, kaina ................. $19,500

6 FLATŲ, 2 po 4, 4 po 3%, kam
pinis namas.......................... $12,500

BRIGHTON PARK
2 FLATŲ, 6 ir 6 kamb., 1-mas 

aukštas karštu vandeniu apšildo
mas. Kaina ........................ $7,700

PRIE 35TH IR MOZART, 6 kam
barių cottage, furnice Šiluma, kai
na ..................................    $2700

CICERO
2 FLATŲ, 6 ir 6 kamb., 1-mas 

aukštas karštu vandeniu apšildo
mas, bungalow stogas, lotas 50x125, 
kaina .......................   $7800

BRIDGEPORT
NAMAS SU TAVERNŲ .... $8000 
ŠIAURVAKARINIS KAMPAS, 

36-tos ir Ashland, štoras ir flatas. 
Lotas 50x125. Ką pasiūlysite?

BRIDGEPORT REALTY CO. 
953 West 31st Street

Atdara nedėlioj nuo 10 iki 4
S. Shimkus J. Costello

2744 N. FAIRFIELD. Modernizuo
tas, apšildomi muro flatai, 4, 4, 3% 
kamb. $7000, įnešti 10%.

Oro

Bt DRIKO ItADIO 
VALANDA ,<

Budriko radio valanda 
Teatras WCFŲ, 970 K. radio
stoties sekmadienio vakare, 
5:30 iki 6:30 P. M. Mergaičių 
choras, .duetaį?, simfonijos or
kestras, drama Makalai. Širdin
gai kviečiame pasiklališyti.

Bus pranešta kas gavo $25 
dovaną už gabiausį laišką. Lei
dėjai šių programų yra Jos. F. 
Budrik ir Radio Krautuvė, 3409 
S. Halsted Street, kur dabar ei
na 29 metų sukaktuvių išpar
davimas.

Dovanos visiems apsilankiu
siems. Taipgi geriausių lietu
viškų knygų 1'0 tonų bus išda
linta nemokamai.

Pranešėjas.

PROGRESS RADIO 
PROGRAMAS

Priminima , radio klausyto
jams užsistatyti savo rhdio aiit 
stoties WGES rytoj, sekmadie
nį; 11:30 ,valandą prieš piet, ir 
pasiklausyti gražių lietuviškų

teisių palarcjak adv. K

FURNISHED ROOMS—TO RENT

NORIU GAUTI DRAUGŲ 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.

PARDAVIMUI '
Mūrinis Cottage, 6 kambariai 

apačioj ir 3 attikę, ant 1 % loto, arti 
40-tos ir California Avė. Paaukos 
už $2,650. Dėl informacijų kreipki
tės S. G. Tuponich, 1429 West 18th 
Street. • .

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

RENDAI FURNIŠIUOTI kamba- 
riai, kampinis namas, daug šviesos, 
pigi renda. 2901 So. Emerald, 1-as 
aukštas užpakaly.

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.

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

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS, 
šviesus, prie vienos moteriškės. Vy
rui arba vedusiai porai. 3118 South 
Lowe Avė., 2 aukštas.

KAMBARYS RENDON, vyrui ar 
moterei, su valgiu ar be. 2 aukštas 
priešaky, 33,27 So. Union Avenue, 
Chicago.

RENDAI DIDELIS KAMBARYS, 
šviesus, karštu vandeniu apšildo
mas, prie mažos šeimos. 5017 So. 
Kostner.

FOB' RENTr—IN GENERAL

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

RENDON 4 KAMBARIŲ FLA- 
TAS — ant pirmo aukšto nedidelei 
šeimynai. Visos krautuvės arti. 
4148 So. Campbell Avė., 3-čias auk

štas užpakaly.

RENDON DIDELIS gražus kam
barys, karštu vandeniu apšildomas 
dėl vaikino, kampinis namas.

2650 W. 45th St. 2 aukštas.

ANT RENDOS 4 kambarių fla- 
tas be maudynių, už $12 mėn. Brid- 
geporte. šaukite Englewood 1469.

4 KAMBARIAI ant rendos pi
giai. 4322 S. Hermitage Avė.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
PARDUOSIU NAUJUS TĄVER- 

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

PARDAVIMUI KOMBINACIJOS 
pečius; vartotas 1 metus. 2914 West 
45th St.

PARSIDUODA ALIEJINIS pečius, 
gražus kaip naujas, tik vieną žiemą 
vartotas. Priežastis—miestas ne
duoda aliejaus. 1-mas aukštas užpa
kaly. 1819 So. Union Avė., Chicago.

