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UŽSIENIAMS RUPI RINKIMŲ DAVINIAI KARO AVIACIJA NAIKINA KULTŪROS CENTRUS VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
Demokratinės valstybės prezidentūroj no 

retų matyti Rooseveltą
Visas pasaulis su dideliu ne- Visa Europos ir viso pasau- 

kantrumu laukia šios dienos lio demokratiška ir liberališka 
rinkimų davinių. Rinkimais yra I visuomenė norėtų, kad prezi- 
susirupinę ne vien tiktai Ame- dentu vėl butų išrinktas Roo- 
rikos piliečiai, bet ir užsienic- seveltas. Jie žino, kad Roose- 
čiai. šios dienos rinkimai vyk- veltas yra didelis diktatūrų prie- 
sta tragiškame žmonijos isto- šas ir supranta, kad tiktai jam 
rijos laikotarpy j, todėl visi krei
pia į juos didelio dėmesio.

Suvienytos Amerikos Valsty
bės yra viena stipriausių pasau
lio valstybių, Amerikos prezi
dento įtaka yra labai didelė už
sienio politikoj, todėl rinkimais 
yra susirūpinę* demokratijos 
draugai ir jos priešai.

Vokietijos ir Italijos valdo
vai oficialiai paskelbė, kad jiems 
visai nerupi prezidento rinki
mų daviniai. Tuo tarpu italų 
oficialus laikraštininkas, Gayda, 
praeitą savaitę paskelbė ilgiau
sią straipsnį, kuriame kaltina 
Rooseveltą įvairioms nesąmo
nėms. Jis nuėjo tiek toli, kad 
pasakė, jog gen. de Gaulle ope
racijos prie Dakaro buvo pada
rytos Amerikai patariant. <

Gaydos straipąpis buvo' tai
kytas Amerikos: rittkikamŠ7 Jis 
norėjo pakenkti Rootęvelto .var
dui. Visi žino, kad naciai labai 
nemėgsta Roosevelto ir prezb 
denturoj norėtų matyti kitą 
žmogų.

populiarus yra 
pietų Amerikos 

Didelė Argentinos, 
Čilės ir kitų vai-

esant Baltuose Namuose gali
ma dar turėti viltį, jog pasi
seks tas diktatūras sugriauti ir 
kitese valstybėse.

Ypatingai 
Rooseveltas 
valstybėse. 
Urugvajaus,
stybių laikraščių dauguma tie
siog skelbia, kad jos norėtų 
prezidentūroj matyti F.D.Roo- 
seveltą.

Roosevelto administracija su
sirūpino Amerikos valstybių 
apsauga ir patraukė minėtų val
stybių simpatijas.

Anglijos laikraštininkai šitaip 
samprotauja: — Jeigu Hitleris 
it Mussolini deda pastangas pa
kenkti Rooseveltui, tai Anglija 
bus naudinga, jeigu RooseveL 
tas pasiliks Baltuose Namuose. 
Willkie taip pat pažadejo/remti 
anglus, bęt mes nežinome ar 
jis laikys savo pažadus, tuo 
tarpu Rocseveltas yra žinomas 

i demokratų draugas.

Italai bombardavo
Salonika '

SALONIKA, Graikija, lapkr. 
4 d. — Italų karo lėktuvai la
bai smarkiai bombardavo Salo
nika miestą. Numetė daug stip
rių bombų visuose miesto kvar
taluose. Labai daug nukentėjo 
žydų kvartalai ir atrodo, kad 
daugiausia bombardavimas 
jiems buvo taikomas.

Italai skelbia, kad jie sten
gėsi bombarduoti uostą, kur 
buvo laipdinami britų karei
viai, bet uoste labai mažai bom
bų buvo išmesta. Visos bom
bos kliuvo miesto gyventojams. 
Sugriovė 
namų ir 
ir vaikų, 
tėsi labai 
daugelis 
sta.

bėjo į pogrindžius, kai britų 
lėktuvai skraidė Amžino miesto 
padangėse. Britų lakūnai neiš
metė nei vienos bombas. ‘

Užtat britai bombardavo Na- 
polį antrą kartą. Šį kartą prieš
lėktuvines italų patrankos pra
dėjo šaudyti į britų lėktuvus, 
bet anglai vis dėlto padarė daug 
nuostolių. Britai numetė stip
rias bombas į geležies ir plie
no liejyklas, kurios randasi Na- 
polio priemiesčiuose. Italai skel
bia, kad šį kartą anglai pada
rė nedidelius nuostolius.

labai daug gyvenamų 
užmušė daug moterų 
Salonika gatvėse ma- 
tragiškos scenos, nes 
žmonių buvo sužei-

Ispanai valdo 
Tangerą

d.

Paskandino 2 italų 
submarinus

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
4 d. — Britų admiralitetas šian
dien praneša, kad lengvi anglų 
karo laivai vakar paskandino 
du italų submarinus. Britų avia
cija padėjo paskandinti vieną 
iš minėtų submarinų, o kitą 
paskandino karo laivas.

Italų karo vadovybė paskel
bė, kad du submarinai nesu
grįžo į savo bazes. Neminima 
kur minėti submarinai nusken-, 
do, bet spėjama, kad netoli 
Korfu salos, prie Albanijos pa
kraščių.

TANGER, Afrika, lapkr. 4
— Ispanų karo vadovybė šian
dien paskelbė, kad ji visiškai 
panaikina tarptautinės komisi
jos veikimą. Tangėr buvo lai
komas tarptautine zona, kurią 
tvarkė Anglijos, Italijos, Pran
cūzijos ir Ispanijos paskirti at
stovai. Praeitą pavasarį ispa
nai pasiuntė savo kariuomenę j 
minėtą zoną. Anglija ir Pran
cūzija sutiko .su ispanų okupa
cija. Dabar ispanai vieni tvar
kys visą Tanger zoną.

Aliarmas Romoj
ROMA, Italija, lapkr. 4 d. — 

Italų karo vadovybė praneša, 
kad britų karo lėktuvai šį ry
tą pirmą * kartą aplankė Komą. 
Visi Romos gyventojai nusku-

I “ NA tTJIENU-ACME TelPnhoio

Londono knygų mėgėjai rausiasi knygyne, kurį apgriovė nacių bombos.

USA labai stipri
MEKSIKA, sostinė, lapkr. 4 

d. — Paragvajaus generolas Ni- 
colas Delgado, kuris nesenai 
lankėsi Suvienytose Amerikos 
Valstybėse, pravažiuodamas pro 
Meksiką pasimatė su vietos ka
rininkais -ir '■ pareiškė, kad '■ už 
pusmečio Suvienytos Amerikos 
valstybės tąpš nepaprastai sįip-, 
rios, bus viena Stipriausių Val
stybių pasaulyj. .

Amerikos karo pramonė dir
ba dieną ir naktį ir netrukus 
Amerikos oro, sausumos ir ju
ros kariuomenė bus viena iš 
stipriausiųjų. Nei vieno krašto 
kariuomenė neturės tokių stip
rių ir moderniškų ginklų.

Rengiasi šaukti 
naujokus

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
Pranešama, kad jau 

pradėti paruošiamieji darbai 
užsiregistravusiems vyrams šau
kti kariuomenėn. Pirmon eilėn 
bus šaukiami pirmieji 30,000, 
bet norima šaukimui viską pa
ruošti, kad ligi birželio 15 d. 
kariuomenėje jau butų 800,000.

Departamente manoma, kad 
iš visų 17 milijonų užsiregis
travusių, tiktai 5 milijonai bus 
skaitomi tinkamais karo tarny
bai. Pašaukti vyrai gaus ilgą 
įvairių klausimų lapą, kurį tu
rės užpildyti penkių dienų lai
kotarpy j. Vėliau komisija turės 
nuspręsti ar jie tinka kariuo
menėn ar ne.

d.

Hull įteiktas Petai
I

no atsakymas
TOKIO, Japonija, lapkr. 4 d. 

— Japonų vadovybė praneša, 
kad jų karo jėgos apleido salą 
Waichow, kuri randasi prie 
Kwantungo provincijos pakraš
čių, pietų Kinijoj. Pranešama, 
jog tai yra japonų strateginip 
pasitraukimo išdava. Saloje bu
vęs garnizonas galėjo laisvai ir 
toliau ten stovėti, kiniečiai jam 
nebuvo pavojingi. ; >

Japonai aiškina, kad jiems 
nėra jokio reikalo laikyti savo 
kariuomenę pietų Kinijoj, nes 
jie gavo svarbesnes bazes Indo-1 
kinijoj. Japonai siunčia minė-' bejosi su frąncuzų ambasado 
tas kariuomenės dalis į fran- rium ir tarėsi apie frąncuzų ko 
euzų Indokiniją. 1 lonijų padėtį vakarų žemyne.

kad jiems

Kariams nauji 
ženklai

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
4 d.'— Karo departamentas už
sakė 4 milijonus metalinių ženk
lelių, kuriuos privalės 'nešioti 
kiekvienas karys. Naujast ženk
lelis bus nešiojamas ant kaklo, 
kaip ligi šiam metui, ženklelis 
daromas iš labai lengvo meta
lo ir jame bus iškaltas kiekvie
no kareivio vardas ir pavardė; 
kariuomenės dalis, kuriai pri- 
klauso; kokios rųŠies kraują tu
ri ir kada buvo skiepytas nuo 
šiltinės.

Paslaptinga ministe- 
rių medžioklė

BERNAS, Šveicarija, lapkr. 
4 d.-— Italijos užsienio reika
lų ministeris paliko savo eska
drą Albanijoj ir išvyko į Vo
kietiją. Jis susitiko su vokie
čių užsienio reikalų ministeriu 
Ribbęntropur Pasitarime daly- 
vayb-i^^įi Fapen, -tokįie^ių' pa- 
šiuntilįyš Turkijoj,
, Oficialiai skelbiama, kad vi
si valstybes vyrai susirinko Mo
ravijoj pamedžioti, tuo tarpu 
neoficialiai tvirtinama^ kad jie 
aptars “ašies” politikos reika
lus Balkanuose. Jie turės galu
tinai nustatyti “ašies” santy
kius su Turkija ir Egyptu.

— Huil pasakė, kad1 departamentas negavo jokių taikos 
pasiūlymų ir nedarys jokios intervencijfj tarp kariaujančių 
craštų.

— Bergene, Norvegijoj, užsidegė vienas didžiausių vokie
čių kariuomenės sandėlių. Padaryta milijoniniai nuostoliai. Vo
kiečiai skelbia, kad sandėlį padegė nacizmo priešai.

— Anglų karo lėktuvai bombardavo Kielo uostą. Bombos 
pataikė naujai statomiems laivams.

— Vokiečiai skelbia, kad paleido torpedas į tris britų pre
kybinius laivus, kuriuos nuskandino. Britai nepatvirtino žinios.

— Italų vyriausybė sulaikė vieną graikų pasiuntinybės se
kretorių, kai kiti graikų diplomatinės tarnybos tarnautojai va
žiavo į Jugoslaviją. Italai taip pasielgė, nes sužinojo, kad grai
kai sulaikė vieną italų ambasados sekretorių.

— Petain vyriausybė atėmė pilietybę Europos valstybių 
emigrantams, kurie ilgai gyveno Francuzijoj ir įgyjo piliety
bės teises.

— Graikų vyriausybė paskelbė, kad jų kare* jėgos žengia 
Albanijos gilumon. Italai bandė kontratakuoti, bet jie buvo su
mušti. Graikai didžiuojasi karo aviacija, kuri jiems daug pa
deda.

— Graikų karo pranešimas sako, kad Albanijos gyventojai 
padeda graikams mušti italų kariuomenę.

— Britų karo vyriausybė patvirtino žinias apie išlaipdini- 
britų kariuomenės Kretos saloje.
— Japonijos vyriausybė skelbia dešimties metų planą kra- 
ukiui atstatyti, žada paleisti iš kariuomenės specialistus.

mą

što
Kiniečius mano pavartoti sunkiems kasyklų darbams.

— Pranešama, kad Salt Lake orlaivio nelaimėj užsimušė 
10 žmonių. Policijai pavyko surasti lavonus.

60 milijonų bal
suotojų

Petain nurimo

Rusai kviečia baliun
WASHĮNGTON, D. C, laDVr. 

4 d. — Sovietų ambasada iš
siuntinėjo pakvietimus lapkri
čio 7 dienai, kada ambasadoj 
bus minimos bolševikų sukilimo 
sukaktuves. Manoma, kad labai 
nedidelis diplomatų .skaičius da
lyvaus minėtame baliuje, nes 
paskutiniu metu Sovietų Rusi
jos ir Amerikos santykiai 
gėrėja, bet blogėja.

Iš abiejų pusių dedamos 
stangos tiems santykiams
gerinti, bet jokiu budu nesu
randama bendra kalba. Stalinas 
glaudžiau bendradarbiauja su 
“ašies” valstybėmis, negu su 
demokratiškais kraštais. Uman- 
ski.s stengėsi įtikinti Welles, 
jog santykiai pagerėtų, jeigu 
Amerika nusileistų ir pripažin
tų Pabalčio valstybių okupaci
ją, bet Washingtone nepasiti
kima sovietų diplomatijos nuo
širdumu.

Mirė Asania

ne-

pa- 
pa-

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
4 d. — Pranešama, kad visose 
Suvienytos Amerikos Valstybė
se yra užregistruota 60 milijo
nų piliečių,, kurie turi teisę da
lyvauti prezidento rinkimuose.

Manoma, kad ne visi galės 
arba norės pasinaudoti rinkimų 
teise. Spėjama, kad rytoj bal
suos apie 50 milijonų balsuo
tojų. Patirta, kad moterų bal
suotojų skaičius yra žymiai di
desnis už vyrų skaičių. Rinki
mų daviniai daugumoj priklau
sys nuo moterų balsų.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
4 d. — Cordell Hull, užsienio 
reikalų departamento sekreto
rius, šiandien priėmė frąncuzų 
ambasadorių, kuris jam įteikė 
maršalo Petain atsakymą į Roo
sevelto raštą Martinikos ir ki
tų kolonijų reikalu.

Atsakymo turinys spaudai 
nepaskelbtas,. bet tvirtinama, 
kad Roosevelto raštas padaręs 
įtakos į Petainą ir sulaikęs se
ną maršalą nuo vįsiško atsida
vimo Hitleriui. Hull ilgai kai-

VICHY, Francuzija, lapkr. 4 
d. — Vyriausybė paskelbė, kad 
Petainaš. visą laiką nerimavo 
dėl frąncuzų kolonijų vakarų 
žemyne. Jis manė, kad Suvie
nytos Amerikos valstybės, kar
tu su kitomis pietų ir centro 
Amerikos valstybėmis, užim- 
siančios Martiniką. ir kitas sa
las.

Bet kai pasibaigė pasikalbė
jimas su Hitleriu, maršalas įsi
tikino, kad kolonijoms negresia 
joks pavojus. Maršalas atsakė 
j asmenišką prezidento laišką 
ir tikisi, kad reikalas jau iš
spręstas. Iš Washingtono tuo 
reikalu neturima jokių žinių.

VICHY, Francuzija, lapkr. 1 
dl*—- Pranešama, kad buvęs is
panų respublikos pfezidentas, 
Manuel Asania, mirė pietų 
Francuzijoj. Asania buvo vie
nas .svarbesniųjų respublikoniš
kos Ispanijos veikėjų. Jis buvo 
labai aktyvus Madrido Atenė- 
jaus narys ir darbavosi respub
likai įvesti. Buvo pirmuoju res
publikos karo ministeriu. Asa
nia nepaleido atsargon visų fa
šistinių karininkų, kurie vėliau 
prieš jį patį sukilo.

Ispanijos socialistai ir sindi- 
kalistai kelis kartus Asanią per
spėjo apie reakcinių karininkų 
pavojų, bet jis nekreipė reika
lingo dėmesio. Asania pabėgo 
Francuzijon kartu su kitais ka
rą pralaimėjusiais veikėjais.

GRAIKAI GERAI KOVOJA
Suėmė 1,200 italų negali eiti nei pirmyn, nei 

gal.
at-

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 4 
d. — Pranešama, kad graikų 
kariuomenės dalys, kurios įsi
veržė Albanijon, sustiprino sa
vo pozicijas ir užėmė naujas, 
daug stipresnes. Koricą mieste
lį, Albanijoj, graikams pasise
kė visiškai apsupti ir tikimasi, 
kad netrukus jis pateks ’visiš- 
kon graikų kontrolėm Minėtas 
miestelis turi labai didelės svar- 
bos, nes jis yra susisiekimo cen
tras. 1

Graikai atkirto dideles italų 
kariuomenės dalis nuo savo ba- 
jzių. Korica apylinkėse graikanįsi 
pavyko paimti nelaisvėn 1,200 
italų kareivių. Visose fronto 
linijose graikai . visiškai pastojo 
kelią italams. Vietomis italai

Britų parama

Mrs. Kennedy 
palaiko F.D.R.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 4 
d. — Ponia Kennedy, Ameri
kos ambasadoriaus Londone 
žmona, per radiją pasakė kal
bą, kurioje kvietė palaikyti 
Rooseveltą. Ji sako, kad F.D.R. 
deda visas pastangas išsaugoti 
Ameriką nuo karo, todėl Visų 
moterų pareiga palaikyti F.D. 
Rooseveltą.

Ji pasisakė, kad turi 4 sū
nūs, vienas jų ištraukė loteri
jos bilietą, kuris netrukus bus 
pašauktas kariuomenėn, bet ji 
dėlto nenusimena ir kitiems lie
pia nenusiminti. Karo tarnyba 
dar nereiškia, kad būtinai tu
rėsime karą.

d.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
lapkr. 4 d. — Teko patirti, kad 
britai pažadėjo pasiųsti Graiki- 
jon tris savo kariuomenės di
vizijas. IŠ viso tai sudarys 45,- 
000 kareivių. Jugoslavų diplo
matams nepavyko išaiškinti ko
kios rųŠies kariuomenė bus pa
siųsta, taip pat nežinia į kurias 
fronto vietas vyks britai. Bri
tų orlaiviai jau bendradarbiau
ja su graikų kariuomenę ir pa
deda graikams italus išvyti iš 
užimtų pozicijų. Graikų artile
rija jau veikia Albanijoj ir 
graikų kariuomenė jau užėmė 
dalį Albanijosf it Jugoslavijos

» | surasti kalnuose nukritusį or-

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
4 d. — Pranešama, kad nukri
to vienas didelis keleivinis or
laivis, kuris skrido iš San Fran- 
cisko 
tonas 
didelę 
Lake.
žinių apie orlaivį. Tiktai vaka
re kitiems lakūnams pavyko

į Chicago. Orlaivio kapi- 
pranešė, kad įskrenda į 
sniego audrą netoli Salt 
Visą rytą negauta jokių

sienos.

