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T R U M P A I 
P. T. AMERIKA RINKIMINIAM ĮKARŠTYJE Negali būti kas biauresnio 

ir begediškesnio, kaip viena 
vakarę per radiją sakyta k o . 
munistų partijos vâ io Brow | P r e z i d e n t a s R o o s e v e l t a s 
derio kalba. J is apsimeta lai-

prašo "pasitikėjimo balso" svę mylinčiuoju ir už taiką 
kovotoju. Skaudžiais žodžiais 
apgaili, kad komunistu parti
jai varžomas šalie* politikoje 
ypač prezidento rinkimuose 
4lalyvavimas. Peikia respubli 
konų ir demokratų partijas, 
kurios pasišovusios tarnauti 
kapitalistams ir engti darbi
ninkus. Girdi, esąs "baisus ' ' 
dalykas laisvoj šaly varžyti 
komunistų partijos politinę 
veiklą. Jei taip, tai, anot 
Browderio, artimoje ateityje 
komunistai turės atsidurti jei 

Kodėl trečiasis terminas? 
Nenusilenkti diktatoriams 

progresą 

J? 

Prezidentas Rooseveltas savo | Po šios kalbos Prezidentas j 
vo priešrinkimine jie kalboje grįžo Washingtonan ir vėliau 
priešrinkiminėje kalboje, Cle-.vyks į Hyde Park, kur rinlki-
velande pirmą kartą pareiškė, mų išvakarėse pasakys per ra 
kodėl jis kandidatuoja tre
čiam terminiui ir pasižadėjo 
nekandidatuoti į prezidentus 

ne į kalėjimus, tai į koneen-, ketvirtą kartą. 
traeijos stovyklas. "Vyksta milžiniška audra", 

kalibėjo prezidentas. " I r šioji 
audra, kuri neiškilo mūsų kra-

vės ir taikos klausimais, tai 
tik ne Browderis, žinomas 
sov. Rusijos raudonųjų satra
pų pakalikas. Jei kam ištik-
rųjų turėtų rūpėti darbininkų 
gerove ir skaistesnis Ameri
kos rytojus, tai tik jau ne ko 

dio paskutiniąją kalbą. 

MILŽINIŠKI 
GAISRAI BERLYNE 

LONDONAS, lapkričio 3 d. 
Anglijos bombanešiai pra-Jei kas turėtų kalbėti l a i s - . ^ y r a t i k p q j i p r iežai;tis, dėl 

kurios aš norėčiau pasilikti suj vedė smarkiausią ataką ant 
mūšį žmonėmis, kol mos pa- Berlvno. Pakartotinai ermėtv 

ta bombomis trys svarbiausių 
jų Vokietijos sostinės (geležini 
kelių, stočių ir sukelta milži-! 
niški gaisrai elektros stotyse.} 

Didžiausiais! gaisras sukeltas 
munistams. Juk komunistai į JY tuojau po to Prezidentas Berlyno Klingenburg stotyje.1 

viską žiūri tik raudonomis a-
kimis. Jų visas darbas — A-
meriką sovietinti, darbinin-

sieksim aiškaus ir tikro pa
grindo. 

"Mes tai padarysim — pa
darysim prieš sakančiojo ter
mino galą 

DIDYSIS MOMENTAS 
Rytoj laisvo krašto laisvų žmonių gyvenime Svarbi 

valanda, didysis momentas. Rytoj kiekvienas šio krašto 
gyventojas, turįs teisę balsuoti, įgalės pasinaudoti privi
legija ir teisė aktyviai dalyvauti šio krašto viešajam gy
venime, šio krašto ateities kūrime. 

Ta privilegija ir žmogaus teise na visi gali pasi
džiaugti. J a gali ir turi naudotis tik laisvieji žmonės, o 
šiandie pasaulyj laisvų žmonių nedaug. Šiandie nedaug 
pasaulyj vietų, kur ižmogus įgali laisvai pareikšti suvo nu 
sistatymą, kur paprastasis žmogus valstybės gyvenime 
turi sprendžiamąjį ibalsą. 

Derlingieji Rui jos plotai neaprėpiami, Vokietijos 
lygumos, Italijos kalnų pašlaitės, pagaliau ir mūsų tė
vų žemės, Lietuvos lankos žaliosios paverstos žmogaus 
teisių ir laisvių kapinynais. Ten laisvieji žmonės paver
sti idėjų, principų ir valstybės vergais. 

Mūsų laimei mes gyvename laisvam krašte, kur 
valstybe sukurta tam, kad kiekvienas jos paskiras as
muo, bendrai dirbdamas su kitais, galėtų kurti skaistes
nį gyvenimą. Šiam krašte ne žmoigus p r ik laus valsty
bei, bet valstybe priklauso žmogui. Ir šios mūsų turimos 
laisves tol gyviens, kol mes to panorėsime, kol įmes mokė
sime įvertinti laisvo žmogaus teises, privilegijas ir pa
reigai. 

y y 

jog: 
pirmą kartą viešai pareiškė, Taip pat smarkiai paliesta; 

bombų ir Oralotteriburgo elek
tros stotis. 

kus navenrti ir <Ha iveati bol- K a i ^ s (trečiasis) termi-, 
>has išsibaigs, bus naujas pre-' &*&*» st<*»ų s*»a* 
zidentas 

sevistinį rojų — gyventojų 
irergovę. Browderis yra gy-j 
vag Stalino atvaizdas. Ką 
Stalinas su savo komisarais 
yra atlikęs Rusijoje, Brow-
deris to visa norėtų atsiekti 
Amerikoje. Begėdiškesnių 
tvarinių už komunistus nie
kur nerasi, < 

ir as manau, jog 
prezidentas'' papras-

kiausiai paliesta Schlesiscben, 
Tiergarten ir Potsdamer sto

tųjų vvrų ir moterų lūpose vii ^ 
siir skambės su ipagarba ir'' B e ***y*° ™g\ų lakūnai 
džiaugsmu''. 

Kalbėdamas apie praeituo
sius septynerius metus, per 
kuriuos "Am>erikcts žmonės 

Yra žinių, kad Maskvoje 
dirba vokiečių ekonominė mi
sija* Anksčiau pranešta, kad 
Rusija reikalinga įvairių ka-
syklinių reikmenų, elektrinių 
gaminių, aliejaus valymui ir 
pramonei mašinerijų. O Vo
kietija labiausia reikalinga 
maisto produktų. Vokietija la 
bai nepatenkinta Maskvos žy 
giais Pabaltijy, iš kur naciai 
gaudavo didelį kiekį maisto 
produktų. Šiandien Pabalti -
jas apiplėštas, žemės ūkis ap 
Teistas ir su Vokietija preky
ba nutraukta. Hitleris skau
džiai nusivylė padavęs Mas
kvai Pabaltijo valstybes. 

ž?ngė pirmyn iš depresijos ir 
nevilties dykumų," Preziden
tas pridėjo: 

" A š norėčiau, kad tas pro
gresas tęstųsi dar keturis me
tus. Tuo tikslu aš prašau jū
sų pasitikėjimo balso". 

Pabrėždamas, jog Amerikos 
demokratijos jėga laikosi "*so 
cialinin ir ekonominiu mūsų 
sistemos teisingumu", Prezi
dentas pareiškė, jcjg Ameri
kos žmonės nenusilenks jokiai 
diktatūrai. 

apmėtė bombomis ir kitas Vo 
kietijos vietas. Gelsenkirchene 
susprogdinta benzino dirbtu
vė, Magdeburge padegta alie
jaus gamykla. ' 

Essene apmėtyta bombomis 
Kruppo amunicijos dirbtuvės, 
ir vokiečių okupuotoj teritori 
joj bombarduota .15 aerodro
mų. ••••'• • 

Aviacijos ministerija prane 
ša, jog per paskutiniąsias 12 
savaičių vokiečiai prarado po 
tris orlaivius ir 14 lakūnų už 
anglų vieną orlaivį ir vieną 
lakūną. Nuo rugsėjo aštuntos 
dienos žuvo 2,433 vokiečių 
bombanešiai ir kovos oriai-

Rytoj mes galėsime įrodyti moką ir norį būti lais
vais žmonėmis. Rytoj kiekvienas laisvę gerbiąs ir už 
laisvę kovojąs žmogus eis į balsavimo vietas ir balsuos 
už vieną ar kitą kandidatą. Tas, kuriu rytoj nepasinau
dos laisvo krašto laisvo piliečio privilegija, teise ir (pa
reiga balsuoti, nevertas būti šio krašto piliečių, nes jis 
laisvės bnaanginti nemoka. 

Už kurį kandidatą ar kandidatų sąrašą jūs balsuosi
te — jūsų asmenis reikalas, bet svarbu, kad jūs .balsuo-
tumet Ujar svarbiau, kad jūs bajsuotumet sąizininlgai ir 
sąmoniniai. *Jo^ turite ir galite kąkų&tf t i k už *$ kaTl" 
didatą ar ištisą sąrašą, kuris jūsų manymu gali geriau
siai padėti išauginti šį kraštą į geriausią pasaulyj žmo
nių gyvenimo vietą, kuris geriauMai gali padėti išvesti 
šį kraštą per šių dienų pasaulio sukrėtimus, kuris ge
riausiai gali pasitarnauti šio krašto žmonėms. 

Dėl to jūs rytoj eidami į bailsavimo vietas turite būti 
rimtai apsisprendę kodėl vienaip ar kitaip balsuosite. 

Rytoj, karuose, žmonių'varge ir kančiose' paskendusi 
Europa ir Azija, susidomėjusios sieks rinkimų pasėkas, o 
jų despotiniai valdovai iš Gruzijos kalnų, Austrijos ly
gumų ir šiaurines Italijos slėnių ir tų valdovų agentai 
nuolatinai skelbia, jog demokratija yra kvaila ir pasi-
biaurėjimo verta. J i negali ilgai gyvuoti. Rytoj mes įro-
dysim jiems ir jų agentams, jog laisvų žmonių sukurta 
ir palaikomai demokratija gali ir turi gyventi. 

Respublikonų kandidatas 
tikisi laimėsiąs rinkimus 

Demokratija ar diktatūra 
Kaltina Prezidentą 
Parama Anglijai 

Savo svarbiausioj priešrin- reiškė pasitikėjimą laimėjimu 
kiminėj kalboj Madison Squ-
are Garden, New Yorke, res
publikonų kandidatas į prezi-; mokratijos ir diktatūros turi 
dentus, AVendell AVillkie pa- Į būti dabar padarytas. 

Jis trumpai perbėgo visus 

ir įspėjo Amerikos visuome
ne J°K pasirinkimas tarp de-

t 

ARKIVYSKUPAS 
STRITCH 

KARDINOLU 
• 

VATIKANO MIESTAS, la
pkričio 3 d. — informuotieji 
Vatikano sluogsniai sako, jog 
Popiežiaus Pijaus XII sušau-
ktoj konsistorijoj prieš Kalė 
das gali būti pakelti į kardi
nolus New Yorko arkivysku
pais Francis Spellman ir Chi-
cagos arkivyskupas Samuel 
A. Stritcr. 

kaltinimus metamus Nauja
jai Dalybai ir Prezidentui 
Rooseveltui, kurį jis atvirai 
apkaltino antidemokratiniai 
nusistatčiusiu, nes jis "trok
štąs jėgos." 

Willkie paantrino, jog jis 
palaiko Naujosios Dalybos 
reformas, bet pridėjo, jog: 

"Mes tikime, kad norint 
jas (reformas) apsaugoti ir 
praplėsti reikia vyriausybės, 
kuri būtų finansiniai stipra. 
Tai reiškia, jog mums reikia 
darbių. Tai reiškia, jog mums 
reikia perkamosios jėgos. Tai 
reiškia, jog mes turime grą
žinti vvriausvbę į žmonių 

Tačiau Chicagos arkidioee- r a n k a s >» 
zijos kancelerija' sakot m^gavu 
si oficialių pranešimų pat
virtinimų. Msgr. Georgei J 
Casey abejoja, kad šie prane
šimai būtų tikri, nes karui 
tebesitęsiant arkivyskupams 
būtų sunku nuvykti Romom 

RUSIJA 
KONCENTRUOJA 

KARIUOMENC 

viai. i; 

ANGLIJOJ BUVO 
RAMU 

Neokupuotos Prancūzijos 
dalies vyriausybes galva mar
šalas fcetain viešai paskelbė, 
kad Prancūzija politiniai jun
giasi su Vokietija ir tai daro 
tautos ir valstybės ateities 
gerovei. Anot maršalo dėl 
tos sąjungos su naciais Pran-
cūzija nieko nepraras, bet 
daug laimės. Pirmiausia bus 
palengvinti karo sukelti tau
tos kentėjimai. Bus pagerin
tas apie poros milijonų pran
cūzų karo nelaisvių stovis. 
Vokietija nereikalaus per di
delio okupuotinio atlyginimo 
ir, kas svarbiausia, Prancūzi 
ja bus apdrausta nuo išorinių 
priešų. 

LONDONAS, lapkričio 3 d. 
— Nuvargusi nuo bombane-
šių puolimo Anglija, Škotija 
ir Valija praleido vieną ra-j laikraštis, Sunday Dispater, 
miausių nakčių ir sekmadie.- paduoda dvi sąlygas: 

TAIKOS SĄLYGOS 
WASHINGTONE 
LONDONAS, lapkričio 3 d. 

— Londono spauda rašo, jog 
Adolfas Hitleris pasiuntęs 
Jungtinėms Valstybėms tai
kos su Anglija sąlygas. Vienai 

GRAIKAI MUŠA 
ITALUS 

ATĖNAI, lapkričio 3 d., 
— Graikių kariuomenė iš gy
nimosi perėjo puoliman ir į-
siveržė Albanijon iš kur jie 
gresia puolimu italų kariuo
menę iš užnugario. 

Nustebinti graikų pasiseki-

ŽUVO 30 ANGLŲ 
JŪRININKŲ 

LONDONAS, lapkr. 3. — 
Admiralitetas praneša, jog 
žuvo trys karininkai, 27 jū
rininkai i r 33 sužeisti anglu 
laive Liverpool, kai prieš dvi 
savaites laivą puolė Vidurže
mio jūroj italų torpedinis l<ai* 

BUKAREŠTAS, lapkričio 
3 d, — Beisiarabijoj ir šiauri
nėj Bukovinoj Sov. Rusija 
sutraukė 31 kariuomenes di-1 devynių milijonų mūsų zmo-

Šalia viso kito respubliko
nų kandidatas pažadėjo, jei 
bus išrinktas, paramą Angli-
jai. 

"Abi partijos kalba apie 
paramą Anglijai. Mes tikrai 
tai tuo tikime. Mes jai padė
sime ne tik "užsakymais'', 
Mes jiems (anglams) teiksi
me išplėstos industrijos ga
minius. ' ' 

Kalbėdamas apie darbinin
kus \\Tillkie pareiškė, jog: 

"Prieš keturis metus, kai 
kandidatas trečiam terminui 
kandidatavo antru kartu, virš 

nį, kai po vakarykščio nepa 
sisekimų Italijos ir Vokieti-

1. Britų imperija, kuri yra 
nesumušta ir nenugalėta^ ipa 

jos bombanešiai davė Angli-1 siliktų tokią kokia yra. 
2. Europa, kurią Vokietija 

nukariavo, turi būti laikoma 
jai pa i l s t i . 

Anksti vakar vakare virš 
Londono pasirodė keli priešų 
orlaiviai, kurie kulkosvai
džiais apšaudė žmones Lon-

mu italai pravedė smarkias j t o g a n g l ų k o m u n i k a t a s s a k o ? 

orlaivių atakas toli už karo j o g atakose pašauta du ita-
linijų. Roma pasiuntė savo lų orlaiviai ir vienas smar-
geriausiąjį "Desperato" la- kiai sužalotas, 
kūnų skvadroną atakoms ant T™ t a r P u anglai pravedė. 
^ ., .. smarkia ataką ant transpor-
Graikijos miestų. A. - • / , , T • i • 

tmes italų kolonos ir kariuo-
Kai kurie neutralieji stc- m e nės būrio Etiopijoj, Mete-

betoj ai sako, jog fronto Ii- mma — Gondar kelyje. 

viziją ir tris brigadas mecha
nizuotų dalinių. 

Šiose dviejose provincijose 
Rusija sutraukusi 20 pėstinin 
kų divizijų, 11 artilerijos ir 
raitininkų divizijų ir mecha
nizuotas brigadas, 

vas. | 
Apie italų atakas ant Mal-_ (Britų pranešimai sako, jog 

vokiečiai Balkanuose turi įsu-

už Anglijos interesų sferos. 
Dispatch rašo, jog šias są

lygas AVashingtonui perdavė 
Amerikos ambasada Paryžiu-dono gatvėse, bet jie greitai 

, • -v . , ,A Jo ir prideda1, jog Hitleris no pranyko ir pnes vidurnakti J ; F . v x. ° 4 - u J ! i > 7 
Londone buvo ramu. 

Visa Anglija, išskyrus ke
lis distriktus pietinėj Angli 
jos, naktį praleido ramybėje. 

rįs pasirašyti su Anglija ir 
Jungtinėmis Valstybėmis der 
šimties metų nepuolimo sutar 
tį ir sutinkąs "nusiginkluoti 
lygybės sąlygomis". 

nijos Italijos — Graikijos 
kare mažai tepasikeitę. 

Italai nesitikėję, kad grai
kai atmestų Italijos ultima-
ir dėl to nepasiruošę buvo 
platesniam karui. 

Šis italų nepasiruošimas 
Graikijai naudingas, nes ji 
agli suspėti pravesti mobili 
zaciją ir perkelti kariuomenę 
į strategines vietas. 