PARSIDUODA PEČIUS, tinka
mas apšildyti 6 kambarius, gerame 
Stovyje. 3336 Lituanica, Yards0955.

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

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

COHOUT BROS., 
145 N. Clark, FRAnklin 5047

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ 6 fia
lų mūrinis namas už $14,000. Geram 
stovy, kampinis. 5700 So. May St. 
Savininkas 1359 Garfield Blvd., po
piet.

PARDAVIMUI NAMAS SU biz
niu (groserne). Biznis išdirbtas per 
daug metų. Savininkas apleidžia 
miestą. 3425 S. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 
muro namas, 6837 South Talman 
Avenue. 2—4 kambarių flatai, 3 
kambariai skiepe. Moderniškai iš
taisytas. Neša gerą rendą. Atsišau
kite 2602 West 69th St.

MARQUETTE PARK BARGENAI 
2 pag. namas su 2 lotais už $3450 
6 kamb. muro bungalow .... $4950 
4 pag. muro namas .......... $11,500
10 pag. muro namas ............ $18,000
12 pag. kamp. muro namas $22,500 
Taipgi keletas Hotelių ir Room- 
houses pigiai.
Gerai įrengta Roadhouse prie Ui
tos St...................................... $7,500
Farma .prie Chicagos ir didelio ke
lio .......................................... $3500
Farma ir rezortas arti ežero $4,200 
ir daug kitų BARGENŲ lengvais 
išmokėjimais arba mainais.

J. J. SINKUS, 
2442 W. 63rd St. Tel. Pros. 9000

3 FLATŲ NAMAS PARDAVI
MUI, po 5 kambarius, su storu. 
Fikčeriai priguli namui. Arba mai 
nysim ant farmos netoli Chicagos. 
4213 S. Campbell.

80 AKRŲ FARMA Rhinelander, 
Wisconsine, pardavimui arba mai
nymui ant nuosavybės Chicagoje. 
Farma su staku ir visais įrengi
mais. Priežastis — senatvė. Kreip
kitės pas P. Gechą, 2523 W. 45 PI.

16 KARVIŲ PIENO FARMA, 
juoda žemė, gera apylinkė. Kaina 
gera. Aibert G. Halverson, McGre- 
gor, Iowa.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

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

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

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

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

PARSIDUODA SHOE REPAIR 
mašinos, geram stovy. Pigiai.

5646 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Gerai einantis biznis. 3455 
West 59th St. REPublic 1284.

PARDAVIMUI TAVERNAS, iš
dirbta vieta per 5 metus. Pigiai. 
3800 So. Emerald Avė., Tel. Yards 
6548.

BARGENAI.
PARSIDUODA 2-flatis mūrinis, 

Marųuette Parke, su 2 karų gara
žu. $7500.

6 KAMBARIŲ apšildomas cottage 
Clearinge, $2800.

ANGLIŲ BIZNIS, išdirbtas, daro 
gerą biznį. . Priežastis—senatvė. 
$10,500. Arba mainysiu ant namo.

40 AKRŲ farma Chicagos prie
miestyje, parduosiu pigiai arba 
mainysim ant namo.

4-FLATIS, mūrinis, 2 po 5 kamb., 
2 po 4, $11,000.

CHAS. URNICH, 
2500 W. 63rd St. PROspect 6025.

GASOLINO STOTIS PARDAVI
MUI, su ar be .propertės. Arba mai
nys ant Michigan arba Wisconsin 
farmos. 7249 West Archer, Sum- 
mit, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
bučernė. Priežastis—mirtis. Nepa
prastai geras pirkinys. 711 W. 34 
St. Atdara šeštadieniais, o sekma
dieniais nuo 2 popiet iki 6 vak.

TAVERNAS PARSIDUODA grei
tai ir pigiai iš priežasties nesvei
katos. Biznis gerai išdirbtas.

837 West 34th Place.

, LAIMINGA PROGA NAUJAVE- 
DŽIAMS!

Parsiduoda trijų kambarių rakan
dai, 4 kambarių flate! Rendai fla- 
tas su maudyne, $16. Rakandus par
duosim atskirai. Arti 32 ir Wallace. 
Kreipkitės Mrs» Ūkas, 841 W. 34th 
Place. YARds 3167. šaukite pras
tomis dienomis, po 4 vai., visą dieną 
Šeštadieniais ir sekmadieniais.

