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KARAS VERČIA LIKTI PREZIDENTŪROJ
Roosevelto nuomonė apie trečiąjį terminą

F. D. Rooseveltas Clevelandė dyti, kol bent viename krašte 
vakar pasakė vieną geriausių bus demokratinė tvarka. Komu- 
priešrinkiminių kalbų. Palietė nistai ir naciai yra diktatorių 
svarbius krašto reikalus, todėl agentai ir stengiasi sėti neapy- 
ir atpasakojam kai kurias min- ------
tis. Policijos valdininkai tvirti- | 
na, kad prezidento pasiklausyti 
susirinko apie 250,000 žmonių.

Rooseveltą^ buvo paklaustas 
kodėl jis sulaužė amerikiečių 
tradicijas ir leido demokratams 
trečiąjį kartą pastatyti jį kan
didatu į Amerikos prezidentus. 
Karas, kuris vyksta Europoj ir 
Azijoj buvo vieninteliu motyvu* 
vertusių jį kandidatauti trečią 
kartą — atsakė. — Kai pasi
baigs tas prezidento terminas, 
turėsite kitą prezidentą, — pri
dėjo Rooseveltas.

Rooseveltas kelis kartus aiš
kino kraštui, jog jis nenorįs 
Amerikos įvelti j karą, bet kai 
respublikoniški ' mitingieriai 
nuolat kartoja žmonėms tą pa
tį melą, tai Rooseveltas daę kar
tą papasakojo padarytus žings
nius karui išvengti. Rooseveltas 
užtikrino, kad jis dės visas pa
stangas neįvelti Amerikos ka
ram Jis stengsis atitolinti karą

kantą ir nepasitikėjimą.
Demokratijos priešai paskel

bė, jog Rooseveltas jau pasiun
tė Amerikos laivyną į japonų 
vandenis ir karas netrukus pra
sidėsiąs. Visa tai yra ✓naujas 
melas. Rooseveltas nepasiuntė 
nei vieno laivo į vakarus nuo 
Havajų salų.

Rooseveltas turi labai dide’į 
pasitikėjimą didele 
gyventojų dauguma 
kad jie neleis šiame 
galėti demokratijos 
Kalbėjo apie toleranciją tiky
bos ir tautybės atžvilgiu, kal
bėjo apie reikalą ginti laisvę.

Panaudojo progą pabrėžti, 
kad jis nenorįs įvelti krašto į 
karą; bet jis taip pat nenori bū
ti diktatorių panaudotas nešva
riom taikos machinacijom. Roo
seveltas nenori, kad diktatoriai 

į manytų, jog Amerika jų nusi
gando ir yra pasiryžusi nusi
leisti jų reikalavimams.

nuo viso Amerikoj, žemyno. I Prezidentas pakartojo, kad 
Rooseveltas žino, jog di k ta- komunistams, naciams ir ki- 

torių jėgos pačioje ’ Amerikoje tiems diktatūros? 'šalininkams 
stengiasi demokratiją palaužti, negali būti vietos Amerikbs vi- 
Diktatoriai negalės ramiai vai- suomenės tarpe.

Amerikos 
ir mano, 

krašte įsi- 
priešams.

m

na 11 JIE NU-ACM K Teiepnoiu
Italų kariuomenė išsodinama Albanijos uoste. Pa

veikslas buvo pasiųstas iš Romos į Berlyną, o paskui į 
Jungtines Valstijas.
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Graikai Albanijoj
ATĖNAI, Graikija, lapkr. 3 

d. — Karo vadovybė praneša, 
kad graikų kariuomenė ne tik
tai atsilaikė prieš italus, bet 
sunaikino kelis italų batalijo
nus ir įsiveržė į Albanijos te*- 
ritoriją. Graikų kariuomenė da
bar randasi netoli Korica mie
stelio, Albanijoj.

Graikai įsiveržė 4 mylias Al
banijos gilumon ir paėmė la
bai svarbias strategines vietas, 
kurios aprėpia visą Koricą apy
linkę. Graikų karo lėktuvai bom
bardavo italų pėstininkus. Fa
šistai panikos apimti pasileido 
bėgti iš Graikijos. Paliko daug 
karo medžiagos ir sugadintų 
automobilių.

ti keli šimtai moterų ir vai-? 
kų. .

Fašistinė italų spauda didžiuo
jasi tokia Mussolini žento drą
sa, bet visas pasaulis tai laiko 
labai negarbingu pasielgimu. 
Nei vienas garbingas žmogus 
nenori susiteršti nekaltų žmo
nių krauju,, ypatingai jeigu jis 
užima 
pačioj 
kuoja 
kijon
nuotaika labai bloga, jie neno
ri kariauti prieš ramius grai 
kus, todėl Mussolini pasiuntė 
savo žentą nuotaikai pataisy
ti.

kė 8 valandą vakaro. -Tris 'va
landas tęsėsi' bombardavimas. 
Praėjus porai valandų, Berly
ną pasiekė' kitos* eskadros.

V
j Pirmo y bombardavimo metu 
sukelti toki dideli gaisrai, kad 
penkioms valandoms vėliau at
skridę lakūnai juos matė vi
sam smarkume. Sugriautos 3 
centralines geležinkelių stotys 
ir keli priemiesčių fabrikai. Pa
degtos kelios elektros stotys.

Retam atsako

Muša italus
ATĖNAI, Graikija, lapkr. 3 

d. — Kai graikų aviacija smar
kiai sunaikino prie Floriną mie
sto artėjančias italų karo jė
gas, graikų pėstininkai puolė 
italus durtuvais. Italų karinin- 
kia išsigando ir pasidavė.

Graikams pavyko suimti 9 
karininkus, 153 kareivius ir 109 
arklių. Graikų kariuomenė ap
šaudo likusias italų dalis. Ita
lai skelbia, kad blogas oras la
bai sutrukdė karo operacijas. 
Tuo tarpu graikai skelbia, kad 
oras labai geras. Tvirtini, kad 
italai blogi kareiviai.

Negarbingas 
ministeris

atsakomingą vietą. Net 
Italijoj daugelis krįti- 
Ciano pasielgimą. Grai- 
pasiųstų Italijos fašistų

Gali miegoti

Traukia kariuomenę
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

lapkr. 3 d. — Turima tikrų ži
nių, jog Rusija be sustojimo 
traukia naujas kariuomenės di
vizijas į Besarabiją ir Bukovi
ną. Dabar minėtose rumunų 
provincijose randasi 20 pėsti
ninkų divizijų ir 11 artilerijos 
ir kavalerijos divizijų.

Visa sovietų kariuomenė dir
ba dieną ir naktį naujai taiso
miems sustiprinimams. Raudo
noji armija jau padarė 7 dide
lius aerodromus ir visą eilę ap
kasų. Vokiečiai neatsilieka nuo 
rusų. Hitleris be sustojimo siun
čia “instruktosius”, kurie pade
da rumunams stiprinti apsau
gas.

LONDONAS, Anglija, lapkr.
d. — Visi pietų Anglijos gy

ventojai džiaugiasi, kad pasku
tinėmis naktimis jie gali ra
miai miegoti. Vokiečių lakūnai 
vis rečiau aplanko Londoną ir 
pietų Anglijos miestus. Atskren
da vokiečiai, bet orlaivių skai
čius esti toks mažas, kad karo 
vadovybė nei aliarmo neskelbia, 
nes mano, kad neverta žmonių 
iš miego

Karo 
vokiečių 
ir vargu
ti. Anglų karo aviacija kasdien 
vis stipriau ir stipriau bombar
duoja vokiečius.

3

kelti.
vadovybė mano, kad 
jėgos kasdien silpnėja 
jiems pavyks atsigan-

Nėr entuziazmo

Berlynui kliūva

ROMA, Italija, lapkr. 8 d.— 
Pranešama, kad Mussolini už
sienio reikalų ministeris išskri
do į Albaniją ir pasiėmė vado
vauti orlaivių eskadrilę. Tvirti-

LONDONAS, Anglija, lapkr.
8 d. — Praeitą naktį du kar
tus buvo bombarduotas Berly
nas. Abu kartus buvo pasiųstos 
didelės karo, aviacijos eskadros. 
Vokiečiai paskelbė, jog tai bu
vo vienas didžiausių sostinės

Padeda graikams
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

3 d. — A. Alexander, darinėtis 
ir pirmas Admiraliteto lordas, 
paskelbė, jog praeitą naktį an
gių karo jėgos išlipo graikų te
ritorijoj ir padės graikams ves
ti karą prieš italus. Graikų vi
suomenė labai karštai 
atplaukusius anglus.

Anglijos karo laivai 
kai kurias strategines
Britų orlaiviai jau bombardavo 
Italijos karo pramonės centrus. 
Didokas britų karo aviacijos 
skaičius jau padeda graikams 
pirmose fronto linijose. Netru
kus italams bus suduoti dar 
smarkesni smūgiai. Anglija dės 
visas pastangas padėti grai
kams gintis.

priėmė

užėmė 
vietas.

VICHY, Francuzija, lapkr. 8| 
d. -r- Pranešama, kad maršalas1 
Petain atsakė į prezidento Roo
sevelto notą francuzų kolonijų 
reikalu. Petain: aiškina kokia 
yra dabartinė francuzų koloni
jų padėtis ir kokia gab būti 
netolimoj ateityj. Roosevelto 
i'aštas gautas francuzų-vokiečių 
derybų metu.

Prezidentas labai susirūpinęs 
Martinikos ir kitomis francuzų 
salomis. Jis nenori, kad Hitle
ris ten įsteigtų karo bazes. Pe
tain atsakymą įteiks francuzų 
ambasadorius. Viešumon jis bus 
paskelbtas, kai raštas pasieks 
prezidento kanceliariją.

Keistos žinios
STAMBULAS,” Turkija, lapk. 

3 d. — Turkų radijas paskel
bė, jog Italija deda pastangas 
padaryti taiką su graikais. Ne
trukus Italija įteiks graikų vy
riausybei labai palankias taikos 
są’ygas. Italija jau padarė k'i 
kuriuos pasiūlymus, bet Grai
kija neatkreipė reikalingo dė
mesio ir tęsia karą prieš ita ii 
kariuomenę.

Nuo karo pradžios graikų 
diktatoriaus laikysena buvo la
bai neaiškLJr nežinia kas da
roma diplomatijos Užkulisiuose. 
Mussolini nesitikėjo sutikti jo
kio pasipriešinimo, bet kai pa
matė, jog britai atėjo p^gelbon, 
tai galvoja pasiūlyti taiką. 
Kalbama, kad Hitleris verčia 
Italiją taikytis su graikais.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokietijos diplomatai deda pastangas neįvelti Turkijos 

taran. Jie tariasi su rusais pasiūlyti turkams nepriklausomy
bės garantiją.

— Vokiečių bendrovė nutraukė oro susisiekimo liniją tarp 
Argentinos ir Čilės. Argentinos vyriausybė neleido užsienyj 
gimusiems lakūnams skraidyti.

— Graikų vyriausybė gavo 80 milijonų dolerių paskolą iš 
britų.

— Himmler, geštapo viršininkas, orlaiviu atskrido j Rumu
niją. Įsakė patalpinti 4 miesteliuose visus lenkų karo pabė
gėlius.

— Maršalas Timošenko vedė didelius raudonos armijos ma
nevrus. Pirmą kartą jis leido užsienio karo atstovams stebė
ti manievrus.

— Vokiečiai išvyjo iš Alzaso ir Lotaringijos visus žydus 
į Francuziją.

— 275 Amerikos piliečiai išplaukė iš Šanchajaus. Vyksta 
Į Ameriką.

— Vakar vakare įvyko labai smaijkus mušis Korfu van
denyse. Britų laivai susitiko su italų laivais. Italai smarkiai 
bombardavo kelis graikų miestus.

— Maskvoje paslaptingai mirė raudonos armijos genero
las Lebediev, artilerijos skyriaus viršininkas.

— Petain vyriausybė reorganizuoja Havas agentūrą. Pa
skyrė 25 milijonus frankų. Viską kontroliuos dabartinė vy
riausybė.

— Graikai 
nelaisvėn.

— Graiku 
banijoj.

— Berlyne 
su franeuzais.

— Mussolini labai nepatenkintas Hitlerio ir Lavalio pasi
tarimais. Jis reikalauja sumažinti Francuzijos galią.

— Visa užsienio spauda'labai'^susidomėjusi prezidento rin
kimais. Pietų Amerikos valstybės norėtų, Sad išrinktų Roose
veltą. Vokietija ir Italija nori, kad prezidentu butų Wendeil 

AVillkie. ’ n

ske.'bia, kad jiems pavyko suimti 12,000 italų

orlaiviai bombardavo geležinkelių centrus A*-

paskelbta, kad tuo tarpu nebus pasirašyta taika 
Bus padarytas laikinas susitarimas.

Sako nesąmones Praves plebiscitą

VICHY, Francuzija, lapkr. 3 
d. — Lavalis dar nebaigė de
rybų su vokiečiais. Parvažiavo 
iš Paryžiaus, bet atsisakė pa
daryti bet kokius pareiškimus 
spaudos atstovams. Pranešė, 
kad antradienį vėl išvažiuoja 
derėtis .su vokiečiais.

Kai kurie francuzų sluoks
niai tikėjosi, jog iš minėtų de
rybų išeis kokia nors nauda 
francuzams, bet paskutiniu me
tu visi nusiminė. .Vokiečių spau
da paskelbė, kad Francuzija 
yra kalta, nes ji pradėjo karą, 
todėl ji turės už jo pasekmes 
atsakyti. Prancūzai negali lauk
ti jokių lengvatų. Hitleris ne- ‘ « • 1 « « v*. a

Išplaukia laivynas
BALBOA, Panama, lapkr. 3 

d. — Pranešama, kad dalis 
Amerikos .laivyno paskubomis 
išplaukė iš kanalo uosto. Gar
siakalbių pagelba iš miesto bu
vo šaukiami jurininkai, bet vis
kas ėjo taip skubiai, kad dau
gelis nesuskubo laiku atvykti į 
uostą. Laivai jau buvo išplau
kę, kai dalis jurininkų atvyko.

Juros karininkai tvirtina, kad 
nieko svarbaus neįvyko, bet da
romas bandymas. Norima pri
pratinti jurininkus, kad reika
lui atėjus galėtų greitai iške
liauti.

Prašo taikos
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

3 d. — Anglų spauda sako, kad 
Hitleris nori taikytis su Angli
ja. Taikos pasiūlymus Hitleris 
pasiuntė į Ameriką ir neri, kad 
Amerikos vyriausybė tarpinin
kautų tarp Vokietijos ir Angli
jos.

Hitleris pasižada respektuoti 
visą britų imperiją, jis nesi
stengs jos liesti, bet jis nori, 
kad britai paliktų Vokietijos 
įtakoj visą Europą, nes Hitle- 
ris ją nukariavo. Taikos pasiū
lymus Hitleris įteikė Amerikos 
ambasadai Paryžiuje. Hitleris 
sutinka pasirašyti su Anglija 
ir Amerika 10 metų nepuolimo 
paktą. Jis taip pat sutinka pa
daryti ribotą nusiginklavimą.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
3 d. -— Wendell Willkie pasakė 
Madison Sųuare Garden politi
nę kalbą. Visi jo mekleriai tvir
tino, kad tai yra paskutinė ir 
pati rimčiausia propagandos 
kalba. Bet kai kalba buvo pa
sakyta, tai visi labai nusiminė, 
nes Willkie parode, jog moka 
gerai tiktai nesąmones skelb
ti.

Pradėjo mitingą aiškindamas, 
kad Amerikos gyvenimo sąly
gos nuo 1932 metų eina sun
kyn ir blogyn, kad Roosevel- 
tas nieko gero nepadarė ir svar
biausia, kad Rooseveltas neži
no kur jis kraštą veda, nes jis 
neturi jo,kių principų. Mitingo 
dalyviai išjuokė Willkie, nes vi
si žino, jog visa tai yra didžiau
sia

HONOLULU, Havajų salos, 
lapkr. 3 d. — Ateinantį antra
dienį Havajų salų gyventojai 
praves plebiscitą. Bus spren
džiamas reikalas ar verta tap
ti Amerikos valstybe ar pasi
likti dabartinėj padėtyj. Jeigu 
gyventojų dauguma pasisakytų 
teigiamai, tai tada Amerikos 
kongresas turėtų nuspręsti ar 
Havajų salos dabar gali būti 
priimtos j Suvienytų valstybių 
skaičių.

Manoma, kad dabartinis mo
mentas yra nepatogus tokiai 
pakaitai, nes Havajų salose yra 
labai daug japonų, kurio išnau
dotų padėtį ir veikių japonų- 
amerikieČių santykius.

nesąmone.

narna, kad Ciano jau bombar- bombardavimų. Pirmieji anglų, patenkintas, kad .Petain nesu 
davo Salonikų, kur buvo užmuš- lakūnai vokiečių sostinę pasie-piko Skelbti karo britams.

Grobs Greenlandiją
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

3 d. — Pranešama, kad Green- 
landijos pakraščių sargybos su
ėmė 50 gerai ginkluotų vokie
čių, kurit atplaukė į Greenlan- 
dijos salą Jr norėjo pagrobti 
vieną meteorologinę stotį.

Vokiečių karo vadovybė ne
gauna informacijų apie oro są
lygas ir negali tinkamai pasi
ruošti operacijoms. Visi vokie
čiai tapo suimti ir pasodinti į 
kalėjimą. Rūpinamasi Green- 
landijos apsauga* nes galima 
laukti didesnės nacių kariuome
nės antplūdžio.