APŽIURĖJO 
RUSIJOS 

KARIUOMENĘ 
MASKVA, lapkr. 3 d -

Maršalui Semeonui Timošen-
ko pradėjus reformas Rusi
jos kariuomenei prieš šešis 
mėnesius, šiuo metu svetim
šalių kariniams atstovams 

traukę. 70 divizijų apiie 1,250,-
000 kareivių). 

tSovietų kariuomenė, dirbda 
ma dieną ir naktj, Romuni-
jos.-Rusijos pasienyj, prie Pru 
to, upės pastačiusi septynios 
aerodromus. 

Tuo tarpu Vokietija tebe-
siunčia Romunijos karinius 
reikmenis "Romunijos karei
viams apmokyti". 

nių buvo be darbo. Šiandie 
virš devyni milijonai tebėra 
be darbo." 

Baigdamas AVillkie pažadė
jo, jei bus išrinktas, Ameri
kai "vieningumą, kurio jūs 
nežinojot per Aštuonerius me
tus "...naują Ameriką"... 
naujas industrijas, naujas 
progas, naujus darbus. i ' 

ORAS 
Debesuota. Galima protarpiais 
lietaus. Šiaurvakarių vėjai. 

pirmą kartą leista apžiūrėti Saulė teka 6:25 vai., saulė " K ą mes galime padą 
• • • 

raudonoji armija, leidžias 4:42 vai. rysime. 

ANGLIJOS 
KARIUOMENĖ 

GRAIKIJOJ 
LONDONAS, lapkr. 3 d.— 

Admiraliteto pirmasis lordas 
A. V. Alexander praneša, jog 
Graikijos teritorijon išsodin
ta anglų kariuomenė. 

"Ten vra laivvnas, teikia-
ma orlaivių pagalba, karinės 
vietos Neapolyj bombarduo
tos ir Anglijos kariuomenė 
išsodinta Graikijos teritori
jo j , " pareiškė Alexander. 
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Nepadoriosios Spaudos Valymas 

Kaip žinoma, 1934 metais, Amerikos ka
talikų vyskupu pastangomis buvo sukeltas 
sąjūdis prieš nepadorius krutamuosius pa
veikslus. Tuomet susitverė taip vadinamas 
"Padorumo Legijonas", kurio uždavinys bu
vo paveikti filmų leidėjus, kad negamintų 
filmų, kuriose garbinami lytiniai ištvirkavi
mui ir didvyriais vaizduojami visokio plau
ko kriminalistai. Sąjūdis pilnai pasisekė. 
Šiandien filmus Amerikoje jau nusivalė nuo 
nepadorumo purvų. 

. Šito pasisekimo paraginti Amerikos kata
likų vysitupai pradėjo 1U37 imtais kova. ki
tame fronte, būtent gorieš nepadoria spaudą. 
Tuo tikslu sutverta organizacija vardu ' 'Na
tional Organization for Decent L i te ra tūra" 
("Taut inė Padoriosios Spaudos Organizaci

j a " ) . Jos priešakyje atsistojo žilagalvis, 65 
metų amiziaus J . E. Jonas F . Noll, Fort 
Wayne v y.-k ūpas, vienas iš žymesnių kata
likų rašytojų ir veikėjų Amerikoje. 

Neseniai paskelbtas šitos organizacijos tri
jų metų veiklos raportas (apyskaita) . Labai 
jdomūs ir reikšmingi yra šio raporto davi
niai. 

Pasirodo, .fral' svarbiausias taikinys, į ku
rį atkreipė Padoriosios Spaudos Organizaci
ja savo ginklus, buvo perijodinė spauda, į-
vairūs žurnalai, kuriuose garbinami krimi
nalistai, keliami į padanges lytiniai išsigi
mėliai, vaizdžiai piešiama neleistinoji meilė, 
talpinami šlykščios iliustracijos arba begė
diški skelbimai. 

Visvgii'iua visose ( S O j A m e ^ ^ v y s k u p i J o s t 
paskirt i cenzoriai, kuriems pavesto pareiga 
pat ikr int i leidžiamųjų žurnalų dorinę fpusę. 
Apie 150 žurnalų į t raukta į "juodąjį sąra
šų", reiškia rasta, kad tie reikia priskaityti 
prie šlamštų, nepadorios spaudos. 

Toliau, k -d galima būtų sulaikyti tų ne
padorių žurnalų leidimą, imtasi ypatingo ko
vos būdo. Vietoje daryti spaudimą žurnalų 
leidėjams, kurie dažnai dangstosi visokiais 
anonimais, Tautinėm Padoriosios Spaudos Or
ganizacijos darbuotojai puolė tiesiai jų ki
šenių pripildytojus, t. y., žurnalų pardavė
jus, agentus. Šitiems buvo pranešta, kurie 
žurnalai yra nepadorūs, ir pareikalauta, kad 
jų daugiau nebepardiasvinėtų. Tiems gi, kurie 
^oisuKydavo geruoju paklausyti, buvo skel
biamas boikotas. 
• Šitokia kova davė labai džiuginančių lai

mėjimų. Iki šiai dienai mežiausiai 30 nepa
dorių žurnalų visai suktojo ėję, gi daugumas 
kitų išsivalė nuo savo įpurvų. 

Tačiau visiško pasisekimo, kokio yra at
siekęs * 'Padorumo Legi j o n a s " filmų kovoje, 
sąjūdis prieš nepadorią spaudą kol kas ne
turi. N^uiūrint kovotojų pastangų, nep:dorių 
žurnalų leidėjai vis dar daro pinigą bent am 
ketvirtos savo keidinių cirkuliacijom dalies. 

Bet paskutiniais laikais, šią vasarą, Tau
tinė Padoriosios Spaudos Organiiz.cija susi
laukė netikėtos paramos iš valdžios pusės. 
Sakome "ne t ikė tos" , nes federalinės ir lo
kalinės valdžios organai ligi šiol nesiteik
davo remti Padoriosios Spaudos veikėjų pas
tangų, teisindamiesi esamą ju šiama kraštt 
spaudos laisve. 

Tą pirmąją viešą pagalbą suteikė N«ew 
Yorko majoras F. H. La Guardks. J i s rado, 
k a d -kž žurnalų pa.rdavinėjamų New Yorke 
prasižengia viešojo padorumo dėsniams, i» 
dėl to įsakė, kad visas šlamštas miesto tro-
kais, kuriais išvežama išmatos, būtų išvež
tas iŠ kioskų ir kitų parduotuvių, o irarda-
vėjų ir agentų paprašė, kad pinasių purvų 
ateityje nepardavinėtų publikai. 

Je i valdžios organai ir kitur eitų La Guar-
dijos pėdomis, veikiai Amerika išsivalytų 
nuo nepadorių žurnalų, kurie savo šlykšty-
b&riSa nuodija skaitytojų sielas ir purvina jų 
širdis. 

Šitoks valdžios: žygis jokiu būdu nenusi
žengtų spaudo? laisvei. Tikroji laisvė visuo
menės gyvenime glūdi' ne tame, kad kiekvie

nas pilietis galėtų daryti , sakyti ir rašyti 
kas jam patinka, bet tame, kad kiekvienam 
būtų leiitta gera daryt i , sakyti IT rašyti. Jei 
valdžia draudžia bloga daryti, pav. skriausti 
kitų piliečių sveikatą, turtą, gyvybę, ji ne 
laisvę vario, bet ją apsaugoja. Nieks juk | Kokios į t a k o j Lietuvos ta nemaža technikos dalykų. 
nekaltina valdžią laisvės varžymu dėl to, valstybes netekimas turės lie- Tačiau jie bus Lietuvai Bve-
tead saugoja ir draudžia pardavinėti supu-1 tuviškosioe kul tūroj kūrybai? timi, nes jie rbus kilę iš rusiš-
vusius valgius. J u o labiau tai reikia pasą- _ ,visį m e s esame giliai į- kos dvasios. Mokslas ir me-
kyti, jei draudžiama maitinti visuomenę do- sitikirię, kad šitas netekimas nas nuo finansų žymiai i k -
roviniais puvėsiais, šlykščia, nepadoria ;Jpni- y r a tik M\di£s. Tasai tautos! žiąu priklauso. Be abejo, ir 

jiems reikia paramos. Bet ji 
gali būti labiau privatinė, ne 

Rinkimų Išvakarėse 
Šiandien baigiasi didžiųjų* istoriškųjų rin

kimų agitacija, kuri ėjo per porą mėnesių su 
didžiausiu įsitempimu ir kurioj dalyvavo 
daug milijonų žmonių. 

išdavimas, kurį padarė bolše-
vakuojanti pastaroji* Lietuvos 
vyriausybe ir seimas,- turės taip organizuota ir menkesnė. 
būti nuplautas i r išnaikintas. Mokslas ir menas kyla ne tiek 

Tačiau kol tai įvyks, jūsų iš šalieis turtingumo, kiek iš 
klausimas gali būti keliamas1 dvasinio jos pajėgumo. Lie-
ir nagrinėjamas. Meti turime tuvių Tauta savo istorijoje jau 

'niui.-.oįjr si 'ūunABijaj^iard ū tpp ip O A n 9 I būti pasiruošę visokiems ga-! yra įrodžiusi, kad ji tokio (pa-
pasikoliojimų, bet buvo pasakyta nemažai ir! l į m u m a i n s . Kova už nepri-j jėgumo turi dar labai daug. 
t ikrai rimtų kalbu, kurių, ne vienas sakinys k l a u S ( 0 ! m y b ę #& b ū t i i l g a i r | š iandien ateina laikas sukau-
bus kihj kalbėtojų cituojamas a t e i t y . s u n k i ) Q l i e t u v i š k o g i o s . k u l t ū J p t i visas lietuviškąsias jėgas 

Apžve lg i an t i tai, kad j ^ r š ę partijų va- L k Q } M M m ė j i m a i s j s i g y _ 
dai ir kandidatai viens kitam žodžiais an- . , . & .. .Y. . XT , -

t i teisę ateičiai. Nesugebėję 
laimėti pasaulio įsimpa.tijos 
militariškai, kaip suomiai 
mes dabar ją turime laimėti 
kultūriškai. Idealinės kultūros 
sritis stovi priešais mus at 
vira. , 

Galop, savos valstybės ne 
tiekimas išveda mūsų kultūrą 
į pasaulines platumas. Kol 
mes gyvenome nepriklausomą 
gyvenimą, tol kultūrą dau
giausia kūrėme sau ir pas sa
ve. Retas mūsų laimėjimas -
prasiverždavo į pasaulį. Tuo 
tarpu dabar bus kitaip. Pa
čioje Lietuvoje kultūros kū 

valandėlę. 

Dėstydamas panfcetą metų 
kultūros filosofiją V. D. U-
niversiteto Teologijosi •- Filo
sofijos Fakultete, įsitikinau, 

tausius apdaužė, rodos, tas atmosferoj įtterii-
pimas, piktumas niekuomet jau negalėtų iš
nykti . 

Bet po ryt dienos, pa rinkimų atmosfera 
atslūgs. 

Ryt tauta tars savo žodį, pareikš savo va- j k a d " į j į į į f pa į r inda "duoda 
lią ir vėl gyvenimas eis paprastu, normaliu 
keliu. Bus užmirštai, kas dėjosi pri<eš rinki
mus. Pastatytieji valstybes priešakyje as
menys visame krašte susilauks pagarbos. Nu
silenks prieš juos net ir tie, kurie rinkimų 
agitacijos metu juos Įpikčiausiu būdu kriti
kavo ir įrodinėjo, kad jie ne vien tik kaipo 

n® valstybe, bet tauta. Tauta 
yra tasai šaltinis, iš kurio te
ka kultūrinės jėgos. Tauta 
duoda kultūrai originalių for
mų. Tautinio principo iškėli
mas ir tautų apsisprendimo 

politikai, bet ir kaipo žmonės mažai tėra! proklamavimas iš Vilsono pu 

. < verti. 
t i . . . 

Poryt bus šventa. 
Tokia tai y ra tikrosios demokratijos dva-

* i 

s i a # i , i ULUiife 
Gyvendami tokiame krašte, kuriame pana

šūs dalykai yra* gratlimi, džiaugkimės ir, pil
dydami savo pilietines pareigas, visi rytoj 
balsuokime. 

Daugiau Skaitysime 
Kai sulaukiame lapkričio mėnesio, pajun

tame sulaukę rudens pilna ta žodžio prasme, čia prasme. 

Ūkininkas Ir Žiurkes 
(Pasakėčia apie Lietuvą ir Rusijos baltavikus.) 

Štai, ūkininkas aria, sėja, 
Augina, piauna, veža, kulia, 
I r Dievą šaukiasi globėju 
I r popiečių mažai teguli. 
Naktų nemiega, talkas telkia, 
Kad tik vaikams nebūtų alkio. 
Pilni, net kupini aruodai, 
Kiek vilčių ūkininkui duoda, 
Dabar ' jau darbininkai ramūs. 
Privargonl, het nauda yra -nuims. 
Tik čia mus ūkininkas kentęs 
Neturi poilsio dar šventės. 
Ar visuomet jis ir visur kęs: 
Jo gražų triūsą ėda žiurkės! 

. 

t -

k * 

žmogų atėjo jo 
štamas. 

nas pazj-

sės buvo nepaprastos reikš-
mėisi ne tik politiniam, .bet ir 
kultūriniam gyvenimui. Be 
abejo, nepaskutinę čia vietą 

. , _ ^ . r imas bus sunkuis. Lietuviško 
užima ir valstybe. J i organi- .. zuoja tautą ir tuo pačiu orga
nizuoja kultūrinę kūrybą. J i 
sudaro materialines galimy-

ji kul tūra turės būti kuriame 
užsienyje, pirmoje eilėje. Ame
rikoje. Vadinasi, čia ji suši

lk «ft«.,+„ i*-1*--. u- • i durs su pasauliu. Lietuviai 
bes. Tauta kultūrą kuria, vai- , „ . . , . Z . 
„. u - v.. j , «,. I kultūrininkai dirbs ne tik sa-
stybe šitą darbą finansuoja, . A . , . . v „. . . i vai tautai, bet ir visai zmo 
jeigu finansus suprasime pla- . . . : . _ , . * • - • » - , 

|nijai. I r juo jų darbai įbus 
Mažiau išeiname į laukus, daugiau sėdime -> į l •.,.'-.. i reikšminlgesni, tuo Lietuvai 
viduje. Rudens ir žiemos -sezonu, paprastai," r a c i a u kultura 'ndsil iauja iv jie bUs-naudingesni. Prof. St. 
turime daugiau laiko, kurį galime sunaudo- t a d a > k a i fefuta netenka savos' šalkaufs-kio nuolatinis reikala-
t i naudingam gerų knygų ir laikraščių skai- (valsty bės, nes ne valistybė yra vimas, kad lietuviai daly vau 
tymui. 'pirmaeilis kultūros veiksnys. Į tų anttautinių problemų spre 

Mėgstantieji skaityti lietuvišką knygą, šie-, Todėl nors šiandien Lietuvos ] ndime, dabar turės būti įvyk-
met susidurs su sunkumais, nes Lietuvoje valstybės nėra, bet y ra l i e t u - dytas. Varpinės horizontas da-knygų spausdinimas sustojo, o Amerikojt lie> 
tuviškij knygų kaip i r n&bespausdiname. 

Bet, jei bus skaitytojų, bus ir knygų lei
dėjų, bus rašytojų. Skaitymas ir reikalavi
mas naujų lietuviškų knygų, paraginu mūsą 
rašytojus rašyti, o spaustuves jas spausdin
ti. Tuo būdu nebūtų sustabdytas lietuviško
sios kultūros darbas. 

vių Tauta, kuri kultūrą kurs 
i r toliau. Be abejo, š i ta jos 
kul tūra bus kiek kitokia, ne
gu nepriklausomame jos gy-

fbar turi būti ipakeistas erelio 

— Gerbiamasis — sako — 
aš ateinu pas tTamstą • po 
ilgo nesimatymo, nes esu rei^ 
kalingas Tamstos pagalbos k 
noriu prašyti paskolinti man 
200 dol. 

— Aš tamstos nepažįstu! 
— Tamsta? Juk toks die

votas žmogus, juk mes su 
Tamsta sykiu žaidėm, sykiu 
langus (laužėm. . . . 

— Bet aš Tamstos nepažį
stu! — atkartojo turtingasis. 

— Na, tai aš Tamstai pa
sakysiu, kad tai netiesa, nes 
Tamsta kasdien matai mane 
gatvėj. O dabar, kai aš atė
jau paskolint 200 dol. Tam
sta manęs nepaž į s t i ! . . . . * 

— Aš Tamstos nepažįstu! 
— Tamsta manęs nepažįs

ti? Aš einu. Bet pasakysiu 
Tamstai vieną sekretą, kaa 

akiračiu. 
— Minėjote, kad Lietuvoje 

kultūros kūrimas, bus sunkus, 
venime. Visų pirmai čia ptfdi-j Tačiau a r išviso sovietiškoje! l a m s t a . m i r s l n e v § l i a u k a i P 
dės atskirų aemenų kultūrinė santvarkoje lietuviškosios kul- u z s a v a i t e s -
reikšmė. Kai tauta turi savąjtūros kūrimajj yra įmanomas? 

Pietų Ir Šiaurės Amerika 
Pietų Amerikos kraštai yra katalikišku ~k' 

Šiaurės Amerikoj y ra 25,000,^00 katalikų. 
Atsižvelgiant į tai, ta rp Pietų ir Šiaurės 

Amerikos valstybių turėtų užsimegsti kuo 
artimiausi ryšiai, nes religija i r daugelis ki
tų bendrų reikalų duoda tam labai rimtą 
(pagrindą. 

