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HULL PRAŠO VISUS DIRBTI TAIKAI 
’ į \

Rooseveltas ir Willkie pasikeitė 
telegramomis

RINKIMŲ NAKTĮ MINIOS DU KART SVEIKINO ROOSEVELTĄ Dideli “ašies” paža-

Prezidento rinkimų metu 
Amerikos visuomenė sulaužė 
trečiojo termino tradicijų. Rin
kimų rezultatai davė didelę per
svarą Rooseve'.tui. Kartu uždė
jo ir labai atsakomingą parei
gą-

Didelė Amerikos visuomenės 
dauguma aįtidave savo balsūs 
ne vien už Rooseveltą, bet ir 
už kitus demokratų pastatytus 
kandidatus. Rinkimų daviniai 
rodo, kad demokratai turės na
rių daugumų kongrese ir sena
te.

Didelis Amerikos demokrati
jos laimėjimas labai džiaugs
mingai sutiktas visuose pasau
lio kampuose. Anglijoj, Afri
koj, pietų Amerikos valstybė
se ir net tolimoje Kinijoje ke
liami džiaugsmo balsai, kai su
žinota, kad Amerikos preziden
tu ir to’iau pasiliks Roosevel
tas. Viso pasaulio demokratai 
džiaugiasi, nes Roosevelto var
das jiems duoda vilties apginti 
demokratijos idėjas nuo viso
kių diktatūrų. Pavergtieji kra
štai tiki, jog jienfttcpavyks at
statyti ląisvė.

Cordell Hull,, užsienio reikalų 
departamento sekretorius, suži
nojęs rinkimų davinius, paskel
bė spaudai, kad Amerikos vi

Didelis Roosevelto 
laimėjimas

NEW YORK, N. Y., lapkr. 6 
d. — Oficialiai rinkimų rezul
tatai dar nepaskelbti, bet ma
tomas didelis Roosevelto laimė
jimas. Visame krašte Roosevel
tas gavo 23,175,051 balsų, o 
Willkie gavo 19,388,426. (Bal
sų skaičius gali truputį pasi
keisti, nes galutinų rezultatų 
dar nėra) Rooseveltas gavo 457 
rinktinius (electoral) balsus, 
tuo tarpu Willkie gavo tiktai 
63. 38 valstybės palaikė Roo
seveltų ir tiktai 9 palaikė Wiil- 
kie.

Rooseveltas gavo dauguma 
New Yorke, Pennsylvanijoj, 
Ohio, Missouri, California, Min
nesota, Illinois. Willkie gavo 
dauguma Colorado, Maine, In
diana, Nebraska, N. ir Š. Da- 
kota, Kansas ir Vermont.

GRAIKAI UŽĖMĖ KORICOS TVIRTOVES

Graikai Įžengė 
Į Koricą

SALONIKA, Graikija, lapkr. 
6 d. — Teko patirti, kad pir
mieji graikų batalijonai įžengė 
į Albanijos miestą Koricą, ku
rį’ graikai vakar jau apsupo. 
Koricą mieste buvo italų kariuo
menės bazė, kuri turėjo užim
ti Salonikų. Italų kariuomenes 
dauguma pasiduoda nelaisvėn, 
bet pačioje Koricoje yra kele
tas fašistiškų grupių, kurios 
dar atsišaudo graikams. Graikų 
artilerija apšaudo italų fašistų 
lizdus. ,

Graikai rado labai didelį ka
ro grobį, paėmė daug moder 
niškų ginklų, artilerijos. Italai, 
keršydami už pralaimėtą mū
šį Albanijoj, bombarduoją už

suomenė suprato užsienio poli
tikos reikalavimus. Amerikos 
užsienio politika buvo vedama 
demokratų, bet ji buvo palaiko
ma ir respublikonų. Hull ma
no, kad rinkimų daviniai yra 
didžiausiu užsienio politikos lai
mėjimu.

Tarptautiniai santykiai šian
dien reikalauja, kad Suvienytos 
Amerikos Valstybės parodytų 
reikalingų nuosekulmų ir viso 
krašto vieningumų. Iš to bus 
nauda ne tiktai Amerikai, b>t 
ir kitiems kraštams.

Hull kvietė visų Amerikos vi
suomenę glaudžiai bendradar
biauti, kad' butų išaugota taika, 
saugumas ir gerovė visiems gy
ventojams.

AVendell Willkie, kuris rinki
mų kovos metu smarkiai puo
lė Rooseveltų, sužinojęs rinki
mų rezultatus, pasiuntė Roose- 
veltui sveikinimo telegramų. 
Linkėjo prezidentui sveikatos ir 
laimės. Rooseveltas padėkojo 
Willkiui ir palinkėjo to paties.

Prezidentas pasikeitė telegra
momis ir su senatorium Mac 
Nary. Henry A. Wallace, vice
prezidentas, prašė MacNary ben
dradarbiauti krašto valdymo 
reikaluose.

Landon perspėja 
diktatorius

TOPEKA, Kan., lapkr. 6 d. 
•— Alf. M. Landon, Roosevelto 
oponentas praeitų rinkimų me
tu, per radijų pasakė kalbų, ku
rioje labai griežtai perspėjo 
diktatorius. Aš noriu perspėti 
visus diktatorius, sako, kad jib 
labai klysta, jeigu mano, jog 
vidaus politikos ginčais bus iš
ardyta Suvienytų Valstybių vie
nybe.

Amerikiečiai kitaip supranta 
politikos reikalus, negu dikta
toriai. Kai tiktai bus pabaigti 
rinkimai, tai visi amerikiečiai, 
respublikonai ir demokratai, pa
laikys išrinktąjį prezidentą. Ne
žiūrint kas bus išrinktas prer 
zidentu, jis bus mano preziden
tu ateinančiais 4 metais.

frontės miestelius. Italų lakū
nai užmušė daugiau negu 1,000 
graikų užfrontėj.

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 6 
d. — Karo vadovybė praneša, 
kad graikų kariuomenė užėmė 
Koricos miestelį supančias tvir
toves. Graikai vedė labai smar
kių kovą su italų karįuomene, 
kuri buvo geriau ginkluota. 
Tvirtovėms užimti graikai var
tojo lengvąją artileriją, o vė
liau pavartojo durtuvus? Kovos 
vyksta Albanijos teritorijoj.

Teko patirti, kad italų kariuo
menė bėga atgal. Italų karo va
dovybė, negalėdama sulaikyti 
bėgančių ir kariauti nenorinčių 
italų, paleido kelis italų tankus 
prieš savo kariuomenę. Italu 
karo vadovybėje jaučiamas di
delis sumišimas.

NAUJTENV-ACME Telephoto
PREZIDENTAS ROOSEVELTAS su savo kainiynaiis, kurie sveikina jį išrinkimo proga.

dai Bulgarijai
SOFIJA, Bulgarija, lapkr. G 

d. t— Skelbiama, kad “ašies” 
diplomatams pavyko patraukti 
Bulgarijos vyriausybę savo pu
sėn. Vokietija ir Italija priža
dėjo ducti Bulgarijai išėjimą į 
Egėjaus jurų Graikijos žemių 
suskaitom Bulgarija gaus ke
lias strategines vietas Jugosla
vijos pasienyj ir didelę dalį eu- 
ropejiškos Turkijos.

Bulgarija pasižadėjo eiti ka- 
ran su “ašies” valstybėmis, kai 
šios skelbs karų Graikijai, Tur
kijai ir Jugoslavijai. Bulgarijoj 
tvirtinama, jog vokiečiai netru
kus ateis pagelbėti Graikijoj 
įklimpusiems italams.

Rusai reikalauja 
Lietuvos laivų

LONDONAS, Anglija, lapki. 
6 d. — R. A. Butler, užsienio 
reikalų ministerijos vicesekreto- 
rius, pranešė parlamentui, kad 
britų vyriausybė veda derybas 
su sovietais dėl Lietuvos, I^at-

Šveicarai šaudo 
į britus

BERNAS, ^vęlčarija, lapkr. 
6 d. — Praeitą naktį kelios bri- 
;ų eskadrilės skrido per šveį-,. 
carijų. Priešlėktuvinės šveicarų 
patrankos pradėjo labai smar
kiai šaudyti ir manoma, kad 
viena britų eskadrilė buvo pri
verkta sugrįžti atgal.

šveicarų ■ vyriausybė mano 
pasiųsti britams labai griežtą 
protestą. Karo vadovybe paskel
bė, kad nuo šios dienos visoj 
krašto teritorijoj ‘10 valandų 
Vakaro btls. gesinamas Šviesos. 
Spėjama, kad britų lakūnai 
skrido bombarduoti šiaurės Ita- 
Ii jos pramonės centrus.

Užsieniai džiaugiasi 
rinkimų daviniais
WASHINGTON?D. C., lapkr. 

6 d. — Washingtone gauta ži
nių, kuriomis pareiškiamas 
džiaugsmas dėl rinkimų rezuL 
tatų. Beveik visos pietų Ame
rikos valstybės patenkintos, nes 
jas dabar yra tikros, kad už
sienio reikalų departamente pa
siliks Cordell Hull ir bus ve
dama glaudaus bendradarbiavi
mo politika su lotymj Ameri
kos valstybėmis.

Didžiojoj Britanijoj ir viso
se kolonijose džiaugiamasi, nes 
manoma, kad iš Amerikos pa
rama bus ir toliau siunčiama.

ROMA, Italija, lapkr. 6 d. — 
Italų karo vadovybe paskelbė, 
kad vienos savaitės laikotarpyj 
britų karo lėktuvai bombarda
vo Napolį trečią kartų. Britų 
lėktuvai atskrenda iš Graikijos 
pakraščių. Italai skelbia, kad 
vakar padaryta labai daug'nuo
stolių. Britų lakūnai užmušė 14 
italų ir 10 sunkiai sužeidė.

Napolio apylinkėje randasi 
visa sunki Italijos pramonė. 
Jeigu britams ir toliau pavyks 
bombarduoti Napolio apylinkes, 
tai jie gali visiškai sustabdyti 
submarinų ir laivų statybą Ita- 
Hjoj.

Debesuotas ir šiltesnis.
Saulė teka 6:29 v. r., leid

žiasi 4:48 v. v.

Reikalauja bazių 
iš Irlandijos

LONDONAS; Anglija, 'lapkr. 
6 d. — Britų spauda ir parla
mento nariai reikalauja, kad 
Irlandijos vyriausybė leistų bri
tams įsteigti juros laivyno ba
zes Irlandijos uostuose. Britų 
karo bazės randasi toli nuo Ir- 
landijos krantų ir jie negali tin
kamai sudrausti vokiečių sūb- 
marinų ir kitų laivų, kurie,ken
kia Anglijos ir Irlandijos pre
kybai.

Jeigu Anglija davė Suvieny
toms Amerikos Valstybėms ba
zes, sako Belisha, tai Irlandi- 
jos prestyžas nesumažės, jeigu 
ji duos Anglijai bazes. Anglija 
galės daug pasektningiau kovo
ti su nacių submarinais.

Turim padėti 
britams

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
6 d. — Wendell Willkie, pra
laimėjęs prezidento rinkimus, 
padarė įdomius pareiškimus. 
Per radijų jis pareiškė, kad rin
kimų rezultatai rodo demokra
tiškų principų gyvumą. Jis pa
dėkojo visiems, kurie už jį bal
savo ir padėjo vesti rinkimų 
propagandą.

Čia pat Willkie pridėjo, kad 
visi amerikiečiai privalo dirbti 
vieningai, privalo stiprinti kra
što apsaugą ir siųsti reikalin
gą paramą britams. Jis pasa
kė, kad Amerikoj reikia panai
kinti antagonizmus.

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
6 d. — Karo departamentas pa
skelbė, kad Fordo bendrovėje 
užsakė aviacijos motorų 122 
milijonų dolerių sumai. Tai yra 
vienas didžiausių aviacijos mo
torų užsakymų. Laikraštininkai 
norėjo gauti daugiau smulkme
nų apie motorų rųšis, bet de
partamento atstovas atsisakė 
duoti informacijų.

Tuo pačiu metu departamen
tas užsakė karo aviacijos da
lių ir kitose bendrovėse. Colt 
bendrovėj užsakė karo medžia
gos pėstininkų kariuomenei.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
• Nacių budeliai -Berlyne nukirto galvas 5 vokiečiams, yi- 

si nuteistieji buvo apkaltinti išdavystėje
— Koricos priemiesčiuose graikai suėmė daugiau negu 1,000 

italų kareivių. • ' *
— New York uostą pasiekė lenkų pianistas Pad'erevskis

Jį sveikino buvęs Amerikos ambasadorius Lenkijoj, Drexel 
Biddle.

— Britų karo lėktuvai labai smarkiai bombardavo italų ka
ro bazes visoj Lybi jos teritorijoj.

— Rusai atitraukė savo kariuomenę nuo Turkijos pasie
nio visame Kaukaze.

— Jugoslavijos miestas Bitoli tris kartus buvo bombarduo
tas italų lėktuvų. Padaryta daug nuostolių ir užmušta dauge
lis civilinių gyventojų.’

—- Jugoslavijos karo ministėris atsistatydino. Jis protes
tuoja pireš Jugoslavijos vyriausybės nutarimą nešaudyti į sve
timus lėktuvus, kurie žudo civilinius gyventojus.

Rinkimu rezultatai 
televizijoj

NEW YORK, N. Y., lapkr. 6 
d. —' Praeitą naktį Ass. Press 
informaciniai biuleteniai buvo 
perduodami televizijos pagelba. 
Rinkimų daviniai pirmą kartą 
buvo perduodami šia moderniš
ka susisiekimo priemone.

Kai tiktai ateidavo žinia apie 
rinkimų rezultatus, ji tuojau 
buvo perduodama į televizijos 
kamerų ir patekdavo į priva- 
tiškų piliečių namus, restora
nus, alines ir abiejų partijų ko
mitetus. Televizija rinkimų da
viniai buvo perduodami į New 
Yorko, New Jersey ir Connec- 
ticut valstybes. Televizija va
kar naudojosi 50,000 piliečių.

TUSCALOOSA, La., lapkr. 6 
d. — Edward Devlin, Alabama 
universiteto studentas, sumušė 
visus kalbėtojų rekordus praei
toje prezidento rinkimų kampa
nijoj. Jis kalbėjo be pertrau
kos 66 valandas ir 15 minučių. 
Pradėjo kalbėti šeštadienį, pie
tų metu, ir nustojo kalbėjęs an
tradienio vakare. Jis buvo la
bai išvargęs, bet karštis buvo 
nepakilęs.

Devlin yra didelis Roosevelto 
šalininkas ir mano, kad padė-
jęs prezidentui 
mus.

Rusai siekia Ameri
kos garantijas

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
6 d. — Teko patirti, jog rusų 
valdovai nori, kad Suvienytos 
Amerikos Valstybės garantuo- 

, tų Sovietų Rusijos sienas Azi
joj, jeigu japonai užpultų .ru
sus.

Rusai nepatenkinti vokiečių 
ekspansija Europoj, jie norėtų 
pastoti kelių, bet nori, kad Ame
rika skelbtų karų japonams, 
jeigu pastarieji bandys pulti 
rusus Azijoj. Rusai prašo Ame
rikos garantijos ne tiesioginiai, 
bet per britų diplomatus. Ame
rika atsisakė ginti sovietų Ru
siją nuo japonų.

Kongresan išrinktos 
4 moterys

WASHINGTON, D. C., lapkr. 
į 6 d. — Pranešama, kad išrink
tas 4-moterys į dabartinį kon
gresų. Išrinkta demokratė Mrs. 
Mary Norton. Ji buvo kongreso 
narė. Ėjo kongreso darbo ko
miteto pirmininko pareigas. 

;Taip pat išrinkta ir demokra
te Mrs. Caroline O’Day. Išrink- 

! tos dvi respublikonės: Mrs. Ro- 
gers ir Miss Sumner.

dhr
rei-

Kongresan kandidatavo 
laimėti rinki- 20 moterų, bet jos negavo 

kalingo balsų skaičiaus.

vijos ir Estijos prekybinių lai
vu. L

Rusų vyriausybė, kai tiktai 
Maskva sankcionavo Pabalčio 
valstybių okupaciją, pareikalavo 
iš Anglijos ten apsistojusių pre
kybinių laivų. Britai konfiska
vo minėtus laivus visam karo 
metui. Britai nori visus Pabal
čio reikalus spręsti karui pasi
baigus, bet sovietai deda pa
stangas įsigyti laivus netolimo
je ateityje. Butler pareiškė vil
ties susitarti su sovietais.

Reikalauja pašalinti 
Lewis

HYDE PARK, N. Y., lapkr. 
6 d. — Amerikos prezidentas 
šiandien padėjo kertinį akmenį 
naujiems pašto įstaigos na
mams savo miestelyj. Susirin
ko labai didelis darbininkų bū
rys ir suėjo daug gyventojų. 
Ta proga Rooseveltas pasakė 
oritaikvtą kalbą ir pabrėžė, kad 
darbininkams reikalinga vieny
bė.

Prezidentas atkreipė dėmesį 
į' darbininkų ^pankartus. Vienas 
sakė:—Darbininkai gyvens tai
kiai tarp savęs, kai atsistatys 
Lewis. O kitas:—Mums nerei
kalingas Lewis, bet darbininkų 
vienybė. Visi reikalauja, kad 
Lewis toliau neskaidytų darbi
ninkų vienybės.

Demokratų daugu
ma kongrese

WĄSHINGTON, D. C., lapkr. 
6 d. — Rinkinių daviniai rodo, 
kad Amerikos kongresan tapo 
išrinkti 239 demokratai ir 121 
respublikonas. Senatan buvo 
renkami 36 nauji atstovai.. De
mokratams pavyko išrinkti 20 
atstovų. Respublikonams tenka 
tiktai 16. Turint galvoj, kad de
mokratai turi senate 44, tai jie 
sudarys 64 narių daugumą, ku
ri duos galimybės Rooseveltui 
pravesti reikalingus įstatymus 
be didelių sutrukdymų. Kongre
so pirmininkas Rayburn taip 
pat tapo vėl išrinktas ir ma
noma, kad jis pasiliks kongre
so pirmininku.
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Dede Amerikonas niekur hėsibiūte, gal būti, kad . NepaprdstttS Pdlėngvinhnas
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(Tęsinys)
Matote, iki šilinės ėjau

pėsčias, o nuo šilinės sėdau į 
garlaivį ir į Jurbarką atvažia
vau važiuotas. Vasaros laikas, 
tai su arkliu važiuoti irgi dide
lio malonumo nepadaro, nes 
šilta, o be to, arkliai namuose 
reikalingi, — vasarą ūkyje yra 
labai daug darbo.