Nežinomi laivai 
Panamos zonoj

BALBOA, Panama, lapkr. 4
— Pranešama, kad 'vakar ry

tą kanalo zonoje pasirodė trys 
nepažįstami submarinai. Karo 
vadovybė deda pastangas išaiš
kinti kokiu budu minėti subma
rinai galėjo pasiekti kanalo zo
ną. Amerikai >. draugingos val
stybės nesiųs submarinų be 
Amerikos valdžios žinios. Ne
draugingos valstybės negali pa
siųsti dėl labai didelės atstu- 
mos. Jeigu submarinai vis dėl
to atplaukė, reiškia nedidelia
me atstume jie turi karo bazę, 
ši bazė ir stengiamasi išaiškin
ti. Dalimi tuo galima pateisin
ti ir 6 karo laivų skubų išplau
kimą j jurą. Amerikos karo va
dovybė, matyt, nori išaiškinti 
kieno yra tie submarinai.

laivj.
Manoma, kad orlaivio kapito

nas buvo priverstas nusileisti 
kalnuose, bet neturima jokių 
žinių ar jis nusileido laimingai 
ar buvo nutrenktas. Manoma, 
kad trys lėktuvo tarnautojai ir 
7 keleiviai užmušti.

Debesuotas, gali lyti; vėsiau.
Saulė teka 6:27 v. r., leid

žiasi 4:41 v. v.
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NAUJIENOS, Chicago, UI

Dėdė Amerikonas
Brone M—te.

(Tęsinys)
Byto melų Juozas atsikėlė 

dar prieš penkias, ir kuomet 
motina atėjo jo žadinti, jisai 
buvo jau pareinąs iš Alsos nu 
siprausęs.

Matai, vaikeli, lūkesčiai ne
duoda ramiai pamie goti, Kada 
žmogus kur nors rengiasi į di
desnę keljonę, tai neguli visai

—Žinai, motute, nepasakysiu, 
kad laip ypatingai rūpinčiaus 
savo kelione, nes gerai žinau, 
kad yra kas padeda rūpintis ir 
viską pavyzdingai sutvarko. Vi
sai kita padėtis tiems žmo
nėms, kurie norėdami išvažiuo
ti j Ameriką neturi reikiamų 
galimybių — trūksta pinigų iv 
kitokių reikalingiausių dalykų.

Sakyk, Juozelį, ką valgysi 
pusryčių ir kų įdėti tau į ke
lionę, nes žinok, kad galėsi 
grįžti tiktai vakare.

—Pusryčiams duosi man tik
tai pieno, pietums manau nie
ko neimti, o jeigu turi džiovin
to suiio, lai gali šmotelį įdėti.

Juozas apsirengė
pusbačius pasiėmė į rankas ir 
basas pamiškiais išėjo į Šilinę, 
o iš tenai į Jurbarką. Vasaros 
melu eiti takais Šilinės link vie
nas malonumas, o ypatingai 
anksti rytų. Bylas, kaip tyČio 
mis, buvo nepaprastai gražus 
Juozas nė juste nepajuto, kaip 
praėjo puškelį. Nuo puškelio ji
sai pavijo senelį, kuri ėjo irgi 
šilinėš link. Kelyje turint sun
kelei vį, ėjimas daug malones
nis, nes besikalbant ir kelias

gerokai sutrumpėja. Laikrodis 
Lodė tiktai astuonias, o garlai
vis iš Kauno į Šilinę turi at
plaukti tiktai apie 10 valandų, 
laiko buvo užtektinai. Juozas 
su savo sa akelei v įu sutarė pail
sėti, ųcs iki Šilįaės 1 ko tiktai 
aštuoni viorsfcak o jie turėjo 
dar geras dvi vaįapdas.

—Sakyk, senieji, iš kur ir kur 
eini ir kodėl eini pėsčias toks 
senas ir silpnas būdamas,

—Esu iš Bebirvos d)aro ir 
turiu nueiti į Jurbarku, pas pri. 
stavų. Matai, vaikeli, esu senas 
Rusijos caro kareivis, dalyva
vau rusų-turkų * kare ii- buvau 
sunkiai sužeistas. Netekau svei*

1

pavalgė;

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSl 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

rublių mėnesiui, bet dėl neži
nomų man priežasčių duotųjų 
pašaipų sumažino iki 5 rubliiį 
mėnesiui. Su tiek piųigų pragy
venti sunku. Einu pas pristavą, 
nešuos valsčiaus staršinos liu
dijimų, kuriame jisai rašo, kad 
nei aš, nei mano vaikai jokio 
turto neturime ir aš gyvenu tik
tai iš gautos pašalpos. Tikiu, 
kad kai pristatysiu tokius liu
dijimus, tai xėliaj gausiu man 
pirmiau skirtųjų pašalpų, o iš 
15 rublių tai tikrai galima pra
gyventi.

—Sakyk, seneli, jeigu neturi
te nė kiek žemės, tai iš ko ir 
kaip gyvenate?

— Matai, vaikeli, mano sūnūs, 
kurį palikau mažų išeidamas į 
karų, dabar netiktai suaugo, 
bet jau senas žmogus. Jisai yra 
Bebirvos dvaro kumečiu, gauna 
kambarį, ordinarijų ir iš to gy
vename. Sunkus, labai sunkus 
gyvenimas, šeimyna labai dide
lė, o ordinarija maža. Dvarinin- 
l^as leidžia laikyti tiktai vienų

Gen. Francisco Franco (po dešinei) pasitinka Hitlerį.
'm.ii .'»>■ k   ■ u'... w'Win<rt iiiiįi.i.i.ii,iI'h'i1

už kurias maniau nusipirkti bi
lietų į Jurbankų, o už likusius 
žaidėjau nusipirkti šiek tiek 
duonos. Priėjęs prie kasos, pa- 
prašiau, kad kasininkas duotų 
bilietų, o aš per tų laikotarpį 
ieškojau pinig^ Išieškojau vi* 
sus kišenes ir pinigų surasti ne 
galėjau. Turi Imti, kad palikau 
namuose ar kur nors pamečiau. 
Kasininkas už tai, kad aš netu
rėjau piųigų/ mane iškoliojo u* 
bagu, valkata, apgaviku.

Juozui labai pagailo nelai
mingo senelio) ir jisai davė jam 
50 kapeikų, kad nusipirktų bi-

1 1 »'■ ~n 9ij»'i1'lui>ūrįiĮi|lįi.iiiiilįiliwi»J

manyk, vaikeli, 12 žmonių rei
kia išs maitmti ir apsitaisyti. 
Maistas Lai jau labai blogas, iš
verda kokio nors viralo, pri
maišo kokių nors miltų, ar į- 
trina kelias bulyes, — tai tg vL 
ralų ir valgome per dienų die
nas. Kada aš gaudavau po 15 
rublių per mėnesį, lai galėda
vau prisidėti savo gaunamais 
pinigais ir visa šeimyna galėjo 
geriau maitintis ir galima bū
davo nusipirkti kas būtinai rei
kalinga, o dabar tai aš niekuo
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lietų, o už tuos pinigus, jeigu didelės bangos, jog nepaprastai DR. STRKOL’IS
jam pasisektų juos surasti, ga- įjudinančios ir didelius laivus? y AlyUYVlj
lėtų Jurbarke nusipirkti kų Tie visi baisumai jam nebuvo (Gydytojas ir Chirurgas 
nors užvalgyti. Seneliui pasida-. baisus, nes jeigu kiti žmonės 
rė taip gera ir malonu, kad iš gali nuvažiuoti, jeigu jie gali 
džiaugsmo jam net ašaros aky- i pergyventi visus tokių kelionių 
se pasirodė, griebė bučiuoti 
Juozui rankų, bet Naručių vai
kai buvo taip išauklėti, kad 
rankų bučiuoti niekam nedavė, 
nes tokius reiškimus jie skaitė 
.pažeminančiais.

—Seneli, — sako Juozas, — 
niekam nebučiuok rankų, nes 
tas bjaurus baudžiavos paliki
mas tyri galimai greičiau 
nykti.

Taip Juozui kalbantis su 
neliu kaip tiktai pro šalį 
koksai tai kunigas ir išgir 
kad Juozas aiškina seneliu^ 
kad niekam nereikia rankų bu
čiuoti, jisai šnairomis akimis į 
jį labai smalsiai pažiurėjo. Juo
zas nors ir susigėdęs buvo, bet 
pastebėjo, kad tas kunigas to
kį Juozo pamokymų girdėjo.

Senelis su 50 kapeikų nusku
bėjo prie garlaivio kasininko ir 
nusipirko į Jurbarką bilietų. 
Tuomet Juozas jau buvo gar
laivyje ir žiūrinėdamas vaikš
čiojo ant garlaivio dėnie. Vaik
ščiojant ant garlaivio prisimi
nė, kad greitu laiku jam teks 
plaukti ne tiktai garlaiviu, bet 
dideliu laivu ir Atlanto vande
nynu.

Juozas buvo’ skaitęs apie ke
liones per Atlanto vandenynų

sunkumus, tai ir jisai tai pa-

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVR.
Ofiso va!.: Nuo 2 iki 4 ir nuo<6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų TeL PROSPECT 1930

iš

se-
ėjo

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFĘ 
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIŲ SPECIALISTAI

devyni vaikai, tėvai ir aš. “Visi 
vaikai maži, tiktai vyriausias 
vaikas turi 12 metų, o visi kit. 
kai pupos. Taigi visai tokiai 
šeimynai duonų turi uždirbti 
vienas žmogus.

O pinigų, ar irgi gaunate?
-Moka metams 12 rublių, 

•arba kiekvienų mėnesį po viena 
i rubli. Už tuos pinigus reikia 
nusipirkti duonos, druskos ir 

t kilų leikaliugiausių daiktų. Bei- 
kalų lai visuomet ypa daugiau, 
negu žmogus turi pinigų. Pa-

—Sakyk, seneli, kuo tokie 
kumečiai maitina savo mažus 
vaikučius, ar irgi tokiu pat vi
ralu?

—O kuo maitins daugiau. Ka
da jau vaikutis Jabai mažas, tai 
jisai gauna po truputį gryno 
pieno, o šiek liek cLdesni, — 
tai ii* gyvena tokiu viralu. Ku
mečių gyvenimas tai gąu labai 
sunkus. Mūsos-'tai .duįcliau^i i 
naujiena* lir retėi%>BfeTTm<iai -di
delei šeimai paskerdžiame vie
nų meilėliukų, ir los mėsos tu
ri užtekti per ištisus metus. Tė
vas turi slinkiai dirbti, tai jam 
nors retkarčiais reikia duoti po 
biškį mėsos, nes kitaip negalė
tų dirbti Jokių sunkių vasaros 
darbų. Taip žmonės ir vargsta 
visų savo amžių, nematydami 
geresnės iš šviesesnės dienos, be 
jokios ateities.

Taip besišnekučiuodami nė

"i

kad važiuojant per Atlanto van
denynų nieko daugiau nesima
to, kaip tiktai dangus ir van
duo ir kad kartais būna tokios

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
NįlĄjfelA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

j AMBULANCE 
- | DIENĄ IR NAKTĮ

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

■TA < _ -i __ _. • koplyčios visose
JLrsZ cdL 1 Chieagos dalyse

Klausykite kratei teuMa profnunų Antradieni* te Beštadiente iyt-

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

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 A v.

Phone YARDS 1373

DR. BRUNO 3.
ZUBRICK’AS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal gusitarimą

Telefonas HEMLOCK 7899
Namų Tel. VINCENNESJĮ272_

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Hemloek 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_____ Draug i jos Nariai______
Phone CANAL 6122

8

DR. A. JENKINS
{Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso TeL PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

, DR. Margelis
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. įlydė Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
(

geriausių

$9.50

CRANE COAL COMPANY 
5332 So, Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš 
mainų, daug dulkių išimta 57.65 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir 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 7464GYDYTOJAS 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

M POVILU MALTIMIERU.
Imę. šdipėje Juozas pažiurėjo į 
laikrodį ir pasirodė, kad buvo 
pusė dešimtos. Čionai buvo 
daug pėsčių ir važiuotų, nes tuo 
garlaiviu iš Kauno daug kas 
parvažiuoja. Juozas iš anksto 
nusipirko bilietų ir laukia, ka
da atplauks garlaivis.t Bilietas 
iš šilinės į Kaunu kainavo 50 
kapeikų.

Nemuno paviršiuje, bet dar 
tolokai, pasirodė ir garlaivis. 
Visų akys pakrypo ton put^n, 
iš kur atplaukė garlaivis, nęs 
daugelis norėjo pamatyti a įva
žiuojančius, kurių jie čionai 
laukė. Dar keUolika, dar kelios 
m’nutės ir garlaivis jau. bus 
prie šilinės prįeplaukos. 1 Gar
laivis būdamas jau netoli su- 
triubijo, pranešdamas laukian
tiems, kad jie ruoštųsi pasiimti 
savo svečius, o kas nori va
žiuoti Jurbarko link, kad pasir' 
rupinių bilietus. Juozus bilietų 
buvo jau nusipirkęs, todėl drą
siai ėjo ant laukiamojo tilto ir 
ėmė žiūrinėti, kur ypų jo san- 
kelęivis, šęuęlijs. Stovėdamas 
ant tjio, Juozas pantatė, kad 
jo seneliu, ajsarųs šluostydamas, 
eijių kelių Jurbarku lipk. Nie
ko nelaukdamas, galimai grei
čiau prie nelaimipgpjo
senelių, nes norėjo putinai.pa
tirti, kąs jų nelaimingam sene
liui atsitiko. Pavijęs senelį, Juo
zas klausę. . r ■■

—Sakyk, seneli, kocėl toks 
nusiminęs ir kodėl pėsčias eipį 
Jurbarko link, žp(Įėjome Rarįu 
važiuoti garlaiviu.

--^elaimė, vaikelį iš namp- 
rodosi, pasiėmiau 55 kapeikas

Laidotuvių Direktoriai
Dr. Charles Sega! 

OFISAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

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

• UlIŲIIIIŲIIIIIlilIlMIlIlIlKIIIUIII

■yr

YARds 1419

PATTERN 2393'

No. 2393

I Vardas ir pavardė

1 Adresąsu................ ......
* Miestas ir valstija.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefęųas Rr|inswiek 0597

| NAUJIENOS NEEDLECRAfT DEFT

| So. Uatoted St., Cbteago, HL

I Čia jdedu 10 centu ir prąšap atsiųsti njap Pavyzcįj No..

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.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

illllllllIlIKilllllllIlllllllIillllIlllIi

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 

ir Naktj

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Weui 23rd Placę phone CANaI 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman 127#

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

J. LIULEVICIUS
4348 įk CaĮjfornia Avenue Phone LAFayette 3572

n .rn ' y >■     ■ — -v ■ ■ .. — ---------------- ■

ALBERT V. PETKUS
4704 §o. Western Avenue Phone LAFayette 8024

I. J. ZOLP
1646 Wost 4 (i t h Street Phone YARds 1)781

’ ĄNTHONY B. PETKUS
6812 Sb, Westerri Ayę. Phone GROvehill 0142
1410 South 40th Court, Cięęro Phone Cicero 2109

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

CROCHETED RuG
No. 2393—Mėgstąs kilįmėlis.

;.' ; ■ s, P, MAŽEIKA yaims ms
3319 Lituąnica Avenue YARds 1139
. . . • . t ’ ■ ' I »

ADVOKATAI

Pirkite tote krautuvėse, k u* 
rio# galinėsi ‘•NAUJIENOS®

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 44H-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

k'

NARIAI
Chieagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 

****,'4'

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. vakarę 
Nedėlioj pagal sutartį

Dr. V. E. SIEDUNSKI
P^NTISTAS 

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

TeL TARUS 0994 
Antrad., Ketvifted., Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFĄYJ5TTE 3650

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230 

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų teL—Hydt Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeJ. CALumet 6877 

VaL 11—2 dieną ir 4—^ vakaro 
134 N. LA SALLE STREET 

Room 2014 TeL STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

TeL VICtery 2679
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j KORESPONDENCIJOS
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Grand Rapids, Mich
GAUSINGAS LIETUVIU 
PROTESTO MITINGAS

pravesti atsistojimu, 
jant 
veik 
dėti 
kada

Mitingas įvyko spalių 27 d. 
švento Jurgio Dr-jos svetainė
je. Prisirinko daug žmonių, 
tad kai kuriems teko pasieniais 
stovėti, nes krėslų neužteko.

W. Morris kaipo to komiteto 
pirmininkas tą vakarą turėjo 
pirmininkauti, bet negalėjo at
vykti, nes buvo išvažiavęs į So. 
Caralain biznio reikalais. Pir
mininkavo S. Etkins. Kalbėto
jais buvo Dr. P. Vileišis ir P. 
Daužvardis. Vileišiui bekalbant 
kilo svetainėje neramumas ir 
vieną teko net lauk išprašyti. 
Kiti bliovė kaip karvės. Buvo 
manyta, kad čia daug lokių 
gaivalų yra susirinkę, bet ka
lia pradėjo kalbėti P. Daužvar
dis, tai visi ramiai užsilaikė. 
Pasibaigus kalboms, buvo pa
siūlyta priimti trys skirtingo 
rezoliucijos. Balsavimai buvo

Bilsuo
rezoliucijas atsistojo be- 
visa publika, pasiliko sė- 
tik apie 15 žmonių. Bet 
pareikalauta, kas prieš 

uciją, kad atsistotų, t^i
atsistojo tik 3. Vadinasi, kiti 
nedrįso balsuoti prieš rezoliuci
jas. Rezoliucijos pasiųstos įvai
riems S. V. valdirimkains ir 
prezidentui Rooseveltui bei 
spaudai.

žemiau rasite rezoliucijas, 
kurias Grand Rapidso lietuviai 
savo masiniame susirinkime 
spalių 27 d. 1940 m. priėmė.

S. Naudžius. 
S » »

Grand Rapids lietuviai, susi
rinkę į masinį mitingą Šv. Jur
gio Draugijos salėje, 1513 
Quarry ‘4 Avenhe ‘ NW., -Gfrarid 
Rapids, Michigan, spalių mėn. 
27 d. 1940 m., ir išklausę kal
bų apie Lietuvos okupaciją ir 
jos žmonių vargus, priėmė se
kančio turinio rezoliuciją:

Kadangi Sovietinė Rusija tu
rėjo su Lietuva taikos, nepuoli
mo ir savitaq>io pagalbos su
tartis, kurios> pripažino Lietu
vą suverenine valstybe, garan

tavo jos neliečiamybę ir užtik
rino jai savistovią santvarką, 
tačiau Sovietinė Rusija tas su
tartis sumindžiojo ir visus pa
žadus sulaužė —■ į Lietuvos vi
daus reikalus įsimaišė, Lietu
vą okupavo, jos suverenines 
teises pažeidė, santvarką suar
dė ir tautai laisvę atėmė;

Kadangi Rusija laiko Lietu
vą globonies “teisėmis” ir val
do lietuvius teroru ir kadangi 
toks Rusijos elgimasis nesude
rinamas su tarptautine teise ir 
žmoniškumu,

Todėl nutarta pasmerkti Lie
tuvos okupantą ir lietuvių tau
tos niekintoją bei terorizuoto- 
ją Sovietinę Rusiją ir jos agen
tus.

Taip pat nutarta pasmerkti 
lietuvius komunistus, kurie pri
taria neteisėtiems ir žvėriš
kiems Rusijos žygiams, kurie 
stoja su Sovietinės Rusijos ko
misarais ir smaugia Lietuvos 
nepriklausomybę ir lietuvių 
tautos laisvę.