— Teoretiškai jūs žinote 
kad Stalino konstitucija lei 
džia atskiroms SSSR respub 

valstybę, kultūrinė kūryba y 
ra ryškaus kol'eiktyvmio .bruo
žo, kuris tarsi pridengia as
meninį bruožą. Tačiau kai1 likoms tautinę laisvę, kaip ji 
tauta valstybes netenka, «t-j leidžia spaudos, susirinkimų, 
skirų asmenų veikimas prasi.-| tikėjimo ir sąžinės laisvę. Bet 
kiša laibai aiškiai, šiuo metu praktiškai visam pas'iuliui 
Lietuvių Tautai ateina kul-' aišku, kas belieka iš šių pa-

Kaip Galima Greit Pasiskolinti Pinigų? 
Pas vieną žinomą trutingą sio, bet vėliau tas pranašavi

mas jam nedavė ramybės. 
Naktimi* nemiegojo. Siunčia 
tarną pas tą pažįstamą, kad 
tas ateitų, bet tas neina. Ta
da jis pats turėjo pas jį eiti. 

— Matai — pasakoja — 
buvau aš užvakar labai su
sinervavęs ir dėl to aš tavęs 
nepažinau. Bet aš tave labai 
gerai pažįstu, kad esi senas 
mano draugas, ir dovanok 
man, kad nenorėjau paskolint 
tau pinigų. Kiek norėjai? 

— 200 dol. atsako. 
— (Te, imk 100. 
— Ne, man reikalinga 200. 

— ix> 200. Tegu jau taip 
1 ūna. Bet as sau prisimenu, 
kad tu išeidamas ką tai to
kio sakei: būk aš už savaitės 
laiko mirsiąs. Ką tai turėjo 
reikšti I 
* — Hm. Aš seniau tarnavau 
ligoninėj ir teko būt prie 
įvairių ligonių, ir kiek sykių 
kuris nors ligonis manęs jau 
nebepažindavo, tai aš žinojau 
iš praktikos, kad jis po 8 d. Po šių žodžių ir išėjo. Tur

tingasis į tai nekreipė dėme- mirs. 
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| tūrinių herojų, kultūrinių pra^ starųjų laisvių. Tas pat yra 

V i e n a i rašvtojas teisingai parašė, kad n a š ų i r ž>™h* eP° c h lJ- J i e Sa i* i r s u t ^ t i l l e ^ ^ N ^ P ' : j J 

J\mgtinių Valstybių katalikai gerai supran- v m s P*1 8**** tautą, jie kels.riksiu sovietų santykius su 
ta. Pietų Amerikos žmones, nes juos riša bei:. Jos viltį, jfe dainuos jes ska-u- tautine kultūra šitaip formu-
dras t ikėjimaa Taip pat esama? ir daug gra- smo ir ateities dainą. Atskiri lavęs: pusiau barbariškai tau-

kultūrininkai, vistiek kur jie tas jie ugdo, kultūringas tau-
gyve-Lltų, turi dabar žinoti,1 tas gniuždo. J i e žadina tau-
kad jų asmeninis kultūrinis, tybę kalmukų, gruzinų ir 1d-' 
darbas yra visos tautos žygis, tų Kaukazo tautelių^ kad ttul 

žaus noro su jais bendradarbiauti . Bereikia 
t ik vieno: reikia surasti prakt išką ir išmin
tingą .būdą tam reikalingam ir abiem nau
dingam . bendnadarbiavimui realizuoti. 

Beikia pastefceti, kad pastaruoju laiku pri 
to "jau ir pradedama eiti gana sparčiais žing
sniais. 

TheNewWo*fd 
The New World, Chicagos arkidiecezijos 

savaitraštis, baigia didelį naujų skaitytoji! 
vajų. Paskutiniame numery pranešama, kad 
energingieji vajininkai (daugumoje mokyklų 
mokiniai) jau gavo penkiasdešimtį tūkstan
čių naujų skaitytojų, 

Tai iriu žus skaičius. 
Dabar šis laikraštis jau turįs 90,000 skai

tytojų ir tikisi netrukus gauti jų iki I0O,0Gp. 
The New World dabar bus plačiausia skai 

tomas katalikiškas laikraštis Amerikoj. Jei 
j is taip kils savo technika, turiniu ir skai
tytojų gausumu, netrukus gai susilauksim e 
antro anglų kalboj katalikų dienraščio Ame 
rikoj. 

nes per jį tauta taria savo 
žodį. 

Toliau, lietuviškoji kultūra, 
neglobojama suvos valstybės. 

retų medžiagos propagandai. 
Tačiau jie slopina tautinį ju
dėjimą ukrainiečių ir gudu. 
Visi juk žino, kaip brutaliai 

pasuks į idealijų sritį. IdeaTl-, buvo sušaudyti Minske Vid i 
nė lietuvių kul tūra : mokslas,! jos tautiniai vadai. Kada-gi 
menas, visados buvo savo lai-Į Lietuvos kul tūra yra žymiai 
mėjimais pralenkusi materia- prunešesiuė" už sovietų kultū-
linę kultūrą: techniką ir eko- rą, tai nėra jokios ahejonės, 
nomiką. Dabar šitas pralen- kad; jie lietuviškos kultūros 
kimas bus «Įar didesnis. Mate-j nepalaikys*. J a u dabar pastan-
rialinei kultūrai vkades rei- gos net į pradžios mokyklas 
kia valstybės paramos. Šita įvesti rusų kalbą rodo, jog 
kultūra reikalauja daug fina- Lietuvai ateina naujas rosi-
nsų. Todėl kai nėra savos vai- fikacijos periodas. Labai kly-
stybės, nėra fimansuotojo ir sta tie, kurie mano, kad so-
tuo pačiu nėra sparčios tech- vietai nesužalos mūsų t iu ty-
nines ir ūkines pažangos. Tie-j bes. 
sa, Lietuvoje gali būti sukur-j (Bus daugiau.) 

("Draugas" Acme telephoto) 

Nacionaliniam kornų skinimo ir išlukštenimo kont&sfe Da-
venpert, Iowa, laimėjo No. 13 ruožo Irvin Bauman iš Illinoiso. 
Laimėtojas laiko trofeja. ir čekį 

http://xct.pt
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MOTINA 

AUKLĖTOJA 

( H H. Psčkauakaitės Raštą.) 

»'i 

Kūno Auklėjimas 
Kiekvienai #erai ^rnniano, 

kaip svarbu žmogui turėti 
-v»'ikatns. Tėvai geriau toue-
krauja vaikui turto, hat t«*-
-istengia užauginti jj sveiką. 
Nes sveikata — didžiansii> 
tur tas . [ligirtljl žmogus yra 
pats sau sunkenvln" ir apsun
kina kitus: jis Begali tiek nu
dirbti, nei būti toks naudin
gas, kaip sveikas. Žinoma, 
kiekviena motina trokšta, kad 
jog vaikas būtu sveiku svei
kiausias. Bet ir čia troškimo 
neužtenka — reikia mokėti 
vaiką auginti. Jei motina ap
sieina su kūdikiu kaip rei-
kiant, tai ir silpnas gimęs 

. vaikas gali sustiprėti ir už
augti sveiku imognmi. 

Kunigas Kneipas, garsusis 

pintis įsigyti reikalingi) ži
nių, ne iš pašaliniu šaltiniu, 
bet iš Įvairių svekatingumo 
Ntaigių, gydytojų ir taip to
liau. 

Tiesa, motina negali nusta
tyti vaiko augimo pagal savo 
norą. Kad ir kažin kaip 
stengtus, ji pati savo jėga 
neišaugys jam nė vieno plau
kelio, nė vieno dantelio. Nes 
žmogaus kūnas, kaip ir visi 
kiti daiktai šioje žemėje, au
ga ir nyksta pagal tam tik
rus gamtos dėsnius. Bet mo
tina gali pagaminti geresnių 
sąlygų vaikui augti. J i gali 
pa v. apsaugoti vaiką nuo 
limpamųjų ligų; vaikui susir
gus, gali padėti prigimčiai 
nugalėti ligą; duodama jam 
užtenkamai maisto ir miego, 
gali pagreitinti jo augimą. 

oterysj* 
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je susidarytų bendras kultū
ros lobynas. 

.Tas pat ir su moterims. 
Joms reikia laiko visapusiš
kai sutapti su žmonijos kul
tūra. Tam nereikia tūkstan
čių metų, — užteks ir šimt
mečių. Moterys iš prigimties 
yra gabios. Jos jau iki šiol, 
nežiūrint nepalankių sąlygų, 
daug kartų savo gabumus yra 
įrodžiusios. 

Kitą savaitę parašysime 
apie moteris išradėjas. 

Vėliausios Mados 

gydytojai vandeniu, sakos pa Trumpai sakant: ji gali tij 
sėjęs kartą kelius labai inon gamtos dėsnių veikimą šiek 
kus grūdus į gerą žemę, k u 
rioje jiems buvo gausi-u rei
kiamo maisto. Ir tie grūdai 
užaugo aukštais, stipriais 
stiebais. Bet, jei būtų pada
ryta atvirkščiai; kad ir ge-
riausios sėklos pasėtos j pras
tą dirvą, menkų augalų tesu
lauktume. L viriai ir menkas 
kūdikis, gerai maitinamas ir 
auklėjamas, gali užaugti tvir
tu žmogumi, o stiprus pras
tai auginamas, nusilpt i ir siv 
nykti. Atsimindama tai, mo
tina turi kiek begalėdama, rū-

tiek sustabdyti, sutrukdyti, 
arba pastiprinti ir pakreipti 
į norimąją pusę. 

Je i ji tai daro nemokėda
ma, ji labai kenkia vaikui. 

Bet jei ji padeda gamtai iš
mintingai ir atsargiai, tai ji 
tikrai gerai augina vaikų. 
Tuomet vaiko kūnas, ne įvai
rių negalių nualintas ir su
spaustas, bet užaugęs sveikas 
ir gražus, bus iš tikrųjų tin
kamas Šventosios Dvasios na
mams, anot šv. Rašto žodžių. 

MOTERIS IR PAŽANGA 
Nors daugelyje kraštų mo- vieno Sehuberto, Strauso, 

terys jau turi lygias su vy-j AVagnerio, Čaikovskio, Nė 
rais teises, vis dėlto dar ir vienos moters nėra žymaus 
dabar daug kur ginčijamasi virtuozo. Tas pats ir su ta-
ir abejojama, ar moteris pro- pyba, kuria jos jau daug am-
tiniai yra lygi vyrui. Žino- žiu užsiiminėja. Nėra buvę nė 
ma, labai jau toli nuėjo tie vienos genialios dailininkės, 
laikai, kai praėjusio šimtme
čio pradžioje, Florencijoje 
buvo pareikšta: "Viešpats 
Dievas <!avė žmogui žmouą, 
jautį, asilą ir kitus naudin
gus gyvulius, kad jie leng
vintu ir smagintų jam gyve
nimą." O prieš (JO metų vo
kiečių filosofas Mebius su 
tam tikru pomėgiu tą posa-

nė vieno Rat'aelio, Leonardo 
da Vinei, Rubenso, Vau-Dyko. 

Moterų lygių teisių priešai 
vis dar tvirtina, kad mote
rys iš prigimties netinka ku
ry 1 iniam darbui. Esą, jos te-
galinčios eiti tik vyrų pra
mintais keliais, bet pačios 
naujus kelius tiesti nesuge
bančios. Be ko kita, mote-

kį citavo savo knygoje, pava- rims stinga išradingumo dva-
dintoje: " A p i e moterių silp- šios. Visi istorijon įėję išra-

(Photo Hollywood Fashion 
Bureau — Frank Zak). , 

Tikrai graži naujausios ma
dos skribelaitė, kurią puošia 
plunksna. Tai puošnioji Jean 
Parker skribelaitė, dėvima 
rudenį. P-lė Parker vilkėja 
"pa le be ige" siutą, su rudais 
priedais. 

Fran Mann, Hollywoodo 
madų ekspertas, pranašauja, 
kad čia matomas moterų ap
daras šiemet bus vienas po
puliariausių. 

Reikia žinoti, kad IToUv-
\voodas y ra Amerikos madų 
didysis ir svarbus centras, iš 
kurio bent retkarčiais paduo
sime savo skaitytojoms svar
besnių žinių. 

(Iš Holly\vood Fashion Bu
reau, 326 W. Madison St., 
Chicago). 

napro tys tę . " Buvo juk pa
sauliniai garsių filosofų žiū
rėjusių į moterį su panieka, 
laikiusių ją jei ne naudingu 
naminiu gyvuliuku, tai vis 
tiek menkesne už žmogų bū
tybe, kažkuo tarpiniu ta rp 
žmogaus ir gyvulio. Tuo yra 
nusidėję žymūs filosofai Scho 
penhaueris, Nietscbe ir kiti. 

Tai vis tamsiosios praei

s imai ir atidengimai, davę 
žymę visai gadynei, vyrų 
nuopelnas. 

Vienos moterų žurnalas 
" F e m i n a " ėmėsi moterį už
tar t i . Žurnalas pripažįsta, 
kad iš moterį} t ikrai nėra išė
jusių mokslo, meno politikos 
genijų. Bet nereikią užmiršti, 
kad tūkstančius metų mote
ris laikyta t a rp keturių sie-

ties dėmės. Nors negalima ' nų, neleista jai plėsti savo 
teigti, kad ir šiais laikais vi
sų pažiūros i moterų jau vie
nodos. "" % 

Motert) priešai vis dar abe
jingi moterų protiniams ga-
buman'S. J ie sako, kad net 
grynai moteriškoje, — meno 
srityje moterys nieko genia-

gabumų, lavinti savo proto. 
Visa tai moterys gali daryti 
tik paskutiniais laikais, tuo 
tarpu kai vvrai yra išgyvenę 
net dešimtis tūkstančių kū
rybinio darbo metų. 

Bet kuri pirmykštė tauta 
nors ir labai domėtųsi ir dirb 

lauš nesukūrusios. Tūkstan- tų muzikos srityje, vis tiek 
čiai metų moterys griežia mu tokia tauta Beethoveno ne-
ziką, bet iš jų tarpo nėra nė duos; tau* reikia, kad tauto-

• 

SPORTIŠKI VIRŠUTI-
oNIAI VYRŲ MARŠKINIAI^ 
'!Balti i r Spalvoti. Vilnoniai;; 
;;Šveteriai, Pančiakos, Piršti-; l 
;;nes i r Kepurės. Vilnoniais 
;; Apatiniai Marškiniai Vyr- < > 
"ams. ;; 

IBRIDGEPORT KNITTINGi 
MILLS 

: 504 West 33rd Street:: 
•Arti Normai Ave., Chicago;> 

* TEL. VICTORY 3486 jį 
F . Selemonavich. Sav. o 

J Atdara kasdien ir vakarais;; 
i r Sekmadieniais. 

S 

čiams būtų miela ir patogu, 
tik tada žinosime svečiavimo-
si dižiaugsmą ir tik tada sve
čią su džiaugsmu galėsime 

KAI SVEČIŲ LAUKIAME 
Lietuviai iš senovės žino- ginus su šeimininkių nuosir-

mi, kaip vaišinga tauta. Že-! durnu, su noru, kad sve-
maitis, svečio sulaukęs, ne
pagailėdavo šerną a r briedį 
ant iešmo pasmeigti ir mi
daus statinę iš rūsio išrišti. 
To vaišingumo liekanos ir 
dabar žymu: jei šeimininkė 
pakvietė dešimtį svečių, tai 
visko prigamina tiek, kad pa
sisotinti] ir kelies dešimtys. 

Bet gyvenimo sąlygos pasi
keitusios; anuomet šernas bu
vo lengvai gaunamas, o da
bar svečių kažkodėl prisihi-
jome. Ką gi — gaminsi, vair 
šinsi, išlaidas darysi, o vis-
tiek dar paskui išpeiks, bus 
nepatenkinti. Dėl to svarbus 
šeimininkių uždavinys — pa
keisti svečiavimosi ir vaišini-
mosi būdą. Jos pačios turi 
suprasti, kad vaišio tikslas - -

Kimštos keptos bulves 
G vidutinio didžio bulvės. 
1 sutarkuotas svogūnas. 
3 šaukštai saldžios grieti

nės. 
1 kiaušinio baltymas. 

Sviestas, druska ir pipirai. 

Kepti bulves pečiuje kol 
bus gerai sukepusios. Iške
pus, perpiauti per pusę išil
gai ir su šaukštu išimt; vi
durius. Gerai sumaišyti išim
tas bulves su sviestu, druska, 
pipirais ir sutarkuotu svo-

Į gūnu. Pridėti suplaktą kiauši-

šti bulves ir pakepti pečiuje 
kol gražiai paruduos. 

sutikti. Sve<% privalome pa- ' i o M t . -^ . v j 
i * v • 1 • • • *• *-•' » 7 gerbti, tačiau ne kupinomis 

lėkštėmis valgių, bet skaniu 
ją pagaminimu, gražiu, sko
ningu jų patiekimu, paga
liau — visu elgesiu su sve-
v • 

era. 
Pas mus vis dar yra neiš

mintingas įprotis reikalauti, 
kad stalas būtų apkrautas 
valgių daugybe. Ta i labai 
bloga mada. Žinoma, jei sve
čią norime gerai pavaišinti, 
galima duoti įvairių ir ska
nių dalykų, bet nereikia pri
krauti taip, kad indai būtą 
kaupini. Šeimininkė gali la

są tai gerai išmaišius prikim-

Obuolinis tortas 
1-2 puoduko miltų. 
1 puodukas rudojo cukraus. 
3 šaukštai sviesto. 
6 obuoliai 
Nulupti obuolius ir su-

piaustyti plonomis riekėmis. 
Sudėti juos į pasviestintą ke
pamąjį indą. Gerai sumaišyti 
cukrų, miltus ir sviestą, ir 
šiuo mišiniu uždengti obuo
lius. Kepti nelaimi karštame 
pečiuje apie 45 minutes. 