Juozas pasivaišinęs, pasikal
bėjęs, ruošėsi eiti jau prie gar
laivio, nes trečią valandą po 
pietų garlaivis turėjo išvažiuo
ti šilinės link. Juozas pastebė
jo, kad Abeliai buvo labai pa
tenkinti, kad jisai atėjo pas 
juos atsisveikinti. Juozas irgi 
jautėsi ramiai, nes jisai žinojo, 
kad Amerika tai ne Kaunas ir 
kada sumanysi namo negrįši, o 
atsisveikinti su pažįstaihais 
žmonėmis tai jau būtinai reika
linga.

—Na, ponai Abeliai, šiandien 
pas jumis atėjau ne tiek jau

dėl vaišių, — sako Juozas, — 
kaip norėjau su jumis atsisvei
kinti. Matote, labai greitai iš
važiuoju į Ameriką, gal būti, 
kad negreitai pasimatysime, 
širdingai jums dėkoju nė tiktai
už šiandienines, bet ir už vi
sas kitas vaišes, kuriomis jus 
mane iki šiol vaišinote.

—Mes su Vlsatns Alsos kai
mams gerai susigyvenam, visi 
pas mums suvažiuoja, mes vi
siems kaip sugaliam, taip ir su- 
vaišmam. Tau, J ozai, mes lin
kime viso geriojšo, kad Amfer? 
ko j e užsidirbtum doig, doig pi
nigai.

Juozas taip nuoširdžiai atsi
sveikino su savo nė tiktai gė- 
rais pažįstamais, bet, galimu 
sakyti, kaip ir su giminėmis; 
nes geras pažįstamas kartais 
geriau, negu kokia giminė. Jūo 
labiau Abeliai, tai /buvo tikri 
Naručių giminės, nes pas juos 
jau senas laikas, kaip jie visuo
met užvažiuoja.

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

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

Atėjus prie garlaivio būVo 
jau pusė trečids, vadinasi, už 
pusės valandos garlaivis turėjo 
išvažiuoti į Šilinę. Juozas iŠ 
anksto nusipirko bilietų ir bit
iniai sau. vaikštinėjo Nemuno 
pakrantėmis, laukdamas iki 
garlaivis plauks Šilinės link. 
Prieš išvažiuodamas garlaivi5 
sutriubijo pranešdamas, kad vi
si tie, kurie važiuoja iš Jurbar
ko Kauno link rinktųsi prie 

! garlaivio. Juozas apsižvalgė, ar 
1 nėra to nelaimingo senelio, su 
kuriuo jisai kai’tu atėjo iki ši
linės ir atvažiavo iki Jurbarko. 
Bet to senelio, kaip tyčiomis,

CRANE COAL COMPANY 
'■ 5332 ;So. Long Avenue 

. Telefonas PORTSMOUTH 9022 , 
$$|AHONTAS Mine Run iš 
mainų, daug dulkių išimta *7.65 
Pebkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP ........... $9.50
- • : ---------------

geriausių

M A D O S

negavęs pinigų išėjo pėsčias, b 
gal dar nesuskdbb atlikti visttš 
savo reikalus, jUb labiau, kad 
su tokiais ketui tintais žmonė
mis Rusijos caro Valdihirtkai hc 
taip greitaį ir atlikinėdavo 
jiems rupimus klausinius. A

Prieš vandenį garlaivis plau
kia daug lėčiau į šilinę rei
kėjo važiuoti daugiau, kaip va* 
landų luikb. JUbz'aš dpškiiičiavd', 
kad šniheje jistii bds apie pu
sę pbiikloš po pietų. Slbrs gar
laivyje bilvo ir daug žiftohtų, 
bet Juozas nesitslrado tokių, sti 
kuriais galėtų užmegs.ti ilges
nius pasikalbėjimus, todėl visą 
laikų bdvo vienišas ir Vaikščio
jo ant garlaivio denio. Kadan
gi iš Jurbarko į šillfię kelias 
nė toliiiias, tai hibjau ir phši- 
rbdė šilinės miškelis ib grėltai 
pati Šilinė, keleiviai, kubib Ši* 
linėje titbėjo išlipti, <eriiė bihk- 
tis gabiaiVio dėnyjfe ir Mukti jo 
triubijimo, nes iš Jtibbhbkb į ši
linę, kaip tyčibmišĮ kėlelvlij 
buvo Idbai dttdg.

Jiibzdsj išlipęs šiimėjė, ėmė 
dairytis', ab ifepamatys kb riors 
iŠ Alsos kaimo, ar Šimkaičių, 
kas galėtų jį pkvėžyti Alsos kai
mo link. BėslŽvllgydaniaš iiėt 
ir nepastebėjo; kaip prie j b pri
ėjo šeilis Aikočaitiš ir sudro
žęs jam bahkh pbr petį pasakė:

—Na, Nablitij kO taip žval
gais, ab nbnorl; kad pavėžėčiau.

—Labai dėkingas bučiau; —- 
atsakė Juozas; -— nbrs ir jau
nas bei stiprus esu, bet nusibos
ta iki atžifigšhitioji šėšioliką 
viorstų.

—Na, tai eisime pbie vežimo 
ir rėngsimėš važiuoti, kogi 
nai mitins žioplinėti.

Atkočaitis buvo artimas 
ručių kaimynas. Nors jisai 
veno ir ne Alsos kaime, bet Al
sos kaimo gyventojus visus pa
žinojo. Nežiūrint į tai, kad At- 
kočaičiai buvo ir stiprus ūki
ninkai, bet jie nevengė drau
gautos ir su menkesniais Alsos 
kaimo gyventojais ūkinin
kais. Naručiai Visuomet eidavo 
Atkočaičiahls padėti dirbti sun
kiuosius vasaros darbus, už tai 
jie iš Atkočaičių gaudavo; ma
šinas javams išsiku.ti, pasikeis 
ti geresnių sėklų, nes Atkočai- 
eiai buvo visos apylinkės laiko
mi pavyzdingais ūkininkais. 
Juozui buvo nialoiiu ir patogti 
sužinoti sti gerti savo kaimynu 
ir gerbiainu žmogumi. Juozas 
Atkočaitį gerbė ir todėl, kad ji
sai buvo didelis globėjas ir liž- 
trirytojaš tų žmonių, kurie 
Skaitė ir platino lietuviškas 
knygas ir laikraščius. Be to, 
Juozas gerai žinojo, kad Atko- 
čaičiy namai, tai tie namai, fcub 
auga ir plinta lietuviškumas 
Šimkaičių parapijoje.

Atkočaitis kartu su Juozu su
sitaisė arklius, vežimą ir jau 
rengėsi išvažiuoliu, bet prieš iš
važiuodami dar nuvažiavo į Ne-

Reumatikų1Škaustaų

NėkentBkite bbrelkalitifrai raumenų 
^audSjimų. Tįikst^ci$i žmonių 
pasieks nepaprastą palengvinimą 
reumadskų skdūsmų, strBnų rahrriertų 
dkdudejimų, išsinarinimų ir šiaip rah- 
menų^eaude jimųvien išsitrindami su 
Pain-Ęxpellčriū. Šis sensacingas llni- 
mehtŠš ūmai suUlkid laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų boh- 
ki^iU jau išparduota. TodSl riėMtl- 
dSliodami husiplrkitė ir jus bonkutę 
Pain-Expellerio, Reikalaukite Pain- 
Ekpėllerio &u inkam ant dSŽutes.

• UITHUkklAh iii
„II iii, h iiį'į ^įmi^ y Žm'ii.

eid-

Na- 
gy-

No. 4508—Elogant'škas koštiūrras. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 
ir 20; tfirgi 30, 32, 34, 36, 38 t r 49. 

gaujti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blšn- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
nutnerj pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So Halsted St.. Cbicago, III.

rFririir i-nr it t

Naujienos Patiem Dept.
1739 S. HaleteJ St.; Chičago, I1L 

čia įdeda 15 centų ir prašai)

atsiųsti mah pavyzd j No...........—

Miėręs ....................... per krutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Mestai, ir valstija)
— ...................  iin*i

—Na, Juozai, tai važiuoji į 
Ameriką, laimes ieškoti, — sa
ko Atkočaitis.

—Važiuoju, dėduli, ar geriau 
eiti Rusijos cardi bernaiiti, o bė 
to, ką čionai visi daryšiiiiė hnt 
to 11 dešimtinių, — paaiškitib 
Juozas.

—Teisingai galvoji, mano 
vaikeli. Išvažiiibši, pamatysi pa
saulį, pasižiūrėsi, kaip kiliib 
žnionės gyvena, o jeigli busi 
darbštus ir tvarkingas, tai pa
dirbėjęs keliolika metų užsi
dirbsi šiek tiek pitiigų, iš ko
kio nors plikbajorio nusipirksi 
didbshį ukį ir galėsi žihonfškai 
gyventi. Jeigd pasiliksi čionai, 
lai rudenį turės! eiti Rdsijoš 
carui bernauti, o jeigu pasitai
kintų koks hbrš kaFas, tai it 
važiuok pirmas.

—Aš irgi taip galvoju, žiūrė
kime, jėigii tiktai tvarkinghš 
žmogus, išvažiavęs Amerikon 
padirba kdkį laikotarpį, žiūrėk, 
jau ir sdsitaupb keletą tukstah- 
čių.

—Vieną aš tiktai tau, Vaike
li, patariu: venk tokių kompa
nijų ir draugysčių, kurios mėg
sta pabaliavoti. Žinot gerai,

U gerų triobų. Bė višo to, ge-; mėnesio 25 dieną, 10—12 val.l T)T) QTl?TR'ftT’TC
ųfeininkftvimas negalimas, j turiu buto Jurbarke, nes tų die- IVIIKVIj LO

-^-Nors-' jaunAš vyras esi, bet ną, tikriau sakant iš 25 į 26 j Gydytojas ir Chirurgas 
galvoji ir kalbi teišiiigai. žino ! dienos naktį, turėsime pereiti °dsas 4645 SO. ASHLAND A VE. 
ma, be pihigų ^erai ūkininkauti Rusijos-Vokietijos rubežių. Be ° 1S° VŠ " U° 2 4 ir nu0 6 lki 8
nėgdliiha. ir be to, pats ukinin- to, agentas sakė, kad tą dieną 
kavimo darbas irgi labai sun- reikia sumokėti jam 
kus. Žmogus dirbi, dirbi, neturi pinigus 
nei laiko, iiėi galiinybės pasi
skaityti gerų knygų ir laikraš
čių ir neturi galimybės naudo
tis visbmiš tbinis kulturhiėmis 
įStoemonėmis, kuriomis riaudo- 

kiti ktoišto gyventojai. 
Daug gerėshiš gyvenimas tų 
Žmonių, kurie tui'i pastovų dar
bą ihiestė. Apiė tokius • dalykus 
pas mumis tai negali būti ir 
kalbos.

Taip besikalbant Juozui su 
Atkbčaičiu nė nepajuto, kaip 
privažiavo Alšoš kaimo mišką 
ir nuo čiohai Juožas turėjo ei
ti pėščias, iieš Atkočaitis jau 
tūrėjo važiuoti kitu keliu. Nuo 
mlškb iki Alsbš kaimo Juozui 
būvb apie pota viorstų, tokį 
kėlių nueiti tokiam vyrui, kaip 
Jūbžūi patys niekai.

Saulė jau būvo visai neaukš
tai it Juozas pagalvojo, kad iki 
šūūlėiydžio jis jdu bus namuo- 
šė. Būvb sūmūhęs nusiauti pus
bačius ir biti bašas, bet prisimi
nė; kad dabar tasbs nėra, ir, be 
Ib; reikia pratinti kojas, nes A- 
ijiėtikbje basas nevaikščiosi. 
Daf saulė buvo neimsi leidusi, 
kada Jūbžas parėjo namo. Pir- 
hiiausia pareinantį Juozą pasi
tiko motina.

—O jūožėli, jau ir tu namuo- 
na, sakyk meldžiamasis, sa

kyk; ką gerą girdėjai Jurbar
ke,

"i ras ūkininkavimas negalimas, j turiu būti Jurbarke, nes tą die-
K • > •> .••■.X' < • i ■ Ir . .. a. a.

kad vibokiė bdiihi ir įirtaviiiiai 
niekam heiŠėihū į gebu. ŽihMil, 
kad ir pirmesnis mano ūkio 
savininkas buvo toks lenkoma- 
nas, pats iiiėko >iiėdirbo, o bū- 
iiąvoti tai labai) norėjo. Paba- 
liavbjO; pubaliavojo ib pblėjci 
tiFie- tu, kM Jjūbdubti ša- 
vo ukį. Gerai, kad už Kaseinių 
tbrėjb kitį Uk'įj 8 jeigu tie, tai 
butų ttib^ję^ šėkd
piatiti. Daug M’ |)šžįšth tbkių 
štihbėjdbiilt kūbiį j to prašvilpė 
šdVU uvarėliūš: jft^)kia; Žinoti, 
kad tbkife fiikbdjtfbiai hė tiktai 
pbtoaliavujd sdVo ŪVar'eiiiiš, b'ėl 
hup&pt^štaf jtibš ib
Kada aš litiplbkŠIjĮūkįi tai 
piėb tbėjhš ilibtUš, kaip tiktai 
tižfekdavoinė dudiidš. tblihitj 
žnibhia, prad^jbhiė tinkdftiai 
dirbti ir tręšti ib tdji pdii žemė 
pasidabė visai kitoiiiška. Palyš 
matote, kai ateinate rugių, 
kviėčiį ab vhšabbjdūš piatitl, 
kad j a Vai j kaip m tiras.

—Matai, dėdtili, gėbam ūki
ninkavimui be tUriilio pbbto it 
šūnidnumb rėikaiihgi ir pinigai. 
JėigU neturėsi pihigU; nbtubėsi 
gaiiitiybėš nupirkti gerų gyvu
lių, padaigų, begalėsi pdsistaty-

lasi

.birželio

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA ^MBČLANČE 

; DlEN^ IR naktį
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
/•iUit South Fairfield Avenue

T~~A __ 1 _ •koplyčios visose
JL Chicagos dalyse

Klaipykite teuvą Ntete praftamų Antradieni* te deštadlente irt- 
fcteš&fe,JteL iii < 1 r. atoilte (14M KJ 

M POVILt lALTIMlRRU.

gai jis 
viskas.

likusius
150 rublių, nes priešin- 
negalėsiąs vežti. Tai Ir

(Bus daugiau)

Mrs. A.

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Serėdoj pagal sutarti

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
aiiiiiiiliillIiihillillitiihiBliUIHI

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
/->■ • • ^.p.'į—;----------

iiliuii it ii iciiift nu iiiii linini nuli

Ambulance 
Patarnavi
mas Hieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS /

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ninititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii

f J. LIULEVIČIUS
4348 Š. Čhlifbrtiia Avenue thohė LAFayette 3572

. i .N ..... ..................................................-............................... - ---------- - . ------------------- n... .... .... --------- -----------------------------

P. j. RIDIKAS
3354 Šo. Halsted Street

-- --- - ........— — - - .

YARds 1419

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

S. P. MAŽEIKA YAKds i i38
3319 Lituanjca Avenue YARds 1139
■į ..'.i'; V..'r ■■

LACHAWICZ IR ŠUNŲS
2314 West Ž3r3 Placc Phone CANal 2515
SKYRIUS: 4Ž.44 East 108th Street tėl. l’ullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litiianita AVdHuė Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 SO. Westerfi Ate. ■ Phone GROvehill 0142
1410 South 4!)th Court, Cicero Phone Cicero 2109

DR. BRUNO J;
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. yiNCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nlio 7 iki 9

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2425

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ D raugi j os N ar iai________
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. Montvid, M. D.
( z

West Town State Bank Bldg
2400 ĮVEST MADISON STREET

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Telefonas SEELEY 7330

Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DANTISTAS 

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

±ei. Yards 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadieni 
4148 So. Archer Avė, 

TeL LAFAVEttĖ 3650

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN ^d

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

; t

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CH1CAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 S o. Halsted S t

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So, Dearbotn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VlCtory 2679
..r

krautuvėse; ku- 
“NAUJIENOSE”

Pirkite tose 
rios garsinasi
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Ketvirtad., lapkričio 7, 1940
—————— ———

Clevelando ir Ohio Žinios
■. — -- - -- _ ■ ■ - A --------------------------------------- - -------------------------------------------

Svečiuose pas pittsburghiečius. — Prezidento Roosevelto 
atsilankymas. — Pittsburghe komunistams nekaip 
tesiseka.
parengimas. — Bereikalingas karščiavimasis.—Pra
kalbos Akrone. — Pranešimas tiems, kurie turi nu
sipirkę bilietus.

Mirė Petras Vaškevičius. — SLA kuopų

Spalių 27 dieną vėl teko ap- gyvavimo. Tai iš tikrųjų buvo 
lankyti savo kaimynus pitts- šalintis parengimas. Svečių pri* 

1 sirinko gana didelis skaičius,—- 
I ne vien jų pačių apylinkės, bet 
į ir iš tolimesnių kolonijų. Buvo 
linksma nusitikti porą detroitlc- 
čių — p-ią Kemešienę ir da” 
vieną viešnią, kurios vardo ne
galėjau atsiminti. Teko pasikal
bėti su daugeliu SLA veikėjais 
apie įvairius organizac jos rei-

r . # t ’ cburghiečius ir pasimatyti su ‘ 
daugeliu savo draugų ir pažįs
tamų. Spalių 27 buvo iškilmin
ga diena pittsburghiečiams ir 
apylinkės lietuviams. Mat, tą

vo surengęs šaunų ba n kietą pa
minėjimui 25 metų apskritos

COAL N-

EGG .............. ..........
NUT ................ ,........
LUMP .....................
MINE RUN „i....... .
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! — i
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

... $6.00

... $6.00

... $6.25
.... $5.75

$5.25 
ŠAUKITE

kė pasipiktinamą organo redak
toriaus raštais ir šmeižimu vi- 
ce-pfež. J. K. Mažuknos. O pats 
p. Mažukna mažai dėmesio į 
tai tekreipia. Jisai sako, kad 
kas pažįsta p. Jurgelionį, tai

ROOFING 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

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

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

kaip yra, ..........
Taipgi Cementas. Smiltys, žvyrai 

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY ęo. 

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFAYETTE 2101

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

vai. dienos.