Taipgi nutarta laikyti komu
nistus Lietuvos ir lietuvių tau
tos priešais, ir, kaip su tokiais, 
neturėti jokių reikalų arba san
tykių.

Taipgi nutarta užgirti ir vi
sais budais remti Lietuvos ir 
lietuvių tautos patrijotingųjų 
sūnų daromus žygius nepri
klausomą Lietuvą atstatyti ir 
lietuvių tautą iš rusų ir žydų 
komunistų vergijos išlaisvinti.

Walter J. Morris, pirm. 
Frank J. Greičaitis, rast.

« » »
The Lithuanians of Grand 

Rapids, assembled at a mass 
meeting on 
a t the
Auditorium, 
NW., Grand 
adopt the follovving resolution:

Whereas the Lithuanian na
tion is one of the oldest living 
nations in Europe, with its 
rich history, high culture, and 
the oldest living language 
the world, and

Whereas long before 
Christian era Lithuanians 
ready lived on the
shores, where they live now,1 against and the occupation of 
and jn the dawn of history Lithuania with the conseąuent

at the end of the 
at the beginn'ng of 
centu ries Lithuania

st.
October 27, 1940, 
George’s Society 

1513 Quarry Avė. 
Rapids, Michigan,

in

the 
al- 

Baltic

attained a level of civilizatioh 
eąual to that of the most high- 
ly civilized nations a t that 
time, and

Whereas the Lithuanians are 
a survival of a scparate and 
distinct brandi of the Aryan 
family, and do not belong to 
either the Slavonic or Gerinai) 
races, and have a language 
entirely different from tha 
languages of the Slavs and Čer
niaus, and

Whercas 
XIVth aiid 
the XVth
was the most formidable and 
democratic power in the North, 
with its terrilories extending 
from the Baltic to the Black 
Sea, embracing white Russia, 
Ukraine, and a goodly part of 
Russia, and

Whereas Lithuania has ren- 
dered great Service to Europe 
and European civilization by 
checking the westward advance 
of the Ta r tars under Tamcr- 
lanei and the Grand Khan, at 
Blue Waters (1352) and the 
River Vorksla (1399), and

Whereas Lithuania under 
the leadership of the Grand 
Duke Vytautas stopped the ad- 
vance of the Teutcnic Knights 
toward the East in 1410 and 
thereby helped to preserve 
Eastern civilizations, and

Whereas Lithuania, situated 
a t the cross-road of two civili
zations, always was. and štili is 
inhabited by Lithuanian people 
who are peaceful, strong, per- 
severing, well-balanced and un- 
conquerable, and

Whereas the Lithuanian na
tion ahvays was ‘and is a strict 
and orthodox respector of the 
tencts of peace and interna- 
tional law, and as such has 
always fulfilled its pledges 
made in treaties, and

Whereas, The Honorable 
John D. Dingell, Congressman 
of Detroit, in his address to 
the House of Representatives 
in Washington, D. C., on July 
25, 1940, denounccd the imper- 
ialistic agression of European 
dictators, and

Whereas, he, in said address, 
ably and honestly presented 
and interpreted the shameful 
act of Russian aggression

.vj,y,y:y4..-x> s >.
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taurės lempą ir jus 
netiesiogine šviesa.

Su pasidabruota
lempa tik $2.45

nauji 
den- 
lubų

lubose.
$1.65

Apdengianti Stiklo Skrituliai, įr ĮšriubuojamiPrijungtuvai gaunami įmokėjus“ 
50c, mokant 50c kas mėnesį, kurioj sumoj ir carrying charge įeina, ant 

Elektros bilos.
į ... IR ELEKTRA PIGI!

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

1. JšRIUBUOJAMAS PRITAIKINTUVAS
Naujo tipo prietaisas kuris įštįu- 
buojamąs į jūsų dabartinį lubų 
šokėtą. Tada įdėkite pasidabruo
tą stiklinėse 

džiaukitės

LENGVI, TAUPUS BUDAI
MODERNIZUOTI

NAMŲ SVIESAS
Džiaukitės geresnis, saugesnis, švel
nesne šviesa virtuvėje, miegamaja
me, maudynėje ir seklyčioje su šiais 
nebrangiais pritaikintuvų vienetais.

2. APDENGIANTIS STIKLO SKRITULYS
(Kairėj) Duoda gerą lygią švie- 

' są virtuvei. Visas vienetas, su 
lempa, greitai įšriubuojamas į 
vieno šokėto prijungtinį 
Viskas su lempa ... tik

3. LIPDYTI KLIOŠAI
. (Žemiau kairėj) Gražus 

“snap-on” modeliai, kurie 
gia lemputes žvakių tipo 
prietaisuose arba sienų kabi- 
niuose. Pamėginkit s.etą!
Su lempa..................tik po 25c

4. CLIP-ON REFLEKTORIAI
(Apačioj) Gražus metaliniai ir 
npdyti vienetai, kurie pakeičia 
įskaudžias, badančias lubose švie
sas - į naujo gražumo .prietaisus. 
Duoda švelnią, išskirstytą švie
są, kuri yra lengva akims. ; 
bu pasidabruota lempa po 70c

introduction of ’ cunning mė- 
thods for justifyiiig their trea- 
cherous acts, by iiisulting and 
defamiiig ; the Lithuanian na
tion, and « ‘

Whereas, he expresšed the 
opinion and the^ dėtermination 
of the Lithuanian nation by 
stating that “Lithuania wili 
never giye up her freedom — 
she will never forsake or re- 
nounce her independence and 
will, for a certainty, rise again 
vvhen the world returns to ra- 
tionalism and fairness.”

Therefore be it resolved to 
express our gratitude to The 
Honorable John J. Dingell for 
his jūst and truly American 
and Lithuanian stand in the 
outrageous act perpetrated by 
Soviet Russia against innocent 
and peaceful Lithuania.

Be it further resolved that 
copies of this resolution be for- 
warded to The Honorable John 
D. Dingell, to the office of the 
House of Representatives, and 
to the English and Lithuanian 
press.

Above resolution was adopt- 
ed by the Lithuanians of Grand 
Rapids at a mass meetlng held 
October 27, 1940, at St.
George’s Society Auditorium^ 
1513 Qiiarry Avenue NW.) 
Grand Rapids, Michigan.

Walter J. Morris, chairman, 
Frank J. Greičaitis, sec’ry 

» » »
Whereas Lithuania did not 

take part in the present Euro- 
pean conflict and had no inten- 
tion of participatlng in any 
war or aggression whatsoever, 
and proclaimed a strict neuv 
rality vvhich was acknovvleged 
by both Germany and Russia, 
and

Whereas Russia, under the 
name of the Soviet Union, viol- 
ated her pledges to and treaties 
with Lithuania by act of im- 
perialism and aggression, and

Whereas. witliotit provoca-
i

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

.TAU IŠLEISTA KNYGUTfi

“PILIETYBES 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

touiė Gypsy

10c 3 už 25c

p«nni«t you oon 
ronow droporioa, 
llnona. lihęario, 
• te. 26 am«rt 
•hadM. “Dip to

TINTSandDYES

AT Ali ORUS AND NOTION COUNTfR*

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
HOLLYVVOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, 111.

tion or Gause Russia occupied 
Lithuania on June 15, 1940, 
and .‘continues to occupy and 
Tule Lithuania by force, teiTor, 
ahd: iiitimldation, and - .

VVhereaš - this occupation 
with siibseųuent acts of and by 
the Soviet Union are unlawful 
and against International la\v, 
as well as contrary to all exist- 
hig treaties betvveen tlie Re- 
public of Lithuania and the 
Soviet Union, and

Whei*eas the Soviet Union 
has foteed upon the Republic 
of Lithuania communistic dcc- 
trines and policies which are 
repugnant to Lithuania and ils 
people, and

Whereas said Soviet Union, 
through armed forces (consist- 
ing of about 500,000 men) and 
political agents sent hito Lith
uania, compeiled the resigna- 
tioil of the lawful government 
and appointed a puppet regime, 
which, acting under the direc- 
tion of the Soviet Union, has 
passed a resolution whereby 
Lithuania presumably dis- 
claims its independence and 
“bėgs to be absorbed into thė 
Soviet Union, and

Whereas all -the forgoing 
acts are not the expression of 
the will of the Lithuanian na
tion of its people, būt is that 
of the Soviet Union, and

Whereas the Soviet Union 
has committed a criminal act 
against Lithuania and the Lith
uanian people, and is štili edi- 
fying that crime by arresting 
and imprisoning people, by 
spreading various lies and pro
paganda about Lithuania and 
the Lithuanian nation in order 
to whitewash the shameful 
crime porpetrated against the 
small, peaceful and inoffensive 
ųation,

Be it therefore resolved to 
condemn all the dastardly acts 
6f the Soviet Union; and to ex- 
press our heartfelt gratitude riai, kurie kreipia savo žvilgs-' balsuoti už Rooaeveltą.

the 
for 
oc- 
fpr 
the

L
■ fi.to the Government of 

United States of America 
not recognizing the Soviet 
eupation of Lithuania and 
itš significant support of
right of Lithuania to maintain 
its indepeiidence;

Be it further resolved to 
condemn communistic propag
anda and sub versi ve activities 
of communists in this country, 
and pledge our assistance to 
the Government of the United 
States of America in safeguard- 
ing the principles of demo- 
cracy and the Independence of 
this Great Country.

Be it further resolved to for- 
ward copies of this resolution 
to the President of these 
United States, to the Depart
ment of State, to the Com- 
mittee on Foreign Affairs, to 
the Senators and Congressmen 
of the State of Michigan, and 
to the English and Lithuanian 
press.

Walter J. Morris, chairman, 
Frank J. Greičaitis, secretary

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLEITU
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina
$9-50 
ir aukšč.

, 1 * . t '• t

GARANTUOTA MEDŽIAGA 
Taisome ir Aatnaujįname senus 
pleitus viena .... $1.00 -
diena ■ I - ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL

LABORATORY
2458 WEST 63rd STREET

Prospect 2174
Lietuvis Laboratorijos Techhikas 

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

nuo laisniuotų dentistų.

-m trapinMA

White Cloud, Mich

are šute to be 
just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

Farmerių organizacijos ragina 
balsuoti už Rooseveltą

lUF DouM«T»*t»4«DouMe AciUnKC BAKING

Ūse only one level tea< 
spoonful to a cup of 
sifted flour for most recipes.

Amerikos Ūkininkų Darbo 
Federacija ir Piliečių Klubas 
skelbia savo nusistatymą dėl 
kandidatų į prezidento vietą.

Tų organizacijų nariai ra
gina visus lietuvius piliečius 
lapkričio 5 d. atiduoti savo 
balsus už prezidentą Roosevel
tą, kuris 1933 m. užkirto ke
lią baisiai depresijai, išvada
vo žmones iš munšaino ir 
munšainierių nevalios bei su
tvarkė bankus, kurie buvo 
pradėję ristis nuo koto lyg ko
kios lepšės.

Mes gyvename labai rinitu 
momentą, kada Europoje ne- ib

suvaldomai siaučia diktato-j už kampo išlįsti, šį kartą turi

MIllIONS OF POUNDS HAVf BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

nius ir į, Ameriką.
Prezidento Roosevelto nusi

statymas diktatorių atžvilgiu 
yra visiems gerai žinomas: jei 
jis stovės prie valdžios vairo, 
tai diktatoriai 
žiausios progos 
Ameriką.

Visi, kuriems
kurie atsimena tą gerovę, kuri 
Hooverio laikais neįstengė iš

neturės ma- 
įkelti koją į

rupi laisvė,
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Entered as Second Class Matter 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naų- 
jjenų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chjcaęo* f11, Telefonas Canal 85Q0.

Užsakymo kaina;
Chicągoje—paštu:

Mętarpp -------- ------- ------
Pusei ipetų, ........................
TrĮms mėnesiams .............
DĄdepi pięnesiajng ....... .
Vięnam mėnesių).............

Chicjigoj per išsiuntinėtoj us
Viena kopija ..r.....;:....:........
SaVąftei ......'................... ,.n,
Mėnesiui .............  i

Jungtinėse Valstijose, ne Chięągęj, 
■ paštu: (Atpiginta)

Metams ................................ $5.00
Pusei mętų ........................ ..... 2.75
Trims mėnesiams .................  1.5Q
Dviem mėnesiams _______ 1.00
Vienam mėnesiui ___ ....___  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .........     $8.00
Pusei ipetų ........    4.00
Trims mėpęsiapią ------    2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu Karpi pu užsakymu.

Ka sako patyrimas
Kovodami prieš Roose veltą , .rępublikonąi gąsdina 

balsuotojus, kad jisai patapsiąs “diktatorium”, jeigu jie 
išrinksią jį trečiam terminui. Šis argumentas padarė ne
mažai įtakos ir į daugelį nuoširdžių liberalų, kuriems 
pirmoje vietoje rupi demokratijos išlaikymas Jungtinėse

Ęęt pažiūrėkime, kokiu budu susidarė diktatoriškos 
valdžios tose šalyse, kuriose jos yra. Ar jos atsirado iš 
to, kad tas pats asmuo buvo ilgą laiką valdžioje?

Imkime Leniną, Musolinį ir Hitlerį. Kelintame “ter
mine” jie pasidarė diktatoriai? Pirmame! Kai tiktai Le
ninas pasigrobė galią į savo rankas, tai jįsai tuojąųs at
ėmė žmoneips vieną teisę po kitos, paskui išvaikė išrink
tą visuotinu balsavimų Steigiamąjį Seimą ir paskelbė 
“sovietinę santvarką” — diktatūrą.

Mussolini taip pat. nelaukė nei antro, nei trečio “ter
mino” savo diktatūrai įsteigti. Gavęs premjero vietą, jį
sai ėmė žudyti ir persekioti opozicinių partijų vadus, nąL 
kinti jų spaudą, uždarinėti organizacijas. Kuomet parla
mentas bandė jam pasipriešinti, jisai jį paleido ir pąkeį- 
tė krašto konstituciją, paversdamas vyriausia valstybės? 
įstaiga savo jųodmąrškinių tarybą.

Hitleris irgi padarė valstybės perversmą betrukus po 
to, kai senis Hindenburgas paskyrė jį kancleriu. Kaipo 
priekabę, jisai pavartojo “reichstago gaisrą” (kurį pa
tys naciai užkure).

Visi paminėtieji diktatoriai sunaikino demokratiją 
ne tiktai pirmame- savo valdžios termine, bet ir iš viso 
piripų kartą savo gyvęhijųe patekę į valdžią.

Taigi patyrimas rodo, kad šiais laikais demokratijai 
yra pavojingiausi ne seni politikos veikėjai, kurių nusi
statymas ir darbąį yra žinomi plačiajai visuomenei, bet 
naujokai, kurie staiga iš įcažin kur išlenda, “kaip Pily
pas iš kanapių”, ir pradedą žmones hipnotizuoti viso- 
kįąįs pažadais.

Jeigu Amerikoje aplinkybės bųtų pribrendusios dik
tatūrai, tai Wendell Willkįe butų šimtą kartų tinkames
nis kandidatas į diktatorius, negu Franklin D. RposeveL 
tas. Tas faktas, kad KooseveĮfąs jau baigia antrą termi
ną prezidento vietoje, butų kaip tik svarbiausia kliūtis jo 
diktatpriayįmuį. Nes kaip jisai galėtų užsiginti viso to, 
ką jisai yra per septynerius su viršum metus pareiškęs 
savo kalbose ir savo prąųešimųpse kongresui? O Will- 
kie'uį užsiginti nėra ko. Jokįo rekfjrdp, į^aipo valstybės 
vyras, jisai neturi; o ką jisai ką,bėjo per rinkimų kam- 
pąbiją, publika už keleto tfięnų užmirš, nes visi žino, ka4 
tąį buvo tik agitacija balsams gaudyti.

Ęritingąmę momente geriausias būdas demokratija, 
apsaugoti tai — kad stovėjų jos priešakyje patyręs ir iš? 
bandytas vadovas, kuris įgijo žmonių pasitikėjimą, ištL 
kimai jiems tarnaudamas. Tokį demokratijos vadovą 
Šiandien Jungtinės Valstijos turį F. p. Ropseveltp asme
nyje. Juo pąsįtįki pjačiosjos žmonių masės ne tiktai šia
me krašte, bet įr IdtPSe šalyse. Butų skaudus nusivyli- 
mas demokratijos draugams visame pasaulyje, jeigu bal
suotojai Jungtinėse Valstijose šiandien jį atmestų.

Panašiai Įvyko ir kitose dviejose šalyse, kur dikta
toriai pasirodė ga|įngesni už demokratijas. Į|&|ypje pp 
pągaųljo karo Įįuvo (jaug vargo, žmonės nej’imąvp, o li
beralų valdžia bąpjjš daryti šį ir tą, bet ųęgisekS. 
Tuomgt Mussolini pasisiūlė karaliui “atsteigįį tyąrką” ir 
parodyti tautai kelių j “laimingų” ateitį. Karalius, armi
jos gęi)erąjiį|ip štate ikąį^maa, jo paainlyma priėmė ir 
— kas toiiąiig ųtsitĮko, žinome.

PfitlpTis atgjp yajdpon, kuomet y^įe^jjye (1933 m. 
pradžioje) bųvp ^0^,900 bedarbių. Reipjig^ge (parlą- 
ipphtę) respublįkps gynėjai ir jog prie^Į tprė^p beveik 
lygįag jėgas, taip kąd vyriausyįg nėt^dėsį^Kį pravesti 
jpkio įstatymo ir valdė kraštų armi
jos generolai tpo paąinaudojo ir ųžkftrė apį gprando Vq- 
kietijos žmonpmg “fiurerį”.

Ne kitaip bįjtų ąįgitilcė ip Aiperikojp, jeigu baisiau
sios depresijos ipetu pmįįkęs v^d^ioje Hpoveris, 
kuris nieko nedarė masįų skypdųi gumųzįnti, tiktai ramį- 
po juos, kad “gerovė jau už kertės”. Bęt Ąipepkos žmo
nės tuomet išsirinkę ėmė rū
pintis bedarbiais ir farįpgpJaįs, sulaikė kĮarikV užsidarinė- 
jimus, suteikė įr pramonės įmo
nėms. žmonės atgavę yįitĮ įr pg^įtįkėjįnig ggvim. Dikta
toriams proga išpyk?- .

Naujas dikta^pęg pavojus Ąipp$kai gąįėtų susida
ryti tuomet, jeigu karęs, kuris ęląbųy gipą Europoje ir 
Azijoje, įtrauktų šį^ šųjį į ir J°s va!‘
džia nesugebėtų tpęge ^rįėžtai ir energingai
veikti. Sakysime, pyg^į^gptp įįutų išrinktas Willkie, o 
kongresas atsis^yfg jpp kpępėrpętį. Taip gali atsi
tikti, nes Willkįp žųdėjo j tjptį pągąjbų Anglijai, o repų- 
blįkonų vųdai ypp tani pyįegįnąi, '

Yą^žips ppgųgpbėjlpi^s ypĮk1* feUzės
Sudaro ąplipkyte atsiradimui. Pa
vojingą Šįpįs laikui? ^piprįkę? (įepiękratijai jau butų ir 
tai, jeigu nuo lapkričio 5 dienos iki sausio 20-os nauja
sis pppšįdeptas dar pehptų valdžioje, o senasis jau butų 
ne(ekpq pptPrįteto.