DIDELIS 5 KAMB. namas, gara
žas, vištinyčia, 2 akrai, elektra. Re- 
sortų apylinkė pietinėje Michigan. 
E. W. Oliver, Jonės, Michigan.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
namu arba be namo; išdirbtas biz
nis per 30 metų. Arti dirbtuvių, 
randasi 1901. Canalport Avė.

Tel. CANAL 0936.
A. žilius 
Progress 

krautuvės didelio lapkričių mė
nesio išpardavimo, kur yra pro
gos visiems nusipirkti visokių 
naniams reikmenų neparastai 
sumažihtoiiiis kaihomiš.

Rep. Z. Z.

Progtamo vedėjas 
praneš daug žinių1 išŠaunus maskaradinis-kaukių 

balius įvyks šįvakar 811 W. 
33rd St. Programa bus liepsi 
prasta: 
kyklos
šoks klasiškus ir akrobatiškus 
šokius; maskaradininkai išpil
dys eiseną ir liaudies šokius; 
publika prie gero orkestro tu
rės progą; šokti ikj soties. ‘

Klasiškų, šokių šokėjams ir 
geriatųųems inąškaradiiunkamsf; 

45ns suteiktos dovanos. Visus 
širdingai kviečia vakaro rengi
mo komitetas. (Sp.)

Gimimai
J •

f ADAS, Lmvreiiee, 1721 
48th St., gimė spalių 23; 
Lawrėhčė ir

West 
tėvai:

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASB už rakan 

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktą’ 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS 
Sunirs 6343 S Weštėrn Avė.. Čhi 
rago. III. Phone Reouhlir BORi

PROFESSIONAL SERVICE

Arot^i“fištuLą'^ama he- 
MMOROIDUS? Aš pasakysiu, kaip 

,...aš buvau išgydytas. Atsiųskit sthm- 
Į puotą konvertą. H. A. Bergman, P. 
O. Box 641, Chicago, III.

BARGENAS MARQUETTE
PARKE IR APYLINKĖJ

Kainavo $16800, dabar už $8500. 
Įmokėti 8 šimtus. Randasi ant Ca
lifornia Avė., netoli 63 gatvės.

5 kambarių cottage, kaina $3350. 
įmokėti $350.

2 flatų po 4 kambarius, kaina 
$3950. Įmokėti $650.

Turime visokių bargenų, galima 
pigiai pirkti arba mainyti. Taipgi 
statome naujus namus ir taisome 
senus.

Priimsime /ūsų seną namą į 
mainus. Turime keletą namų bai
giamų budavoti, galima matyti bi
le kada.

C. P. SUROMSKIS.
6921 So. Western AVe.

Tel. Republic 3713.
Vakarais Prospect 0176.

BUSINESS—TO RENT 
________ Bizniai Rendai

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

RENDON GERAI įrengtas, daug 
metų darantis gerą biznį tavernas, 
su Ruiming House, 4 karų garažas, 
graži šokių 'salė, prie vandenio. 
Cb/cagos pietiniame priemiestyje, 
ant vieškelio. Gatvekariai eina pro 
šalį. Žmogus, kiltis šią vietą pri
žiūrės kaip savo, tokiam .padarysi
me pigią rendą. Geram žmogui ge
ra proga. Priežastis—liga. Saukite 
savininką, HEMlock 6858, arba 
PROspect 6025.
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PASKYRĖ ADVOKATUS CHICAGOS IR 
PRIEMIESČIU DRAFTO TARYBOMS

Jų Tarpe Yra Keli Lietuviai

20

34—T. A. Hamilton, 6343 So. 
Green.

107— A. M. Onesto, 1101 Ver-
non Pk.-pl.

108— V. M. Arrigo, 628 So. Ra-
cine.

1918

RYTOJ VYRŲ CHORO VAKARAS

Vakar Illinois valstijos “dra- 20 
fto” administracija paskyrė po 2o 
advokatą visiems “drafto” dis- 
triktams Chicagoj ir Cook ap
skričio priemiesčiuose. Į 21

Tų advokatų role štai kokia.*2i 
Prieš “drafto” tarybą, prie 
kurios jie yra priskirti, tie ad-^21 
vokatai atstovaus naujokus, 22 
kurie nori atsiprašyti nuo ka
ro tarnybos. Advokatai naujo* 
kams patarnaus nemokamai.