Hitlerio ranka
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

3 d. — Dorothy Thompson, pa
garsėjusi laikraštininke, vakar 
pasakė labai įdomią kalbą per 
radiją. Ji labai gyvais pavyz
džiais palygino dabartinę Ame
rikos padėtį su priešhitlerine 
Vokietija.

Ponia Thompson mano, kad 
Hitleris turi didelės įtakos Ame
rikoje ir stengiasi Washingto- 
ne pasodinti žmogų, kuris po
litikoje nieko nenusimano, ku
ris neturi karakterio ir kurį 
lengvai galima apdumti. Hitle
ris nori darbininkų tarpe pada
ryti chaosą.

John L. Lewis kalba Willkie 
remti yra diktuota Hitlerio 
agentų ir yra grynai fašistinė. 
Komunistai Amerikoje remia 
Willkie, kaip jie rėmė Hitlerį,

Nepatenkinti 
loterija

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
d. — Karo departamentas

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
3 d. — Juodukas policininkas 
Sloan, kurį prezidento sekreto
rius .sutrenkė, pasakė, kad res
publikonų spauda butų nei vie
nu žodžiu apie jį neužsiminusi, 
jeigu ne rinkimai.

Respublikonai gina juodukus 
tiktai vieną savaitę prieš rin
kimus, bet Rooseveltas jų nie
kad neužmiršta. Dabartinis pre
zidentas padaręs daug juodie
siems gero, todėl jis ir didelė 
juodukų dauguma, . palaikysią 
Rooseveltą. Pennsylvanija sto
ties incidentas neturi jokios 
reikšmės.

3 
praneša, kad paskutinėmis die
nomis gautos kelios telegramos 
naujokų traukimo loterijos rei
kalu. Pasakojama, kad loterija 
buvo pravesta neteisingai, nes 
daugelis ankstyvesniųjų nume
rių buvo ištraukta loterijos pa
baigoj. Kiti tvirtina, jog supil
tos tūtelės nebuvo gerai išmai
šytos, todėl ir gavosi toks ne 
lygus numerių paskirstymas.

Departamento valdininkai pa
neigia tokius gandus. Jie sako, 
kad viskas buvo gerai išmaišy
ta ir numeriai buvo vienodai
traukiami. Telegramas siunčia | Mažas debesuotumas, pava- 
organizuotos grupės, nes beveik karį gali būti lietaus, vėsiau.

Vokieti jo jf Thompson siūlė bal- visos reikalauja visai panaikin- 
D. Rooseveltą. ti karo tarnybą.

Chicagai ir apylinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pr? 
našauja:

suoti už F.
Saulė teka 6:24 v. r., leid

žiasi 4:45 v. v.
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AKIU SPECIALISTAI
bus

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

kad 
noriu

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

(Ofiso va!.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso Tel.; YARDS 4787 
Namu Tel. FROSPECT 1930

L. |

Brone M—te. ! 1 ■1 ■ i ■ . —.

(Tęsinys)
Žinai ką, mamyte, aš ma

nau, kad vienas iš didžiausių ir 
brangiausių dalykų turėti ką 
nors iš tavęs atminimui, o ypa- 
t.ngai jeigu tasai daiktas yra 
tavo pačios rankomis padaly
tas. Tu žinai, kad ne aš vienas 
esu tavo vaikas ir mes visi tave 
fnylime ir branginame, todėl ir 
kiti vaikai ką nors nori turėti 
atminimui. Man rodosi, bus ge
riausiai jeigu mes padarys.mc 
taip: dviejus baltinius pasiusi
te iš tavo austos drobės ir dvie
jus iš Onutės, tuomet aš turė
siu atminimui ir tavo rankomis 
autos drobės ir Onutės, o be to, 
ir kiti vaikai turės taip bran
giam atminimui tavo austos 
drobės.

—Gerai, vaikeli, tegul

—Gal Onutė nesutiksi, 
tavo kraitį aš šiek t ek 
sumažinti, — sako Juozas.

—Ką čia niekus kalbi, Juo
zai, tu žinai, kad tu esi man 
brangiausias ir mylimiausias 
brolis ir ... aš . . . kaip tiktai 
tu Amerikoje apsigyvensi noriu 
pas tave atvažiuoti.

Taip namiškiams besikalbant 
atėjo ir saivėja -Marijona ir 
tuojau reikėjo pradėti dirbt.. 
Onute iš klėties atnešė baltos 
drobes ritulius, Marijona tuo
jau išmieravo Juozą ir taisė d

reikiamą* medžiagą kirpti iš at
neštų ritulių. Marijona, kaip 
Alsos kaimo siuvėja siūdavo vi
siems didesniems Alsos kaimo 
gyventojams geresnius balti
nius, bet tokios plonos linines 
drobės jinai nebuvo mačiusi.

—Sakyk, susiedkėle, kada tą 
lininę drobę audei, kad jinai 
toki plona ir balta, kaip bovel- 
ninė, tokių baltų ir plonų dro
bių dabartiniais laikais niekas 
jau neišaudžia.

—Matai, Marijonėle, šita lini
nė drobė, tai dar mano paso- 
ginė, jinai ne tiktai mano ran
komis išausta, bet aš pati ją ir 
suverpiau. Savo Juozeliui iš jos 
noriu pasiūti baltininus, kad 
jisai gyvendamas Amerikoje, 
kai kiekvieną kartą juos vilkės, 
prisimintų mane. Matai, jau se
natvė, vaikai — vyrai, mergai
tės suaugusios, viena jau moti
na, vadinasi, jau susilaukiau

■m... ..---------------------- -!-!■ III

Ant Reat Estate

1-mų ir z-ių inorgičių 
Peters Bros, and Co 

1647 4VEST 47th STREET

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlyhu Frontu 
3109 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

sako, kad savo mylimą Juozelį 
rengiu paskutinį kartą, nes A- 
menka tai ne Kaunas, — neat
važiuos, kada pamislys.

Marijona ilgai nelaukdama 
atkirpo nuo lininės drobes ru
tulio reikiamą medžiagos kiekį 
ir pradėjo Juozui sinti balti
nius. \

Juozas žinodamas, kad grei
tai jisai turės gyventi dideliame 
mieste, norėjo pasidžiaugti tais 
javo gimtinės laukais, pievomis 
.r kitomis gamtos grožybėmis, 
todėl jisai sumanė išeiti į jam 
taip žinomus laukus ir pabūti, 
jais pasigerėti. Antanas kaip 
tiktai apannėjo bulves, o bul
vės šiais metais, kaip tiktai 
ypatingai gražios. Malonus Juo
zui buvo tie laukai, kurie jį ne 
taktai nešiojo, bet maitino, ji
sai norėjo jiems būti dėkingas 
.r padėkoti už visas tas gėry- 
'bcs, kurias jie jam iki jsiųlei 
įteikė. Priėjęs dobilų lauką\ pri
siminė, kaip praeitais metais 
čionai su bioiiu Antanu tokius 
gražius dobilus šienavo, taipo
gi maloniai prisiminė ir tuos 
malonumus, kaip kvepiančius 
dobilus ritino į gubas ir jiems 
visiškai išdžiūvus vežė į darži-

Juozui iasidarč labai liūdna, 
kuomet jisai prisiminė, kad 
šiais metais jisai tų malonumų 
turėti jau negalės. Tuo laiku, 
kada jo namiškiai: šienaus,

NAUJIENOS, Chicago, III.
laikraštyje, 
reikia patręšti be mėšlo dar 
pelenais.

—žinai, Juozai, kad rytoj 
diena birželio ir tu turi eiti
važiuoti į Jurbarką pas agentą, 
gauti tikras žinias; prisimeni, 
kaip jisai sakė, kad 15 dieną 
birželio būtinai reikia pas jį 
būti.

—Taigi, taigi, ąš žinau,x kad 
rytoj būtinai turiu būti Jurbar
ke, tiktai ne.šgalvoju, kaip man 
tenai patekti, Manau taip pa
daryti: iki Šilinės nueisiu pės
čias, o iš šilinėa sėsiu į garlai
vį ir į Jurbarką važiuotas nu
važiuosiu, tas garlaivis apie 2 
—3 valandas Jurbarke pastovė
jęs, grįžta atgal, todėl aš per tą 
laikotarpį sutvarkysiu visus sa
vo reikalus ir iki Šilinės vėl ga
lėsiu parvažiuoti, o nuo Šilinės 
vėl pėsčias.

Pirmad., lapkričio 4, 1940

trukti 3—4 valandas. Eidamas1 ^R. STRIKOL IS 
gulti Juozas paprašė motiną, i Gydytojas ir Chirurgas 
kad jį rytoj pažadintu 5 va- ?^!sas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
landą, nes, rodosi, kad apie 10 
valandą iš Kauno į šilinę ateini 
garlaivis.

(Bus daugiau)
4

AOME-NAUJIENŲ Tolephoto
HUNTINGTON, W- VA. — Kiaušinis pataikė į 

Wendell Willkie automobilį. Jisai ^buyą taikomas pa
čiam kandidatui.

augančius į 

kur tai toli, 
savo gimtojo 
toli ir nuo 
jam pasid.t-

grėbs ir veš čionai 
dobilus, jisai bus 
toli ne liktai nuo 
Alsos kaimo, bet 
Lietuvos. Graudu
rė, kuomet jisai prisiminė, kad 
šiais metais jisai jau negalės 
dirbti taip malonaus ūkiško 
darbo. Tuo metu, kada jo na
miškiai grėbs ir dės kvepian
čius dobilus, jisai plauks At
lanto vandenynu ir galės ma
tyti tiktai didžiąsias vandenyno 
bangas. Juozas pradėjo bijot, 
vandenyno ir jo žiauriųjų ban
gų, jam pasirodė, kad jos esan
čios tokios dide.ės ir galingos, 

Tkad kartais ir didžiuosius lai
vus apverčia. Visas tas baimes 
ir nemalonumus buvo jau per 
vėlu svarstyti, nes rytoj 15 die
na birželio ir jisai turi važiuo-

nešėjo tų, taip vadinamų pele
nų. Aš stebiuosi savo Antanu, 
nes pelenų sėjimas, tai jau gry
nas jo išinislas, matosi, kad ji
sai apie tai yra skaitęs kokioje 
nors lietuviškoje knygoje ar

—Galėtumei padaryti šiek 
tiek ir kitaip: turime tris ark
lius, gali pasikinkyti bėriuką ir 
nuvažiuoti važiuotas.

—žinai, tėveli, man rodos;, 
kad Jurbarke jokių ypatingų 
reikalų neturiu, taipogi neturiu 
nieko ir pirkti — neapsimoka 
be reikalo arklį varinėti, juo la
biau, kad ne visą kelią teks ei
ti pėsčiam.

Tėvas tokiam Juozo sumanu
mui pilnai pritarė. Besišneku
čiuodami, pamažu parėjo na
mo. Namuose jau visi buvo su
sirinkę ir šeimininkės ruošėsi 
duoti vakarienę. Pavakarienia
vęs, Juozas tuojau nuėjo mie
goti, nes žinojo, kad rytoj rei
kės anksčiau keltis. Iš A Įsos 
kaimo iki Šilinės yra 16 viorstų,

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd SL 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI D AKT ARAI

TeL Hemlock 5849 >

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo
7—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso TeL PROSPECT 6737
Namų TeL VIRGINIA 2421

nuo

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAISENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
Z DIENĄ IR NAKU

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

i, r SMmm LAFAYKTTK MM
koplyčios visose 
Chicagos dalyse

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
.Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas 1$JA kinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir 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

išvažiuoti į Ameriką.
Juozas taip galvodamas vaik

ščiojo po javų laukus ir pievas^ 
gėrėdamasis jų gražumu ir ma
lonumu. Jani rodėsi, kad tie 
palys laukai pirmiau nebuvo 
tokie gražus ir malonus. Juozas 
būtinai norėjo pamatyti rugių 
ir kviečių laukus ir su jais atsi
sveikinti, nes praeitais metais 
jisai į tuos laukus vežė mėšlą, 
are pūdymą, sėjo ir apakėjo. 
Kaip tiktai šiais metais rugiai 
ir kviečiai buvo nepaprastai 
ri; mat, buvo labai geras 
tiktai sėjai ruduo, bet buvo 
ras ir pavasaris, o Naručių
mė tai jau visuomet būdavo ne 
tiktai gerai įdirbama, bet buvo 
gerai ir patręšta. Apžiurėjo 
wuozas: avižas, miežius, žirnius, 
priėjo rugių ir kviečių laukus.

ypatingai

Klausykite tautu radi# programų Antradieniu iŠ fteitadienia syt- 
meėiais, 19t00 vaL ryto ii W. H. L P, stoties (1M9 KJ 

•n POVILU tALTIMIERU.

COPR. W, HCCOUCMFT SCRV1CC. INC.

CUDDL.E TOYS PATTERN 2291
No. 2291—Išsiuvinėti žaislai kūdikiams.

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. 

ęales Tax ekstra.
BLACK BANĮ) LUMP

_ • i v

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENT1STAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. 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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

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

2

$9.50 ze-

ADVOKATAI

augančiais žiemkciP

No. 2291

1 Adresas.

Miestas ir valstija

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE'

Miesto
Kamb.
Namų

AE STREET 
Tel. STAte 7572

ge
ne

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
| 1739 So. Halsted St, Chieago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

I Vardas ir pavardė

Juozas stovi 
ir kviečių lauko, ir

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

TeL YARDS 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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn SL
Room 1230

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

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

iki

YARds 1419
SL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS — s 

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALmnet 6877

Vai. 11—2 dien
134 N. LA S

Room 2014
3149 SO. HALSTED STREET

TeL VICtory 2679

, J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Wes(tern Avenue Phone LAFayette 8024

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

■ . ♦ * '■ , ■ ✓.

dėję plaukti. Tokiame gražiame 
ore ir taip maloniame rugių ir 
kviečių lauke Juozas su di
džiausiu malonumu butų pasi
likęs nakvoti ir pasiklausyti 
malonaus rugių ir kviečių šla
mėjimo. Kur tai vaikščiojęs tė
vas pamatė, kad 
rie rugių

ir gražiai 
čiais.

— Na, šiais metais tai rug ai 
ir kviečiai nepaprastai geri, tu
rėsime ne tiktai duonos, bet ir 
pyrago, — sako tėvas.

—Nepaprastai geri musų 
žiemkenčiai, — pakartojo Juo
zas, — jau seniai, kaip tokius 
gerus žiemkenčius turėjome. 
Žiūrinėjau ir kitų /kaimynų ja
vus, bet jų daug menkesni.

—Aš irgi žiūrinėjau, — sako 
tėvas, — bet musų žiemkęnčiai 
daug geresni; matai, vaikeli, jie

uiii t imu iiiyiiuiiiiiiiiiiiiiiii m n

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso Valandos:
nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį

i
1

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GKOvehill 0142
1416 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DANTISTAS 

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

Tel. VARUS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3650

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

r
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S JUSTUS L. JOHNSON

For Clerk of the Probate Court

E WILLIAM J. GRANATA

Gongress

For Trustees of the Sanitary District v

■ ■

For Clerk of the Circuit Court

IL WALTER E. JOHNSON

For State’s Attorney

Š OSCAR F. NELSON

For Auditor of Public Acc’ts.

S ARTHUR C. LUEDĖR

For Clerk of the Supęrior Court 

(3 GUSTAV E. BEERLY

For Coroner

M EDMUND F. BENNETT

For State Treasurcr

L WARREN WRIGHT

For Lieutenant-Governor

S HUGH CROSS

For■•Recarder of Deeds

S A. W. KOMAREK

For Attorney General

[x) GEORGE F. BARRETTWENDELL L. WILLKIE
FOR PRESIDENT OF THE 

UNITED STATES
For Representative in

S STEPHEN A. DAY
[xj WILLIAM G. STRATTON

Kokia Politinė Ateitis Laukia Musų Po Lapkričio 5-tos?
UŽTIKRINKITE LIETUVIU ATSTOVYBĘ VALDŽIOJE
Balsuodami Už Lietuviams Prielankią Republikonų

For U. S. Senator

3 c. W. BROOKS

DWIGHT GREEN
FOR GOVERNOR OF THE STATE 

OF ILLINOIS

ANTRAD
For Trustees of Univ. of Illinois

[X] P ARK LIVINGSTON
E HELEN M. GRIGSBY
S JOHN FORNOF
S CHESTER R. DAVIS

[xj JOHN S. NORRIS 
SVICTOR B. LISTUG
S RAYMOND S. BLUNT

BALSUOKIME
For Associate Judges of the Municipal Court

LAPKR. 5 0 REPUBLICAN
JOHN H. LYLE 
HELMER C. PATTĖRSON 
WILLIAM H, HĄYNES 
HARRY N. PRITZKER 
ALVA L. BATES 
VVILLIAM J. GRACE

EDWARD B. CASEY 
ŠAMUEL HELLER

X

X WM, E. HELANDER X
X EDGAR A. JONAS X
X THEODORE F. EHLER
X CHAS. F. McKINLEY X

IŠTISAI!

Balsuokime už Juos ir Jų visą Sarašą ir užtikrinkime 
savo šaliai ir savo tautai šviesesnį rytojų!
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Thef Lithuanian News Pub. Co.» Ine.-
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Šubserijjtion Rėteš:
$^.00 per year in Čanada
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$8.00 per ^eat in Chicago
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March 7th 1914 at the Post Office 
erf Chicagč, Ilk, under the act of 
March 3rd 1879.
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Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ’.___________ _____
Pusei metų ............................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams ..............
Vienėm mėnesiui .... ...........