Taigi, nors ir trumpai noriu 
pareikšti padėkos žodį trečio 
apskrities valdybai ir rengimo 
komisijai už suteiktą progą ir 
mums jų tarpe dalyvauti tokia
me šauniame pareng rne. Taip
gi dėkojame pp. Mažuknam už 
jų tokį palankumą laike musų 
atsilankymo.

NAUJIENOS, Chicago, III.

IIYDE PĄRK, N- Y. — Prezidento Rooseve.lto motina,

prieš 
$314 
jauni

dinta Gi-af Spee. Minėtas laivas, 
aišku, priklauso vokiečiams. An
glų karo laivynas deda visas 
pastahgas lokalizuoti ir sunai
kinti piratą.

Už medžiojimą fazanų 
sezoną Illinois valstijoje 
pabaudos užsimokėjo du 

Chicagos medžiotojai,
Louis Polka, 2857 Burling st., 
ir jo brolis ...Sylvester Polka, 
3057 Logan bulvaras.

J. J. BAGDONO 
PAGERBIMO 
PROGRAMAS 

PENKTADIENI,
Lapkričio 8, 1940 

6908 SO. tVĖSTERN AVĖ.
VAKARO PROGRAMAS: 

žemaičių feenas Gros 
S. Rimkus Dainuos 
M. Metas Gros

TINTSandDYES
For Just • f.w 
p«nniM you c.n 

idrapariM, 
lln«n*. ling.ri., 
• tk., 2C (mirt 
«h*4aa. "Dtp ta

■ .... r,.---- - • n

I Tel. VICTORY 1272- 
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St
CHICAOO, 1LL.

1.
2.
3. ____- -a-

4. Alektrikiniai žmonės Pašoks
5. Panelė Cnrlstina Mileriutė 

Dainuos.
6. Ristikąi tiąlyvąus
7. J. J. Bagdonas Kalbės

8. šurum-Burum Choras
Dainuos.. .

ŠOKIAI—BĄLI t S-4R 
DIDELES DOVANOS

IT S THRIFTY 
to uAe G y p s y

Lapkričio 2 dieną musų mie-

pagundos varymo svetainių ne- tus balandžio 20 dienai, jog pa- 
rcnduoli. O svetainę pasiremia-1 rengimas neįvyko dėl tam tikrų 
vus toliau nuo lietuviškų dis-1 priežasčių. Viskas buvo atidėta 
triktų nieko negalima pešti. To- iki vėliau. Taigi dabar jau vis

kas yra sutvarkytą ir dovanų 
paskirstymas įvyks ląpkrič o 19 
dieną Liet. Darbininkų salėje, 

visi savo bilietus laikyki- 
—Jonas Jarus

kiu budu Pittsburghe komunis
tų judėjimas visai susilpo.

INSURANCE
(APDRAUDA)

Rooseveltas. Jis - čia pasakė 
priešrinkiminę prakalbą, apgin
damas save ir atremdamas tas 
nesąmones, kurias republikonų 
kandidatas Willkie paskelbė.

Policijos viršininkai ir laik
raštininkai tvirtina, kad miesto 
istorijoje dar nebuvo tiek žmo
nių susirinkę į vidurmiestj, kiek 
šį sykį buvo. Gatvės buvo »už- 
grųstos, kad net ėmė keletą va
landų laiko, kol galėjo kur nors 
prasigrusti. Prie auditorijos ne
galėjo prieiti per kelis blokus. 
Daug žmonių į auditoriją suė
jo kelias valandas prieš Roosę- 
velto apsilankymą. Policija bu
vo suvalyta iš visų miesto da
lių, ir kiek tik buvo ugniage- 

kokia

Mirė Petras Vaškevičius, 740 
E. 126 St., sulaukęs 64 metų 
amžiaus. Paliko žmoną, tris 
dukteris ir vieną sūnų. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigomis.

'SLA 136 ir 362 kuopos ren
giasi vakarui, kuris įvyks lap
kričio 23 dieną Liet. Darbinin
kų salėje, 920 E. 79 St. Pareri- 
giųias bus supažindinimui nau
jų. narių, kurie prisirašė per 
antrą pažangos vajų,’. Abiejų 
kuopų nariai stengiasi, kad pa
rengimas butų kuo tinkamiau
sias.

Todėl 
te.

Mirė išmiegojus
6 metus

10c 3 už 25c
FAlt Plius ANb NOTIOM C0UNT1M

ĮVAIRIOS ŽINIOS

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

NAMŲ NUO

NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

. • APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namą savi-

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo PubUo Llabi-

NAUJIENŲ 
RaštfaSjc per 

A. RYFKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

šių, visi stengėsi, kad 
tvarką padaryti.

Laike prakalbų auditorijoje 
viena moteris numirė, o parado 
metu penkiolika žmonių liko 
nugabenta į ligoninę. Taigi, šis 
Roosevelto atsilankymas pada
rė istorinį publikos sutraukimą.

Republikonas miesto majoras 
Burton sutiko Rooseveltą į mie
stą įvažiavus ir pasveikino jį. 
Bet į auditoriją neatėjo laike 
prakalbų. Burton atsiuntė savo 
atstovą, policijos direktorių M r. 
Ness.

Musų kolonijos vadinami 
tautininkai labai užsikarščiavo 
atpirkimų Lietuvos nuo Stali
no. Mat, kas jiems neduoda au
kų, tai 'tas ne lietuvis. Pagal 
jų nuomonę, tai tik su pinigais 
tegalima Lietuvą atgauti. Ta
čiau daugelis mano kitaip. Pi
nigai perdaug, ką nenuveiks ir 
Stalino nepapirksi, — Lietuvos 
išsilaisvinimas daugiausia pri
klausys nuo pasaulinės padėties 
ir kaip šis karas baigsis. Atsi
mename, kad nė Vilniaus su 
aukomis neatgavome, — ir kur 
tos aukos dingo?

Vandenyne naujas 
piratų laivas

• ... x <
NEW YORK, N, Y., lapkr. 5 

d. — Patirta, kad britų kelei
vinis, ^laivas ./T^angitiki buvo 
smarkiai apšaudytas naujo pi
ratų laivo, kuris pradėjo Veik
ti šiaurinėje Atląntiko vande
nyno dalyje. Rangi tiki laivu bu
vo vežami vaijk&r ir karo pa
bėgėliai į. KanadąįJis buvo'už
pultas pusiaukely j tarp Iriau- 
dijos ir Nevvfoundlando. ■

Tvirtinama, kad naujas JaL “4 f-vas yra labai panašus į miškan-

AKRON, O., lapkr. 5 d. — 
Praeitą naktį mirė 7 metų mer
gaite Dorothy Russell, kuri iš
miegojo 6 metus. Dorothy, ne
sulaukus metų, apsirgo labai 
sunkia miego liga. Pradžioje 
jos tėvai ją penėjo šaukštu, bet 
vėliau ji buvo perkelta į ligo
ninę, nes labai sunku jai buvo 
duoti maistas. 4i,visą laiką mie
gojo, bet augo normaliai. Pas
kutiniu metu ji labai mažai val
gė. Daktarai dėjo pastangas ją 
sustiprinti ir prabudinti, bet jų 
pastangos nuėjo niekais. Dak
tarai padare skrodimą ir rado, 
jog ji mirė iš bado.

Pilkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

CHICAGO OPERA 
COMPANY

f L TRAVATORE—Tre«., lapk. Ut*. 8 ▼. 
V. Bąinpton—Branzell—MarfinFlll—M°-
rcHi—Lazzari—BALLET TRAT RAS.
VVeher. ’

MADAME BUTTERFLY—Perijc., lapk. 8tą.
8 v> v. Mokyklų Tarybos serija. ($O.7fl 
—$2.50) Goitzalos*—Brown—Mel
lon— Modeli!. Canarutto. -

FAI.ŠTAFK—SpSI. Diena, lapk. Ot». 2 po 
plet. John Charles Thotnas—Glannini—
Ntinuner**—Hitsklns—Siincnova—Mojica 

Hftrrell—BALLET TEATRAS. Weber.
MANON—AcAt„ >uk . lapk. Utų, 8 v. v. 

—Croolls,—CĖgplickl.- ?\hravanel.
BALLET TEATRAS-AS<k»».. lapkr. 10, 

3:39 vai popiet.
.C1VAI.LERIA RUSTICANA — pirm., 

lapkr. i J, R vai. vakaro Glannini— 
Jugel^-Morelll—Sutnmera — Paggi. Ab; 
nMiavel. ’

PAGLIACCI—Jepson—Martinelli — Jolin 
('baries Tliomas—Ozapllcki — Mojica. 
Abranavel. ' . . .

‘ kainos: l.OO, 1.50, 2 00, 3.00, 3.50, >
4.OO. 5.00

•Chicatfos, Operoj Debiutas
CIVIC OPERA HOUSE

,20 N. Vi'ACRĖR-
SĘDYNRS jau parsiduoda Ran. 9220 
Taipgi' pas Marshali Field & Co., Lyon

& Hėaly ir Visuose: We«tern Union 
- Ofisuose. 1

Phone Vlrginia 9780
Mykolas ir Elzbieta

• .. RJTDATTSKAT
HOLLYVVbOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems^ vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
$417-19 ĮVEST 43RD STREET 

Chlcago, III.

Visi Lietuviai 
Reikalaują .

PLEITŲ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory, kol įkainos žemos
TRU-FIT
FLEITAI

Lab. kaina/i

• ir • aukšč. 
^GARANTUOTA MEDŽIAGA 

Taisome ų Aatnaujlname senus 
fileitiis viena .... $1.00 ..
diena, . • ; I ir aukš. 
PHILLIP’S DENTAL 

LĄBORATOĖY 
24f>8 WEST. 03rd STREET 

'Frosmet 2174 ’
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MA8KALA 
Valandos nuo 10 Iki 9, seredomis 
pagal sutartj. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius Ir (spaudas 

. nuo lalshiiiotų dentistų.

Apsilankius Pittsburghe pa
aiškėjo, kad ''komunistai toje 
kolonijoje liko labai suvaržyti. 
Lietuviai komunistai net ir sve
tainių negauna savo parengi
mams. Mat, lietuvių draugijos 
nusitarė dėl komunistinės pro-

CHICAGO, ILLINOIS

Raitfnl atdara kas vakarai 
DU • vai. Sekmadieniais —

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJ imNfOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikon miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda v&likusias pasaulines žinias.

NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Čhicagoj ir Europoje

NAUJIENOMS—pinigus Siųskite Kuo antrašu

“NAUJIENOS”

M

SLA 136 kuopa praneša vi
siems, kurie buvote pirkę bilie-

MADŲ

KAINA 15 CENTU 
Pik ką gavome naiiją madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo, orderius:

VelrtU* .
■>>>'—< uiu» ii >>

Vienas pittsburghietis “Nau
jienose” rašo, kad tegul J. K. 
Mažukna pasiaiškina, kur jis 
stovi ir kurią pusę laiko. O tai 
dėl to, kad komunistų spauda 
jį užtarė, kada ŠLA organo re
daktorius pradėjo per daug jį 
šmeižti. Man rodosi, kad tokis 
užklausimas butų reikalingas 
tiktai naujokui politikoje. Tuo 
tarpu Mažuknos nusistatymas 
yra gana aiškus visiems, ypač 
pittsburghiečiams. Mažukna yra 
atviras ir be slaptybių. O jei 
komunistų spauda jį reklamuo
ja, tai ar jis gali tai sulaikyti? 
Jei jie butų pradėję jį peikti, 
tai jis irgi nieko nebūtų galėjęs 
padaryti.

J. Jarus ir adv. P. Chesnulis 
lankysis Akron, Ohio, lapkričio 
19 dieną. Dalyvaus akroniečių 
parengime. Tą dieną Akrono 
draugijos bendrai rengia pra
kalbas Lietuvos klausimu ir, 
abelnai, bus nagrinėjama viso 
pasaulio padėtis. Taipgi žada 
dalyvauti ir ‘Naujosios Gady
nės” redaktorius Stilsonas. Ak
rono draugijos kas metai pasi
žymi masinių mitingų rengimu 
Lietuvos klausimu. .■ « • . I » • . r

PATTERN B00K

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Uiiiversal Savings & Loan Ass’n.
RAŠTINE

UNIVERSAL SAVINGS and LOAN ASŠOCIATION yra pasirengus priimti jūsų jdėlius, 
už kuriuos mokame 3^% dividendų. Įdėliai apdrausti iki $500000 per Fedetal Savings 
and Loan Insurance Corp., Wašhington, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8500

NAUJIENOS 
' 1739 So .Saistei.Halsted St

Chicago, HL

Vardas

Adresas

Miestas
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mUJI0EN©S
The Lithuanian Daily Nears

Publlshed Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

173d South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant Sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

Roosevelto pergalė
Prezidentas Rooseveltas laimėjo daugumas balsų 39 

valstijose, kurios turi 468 narius “elektorių kolegijoje”, 
o jo oponentui Willkie’ui teko tik 9 valstijos su 63 elek- 
toriais.

Tai nepaprastai didelė pergalė, turint galvoje, kad 
skersai kelio prezidentui stovėjo tradicinis Amerikos 
žmonių nusistatymas prieš “trečią terminų”. Jeigu ne ši
ta kliūtis, tai republikonų kandidatas vargiai butų laimė
jęs bent vienoje valstijoje.

Bet kitu atžvilgiu Roosevelto laimėjimas yra dar 
reikšmingesnis. Jisai republikonus ne tiktai sumušė, bet 
ir privertė juos priimti pagrindinius dėsnius visos jo po
litikos, tiek vidaus, tiek užsienių.

Socialinė apdrauda, krašto ginklavimas, kooperavi- 
mas su Pietų Amerikos respublikomis ir pagalbos teiki
mas Britanijai — toki yra svarbiausieji bruožai tos poli
tikos, kuriai išreiškė pritarimą Amerikos balsuotojai ir 
kurią pasižadėjo remti opozicijos kandidatas.

Po antradienio balsavimų yra aišku, kad šitą Roo
sevelto administracijos nusistatymą Amerikos žmonės 
remia beveik vienbalsiai. Tokio minties vieningumo, pa
siekto ne prievarta, bet laisvu diskusijų keliu, Jungtinėse 
Valstijose dar, tur būt, nebuvo.

Demokratija Amerikoje parodė savo moralinę ga- 
lybę.

Pagalba Anglijai
Jeigu Europos diktatoriai laukė, kad rinkimai Jung

tinėse Valstijose sudemoralizuos Amerikos visuomenę, 
suardys santaiką jos viduje ir nukreips jos dėmesį nuo 
didžiųjų problemų, kurias iškėlė dabartinis pasaulio kon
fliktas, — tai jie labai suklydo.

Amerikos žmonėse šiandien gyvuoja stipresnė soli
darumo ir pasiryžimo dvasia, negu kada nors. Tai pabrė
žė ir republikonų kandidatas, kuris pralaimėjo rinkimus. 
Savo pareiškime vakar jisai ragino Amerikos žmones 
darbuotis sutartinai, kad kraštas butų apsaugotas ir kad 
Anglijai butų siunčiama pagalba.

Republikonų partijos vadai pirmiaus nuolatos truk
dydavo Roosevelto administracijos žingsnius šita kryp
tim. Kiekvieną prezidento sumanymą padėti demokrati
joms Europoje arba sustiprinti ginkluotas Amerikos jė
gas jie smerkdavo, kaipo “karo kurstymą” ir kaipo pa
vojingą Amerikos “kišimąsi į svetimus reikalus”. Iki pa
skutinės rinkimų kampanijos valandos jie dar vis bau
gino žmones, kad Rooseveltas savo smarkavimais ir “už
gauliojimais” totalitarinių valstybių diktatoriams įtrauk
siąs šį kraštą i baisiausias nelaimes. Bet Willkie’o pareiš
kimas šitai demagogiškai opozicijai turės padaryti galą.

Pagalba Anglijai nėra provokacija, gręsianti Ame
rikos saugumui. Priešingai, ji yra viena svarbiausių jų 
Amerikos apsisaugojimo priemonių. Ji yra vyriausias 
praktiškas uždavinys toje užsienio politikoje, kuriai iš
reiškė pritarimą Amerikos žmonės.

Darbininkų susipratimas
John L. Lewis nestengė suklaidinti Amerikos darbi

ninkų. Jie balsavo už Rooseveltą, ir daugiausia jų bal
sais Rooseveltas yra išrinktas.

Užtenka pažvelgti į valstijas, kuriose daugumas bal
sų gavo Willkie, kad tai pasidarytų aišku kiekvienam. 
Republikonų kandidatas laimėjo ekonominiai atsilikusio
se, agrikulturinėse valstijose: Maine, Vermont, Iowa, 
Kansas, Colorado, South Dakota ir t.t. O tuo tarpu Roo
seveltas paėmė viršų pramoningose valstijose, kuriose 
gyvena milionai pramonės darbininkų. Ir kiekvienoje tų 
valstijų pramonės centrai davė Rooseveltui daugiausia' 
balsų.

Reikia, tiesa, padaryti išimtį pietinėms valstijoms, 
kuriose pramonės visai nedaug. Bet čia veikia ypatingos 
sąlygos, kuriom susidarė, kaipo Pilietinio Kaęo pasėka.

Lewisas tikėjosi pakreipti republikonų pusėn angliai 
kasius ir plieno darbininkus Pennsylvanijoje, kurie pri
klauso CIO unijoms. Bet tų darbininkų balsai kaip, tik 
ir suteikė pergalę Rooseveltui Pennsylvanijoje. Tas pats

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams _______  $8.00
Pusei metų ..........„..........  4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiams ...............  1.50
Vienam mėnesiui .......... ...............75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija _____  3c
Savaitei .......    18c
Mėnesiui ..................   75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams .—------------- ---- ..ų.. $5.00
Pusei metų .........................  2.75
Trims mėnesiams ...........    1.50
Dviem mėnesiams ____  1.00
Vienam mėnesiui .,________ .75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose:
Metams ......  - $8.00
Pusei metų _____ _________ 4.00
Trims mėnesiams   _____  2.50
Pinigus reikia siųsti, pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

atsitiko ir visoje eilėje kitų valstijų, kuf CIO unijos tu
ri daug narių.

Darbininkai Lewisą atmetė. Jisai žadėjė, jeigu Roo
seveltas laimės, pasitraukti iš CIOA vadovybės. Jo parei
ga šitą prižadą išpildyti. Tai bus geriausias patarnavi
mas Amerikos darbininkam^ kokį jisai dar gali atlikti.