Lietuviai naujokai yra ragi
nami šį sąrašą išsikirpti ir 
palaikyti ateičiai, nes jiems

22

23

23

24

24
Tarp paskirtųjų 

yra ir keli Chicagos
advokatų 24 
lieluviai,i

25
99-tam “drafto” distriktui. 
Marcjuette Parke ir C. S. Wi- 
čas, 129-ta, distriktui, North- 
sidėj.

A d vokalai Chi cayai.
5

25

25

26

26

26
27

13

15

16

17

18

18

18

19

19

1— C. F. Rathbun, Auditorium
Hotel.

80— W. S. McNamara, 316
Clark St.

2— F. D. Avers, 4044 Lake
81— R. E. Westbrooks, 3634

diana.
82— G. W. Underwood, 3639 S.

Way.
Dickerson, 3842 So.
Way.
Cochrane, 4734 Ellis 
Adams, 4757 South 
Way.

So.

Pr.
In-

Park

Park

Park
84— A. L. Bates, 4621 Calumet.

5—P. B. Prescott, 4750 South 
Park Way.

85— Oscar C. Brown, 417 E.
47th St.

6— C. P. Schvvartz, 5135 Wood-
lawn.

7— R. W. Irwin, 4716 Drexel.
86— H. C. DeYoung, 4805 Kim-

bark.
8— W. K. Hooks, 5617 Wabash

87— A. C. J. Chittick, 6138
University.

88— H. E. Avers, 5242 Hyde
Park blvd.

9— G. W. Swain, 1364 East
58th St.

10—Arthur W. Pettit, 6406 
Kenwood.

89— R. C. Smith, 857 E. 63 PI.
H—j. w. McCaffrey, 7307 

Bennett.
12— W. L. King, 7000 S. Shore.
90— E. D. Hostetter, 7300 * So.

Shore. . .
13— L.C. Coyner, 7929 Kingston
14— T. F. Reilly, 8044 Harper.
91— J. H. Andreas, 7936 Cons-

tance.
15— G. W. Sullivan, 953 East
16— G. R. Hillst’rom, 10855

Wabash.
92— G. A. Dahlberg, 11315

Lowe.
17— F. C. Leviton, 11437
18— R. L. Johnson, 2007
93— H. J. Samuel, 9138

mercial.
94— F. W. Michalak, 9927

kegon.
19— T. J. Sheehan, 3646 Union.
95— J. B. Wheeler, 748 W. 43d
96— J. M. Falasz, 927 W. 31st.
20— H. P. Boam, 3529 S. Wes’rn
97— V. F. Kozlovvski, 2525 We<

47th St.
98— J. F. Berzin, 3503 S. Fran-

cisco.
21— C. P. O’Connor, 3717 West

61st Place.
22— W. A. Canavan, 3148 W.

63rd St.
99— J. J. G ris h, 6515 S. Rock-

well St.
100—M. F. Kilanowski, 5634 S.

Mieh.
E. 93
Cem-

Mus-

14

14

Sawyer.
23—E. N. Holgreen, 1442 W.

Garfield.
101—P. L. Chadwick, 1645 W.

47th St.
102—S. E. Basinski, 4915 So.

. Ashland.
24— Adam Poliak, 2011 W. 51st
25— M. Bernick, 6435 S. Sac-

ramento.
103— M. Loehwing, 6500 S. Mo-

zart.
26— D. L. Evans. 5951 South

Laflin.
27— R. O. Wikenw’der, 814 W.

Garfield.
104— C. N. Bergstrom, 6215 So.

Laflin.
28— M. H. Olds, 410 W. 60th
29— G. W. Hansen, 100 West

Marąuette.
105— H. S. Ditchburne, 317

Marquette.
30— W. J. Nealon,

Carpenter.
31— A. J. Jennings,

Wood.
106— E. I. O’Connor,

76th.
32— T. C. Donovan,

Hoyne.
33— R. A. Borsch, 11642

Artesian.

7015

8017

1109

8955

27

Ž7

28

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

31
32

32

32
33
33

33

34

34

34

35

35

35
36
36

36

37

37

37

38

38
38

39

39

39

40

40

40
41

41

41

42

42

42

43

43
W.

So.

So.

W.

So.

So.

44

44

45
45

45
46

46

Cen-

2200

2422

1844

3834

1847

So.

W.

So,.

Oak-

Chi-

Mil-

Ashland.
109— J. F. Geary, 215 So.

tral Park.
110— B. E. Nowogradzki,

W. Cortez.
36— Walter Truc,

Lawndalę.
111— B. M. Fisher,

Millatd.
37— F. J. Komabek,

26th.
112— H. L. Burman,

Komensky.
38— E. Bemstein, 3747 Doug-

las-blvd.
113— S. B. Roderick, 3104 Dou-

glas.
114— M. L. Aberman, 1501 So.