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

- Mėnesiui .................. ..............
Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 

paštui (Atpiginta)
Metams .................................... $5.0C
Pusei metų ...........   2.75
Trims mėnesiams .................... 1.5C
Dviem mėnesiams ____  1.0G
Vienam mėnesiui __________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
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dhicago, I1L Telefonas Canal 8500.)0rderitf Kartu sd ti&akyiiitt
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Dėl ko eina kova?
Rinkimų kampanijoje, kuri baigiasi šiandien, ėjo 

ginčai visokiais klausimais, Vidutiniškam balsuotojui 
sunku net susivokti, nes viename klausime jisai mato 
tiesą vienoje pusėje, kitame klausime — priešingoje pu
sėje. Beklausydami prieštaraujančias viena kitai įvairių 
partijų šalininkų kalbas, daugelis žmonių galėjo įgyti 
įspūdį, kad tie kalbėtojai stengiasi tiktai publiką supai-- 
nioti ir apdumti jai akis.

Nėra jokios abejonės, kad didelė priešrinkiminės 
agitacijos dalis šitą tikslą ir turėjo. Bet butų klaida sa
kyti, kad visi kandidatų ir jų rėmėjų pareiškimai yra 
blofas ir akių monijimas. Juose yra ir svarbių, kiekviė-' 
nam balsuotojui įsidėmėtinų dalykų. Reikia tiktai, kaip 
sakoma, “atskirti pelus nuo grudų”.

Į smulkmenas nesigilindami, mes čia paminėsime 
tik pačias žymiausias problemas, kurios buvo iškeltos 
šioje kampanijoje. Pirmiausia, krašto apsaugos ir de
mokratijos gynimo klausimas. Skirtumo šitame klausi
me terpe demokratų kandidato į prezidentus ir republi- 
konų kandidato beveik nėra. Wendell Willkie taip pat, 
kaip ir Franklin D. Roosevelt, žada kaip galint spar
čiau stiprinti ginkluotas krašto jėgas ir teikti pagalbą 
vienintelei belikusiai Europoje demokratijos tvirtovei — 
Anglijai.

Abiejų kandidatų pozicija šitame klausime .yra be
maž vienoda dėl tos paprastos priežasties, kad Wlllkie 
priėirtž prezidento Roosevelto poziciją. Panašiai galima 
pasakyti apie socialinį saugumą (bedarbių šelpimą, ap- 
draudą nuo nedarbo, senatvės pensijas ir t. t.) Ir žemės 
ūkio klausimą; rėpublikonų kandidatas yra pakartoti
nai pareiškęs, kad tų Naujosios Dalybos reformų jisai 
negriaus, bet vykins jas gyvenime tokiu pat, arba dar 
didesniu uolumu, kaip Rooseveltas.

Daug ginčų ėjo dėl Roosevelto kandidatavimo tre
čiam terminui, čia abi pusės yra padavuslos begales ar
gumentų už ir prieš, bet pagrindinės svarbos šis klausi
mas neturi, Trečiojo termino priešai remia savo išva
džiojimus “tradicija”, kuri, jų nuomone, apsaugos 
Ameriką nuo Iškrypimo iŠ demokratinio kelio, Bet tai 
nėra nei demokratinė, nei pažangi pažvalga, Žmonijos 
gyvenimas nestovi vietoje, ir kas gi butų, jeigu gyveni
mui besikeičiant žmonės bijotų atsisakyti nuo senųjų 
papročių? Tradicija yra niekas kita, kaip įsisenėjas pa
protys. Jeigu Amerika nedrįstų pakeisti to, kas buvo 
gera prieš 150 arba prieš 100 metų, tai mes šiandien ne
turėtume nei kino teatrų, nei radlo, nei kitų moderniš
kų išradimų. O politikoje perdidelis tradicijos garbini
mas užkirstų kėlių visoms reformoms.

Paskutinėje rinkimų kampanijos dalyje buvo gin
čijamasi, ar Roosevelto užsienio politika veda Ameriką 
į karą, ar į taiką. Bet šis ginčas yra be vertės. Aišku, 
kad milžiniška dauguma Amerikos žmonių karo nenori, 
ir šitame punkte demokratų Ir rėpublikonų nuotaika 
yra vienoda. Tačiau karo ir taikos klausimas šiandien 
priklauso ne tiek nuo Amerikos norų, kiek nuo to, kas 
dedasi anapus Atlantiko ir Pacifiko. Jeigu republikonai 
pripažįsta, kad Amerika turi ginkluotis, tai jie negali 
gararitUOti, kad Jungtinėms Valstijoms nieku budu ne
teks pavartoti ginklo prieš užpuoliką.

tarpe dėrtiokratų ir rėpublikonų, buvo paliestas Jungti- 1 
nių Valstijų kongrese, kuomet- jame kilo ginčai dėl kon- 
skripcijos. Viena puse rčjkalavo, kad butų įvesta koų- 
skripcija “vyrų ir pramones”, o kita tam griežtai pasi
priešino. Visi, tur btlty ^tsimteflia^ kad Willkie, kuris tilo- 
rnef buvo neseniai pradėjęs sa^ė kampanijų, padatė 
smarkų pareiškimų prieš pramonės konskripcijų. Jisai 
pasakė, kad tai butų biznio laisvės paneigimas, diktatū
ra ir kuone bolševizmas. Tada aiškiai pasirodė, kokiems 
interesams Wendell Willkie yra pasiryžęs tarnauti.

Pramonės ‘'draftavimo” sumanymas buvo išspręs
tas kongrese kompromiso keliu, ir, veikiausia, nėra jo
kio pavojaus, kad Amerikos valdžia konfiskuotų arba 
rekvizuotų dirbtuves, nežiūrint af ji bus demokratų ar 
rėpublikonų rankose. Bet aštrus susikirtimas šitame 
punkto atidengė Amerikos Stambiojo kapitalo troški
mus, Jisai nori būti nevaržomas, Jisai nori panaudoti 
visus galimumus padaryti kiek galint daugiau pelno, 0 
progos pelno darymui yra nepaprastos. Apsiginklavimo 
reikalams jau yra paskirta 16 bilionų dolerių, ir jeigu 
karas Europoje prasitęs dar dvejetų, trejetų metų, tai 
bus skiriama tiems reikalams daugiau ir daugiau pini
gų. O jeigu Hitleris nukariautų Angliju, tai nebūtų ga
lo nei krašto Amerikos ginklavimosi išlaidoms,
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šitų progų matydami, Amerikos pramonininkai ir 
piniguočiai, kurie investuoja savo kapitalus i pramones, 
aišku, geidžia, kad iŠ tos aukso srovės kaip galint di
desnė dalis patektų į jų kišenes. Jie pasipelnys juo dau
giau, juo platesne “laisve” jie naudosis, samdydami dar
bininkus, imdami užsakymus, parduodami pagamintas 
prekes it pildydami pajamų mokesčių blankas. Pereito
jo pasaulio karo metu Amerikos pramonininkai “Už
dirbdavo” šimtus, kai kada net tūkstančius nuošimčių 
pelno ant savo investmentų. Milionierių pridygo, kaip 
grybų po lietaus. Kodėl negali tas pats pasikartoti da
bar?

Deja, dabar yra stambių kliūčių: įstatymai apribo
ja darbo Valandas, nūsUto algų minimumų, pripažįsta 
darbininkams kolektyvių sutarčių teisę, apkrauja aukš
tais mokesčiais peilio perviršius ir t. t. Jeigu Roosevelto 
administracija pasiliks galioje, tai per šitas kliūtis per
šokti bus sunku. Bet jeigu Baltamjame Name atsisėstų 
toks geras žmogus, kaip Wendell Willkie, kuris kelia 
triukšmų, kai tik išgirsta apie sumaiiynių “drafttioti” 
pramonę, tai butų kas kita...

Tai ve dėl ko daugiausia eina kova dabartinėje 
rinkimų kampanijoje. Rėpublikonų pusę remia tie, ku
rie; nori pasipelnyti Dėdės Šamo sųskaiton. O aplink 
Rooseveltų yra susispietę tie, kuriems>)rupi, kad nebūtų 
nuskriausti paprasti žmonės, nes jie mano; kad Ameri
kos pajėgumas ir ateitis priklauso nuo masės dirban
čiųjų, o ne nuo saujelės turtuolių.

Prezidentas Rooseveltas yfa padaręs klaidų, bet 
jisai atliko istorinės svarbos darbą:,z,praskynė kelių 
socialinį teisingumų ir tuo budu be galo sustiprino de
mokratinius šio krašto pagrindus. Todėl dabartinėse 
aplinkybėse geresnio,pasirinkimo nėra, kaip balsuoti už 
Rooseveltų.

šocial-reVolitičioriierių partiją! Lietuvos viešpačiu”.

Naujo gubernatoriaus rinkimas
Kova dėl J. V. prezidento vietos kreipia į save visų 

žmonių dėmesį. Bet nereikia užmiršti, kad rytoj bus 
taip pat renkami kongresmanai, apie trečdaly^ sėnatb 
narių ir visa eile svarbių valstijų pareigūnų. Illinois 
valstijoje bus renkamas naujas gubernatorius.

Mes manome, kad šitai vietai tinkamiausias kandi
datas yra Dwight H, Greem Apie jo oponentą mes ma
žai žinome, ir todėl nėtUrimė ką apie jį pasakyti.

Bet Dwight H. Green turi gerą rekordą iš tų laikų, 
kadav jisai ėjo Jungtinių Valstijų apygardos prokuroro 
— District Attorney — pareigas Chicago j e. Jo pastan
gomis buvo nuteistas garsusis Al Capone.

Tarpe juristų Dt^ight H. Greeii turi gerą vardą, 
kaipo advokatas, ir šiaip jo reputacija yra švari.

Vienas svarbiausiųjų punktų jo platformoje yra 
panaikinti vadinamuosius “sales” taksus. Tai butų di
delis palengvinimas Vartotojams ir biznieriams.

Todėl lietuviai piliečiai nepadarys klaidos, balsuo
dami už šį kandidatą į gubernatorius,

ir pasikviesdamas į talką 
dinainuosius “kairiuosius” es- i 
erus. Bet ir atskilus nuo soc’.al- i 
revoliucionierių Marijos Spirk 
donOVoš frakcijai, bolševikui 
paliko ► mažumėje. Tuomet Le
ninus atsiuntė ginkluotus jUti- 
nirifctts į St. Sėtino rUihUS ir 
liepė atstovus ištaikyti.

Tokiu budri bolševiką val
džia btiVO įsteigta smurfU — 
prieš aiškiai pareikštą milžiniš
kos daugumos žmon ų valią.

Norėdamas išsilaikyti val
džioje, Leninas paskui panaiki
no. visuotinus balsavimus m 
laipsniškai atihii»§ Žmonoms vie
ną po kitos ją politines ir pi
lietines teises} uždarė visas 
opozicines partijas ir visus 
opozicijos laiktaŠčmSj sugru
do į kalėjimą arba išvijo į už
sienį žymesniuosius savo prie
šus if suorganizavo teroristinę 
žvalgybą “Čeką” (ėtezvyčai- 
naja Kommisšfjaj “kontr-revo- 
liucionieTiams“ žudyti.

To nė gana. Leninas bijojo, 
kad šitą despotiškų ptiemonii! 
žmonėms suvaldyti nepakanka.* 
Todėl jisai nutarė paimli į sa
vo rankas ne tiktai politišką 
galią, bet taip pat ir ekonomi
nio gyvenimo kontrolę, šituo 
tikslu jisai paskelbė, kad Ru
sijoje įvedama “kortiunižinas“ 
ir suvalstybino pramonės įmo
nes, bankus ir prekybą. Vė
liaus, Stalinais panaikino ir pri
vatinius žemės ukius, suvary
damas Rusijos valstiečius į 
“kolchozus” ir “sovchozus’k 
“Komunizmas” tapo įvestas 
pilnai, Visu šimtu nuošimčiu.

Bet tai nėra komunizmas, 
kaip jį žmonės įsivaizdavo. 
Bolševikiškas ‘komunizmas” 
nėra panašus nei į pirmųjų 
krikščionių komunizmą, nei į 
viduramžių religinių sektų ko
munizmą, nei į komiui ištinęs 
kolonijas, kurias steigė Owen’o 
arba kitų socialinių reformato
rių pasekėjai. Bolševikų “ko
munizmas” yra despotiškos 
valdžios priemonė žmonėms 
Valdyti.

Su pagalba “komunizmo” 
bolševikai pavergė Rusijos gy
ventojus dar labiau, negu su 
policijos, raudonosios armijos 
ir GPU pagalba, nes, kontro
liuodami fabrikus, prekybos 
įstaigas ir valstiečių ukius, jie 
turi saVo saujoje žmonių gyve
nimo šaltinius. Jie gali kiek
vieną jų priversti dirbti ilgiau
sias valandas arba išmesti iš 
dirbtuvės;- jie gali žmogui duo* 
ti maisto arba neduoti; gali im
ti kokias nori kainas už bet 
kurią prekę, ir t. t. Šitokios 
milžiniškos galios dar jokia 
valdžia nėra turėjusi ant žmo
gaus.

Tokią santvarką, kaip teisin
gai sako “Garsas”, bolševikai 
gali primesti žmonėms tiktai 
brutale jėga. Bet svarbiau yra 
pabrėžti tai, kad p'ats bolševi
kų “komunizmas” yra jėgos 

Pirmiausia bolševikai 
žmones politiškai, įs- 
diktattirąi o paskui 
juos ekonomiškai, 

“komauiziną”.

įnagis.
pavergia 
teigdami 
pavergia 
įvesdami

MELAS

Tai dėl ko gi eina tokia smarki kova šitoje kampa
iti joje? Jeigu rėpublikonų kandidataš sutinka principe 
kuone su visais tais dalykais, kuriuos yra atlikusi arba 
atlieka Roosevelto administracija, tai kodėl jo rėmėjai 
deda tiek daug pastangų šią, administraciją pašalinti? 
Ar tiktai tam, kad gautų valdžioje “džabus” kiti as
mens, kurie per aštuonerius metus buvo priversti pas
ninkauti? Bet tai butų tiktai palyginti mažo skaičiaus 
žmonių reikalas, kuris milžiniškai daugumai gyventojų 
butų neįdomus. Tuo gi tarpe mes matome, kad i šitą 
kovą yra įsivėlę didelių korporacijų šulai, bankininkai, 
apdrattdog kompaniją viršininkai, pramonininkų ir 
pirklių sąjungos; be to, matome didelį susiinteresavimą 
darbininkų unijose, farmerių asociacijose, profesionalų 
draugijose, ir t. t. Retas kuris tų žmonių turi ”džabų” 
valdžioje arba tikisi jį gauti, pasikeitus administracijai 
Washingtone.

Pamatinis dalykas, dėl kurio ąina šios grumtynes

A P ZVA L G A
BOLŠEVIZMAS IR JĖGA

“Garsas” rašo:
. “Komunistai savo rėjų gak 

Ii priihėsti tik brulale Jėga. 
Jie tą jau padarė LtatttvOje> 
Latvijoje ir Estijoje. Jie tą 
padarytų, jei tik galėtų ii’ ki
tose šalyse,”

sijos žmones rinko atstovus į 
Steigiamąjį Seįmą, tai milžiniš
ka dauguma balsuotoją pas’są- 
kė prieš bolševikus (nežiūrint, 
kad tik apie trečdaly® atstovų 
Leftifio pąrtij rankosė). Ru
sijos Ši. Seimui susirinkus, 
1918 m. sausio mėli., pasirodo, 
,kad tik apie |rešdalyš atstovų 
pritaria LrilšoVil-tams, O du ireč*

rė Rusijoje.
Kai 1917 m pabaigoje Ri>

Leninas bandė gauti daugu
mą St. Seime, suskaldydamas

ŠitUO ; 
mums teko pada

ryti keletą pastabų. Svarbiau
sia jų buvo ta, kad, jeigu p. 
Mažukna taip “nusikalto”, kaip 
apie jį rašo SLA ofgafid redak
torius, tai dalykas (tirptų būti 
ištifUs kompeteritiškų įstaigą 
ir (tirėtų būt padarytas atitin- 
kaiiias sprendimas, kad SLA 
nariai žitiotų, ar JurgeliOhio 
priekaištai vice-pr’Cžidentui yra 
teisingi.

Už tai, kad “Naujienos” pa
darė tokių pastabų, tai “Tėvy; 
nėėw redaktorius dabar bahdo 
mesti dėiiię P. GrigaičittL Fa* 
rašęs pamokslą apie fai, kad 
koirtbiiiStai “stojo gifitF J, K. 
Mažttkiią, kurį “geri tieidviai“ 
pasnietkė, jisai rašo:

“Komutiistai > dabar gidą 
MažbktiOS ‘teisę’ ttffėti savo 
kad ir komunistišką ‘httsi- 
statyttią’ ir visviefl pasitikti 
lietuviškos OfgariizacijOs vir
šininku. Jdoifttt, kad Mažuk- 
nos Teisei’ ginti kumuhistai 
neseniai įsigijo keistoką ad
vokatą, ne ką kitą, kaip patį 
Daktarą F. Grigaitį.“
Tai yra niekuo nepagrįsta 

insinuacija. Visų-pirma, “Nau- 
. jienos” negynė ir negina jokio 

p. Mažokuos “nusistatymo”, ir 
suprantamas dalykas, jos ko
munistams įieadvokatauja. Tai 
žino visi, neišimant ir “Tėvy
nės” redaktoriaus.

Vienintele Mažokuos teise, 
apie kurią “Naujienų” pastabo
se ėjo kalba, yra jo teisė ne
būti niekinamam 
SLA organe. Jeigu 
dentas nusikalto, ir 
sunkiai, kad Kl.
laiko reikalinga kalbėti apie jo 
pašalinimą iš organizacijos Viri 
šininko vietos, tai ne “Tėvy-» 
nes“ redaktoriaus darbas yra 
jį teisti ir nė laikraščio Špalto- 
sė privalo būti tas teismas da-< 
rbrtias. SLA organas yta lei
džiamas visai ne tam tikslui.