Kuomet John L. Lewis pasitrauks, tai Amerikos 
darbininkai judėjime galės susivienyti. O kai Amerikos 
darbininkai susivienys, tai šio krašto valdžia daugiaus 
nebepateks į rankas tų, kurie nori atgaivinti “senąją da
lybą”. . ; - •. 7
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SPECIALI “NAUJIENŲ” 
LAIDA

Vakar “Naujienos” išleido 
dvi laidas. Antroji buvo pa
švęsta pranešimams apie rinki
mų rezultatus. /

Iš visų lietuvių laikraščių tik 
“Naujienos” vakar padavė ži
nias apie prezidento Roosevelto 
laimėjimą ir apie rinkimų pasė
kas į kitas svarbesniąsias val
dines vietas krašte bei Illinois 
valstijoje.

DIDELĖ SENSACIJA

“Laisve” pranešė savo skaity
tojams labai didelę sensacijų, 
būtent: komunistų “Daily 
Worker” ir “Sunday Worker” 
griežtai pasisakė už komunistų 
kandidatus!

Kas butų galėjęs manyti, kad 
Browderio organas agituos už 
Browderį ?

Paskiausi pranešimai iš įvai
rių rinkinių distriktų Jungtinė
se Valstijose, sako, kad komu
nistų kandidatai į prezidentus 
ir vice-prezidentus yra gana to
li atsilikę rinkimų lenktynėse. 
Neatrodo, kad Browderiui šį 
kartų pavyks pasiekti Baltąjį 
Namų, nežiūrint to, kad už jį 
“griežtai išstojo” “Daily Work- 
er”. čV % '. •

NETIESA
Komunistai skelbia, kad in

formacijų šaltinį, iš kurio gau
na biuletenius žinių apie Lietu-’ 
vų “Naujienos” (ir kiti Ameri
kos lietuvių laikraščiai), suda
ro Lietuvos atstovybės.

Tai netiesa. Medžiaga tiems 
biuleteniams yra imama kuoile 
išimtinai iš laikraščių, kurie ei
na Lietuvoje. O jų paruošia ne 
diplomatai, bet Lietuvos laik
raštininkai, kuriems teko pasi
šalinti į užsienį, bėgant niuo 
bolševikų keršto.

Netiesa taip pat, kad visi esa
mieji arba buvusieji Lietuvos 
pasiuntiniai užsieniuose yra 
“smetonininkai”. Anaiptol. Dau
gelis tų pasiuntinių buvo pa
skirti dar prieš Smetonos lai
kus. Jie buvo palikti diplomati
nėje tarnyboje dėl to, kad Sme
tona neturėjo kuo juos pava
duoti. Antra vertus, kai kurie 
pasiuntiniai buvo gavę vietas 
užsieniuose kaip tik dėl to, kad 
jie buvo nepageidaujami tauti
ninkams Kaune. 

* X . »

Kazys Škirpa, Lietuvos pa
siuntinys Berlyne, yra ne tau
tininkas, bet greičiau vai. liau
dininkas. Jisai buvo Lietuvos 
armijos generalinio štabo virši
ninkas, kuomet Lietuvoje buvo 
Griniaus-Sleževičiaus valdžia.

LENINAS APIE DEMO- 
KRATIZMĄ

Paleckio oficiozas Kaune ra
šo, kad “Stalino Kbnstititcija — 
pati demokratiškiausia konsti
tucija pasaulyje”, bet jos “de« 
mokratiškumas” esąs ypatingos 
pušies:

“Stalino konstitucijos de
mokratizmas neturi nieko 
bendro su buržuaziniu šalių 
‘demokratizmu’, kur, anot V. 
I. LENINO, — ‘demokrate i 
yrft rojus ' ttirtihgiesiems, o 
siųstai beturčiams ir eksplo- 

. atuėjantiesiėms (turįut, nę»-

reta pasakyti “eksplhhtiioja- 
miesiemžh” —-'“N.” Red.)’.”
Bet kada Leninas tai pasakė? 

Tada, kada jisai “pučo” keliu 
jau buvo patekęs į valdžių!

Pirmiaus jisai sakydavo visai 
kitaip. Iki 1917 m. Leninas bu
vo Rusijos Social-Demokratų 
Darbininkų Partijos narys, o 
tos partijos programa reikala
vo demokratinės respublikos 
Rusijai: su lygia ir visuotina 
rinkimų teise piliečiams, slaptu 
ir tiesioginiu balsavimu; su žo
džio, spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų laisve; su asmens 
neliečiamybe ir kitomis “bur
žuazinio demokratizmo” savy
bėmis.

Daugiau kaip per dvidešimts 
metų Leninas šitų “btiržuazin; 
demokratizmų” gynė partijos 
susirinkimuose ir spaudoje, 
griežtai atakuodamas anarchis
tus, maksimalistus ir utopinin- 
kus es-erus, kurie sakydavo, 
kad demokratija tai — “siųs
tai beturčiams”. Dar prieš įsi
kuriant Rusijos Social-Demo
kratų Darbininkų Partijai 
(1898 m.) Leninas pradėjo 
skelbti demokratijos (“buržua
zinės”, o ne kokios ten kito
kios!) idėjų “Iskroje”.

Jisai už jų stojo ne tiktai per 
visų laikų, priklausydamas prie 
social-demokratų partijos, bet 
dar ir po spalių-Iapkričio per
versmo 1917 m. Juk, šaukda
mas Rusijoj liaudį sukilti prieš 
Kerenskio vyriausybę, Leninas 
žadėjo sušaukti Steigiamąjį Sei
mą, išrinkti visuotinu, lygiu ir 
slaptu ir tięsioginiu balsavimu, 
ir tas šeimas buvo sušauktas. 
Gruodžio mėnesį jisai buvo iš
rinktas, o sausio pradžioje 
(1918 m.) susirinko Petrogra
do Taurydos Rūmuose (Tavri- 
ečskij Dvorcc). Jeigu “buržua
zinis demokratizmas” yra nege
ras, tai kodėl Leninas už jį taip 
ilgai kovojo ir paskui pats ban
dė jį įvykinti?

Ar tai jisai norėjo pagauti į 
“siųstus” beturčius, kaip kad, 
anot jo, daro buržujai?

Jeigu jisai to norėjo, tai rei
kia pasakyti, kad jam nepasi
sekė. Nes, rinkdami atstovus į 
Steigiamąjį Seimų, Rusijos 
žmonės išrinko dvigubai dau
giau Lenino priešų, negu jo rė
mėjų!

Leninas pamatė, .kad demo
kratinėje santvarkoje jisai val
dyti negali, nes žmonės jo val
džios nepageidauja. Tuomet ji
sai ėmė demokratijų niekinti.

Vienoje pasakėčioje kalba
ma apie lapę, kuri norėjo paės
ti vynuogių. Bet vynuogių ke
kės kabojo aukštai, ir kiek ji 
nešokinėjo, ji negalėjo jų pa
siekti. Tuomet tas gudrus žvė
riukas tarė: “Tos vynuoges 
rūgščios!” — ir nubėgo savo 
keliu.

Panašiu budu ir Leninas su
galvojo aiškinti savo nepasise
kimą, sakydamas, kad demo
kratijos vynuoges esančios 
“rūgščios”.

Bet jisai buvo godesnis už la
pę. Kuomet Rusijos liaudis at
sisakė pasiduoti jo valdžiai ge
ruoju, tai jisai nepasitraukė į 
salį, bet pavartojo prieš liaiidį 
ar jos alstoyps ginkluotų jėgų.

O Lenino įpėdinis, ^limis, 
pa vė įdėjęs ta smurtu paremtą 
valdžią, pradėjo ją vadinti “de- 
inokratija” — tiktai ne tokia,!
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St. Miščikas-Žiemys

Tikybos klausimasRusijoj šiandien
(Tęsinys)

II.
Prasidėjo antras peri j odas ti

kybos klausimu Rusijoje: pa- 
kenčiamumo peri j odas. Ji nebe- 
virto baisia ir dargi iš dalies 
naudinga, nes nors ir skleisda
ma rukus, stengėsi žmones, ge
rinti, jų papročius, kultūrinti ir 
kaip ne kaip žmonėse doros 
principus, nors paremtus dievo 
baime skleisti, kas tik į naudų.

Kova prieš tikybų brutale jez 
ga buvo paversta įtikinimo an
tireligine kova. Pats tikėjimo 
faktas nebuvo paskaitytas vals
tybiniu prasižengimu, dargi tai 
nekenkė pavaldiniui gauti išti
kimybės liudijimų policijoje, 
nors ir su pastaba, kad tikintis. 
Tikėk, netikėk, bet buk ištiki
mas valdžiai, bet kadangi tiky
ba visgi ne visai pageidaujantis 
reiškinys, nes tikybinis fanatiz
mas, kuomet netarnauja val
džiai, visuomet pavojingas, bu
vo sustiprinta antitikybinė agi
tacija, bet švelnioje propagan
dos formoje.

Maža to, pradėta įdomautis 
tikyba kitais atžvilgiais, t.y. kad 
jai neturėtų įtakos kitos valsty
bės. Rusija nepakentė, kad bet 
kuri tikybine sekta, kokia ji ne
būtų, turėtų savo viršininkus ar 
ba jos vidaus santvarkoj turėtų 
įtakų tos pačios tikybos žmonės 
gyvenų ne Rusijos ribose, bet, 
už tai labai maloniai sutikdavo 
faktų, kuomet leiskime kurios 
nors kitos valstybės pravosla
vų bažnyčia pripažindavo Rusi
joje gyvenančio patrijarcho ar 
keno kito valdžių. Dargi galima 
sakyti rusų valdžia, ypač Sta
lino laikais stengėsi ir ragino 
rusų pravoslavų bažnyčių vesti 
pasauly agitacijų, kad visi pra
voslavai klausytų Rusijos ribo
se esančių pravoslavijos virši
ninkų nurodymų bei įsakymų. 
Ir kiekvieną tokį svetimos val
stybės pravoslavų atsidavimą 
Rusijos pravoslavų įtakai svei
kino.

Dvisiškijos persekiojimas vir
to ir pačioje Rusijoje tik pa
saka, nes dvasiškijh, lygiai, 
kaip ir kiti pavaldiniai buvo at- 
sakomingi lygiai prieš įstaty
mus ir bandžiumi nežiūrint ti
kintis ar ne, ddrgi netikintieji 
opožicijonieriai buvo smarkiau 
baudžiami, negu tikintieji.

Dvasiški j a Rusijoje vis daž
niau it* dažniau reiškė viešai 
mintį, jog valdžia tik pelnos to
kia palankia politika, nes baž
nyčia, nesikišdama į politinės 

kaip “buržuazinėse” šalyse, bet 
“nujioną kartų geresne!”

Apie lai, kad ji yra milionų 
kartų geresnė Stalinui, negali 
bud jokios abejones. 21 

intrigas ir užsiimdama vien ti
kybinių tiesų skelbimu, kurios 
liepia valdžios klausyti ir ku
rios doros taisyklės nei kiek ne
prieštarauja pačios valdžios 
skiepijamoms tiesoms, padeda 
dorinti žmones ir raminti prie
šus.

Ir juo toliau, juo labiau taip 
vadinama Bedievių organizacija 
neteko savo įtakos ir jos vei
kimas virto labai palšas ir gal 
iš dalies perdaug jos didelis vei
kimas nepageidaujamas, ypač, 
kad tai vienur, tai kitur dėl 
jos agitacijos įvyko dargi susi
kirtimų gatvėje už ką ir vieni 
ir kiti buvo lygiai baudžiami.

Šiandien dvasiškija nei kiek 
negali skųstjs Rusijos valdžia, 
nes ji ten turi pilnų laisvę 
skelbti savo tiesas ir skirtumas 
tarp likusio pasaulio, jog ne
turi jokios įtakos politiniame 
gyvenime.

Bet ir šituo įtakos neturėji
mu dvasiškija negali skųstis, 
nes paskutiniu laiku dargi taip 
vadinama oficialė partija, stali
nistinė—komunistų partija tos 
įtakos netenka ir viskas daro
ma neatsižvelgiant į kurių nors 
organizacijų ar partijų, bet į 
pavienių asmenų, sėdinčių vir
šūnėse. įtakų ir interesus. O 
kuomet valstybėje vyriausybės 
viršūnėms turi daugiau įtakos 
pavieni asmens arba intriguo
jančios be principų žmonių 
krūvelės, negali būti išimtimi, 
kad ir dvisiška grupele, jei ji į- 
stengs per ką nors prieiti prie 
vyriausybės viršūnių arba užin- 
teresuoti valdančius sluogsnius 
savo naudingume bendram 
valdžios išlaikymui.

Ir toks perijodas pravoslavi- 
niai bažnyčiai Rusijoje šiandien 
užėjo, nors tai gali būti jai ir 
pragaištinga, kaip tai buvo po 
Petro Didžiojo laikų.

III.
Šiandien prasideda trečias 

dvasiškijos perijodas ir tikybi
nės politikos pakeitimo perijo
das.

šį naujų tikybos klausinio 
sprendimą paskelbė “Pravda”, 
komunistų partijos organas.

Skaitant patį straipsnį, nieko 
veik nėgalėtnm suprasti kas gi 
pagaliau norima pasakyti. Jis 
labai “išmintingai” parašytas ir 
nieko įtartino negalima butų j- 
žiurėti, jei nesektum smulkinu 
Rusijos visą vidaus ir užsienio 
politiką.

“Ptavda” stato labai papras
tų klausimą: ar iki šiol vesta 
antitikybiiiė agitacija buvo tei
singa ar ne ir kame bendrai 
žmogaus tikėjimo pi*iėžast‘s?

Kaip matote, klausiniai esmi
niai ir svarbus, bet atsakymai 
daugiau. negu teįstf įr nąuįi,...

“Pravda” rašo, jog iki šiol 
vesta antireliginė agitacija bu
vo buržuazinio pobūdžio, nes 
rėmėsi ne materialistiniu isto
rijos supratimu, bet buržuazi
niu dėsniu, jog tikybos priežas
timi yra žmonių tamsumos. Gi 
sulik Lenino ir Stalino materia
listinio supratimo tikyba pas 
žmones atsiradus dėl nepasiten
kinimo žemišku pasaulio gyve
nimu. Taip sakant, žmogus 
siekdamas laimės ir nerasdamos 
jos čia žemėje, pernešė ją į an
trąjį pasaulį ir davė pamatų ti
kybiniai propagandai.

Ir iš šio taškaregio išeidama 
“Pravda” sako, jog jei šiandien 
Rusijoje yra tikinčiųjų, tai 
vien todėl, kad Rusijos gyveni
mas dar ne tiek laimingas, jog 
žmogus negeistų bent dangaus 
karalystės po mirties. Kitais 
žodžiais tanu n h anot J'l’rav- 
dos” tikyba pražus vos tik dan
gaus karalyste bus sukurta že
mėje ir tuomet žmonės jos ne
pageidaus kitur ir kunigai ne
teks tikybiniai agitacijai pama
to. Ir todėl “Pravda” pataria 
Bedievių Sąjungai Rusijoje rū
pintis daugiau, kad Rusijos 
darbininkai butų patenkinti sa
vo žemišku gyvenimu Rusijoje 
ir pasitikint savomis jėgomis, 
bet ne dievu to gerbūvio siek- 
t'J.

Tokia “Pravdos” teorija apie 
tikybas ir tokią teorijų nori 
primesti turėjus dargi Leniną. 
Maža to, tuo nori “Pravda” pa
sakyti, jog visa antireligine a- 
gitacija neturi pamato ir reikia 
tik gerinti gyvenimų žemėje ir 
skiepinti žmonėms dangaus ka
ralystės kūrimą žemėje pasiti
kint, savomis jėgomis ir tik jo
mis, o ne dievo malonėmis.

Beabejo kiekvienam, materia
listui tokia tikybos kilmė 
“Pravdos” išrasta, bus dideli 
naujiena, nes jei pirmapradis 
žmogus butų pradėjęs tikėti 
dievybe vien norėdamas geres
nio gyvenimo, nepatenkintas 
savo padėtimi, tuomet mes ti
kybų surastume tik pas gerokai 
jau kultūroje pakilusius lauki
nius žmones, o ne pas primity
viausius.

(Bus daugiau) 
I

Perka arklius ka
riuomenei

SAN DIEGO, Cal., lapkr. 5 
d. — 'Karo vadovybė praneša, 
kad kariuomenei bus nupirkta 
26,000 arklių. Arkliai privalo 
būti stiprus, sveiki.

Arkliai perkami ne pasilinks
minimo tikslams, bet juos ma
noma naudoti .sunkiems kariuo
menės darbams. Jie bus nau
dojami tokioms karo operaci
joms, kur motorizuotos kariup- 
menčs dalys negali veikti rei
kalingu smarkumu. Už arklius 
bus mokama nuo 150 ligi 175 
dolerių.
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KAIP DVI TAUTOS KARIAVO
PASAKA

Viename žemės krašte 
no kuzmėnai, kitame —

gyve- su šešiom grivinom atsiėjo! Kas 
lukė- per burtai?

nai, o jų tarpe — upė.
Žemė —- vieta ankšta, žmo

nės — gobšai ir pavydus, o to
dėl tarp žmonių dėl mažiausio 
n.eko peštynės kyla. Truputį 
kam kas nepatiko — tuoj 
‘•ura!” ir — į snukį.

Susipeša, sumuša vieni k.tus 
ir ima pelną — nuostolį skai
čiuoti. Suskaičiuoja ir stebisi: 
rodos, ir mušėsi gerai, be jokio 
gailesčio kirto, o išvada — ne
apsimokėjo.

Galvoja kuzmėilai:
—Ko vertas hikėnas? Visa 

kaina jam — septynios kapei
kos, o užmušti jį tisas rublis

PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE 
Pradedant Šeštad., Lapkr. 9 d.

Bus rodoma pirma filmi atga
benta Chicagon po 11 mėnesių!

“THE GREAT 
BEGINNING”

Galinga dramatizacija naujų žmo- 
nybės įvertinimų ir doros taisy
klių. EKSTRA! Vėliausios rusų 
A * ■ ■ m ■ 4a žinių filmos.
X T 11 n I f! Van Buren St. prie

• wMIV Michigan Avė.
(Buvusis “Sonotone”) OP/į iki
ŠEŠT. ir SEKM. p. p.

(su taksais)

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gaut' už $1.00. Per paštą 
šiuri iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

O lukėiiai taip pat skaičiuo
ja:

—Gyvas kuzmėnas, jo paties 
nuomone, nė skatiko nevertas, 
o nugalabyti jj devyniasdešimts 
kapeikų atsiėjo! Kas per vel
niava ?