Tortas būna labai ganius, 
kuomet valgomas su plakta 
saldžia srrietinėlo. 

ne pavalgyti, bet suartėti su biau didžiuotis tuo, kad vis-
giminėmis* draugais^ pasilink 
sminti, jaukiau laiką praleis
ti. Labai mažą, susipratimą ir 
kultūringumą parodo tas 
žmogus, kuris iš svečių grįž
ta nepatenkintas tik dėl to, 
kad ten vienas ar kitas val
gis jam buvo neskanus. Kai 
suprasime, kad svečiuose val
gis yra tik smulkmena, paly-

ką suvalgė, negu tuo, kad li
ko dar pilni indai, nes tokiu 
būdu pasirodo jes blogas 

skonis, netaupumas. Taigi 
verčiau kreipti dėmesio į tai, 
kad būttų skanu, sveika, ape
titiška, ir kartu taupu, bet 
ne į tai, kad būtų daug ant 
stalo padėta. 

Account* open by the 15th aarn as of the ls t 

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD 

Teisybe Ir Melas 

(Tęsinys) 

Karalh/? liepė toliau va
žiuoti. 

Pr ie upės ant aukšto jos 
kranto, pamatė karalius di
delę žmonių minią. Vyrai sto
vėjo kepures nusiėmę, o mo
terys verkė. 

— Kas čia! — susidomėjo 
karalius. 

— Jauna mergelė nusiskan
dino ir guli štai dabar čia 
ant kranto, gyvenimo džiaug
smų nepatyrusi. 

— O ko ji nusiskandino f 
-»- Jos sužadėtinis pamylė

jo Teisybę, ir pasakė merge
lei, kad nebemyli jos ir tik 
jos turtų norėdamas ketino 
su ja susituokti. Mergelė nu
siskandino. Ja i neteisybe bu
vo meilesnė už T e i s y b ę . . . . 

Toliau nuvažiavęs, didelio 
miesto aikštėje karalius ir 
Teisybė pamatė, kaip bau
džiami neteisingi. Ginkluotų 
sargtų apsupti stovėjo šimtai 
žmonių — žilagalvių senių, 
tvirtų vyrų ir moterų, vbs 
gyventi pradėjusių jaunuo
lių ir dar mažučių vaikų\ Po 
vieną, verkdami, virpėdami iš 
baimės, ėjo jie prie budelio ir 
tas dideliu kardu kirto jų gal
vas, t f 

— Už ką juos baudžia! — 
paklausė karalius. 

— Už neteisybę — atsakė 
jam bausmės vykintojai. 

— Taip jiems ir reikia! — 
pri tarė karalius. 

Visi girdėjo tuos karaliaus 
žodžius. Pasmerkti dar la
biau nuliūdo, o pasmerktųjų 
giminės pradėjo murmėti 
prieš karalių. 

— Žiauri mūsų karaliaus 
taip mylima Teisybė! — sa
kė jie. 

Teisybė sėdėjo greta kara
liaus. Išdidi ir kaip dangus 
graži, ji buvo tačiau šalta 
kaip ledas. 

— Paklausk žmonių, kara
liau, a r myli jie mane? — 
prašnibždėjo Teisybė, į ap
link susispietusią minią žiū
rėdama. 

Karal ius paklausė. Visi at
sakė tyla. I r tik vienas, skam
bus linksmumo persisunkęs 
balsas atsakė: 

— Mylime! 
Karal ius liepė tam žmo

gui prieiti. 
Buvo tai jaunas, suvargęs 

žmogus. J o liesą kūną vos 
dengė skylėti ir purvini rū
bai, niekuo nepadengtos gal
vos šviesius plaukus vėjas, 
kaip šilko gijas, taršė ore. 

— Ar myli tu Teisybę? — 
dar kartą paklausė karalius. 

— Tikrai myliu! — sujau
dintu balsu atsakė jaunuolis. 
— Bet taip pat, karaliau, my
liu ir neteisybę. 

— Tai kas tu toks ir kodėl 
taip nuvargęs* (Bus daug.) Ų, 

on't Io< 

an your y c a rs • 
Why be your <xge? Look younger thcm your yean witk 
Clairoled hair . . . with hair that is soft. colorfuL youth-
ftke! Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol the famoua Shampoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
treatment that cleanse* as it reconditions as U TINTS. 
See your hairdressef today and say: 

^Aa/uyraMu . . . UH/A 
Wrttm DOW for t— booklot and Ir— advicm ou your hair problmm i» 
hon Clair. Pr««id»nf. Clairol. Inc.. 130 W. 46th St.. N*w York. N. T. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge3 

J 
JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ — 

"P IL IETYBES PAMOKOS" 
(Parašyta Advokato) . 

Duoda Atsakymus į Klausimus Įsigijimui Amerikos 
Pilietybes Popierių. • Kaina — tiktai 3 5 c 
Kreipkitės į:— 

JOSEPH j . GRISH 
4631 S. Ashland Ave. Chicago, I1L 

PHONE: YARDS 1001 

: ^ 

Taisom ir 
perdirbame 

senas danty 
pleitas. 5 vai 
patarnavimas 

f \ 
Darome išimamus dantis pagal 
jūsų turimų kalkiniu modelių ir 
priimam tik užtvirtintų grydoto-
Jų užsakymus. Ofiso vai.: nuo 
lu ryto iki 9 vak. Tre<5. susitartus. 

'O 
IATISMCTION SUARANTIIO ^ f 

Phillips' Dental 
D. Maska, Laboratory Technlcian 

2356 W. 63rd St. Pro. 2174 

file:///voodas
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# 
A. Rachmanova 

Naujy Žmonių; Fabrikas 
Romanas 
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n j a ? __ |H.t kad ju> taip blogai miegojote, matyti, turėsite] j Į Ų A i u M l 
kiek diena prigulti 

r 
(IVsinys) 

Ona Jvaiiovna naktį blogai miegojo. J i niekaip negalė
jo nusikratyti nerimastimi, kurią šukele pastaruoju laiku 
daugiau negu keistas vyro elgesys. J a u kelios dienos jis 
nenorėjo valgyti pietų nei vakarienes, vakarais išeidavo is 
namu. ir grįždavo tik vėlai naktį; atsigulęs negalėdavo ii 
gai užmigti, vartydavosi nuo vieno šono ant kito, dūsau
davo, kažko nerimo. Tariau ypač susirūpino tuo, kad jis 
per kiaurą dieną neištardavo jai nė vieno žodžio. Paklau
sti, kas jam nutiko, ji niekaip nedrįso — negalėjo prisi
verst i ; bet ji aiškiai juto, kad jo gyvenime įvyko kažkas 
nepaprasta, lemtinga, ir ją apėmė nežmoniška baime, pa
galvojus, kas bus BU Šeima ir jos meile; širdis, rodos, ply
šo iš skausmo į gabalėlius, visą būtybę apėmė kažkoks ne
aiškus nujautimas, kad netrukus turės įvykti kažkas bai 
su ir neišvengiama. 

Užmigo neramiu miegu tik prieš ryią, bet ir po to 
trupuėio jautėsi dar daugino pavargusi ir nesava. Kai pa
bodo vaikai, atnešė jiems pusryčio. Tačiau pati nepaėmė i 
burną nė kąsnelio. Užtat rūpestingai saugojo, kad vaikai 
nekeltu per didelio triukšmo, nes profesorius beveik nie- j 
kuomet neatsikeldavo anksčiau kai]) prieš puse dešimtos; 
mat, buvo pratęs dirbti ligi išnaktų. 

Ona lvanovna pamažu atsikėlė ir priėjo prie lango. 
AlM'jingai apmetė akimis tiek kartą matytą ir taip gerai 
pažįstajną vaizdą: ilgas kiemas, sužaliavęs jauna žole; 
skubiai tursinėjasi vištos ir rytmečio saulėje tingiai rąžo
si katė. J i jau vėl norėjo nusisukti nuo lango, bet tuo tar- l paguosti ją Tania. 

(I>us daugiau.) 

iiiiiiiniitimimmnmismiiminiimiuiii) 
AKIŲ GYDYTOJAS 

pu iš kažkur iššoko jaunas t'oksterjieras ir užpuolė katę. ' — Gali būti! - atsakė Ona lvanovna, ir susyk pa-
Katė norėjo sprukti, kiek tik įkabina kojos, į šąli, bet kaž-: lengvėjo širdis. 
kaip Įsipainiojo į tvorą, taip, kad šuo galėjo ją lengvai _ A ž p a s J U S a t |Kv. a i i , norėdama paprašyti, kad non 
pasiekti. J i s nutvėrė ją už sprando ir pradėjo kiek tik ga- k h k p a s į r u p į n t u n i ė t e Niurką, — pradėjo apie reikalą Ta i 
lesamas piktai kratyti. Iš katės kaklo ištryško tamsiai 
raudona srovelė. Is langlj pradėjo ant šuns šaukti žmo
nes. Tada jis paliko katę ir, džiaugsmingai vizgindama-
uodegą, kaip nugalėtojas, pradėjo j langus loti. Katė, sun 
kiai, sunkiai nusivilko prie tvoros, iš paskutinių jftgq pa 
šoko aukštyn ir pakibo susiraizgiusios tvoros spygliuotose 
vielose. Paskutinių konvulsijų tampomas kūnas dar kelis 
kartus truktelėjo, vargšas gyvulėlis pabūrė kojomis ir !i 
ko be gyvybės žymių kaboti. 

Siaubo apimta Ona lvanovna skubiai nusigrįžo. Tas 
reginys sukrėtė jos visą būtybę ligi sielos gelmių. " T a i tok-
gyvenimas," galvojo pati sau, "kiek maža tereikia., ka<t 
ateitų galas! Kaip baisu! ' ' I r Ona lvanovna ėmė jausti 
kad tai nėra visai atskiras, atsitiktinas dalykas, 1 et ka<l 
šios katės mirtis yra kažkaip susijusi su j<:is pačios liki
mu, surišta su juo kažkokiais paslaptingais įsaitais. Koks 
paslaptingas, tartum neatmenama mįslė, ir koks tamsus 
dunksojo prieš ją gyvenimam, kurį buvo iškovojusi tokiu 
rūpesčiu ir nuostabiu darbštumu! Žinoma, ji tvirtai tikėjo, 
kad be Aukščiausiojo žinios nenukris nuo galvos nė vie
nas plaukas, bet vis dėlto kaip baisiai sunku pasiduoti ši
tai r e a l y b e i . . . . 

LIETUVIAI DAKTARAI 
reL CANal 5969 

OR. WALTER PHILLIPS 

Bet Ona lvanovna nebaigė mąstyti. Kažkas pasibcldC' 
į duris. Tai buvo Tania. 

— Alano rūtele, kas gi tau yra? — paklausė ta nusi 
gandusi, kai pamatė jos išblyškusį ir pavargusi veidą. 

— Blogai miegojau, — atsakė Ona lvanovna. — Be 
to, kažkas negera atsitiko vyrui. Dabar jis yra toks nu
liūdęs,- toks atrodo vienišas ir nusiminęs. 

- - Matyti, per daug dirba ir persidirbo! — mėgino 

DR, VAITUSH, CPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRICAIJiY AKIŲ 
M'I.CIAUSTAS 

Suvirs 20 metu praktikavimo 
.Mano (•aiiiiKaviiiuis 

l'ali nyrinus aktų jteinpima kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, į 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karšij. Atitaiso 
trumparegystę ir tolircgysty. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos, i 
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. j 

Nedeliomis pagal sutartį. 
Daugely atsitikimu akys atitaisomos 

be akinių. Kainus pigios, kaip 
pirmiau. 

1712 SO. ASHLAND A VE. i 
Telefonas YARDS 1373 

!IIIIIIIIUIlii;il(5iilllll!IHIIUiiiilliiiillllllll \ 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 YVest 35ih Street 
LlUOML'S PKi lMA: 
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. i 
Trečiad. ir Sckmad. tik susitartus. Į 

___ IR CHIRURGAS 
2155 YVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

ir pagal sutarti. 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W . Cermak Rd. 
TeL CANal 2345 

Vai.: T — 4 ir 7 — 9 
Res.: 7004 So. Fairfield 

Tel HEMlock 3150 

Telefonas: Henilock 5849 

Dfi. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR UfliRURUAS 
6757 So. VVestern Ave. 

Oiiso Valandos: 
Po piet — 1 iki 3 ; Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais snuit sutarties 

leL YARds 3146 
VAlAiNDUS: .Nuo 11 iki 12, 

2 iki 4 u- 7 iki y 
druiadieniais: 2 iki 4 ir / iki M 

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DK. V. A. ŠIMKUS 
ii * D *TOJAS IK OHIRU RtiAfc 

Taipįjį akinius prilaikau. 
534^ 6. rlaisu.. Street 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, k e t u i tadiemais i i 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave, 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

ROOSEVELTO KELIAS - AMERIKOS KELIAS! 
NERIZIKUOKIT ŠIOS ŠALIES ATEITIMI 

Balsuokit Tiesiai (x) už Demokratus 
RINKIMAI ĮVYKSTA LAPKRIČIO 5 d. 

L1THUANIAN DEMOCRATIC LEAGUE 
OF COOK CCUNTY 

OFMCK.KS: 
.ludge John Zuri>, Htm. Cliairinan 
Al C Kuinskis l ' rc l t l nt 
Cim-tanf inc K a. ris, Vice P.esident 
AnUioiiv Cuduits , \ ki*-l\e*iiiHiit 
Jos. Ka in ink \ Roe. S or\ tary 
B:nuo Jakaitis. Trtasurer 
Ja<-k L. Juoza.ilis Fin. Keo:etary 
Stanley Cibu^kis, Serg't at arms 
Koustant Navickas, I rgal Advisor 
Stan!«\v Cibulsi-, Sergi a t ariu-
KXi :ClTITE CO.M.MITTKE: 
A. A. Slakis. 7tli \Vard 
Paul IVttouLs Uth \Vard 

John Sucilia. lOth \Vard 
Anthony Staselis, Kilt Ward 
\Vm. A. r o p e i , 12.h \Vaid 
l>r. John Poška, l«th Ward 
A. R. I'atHeks l-lth \ \ a r d 
John l>»\viatt, 15th YVaid 
ilo:iph Judickas, 21st \Yard 
Dr. Thaddeus Dundulis. I9th \Vard 
John P . Stankovvk-/, Englevvood 
iMivvard Chernauska.s 2Ut YVaid 
Vimvnt Rokus, N. W. S de 
Anton Hhiniku.-, Mumfcoldt Park 
stan. Crabas Cligo. Lii.h. Pol. Club 
\o rbor t Tunuiviek, Cicero 
Peter P . Gaddy, Melrose Park 

Būkite Malomjs 
SAVO AKIMS 

Tik v'ena pora akiij visam pry-
veniu ui. Saugokit jas, leisdami 
išel.laminuoli jas moderniškiausia 
metodu, kuria regėjimo mokslas 

Kali suteikti. 
32 METAI I'ATYHIMO 

pririnkime akiniu, kurie pasalina 
visą akių įtempimą. 

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

OPTOMKTRIKTA1 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas IS-tos 
Telefonas CANAL 052.J — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.150 p. m 

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

Pilone Cicero 4276 

UK, f . AIMJCiUnAS 
D ASU liJS'i'Ab 

1446 S. 4ytii Ct., Cicero, 111. 
Aulradieiuaio, l^etvuLauieuiaib 

ir i-'eukladieniais 

Dfi. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, ilL 

OFlbO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo Z iki • 
vai. popiet ir uuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

iSekmud. uuo 1U i*i 12 vai. ryto. 

Dfi. MAURICh KAHN 
GYDYTOJAS IR CMliLUilGAS 
40JI ^o. Ahiuand Avenue 

TeL lARtls 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

Valautioji: 10-J2 įyte. 2-0, 7-0 P. M. j VALANDOS: 
o 14/ b. Haisied St., Chicago I Nuo 10-12 v. ry to; 2-3 u 7-b v. vak. 