Tai visa, kas tuo klausimu 
“Naujienose” buvo pasakyta. 
Datyti iš to “išvadą”, kad mes 
advokataujame komunistams 
afba užtariame kokius ten 
“penktakojUs” Susivienijime, 
gali tiktai žmogus, kuris’ nepap 
sd nei tiesos, nei padorumo,

Keisčiausia y ta tai, kad Jur
gelionis Šiandien dedasi labai 
dideliu “penktakojų” priešu, 
nors dat visai neseniai jie bu
vo uoliausi jo talkininkai, —■ 
kuomet ją “penk ta koj iškas’’ 
nusistatymas jau buvo kiekvie
nam žinomas,- nes Lietuva jau 
buvo okupuota, ir 
savo spaudoje ir prakalbose 
sveikino komisaro Dekanozovo 
pastatytą Paleckio “vyriausy
bę”! Vienas tų komunistų no
minavo Jurgelionį ir į “Tėvy
nės” redaktotiiiš. Ar tai reiš
kia, kad jisai dabar jiems už 
tai “atsilygina”?..

šeriant nebus galima laukai ar
ti

Parduoti nieko neduoda, bet 
už žemę mokesčius renka Visu 
griežtumu; jei kas per dvi sa
vaites HCStonokes, tfli net ir Su 
kalėjimu turės susiptfžiirti. Bet 
kada komisarai viską iš musų 
atima ir Už nieką nemoks, tai 
pinigų nėra, žemė ne musų, bet 
mokesčiai reikia įlinkėti. Kaip 
sakoma, rtors iŠ žemos iškask, 
bet mokėk. O tuo tarpu viskas 
surašyta ir parduoti negalima.

Tačiau kalėjimas yra baisus, 
tad turiu slaptai dukterų krai
tį pardavinėti, kad galėčiau Su
daryti reikiamą sumą 
mokesčiams atmokėti, 
mergaičių darbo, — per 
vakarais audė, verpė, o 
tokių baisių laikų susilaukėme, 
jog viską reikia prarasti. Ir tik 
dėl to, kad vis dar norisi kiek 
ilgiau tėvų vietoje pagyventi. 
Bet jau aišku, kaip diena, jog 
ilgai tėviškėje nebegalėsime gy
venti.

Kolchozai 
mums visiems, 
vas, kad Hitleris pasigailės ir 
išvaduos mus iš raudonosios 
vergijos.

Krautuvės tuščios, bet tuš
čios ir musų kišenės. Tik ko
misarai dabar pinigų turi, nes 
jie pasirūpino sau algas pasi
kelti. —Jūsų pažįstami.

oficialiame 
vice-prezi-' 
dargi taip 
Jiirgclioiiis

koirttifiistfti

Laiškas iš Pavergtos 
Lietuvos

pinigų 
Ga.la 

metus 
dabar

yra ruošiami
Gal duos Die-

PITTSBURGH NAU
JIENOS

Dar Apie Jaunų 
Amerikos Lietuvių 
Koncertą

—— ■

Paaiškinimai Del Užinetirtiu.
“Naujieną” Nr. 22 d. tilpo 

straipsnis, prie kurio ir aš no
rėčiau padaryti savo pastabą. 
Korespondencijoje' yra minimas 
Jaunąją Amerikos Lietuvių Ba- 
dln Klubo ten g tas koncertas.

Ten nurodyta, kad muzikali- 
nė dalis buvo išpildyta gerai. 
Aš nieko prieš tai neturiu, bet 
komedijantą tamsta negalite 
smerkti Visą. Su komedija litais 
dalykas tok$:; draugijos didysis 
komedijautas skaitosi p. Jurgis 
Žilinskas, nes jis didžiuojasi 
kaipo geriausias artistas; būk 
žmonės jį labai mėgsta matyti 
scenoje. Todėl kai kurie komi
sijos nariai būtinai reikalavo, 
kad jis pasirodytą kaipo me
džiotojas. Bet įvyko klaida. Pa
sirodė kaipo Šlavikas, todėl nie
ko nuostabaus, kad žmonėms 
nepatiko.

Antras svarbus dalykas, kurį 
pažymite, (ai programa, čia da
lykas neužginčijamas, nes btiVo 
taip: programas nustatyti ir sii- 
tVatkyti buvo pavesta H. K<ip- 
tiirauskiui ir Antanui Knyge
liui tą 
gramo 
vestas 
gavus
programą, parupo ją geriau sii- 
tvarkyti. Tam reikalui jis pasi
kvietė kažkokį dfukuotoją, ku
ris apie lietūvią kalbą neturi ne 
mažiausio supratimo ir “pada
rėme tvarką”, anot jo. O pa
sekmės jau žinomos.

O dėl “Semi-Formal”, aš ma
nau, kad korespondentas turė
tą žinoti minimą reikšmę, liet 
jeigu nežino, prašyčiau leisti 
paaiškinti. “^Semi-Formal” reiš
kia, kas nori gali ateiti vakari
niais rūbais, bet nėra laikoma
si griežtai; kaip vien “Formai”, 
tik vakariniais rūbais.

O antras dalykas, juk jau lai
kas ir lietuviams pabusti iš to 
rengimosi miego ir imjfs kartą 
metuose apsirengti geriau ir 
gražiau it' pasirodyti, kultai il
gos tautos •žmonėmis. Tas iš
trauktų ir kitų tautų susidomė
jimą lietuviais. Dalyvis

darbą atliko, 
spausdinimas 
Povilui Jociui, 
sutvarkytą ir

Bet pro- 
buvo jia- 
Bel jalu 
nustatytą

Vienas komunacių generolas 
rašo;’

“ ‘Naujienos’ įeina į ben- 
i drą frontą sU SriietOninkais. 

Tam frontui Smetonos klika 
vadovauja. O ta klika trokš
ta Hitlerio ateinant ir ‘išva
duojant’ Lietuvą,”
Tai yra melas. Tame srovių 

susitarime, kuriame dalyvauja 
“Naujienos”, stfietonininkai ne
vadovauja. Su “Smetonos kli
ka” bendras srovių komitetas 
iš viso neturi nieko bfifidro.

irrr- r.rzrr. rr-r »,rrt

NEDORA INSINUACIJA

“Tėvynės” | redaktorius dar 
vis nesiliaują atakavęs SLA 
ViCe-prezidebtą, J. K. MažUlri 
itą, kurį jisai ap'kditino reika
lavus (Pildomos Tarybos šuva* 
žiavime) pripažinti “Staliną

(šį laišką prisiuntė mums 
vienas amerikietis, kuris 
neseniai gfį^o iŠ Lietdvos. 
Laišką jis gfivo iš sUVo pa
žįstamų, kurie nebuvo tiek 
laimingi, kad butų galėję 
iš Stalino “išlaisvintos” 
Lietuvos pasprukti. Vardo; 
žinmila, skelbti negalime, 
rtės tai britą išdavimas lai
šką tašiusių žmonių čekis
tams,' kurie dabut šeimi
ninkauja Lietuvoj.—Red.)

Sveiki, gerbiamieji! Pas mus 
dalykai prasti: lietus lyja, bul
vės pūva, bus blogai, — neži
nia kas reikėą valgyti ir kuo 
gyvuliai šerti. Bus blogai, drau
gai,

tie to, atėmė iš furisą 12 ticlri 
tarų, o dabar: nusavino ir visus 
dobilus. Žada ir visus vasari
nius šiąudtiš atimti ruskių ark
liams, Musų arkliams nieko ne
liko', bėt komisarai ragina lau
kus arti, bet kuo arklius reikia 
šerti — tai nepasako, šiaudais

Remkite tuos, kurio 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Prieš rinkimus visos partijos Krašto pastatytas Prezidentu,- 
siūlosi vadovauti milžiniškam Rooseveltas su didele išminti- 
JAV kraštui. Kai kitos partijos mi, sumanumu ir nepaprasta 
tik puola, kritikuoja dabartinę1 
vyriausybę ir tiktai žada rojaus 
gyvenimą, Dėmokfatų partija 
gali viert Uk rodyti viatioiftefrtėi 
vaisius, kokių susilaukėme, ( 
prez. Rooseveltui su demokra
tišku Kongresu valdant per pa
skutinius 7 metus. Tad reikia 
tik prisiminti jų darbus ir nuo
pelnus,

F. D. Rooseveltas liks istori
nis žmogus Ir vienas iš garbin
giausių didžiųjų 20-to amžiaus 
Amerikos prezidentų jau vien 
tik už tai, kad jis 1932 m. apsi- 
Čmč it tikrai sugebėjo išvyti 
depresiją ir išvesti kraštą į ger
būvį, Atsidėkodama už tai, vi
suomenė 1936 m. pareiškė jam 
visišką pasitikėjimą ir Vėl iš
rinko jį prezidentu. Padaryki
me trumpą jo darbų apžvalgą.

Phone Vlrginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOttrWOOB 1NN Prop.

Svetainę feriduojatn susirinki
mams, parėrfts, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.
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JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBĖS
PAMOKOS”

fe

PARAŠYTA ADVOKATO
DUčfda atSakyftnis į Klausimus 
dėl gavimo ^iltių Amerikoniškų 

pOpierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDŠ 1001 1

energija ėmėsi dar negirdėtų is
torijoje reformų, kad depresija 
liktų ištremta, kad rGpublikonų 
sugriautas gyvefiiftias butų at
statytas ir kad turtingiausiame 
pasauly krašte neliktų skurdo, 
nedarbo ir ašarų pakalnės. E- 
nergingoji nauja demokratų 
valdžia paskelbė atkaklią 
viskam, kas btivo bloga, 
kaip ta kova ėjo ir kieno 
dai ji laimėta.

Gerai atsimenu, kaip 
Haovėris ir republikonų 
džia šalta'! žhitėjo į visuome
nės nelaimę, kuomet 6,500 ban
kų sprogo ir ištaškė milionus 
pinigų, 
slinkiai if ilgai taupė, gailėda^ 
ma sau geresnio kąsnio ir pa
togumų. Visas pasaulis negalė
jo suprasti, kas tai Amerikai 
pasidarė! Naujasis Prezidentas 
RtioseVėltas Vienu savo parašu 
stdaikė bankų žlugimą, apsau
gojo likusias ir naujas žmonių 
sutaupąs ir grąžino pasitikėji
mą bankais.

Pradėta kova su dulkių aud
romis ir potvyniais, dėl kurių 
daug žmonių labai nukentėjo. 
Tose srityse, kur audros siautė, 
pasodinta 165 milijonai medžių. 
Vienas gubernatorius pasijuo
kė, kad toks projektas yra tik 
bandymas plaukus želdinti ant 
plikės. Bet 21,000 ūkininkų ten 
šiandien džiaugiasi.

Po visą kraštą suorganizuoti 
naudingi viešieji darbai (W.P. 
A.), kur darbo gavo apie 8 mi
lijonai bedarbių. Šių milžiniškų 
darbų dėka, po visą kraštą nu
tiesta ar sutaisyta 458,000 my
lių kelių itf gatvių ir 93,000 itl- 
fųj įrengta 197 nauji aetodro- 
riiai ir juose pastatyta 387 tro
besiai, patobulinti 372 aerodro
mai, įrengta 509 pagalbinių, ae
rodromų ir nutiesia 400 mylių

Štai 
nau-

inž. 
val-

kuriuos varguomenė

M feafefefefefe

PAULINA
RUSSIAN-TURKISH BATHS

ATLaNKYKIT SVEIKATOS PIRtJ
Pirtis naujai pertaisyta su akmenų krosnim, čia gausite Elektros 
Trytmentus. Ultra Violet Sunshirie ir Inffa Red Light Radiations.

A. F. CZESNA, Savininkas
1657 W. 45th St. kamp« So. Paulina Street
Moterims Sėrėdomis — Phone BOŪLEVARD 4552
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bėgimo takų lėktuvams; atnau 
jinta 62,000 viešųjų trobesių (į- 
skaitant 29,000 mokyklų) ir pa
statyta 23,000 naujų trobesių; 
įrengta 1,300 naujų parkų ir 
pagerinta 5,400 kitų; pastatyta
l, 600 sporto aikščių su 2,700,- 
000 sėdynių ir atnaujinta 600 
kitų aikščių; įrengta ar pato
bulinta 12,500 žaidimo aikščių; 
nutiesta ir sutaisyta 12,003 my* 
lių vandentiekio Vamzdžių ir 
per 18,090 mylių Vamzdžių lie
taus vandeniui ir nešvarumams 
nutekėti; nusausinta 1,800,000 
akrų pelkynų, kur uodai veisė
si; pastatyta 4,000 atsargos 
tvenkinių ir 26,000 tvenkinių 
ūkio žemes sudrėkinimui; į- 
rengta ar sutaisyta 500 kanali
zacijos centrų, 1,200 tukst. iš
einamųjų vietų (toiletų) ir 6,- 
000' išmatų pūdymų. Tiems vi
siems darbams išteista per 8 bi
lijonus dol. Darbininkai ten 
dirbdavo vidutiniškai po 130 
valandų per mėnesį ir uždirb
davo htio 31 ligi 95 dol. (vidu
tiniškai po 54 dol.) mėnesiui. 
Tie viešieji darbai suteikė pa
ramos buvusiems bedarbiams 
p6 sunkios depresijos ir didelės 
naudos visam kraštui.

Demokratams pradėjus val
dyti, bizniai po visą kraštą žy
miai padidėjo ir kasmet pagy
vėdavo: 1933 m. pakilo 10.5% 
aukščiau negu 1932 m., 1934 m.
— 8%, 1935 m. — 17%, 1936
m. — 16%, 1937 — 6%, 1938
— 25%, 193'9 — 19.5% aukš
čiau negu praėjusiais paskuti
niais metais. Vien tik 1939 m', 
viso krašto bendros pajamos 
padidėjo 30-iiiis bilijonų dol. ir 
bendrai siekė 68 bil. dol., visa 
pramonės gamyba pakilo 64% 
aukščiou ir vien automobilių 
gamyba 187% aukščiau negu 
1932 m. Iš viso pramonė yra 
pakilusi 85%. Net pati toji ben
drovė, kur Willkie dirbo, 1933 
m. pajamų turėjo vos 8 mil., o 
1939 m. net 13 mil. dol. Tam 
tiniai bankai 1939 m. atgavo 
per 86 mil. dol. paskolų, ku
rios pirma buvo laikomos be
veik žuvusios. O’ juk žmonės 
paptastUi ne& įmoka senų skolų, 
jei biznis yra blogas.

Hooverio laikais ūkininkai 
buvo nusmukę ir parduodavo 
savo gaminius tokia žema kai
nu, kokios nebuvo per 20 metų, 
bet dabar liko išgelbėti ir savo 
pajamas padidino net 80%. Kur 
išvežimas į užsienius nepasiek
davo, ten demokratų vyriausy-

oho. u j ih,m ų l'eiepiiutJu

Alfred E. Smith, buvęs 
demokratų kandidatas j pre
zidentus, dabar remia Wen- 
deli Wiilkie.

■ i
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FidSii Pitfigal kas M&ičšt Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Tortas virš - - - - $5,500,000.00 
tsargos fondas virš $400,000.00

Dabar MOkarnė 31/2% P®"
(fėftiš Pinigas. Dundam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m L

J

LČATt AS^OČlAflOttof Čkicago

JU8TIN MACKlt:WlCH, Preš.
Vat d iki 4. šėf. 0 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
tėt VlRginia 1141------- --- .......

Ml
įAVINGS

CHARTtfRED BY U. & 
OOVĖRNMENt 

šAvirtąS Odkrally 
iksured

4192 ARCHER AVENtlR
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KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

A

i ir 
aukščiau

esame puikių dantinių pleitų j| 

leiskit. mums, parodyti

Mes < _ w .
gamintojai jau per suvirŠ 18 metų. 
Ateikite, I.LLl.. #. . .. „L. 
kombinacija PERMATOMO PLEI- 
TO su NEW HŪEJ DANTIMIS.

Pataisymai $1.00

^Meš gaminame 
jfgrfvę įspaudą ir 
Blaisniuotų Dantistų.

Ūentures 
Užsakymą

tik
nuo

Liwndale Dentsl Laboratories
1IEJNA ĖROS.

Atdara nuo 9 r. iki 8:30 v. v.—^Subato/nis nūo 9 r. iki 5 v. vak.
3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė.

Tel. Lsvndate 2908 Tel. Monroe 9251
30 N. Deatborn — State 9649

ROClM 80fi ATDARA KASDIEN 9 iki 6

1933 m. apie 225,000 vagonų) 
ir išdalindavo varguomenei. 
Vyriausybei patiekus pigios e- 
lektrOs, dabat jau ketvirta 
(1932 m. tik dešimta) dalis u- 
kininkų gauna elektros ir gali 
plačiau naudotis visokiais elek- 
trikiniais prietišais,

Scniatisi namai stt ligų, skur
do it piktadatybės lizdais 
griaunami ir statomi naujoviš
ki trobesiai su patogumais ir 
prieinama mioina. Vienos šei
mos namas jati iie’Sttfikii ir dar
bininkui husip'itkti išsimokėti
nai.

