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PUSĖ VILNIAUS KRAŠTO TEKS1ANTI 
LIETUVAI

Rusai reikalauja tvirtovių ir oro bazių
* Lietuvoje

MASKVA, Sovietų Rusija, spalio 10.—Lietuvos ka
riuomenės vadas, gen. Raštikis, ir vice-premjeras Kazys 
Bizauskas antradienį atvyko į Maskvą. Manoma, jie at
sivežė Lietuvos ministerių kabineto užgyrimą sutarties, 
kurią rusai siūlo lietuviams.

Tikimasi, paktas bus padarytas antradienio vakare 
arba trečiadienį.

------- X------- X------- X-------
COPENHAGEN, Danija, spa- ma nuomonė, kad sutartis bus 

lio 10. — Vokietijos žinių agen
tūros D.N.B. pranešimas iš 
Kauno antradienį sako, kad 
Lietuvos vyriausybė nutarė už- 
girti Lietuvos-Rusijos 
pagalbos paktą tokia 
kokią siūlo Maskva.

Paktas sugrąžinsiąs
jos senovinę sostinę Vilnių, ku
rį 1920 metais lietuviams at
ėmė lenkai, ir dalį Vilniaus te
ritorijos. Gyventojų skaičius 
numatytose grąžinti lietuviams 
srityse siekiąs tarp 500,000 ir 
600,000.

Lietuva gausianti, be Vil
niaus, tas sritis, kuriose gyve
na lietuviai, jų tarpe Švenčio
nių ir Trakų apSkričitis.

pasirašyta antradienio vakare.
Už koncesijas Rusijai Lietu

va tikisi gauti taipgi pusę tos 
teritorijos, kurią rusų-lietuvių 
1920 metų sutartimi Lietuva 
butų gavusi, jeigu lenkai tais 
metais nebūtų užgriebę Vil
niaus.

Kokių koncesijų rusai reika
lauja?

Kiti pranešimai sako, kad 
Lietuva sutikusi 
sprendimo teises
numatytoje grąžinti teritorijo
je. Rusija reikalauja lėktuvams 
bazių Vilkavišky, Kaišedoryse 
ir Palangoje.

Pranešama, Rusija laikys Es
tijoje 25,000 savo kareivių. Lie
tuvoje gi ir Latvijoje ji laiky
sianti... daugiau kareivių, negu 
Estijoje.

Dar vienas rusų reikalavimas 
yra leisti jiems pastatyti Lie-

duotF apsi- 
mažumoms

Pa-KAUNAS, spalio 10 
informuoti lietuviai antradienį

* kalbėjo, kad Lietuva gausianti
Vilnių pagal rusų-lietuvių abi- tuvoje tvirtovių linįją pagal 
pusės pagalbos sutartį. Reiškia- [Nemuną.

Gabenimas vokiečių 
iš Pabaltijo valstybių 

jau prasidėjo

Uždrausta vynioti 
popiera nupirktus 

daiktus
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Chamberlain atsa
’ , r I ' * • <

kys Hitleriui ket
virtadienį

LONDONAS, Anglija, spalio 
10. — Kaip trečiadienį tikėta
si, kad premjeras Chamberlain 
duos atsakymą įT Hitlerio pa
siūlymą taikos. Pranešta bet
gi, kad Chamberlain atsakys 
ketvirtadienį, nes nori pirm at
sakymo pasitarti su dominijų 
atstovais.

Latvijos vyriausybė 
užgyrė sutartį

RIGA, .Latvija, spalio 10. — 
Latvijos vyriausybė antradienį 
užgyrė rusų-latvįų abipusės pa
galbos sutartį. Pagal tą sutar
tį rusai gauna savo laivynui 
Jažes trijuose Latvijos uostun- 
'se-

Gautas Čia pranešimas sako, 
Rad Estijos Vyriausybė rezig
navo.
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ŠVEDIJOS 100,000 VYRŲ PASILIKS 
ARMIJOJE

rubežiaus, 
naktį į antradienį buvo aptem
dytas.

Danų dienraštis “National 
Tidende” sako, kad suomių-ru- 
sų derybos yra ne vien suo
mių, bet visų šiaurės Valstybių 
problema.

Ne tik suomiai, kuriuos Sta
linas pašaukė į Maskvą, bet 
ir Švedija, ir Norvegija, ir ki
tos valstybės Baltijos srity ste
bi dideliu dėmesiu rusų-suomių

STOCKHOLM, Švedija, spa- Švedijos-Suomijos 
lio 10. — Švedijos valdžia iš
leido įsakymą 100,000 kariuo
menės rezervų pasilikti armi
joje. Padėtis esanti neužtikrin
ta, kareivių negalim?, paleisti 
namo.

Švedija galinti pastatyti ka
ro lauke apie 600,(JOO vyrų, jei 
reikalas bus.

Stockholme pradėta, statyti 
patalpos gyventojams pasislėp
ti nuo priešų lėktuvų atakų.

Visas Torne klonis, apie 4.-
000 kvadratinių mylių, prie konfliktą.

HITLERIS SUTALPINS VOKIEČIUS 
LENKIJOJE

_ r (ACME-NAŪJIfiNŲ Phot"K*< ’
SOUTH BEND, IND. — William S. knudsfeii (po kai

rei) iri Affred iP/Sloan, General Motors, vedėjai, aplei
džia federalį teismą. Jų vadovaujama kompanija yra . 
kaltinama antitrustinio įstatymo peržengimu. 1 • < ■ ■' * t • l- .

PRANCŪZAI NORI TIKROS TAIKOS 
SAKO DALADIER,

•! PARYŽIUS, Fra'ncuzija, spa-1 
lio 10. — Premjeras Daladier 
antradienį Raibėjo per' radiją. 
Jisai nurodė, kad Hitleris kart 
kartėmis sulaužė duotus pri
žadus. <■

Todėl frąncuzai nebepasitiRi 
jo prižadais.. Ir franeuzai ka-

riaus iki. bus užtikrinta taika.
Ne franeuzai'dr’ne britai pra

dėjo ikarą. Jie ėmėsi ginklo kai 
Vokietija užsimojo dominuoti 
Europą, šiandien siūloma Vcv 
kietijos taika yra prigavlnga. 
Bet tikra taika bus? atsiekta 
ateįty; pasakė Daladier. f

KARO ŽINIŲ SUTRAUKA 1
. y '

58 vokiečių laivai 
rusų uostuose

RIGA, Latvija, spalio 10. — 
Gaunamais Rigoje pranešimais, 
sovietų Rusijos uostuose Mur
manske ir Archangelske viso 
yra 58 /vokiečių, prekybiniai, ji’ 
pasažieriniai laivai. Jų tarpe 
esąs ir pašnuosis pasažierinis 
laivas Bremen.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 10. — Hitlerio kampanija 
sugrąžinti į reichą vokiečius, 
gyvenančius svetimose šalyse, 
pilnai įsisiūbavusi.

Apskaičiuojama, kad apie 
56,000 vokiečių gyvena Latvi
joje, 40,000 Lietuvoj ir apie 
14,000 vokiečių gyvena Estijo
je. Dar apie 1,185,000 vokiečių 
gyvena Rusijoje, apie 80,000 
dabartinėje rusų Lenkijoje,
860,000 Rumunijoje, 750,000 ne busiąs Liublino miestas.

Jugoslavijoje ir 600,000 Ven
grijoje.

šituos vokiečius arba bent 
tuos iš jų, kurie nori, Hitleris 
ketina sugrąžinti į reichą. Hit
leris planuoja apgyvendinti 
juos Vokietijos Lenkijoje, 
ypatingai Poznanės srity, kur 
žemė yra derlinga.

Kitą provinciją Hitleris ke
tina paskirti Lenkijoje žydams 
gyventi. Žydų apskrities sosti-

Gandai apie taiką 
sujaudino Berlyną

. r 
r J <

Prancūzai atrėmė 
vokiečių atakas

RIGA, Latvija, spalio 10. — 
Vokietijos laivai atplaukė į Lat
vijos ir Estijos uostus vokie
čių išgabenti į reichą. Pabalti
jo valstybėse esama apie 110,- 
000 vokiečių. Manoma, bent pu- 

‘ se jų nori sugrįžti į reichą. 
Norinčiųjų grįžti dauguma yra 
•jauni žmonės.

Iš Lietuvos vokiečiai busią 
išgabenti geležinkeliu, nes Lie
tuvos ir Vokietijos rubežius 

’ susisiekia.;
Latvijos-Rusijos sutartis, su

teikianti lįusų oro ir jurų lai
vynams ir sausumos kariuome
nei bazes, pasirašyta antra
dienį.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 10. — Vokietijoje trūksta 
popieros. Popiera taupinama. 
Todėl vyriausybė išleido įsaky
mą, kuris draudžia krautuvėms 
vynioti pirkinius į popierą. Pir
kėjai arba pirkėjos ateity tu
rės atsinešti į krautuves mai
šelius ar kokius indus nupirk
toms reikmenoins ' sudėti, ne
vartojant popieros.

Vokietija pašaukė 
kariuomenėn dau

giau vyrų

Prasidėjo C.I.O 
konvencija

SAN FBANCISCO, CaL, 
lio 10. — Antradienį čia 
aidėjo C.I.O. konvencija. John 
Lewis raportas smarkiai t kriti
kuoja Nacionalinę Darbo San
tykių Tarybą dėl to, kad ji ruo- 
džiusi daugiau palankumo Ame
rikos Darbo Federacijai.

spa- 
pra-

. PARYŽIUS, Francuzija, spa-Į BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 10. — Kalbėdamas per ra
diją premjeras Daladier antra
dienį pareiškė, kad Hitlerio pri
žadais negalima pasitikėti. To
dėl Francuzijai tenka kariaut., 
iki Europai bus užtikrinta tai
ka.

X—X—X—

LONDONAS, Anglija, spalio 
10. —t Premjeras Chamberlain 
duos atsakymą į Hitlerio pa
siūlymą taikos ateinantį ketvir
tadienį.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 10. — Berlyne iškabinti po- 
steriai, kurie praneša, kad 1911 
ir 1912 metų rezervai tapo pa
šaukti kariuomenėn. Posteriai' 
įsako šitų metų vokiečiams, ku
rie negavo pašaukimo asmeniš
kai, atsilankyti mobilizacijoj 
punktus ir užsiregistruoti.

lio 10.— Vokietija pašaukė ka
ro tarnybai 1912 ir 1911 metų 
rezervus.

---- X—X—X----
WASHINGTON, D. C., spa

lio 10. — Jungt. Valstijų karo 
laivai ir lėktuvai ieško sveti
mos šalies submarino, matyto 
Amerikos pakraščiuose. > Prisi- 
bijoma, kad tas submarinas ga
li būti kely, kuriuo plaukia į 
Ameriką laivas Iroųuois ir ga
bena kelis šimtus amerikiečių. 
Vokiečiai įspėjo prieš keletą 
dienų, jogei Iroąuois busiąs pa
skandintas.

, • -*-x—-x—x—
LONDONAS, Anglija, spalio 

10. — Britanijos politikai ati
džiai stebi Rusijos ekspansiją 
Pabaltijo srityse ir diskusuo- 
ja klausimą, ar rusai užpuls 
SUomiją,

r

Suomiai kraustosi 
iš miestų

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pr* 
našauta: ,

Giedra; vakarų ir pietų va-

HELSINKIS, Suomija, spalio 
10. — Suomijos valdžia įšpėjo 
Helsinkio ir Viborgo civilius 
gyventojus išsikraustyti iš mie
stų. Gyventojai kraustosi.

Tuo tarpu suomių delegaci
ja vyksta į Maskvą, gi rusą 
laivynas sukoncentruotas Suo
mijos pakraščiuose. Daug rusų 

I, « ■ ,,___ f.____ . . ZN _

< —X—X—X— 1
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio io. — Hitleris pareiškė, kad 
jeigu Vokietijos pasiūlymas tai
kytis pasiliks nepriimtas, tai 
Vokietija yra pasiryžusi ka
riauti —r ir kariauti visomis 
priemonėmis (one way or the 
other).

-^•X—X—X—
HELSINKIS, Suomija, spalio

10. — Suomijos delegacija ke
liauja į Maskvą. Valdžia pata- 

j.rė Helsinkio ir Viborgo civL 
liems gyventojams išsikrausty
ti. Rusų karo laivynas /koncen
truojamas prie Suomijos. \

■—X—x--^x—
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 10. — Vokiečiai skelbia, kad 
šešios jų lėktuvų numestos 

pataikė į britų kreise-

Vokiečiai pasiliks
'* ' ’■ ■■ ■

Italijoje

bombos 
n-

LONDONAS, Anglija, spalio 
10. — Gandas, kad paskelbtos 
mūšių paliaubos, paplito Berly* 
ne ir iššaukė isterišką džiaugi 
amą. Vyriausybei teko oficia^ 
liai paneigti gandą.

.—.-----------------------------   _ . •' ■ ■

ROMĄ, Italija, spalio 10.
Prieš keturis mėnesius Hitle
ris ir Mussolinis buvo susitarę 
pašalinti iš Tyroliaus, Italijoj, 
apie 90,000 vokiečių. Tuos vo
kiečius planuota apgyvendinti 
Vokietijoje.

Bet Tyroliaus ^Vokiečiai at- 
sišakė apleisti savo vietas. Da
bar Italijos, vyriausybė pąskel- 
be, kadji leis vokiečiams! pasi

us

PARYŽIUB, Francuzija, spa
lio 10. — Francuzijos karo ko
munikatas antradienį sako, 
kad pakartotinos vokiečių ata
kos Saarbruecken sektore tapo 
atremtos. Vokiečiai matomai 
nori nustumti atgal franeuzu- 
prie Saarbrueckeno. Prancūzai 
yra apsupę tą miestą iš trijų 
pusių. Jų kanuolės dominuoja 
miestą.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 10. — Antradienį Berlyne 
paplito gandai, kad britų mi- 
nisterių kabinetas rezignavęs, 
kad tapo paskelbtos mūšių pa
liaubos. Gandai plėtėsi didžiau
siu greitumu. Tūkstančiai pa
šaukimų į dienraščių redakci
jas norėjo patikrinei linksmą 
v • • _
žinią.

Karas ne ilgiau, kaip 
18 mėnesių — mano 

Benešąs

Goeringas dovanojo 
Vorošilovui lėktuvą

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 10. — Feldmaršalas Goerin- 
gas, Vokietijos nacis No. 2, 
pasiuntė dovaną Vorošilovui, 
sovietų Rusijos karo komisa
rui. Dovana — tai nacių lėk
tuvas, papuoštas svastikomis. 
Jis yra nacių ir komunistų 
draugingumo ženklas.

Paskandino švedų 
laivą

Vokietijos vyriausybė paga
liau buvo priversta gandus pa
neigti. Vyriausybė pareiškė, 
kad gandus paleidę Britanijos 
slapti agentai.

Gandai apie taiką ir smar
kumas, kuriuo jie plėtėsi, ro
do didelį vokiečių troškimą tai
kos.

Administracijos šąli 
ninkai laimėjo 

senate

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 10. — Gaunamomis Pary
žiuje informacijomis, bolševi
kai iš karto norėjo, kad karas 

itęstųsi ilgai — kol talkininkai 
ir vokiečiai visai susilpnės. Ru
sai manė, tuomet jų interesų 
saugumas bus užtikrintas.

Rusai tačiau didžiausiu pri
tarimu remia Hitlerio reikala
vimą taikos — žinoma, jo są
lygomis. Prancūzų politikai da
bar daro išvadus, kad rusai 
pakeitė nusistatymą ir nori 
Hitlerio laimėjimo. Rusai biją, 
kad Vokietijai pradėjus smuk
ti, naciai gali susitarti su tal
kininkais ir atsigrįžti 
juos, bolševikus. Todėl 
reikalavimas taikos kol 
ris tebėra galingas, kol 
tija nesuklupusi.

Buvęs Čeko-SloVakijos prezi
dentas, Eduardas Benešąs, pa
reiškė nuomonę, kad karas ne- 
sitęs ilgiau, kaip 18 mėnesiu. 
Pasak Benešo, vokiečiams ims 
apie 6 mėnesius iki jie paste
bės savo silpnumus ir 12 mė
nesių iki prisipažins pralaimė
ję karą.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 10. — Jungt. Valstijų se
natas debatuoja prez. Roosevel- 
to siūlomą neutralumo bilių. 
Biliaus priešai mėgino antra
dienį jį sudraskyti — dvi bi
liaus dalis balsuoti paskirai. 
Bet 65 senatorių balsai buvo 
paduoti, kad bilius butų svar
stomas visas, kaip parašytas. 
Tik 96 balsai paduota už jo su
draskymą. šitas balsavimas 
skaitomas administracijos šali
ninkų laimėjimu.

ADF atmetė rezo
liuciją užginančią 
Naująją Dalybą

prieš 
ir jy 
Hitle- 
okie-

GOTHENBURG, Švedija, spa- 
lio/10. — Vbkiečių submarinas 
antradienį paskandino nedidelį 
švedų prekybinį laivą Vistula.

* .e-ž .• z .  -----------------------

Paleido iŠ darbo 
18,000 darbininkų
DETROIT, Mich., spalio 10.

— Chrysler korporacijos vedė
jai dėl ginčo su darbininkais, 
C.I.O. nariais, paleido dviejų 
įmonių darbininkus iš darbo.
Antradienį trečia korporacijos jos konvencija antradieni at- 
dirbtuvė uždaryta. VisO palei- mete rezoliuciją, kuri užgiria 
sta iš .darbo apie 18,000 darbi- prez. Roosevelto administraciją

CINCINNATI, O., spalio 10. 
Amerikos Darbo Federaci-

ir Naująją Dalybą.r., leidžiasi 5:17 v. v.
likti Italijoje, jeigu jie pri 
būti ištikimi jai.

karų vėjai; saulė teka 5:57 v. kariuomenės pasiųsta j Suomi 
r., leidžiasi 5:17 v. v. jos pasienį.

_________



KELIONĖ J AŠARŲ KLONĮ IR KITI 
PRISIMINIMAI

(Tęsinys)
Kai kurie sako, kad jeigu 

daktaras padaro klaidą, tai jis 
jų paslepia kapinėse, užkasa, 
bet čia šitos klaidos negalėjo, 
ir butų negalėjęs jokis dakta
ras paslėpti. Mat, Brooklyno 
LSS 19 kuopos štabas turėjo 
akį, ir jie permatė kitą klaidos 
galą — du daktaro švarkus.

Antroji sesijos diena
Antroji A. L. Kongreso sesi

ja man patiko, nes čia buvo 
sprendžiama^ Lietuvos demo
kratinės tvarkos atsteigimo

j Dr. Karolis Nurkaitis 
AKIŲ GYDYTOJAS 

Prirenka aki- 
nius atsakan- 
čia i ir sąžinin- 
gai.
VALANDOS: Utarninke, Ketver
ge ir Subatoj nuo 9 iki 9 vak. 
Panedėlį, Seredoj ir Pėtnyčioj
/ nuo 9 iki 6 vai. vak.
3421 So. Halsted St.
Telefonas YARDS 3609

klausimas. Staiga vienas ten 
giliai iš kairės kampo atsisto
jęs sušunka: Draugai! Lietuvai 
yra reikalingi^ šautuvai, kulip- 
kos, armotos, šoblės, ginklai, 
kad galėtų apsiginti nuo lenkų 
ir nuo vokiečių.

Kas tas žmogus, tokis narsus 
patrijotas, — klausiu vienp ar
ti manęs sėdinčio. Na, ar jau 
nepažįsti Antano Bimbos, — 
jis man atkerta. Ką sakai: A. 
Bimba, “Laisvės 
Tas žmogus, kuris 
Smetonos valdžią savo gazieto- 
je visuomet vadina Lietuvos 
buožių valdžia, ir dabar jis agi
tuoja čia mus visus, kad mes tą 

[valdžią apginkluotume, kad ji 
galėtų šaudyti Lietuvos ūkinin
kus; Ne, čia, tur būt, kur 
da, — aš jam pastebiu.

Čia nėra jokia klaida, 
kalba Antanas Bimba, ir 
kas. Suprask, — jis man aiški
na.

redaktorius.
Antano

RAŠOMAS
MAŠINĖLĖS

VISŲ ISDIRBYSCIŲ
Parduoda, * .46*111

Taiso, Renduoja
Maino Rašomas

Mašinėles J
$15.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES

AND SERVICE
3712 S. Western Avė.