Tędėl saugiausia yra šiandien rinkti prezidentu tų 
pątį ųgpignį.

bąi keistai įsįvųUdųoįą “užąįę- 
nį”. Prisiskaįtę melagingos pro- 
pągapdps spyįptų ląikrąščiup^e, 
jie mano, kad už ^iepų 
prųši<įę4ą baisus pią- 
gąrąs ųrf)ą pespprapįąpmą so
vietų piliečiui pąsauįis. Rašyda
mas apie tpi buv. Nęw yprjco 
“Timęs” korespondentus tyįąs- 
kypje, Q. Ė. R. pęcįye, piešia 
tuos rusų įsivąizdpyimąs Įąįp:

“Viepi jų sgko, kąd užsie
nis tai tokia vietą, kur mjįįo- 
nąį žjpopių dirlją, įtąįp ver
gai, sufąkįpti retęžiąįs, po- 
uąm kurią, ųžsicįpję aut gąĮ- 
vų ąpkįtąs šilįįpęs skrybfc 
lęs (pilinderįu^), pląka juos

vais, kąįp įipJ laikpaštyje 
‘Tfud’ pąrodo sąyo npostą- 
bipo$e pięšipiuosę Rpfis Je- 
fimov.”
Kiti sovietų imperijos gyvep- 

tojai yra girdėję, kad “užsie
nyje” galima gauti įvairių pre
kių, kurių Rusijoje nėra. Jų 
nuomonė todėl kitokia:

r* i r « •. i

“Kilį ąąko (tęsia paminė

St. Mišeikas-žiemyg.

Teisingas kelias visuomęt 
tikslą pąsįeks!

(Tęsinys)
Tuonięt nebęsprendžiąmas 

klausimas ar piokės Honorarus 
ar ne, bet norima pasakyti, kas 
jaučiapia Įr kas reikia pasąlęy- 
ti. tiądąuji, anot jūsų Jcores- 
pcpiiien|p taip pačiame Monte- 
vidęp ąiieste p, Lazausko, nors 
vięną kąrtą į |<etupas (liepas, 
įet Visgi reikia pavalgyti, bet 
nežiurai įr to, dirbi, sakai, skel
bi ir tie trys prancūzui paklau
sus rędakloriui ko jie nori, anie 
pąsafcė, ipekp lik leisk kalbę|i 
apie Prancūziją, apįę Prancūzi
ją, kuyi pavergtą.

Ir jie trys dirbo, kalbėjo, lie
jo są.vo ir visos Prancūzijos 
širdgėla kaip galėjo ir kiek ga
lėjo.

t

k

Dirva, kurioje dygsta diktatoriai

NORI “ŽODŽIO LAISVĖS”
..V”-!? -t-i-rrnr—rrr/; •

Minersvillės seni$ Juozas Rą- 
mąųaųąkas • liepia neverkti 
tiems, kurie gailisi Lietuvos, 
patekusios pp syętiinu jungų. 
Bęt pą|s yęj’kią. Jam liūdna, 
kąd katąĮikąį pęgali dievna- 
miųųsę atsiliepti prieš savo 
dvasios vadus, Jisai rašo:

“Jie (tie dvasios vadai) iš- 
sidirba sau taisykles, kad 
jiems leistina meluot, plepėt 
visokias nesąmones. Bet 
klausytojams daryt pastabas 
ant klaidų, duoti užklausi
mus, griežtai uždrausta po 
mirtina nuodėmei Ir jeigu 
kas iš susirinkusių išdrįstų 
reikalauti pasiaiškinimo ant 
pądarytj klaidų, tas skaity
tus! didžiausias atskalūnas, 
didžiausias bedievis, keliantis 
maištų, raudonasis reyoliųr 
cipnieriųs.”
Į bažnyčių (“dięvpainį”) 

įpipnės susilanką paprastą! ne 
politiškiems debatams. Bet įm- 
kime šiaip sau mitingų. Kokios 
“taisyklės” yra pas bolševikus?

jęigu dabartinėje “tarybipęr 
j e” Liętuyoję kuyiąnię pprs su
sirinkime drįstų koks iiprs 
žpiogus atsistoti ir padaryti pa
stabų kqinunistų kalbę|qjųit 
kųoipęt šis pięluoją ir plepą vi
sokias nesųmpnes, tai l°l<š dra-

Kitas “Viepybės” redaktorius, 
kyris buvo ] išėjęs, paskui “su
grįžo”, buvę, J. O, Sirvydas. Ji
sai buvo išęjęs redaguoti lietu
vių socialistų organų, “Kovų”. 
Kai 1907 m'. LSS. trečias suva
žiavimas, Waterbury, Gonn., iš
rinko “Kovos” redaktorium 
Juozų Baltrušaitį, kuris tuomet 
redagavo “Vienybę Lietuvnin
kų” (Plymouth, Pa.), lai juo
du su Sirvydu pasikeitė vieto
mis: Baltrušaitis išvažiavo : 
Philadelphijų, dirbti prie “Ko
vos”, o Sirvydas sugrįžo į ‘fVie- 
n^bę”.

niavo su “Kova”, skęlbdųnia 
socializmo idėjas. Sirvydus 
stengdavosi net sukirsti LSS. 
organų savp “kairumu” ir reni- 
davo pasireiškusį tais laikais A- 
inęrįkoų lietuvių socjąji^tų ju
dėjime “maksiipalizinų” (pu- 
siau-ąnarchistiškų “revoliucio- 
nizmų”). Bęt laikui bęgapt jisai

tai yra keista žemės dalis, 
kur yra batų, vilnonių koji
nių ir ‘svederių’, o valstybi
nių krautuvių ir kooperaty
vų languose išstatytos drabu
žių eilės, ir pardavėjai krau
tuvėse ne tiktai gali, bet ir 
stengiasi kaip galint daugiau 
tų prę|<įų parduoti. Ręt dar- 
bimplyaį, žpppmų, pųsįpirkįi 
pęgąli, peš jie vįsi yra ver
gai, kurįę nęturi pųkąiikąmųi 
pinigų nusipirkti kiek reikia 
paisto ir netyri atliekami) 
laiko stovėti ęilęsę prįę krau
tuvių.

“Bęt jię sako, kad yra to
pai ir tokių, kuriuos vargių i 
galimą yadinti kapitalistais, 
o kai kada ir jie galį tų daik
tų nusipirkti — kai kurie net 
daugiau, negu vienų, ir ne
stovėdami eilėse, šiaip ar 
taip, iš to matyt, kad papras
tam žmogui nėra nei galimu
mo, pei reikalo tų ‘užsienį’ 
suprasti.”

Rąudonąrmįęčįą giiRįpęs 
nustębd.

$qyieįų ųrpiijųi okupavus 
lępku Ukiąinų ir BaUgudijų, p. 
Gedyę sakosi ne kartų girdėjęs, 
važiuodamas Maskvos požemi- 
pių traukiniu, tokiu pasikalbė
jimu:

“Ar žinai, kad mano brolis 
Lvove nusipirko tik tąį sau 
vienam dvi poras batų? Tik
rai, o taip pat ir žadinamą
jį laikrodį, kuris eina gęraį 
ir skąmbina nustatytu lųiku. 
Riešinį laikrodėlį? Nę’, lyg 
su pasigąiięjipiu, kąd reikia 
sumažinti pasakojią|p puiku
mą, — ‘ne, šitų pęgąlęjo gąu- 
tį. Bęt jisai sako, kad jų bu
vę galima gauti anksčiau —

Ęusų patarlė sako: “Kąd tįk butų pelkė, o velnių at
arusi” Diktatorių taip pat netrunka atsirasti, kai tiktaį 
sų^įdąro tam tikros aplinkybės.

Kokioje “pelkėje” yeisiąsi dįktatęrįąį?
fąžvelgkįme ir vėl į tąs šąl|s, kprįoąe vięšpątąųją 

Stalinas, Mussolinįs ir Hit|erįs. Kąip žinome, Stąljnąs 
yra tiktai Lenino diktatūros paveldėtoj ąs. Jųępįnas inki
lo į viršų daugiausia dėl dviejų priežasčių: žmonių mu
sės Rusijoje kentė baisy skurdą ir valdžia, kuri buvo su
sidariusi, kaip sugriuvo carizmas, buvo silpną. Ta vai* 
džią nestęnge nei sėkmingai tęsti karą, nei garbingai jį 
pabaigti (b negaybingąĮ pąsįdupti, kąjp ka<| Lenįpaė pą^ 
kųi pąsį'davė, ji nenorėjo); ji neturėjo jėgų neį aprūpinti 
žmones būtiniausiomis gyvenimo reikmenomis, nei palai
kyti tvarką krašte.

Tuomet Leninas prižadėjo žmonėms viską, ko tik jie 
nori. Juo patikėjo kareiviai, ir jisai su jų pagąĮba pa
grobė j savo rankąs valdžią. Nę vieno gąvp pribado jįgaį 
paskui ųęiąpįidę, be| pęrvėki tM P^mtė- -Jisai

ninku, bet kąių bAiątąilt ą^i- 
Jųrtų bąlpjipię. O įeigų jįsąj 
pasakytų aštresnį žodį prieš 
“patj ątąĮinų/ tąi jisai bųtų pa
statytas t‘prię siepo^’!

Bęt Jųoząs Rpmapąųskas 
piąi|o, kąd |qkią “^p^įo ląį?- 
yę^’, kokiĮ Rp^jps d^pbįąj su
teikė Lietųvq§ jip ,įur
fį bąli pųtep^ipti,

........ y; ■

Dvęjętų sąyaičįų “pa^ilseju^ 
sį”, Rrpqk|ynp “Vienybę” vęl 
pradėjo eiti. Dabar jų vęj rę^ 
gupją Jųpzas Tyriįąva.

— sąįo jj^ąi —- 
“jšeidajnęs,

Susitaikė su Dr. J. šliupu, ku
ris Sirvydų buvo labai išnieki
nęs, ir pradėjo atakuoti buvu
sius savo draugus, sociąjįstup, 
jau ne iš “kairės”, bet iš “dę- 
šinės” pusės. Kol velionis J. O. 
Sirvydas stovėjo prie “Vieny
bės” vairo, nesiliovė ėjęs karas 
tarp jos ir socialistų.

Ne bę pągrindp dąbąrliųis jos 
rędaktorips pako, kad “Vięiiy- 
bės” keliąs buyo “ilgąp, yin? 
giųotas ir ųųęstąbųą”.

. Z -

Rusijos Ipiųnes žino apię 
svetimus kraštus tįkĮąj tąį, kų 
jįęiiis papąsaĮępją sęviętą t>pąu- 
dą ir rądįq. Jsva^ipoti"j| SSSR 
niėkąsi liptųrį tęi§ęs, išimąųt ko- 
ųiisarųą, |<eliapjahčįpp su tąpi 
tikroins piisĮjopis. fyųžiąvĮpiąs 
į Į^u^ijų Įąip pąj; yra uždraus
tas. Jei retkarčiais koks švęsim 
Sulis gąųną tę|pę apląpkyti So- 
yięlų ■’Sąjphgą, lai jį visur Jy^i 
yąidžips ir Mčką*
pędpstą pp Į<ęĮiąppip}<u alyięąi

T0jį|l lar

“Bet, jpalai, ptjai bųyo at
sargoj p, pp fppptP pilęse; Iq- 
(lęl, suprantama, jie buvo įap 
jšpirkti, pirmą negu jisa| te-

K<Kęspqig|ppU|s ipąpp, kad, 
rusams užėmus PpįjąUųp kraš
tų^, tokių pat nuosįąpjii dalykų 
raudpnarmiečiąi, parėjusieji pa- 
mo, pasakojo savo giminėms

“Jeigu pori nusipirkti pprų 
balų Maskypje” rašę p. Gę- 
dye, “lai vięųįntelč viltis — 
ir tai labai ipepka — juos 
gauti kurioje nors nelęgąįęję, 
bet valdžios toleruojamoje, 
gatvės rinkoje, kur ‘speku
liantas’ išsitrauks, apgidąiręs, 
iš po skverno vieną porą ir 
už ją turėsi mokėti kokius 
tris arba keturis kartus bran
giau, nęgų jos tikroji kaįpa.

nu
turi

zijos kjtoinišku keliu, laisvės ; 
keliu, jOg būdami toli nuo jos, 
dargi už dešimt tūkstančių ki
lometrų, išdirbo čia, ant La 
Plutos kranto, busimos Prancų- 
zijos respublikos konstitucijų.

Bet emigranto gyvenimas pil
nas siurprizų, nevisuomet gali
ma laukti valandos, kuomet tą- 
ve pašauks tėvynė kovoti ir rei
kia noroms nenoroms sudaryti 
savotiškas sutartis su nauja tė
vyne. Taip atsitiko ir su trimis 
prancūzais. Larroųue, paklau
sęs redaktoriaus patarimo, Caų- 
tilo, persikėlė į Argentiną ko
voti už jos laisvę, Peyret pasi
liko Montevideo mieste įkūręs 
laikraštį: “EI rio de la Plata”, 
kuris greitai mirė, gimė keis
damas vardų ir vėl mirė.

Jacąues, neramiausias iš vi
sos trijulės, nepasėdėjo vietoje, 
vyko iš vienos vietos į kitų yį- 
sųr rasdamas tėvynę, nes radę 
žmones, kurie norėjo išsilais
vinti ir turėti laisvesnį gyveni
nių.

Bet kur jų kiekvienus bepu
vo, visi trys nepasimetė ir laiš
kais ar per bendrus pąžįstaiųųs 
susižinodavo, perduodavp vie
nas kitam naujausias žinias 
apie tėvynę ir ruošėsi pirmai 
progai pasitaikius vykti jpų, 
kad galutinai putrįpškįnti im
peratorių, taip apgaulingai at
sisėdusį sostam

Prancūzijos pasiuntinybe 
MontevĮdeo sekė kiekvienų jų 
žingsnį ir buvo labai nerami. 
Siųsdavo prie jų savo ągentus, 
kacj anie sužinptų, kokius jie 
turi planus ir vienas tokių im- 
peratpnąųs pasnmtinyhčs pa
siųstų agentų pranešė, jog Jac- 
qųęs turį paruošęs planų sukel
ti Bęarn valstięčįųs, savo gim
tosios ąpylinkeg.

Lyg viso kq maža, $ię
trys žmones taiP toli
įiup savo tėvynes, paruošė dar
gi busimų Prancūzijos konsti
tucijų, kuriu turėjo tauta pri- 
ipiti iipperatorių Napoleonų III 
nuvertus nuo sp^to.

Bę| Nąppjęonąs daug grei
čiau prigyyępp savo gąl^, pę- 

šįę trys pųųgr^ųląĮ tikėjosi, 
nes kilus karui buvo prįę Se
dano sumuštas ir turėjo pųsi- 
duoti vokiečių valiai, gį Prąn- 
cųziją yęį byyp paskelbta rįį-

publika.
Vos tik Jaeųųes sužinojo šių 

žinių, pirmu pakliuvusiu laivu 
išyyko į Prancūziją ragindamas 
jį pasekti ir antrus du draugu. 
Larrqque pasekė savą draugų, 
tik treciasis Peyret susilaikė, 
nes buvo jau vędes, tupėjo du 
kūdikiu ir gyveno Entre Rios 
provincijos miestelyje Concep- 
cion dęl Urugųay, Argentinoje.

IŠyykę du draugu greitai su
sijungė su senuoju draugu Wal- 
lon, žinomu trečios Prancūzi
jos respublikos konstitucijos tė
vu, kuriam buvę emigrantai 
pranešė, jog būdami La Platos 
pakrantėse išdirbo naujų kons
titucijų.

Kadangi jų draugas Peyret 
galutinai atsisakė apleisti Ar
gentiną, savo naujų tėvynę, 
Prancūzijoje esantieji draugai 
paprašė bent prisiųsti pas jį pa
silikusią konstitucijų, kurių bu
vo išdirbę, kų draugas ir pada
rė.

Ir jei jus šiandien sulyginsi
te panaikintų dabar fašistinei 
Petain valdžios trečios respu
blikos konstitucijų su konstitu
cijos projektu išdirbtu šių tri
jų emigrantų, tikrai nusistebė
site jų panašumu.

šie trys emigrantai, ištikimi 
revoliucijos tradicijoms, buvo 
išdirbę tokių konstitucijų, kuri 
tuo laiku prie esamų sąlygų, 
teikė daugiausia laisvės žmogui 
ir nenukrypo nuo buvusios re-

Ir tik todėl jie galėjo su
laukti savo tikslo įkūnijimo.

Ir todėl dargi šiandien no
ras paversti Prancūziją fašisti
nę valstybe, pusiąu mpnarchis- 
tine, dąr aršesnę, negu - buvo 
prįę Lįjpdyikų, yra tokia pht ne
sąmonę, kaip dėl galimos tingi
nio pagundos atsisakyti visų 
rųusų gyvenimo tobulumu.

De Gaulle daug teisingesnį 
kelią pasirinko ir jam daugiau 
šancų ateityje laimėti, negu 
kam kitam, nors šį karą ir lai
mėtų vokiečiai.

Nei vienas režimas, varžas 
žmogaus laisvę, negali būti gir
tinu, nes bizūnu dar nei vie
nas nepaverstas šventuoju.

(Bus daugiau)

Labai Apsukri
Nežinoma čigonė burė ateitį 

8Q metų seneliui Georgę §tube, 
ųųp 3942 North Pauliną streęt. 
Išbūrė jam daug visokios lai
pios, bet kai StpĮję vėliau apsi- 
^jųrėjo, jis nebeturėjo $86.Op. 
Bęt čigonės tada jau nebuvo 
nei “du|<o”.

ir

O tas ‘spekuliantas’ tai 
driskęs žmogelis, kuris 
draugų, iš kurių patiria, kur 
galimą ką nusipirkti, ir ku
ris, gal būt, išstovėjo eilėje 
dvyliką ar penkioliką valan
dų, kol tą prekę įsįgįjo.”
$įtie buv. “New York Times” 

korespondento paduoti faktai
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pilnai patvirtina- tas žinias, ku
rios ateidavo į Ameriką perei- 
įą rųdepį ąpįę sQyię|ų raudon
armiečius Vilniaus krašte: kaip 
jie, tenai atvykę, užplūdę krau
tuves ir supirkinėjo ląikrode-? 
Įįus, r^9UWias plppksųas ir 
kitokius daiktus, stebėdamiesi, 
kąd tų prekių “buržua^ į skani e” 
krašte yra tokia gausybė.

Bet dųbar jąų ir Kaune pre
kės baigia išnykti. Išalkusi, nu
driskusi Rusiją ryja Liętpvps 
turfo atsargus, kąip Nę- 
tą|iipoje ateityje L}ę|pyą pri
darys toks pat skurdo ir nųsų- 
ąimp kraštas, kaip visa Stalino 
imperija. Tuomęt bus įvykinta 
“prolętą^ą

Teisėjai Paskirti 
Į Naujus Vietas

Zuris Stpck Yaf(|s Teisme
Nup Lapkričio Į d. munięi- 

palio teismp teisėjai gavo nap- 
pasvyrimus, kurių pasėkęj 

teisėjas John T. Zuris dabąr 
syąrsto bylas Stock Yards po
licijos stoties teisme.