Ėepublikonų laikais buvo ik 
pie 15 irti), bedarbių, iš kurių 
dabar' 9 mil. turi darbo, neskai
tant žemės ūkio darbininkų ir 
tų 2,446,000 darbininkų, kuj 
riems valdžia darbo parūpina. 
1935 m. įsteigta Darbo Santy
kių Valdyba (NĖRĖ)' išsprendė 
jatr nėt 12,3119 darbo ginčus; 
Roosevelto reformos pagal įves
tą soeialę apsaugą ntto nedarbo 
apsaugoja daugiau kaip 28 mij 
Bjofiits darbininkų. Dabar jati 
pėt 50 mil. darbininkų ir tar
nautojų gaus pašalpą senatvėje, 
kuri darosi jau nebaisi. Vai-4 
kailis ligi 16* met. amžiaus itž- 

i darytos durys į dirbtuves, kad 
neardytų jaunos sveikatos. De
mokratams patvarkius, viešas 
tarnybų pafupiilimo įstaigos 
suteikė bedarbiams 30 mii. tar
nybų. Savaitinis atlyginimas 
darbininkams nito 72 miL doh 
prie Hooverio pakilo ligi 18d 
mil. doh prie Roosevelto. Strei
kai sumažėjo puSiatt. Demokra
tai savo reformomis ir įstaty
mais apsaugojo darbininnko

fatifavo visuomenės
Kuriant geresnę 

Rooseveltui teko tą 
rengti ir apsigynimui 
jaučių karo pavojų.

pagrindu butų prekybos sutar-! Amerikos visuomenė džiau- 
tys, tautoš siektų gėrovės, rim- giasi milžiniškais demokratų 
lies ir kad butų sumažintos 
priežastys bet kokiam karui.

Prez. Rooseveltas labai sten
gėsi pastoti kelią dabartiniam 
didžiajam karui ir Rusijos įsi
veržimui į Suomiją. Jis iigi šiol 
nepripažino Sovietų pagrobimo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 
Visi gerai žinome, kokiais žo
džiais Rooseveltas suramino 

’Atii. lietttVių atstovus, kai jie' 
fartkėsi Baltuose Rumuose. Ga- 
litigti tttrtingiausio krašto va
dus dėfiM&fatrts viešai stistipri- 
ito tiėttfVią viltį gr'eit at- 
g&tfti dėt fcttitio's lietuviai 

idatig ferttVitią tfttfeig padėjo ir 
amžitiš if IčdVtiS. Aišku, 
kad rietttVitffris lakai totfigi ir' 
rtiiela ttik-ia Vyriau-*

įšyb'ės karią tarime uo-
■ fiai r'ettitL

Dėl tcifeiūš sava {kili tikos 
dėtu. vytiatisyM žymiai išplės

■ te pYėkyb^ty vadėvatraamasi
dėsniu': Amerika iš tų
kraštų, kttriė pirks iš Amerikos. 
1932 m. JAV išvežė gaminių už 

ipusarttfo bilijono' do'L, o 1939 
m, dattgiatt kaip ttž tris bilijo- 

; ntis. 1932 iii.- pįFko* už Vieną ir 
ketvirtį ti pWfirti tiž du ir’ 

i ketvirtį bii. dtil.. Dėl tti pakilti 
ttfciti gamiiiity fcaitia ii* padidėjo1 

' darbininku atlyginimas.
Štai^ tik ži-iupsneiis suglaustų 

svaibittu'sių faktų šp'ie' tai, ką1
■ prez. Rooseveltas' ir demokratu 
vyriausybė nuveikė ir davė kra
štui. Prez. Wilsonas demokra-

tautu1

vyriausybės darbais, suirusio 
gyvenimo pakeitimais ir gra
žiais siekimais, kurių ne visi 
dar įvykdyti. Laukuose, miš
kuose, kasyklose, dirbtuvėse, 
bizniuose ir įstaigose dirbantie
ji žmonės trokšta, kad tos nau
dingos didelės reformos Ameri
koje nebūtų sustabdytos, pa
keistos ir kad didis vadas Roo- 
seveltas su demokratais kon- 
greSmaftais, gubernatoriais ir 
kt. vestų kraštą pramintu ke
liu, kuriuo iš depresijos išvedė.

Tad, mielas lietuvi Amerikos 
pilieti, atiduodamas savo balsą 
lapkričio 5 d,, atsimink šiuos 
visus faktus,- pasidaryk tvirtą 
išvadą ir pasirink atitinkamą 
balsavimo lapelį, kaip po (o ta
vo sąžinė patars. Buk tikras, 
kad tavo sąžinė butų rami.

Petras Jurgėla

nRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

KZlb S. Halsted St. VICtofy
Stogus, cinai, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname Dėt 

ka Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas

K

* 
Remkite Lietuviška 

Žyduką 
Nathan Kanter 

MUTUAL LIQUOB 
CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted Si 

Tel Boidevarrt Ofru

*
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tef. VlCTORt 1272!
DYKAI Apskaičiavimas 

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

: 2039 s. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

ROOFING
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

Čia Nereikia Cash
Rolė—100 ket. pėdų .......... $1.00
Skystas Stogams Cemen- 350 

tas. (5 gal. ken.) gal.
WallboaCd-dideli šmotai, pd. 2c 
Pla-sterboard, pėda .............. 2c
Maliava, reg. $1.95, špee. $1.25 
Maliava, reg. $3.00, spėc. $1.95 
Cedr.niai Postai (7 pėdų) .... 10c 
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

kaip yra, ...............
Taipgi Cementas, Smiltys, ŽVyrai 

NfcREfcKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO. 

3800 S. Western Avė. 
Tel. LAFAYĖTTE 2191

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

vai. dienos.

/rS THRUFTY t 
to uAe GypSįJ

teises^ pakėlė jo garbę ir stt- 
šveitimo jb santykius su darb-' 
daviais.

Kai ttkiftiiikas gali datigiaU 
parduoti, O darbininkas gėriau 
dirbti, aišku — ir biZriiėriūs ge
riau jaučiasi. Neblogiati it t'ttr- 
tuoliaiiiš, tiotš jie ir apdėti dij 
dėsniais mokesčiais. Šiaildieni 
žmogtiš jau be baittiės gali en 
ti į batiką visokiais reikalais. 
Visas kraštas atgijo ir sujudo 
darban. Ne taip, kaiį> tėpttbli- 
konttms valdanl.

Kai kas mėgina šnekėti apie 
visuomenės įsiskoliniiiią. Visai 
aišku, kad Roosaveho valdžia 
be stambių išlaidų negalėjo 
krašto išvesti iš depresijos ir 
nušluostyti ašaras alkanam 
varguoliui. Demokratų valdžia 
tiese kelius, tiltus, vandentiekį, 
statė rtiokyklas, aerodromus, 
sporto aikštes, tvenkinius, elek
tros stotis ir pasodino apie du 
bilijonus medžių. Nuo 1933 m. 
išleista 18,233 mil. dol. šiems 
reikalams (milijonais): krašto 
apsaugai 4,688, keliams ri gat
vėms 4,173, vandentiekiui ir 
kanalizacijai b,328, mokykloms 
921, vieš, trobesiams 951, par
kaitis ir aikštėms 972, tiltams 
369, tvenkiniamsif apsaugai 
nuo potvynių ,4,308, civilinei a- 
viacijai 145, namų statybai 364, 
eiektfofikačijdi 124 mil. dol. 
Taigi, tas Vis' padaryta krašto 
h'audai ir gerovei. Todėl negali
ma tvirtinti, kad tie 18 bil. dol. 
sudaro nepriteklių (deficitą). 
Demokratų valdžia čia tik pasi- 

rėikalams.
Ameriką, 
Amerika v 

mux didė- 
1921 m.

fėptiblikoniškas Kongresas, pa
sipriešinus prezidentui demo
kratui, pradėjo mažinti, kariuo
menę nuo 256,835' vyrų ligi 
137^918. Mat, norėta stimažinti 
turftioliąfns mokesčiai! Dertio'- 
kratai per 7 metus: kariuome
nės išlaikymui išlaidas padidino 
60%, o jos tiekimui 350%; gin
klams ir jų tobulinimui išleido' 

■ptiskėtvirto karto daugiau n'e’gu’ 
republikOnai per 7 metus ir ka
riškiems įtvirtinimams dusyk 
daugiau. Ligi Roosevelto ka
riuomenė turėjo tik 1,775 lėk
tuvus, o šiemet 5,155 ir dar’ ke
liolika (ūksiančių užsakyta.' 
šiandien Amerika neturi dviejų1 
karo laivynų dėl to, kad repin 
blikonai jį sumažino 237 la> 
Vais! Aėitt demokratų paštam 
goinš, šiandien JAV tūri 3'95 
karo laivus, 138 stato ir numaJ 
tyyttt statyti dar 200, kad butlj 
iš viso 733. Karo laivynas Hoo
verio laikais tiffėjo 1,066 lėktų4 
ydš, šiandien tūri 2št00', tiek 
pal statoma ir dar užsakytai 1/ 
800.' Tad šiandiėn-y Rooseveltui 
vadovaujant 8-ttiš metus, Atiiė4 
rika jatt gali ramiai žiūrėti į sa
vo ateitį ir tikėtis saugumo.

Užsienių politikoje deni, vy-4 
riausybė laikosi šios krypties:1 
1) tiėšildAti į katą, 2} ginti vi-* 
sas Amerikos teisės, 3) fūoŠtia 
bėt kokiam' galimumui, jei kaS 
mėgintų kėsintis į šį kraštą, 4) 
rūpintis, kad karas ko niažiaiP 
šiai pakėnktų prekybai ir pi’a- 
rtioiiėi, 5) tikėtis, kad taika įsi
galėtų pasauly, kur svarbiausiu

Rooseveltas demokratas uoliai 
gina tą dėsnį, nesibijant pablo
ginti Amerikos santykių sir ki
tomis valstybėmis užgrobikė- 
mis. Taigi, ir visa lietuvių tau
ta galės daugiau laimėti, kai 
JAV-ms vadovaus demokratai. 
Tai turi gerai įsidėmėti kiekvie
nas Am. pilietis lie’ttivis, nors ir 
kitai partijai pritartų..

Visuomenė negali apsivilti to
kią valdžia, kurią jau dukart 
statei ir perrinko. Tiek karių 
jau gerai‘ 'Išmėgintoji valdžia 
neapvils ir visuomenės. Jei A- 
merikos visuomenė, matydama 
didelius Roosevelto ir kitų de
mokratų nuopelnus ir stovėda
ma tarp' karo pavojų, panorės 

.fceisfi patyrusią savo valdžią į 
naujokus, Amerika gali greit 
susilaukti Prancūzijos likimo. 
Rooseveltas gali dar kelis kar
tus kandidatuoti — tas nesvar
iai ir nebaisu, jeigu jis yra tin
kamas,išmintingas vadas, ga
bus valstybininkas ir varguo
menės globėjas.

S TINTSanoDYES
For just • fsw 
pfcnniss you Csn 
r«new drapsriss, 
linsns, lingsris, 
• te, 26 imart 
shadas. *‘Dip to 
tint — Boil to 
dys!”

10c 3 UŽ 25>

AT Alt DRUG AND NOTlON COUNTERS

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLEITU
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina
$0.50
ir aukšč.

MEDŽIAGA

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

Treč. ir šešt. 9.00 a. m. ik;
7:30 p. m.

GARANTUOTA
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... $ 1.00 , v
,t ena ■ ir auks.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2458 WĖST 63rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
ValaridOs riuo 10 iki 9, seredomis 
pagal stitartį. Pieitai gaminami 
tik gaVus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG D1STANCE 

MOVING
Perkraustom 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. VICTOR Y 0066

• FOTOGRAFAS

DEMOKRATAI į
b'tivo', yra ir pasiliks visuomenės draugai ir krašto reika
lų gynėjai. '

Prezidentas Rooseveltas ir demokratų Vyriausybe iš
vedė jus iš depresijos ir finansų suirutės. Jie trokšta ir 
toliau vesti kraštą į gėrovę ir šviesesnę ateitį.

Šiai, ką sako 1940 m. Demokratų Visuotinio Suva
žiavimo priimtoji Platforma:

“Afherikos vismn'nėnė’ trokšta, kad Europoje, Azijoje ir Afri
koje siaučiantis karas nepersimestą i Amėriką. Mes nedalyvausi
me svetimuose karuose ir nesiųsiftie šaV6 kariuomenės, lai
vyno ir ofinių jėgą kovėti svetimose žerilėse už Amerikos sieną, 
flė&erit' būtume' ūžpūltf.

“Šiipntffhate it nepšsitėtigithas ragina puolimą. Mes turime 
būti tiek stiprus, kad jokioj jė&os išvien nedrįstų mūs pulti.

“Norėdami, kad musn apsiginklavimas būtų nė karo, bet tai
kos priemonės, mes tęsime tradicinę savo Gerojo Kaimyno poli-* 
tiką; sėkšjfne ir skėtbslmė tarptautinę pagarbą kitų teisėms ir iš
tikimybę sutartims; pageidaujamomis prekybos sutartimis vykdy- 

i sime ūžSie’hių prekybą, if plėSirrie ekonominį bendradarbiavimą su 
i Vakarą Pėsrutūlio Respublikomis.
, “Mes ir toliau budėsime kraštb apsaugos pirmose eilėse, neš- 
į darni saugumą ir gerovę Amerikos vyrams, moterims ir vaikantis.

‘■'Mes lisigeidaujafrie, kad Prezidetifui vadovaujant butų šku- 
f kiairtas Vyriausybės, pramonės, darbo ir ūkininkų vadėvų suva- 
i žiatimas kovai Stf nedarbū. Daug darbų laukia musų dirbtuvėse, 
1 kasyklose, taukuose?,' niiškūosė, prie vandens kelių, geležinkelių ir 
! prie namų statybos. Kuriant gėresnę Ameriką, didėja uždarbiai 
į. darbo žmonėms ir gerėja gyvertimo sąlygos kiekvienai šeimai.

“Mes pksižadam kovoti, kai£ ir musų tėvai kOVdjb, dėl kiek- 
v/eho Amėrikiėčto teisės naudotis tikybos, žodžio*, spaudos, sirst- 
rirtkimo, prašymo laisve ir saugumo riarftuosė.

“Mės turime stiprinti dėmokratiją, gerinant visuomenės ger
būvi.’, ' ' \

į “fiemokratų partija tebeskelbia karą nedarbui, vienam iš 
aršiausią musų laikų problemų, išlikusiam po Respublikonų val- 

f dymo. Mums pradėjus vaidyti, dėVyni milijonai žmoiiių gavo nūO- 
Į* latittį džtibą privačiose įmonėse. Musų finansų, pramutiės ir že

mės ūkio politika btts tęsiama pažangos keliu.
"Pasitikėdami Apvaizdos palaima visoms teisingoms musų pa

stangoms -amžinai išlaikyti Amerikos laisvę ir taiką, mes siūlome 
Višlemš krašto piliečiams ir pilietėms pritarti Šiai platformai ir eiti 
į priekį išvien SU m'ums, nuoširdžiai remiant tuos kandidatus, ku
rie Skelbia šios platformos dėsnius.”

JEI NENORIT SUSILAUKTI DEPRESIJOS, RINKITE

ROOSEVELTA Prezidentu
WALLACE Vice-prezidentu

i!aKSdfeuik^£&£^

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd Št.
Tel. fcNG. 5883-5Š4O

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS 
Išima Ūž .......
PRABUVIMAS 
LigoftiMČjė .............. ’ ww«w v
RAUDONGYSLI V n n
Išėmimas if Ligoh. uv.UU 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS 
Ėkzaminacija < 4
it vaistai     * hUU 
DtiUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

*13.50
*50.00

*2.00

V

*

Garsinkitės “N-nose”
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THEY’RE A NICE BUNCH 0F KIDS, BŪT
By HERB GRAFFIS 
Chicago Daily Times(One of the most ,picturesque- tongued columnists we know is Herb Graffis, writing a daily piece for the Chicago Daily Times. A few days ago he devoted his attention to the American Youth Congress, and said a few things that may be of interest to readers of this page. We also received the batch of publicity releases mentioned in the column by Mr. Graffis and were itching to say something about them, būt having neither his fresh outlook nor his witty style, Mr. Graffis take to the Chicago courtesy to us.)

we decided over, with
Times for to let a • bowtheir

There are movements in important, or support andthe Youth Congress activities.
— o —būt a fewthis country more more deserving of encouragement, than

sočiai

And. so far as I can call to mind, no sočiai movements in the world as pathetically, persistently ignor- ant of the ABCs of public rela- tions.If there is a chance to make a strong .play for general public fa- vor, the Youth Congress will not only boot it, būt with a perversity almost amounting to genius, han- dle the situation in a way to eli- enate potential supporters.The American Youth Congress has a tremendous opportunity and re- sponsibility. It numbers brilliant, independent and patriotic kids. Būt mother or daddy never told these kids that after they got through rcading books favored by young intellectuals, they might .pore over the psges of that corny tome, “How to Win Friends and Influence Peo- plc.”For instance: The National'. Cabi- net of American Youth Congress is- sued a “Statement of Policy on Conscription”. The statement, for the first thrte and a half paragraphs snorts defiantly with a chip on the shoulder of each sentence. Then it revcals: “However, as law abiding citizens devoted to the democratic process of government, we shall re- spect and abide by the provisions of this (conscr:.ption) law.”By the time the older folks, who are conservative by nature, get through the third paragraph, they are off the Youth Congress as a bunch of red-led mouthy young punks, and the Youth Congress has lošt its chance to proclaim itself strong for “the democratic process of government.”There’s another spot in Youth Congress publicity that would make the veriest amateur in public rela- tions wince. The Youth Congress declares for the Brotherhood of Man, then goes strictly isolationist whcn it comes to mixing in on Abel vs. Cain. The kids ought to make up their minds, or duck the issue for the time being. The punkest of prcss agents could tell them that.The kids are almost right in be- lieving that conscription was adop- ted against the will of a majority of American citizens. If they’d stitute “wish’ for “will”, the would have been 100 per right. This country didn’tdidn’t see how into safety.Youth Congress Mussolini, the into guarantee-

sub- kids cent want
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he had learned to love, becorrie accustomed to. the sterling merits of cohort only when he midst for some distant

South is not i n the(sp.)

to military Service. Youth Administra- new Work Experi- 153 W. Huron, with
the So. is- ap- ac-

and will receive
sounders, their
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NYA Opens
Youth Craft 
Training Center

Chicago youth began intensive preparation for its possible enlist- ment in industry to fili the places of those calledThe National tion opened a ence Center at an integral .part in the national de- fense program.Monthly, 3.000 young men and women will receive vocational training that will enable them to obtain employment in private industry. While learning trades and gaining useful actual shop experi- ence, the young people will be paid. Each worker will average 9 work days a month $18.50.
Bending over fingers on open “keys”, a grou.p of boys on the sixth floor in the radio code room, practice on radio code to pass their amateur license tęst. In the next room, a radio assembly line is in working order. By theline stand about 10 young men and two young women.“Womcn, you know,” said James Mehren, statė radio consultant for the NYA. “are in great demand in industry because of their speed and accuracy with their hands.The workers also are repairing radios from public buildings, such as statė and county hospitals. Their first big enterprise, already started, is a complete intersho.p communica- ting system throughout the 60,000 squarc feet of the building.Inexpensive Meals cafe-

conscription,. būt it it could talk itselfI doubt that the could talk Hitler, Mikado and Stalining “a free unregimented and hap- py youth” in the USA. The Youth Congress hasn’t given much of a demonstration of judgement or abi- lity in talking the home folks into the respectful and immediate consi- deration American youth should have. It’s the nature of kids yesterday, today and tomorrovv, to think they know the answer to every- thing. The funny part of it is, they do know a lot of the answers, būt those eamest, hopeful youth who constitute the Youth Congress don’t know from nothing about how to conduct a smart public relations campaign.
The Young Rascal!