Ridgeway.
39— T. V. Adesko, 2301 Mar-

shal-blvd.
115— 0. C. Rentner, 2711 W.

23rd.
116— Felix Noti, 837 So.

ley.
40— A. J. Pikiel, 1702 W.

cago.
117— E. H. Schroeder, 801

waukee.
118— R. Kelner, 980 Milwaukee
41— L. S. Landon, 1025 W.

Rundell-pl.
119— B. J. McDonnell, 312 So.

Ashland.
120— S. J. Sullivan, 2527 Wil-

cox.
42— D. Olshan, 23 So. Central

Park.
121— D. S. Chesrow, 3240 Wa-

shington.
122— —D. J. Rizzio, 628 N. Cent-

icil Pcirk
43— R. E. Crowe, 3329 Wash-

ington.
123— A. T. Clementi, 3934 W.

Monroe.
124— I. J. Berkson, 120 S. Ham-

lin.
44— S. C. Come, 4123 Wash-

ington.
45— H. A. Silverstein, 5000 W.

Washington.
125— H. C. Patterson, 161 No.

Lamon.
46— C. A. Dernbach, 4441 West

End.
126— D. A. Roberts, 1451 No.

Avers.
127— 4. A. Levin, 3222 Beach.
47— F. H. Janiszewski, 2134

Pierce.
128— O. M. Nudelman, 1400 No.

Kedzie.
129— C. S. Wiczas, 2134 Concord.
48— C. F. Fritz, 2655 Milwaukee.
130— J. J. Sullivan, 3047 No.

Albany.
131— W. F. Ader, 2712 Logan-

blvd.
49— G. A. Edwards,

Fullerton.
132— B. Stenge, 2508

nard.
133— M. J. Cullen,

Spaulding.
50— E. J. Nergard,

Central Pk.
51— G. A. Hawley,

Kildare.
134— C. Griglik, 5328 Drum-

morid.
52— L. Bartoline, 5700 Grand.
53— L. C. Karbiner, 1634 No.

Karlov.
135— W. J. Mannion, 1735 No.

Newcastle.
54— J. B. McKeon, 5303 Wash-

ington.
55— G. W. Lyon, 5664 Washing-

ton.
136— B. McDevitt, 148

tral.
56— W. H. Chadwick,

Linder.
57— L. C. Nyka, 4857
137— E. A. Feldott, 5338 Mont-

rose.
58— 0. C. Miller, 4003 N. Ka

dare.
59— D. A. Bissell, 3931 N. Lawn-

dale.
138— H. J. Schmidt, 4025 War-

wick.
60— S. A. Cross, 5050 N. St.

Louis.
61— G. E. Fink, 4506 No. Fran.

cisco
139— H. J. Heart, 3235 Wilson.
62— T. H. Slusser, 5835 N. East

Circle
63— G. F. Doyle, 5736 Milwau-

kee.
140— G. - ’ M. Weichelt, 6067

Northcott.
64— J. A. Veide, 1351 No. Hud-

son.
141— S. E. Hurley, 222 E.

Chestnut.
142— E. H. Williams, Hotel

bassador.
65— E. G. Berglund, 1848

coln Avė.
143— J. A. O’CalIaghan,

Lake Shore.
66— F. H. Eldridge, 503 Barry.
144— A. B. Olson, 300 Sheridan.
145— M. M. Korshak, 506 Ros-

coe.
67— J. Shamberg, 1506 Addison.
68— R. E. Berlet, 3065 Lincoln-

av.
140—A. F. Hoban, 3505 Janssen.
69— W. Mannh’t, 2322 Common-

wealth.
70— T. Carlin, 3750 Lake Shore.

3937 W.

N.

2508

4217

2408

Ber-

No.

No.

No.

No. Cen-

3007 No.

Cullom.

Am-

Lin-

1400

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ’ CHORAS rytoj rengia margą Muzikos ir Dramos 
vakarą, Chicagos Lietuvių Auditorijoje. Suvaidins komediją, “Miglose”, taipgi pildys 
koncertą, kuriame dalyvaus ir trys kili chorai, Va'karas prasidės 5 vai. popiet. įžan
ga—50 centų.

46 147—G. Sugarman, 612 .Patter
son.

47 71—W. Mathieson, 1925 Wave-
land.