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

Taisykite Savo 
Nainys Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi piipgų, kreip
ki į Naujienų spulkų — 
gapąį pąi^olą aut įlgų 
metų.

1739 So. Halsted St
GHICAGO, ILL.

-
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GYVYBĖS KAINA pirktos BRANGE
NYBĖS

JCąip gaudomi pertai

Yrą pasaulyje vertybių, ku
rios puvo esmėj teikią žpio- 
nems ar tai moralinės, ar ma
terialinės naudos; tai yra visa, 
kas kelią žmonijos kultūrą, ir 
jei žipPRės dėl tų vertybių au
koją ąąyę svęĮKątą, ar gy
vybę, tai sĮiprąptąmą. $e| jei 
žmonės ęikvoja savo jpgaą ir 
sveikatą dėl tokių ver|ybių, ku
lias sukurė išsigimusių turtuo
lių užgaidos, tai toks faktas tu 
ri sužadinti kjekvieno doro 
Žnąogąps pąsipiktipiiną. Nese
kai, yąrtydąmą viepą ųžsięnio 
žųrnąlą, radąų įdomų styąips- 
nį ąpie perlų gaudynių, kurį 
nprių ištisąį pątiektį “R^usų 
Jąųnipio” skaitytojams.

Straipsnio ąųtųrius keliavo 
po Somąlįją ir Eretriją, (šiau
rinėj Afrikoj), kuri priklauso 
fašistinėj Italijai, ir lankėsi Ma- 
ssavos uostę, prie Raudonosios 
jurog.

Massava - - vienas žymiausių 
perlų prekybos centrų. Ten 
perlų gap((yn|p sejcopu suva
žiuoja iš viso pasaulio piniguo- 
ti pramoninkai, pirkliai, koipe- 
dijąntąi, yagys, burtininkai ir 
visi, kąs tik nori vjenu ar kitu 
budu lengvai pąsįpelnyt!. Bet 
pąkiąųsyįijipę, ką pasakoja pats 
straipsnio autorius:

Perlas, d«i įurio žpyo 
trys žmonės

—Ar domiesi, tamsta, per
lais? — paklausė manęs grąį- 
kas pirklys, su kuriuo susipa
žinau restorane.

—Prisipažįstu, kad ne per
daug nusimanau apie juos, —

xii.ii. nu I II. imi, || HM I I į III

SAPNAVAI?

$US|PIR£

SAPNININKĄ
-SAVO S£j?NĄ

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročįąis, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gaut’’ už $1,60. Pėr1 paštą 
siun iąnt kainuoja $l.įO

NAUJIENOSE 
1739 Bo. Hateted Si.
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Pirklys ėmė graibsjytis po 
kišenes ir ištrąų|ce kelis raudo
nus maišelius, kuriu vienų ątij 
darė. Saulės šviesoje pamačiau 
baltą blizgantį perlą.

—Prašau įsižiųpėii į šį perą, 
prašau palaikyti jį prięš šviesą.

—Kiek tamsta nori už jį?— 
paklausiau neųoyonL

Jis negalėjo atitraukti akių 
nuo perlo, kurį aš laikiau pirš
tuose. Sujaudintu balsu atsa- 
kė:

—šešiasdešimt svarų*).
Nusijuokiau ir pąpurčįąu 

galvą. Graiko pirštai išąįtiesė, 
siekdami perlo, kuris bematant 
dingo raudoname maišelyje. 
Paskui man parodė dar kiti
kių pęrjų. Juodu, rausvų, žals
vų ir baltų, kaip sniegas. Tas 
graikas, tųr būt, nešįojų visą 
savo turtą kišenėse. Vjenas po 
kito į mano rankas keliavo per
lai. Tačiau vjenas iš jų tikpai 
mane sužavėjo: tai buvo puikus 
juodas perlas.

Pradėjome derėtis. Tęsėsi tąi 
visą valandą, po ko atsikėliau 
nuo staliuko ir pasakiau:

—Ne, dėkui, tai man per- 
brangu.

Graikas perlą paslėpė.
—O vienok, jokia kaina nė

ra per aukšta už šį perlą. Jis 
kainavo tris žmonių gyvybes.

Ir pradėjo pasakoti to perlo 
istoriją:

—Narai dirbo netoli didžio- ) 
jo pylimo prie salos Dalak, ku
ri yra netoli Mąssavos uosto 
angos. Vienas naras nusileido 
nuo nedidelio laivo denio ir 
priplaukė prie korąlų rifo, ant 
kurio pastebėjo perlų kiauku
tus. Ištiesė ranką, norėdamas 
pasiekti vieną jų, kaip staiga 
kiaukutas sučiupo jo pirštus. 
Beveik tuo pačiu laiku kitas 
kiaukutas pagriebė jį už kojos 
plaštake. Pateko į spąstus. Ap
gaulingi kiaukutai stipriai jį 
laikė juros dugne. Kiti narai 
išplaukė po poros minučių ir 
tik tada atsiminė savo draugą 
somalietį, kuris liįco juros dug
ne. Nusileido žemyn ir atrado 
jį. Peiliais nupiovė kiaukutus, 
kurie visiškai nebuvo tikrai
siais perlų kiaukutais, ir ėmė 
trąukti nelaimingą parą į vir
šų.

Tuo laiku, kada jau buvp 
ant vandens paviršiaus, ėnąė 
jieiųs gfč^ti ųaųjąa pavojus. 
Bangose blaškėsi dįdęjis baltas 
ryklys, kuris, pastebėjęs grobį, 
baisioms savo žiotimis nusitvė- 
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rė vieną narą. Niekąs nemėgi
no net gelbėti jį. Tik šaukė li
kusiems narams, kad kuogrei- 
čiau plauktų iš pavojingos vie
los. Ištraukė į paviršių ir įą 
pųskepdusį draugą, bet jię jąų 
buvo negyvas. Suspaustoje ran
koje turėjo dar viėną perlą, ta, 
kurį dabar norėjau Tamstai 
parduoti.

—Gęfai, q trečią Žmogąųs
gyvybė? — paklausiau.

GyąiĮtąs atsiduso.
I------
•) Svarą? — 5 dp|ęrįai.
------ ..i.. r-. ———r — :————r——

o

::

. -fe-'

♦

iš juros galėjo išnešti tokį di
delį turtą. Juosvi perlai ‘ yra 
iąbai brangi narni, ypačiai yi- 
saį juodi. Taip pat vertinami 
yra rausvi, tuo tarpu kai baltį 
turi mažesnę kainą. Ąr pirksi, 
tamsta, tą perlą?

^ppirkąu. Gal net permokė
jau: juk Sgmalijos narų gyvy? 
bė negali bu U brangesnė už 
gyvybę kareivių, kuriuos kapi- 
talizųias §|uųęią į kąr;o lauką 
kautis dėl jų grobuoniškų in- 
te^u, J^į kąreįyįiį ^ ąįmups 
kftįniĮ Ii1'
rjo dąr ta| hpiiu-

vai ir 110 moderniškų Ameri
kos lėktuvų.

BRIDGEPOBT ROOFING AND 
SH£ET METAL CO.

t216 S.Į&MedSt. VICtory 4965
Stogus, rgtaS' stoglangius ir 

w sienų apmušimus.
Taisome be| ką. Atnaujiną n ie bet

m Aii)ipnu-Acn>e Tfllephoto
NEW YOiRK. — James A. Farley, buvęs dėmokrattį 

partijos pirmininkas, sveikinasi su prezidentu Roose- 
veltu.

Wig

NAŪ.TIĖRV-ACSfE ‘ T^iėphotb'
Frederick B. Snite Jr., vaikų parąlyžp auka, sų žmo- 

na ir dukteria išvyksta iš Ghicagos į Miami Beach, Fla.

a »-v « - perlų gaudymo pėdomis. ’
Tokia tat kainą pirktais per

lais puošiasi turtuoliai. Dipba- 
si sau iš perlų žiedus, apyran
kes, karolius,'ejia-denjas. 
/ .5 C .* "* « t • į ' 4« • • .

Nors yra l^ųltivuotų perlų, 
dirbtinai auginamų tą m tikro
se vietose, nors yrą puikiu 
imitacijų, nes brangiųjų akme
nų iipitąvimas taip sutobulėjo, 
kad kartais tik spęęai gali juos 
atskirti nuo tikrųjų, bet tur
tuolių pppios jąįs ngsįįenkina, 
nes jų išsigimusi prigiųtis Rei
kalaują kraujų aplaistytų per-

WASĘĮNGTON, D. C., lapkr. 
p d. r— Kąirp departapieiĮtąs pa
barė naują orl^įviij ir ję dalių 
Užsąjęyųią," ’ ąųmą ^ięk|ą 
119 milijonų dolerių. Užsąky- 
pias padarytas Wright lėktuvų 
bendrąją, Pątę^pn,'N. J.

Ąpįračiąu darytuose užsaky
muose departamentas paskelb
davo užsakymo smulkmenas, 
bet dąbąy yąldinin|cąs atsisaką 
dųptl smpl^ępįų infprpiąęĮjų. 
Spėjamą, jqg |i^šą.^ytą ąpįe Q,- 
000 orįąįvįąnis pjotprų. Vakar 
karo departamentas užsakė ir 
daugiau kariuomenei ręikąlin- 
gos medžiagos. Beveik kiekvie
ną^ ųžs.ąį;yinas peršoką milijo
ną dpįęrių.

Gąisrąs Lietuvių 
Namuose

Vakar rytą pžsięįegė namas, 
ąd^ąsu 723 Wę.st 17th Street, 
kuriame gyvena C. Rutkų šei
myna. Gąisrąs RiĮo nuo suge
dusio kęrosįnip pečiųkp. Nuo- 
stpliaį nebuvo dįdeli.

ROOFING 
žemiausiomis KAINOMIS 

C "a Nereikia Cash
i.--;00 ket. pėdų .. $1.00

s Stogams Cemen- 35< 
(5 gal. ken.) gal.

’ uLoąrd-dideli šmotai, pd 2c 
’.asteiboard, pėda ....... 2c
'iiava, reg. $1.95, spec $1.25 
ialiava, reg. $3.00, spec $1.95 

■Jcdrmiai Postai (7 pėdų) 10c 
torm Sash, did. mierų, $1.00 
kaip yra, . ............

Taipgi Cementas, Smiltys, žvyrai 
HbRElKIA CASH 

Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO. 

5800 S. Western Avė. 
Tel. LAFAYETTE 2101

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

vąl.‘ dienos.

kurį sudraskė 
sužinojo apie 
nuleido gaĮvą.

žmogaus gyvybės kaina
—Kada naro, 

ryklys, žmona 
nelaimę, ji til
Nė viena ašara nepasirodė jos 
akyse. Pamažu nuėjo į trobą, 
kurioje gyveno vos antras mė
nuo po vestuvių. Paskui visai 
ramiai nuėmė nuo sienos už- 
;mųpusį pęįlį ir perdare sau

Graikas pabaigė tą istoriją ir 
Žiurėju į tuščią vyno laurę. 
šęšįasdęšiųitį syąrų ręikalayp 
ąž tą juocįą pprlą. Tąigi, žmo
gaus gyvybė čįą kainuoją tik 
dvidešimtį svarų. Bigiąi... Rau
donoj jura pąratųlo nuo krau
jo narų, kuriuos drasko ryč
iai.

Krąųdami kitiems turtus, patys 
badmiriauja, apakę ir apkurtę

Paskui nuvedė mane graikas 
vieno arabo pirklio namus 

Mąssayojp, kur buvo tikras

"■ .......................................... ■ ........

galinu, dienoj'triukšmas kartu 
su juros ūžiriiu 'amžinai nutylą. 
Naras apkųpslh ir lik tada pą- 
sidaro tikru naru.

M ’ ’ ’

Toks darbas be skafandrų 
yrą nępąprastai sunkus. Tie, 
kurie dirba didesnėse gelmėse, 
sugeba sulaikyti kvėpavimą 
tiek ilgai, kad ne£ pro akis 
inia veržtis kraujas. Žnyplėm 
iš vielos jie ^ųspąądžia sau nų- 
sį, o prie kojų pririša ką nors

. ,1 < ■' ■ ' >.

ąp| žemų suolų sėdėjo sunykę, 
kelią gailestį žmonės. Du iš jų

į saulę. Trys buvp kurti.
Vįsi tie žmonės turėjo 

prastai siauras krutinės,

Rękprdmįs laidąs, kokį pa
siekė Raudonosios juros i^ąrai 
po vandepip, yp| Iki Šįpleį ęĮyi 
su puse minutės, bet daugumas 
neiškenčia ilgiau kaip pusant
ros minutės. Perlų gaudytojai 
miršta jauni: nė širdis, nė 
plaučiai nepajėgia ilgai ištverti 
tokio darbo. Dažniausiai jie 
suserga džiova arba sunkiomis 
širdies ligomis.

Jei širdis ir išlaiko, tai jie 
apanka įr apkurstą.

Kapitalistų gobšumas ir jų 
begėdiška apgaulė

—O Ipek jie uždįpba? — pą-

nepą- 
buvo

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Daro manievrus

INSURANCE
(APDRAUDA)

WASHINGTpN, D. p., lapkr. 
3d« — Ląivyno departamentas 
pranešė, kad karo laivai išvy
ko maųięyrąrns Karibų jūron. 
Laivynui yądoyąųja admirolas 
Jįaype Ellįs. Išplaukusieji lai
vai aplankys Guątąnamo, Cu- 
lebrą,' St. Lųcia ir kitas vie
tas. Kai kuriose vietose bus 
steigiamos naujos bazės ir lai
vynas jas privalo aplankyti.

Įdomu šiuo atvedu yra ta ap
linkybe, kad manie'vrai daroiųi 
yįkąi netoli Maptinikos salo^. 
Kaip žinome, šipę rejkąlu Wa- 
shingtonas sepąi veda ' susjra- 
Šinėdirhą su Petajn vyriąusyhe. 
Teįį yrą’ kęli prancūzų karo lai-

PILNĄ APDRĄUDĄ Afl- 
rTOMOBILIAMS.

• . • 4

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES. <

• APDRAUDĄ RAKANDU.
• APDRAUDĄ NUO VAGI^.
• ĄPDRĄUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Publie Liabi- 
Utiės:

Raštinėje per 
A. RJPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted SL

Raštine atdąrą kas vakaras 
Uu | vai. Šekmą^ieniais — 
n’ue • tyto Iki 1 vaL popiet

• l ., • . „

—■■I.IUII ■■■■        I UU! ■   ............................. I ' < l »!■■■.—II.  .......................-

Padėt| kąs l^ėpesĮ Prieš įl d., neš Nuošimtį Nuę 1 Dienos

T*rhMI "Ykt - r - - $5,600,000.00. 
Atsargos fondas virš - - £400,000.00
Dabar Mokame 3!/2%

Pl^o-
tas Ant Namų 1 iki 20 m*.

CHARTEĘED BY U. S. 
G6VERNMENT 

SAVINOS FEDERALLY 
. .-.. '1NSURED ■ ■ 

4l?2 AVENŲp

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PAGYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, J r.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chieago 

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

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

VĮCTOR BAGDONAS
LOČAL & LONG DISTANCE

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 rųiesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tęl. VICT0RY 0066

• FOTOGRAFAS

CONRĄD (g
FOTOGRAFAS «

« • • •*’ ’■ •Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywopd 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmus ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turį savo korespondentus y j S B Q S £ 

Ąmerįkos miestuose ir kitųo^ę ggsau- 
Uq kraštuose.

NAUJIENOS Paduoda vėliausias pasaulines žinias.
NAUJIENOSE necenzuruotų žinių iš Lietuvos.

NAUJIENŲ pręųuiŲerata Amerikoj (be 
kainuoją $5.00, Chieagoj i|* Europoje 
-—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS” 
1739 S0. HALSTED STREET 

GHICAG0, ILLINOIS

me — oda ir kaulai.
—Ar seniai jau apako 

vargšai? — paklausiau.
—Jau trys metai, — atsakė 

graikas.

tie

perlus? — nustebęs paklausiau.
—Žinoma, aklumas nė kiek 

nekliudo jiems apgraibom ieš
koti perlų juros dugne.

$ą tai $įi|įpojąu tikrą perlų 
kaįpg, Tąigį, proįesĮopąįas ną:

(visi lię ' narai dirbą be 
ską|ą|idrų*) pq tam tikro lai
ko visiškai ąp^ų^tą. Prądžįoj 
JR .i ui-ps Jfži-
mąs, lyg vietoj ausų jąpi bp|U 
priąųgę ju kiaukutai. Naktį- 
PU3, pabudęs, jis girdi, lyg jo 
nnągcnyse vartąliojąsį ąpsipu- 
tojusios 'drebančioj juros b^” 
gos. tol jis kapkinąsi, kol, pa-

Sįkafandrąs —» specialus rųbąs 
juros“naranis.

Truktelėjo pečiais.
—Tai yrą skurdžiai, — atsa

kė, — visi yra beviltiškai įsi
skolinę: moka dar skolas savą 
tėvų, kurie taip pat buvo pęrr 
Įų gaudytojai, bei to jie ir'pa- 
siaukojp tam beviltiškam dar
bui.

Daugiausia jie dirba tokiom 
sąlygom: perlų pirkliai jiems 
pristato ryžių, daktilių ir lai
velius, o vėliau už tai jiė turi 
ąlidicbtk Paduoda savo 
už juokingai mažas kainaą, 
ZelĮoję, ^ąsęąvojc ir Zanžibą- 
r‘ėr ųž pej-luį* jų gaudyt0j|mv;< 
mpkąpia ‘ pa^ąkiš^gj pigįą,/fpĮą- 
šiiijts svarų tpkiąm -skurdžhįb 
yra .didelis turtas’ toliįfr 
kąipą nppjrktį p^ląj pąrdUų- 
darni ?0, rigt 30 kartų* bran
giau. Įyetąj^ vię^ nąfąs 
sugavo perlą, kuris buYo įver
tintas 50,000 svarų (apie pus
antro litų). Tačiau
lįeilgai įuyę laimingas; Iš 
dziaįi'gsino i^ejo iš ptoto. Sta
čiai netilpo jo ’galvoje, • kad jis

LOAN ASSOCLAJIONof Chieago

JIUSTIN
Vai. 9 iki 4. Šer. 9 iki 1?

Sub. 9 iki 8 vąk. '. :i. .. L<i vjjj
V)HM A.M&jrKi/ •*'* — * / _ __ ___ __ _______

*■> ’• <*'' ........ * - •, ... . •

i 1 "■ ■■.i-i-.'.i . i.' ■■■'■ 1 f’’................. ..........