Tommy got very tired of the 
long sermon at church.

“If we give him the money now, 
ma, will he let us go out?” he as
ked in a loud wisper.

Naujos Gadynes 
Intermezzo Bric-a-Brac

BRUNO RAY MATHEWS

..LUC PIRMYN
SHARPS AND FLATS

Another L. U. C. member has left Chicago. Bill Waite is en route to New York, specifically to Niagara Falls, and more specifically to fili an important research po- sition there in a pilot plant that ho.nes to perfect a new method ot obtaining iron from iron ore. Bill telis us that if, after six months of experimentation, this method proves feasible for wiae-spread commercial ūse, it will revolution- ize this iron age. With the possible

It is regrettable that time anr circumstances should so often play havoc with the tranąuil existence of man, tearing apart from him those whom or at least We realize one of our has left our land, perhaps never to return, or passed on into the infinity, certain- Iv never to reapear. Memory is a chronicler. happy events, likewise .nleasing personalities become more favorably necalled in increasing proportions as time passes on, especially when their repetition is not likely.Throughout the course of the years one cannot work and play, and iestingly differ with the poli- tics of a man \vithout feeling a bit remorseful at his leaving, especial- Iv if he hap.oens to be the friend of us all, and not merely just the chorus director.The eminence of George Stephens in the sočiai Lithuania of America is apparent, and the good that he has created by endowing upon our youth the lore of song and music cannot be undone, or be shelved in the attic of the forgotten. It was not his meager compensation to la- bor constant hours in an endeavor towards a visage of a harmony from those of us whose vocal tal- ents at their best, can only be termed as fair. Too few are pos- sessed of a gift of a golden voice, and it is the lot of the ręst to re- main content bv being a portion of the volume. Comnanionshin we 1 pongbt and derived from this in- and! stibition, our chorus, not only from respective confines, our performances

Next to the radio room, the teria stretches in pale blue invita- tion to eat—cheaply būt vzholesome- ly. Lunch costs 10 cents and they. mio mjn aį,^. vtavu have three choices. Sample menu success of this new experiment, he includes Swedish meat balls, būt- j will be in on the ground floor of tered carots, potatoes or a salad and an industry growing more vital coffee or milk. The kitchen buzzes' every day. with girls learning to be dieticians! and kitchen workers for hotels and' hospitals.The fifth floor is given over to machine work and welding.Šilk screening, with widening op- portunities in commercial sign ma- king, takes .part of the fourth floor. Design drafting and power sewing fili the ręst of the floor.

Bill has been attending Armour Institute evenings and hoped to have his Master’s Degree by the end of this year. His plan of course had to be shelved temporarily.
Make NYA Shirts

Falls. .quite busy to the Sa-
mate-orga-

The girls at the power machines make the blue-gray shirts worn by the NYA \vorkers and will sew garments for the needy with irai furnished by charitable nizations.A complete machine shop, wit)Į latest eąuipment, on the third floor, cares for 450 students a month and the second floor wood shop the šame number. Fitted with spray booth and the latest machine lathes, the room is spotted with safety po- sters made by the šilk screening de.partment.At the end of their training, the youth here are not only ready for apprenticeship in a trade, būt have also learned shop routine and safety preparedness, according to Mary Stuart Anderson, statė administrator of the NYA.

Our best wishes for your success, Bill. And more power to you—and we don’t mean Niagara —o—Sundays have been lately. One Sunday outnitarium to visit Julie Allman who is doing very well—thank you. Another Sunday—Batavia, Illinois, hiking—bar-b-q-ing, and roughing it. Yesterday, Party at the rium. the Card and BuncoLithuanian Audito-
our thanks, Ed Fi-cffective Card andIncidentally, rant, for the Bunco .posters. If we appear to take advantage of our artistic ability, forgive us. Būt as an Art Institute student, you pointed L. U. Object d’ art are unanimously ap- C. Charge d’ affaires meritorius.

presented a solemn seriouslywholesale
Take His Chances!

hearing what the in the garden belowturned to her husb-
The Browns were standing on the balcony of the seaside hotel, and couldn’t help young couple were saying.Mrs. Brownand. “I think he’s going to propose and we shouldn’t be listening. Just whistle to wam him.”“Why should I?” asked Brown. “Nobody whistled to me.” Mr. 

warn

Danger Ahead

“Officer, you’d better lock me up. 
I’ve hit my wife on the head with 
a coal hammer.”

“Have you killed her?”

want to be locked up.

An undercurrent of marital ties have been sweeping the Club. What with a carving sėt to be to each married couple, pxecutive committee has considered establishing aoutlet. Lašt u-to-date tabulations report the follovving alliances: Isa- belle (Barr) and Edward Daunoras—Bella (Pozer) and Bud Green —Pearl (Juzėnas) and Peter Jasis —Anthony and Mary Faiza ~ Julie (Rachens) and Edward Allman — Anne (Skrickus) and Bill Charm —and this Thanksgiving, Genevie- ve Keeworth and Al Endzelis. Our congratulations and best wishes go to these members. May time—that invisible master—see them through many happy years.
Wenetta.

The Young Rascal

Tommy got very tired of the long 
sermon at church.

I “If we give him the money now, 
I don’t think so. That’s why I ma, will he let us go out?” he asked 

in a loud whisper.

DON’T STAY TOp- LONG: Chicago lošt at least three very popular individuąls (ast week when George 
Stephens and Frank Jakavičius (Jakobą) hit the road in a Roadmaster for Miami and Adam Misevičius sought mpre commonplace means of transportation to Kansas City... 
George and Frank were two of a group of fourteen Chicagoans who were called to Miami to continue their employment with Kitty Davis, recently of Jackson and Wabash ... 
Antoinette Stephens and Aldona Jakavičius, their spouses, are sche- duled to join the boys this month . .. _____ _________,------ i is starting his se- • cond season as a cellist with the 

I Kansas City symphony orchestra which has a sixteen week season before it...AUTO SHOW: The sponsors of the auto show decided to forget about “nationality” beauty queens this year and backed neighborhood contests instead.... The most likely ;reason for this change is that Eu- ro.nean wars influence many people to hate persons of certain nations only because of their nationality ... Nevertheless, one Lithuanian lass yrąs among the chosen “neighborhood queens” .. . Vic Bender hnd a taste of big time when he wasYm- ployed to sing at the show—matinėms and evenings ... MATRIMONIAL RECORD: Stan Drigot, former prexy of the LUC, takes issue with a statement which (recently appeaned in this column..We ventured to say that Naujos Gadynės chorus had more marriages among its membership than any other youth group this year... 
Stan points out that there have .been at least 12 v/eddings in the sion is būt 65c. An enjoyable per- (LUC, about 90% of them among formance is in store, you may be only members . .. That is to say, the sure, as you can judge from the'parties of the first and second .parts follmving list of leadinc? characters: both were LUCers . .. Ed Uzemack. Helen Vespender-Mathews j young JBridgępojt >qewspaperpen ............................................ “Aldona”.. and Eleanor Platkauskas are to be Edmund Gedvilas ... “Mykolas” į married in the very near future...John Dočkus .................. “Andrius” —’Eva širvaitis ....................... “Stepas”Zenon Praninskas ............. “Vyras”John Svitoris ...................... ‘Vyras”Lil Jakubonis, l’m given to understand. is a member of one of the bowling leagues and I hear can roll a mean bąli. We wish you luck in the finais!

CCC Employment 
Availabe For 
Unemployed YouthsWith almost eleven-hundred Chicago young men already given em- oloymcnt in the Civilian Conserva- tion Cor.ps' during this month, Chicago Sėlecting Office, 2547 Archer Avenue, in a statemcnt sued yesterday, announces that plications will continue to be■epted until the end of the month. . .. .lAdarn MisevičiusThese young men have been sent to camps in Illinois, Wisconsin, and the West Coast. They earn $30.00 monthly, besides receiving ade- quate food, shelter and clothing while at camp.If you are betvveen the ages of 17 and 23^2 years old, unemployed, and in need of a job, and are inter- ested in the program offered by the CCC. you may apply at once at! the selecting office at 2547 Archer Avenue. Relief status a requirement for a .position Corps.

I Į II I ■ .I. Į Jį I U ■ JĮII, . I, I..—The Chicago performance of “Blossom Time” has come gone. All .proclaim dt a success. (w>thin these Those who had seen the spring būt wherever performance had various comments yv?re served. to make. , Some claimed it didn’t, have the “oomph” ’ of the first performance; others said it was supe-'^f neople thus rior to the first while štili others | leader, who not only mušt caoture claimed the singinjj, was better in th-e favor of those who flock toge- musical en- make actual any up and organization, or condemn

An integral
xpart of any groupcast together is their

general, būt all were of the šame ther for their slight accord that the performance could l'ghtment, būt also to be termed notheing else būt a suc- j the orime nuruose of cess. Įcomine'On Saturday PIRMYN will head solendidfor Detroit, where their coming is them to an everlasting obscurity, anxiously awaited by the Lithuani- which certainly has not been ours under the zestful guidance of our erstvvhile leader.The great mušt travel on, and we who are commonplace will weep when they are gone.. It is difficult to shed a perpetual tear, and no matter how immense the regret, we mušt learfi to forget and ac- cępt a new day.' “Business” is the universally po.pular explanation for going away, or failing to returri, the former in this event being the basis by which it necessitates our George Stephens to leave this mild, though invigorating clime and ac- cept in its lieu, the sultry Floridian.Jealousy breeds reproach, and by this misyirtue the above misleading statement with respect to the cli- mate of Florida is made, for what could be more joyous than to bask beneath a Miami sun on the sands of those Southern shores, while the snows beat down upon Chicago pavements and the temperature is forever attempting to reach a new, too low. Success should be yours, Mr. Ste.phens, upon whatever ac- complishment you should sėt, for you are a better man than the most of us who frequent these Halsted halls.

an popujation of that town. There the chorus will again repeat the Sigmund Romberg musical, which will make the fourth .performanęe this year. To date, no other musical has met with the success that “Blossom Time” has.o—oTentative plans for next springs musical calls for another beautiful operetta. This time it will be “May- time” if present plans go through.This will be of interest to a number of PIRMYN members. A re- vievv of “Blossom Time” and its performers will be presented in the Nov. 7th Many of anxiously number.
issue of “Music News”. the chorus members are looking forward to this

Our hats are off to Mrs. Ascilla, Champion ticket seller of Pirmyn. Again she led all others in this de- partment, selling will into the higher figures.Two of our malė members drew lucky numbers iri lašt Tuesday’s lottery. Charlie Matekunas is 7th on his draft board list, būt being married, may escape for a time. The other, with less chance of escape, is Bron Tamuliunas, who has 94 as a national number. A third one, though farther down and with a possibility of escaping for a yeąr, is Joe about Žukas, who has a listing of 633 on the Illinois list.that tall, handsome youngCanman, who has been scjuiring our Bernice Tumas recently, be the cause of her sudden interest in pho- tography. Understand, he’s a com- mercial photog or such from down east.
Why the sudden em,barrassment 

and attempts at explanatiojn$, when 
Chris and John were dįscoveręd go
ing iri the wrong direction from 
homė after lašt Friday’s rėh6ar$al.

Understand Joe Žukąš iš ąll a- 
twitter because of thę a?rivąl of a 
certain yopng CUra from
Pittsburgh. It piay bo k^nd of late 
to avoid the draft knywa^ is the 
opinion of many of his friends

It v/on’t be such a long wait before Birutė presents “šienapiu- +ė” our o.oeretta. The exact date is Sunday, December 8, at the Lithu- m’pn Auditorium. 3133 South Hals- ted Street and the price of admis-

histrionic performers,

Our bass section is really filling up—what with two new additions, and I might add, handsome additions, it’s sure going places. Oh, būt of course—yoU want to know who the new members are, well the narnės are Benny Norbut and Algird Zolp. Welcome to boys and we hope you stay become regular members. Birute, on to
Beginning tonite Birutė is ing double rehearsals again! member is expected at 8 Sharp every Monday and Friday atSandara Hali 840 W. 33rd St., ’Til tonite, then!

—Aldona Rutkauskas.

start- Every P. M.
Bright Fellowof chicken farms story goes, were by an investiga-

xThe role of the captain is emp- ty, and the helm shall be turned over to its successor, Mr. J. Byan- skas, who by no means is a layman pilot, būt a master within his own rights, well capable of steering us along the turbulent seą of preparedness for our pending enterprise, “Pirates of Penzance” (Sokol Hali, November 24th). Our course is sėt and we shall follovv the stars until we have attained our destination, the Port of Excėllent Presentation. We surmise it shall be a happy day when we heave to, and the popu- Ibce shall turn in many numbers, we hope, and the sailors shall take leave and tvith the landsmen partake of the tankards when the ship has come to anchor. Come and seę this “voyagę” into the era of the bygorie, thė “sailors” are good.
We are thankful that oiįir leader- 

ship is assumed by one so capable 
ąs the illustrious Mr. Byanskaš, and 
the faith and cooperation of this 
group for its new leadėr shall re- 
sume in its entirety as of old. There

Three managers in Russia, so the being questioned tor. “What do you feed your chickens?” he asked the first.“Corn.”“You’re under arrest! We ūse corn to feed people!”The second overheard this con- versation, and tried to play safe.“What do you feed your chickens?” came the ąuestion.“Corn husks.”“You’re under arrest! We ūse the husks to make asked, turning give my tell them food.’

Th s month, we are told ... Lucillc Petrauskas became Mrs. Vincent C Augutis on October 26 . . .YOUR TURN NOW: After the beeting our ears have been taking for three months—and especially the lašt two vveeks—we will wel- come our own turn tomorrow... The campaign has been too good to waste and no pcrson should neglect his or her duty tomorrow ...CANDIDATE: Among candidates, there is one who, tho he is running city and even another węll known to Chicagoans ... He is Rockford’s Dr. Bernard E. Bolo- ■off, running for coroner in Win- nebago county... He is a former Chicagoan, and is related to Anthony Pocius, the composer...DRAFT: Charles “Chuck” Matekunas, of all those more or less ac- tive in Lithuanian orga nizations, seems to have the “honor” of being the first to report to a draft board for further examination ... He is Number 7 in his local draft board ... Another well known Lith among the first 25 in a local draft board is Johnny Gelzainis ... Among those who will serve as attor- neys for various draft boards is 
Atty. Joseph Grish . .. And among the medical examiners we have two American born Liths, Doctors Eisin 
and Makar ... Both are in the 12th ward ...

the many Lithuanian in another county, is

■"■■"■I-.... ..

An Ordinary Case.

and own
cloth. And you?” he to the third man. chickens the money to go and buy their

VVorse and Worse“What,” said Elsie to Joan, “is Cynthia so worried about?”“Oh,” said Joan to Elsie, “it’s that boy friend of hers! She says it was bad enough having to walk home when his car broke down, būt now he’s joined the flying club it’s nothing būt parachute jumping, and it’s getting on her nerves.
are many more voyages to sail and 
we did not find a better man to 
take the wheel. A. Grigg

“Well, db you want a meal enough to work for it?”“I’m just hungry, mum, not des- perate.”

THIS DELICIOUS 
CHEESE FOOD 

g* 
milk itflf

... .......v.. -.
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Iš Politikos Lauko CLASSIFIED ADS
Kandidato Frank 
Lyman Biografiniai 
Bruožai

Frank Lyman
Frank Lyman, Cook County 

Probate teismo klerk’as ir de
mokratų kandidatas tai pačiai 
vietai rytojaus rinkimuose, sa
vo kampaniją paremia savo pa
reigų atlikimo rekordu.

Paskirtas tai vietai birželio 
6 d. 1939 metais, jis susilaukė 
pagyrimo iš daugelio advoka
tų, biznierių ir eilinių piliečių 
už ėjimą savo pareigų geru biz- 
nišku metodu.