47 72—J. E. Timm, 4438 Green- 
view.

47 148—E. S. Coath, 4417 No.
Hermitage.

48 73—I. R. Ross, 1359 Argyle. 
48 74—F. Z. Marx, 4243 Hazel.
48 149—J. M. Connery, 5555 She

ridan.
48 150—R. J. Barry, 747 Bitter-

sweet.
49 75—T. G. Remer, 1521 Juneway-

ter.
49 76—C. M. Doty, 1530 Thorndale
49 151—S. S. Pollack, 6336 Sheri

dan. ,
50 77—J. E. Owens, 2418 Greenleaf.' 
50 78—Michael Koch, 1640 Rascher. 
50 79—W. H. Haight, 1922 Green

leaf.

Kaltina Republiko- 
nus Balsuotojų 
Terorizavimu

—......
Demokratai Įteikė Skundą 

Senato Komisijai.
Demokratų partijos pirmi

ninkas III., valstijoje, Arthur A. 
Sullivan, pasiuntė pareiškimą 
specialiai senato kom sijai bal
savimus tyrinėti, su skundu, 
kad republikonai balsuotojus 
terorizuoja.

Sullivan sako, kad republiko- 
nų partija pristeigė daugybę 
organizacijų su gražiai skam
bančiais vardais “neva Chica
gos balsavimo suktybes tyrinė
ti”. Balsavimų netikslumų bū
na visuomet, nes ir vienoj ir 
kitoj pusėj atsiranda neteisingų 
žmonių. Bet tų minėtų organi
zacijų agentai, prisidengę “šva
rių rinkimų obalsiais” eina per 
piliečių namus gąsdindami juos 
balsuoti už republikonnus, 
briaujasi per balsuotojų sąra
šus ir siuntinėja balsavimų ta
rybai melagingus laiškus prane
šinėdami svetimų žmonių var
dais nebūtas adresų permainas. 
O svarbiausia, per dirbtuves ei
dami tie agentai, labai dažnai 
su formalių ir savininkų pagal
ba, darbininkus terorizuoja baL

KAZOKAI VĖL CHICAGOJ

■■■ Lapkričio 17 d., • Chicagoje vėl lankysis garsusis 
Dono Kazokų Choras. Jis išpildys koncertą Civic Ope
ros rūmuose.

Kas šį chbrą kartą girdėjo, tam perdaug 
menduoti nėrėlkia.

Bilietus ’ghlima gauti “Naujienose”, nuo 
$2.00.

suoti už Willkiein’i >
Naudoja Apdraudos Agentus 

Gąsdinimams.
Demokratų partija toliau sa

ko, kad rėpublikohai balsuoto
jų gąsdinimo propagandai nau
doja net apdraudos bendrovių 
agentus, kurie eina per žmones 
kolektuodami premijas,1 ir turi 
■plačias pažintis. Tie agentai yra 
instruktuoti kalti žmonėms į 
galvą, kad jų apdraudos nueis 
niekais jeigu “Roseveltas vėl 
bus išrinktas” arba “jie neteks 
savo namų ir )ibtąv;

Šiandien Atidaro
Chicagos Opera

šįvakar 1940 metų sezoną 
atidaro persiorganizavusi Chi
cagos Opera. Ji stato Verdi’o 
“Aida”, su keliais, plačiai pa
sižymėjusiais dainininkais svar
biose rolėse.

Opera šiemet žada pastatyti 
visą eilę labai gęrų operų ir tu
ri sutraukusi bė^ė geriausius 
šios šalies ir Europos daiuinin- 
kus. <

55c iki

Rytoj Suvalkiečių
Choro Vakaras
Pirmas Pasirodymas Publikai.

Suvalkiečių Draugijos Choras 
dar labai jaunutis, bet gana 
daug veikia. Jį matysi pirmu 
kartu šį sekmadienį, Marųuette 
Salėje, adresu 6903 South West- 
ern avenue. Choras ten rengia 
vakarą, kuriame dainuos kelio
lika dainą, bus sceniškas vaiz
delis, viešnia artistė iš Ne\v 
York, šokėjai, kvartetas Brigh- 
ton Parko Moterų dainininkių 
grupė ir daug visokių įvairu- 
mynų. Vakaras prasidės 3 va
landą po* pietų. Įžangos bilietai 
tiktai po 25 centus asmeniui.

Po programo bus ir vaišės su 
kugeliu, dešrom ir kopūstais, 
kumpiu, etc. Rengimo’ komisi
ją sudaro G. Zelniutė, choro 
mokytoja, O. Svirmickienė, E. 
Bennett, M. Milunienė, A. ’Go- 
tautienė.