Bet bijo vieni kitų ir iš bai
mės nutaria: \

—Reikia ginklų daugiau į i- 
gyti. Tada karas greičiau sek
sis ir galabijimas pigiau atsieis.

O pirkliai jų kemša pinigines 
ir šaukia:

—Vyrai, tėvynę gelbėkit! Tė
vynė brangiai kaš uoja!

Prisigamino ginklų be skai
čiaus, pasirinko patogesnį laikų 
ir vėl pradėjo vieni kitus nuo 
žemės paviršiaus šluoti. Mušė
si, mušėsi, nugalėjo vieni kitus, 
apiplėšė ir vėl ėmėsi pelnų— 
nuostolį skaičiuoti. Vėl velnia
va !

—Agi, — sako kuzmėnai, — 
pas mus kažkas negerai! Andai 
už rublį šešiasdešimts lukenų 
nudobdavom, o dabar, štai, už 
kiekvienų nugalabytų dūšių po 
16 rublių išpuolė!

Liūdna kuzmėnams. Nelinks
ma ir lukėnams.

—Prastai, — sako. — Taip 
brangiai karas atsieina! Nors 
imk ir mesk!

Bet, kaip atkaklus žmonės, 
ėmė ir nutarė:

—Keikia, broleliai, gaįabiji- 
mo technikų geriau patobulinti!

O pirkliai pinigines kemša ir 
šaukia:

—Vyrai! Tėvynė pavojuj! — 
ir patylom vis kainas vyžoms 
kelia.

Patobulino kuzmėnaii ir Inke
liai galabijhno technikų, nuga
lėjo vieni kitus, paplėšikavo, 
pradėjo pelnų — nuostolį skai
čiuoti — nors verk: gyvas žmo
gus nieku vertinamas, o už
mušti jį vis brangiau atsieina!

Taikos metu skundžiasi vieni 
kitiems:

—Pražudys mus tokie daly
kai! — dejuoja kikenai.

—Visai pražudys! -— pritaria 
kuzmėnai.

Vienok netrukus kažkieno 
antis ne nuo to kranto į upę 
įbrido — ir vėl susikibę.

O pirkliai, mašnas kimšdami, 
veršiena:

—Tos asignacijos tiesiog nu
kamavo! Kiek nebūtų — vis 
permaža!

Septynerius metus kariavo 
kuzmėnai su lukėnais, lupo vie
ni kitus be jokio pasigailėjimo,

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

Turtas virš - - - - $5,500,000.00 
Atsargos fondas virš - - $400,000.00 
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 r't

MNGS
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVING9 FEDERALLY 

INSURED .
4192 ARCHER AVENUE

miestus naikino, viską degino, 
net penkerių metų vaiku, iš 
kulkosvaidžių šaudyti vertė... 
Iki to prisikariavo, kad pas vij- 
nUS tik vyžos bepaliko, o pas k.
tus — tik kaklaryšiai: šiaip gi 
tautos plikos vaikščiojo. Nu
galėjo vieni kitus, paplėš.kavo, 
vėl ėmėsi pelnų — nuosto.į 
skaičiuoti — ir apstulbo ir tie 
hį ame. Tik mirkčioja akimis 
ir murma:

—Deja, vyručiai! Galabijimo 
darbas tikriausiai ne pagal imt- ■ 
sų kišenę! Tik pažiūrėkit: kifek- 
vienam nugalabytam kužiiiCnib 
po visų Š.iiitų rublių išėjo! Bi
tinai reikia griebtis kitokių 
prie priemonių!

Pasitarė, pasišnekėjo , ir iš
pylė visu buriu į krantų. O ki 
tame krante priešai stovi, taip 
pat visas būrys. Žinoma, var
žosi, žiuri vieni į kitus ir, ro
dos, gėdijasi. Pas varžė, pasigė
dijo — ir rėkia nuo vieno kran
to į kitų:

—JųS ko?..
—Mes — nieko! O jus?..
—Ir mes — nieko!
—Mes taip sau išėjome į upę 

pasižvalgyti!..
—Ir mes!..
Stovi, pasikaso, kai kurie gė

dijasi, kiti — dejuoja nusimi
nę. Paskui vėl rėkia:

—O pas jus diplomatų yra?
—Yra! O pas jus?
—Ir pas mus!..
—Mat kaip!..
—Šit kaip!...
—Bet juk mes kuo kalti... 

kad...
—O mes? Juk ir mes nekal

ti!...
Suprato vieni kitus, čiupo, 

paskandino diplomatus upėje ir 
ėmėsi kalbėtis rinitai:

—Ar žinote, ko mes atėjom? 
—Lyg ir žinom...
—Na, o ko?
—Taikytis norite.
Nustebo kuzmėnai:
—O iš kur gi jus tai žinote?
Lukėnai šypsosi ir sako:
-—Nagi,; ir męs to paties atė

jome! Per daug jau brangiai 
karas atsieina!

—Taigi, — sutinka kuzmė- 
nai.

—Nors jus ir sukčiai, bet ge
riau gyvenkime taikiai! Gerai?

—Nors jus taip pat vagys, 
bet mes sutinkam!

—Eikšekit gyventi broliškai, 
dievaž, pigiau išeis!..

—Eikšekit!
Linksma pasidarė visiems. 

Šoka, dūksta, kaip pašėlę, lau
žus užkure, merginas vieni nuo 
kitų vilioja, arklius vagia ir 
šaukia puldami kits kitam į 
glėbį:

—Broleliai, kaip gerai! Ar 
netiesa?! Nors ir... taip sa
kant...

O kuzmėnai atsako:
....—Brangieji! Visi mes — vie
na siela, vienas reikalas! Nors 
jus, žinoma, ir... bet — tiek to!

Nuo to laiko gyvena kuzmė
nai ir laukėnai ramiai ir taikiai. 
Kariškus dalykus visai mete, o 
plėšikauja ir apgaudinėja kits 
kitų palengva, civiliškai...

Na, o pirkliai, kaip ir visada, 
gyvena, kaip Dievo' liepta...

NEW YORK. — r willue IR JO ŽMONA BALSUOJA.
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Atminkit—nėra puikesnio alaus už tą gamin
tą čia pat Chicagoje. Bukit ištikimi savai 
apylinkei.

Lai Jūsų Skonis Sprendžia

tyou/i ftetct Pafitu

ELI)
LOAN ASSOaATtONofChicago
JUSTIN MACKIEWIČH, Pres.

Vai. 9 iki 4. Ser. ,9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

Tel VIRginla 1141

JACK SWIFT'

Palengvinti 
Vargams

666
SLOGŲ

SKYSTIS 
TABLETAI 

MOSTIS 
NOSIMS LAŠELIAI 

COUGH DROPS
Mėginkit “Rub-My-Tism”—Puikus 

Tepalas

HRIIJGEPOBT roofing and 
SHEET METAL CO.

rzib S. Halsted M. v’<.ior>
Stogus, anas, stogiartgiuf ir 

sienų apm u Ai mus.
i Misome bet Ra. Atnaujiname Oe» .

<a Darbas* užtikrintas pilna 
apdraustas

b —^—**^*»*«^

Rėmkite Lietuviški 
Žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL L1QUUF 
CO. - Wh<»lesal»
4707 S Halsted Si

Te) Boulevarn

Bukit Malonus
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0323—Chicago 

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

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

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBĖS 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grisii
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois
Phone: YARDS 1001

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Šaukit Tel. VICTORY 0u66

• FOTOGRAFAS

Klausykite 
“Bowler’s 

Broadcast” su 
Hal Totten 

WCFL 
Kąsdien 6:30 
v. v. išskyrus 
šešt. Sekm. 2 

vai. popiet, j

T
lH6 CYPLOREPS

ARE 
THUNDERSTRUCK 

0Y THE 
OtSCOVERY 

OP HUGE 
FOOTPRINT3 . j 

AT THE VIRY 
SOUTH POLE

HEFte AFtE MOR£,OlFFERENT KlNDS OF 
FOOTPRINT& THERE WAS A PARTY OF 
THEM LET ’6 FOLLOW THEM /

uihdF;

AŽNAI per susirūpinimą 
asmeniškais šių dienų reikalais 

net ir visiškai neformalios gerų draugų su
eigos ima laiko įsisiūbuoti.

Pamėginkite po biskį Monarch 
Alaus, kad prašalinti pirmutiniškų re
zervą, stimiuliuoti draugiškumą ir padėti vi
siems turėti gerą laiką jūsų parėję. Jei no
rite žinoti “kodėl Monarch Alaus”
Užsakykite keisą šiandien ir

Brewing Companyompany

............................ 111 1

WITH OUR DOG TEAMS.
THE TRAIL HEAD5 FOR 

THAT MOUNtAlN RANGE 
m ON THE HORIZON.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

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

>13.50
$50.00

RAUDONGYSLIV fiH
Išėmimas ir Llgon. Cv«UU
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba -----
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija 
ir vaistai ..................

$2.00
>1.00

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzlc Avė. Chicago

Barčus
RYTINE lMb‘o 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien niio 8:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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Vaikas ir Mokykla I
Rašo L NARMONTAlTfi j

šalčiai ir Apsauga.
Ruduo baigiasi, Dienos-1 įli

pa šaltesnes ir oras mainosi. 
Dabar vaikai pradeda pareiti 
namo su šalčiais, skaudančiom 
gerklėm, kosuliais ir su įvai
riomis ligomis. Daugumo šių 
mažesnių ligų galima išvengti 
arba sutrumpinti jų besi tęsimą.

- Vaikas parėjęs iš mokyklos, 
skundžiasi, kad jis nesijaučia 
gerai* neturi apetito arba tUrl 
mažų šaltį. Jis turėtų tllojau 
būti paguldytas į lovą ir šiltai 
apklotas. Galima jam duoti len
gvai ir neperdaug valgyti ir šil
to gėrimo (pav. “lemonade”) ir 
leisti jam ramiai gulėti. Jeigu 
vakare vaikas nesijaučia geridii, 
visados apsimokėtų gydytoją 
rašaukti, kad nebūtų a bejok ė 4 
dėl vaiko sveikatos.

Daugumas mot nų turi pa
protį duoti vaikui naminių vai
stų liuosavimui vidurių, kniį) 
tik vaikas nusiskundžia nesi
jaučiąs gerai, šis paprotys yra 
pavojingas, nes vaiko sirgulia- 
vimas gali būti nuo uždegimo 
aklos žarnos (“apend eitis*’) J 
Daktarai nepritarė šioj ligoj 
duoti vaisių dėl paliuosaviriio 
vidurių, nes ta žarna guli truk
ti ir vaikas gali numirt’. Tad 
visuomet yra geriau pašaukti 
gydytoją, nors vaikas ir turi tik 
mažą šaltį. Taip darant gilinta 
išvengti tolimesnių vargų TF’het, 
išsaugoti vaiko gyvastį. X isa- 
dos yra pigiau visais atžvilgiais

Gražus pasielgimas 
neša gražius 
dividendus

Visam musų gyvenime, kaip 
socialiam taip ir biznio reika
luose, mes ieškome žmonių, ku-. 
rių draugijoj jaučiamės ramiai,1 
smagiai. Mes ieškom tokių žmo
nių, kurių pasielgimas neužgau
na mus ir kurių draugijoj jau-
čiamės visai jaukiai. Nėra nie
ko, kuris atsieitų mažiau, ir tuo 
pačiu laiku yra didelės vertės* 
kaip gražus pasielgimas.

Gražus pasielgimas gali reik
šti daug dalykų. Gali būti mo
kėjimas gražiai naudoti šakutę 
ir peilį prie stalo. Gali būti ma
lonus ir gracijingas sutikimas 
naujos pažinties, o gal ir nuė
mimas kepurės moterų draugi
joj.

Man vis prisimena, kaip vie
ną labai šaltą dieną, žmogus 
eidamas gatve sustojo prie ker
tės, kur apskuręs ir nuo šilčiu 
drebantis vaikutis pardavinėjo 
laikraščius, klausė jo: “Blednas 
mažuti, argi tau nešalta čionais 
stovėti?” Su šypsena veidelyj ir 
malonia šviesa akutėse vaikutis 
atsakė: “Taip, man buvo labai 
šalta prieš Tamstos a4 ėjimą?’ 
Ir kągi tas reiškė. Juk tai buvo 
vien tik gražus pasielgimas iš 
pusės to žmogaus. Vienok tok# 
pasielgimas atnešė šilumą ir 
linksmumą tam biednam vai
kučiui, kuris gal per visą dieną 
nebuvo girdėjęs nė vieno malo-r 
nesnio žodelio.

Bukime tikrai užinteresuotd# 
žmonėmis. Ieškokime gėfo, 
linksmo ir saulės šviesos gyv<- 
n'me, vietoje tamsos ir šešėlių. 
Bukime linksmos, mandagios ir 
geradėj ingos. Neužgaukirrte yte* 
na kitos jausmų, nedarykittiė 
nieko, kas galėtų suteikti kairi

Akį patraukianti suknia su tunikos efektu

pašaukti gydytoją anksčiau, ne
gu kada yra per vėlu.

Yra geriau patraukti vaiką 
iš mokyklos ant poros dienų, 
jeigu jis turi šaltį arba nesi
jaučia gerai. Taip darant mo
tina sumažina progą vaikui už
sikrėsti blogesnėmis ligomis, 
kada vaikas yra silpnesnėje 
sveikatoje ir neduoda kitiems 
vaikams pagauti šaltį nuo jos 
vaiko — geriau yra kad vaikas 
pamestų porą dienų mokyklos 
klasės, negu porą savaičių arba 
mėiiesių. Vaikas pasveikęs ir 
Sustiprėjęs, ilgai neatsiliks nuo 
kitų.

Mokyklos gydytojas ateina 
kas rytą į viešas ir privatines 
pradines mokyklas. Jis apžiūri 
tuos vaikus, kuriuos mokytojos 
jam prisiunčia. Jis ieško vien 
tik apkrečiančių ligų. Vaikus, 
kuriuos jis randa su tokiomis 
ligomis, jis nusiunčia namo su 
rekomendacija, kad tėvai savo 
gydytoją pašauktų prižiūrėti jų 
vaiką.

\raikas, parėjęs namo su pa
reiškimu, kad gydytojas jį pa
siuntė namo, yra sergantis ir 
tankiai turi apkrečiamą ligą.' 
Reikia tuojau pašaukti gydy.o-i 
ją. Vaikas pasveikęs, gaės gįž- 
ti j mokyklą tik gavęs iš d.ik-1 
taro leidimą. Šita procedūra ap-- 
saugoja visus vaikus.

Tad saugokite vąikų sveika
tą, nes sveikata yra jų brange
nybė,

ridrs skausmų. Mėginkime su
teikti ir palikti nors ir mažiau/ 
šio smagumo, kur tik einame. 
Virš visko, bukime mandagios., 
atsargios, nežiūrint kokios ap
linkybės..

Busime maloniai nustebintos 
kokius dividendus gražus pasi
elgimas moka. Pačios irgi busi
me žymiai linksmesnės. Pada
rysime draugus kur tik eisime.

—Taitikaš

MOTERYS ŽVEJO- 
TOJOS

Moterų žvejotųjų skaičius A- 
merikoje pasiekė naują rekordą 
sporto pasaulyje bėgyje 1939-40 
sezono, pasidaugindamas net 
ant trijų šimtų nuošimčių.

Per 220,000 moterų žvejoto- 
jų gavo leidimus žuvauti pa- 
skut.’nį sezoną, pagal statistiką 
SiiV. Valstijų.

Valstijos, kurios turi specia
lius leidinius moterims, kaip tai 
Colbrado, ConnecticUt,. Indian t, 
lowa, Micliigan ir Utah, rapor- 
taVo pardavimą 190,688 leidimų 
moterims.

Massachusetts raportuoja, 
kad 17,291 leidimai buvo par
duoti moterims ir vaikams, —- 
hloterų skaičių tačiau nepridū
rė atskirai.

Statistika iš Mississippi re- 
korduoja pardavimą 2,654 žve- 
jolojų leidimų šeimynoms, kuo- 
mfet Minnesota turi rekordą pir 
kime 26,433 leidimų per vyrus 
ir žihonas.

Skaičius 220,000 išduotų lei- 
diihų moterims žvejotojoms, 
tačiau dar neparodo tikrąjį 
skaičių moterų Šioje šalyje, ku
rios yra žvejojimo pasėkėjęs. 
Dauguma valstijų paliuosuoja 
moteris nuo leidimo reikalą vi
ntų; kitos valstijos neturi at
skirų rekordų, nes tose valsti*

I
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I

y'‘ toj;Teikia,netikėtai kur .išeiti, ir; už!'didelius pini
gus; .negalėtumete/geriau, pasipuošti kaip su šia iiėįSąprąs- 
taį gražia juodo “erape*! 'suknią. Su tunikoš efektu, su 

/ su gražiai 'papuoštu kišenaičių — ji 
akį. • Kas > svarbiausia; ji .lengva pasiūdin

ti; nereikalauja perdaug medžiagos ir todėl yra prieina
ma kiekvienos? moters ‘‘kišenini”. Suknios kaklą galima 
papuošti auksinėmis sagutėmis ir tas tik pabrėž’a jos gra 
žias linijas. Y ra ir diržas, kurio sagtis privalo būti pana 
ši sagutėms, ■ /

Formą šitai sukniai galima gauti nuo 12-to iki 20-to 
dydžio. Tai tik vienas pavyzdys gražių suknių, kurias ga
lite pasisiūdinti, pasinaudodamos “Naujienų” madų pavyz
džiais. Prisiųskite 15 centų “Naujienoms”, aiškiai pažyme- 
damos reikalingą dydį. Adresas: “NAUJIENOS”, Madų 
Skyrius (Pattern Dept.), 1739 South Halsted Street, Chi
cago, Illinois.

kvoidųotu sijonėliu, 
tiesiog traukia

jose kaip vyrai taip ir mo'.erys 
turi išimti panašius leidimus; 
tūkstančiai moterų yra taip va
dinamos “Salt water” entuzias
tės, ir joms nereikalinga gauti 
leidimas žuvauti, išskyrus Cali- 
fornią ir kaipo negyventojos 
Louisianą. Kartu šios grupės 
reprezentuoja kelis milijonus.