Nors toj vietoj Lyman išbu
vo palyginamai trumpą laiką, 
jis spėjo tapti dalimi gero Pro
bate teismo tvarkymo tradici
jos.

Lyman yra sūnūs jau miru
sio W. H. Lyman, kuris pereito 
šimtmečio pabaigoj buvo svar
bi asmenybė valstijos legislatu- 
roje ir Chicagos aldermonų ta
ryboje. 1933 metais gub. Hor- 
neris Lyman’ą paskyrė Lincoln 
Parko direktorium, o vėliau 
Chicagos Parkų sekretorium. 
Nuo 1928 metų, jis perėmė sa
vo tėvo turėtą 48-to wardo ko- 
mitimano vietą.

Lyman su savo žmona ir 
dviem sunais gyvena po adre
su 710 Junior Terrace.

(Sp.)
r> n• • - ' ' '• ’ '''1

Lietuvių Demokratų 
Radio Programas

Šįryt, 10 valandą, iš stoties 
W.H.I.P., bus transliuojamas 
Lietuvių Demokratų Lygos pro
gramas rytdienos rinkimų rei-

JUOZAPINA REN TAUŠKI E- 
NE, (po tėvais Stankaitė), 
gyv. 3402 S. Lituanica Avė.

Mirė lapkr. 1 d., 1940 m., 
8:20 v. ryto sulaukus pusės 
amž. Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Vilniaus apskr., Ratnyčią par., 
Neravų kaime. Amerikoj iš
gyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Antaną, penkias dukte
ris, Estelle Zalatoris ir žentą 
Walter, Julia Bložis ir žentą 
Ernest, Antoniną, Bernice ir 
Genevieve; sūnų Antaną; bro
lį Philadelphijoj Louis Stan
kų; brolienę Elzbietą ir jų 
šeimą; tris švogerius Kazi
mierą, Konstantą ir Bronislo
vą Rentauskus ir jų šeimas; 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 So. Lituanica Av. 
Laidotuvės įvyks antradienį, 
lapkričio 5 d. Iš kopi. 8 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
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.

Hnn & (lėlės Mylintiems 
i I K M A Vestuvėms, Ban- 

H M kietoms, Laidotu- 
v ■ s Papuoši- 

4180 Archer Avenue 
Phane JLAFAYETTE 5800

kalais. Kalbės keli lietuvių de
mokratų lyderiai.

Visi lietuviai yra kviečiami 
programo pasiklausyti.

(Sp)

Keli Chicagos
Lietuviai Paskirti
Rinkimų Teisėjais

Tarp Jų Yra Ir Felix 
Kraučiunas

Tarp kelių tūkstančių pasky
rimų į rytojaus rinkimų teisė
jus ir valdininkus, lietuvių ap
gyventuose warduose pateko ir 
keli lietuviai.

Pažymėtina, kad didžiuma jų 
— moterys. Tarp vyrų randa
me Feliksą Kraučiuną, pasižy
mėjusį krepšininką, kuris vado
vavo Lietuvos rinktinei kada 
ta prieš 3 metus laimėjo Eu
ropos krepšinio čampionatą. 
Kraučiunas randasi 14-tam 
warde.

9-tas Wardas
66-tas precinktas: Felix C. 

Paliliunas, 12350 So. Emerald 
Avė. Republikonas.

11-tas Wardas
59-tas precinktas: Matilda 

Skukas, 922 W. 33rd St. Re- 
publikonė. Antoinette Nausėda, 
917 W. 33rd St. Demokratė.

12-tas Wardas 
33-čias precinktas:

A. Zoberis, 4343 So. 
Avė. Republikonė.

44-tas precinktas: 
Szalkovvski, 4501 So. 
Avė. Demokratė.

Barbara
Artesian

Adeline
Talman

13-tas Wardas
49- tas precinktas: Anna T. sios 

Radziukynas, 6948 S. Talman! 
Avė. Republikonė.

50- tas precinktas: Frances 
Grybas, 7008 S,1.,Rockwel| St, 
Republikonė.

54-tas precinktas: Pauline 
Simutis, 7216 S. Talman Avė. 
Demokratė.

14-tas Wardas
1-mas precinktas:

Kraučiunas, 1720 W. 47th St. 
Demokratas.

Felix

21-mas Wardas
48-tas precinktas: Michael 

Šiaulys, 560 W. 18th St. Demo
kratas.

Nauja SLA 336 
Kuopa Ruošiasi 
Vakarui

Susirinkimas Ateinantį 
Antradienį

jauna.

Spalių 26 d- Vaivadų bute, 
SLA 336 kuopos mėnesinis su* 
sirinkimas.
nariais dar nėra skaitlinga, bet 
nariai veik visi patyrę darbuo* 
tojai, todėl į susirinkimus lan
kosi veik visi.

Iš kuopos nutarimų reikia 
pažymėti, kad kuopa nugare 
surengti pirmą vakarėlį atei* 
nanlj mėnesį ir tam tikslui li
ko’ išrinkta komisija iš P. 
Ridiko, L. Baronaitės ir M. 
Vaivados. Išrinkta du kontes- 
tautai, būtent, Alex Ambrose 
ir Ra y Mathews.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks pas kuopos pir
mininką P. Ridiką, lapkričio 
12 d. Kurie nori . įsirašyti į 
musų kuopą, malonėkit atvyk
ti į sekantį susirinkimą. Jeigu 
norėtut kokių informacijų 
kreipkitės prie musų kuopas 
sekretores Mildos 
Šaukit Canal 8500.

Vaivada.

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

NAUJIENOS, Chicago, III

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

B

REIKALINGAS BUSHE L M A N, 
kriaučius ir prosintojas, pastoviam 
darbui. Atsišaukite po 6 vai. vak. 
A. T. Edward, 2547 W. 59th St.

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

NAUJIENU-ACME Telephoto
GENEVA, N. Y. — Farmerys sugalvojo naują būdą “raidams” gauti iš žmonių, 

kurie pritaria republikonams-

Chicagos Operos 
Sezonas Atsidarė 
Su “Aida”

irŠiandien Stato “Tristan 
Isolde”.

Kiekviena sėdynė erdviame 
Civic Operos teatre buvo1 užim
ta šeštadienio vakare kada pa-- 
kilo scenos uždanga Verdžio 
“Aidos” spektakliui, atidary
dama Chicagos nuosavos ope
ros sezoną.

Publika buvo marga. Ložose 
žibėjo deimantai ir blizgėjo 
šilkai- Vyrų baltos krutinės ir 
frakai, lakiruoti batai ir bran
gus laikrodžių retežėliai ryš
kiai skyrėsi nuo aprėdalo tos 
publikos, kuri susikimšo bal
konuose, kur dažnas žiūrovas 
išviso turi tik vieną eilutę. |

Bet kada šviesos užgęso ir 
rdo pirmosios žavingo- 
Aidos” gaidos, 'klasės,

stovis ir aprėdalas užmiršta—■ 
Chicaga klausėsi savo> operos.

Po daugelio metų nesėkmin
go susiorganizaViind atroclo, 
kad Chicagos opera pagaliau 
save atrado, šiemet visa kom
panija reorganizuota iš pa
grindų ir operos mylėtojai 
pranašauja šio miesto operai 
naują erą.

šeštadienio “Aidoj” dainavo 
didysis Amerikos baritonas 
John Charles Thomas, Giovan- 
ni Marlinei Ii, Kariu Branzell, 
švedų kontralto, ir Zinka Mila- 
nov, iš Jugoslavijos importuo
tas sopranas.

Šiandien statoma Wagnerio 
“Tristan ir Isolde” su sensa- 

X

cingaja Kirsten Flagstad. Ry
toj Verdžio “La Traviata.”

Susirinkimas SLA 
Šešto Apskričio 
Valdybos

l vyksta Ryloj Vakare.

turės savo nepaprastą posėdį 
lapkričio 5 d., 7:30 vai. vaka
rą, p. A. Zalatoriaus reziden
cijoje, 827 West 33rd St. Visi 
apskričio valdybos nariai pri
valo dalyvauti.

Šiame susirinkime turim nu
tarti vietą ir laiką apskričio 
suvažiavimui. Prie to, skelbi
mų ir bankieto komisijos na
riai kviečiami dalyvauti, nes 
jų raportai dar nėra galutinai 
užbaigti. Reikia pastebėti, jei
gu kas iš biznierių ar šiaip 
privatiniai davė SLA Seimo 
skelbimą, o dar neatsilygino, 
tai malonėkite išpirkę čekį p. 
A. Zalatoriaus vardu ir antra* 
šu pasiųsti. Valdybai yra ži
noma, kad užsilikusių yra už 
savo skelbimus todėl, padary
kite gerą sau ir kitiems.

Valdybos nariai ir minėtos 
komisijos bukit laiku.

K. J. Semaškaf apskr. sekr.
2438 W. 45th St.

Garsinkitės “N-nose’‘

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

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

(Tęsinys)
J. Grikienis ............................................................
Lillian šmotelis- Bu rus, Riverside, California . 
Adward; Šmoteris ........... -................. >.............
A. Mitiškus .............. .............. ................................
Buvo paskelbta ..... ...............................................
Viso ..........................2.... .......... ...... ......................

(Bus daugiau)

Diena Is Dienos
> ...................... u ——

Graži Parė Pas 
Naujieniėcius

šeštadienį, J spalių 26-tą d., 
įvyko graži įr skaitlinga pasi
linksminimo para pas naujie- 
niečius Ralph 'Pūslins 2553 W. 
69th St. ■' ’

Mrs. ir Mr. Ralph Pūslini 
Čia užlaiko jaukią užeigą.‘Ka
dangi drg. Pūslini yra mato- 
naus budo žmonės ir turi šim
tais draugų ir pažįstamų, tad 
ir biznis jiems gerai sekasi; 
todėl ir ši parė buvo svetinga 
ir skaitlinga. —Steponas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Ber-John Hummcl, 27, su 

nice Dragon, 24.
Alcx Karpuk, 33, su Gertrū

da Lindner, 34.
Paul Mikalauskas, 20, su Au

na Kasper, 16.
Eugene Schiiltz, 40, su Mary

Balogh, 25.
Alexander Endzclis, 29, su 

Gencvievc Ketvirtis,
John Posko, 25, su 

lunis, 23.
John Pilkis, 25,

Mažens, 18.
Louis Vansckm, 37, su Janėt 

Vanselow, 23.

28.
Julia To-

su Stella

Reikalauja
Perskirų

Mario Roman nuo John Ro
man. '

Gavo
Perskiras - '

Įlelęn Bigei nuo Josęph Bi

Gimimai 
Chicagoj £'' ■ : —■

(Informacijos paimtos iš gb 
mimų rekordų Čhicagos miesto

... $2.00 
..... 1.00 
..... 1.00 
...... 1.00 
$1,187.00 
$1,192.00

Sveikatos Departamente.)
BETSCHER, Barbara, 1833 

West lOlth St., gimė spalių 
3, tėvai: Paul ir Dorothy.
:.PRULL, Kenneth, 825 West 

351 h''Place,' gimė rugsėjo 
levai: Hugo ir Adeline-

0,

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO. VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vice-pirm., 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapas—Pro t. rast., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rast., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdytė—Kontr. rast., 3215 
W. 64th Pi.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

L~ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL- 
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.? St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 1005L S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą ' valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

LIETUVIŠKOS TEATRALI š K O S 
DRAUGYSTES RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. —

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rast., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547. West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligoniij apie- 
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J, Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—korespond., 
2449 Fullerton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą šeredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
svet.,'2417 W. 43 St. ■

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIŪBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevičz, 1814

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

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

PUSAMŽE MOTERIS ieško dar
bo. Turiu patyrimą prie biznio ir 
prie namų. Galiu dirbti visą laiką 
arba po kelias dienas, šaukite 
CANAL 9719.

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

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

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

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

FOR RENT—IN GENERAL
Renddai—Bendrai 

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

SUSIRINKIMAI
ir

PRAKALBOS
L. D. DRAUGIJOS 4 kuopos 

L. SOC. S. Centralinės kuopos ren
giamos prakalbos įvyks lapkričio 20 
d., Lietuvių Auditorijoje. Kalbės J. 
Stilsonas iš Brooklyno ir geriausi 
vietiniai kalbėtojai.

BRIGHTON PARKO SLA 238 
kuopos mėn. susirinkimas įvyks 
antradienio vakare, lapkr. (Nov.) 
5 d., K. Gramonto svet., 4535 So. 
Rockvvell St., kaip 7:30 v. vak. Visi 
nariai ir narės privalo susirinkti, 
nes turime labai daug reikalų ap
tarti ir išrinkti darbininkus ren
giamam banketui naujų narių įves
dinimui, kuris įvyks lapkr. 23 d., 
1940. Hollywood Inn svet., 2417
W. 43rd St.

—Frank T. Puteikis, sekr.

Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rast. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rast. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rast.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTES SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rast. —Walter Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rast.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rast. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rast.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTES VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua
nica Avė., A. Kaulakis — Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

7

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

837 West 34th Place.

GREITAM PARDAVIMUI PI
GIAI, rooming house, 21 kambariai, 
North Westsidėj. MONroe 2797.

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė Par davimui

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

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 į ūsų seną namą į 
mainus. Turime keletą namų bai
giamų budavoti, galima matyti bi
te

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avė.

Tel. Republic 3713.
Vakarais Prospect 0176.

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

SOUTH SIDE
GELTONAS MŪRINIS, 4 fletų, 

2 po 5 kambarius ir 2 po 4. Renda 
$185 mėnesiui. Kaina...... $11,200

12 FLATŲ, 1 štoras, renda $455. 
mėnesiui, kaina ......   $19,500

6 FLATŲ, 2 po 4, 4 po 316, 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, fumice 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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

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 PL

WHOLESALE FURNITURB 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 

~i ~.~ i~ ~ —t~L'rj~irTŲ~ -yJi_ "Ln

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Supus, 6343 S. Westem Avė.. Chi
cago, HL Phone Republic 6051.
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VALSTIJAI RINKSIME GUBERNATORIŲ, 
SENATORIŲ IR KITUS VALDININKUS

Cook Apskrityj Reikia Išrinkti Prokurorą, Teis
mų Klerkus, Chicagoj — 12 Municipialių Teisėjų

“PRASKYNĖ KELIĄ Į SOCIALINĮ 
TEISINGUMĄ”

PREZIDENTINIU RINKIMŲ KANDIDATU

DEMOKRATAI

FAKTAI APIE PREZIDENTI- vels karan ir
NIUS RINKIMUS:

Įvyksta rytoj, lapkričio 5 d.
Balsavimų stotys atsidaro 6 

valandą ryto, užsidaro 5 valan
dą vakare.

Chicagoj yra apie 4,000 sto
čių, po vieną kiekvienam prė- 
cinktui.

Balsuoti gali tiktai balsavi
mams užsiregistravę piliečiai.

Oras rytoj: debesuota ir vė
su, gali būti lietaus.

Lapkričio 5-ta Amerikos isto
rijoje bus istorinė diena, nežiū
rint kas rytoj laimės preziden
tinius rinkimus, šitie rinkimai 
įvyksta laiku, kuomet Europo
je siaučia baisus karas ir dik
tatūros siunta po Europos ir 
Azijos žemynus grobdamos ma
žas beginkles šalis ir bandyda
mos parblokšti didžiules valsty
bes, kur truputis laisvės dar 
tebeklesti.

Amerika dabar beveik vienin
telė pasaulio šalis, kur piliečiai 
gali visai laisvai, be baimės pa
sirinkti savo valdininkus kraš
tui valdyti. Dėl karo aplinky
bių net ir Anglijos žmonės da
bar tos teisės laikinai neturi.

Rytoj Amerikos piliečiai nu
spręs ar jie pritaria Roosevelto 
“Naujos Dalybos” valdžios filo- 
zofijai, kuri teigia, kad demo
kratija bus stipri ir gyvuos pa
sekmingai tik tada, kada pa
prastas darbo ir ūkio žmogus 
turi pragyvenimo šaltinį ir bent 
dalinai užtikrintą rytojų; ir 
priešingai, ar jie pritaria 'visai 
skirtingai filozofijai/ kuri tik
rina, kad geresnį rytojų turė
sime tiktai tada, kada didžiu
lėms pramonėms ir finansi
niams intereiams vėl bus grą
žinta teisė šeimininkauti beveik 
be jokios valdžios priežiūros ir 
suvaržymų, įvestų paprasto 
žmogaus reikalus apsaugoti.

Numetus į šalį visus gražius 
obalsius ir Šukius, kurie mums 
buvo kalami į galvą, ir nežiū
rint nepamatuotų gąsdinimų, 
kuriais musų balsai bvuo žve- 
jojami, toks pamatiniai yra 
skirtumas tarp prezidento Roo
sevelto ir republikonų kandida
to Wendell Willkie: Roosevel- 
tas atstovauja pirmąją “Nau
jos Dalybos” filozofiją, kuri rū
pinasi paprasto žmogaus buviu, 
o republikonų kandidatas atsto
vauja visai priešingas, finansi
nių interesų pažiūras.

(Skirtumą tarp kandidatų ir 
jų pažiūrų nepaprastai aiškiai 
išdėsto “Naujienų” redakto
rius, Dr. P. Grigaitis, šios die
nos redakciniame straipsnyje, 
“Dėl Ko Eina Kova”.)