Prie Archer Avenue
AL DARAS, lietuvis pardavėjas 
Atdara antrad., ketvirtad. ir 
šeštad. vakarais iki 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 3534

NAUJIEN9S, Chicago, UI.
i • ' . >

vos juos komanduoja kariais w 40
taip smarkiai, kad tie visi 
“rights ąnfl lefts*K jiems galvas 
apsuka ir jie nežino, kur jie 
yra “in right” ar “in left”. Tai
gi, kuomet jie pradeda sukinė
tis, tai jiems ątrodo, kad butL 
nai yra reikalingi ir ginklai, 
kad kalėtų atsiginti nuo .priešo. 
Priešus jie mato Lenkijos ir 
Vokietijos darbininkuose, kurie 
irgi yra apginkluoti iki aukš
čiausio laipsnio tękių Pa^Ų 
diktatorių, kaip kacĮ ir Rusijos 
darbininkai kad yra apgmkluo,- . • « • 1 • V - Ž E v

Trečiadienis, spalių 11, 1939

klai-

čia 
vis-

Komunistų pasisukimai

j Komunistai vos neseniai tu
rėjo tam tikrą pasisukimą, — 
jis man sako.

Ką? — klausiu aš to nepažįs
tamo žmogaus. — Pasisukimą? 
Ką tas reiškia? — klausiu jo.

Pasisukimą iš kairės į deši
nę. Tamsta, tur būt, nesi poli
tikierius, kad nežinai, ką reiš
kia pasisukimas. Reiškia: right, 
left, right, left.

Sakau jam “right, left” reiš
kia nieką kitą kaip tik “vaiska- 
vą komandą”.

“Vaiskava” komanda

’-L'.. ... .. ...... . .. ...........(11, r>

i.'KAUNAS. —Ministras pirmi- kė, kad, jeL svetimos ginkluoto- 
ninicas ats./dįv.. gen. Černius sjos pajėgos ar tai priešo stil
ingojo į7 į, pašakį per radiju ^mjamos, ar tai ieškodamos prie- 
kalbą, kurioje pareiškė: “Karo' globsčio musų žemėje įsibrau-

. • 4 . *■ < • t__ • <___ • • _ 4 - • ___

toliau plečiasi. Vokiečių kariuo
menė užima vis didesnius Len
kijos plotus, šiandien Lenkijos 
padėtis karo lauke1 dar pasun
kėjo; šį ryįą Sovietų Sąjungos 
kariuomenė peržengė Lenkijos 
sieną. Netrukus kautynių lau-

Dr. V. E SIEDUNSKJ 
DENTISTAS 

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

. Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3656

KAUNAS. — Grįžęs iš SSSR 
žemes ūkio parodos ministeris 
J. Krikščiūnas pasikalbėjime 
spaudai pareiškė, kad iš to, 
kaip jį šiltai ir draugingai So
vietų Sąjungoje priėmė kaip 
Lietuvos atstovą ir iš įvairių 
pasikalbėjimų su žymiais So
vietų asmenimis jis padaręs iš
vadą, jog Sovietų Sąjunga pa
silieka Lietuvai drauginga.

audra ne tik nešilįauja, bet dar tų į musų teritoriją, tai mes 
toliau plečiasi. Vokiečių kariuo- tarptautiniais nuostatais būtu

me priversti jas nuginkluoti ir 
internuoti arba tinkamai atrem
ti. f

Pranešęs apie pašaukimą prie 
ginklo dar vienos atsarginių da
lies ir administracijos linijos už
darymą, ministeris pirmininkas 
pabrėžė, kad šitos priemonės, 
kurių vyriausybei teko imtis, 
nėra rengimasis agresijai. “Tie
sa, mes turime neišspręstų pro
blemų, tačiaii dėl tų problemų 
jau anksčiau įvairiais atvejais 
mes buvome pareiškę, kad tik 
taikingu budu rūpinsimės jas 
spręsti. Šiandien tą nusistatymą 
galima tik patvirtinti.” Baigda
mas ministras pirm, kvietė vi
sus piliečius šią rimtą valandą 
dirbti savo kąsdieninį darbą, ne
pasiduodant įvairiems kurstyto
jams, kurių tokiu laiku papras
tai atsiranda, atlikti savo pilie
tines pareigas, kurias paves ar 
tai karinė ar civilinė valdžia ir 
būti pasiryžus, reikalui esant, 
gintį tėvynės nepriklausomybę.

tiįi per rusų diktatorių draugųjį gali priąrtėti ii* prie musų 
krašto. Nors mes griežtai laiko- 

j besi- mės neutralumo, nors visos ka- 
rights and liaujančios kaimynines valsty

bės — Vokietija, Lępkija ir So
vietų Sąjunga yfa pąreišku- 
sios, kad gerbs iiiusų neutralu
mą, tačiau piųrįs ręįkia imtis 
tam tikrų atsargumo priemo
nių. Kai kurie kovojančių ka
riuomenių daliniai, priešo stu
miami, gali męgipti < brautis J į 
musų žemę,, Šjtpks pavojus 
šiandien yra. Tam pavojuj iš
vengti mės turime būti tinka
mai pasirengę.” 'Hkartdjęs Lie
tuvos tvirtą nusistatymą ir to
liau nuoširdžiai laikytis neutra
lumo, min. pirmininkas pareiš-

Staliną”.
Čia mums pakuždom’s 

kalbant apie tuos “i 
lefts” ir komunistinius pasisu
kimus, pasibaigė ir antra, ir 
tai paskutinė A. L. Kongreso 
konferencija. Visi sukilome ir 
štai mano sutiktas gražios min
ties brolis lietuvis daro suma
nymą, kad kartu eitumėme į 
valgyklą. Jis žinąs vietą, kur 
geras maistas. Jo geresnė pusė 
ir mano geresnė pusė, — iš vi
so keturi. Prie stalo valgyklo-

tų surasti tą gražią lietuvaitę, 
kuri vakar mums patarnavo. 
Bet mano geresnė pusė man 
pastebi, kad mes esame kitoje 
valgykloje. Maistas ir čia gar
dus, Valgome ir kalbamės apie 
tuos visus “lefts and rights”.

Taip, jis man atker
ta. Komunistai ir yra po vais
kava komanda. Juozas iš Mask-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHoMtAS Mine Run- iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau .............................. ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

Saukit calumet 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc 
10 West 18th Street

I vakarus nuo State Street
Ir nrtiifų patyręs inžinierius atvaduos į 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimo d?1, na- 
aošildymo reikmenų (plant) ga
ru arba karštu vandeniu šildomą.
Neri ikia pinigų įmokėti—36 mė
nesi; i iš-n vke’'-’ui—žot’n nalu- 
kanų kaina. Lietuvis salesmanas

jūsų

Atdara vakarais iki vai. 
Nedaliomis iki 1 v. dieną

NEGDUCRAFT INC
JIFFY CROCHET AFGHAN PATTERN 2293 

No. 2293 — Mėgstąs Afghan.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.

1 1739 So. Halsted St, Chleago, DL 

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė...

No. 2293

Adresas....... ...... ............
I Miestas ir valstijai

Diktatūros garbintojai
Klausyk tamsta, jis man ta

rė. Amerikos Lietuvių Kongre
sas yra suorganizuotas tam, 
kad galėtų pagelbėti Lietuvos 
kaimiečiui Lietuvoje demokra
tinę tvarką atsteigti, kad Lietu
vos liaudis-darbininkąi galėtų 
laisviau « ten įgyventieji*- savo 
būvį pagerinti. Demokratija 
reiškia piliečio laisvę politiniai 
ir ekonominiai laisvai savo rei
kalus tvarkyli. Bet į šią gražią 
ir šviesaus idealo organizaciją 
įsigavo musų ikoihunistai, kurie 
yra diktatūros kiečiausi šalinin
kai, irzČia,\ 'kaipL jgirdėjai, A. 
Bimba agituoja, .Jcad... demokra
tiško h us)matymp?^)^nės'pirL“* 
tų ginklus ir siųstų juos Sme
tonos valdžiai, kad ta galėtų 
šaudyti Lietuvos ūkininkus, 
kurie ten reikalauja laisvės sau 
ir kitiems. Yra gana aiškus 
faktas, kad musų lietuviškas 
komunistų “vaiskus”, o dau
giausia jų vadai, J<aip tik ir 
ieško tokios užvėjos, kur galė
tų užsiglaudę savo krpmelį pa
reklamuoti. A. L. Kongresas 
jiems yra geriausia užvėja, ir 
jie jau pradėjo manyti, kad čia 
jų yra geriausia tvirtovė, — tik 
reikia pasisukti po dešinei su 
ginklų fondo obalsiu, ir dar 
priedui ištiesti ranką katali
kams, ir viskas jau jų. Bet (to
liau tas žmogus tęsia) visa jų 
ųeiaimė, kad taip smarkiai be- 
kraipydamiesi “to right, to 
left” susimaišo jų protelis ir jie 
užmiršta savo principus bei 
idealus, kuriais jie likėjo vos 
tik vakar. Kalbant apie tuos 
musų lietuviškus komunistus 
galima tiek pasakyti, jog jię 
yra jau suaugę žmonės, bet dar 
nesubrendę. Vėliausia jie pra
jojo prisipažinti, kad praeityje 
jie darė klaidas. Bet iš tų Išlai
dų sau pamokos neima.

Neištikimumas
Šitas žmogus, su kuriuo man 

teko šioje valgykloje kartu pie
tauti, buvo geras tautininkas, 
dar geresnis ir už mane. Todėl J 
/ėliaų mes ir palaikėme, taip 
sakant, draugiškumo ryšius per 
visą SLA seimą. { šį SLA sek ! 
ną aš važiavau su geru tikslu, 1 
dar su geresniu, negu į Chįca- 
gos seimą. Bet va tik daug žor 
džių aš Čia esu pasakęs visai ! 
kitu klausimu. Wyoming k o* 
»įs neatrodė, kad gali būti to
kia gili ašarų pakalne. Ne tik 
kad čįa pati gamta ašaroja — 
lijo kelias dienas, bet čia verkė 
kuone visi ir visos. Apie Ją 
§LĄ seimą aš buvau pąsi^ųo-! 
šęs Jiek daug parašyti, beį iki 
$įai* dienai aš tylėjau. Mat, ąš 
be galo buvau apsivylęs( ir su-* |

-----------------------------„u. ,-----------  

pykęs ant kąi kurių mūšų tau
tininkų, kuriuos; aš visuomet 
taip gerbiau , ir kurię pasirodė 
buvo visai neištikimi net patys 
sau ir savo grupei, šiame SLA 
seime jie (tautininkai) atrodė 
lyg 
avių.

't 1 ■ 
H

kokis bmys išblaškytų
• •:> i . . ■ V....... ... .

(Bus daugiau)

KAUNAS. — Patiriama, kad 
Lietuvos Kūno Kultūros Rūmai 
pasiuntė atsakymą Pasaulinės 
Olimpiados Komitetui Helsinky
je, Suomijoje, pranešant, kad 
Lietuva kitąmet įvykstančioje 
pasaulinėje olimpiadoje daly
vauja.

AKIU SPECIALISTAI

Skystojo kuro 
žymiai

. KAUNAS 
taupymo sumetimais, 
sumažintas tarpmiestinių ir už
miestinių autobusų skaičius, 
taip pat sustabdytas susisieki
mas geležinkeJ'ais automatrico-

IREKTORIUSLAIDOTUVIŲ

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE,
1 ; DIENA IR NAKTJ '' -

Visi telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

-i _ • koplyčios visose

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.)

? su POVILU ŠALTIMIERU. ‘

Laidotuvių Direktoriai
NĄRLAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

, TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4343 S. įalitornia Avenuę Phone Lafayette 3572

— --------- r----------- -----------—---------------------------

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street VARDS 141B

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Y»rd» 0783

I
. ' S. P. MAŽEIK A Yąrd. 11.TO

3319 Lituanica Avenue Vardf
' "■ ' ..... .... .............................................—. ' ' -------------- ' ■»

LACHAWICZ IR .SŪNUS
2314 Wept 23rd Placę
RKVRfVS: 42-44 Eaąt 108|h Street’ • < i m * , < . ?’ A

Phone Cana) 2515
TeL Pullroas* irr«

ALBERT V. PETKUS
4704 So.- Western Avė. PJjone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanfca Avenue Pliene Yards 4908
įiūini.».»n'r'»*»nii................ ..................  1 '.......................   ,i . ........... . ' . ■„ —

ANTHONY B. PETKUS
,,:6834 So. Westertf» Avė. Phone Grovehill 0142
«'1410 South 49th /Court Cicero Phope Cicero 2109

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą, 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tek: Prospeet 1929

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

.... Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina ūkiu įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra,- parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kleivos aky* 
atitaisomos,
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ) GYDYTOJAS

Tek Yards 1829
Pataiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK fili

Kiti LletnvUl D.kUral

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietr 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitartu- 1
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth ««• 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus RArAdnmi* ir unhetnmj*

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
D ra ugijos NI ariai_

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenvzood 5107.

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vat vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

f >r. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Phone ^aiumet 7475
Office Hours: 2-4 n n? I-R-36 ®. no

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Snrgeon

3261 So. Halsted Street
: < į t y J \ r " '' ' ’ ‘ ■ v

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo U iki 12. 9 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS' iri CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gėhai lietuviams žinomas per 38. 
metus, kaipo patyręs gydytojas chhi ' 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius ‘ 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

1729 So Ashland Avė.
2-ros lubos

• CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: r, ■
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13 

Rez. Telephone PLAZA 3298

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1434-TeL Central 4411-2
ofisas—3323 So. Halsted St

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

Telefonas YARDS 9818. ’
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Ulinoli
1664 W. Madison St.

Telefonu MONROR »7»1 '
Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
advokatas

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų TeL—Hyde Park 3395

Remkite tuos, kurie 
g-arsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Iš Lietuvos
KAUNAS. — Sekamos org»f 

nizacijos: šaulių Sąjunga, Ka 
riuomenės Pirmūnų Sąjunga, 
Kariuomenės Kūrėjų Sąjunga, 
zMsargos Karininkų S-ga, Tėvy
nės Sąjuhga, Liet. Tautininkų 
S-ga, Pavasario Federacija, 
JUR Sąjunga, Jaunosios Lietu
vos S-ga ir Skautų S-ga išleido 
bendrą atsišaukimą į savo na
rius ir visuomenę, kuriame 
kviečiama šiuo sunkiu metu vi
somis išgalėmis saugoti krašto 
rimtį ir tvarką, padėti valsty
bės pareigūnams kovoti su gan
dų skleidėjais ir spekuliantais 
ir kt. asmenimis, kurie vieno
kiu ar kitokiu budu stengiasi 
sudrumsti musų ramų gyveni
mą. Toliau organizacijų nariai 
ir visuomenė raginama: taupy
ti, vengti bereikalingų' išlaidų; 
kovoti su girtavimu, nes jis 
silpnina dvasinį pajėgumą ir 
darbingumą; susilaikyti rengti 
tuščius pasilinksminimus, bet 
visus savo laisvalaikius skirti 
darbui, kuris stiprina tautos ka
ringumą ir dvasinį pajėgumą.

Iš Lietuvos
K AUNAS. — Be jau esamų 

suvaržymų išvykti į užsienius, 
dabar karui kilus, ir daugelis

F.

FACME-NAUJIENŲ Photo] ;
CHICAGO — Kardinolo Mundeleino laidotuvių procesija.

Gyvybės evoliucija
leopardas.

KAUNAS. '— Pinnaja Lietu
vos vidaus oro susisiekimo lini
ja, kuri veikė tarp Kauno ir 
Palangos nuo birželio 3 d. iki 
rugsėjo 4 d. ir buvo palaikoma 
dviem keleiviniais dvimotori- 
niais lėktuvais “Stepas Darius’’ 
ir “Stasys Girėnas”, per tą lai
ką perskrido 620 vyrų, 152 mo
terys ir 12 vaikų. Pašto siunti
nių persiųsta 3475 kg., bagažo 
apmokamo 237 kg., neapmoka
mo 3546 kg. Viso lėktuvai pa
darė 218 kelionių ir nuskrido 
48,200 kilometrų. Per visus tris 
mėnesius neįvyk’ę jokio sutren
kimo, tik vieną kartą didelėj 
migloj lėktuvas turėjo pasukti 
į Šiaulius ir nusileisti? aerodro
me. Jauniausias keleivis šia li
nija skrido majoro Gecevičiaus 
5 metėsiu sūnūs, seniausieji 
skrido Dr. J. šliupas ir M. Jan
kus.

KO 
REIKALAUJA 
jūsų Namas?

Naujo ŠILDYMOSI 
PEČIAUS

Zoologų (gyvūnijos) ir bota- kalas. Ęate, tigras, 
nikų (augmenijos tyrinėtojų) Toks surušiaviinas teikia gali- 
tėvas Linėjus sakė, kad žemėje mumų arčiau pažinti visą gy- 
gyvulių rūšių skaičius pastovus, viją, palyginti 
kitaip tariant, kad gyvulių pa
sauly niekas nesikeičia. Bet kai 
mokslas susidūrė su įvairiomis 
žemės kloduose suakmenėjusio
mis gyvių liekanomis, kurios 
mažai arba visiškai nebuvo pa
našios į šių dienų gyvulių .pu
šis, tai Kiuvje sukurė naują te
oriją, kuri skelbė, kad žemė sa
vo evoliucijoj (raidoj) turėjusi 
keletą milžiniškų katasTrofų. Po 
kiekvienos tokios katastrofos 
jau visai naujose sąlygose ture 
jusi atsirasti, gimti ir visiškai* 
naujos formos gyvybė. Vadina
si, pagal Kiuvje žemės gyvybė 
turėjusi pergyventi visą eilę di
delių sukrėtimų. Kita, visai prie
šinga Lealio teorija skelbė, kad 
gyvybė jokių ypatingų sukrėti
mų nėra pergyvenusi, kad ji 
vystėsi, raidėsi iš vienos formos 
į kitą, bet jr ši teorija dėLstO; 
kos tyrimais paremtų įrodymų 
ir daugelio neaiškumų moksli
ninkų pasaulv pašisekimo netu
rėjo.

Tikrąjį apie gyvybės evoliuci- 
ą 1 (išsiraidymą) mokslinį 

grindą davė Č. Darvinas.
Pagal Darviną gyvulių ar 

galų rųšys nėra pastovios,
dėl įvairių išorinių ir išvidinių 
sąlygų keičiasi įgyja savo orga
nizme naujų požymių.

Gyvulių arba augalų požymių 
pasikeitimą veikia įvairus gam
tos veiksniai.

štai yra dvi salamandrų (to
kių driežų) rųšys, kurių viena 
gyvena sausose, kita drėgnose 
vietose. Pakeitus šiom dviem 
rųšim išorinį veiksnį — drėg
numą, atitinkamai keičiasi ir jų 
organai. Drėgnumų salamandra 
prisitaiko sausumos sąlygoms, 
o sausumos salamandra — at
virkščiai. Taip pasikeisti, prisi
taikyti naujoms sąlygoms gali 
įvairiausi gyviai. Pav., stačiai 
nuostabiai yra prisitaikę prie 
naujų klimatinių sąlygų kituose 
kraštuose įveisti Europos trim 
šiai, šunes, žvirbliai, katės, pe
lės ir kit.

Žuvys taip pat gali keist.’s, iš
augti į visai naujas rųšis, paker 
tus joms vandens surumą. Va 
dinasi gyvulių arba augalų 
mokslo nustatytos rųšys nėra 
kažkas pastovu: jos nuolat ki. 
tėja, keičiantis gyvenimo sąly
goms, veikiant dirbtiniais ar 
natūraliais įvairiais veiksniais.

Prigimtinis suskirstymas su
skirsto augmeniją ir gyvūniją i 
atskiras grupes taip, kad indivi
dai (padarai), priklausantieji 
vienai kuriai nors grupei, turi 
daugiau ar mažiau giminystės 
požymių. Pav., šuo, vilkas, ša-

pa-

au-
Jos

Naujos KARSTO VANDENS 
ŠILDYMO SISTEMOS pigiai 
kaip už .................. $199-50
Modernos
MAUDYKLĖS

Modernas 3 šm. MAUDYKLĖS 
ĮRENGIMAS—Viskas 
už* tiktai  ............. s67 .50
Modernos
VIRTUVĖS

42” SINK ir
KABINETAS ............... $19 50
Atsilankykite į musų parodos 
kambarį ir pamatykite tas 
specialias vertybes, kokias mes 
siūlome, pirm negu kainos pa
kils!
PIRK DABAR IR SUTAUPYK 

PINIGŲ — LENGVUS 
TERMINAI

S. DIPPER
Plumbing & Heating 

Supply Co.

1547-51 W. 51st St
J rytus nuo Ashland Avė.- 

Tel. YARds 2255-2256

nemokšų, tvirtinimus, buk Dar
vinas skelbęs žmogų iš beždžio
nės kįlus.