“Moteris” buvo pirmoji prie 
Žaslis,,/kurią Iowa valstija pa
minėjo, už padidėjimą ant dau
giau kaip $44,000 žvejojimo lei
dimo įplaukų už praeitą sezi)1- 
ną. ■

Moterų žvejotųjų gabumas 
vis auga ir jų pripažinimas šio
je srityje d idėja. Per paskuti h i 
dekadą penkios valstijos — Co- 
loi’adid, ; N,orth: Carolina, Penu • 
sylvaina, Connecticut ir We$t 
Virginih; 4^ /pkškyrė tani tikras 
vietas vien dėl moterų žvejoto- 
jų; trys valstijos paskyrė mo
teris paukščių įr žuvų depar
tamentų pėrdetinėm' sdviį nio- 
turų kolegijos dabar turi kur
sus tąip vadinamam .* fly fish- 
ing”; ;ir 26 aukštosios mokyk
los turį: klases specialiai dėl 
meškeriavimo. Tokias klases 
turi net it. kolegijos ir univer- 
sitetai devyniose valstijose.

GERAI šEIMININKeMS 
ŽINOTI, KAD

Duonos ir pyragaičių dėžės 
rrikalauja atydaus valymo ir 
gero išvędinimb ir išdžiovini- 
ino prieš pripildai! L Ilgesnis 
laikymas ir skonis kaip duonos, 
taip ir pyragaičių daug pri
klauso nuo to, kaip prižiurę los 
dėžes, kuriose jie laikomi.

O d ‘ 0
Jeigu norite truputį atmainy

ti būdą padavimo spanguolių 
košės stąlan, įdėkite po šauks 
..taką košės į armėnišką s’yvą 
(“apricot”) ir atneškite stabu 
ant tacos papuoštą su šalumy- 
nais. Bus dailu pažiūrėti ir ska
nu valgyti, r—Kaimynka. .

MOTERIS KALBA
Anglijos moterys labai susi

rūpinę dėl to, kad jos pražudo 
savo anglišką pilietybę, jė’gu 
apsiveda su svetimšaliu pabė
gėliu. Dauguma tnotėrų yra, 
taip sakant, “without a count- 
ryY po tokių vedybų._ __ ___ 1.. ....
Gar ginkitės “N-nose’’

■ . ■

Veda N na

KĄ MES ŽINOME APIE MUSŲ 
PLAUKUS
(Tęsinys)

Tinkama priežiūra
Plaukus reikia plauti kas sa

vaitė arba bėgyje dešimts die
nų, kad palaikyti juos švariai 
blizgančiais ir šviežiai atrodan
čiais.

KAS MAN PATINKA
“Naujienų” Moterų Skyriuje, 

kas ketvirtadienį telpa gtažių ir 
naudingų straipsnių. Nors vie
name puslapy ir labai sunku 
ką nors daugiau ir įvairiau pa
tiekti, bet ligšiolinės to sky
riaus redaktorės a. a. Maria 
Jiirgelionienė ir dabartinė gerb. 
Nora Gug’ene, — tikrai suge
bėjo ir sugeba palaikyti įvai
rumą, ir tikiu, kad didelis skai
čius lietuvaičių džiaug usi skai
tydamos ir d (Ižiuojasi, kad ir 
mes lietuvės moterys norim ir 
galim spaudoje dalyvauti ir bū
ti naudingomis.

\7ienok vieno dalyko šiame
Pirmiausia reikia plaukus la

bai gerai su šepečiu iššukuoti. 
Tas reikalinga dūl to, kad plau
kai pasiliuosuoja ir tada leng
viau juos gerai sušlapinti.

Antra, būtinai gerai masa
žuokite odą laike plovimo, nes 
tas ją stimuliuoja.’

Geriausia priežiūra, kurią ga
lite suteikti savo plaukams, yra 
užlaikyme galvos labai švariai. 
Tada alyvinės gilės gali tinka
mai veikti. Regul’aris naudoji
mas šepetuko šukavime plaukų 
stimuliuoja kraujo cirkuliac ją 
plaukų šaknyse.

“Shampoo” arba muilas, kurį 
mes naudojame plovime musų 
plaukų turi labai svarbios reikš
mes užlailųyme plaukų švariais 
ir šviežiais. —Betty Sann

(Bus . daugiau)

MADOS
Veda Nelda Gražiutė

Vėlybam rudenyj ir anksty
voj žiemoj baltos skrybėlaitės 
bus lab&i populiarios. Jos bus 
padarytos iš minkštų plunks- 
nučių ir iš aksomo ir papuoš
tos gėlėmis ir su “veils”.

Tokios skrybėiaitės bus ypa
tingai įdomios, kuomet bus dė
vimos su juodais ar rudais ko
stiumais.

Didžiumoj šios skrybėlaitės 
yra mažos ir įvairiausių formų. 
Bet “turbar.s” bus populiariau
sios.
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iKino-Tea traSi 
Į A ( M O V I E S ) A į 
anmillllllKIIHH HtHIIUH IHUIU III HIHKimUIIIHlIUIIItUKl”

Šią savaitę buvo sulošta di
džiausia drama, kurią galima 
kada pasaulyj pamatyti. Ameri
kos žmonėš paliko savo darbus 
per visą šalį ir rimtai, su pa
siryžimu žingsniavo į balsavi
mui užsakytas vielas. Balsuoto
jų skaičius labai padidėjo; link
smas reiškinys demokratijos 
kol kas sve.ko gyvavimo šioj 
pusėj Atlantiko. Mat, musų tra
dicija, laisvų minčių istorija il
gesnė, netaip dažnai sutrukdy
ta, kaip kitur.

Pasisakius už savo įsitikini
mus, žingeidi!, padaryti prilygi
nimus su kitų nusistatymais. 
Dėlei išimtinai žinių progreso 
muvėse paimkite porą valandų 
atsitolinimo nuo radio ir užėn 
kitę į.“TeIenews” teatrą, kuris 
kaip tik tokiais programais 
specializuojasi.

Ir šią savaitę ypatingai geras 
laikas kuo pilniausiai įvert’nti 
Charlie Chaplino “The Dicta- 
tor” ar Apollo ar Roosevelt tea- 

I tre. \ ‘
Ligi kito perskaitymo...

Suzanna Viliutė

Laiko poziciją
Negaliu praleisti nepriminus 

p-lės Luizos Narmontaitės pa
siryžimo laikyti poziciją pasi
žadėtame darbe. Jos asmejybė 
primena mums, jog yra žmo
nių, kuriais galima pasitikę.i. 
Nežiūrint, kad ji yra mokyto
ja, šeimininke ir slaugė, ji vis
gi randa laiko kas savaitė pa
rašyti savo kohimną ”Vaikas ir 
Mokykla”, kur rišami įvairus 

i klausimai mokyki.nio amžiaus 
vaikams ir jaunuo.iams. Tai 
yra labai gražus p-lės L. Nar
montaitės pasišventimas, kinis 
atneša naudos daugeliui moti-

skyriuje tai tikrai pasigendama. 
Tai skaitytojų atsiliepimo. Kaip, 
būtent, joms vienas ar kitas 
straipsnis patiko ai* kokių tru
kumų turėjo, ar kaip bendrai 
visas skyrius patinka. Toks at
siliepimas, pastabos ar kritika 
suteiktų žinių redaktorei, nes 
ji žinotų skaitytojų pageidavL. 
mus; leistų suprasti autorėms 
tilpusių straipsnių, kas ir kaip 
buvo jų straipsniuose supras
ta ir kaip įkainuota; na, ir pa-Į 
galiai! suteiktų gyvumo tam 
račiam skyriui. Gal aš turiu 
klaidą, bet iš patyrimo svetim
taučių spaudoje man tie daly
kai patinka ir manau, kad yra 
naudingi. Skaitytojos dažnai 
randa Moterų Skyriuje joms 
patinkančių ar naudingų straip
snių, bet joms net gal į galvą 
neateina, jog, mažas,, laiškelis 
M. Skyr. redaktorei padarytų 
daug naudos, o skaitytojai im
tų gal tik keletą minučių savo 
nuomonę tame laiškelyj pa
reikšti. Tad, sesulės lietuvaitės 
matydamos, kaip amerikiečiai 
savo spaudoje stengiasi pa
reikšti savo nuomonę ir pada
ryti jų spaudą įdomesnę, gy
vesnę, padarykim tą pat ir mes. 
Atsiminkim, kad musų nuomo
nės pareiškimas gali atnešti 
naudą musų lietuviškai spau
dai, musų kultūrai.

Man patinka
Mano krūtinė jau seniai pri

sipildžiusi dėkingumu M. Sky
riaus šioms bendradarbėms: 
Sonja, Tamsta esi meistras li
teratūros dirvoje! Eilės, kurias 
rašai, išvedžioja mus po gim
tąją šalį, apverkia musų šalie> 
likimą ir vėl suteikia ryžtumo 
kovoti, nepasiduoti, parodo, kad 
mes lietuviai verti gyventi ir 
būti pavyzdžiu kitiems. Tams
tos rašybos stilius taip papras
tas ir taip prieinamas skaityto
jo minčiai, kad gali jį nusives
ti kur tik nori; banguojančio 
okeano vilnimis ar padangių 
dausomis. Tad nepašykštėk, 
Sonja, mums savo meisteriškų 
kurinių. Ačiū taipgi už Van
dos Dienoraštį, jis labai gyvas 
;r įdomus.

Adelei
Ačiū, mieloji, kad ir Kalifor

nijoje būdama neužmiršti, kad 
daug kas ilgisi ne tik kaipo as
mens, bet ir kaipo gabios ben
dradarbės, gražių raštų. Aš il
gai atsiminsiu “Baltas Ramu
nes”. Tame straipsny įdėjai sa
vo sielos kančias ir užkariavai 
visų skaitytojų širdis ir gilią 
simpatiją. Tavo atvira siela pa
rodė mums, kokia gili ir tauri 
tikroji meilė yra. Gaila, kad 
jaunoji lietuvaitė žurnalate, 
ponia Genovaitė Gullehorn tu
rėjo taip skaudžiai nukentėti 
sveikatoje. Linkiu jai greit su
stiprėti ir mums ką nors para- 
syti- ... ..

nų ir vaikučių labui.

Grožis ir mados
Nors šioms kohimnistėms už

leidžiamą tik maža puslapyje 
vietelė, bet gerbiamos Mini ir 
Nelda sugeba ir keliais žodžiais 
daug ką pasakyti. Skaitytojos, 
kurios jų patarimus, .seką, daž
nai gali jais pasinaudoti.

Suzana Viliutė
Dažnai pagalvoju, ar lik ji 

nėra profesionalė veikalų kriti
kė; o jeigu ne, tai kodėl? Ji 
toj srityj yra geresnė už ge
riausi. Taip, panelė, Tamsta 
labai gabiai veikalą apibudini.

Patarimai virimui
Daugel kartų gaila man, kad 

mažai namus khaunu ir netu
riu laiko tais išsamiais recep
tais pasinaudoti, bet tikiu, kad 
daugel moterų, kurioms lemta 
dažniau namuose “viešėti” tik
rai jais džiaugiasi.

Nė nepajutau
Kiek aš čia prikalbėjau, iš to 

jau galite numanyti, kaip šį 
skyrių su visais jo bendradar
biais myliu ir tvirtai tikiu, kad 
ir kitos skaitytojos myli. Taigi, 
kas gali rašyti, kas nerašot, tai 
nors pasakykit kas jums patin
ka, o šio skyriaus vedėja ir 
skaitytojos bus jums dėkingi.

M. F. Y-nė.

Tarp kai kurių šiaurinės A- 
merikos indijonų yra paprotys 
nukirpti našlės plaukus ir už
ginti jai vėl ištekėti, kol plau
kai neataugs iki originalio ilgu
mo.

Į Maistas į
4 Veda MORTA RUG1EN®

S s

Francuziškas
Padažas

1 kenas pomidorų sriubos
1 puodukas alyvos
1 puodukas acto
% puoduko cukraus
1 šaukštukas druskos
2 šaukštukai sauso muštardo.
2 Šaukštukai paprikos
1 šaukštas Worcestershire soso.
Sudėk viską į gilų indą ir gerai 

plak apie 3 minutes laiko, geriau
siai su mechanišku plaktuvu. Jei 
pageidaujaina, galima pridėti 1 gal
vutę česnako į butelį, kuriam pada
žas yra laikomas.

PRIKIMŠTA VERŠIUKO KRUTINĘ

Jeigu iš bučerhfe perki, tai tegul 
bučerys padaro ‘‘kišenę”, o jeigu 
namie taisai, tai pats ilgu peiliu 
padaryk kišenę. Tą kišenę prikimšk 
mišinio iš duonos ir bulvių ir už
daryk ją su ęlahtų šipuliukais. Pas
kui įdėk į pečių, aut viršaus uždėk 
riebią kiaulienos riekutę. Kai ap
kepa karštfetne pečiuje, tai sumai
šyk ir tegul baigia kepti. Sykiu 
gali ir bulves iškepti: nuskustas 
įdėk į tą pačią blėkę.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
rios garsinai “NAUJIENOSE"

f



Ketvirta^,, lapkričio 1040

Įspūdingas Buvo 
Cicero Kareivių 
Draugijos Banketas

dalyvavo daug svečių; 13 
gavo garbės dovanas

CICERO. — Praeitų sekma
dienį Liuosybės svetainėje iš 
po t ryto buvo “judėjimas”. 
Įvyko Draugystės Lietuvos Ka
reivių metinis parengimas.

Rengimo komitetas su sve
tainės užveizda S^. Vaišnora su
šilę darbuojasi, nes 5 valandų 
turi pradėti svečiai rinktis. Ir 
taip besitrlusiant atėjo ir skir
tas laikas. Svečiams susirinkus 
visi kalbasi, žiuri Su pasigerėji
mu kaip puikiai stalai parėdy
ti. Tai kreditas p. Pilkienei ir 
jos pageibininkėms.

Kalbėjo kun. Vaič.unas
Po geros vakarienės draugi

jos pirmininkas A. L. Matulis 
pradėjo programų. Jisai išre.š- 
kė visiems padėkų, kaip pavie- 
niems, taip ir biznieriams, ir 
perstatė kalbėti klebonų J. H. 
Vaičiūnų. Kalbėjo trumpai, pa
gyre rengėjus už sutraukimų 
skaitlingos publikos, atsiprašė 
už greitų apleidimų tokios šau
nios puotos, nes parapijos sve
tainėj jo ladkia kitas parengi
mas Visų Šventų Draugijos. 
Klebonui išeinant visi sušuko 
Valio!

Daūg draugijų atstovų
A. L. Matulis, rengimo ko- 

-nū^ijos narys, programo vedi
mų perdavė K. P. Deveikiui. 
Pirmiausia iššauktas švento 
Grigaliaus choras po vadovyste 
p. A. Mondeikos. Sudainavo 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
ir keturias liaudies dainas. Iš
ėjo gana sklandžiai. Po to iš
šauktos šios organizacijos: 
Raudonos* Rožės Kliubas, Drau
gystė Šv. Antano, Draugyste 
Sopulingos Dievo Motinos, 

'Draugystė’ Tautiškų" Lietuvos 
Seserų/ Visos buvo su skaitlin
gomis grupėmis. Tai geras pa- 
protis vieni kitus remti.

Iš pavienių narių draugijos 
rėmėjų tarė po žodį F. Zajiuis- 

įskas, Anta- 
šaulis ir J.

Danauskis, 
Joseph Het*- 
d ta u gi j oš il

gametis sekretorius B. Titnia- 
vich ir G. Radamskis, policijos 
seržantas.

Buvo Ne Ten, 
Kur Pasakyta

Lapkričio 2 d. ‘‘Naujienose*’ 
tilpo aprašymas apie Suvalkie
čių Dr-jos pirmininko A. K. 
Valuko gimtadienio jokiiį. Ap
rašyme buvo sakyta, kad poki- 
lis įvyko jo gyvenimo aparta
mente, 4316 South Park Avė. 
Tikrenybėj turėjo būti 4316 S. 
Lake Bark Avė. —St.

Eks-Mainieriai
Svarstys Svarbius
Reikalus

Susirinkimas penktadienį
Lietuvių Eks-rnainierių Drau

giško Klubo susirlnkiinas įvyks 
penktadienio vakarty, lapkričio 
(Noveniber) 8 d., J. Petrausko 
svetainėj, 1750 S. Union Avė.

Visi nariai kviečiami daly
vauti, taipgi ir naujų narių, 
kurie prisirašė^ meldžiame atei
ti. Turime svarbių reikalų svar
stymui. Kviečia valdyba,

J. Gelgaudas.

šį šeštadienį
Pilkio Ir Mozeriutes
Vestuvės Cicero j

CICERO. — Jdunojo Pilkio 
it p. S. Mozeriutčs vestuvės šį 
šeštadienį, šliubas Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, 4 vai. po 
pietų. Vestuvių puota Liuosy-

Jaunosios tėvai Mozeriai se
ni vietos gyventojai, turi daug 
pažinčių, o jaunojo tėvas Jonas 
Pilkis yra biznio žmogus, visai 
apylinkei yra žinomas, tad jų 
vaikų vestuvės bus iškilmin
gos ir skaitlingos svečiais.

Kas ateis, tai tikrai turės ge
rus laikus. Aš iš savo pusės 
jauniesiems linkiu ilgo ir lai
mingo gyvenimo. D.

Jau Ruošiasi Naujų 
Metų Sutiktuvėms

Rytoj Vakare Lith. National 
Demokratų Kliubo Posėdis

nas Petkus, Jos. 
Mikulis, Pranas 
Alek Tamalūnas, 
minas j J. Pilkis,

Lilhuanian National Demo- 
eratie Club mėnesinis posėdis

C artės įtariai
Basku L ne dalis programo 

buvo dalinimas dovanų na
riams už neėmimų pašalpos per 
20 ir 10 metų. Jas gavo sekan
tieji: Juozas Maitinkus, Leo
nas Mankos, Juozapas Klimas, 
Juozapas Šimkuhas, Klemen
sas Kairis, T. Brazis, Andrie
jus Marcinkus, Pranas Mattas, 
S. VVaišnoras, G. Gurskis, Jo
nas Samoška, A, Gudauskas.

l^ogratnui užsibaigus visi 
pradėjo savus “progiamus”. 
VlėHI šokb, kiti prie baro su
tartines traukė ir taip nejučio
mis priėjo vidurnaktis. Tad 
kiekvienas skubėjo namo, nes 
pirmadienis — darbo diėha.