Visus lietuvius kviečiame at
silankyti. Po programo ir šo- 

i kiai. O. S.

Rytoj NAUJIENŲ
Radio Programas

DAINUOJA ALDONA GRIGONIUTE
Vėliausių Pasaulio ‘ Žinių Apžvalga—Pranešimai iš Chicagos Lietuvių Veikimo,

Iš Stoties W. G. E . S. 1360 Kilocycles
H VALANDA RYTO.

Maloniai kviečiam visus šio gražaus programo pasiklausyti!

Sarpalius Padeda 
Birutei Išmokti 
“Šienapiute”

Vakar vakare Birutes choro 
dainų pamokas vedė kompozi
torius Petras Sarpalius, vienas 
iš autorių “šienapiutės” — vei
kalo, kurį dabartiniu laiku Bi
rutės choras rengiasi pastatyti 
scenon gruodžio 8 d., Lietuvių 
auditorijoje.

‘ šienapiute” tai originali l.c- 
luviška operetė, parašyta Biru
tės “tėvo” Miko Petrausko ir 
Petro Sarpaliaus.

Jurgiui Steponavičiui, Naujos 
Gadynės choro vedėjui, išvykus 
Floridon (tenai pastoviai apsi
gyventi) to choro valdyba pa
kvietė Birutės vedėją, inž. Jo
ną Byanską, mokytojauti nors 
iki lapkričio 24 d., kada Naujo
ji Gadynė statys “Penzanco Pi
ratai”.

Byanskas, turėdamas gerą 
talkininką Sarpaliaus asmeny
je, sutiko tai daryti. Dabar By
anskas veda Birutę pirmadie
nio vakarais, o Sarpalius -- 
penktadieniais. O tuomi abu 
chorai pe’nys. Netekęs savo ga
baus vedėjo Naujosios Gadynės 
choras gavo taip pat gabų ir 
patyrusį žmogų jam pagelbėti, 
o Birutė, mokinama viena vei
kalo kompozitorių, turės nepa
prastai gerai ir gražiai išmokti 
“šienapiutės” dainas.

“Šicnapiutėje” svarbiausią 
“Aldonos” rolę išpildys Elena 
Vespenderaitė-Mathews, “And
riejaus” rolę — Jonas Daučkus. 
Kiti mažesnėse rolėse bus Ed
mundas Gedvilas, p-lė Eva žie
vaitė, Zenonas Prane-Pranins- 
kas, Jonas švi toris ir p-lė Aldo
na Rutkauskaitė. Rep.

Rytoj Vakare 
Cicero Kareivių 
Draugijos Balius
Pagerbs Pasižymėjusius Narius.

CICERO. — Vakarienė, ban
ketas, programas ir šokiai. Ren
gia Draugystė Lietuvos Karei
vių, Liuosybės Svetainėj šį sek
madienį, lapkr. 3 dieną. Kiek 
teko patirti, tai bus šauni puo
ta. Valgius gamina p. Pilkis su 
savo štabu Liberty Restauran- 
te. Gėrimus pristato Frank Za- 
jauskas ir C. Andrijauskas. Y- 
patingai p. Andrijausko dova
na puoš stalus — gražus bute
liukai “Two Pass” alaus. Bus ir 
kitokių gardumynų. Laike va
karienės bus programas. Išpil
dys Švento Grigaliaus choras, 
vedamas p. A. Mondeikos. Kal
bas pasakys klebonas J. H. Vai
čiūnas, p. Daužvardis — konsu
las, ir kiti. Taipgi 12 narių gaus 
dovanas už neėmimą pašalpos 
per 20 ir 10 metų. Po progra
mo ir vaišių bus šokiai prie lie
tuviško J. Barčio orkestro. D.

Klovainiečių Vakaras.
Pereitą šeštiadienį Shamelo 

svetainėj baliavojo Klovainiečių 
Klubo nariai, jų draugai ir sve
čiai. Susirinko nedaugiausiai, 
bet buvo visi gerame upe, net 
langai tratėjo nuo lietuviškų 
dainų, o muzika trijų jaunuo
lių šauniai griežė.