Jis niekur to nėra pasakęs.
Jis savo tyrinėjimais tik pa

rodė, kad nė vienas gyvas pa
daras, taigi ir žmogus, savo rai
doj nėra buvęs toks, kokį jį mes 
dabar matome. Pagaliau ir da
bar galime matyti nelygaus iš
sivystymo žmonių, pav., Afri
kos nykštukai ir Europos gy
ventojai. Ir vieni ir kiti žmo
nės, o koks milžiniškas išsivys
tymo skirtumas! Jis tik sakė, 
kad žmogus ir beždžionė turė
jo tik bendrą kamieną, iš kurio 
istorijos bėgy atsirado dvi ša
kos: žmogaus giminė ir beždžio
nė. Dabartinis žmogus yra sa
vo protėvio tobulėjimo padaras, 
o beždžionė sumenkėjimo, su
prastėjimo padaras.

Tai kuo gi čia .žmogaus giini- 
nė dėta, kad viena jo protėvių 
protėvių šaka nuėjo išsigimimo 
keliu? 1

Darvinas daugybe savo tyri
mų nesugriaunamai įrodė indi
vidų (atskirų padarų) kitimo 
techniką, ši technika^ paprastai 
prasideda nuo to, kad tėvų vai
kai arba vieno ir to paties au
galo diegai, nors ir tuiri daug 
paveldėjimo keliu iš tėvų pri
gimtų ypatybių, tačiau kiekvie
nas turi ir savo ypatingu savy
bių. Vieni iš jų gema stipresni, 
kiti silpnesni, vieni aukštesni, 
kiti žemesni ir t.f Dėl šitų gy
vulių arba augalų savybių pa
veldėti tėvų savybes ir iš indi
vidualių savybių išsivystė selek
cijos (atrankos) mokslas.

Tik dirbtinės selekcijos dėka 
iš vienos Indijos vištų rųšies iš
sivystė daugybė vištų veislių. 
Tas pats atsitiko ir su kitomis, 
naminių gyvulių rųšimis: kar
vėmis, kiaulėmis, arkliais, avi
mis ir t.t Juk visi jie yra kilę 
iš vienos laukinės veislės, o da
bar, žiūrėk, kiek jų veislių yra.
Selekcija arba atranka yra ne 

tik dirbtinė, bet ir natūrali, 
savaime gamtoje vykstanti.
Jei visų augalų Urba gyvulių 

sėklos arba vaikai dar jaunys
tėje didžiausiame kiekyje nežū
tų, tai per trumpą , laiką tiek 
daug jų prisiveistų, kad visoje 
žemėje tiršta pasidarytų. Dram
blių, kurių •vislumas nepapras
tai maža., (per visą amžių tik

*

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak TeL Lafayette 4580

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENEMAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

vieną gyvijos 
grupę su kita ir padaryti atitin
kamas išvadas.

Kai kurie gyvių organai taip 
pat pakankamai aiškiai rodo 
kurių nors grupių giminingu 
mą, nors tie organai tikrumoje 
visai skirtingiems tikslams skir
ti. Pav., žmogaus rankos, paukš- 
čio sparnai, keturkojo gyvulio 
priešakinės kojos. Iš paviršuti
nės išvaizdos jie atrodo visai 
skirtingos kilmės, tačiau arti
mesnis su jais susipažinimas 
aiškiai rodo jų vienodą sudėti 
ir tą pačią kilmę. Įvairus jų at
liekamas darbas atsirado iš to, 
kad jie taikėsi to individo gy
venimo sąlygoms.

Gyvių evoliuciją ypač įtikina
mai įrodo embrologijos (gema
lo tyrinėjimo) mokslas.

Jei suaugusioj formoj orga
nizmas dėl įvairių priežasčių 
nustojo kai kurių organų, išau
gindamas kitus, naujus, pakei
tė savo formą, prisitaikindamas 
prie naujų sąlygų, tai embrio- 
naliniame periode (gemalo bū
senoj) jis būtinai pereis per 
anksčiau buvusias savo formas, 
parodys anksčiau buvusias, bet 
dabar išnykusias formas. Pav.. 
žmogus, šuo ar paukštis dabar 
suaugusioj formoj yra visiškai 
prisitaikę sausumos — oru kvė
pavimo sąlygoms. Ir niekas ne
patikėtų, jei, nežinant embriolo
gijos, kas pasakytų, kad ir žmo
gus (tikriau žmogaus pradiniu 
kas) kadaise turėjo tokius pat 
organus ir panašiai kvėpavo, 
kaip šių dienų žuvis.

Iš tikrųjų gi, sekant žmogaus 
gemalo augimą, matyti, kad tam 
tikru augimo tarpu jis turi 4 
žiauninius plyšius. Tą pat paro
do ir kitų gyvulių bei paukščių 
augantis gemalas. Ir dar dau
giau — gemalas tuo tarpu turi 
ir kraujo indų sistemą, riųkreip- 
tą pritaikytą Taip pat, kaip sis
tema pritaikyta šių dienų žuvų 
kvėpavimui. Šitos žymės rodo, 
kad ir žmogaus ir paukščio ir 
kitų pradininkų kadaise kvė
puota žiaunomis, o ne plaučiais.

Paleontologų (gyVių liekanų 
iškasenų tyrinėjimo) mokslas 
leidžia spręsti apie seniausių lai- 6 vaikus teatveria), per 700 me- 
kotarpių gyvių rųšis? Anksty- tų, jei nemirtų nesuaugę jų 
vesniuose žemes kloduose ran- vaikai, prisiveistų iš v’eiio 19 
dame tik žemesnių rųšių gyvių milijonų. O ką bekalbėti apie 
pėdsakų (liekanų). Aukštesnės silkę, kuri vienu kąrtu iki 200 
organizacijos gyvių ten jokių tūkstančių kiaušelių paleidžia, 
pėdsakų nerandama. Vėlesniu©-, apie musę, kuri iš vienos pėros 
se kloduose rasta ir gyvė pada- per vasarą gali iki vieno\rtii- 
ro pėdsakai, kuris daug turėjęs lijono prisiveisti, bakterijas ir 
bendra su šių dienų žmogumi, kitus gyvus padarus? Juk vie- 
tačiau jis vis dėlto nebuvo žmo- nerių metų užtektų, kad žemės 
gus ir jokiu budu negalima jo paviršiuje pasidarytų tiršta, ne
priskirtu prie šių dienų kurios (liktų vietos gyventi. Tačiau tik- 
nors žmonių rasės. Negalima jo rumoje to nėra. Gamta pati 
priskirti ir prie beždžionių. Va- padaro atranką, išžudydama 
dinas, žemės gyvių raidoj yra! silpnesnius ir palikdama tuos, 
buvęs toks padaras, kuris savo kurie labiau prisitaiko prie ap- 
kuno organizacija atrodo yra'linkybių. 
užėmęs .vidurį tarp žmogaus ir ’

<, ■ ' ■ 1 . t l •.

I toje matdjne, kad kiekvienas 
prisitaikęs tai aplinkuma1, ku
rioje gyvena, čia kartais pasi
reiškia nuostabių reiškinių. An
tai Bieloviežo girioje prieš ka
rą užėjo gyvulių maras tik to
dėl, kad ten buvo išnaikinti vil
kai. Kol buvo vilkai, jie užpul- kitų valstybių apsunkino prava- 
davo ir išnaikindavo tuos, ku
rie buvo silpni, liguisti, ąpsi- 
krėtę ligomis. O sunaikinus to
kius gyvulius, kartu žūsta ir 
epidemija.

Gilios senovės gyvūnijos, iš
kasenos rodo, kad kadaise že
mėje butą visai kitokios gyvi
jos, butą gyvulių milžinų. Gy
venimo sąlygoms žemėje kei
čiantis, 
mitinio sąlygoms, jie išnyko 
išsikeitė, įsiveisė nauji, nau
joms gyveninio sąlygoms prisi
taikę gyvuliai.

Taigi gyvijos pasaulyje pa
stovumo niekuomet nebuvo ir 
nėra. Vyksta nuolatinė evoliu
cija, 
kant vis naujoms sąlygoms, vie
ni gyvijos pavidalai nyksta, ki
ti nauji išsiraido.

Taigi, gyvijos evoliucijos bu- ...ll.zlp„np< 
vitno nenuneigsi, nors ir la- Ugs 
blausiai norėsi, o jei ne’gsi, tai j 
parodysi tik savo nemokšumą KAUNAS. — Kauno Inu nis- 
arba negerą norą kam nors uz- . , , . v, . , . .. , .i a. .. A., - .tras Merkys išleido atsišaukimąmerkti akis nuo tikrovės. . . / , . -• į visus laisvus nuo karines prie-

L - volės vyrus ir į moteris, kvies
damas užsirašyti savanoriais 
ugniagesiais, kurie esant reika- 

Tui padėtų miesto gaisriniu- 
1 kams.

žiavimą ir įvažiavimą svetim
šaliams. Valstybėms paskelbus 
mobilizacijas, Kaune labai ma
žai beliko svetimšalių.

Visa eilė Lietuvos piliečių 
ruošėsi išvažiuoti į Pielų Ame
riką ir kt., bet, susisiekimui pa
sunkėjus, visi likosi namie.

blogėjant klimato ir KAUNAS. — šiuo metu Kau 
ne eina derybos su SSSR pre
kybos atstovu Jefanovu į va i 
riais prekybos reikalais. NetrU-

ir dėl 1940 metų prekybos su
sitarimo su SSSR. Be to dar 
šiemet Sovietų Sąjungoje nu
matoma užpirkti didesnius kie-

Kovoje už būvį, prisitai- įjus (]ruskos, naftos produktų
ir anglių.

Iš užsienių gaunami pasiuly-

negu iki šiol kai-

Remkite tuos, kurie 
s garsinasi 

NAUJIENOSE’

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

SELEMONAVICH
SVETERIŲ KRAU
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS
Telefonas

VICTORY 3486
504 WEST 33rd STREET 

CHICAGO, ILL.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virs 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti. >

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai.

TIESIOGIAI
Pirkite 

kuris tarnaus 
tokią kainą, 
mokėti. Mes 
kainą už jūsų 
šia dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 10 
vak vakaro ir visą dieną sek
madienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

garantuotą karą, 
daug metų už 
kokią išgalite 
duosime 
senąjį, o

gerą 
liku-

PER

arcus
POCAHONTAS PEA
POCAHONTAS MINE RUN
OURSPECIAL STdKER NUT
E. K. ST0KĖR NUT - - - - - - $7.10
E. K. STOKER SCREENINGS - - - $6.70
FRANKLIN COUNTY NUT - - - - $6.45

$8.00

(Šios kainos taikomo? 10 tonų kiekiams, taksai įskaityti, C. O. D.) 
KAINOS GALI PASIKEISTI BE ĮSPĖJIMO.

MES ĮGALIOTI FIRETENDER STOKERS 
, DISTRIBUTORIAI. '

SpccializuojamėS Sausų Stokerinių Anglių Prekyboje.

ENRIGHT BROS. COAL
COMPANY, INC.

5832-46 S. Damen Avenue
Tel. Hemlock 0260

KLAUSYKIME
RYTMETINIU

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ gi’

DANTIMS $<f
PLEITOS I
Pataisoma

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS rį?lgal,

jei nepatenkinti ,$12.50

kūno organizacija airoao yra minymų. ,
užėmęs .vidurį tarp žmogaus ir Gyvių kovoje už būvį kovos
beždžionės. Rimtesni gamtiniu- veiksniai pasireiškia įvairiau- 
kai griežtai protestuoja prieš siais budais. Bet aplamai gani-

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Vidas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje--Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.

y ..’*• TeL LawndaIe 2908-9 Tek Monroe 9251
—.------- --- ----------- - Atdara iki 9 v. p. p.

, — iš stoties —

9:15 vakaro.

Hfflrsit 
muziką

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

RYTINE RADIO 
VALANDA

Kasdien
iki

SkaL 
M-

GERBIAMI NAUJU 
ty tojai Prašomi Pirl 
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose

MADŲ

KAINA 10 CENTU
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, Ui.

Vardas-------------------

Adresas.

Miestas.

Valstija
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The Lithuanian Daily Newi
Published Daily Except Sunday by
The Llthuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Užsakymo kai**:
Chicagoje—paštu:

Metams ----- -—.... .-------
Pusei metų .. ..................
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui __ __

Chicagoj per išsiimtinėtojus
Viena kopija ----------- «—
Savaitei-----------------------
Mėnesiui 1___________ —

Jungtinėse

_ $h.oo
— 4.00
— 2.00
— 1.50
— .75

Lietuva tarp karo liepsnų
Susisiekimas su Jungtinėmis Valstijomis labai pasunkė

ki jo. — Daug nesmagumų teko pergyventi Vw Bendri^ 
ritii. Vieni amerikiečiai skuba Lietuvą apleisti, o 
kiti yra pasiryžę pasilikti. -x- Dėl benzino trukumo 
judėjimas autobusais žymiai sumažintas. ~ Svetimų 
armijų internuoti kareiviai. — Del karo eigos šiuo 
meta jokių išvadų nedera daryti. — Propaganda. — 
Lietuvoje ramu. ’

{Musų spčcialūus korespondento Lietuvoje)

demoralizavus, tai visokių ne
sąmonių skleidimas yra neiš- 
Veftgiamas daiktas.

Štai dėl ko neramiai jaučiuos, 
kad jūs skubiai negaliu infor
muoti ir kartu net nesu tikras, 
ar mano laiškus gaunate. Rašau 
it nežinau jų likimo.

Baigiu ir pakartotinai pridu
riu, kad Lietuvoje ramu ir mes 
Visi gyvename visai normaliu 
gyvenimu. Jokių trukumų ne
jaučiame, bet visi naujų rūpes
čių kupini. Tie rūpesčiai lydi 
visų musų asmeninį gyvenimą 
ir kartu viso krašto likimą. Vi
si tvirtai tikime, kad tos didžiu
lės audros skaudžiai Lietuvą 
nepalies ir mes atsieksime, ko 
visi trokštame, tai išlikti neutra
liais, o turimas visokias nesu- 
vestas sąskaitas su kaimynais 
suvesime taikesniu budu.

i—Jūsų Keistas

-APŽVALGA^
■........... ii.iįi

dų įkpūdį Maskvos susibičiulia- 
vimas su Vokietijos naciais. OI 
kuoūiet jie pąmate, kad tam 
“dildatorių pasibUČiūrimui” priJ 
taria kohiunistų partija^ tai jie 
suprato* kad ji nbhiri jokių] 
prinčipų, o tik apgaudinėja pū-j 
bliką, .... J

mRAŠ ROJUS «’ ■? \ •• y-' V *> ■ y

Jeigu tikėti tuo, Jką Antanas] 
Bimba pasakoja Apie sovietų ar
mijos okupuotas Lenkijos sri
tis, ta! tenai prasidėjo tikras]” 
rojaūs gyvenimas. Jisai rašo

—l-

Daug nesmagūmų teko pergyventi V, Bendo- 
- Vieni amerikiečiai skuba Lietuvą apleisti, oLIETUVOS-RUSIJOS 

DERYBOS 
( __________________

United Press telegrama iš 
; Kauno praneša apie LietuVos Su 

$5.00 sovietais derybų eigą štai ką: 
2.75 

1.50i . . ,, v. . >1.00 gyvenamas sritis, Švenčionis ir 
.75 Trakus, ir Vilniaus miestą. 

t ' • .

Rusija už tai reikalaujanti 
garantijos tautinėms mažu
moms perleistose srityse.

Savo keliu ftusija nori gauti 
Lietuvoje oVo bazes: Vilkaviš
kyje, kuris yra už 15 mylių (20 
Verstų) ntio Prūsų sienos; Kai- 
šedoryje (60 mylių nuo sienos) 

Paskiausios žinios apie Rusijos-Lietuvos derybas sa- ir prie Palangos (už 15 mylių 
ko, kad sovietų valdžia sutinkanti grąžinti Lietuvai tas|nu2 ^ait^dos>).
Vilniaus krašto sritis, kuriose gyvena lietuviai, ir Vil
niaus miestą su apielinkemis, kitaip sakant, apie pusę 
Vilniaus krašto teritorijos su 500,000 iki 600,0.00 gyven
tojų. •

Kodėl tiktai pusę, o ne visą? Juk 1920 m. liepos 12 
dienos sutartis, kuria visas Vilniaus kraštas buvo pripa- 

‘ žintas Lietuvai, niekuomet nebuvo atšaukta. Tą sutartį 
dar patvirtino “nepuolimo ir draugingumo sutartis” 
sirašyta 1926 m. ši antroji sutartis irgi niekuomet ne-l 

* buvo atšaukta. z.
Gal būt, sovietų valdžia pasilaiko kitą teritorijos pu

sę, kaipo “komisą” už savo darbą? Bet kam ji tuomet 
stato dar kitus reikalavimus?

Sakoma, kad Lietuva turėsianti leisti rusams įsitai
syti 3 oro bazes — Vilkaviškyje, Kaišedoryje ir Palango
je — ir tvirtovių liniją paliai Nemuną; o be to, ji turė
sianti pasirašyti “tarpusavio apsigynimo” sutartį su ru
sais. Tai pastatytų į pavojų Lietuvos neutralitetą ir nė- 
prfklausomybę.

Viena žinia dar priduria, kad sovietų Rusija ketini 
laikyti Lietuvoje didesnę kariuomenę, negu Estijoje. O į 
Estiją ji siunčia 25,000 kareivių! Tokiu budu rusai turė
tų didesnę karo jėgą Lietuvoje, negu Lietuva.

Jeigu Lietuva bus, iš tiesų, priversta užmokėti šito
kią kainą už pusę Vilniaus krašto> tai ji bus ne tiktai 
permokėjusi (už savo nuosavybę!), bet ir pasirašiusi vek
selį, kurio ji, gal bu t, Niekuomet nėstengs išpirkti.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

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

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

3c 
18c 
75c

i Valstijose, ne Chicagoj, | 
paštu:

(Atpiginta)
Metams
Pusei metų _____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: I
Metams __ .________  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

•Lietuva “tikisi gauti” lietuvių

Grąžinsią Lietuvai pusę Vilniaus krašto

Tai atrodo, kad net ir prie, 
geriausių sąlygų Maskva gali 
grąžinti Lietuvai tiktai dalį Vii-, 
niaus krašto. Daug didesnis plo
tas į ^ytus už Vilniaus pasilik
tų sovietų rankose. O už tą da
lį Maskva reikalauja sau teises

stotis, kurias, žinoma, saugos 
, pa-1 r ūsų kariuomenė.

Kitos žinios praneša, kad ru
sai nori dar ir statyti savo tvir-, 
toves išilgai pietinę Lietuvos 
sieną. • Tuomet Lietuva patektų, 
jau visai po Maskvos letena.

Lietuvos delegacija tam, ma
tyt, griežtai priešinasi, todėl dc- 
rybos eina lėtai.

Vokiečiai kraustomi iš Pabaltijo
Vokietija staiga pradėjo kraustyti savo viengenčius 

iš Pabaltijo kraštų. Iš Latvijos, Estijos ir Liėtuvos ji ke
tina iškelti apie 120,000 vokiečių ir apgyvendinti juos va
karinėse Lenkijos dalyse, iš kurių Hitleris, matyt, nori 
pašalinti lenkus.

Didžiausias skaičius vokiečių Pabaltijy yra Latvijo
je, būtent, 56,000. Estijoje kiek mažiau — apie 40,000, o 
Lietuvoje užvis mažiausia — 14,000. Latvijoje ir Estijoje 
Vokiškas elementas y Ta labai stiprus miestuose, b pir-Į 
miaūs vokiečiai tose šalyse valdė ir didelius dvarus, kaip 
kad Lietuvoje lenkai.

Latviams ir estams nusikratyti to elemento bus ma-’l 
Jonu, nes kol jisai tenai sėdėjo, toms mažoms tautoms bu-

* vo pavojus, kad jas gali užpulti Vokietijos imperializmas, 
kuris visą laiką svajojo apie “vokiškos kultūros” viešpa-l 

! ’< tavimą Pabaltijy. Keista istorijos btohija, kad tai svajo-1 
nei sutiko padaryti galą Hitleris, kuris žadėjb pakelti Vom 

’ /; kiečių tautą į neregėtas iki šiol aukštybes i '
J Aišku, kad čionai jisai pad'afė labai didefo “nuolaidą i 
^ Stalinui, kurį jisai pasiėmė) kaipo partnerį, stodamas į 

karą prieš Angliją ir Franeuziją. kiekvienas gali iš toj 
suprasti, kad Hitleris yra didelėje bėdoje. Jisai nesitikė-j 
jo, kad Anglija ir Fran'cūzija kariaus. Jisai manė, kad 
Europos dehi(d<ratijos kapituliuos, kuomet bus paskelbta] 
jo sutartis su Stalinu, ir tuomet jisai bus Europos nbo-j 
sas”. O už kokio pusmečio arba vėliaus jisai butų atsišir-j 
kęs prieš patį Staliną, kaip kad jisai padarė su Lenkija 
po Miuncheno taikos.