SVEIKATOS KLINIKAS 
i'onsilus cio rn
Išima Už ’IO-OŲ
PRABUVIMAS $Kfi 60
Ligoni»ėje ............ TmU-MU
ftAtDONGYSLIU C.OK flfi
išėmimas ir Ligon. 
rbumatižmąs nn
Greita Pagelia ....
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminačija SI HH
ir vaistai ................. r I
DOUGLAS PARK 1JOSPITAL 

1900* S. Kedzie Avė. Chieago

Spausdinam

Garsinkitės “N-nose’
IICAGO, IPLINC 
‘fcSt C<ma|‘8500

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES

ATVIRUKUI 
^^TITUCĮJA^ IR 
EJARpME VISOKIU^
* . '‘zi.*.. J, _ — __ . ____ ____-t-.—

NAUJIENOS

oarcus

lt ~
W,G.E.S

Iki 9:15 yąl. ryto?’ 
Subatų$|Įs nuo g:3Q iįi ^15 
pinnądii
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—| DOČTOR’S AMAZING LIQUID
— GttAt SUCCESS FOR

= SKIN TROUBLE^
***■ (ezternally caused)

CHIGA&OS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių Ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Ganai 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIŠ, vice-prezldentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

cagos Lietuvių Draugijos na
rių tarpe.

Nors Dr. Butkus gimė ir už
augo Amerikoje, bet jis v'.sai 
gražiai lietuviškai* kalba. Ir ne 
tik kalba, bet it rašo: čia deda
mą laišką jis paraše lietuviškai.

Ne tik valdyba, bet, manome, 
ir visi nariai linki jam kuo ge
riausio pasisekimo I

Ir Viskas Jiems 
Kainuoja Tik $3 
I Metus.

•Y

Tai tatptautiška šamyna

Fran

LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS PADA 
LINIŲ METINĖS KONFERENCIJOS 

PROTOKOLAS
(Tęsinys)

9. Reikia aprūpint ligoniai sn 
liudijimo blankom, pasiųsti 
daktaras ar lankytojas patik
rinti ligą; reikia rūpintis miru
sių narių palaidojimu parūpi
nant grabnešius, kvietką, veži
mą; įrašomiems naujiems na
riams reikia išrašyti mokes
čių knygeles, certifikatus, į- 
traukti į knygas ir daugybes ki
tokių darbų randasi. Vienok 
viskas atliekama visiems paten
kinančiai ir laiku.

10. Mandatų Komisijos pir
mininkas K. Jokubka raportuo
ja, kad viso delegatų konferen
cijoje dalyvauja 31. Pagal ko
lonijas dalinasi sekamai: iš 
Chicagos nuo centro skyriaus 
dalyvauja: K. Augustas, C. Kai- 
ris, P. Miller, P. Galskis, W. 
V. Maukus, Dr. A. Montvidas,
J. Bočiunas, A. Ambrose. Nuo 
Chicagos jaunučių skyriaus 
dalyvauja: panelės Jos. Mille
riu lė, B. Mockiutė ir V. Ladi- 
giutė. Iš Roselando, Ilk: J. Puč
korius, A. Petronis, S. Dilis; 
Cicero, Ilk: K. Jokubka, K. De
veikis, J. Antanaitis, M. Jokub- 
kicnė; Rockford, III.: M. Ubas,
K. J. Barzdukas, J. Bacevičius, 
F. Petronis, B. Yamontas ir A. 
Lukas. VVaukegan, III.: J. K. 
Malda, J. Mačiulis, G. Grinius, 
kenosha, Wis., Mrs. K. Rodavi- 
čienė.

Visi delegatai vienbalsiai pri
imti.

11. Pakviesta kalbėti kultū
ros reikalų vedėjas Dr. A. Mon
tvidas. Kalbėjo apie dabartinę

jie norėtų, bet turės daryti kaip 
bus liepiami. Amerikiečiai lie
tuviai daug' kuo galės prisidėti 
atgauti Lietuvai laisvę, ir čia 
Kultūros Draugija budėdama 
Lietuvos likimu turėtų be pa
liovos rūpintis ir būti pasiruo
šusi pagalbai. Sako, kad labai 
galima daleisli, jog ant šios ir 
panašių čionykščių organizaci
jų puola tolimesnis lietuvių 
kultūrinis išsilaikymas, 
kvietė visus sujungtomis 
komis nepaliauti darbuotis 
tu ros darbuose.

IŠVAŽIAVO ATOSTOGŲ

S':

kurios yra gerai žinomos chica- 
giečiams, išvyko į saulėtą Flo
ridą atostogų. Jos rengiasi ten 
pasilikti bent kelis 
Prieš išvažiuodamos 
jo draugijos ofise 
savo mokesčius.

menesius, 
jos susto- 
sutvarkyti

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
John Vaišvilas, 27, su

ces Garuckas, 28
Alex Butkus, 23, su flferh’ce 

Novak, 19
Alex Šias, 51, sii kažimiėra 

Grigas, 47 .
John Slefendėr, 3&> su Velrą

Skrąbis, 28 1
Staanley Pianįs^ 24, šti Mae

Szalva, 25
Alexander FedoroWlcž^ 50,* su

Celia Krasauskas, 47
John Yackem, 24, Su Tania 

Bęnis, 24
Frank Slepicką, 2Š# sū Stella 

Shaltis, 23
Kennėth Walkfer, 3&, su Pau

lina Razim, 29
Anthony N^vičKĄs, 28, su

Ann Sarsany, 26
John Rudy, 29, su Jean Po- 

mys, $1
John Andrelis, 25, 

Jablonskį, 24

0AKLAWN. — Tėko daly
vauti ponų Kriigerių šeimymš’ 
kainą vakaVe> kuris įvyko 11 iii 
Top Inn, prie 85th ir Roberte 
Koad.

Ponų Krugerių buvę 5 buč
iai ir šešios seserys. Apsivedę 

kas su vok.etait'ę, kas su šve 
iiaite, kas su lenkaite ir prie 
dhgai. Jų šeima padidėjus dvi
gubai, o su jų broliais, pus
broliais, švogeriaiš ir 4. t. su
sidarė itin skaitlinga giminė.

Ne vien vestuvėms ir 
šermenims

DAINUOS A. ANCIUTĖ, MER
GINŲ DUETAS, “GIMNAZIS
ČIŲ” 
MAI, PRANEŠIMAI, t.t.

VAIZDELIS, PATARI-

Peoples Baldų Krautuvės pa
stangomis yra rengiama gražu? 
ir įdomus radio programas, ku
ris įvyks reguliariu laiku, šian
dien, antradienį, 7tą valandą 
vakare, iš Stoties W.G.ES.

Kadangi šis programas pri
puola rinkimų dieną, tai radio 
klausytojams bus malonu būti 
prie radio ir pasiklausyti kaip 
balsavimų pranešimų, taip ir 
gražių dainų, muzikos ir kitų 
naudingų dalykų. Rep. xxx

COAST 
TO

COAST!
No matter what vou’ve tried without
sueeeM f°r unsipht y surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations 
here’a an amazingly successful doc- 
tor’a formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which ųuickly relieves 
itehing Borenees and starta nght in to 
help nature promote FAST healing 
80 yėars continuous success! Let 
Zemo’a 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also omtment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

STB
sli Irt ne

špo
kui-

SKYRIŲ RAPORTAI
12. Rockford, III. Pirmas pa

teikė gana nuoseklų ir vaizdin
gą raportą Rockfordo delega
tas J. Bacevičius, pažymėda
mas, kad įsisteigus nuolatinę 
nuosavą buveinę darbas pasida
rė našesnis ir daugiau gauna
ma naujų narių; jaunimas no
riai rašosi į draugiją ir nori 
veikti.

Ragino ir kitus skyrius ban
dyti įsisteigti nuolatines buvei
nes — klubus.

Linkime joms smagiai pra
leisti atostogas.

DE KALB, ILL
Kalb Lietuvių Kultūros 

rudeninis parengl- 
įvyks lapkričio 9 d. 
svetainėje, kampas

Reikalauja 
Perskirti

Julia Grubė nlio 
Grabe

Palmira Yutkohiš 
rian Yurkonis

C.aries

huo Mo

kad Lietuvai nustojus savo ne
priklausomybės ten kultūrinis 
darbas sutrukdytas ir jau nebe
gales šviestis, kultūrintis kaip

Roseland, III. Raportuoja J. 
Pučkorius: jų skyrius turi apie 
400 narių, bėgyje metų turėta 
3 parengimai, kasoje sutaupą 
turi virš $100.00, vienok tiek 
darbą išplėsti, kaip rockfordie- 
čiai, jie nemato galimybių. Se
kantis delegatas S. Dilis pažy
mėjo, kad jie ku’turoš darb^ 
visgi nėra atsilikę nuo kitų or
ganizacijų savo kolonijoje.

Cicero, III. Delegatas K. Jo
kubka raportavo, kad jie narių 
turi apie 350; 
gimus bėgyje 
gerai pavyko,

turėjo 3 paren- 
metų; visi 
darbuosis

gana 
ir

B CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
DR. WALTER A. BUT

KAUS ATSISVEIKI
NIMAS

Dr. Walter A. Butkus iš Chi
cago llcights, III., kuris jau ke
li metai kaip priklauso 
organizacijai, prisiuntė 
lokio turinio laišką:

“Gerbiamieji nariai:—
“Pirmiausia noriu atsisvei-

musų;
mums

šį mano laiškelį. Tai lyg ir ma
no atsisveikinimas su tėveliais 
Anton Butkais, sesute Eleano- 
ra ir Estelle Maske, visais gi
minėmis, Jonu Norkum ir jo 

} šeima, ponais Victor Butkus, 
i Bagdonais. A. Cukurais, Štur
mus ir visais kitais artimais pa-

rotorium, p. Povilu Milleriu, ir 
kitais draugijos viršininkais. Iš
važiuoju į New Yorką, — kvo
timus išlaikiau ir likau paskir
tas karo gydytoju. Gavau tele
gramų, kad atvykčiau lapkričio 
7 d. Todėl ir prašau Tamstą, p. 
Povilai Miller, kad paskelbtum

“Man labai linksma, kad li
kau paskirtas į armiją pirmuo
ju leitenantu.

“Išvažiuodamas noriu tarti 
sudiev p. Grigaičiui ir visiems 
haujieniečiams.

Dr. W. A. Butkus.”
Mes linkime Dr. Butkui kuo 

geriausio pasisekimo. Mums bu
vo tikrai malonu turėti jį Ghi- ris), o vakarais triusiasi taver

De
Draugijos 
inas-šokiai
Blazevick
Markei ir North Eleventh St.

Kviečiame atsilankyti visus į 
musu šokius bus labai sma
gi muzika. Galėsite linksmai 
laiką praleisti ir su savo pažįs
tamais pasimatyti.

—V. S. Zelnis

KENOSHA, WIS.
Kenosha Lietuvių, Kultūros 

Draugijos susirinkimas jvy'ks 
lapkričio 6 d., -7 vai. vakaro, 
draugės Patėliunieneš name.

Visi nariai malbnėkįlc atsi
lankyti, nes turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti bei ga
lutinai sutvarkyti koncertą. 
Kaip žinia, koncerte dalyvaus 
Algirdas Brazis, išgarsėjęs Chi
cagos dainininkas?

Be to, bus išduotas raportas 
iš kultūros draugijų konferen
cijos. ;^K-.:;Rodayičienė^-K. Rbdayičiene

NAUJI NARIAI
Paskutinėmis dienomis į Chi

cagos Lietuvių Draugiją įsirašė 
šie nariai: . . y

Vincenta Sinicki
Joseph John Lukas

Bette Virginia Lukas

(Rock

(Rock-

(Rock-

(Rockr

T. ra-

Helen Shirvinskas 
ford)

Edward Shirvinskas 
ford.

Joseph W. Lauren.
Apie paskutinį narį J. 

šo taip:
“Noriu supažindinti Chicagos 

Lietuvių Draugijos didžiulę šei
mą su draugu J. W. Lauren, 
kuris šiomis dienomis irgi įsto
jo į musų tarpą.

“Nors drg. Laureųą jau nuo 
seniai kalbinau prisirašyti, bet 
jis vis būdavo užimtas. Ir iš tie
sų laiko jis nedaug teturi: die
nomis Chicago Athletie Club 
dirba kaipo padavėjas (veite-

Gimimai
Chicagoj

DANAJKA, John, 2617 
Kolin avenue, gimė spalių 
tėvai: John ir Agnės.

RASH, Helen M., 301 Drexel 
Square, gimė spalių 21, tėvai: 
Carl ir Do: otby.

TARP MUSŲ

T-

24,

Bet mirus vienam Krugerių 
broliui ir vienai seserei, Orma- 
nas Krugeris užsimanė, kad 
mes giminės sueinant vestu
vėms ir šermenims, kodėl mes 
negalėtume sueiti į krūvą kol 
esame sveiki ir gyvi.

Tam sumanymui viai pritarė 
ir susitarę kas metai surengt 
vakarą ar išvažiavimą.

Taip ir surengė du ar tris 
Kartus šeanyn škus susivažiavi 
mus, kur užs.kandę gerų sen- 
vičių, užsigėrę alaus padainuo-

tuoja tik $3 į metus. Ir reikia 
pasakyti, kad tai yra labai 
praktiški žmonės. —J. L. G.

Stasys Be Čebatų, 
O Ji Visai Be Nieko

PAGRAŽINO II()LLYWO()D 
SVETAINĘ •;■ ■■; į, - /p ' '

Visiems yra žinoma, kad 
Hoilywobd Inn .svetainės 2417. 
W. 43rd štreet, savininkai yi;a; 
geri naujieniečiai ir geri biz
nieriai Mykolas ir Elžbieta Rū- 
daūskai. Tėmykite jų skelbimą- 
kasdieną “Naujienose”. ;

Pastaruoju laiku jie gražiai 
išdekoravo svetainę it įvedė mo
derniškas spalvotas šviesas, ši 
svetainė tinka ne tik šokiams, 
bet ir susirinkimains. čia yra 
4-rios patalpos. Reiškia, galima 
4-ris susirinkimus laikyti tuom 
pačiu laiku.

Skiepe, žemulinėj svetainei, 
yra įrengta moderniška Virtu
vė ir stalai puotoms ir Vaka
rienėms. Visos reikmenys vir
tuvėj ir prie stalų yra parū
pinama pačių svetainės savinin
kų.

Stanley Zamoj.ski, 21 metų, 
8420 Mackinaw, išvažiavo sek
madienį pasivažinėti. Ant Out- 
er drive ties 40ta gatve jį su
stabdė policijos skvadas- teigda
mas, kad Žarnojski darė 65 
lias į valandą,

Policininkas kalbėdamas 
Stasiu pastebėjo, kad jis 
sas.

“O kodėl be čcverykų?” 
klausė policininkas.

“Man kornus skauda”, paaiš
kino Stasys.

“0 kur tavo švarkas?”
“Ji dėvi”, atsakė jaunikaitis 

■•rodydamas į merginą užpaka
linėj sėdynėj. Ir tikrai, mergi
na buvo apsivilkus Stasio švar
ku, bet po juo neturėjo nieko 
kito. Pasirodo, kad ir Stasys 
ir jo. nedasirengusi mergina bu
vo, sustoję keliose tavernose ir 
šiek tiek išsigėrė. Dabar abu 
jaukia išgirsti žodį-kitą iš tei
šėjo.

mv- v

SU 
ba-

Garsinkitės “N-nose’

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

— Steponas Natkis.
.............................. ------------------------------

no j e, kurią laiko drauge su F. 
Padžiuku adresu 29 ir Emerald.

“Lauren yra malonus ir 
draugiškas žmogus, kad tai tie 
sa, — įsitikinsite užėj£ į jb už 
eigą

A

pasislėpę jj 
savo parapi- 
jj j rankas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

AMERICA’S ĮĄRGEST 
imiNGfiRAhbk.d

i

253 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

No. 4593 — Mergaitėms naktiniai 
rūbai. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 
16 ir 18 metų.

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai 

adresuojant.

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO 

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni j j gi 

Ha, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti ?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonines draudžia 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to. jame rasi visokių pa
tarimų, pamokiriimų, gražių 
eilių, jdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivieųijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

KRAFT FRENCH 
DRESSING

MADOS

4593

A*

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

JACICSVVIFD

NAUJIENOS Pattera Dept 
1789 S. Halsted St, Chicare, H.

2ir<k.^AAK’

atsiųsti asas pavysdi No.

(Vardas ir pavardė)

(▲drenas)

(msetae ir valatQa>
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Iš Politikos Lauko
Gary Lietuviai 
Sako, ‘-Neužmirštam 
Roosevelto Darbų”

Balsuoja Už J j.
GABY, IND. — šiandien rin

kimai. šiandien piliečiai nuspręs 
kas juos valdys per sekančius 
keturis metus: demokratai ar 
republikonai.

Šio miesto lietuviai daugu
moj palinkę demokratų pusėn. 
Lietuvių Demokratų Lyga ap
ėmusi Gary ir East Chieago, 
Ind. lietuvius smarkiai dirbo 
šioj kampanijoj vesdama agi
tacijų už sekantį sąstatų:

Už F.D.R.
J Prezidentus — Franklin D. 

Koosevelt; į U.S. senatorius — 
Shennan Minton; į Indiana gu
bernatorius — Lieut. Gov. Hen
ry Schrieker; į kongresmonus 
— William T. Schulte.

Kuomet mes kalbame ar ra
šome apie šiuos rinkimus tai 
pirmų pirmiausia neturime už
miršti, kad pergyvenome dide
lius septynis metus po Prezi
dentu Boosevelt’u. Amerikos 
žmonės dar nėra turėję dides
nio draugo kaip Rooseveltas, 
kuris vargšų žmogų atjautė, jį 
papenėjo ir ji priglaudė.
Republikonai Užmiršo Vargšus.

Prezidentas Roosevelt’as mus 
pastatė ant kojų ir suteikė vil
tį dėl ateities. Republikonų par
tija neišsaugojo nei musų na
mų, nei musų turto, kurį per 
prakaitų padėjome į bankus. Jie 
užtraukė mums badų ir nelai
mę, užmiršdami žmones ir tik 
rūpindamiesi savo Wall Stry- 
čiu. Mes to neužmiršome. Dėl
to tai. šiandien savo balsais 
duosime Roosevel£di žinoti, kad 
Amerika yra su juo.

SLA. Vakaras.

vyks ir 6-to apskričio valdybos 
nariai. Parapijos salė randasi 
po adresu 1380 W. 15th Avė. 
Įžanga į vakarų bus 25 centaį. 
Programas prasidės 6 v. v.

J. A. Grakey.

Garfield Parko 
Lietuvių Mitingas 
UžF.D.R.