Nedeliomis uuo 10 iki 12 vai. dieuą 

4 

Pirmadieniais, ireeiadieuiaia 
ir iSeštadieuiais 

Vulaiitloa.: 3 — S poniet. 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

F. D. ROOSEVELT 
For PRESIDENT 

For United States Scuator 
JAMES M. STATTERY 

Tor Governor 
HARRY B. HERSHEY 

For Lieutenant Governor 
LOUIE E. L E W I S 

For Sccretary of State 
EDWARD J. HUGHES 

For Auditor of Publ«c Accounts 
JOHN C. MARTIN 

For State Treasurer 
HOMER MAT ADAMS 

For Attorney General 
HAROLD G. WARD 

For Trustees of the I T l i i l i l i l j of Illinois 

BEULAH (MRS. BRUCE A.) CAMPBELL 
W. E. C. LLlhFORD 
MRS. CiLEN E. PLUMB 
KEiNNEY E. VV1LL1AMSON 

For Congressman at Large 
(Bal uokite \xL Du) 

T. V. SMITH 
WAL1EK J. ORL1KOSK1 

C C O K C O U N T Y VALDININKAI 
For States Attorney of the County of Cook 

THOMAS J. COURTNEY 

H. A. WALLACE 
For VICE PRESIDENT 

For Recorder of Deeds of Cook County 
EDVVARD J. KAINDL 

For Clerk of ahe Probate Court of Cook County 
FKANK LYMAN 

For Clerk of the Circuit Court of Cook Couty 
JOHN E. CONROY 

For Clerk of the Superior Court of Cook County 
V1C1 OR L. SCHLAEGER 

For Coroner of Cook County 
A. L. BRODIE 

For Trustees of the Sanitary Djstrict 
(Balsuokite už tris) 

JAMES M. VVHALEN 
jOSEPH T. BARAN 
GEORGE SEIF 
ANT ATSKIRO BALIOTO 

For Municipal Court Associate Judges 
(Reikia Balsuoti už 12-ką) 

STEPHEN ADAMOVVSKI 
FRANK M. PADDEN 
G1BSON E. GORMAN 
HAROLD P. O^ONNELL 
FRANCIS BORRELLI 
MATHEVV D. HARTIGAN 
J. M. BRAUDE 
JOHN J. GR1FFIN 
LEROY HACKETT 
J O S E P H B . H E R M E S 
JOSEPH J. DRUCKER 
GEORGE B. VVEISS 

Budriko Rakandu Krautu
vėse rasi te patyrusį akių 
daktarą (optometrista), ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Akių egzaminavimas 
dykai. 

1941 Metų Radios iškrautos 
ant parodos. $93,000 vertes 
gerų rakandų stakas. Elek-
trikines Ledaunes, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 8088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURN1TURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

l'eleiouas CANal 7o29 

M, PETER J. BARTKUS 
G k D tfTOJAS IR CIiiRURGAS 

2202 VVest cermak Road 
Oi'lSO VAliA-NDU.S: 2-4 ir 7-9 

ir payal bulaitį. 
bekjuadie.siais taipgi pagal sutartį. 

Res. teietouas SEiliey 0434. 

l e l . Cicero 1484 

UK. 5. K. PALUI SIS 
ttXl>riOJAS LR CHlRURLrAii 

tvainp. iotes oat. ir 4vū\ Ct 
Ol<'i^O VALA.NDUb: 

-Nuo 2 iki 4 popiet u: 7 iki 9 vak. 
ir pagal butartį. 

Res. 1625 bo. DUtli Avenue 
Tel. Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2500 VVesi 63rd btreet 

O l i b O VALANDOS: 
Nuo 1—4 ir uuo 7—U vakare 

Taipgi pagal butartį. 
Ofiso teleiouas PROspect 6737 
Namų teleiouas VIRgima 24^1 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Tel. YARds 5557 

m . FKANk C. KWiNN 
(Kviecmskas) 

GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

ldol West 47tn Mreet 
OFlbO V A U ^ D O i i : 

2—4 ir 7—8:30 v. vakare 
ir_ pagal sutarti. 

DR. P. J. BEINAR 
(Beiuarauskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
&HJ0 So. halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtwoitli 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OITSO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakar* 
Trečiadieniai* ir Sekmadieniais 

pagal sutartL 

Tel. YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

vaL: nuo 9 vaL rvto iki 8 vai. vak. 
Seredoj pagal sutartį. 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
VVCFL — 570 K ii.. Sekmadie
niais nuo 5:30-6:30 vai. vak. 
YVHl'C — 1420 kll., Kttvirta-
Hionin vak 7 va1 

Res. 6958 So. Talnian Ave. 
Res. TeL GROveiuR 0617 
Office teL HRMlouk 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

"""Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedūliouiia susitarus. 

2423 W. Marąuette Road 

Dfi. STRIKOL'IS 
PHYSiCIAli AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedelioiuis pagal sutaitp 

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR.BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. T. 

REZIDENCIJAI 
6631 S. Callfornia Ave. 

T«i ET2PnbHfl 7Uf 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt S t 
VaL; 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 070Ū 

DR. J. J. KDVtfAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St., Chicago 

Trečiadieniais ii fcckniadieiiiais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: HLrU-ood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Oiiso vai.: uuo 1-3; uuo 6:30-8:30 
756 YVest 35th Street 

Ofiso teL VLRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Nedeliomis pagal sutartį. 

TeL CANal 0257 
Res. tel.: PROspect CC5B 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian A?e, 
VALANDOS: 11 • . ryto iki S n o ^ * 

• Ik* 0 cal. r .kar. 

j I š kur anglis pirksite ir kiek So^teT^r^T CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 EftSifl 
gausite kaip pas:— 7 O ^ O m*n - $y.w. 

F < M : A H O X T A S M I X K R I N . IŠ K©* 
Daug dulkiu iAim-

Toniia ar daugiau — 
Llzira: Black Dand 

. -
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Pirmadienis, lapkr. 4 d., 1940 tf R X U G A §L 

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE I 
Brooklyniecu Artistai ! »s buvo ir iš kitur. Teko nn-
X I>kfl A*A W v ' I t y t i antinėje*! veikėją, biz-
larp Fhiladeipnieay ^erių Vvtiną p ^ kliris sa 

Piuladelphia, Pa. — Spalių v o iaikrodininkystes ir "je-
27 d., Sv. Kazimiero carap.j w e l r y « krautuvę turi adresu: 
salėj vaidinta penkių aktu ^ g N 12ih g t. Buvo ir jur-
drann: "Kytų Pilis". Veika- ^ ^ i r H k i t u v i e t ^ 
lą vaidino taip vadinant Ka-, p 0 vaįdinimo s*niai suėjo 
ta-likų Jaunimo Draugija »] • ž e m o t į n ę s a ^ pavaišinti, 
Brooklyu, N. Y. Veikalai gra- v i r š u j e jaunimas prie ge
zu* ir jį tikrai artistiškai vai-j r o s m u z į k o s pradėjo šokti, 
dino šie asmens: P. Miltenis J B e ^ h&{gus vaidinti vei-
O. Kamporytė, P. Geleižinb, ka la^ v a l d y k vaidyles ir pu-

~A. Vaičiūnas, S. (ieležinis, B. ib lLka įškilniing-ai sugiedojo 
(ierskytė, J. Bakanauskas, J. hmmą UeinvSLy t^yyn^ m u s l ] i 
2virblėnas, P. Jakaitis, E. Mi- t u d i d v y r i u žemė!., 
linavičiūte, J. Darnusis L. Ra 
pkauskaitė ir O. Zuikauskai- B u v o P a l e i s t i ir praneši
te, kuri vaidino taip puikiai, n i ° P^atukai, garsinanti, 
M p realistiniai, kad tiesiog *»& "kmadieiiį 3 d, lapkri-
nebesinorėjo ir tikėti, kad. tas, čio> v i e t o s š v ' V a r d o d r a l ^ 1 

ką jinai vaidina, yra nudavi- J& toJe * * < * ^etaineje tu
mu - vaidinimu, o tikra*- r § s ™***radinį balių, 
1^. Plunksnos Vytis 

Vakarą suruošė Šv. Kaži- | 
miero pirapijot* sodai iečių sa- Jaunas Lietuvis 
nbiiryv* bažnyčios naudai. Tik- P a s i s v e i k i n o S u 
rosios rengėjos tai buvo šios;! TV^jllįj^ 
S. Kernągytė, A. Straukaite, 
O. Barauskaitė, T. Balčiūnai
tė ir M. Šinkūnaitė. Supran
tama, jos turėjo ir pagelbinin-
kių bei pagelbininkų, iš ku
rių žymiausiu buvo Kazys 
Dryža. 

Žmonių į tą gražųjį vaka
rą buvo prisirinkę kupina sa- panaitis, lietuvis iš Vernii-

"Ką aš šiandie mačiau pa
kelyje iš Champaign į Dan-
ville patikrino man, kad aš 
susitikau su būsimu Suvie
nytų Amerikos Valstijų pre
zidentu." Taip rašo savo 
laiške jaunuolis Algų P. Ap ' 

lion County, Illinois, kur jis' 
pirmininkauja "Jaunų tte- j 
publikonų Klube" tame ap-1 

skrityje. Jo laiškas, rašytas 
spalių 28-tą dieną, yra gan 
svarbi žinia lietuviams. 

Appanaitis sėdo į specia!į 
VVillkie traukinį Champaign 
mieste, kur, traukiniui stab
telėjus, didžiule minįa žmo
nių sukėlė republikonų parti
jos kandidatui dideles ovaci
jas. Kelionėj iš Champaign į 
Danville, Appanaitis turėjo 
progos "paspausti .dešinę' 
\Yendell I* VVillkie ir su juo 
mi pa įkalbėti. 

Jaunuolis toliau rašo ; 
";Traukiniui artėjant Dan 
ville, mes visi įdomavomės, 
kaip mūsų apskritis sutiks 
VVillkie. Tūkstantinė gero 
ū p o m i n i a b u v o s u s i b ū r u s i ir 
traukinį sutiko. Žmonių buvo 
tiek daug ir jie buvo taip 
plafiai išsisklaidė, kad nebu
vo galima apskaičiuoti, kiek 
tūkstančių jų buvo. Kandida
to išsireiškimai buvo su dide
liu entuziazmu priimti. Aš 
niekuomet nesu matęs tokio 
jaudinančio visuomeniško su
tikimo vienam žmogui bile 
kada šioje apylinkėje." 

Jaunas Appanaitis baigia 
savo laišką, kaip jau min<~> 
jau pareiškimu, kad jis jau
čiasi tikrai susipažinęs su 
būsimu Amerikos prezidentu, 
Wendell L. VVillkie. 

Reporteris 

75,000 SVEIKINA W LLKIE INDIANAPOLY 
fff.VJL' ' J ^ t . H . ' M . m " . ' ^ 1 * " * 

čiulienė paruošė skanaus už
kandžio. Viso dalyvių buvo 
virš 20. 

Cia vaizduojama 

("Draugas" Acme telepholo) 

tik dalis ainiu, kurios raliavo kandidatui Willkie Indianapolis mieste. 

Spalių 8 d. buvo sušauktas 
visų Cicero draugijų bei klu
bų, atstovų susirinkimais. Kaž 
kodėl neskelbiama tų susirin
kimų nutarimai. Sekantis su
sirinkimas bus lapkr. 5 d. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito
kiem B&nkietąm Suteikiam Pa

tarnavimą. _ 
Linksmas Patarnavimas Visiem* 

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
T e l . V i c t o r y 9 6 7 0 

ss 
^ 

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS 
V— ^ 

Iš Respublikonų 
Mitingo 

DE OKRATAI 

vakaro vedėjas. Faktais nu
rodo demokratų blogumus. 
Be įstatomas vietos respubli-

Kespublikonų mitingas, kaip konų viršininkas Jerry Dole-
jaui buvo &kelbta laikražčiuo- zal. Kalba labai jausmingai, 
se, per radio, plakatais ir lai- paliečia karo klausimą. Per-
škais buvo parap. svetainėj.1 statomas A. Valančius. Taip-
Išklausyta respublikonų pra- gi taria keletą žodžių Jobu 
nešimų, žmonių; prisirinko ne- Pocius, vietos respublikonų 
mažai, nors galėjo būti dau- lyderis. Po to perstatomas Ci-
giau. Tik publikai renkantis cero miestelio asesorius Frauk 
adv. A. Olis pranešė, jog ant Christenson. Vieninteliu res-
gneitųjų perstatė kalbėtoją, publikonų, partijos žmogus va-
nes jisai turi išvažiuoti kitur. I ldžioj. Jau keturis lietuvius 
Perstatomas W. Jobnson, ka- padėjo į atsakomingus darbus. 

Spalių 9 d. buvo suruošta 
'' soeial'' darbininkams-ėms, 
kurie pasidarbavo klebono 25! 
metų kunigystės feuikaktuvių 
b.ankiete. Ta pačia proga pa
minėta ir klebono varduvės. 
Atminčiai įteikta dovanų,. 

Spalių 26 d. buvo vestuvės 
S. Kučiūtės įsu S. Luku-Luko-
ševieium. 

buvo, yra ir pasiliks visuomenes draugai ir krašto 
reikalų gynėjai. 

Prezidentas Rooseveltas ir demokratų Vyriausybe išvedė jus iš 
depresijos ir finansų suirutes. Jie trokšta ir toliau veisti kraštą į 
gerovę ir šviesesnę ateitį. 

štai. ką sako 1940 m. Demokratų Visuotinio Suvažiavimo priim
toji Platforma: 

"Amerikos visuosnenė trokšta, kad Europoje, Azijoje ir Afrikoje 
siaučiantis karas nepersimestų į Ameriką. Mes nedalyvausime (sve
timuose karuose ir nesiųsime savo kariuomenės, karo laivyno ir ori
nių jėgų kovoti svetimose žemėse ui Amerikos sienų, nebent būtume 
užpulti. 

"Silpnumą? ir nepasirengimas ragina puolimą. Mes turime būti 
tiek stiprūs, kad jokios jegoa išvien nedrįstų mus pulti. 

"Norėdami, kad mūsų apsiginklavimas būtų ne karo, bet taikos 
priemonės, mes tęsime tradicinę savo Gerojo Kaimyno politiką; sek
sime ir skelbsime tarptautinę pagarbą kitų teisėms ir ištikimybę 
sutartimis; pagedaujamomis prekybos sutartimis vykdysiiine užsie
nių prekybą, ir plėsime ekonominį bendradarbiavimą su Vakarą 
Pusrutulio Respublikomis. 

"Mes ir toliau budebime krašto apsaugos pirmose eilėse, nešdami 
saugumą ir gerovę Amerikos vyrams, moterims ir vaikams. 

"Mes pageidaujame, kad Prezidentui vadovaujant būtų šaukia
mas vyriausybės, pramones, darbo ir ūkininkų vadovų suvažiavi
mas kovai su nedarbu. Daug darbų laukia mūsų dirbtuvėse, kasyk
lose, lankuose, miškuose, prie vandens kelių, geležinkelių ir prie 
namų statybos. Kuriant geresnę Ameriką, didėja uždarbiai darbo 
žmonėms ir gerėja gyvenimo sąlygos kiekvienai šeimai. 

Mes pfl-RižadftTO kovoti, kaip ir mūsų tėvai kovojo, dėl kiekvie
no Amerikiečio teisės naudotis tikybos, žcdžio, spaudos, surinki
mo, prašymo laisve ir saugumo namuose. 

Mes turime stiprinti demokratiją, gerinant visuomenės gerbūvį. 
"Demokratų partija tebeskelbia karą nedarbui, vienam iš aršiau

sių mūfcų laikų problemų, išlikusiam po Respublikonų valdymo. 
Mums pradėjus valdyti, devyni milijonai žmonių gavo nuolatinį dar
bą privačiose įmonėse. Mūsų finansų, pramonės ir žemės ūkio po
litika bus tęsiama pažangos keliu. 

"Pasitikėdami Apvaizdos palaima visoms teisingoms mūsų pas
tangoms amžinai išlaikyti Amerikos laisvę ir taiką, mes siūlome 
visiems krašto piliečiams ir pilietėms pritarti šiai platformai ir 
eiti į priekį išvien su mumis, nuoširdžiai remiant tuos kandidatus, 
kurie skelbia šios platformos dėsnius. ' 

Jei nenorite susilaukti depresijos, rinkite 

R O O S E V E L T Ą PREZIDENTU 

VVALLACE VICEPREZIDENTU 

ndidatas Clerk Circuit Court. 
Ka lba t rampai: prašo ba 1 s u o - i 
ti už jį. Po to Olils atidaro1 

susirinkimą ir pats veda tvar
ką ganai vykuįbi. Akordinlis-
tas Labanauskas groja jporą 
polkučių. Kalba pats Olis. Ga
na irJačiai nušviečia respubli
konų veiklą. Perstato kalbė
toją V. Duobą. Kalba trum
pai, (giria respublikonu* ir 
pražo visi} balsuoti. Perstato
mas adv. F. Maist. Kaipo ad
vokatas kalba už savo kole
gą Oscar Nelson, kandidatą j 
State's Attoįraey. Prašo visų 
balsuoti. (Vėl groja Labanaus
kas. Kalba adv. J. J. U risi 1. 
Tai tikras žemaitis, kalba ka-

v 

rs 
tams. Vėl plačiai Kalba ,p. 

Kalba jaunas adv. F. Kay-
Kakanauskas, vandens depar
tamente legalis patarėjas. Tai
pgi taria keletą žodžių L. 
Žuke, Jr. Žukauskas naujai 
paskirtais į Civil Service Com-

Spalių 2 d. pas Juozai ir O-
ną. Valaičius buvo suruošta 
puofcii Elenai ir Albertui Stat-
kams. Svečiais, be jaunave
džių, buvo: Vaičūnai, kun. Vai 
čūnas, kun. Kloris, kun. Ab
romavičius, Vaišnorai, Varpu-
censkai, Bereskai, Z,°.reckienė 
ir k., kurių neteko sužinoti 
pavardžių. 

HOLLYDVilOD INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu-
vemu ir visokiems kitiem* 
parengimams. 
Mykolą* ir Elzbieta Radauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Vlrginia 9780 

Spalių 23 d. pas Moterų Są
jungos cenitro raštininke bu-

missioner. Kalba adv. L. Ki-Įvo suruoštas M. S. 48 k:p. "so-
zas. Ant galo (pašaukiamas iš, cial" vakaras. Komisija* na-
publikos W. Babitz. Tuomi 
mitingas ir baiigėsi, nes jau 
buvo*netoli 11 vai. 

Žinių-Žineles 
Rugsėjo mėnesį E. Vaičū-

naitei buvo suruoštos net ke
turios "bridal šhower". Spa
lių- mėn. tokios pramogos bu

rės: Česienė, Barčienė, ir V:i-

DABAR LAIKAS ANGLIS 
UŽSISAKYTI ATEINAN 

CIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A„ Tumonis, Sav. 