Bet kadangi anglai ir franeuzai šį kartą nenusilei
do, o buvęs Hitlerio draugas* Mussblini, jam į pagalbą 
neina, tai jisai dabar turi, kaip įmanydamas, glostyti sa
vo naująjį partnerį.

Rus gerai ne tiktai Pabaltijo kraštams, kad vokie
čiai iš tenai išsikraustys į savo “vaterfendąĄ Tuo pačiu ] 
budu galės vokiečių nusikratyti ir kiti kraštai, kai bus 
daroma taika po šio karo-: pavyzdžiui, Čekoslovakija ir 
Klaipėda. Kadangi pati Vokietija savo tautiečius kilnoja 
masėmis iš vietos į Vietą, tai jf negalės protestuoti.

tu m.. ai

KOMUNISTŲ JAUNIMO 
VADAS ATSIMETĖ

NUO PARTIJOS
. Alt----------W------U. ' ,

Vienūs žymiausiųjų komunis
tinio jaunimo darbuotojų, Ken- 
neth Goff, pasitraukė iš koinu- 
nacių partijos ir padarė viešą 
pareiškimą, smerkdamas 
partijos veidmainingumą.

“Išdirbęs 'trejus metus jūsų 
. /judėjime”, sako jisai, “aš įsi- 

tikinau, kad, stodamas į jū
sų partiją, aš padariau s tam-* 

' biaūšią klaidą savo gyveni
me. Savo mokymais ir savo 
darbais jus įrodė te man, kad 
juhis rupi ūe pagerinti sąly
gas Amerikoje, bet tiktai pa
tarnauti savo egoistinėms am
bicijoms ir jūsų tėvynes/ 
SSRS, siekimams.

“Daugelis jūsų, partijos na
rių atvyko į šią šalį iš sveti
mų kraštų, pabėgę nuo prie
spaudos, bet jie nepatapo mu
sų tėviškės nariais, o graužia/ 
kaip termitai, musų demo
kratijos stulpus, tikėdamiesi, 
kad ji sugrius ir jus turėkite 
iš to naudą. (Termitai tai to-; 
kie vabalai, panašus į skruz-' 
dės, kurie graužia7 medį. ~ 
Red.)

“Jus keliate į padangę pi-’ 
lietines šio krašto teises ir: 
laisvę, bet savo partijoje jus 
šbipiAėjate kiekvieno ūario. 
privatinį 'gyVenimią ir darote 
ką galėdami, kad ifaryš be
būtų laisvūs elgtis taip, kaip 
jisai hūri...

“Kadangi justi keliai yra 
ne-amerikoniški ir jūsų ta
riamas demokratijos gynimas 
yra melas, tai aš šitromi įtėi-i 
•kiu savo rezignaciją VGL 
(Kolnunistlaio Jaūriimb 'Są
jungos) ir Komunistų parti
jos, ir pasitraukiu iš jos tuo-; 
jaus. Aš stosiu kartu, su tais> 
kurie kovoja už tikrą ameri- 
komizmą ir demokratiją. Aš 
žinau, kad tai bus ilga ir at-- 
kakli kova, bot aš kovosiu

toS

{Tęsinys) 
—Nesmagu* dabar Lietuvą 

plaliktk — toksai trumpas ir la-’ 
bai reikšmingas jo atsakymas, 

į Tai Vyras, kuris vasaros meta 
skersai išilgai pėsčiomis visą 

*Tš po/Lenkijos ponų vieš-'Lietuvą išvaikščiojo. Tai Vyras, 
patarimo Raudonosios - Arini- kuris Lietuvos praeitį atsidėjęs 
jos išlaisvinti kraštai džiau- studijuoja ir visais budais nori 
giasi nauju gyvenimu. Liau- lietuvių kalbą pažinti, tuo tiks- 
dįs,' kaip^ tos darbščios bitės, lū jisai ir Vaikštinėjo pėsčiomis 
imasi darbo (ir tū man žinok po Lietuvą, kad arčiau viską 
taip rišlią, iki smulkmenų!— pažinus.
“N.”’ Red.). O darbo labai T . .... . . t. . .” Jo įsitikinimu, Lietuvos kul-

turą žymiai sultingesnė, slipres- 
“Dar tik kelios dienos, kaip ūe už amerikiečių kultūrą. Tie- 

jie laisvių ukrainiečiai ir bal- sa, jisai neneigia, kad U.S.A. di-j 
tarusiai (kodėl ne baltgu- dėlės civilizacijos kraštas, bet 
džiąi? — “N.” Red.) jau su- juk visa tai neužilgo ir Lietuva 
sikurč savo valdžios organus, | atsieks, 
atidarė mokyklas savo kalbo
se, suvaldė ponus, nusavino 
dvarininkus, pavalgydino al
kanus ir plačiai atidarė duris 
progresui visose gyvenimo]- 
srityse.”,; 1

Jeigu visa tai galėjo būt pa- kaitė, ištekėjusi čia Lietuvoje 
daryta tik per “kelias dienas“, - - - ■ *
tai Teikia pripažinti, kad tenai 
įvyko stebuklas. Ir jisai įvyko 
tiktai dėlto, kad į tas “baltaru
sių” ir ukrainiečių sritis i atmar- 
šavb Stalino Raudonoji Armija!

Pasirodo, reikia labai nedaug, 
kad žmoųęfl pasidarytų laimin
gi, sotus, įkulturingi ir žengtų 
plačiu progreso keliu: reikia tik
tai, kad atęįtų Raudonoji Armi
ja ir užimtų jų gyvenamą teri
toriją. Rojus po armijos oku 

ilrlili-it

Suomijos eilia

sai kuras buvo vežamas vande
nimis, o dabar visais tais keliais1 
Jau ‘eina karo veiksmai. Važiuo
ti sUnkū ir labai pavojinga, 
notas musų prekybos laivynas 

. iki Šiol laimingai Lietuvą aptar- 
i nauja, bet ne taip sparčiai, kaip 

i seniau buvo. Kelionėje daug kur 
reikia sustoti* laukti iki dings 
visokie pavojai. Todėl dėl kuro 
Lietuvoje imtasi visokių atsar
ginių priemonių. Štai jau priva
tiems auto benzino neparduoda. 
Autobusais judėjimas veik pu
siau sumažintas.

Anglys irgi taupomos, — jas 
galima pirkti lik leidimą gavus. . 
Žinoma, tai vis laikini reiški
niai. keikia laukti, kad greitai 
tasai kuras bus traukiniais ga
benamas iš SSSR, bet tai sunki 
ii- žymiai brangesnė kelionė.

Šiaip jau Lietuvai, kas kita 
tik reikalinga, turi pas save, arJ 
ba yra ilgesniam laikui apsirū
pinusi.

•Žinoma, Lietuvoje maisto yra 
žymiai daugiau, negu reikia ir 
jo daug svetur parduodama, bet 
parduodama labai atsargiai.

Mat, Lietuvoje jau vis dau
giau atsirahda svetimų armijų 
internuotų kareivių, kurie dėl 
karo veiksmų turėjo atsidurti 
Lietuvoje. O tokių gali, atsiras
ti net šimtai tūkstančių, be jų 
dar gali būti ir šiaip tremtinių, 
kurie dėl karo Veiksmų bėgs į 
Lietlivą. Juk juos visus reikės 
maitinti, jais rūpintis. Tai tie 
rūpesčiai, kūrie jau dabar su
dari) didelį galvosūkį! Žinoma, 
gūlvesukį ateities. Štai vokiečiai 
Vis labiau Lenkijos kariuomenę 
spaudžia prie Lietuvos sienos^ 
juk kritiškame momente tos ar
mijos dalis gali atsidurti Lietu
vos teritorijoje. Juk reikės jais 
pasirūpinti.

Jau dabai- yra keletas sveti
mų lėktuvų užkliuvusių Lietu
voje. Kadangi tai kariški lėktu
vai, tai jie konfiskuoti, o lakū
nai internuoti. O ateityje tokių 
atsitikimų, žinoma, bus žymiai 
daūgiaū, juk tai karo pradžia. 
O jo pasėkos nėra žinomos lt 
Visokių galimybių dar gali bū
ti. Tai Lietuvai labai apdairiai 
ateičiai gyvenimas tenka tvar
kyti, kėfd hesukiupti ir svarbiau
sia išlikti bešalia, kariaujančių 
tarpe nesukėlus jokių įtarimų, 
kaip dera visai neutraliai vals
tybė!.

Tai yra dėl ko pasirūpinti. 
Man hera jokio reikalo rašyti, 
kaip klojasi Europos įvykiai ir 
kaip eina karo veiksniai, nes 
visa tai žinote iš gautų iŠ Euro
pos įvairių telegramų. Viena 
tik galima pasakyti, kad dėl ka
ro eigo^ Šiuo mėtų jokių išva
dų nedera daryti* Kare kaip vie
nos, taip ir kitos kariaujančių 
pusių būva didžiuliai pralaimė
jimai ir pasisekimai. Karas nfe- 
ra lydimas tik vienos pusės to
lydžiai pasisekimais. Lenkijos 
dabar yra labai traginga padė
tis. Net: jėi ji ir visa bus užim
ta, dar ir tuomet galimi visokie 
netikėtinumai.

Taip atrodo, kad kariaujan
čios pusės yra pasiruošę ilges
niam karui, tai dar visko gali 
būti.

Dabar visai netenka man 
skaityti jūsų spaudos, tai netu
riu jokio sUprhtimo, kas joje 
apie Lietuvą ra&oma. Spėju, 
kad pasitaikys visokių nesąmo
nių, kaip paprastai karo- metu 
būva! Juk kariaujama ne vien 
tik ginklu, bet stengiamasi prie
šas paveikti skleidžiant visokias 
žinias, kad vieni kitus greičiau

.t
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Iš Lietuvos
Kai dege Virbalis

Stebėtinai kietai jisai prisiri
šo prie Lietuvos, pamilo jos 

I žmones ir nenori skirtis. Tai ra
inius, darbštus ir rimtas jauni- 
| kaitis.

Studente amerikietė Bučins-

už gimnazijos mokytojo Gry- 
bės, pasiryžusi išvažiuoti. Ji kol 
kas važiuosianti viena, o vėliau 
išvyksiąs ir jos vyras. Nors ji 
ir nelabai nori išvažiuoti, bet' 
jos taip susidėjo gyvenimo ap
linkybės, kad negalinti Lietuvo
je pasilikti. Rupi namai, rupi 
giminės, rupi tėvan

Studentė, iš New Yorko Bart
kevičiūtė dar galutinai neapsi
sprendė kas daryti. Yra ir dau- 

... j . ■ įgiau čia lietuvių amerikiečių,
? v. 1 . o • , kurie skuba Lietuvą apleisti,

Bet štai kas keista. Sovietų , . , •. , , . . . TZ.~A . .. . i, bet, deja, nesulaukia laivo. Kr- Rukija ,yra po tos armijos oku- L. ii- • . tt o k... ? i - i • ™ ti labai nerimauja, nes U.S.A. pacija jau daugiau, kaip 20 me-1 
tų, o betgi, tenai žmonių gyve
nimas visai ne rojiškas. Valstie-i x r .A. . , v .v > tuvos ateitį, juk Lietuva tarpdiai neturi savo žemes; valdžia H . . . , .. .v ;   > .-i j dviejų karo liepsnų, juk veik vi-visas žemes (ne tiktai dvarimn- . r • . ... .v ,y. , . įsais Lietuvos pasieniais, issky-kų, Ū ir ūkininkų) ekspropna- ___
vo ir padarė iš jų didelius vals
tybinius dvarus, kuriuose uki-’l 
įlinkai dirba, kaip dvaro kūme-1 
riai. Valdžia iš tų dvarų (“kol-j 
čhoz'ų”) paima tiek grudų, kad 
darbiniūkams dažnai nepalieka 
pakankamai duonos.

Sovietų Sąjungos pram’onėje 
darbininkų uždarbiai yra labai 
žemi. Tarptautinio Darbo Biuro 
apškaičiavimu tie uždarbiai per
nai metais buvo dvigubai ma
žesni įskaitant n*ė rubliais, bet 
kiek darbininkas gali nusipirk
ti maisto, rūbų ir t.t.), negu 
Lenkijos darbininkų. Šu gyve-į 
namais butais Sovietų Sąjungoj 
miestuose yra dar blogiau: toks 
didelis butų trukumas, kad ne
retai viename kambaryje gy
vena dvi-t^ys šeimos!x

Tai ičbkiu budū Raudonoji 
Almi j a galėjo atnešti rojų j 
Lenkiją, kuomet pačioje Rusijo
je gyvenimas yra daugiaus pa
našus į koncentracijos stivyk- 
lą, negu į rojų?*

Lenkijos ponai, žinoma, buvo 
biaurųš, ir žmonės, tur būt, 
džiaugiasi, jų nusikratę. Bet. 
kad jie dabar gavo geresnius 
ponus, tai reikia labai ir labai 
paabejok.

liko artimieji žmonės, o be to, 
labai nejaukiai vaizduojasi Lie-

dviejų karo liepsnų, juk veik vi-

rus šiaurę, eina nuožmus karas. 
Gaisro pašvaistė laižo dangų. 
Ne šimtai, bet tūkstančiai žmo
nių praranda savo gyvybes. Kiti 
jų gyveno' Lietuvoje pasienyje, 
matė savo akimis karo pradžią 
ir savo ausimis girdėjo dusliuos 
armotųt šuvius! Nepatyrusiam, 

Ikaro nemačiusiam tikrai baisu 
darosi! 

i

šiaip jau Lietuvoje gyveni
mas eina visai normaliai, nors 
turima daug visokių rupėsčių. 
Štai vienas svarbiausių, tai ap
sirūpinimas skystuoju kūru, 
būtent, žibalu, benzinu dr ang
limis.

Šį kurą Lietuva gaVo svar
biausia iš Anglijos ir SSSR. Ta^

VIRBALIS. — Rugsėjo 10 d. 
apie 21 vai. Virbalio mieste ki
lo gaisras, užsidegė Abelovi- 
čiaus kluonas. Kluonas buvo 
prikrautas nekultų javų, todėl 
ugnis iškart apėmė visą kluoną 
ir persimetė į kitus trobesius: 
užsidegė tvartai ir dviejų aukš
tų mūrinis namas. Tuoj buvo 
iššaukti vietos, Kybartų ir Vil
kaviškio ugniagesiai. Ugnis jau 
buVo apėmus ir kaimyninius 
trobesius. Degė dar vienas tvar
tas ir trys gyv. namai. Darban 
buvo paleisti trys motoriniai 
siurbliai. Kadangi ugnis galėjo 
labai smarkiai plėstis, apimti 
visą kvartalą ir sunaikinti mies
tą, tai 
kirsti 
darbo 
gaisrą 
nius trobesius užgesinti, 
sudegė tik Abelovičiaus trobe
siai, kitų kaimyninių gyvento
jų nariai tik apdegė, bit nuo- 
!št6’IiU/'pada'ryta Ulbai daug*.

Didžiausias nuopelnas tų, ku
rie turgavietėj įrengė vandens 
rezervą apie 80 m3 talpos. 
Esant tokiai sausrai, veik visi 
šuliniai išdžiuvo, todėl, jei ne 
šis • rezervas, ugnies gesinimas 
butų neįmanomas. Virbalyje 
kūdrų nei upelio nėra. Rezer
vui vandenį teikia trykštantis 
šulinys, išmetantis kas minutę 
apie 300 1 Vandens. .

pirmiausia griebtasi už- 
ugniai kelią. Po 4 vai. 
ugniagesiams pavyko 

lokalizuoti ir kaimyni- 
Visai

--- ■■■■»
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KAUNAS. — Kaunas yra pa
sidaręs vienu svarbesnių punk
tų, per kurį pravažiuoja vienos, 
tai kitos kariaujančios šalies 
pareigūnai, šiomis dienomis per 
Kauną grįžo į Berlyną Vokieti
jos ambasados Varšuvoj perso
nalas, kitą dieną per Tilžę-Tau- 
ragę atvyko į KaUrtą Lenkijos 
generalinis komisaras Dancige 
Chodackis su savo artimiau
siais bendradarbiais, viso 11 as
menų, kuriuos vokiečiai buvo 
sulaikę ir paskui pristatė iki 
Lietuvos sienos. Laukiama per 
Lietuvą pravažiuojant ir Len
kijos gen. konsulo Karaliaučiuj 
su personalu* kurie tebėra vo
kiečių sulaikyti.

Klaipėdiškiai nustebo

naktį, 
dalin- 
pirki- 
nuste-

KLAIPĖDA. — Rugpiučio 27 
d. sekmadienį 24 vai. 
Klaipėdos krašte pradėjo 
ti gyventojams korteles 
mui. Klaipėdiškiai labai
bo, kad ir jiems taikoma visa 
tai, kas nebuvo žadėta. Krau
tuvėse dar visos prekės nėra 
registruotos, tariau pardavėjai 
griežtai laikosi įsakymo ir be 
kortelių neparduoda nei adatos. 
Nors korteles ir turi, bet pirki
mas yra suvaržytas ir klaipė
diškiai sako, kad aptenidinimo 
pratimai nereikalingi, nes jei į 
savaitę gauni 1 litrą žibalo, tai 
savaime aptems ir be pasiruo
šimo.

KAUNAS. — Ryšium su pra
sidėjusiu Vokietijos Lenkijos 
karti, surnažėj o kontrabanda 
per Lietuvos-Vokietijos sieną, 
nes Rytprūsiuose nebėra kon-J 
tr&bandąl tinkamų prekių ir 
Šiaip tas amatas pasidarė pa-J

Įdomu, kad tas jaunuolis,į 
kaip ir daugelis komunistų par
tijos narių, buvo įstojęs į ko
munistų partiją po slapyvarde.^ 
jisai vadinosi “John Kea-ts”.

Į š'ąžinitagūs ir protaujančius 
u jaunuolius padarė labai, skau- Voj ingesnisj 
I t ;..........m.-.................................................................... , r r r ......... *

y

Ir suomių delegacija išvyko į Maskvą tartis. Tub tar-' Šttoiftijtis vandėnų/ 
pu kai ji tenai važiuoja, tai Rusija Nurinko apie 450,00<) 
kareivių prie Suomijos sienos, o juroje tapo sukonceta*-

truota ifttifcą “karib laivų arinada” už kelių mylių nuo’ 
‘ t 1 . 'v'' v' ?: ■ '

Šitokiose aplinkybėse eis “draugiškos” derybos tarp 
suomių -ir

ACmE-NaUJIBNU Telephoto
Federalis teisėjas Walter 

C. Murphy iš Danville, III., 
kuris dabar South Bend, 
Ind., nagrinėja General Mo
tors bylą. fersinkites *N-nose”

<*
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KAIMAS, KURIAME GIMĖ IR AUGO DR. 
VINCAS KUDIRKA

Platus žvyruotas vieškelis 
zigzagais rangosi tarp pilkų 
plonų sniego sluoksnių apden
gtų laukų, tarp didesnių ir 
mažesnių vienkiemių kupstų. 
Užpakalyj už daugelio vieške
lio pasisukimų liko mažutis, 
labai švarus Gižų bažnytkai
mis, prieky už 7 km. vieškelis 
užlūžta Pilviškių miškelyje, o 
kairiau matyti į mišką besi- 
spraudžiąs didokas ir gražus 
Paežerių kaimas.

—TaL labai senas kaimas,— 
šneka jau pagyvenęs valstietis 
iš Juodupiu kaimo, pavėžinęs 
mane keletą kilometrų nuo Gi
žų.—Apylinkėje nėra tokių se
nų žmonių, kurie atsimintų, 
kada susikūrė prie šitų miškų 
Paežerių kaimas, kurie žino
tų, kada ir kokiam dvarui pa- 
ežeriečiai baudžiavą ėję. Visos 
sodybos stambios ir senos, o 
gaspadoriai—išdidus ir pa- 
puikę...

. ................................................."■----------------------------------------------- 1----------------------------------------------------------------------------------------------  

{ visus šituos klausimus ji liųk-; 
: sėjo galva ir atidarė duris £ 
seklyčią, parodė kėdę, pati 
dingo ųž gretimų durų.

AŠ kiek nusivyliau. Nema
niau, kad. rasiu lūšną, kurioje, 
gimė tas. didysis lietuvis, bet 
buvau įsitikinęs, jog rasiu pir
kią, kurioje dr. ~V. kudieka aū-f 
go ar bent svečiavosi, šita pir
kia na'ujn> Švariu dideliais lan-

_ _ _ , - j Seklyčios viduryj nedide-*
sodybą vadina istorine vieta’,stalas, prie jo—poro kėdžių, 

kambario kampe nuo šalčio 
suneštų gelių vazonai, aht šie-! 
nos — kalendorius, iš virluvės' 
—^raudonų plytų krosnius ga
las it kakalis" aplink jį. Kam
baryj nematyti tos kruopščiai 
rūpestingos rankos^ kuri butą 
padaro jaukius bet kambarys, 
švarus ir Šviesus.