Vięšą padėkų varde draugi
jos tariu klebotiui J. H. Vai
čiūnui, švento Črigalio Cho
rui ir jo vadui p. A. Mohdfek 
kai, (^raugatns, biznieriams, rė
mėjams. Tik jūsų parambą dė
ka parengimas biivo sėkmin
gas. —Draugijos sekretorius.

vai. vakare adresu 3938 W. 63 
Place.

Šis posėdis kiekvienam fcli’U- 
bicčiiii yra svarbūs, kadangi 
girdėsime komisijos rapdrtų iš 
pereito baliaus, kutis į^jko 2() 
dienų pereito mėnesio, 
ihan 
pelno.
kiek jo liko, būtinai reikia at
eiti į posėdį, o prie to dar tu
rime rengtis prie naujo vakaro; 
kuris įvyksta Naujų Metų iš-

Kiek 
žinoma, tai yra likę ir 

Taigi, kad sužinojus

Reikia naujų narių
Kllubiočiai taipgi nepamirš

kite, kad kllubui reikalinga 
naujų narių. Butų gerai kliu- 
bui ir jums patiems, kad atei
dami Į posėdį atsivestumėle 
hokš po vienų naujų narį. Tai- 
gh dar pi įmenu, kad heužmirš- 
tuničte šio vakaro būtumė
te 8 vai. vakare.

Korespohdehtas.

Rengia Vakarą 
J. J. Bagdonui

Gėlėa Mylintiems

kietoms, Laidota* 
yėms. Papuoši-

4180 Archer Avenue
... ■■■r—m.—..........J

fi™— 
■ am Siunčiam OMe«

| Gilės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabatns'

8316 So. Halsted Street
I TeL YARDS 7308 s

NAUJIENOS, CMčagb', UI

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

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

HELP WANTED—FEMALĖ 
Darbininkių Reikia

aX. . , . ' NAUJtENŲ-ACME Telephoto
NEW YORK. — Vvendell Willkie ir žmona klausosi radijo pranešimų apie 

riflkinius. Tie pranešimai jiems nelabai malonus tebuvo.
r. ... ..

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

CLASSIF1ĖD ADS
ii        »■ ..,^1 itei i 

HELP WANTED—MALĖ 
Dftrbininko Reikta

VYRAS ABELNAM DARBUI 
apie namus, flatų namui. Turės gy
venti vietoje. $50. mėnesiui ir kam
barys. Negrų apylinkė. J. Klein and 
Son, 4548 So. Cottage Grove Avė.

JNERS1VANTED 
ikia Partnerių

REIKALINGAS PAVIENIS pusi
ninkas eiti į taverno biznį. Turiu 
visus fikČenus. 817 W. 34th St., 
YARds *389.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
byvtttimm fcambartal

KAMBARYS ANT RENDOS dėl
MERGINA ABELNAM NAMŲ 

darbui. Nuošavas kambarys, herfeik 
virti ar skalbti. —$9. ROCkwell gero vyio. šviesus, SU visais pato-
1684. gurnais ,nebrangiai. 1900 S. Union 

Avė. Tel. CANa) 2183.
MERGINA ABELNAM NAMŲ .. .

darbui. Nereik virti ar skalbti. Gy-| AUTOS—TRUCkŠ ^OR SALE 
venimas vietoj, geri namai. Mažas Automobiliai ir Trokai Pardavimui
apartmentas. Cohen, 3845 Wėšt 
Congress, VAN Buren 9751.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDČ LIETUVIŲ KUL

TŪROS DR-JOS men. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, lapkričio 7 d. 
7:30 vai. vak. Lietuvių Darb. svėt., 
10413 So. Michigan Avė.

Rast. S. Didis, 226 W. 110 PI.

KRIAUČIŲ LOKALO 269 A. C. 
tV. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, lapkričio 8 d., 7:30 vai. 
vakaro, Amalgamated Centro name. 
Bus nominavimas lokalo valdybos 
1941 metams. Taipgi įvyks nomina
vimas Jo’int Board staff ir biznio 
agentų. Tai yra sVarbu visiems or
ganizacijos nariams dalyvauti šia
me susirinkime.

—Frank Prusis, Sec’y Local 269.
BRIGHTON PARK MOTERŲ 

KLIUBO mėn. susirinkimas įvykš 
šiandien, lapkr. 7 d., 7:30 v. vak., 
Zabukų namuose, 2605 W. 43rd St. 
Visos narės malonėkite susirinkti 
laiku. Svarbus reikalas aptarti.

—Valdyba.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Gražus šeimyniškas 
Vakarėlis

A. Millerių namuose
Praeitų sekmadienį, lapkri

čio 3 d., įvyko gražus ir skait
lingas gimtadienio vakarėlis 
pagerbimui Kazimieros Mille- 
rienes jų jaukioj patalpoj, 4258 
S. AVcštern Avė.
. Alex ir Kazimiera Milleriai 
yra populiarus ir svetingi žilio4 
nes. Svečių atsilankė daug. Gai
la, kad ‘negalėsiu jų pavardžių 
sužymėti, nes užimtų daug vie
tos, o jei žymėti, lai butų rei
kalas žymėti visus, nes didžiu
ma jų buvo naujiehiečiai.

Aiėx ir Kazimiera Milleriai 
visus svečius maloniai pri
ėmė ir šauniai pavaišino.

Draugai Milleriai yra dėkin
gi visiems atsilankiusienlš ir 
suteiktisiems brangias dovanas, 
taipgi gyvų gėlių bukietus.

Steponas Narkis.

Vienų Metų 
Sukaktuves

Praeitų šeštadienį, lapkričio 
2 d., įvyki) vienų metų biznio 
sukaktuvės pas iiaujieiiiečilis 
Petrų ir Marijonų Zenilius jų 
Užeigoj, 3965 Arehfer avė.

Draugai Zemliai yra dėkingi 
visienls, kurie atsilankė.

LIETUVI AI BIZNIERIAI PATENKINTI PRE
ZIDENTO ROOSEVELTO LAIMĖJIMU

Laukia Biznio Pagerėjimo, “Gerų Laikų”
Biznieriames buvo paduoti 

du klausimai:
1. Ar esate užganėdintas 

prezidento IRobsevello išrin
kimu trečiam terminui?

2. — Ar miniote, kad dabar 
biznis labiau pagerės?

Alan buvo žingeidu išgirsti 
biznierių nubmonėš apje iš
rinki iii o prezidento Roosevel
to. Taipgi buvo žingeidu iš4- 
girsti jų nuomonės apie atei-

Iš šio paskalboj lino aišku, 
kad didelė dauguma biznierių 
mano ir tikl,‘ kad biznis Ame
rikoj e tikrai pagerės ir bend- 
radarl 
darbu

v •: kapitalo sū 
dar d idesuis ir 
nėgu buvo iki

didesnis

šiol.

DIRBTUVĖSE PATYRĖ SIUVI
MŲ mašinų operatorės, merginos 
tdrpe 20 ir 30 metų. Dirbti nakti
mis, 40c valandai. Midway Chemi
cal Co., 5236 W. 65th St.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui. Gyvenimas vietoj. Yra kū
dikis. Malonus namai. $8. Rogers 
Park 7413.

nio. Bus , geriau, kad iki šiol 
buvo.

S. B. KOMAIKO, (175 West 
Jackson Blvd.) — Man svar
biausia ne biznis. Roošcvelto 
išrinkimas prezidentu buvo 
pareiškimas Amerikos žmonių 
pageidavimo, kad ir kitos pa
saulio dalys gyventų tokioj 
pat demokratinėj tvarkoj, ko
kioj mes gyvenam. Mums lie
tuviams, kuriems teko privile
gija čia prieglaudų rasti ir 
palikti dalim šio didžiulio 
krašto, prezidento Roošcvelto 
laimėjimas yra ir musų laimė
jimas. Su jo ir musų pagalba 
Europoj bus atsteigta demo
kratija, aišku, 4r musų myli- 
liiėj

CONRAD STUDIO, (Mrs. 
Lukas, 420 W 63rd St.)—Taip 
ir maniau, 
Rooseveltas

JAUNA MERGINA ABELNAM 
namų darbui. Reik virti. Prie 2 
suaugusių, gyvenimas vietoj. Pagei
daujame mergaitę iš farmų. Atsi
šaukite šeštadienį. $10. 515 Melroše.

SŪNŪS IŠĖJO Į KARIUOMENĘ, 
paliko ant pardavimo Packard Se- 
dan 1936, labai geram stovy. Kaina 
$295. Stanley KaralaiUs, 9925 So. 
Michigan Avė. PULlman 9268.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS SU FIKČERIĄIS, 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 St.

kad prezidentas 
vėl bus išrinktas, 
sunku pasakyti; 
negali įspėti. Rei- 
kad bus geresnis. 

COAL CO. (Mrs.

nieks tikrai
kia manyti,

CRANE
Kellėr, 5332 So. Long Avė.)—-
Rooseveltas geriau, negu ki
tas. Biznio nepagerins ir nepa
blogins. Tikrai negalima pa-

“Sutiktuvės”
Visiems jau yra Žiiibina, 

J. J. Bagdonus jali šugrįžo. Bū
relis jo ypatiškij di*augų rengia 
jaih suliktūviy vdkarų šį penk- 
hdienį; lupkfičio 8 d., Mar- 
^uette jlall, 0908 S. tVcstcra 
avė., 7 vai. vdkaVė.

Teko |)a tirti, kad Vakaras 
bus sti koilceftlniti programų. 
Apart dalnŲ, muzikos gabalė
liu Ir rlstyhiy; btiš lt šokiai, 
kurlertis groš Žertidiėit) Benas. 
Sako, kad bus skanus valgiai 
lt gėrimai ir dovanos. Įžangos 
bilietai tik 25c ypatai.

Steponas.

kad ir 
da-

Šitam Naujieniečiūi 
Gerai Sekasi

Juozas Jushkewitz, senas 
patyręs rcal estatininkas,
bar turi savo raštinę 4138 Ar
cher avė; Jei turite kokius 
keblumus su savo inorgičiais, 
“judgement notomis”, a t ki
tais dokumentais,- visados 
kreipkitės pas patyrusį žmogų, 
J. Yushkewitzk Jis išpildo vi
sokias blankas ir aplikacijas. 
Jis yra Notary Public. Galite 
pašaukti telefonu Lafayette 
9788 (Sk.) —Steponas.

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rlos garsinasi “NAuJlĖNOŠk’

F. D. ROOSEVELT> ' ■
Kų žada jo trečias terminas? 
Lietuviai biznieriai paduoda 
savo nuomones.

Atsakymai buvo sekami:
KALEDINSKAS, (ve dejas 

Advance Furpiture Co., 2536 
W. 63rd SI.)—Pilnai esu už
ganėdintas išrinkimu prezi
dento Roošcvelto. Bendras biz
nis turės dar labiau pagerėti 
labai trumpu’ laiku-

JOE., KAZIKAITIS, (savinin
kas ir vedėjas, Archeh Aventiė 
Furniture Co., 4140 Archer 
Avenue).—■ Taip. Prezidentas 
Rooseveltas 0. K. Biznis bus 
geresnis, negu dabar yra.

Š. BALZEKAŠ, (Balzėkas 
Motor Sales, 1030 Archer Ave- 
nūe).—<Ešu labai užimtas, kėli 
koštuiiiėriai laukia manęs. 
Ačiū Už pašaukimų.

SHIMKŲS, , (Bridgėpdrt Rė- 
alty C(U 953 W. 31st St.) — 
Pilna'i užganėdintas Išlinki
mu prezidento Roošcvelto. Jei 
butų kitas išrinktas preziden
tu, butų buvę daug blogiau, 
nes biznis butų per kelis mė
nesius sustojęs.

PETRAUSKAS, (Brldgcptirt 
Clolhing Co., 3310 So. Halsted 
!st.)—-Taip. Kbkš būs biznis, 
ūegalihia žinoti. , ;

JOS. F. BUDRIK, (Budfik 
FūrhiUtre and Badio Store, 
3109 So. Halsted St.)— O. K- 
Dabar bus daug daūgiau biz

DAN. T, KEZES, (Danfcl 
Furniture Co., 2602 W. 69th 
St.)—Absoliučiai sutinku su iš
rinkimu prezidento1 Hoosevel- 
lo. Bizhis nepablogės. Lauksi- 
ųie greito biznio pagerėjimo.

J. F. EUDEIKIS, (4605' So. 
Herihitage Avenue). —- Kas 
liko išrinktas prezidentu, turi
me sutikti. Bizniui yra gera 
proga. Jei ne karas Europoje, 
butų dar geriau. Lauksime 
gerų laikų.

CHARLES ZEKAS, (Gedimi
nas Building and Loan Asso- 
ci alibn, 4425 So- Fairfield Ave
nue). — Taip. Pilnai sutinku 
šit išrihkimu prezidento Roo- 
sevėlto. Praščiau nebus. Biznis 
pagerės labiau.

SHILLS, (General Radio 
3856 Archer Avė.) — Taip,

to Roošcvelto. Biznis buvo ge
ras, failas užsimoku. Tas pats 
būs ir toliau.

GORDON, (Gordon Realty 
Co. 809 W. 35th St.) — Taip, 
pilnai sutinku su išrinkimu 
prezidento Roosevello. Biznis 
tikrai višieihs pdghres.

M. .J. KIRAS, (3251 S. Uals- 
(ed St.)—Turiu būti užganė- 
di ntas išrinkimu prezidento 
Roošcvelto. Biznis savo* keliu 
pagerės. Turtas Amerikoj yra 
tik jis dabar truputį kitaip 
padalintas. !

BEn. j. kazanauskas, 
(Mutual Federal Savings dnd 
Loan Association of Chięago, 
2202 W. Cermak Bd.) — Taip 
Senis geriau žinomas, nėgu 
nežinomas AVillki^e. Aišku, biz-!

nis pagerės-
JOS. M. MOZERIS (Keistu

te Savings and Lban Associa- 
libn, 3236 So. Halsted St.).— 
Taip, pilnai sutinku su išrinki
mu prezidento Roošcvelto. Ma
žuma turi sulikti su didžiumos 
nusistatymu. Visi Amerikos 
gyventojai dabar turi 'koope
ruoti vienas su kitu. Aš lau
kiu labai didelio biznio page
rėjimo. Esu optimistas.

LOVEIKIS, (3316 So. Hals
ted St.)- — Kaip buvo, taip ir 
bus. Biznis dabar truputį su
varžytas. Turime laukti, kaip 
jis eis toliau.

KANTOR, (Mutual Liųuor 
Co. 4707 So. Halsted St.). — O. 
K. Tikiu, kad biznis pagerės.

(Standard Bedėtai Savings 
and Loan Association of Chi- 
cago 4192 Archer Avenue. —O, 
jes, pilnai sutinku su išrinki
mu prezidento Roošcvelto. Jos, 
biznis pagerės. Tik bijau kad 
jis perdaug nepagerėtų. Laikai 
bus visiems labai, labai geri.

KURAITIS, (Milda Auto Sa
les, 806 W. 31 Si.)—Pilnai už
ganėdintas išrinkimu prezi
dento Roošcvelto. Biznis page
rės nes žmonių įtempimas nu
slinko. Visi dabar stos darban 
su didesniu pasitikėjimu.

WM. BAZAR, (New City 
Furniture Mari, 1646 W. 47th 
St.)—Taip ir pats balsavau už 
prezidentų 'Roosevcllų. Biznio 
reikia tikėtis.

JOHN PAKEL (6816 South 
Western Avenue). — Taip, 
sutinku su išrinkimu preziden
to Robsevėlto. Biznis gali la
bai pagerėti.

KEŽES, (Pebples Furniture 
Co., 4183 Archer Avenue). — 
Jes, pilnai sutinku su išrinki
mu prezidento Bbosfevelto. Tu
rime būti visi užganėdinti. 
Aaiškti kad biznis pagerės.

M. JOVARAUSKAS, (Roose- 
velt FuthitUre Co., 2310 Wešt 
Rooscvelt IRoad). — Taip, ma
lonu, kad liko išrinktas prezi
dentas fibosevėliaš. Dabar vi
siems bus geresni laikai.

—A. Žymoiitas,

Dvi Automobiliu

Automobilių nelaimių rezul
tate vakar Chiėagoje Žuvo du 
žmones:

40 LaVfetttė PbWfetft, 
4942 Fortest avenue, DtMners 
Grove, III, it

Antt)h Flacfek, 75, niro 252B 
Gundetfioh AViėfttteį Berwyh.

L ■ .'f.1. ...... ..........

Garsinkite s “Nonose”

PARSIDUODA TAVERNAS. Vie
ta gera, biznis gerai išdirbtas.. 5 
kambariai gyvenimui užpakaly. Pi
gi renda. Prašome atvažiuoti ir ap
žiūrėti vietą. 3245 \Vest 63rd St.

TAVERNAS PARSIDUODA PI
GIAI. Priežastis—liga. Randasi 1005 
W. 71 St. Kreipkitės 6707 So. Hals- 
ted St., po 3 popiet* užpakaliniame 
flate. NORmal 1453, Vitter.

GROSERNĖ-BUČERNfi PARDA
VIMUI. Galinu pamatyti šeštadie
nį, nuo 8 ryto iki 5 vak., arba šau
kite .padaryti {sutartį. Taylor, 
HEMlock 4584. 711 W. 34th St.

BUSINESS—TO BENT 
Bizniai Renetai

RENDON TAVERNAS su visais 
įtaisymais. 935 West 59th Št.

REAL ESTATE foR SALE 
Namąi-žemė Pardavimui

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

NAŠLAIČIAI PARDUOS GREI
TAI TIK už 5-tą dalį to ką jų 
mirusiai mokėjai, 2 akrų kampas, 
prilygsta 20 lotų, arti Clearing fab
rikų. Kaina tik $650. 1 akras vištų 
farma, dvi stubos, arti 84 ir Cicero 
Avė., tik $1250. 2 akrų kampas ant 
HWY dėl Gas Station, Roadhouse, 
Grocery. Kaina tik $1500. Maži 
taksai, nėra jokių assesmentų.

J. ZACKER, 
1534 W. 62nd Street.

REAL ESTATE PARDAVIMUI
Turi būt tuojau parduotas. Did

žiausias bargenas bile kada pasiūly
tas lietuvių apylinkėj. 1734 South 
Dcs Plaines Street, buvęs String 
Street, du blokai į rytus nuo Hals
ted. Dviejų aukštų. medinis namas. 
Keturi maži flatai. Rendomis $28.00. 
6iš namas naujai permodMiuotas 
iš vidaus ir iš lauko. Nauji plum- 
bingai Įrengti, taipgi elektra ir toi- 
letai visuose Batuose. Kaina . tik 
$1500. Sąlygos $300. cash. Likusią 
dalį išmokėjimais. Ši nuosavybė 
verta nors $3500. >

Taipgi 3730 South Parnell Avė., 
penki blokai į rytus nuo Halšted. 
Dviejų aukštų mūrinis. Du flatei 
Po keturis kambarius. Kaina^ $2200. 
Tik $300. reikia įnėMi. Likusią 
dalį išmokėti taip kaip renda.