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies anglys už 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandieni 

J 

, . _. . . , i vo suruoštos Kučiūtei ir Pail
stai. Duoda pipiru demokra-i , . . . / , •*r , , v. . , ., zų dukrelei (vardo ntesuzmo ims. V ėl plačiai kalba ,p:.ts . . 

i j a u ) . 

j Dabar mokam 31/2% už pa 
lėtus pinigus. Duodam pt> 

skolas ant namu 1 iki 20 m 

"BROLIAI RAZBAININKAI" 
LINKSMI JUOKAI SU DAINOMIS IR MUZIKA 

Vaidina MARGUČIO ŠTABAS 
VIETA — 

'Margučio Auditorija', 32 W. Rardolph St. 

fadėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos. Neš Nuošimtį Nuo 1 Dieno* Į 

TURTAS VIRŠ £5,500,000.00 
j Atsargos Kapitalas Virš £400,000.00 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAH ASSOCIATIOH 
OP OHICAGO 

4 ŪKTI N' MAOKIEWIGB, rre». 

flMUterod h) D. I . Govcramens 
HAVJNG8 F B D E R A L L I 

rNSURBD 

4192 ARCHER AVENUI 
TEL. VTRGIBTIA 1141 

Į " v AL.: 9 lkl 4 p. p. Trečlad.: 9 Iki 12:00 p. fiešead.: 9 iki 8:00 T. T. 

Lapkričio 21 d., 
Jžanga 55c ir 75c 

Pradžia 6:30 vai. vak. šokiai 8:30 vai. vak. 

MRCtTI^ 
RADIO LAIKRAŠČIO 9-TI METAI 
«———.——— — ^ — . — - — . _^-—— — — — — 

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL. APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkes Lietuviją. 

Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis 
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę. 

Sekmadieniais — Imą valanda po pietų. 
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare. 
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vale. 

W H F C — (1420 Kilocycks) 

AR DAUG KURO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU? 

Vartodami ROCK WOOL NamŲ Insulacija 
Sutaupysite Daug Pinigy. 

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes: 
1. Sutaupysite 40% kuro; 
2. Apsaugo gyventojų sveikata; 
3. Padidina nanrn vertę; 
4. Taupo namų šilumą; 
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų; 
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai! 
Si' 

PIONCTR DOCK WOPL 
CosKaoA.no 
FlWOUS*l»lATlHO BOAI* 

GoMmsst»GMK»mM BoMm 

5ofT»bo»-30iii»t»Gi«KFT. 

HAK>V*or45ij»K«Cwcft 

Pum> BQ»«»« W U»«a» 

Ht»vr Buiu>nwH«rwui»-
MAionsY, Conourt. Ere. Parūpiname F.H.A. Paskolinimus 

ar Išmokėjimus. 

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. / 

ALEX ALESAUSKAS 
CHICAGO REPRESENTATIVE 

6343 S. Western Ave. Republic 6051 
Wareh(rose: 9401 So. Stony Island Ave., tei.SO. CHICAGO 9245 

file:///Yendell
http://CosKaoA.no


6 D R Z U B Z S Pirmadieni?, lapkr. 4 d., 1940 

^ 

Laisvoji Tribūna 
(Pastaba: Šiame skyriuje mes duosime politinėms 

partijoms lygią progą išsitarti būsimų rinkimų 
klausimu). 

^ , clais griaunami ir statomi j sas, pasipriešinus prezidentui 
naujoviški trobesiai su pato-j demokratui, pradėjo mažinti 
gumais ir prieinama nuoma. 
Vienos šeimos namas jau ne-

4-
Ką Kiekvienas Lietuvis 
Turi Atsiminti Prieš 
Šiuos Rinkimus 

Prieš rinkimus visos par
tijos siūlosi vadovauti milži
niškam J A V kraštui. Kai ki
tos partijos tiktai pnola, kri
tikuoja dabartine Vyriausy
bę ir tiktai ŽADA rojau> 
gyvenimą, Demokratų parl i 
j a gali Vien tik RODYTI vi 
suomenei vaisius, kokių su 
silaukėme, prez. Rooseveltui 
su demokratišku kongresu 
valdant per paskutinius 7 me
tus. Je i demokratai vėl ap
siima tvarkyti kraštą ir ves 
ti jį j saugesnj i}t~jų, M 
reikia tik prisiminti jų dar 
bus ir nuopelnui 

F . D. Roose/eiras liks is
torinis žmoguj ; r Titraa iš 
garbingiausių »I:U: jjų 20-to 
amžiaus A m m k o s prezidentų 
jau vien tik m: uo, kad jis 
1932 m. apsiemf* ir tikrai su
gebėjo tai(> gr -r išvyti de
presiją ir išvesti krašte j ger
būvį. Atsidėkodama jam už 

* tai, visuomenė !936 m. pareis 
kė jam visišk.* pasitikėjimą 
ir vėl jį išrinku pr< zidentu. 
Ir , štai, Roosr-vlia?, baigia 
8-tus vaklymo iretus. Pada
rykime t r u m p i i> darbų ap
žvalga. 

Krašto pastatytas prezi
dentu, Rooscveiv?- su didele 
išmintimi, sumanumi ir ne
paprasta orcratija ėmėsi dar 
r.cgirdėtų is tonj «.. reformųv 

kad depresija IiirHi ištremta, 
kad respublikonų sugriautas 
gyvenimas būtų a ts ta tytas i r 
kad turtingiausiame pasauly 
krašte neliktų skurdo, nedar
bo i r ašarų pakalnės. Ener
gingoji nauja demokratų val
džia paskelbė atkaklią kovą 
viskam, kas buvo bloga. Štai, 
kaip ta kova ėjo ir kieno 
naudai j i laimėta. 

Gerai atsimenam, kaip inž. 
Hooveris ir respublikonų val
džia šaltai žiūrėjo į visuome
nės nelaimę, kuomet 6,500 
bankų sprogo ir ištaškė mili
jonus pinigų, kuriuos var
guomenė sunkiai ir ilgai tau
pė, gailėdama sau geresnio 
kąsnio ir patogumų. Visas 
pasaulis negalėjo suprasti , 
kas tai Amerikai pas idarė! 
Naujasis prezidentas Roose-
veltas vienu savo parašu su
laikė bankų žlugimą, apsau
gojo likusias ir naujas žmo
nių sutaupąs ir grąžino pa
sitikėjimą bankais. 

Pradėta kova su dulkių 
audromis ir potvyniais, dėl 
kurių daug žmonių labai nu
kentėjo, ffose srityse, kur 
audros siausdavo, pasodinta 
165 milijonai medžių. Vienas 
gubernatorius pasijuokė, kad 
toks projektas y ra tik ban
dymas plaukus želdinti ant 
plikės. Bet 21,000 ūkininkų 
ten šiandien džiaugiasi. 

Po visą kraštą suorgani
zuoti n a u d i n : V I E Š I E J I 
DARBAI ( W P A ) , kur darbo 
gavo apie 8 milijonai bedar
bių. Šių milžiniškų darbų dė
ka, po visą kraštą nutiesta ir 
sutaisyta 458,000 mylių ke
lių ir gatvių ir 93,000 tiltų; 
įrengta 197 nauji aerodro

mai ir juose pastatyta 3S7 
trobesiai, patobulinti 372 ae
rodromai, įrengta 500 pagal
binių aerodromų ir nutiesta 
400 mylių bėgimo takų lėk
tuvams; atnaujinta 62,0'JO 

viešųjų trobesių (įskaitant 
29,000 mokyklų) ir pastatyta 
23,000 naujų trobesių; įreng
ta 1,300 naujų parkų ir pa
gerinta 5,400 kitų; pastaty-
1,6C0 sporto aikščių su 
2,700,000 sėdynių ir atnau 
jinta 600 kitų aikščių; įreng
ta ar patobulinta 12,500 žai
dimo aikščių; nutiesta ir su
taisyta 12,000 mylių vanden
tiekio vamzdžių ir per 18,000 
mylių vamzdžių lietaus van
deniui ir nešvarumams nu
tekėti; nusausinta 1,800,000 
akrų pelkynų, kur uodai vei
sėsi; pastatyta 4,000 atsargos 
tvenkinių ir 26,000 tvenkinių 
ūkio žemės sudrėkinimui; 
įrengta ar sutaisyta 500 ka
nalizacijos centrų, 1.200 tak
št, išeinamųjų vietų (toiletų) 
ir 6,000 išmatų pidymų. 
Tiems visiems darbams iš
leista per 8 bilijonus dol. 
Darbininkai ten dirbdavo vi
dutiniškai po 130 valandų per 
mėnesį ir uždirbdavo nuo 31 
ligi 95 dol. (vidutiniškai po 
54 dol.) mėnesiui. Tie viešie
ji darbai suteikė paramos bu
vusiems bedarbiams po sun
kios depresijos ir didelės 
naudos visam kraštui. 

Demokratams pradėjus vai 
dyti, BIZNIAI po visą kraš-

Į tą žymiai padidėjo ir kasmet 
pagyvėdavo: 1933 m. pakilo 
10.5 nuoš. aukščiau negu 1932 
m., 1934 m. — 8 nuoš.. 1935 
— 17 nuoš., 1936 — 16 nuoš., 
1937 — 6 nuoš., 1938 — 25 
nuoš., 1939 — 19.5 nuoš. aukš 
eiau negu praėjusiais pasku
tiniais metais. Vien tik 1939 
m. viso krašto bendros pa
jamos padidėjo 30-mis bilijo
nų dol. ir 'bendrai pasiekė 68 
bil. dol., visa pramonės ga
myba pakilo 64 nuoš. aukš
čiau ir vien automobilių ga
myba 187% aukščiau necu 
1932 metais. I š viso pramo
nė y ra pakilusi 85%. Net pa
ti toji bendrovė, kur AVillkies 
dirbo, 1933 m. pajamų turė
jo vos 8 mil., o 1939 m. net 
13 mil. dol. Tautiniai ban
kai 1939 m. atgavo per 86 
mil. paskolų, kurios pirma 
buvo laikomos beveik žuvu
sios. O juk žmonės papras ta i 
neatmoka senų skollų, jei biz.-
nis y r a blogas. 

Hooverio laikais ūkin'nkai 

sunku ir darbininkui nusi 
pirkti išsimokėjimui. 

Respublikonų laikais BU
VO A P I E 15 MIL. BEDAR 
BIŲ, iš kurių dabar 9 mil. 
turi darbo, neskaitant žemė> 
ūkio darbininkų ir tų 2,446, 
000 darbininkų, kuriems vai 
džia darbo parūpina. 1935 
m. įsteigta Darbo Santykių 

kariuomenę nuo 256,835 vy
rų ligi 137,918. Mat, norėta 
sumažinti turtuoliams mokes
čiai. Demokratai per 7 me
tus: kariuomenės išlaikymui 
išlakias padidino 60%, o jos 
tiekimui 350%; ginklams ir 
jų tobulinimui išleido pusket 
virto karto daugiau negu res 
publikonai per 7 metus ir ka 
riškiems įtvirtinimams dusyk 
daugiau. Ligi Roosevelto ka-

Valdyba (NLRB) išsprendė riuomenė turėjo tik 1,775 lėk-
jau net 12,309 darbo ginčus j tuvus, o sdemet 5,155 ir dar 
Roosevelto reformos pagal! keliolika tūkstančių užsaky-
įvestą socialę apsaugą nuo 
nedarbo apsaugoja daugiau 
kaip 28 milijonus darbininkų 
Dabar jau per 50 mil. dar
bininkų ir tarnautojų gaus 
pašalpą senatvėje, kuri daro
si j au nebaisi. Vaikams ligi 
16 mt. amžiaus uždarytos du
rys į dirbtuves, kad neardytų 
jaunos sveikatos. Demokra
tams patvarkius, viešos tar. 
nybų parūpinimo įstaigos su
teikė bedarbiams 30 mil. tar
nybų. Savaitinis atlyginimas I dovaujant 8-tus metus, Arno

tą. Šiandien Amerika neturi 
dviejų karo laivynų dėl to, 
kad respublikonai jį sumaži
no 237 laivais! Ačiū demo
kratų pastangoms, šiandien 
J A V turi 395 laivus, 138 sta
to ir numatyta statyti dar 
200, kad būtų iš viso 733. 
Karo laivynas prie Hooverio 
turėjo 1,066 lėktuvus, "šian
dien turi 2,100, tiek pat sta
toma ir dar užsakyta 1,800. 
•Tad šiandien, Rooseveltui va-

darbininkams nuo 72 mil, <Jol. 
prie Hooverio pakilo ligi 186 
mil. dol. prie Roosevelto. 
Streikai sumažėjo pusiau. 
Demokratai savo reformomis 

įstatymais apsaugojo dar-įr 
darbininko teises, pakėlė jo 

be ir sušvelnino jo santykius 
su darbdaviais 

Kai ūkininkas gali dau
giau parduoti, o darbininkas 
geriau dirbti, aišku — ir biz
nierius geriau jaučiasi. Ne
blogiau ir turtuoliams, nors 
jie ir apdėti didesniais mo
kesčiais. Šiandien žmogus i 
jau be baimės gali eiti į ban-| 
ką visokiais reikalais. Visa«w 
kraštas atgijo ir sujudo dar
ban. Ne taip, kaip respubli
konams valdant. 

Kai kas mėgina šnekėti 
apie visuomenės įsiskolinimų. 
Visai aišku, kad Roosevelto 
valdžia be stambių išlaidų ne 
galėjo kranto išvesti iš Re 
presijos ir nušluostyti ašaras 
alkanam varguoliui. Demo
kratų valdžia tiesė kelius, til
tus, vandentiekį, statė moky
klas, aerodromus, sporto aik
štes, tvenkinius pigiai elek
trai gaminti, elektros stotis 
ir pasodino apie du bilijonus 
medžių. Nuo 1933 im. išleista 
18,233 mil. dol. šiems reika
lams: krašto apsaugai 4,688 
mil., keliams ir gatvėms 4,173 
mil., vandentiekiui ir kanali
zacijai 1,328 mil., mokykloms 
921, vieš. trobesiams 951, par 
kams ir aikštėms 972, tiltams 
269, tvenkiniams ir apsaugai 
nuo potvynių 4,308, civilinei 
aviacijai 145, namų statybai 
364, elektrofikacijai 124 mil. 
dol. Taigi, tas vis padaryta 

fet.ro susmukę ir parduodavo j k r a g t o n a u d a i i r g e r o v e i > T o _ 
gaminius žema 

Oi *0! 
_ Į 

savo gaminius tokia 
kaina, kokios nebuvo per 
metų, bet dabar liko išgelbė
ti ir savo pajamas padidino 
net 80 nuoš. Kur išvežimas 
į užsienius nepasiekdavo, ten 
demokratų vyriausybė supirk 
davo perteklių (nuo 1933 m., r e n g t I „ a p s i g v m m u l n u o 

apie 225,000 vagong) ir išcla-! d i d ė j a m , i o k a r o p a v o j ų . 1921 
lindavo varguomenei. Vy-I r e s p u b i i k o n i š k a s 

riausvbei patiekus pigios ei-' 

ektros, dabar jau ketvirta 
(1932 m. tik dešimta) dalis 
ūkininkų gauna elektros ir 
gali plačiau naudotis viso
kiais elektriniais prietaisais. 

Seniausi namai su ligų, 
skurdo ir piktadarybes liz-

dėl negalima tvirtinti , kad 
tie 18 bil. dol. sudaro nepri
teklių (deficitą). Demokratų 
valdžia čia pasi tarnavo tik 
visuomenės reikalams. 

Kuriant geresnę Amerikų, 
Rooseveltui teko tą Ameriką 
rengti 

kongre-

jRBA tiėlės Mylintiems* 
Vestuvėms. Banklt 
tams. Laidotu \ėn> 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

rika jau gali ramiai žiūrėti į 
savo ateitį ir tikėtis saugu
mo. 

Užsienių politikoje dem. 
vyriausybe laikosi šios kryp
t ies : 1) nesikišti į karą, 2) 
ginti visas Amerikos teises. 
3) ruoštis bet kokiam gali-
ir.umui, jei kas mėgintų kė
sintis j šį kraštą, 4) rūpintis, 
kad karas ko mažiausiai pa
kenktų prekybai ir pramonei, 
5) tikėtis, kad taika įsigalė
tų pasauly, kur svarbiausiu 
pagrindu būtų prekybos su
tar tys , tautos siektų gerovės, 

rimties ir kad būtų sumažin
tos priežastys bet kokiam ka
rui. 

Prez. R oose veltas laimi 
stengėsi pastoti kelią dabar
tiniam didžiajam karui ir Ru
sijos įsiveržimui į Suomiją. 
J i s ligi šiol nepripažino So
vietų pagrobimo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Visi ge
rai žinome, kokiais žodžiais 
Rooseveltas suramino Am. Ue 
tuvių atstovus, kai jie lankė
si Baltuose Rūmuose. Galin
go ir turtingiausio krašto va 
das demokratas viešai susti p 
rino lietuvių tautos viltį greit 
atgauti laisvę, dėl kurios lie
tuviai daug kruvinų aukų pa
dėjo ir amžius kovojo ir ko
vos. Aišku, kad lietuviams 
labai brangi ir miela tokia 
demokratų vyriausybės poli
tika, kurią turime uoliai rem, 
ti. 