žmogus-, kurio aš laukiau, 
galėjo turėti apie 65-70 metų, 
aukštas, išdžiuvęs, velkąs ine-

mo vardas niekuomet nebus 
užmirštas-. AŠ tai neatsimen'i^; 
bet man tėvas pasakoja^ kud' 
ten labai seniai gimė dh Ku-Į 
dirka

ChAtėkteringa, kiek tą die-^ 
ną patyriau, visa apylinkė tą-

t
X

NAUJIENOS^ Chicago, PI.

“Pulaskio Dieną”
■ ■»

žymės ūiūzikos pasaulyje.
24 Metų J aūnu d lis. 

. , JĮUUllUU ĮSIŪLIJU, upic h.Ull<} IC1V3

Ahtūūas Aaišis yra Vos dvide* įsikalbėti Vėftaū Mužikos žL

garsroj Metheun Organ Hafl, 
kurioje yra įsteigti vargonai su 
įdomia istorija, apie kurią teks

šiandien Chicagos lenkai iš- šimts keturių metų amžiaus. Ei- niose.
Šiuo kart noriu pažymėti tik, 

kad vietinė anglų spauda apra
šydama minėtą koncertą pri-

Ir pliaukštelėjo botagu, ra
gindamas risčia bėgti arklius,

—Ponas, tur būt, girdėjot a- 
pie šitą kaimą. Ten, ana, prie 
ežero gyvena Kuncaitis. žmo
nes šneka,- kad ta vieta istori
nė ir kad tik dėl jos šio kai-

M.r.1 h a m..*

1

tiki, kad dėl |Oš
Pakerio kaimo vardas Hks 
visuoYnėl gerbiamas ir 

mirtingas\ įamžMaš 
musą isit&f'iįoj.

Dr. Vincus Kudirka čia dėtį 
gyvas žmonių lupnūse^ apie jį 
pasakojami Iprisimihimai it 
kuriamos legendos, kurios daž-> 
nai toli nuo realybės.

Paežeriečiai gerai nesupran
ta dr. V. Kudirkos darbų, bet 
žino, kad jis buvęs didelis ir 
garbingas žmogus, jei daug 
metų praslinkus po jo mirties, 
jam statomi paminklai ir jo 
vardu vadinami miestai.

—Taigi, nėra čia tokių se- 
ntj žmonių, kurie atsimintų, 
kuomet jis gimė, it kada tvo
ras pūdė po vystyklai,—vals
tietis žiuri pro arklių nuga
ras į tolį, kalba lėtai,—ale dar 
žmones atsimena, kaip jis 
bėgdavo į mokyklą, kaip mies
te jam buvę sarmata savo tė
vų ir kaip tėvai užmiršo mies
te savo sūnų, nepanorėjusį bu

kilmingai švęs “Pulaskio Die-'goje savo studijų, jis buvo ga
ną5’. Įvyks įvairus paminoj i- ^vęs stipendiją ir užbaigė Dillėr- , 
Inai ir masiniai mitingai, ku- (Juaifie SChool of Musiė, Ne\v 
rrems svėikiniūius prisiuntė Yorkė. Vėliau studijavo su žy-'' ... .. ±prežid^ilas ^onseveltas, gub- miu Stoiku ir mokytoju, Rieh-\sk„^ 
etnatoriūš Hornetis ir kiti vai- ar d BuUgin, Boston Simfonjjūs 
dininkai. Gen. Pulaski gerbia-^orkestros pirmuoju sinuikinin- 
mas Amerikoj kaipo j. V. ne- 
prikiaus’oiųybės kari) didvyris

"STOVO!”
Tobula! degantis aliejus visiems a- 
liejinifem šildytuvams. , šValus—=-be 
kVėpė—fcedąVo Sarbdno.

SPfiClALUfe PASlULYafrAS 
150 galonų—7 Vic už gal. \ 100 galonų—£c uz gal.

50 galonų—9c už gal.
Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai.

Prisipildykite tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

■r r.j-« .

. n* t
... $6.00
... $6.00
.... $6.00
.... $5.75
... $5.00
ŠAUKITE

EGG .................
NUT ..................
BIG LUMP .... t
MINE RUN .....
SCREĖNINGS .

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

2 1FLATŲ
E-... .  i l.'.i . ..............................

SPECIAL

$175.00 
Nauji 5 Sekcijų Keturkampiai 

BOILERIAI 
$67.00 

MARQUETTE 
AUTOMATIC HEATING SALES 

6747 So. Westem Avenue 
Tel. HĖMLOCK 1770v : i ■ !■■■■■!. ■■ ■ ■ ■ .i    • i,

PIRKDAMAS PAS MUS SU
MAŽINSI išlaidas 

ant Pus«s
PLASTER BOARD 

kėtv.
2x4’s—6’ to 16’

pėda 2*
pėda

pėda r I

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

1x6—6’ to 16’

Ta sodyba ant pat užšalusio 
ežero kranto, apaugusi aukš
tai ir gausiais medžiais, nu
plikusiais jau rudens dargano
se. Didelė pirkia, dideli moli
niai tvartai, didelis klojimas 
ir kt. trobesiai supo viduryj 
kiemo esantį nemažą senų m'e- 
džių sodą. IŠ tolo šita sodyba 
buvo nepanaši į ūkį, bet at
rodė, kaip mažas gražūs dva
relis. l'ačiau jau artėjant prie 
jos iš ežero pusės pirmieji įs
pūdžiai blėso, ir greitai pasi
rodė, kad Šita sodyba gerokai 
apleista, ka'd ji šiandien jaū, 
tik primena gražiuosius Kudir
kų namus, kūrinos prieš kelias
dešimt metų dr. Kudirkos tė-; 
vas paliko savo sūnui. Ir ne
apsirikau. Kuone visos tro
bos pasenusios, tvoros (jei tat 
galima pavadinti tvoromis) 
srtlužusios. Prieš didžiuosius 
vartus — didelė keturkampė 
duobė, iš kurios imta molis, 
tarytum norima vilkus gaudy
ti.

Prieangyj mane sutiko jauna, 
simpatiška šeimininkė. Pasi
sveikinęs pasiteiravau, ar ne
paklydęs, ar rasiu šeimininką-, 
gal rasiu kokį seną žmogų, ku
ris papasakotų apie netolimus 
laikus, namūs, ežerą ir mišką-.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvu mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaurtu gėriausĮ Atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Dalau paskolas ant naujų ir 
senų Aanrų ant tehgvų mėnesinių iškno- 
kėjimų puo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės pHe

Laiškai I

Į Naujienas atėjo laiškas Mr 
J. Malinauskui. Prašome 
imti.

atsi

Skaudus Smūgis 
Invalidei

—Aš besu Kudirkų gimini; 
ir net nebuvau kaimynas,— 
sako jis.—Aš nupirkau šitą 
vietą iš Motiejaus Kudirkos, 
kai jis negalėjo atsispirti čia, 
gūsp a dori a U t i U rAdė jusi 6ms
Pilviškių žydams, tai ir viskas. 
Kad bučiau žinojęs, kad Vin
cas bus toks didelis žmogus, 
bučiau kitaip tvarkęs ūkį. Ale. 
kad tada—aš šitą vietą pirkau 
1903 m.-^į jį net musų kaimo 
žmonės kitaip žiurėjo. Iš to- 
<hj vyrų, koks buvo jis, žmo
nės juokėsi, juos vadino cicili- 

jic Lietuvą prikėlė.
Kudirka pasakojo,

kaipo vieną programos svarbių
jų dalyvių. Jo vardas figūravo 
kartu su Dr. F. M. Snow, gar
saus Bostono vargonininko, it 
kitais. Ėaišis griežė antrąją da
lį Mendelssohn Ė Minor con- 
certo ir iJvorak-Kreisler Slavo- 
niŠką šokį. Skaitlinga publika 
atydžiai klausėsi ir karštais ap
lodismentais lydėjo solistą.

Besisvečiuojant Lawrence, pų Geriausio pasisekimo p. Rai- 
įjyanskas turėjo malonumo lan- šiūi tolesnėse studijose.
kyti pirmąjį koncertą duodamą^ Itora G.

ku.

Žinomi laiku Raišis lanko Lo
meli State Teachers College, kur 
jis siekia muzikos direktoriaus 
laipsnio.

Grojo ^Koncerte.

• • ‘ : » J ,
Vakar iš buto buvo išmesta 

kurčia — nejjylė našlė Mrs. Vic- 
toria Artos ir jos mažytis, d 
metų kūdikis., Gyveno adresu 
1806 XV. 17tli Street. Neturėjo 
darbo ir gaudama kelis dolerius 
pašalpos našlė negalėjo nuomos 
Užsimokėti.

t

Naujas Lietuvių 
Muzikos Talentas
Rytuose

M K&tyoh INSTALL a ‘ SQUARE DEAL" 
Z HEATING PLAKT N0W!

JŪSŲ TARNAS”

kais, o
Motiejus
<ad tik namiškiai jau prieš 
daktaro mirtį suprato ir 
jautė Vincą Kudirką...

(Bus daugiazu)

uz-

KAUNAS. — Pašaukus kai- 
euriuos atsarginius karo pra
timams, vis daugiau atsiranda 
jaunų vyrų, kurie prašosi sa
vanoriais į kariuomenę, pa- 
reikšdami norą, reikalui esant, 
ginklu ginti savo krašto nepri- 
-dausomybę. ’ f z
'.i i m ..............  mį ■■ ■ ■> w , y ■ į ............. '

Netikėti “Svečiai” ■ 
Vidurmiestyj

Smuikininkas Antanas Raišis.
Pasirodo, kad riiūsų lietuvių 

muzikų šeima randa daugiaus 
ir daugiau pripažinimo Ynūzikos 
pasaulyje. Neseniai iš rytų su
grįžęs p. Joūas Byanskas, Birū-' 

’tės vedėjas, pasakoja man, ,kad 
jo Lietuvių Dienos apeigų nu-’ 
vyko į Lawrence, Mass., atlan
kyti savo sesutę, ponią M. Mi- 
kolaitienę ir jos vyrą, Dr. Mi-‘ 
iolaitį. Kadarigi visi jie yra už- 
mteresuoti muzika, tad bekal-' 
)ant apie įvairius įspūdžius iš 
Lietuvių Dieūos, Birutės veik
os, etc., paaiškėjo, kad Law- 

« / .L * a . ' • a •

Antomatlfft Slltunti 
Siame gerume. Pigesnis,X ■ *111 lengvesne vartoti. Sto-V ,■ 
ker 5 iki 8 kamb. Su ■ i 
palūkanom tik B mM,

MODERNIŠKA MAUDYNE 
Pirmos kokybes irėnglmas su 4% 
becėss vaha, wall nung Ikvatory, klo 

«etų ireng. su < 
balta Sėdyne. 
Nuostabi Ver
tė. OaU pirkti 
dalim. Pirk 
mtisij budžet. 
planuos {mo
kėt-—$5 i mėn. 

Kiek patuk.
$46.85
Be Trim u

n- on i vi■-r:

S
vandens šildytuvas 

VlstcAa iki pHnumos vidutinėms 
kamb. apMldyti. {eina boiler, radlator, 
paipos, kranai vandens tiekimo jlrle- 
tasas, autdmatinis drėgmės regulator.

‘'AURIAISHdkės. žemai 
kaip fb j 

mCn.

Dykai aptkalčiūoti • Be prievolių 
Ekspertą inžinierių patarnavimas

Naudokitės mnaq Žemi) mokesčių bttdžeto plano 
nanda. Tik paSanklt CALnihet 5200

MAtN
STORE
im

S. Stota St. 
Col. 5200

Open Eves. Til D30N®/$Bnday uBų| ( p, ąį

BRAHCH 
9301 

Commer* 
dal 

Saq. 1924

r.~ h

Turtas virš - - - $3,500,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00

Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

Victor Bagdonas 
tOCAL & LONG DIBTANCS 

MOVING
Perkraustom torniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į fartnas it kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

—
♦ LIGONINES— 

HOŠPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS 

TONBILAI lėlMAMl ui! 
GYDYMAS LIGONINĖJ 
RAUDONGYS) ,ftS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje ... $ 15.00 
REUMATIZMAS 
Greitai Palengvinama... • 
VlfcAS LIGAS GYDOMA $1.00 

Kkžėihlnablją įskaitant Vaistus 
DOUGLAS PAkK DOSPITAL 
HMM) So Kedzie Avė., Ųhieago 

Tel. Lawndalė 8727. 
m irciW' t-rriranrtgi'nna.*

♦ fotografas
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųSies su ttio- 
dernižkbmis Užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
gnrahtuotas.

420 W. 63rd St 
OI. ENG. 5883-5844

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

MADOS

Graži Bunco Party

smuikininkas, Antanas Raišis> 
kuris parodo‘nemažai gabumo, 
talento ir mokyklos, ir kuriam, gj 
ateitis turėtų duoti ypatingos

enc.® '^"nas tOAN AŠSOaATIONof Chic»go

JUSTIN MACKIEVVlCH, Pres.

II i u i 10 I i—L

fifrimiimM

Rengia Lietuvių Universiteto 
Kliubas >

Universiteto 
didelė ir graži bunco

No. 4270—Namie dėvėti suknelė 
—Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
tai!. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

Vakar ir užvakar Chicagos 
vidurmiestis susilaukė netikėtų 
svečių. Gal jie tebesisvečiuoja ir 
šiandien.

Jeigu jums ant nosies atsi
tūps vabzdys panašus bitei, ne
sistebėkite — ir nusigąskit, kaip 
pridera, su nedrauginga bite su
sidūrus. Vidurmiesčio svečiai 
yra keli spiečiai piktų, skau
džiai geliančių vapsvų.

■ rili ‘1 i. r 1 iiliififcMrlrt M

JOHN PAHEL
6816 S. įVestern A ve. l'hohe Orovchill 0306 
lHUilIV <1.2 Į.l.J All.-------.................................... .......................... ...J,,... ..... ..C,.

1411 So. Halsted Street 
Te! CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALI MALEVA ..... . ..........-..............
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ..........................
SIENŲ POPIERIUS .......................... -
VIENO KAUTO ENAMELIS ----------------

pristatome mieste visur

........... 97<
$1.10 aukšč.
... 50 aukšč.
...... $1.65

šį sekmadienį, spalių 15, d 
įvyks Liė tuvių 
Kliubo 
party. Lošimai prasidės 2:30 
vai. po pietų.

Buūco party įvyks gražioj ir 
gerai žinomoj Zig-Zag Salėj,
kuri randasi prie 6819- South 
Western gatvės, bilietų galima 
gauti min kliubo UaVių arba 
prie durų, bilietai parsiduoda 
40 centų asmeniui.

šįmet nariai gavo daug gra
žių ir vertų •dovanų ūūo rėmė
jų ir draugų. Kurte atsilankys, 
parsineš nors Vieną devoną. 
Kurie būs laimingesni, par$ineš: 
dvi arbd tris dovanus.

Taigi, prašom Višub- mar-i 
ąuettepaiktečiUs ir kims 
vius atsilankai ne tik dovanų 
parsinešti, bet tuo pačiu laiku 
praleisti draugiškai laiką.

Kaip visados, Lietuvių. Uni
versiteto kliubas darbuojasi 
vertingam tikslui. Visas pelnas 
nuo bunco parės eis kliūbo 
naujam kambariui. TaS J&mt 
barys bus Amerikos Legiono 
namuose. UniVeršriėlo kliūbas 
tada tuVės savo pastovų 
šą. —A. Faiža.

antra

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDERALLY

: INSURED

PAsmm pinigusGALIMA
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOUNAM PINIGUS ANT
PIRMŲ MORGICIŲ

’ . ■ V' ’. .

Įnm—mn- Įntrrn—------------

| BETO kiekvieno indėj
“ apdrausta iki

LITHUANIAN BOHDING. 10AN & SAVINOS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA
I Street Tel CANal §500

Atdara kasdien nuo 8 v> iki 8 v.
•J . I . T rr •• - ■ II. ... ...........   JĮ* iiĮiiį.jio I ■■
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Kanados Lietuviu Žinios
_____  _________________ 4 . ... <__________ '

Iš Lietuvos

IŠ TORONTO PADANGES
Darbai staiga pagerėjo

Dar visai neseniai teko da
lintis su skaitytojais nusimini
mu, kad pas mus darbai žy
miai silpnėjo ir bedarbių skai
čius didėjo. Tas, žinoma, slėgė 
žmonėms ūpą ir kėlė nerimą.

je nelaimėje reiškiu Baltučiams 
užuojautą.

Viešnia iš Lietuvos

-yra tempiamos net ant Kapsu
ko kurpaliams. Kad per Kapsu
ko akinius žiūrint parašytos 
ALDLD knygos nesutinka su 
praeities gyvenime 
faktais ir t. t.

Už tai, žinoma,

įvykusiais

lietuviško

dėjo ir negailestingas keleivinių 
laivų skandinimas. Tokį žiau
rumą vykdant, ėmė baimė kiek-

Dabar gi tenka dalintis daug Į vieną tiek pasirengusį laivu ke- 
smagesnia padėčia, nes prieš liaui: 
kokią porą savaičių įvairus dar- čio. 
bai gerokai pagyvėjo. To tik-’ 
rosios priežasties dar nežino-j 
ma, vienok 
kad tai esą 
prasidėjęs.

Ypatingai 
užpuolė siuvėjus, — jie 
dirbti gana ilgas ir sunkias va
landas. Kai kurios didelės siu
vyklos, tedirbusios vos nepil
nas penkias dienas savaitėje, 
dabar turi dirbti visas šešias 
dienas, net su viršlaikiu. Daug 
siuvėjų, kurie buvo iš darbo at
leisti dėl darbo sumažėjimo, 
dabar šaukiami atgal ir daug 
naujų ima. Kaip ilgai taip eis, 
bus matyti, tuo tarpu siuvėjai 
ištroškę didesnių^ uždarbių — 
naudojasi proga.

Viena iš didžiulių siuvyklų 
kaip Eaton Co. yra gavusi už
sakymą kariuomenei uniformų 
net už du milijonus dolerių, tik 
laukia medžiagos. Tai gana 
graži suma! Už tokią sumą pa
gaminti kareiviams rūbų ims 
nemažai ir laiko, tik klausi
mas, ar iiž tokį darbą darbiniu-, 
kai gaus pakenčiamą atlygini
mą?

žodžiu, tuo tarpu eina geryn 
įvairus darbai, dėl to ir bedar
bių skaičius mažėja.

Toronto Letuvių ska’.čiu^ 
vis didėja

Artėjant žiemai, pradėjo 
žmonės burtis į miestus, nes 
darbai ūkiuose jau užsibaigė ir 
per žiemą ten nėra kas veikti. 
Todėl ir pas mus vis daugiau 
atvyksta naujų lietuvių ieškoti 
žiemai mieste ; pragyvenimui 
šaltinio.

Šiomis dienomis sulaukėme 
iš Deliu apylinkės dirbusius 
prie tabako auginimo du drau
gus — tai J. Novogrodsko ir 
St. Taurinsko. Jie abu mano, 
jei pasiseks darbas gauti, apsi
gyventi Toronte. Darbu prie ta-‘n«riU laip “atidžiai” tas kny

gas “skaito” ir jas “gerbia”, 
kad daugumas tų darbininkiš
kų ALDLD knygų net nepra- 
skleistos sukraunamos į kurį 
kampą, kad niekas negalėtų jų

bandoma spėlioti, 
todėl, kad

smarkiai

karas

darbai 
gauna

Vos? karui prasidėjus prasi- komunizmd bosai dar kartą

liauti, tiek laukiantį atvykstan- 
. Tačiau labai dažnai žmo- 

Igus pasirengęs įvykdyti savo 
pasiryžimą pasiduoda rizikai. 
Taip atsitiko ir su torontiečio 
V. Marcinkevičiaus sesute, ku
ri žut-but panoro tais pavojin
gais vandenyno keliais pasiekti 
Kanadą ir atlankyti brolį ir jo 
šeimą. Nežiūrint kiek baimės 
pergyveno, visgi atkeliavo ne
paliesta žiaurių veiksmų. Da
bartiniu laiku p-lė Marcinkevi
čiūtė jaučiasi smagiai ir turi 
didelį malonumą viešėti pas sa
vuosius. Iki šiol torpntiečiams 
lietuviams, viešėjusiems Lietu
voje, irgi pavyko laimingai pa
siekti Torontą. Reikia tikėtis, 
kad ir kitiems pasiseks laimin
gai atvykti. Šiuo momentu lau
kiama

knygas ra-

savo lite- 
regis, pri-

X

irau j ienų-Acm e Telephoto
>ių ceremonijos.

REALIOS PASTANGOS MŪRINEI 
STATYBAI PLĖSTI

čia likę

grįžtant Petraičių ir 
Stankienių, dėl kurių 
vyrai labai nerimauja.