Svečių buvo iš Waukegan — 
S. Kazokaitis ir kiti; iš Bervvyn 
p. žilvis su dukterimis, sunum 
ir kitais, ir p. Mikalajūnienė. 
Jie sudarė linksmą kompaniją. 
Bengėjai visiems reiškia padė
ką.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Policija ieško 34 metų chi- 
cagiečio Felix Krupinski, už pa- 
šovimą 7 metų giminaitės An
geline DeCastro, laike ginčo su^~ 
mergaitės motina. Krupinski 
gyvena adr. 1112 N. Hermitage 
avenue.
• Chicagietė Mis. Dauny Stan- 
ton, skundžiasi Chicagos polici
jai, kad kas tai pavogė $13,50) 
vertes brangenybių ir rūbų, iš 
jų namų, adresu 7558 Kingston 
avenue. Ji yra žmona buvusio 
Capone gehgsterio, Danny Stan- 
ton.
• Automobilių nelaimėse per 
Hallowe,en naktį ir vakar Chi- 
cagoj žuvo sekami žmonės: 27 
metų Edward Chrabasz, 126 E. 
118th Place, prie 99th ir Cott- 
age Grove, ir

Ely L. Aager, 1433 N. Maple- 
wood avenue;

Chrabasz žuvo, kai jo auto
mobilis įvažiavo į medį. Keli 
kiti jauni žmonės, buvę auto
mobilyj, buvo kritiškai sužeisti.

Šaunus Bankietas 
Naujoms Narėms 
Priimti

Rengia SLA 131 kuo;a
Rytoj, lapkričio 3 d., įvyksta 

SLA 134 moterų kuopos ban
ketas 35-kioms naujoms na
rėms priimti, kurios kuopon 
įsirašė laike antro pažangos va
jaus.

Minėtam būry randasi ir 
daug jaunuolių ir viena iš jų 
p-lė E. Burbaitė, dalyvauja pro- 
grame, skambindama Marium- 
ba. Tai bus didelė naujienybė 
ir malonumas kaip minėlos 
jaunuolės pirščiukai užvaldys 
šį muzikos instrumentą.

Gi musų visų mylimoji dai
nininkė p. O. Biežienė irgi sve
čius žavės savo gražiu balseliu.

Taigi kviečiame visus atsi
lankyti sekmadienį, lapkričio 3 

d., Sysena salėj, 4270 Archer 
avė. Pradžia 6 vai. vak. įžan
ga $1. šokių pradžia 8 vai. vak. 
Įžanga 25 centai.

Rengimo Komsija.

Žagariečių Klubo 
Vakarėlis-Šokiai 
Ir Dovanos

žagariečių Klubo šokių vaka
rėlis įvyks šeštadienio vakare, 
lapkričio 2 d., pradedant 6 vai. 
Įžanga tik 25 centai. Vieta — 
Hollywood svetainė, 2417 West 
43rd St.

šis žagariečių parengimėlis 
bus labai įvairus. Vieniems bus 
duodamos dovanos už pasirėdi- 
mą gražiausiais kaimietiškais 
ir kitokiais kostiumais, kiti 
gaus vertingų daiktų.

Smagi muzika, darbščių gas- 
padinių parūpinti užkandžiai ir 
gėrimai taipgi patenkins atsi- 
lankusius. Tai neužmirškite še
štadienį su žagariečials pasi
linksminti. Komitetas.

Prakalbos

. ...e 1 N 
“Penzanco Piratai”

(Piratas of Penzance)
Lapkričio-Nov. 24 d.

Stato 
NAUJOS GADYNfiS CHORAS

Įdomios prakalbos įvyks sek
madienį, lapkričio (Nov.) 3 d. 
Mildos svetainėje, 3142 S. Hal- 
sted St. nuo 2 v. popiet.

Kalbės S. Beneckas temoje: 
“Bus tik vienas karalius vi
sam pasauly ir jo karalystė 
bus amžina.”

Bus kalbėta iš Biblijos teks
to Daniel 7:sk. 13. 14. Ta te
ma yra labai įdomi kiekvie
nam. Yra patartina atsilankyti 
ir sužinoti kas bus karalium 
po šių vargų ir kokia bus

Įžanga veltui, rinkliavos ne
bus. Bengia Biblijos tyrinėtojai.

PERSTATYMAS, KONCERTAS K ŠOKIAI. RENGIA CfflCAGOS LIEIUVIU VYRU CHORAS, SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 3 DIENA, LIETUVIU AUDITORIJOJ 
3133 SOUTH HALSTED STREET. DALYVAUJA KETURI LIETUVIU CHORAI IR GERI ARTISTAI. PRADŽIA 5 VALANDA VAKARO. ĮŽANGA 50 CENTU-