Duodam nuošimtį agentams.
Kreipkitės

FRANK J. PETRU 
1443 W. 18th-Sltfeel 

Tfcl. CANal 0306.

4 FLATŲ MEDINIS, pečiais ap
šildomas, nunialiavotas ir išdeko- 

“ 5 mėnesiui. Taksai 
l. Pamatykite 5229

fflį 5047

rūotas. Renda $5!
$42. Kaina $2960.
So. Union Avė. K! 

KOHOUT 1 
145 N. Clark, FR.

—
□ražus Namas JErfERSON 

riirke. Kampinis lotas. Kainavo 
15,000, paaukos už $7.000.

4737 North Long.

U
randasi pas mus. ALI 
Supus, 6343 S. Wtestem Avė.. Chi- 
taio, UI. Phonė Rėpublic 6051.

dus. sutaupy

__ ■ ----
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RINKIMU LAIMĖTOJAI ILLINOIS 
VALSTIJOJE

(D—demokratas: R—republikonas. Laimėtojai juodomis)
Prezidentas: Franklin Delano Roosevelt (D) 1,995,758

Wendell L. Wilkie (R) ..........  1,865,967

Gubernatorius: Dwight H. Green (R) ............... 1,921,457
Harry B. Hershey (D) ...................  1,744,610

Senatorius: C. Wayland Brooks (R) ..... .............  2,002,275
James M. Slattery (D) ................ 1,995,301

KITI VALSTIJOS VIETŲ LAIMĖTOJAI 

Leitenant-Gubernatorius — Hugh W. Cross (R) 
Secretary of State — Edward J. Hughes (D) 
State Auditor — Arthur C. Lueder (R) 
State Treasurer — Warren Wright (R) 
Attorney-GeneraI — George F. Barret (R) 
Kongresmanai (du) nuo visos Valstijos —

William K. Stratton ir Stephen A. Day (R)
Illinois Universiteto Trustees: Park Livingston (R)

, Helen M. Grigsby (R) 
John R. Fornof (R) 
Chester R. Davis (R)

NAUJIENOS, CMcago, UI.
■ —' ... ".mi L i i i ■>*

Brooks Pagalios Laimėjo

c. vv ayianu u* jan.es M. S.attery
C. Wayland Brooks, republikonas, laihiėjo Illinois

John Steile
COOK APSKRITYJE:

LAIMĖJO
(Visi Demokratai)

States Attorney — THOMAS 
J. COURTNEY

Superior Court Clerk—VIC- 
TOR L- SCHLAGER

.County Coroner .— ALEX- 
ANDER LFAVIS BRODIE 

Probate Court Clerk — 
FRANK J. LYMAN

County Recordcr — ED- 
WARD J. KAINDL

Circuit Court Clerk—JOHN 
E. CONRdY

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

CHICAGOS MUNICIPA- 
LIAI TEISĖJAI: 
(Visi Demokratai) 
Stephen Adamoįvski, 
Frank M. Padden 
Gihson E. Gorman, 
Harold P. O’Connell 
I. M. Brande 
George B. Weiss 
Mattheu) D. Hartigan 
Joseph J. Dručke r 
John J- Griffin 
Le Boy Hackett 
Joseph B. Hermes 
Francis Borelli

LAIMĖJĘ KONGRES
MANAI

(Demokratai nepažymėti, o 
republrkonai —(R) ).

1- mas Distriktas—ARTHUR 
W. MITCHELL

2- ras Distriktas—RAYMOND 
S. McKEOUGH

3- čias Distriktas—EDWARD
A. KELLY

NAUJIENV-ACME Photo
Wendell Willkie kalba į savo bendradarbius.

4- tas Distriktas—HARRY P. 
BEAM

5- tas Distriktas— A. J. SA- 
BATII

6- las Distriktas—ANTON J.
MACIEJEWSKI

7- tas Distriktas—LEONARD 
W. SCHUETZ

8- tas Distriktas — LEO KO- 
CIALKOWSKI

9- tas Distriktas — CHAR
LES S. DEWEY (R)

1 O-tas Distriktas— GEORGE 
A- PADDOCK (R)

11- tas Distriktas — CHAN- 
CEY W. REED (R)

12- tas Distriktas — NOAII 
M. MASON (R)

13- tas Distriktas —LEO E. 
ALLEN (R)

14- tas Distriktas — ANTON
J. JOHNSON (R)

15- tas Distriktas— ROBERT
B. CHIPERFIELD (R)

16- tas Distriktas — EVER- 
ETT M. DIRKSEN (R)

17- tas Distriktas — LESLIE
C. ARENDS (R)

18- tas Distriktas — MISS 
JESSIE M. SUMNFJR (R)

19- tas Distriktas — WIL- 
LIAM H. WHEAT (R)

20- tas Distriktas — JAMES 
M. BARNES

21- mas Distriktas — EVAN
HOWELL (R)

22- tras Distriktas— EDWIN
m: schaeffer .

23- čias Distriktas — LAU- 
RENCE F. ARNOLD

24- tas Distriktas — JAMEJj
V. HEIDINGER (R)

25- tas Distriktas — KENT 
E. KELLER.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

senatoriaus vietą rinkimuose,’liet piliečiaiibu^O' taip ly
giai pasidalinę nuomonėmis kas link kas g epą u tai vietai 
tiktų, ar Brooks ar Slattery, kad iki vėlybos trečiadienio 
nakties nebuvo tikrai žinota kas pasiliks laimėtojų. Visą 

/dieną Brooks lenktyniavosi Su Slattery. Vieną valandą 
buvo paskelbta, kad Slattery laimi, kitą, kad Brooks 
vėl priešaky. ‘ /

Todėl gi, Slattery gaus lįk užbaigti šį terminą, ku
riam betgi jis vistiek nebuvo išrinktas. Jis lai vietai bu
vo paskirtas velionio gubernatoriaus Henry Horner,‘ka
da tuolaikinis senatorius Haniilton Ėewis inire. 7

Kaip Balsavo
Chicagos Lietuviški
Wardai

(Skaitlinė.? 99% pilnos)
Už PREZIDENTĄ

9-tas Wardas
Roosevelt .... . 18,462
Willkie ............ 14,196

11- tas Wardas
R......................   21,557
W...............   5,938

12- tas Wardas
R..................   24,087
W.............. ....... 7,140

13- tas Wardas
R.............. ......... 25,443
W. ..................... 14,125

14- tas t Wardas .<■'
R. .. ................ 20,027
W. „ 6,278

15- tas Wardas
R. .......i...:........ 23,660 '
W. .................L. 12,020'

19-tas Wardas .
R. ..................... 12,939
W. ;....L. 21,412

21-mas Ward'as 
R.......... 19,003

W. ..........   5,060 I
32-tras Wardas 

R....................  21,173
W.  ............. 4,414

» » »
Už GUBERNATORIŲ

9-tas Wardas
Hershey (Dem.) .... 16,718 
Green (Rep.) ..... 15,512

11- tas Wardas
H.........................   18,890
G...........................   8,612

12- tas Wardas
H........... .........   20,486
G. .........  ......... 10,382?

I f . ■ ■

13- tas Wardas
H. ..:............... :........  21,516
G............. 1^,791

14- tas Wardas
H. . .........i....-.:.;. 17,976
G......................................8,034

15-tas Wardas
H. ...i.......... 20,250
G. 15,125

19-tas Wardas
G............ ................ 22,703
H................................... 11,024

, J;

21-mas Wardasį
H................................... 16,483
G. .....,....:..r. 7,157

32-tras Wardas
H.............. .............  18,832
G. ........... I................ 6,435

» » »

Už SENATORIŲ
9-tas Wardas

Slattery ........ 16,931
Brooks i..;.’.*... 14,849

’ 1 > ii-tas Wardaš
S. . 20,085
B. 6,905

12-tas Wardas
S. ...............  ..; 22,074
B. ..... ..... . ......... . 8,463

13-tas Wardas
S. ................... 23,222
B. .. .......k....;......,....... 15,472’

14- tas Wardas
S. .. .J18,960
B. .... .. . ....... . į.. . 6,669

15- tas gardas
S. „:..x.%:J:. ?2,003
B. .:......1...7..... L......: 12,987

1 19-tas Wardas
. s.: 12,654
B.

21-mas Wardhs ‘! % į 
u.ifts

b. -■ e.iso
32-tras Wardas '

'....'.. J.;.7L.....::• 19,572

■7?’ .-'<n y ' 'į

Lietuviai Tebėra 
Ištikimi Demo
kratams

Lietuviai dar tebėra ištikimi 
demokratų partijai. Pravestas 
apklausinėjimas tarp lietuvių 
parodė, kad žyihi didžiuma jų 
balsavo už Prezidentą Roose-- 
velt’ą. Apie 60% , balsavo už 
“straight” demokratihj sąrašą. 
Kiti gi savo balotą skaldė: bal
savo už Roosėyelt’ą, o VĮilstiji- 
niam kontestė padėjo kryžiuką 
ir republikonahis. <

30,000,000 Kalakutų 
Laukia Dėkos Dienos 
Ir - Nedėkingo Galo

\ ’ ** L , • Vj w t.r-. ‘ į .

Nežiūrint, kad bus tokių šei- 
myi kurios dvi
Padėkos dienas; kidąktrtųi už
teks visiems, vakar paskelbė 
Žemės Ūkia ’ įSep^rtąmentas 
5yasbingtpnę;r u f:.

/ Apskaičiuota, kad Ainerikos 
ūkininkai užaiigino šuvirŠ 30, 
000,000. Dėl 'įąpsttiijdo ir jų 
kainos šięmėt oiis /žybiiai že
mesnės negu įiėtf paeitus kelis 

’ihętiis^ 1,

“Penzanitd : piratai”
(Pirate^otpėnzaiice)

Lapkričio-Nov. 24 d.
Jaujos gadYncs CHORAS I

V7:--..... ................................................. • . .

Garsinkitės “N-iiose”

Baigia Terminą REPUBLIKONAI DŽIAUGIASI LAIMĖJĘ 
BEVEIK VISAS VALSTIJOS VIETAS
Demokratai Gavo Viską Apskrityje.
Laimėjo Ir Visus Miesto Teisėjus

“Didžiumos Valia”, Sako Hershey

dabartinis Illinois gubernato
rius, demokratas, kuris netru
kus turės užleisti savo vieta 
naujai išrinktam įpėdiniui, re- 
publikonui Dwight H. Green.

VAKAR CHICACOJE
• Adresu 2611 Indiana avė., 

kur jis dirbo, vakar pasikoi ė 
50 metų chicagietis Charles 
Lanzuk. Jis gyveno adresu 5114 
South Sawyer avenue. Tarnavo 
už eleveiterio operatorių.

• Grudų elevatoriaus gaisre, ’inainQ stambiomis daugumomis.
Broadlands, III., sudegė 20,000 
bušelių avižų ir “soybeans”. 
Gaisras taipgi apgadino C. and 
E. L, gelžkelio bėgės ir stotį.

e lšgirdtisi, kad kas tai slan
kioja jos apartamentinio namo 
prieangyje, Mrs. OEie Riley į 
“piktadarį” šovė su revolveriu, 
ir jį sunkiai sužeidė. Pasirodė, 
kad tai buvo jos tarnautojas. 
Charles Dickman. Incidentas 
įvyko adresu 1754 Madison st.

• Ties 1044 Norwegian Ame
rican ligonine per langą išmetė 
“popso” butelį ir skaudžiai ap
kapojo veidus tuo metu pro ša
lį einantiems chicagiečiams, 
Theodore Tylke, ir jo žmonai 
Mary, nuo 2742 Thomas street. 
Abii buvo paguldyti netolimoj 
NoKVegian American ligoninė
je.

Kandidatai “Sudegi
no” nesantaiką” 

t

Antradienio rinkimai užbaigė 
vieną iš aštriausių ir karčiau
sių kampanijų nuo 1860 metų 
kądą Amerika į Baltąjį Namą
nusiuntė Abraham Lincoln’ą.

Ir kaip tik rinkimai pasibai
gė, tai tuoj visoj šaly pradėta 
naują kampanija. Jos tikslas 
yra sutaikyti visus piliečius ne
žiūrint jų partijinio pasiskir
stymo ir įtraukti visus į vie
nybės darbą.

Vakar vakare Chicagos ir Illi
nois kandidatai iš abiejų par
tijų dalyvavo “Vienybės” laužo 
kūrenime, kur buvo sudeginta 
3 tonąi. kaųipaninės literatūros 
ir visi pasižadėjo dirbti suvie
nytomis jėgomis Amerikai. Mi
tingą surengė Chicago Junior 
Association of Commerce.

įgriuvo Dearborn 
Gatvė

Vakar anksti rytą ties nu
meriu 106, South, įgriuvo Dear
born gatvė.* Spėjama, kad tai 
įvyko arba dėl “subway” tune
lio, kuris yra kasamas netolie
se, arba dėl to, kad sugedusių 
kanalizacijos vamzdžių vanduo 
išplovė žemę iŠ po gatvės ce
mento.

Dwight Green, naujai išrinktas Illinois gubernato
rius, sveikinasi su C. Wayland Brooks, kuris, kaip atro
do, laimėjo senatoriaus vietą.

Nuo 1933 metų republikonai 
Illinois valstijoje buvo visiškai 
išstumti iš valdžios. Bet bal
suotojai užvakar nutarė duoti 
jiems kitą progą.

Jau antradienio vakare pir
miems balsavimo rezultatams 
aiškėjant, kartu aiškėjo fak
tas, kad Illinois žmonės pasi
rinko republikoną Dwight H. 
Green už savo naują guberna
torių. Bet vakar suvedus be
veik galutinas skaitlines, re
publikonai įgavo naujo gyvu
mo, nes pasirodė, jog valdžion 
jie sugrąžinti/ gana imponuo
jančia balsu dauguma, kuri 
gali pralenkti 200,000.
Bepublikonai laimėjo valstiją.

Republikonų lyderiai į šią' 
daugumą deda daug svarbos 
nurodydami, kad pats Prezi
dentas Roosevelt’as laimėjo 

į Illinois valstiją su maždaug 
200,000 balsų.

Su Green’u kartu laimėjo 
beveik visas republikonų vals- 
tijinis sąrašas su viena, o gal 
dviem išimtimis.

Demokratas Slattery jau ne
gali pralenkti republikoną 
Brooks lenktynėse į senato
rius, nors demokratas Hughes 

j dabartinis valstijos sekreto
rius, nugalėjo republikoną 

i Johnson, siekusį Hughcs’o už- 

“Didžiumos valia“, sako 
Uershey

Republikonai džiūgauja ir 
dėlto, kad Green surinko dau
giau balsų negu bile kuris ki- 
taš republikonų kandidatas 
yra bent kada gavęs Illinois 
valstijoje. Tuo remdamiesi 
jie teigia, kad piliečiu senti
mentas krypsta republikonų 
pusėn ir pranašauja, kad 1942 
metais įvykstančiuose majoro 
rinkimuose republikonai taip 
pat išeis laimėtojais.

Harry B. Hershey, demokra
tų gubernatorinis kandidatas, 
pripažindamas Green’ui laimė
jimą, pareiškė, kad “didžiu
ma pareiškė savo valią.”

Jis pasveikino savo laimin
gąjį oponentą ir kartu ragino 
visus piliečius kooperuoti su 
naujuoju gubernatorium.

Demokratų darbi n i n kai 
prisibi jo.

Majoras Kelly pasakė, kad 
Green’as tapo išrinktas dėlto, 
kad jis buvo geriau visiems 
žinomas.

Henų-Acrue Telpphoto
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Bendrai, demokratų viršū
nėse buvo matyt aiškus nepa
sitenkinimas republikonų lai
mėjimu. Daugelis jų darbinin
kų jaučia, kad naujoji valdžia 
praves “valymą”, kurio pasė
koj jie liks be darbo- Bet tie 
“valymai” yra įprastas daly
kas ir seka kiekvieną atmai
ną valdžioje.

Bet neviskas buvo juoda de
mokratams. Jie gavo didelio 
suraminimo iš Cook apskri
čio—Cbicagos miesto balsavi
mo rezultatų. Čia ir vėl de
mokratai šluote nušlavė kiek
vieną vietą republikonams ne
palikdami nieko.

Visi Teisėjai Demokratai.
Net municipalių teisėjų rin

kiniuose, kur patys demokra
tai pranašavo keliems repub
likonams laimėjimą, visa dvy
lika vietų atiteko demokra
tams.

Demokratams kelią į laimė
jimą parodė valstijos proku
roras Thomas J. Courtney, 
surinkdamas net 3/6,000 bal^u 
didžiui'uą.* Tni' žymini"Hidėsiiė 

.dauguma ir už tą, kuria Cook 
' apskrity gavo prezidentas 
(Rooseveltas. Courtney oponen
tas, republikonas Nelson’as 

j tiesiog neturėjo progos. Ir kiti 
I demokratu pareigūnai Cook 
apskrity lengvai laimėjo su

Gubernatoriui Laisvos Rankos
Rinkimų į legislaturą rezul

tatai grįžo labai lėtai, bet iš 
tų įėjusių jau matyt, kad Illi- 
nois’o legislat u ros kontrolė ati
teko republikonams, kas reiš
kia, kad naujasis gubernato
rius turės daug laisvesnes ran
kas savo reformoms pravesti.

Daugiau negu keturi milijo
nai balsuotojų Illinois valsti
joj , dalyvavo rinkimuose- Tai 
naujas rekordas.

Bendrai balsavimai praėjo 
labai tvarkingai ir ramiai. A- 
biejų partijų lyderiai, kaip ir 
rinkimų mašinerijos vedėjai, 
gyrė piliečius už parodytą su
sipratimą ir inteligentiškumą. 
Jie sakė, kad Illinois, o ypačiai 
Chicaga, niekad pirmiau nėra 
turėję švaresnių rinkimų.

• Ties 4158 Belle Plaine avė. 
policija pagavo vištas vagiantį 
vanagą. Paukštis buvo labai di
delis. Jį atidavė sveikatos de
partamento išegzaminuoti. Vie
nam policistui Robert Arneson’- 
ui ranką apkapojo.
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