O. I.

AVinnipegiečiai pūdo 
ALDLD knygas
(Lileraturninkai pamilo

Literatam’nkų knygos “gerai 
pakavotos” — apkrautos klu
bo skiepe malkomis ir kito
kiais baldais. .
Kaip Amerikos, taip ir Kana

dos lietuvių komunistinėje 
spaudoje dažnai matosi pasigy
rimų, kad A. L. D. L. D-ja su 
savo išleistomis knygomis švie
čianti darbininkus; kad darbi
ninkai tas knygas atidžiai skai
tą ir giria, kad buk tos knygos1 
esančios “gerai parašytos”.'

Jei tikėti komunistine spau
da, tai išeina, kad visi ALDLD 
nariai ima už gryną p.’irgą — 
už “tikrą tiesą” kas tik tose 
knygose yra rašoma.

Bet praktiškam gyvenime pa- 
aiški, kad dauguma ALDLD

“Naujienas” prakeiks ir iško
vos. Bet eiliniai ALDLD nariai 
už tokios rimtos ir aiškios per
žvalgos padarymą “Naujienas" 
tik pagirs ir atiduos joms di
delį kreditą, nes “Naujienos”, 
padarydamos ALDLD leidž a- 
mų knygų peržvalgą, lyg sau
lės spinduliais nušvietė praei
ties istorinius įvykius, ko, ma
tyti, net ALDLD knygų, leidė
jai nežinojo, ar tik nenorėjo 
tikrą tiesą darbininkams pasa
kyti komunistines 
šydami.

Gi winrtipegiečiai 
raturkos kuopoje,
skaito net apie 70 narių, ir ne
pamiršta karts nuo karto per 
torontiškį sapnininką pasigirti, 
kad jie yra uolus “apšviėtos 
platintojai”. Ir tiesa, jei tik ka
da kur užeini į kokį komunis
tišką susirinkimą, tai bema
tant tuoj ir apstoja Maskvos 
davatkos kaulyti aukų “dėl ap
švietus”. Jei neduodi, x tai jau 
tavorščiai tuoj ir šnairuoja 
skersi į tą asmenį, kuris atsisa
ko jų krūmeliui aukoti.

Bet kai aš kartą būdamas 
Winnipege nuvykau į litera- 
turninkų mitingą ir paprašiau 
duoti man kokią knygą pasi
skaityti, lai gavau atsakymą, 
kad jie tų knygų po ranka ne
turi? Jų knygynas dar nesąs su
tvarkytas. O pastaruoju laiku 

esančios “gerai pa- 
O kai kurie eiliniai 
pasityčiodąmi pasa-

bako abu esą labai patenkinti; 
nesiskundžia nė uždarbiais. Kad 
darbas buvo pakenčiamas ir 
kad turėjo abu labai gerus šei
mininkus (taip jie patys sako),
pilnai galima patikėti spren- paliesti, 
džiant iš jų išvaizdos. Matyt, šį Į žodžiu, 
kartą ir Toronte ras laimę, nes.E- D. L. D. narį, 
drg. Taurinskas jau gavo dar- draugijos f - 
bą prie statybos, o drg. Novo- 
grodskas irgi tikisi greit gauti, keiktieji 
Nėra abejonės, kad dirbantieji riaį per 
draugai, turį galimybę, šiame'rugsėjo 30 d.'š. m. apžvalgoje 
reikale suteiks pagalbą greičiau po antrašte “Dr. / 
prieiti prie darbo, šie du drau
gai, kiek žinau, yra tikrai šir
dingi darbininkijos prieteliai ir 
pažangos rėmėjai. Jų draugai 
vienminčiai džiaugiasi susilau
kę į savo eiles tokių žmonių. 
Linkėtina jiems gauti pastoves
nius darbus, kad gyvenant su 
mumis galėtų savo troškimais 
ir siekiais prisidėti prie visuo- 
tinio ir kilnaus veikimo.

Sudegė BaPučių namas
Šiemet vasaros metu gaisrai 

nuskriaudė keletą lietuvių. 
Ypač nukentėjo weston’ečiai. 
štai spalio 7 d. nakties laiku 
užsidegė westoniečių 
gyvenamasai namas, 
užklupo mėgančius;
Baltutis, kuomet veik
mas jau buvęs liepsnoje. Gelbė
ti ką nors iš ugnies jau buvę 
nebeįmanoma. Laimė, kad dar 
patys išsigelbėjo. Savo žmoną 
Baltutis išnešęs nuo durnų pri- 
troškusią, kuri atsipeikėjusi na
mo vietoje berado pelenus, šio-

Baltučių 
Gaisras 

jį pajuto 
visas na-

Biržų apskrityje virte verda kūrybiniai darbai. — Jau 
veikia moderną plytinė. — Pradėtas eksploatuoti dur
pynas. — Bus statomas didžiulis viešbutis Likėnuo
se, o Biržuose ligoninė. \
Pasikalbėjimas su Biržų apskr. viršininku Raščiumi

(Tęsinys)
Dabar "kasdien išduodama iki 
150 vonių. Jų butų galima žy
miai daugiau išduoti, jei butų 
praplėsta gydykla.

Likėnų praplėtimo reikalu 
rūpinasi Biržų apskrities savi
valdybė. Pirmoje vietoje nori
ma pastatyti modernų viešbu- 
tį-kurhauzą. Tikimasi ateinan
tį pavasarį jo statybą jau pra
dėti vykdyti. Neseniai Likė
nuose lankėsi sveikatos depart- 
inento direktorius Dr. Mickus 
ir jis pripažino būtiną reikalą

I nuomojamos. Apskrities savi
valdybė nusistačiusi kas metai 
pastatyti patalpas dešimčiai 
komplektų. Tad tikimasi per 
vieną dešimtmetį jau baigti 
mokyklų statybą. Paskutiniu 
metu testatomos murinės mo
kyklos. Dabar Pasvalyje stato
ma moderni 10 komplektų pra
dinė mokykla. Artimiausiu me
tu numatomos pradinės mo
kyklos stalyti Alizavoje ir- Jo
niškėlio valsčiuje.

—Mes tikimės' kitą metą Li
kėnuose viešbutį pastatyti>— 
kalba apskr. Viršininkas Raš- 
čius,—nes vienas sunkumas 
jau nugalėtas ^statybai me
džiagos—plytų^-teavo turime, 
tereikia pinigų."

Numatoma dar visa eilė Li
kėnuose patobulinimų. Iki šiol 
nebuvo maudyklės. Artimiau* 
šioje Ateityje numatoma įrengti 
baseiną, kuriam mineralinis 
vanduo butų iš šaltinio ima
mas.

Svarstomas ir dumblo geri
nimo klausimas. Tuo tikslu dar 
šiemet bus apie 4 ha žemės, 
iš kur imamas dumblas, už
tvenkta šaltinio vandeniu, kad 
dumblas butų sieri ilgesnis. .

Likėnuose Birįžų apskrities 
savivaldybė turi 38 ha žemės- 
Dalis jos išdalinta sklypais. 
Tas plotas bus pervestas 
vačiai statybai. *

Švietimo Reikalai
U.'.' ' ■ ; £

Biržų apskrityje iš viso 
120 pradinių mokyklų su 
komplektais,. 80 pradinių

A. Petrikos1mesio į savo ALDLD knygas ir-kyklų su 144 komplektais 
paskaitos” ima ir išrėžia čielą leidžia joms skiepe pelėti, 
meliodiją kaip ALDLD knygos » Svečias

vargu rasi tokį A. 
\ kuris savo 

leidinius perskaitytų. 
Bet štai tie komunistų pra- 

Naujienų” redakto- 
savo “Naujienas” iš

laiku paaiškėjo,

kavotos”. 
nariai net 
kė, kad, girdi, “dar musų kny
gos tebeguli skiepe po malko
mis ir kitokiais Baldais -— ne
galime prieiti ir ištraukti”.

Dabartiniu
kad kaip tik Winnipego lietu
viai nusipirko klubo svetainę, 
tai literaturininkai su savo kro- 
meliu tuoj ir pribuvo į klubą, 
bet kad ųiękas tų Knygų neno
ri skaityti, tai jię nors klubo 
skiepe vienamė kampe tas kny
gas sukrovę ir apmetę malko
mis ir kitokiais baldais' jas lai-

Pradėjus kalbėti &pie politi
ką, paaiškėjo, kad winn'ipęgie- 
čiai, net ALDLD 217 kuopos 
narių didžiuma, geriau, palaiko 
“Naujienų” vedamą politiką ir 
su didesniu susidomėjimu skai
to “Naujienas”, negu savo ko
munistinę literatūrą. - Ypačiai 
teko nugirsti diškušuojant, kad 
“Naujienų” redakcijos vedami 
straipsniai esą tinkamiausiai ir 
parašomi. Taigi, “Naujienas” 
beskaitydami ALDLD nariai 
pamato savo vadų klaidas ir to
dėl, matyti, nekreipia jokio dė- 

I_—AT TAT TA

pri

yra
205

Kai rangovas be 26,000 Lt ne
sutiko statyti plytinės kamino, 
inž. Viliunas pareiškė: 

r

—Bandysiu aš, arba į kalė
jimą nueisiu.

Ir jis išmokė keletą darbi
ninkų ir tas didžiulis kaminas 
apskrities savivaldybei teatsi-

Ruošiamos Ligoninės Statybos 
Planas*

1 ,
Biržų apskrities savivaldybės 

miesto pakraštyje įgijusi 4.5 
ha žemės sklypą ligoninei sta
tyti. Šiuo nietu ruošiamas li
goninės statyčio planas. Atei
nančiais metais greičiausiai 
jau bus pradėti vykdyti darbai.

Susisiekimo reikalai Biržų 
apskrities savivaldybės (ji pir
moji Lietuvoje ėmėsi iniciaty
vos plentus statyti) rūpestin
gai. vykdomi, šiuo metu nu
matyta visa eilė tiesinti vieš
kelių, paruošta medžiaga plen
tui Vabalninkas-Panevėžys tie
sti, netolimoje ateityje numalo-

Baigdamas ' savo

vykdomus darbus paminėsiu 
jų rūpestinguosius vykdytojus. 
Visa apskrities savivaldybė, 
glaudžiai bendradarbiaudama 
su apskrities taryba, yra visų 
darbų vykdytoja. Viso didžio
jo darbų rato ašis yra prityręs 
savivaldvbininkas virš. Raš- 
čius ir inž. Viliunas, kuris vi
sus jam patikėtus darbus su 
siela atlieka. Inž. Viliunas ne 
tik visu rupestingumu atliekamo- i

Įėjimu ou a-tti nunipiviKiaid jau visą eilę darbų, bet kartu žiu- 
Ituri nuosavas -patalpas. Tuo ri, kad jie kuo geriau ir kuo 
tarpu 40 pr. mokyklų patalpos pigiau butų galima realizuoti.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
John Kelleher, Notre Dame universiteto futbolininkas, kuri 6 pastangomis jo komanda laimėjo iš 

Purdue universiteto futbolo komandos. Kellehero tėvas savo laiku irgi buvo pasižymėjęs futbolininkas.

ėjo tik apie 8,000 Lt.
“T a »»

Vokietijos laivas pa
bėgo iš pietų Ameri

kos uosto
M ONTE VIDEO, Urugva j us, 

spalio 9. — Montevideo vyriau
sybė paskelbė pirmadienį, kad 
vokiečių prekybinis laivas Bor- 
kum apleido uostą, neišsiėmęs 
leidimo išplaukti. Pagal tarp
tautinį įstatymą toks laivas 
skaitomas piratų laivu. Pana
šiu budu prieš tris savaites ki
tas vokiečių laivas, Gonzen- 
heim, apleido Montevideo uo
stą.

KAUNAS. — Prasidėjus Eu
ropos karui ir sutrukus susisie
kimui, daugelis kitose valstybė
se buvusių ir nespėjusių grįžti 
žmonių atsidūrė gana keb.ioje 
padėtyje. Įstrigę Vakarų E.iro- 
pos valstybėse Lietuvos pilie
čiai vis tebegrįžta, pasirinkda
mi kelią per neutralias Skandi
navijos valstybes, Stokholmą,, 
iš ten laivais į Latviją ir E;ti- 
ją, o iš čia traukiniais į Kauną. 
Ede pi.iečių, pritrukę grįžimui 
lėšų, tebelaukia atsiunčian. va- 
iiiios.

Šią vasarą iš Jungtinių Vals
tybių į Lietuvą buvo atvykę 
nemaža Letuvių amerikieč.ų. 
Dalis jų, prasidėjus neramiai 
Europos būklei, grįžo į Ameri
ką anksčiau, kiti tebeišvyksta 
šiomis dienomis per Rygą ir 
Taliną, iš ten į Suomiją, Šve
diją, iš kur neutralių valstybių 
laivais plaukia per Atlantą. Su 
šia antrąja grupe išvyksta ir 
Amerikos lietuvių laikraštinin
kas Baltramaitis su žmona ir 
žinomasis boksininkas Marti
naitis.

šiuo metu Lietuvoje yra apie 
100 Palestinos žydų, atvykusių 
biznio reikalais arba pas gimi
nes. Nebegalėdami išvažiuoti 
per Vakarų Europą, jie rūpina
si dokumentais tranzitu per So
vietų Rusiją į Turkiją, iš kur 
tikisi pasiekti Palestiną.

J. A. V. konsulatAs Kaune iš
siuntinėjo visiems Lietuvoje te
bešautiems amerikiečiams laiš
kus, klausdamas, ar ir kada jie 
žada grįžti į J. A. V.

Nuo rugsėjo 7 d. įvedamos 
vizos ir norintiems vykti į ne
utralias Latviją, Estiją ir Švei
cariją ir iš tų valstybių vyks
tantiems į Lietuvą.

Britų kolonijos no 
rinčios taikos

• BERLYNAS, Vokietija, 
lio 9. — Vokietijos radijas 
madienį paskelbė, kad britų ko
lonijos Australija ir Pietų Af
rika raginančios Anglijos vy
riausybę taikytis su Hitleriu.

[Tenka betgi atminti, kad 
Vokietija varo kampaniją už 
taiką. Jos paduodamos žinios 
vaizduoja dalykus taip, kad at
rodytų, jogei visas pasaulis 
pritaria Hitlerio žygiams.]

Areštavo 37 ko 
munistus

spa- 
sek-

KAUNAS. — Paštas iš Lie
tuvos į Vokietiją, Italiją ir 
Šveicariją eina per Vokietiją, o 
į visas kitas valstybes ir kraš
tus per Rygą-Stockholmą. į

Lietuvos prekybos laivas nui5 
šiol plaukios tik tarp neutralių 
valstybių uostų.

KAUNAS. — Taupymo ir at
sargos sumetimais Lietuvoje 
suvaržomas laikinai motorino, 
benzino, gazolino, žibalo ir kt. 
naftos produktų pardavimas, 
taip pat laikinai uždrausta par
duoti privatiems asmenims ir 
reikalams koksą ir anglis. Kaip 
skystasis, taip kietasis kuras 
pirmoje eilėje taupomas val
džios ir pramonės reikalams. 
Gyventojams patariama apsi
rūpinti malkų ir durpių kuru.

Ministrų Tarybos nutarimu 
dar labiau suvaržomas valiu
tos bei mokamųjų priemonių 
išsiuntimas į užsienius. Preky
bos ir Pramonės Rūmai pradė
jo registraciją, kiek Lietuvoje 
esama žaliavų atsargos ir kiek

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 9. — Pirmadienį Prancūzi
jos policija jau turėjo arešta
vusi 37 buvusius parlamento kuriai įmonei žaliavų reikalįn-
narius komunistus. ga.

ŠTAI JUMS PROGA
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

' DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 
“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 

> laikraščio, naujiem skaitytojau toji kaina ant pusės 
nukertama—už vieną dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla- 
. ' pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 

lietuvių spaudos istorijoj*
NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu* šiandien ir rytoj; 

nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti. <

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

NAUJOJI GADYNĖ
220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.
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L Raben-Micevičie- 
nė Pasižymėjo 
Koncerte Nebraskoj

Koncertavo Nebraska City 
Muzikos KUube

Jeigu šio muzikalio sezono 
pradžios įvykiai yra pranašavi
mu, koks bus visas sezonas, 
tai Lulu Raben-Micevičienė ga
lės pasidžiaugti savo darbo re
zultatais.

Visų pirmiausia, jos smuikos 
ir piano mokinių skyriai, ku
rių ji turi ne vien Chicagoje, 
bet ir priemiesčiuose, susirinko 
visoj pilnumoj ir su naujais 
mokiniais šio sezono darbui.

Rimta Mokytoja
Kadangi ponia Raben-Mice

vičienė turi visas reikalingas 
kvalifikacijas tikrai rimtai mo
kytojai, ir ji rūpestingai tvar
ko kiekvieno mokinio darbą, ir 
teikia kiekvienam paskirą ir 
jam reikalingą čįomę, tai pa- 
seknpės jos mokinimo aiškiai 
pasižymi ir veikia mokinio nau
dai ir mokytojos kreditui.

Vienas iš jos mokinių, ku
riam ponia Micevičienė davė 
prądžią muzikos moksle, šio
mis dienomis išėjo į platųjį 
muzikos pasaulį.

Juo yra Adomas flieevičius, 
violistas. Kaip jau buvo pir- 
miaus pranešta, Adomas buvo 
kon traktuotas 
narys Kansas 
kestros.

braška City Musical Club, Ne
braska valstijoj. Jos programas 
buvo sekamas:

. I Gavotte .................. Bach
Spanish Dance Granada 
Piece enform Habanera 
............     Ravel 
Guitar ....... Moszkowski

Noctume Chopin-Millstėin 
Scherzo Tarantelle 
..................... Wieniawski 
Prophet Bir'd Schumann

Caprice Viennoise Kreisler 
Old Refrain ...Kreisler

Chinese Tambourin 
........................... Kreisler

Scenos Mylėtojai
RoselandeJau
“Repetuoja”
Iš Ratelio ir Roselando

II

III

IV Rondo Capriccioso
...................... Saint-Saens

Vietos muzikos kritikai pri
pažino p. Raben-Micevičienės 
talentą ir pareiškė, kad ji yra 
gabi ir tobuli artistė, turinti 
gerą techniką ir tikrai artis
tiškai išpildydama sunkius ir 
daug reikalaujančius kurinius.

Groja Simfonijoj

Prie visų savo viršpaminėtų 
darbų, p. Micevičienė randa 
laiko dalyvauti su Moterų Sim
fonijos Orkestrą, ir vadovauti 
stygų trio, pildyme reguliarių 
sąvaitinių koncertų didžioje 
Y.M.C.A. įstaigoje, vidurmies- 
tyje. Šie jau yra treti metai 
tokių koncertų ir jie kas me: 
tai įgyja daugiaus populiaru
mo.

Koncerto

kaipo pastovus 
Simfonijos or-

Programa
Pati p. Raben-Micevičienė 

gi nuolatos lavinasi muzikoj, 
ir vis tobulėja. Praeitą sąvai- 
tę, ji viena pildė visą progra
mą, kuris buvo surengta Ne-

ir-

Tačiaus, nežiūrint visos šio 
kupino programo, p. Lulu Ra- 
ben domisi visa musų lietuvių 
artistiška ir abelna kultūrine 
veikla ir tankiaK joje dalyvau
ja. Tikrai pavyzdinga moteris. 
Geriausio pasisekimo jai visuo
se jos darbuose. N. G.

čia kuopa pasiliko vienintele 
lietuviška organizhcija, prie ku
rios galį priklausyti visi, be 

^skirtumo tikybos ir politikos.

Kultū
ros D-jos darbuotės

zie-

irgi

skirtumo tikybos ir politikos. 
Visos senos lokales organizacį-
jos likosi likviduotos.

Ratelis Vaidins Veikalą
S.L.Ą. 63-čia kp. vaidino 

svarbią rolę Burnsidej jau per 
25 metus, prisidėdama prie vi
sokių apŠvietos,' kultūros ir lie
tuvybės. darbų*, su morale ir 
matariale parama.

. ■ /'■j

Sekąntj ĮiędėJdiėiiį, i spalių 15 
dieną, K of P/.svetainėj, 9231 
Got lage G rovė Avė., kuopa iš
kilmingai švęs1 savo 25 m et ų 
jubi|jejų. Bus sulošta juokinga 
komedija, ktįrių atliks Roselan
do Scenos Mylėtojų Ratelis, bus 
Andrėj ėVo &okių grupė, žino
ma, bus ir ^kalbėtojų, būtent 
6-to Apskričio pirmininkas Dr. 
Montvidas . ir Š.L.A. iždo glo
bėja, E. Mikužiutė.

Vakaro kų^nisiją, kuri susi
deda iš seniausių* ir veikliau
sių kuopos veikėjų, deda visas 
pastangas, kad vakaras butų 
kuo pasekmingiausias.