Prezidentas Rooseveltas ir 
visi “Naujos Dalybos” šalinin
kai pasitiki, kad jis rinkimus 
laimės. Jie pasitiki, kad bal 
suotojai įvertins Roosevelto ad
ministracijos pastangas pasta- 
styti šitos šalies ir masių ge
rovę ant tvirtų, sveikų pama
tų. Bet republikonų opozicija 
tam užbėgti deda didžiules pa
stangas, ir kaip jau galėjote 
pastebėti, pinigus pila tiesiog 
milionais skelbimams per laik
raščius, ir radio ir afišose. Dar 
niekad neteko matyti, kad opo
zicijos kandidatą su tokiu įtū
žimu, su tokiu dideliu pinigų 
mėtymu ir visokiais gąsdinan
čiais Šukiais bandytų balsuoto
jus pakreipti j savo pusę.

Balsuotojams buvo kalama į 
galvą, kad išrinkę Rooseveltą 
jie praras savo nuosavybes, jų 
apdraudos neteks vertės, jų pi
nigai bankuose žlugs, ši šalis 
dar prieš balandžio mėnesį {ši

taip toliau. Jie 
sako, kad Rooseveltas “ivesiąs 
diktatūrą, bet panašų obalsį 
1986 metais skleidė ir republi- 

i konų kandidatas Landon’as, tad 
tai ne naujiena.

Bet kaip net ir patys repub
likonų lyderiai pripažįsta, visi 
tie gandai yra neteisingi, nepa
matuoti, ir ne vienas jų gėdi
nasi. Ne kartą, bet keliolika 
patys tos partijos lyderiai tu
rėjo atsiprašinėti visuomenės 
už neatsargias ir gąsdinančias 
savo kandidato Wendell Wili- 
kie kalbas, kurias jis sakė per- 
radio ar važinėdamas agitacijos 
kampanijai po Ameriką.

Bet agitacija jau beveik pa.- 
sibaigė ir užporyt galėsime at
sisukti radio, žinodami, kad ne- 
išgirsime politiko, drožiančio 
smarkią politišką oraciją apie 
pražūtį, kuri laukia šios šalies, 
jei jo siūlomas žmogus nebus 
išrinktas.

Visų balsuotojų atyda yra su
koncentruota į prezidento rin
kimą, bet rytoj reikės išrinkti 
ir visą eilę kitų valdininkų: se
natorių, valstijos gubernatorių, 
kongresmanus, legislaturos na
rius, kelis valstijos ir Cook ap
skričio eilinius valdininkus ir 
Chicagoj, dvyliką miesto teisė
jų-

Vielinius valdininkus rinks ir 
visi kiti Illinois valstijos apskri
čiai, taipgi kai kurie miestai. 
O Chicagoj, keliuose distriktuo- 
se piliečiai balsuos ar savo pre- 
cinktų ribose uždrausti aliniu 
biznius. Keliose vietose už Chi- 
cagos įvyks ir referendumai 
įvairiais kitais lokaliais klausi
mais.

Illinois valstijoje1 baliote bus 
keturios partijos: Demokratų, 
Repub’ikonų, Socialistų ir Pro- 
hibicininkų. Svarbią rolę rinki
muose lošia tik pirmosios dvi 
“didžiosios” partijos. Jų kandi' 
datų sąrašai yra paduoti kito
je vietoje.

Chicagoje balsuotojai gaus 
du baliotus: vieną didelį balįo- 
tą su nacionaliais, valstijos ir 
apskričio kandidatais, ir antrą 
mažą baliotą, su kandidatais į 
teisėjus. Kur bus balsuojama 
alinių reikalu, tai ten balsuoto
jai gaus ir trečią baliotą.

Kaip Reikia 
Baliotą Žymėti

Balsuojant ant balioto visuo
met dėkite kryžiuko (“X”) žen
klą. Kitų ženklų nenaudokite, 
nes jų nepripažįsta ir jūsų ba
lintas gali nueiti niekais. Dėki
te tiktai kryžiukus.

Balsuodami taipgi žymėkite 
kryžiukus taip, kad jie butų 
dėžučių ir ratelių viduj.

Jeigu balsuojate “straight”, 
tai dėkite kryžiuką tiktai ra
telyje balioto viršuj prie tos 
partijos vardo, kuriai savo bal
są atiduodate. Nežymėkit jokiu 
ženklu kitų partijų ratelių/-nes 
sugadinsit baliotą. Juk jeigu 
balsuojate už vieną partiją, tai 
negalite balsuoti ir už kitą.

Jeigu balsuojate “split” tikie- 
tą, — tai yra, jį skaldote, tai 
dėkit kryžiukus ne ratelyje prie 
partijos vardo, bet dėžutėse už 
tuos kandidatus, kuriems nori
te balsą atiduoti, vienoj parti
joj ar kitoj. Bet bukit atsar
gus ir nebalsuokit už dviejų 
partijų kandidatus vienai ir tai 
pačiai vietai, ir. nedėkiį kryžiu
kų rateliuose prie partijų var
do balioto viršuj.

Balsuokit atsargiai, neskubė
kit, ir išpildykit baliotą tiks-

M.

Prezidentas—FRANKLIN 
ROOSEVELT

Vice-Prez. — HENRY A. 
WALLACE

III. Šėnatorhįs — JAMES 
SLATTERY

III. Gubernatorius—HARRY 
B. I1ERSHEY

Leit.-Gub. — LOUIE E. LE- 
WIS

Secretary of State EDWARD 
J. HUGHES

State Treasurer — HOMER 
MAT ADAMS

State Auditor — JOHN C. 
MARTIN

AltoĄiey General—IIAiROLD 
G. WARD

University of Illinois—(Rei
kia balsuoti už tris) Trustees— 

. MRS REULAII W. CAMP
BELL;
W. E. C. CLIFFORD

; MRS. GLENN W. E.
PLUMB

(Vienas vakaricijai užpildyti)
KENNEDY E. NVILLIAM- 

SON.
KONGRESO ATSTOVAI:

Superior Court Clerk—VIC- 
TOR L. SCHLAGER s

County Coroner — ALEX- 
ANDERLEWIS BRODIE 

'Probate Court Clerk —
FRANK J. LYMAN

County Recorder
WARD J. KAINDL

Circuit Court Clerk—JOHN 
E. CONROY

Sanitąry District Trustees— 
GEARGE SEIF 
JOSEPH T. BARAN 
JAMES M. WHALEN

ED-

CHICAGOS MUNICIPALIAI 
TEISĖJAI:

Stephen AdamoiusJd, 
Frank M. Padden 
Gibson E. Gorman, 
Harold P. O'Connell 
I. M, Brande 
George B. Weiss 
Matlheiu I). Hartigan 
Joseph J. D nieke r 
John J- Griffin 
Le Roy Hackett 
Joseph B. JI erine s 
Francis Borelli

Prezidentas Franklin D. Rooseveltas
- —------—-—_,——  .  •.... ......

Kandidatas Į 
Winnebago Apskr. 
Koronerius

Jaunas Lietuvis 
Gavo Vietą Cicero 
Valdžioj

Du nuo visos valstijos
(“At large”)

T; V. SMITH
WALTER J. ORLIKOSKI

; v.'. ' ė'■

CHICAGOS MUNICIPALIAI 
TEISĖJAI:

Louiš J. Žuke Jr.

9- tas Dist. — CHARLES S.
DAVEY -

10- taš Dist. — GEORGE A.
PADDOCK

LEGISLATUROS NARIAI
(Tiktai Chicagoj ir apylin- 

kėj)

2-as Dist. — GEORGE W. 
TEBBENS

4-tas Dist. — PETER LI- 
PINSKI

6-tas Dist. - W1LLIAM G. 
KNOX

8-tas Dist. — RAY PAD
DOCK

27-tas Dist. — JOHN V. 
GRZYBOWSKI

ATSTOVŲ BUTAS
5-tas Dist. — NOBLE 

LEE
W1LLIAM J. \VARFIELD
6-tas Dist. — ALAN E. ASH-

CRAFT J R
JAMES J. BARBOUR
11-tas Dist. DAVID 1. S\VAN-
SON
CALVIN T. WEEKS
13-tas Dist. - ELMER J.

SCHNACKENBERG
RAGNAR G.
23-čias Dist.

THON
DANIEL A.
25-tas

\VILLIAM

balote).
1- mas Distriktas—ARTHUR 

W. MITCHELL
2- ras Distriktas—RAYMOND 

S. McKEOUGH
I 3-čias Distriktas—EDWARD
A. KELLY

4- tas Distriktas—HARRY, P.
BEAM '/ ■■■*'

5- tas Distriktas—- A. J,. SA- 
BATH' /

6- tas Distriktas—ANTON J. 
■MAGIEJEWSKI

7- tas Distriktas
;w. SCHUĖTZ

8Ltas Distriktas — LEO KO-.
(:1ALK()WSK1 >

9-taš Distriktas — JAMES 
McĄNDRĘWS

1 O-tas Distriktas—JOHN HA- 
DERLĘIN'/.V

LEGISLATUROS NARIAI
(Tiktai Chicagoj ir Apylinkėj)

EdivardB.Cassey 
William E. Helander 
Theodore F. Ehler 
Harry N. Pritzker 
Heliner C. Patlerson 
Aiva L. Balęs 
Sanuiel Ileller 
Edgar A. Jonas 
Charles 
John H. 
W i U i am 
William

F. McKinley

H. Haynes

LEONARD

BOBERTS 
Dist. — ELROY 

SANDQUIST
JAMES A. DAVIS
31-mas Dist. — GEORGE 

WILLESTON
EDWARD P. SALTIEL

kės disiriktuose varžvbiniu nė
ra)

COOK APSKRIČIO 
VALDININKAI

States Attorney — OSCAR
(Illinois valstijos baliote yra'F. NELSON

: Superior Court Clerk 
it “Prohibition”'\ GUSTAVE E. BEERLY 

CoUnty Coroner —ĖDMUND

ir* kilos dvi partijos, būtent: 
J* Sociali si
Tos dvi, ir kitos “trečiosios

’se lošia labai menkąrolę).

Dr, B, Bolotoff ' . i,
ROCKFORD, IŲL.; — Roėk^ 

/ordo Lietuvių balsuotojų lyga 
;urėjo politišką susirinkimą 1 
d. lapkričio, penktadienio vaka-* 
re. Vyriausiu kalbėtoju buvo 
Dr. B. Bolotoff, kuris varosi

Winnebago County Korone
rius Demokratų sąraše.

Buvo ir daugiau demokratų 
kalbėtojų.

Lietuvių balsuotojų lygos pir
mininkas J. Bacevičius pirmiau
sia nurodė kaip yra svarbu lie
tuviams politiškai susivienyti 
ir po to perstatinėjo kalbėto
jus. Po visų kalbų buvo vaišės 
iki vėlos nakties.

. Musų Dr. Bolotoff tik 3 me
tai Rockforde, o jau plačiai ži
nomas ne tik lietuviams, bet ir 
svetimtaučiams. Jis yra SLA. 
77 kuopos Dr. kvotėjas ir Liet. 
Kultūros Draugijos narys ir 
kvotėjas. *

Linkime Dr. Bolotoff laime-: 
ti rinkimus, o proga gera. Iš 
trijų kandidatų į County Coro- 
ner ofiso vietą. 1 nęprigulmin- 
gas, 1 republikonas ir musų 
Dr. demokratas. Užtad inusų 
pareiga ne tik atiduoti jam bal
są., bet ir kitiems taip nurody
ti. — Demokratas. ,

liai. ,
Rytoj visi eikime balsuoti. 

Užmirškime gandus ir kalbas, 
kurias mums kalė į galvas pei* 
paskutines kelias dienas, ir bal
suokime tik taip, kaip musų šir, 
dis ir protas diktuoja.

Rs.

: CICVIRO, l LL. šio miesto 
lietuviai džiaugiasi/ kad paga
liau atsirado politikierius, ku
ris savo, pažadus pildo, ' .

? .. Pereitą pavasarį miesto ase
sorium išrinkta Frank J. Chris- 
tenson. Jis ięškįpidamas lietuvių 
balsų paramos, žadėjo atsimo
kėti suteikdamas jiems tinka
mą pripažinifną. vietinė j e poli
tikoje ir administracijoje. Jau 
kiek laiko tam atgal Chrišten- 
son’as vienam lietuviui davė at- 
sakomingą vietą. 1 \

’ Dabar, jo f ekomėndaci j a, Ci
cero miesto tarybos prezidentas 
paskyrė Louis J; Žuke, Jr. Ci
cero miesto Policijos ir Ugnia
gesių Komisijohierių tarybos 
nariu. .

Žuke (Žukas) yra vietos lie
tuviams gerai žiiiomaš ir visų 
gerbiamas. Tau jatmosios kar
tos lietuvis, Čia gimęs-augęS, 
bet su lietuvių veikla visada pa
laikė artimus santykius. Jis yra 
veiklus sekančiose organizacijo
se: šv. Antano parapijoj, šv. 
Antano draugijoj, Raudonos 
Rožės klube/ Lietuvių Kareivių 
draugijoj, Lietuvių republikonų 
organizacijoj, Kolųrhbo Vyčiuo
se, ir daugely •kitų.

Žuke yra vedęs lietuvaitę, tu
ri du vaikų, «ir gyvena po ad
resu 1807 South 48th Court.

Lietuviai džiaugiasi Chnsten- 
son’o pastangomis ir tikisi, kad 
artimoj ateity jis pasistengs 
dar kelias kitas vietas lietu
viams gauti. (Sp.)

SENATAS:

D.

Remkitę tuos, kurie * 
erarsinasi 

"NAUJIENOSE” :

REPUBLIKONAI
WENDELI

WAY-

PROBATE Courn Clerk — 
WILLIAM J. GRANATA

County Recorder — A. W. 
KOMAREK

Circuit Court Clerk —WAL- 
TER E. JOHNSON

Sanitary District Trustees — 
RAYMOND S. BLUNT 
JOHN B. NORRIS 
VICTOR B. LISTUG

2-tras
RYAN

4-tas

Distriktas — FRANK

Distriktas — FRANK 
McDERMOTT

6-tas Distriktas — JOHN J. 
MEYERS

8-tas Distriktas—THEODO
RE REUSCH

27-tas Distriktas — S T A N- 
LEY J. MONDALA

ATSTOVŲ BUTAS
5- tas Distriktas—STILLMAN 

M. FRANKLAND
LOUIS G. BERMAN

6- tas Distriktas — GEORGĘ 
H. SMITH

CHARLES H. WEBER 
11-tas Distriktas—GEORGE 

A. FITZGERALD
MICHEL E. HANNIGAN 

13-tas Distriktas — JOHN G. 
RYAN

ADAM S. MIODUSKI 
23-čias Distriktas ARTHŲR 

M. KAINDL
STANLEY A. HALIQK 

25-tas Distriktas — STAN
LEY R. KOSINSKI 

iRAYMOND T. O’KEEFE 
31-mas Distriktas — PIER- 

CE L. SHANNON
. WILLIĄM B. GREENE 

(KiRibsė; Chicagos ir apylin
kės Distrįktuose varžytinių nė
ra).

\ COOK APSKRIČIO 
VALDININKAI:

States Attorney — THOMAS 
J. COURTNEY

Prezidentas
WILLKIE

Vice-Prez. — CHARLES L.
McNARY

. 111. Senatorius
LAND C. BROOKS

Illinois Gubernatorius —
DWIGHT H. GREEN

Leit. Gubernat. — HUGH W.
CROSS

Secretary of State — JUS
TUS L. JOHNSON

State Tresurer — \VARREN 
WR1GHT

State Auditor — ARTHUR
C. LEUDER

Attorney General —
RGE F. BARRETT

University of Illinois
tees (Reikia balsuoti už

PARK LURNGSTON
HELEN MATTHEWS GRIG-

SBY
JOHN R. FORNOF
(Vienas kakancijai užpildyti) 
CHESTĖR R.

Užsidarė Auto
mobilių Paroda

GEO-

Trus-

DAVIS
KONGRESO ATSTOVAI

valstijos (“At

DAY 
STRATTON

Du nuo visos 
large”)

STEPHEN A.
W1LLIAM G.
(Tiktai Chicagos ir apylin

kės baliote)
1- mas Dist. —

KING
2- ras Dist. —

MOYNIHAN
3- čias Dist. —

J. ROEHLER
4- tas Dist. — HENRY F. 

SCHMUDDĖ
5- tas Dist. — MARTIN DY- 

KERNA
6- tas Dist. -

NĖR
7- tas Dist

MORELAJiD
8- tas Dist. ANTHONY

CHAMPĄGNE

WILLIAM E.

PATRICK J.

WALDEMAR

JOSEPH WAG-

JAMES

amfite- 
lurėjo 

daugiau 
parodoj

Vakar vakare užsidarė 1911 
metų automobilių paroda Chi
cagos Tarptautiniame 
atre. Publikos šįmet 
apie 400,000, šiek-tiek 
negu pernai. Pačioj
agentūros išpardavę automobi
lių už apie $4,250,000.

Parodos programo artistų 
sąstate beje, buvo ir jaunas 
lietuvis dainininkas, Viktoras 
Benderis.

Karo Laivai Ežere 
Plaukia Į Atlantą

šiandien iš Michigan ir kitų 
didžiųjų ežerų į Atlanto van
denyną jūreivių lavinimui 
plaukia 19 mažų karo laivų. 
Jų bazė bus Brooklyno, N. Y. 
laivyno stotis. 

f

Naktį iš šeštadienio į sekma
dienį nežinomas piktadaris į- 
sagavo į gatvckarį prie 47th ir 
State, pašovė motormoną Max 
W. Koehlm, 7203 S. Grcen, ir 
bandė apiplėšti apie 20 kelei
vių.

. “Penzanco Piratai”
(Pirates of Peniance)

Lapkričio-Nov. 24 d.
Stato

NAUJOS GADYNtS CHORAS