Ateinantį sekmadienį, Lap
kričio 10 d., parapijos salėj 
įvyks SLA 284-tos kuopos pa- 
rengimas. Rengimo komisijos 
nariai John Waitkus ir K. Ka- 
musaitis sako, kad bus daug 
žymių svečių iš Chicagos. At-

A. f A.
DOMININKAS PETRAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 4 d., 11:40 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje. Priklausė 
prie Chicagos Lietuvių Dr- 
jos. Amerikoj išgyveno 33 m.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Petrau- 
skytę; 2 podukres: Anna ir 
žentą Antaną Zaksis, Lillian 
ir žentą McWilliam; posūnį 
Praną, 3 anukus; 4 švogerius: 
Joną, Jurgi, Stanley ir Juo
zapą ir švogerką Oną Pet
rauskus# švogerkas Magdale
ną. Bertulienę ir jos šeimyną. 
Domicėlę Budrienę ir jos šei
myną ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Ridiko 
kopi. 3354 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, lapkričio 7 d., 1:30 vai. 
popiet iš kopi, bus nulydėtas 
į Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Dominyko Petrai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Podukras, Posūnis ir 

Giminės.
Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kletams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAVETTC

■ lllFH/in51"“1“ G61c" LOVElKISv^u 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
Ur Pakratams 

3316 Halsted Street
TeL YARDS MOS _____

A pkalbėjo Šiandie ainius 
Rinkimus

GARFIELD PĄRK. — Spa
lių 29 d. čia įvyko politinis 
mitingas kuriame šios koloni
jos lietuviai apkalbėjo šian
dieninius rinkimus. Mitingų 
surengė Garfield/Parko Pašel- 
pinjs Kliubas.

Susirinkimas buvo plačiai 
išgarsintas, bet publikos galė
jo būti daugiau. Reikia pa
stebėti, kad daug ir pačių 
kliubiečių, gyvenančių visai 
šalia sales, patingėjo ateiti ir* 
pasiklausyti naudingų nuomo
nių apie reikalus, kurie liečia 
kiekvienų pilietį.
Darbininkai ir Demokratija.

Vyriausiuoju kalbėtoju buvo 
teisėjas John T- Zuris. Jis sa
vo apie valandų užėmusioj 
kalboj išgvildeno demokratijos 
reikšmę bei svarbų. Jis pabrė
žė, kad darbininkai žmonės iš 
demokratijos gauna geresnį 
gyvenimų.

Dėdė Vaitekūnas savo trum
poj kalboj pasakė, kad tarp 
lietuvių yra daug veidmainių. 
Daugeliui trūksta rimto nusi
statymo ir vienų dienų kalba 
už vienų, o sekančių dienų — 
jau perša ką kitų. Jo žodžiai, 
matyt, buvo takomi kai ku
riems taip vadinamiems veikė
jams, kurie politįniuosų kliu^ 
simuose mėgsta veidmainiauti.

Už Roosevellą.
Waskis ragino darbininkus 

įvertinti ką jie gavo iš demo
kratijos, kurių Prezidentas 
Rooseveltas pastatė ant dides
nio ir stipresnio pamato ir 
ragino atiduoti savo balsus už 
didįjį demokratų Rooseveltų,

Tuo pačiu klausimu pasisa
kė ir N. Velimaitis, F. Stanio- 
nis, bei kliubo pirmininkas 
G. Medalinskas. Visi pabrėžė, 
kad tik demokratinėj tvarkoj 
darbininkai gauna verta pri
pažinimų. Visi taip pat kėlę 
Prezidento Roosevelto didelį 
humanitarinį atsinešimų į var
gšus.

Šianapiutė Melagiams*
Šia proga reikia pažymėti, 

kad šie rinkimai buvo didelė 
šienapiutė visokiems mela
giams. Melavo nesigčdindami 
tarsi praradę žmoniškumų. Di
delio pasipiktinimo lietuviuo
se sukėlė melai skleidžiami 
per Cicero radio stotį. Tiesiog 
gėda žiūrėti kaip atsiranda 
žmonių, kurie už pinigų gali 
tokius nonsesus viešai skleisti.

Jie tauškia, kad Amerika, 
girdi, eina ant bankroto, kad 
viskas visur griūva, kad visa 
šalis stoti ant pražūties bedug
nės krašto ir kad tik republi- 
kenui gali išgelbėti.

Langai Lentoms Apkulti.
O kur tie melagiai buvo 

Hooverio laikais, kad Ameri
ka tikrai buvo susmukus. Ka
da namų savininkai netik tak
sų negalėjo užsimokėti, bet ir 
vandens bilų neturėjo iš ko 
apmokėti. Kada languose ne
buvo už kų stiklas įdėti, o rei
kėjo lentoms apkalti.

Kita stotis vėl, girdi, Kelly 
su savo mašina vagia balsus. 
Jeigu jus ponai matėte ir žino
te, dėlko nepranešate valdžiai, 
kuri tuos balsus iš “vagių*’ 
atims? ?

Republikonai rėkia, kad 
Rooseveltas siekia trecio

NAUJIENOS, Chicago, UI.

m a (J JIE N U- A. CM E Telenboto
NEW YORK. — Dr. Union S. Ward liko suimtas

Wilikie mitinge, nes turėjo kišenėje revolverį.

mino. Jei Amerikos žmonės 
nori tai ir duos jam trečią ter
miną. Jie žino kas geriausia 
šalies gerovei. Ana, Hoover’is, 
kuris taip Ameriką buvo nua
linęs, norėjo ir toliau valdyti, 
bet Amerikos piliečiai nedavė 
jam nei antro termino- J. Ay,.

Už “Chrabrosti” 
Jie Aba Gaus Ata
tinkamų “Premiją”
“Civilis karas” Town of Lake

T0WN OF LAKE. — Prie 
46-tos ir Honore gatvių gyve
na du lietuviai. Abu nuoširdus 
krikščionys demokratai. Geri 
kaimynai ir per daug metų 
gražioje santaikoje sugyveno.

Tik pereitų pavasarį nei iš 
šio nei to jų geri santykiai pa
kriko ir pradėjo vienas kito ne
apkęsti. Visgi atvirų susikirti
mų neturėjo. Tik štai pereitų 
savaitę vieno jų sūnūs išėjo ir 
nuverto savo priešakinę tvora, 
tikslu jos vietoje pastatyti nau
ją-

Su reikalu ar be reikalo, ant
rasis lietuvis atėjo ir lyg tyčia 
atsistojo toj vietoj, kur reikia 
naują tvorų dėti. Pirmojo žmo
na, pamačiusi jį ant savo nuo
savybės sušuko savo sunui, 
kad, girdi, duok tam r,*.„ kad 
jis daugiau ant mano žemės 
kojos nekeltų.

Simus padrąsintas ir pradė
jo tam kailį vanoti. Kadangi 
pastarasis buvo daug menkes
nis už jaunąjį berniuką, tai 
jis nuo vanojimo gerokai nu
kentėjo. Reikėjo net į ligoninę 
vežti. O jaunąjį didvyrį pol ci- 
ja paprašė į nuovadų, kur jis’ 
ir dabar laukia pakol sumušta
sis iš ligoninės pargrįš. Tada 
jam prisieis stoti prieš teisėja, 
kuris paprastai paskiria geram 
riteriui tinkamų premiją už 
chrabrostį.

Negeriau ir broliui
Negeriau sekėsi ir sumuštojo 

broliui. Užpercitų šeštadienį 
vakare, kaip ir visados, pas jį 
susirinko svečių. Kąd besikal
bant liežuviai nėsudžiutų, jie 
buvo pagal reikalų suvilgyti. 
Po to, žinoma, kalbos pasidarė 
gyvesnės ir karštesnes. Apkal
bant vienų dąlyką po kito, už
kliuvo politiką. ?

Šeimininkas pasirodė esąs 
karštas Roosevelto šalininkas,- 
kas vienam jo sveęįiĮ nepatiko? 
tąs prądėjo argpįpentuoti. Š’s 
argumento neatlaikydamas dro
žė svečiui<į jausda

Jei Yra Reikalas,
Tai Atsiranda ir
Priemones

Nauja advokato raštinė ir 
siuvykla Ciceroj

mas reikalų tinkamai atsakyti 
užtraukė ir šeimininkui pora 
kumščių.

Nuo šio “atsakymo” jis ap
alpo ir prisiėjo vežti į ligonine. 
Čia pasirodė, kad jį “paguldė” 
svečio kirčiai į žandų. Pereitų 
metų jis susižeidė žandų darbe 
ir turėjo operacijų, per kurių 
jam įdėta metalinė žando da
lis. Tų opią vietą svečias kaip 
tik ir užgavo. — Rautas.

Ch-gos tiet. Moterų 
Klubo Parengimas 
Lietuvį (Ulbėti

Rengia šokius lapkričio 10
. C. L. M. Klubas yra pasižy
mėjęs savo duosnumu labda
ringiems tikslams. Nė viena 
draugija Chicago j nesukėlė 
tiek pinigų 'Vilniaus reikalams 
kaip C. L. M. Klubas — jis per
nai sukėlė ir paaukojo suvirs 
c$30() tam tikslui.

štai Lietuvai ir jos žmonėms 
atsidūrus tragingoj padėtyje — 
pirmutinės atsiliepė į tautiečių 
šauksmus pagelbos — klubie- 
tės. <.

Jos rengia tam tikslui, Lie
tuvai gelbėti,.' pirmų sezono 
pramogų lapkričio 10 d., Ever- 
green Couniry Klube prie 90-os 
g-vės ir Western avė. Pradžia 
7 vai. vak. Įžanga tik 75c as
meniui ir visas to vakaro pel
nas skiriamas Lietuvos reika
lams, būtent, sušclpimui pabė
gusių iš Lietuvos,

Tur būt, neatsiras nei vieno 
lietuvio, kuris taip kilniam dar
bui nepritartų. Tad prašom iš 
anksto pasipirkti bilietų iš klu
bo narių, kurios juos stropiai 
pardavinėja. ' Taipgi galėsite 
gauti įžangos bilietų įeinant ir 
į svetainę. Evergreen Country 
Club yrajabai graži vieta, mo
derniškiausia visame kame, tu
rinti puikių muzikų šokiams, 
bufetų, užkandžius ir t. t. O 
klubo nariai pasižymėję svelin- 
gupiu ir vaišingumu.

Veikliausios klubo narės su
daro šio baliaus rengimo ko
misijų, būtent ponios D. Kū
rai tįene, S. Kelia, G. Giedrai
tienė, J3. Baldwin, Kai, T. Mar- 
tinkienė, Lapinskienė, A. Nau
sėdienė, Patrick, F. Sinkus, 
Voįdąt, Suropiskienė ir E. Eu- 
deikiene, 
. Tad prašom nepamiršti lap
kričio 10 d. sekmadienio vaka
re, bulįnai atsisakyti į C. L- 
M. Klubo rengiamų pyamogą 
gražioj vietoj ir labai kilniam 
tikslui.

CICERO. — Senas vietos gy
ventojas ir nepaprastas rūbų 
meistras yra siuvėjas Peter 
Noricb-Narnševičius, 133J So. 
48th Ct. Tai jo nuosavybė, čia 
gy vendamas-dirbdamas į šau k- 
lėjo du sūnūs, Vyresnis Peter 
jau kėlinti metai tarnauja ug
niagesių komandoj, yra vedęs, 
auklėja sūnų. Jaunesnis Ben 
neseniai baigė advokatūrų. Ofi
sų atsidarė tėvų name. Viskas 
gerai klojasi.

Nąųja vieta
Ilgainiui vieta pasidarė per 

ankšta. Kaip tėvo biznis, taip ir 
advokato ofisas reikalauja mo- 
derniškumo. Jeigu ateina rei
kalas, tai “spasabas” atsiran
da. Nusipirko naujų vietą, 1446 
S. 49th Avė., ir bematant atsi
rado naujas moderniškas na
mas, tėvo siuvimo dirbtuve ir 
advokato ofisas. Viskas “up* 
to-date”.

Prie siuvimo p. Noricli sam
do pagelbininkus T. Bartkų, ir 
visuomet su juomi dirba. Jie 
savo amate turi didelį patyri
mų, darbu apsivertę. —D.

Pagerbė Suvalkiečių 
Kliubo Pirmininką 
A. K. Valuką

Buvo daug svečių

SUSIRINKIMAI
PRAKALBOS

L. D. DRAUGIJOS 4 kuopos ir 
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. Grąmonto 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. Hollyvvood Inn svet., 2417 
W. 43rd St.

—Frank T. Puteikis, sekr.
ASSOCIATION OF LITHUA- 

NIAN PROPERTY OWNERS mėn. 
susirinkimas įvyks trečiadienį, lapk.
6 d., 7:30 vai. vakaro, Chic. Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Susirinkimas svarbus, visi na
riai savininkai malonėkit atsilan
kyti. S. Kunevičius, rešt.

LIETUVIŲ MOTERŲ DR-JOS 
APŠVIETOS mėn. susirinkimas 
įvyks lapkričio 5 d.; pradžia 7:30 
vai. vak. Sandaros svetainėje, 840 
West 33rd St. Visos narės malonė
kite susirinkti, nes yra svarbių rei
kalų. —Valdyba.

CLASSIF1ED ADS.
SITUATION WANTED 

T<^koDart>o
PAIEŠKAU DARBO. Esu patyręs 

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

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Vaidybos 

1940 Metams
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU
BO 15 WAKDO VAJuD^BA 1940 
METAMS: 1'. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—rok. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kasos globėjai—D. 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura—kasienus.

Spalių 26 d. susirinko gra
žus būrelis A. K. Valako drau
gų ir pažįstamų į jo gyveni
mo apartamentų, 4316 South 
Park Avė., ir gražiai jį “pavin- 
eiąvojo” jo fgiiiitadjenio .proga, 

t. Kad i- atidėkojus svečiams, 
draugas A. K. Valukas pakvie
tė visus į žemutinę svetainę, 
kur buvo suteikta vakarienė ir 
gėrimai.

Man teko būti toastmasteriu 
ir perstatyti kalbėtojus. Kalbė
jo suvalkiečių choro mokytoja 
p-le Zelniutė, J. Geraltauskas, 
p-ia Pužauskienė, V. Yuška, 
Ona šviriuickienė, K. G. Urne- 
žius, Mrs. Kevish, Mrs. Mack, 
Mrs. ir Mr. Miliūnai, Justas Mi- 
sevičia, J. Nedvaras, Miss Au
na S tankiu. Na, pagalinus kal
bėjo ir drg. Valako vyriausia 
sūnūs Antanas Valukas, kuris 
šiuom laiku lanko De Paul 
Universitetų, ir jauniausis sū
nūs Joseph, kuris lanko Lind- 
blom aukštųjų mokyklų.

Pats A. K. Valukas savo kal
boj padėkojo visiems atsilan
kiusiems ir tiems, kurie sutei
kė jam gražias dovanas.

Po vakarienės vieni šoko, ki
li linksminosi prie baro, o dar 
kiti dainavo. O dainų-dainelių 
čia netruko, nes beveik visi da
lyviai yra suvalkiečių choro na- 
riąi-ės. Reikia žymėti, kad drg. 
A. K. Valukas yra Suvalkiečių 
Draugijos pirmininkas ir žy
mus visuomeninis veikėjas.

Steponas Narkls.

SLA 139 Kuopos 
Susirinkimas

ROSELĄND.—šįvakar, 7:30, 
Darbininkų Salėje, 10413 So. 
Michigan avenue,- įvyksta svar
bus SLA 139 kuopbs susirin
kimas. Visi nariai prašomi"at
silankyti, nes bus renkami dar
bininkai kuopos banketui, kuris 
įyyks lapkričio 17 d. Banketas 
rengiamas bendrai su 63-eia 
kuopa naujus narius įvesdinti.

■ A. N.

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

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

HELP WANTED—FEMAJLE 
Reikia /

MOTERIS IEŠKO DARBO na
muose. Teisinga, nori dirbti. Mielai 
apsiims prižiūrėti vaikus. Sutiks 
gyventi vietoje jei reikės. Victoria 
Naslies, 3159 So. Halsted St.

REIKALINGA VEITERKA, dirb
ti restorane, nereik dirbti nedėlio- 
mis. 4945 So. Halsted St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

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

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockvvell St., tel. Kep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des-
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rast., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; E. Mikliunas — Fin. rast 

4917 Komensky Avė., Lai. 5211
F. Margevičia, — Kontr. rast., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. šerpi- 
us—Kasos glob., 4337 So. Fair- 
field Avė.; T. Janulis—ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—TamkevL 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštinįnkas.

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitonus—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2541 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rast., 
812 W. 33rd st.; L. Dagiutė—Fin. 

Rast., 2902 W. Pershing Rd.; P.
Montvidas— Kontrol. rast,, 4005 
So. Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė — Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, 4157 
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Je- 
siunas—Maršai. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollyvvood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rast., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua- 
pica avė. Chicago, III.

VALDYBA LIETUVIŲ DEMOKRA- 
TŲ KLUBO 15-to WARD0 DEL 
1940 METŲ SEKANČIA: Pirm.

Floyd J. Dowiat, 6223 So. Troy 
St.; Vice pirm. J. Vajšvila, 6140 
S. Washtenaw Avė.; Rec. Sec. J. 
Tarvidas, 5931 S Albany St.; Fin. 
Sec. J. Nęrieka, 5924 S. Maple- 
wood Avė.; Kasierius, J. Gura, 
6406 S. Francisco St.; Advokatas, 
C. Zekas, 2511 W. 69 St.; Kasos 
Globėjai, Mrs. D. Petrol, 5945 S. 
Albany St. ir Mrs. J. Norieka, 
5924 S. Maplewood Avė.; Maršal
ka, A. Czesna, 6043 S. Sacratnen- 
to Street.

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

REIKALINGAS PORTERIS į 
taverną, kad suprastų apie barą ir 
daryti sandwiches, gyvenimas ant 
vietos. 3738 So. Halsted.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON 5 KAMBARIŲ ir 2 
kamb. fl'atai su toiletu ir maudyne, 
pigiai. 1102 West 18th St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio ProgUĮĮ; 

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

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

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

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui
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 jūsų seną namą į 
mainus. Turime keletą namų bai
giamų budavoti, galima matyti bi
te kada.

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

Tel. Republic 3713.
Vakarais Prospect 0176.

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

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

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Senis ' LėkŠna, 
3427 Sq. Lituanįca Avė; Iždin.—- 
A. Jakutis, 6958 So. Mapletyood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raitininkas—Kasparas Dan
te, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Kdmįsija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. Frą'ncisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock S370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainė.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir jtaisal Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALI&AUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Westem Avė., Chi
cago. III. Phone Republic 6051.

Kasdien skaitydami
ICH

tuviai igyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.
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BALSUOTI!
BALSAVIMO STOTYS ATSIDARO 6-TĄ 

RYTO, LJŽSIDARO 5-T4 VAKARE
šiandien, kas asam piliečiai 

ir esam užsiregistravę balsuo
tojai, eikime balsuoti. Eikime 
balsuoti drąsiai, be baimės, kad 
kas nors sužinos kaip mes bal* 
suojame. Nebalsuokime taip, 
kaip kartais kas nors mums 
grasino balsuoti, bet taip kai^ 
mes nusprendėm balsuoti savo 
sveiku protu.

Kai mes esam balsavimo bu
delėje, niekas nemato kur mes 
žymime baliotą. Kaip sako po
litikai, “Mes ten esam tik su 
savo Dievu”, niekieno ranka ten 
musų nesiekia.