Komisijos Narys.

—1 i j ■ ■■ w    

Diena Iš Dienos
Vincas Adams
Sunkiai Serga
Sekmadienį, spalių 8 d., po 

pietų Vincas Adams pavojingai 
susirgo ir jį išvežė į Edvard 
Hines Vetefans1 ligoninę. Jis 
staiga susirgo šeštadienio vaka
re ir prieš išvežant į ligoninę 
Dr. Witonowski apžiurėjo ir 
spėja, kad gal bus aklosios žar
nos įdegimas. Jis priklauso prie 
Dariaus ir Girėno Legionierių 
Posto. Jo kambarys 225. Drau
gai širdingai prašomi lankyti.

. Lena Adams.

CLASSIFIED ADS.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemžPardayimui

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ na
mas, krautuvė ir flatas viršuj. 7126 
South Rockwell St.

HELP WANTED—MALĖ

$26.52 Į MĖNESĮ PILNAI apmo
ka už 6 kambarius kolonialio na
mo—į tik 7 metus—sutaupysi $1,- 
500 pagal naują planą puikiausia 
konstrukcija, žemi mokesčiai, nėra 
asesmentų. Rašyti laišku 1077, 1739 
So. Halsted St?

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
porterio darbą taverne rytmečiais, 
kad galėtų už baro dirbti. 4254 So. 
Ashland Avenue.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

A. + A. |
JONAS MISUNAS

Persiskyrė7 su šiuo, pasauliu 
spalių 7 d.,' 10:00 vaL- vąk;, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Utenos apskr., Daugė
liškiu parap., Dobriškiu kaim.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Kazimierą, po 
tėvais Paplauskaitę, sūnų Po
vilą, dukterį Stefaniją, žen
tą Bob McElroy, pusseserį Pau
liną Lešauskienę, pusbrolį A- 
domą Patejuną, 2 švogerius 
Juozapą Paplauskį ir Juozapą 
Raubą, 2 švogerkas Marijoną 
Paplauskienę, Aęotą Raubienę, 
ir jų šeimynos ir daug gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 
4224 So. Artesian ’ Avė.

Laid. įvyks ketvirt., spalių 
12 d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. 
parap. baž., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Misuno gi-' 
minės, draugai ir pažįstami C 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir ątsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, sūnūs, duktė 

ir kitos giminės
Laid. dir. J. F. Eudeikis, 

. ^ęl. ‘ yards 1741.

Kazokų Choro 
Koncerto Tikietai 
‘Naujienose”

Choras Dainuos Chicagoj 
Spalių 15.

Roselando Liet. Kultūros 
Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvykoi 5 d. šio mėnesių. 
Draugija, užbaigdami vasarų, 
dar turėjo ir rudeninį pikniką, 
kuris, nors ir neperdaug skait
lingas buvo, vienok labai grą- 
žioj nuotaikoj ir smagiai prą- 
ejo. Kadangi piknikas buvo 
rengiamas ne pelno tikslu, tai 
rengėjai kaip ką iš gėrimų pa
pigino, užtai visiems buvo pro
gos ir pabaliavoti.

Toliau, draugija išrinko ko
misiją iš gana darbščių ir pa
tyrusių vakarų rengėjų, Ant. 
Norbuto, Juozo Pučkoriaus ir 
Miko Sinko, kurie rūpinsis 
rainiais parengimais.

i
Tarp Scenos Mylėtoji

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
telis, užbaigęs atostogas,
stijudo, nes mat, gavo užkvie- 
timą iš SLA 63 kuopos jubilie
jiniam parengime ką nors su
vaidinti. Nors oras dar vis ga
na šiltas, vienok ratelio valdy
tos to visai neboja. Jie sau re
petuoja ir stengiasi suvaidinti 
gražų vaizdelį iš Liet, gyveni
mo. Pirmas vaidinimas įvyks 
sekmadienį, spalių 15 d.\ SLA 
63 kuopos parengime Burn- 
sidėj.

Išvažiavimas Thorntone
Ratelis, užbaigdamas vasarą, 

dar turėjo ir savitarpį išvažia
vimą Thornton miškuose. Su
važiavo rateliečiai ir jų draugu 
gai bei rėmėjai ir gražioj .nuo
taikoj keletą valandų linksmai 
laiką praleido. Mums visados 
yra malonu paminėti, kad ne
užmiršta atsilankyti ir seni ra- 
teliečiai gerb. Baronai, taipgi 
“Naujienų” redakcijos narys 
A. Vaivada siu žmona/''

■ : * J. ■ •

< Stepukas.

25 M. Jubiliejų
l Iškilmės Įvyks K of 

Svetainėj

Sekmadienį S.L.A

P

63-

SĖRGE JAKOVAS, garsaus Do
no Kazokų choro vedėjas.

Budriko Radio
Programas

Įspūdingos Vestuvės
„A

Spalių 8 apsivedė Pranas 
Tvarionas su Vaclovą Verpe- 
cinska. Palydovai buvo Wolter 
Norak ir Valeria Kutūris. šliu- 
bą davė ark. S. A. Geniotis, šv. 
Jono Amerikos Katalikų Baž
nyčioje, 2235 S. Damen Avė.

Vedybų apeigos įvyko, tuoj 
po sumos. Patarnavimas buvo 
gražus ir įspūdingas. Jaunave
džiams širdingai linkiu gausos, 
laimės ir sėkmingumo.

žemaičių Duktė.

MĄRQUETTE PARKE BARGENAI: 
12 bungalows nuo $3800 ir aukš. 
18—2 flatų nuo $5900 ir aukšč.
13—4 flatų nuo $8500 ir aukšč.

9—10 flatų nuo $18,500 ir aukšč. 
15 bizniavas namas nuo $4500 ir 

aukščiau.
12 katedžės nuo $1800 ir aukšč.

Visi parsiduoda su mažu įmoke- 
jimu arba priims mainais ką kas 
turi. Kreipkitės C. P. Suromskis, 
6816 S. Western Avė., Grovehill 
0306, vakarais Prospect 0176. c

BIZNIAVAS namas su pagyve
nimu, parsiduoda visai pigiai. 4554 
So. Rockwell St., dėl platesnių in
formacijų kreipkitės į CHARLES 
ZEKAS, 4425 So. Fairfield Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA Taverna, bučernė 
ir grosernė, abu bizniai gražiai 
įrengti ir biznis eina gerai. Par
duosiu abudu sykiu arba atskirai. 
Atsišaukit 10804 So. Michgan Avė.

PATYRUSI MERGINA bendram 
numų ruošos darbui mažoj šeimoj, 
nėra sunkaus skalbinio, būti, $8.00 
Hollycourt 1451.

REIKALINGA operatorių prie 
rayoninių dresių, 2-jų metų patyri
mas. Ray Garment Co., 2655 West 
38th St.

FARMS FOR SALE 
- Pa^vim11! ,

PARDAVIMUI 80 AKRŲ FAR- 
MA su gerais budinkais. Gera že
mė, mokykla ir bažnyčia. Pirk
dami dabar gausite pusę grudų.

P. J. DOWIATT Sr. 
Westville, III.

BESIVERČIĄS TURTAS apie 2% 
akrų prie grįsto kelio, elektriką, 
žemi mokesčiai, tuoj už Cook kaun- 
tės linės, Du Page kauntėj, arti 
Harrison. Kaina $875. $175 pinigais, 
$10 mėnesy. Rašyti laišku Box 10B3 
1739 So. Halsted St.

II n n A Gėlės Mylintiems 11 K K fl Vestuvėms, Ban- UlIUn kietame, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “““• 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

t AiirilliA Siunčiam Giles LOVE K S
w Dails,

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankieiams 

ir Pagrahamsu
331< So. Halsted Street 

TeL YARDS

Dono Kazokų Choras, kuris 
Chicago aplanko beveik kasmet, 
netrukus vėl mus aplankys.

Tie garsus Dono stepių dai
nininkai išpildys ilgą ir įdomiu 
koncertą spalių 15 d., (sekma
dienį), Chicagos Opera House 
rūmuose. Koncertas įvyks po 
pietų ir prasidės 3:30 vai. 

>
Tikietus galima gauti “Nau

jienose”. Kas anksčiau juos įsi- 
gys, tas gaus geresnes vietas. 
Kainos yra nuo 83 centų iki 

!$2.75, įskaitant ir taksus.
1 z — Rs.

BURNSIDE. — S. L. A.
čios Kuopos susirinkimas įvyko 
ketverge, spalių 6 dieną. Buvo 
gana skaitlingas. Turbut nariai 
yra susidomėję jubiliejiniu pa
rengimu.

šešto Apskričio delegatai iš
davė raportą iš praeitos kon
ferencijos. Dauguma delegatų 
išreiškė tokią mintį, kad nėra 
reikalo prie Apskričio prigulė
ti, nes Apskritis nieko nevei
kia. Mat, kai kurie draugai žiu
ri į Apskritį kaip į kokį atski
rą nuo organizacijos kūną, ir 
nori, kad1 Apskritis ką nors 
veiktų, bet užmiršta, kad Ap
skritis susideda iš kuopų at
stovų ir jeigu kuopų atstovai 
neatsiveža į konferenciją jokių 
įnešimų, tai kągi Apskritis 
Ii

Pereitą septintadienį Budri
ko radio programas, kaip ir 
visuomet, sųįei^ė smagumo 
klausytojams. Simfonijos or
kestrą palinksmino juos gra
žiomis lietuvių melodijomis, o 
p-lė Gricaitė sudainavo gražiai 
kelis operetinius kurinius, bū
tent: Karvelėli mėlynasis, ' Sal
dus bučkis ir Mano sieloj šian
dien šventė. ' ’ .

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienio vakare, 
nuo 7 iki 8 vai., Chicagos laiku 
iš stoties WHFC„ — 1420 klc. 
Programe dalyvaus gėrį akor
deonistai, mot^rų^ choras, ir ki
ti. Bus geįąjftiųziką, Jįnl^jpo^ 
daįnos, svarbų,^ąpmenų ir draur 
gijų pranešimai, juokai ir svar
besnės tos dienos pąsaulinės ži
nios. Nepraleiskite progos pa
siklausyti.

Ateinantį sėjStintądienį prasi
deda naujas se’zonas, plačiu pro7 
gramu ir nauju laiku. Progra
mas tęsis visą valandą,, nuo 5:30 
iki 6:30 vai. 'vakare, Chiėtigos 
laiku. Programe dalyvaus di
džiulė simfonijos orkestrą iš 15 
instrumentų, vyrų choras ir ki
ti artistai. Įsidėmėkite laiką.

—Radio Mėgėjas

Apiplėšę 
Bankieriaus 
Spnu

Tilden Cummmgs raportavo 
policijai, kad nežinomi pikta
dariai pavogė '$4,900 brangeny
bių iš jo namų, adresu 455 
Barry st. Jisaį yra sūnūs Will- 
iam C. Cummings, Drovers 
National Banko pręzidęnto.
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FVBNTHJBE- SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

veikti.
Vėl Darbuosis Vajuj

Toliaus plačiai apkalbėta 
tras pąžangos vajus ir ant vie
tos išrinkta du organizatoriai, 
būtent, musų darbštus Fin. 
Sekr. A. Laurutenas, 10530 So. 
Indiana Avė., ir B.' Barniškis, 
9424 Burnside Avė. Taigi, vi
si kuopos nariai, jeigu turite 
numatomų kandidatų į S.L.A,, 
tuoj aus praneškite musų orga
nizatoriams, Taip darydami pa
sitarnausite savo organizacijai 
ir sykiu organizatoriams.

S.L.A. 63-čia Kuopa gavp 
virš 20 naujų narių per pirmą 
pažangos vajų,' todėl yra vilties, 
kad per antrą vajų bus gali
ma gaut daugiau, todėl kad 
Burnside kolonijoj S.L.A. 63-

miMl

NĄUJIENŲ.ĄCMĘ Telephoto 
Amerigo Bęjrtilįpi, Chicą? 

gos “slot” Ošinu raketi^ 
riys, kurį nušovė gengste* 
riai. ' -

Apsivędė Naureckaitė- 
Lawrence
BRIGHTON PARK. — Perei

tą šeštadienį, spalių 7 dienų, 
laikrodis mušė penktą valandą 
vakare. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioj Brighton Parke buvo 
surišti moterystės ryšiais pane
lė Helena Sally Naureckis su 
Juozapu Lawrence. Abu brigh- 
tonparkiečįai jaunuoliai links- 
maus budo ir draugiški. Už tai 
buvo mylimi kaip augusių, taip 
ir jaunuomenės.
i Jiems dar neatvykus prie 
bažnyčios pažįstamų jau laukė 
ir porėjo pamatyti tas svar
bias jų ^y^pimp ęęręmpnijąs. 
Bažnytėlė nedidoka, bet labai 
jauki. Buvo išpuošta baltais 
žiedais, nuo durų iki altoriaus 
nutiesta baltu divonu takas. Ši 
jauna, graži porelė prisiartina 
prie altoriaus, abi jaunutes šir
dys prižadus darė, jog mylės's 
amžinai. Dvidešimts minučių 
įąbai greitai prabėgo, ir šliubo 
ceremonijos jau užbaigia.

8 vai. vakare Ras, svetainėje, 
4558 S. Talman avė., įvyko di
džiulė puota, kur dalyvavo 
daug jų giminių ir draugų ir 
buvo vaišinami visokiais ska
niais valgiais ir gėrimais.

Mr. ir Mrs. Naureckai yra 
biznieriai, per daug metų už
laiko gėrimų įstaigą, 4359
Talman avė. Yra labai draugiš- 
gi ir visų'gerbiami žmonės. Už
augino dvi dukteris ir sūnų, 
kuris jau vedęs ir savistoviai 
gyvena. Dabar išleido vyresnę 
dukrelę už vyro. Jiems liko 
jaunptė dukrelė, kuri dar lan
ko pradinį mokyklą.

Kaimynas.

GROSERNĖ IR MĖSOS marke- 
tas lietuvių—lenkų apylinkėje, įs
teigtas 2 metai, 4 kambariai užpa
kaly ir garažas, žema renda, turi 
būti parduota. šaukti Lafayette 

*2471 arba rašyti laišku Box 1076 
1739 So. Halsted St.

58 AKRŲ PRIE Oceana ępL kai
mo, upelis, budinkai geri, žemė.prię 
molio ir prie smėlio. Išvaizda ne
patraukli, bet geras pirkinys ♦ už 
$1475.00 pinigais ar terminai^, Miss 
Lenorb Hanson, Mercy HospitaI, 
Manistee. •' m,” W’

PERSON AL 
Asmenų Ieško

So.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Martin Kubia-k, 22, su Helen 
Novftcki, 20

Stanley Yurgil, 29, su Marie
Polucio, 29 <

Mike Terašąs, 24, su Micha- 
line Makūnas, 18

James Nichojs, 25, sų Ąntoi- 
nette Kairis, 24

Frank Demko, 24, su Floren- 
ce Baioski, 19

Stanley Vaicekauskis, 26, su
Harrįęt Kovalcikas, 24

Ędward Pabin, 25, su Antoi- 
nette Strenk, ?1 1
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Perskiras /
Dorothy Gauna nuo Frederick 

Gąuna
—' . ................. ... ....i. .

Garsinkites “N-nose

PARDAVIMUI TAVERNAS—La
bai pigiai—geras biznis. 4624 So. 
Western Avenue.

, PARSIDUODA vienintelis taver
nas gražioje apielinkėje. Kampinis 
namas su 4 kambariais pragyve
nimui. Atsišaukite 1739 So. Halsted 
Street. Box 1085.

PARDAVIMUI bizniava nuosavy
bė, 2 krautuvės ir flatas—nebran- 
giai. Šaukti Prospect 10383,

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

PAIEŠKAU JURGIO ŽEMAITĮ, 
atvažiavusio į Chicago iš Pittsburgh 
Pa. 25 metai atgal. Jo draugas Do
mininkas Vaitkus (White), 4177 S. 
Halsted St., Chicago, III. TeL Yards 
1192.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir; Įtaisąj Py davimai

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
Įik nacipnaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Troka’ PardavimuiMUZIKOS INSTRUMENTUOSE 

$12-00 Smuiką už .................. $4.00
25.00 Albert Klerneta ..............  8.00
50.00 Boehm Klerneta ........... 35.00
75,.QQ, Bass D.rųrn sętąę. ....... 50.0,0 
8.00 Gitaras su keisu ................ 4.00
12.00 Porto Phonografas ....... 8.00

Imame taipgi ir senus instru
mentus į geresnius įmainyti. Drum 
heads ir phonografų springsų dalis 
atnaujiname.

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell Street, 3 blokai į va
karus nuo. Halsted St. Tel. CanaJ 
6114. 1

SUSIRINKIMAI
Bridgeporto Dr-stės Palaimintos 

Lietuvos Susirinkimas įvyks spa
lių 11 d., 8 vai. vak. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Valdyba

Roseland Amerikos Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kultūros Draugijos 
No. 1 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks šiandien, 
Svet., 
7:30 ' 
kyti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti.

Darbininkų 
,' 10413 So. Michigan Avė., 
v. v. Visi malonėkite atsilan-

Sek r. P. J. Kučinskas

PRANEŠIMAS
Roselando Lietuvių Moterų Kliu- 

bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalių 11 d., Darbinin
kų Svetainėje, 10413 So. Michigan 
Avė., 7:30 Vakare. Prašom skaitlin
gai dalyvauti. Turėsime Ir šurum 
Burum. Spalių 12 atsibus chbro 
dainų pamokos, po tuo pačiu adre
su. Prašau visų kliubo chorisčių da
lyvauti pamokose 7:30 vakare.

—Sekretorė

Užsinuodijo Suvalgę 
Sugedusio Kumpio

Susirgo keturi žmones

Keturi tarnautojai vienoj 
Sauthsidės 'vaistinėj užvakar 
vakare sunkiai susirgo, suval
gę kelis kumpio buterbrotus. 
Pasirodė, kad kumpis buvo su
gedęs.

Visi buvo nugabenti, Engle- 
wood ligoninėn. Ten daktarai 
suteikė 
reiškė, kad jų gyvybėms pavo
jaus nėra. Kumpio valgė Jo- 
seph Martinkus, 5128 Irving 
Park avenue, vaistinės viršinin
kas;: Jacob Cousin, 661 W. 63

Robert Yourig,

jiems pagalbą ir pa-

St, klerkas
2912 S. Washington blvd., fon- 
tanos tarnautojas, ir Eleanor 
Miller, 3854 S. Washtenaw avė., 
patarnautoja. ‘. j

SPECIALAS
Tobulam Stovy Puikus Pirkinys, 

90 Dienų Garantija
i '39 Plymouth sėdau, radio ir šildy- 
' tttVRš:.................... $595

'38 Oldsmobile sedan, radio ir Šil
dytuvas ..................................... $575
’38 Rio panel truck .................. 2?5
'37 Plymouth sedan radio ir šildy
tuvas ............................................ 425
’37 Crysler sedan, radio ir šildytu
vas ................................................ 395
'37 Studebaker sedan, 6 cilinderiai, 
šįldytuvas .....................................
'36 Plymouth coupe ..................
’36 Oldsmobile Sedan, radio ir 
dytuvas ........................................

Ford sedan, kaip naujas .... 
Chevrolet sendan ..........

Ford sedan ...................... .
BUNNIN & SONS, INC.

Autorizuotas Chrysler ir Plymouth 
Dyleris

3651 Ogden Avė. Rockwell 0434

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai: ir J^ar^yimui

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pi^kęjo 
kiekvienas doleris eina į baldų 
vertybę. Į MUSŲ kainas neįėiha 
palūkanos, aukšta nuoma, blogą ri
zika. čia ir tik čia jus kaipo pi
niginis pirkėjas gausit 'viską ’ kas 
gražiausia frontiniam kambariui, 
valgomajam, miegkambariuį—bal
dus tokia kaina, kokia yra' tikrai 
pagrįsta piniginiu pamatu../Kainos 
aiškiai parodytos, Pinigai, .grąžinąs 
mi, jei nepatenkinti.

HENRY M. GŲODMAN *’ 
Original “Cash & Carry Furniture 

Distributor
535 W. 76th St.

3 blokai rytuos nuo Halsted St. 
Kasdien j 9-6, ketv. ir šešt. iki 10.

\ Sekm. iki 5.

’35
’35
’32

375
265 
šil-
395
195
195
85

Tūkstantinės pirkėjų armijos I 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti,N 
samdytis ir t. t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerj, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kąs dieną Nau
jienų 7-me puslapyje f‘Class- 
įfied” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa- 
tgmavimų pašaukdami tų*ba At
vedami?