Dėl tokios savo politikos 
dem. vyriausybė žymiai išplė
tė prekybą, vadovaudamasi 
dėsniu: Amerika pirks iš tų 
kraštų, kiirie pirks iš Ameri
kos. 1932 m. J A V išvežė ga
minių už pusantro bilijono 
dol , o 1939 m. daugiau kaip 
už tris bilijonus, o 1932 m. 
pirko už vieną ir ketvirtį bil., 
o pernai už du ir ketvirtį 
bil. dol. Dėl to pakilo ūkio 
gaminių kaina ir padidėjo 
darbininkų atlyginimas. 

Štai, tik žiupsnelis suglau
stų svarbiausių faktų apie 
tai, ką prez. Rooseveltas ir 
demokratų vvriausybė nuvei
kė ir davė kraštui. Pvez. Wil-
sonas demokratas paskelbė 
dėsnį apie visų tautų apsi-

(Tęsiny« 7 pusi.) 

Pranešimas 
Vakar įvykusio " D r a u g o ' 

reporterių išvažiavimo darbi 
n inkai, biznieriai ir kas tik 
kuo yra prisidėję prie minė 
to išvažiavimo yra kviečiami* 
atvykti šį vakarą 8 vai. v ak.' 
į Aušros Vartų parap. sa lę / 
vakarienei. Komis. 

REMK1TE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

P O N T 
NEGLECT 
ACOLD 

Krūtinės stogos, kurios gali Išsi
vystyti t nelaimę, paprastai pa
lengvėja pavartojus raminančia, 
Šildančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai moste. Jinai yra "Omun-
ter-irriuuit." Milijonai yra varto
ję ja per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima vauii apUelcose 

GART. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas 

Plvme 9000 
Moteris patarnauja 

620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
Seniausia ir Didžiausia Laidojimo Isla'ga 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai Y A R D S 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš W H I P stot'es (1480 kil.) 

Su Povilu šaltimieru. 

KAPŲ PAMINKLAI 
Mūsų Specialybe 

MENIŠKAS DARBAS UŽ PRIEINAMAS KAINAS 

VENETIAN MONUMENT CO. 
5 2 7 No. Wester»n Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS TEL, SEELEY 6103 

A. a. Kun. J. Juškos Paminklo Fondui šiuo laiku 
Peter White aukavo 50c, ir dabar tame Fonde y-
ra $363.00. Visi esate nuoširdžiai kviečiami pri
sidėti prie šiuo fondo. Aukas siuskite šiuo adresu: 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
527 North VVestern Ave. Chicago, III. 

PRIEŠ - RINKIMINIS 
DEMOKRATŲ 
ŽODIS! 
Pirmadienj, Lap.kr. 4 d., 10 
vai. ryte, per stotį W H I P k 1-
bes už Demokratui partija 
Antanas Kasp?r, Dariaus (ii-
reno posto komandiorius, Hu-
dy Vasalle, legalis patarėjas 
13-to \Vardo Demokratu kliū-
bo ir Povilas &Hltimiera'.s 'Žy
mus radio veikėjas. Visi lie
tuviai kviečiami pasiklausyti. 

" D r a u g e " smulkūs skelbi
mai mažai kainuoja, bet duo 
da daug naudos. Skelbkites 
"Drauge" . 

Optimizmas } ra vyriausias 
pasisekimo kūrėjas, pesimiz
mas —• pasiekti naikintojas 

O. Swett Marder 

t 
A l A 

®rt^C\°&^ 
m. 

pu-

.11 OZAPINA 
RENTAI SRIEN Ė 

(po tėvai* Stankaitė) 
3402 S. Lituanica Ave. 

Mirė lapkr. 1 d., 1940 
8:20 vai. ryte, sulaukus 
Bes amžiaus. 

Gimus Lietuvoje Vilniaus 
apskričio, Ratnyčių parapijoj 
Ne.ravu kr.imo. 

Amerikoje išgyveno 28 met. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Antaną, penk :as dukteris, 
Estelle Zalatoris ir žentą Wal-
ter, Julia Bložis ir žentą Er-
nest Antonia, Rernice ir Ge-
nevieve; sūnų Antaną; brol) 
Louis Stankų Philadtdphijoj: 
brolienę E'zb'.etą ir jų Še'mą; 
tris švogerius Kazimierą, Kon
stantą įr Bronis'ovą Rentaus-
kus ir jų šeimas; ir daug ki
tų giminių. 

Kūnas pašarvotas Maže'kcs 
koplyčioje, 3319 S. Lituanica 
Ave. 

Laidotuves įvyks antradienj. 
lapkričio 5 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią kurioj 
jvyks gedulingos pamaldo< už 

pa m a'd u 
Kazimiero 

veliones sie'ą. Po 
bus nulydėta | šv. 
kapines. 

PLATINKITE "DRAUGĄ' : 

Nuoširdžiai kvieč'amc visus 
gimines, draugus-ges ir paži-
ctariiu^-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Dukterys. 
Sūnus ž?nti i , Brolis Ir Bro
liene, švogerial Ir Gimines. 

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, 3319 Lituanica Ave. 

Tel. Yards 1128. 
j . * * 

J 
Skaitykite Katalikišką Spaudą 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
RmDULHNuL DIENĄ IR NAKTĮ 
D V i r A T KOPLYČIOS VISOSE 

I K A I MIESTO DALYSE 

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

Mony B. Petkus 
P. J. 

6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Alhert V. Petkus 
Latoicz ir Š ia i 
I. Liilenitiiis 
S. P. Mažeika 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayet te 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

» 

http://fet.ro
file:///Vardo


Pirmadienis, lapkr. 4 d., 1940 0H11O18 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE APLINK MUS 
KĄ KI1KVIBNAS 
LIETUVIS TURI ŽINOTI 

* PRIEŠ RINKIMUS 

o i i 1 (Tęsinys iš 6 pusi.) 
West Side. — Einant pr<*: x J J ^ barnia Fox (.būvu-1 

Salį žiūriu, kad Mutual Fede ' s į y -tė) c i c e r o 8 ž i n o m ų l sprendimą ir laisvę, o prez. 
ralės Bendrovės, adresu 2205 * ' ~ —1X~~ A™n***** n o 

Mutual Federale 
Bendrove Puošia 
Ofiso Langus 

veikėjų K. ir M. Sriuba au- Rooseveltas ; * - » J £ 
West Cennak Rd., ofiso lai> L r į n t i n - š i o l l l i s d i e n omis ftv. M S*» * * * n e b i j a n t 

So. Chkago Zmutes Vienos V 
Snaliu 22 d kleb. kun. M. D a r b u o t e 
opauų ~& u. AICU. «•*. TT^IT w»iu««- « ^ , wx..^ *«« gmtine, šiomis aienomis ov.i —«** &— -* - . . 

Svarlio pastamgomis vaiorgani- Brid^eport. — šios koloni- g a į gražinami. Sustojęs dar B l z į b i e t o s ligoninėj susilaukė^ pabloginti Amerikos santykių 
znota&v. Juozapo parap. nau- j ^ veikėja Oim Kazlauskaitė g e r a į pažiūrėjau ir pamaniau d u k r e l e S , sveriančios devynis' su kitomis valstybėmis užgro
ja jaunų moterų ir mergai- i v a s m r o s metu ypač p a s i ž y m i L ^ k> d r e i k į a užeiti \ ofi*) s v a r u 8 . Motina ir duktė jau- bikėmis. Taigi, ir visa lietu
čiu dr-ja, vardu ftv. Teresė*Lggį «grab bagais" įvairiuo- pasiteirauti, kaip viskam Įe- a-usi gerai. Džiaugiasi tėvai, vii* tauta galės daugiau lai-
dr-ja. Įsirašė gražus būrys čia s e pinikuose. Tame ji naši- j ę s į oūi,i} v į s u p į r m a sutikau dž\auglasi ir augintojai. V.l mėti, kai JAY-ms vadovaus 
gimusių ir augusių moterų ir darbavo jau per tris vasara* pįrm> j o n a j . Kazanauska, po Vanagaite Ciceroj buvo uoli! demokratai. Tai turi gerai 
mergaičių. Svarstyti įvairūs i r kasmet vis didesnį progre- t o p r įejau prie sekretoriau! v e i k # J a c h o r e > Nek. Pras. P.' " ' * ^ " Xl" ™ 
Hr-jos veikimai. są darė. Ben'. J. Kazanausko ir užklau gy^ cjj^jgįjoj įr kitur. 

Valdybon išrinkta: dvasiom Praėjusią vaeerą Ona Kaa-j &iau> k o k i a ž m o n i ų opinija dėl Valdybon išrinkta: dvasiov ™ J » » ' " " " " * J V \ I i ' V ^ J X Pas K ir K Sriubos Ci-
lioh i,„n V «tvarlk lauskaitė su *avo "igiab W pamaiįvvmo bendrovės vardol x TO *" " . " ̂ " " ^ \ 

n^ ' TsniTienf vfce p": gaiS" Šitaip ponavo: j i A t s a k 5 , k a t l . ftW 8 * r a , kas * * * S ^ / T ? S P V l S ^ O C «'• Kazimiero seserims - t i k £ £ su reikalu, pareik *>tt* Vaterųa, a t v y k i » 
m * & Utoaene , i » t . O. Ce - F champaigĄ 111., kur Hlinois min. E. Latožiene, rast. O. Če 
pulionienė, ižd. O. Kalzaniaus- $34.95. 
» • T -a* 
kiene. 

Lapkr. 4 d., 7:3K> \ial. vak. 
Šv. Juozapo parap. svet. į 
vyks Sv. Teresės dr-jos sus

u s S i w » F y w « « « « » » « » » ~ . | ^ . L s a ^ e , H.OJU I U U U 5«ri,a, iva^ 
Šv. Kazimiero seserims — t i k u ž e i n a g u reikalu, pareik d u k t * Valerija, atvykusi iš 
4.95. k i a , k a d i a h a i g e r a į p a d a r e ChampaigĄ 111., kur Illinois 
Labdarių 5 kp. — $28.12. , pamainvdami vardą. Mutuai universitete yra knygininke 
"Draugui" — $21.95. Federal Savings and Building O^rarian). Viešnia, pasakoja, 
Šv. Jurgio par. — $20.30. Association vra labai tinka- k a d viskas sekasi gerai ir liuo-
Pranciskietėms — $10.50. Į m a s i r bizniškas vardas, kuris s u l a i k u ^ i l i n a m o k s H t o J e š a" 
Misijų Dr-jai — $10.40. j tinka visiems — lietuviams ir k oJ e-

CLASSIFIED 

i-emios 4063. 

ką gražiai praleisti. 

Lapkr. 17 d. Šv. Juozapo 

^ ^ , _ __ pranešė, kad susilaukė daug mis dienonus savo sandėlį per 
$117.00: Tai^i kasmet ji darė sveikinimų ir linkėjimų, kad kėlė į M. ir M. Jasntasuskų (jo 
nemažą progresą. į s u n a u j u Mutual Federal Sav- žmonos Fidos augintojų) na-

Ona Kiaela^skaitė ^vomis ^ ^ a ^ Building Assn, atei-'ma adresu 2259 W. Cermak 
• v * - -m . m 

parap. choras rengia šokių va-jėgomia nebūtų įstengusi tiek' na-nčiais (1941 metais ši ben- RoL Mūrinį namo galą dabar 
kapą parapijos svet., 88th ir nuveikti Tas darbas jai sekė- d r o v ^ pasiektij antrą nuli joną j an perdirba į sandelį. Seno-
Marąuette Ave. Pradžia 7 vai. si, kad mokėjo susirasti rėme- dolerių biznio. ja vietoj buvę perankšta. 
vak. Choristai platina serij.j1 jų ir talkininkių, Rėmėjos au-j T a i g į > g pasįkalbėjimo aiš- . M . - .. , 
tikfetus. Leidžiama dovanos kodavo daiktų, o taikinįįkės k u k a d ž m o n ėse nuotaika la-j . J*1^010 V™m}°* cno 
pinigais. padėdavo darbuotis piknikuo- j b a i gera, tikimasi, kad * * » ™*T™T' *TT ^ T 

. . se. Taigi sutartinas darbai ir v i a i t a i „.era i ^ ^ ' n t a ir na I P a t a 1 ^ 1 0 reikalams, pelno 
Viisus riuosirdžiai kviečia . . . * . . ^ ^ L v l a t a l 8 B ~ ^ * ™ ? « / ^ d a v ^ •«>• Pasirodo, northsai-
Z .. , . . . , ^„ * Į atnešė geni» vaisius. Uoliau- ^ ^ k i , nes ši Mutuai Federale ,. v. . L , -

1.1̂  u ^ . « « a ^ T dieciai vertina gratzią bazny-
dalyvauti. Visiems choras už 
tikmna '*good time". 

Choro vedėjas, 
Gaubis ypatingai 

siai jai padėjo Teklė Bružiene BeflHdrova- yra po JimgtinHų, t į n ę v a r g o n ų m u z i J c ą įr ^ 
ir OrJa Paleliūnienė, o J. Bu- Amerikos Valstybių priežiūra, d^[mą Vargonininkauja ten 

vang. K. d r e v į^ į e i l e l«,biausiai pasidar- įr j 0 j e sudėti žmonių pinigai N Kulys, "Muzikos Žinių , ; 

darbuojas i t HhvaTin. reikale. VIM», oara,i anrirfuittti iki *f).()00. ",. , . • ' bavo dovanų reikale. 
i 

drovei geriausių sėkmių, kad X Prelato M. Krušo dide-
kati viskas puikiai pavyktu. 0 n o g K a z l a u , k a i t e S - g T a b 
I r neabejotina, nes kur vi,, b f l ^ „ ^ t r a d i c i j o n v K i t o s 

nybė, ten galybė. Sv. Juozą-; v j k s a r o e s e a M l e ^ s u s a V Q r -
p» parap. choras su savo vaj m $ j o m į i i r talkininkėmis dar kreiipdu dėmesio į visuomenę, parapijoj, vmmj^« • • — 
du .visuomet vienybėje ir vei- j ^ į ^ , pasiArfcttMi.-. O dabevhcai! naudotųsi §ro« Mufrfal-Fc- kykios, buv»>įs*ė%ta ir auk 

x J—T-~ _ . . iccT^s ir»nl?viWla.̂  berniukam tai visi, kurie prie to darbo 
pasiekimo prisidėjo srali! 

J.1 • X 1 . U 1 T 

yra gerai apdrausti iki $5,000. r e d a k t o ; 
Tat ir aš linkiu šiai iben-' 

suprasti kiekvienas Am. pi
lietis lietuvis, nors ir kitai 
partijai pritartų. 

Visuomenė negali apsivilti 
tokia valdžia, kurią jau du
kart statė ir perrinko. Tiek 
kartų jau gerai išmėgintoji 
valdžia neapvils ir visuome
nės. Jei Amerikos visuomenė, 
m a t v d a m a didelius Roosevel 
to ir kitų demokratų nuopel
nus ir stovėdama tarp karo 
pavojų, panorės keisti paty
rusią savo valdžią į naujo
kus, Amerika gali greit su
silaukti Prancūzijos likimo. 
Rooseveltas gali dar kelis 
kartus kandidatuoti į prezi
dento tarnybą — tas nesvar
bu ir nebaisu, jeigu jis yra 

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo? 

Skauda galvą — išpūtę viduriai? 
Kada tik užsikemša jūsų žarnos iš-
punta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, imkite F E E N -
A-MINT. Ta malonaus skonio lvuo-
suojanti, kramtojna guma švelniai 
bet tikrai liuosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte jausi

te tikrą palengvinimą ir atgausite 
vikrumą. Jaunų ir senų milionai 
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT. 
Jis tinka ir jūsų šeimai. Nugipirkit 
FEEN-A-MINT šiandien. 

<h tinkamas, išmintingas vadas, 
I gabus valstybininkas ir var
guomenės globėjas. 

Amerikos visuomenė džia*v | PARDAVIMO NAMAS IR LOTAS 
. l v . .» , . , _ . l Parduodu namą su 100x125 pėdų 

g i a s i m i l Z l l U S k a i S d e m o k r a t ų < lotu. Tinkamas tavernut. Randasi 
, _ , , . . . I naujame 200 namų subdivizijoj. 4 

V V r i a U S V b e s d a r b a i s , SUiruSlO; blokus nuo Šv. Kazimiero kapinių: 
. . . . . 1180» So. C m w f o r d A v c . t e l . V i n -

gyvemmo pakeitimais ir gra — 
žiais siekimais, kurių ne vi
si dar įvykdyti. Laukuose, 
miškuose, kasyklose, dirbtu
vėse, bizniuose ir įstaigose 
dirbantieji žmonės trokšta, 
kad bo;> naudingos-didelės re
formos Amerikoje nebūtų su
stabdytos, pakeistos ir kad 
didis žmonijos vadas Roose
veltas su demokratais kon-
gresmonais, gubernatoriais ir 
kt. vestų kraštą pramintu ke
liu, kuriuo išvedė iš depre
sijos. 

Tad, mielas lietuvi Ameri
kos pilieti, atiduodamas savo 
balsą lapkričio 5 du, atsimink 
šiuos visus faktus, pasidaryk 
tvirtą išvadą ir pasirink ati
tinkamą balsavimo lapelį, 
kaip po to tavo sąžinė pa
tars. Būk tikras, kad tavo 
sąžinė būtų rami. 

Petras Jnrgėla 

TAVERNAS SU FIKČ-IERIAIS 
Randuojamas tavernas su 4 kamba
riais užpakalyje. Neseniai pertaisytas 
ir geroj vietoj. Randa 135.u0. iv i t ip-
kitės į Jos. J. Kadomskt, 22M> W. 
2Srd Place, tel. CANal «36». 