šitoje rinkiminėje kampani
joje iš opozicijos dabartinei 
Roosevelto administracijai bu
vo visokiausių nešvarių grąsirii- 
mų visuomenei, žinoma, kar
tais buvo perdėtų kalbų ir iš 
perkarstu Boosevelto rėmėjų, 
tad turime neprarasti lygsvarą 
ir einant balsuoti visokius gan
dus užmirškime. Kaip vakar sa
kėm, balsuokim taip, kaip mu
sų širdis ir protas diktuoja.
4,000,000 Balsuotojų Valstijoj

Illinois valstijoje balsavimuo
se dalyvaus apie 4,000,000 — 
tiek bent yra užsiregistravusių 
žmonių. Apie 2,000,000 tų bal
sų yra Chicagoje ir Cook ap- 
skrityj, ir apie kita tiek už ap
skričio ribų. Demokratai yra 
stipresni apskričio ribose, o re- 
publikonai tikisi gauti daugumą 
balsų provincijoje. Tad kas val
stiją laimės, priklausys nuo to 
ar miesto balsai nusvers provin
cijos, ar provincijos nusvers 
miesto balsus.

Rooseveltas laimės Illinois 
valstijoje, jeigu deipokrataj 
rinks ganėtiną perviršį balsų 
Cook apskrityje, kad padengti 
republikoniškų balsų perviršį, 
kurį jie tikisi gauti Illinois val
stijoj už Chicagos.

Plieno Unija “100 |55.2% Balsuotojų 
Už Rooseveltą;\ 4, /

Sako, Laimės
Nuošimčių Už 
Rooseveltą”

sako, kad plieno 
kaip ir kiti dar 
beveik uz

padare 
ir

pareiški- 
už Philip

in-
44- 
pa-

Skerdyklų Unija Irgi 
Už F.D.R.

David J. MacDonald, genera- 
lis sekretorius plieno unijos, 
Steel Workers Organizing Com- 
mittee, vakar išleido pareiški
mą, kuriame 
unijos nariai, 
bininkai, yra 
Rooseveltą.

MacDonald 
mą savo vardu 
Murray, plieno darbininkų uni
jos prezidentą.

Rooseveltą vakar taipgi 
dorsavo skerdyklų unijos 
tas lokalas. Kiek ankščiau 
našius indorsavimus Roosevel
tui davė ir kiti tas unijos loka- 
lai.

44-to lok. sekretorius-iždinin- 
kas Frank Monaghan taipgi pa
reiškė, kad gandai, jog jo lo
kalas indorsavo Willkie yra me
lagingas, ir neturi absoliučiai 
jokio pamato.

Stambus Ginklavi 
mosi Kontraktai 
Illinois’e

266, bet skirtumą Rooseveltas 
lengvai galės gauti taip vadi
namose “abejotinose” valstijo
se, kurių yra apie 15, su su
virk 300 elektorinių balsų.

Ką Reikia Rinkti
Kaip Cook apskrityje, taip ir 

kitur, apart prezidento, vice
prezidento, gubernątoriaus, se
natoriaus ir kongresmanų, rei
kės rinkti lęgislaturos narius, 
taipgi apskričių valdininkus ir 
kai kuriuos lokalius valdinin
kus.

Ant balioto bus keturios par
tijos: dvi didžiosios- ir dvi “tre
čiosios” partijos.

Tik pirmos dvi “didžiosios” 
partijos — demokratai ir re- 
publikonai — turi pilnus kan
didatų sąrašus, ir tarp jų kova 
šį kartą buvo nepaprastai at
kakli.

Bepublikonai agitacijai pylė 
milžiniškas sumas pinigų ir jie 
iki didžiausio laipsnio išnaudo
jo visokias žmogui žinomas agi
tacijos priemones. Ar jiems pa
siseks Roosevelto administraci
ją išmesti ir į jos vietą įstaty
ti savo—žinosime rytoj.

Jeigu republikonai ir abejo
ja apie prezidentūros laimėji
mą, tai jie yra daug tikresni 
apie savo kandidatus valstijos 
urėdams. Jie gana optimistiš
ki, kad praves savo kandidatą 
į gubernatorius Dwight H. 
Green, prieš demokratų nomi
nuotą Harry B. Hershey, ir gal 
kaip nors prasprųs jų kandi
datas į senatorius W. C. Brooks. 
Demokratų kandidatas tai vie
tai yra senatorius James M. 
Slattery.

Kitus valstijos kandidatus 
pravesti šansai nėra dideli, bet 
kongresmanais tai republikonai 
ir demokratai pasidalins grei
čiausia beveik lygiomis.

(Pilnas kandidatų sąrašas vi
soms vietoms Cock apskričio ir 
Chicagos baliote tilpo vakar 
dienos “Naujienose”.)

Rs.

“Fortune” žurnalo šiaudiniai 
Balsavimai

Garsus nacionalis žurnalas, 
“Fortune”, vakar paskelbė ga
lutinus rezultatus šiaudinių bal
savimų, kurie parodo, kad bent 
55.2% balsuotojų bus už Roo- 
seveltą.

Kita šiaudinių balsavimų 
įstaiga, taip vadinamas “Gall- 
up Poli”, Rooseveltui duoda 
52% balsuotojų prieš Willkie’o 
48%. ši įstaiga sako, kad bal
savimuose abu kandidatai gali 
išeiti beveik lygiom, ir sunku 
pasakyti, kuris jų gaus reika
lingą elektorinių balsų didžiu
mą.

labai 
valsti- 
valsti-

Illinois Valstija
Roosevelto laimėjime 

svarbią rolę loš Illinois 
ja. Jeigu jis laimės šią
ją, taipgi Wisconsiną ir Michi- 
ganą, tai jo išrinkimas prezi
dentu yra kaip ir užtikrintas.

“Užtikrintų” elektorinių bal
sų Rooseveltas turi 198-is, tai 
yra tose valstijose, kurios pa
prastai balsuoja su demokra
tais ir Šį kartą neabejojamai 
eina su Roaseveltu. Illinois elek
torinių balsų turi 29, Wiscon-

įam — 12, ir Michigan — 19. 
Viso per tas tris valstijas —

Illinois Valstijos fabrikai ga- 60. Pridėjus juos prie “užtik-
vo kontraktų už $187,188,818 riptų” Roosevelto ba’sų, susi-
iš Armijos ir Laivyno per bir-Įdaro 258. Viso laimėti reikia 
želio 13-spalių 15 periodą, va
kar paskelbė valdžios raportų 
biuras.

Iš tos sumos $160,000,000 
atėjo iš Armijos.

rea

Kitos Galimybės
Jeigu, pavyzdžiui, Rooseve’r 

tas laimėtų New Yorko valsti
ją su 47-iais elektoriniais bal
sais,'ar Ohio su 26-iais, tai ir 
pralaimėjęs Wisconsiną ir Mi- 
chiganą jis prezidentūrą laimė
tų. Bet tos valstijos yra labai 
abejotinos, ir gali pakrypti ar
ba į Roosevelto, arba republi- 
konų kandidato Willkie pusę.

Tol kol balsai nėra pilnai su
skaityti, tol sunku pą^ąkyti kas 
laimės, bet iš šiaudinių balsa
vimų ir iš žmonių ūpo atrodo, 
kad Rooseveltas Turi daugiau 
šansų laimėti negu AVillkie.; Bėt 
varžytinės bus smarkios.

; : .y- .T/Rs.

Dingo Chicagos 
Lėktuvas su 10 
Pasąžierią

Ca

ne- 
kad 
prie

Spėja, Kad Sudužo Prie 
Salt Lake City

Vakar kur tai dingo keleivi 
nis lėktuvas skrendantis iš 
lifornijos į Chicago.

Šią žinią rašant, jis dar 
buvo atrastas, bet spėjama, 
lėktuvas sudužo kur nors
Salt Lake City miesto, Utah 
valstijoje. •. •

Lėktuve buvo 10 pasažierių 
ir įgulos narių. Kol lėktuvas 
nebus atrastas, tai nebus žirib- 
ma nei koks likimas juos--išti
ko. Apie tą vietą, kur lėktuvas 
pražuvo, yra aukšti kairiai ir 
tuo laiku siautė nemaža snie
go pūga.

Šiandien Viešos 
Mokyklos Bus 
Uždarytos

Dėl prezidentinių rinkimų 
šiandien Chicagoj bus uždary
tos visos viešosios mokyklos.

Netikėtas atostogas griūna 
apie 500,000 Chicagos vaikų.
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A • Trys ginkluoti vagys api-. 
plėšė maisto krautuvininką An- 
drew Telier, 1621 North Rich-' 
m o nd Street. Pasivogė $125.

• Western Electric dirbtu-, 
vės viršininkai ir darbininkai 
sudėjo $40,000 aukomis Chica
gos 1910 metų Community 
Fondui, kuris kasmet ręnka 
aukas labdaringų organizacijų' 
darbuotei finansuoti.

WA UJIRNŲ-ACMĖ Telephoto

Automobiliai
Užmušė Sesis
žmones Chicagoj

- t \ ‘ •

Kelioliką kritiškai sužeidė

Per praėjusį savaitgalį auto
mobiliai Chicagos,sdiafrilite at
ėmė gyvybes šešįehją žmonėms 
ir 16 kritiškai sųjęįdę.

Didžiausia nęmįihę įvyko 
prie Hariem ir tyįįjjęr avenue, 
Oąk Bark ? piįęiniėstyj...... Ten 
dviejbms niašiiiomš susikūlus, 
ąfei įiižsidėfgį.. ir^ yięnoję jų sur 
dėgę . . 21 mėtų ' chicagietis, 
Frank Ątbogąsh,>nuo 2138 N. 
76tli Aven.uė, Eimwood Parko 

• gyventojas. Antro aųįoinobillo 
yriirtiritojašy John Righey, iš 

1■RfyęF. Forest, buvo taip sun
kiai sužeis tas, kad jis vargų iš
liks gyvas.

. žuvo motorciklistas
, Prie .?lst ir Cicero įvyko, ki

ta nelaimė, kurioje žuvo. 19 
metų ‘ jaunuolis Tėd Jąnkovvs- 
k i, nuo 3442 North jlamlin 
avenue. Ten susikūlė automo
bilis, ir motoj’ciklis, kurį vai
ravo užmuštasis; Čia, kaip ir 
pirmoj nelaimėj; trys žmonės 
buvo sunkiai sužeisti.

e Ravenswood ligoninėje va
kar mirė 16 inetų studentas 
liaus Vieth, nuo 1721 Nęlson 
avenue. Jis buvo vienas penkių 
jaunuolių, kuriuos nuo gatve- 

. kario. platformoj pubraukė pro 
šalį važiuojantis^ trobas. Nelai
mė įvyko prie Damen ir Law- 
rence. Jaunuoliai .važiavo iš 
Lane High Sclipol mokyklos 
footballo lošimdį : : 1

e Prie 16-tos ir "Lopinis au
tomobilių susikulime žuvo 69 
metų moteriškė, N^ary Estes, 
iš Baingridge, Indiana. Jos 72 
metų vyras John Estes ir ke
turi kiti žmonės Uuvp sužeisti.

Suvažinėjo du brolius

• Kitoj nėlaipĮėj^ prie Irv- 
ing Park Boa d ir Wol coli avė., 
“hit-and-run” . vairuoto jas kri- 
tiškai sužeidę; dų. brolius, John 
ir Ęrnil Geidęs,’ riUO 1919 Cuy- 
ler avenue. Pirmasis y ra 59, 
antrasis 57 mętiį ainžiąus.

• Automobiliai vakar ir už
vakar taipgi šiuos du
žmones: Stęve E. Kurseli, 33, 
nuo 425 Harwopd stręet, Jpliet, 
ir 87 mętų Christlne Rergeri- 
son, 216 Hickory stręet.
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Pirkite irise krautuvėse, ku
rtos garsinasi “Į^AUJĮĘNOSE”

Paskyrė Dr. George 
A. Wiltrakį 'Ii ’eoria 
Ligonines Vedėju

Dr. Gi A. Wiltrakis
Illinois valstijos. Welfare De

partamento v-rš ninkas, Dr. D. 
W. Morrow, vakar paskyiė pa
sižymėjusį lietuvį gydytoją su- 
permteiidehtu garsios Peoria 
State Hospital ligoninės. Tai 
Dr. George A, Wiltrakis.

Jis dar visai neseniai buvo 
eiliniu daktaru Chicagos Dunn- 
ing ligoninėje.; Iš ten apie me
tai atgal buvo pakeltas į direk
torius Alton State ligoninėj, o 
dabar ir vėl gavo paaukštini
mą. <

Tarp savo pagelbininkų Pe
oria ligoninės administracijoj 
Dr. Wiltrakis turės jauną lie
tuvaitę specialistę, p-lę Leoka
diją Augusi. Ji yra ligoninės 
vyriausią dietętikc,

Per Klaidą įdėjo 
Nuodų į Blynus

Du žmonės mirė . /
V;Keletą dienų atgal bekepda
ma blynus vieną čhicagietė per 
klaidą vieloj miltų įdėjo į tešlą 
nuodingų miltelių, naudojamų 
vabzdžiams naikinti.

'Blynų suvalgę ji ir jos vyras 
sunkiai susirgo ir vakar mirė 
Chicagos Bethany ligoninėje. 
Jie buvo Robert H. Keller, 50 
metų elėveiterių operatorius, ir 
42 metų Theresa Keller. Gyve
no adresu 2723 Monroe Street.

Jie Nesitikėjo Tokio 
Grobio

ROSELAND. — Užvakar ke
turi medžiotojai išvyko į Lin
coln Field, apie 25 mylias nuo 
Chicagos, fazanų šaudyti. Bet 
paukščio nerado nei vieno.

Vietoj sparnuočių, jie vakar 
parsivežė du vilkus, už kurių 
kailius jie gaus premijas. Me
džiotojai buvo John Vander 
Biezen, nuo 10808 S. Michigan, 
Tony Dresky, 134 East 117th 
Place, George Raban, 107 Wesf 
28th, ir Harry Moennich, 
10808 S. Michigan.

nuo

Nudarė Žmogų 
Laike Ginčo Apie 
Draftą

BRIDGEPORT. — Valgyklų- 
je ties 3510 South Halsted st., 
kilo ginčas apie draftą tarp 
dviejų kostumerių, 27 metų 
Ędward Cuddy, nuo 2821 Par- 
nell avenue, ir 20 metų George 
Poulos, nuo 3454 S. Halsted st.

Ginčo rezultate Cuddy yra 
negyvas, o Poulos sėdi Deering 
policijos nuovadoj. Jis aiškina
si, kad oponento užpultas, tu
rėjo gintis ir jam kirto* j krūtie 
nę su peiliu.

Informacijos balsuotojams
• STOTYS balsavimams atsidaro 6-tą valandą ryto, už

sidaro 5-tą vakare.
• Balsuoti gali tiktai užsiregistravę balsuotojai.
• Balsuotojų skaičius Chicagoj — 1,824,355, su Cook ap

skričiu — 2,185,166.
• Balsuotojų Illinois valstijoje — apie 4,250,000.
Illinois valstijos elektoriniai balsai yra 29. Visos valsti

jos turi elektorinių balsų, kiek jos turi senatorių (du) ir at
stovų kongrese (Illinois valstija jų turi 27, tad pridėjus du se
natorius susidaro 29).

• Visos valstijos elektorinių balsų turi — 531.
• Prezidentui laimėti reikia 266 elektorinius balsus.
• Per Ameriką registruotų balsuotojų yra 60,576,979.
• Balsavimuose dalyvaus apie 49,000,000.

Kiek kuri valstija turi elektorinių balsų
šią lentelę naudokite šiąnakt klausydami rinkimų rezulta

tų per radio. Rezultatus transliuos visos stotys, bet geriausia 
klausyti CBS stotis — W.B.B.M. ar W.I.N.D. ir NBC stotis — 
W.M.A.Q. ar W.L.S. — W.E.N.R. ar W.C.F.L. Lente'ėje pasi
žymėkite kuris kandidatas į prezidentus valstijas laimėjo ir 
tokiu budu patys galėsite suskaičiuoti kiek kuris gavo elekto
rinių balsų ir kas bus išrinktas prezidentu. Rinkimus laimėti 
kandidatas turi gauti mažiausia 266 elektorinius balsus.
Valstija Elek. Bis. už F. D. R. Už W- L. W.

Alabama ............................. 11
Arizona ................................. *3
Arkansas ............................. - 9
California .............................  22
Colorado ................................... B
Connccticut ..........................
Delaware ............................... 3
Florida ................................... •
Georgia .................................  12
Idabo ....................................... 4
Illinois ..................................  29
Indiana .................................
Io\va ....................................... 11
Kansas ....................................... 9
Kentucky ............................... H
Louisiana ............................... 19
Maine .....................................
Maryland ...........-.................. 3
Massachusetls ...................... 17
Michigan .............................. 19
Minnesota ,...r...........................H
Mississippi .............  9
Missoūri .............................. 15
Montana .......   4
Nebraska .............................. 7
Neveda .................................  3
New Hampshire .................. 4
New Jersey ..........................  16
New Mexico .......................... 3
New York .......................... 47
North Carolina .................. 13
North Dakota ...................... 4
Ohio ..................  26
Oklahoma .... 1.......................... 11
Oregon ....................................... 5
Pennsylvania ......   36
Rhode Island ........................... 4
South Carolina .................. 8
South Dakota ...................... 4
Tennessee.............................. 11
Texas.......................................23
Utah.......................................... 4
Vennont .................................  3
Virginia................................... 11
Washington .......................... 8
West Virginia ...................... 8
Wisconsin............................... 12
Wyoming .............................. 3

VISO 531

Atėjęs Tėvą Lankyti, 
Rado Jį Negyvą

MARQUETTE PARK.— Kaip 
ir kiekvieną sekmadienį, taip 
ir užvakar, 25 metų marąuette- 
parkietis K. Brasda, 7019 So. 
Campbell, išvyko aplankyti sa
vo tėvą Rudolph Brasdą, gyve
nantį adresu 1814 So. Lawn- 
dale.

Buto durys buvo užrakintos. 
Jas išlaužęs,, sūnūs rado savo 
tėvą negyvą lovoje. Skustuvų 
jis buvo persikirtęs rankų rie
šus, o ant kaklo užsinėręs 
elektros vielą.

Daktarai spėja,* kad velionis 
taip išgulėjo negyvas apie ke
turias paras.

“Penzanco Piratai”
(Pirates of Penzance)

Lapkričio-Nov. 24 d.
Stato

NAUJOS GADYNĖS CHORAS

VAKAR CHICAGOJE
•

• Vakar į Chicago atskrido 
garsus komikas, Jack Benny. 
Jisai čia lanko savo tėvą, Me- 
yer Kubelsky, kuris neseniai 
sunkiai susirgo. Kubelsky gy
vena, Embassy Hotel viešbuty
je.

• Apie dvi savaitės atgal iš 
Leavenworth kalėjimo buvo pa
leistas 31 metų kalinys John 
Carlisle. Vakar jis vėl buvo už 
grotų, apkaltintas: nepadoriu 
elgesiu su jauna moteriške, pa
vogimu dviejų moteriškų pini
ginių ir pavogimu automobi
lio.

• Kanale, prie Emerson ir 
Church gatvių, Evanstone, bu
vo atrastas kūnas 51 metų mo
teriškės, Sophie Mathews, 2143 
Rldge avenue. Keturios dienos 
atgal ji dingo iš namų.
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