CANaI 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET
CbiCMO, 111.
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NAUJIENOS, Chicago, ŪI. "
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Trečiadienis, spalių 11, 1939

Komunistų Partijos i". į*“; Šiandien Bus , 
20 Metų Jubiliejaus E'SŽ, Smm S Palaidotas Vincen 
Masinis Mitingas ™S""‘ #

1 -<Zj.’. ' ■ .• » I
. . .. f ; ■ f

Apie kitą mitingo eigą ir ki
tus kalbėtojas^ manau, nebus 
reikalo kalbėti, nes jie visi, 
kaip du lašai vandens panašus 
į vienas kitą. •

J.. Diemedis.

tas Briedis

Motina Traukia Town of Lake UŽ- 
muštas Žmogus Bu 
vo Jonas Misiūnas

Riestus Melus Pasakojo Kūną Degins Oakivood 
Krematorijoje

Lietuvių Auditorijoj spalio 6 
d., įvyko lietuvių komunistų 
partijos 20 m. jubiliejinis mas- 
mitingas. Nors buvo garsinta, 
kad pradžia bus kaip 7:30, bet 
iki tam laikui žmonių buvo taip 
reta svetainėj, kad mitingo ati-«----- -------—
darymas įvyko kur kas vėliaus. Į Unnirrncmfin*! 1)108 
Po nekantraus lūkesčio, teko HUllgl Vdllldlia VIVB 
mitingą atidaryti tik prie apie ---------- -
poros šimtų publikos. Pirminin- Taikos ir Demokratijos Lyga 
kas, Jonikas, apibrėžė vakarai reikalauja savo dokumentų 
tikslą ir pirmoj eilėj už kalbė- —---- ——
toją perstatė L. Pruseiką. Pru- American League for Demo- 

, seika svyravo ant scenos nevi- cracy Chicagos skyrius užvedė 
sai ramus, gal būt todėl, kad bylą vietos federaliam teisme 
prieš akis buvo mažai publi- prieš kongresmaną Dies, kuris 
kos, o gal tcdšl, kad vaizduo- pirmininkauja garsiam Dies 
tėj tvėrėsi nevisai švari 20 me- Komitetui, ir 
tų komunistų partijos politika, 
smurtas, žmogžudystes ir, pa
galios, draugingas pasibučiavi
mas su Hitleriu. 

■ • ■' r

Prusęika aiškino, kad Lietu
va, Latvija ir kitos mažos val
stybės negali pačios apsigink
luoti, už tai Stalinas atidarė 
savo širdį ir nutarė tą darbą , 
joms “atlikti”, pasiųsdamas į 
jų teritoriją savo armiją ir lėk
tuvus.

I1
Už kiek laiko atgavęs kva

pą, jis ėmė deklamuoti apie i 
komunistų partijos garbingus 
darbus, apie Leniną, Staliną ir 1 
jų garbingai nuveiktus darbus r 
darbininkų kliasės labui. 1 
Kaip Geriau Pruseiką Sutikti

Man Pruseiką visuomet ge- 
riaus patinka, kuomet mudu 
sueinam kur nors į lietuvišką 1 
užeigą, išsitraukiam po stiklą 1 
alučio ir pasikalbam, taip sa- N 
kant, “draugiškai”, čia jis to
kio blofo nepasakoja, kokių jis 
vaišina publiką susiripkusią į 
prakalbas, ypatingai praeitą 
penktadienį.

Pagalios pirmininkas persta- 
to ir tą “didįjį” kalbėtoją D. 
Solomską, kuris specialiai ju
biliejaus proga atvykęs iš ry
tų. Maniau, kad čia turėsiu pro
gos pasiklausyti tos komunis
tų “garsenybės” ir gal ką ge
ro ir pamokinančio išgirsiu. Iš
sirito vyras kaip kukulis, žiu
ri į grindis, nulenkęs galvą, ir 
tik trumpai minutei pakėlęs į 
viršų, momentaliai vėl ’ ją nu-| 
leidžia. Kalbėjo kokiu tai mo
notoniškai bumbališku tonu.

“Garsus Kalbėtojas”
Tokis to komunistų garsaus 

kalbėtojo elgesys ant pagrindų 
pilnai įrodo mažo kulturišku- 
mo žmogų. Žiūrėjimas, nulen
kus, galvą, į grindis, pilniau
sia reprezentuoja Lietuvos kai
mietį tuomet, kuomet jis sa
vo kaimynui pasakoja riestą 
melą, ir gėdisi pažiūrėti jam 
į akis. Tariamas garsus kalbė
tojas tipiškai vaidino tą kai
mietį, tik su daug didesniu pro
centu melų ir su didesniu ab
surdu bei demogogija. Kad ryš
kiau supratus šitą “kalbėtoją”, 
tenka jį prilyginti prie anų 
“garsenybių” k.t. Jukelio, Grik
što ir daugelio kitų tos rųšies 
kalbėtojų ir komunizmo sekė
jų, 

šiandien visas pasaulis žinc 
kokiais negarbingais keliais ėjc 
ir kur nuėjo komunistai. Be
veik visas pasaulis smerkia Sta 
lino ir Hitlerio bičiulystę, o 
vienok tokis žemos kultūros | 
žmogelis kaip D. Solomskas, 
neturėdamas drąsos žiūrėti žmo
nėms į akis, pasakoja pats ne
žinodamas ką, giria ir teisina 
Staliną ir jo visą veidmainin
gą kruviną politiką. Tuom pat- 
kart, šmeižia ir niekina tuos 
žmones, kurie pasiremdami fak
tais, kritikuoja veidmainingą ir 
žalingą komuinstų vedamą po
litiką. 

Tiesiog liūdna ir begėdiška 
komunistų partijos 20 metų su-

BRIDŽEPORT — šiandien 
Povilo J. Ridiko koplyčios

Užvedė Bylą Prieš

garsiam 
Komitetui, ir prieš Palmer 
House viešbutį. 

/ -
Skundėjai reikalauja, kad 

Dies sugrąžintų dokumentus, 
kuriuos komiteto agentai už- 
areštavo, padarę kratą Lygos 
raštinėje; Ji sako, kad doku
mentus užgriebdamas, komite
tas nusidėjo J. V. konstituci
jos pilietinių laisvių skyriui.

Neseniai viešėdamas Chica
goj Dies laikė komunistų ir na
cių tardymą Palmer House vieš
buty j, todėl ir tas viešbutis 
skunde figūruoja., Dies įtraukė 
į tyrinėjimą ir Taikos-Demb- 
kratijos Lygą, kai prasidėjo 
kalbos, kad ta organizacija yra 
komunistų kontroliuojama.

iš Povilo J. Ridiko koplyčios 
bus išlydėtas velionis Vincen
tas Briedis, kuris per eilę mė
tų buvo labai veiklus darbuo
tojas musų lietuviŠkosė drati* 
gijose. Velionis priklausė prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
SLA 36 kuopos, Simano Dau
kanto Draugystės, Joniškiečių 
Kliubo, žagariečių Kliiibo ir 
ALD knygų leidimo draugijos.

Velionis būdamas gyvas, pa
geidavo, kad jo kūnas butų su
degintas Krematorijoje, todėl 
jo pageidavimą sūnus ir duk
tė pildo. Velionis bus išlydėtas 
1:30 vai. po piet iŠ P. J. Ridi
ko koplyčios, po trumpų lais
vų apeigų. Kalbės “Naujienų” 
štabo narys, p.- K. August, ir 
V. B. Ambrose*
Išauklėjo Pavyzdingą Šeimą

- • • . • , . ‘ ■ f
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Chicagos Lietuvių Draugija 
patarnaus su grabnęšiais. Ve
lionis Vincentas? Briedis išauk
lėjo labai pavyzdingą šeimą, 
kuri muzikos srityje yra pasi
žymėjusi ir tarpe amerikonų. 
Senelis'buvo labai nuoširdus ir 
labai draugiško budo žmogus. 
Visi, kam laikas leidžia, yra 
raginami suteikti jam pasku
tinį pathrnavimą. Lietuvoje 
buvo gimęs Joniškos mieste.

. ■ — VBA

Sūnų Teisman
Atėmė Iš Jos Namą

73 metų chieagietė Rosina ' "L__ '
Weschitž, užvedė bylą apskričio aaivn po trakti 
teismę priėš ąavo suH reika- ' V " 
Jaudama pąnajkinti -“deėdą”, 
kurio pagalboj j įsąjį a tėmė nuo 
jos namą. L* * '

Moteriške sako, kad jos 38 
metų sūnus ijiašiįiistas, Jos- 
ėph, atnešė jai pttoštą popierių 
ir paprašė pasiraįy,ti. Jis paaiš • 
kino, kad tai apdratidoš doku
mentai. Nėmanyciąijia, kad sū
nūs meluoja, ji pasirašė ir kar
tu —- atsirašydama nuo namo, 
kuris jai priklausė, ir pavedė jį 
jaYn, sųnui. Namas randasi ad
resu 5038 C^rnėlia., avenue.

Automobilių nelaimės Chicagoj.

vakare prie 
avenue. IŠ 
kūnas buvo 
Zolp koply-

VAKAR
CHICAGOJ

• Trumpą laiką atgal Little 
Sisters of the Poor senelių na
muose, 5148 Prairie avenue pa
virto ir nusilaužė kulšį 84 me
tų genelis James Wheeling. Va
kar jisai pasimirė apskričio li
goninėje.

Aukos Marijos 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

Fondas Jau Turi $192.00

Petronėlė Balickienė, vie
na musų Veikliųjų mo
terų darbuotojų) .... $5.00

Bernice Balickiutė, (mo
kytoja viešos mokyklos ; 
ir gabi artistė piešėja 5.00

Nora ir Kazys Gugis . 25.00

\$35.00
Jau buvo, paskelbta $157.00 ‘A « ’ *• -
Viso $192.00

Julia August, 
Fondo Iždininkė.

Steigs Namų : 
Higienos Kursus

Chicagos .Skyrius. Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus steigia na
mų higienos ir Sergančiųjų pri
žiūrėjimo kursus savo raštinėj, 
616 S. Michigan avė. 3 augšt. 
per 12 savaičių. Kiekviena 12 
lekcijų •tęsis 2 valandas. Bus 
mokinama asmeninės higienos, 
planavimo sveikų namų, pri
žiūrėjimo kūdikių ir mažų vai
kų, prižiūrėjimo senių ir ser
gančių, taipgi ką daryti ištikus 
netikėtam priepuoliui namuose.

Išėjo Naujas 
“Jaunimo” Numeris

Vakar iš spaudos išėjo nau
jas numeris angliško jaunuolių 
laikraščio “Jaunimai”. Tuvi ke
lis įdomius straipsnius apie ka
rą, Lietuvą, Amerikiečius ir 
pluoštą žinių iš ‘ jaunimo gyve
nimo. Numerio kaina 5c.

Laikraštį redaguoja jaunuo
lis Juozas Poška. Redakcijos 
adresas 2201 RęE,
Chicago

Išrink-

Norvegai Jau Išrin
ko Gražuolį 1940 
Autom. POcdai 
“Miss Lithuariia“ Bus 

ta Spalių 18
Savo tautinio didvyrio, Leif 

Erikso, iškilmėse, Chicagos 
norvegai užvakar išrinko gra
žuolę 1940 automobilių paro
dai* Jį yra 19 metų Miss Shir- 
ley Guthfeldt, nuo 6224 West 
Vuyler Avenue, yra duktė Elif 
Guthfeldt’o, Chicagos < miesto 
teisėjo viršininko John Sons- 
teby viršininko. , ,

“Miss Norway” yra Stein- 
metz High Schobl abiturientė.

Lietuvaitės gražuolės—“Miss‘
Lithuania” — rinkimai įvyks.nuo dviračio, 
spalių 18 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoje. Registracijos 
konkursui dar priimamos. 
Smulkmenas rasite kitoj vie
toj, kart usu kuponu užsiregis
travimui.

Šį konkursą, kaip ir kiek
vienais metais, yengia “Naujie
nos” ir 1940 me(ų Automobilių 
Parodos rengę jai, ,

Paroda įvy£įu Tarptautini am 
Amfiteatre, ir . tęsis, nuo lap
kričio 4 iki 12 fl. “Miss Lithu
ania” ir kitų , tautų gražuolės 
dalyvaus Parodos iškilmėse, 
gurios.■ ‘.bysį rengiamos ;Ąiųfitę7

, Vakar pasirodė, kad apie 40 
metų vyras, kuris žuvo po tro- 
ku Town of Lake, buvo 40 me
tų lietuvis iš Brighton Parko 
Jonąs Misiūnas. Jisai gyveno 
adresu 4224 S. Artesian ave.^ 

Velionis buvo užmuštas pe
reito šeštadienio 
46-tos ir Ashland 
nelaimės Vietos jo 
nugabentas į I. J.
čią prie 46-tos ir Marshfield.

Kitos nelaimės
0 14 metų berniukas Robert 

Johnson, gyvenantis Oak Fo- 
rest, dviračiu važiavo namo iš 
apskričio ligoninės su vaistais 
savo sergančiai motinai. Norė
damas greičiau parvažiuoti, 
berniukas įsikabino į troką. 
Bet jis visai namų nepasiekė. 
Troko šoferis, Lloyd Warner iš 
Gary; Ind., nežinojo, kad turi 
“keleivį” užpakalyj. Važiuoda
mas po patilte prie 72nd ir Pu- 
laski Road, Warner privarė 
dviratininką prie patiltės sie
nos ir jį sutrynė.

e Nelaimėj su troku žuvo ir 
kitas dviratininkas, James 
Leib, 17 metų berniukas nuo 
901 West 51 Street. Pamatęs, 
kad atvažiuoja didelis trokas, 
jaunuolis nusigando ir nukrito 

tiesiai po .troko 
ratais. Buvo užmuštas vietoj.

O švento Kryžiaus ligoninėj 
pasimirė Mrs. Loretta Mahoney 
nuo 5416 72nd Court, Summit. 
Ji buvo sunkiai sužeista dviejų 
automobilių kolizijoj prie 
ir Pulaski Road.

“Piliečių 
Diena”

79th

Meras Kelly išleido proklia- 
maciją, paskirdamas atėfnantį 
sekmadieni : “Piliečių Diena”, 
pągerbimui ateivių, kurie pa- 
’liko piliečiais šių metų bėgy j.

„j........... ... ........... --------------------------------------------
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;u ARMIJOS KARiNINKAI PRIE MOSELLE

• Trys maskuoti banditai pasi
grobė $195 iš Birk Brothers 
bravoro raštinės adresu 2117 N. 
Wayne avenue.
• Chicagos Prekybos Butas 
(Association of Commerce) va
kar pradėjo vesti ankietą tarp 
biznierių U.S. neutralumo klau
simu. Radiniai bus pasiųsti kon
gresui, kur dabar eina debatai 
apie ginklų draudimo (embar
go) panaikinimą.
e 84 metų senelis Frank T. 

'Scanlan vakar pasakojo Brigh
ton Parko Gunsaulus mokyklos, 
4420 S. Sacramento, mokiniams 
apie didįjį Chicagos gaisrą, ku
ris sunaikino apie pusę miesto 
68 metai atgal. Senelis Scanlan 
gaisrą matė savo akimis.
• W.P.A. neseniai pradėjo pe
lių ir žiurkių naikinimo progra
mą. Periodiniai rengia nuodin
go maisto “bankietus” tokiose 
vietose, kur gyvūnų yra ypatin
gai daug. Bet ir čia W.P.A. su
silaukė užmetimų. Profesiona
lai žiurkių, pelių ir kitokių gy
vūnų naikintojai įteikė protestą 
miesto tarybai, aiškindami, kad 
W.P.A' varo juos iš biznio.
• Kanada vakar panaikino oro 
žinių cenzūrą. Dabar Chicagos 
laikraščiai vėl galės skelbti ži-. 
nias apie giedras ir audras įvai
riose Kanados dalyse.
• Du chicagiečiai, 32 metų Leo 
Hord, 419 W. 66th st., ir Benja- 
min Malinowsky, 22', nuo 3017 
Farrell Street, buvo nuteisti ka
lėti 60 dienų už neatsargų važia- 
vimą. Malinowski sudaužė auto
mobilį ir įvažiavo į namą prie 
3355 S; Morgan.
O Dr. William H. Muncy iš 
Providence, Rhode Island, kal
bėdamas akių, nosies ir ausų li
gų specialistų konvencijoj, Pal- 
mer House viešbuty], padarė į- 
domų pareiškimą, kad papras
tas mieles bus galima naudoti 
sifilio gydymui. Dabar daromi 
Įjendymai, sako Dr. Muncy, ro
do, jog mielės su aršeniku su
stabdo smegenų ir nervų sifilio

pagalba, pasisekė piktadarį su
imti.
• St. Elizabeth ligoninėje mirė 
2 metų kūdikis, Dominic Maz- 
zie, nuo 1327^. Spaulding. Kū
dikis užsinuodijo. Jis ..įsidėjo 
burnon ir čiulpė iš švyno pada
rytą kareivio figūrėlę.
• St. Mary ligoninėj guli suny 
kiai sužeistas 7 metų berniukas 
Jiinmy Wojda, nuo 2024 Crys- 
tal Street. Apylinkės berniukai 
užpuolė mažą Jimmy jį skau
džiai sumušė, apspardė ir pali
ko jį ieloj. Pabaigai, jie šokinė
jo ant jo pilvo.
• 27 metų Mrs. Mary Strauss, 
4164 Drexel avenue, užsivilko 
“shorts” ir išvažiavo dviračiu 
pasivažinėti. Tai buvo rugp. 1. 
Kai ji grįžo namo, jos 30 me
tų vyrui Charles striuki žmonos 
rūbai labai nepatiko, jis ją iš
barė, užrakino duris ir atsisakė 
įsileisti vidun. Vakar ji skundė
si teisėjui J. F. Bolton, kad per 
dvi paras turėjo vilkėti “shorts” 
kol jai pasisekė teismo keliu rū
bus išgauti iš vyro. Teisėjas jai 
suteikė divotsą.
• Pirmadienį Chicagoj prasidė
jo savaitė ‘‘Kovai su gaisrais”. 
Savaitės atidarymui, Chicagos 
profesionalių moterų sąjunga 
pareiškė norą pavažinėti ugnia
gesių laivu “Fred A. Busse”, su
kėlimui ūpo, savaites rekliama- 
vimui, etc. Vakar visos ekskur
sijos narės gulėjo lovoj. Beplau- 
kiodanios po ežerą ugniagesių 
laive, visos gavo juros ligą.

• Už kelių savaičių iš kalėjimo 
bus paleistas buvęs Chicagos 
gengsterių “karalius” Al C.apo- 
ne. Jis jau atsėdėjo pilną ter
miną. Jo šeimynos nariai vakar 
kalbėjo, kad Capone negrįš Chi- 
cagon, bet tur būt apsigyvens 
Palm Islande, Floridoj, kur jis 
tebeturi rezidenciją.
• Prie State ir Madison, “t.*rš- 
čiausio judėjimo kryžkelės pa
saulyj”, 33 metų piktadaris Cla- 
rence Stierwall apiplėšė avali
nės krautuvę. Pasiėmė $250.00. 
Tai buvo apie 40 po pietų. Už 
kiek laiko policijai, su praeivių

Sa-Įg:

Laimingai Grįžo 
Iš Lietuvos

BRIGHTON PARK. — Biz
nierius N. Abaraučius ir su
nūs, kurie užlaiko valgomų daik
tų krautuvę, 4600 So. Fairfield 
Avė., praeitą vasarą buvo iš
vykę atostogų Lietuvon ir ten 
išbuvo tris mėnesius, šiomis 
dienomis laimingai sugrįžo Chi- 
cagon ir vėl prižiūri savo biz
nį. I

* Kelionę į abi puses turėję 
labai smagią, o atostogaudami 
Lietuvoje turėjo labai links
mus laikus.

Nors rengiantis grjšti atgal 
Amerikon buvo nesmagumų dė
lei karo, bet palyginus visus 
smagumus su nesmagumus, tai 
atostogas galima pavadinti la
bai smagiomis. P. B.

East Chicago 
Atmetė Valdžios 
Statybos Programą

Nenori miliono dolerių

East Chicago, Ind., miesto 
taryba 6 ba’sais prieš 3 atme
tė federalės valdžios namų sta
tybos administracijos siūlomų 
vieną milioną dolerių išnaikini
mui miestelio lūšnų distrikto. 
Federalė valdžia norėjo tuos 
pinigus sunaudoti statymui pa
vyzdinių namų East Chicagoj.

Vietos valdžą kontroluoją de
mokratai aiškina, kad Washing- 
tono pasiūlymui priešinosi pen
ki republikonai, kurie kontro
liuoja miesto statybos taryba.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

* z
Vardas-pavarde ......................................................................

Antrašas ..... A...... ........ *....... ...........................................

Telefonas

Aukštis: .

Užsiėmimas

Amžius

coliai. Svoris: sv.

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko

SOVIETŲ ARMIJA SU TANKAIS KARO PABŪKLAIS “LAISVINA” LENKIJOS Parašas