PARSroi'ODA LOTAS 
MARQUETTE P A R K E 

Parduosim labai pigiai putkų 
kampinį lotą — 58X125 — šiaurių 
rytinį kampą Marąuette Rd. ir 
Rock\vell St. 

Kreipkitės į 134 No. La Salle 
St., Room 804, arba šaukite 

Dcarborn 8509 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Našle priversta parduoti taver

ną. G w a apylinke. l'rieinamfe, 
kaina* šaukite 

ENGLEYVOOD 7865 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Parsiduoda tavernas, seniai iš

dirbta* biznis, gera apylinke, pigi 
randa geras stakas, naujai išde-
koruota* Kreipkitės asmeniškai po 
5 vai. vak. 

Frances Ryan 
812 W. 59Ui St. 

PARDUODA ARBA IšRENDUOJA 
BIZNĮ 

Parduodu arba išrenduosiu duo
nos kepimo biznį, aai namu arba 
atskirai* biznis išdirbtas per 23 me
tus; pardavimo priežastis 71 metų 
senatvg, noriu poilsio. 

Louis Gotovvtt 
2803 Kniorald Ave. 

« 

biznis dar smarkiau mgtų iv &™3 pastangomis Šv. * r g i o 
kreiipiu dėmesio j visuomenę, parapijog, šalę pradžios mo-

. j Į^oasycmuMKM ^m^^j^ & ~ " j XI1U, u m n a n c c i v u ou*-» 
JKiozas Stanaitis, nors vi- d ž į a i l g t i s , kad pasitarnavo vi- b a pradėdami naujas 

saomet užimtas įvair ia i dar- s r i0meniškiems reikalavus. -«=—M ; i—m 
bais, tačiau randa laiko pt-
švęsti ir parapijos veikimui 

deralės Bendrovės pataoiavin tesne mokykla^ berniukams, 
mu, dėdami savo sutaupąs, ar-1 Mokytojavo paruoštos aukš-

Į KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATfa 
INSURANCE AND LOANfe 

I 
. statau visokios rųšl .s naujus iv. 
Į mus ant lengvų mSneslnių lsnu, 
' kejimu. Darau vteokj taisymo dat 

bą be jokio cash |mokgjimo, ai> 
lengvu mėnesiniu tšmokSjimv 
(Isgaunu geriausi atlyginimą i 
Pire Insurance Kompanijų dėl ta» 

i syuM> apdegusiii n a m ų ) . Darą* 
i paskolas ant naujų ir senų namų 

ant lengvų mėnesinių išmokėJin* 
nuo K lkl 90 metų. Reikale kr«*r 
kitfm pr ler 

. J O H N P A K E L 
| 6816 S. Westcrn Ave. Pbone GrovehiH 0306 

Priklauso prie choro ir ^ S v d k s t a V d k i j a -
paisp. trustisas. Be to, dar J 

TOYVN OF LAKE. vakarais lanko mokyklą, mo-
kiriasi inžinierystės. Tikrai pa 
vytdinga«> jaunuolis. Pasiseki
mą 

Pas kleb. kun. M. Švari į 
vi«ši kum K. Žvirblio, domi-
nifeonas, tymos pivmokslinin 
kas. Būtų malonu pasiklausy
ti: jo čia veilamų misijiį. 

Ateinantį mėnesį Šv. Juo-
parap. švęs 40 metų, įsi 

kūfinio sukaktį. Kleb. kun. M. 
£fcwrlis, pasitaręs su kmntlte^i 
ir parapijonais, daro planus. 
kaip gražiau* atžymėti tą ju
biliejų. Rap. 

Bap. kure pašventino kaipą ir at
kalbėjo maldas už Stellos sie
lą. 

Laidotuvėse paskleista ka j mokyklą, pritsėjo uždaryti, 
talikiškaj laikraščių. Rap ' 

K.:toms mokykloms seserys Š\ 
Kazimiero. Moteykla išgyvavo 
vienus metus. Šiemet, dėl ma
žo skaičiaus mokinių, susidū
rus su didelėmis išlaidomis, 

Ačiū Dievui, sveiksta visuo
menės veikėja Elena Gedyi-I 
lienė, 4639 S. Hermitage av. 

Dar negali vaikštinėti, bet 
sužeista koja eina geryn. 

Linkime jai greit pasveik 
ti ir grįžti prie veikimo. 

Rap. 

VVOLK STUDIO 
1 9 4 5 VVest 3 5 r t Sttcef 

k . 

firt eue.*-

Nelopyk didelių skylių dra-
btižiuose,, bet lopyk visas ma
žutes, ir tava rūbai nebus 
kiauri. 

C O N R A D 
Fotografas 

t ūdija įrencta plr 
nos rūšies su mo-
tomiškomis užlaldo-
,nis ir Hoilvwood 
šviesomis. D i / b a B 
G a r a n t u o t a s . 

420 VVest 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883 

Res. ENGlewood 5810 

MODERN 

COMPLETE 

APV.\NCEO PHOTOI:K.\1'MV 

l.v>WKSI lt>SSIBLE !'Kk £S 

KHONI i ^TAVETTE M U 

Kiekvieno kataliko yra 
šventa priederme skaityti* ka 
talikišką spaudą. 

Tūkstantine Mink 
Žmonių Laidotuvėse 

Laidojant S. Malinauskienę, f 
spalių" 3 d"., susirinko didelė 
miniu žmonių. Laidotuvėse da
lyvavo daug; biznierių ir po
litikierių. St. Gerald's bažny
čioj mišios buvo su asista ir 
pamokslu. Bažnyčia buvo pil
na žmonių. 

Kapuose dalyvavo kunigas. 

= < ^ 

Tą liudija įstaigos 44-rių metu gyvavimas. 

# 

Si bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kuria yra savininku apgyventak Neraaiw 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIOTKITB NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAKĄ ANT VIENŲ METŲ. 

Remkite Lietuvišką 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted S t 
Tel. Blvd. 

0014 

VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
DINING ROOM SETS — PAR-
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — R E -
FRIGERATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS. 
AU MaUonaUy Advertised ltems. 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. Western Avenue 
Telefonas REPUBLIC 6051 

Range Aliejus 

233s )scC t l fES<a i f f l i AVE. 
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS 

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765 

TYPEWRITERS 

CHARLES P- SUROMSKIS 
V T A T ESTATE INVESTMENTS & INSURANCE 

We B ^ S ^ f L ^ e City PropertyAnd Fann Landi 

6921 So. Westem Ave., Chicago, 1U. 
PHOHE REPUBLIC 3713 

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasieknbinjdte | ^ « ^ 

W 

KEISTUTO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Hakted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y 
U K t k t kJfkrtmr. «TOT»J» « M M lkl S6.000 Ped««U»ėi IsttigoJ. 

r 
I SOL 

V D D 1 . 3 M A C H ! N C 

— S M A l l MONTHIY f AYMIMTS — 

AU MAKfS 
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED m 
OM I I H I I t t ( M I I O K I - t I U MIW.M*CM^Wt • * * I 4 M 1 | I 

x f T A D TYPEW1UTIR 
^ a * l # % i ^ C O M P A N Y 

tOU«T C OOIMIATT, •NWĮW 
119 W. MAOISON ST. 

Phone D E A R 3 0 R N P 4 4 4 
U T I M A T I S - F R E I - D « * OHS1* ATtOtl 

AR JUMS REIKIA ATLIKTI 
PILIETYBĖS EGZAMINUS? 

Nusipirkite Brošiūrą J , U I I « W 

•THE BASIC PRINCIPLES O^DEMOCRACY & CITIZENSHIP 

-KĄ TURI ŽINOTI KIEKVIENAS * W * T O £ 
Kuria Redagavo ADV. KAL, Aset. Corporation Council farC!u«g> 

Kaina 25 centai 
Siųskite užsakymus |: 

. "Draugo raštinę, 2334 So. Oakley Avenue, . 
CHICAGO, ILLJNOia 

BARGENAI MARQUETTE- PARK APYLLNKĖJ 
14 4-f lėtų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 6-fletų, nuo $15000 ir aukščiau. 
15 10-i'l., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-fL nuo $25^00 ir aukščiau. 

7cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 bungalių, nuo $4300 ir au*sčmu 
17 Metų , nuo $6,500 ir aukščiau. 
3 3-fletų, nuo $7,500 ir aukščiau 

•t. . . n . nam» priimsim į mainas. Statyti nauja Jeigu jus tunte s e n , J ^ / . • ^ ū pakol nebos da^ 
arba Wj™*™^J££Z paskolas ant lengvų išmokėjim, 

L , automobilius ir rak.udu. Vis. mokesc.a, « " » J » 
rimu ant lengvu išmokėjimu. Kaa nori pigiai pirkti, greitai par 
? " * K S u v t i nauja narna putatyti, seną pataisyti, kreip-
duoti • * ' i - ^ 3 į ; H 6 9 1 8. WIiSTEEK AVE. 
m 3 « £ u T « S Pro^ot 0176. onsaa atdaras nu. 
TSS^te 9 vaL vak. Nedėliom nu. 10 sal. iki 3 vaLp^ęt 
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SVETIMŠALIŲ 
REGISTRACIJA 

Keturi mėnesiai paskirti 
svetimšaliams nepiliečiams 
registruotis J . A. Valstybė
se. Ir spalio 26 diena siiejo 
<Ui mėnesiai, kaip nepilieeiai 
visoj šaly registruojasi, Va
dinasi, tą dieną suėjo puse 
registracijai skirto laiko. 

Earl G. Harrison, J . Am. 
Valstybių teisingumo depar
tamento svetimšalių nepilie-
čilj registravimo skyriaus di
rektorius, pranešf*, kad per
tuos du mėnesius visoj Šaly 
jsiregistravo L\.V>4,:229 nepi-
lieeiai ir ją registravimo ir 
ranku piratų nuospaudų do
kumentai jau gauti \Yashing-
tone. Minėtas skaieius suda
ro apie 65 nuošimčius visų 
šioj šaly esamų nepilieeių. 

Tas yra šaunus pasirody
mas, sakė p. Harrison, ir tei
singumo <lepartamentas yra 
patenkintas tokiu sparčiu re
gistravimosi darbo. Nepai
sant to, paštams vis dar lie
ka sunki darbo dalis. Šį dar
bą gali palengvinti patys ne-
pilieeiai. Jie neturi atidėlioti 

DRAFTO BOARDAl 
NUMERUOJA 
NUŽYMĖTUO
SIUS 

drafto lx»ardai gavo 
Washingtono oficialius 

Vietos 
IS 

drafto vyrų ištrauktuosius 
numerius ir tais daviniais 
remiantis iš naujo vyrus nu-
iiieriuoja. Tai galutinas vyrų 
sueiliavimas ir šiais nume
riais paeiliui vyrai bus šau
kiami. Jsiregistravę karinei 
prievolei vyrai tik po antra
dienio rinkimų boarchiose ga
lės patirti naują numerių 
tvarką ir žinos, kurie jų pir
mieji bus pašaukti ekzamina-
cijai. 

Tie vyrai, kurie per loteri
ją VVasbingtone gavo stam
bius numerius, neturi daug 
ko džiūgauti. Nes gali būti 
pašaukti veikiau, nei yra ma
noma. 

Kalbama, kad boardai pir-', 
muosius kvestijuonierius vy- i 
rams pradės siuntinėti tik po1 

rinkimų. O gal kai kurie boar 
dai jau šiandien tai padarys. 

Kalėjime mirė 
savo pareigos registruotis. I pleŠlka.S FllTlk 
Turi tuojau suskubti regis-Į Stateville kalėjimą 
truotis, kad prieš Kalėdas ne 
būti) susikimšimo. 

Direktorius Harrison įspė
ja įsiregistravusius nepilie-
čius, kad jie neužmirštų re
gistravimo skyriui pranešti 
savo naujų adresų, jei nusi
kelia kur kitur gyventi. Tas 
turi būti atlikta į penkias 
<-ienas. Adresų pakeitimui 
paštuose galima gauti atitin
kamas korteles. 

Jsiregistravimų pakvitavi
mų klausimu p. Harrison iš
aiškina: Iš Washingtono gau
tu* įsiregistravimo pakvitavi
mus nepilieėiai saugoja. Tai 
įsiregistravimo įrodymas. Šis 
įrodymas yra reikalingas no
rint gauti pilietybes popie
rius ir kitais reikalais. Jei 
pakvitavimo savininkas ap
leidžia Amerika, arba numir
šta, pakvitavimas turi būt 
gražintas į teisingumo depar
tamentų ^Yashingtone. 

mirė 
plėšikas Harry Funk, 55 m. 
amž. 1925 metais jis su savo 
sėbru plėšiku William 
Evans pagarsėjo. 

Dienos laiku jiedu nuėjo i 
Farmers ' banką, Chenoa, Mo-
Lean apskrity. Ten rado ban
ko prezidentą James Kelly ir 
knygvedį. Jiedu prisistatė 
valstybės bankiniais patik-
rintojais ir jiedviem leista 
"ekzaminuoti" knygas. 

Kiek palaukus plėšikai su
rišo ..prezidentą ir knygvedį, 
susikrovė 184,000 dolerių 
banknotų ir išdiimė. 

Bankas uždarytas. Banko 
prezidentas Kelly iš rūpes-
ties susirgo ir netrukus mi
rė. 

Plėšikas Funk paskiau su
sektas ir nuteistas kalėti. Jo 
sėbras Evans pats pakliuvo. 
Jis pasirūpino nitroglieerinos 
ir bandė susprogdinti kalėji
mą tikslu išlaisvinti Funka. 
Tačiau sugautas ir taip pat 
kalėjiman uždarytas 

P a š a l i n t a s k a l ė j i m o Jųdviejų pavogti banko pi-
sargas nigai nesilrasti-

Jolieto kalėjimo viršininko) £ R A M I O J O K t y ž i a U S 
J. Ragen nuosprendžiu i š 
tarnybos pašalintas kalėjimo 
sargas Afaleolm Brown. Prieš 
tai Joliet? teismas jam už
dėjo 3 dolerių baudą už ne-
prkleriama elgimosi. 

Jolieto miesto gatvėmis į-
vyko jaunųjų respublikonų 
eisena. M. Bro\vn bandė pa
sirodyti demokratų partijos 
"didvyriu" ir pelnyti sau 
pagarbų. J is puolėsi eisenos 
dalyvių tarpan ir pradėjo 
plėšti ir draskyti nešamus 
respublikom^ politinius skel
bimus ir šūkius. Policija jam 
tą žygį nutraukė. 

Didėja WPA darbi
ninkų skaičius 

Angliška spauda praneša, 
kad nežiūrint privačių darbų 
didėjimo, WPA darbininkų 
skaičius Illinoise vietoje ma
žėti kaskart didėja. Ypač 
prieš rinkimus kai kur šių 
darbininkų skaičius padidin
tas. 

veiklos 
Amerikos Raudonojo Krv-

žiaus Cbieagos skyriaus na
rių metinis narystės atnauji
nimas prasidės lapkričio 10 
d. visose Chieago miesto da
lyse ir priemiesčiuose. Įvyks 
programa Chieago Historical 
Society namuose. Bus atvaiz
duota* Raudonojo Kryžiaus 
istorija ir draugijos veikla. 

Iškilmėse dalvvaus Junior 
• 

Red Cross, Amerikos Legijo-
nas ir kitos organizacijos. 

VEDYBOS 
Gauti leidimai tuoktis: 

Paul Mikaluskas, Anna 
Kasper, 20—16, 

Jobn Posko, Julia Tolunis, 
25—23. 

Gauti leidimai tuoktis: 
Stanley Pakus, Barbara 

Tomko, 32—34. 
Aneta Kozlawsky, Anna 

Pikoraitis% 60—50. 
Emil Bezouska, Henrietta 

Polach, 24—22. 

AMERIKAI IŠAUŠTA 
ŠVIESESNE ATEITIS! 

CHARLES McNARY 
For VICE PRESIDENT of the U. S. 

DWIGHT 
For GOVERNOR 

GREEN 
cf ILLINOIS 

C. WAYLAND BROOKS 
For UNITED STATES SENATOR 

For Lieutenamt-Grovernor 

X] Hugh Cross 
For Secretary of State 

Justus L. Johnson 
For Auditor of Public Aoc'ts 

Xl Arthur C. Lueder 

For Representative in Congress 
Stephen A. Day 
William G. Stratton 

X 
X 

For Clerk of the Probate Court 
X] WilUam J. Granata 

X 
For Trustees of Univ. cf Illinois 

Park Livingston 
Helen M. Grigsby 
John Fornof 

For State Treasurer 

X] Warren Wright 

X 
X 
Xl Chester R. Davis 

For State's Attorney 
Xl Oscar F. Nelson 

For Attorney General 

X] George F. Barrett 
For Reccrder of Deeds 

For Clerk of the Circuit Court 
X| Walter E. Johnson 
For Clerk of the Superior Court 
X] Gustav E. Beerly 
For Coroner 
X] Edmund F. Bennett 

Xl A. W. Komarek 

For Trustees of the San. DJst't 
X] John S. Norris 

Victor B. Listug 
Raymond S. Blunt 

X 
X 

For Associate Judges of the Municipal Court 
|X| JOHN H. LYLE 
[į] HELMER C. PATTERSON 
Xl VVILLIAM H. HAYNES 

X| HARRY N. PRITZKER 
Xl AL VA L. BATE S 
Xl WILLIAM J. GRACE 

X| EDWARD B. CASEY 
>̂1 SAMUEL HELLER 
X] WM. E. HELANDER 

|X| EDGAR A. JONAS 
te] THEODORE F. EHLER 
fvl CHAS. F. McKINLEY 
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