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Lietuva Po Sovietų Protektoratu
GENEROLAS KRIVITSKY LIUDIJO 

DIES KOMITETUI
STALINAS LIKVIDAVO 35,000 RUSIJOS KARININKŲ

. WASHINGTON, D. C., spa
lio 11. — Buvęs Stalino šnipų 
vadas vakarų Europoje, gene
rolas Krivitsky, trečiadienį liu
dijo Jungt. Valstijų atstovų rū
mų ne-amerikoniškai veiklai ty- 

‘ rinėti komitetui.
Krivitsky aiškino, kad 1937 

metais Stalinas likvidavo 35,- 
000 raudonosios armijos kari
ninkų. Stalinas pasiuntė tarp 
300,000 ir 400,000 komunistų 
partijos narių ištrėmiman.

Nuo Lenino, mirties, aiškino 
Krivitsky, Stalinas kovojo viso-

kią opozicijos formą.
Jis likvidavo ne tik Rusijos, 

bet ir svetimų šalių komunis
tus. Sušaudytas Vengrijos ko
munistas Belą Kun. Nudaigoti 
vokiečiai komunistai Hans 
Heinz, Hans Keipenberger, Rem- 
le ir Max Hoeltz. Likviduota 
eilė lenkų komunistų vadų.

Krivitsky pasakė, kad tikrai 
nenustatyta, kiek svetimų ša
lių komunistų Stalinas pasiun
tė į amžinos ramybės karaly
stę, bet jų skaičius siekia šim
tus.

Darbininkai graso 
streiku Chryslerio 

korporacijai
DETROIT, Mich., spalio 11. 

— Chryslerio automobilių kor
poracija paleido iš darbo apie 
22,000 darbininkų, bausdama 
juos neva už tinginiavimą. Tre
čiadienį darbininkų unija pain
formavo valstijos vyriausybę, 
kad į 5 dienas, jeigu korpora
cija nesiliaus persekiojusi dar
bininkų, bus paskelbtas strei
kas visose jos įnfbnėse, kurios 
samdo apie' 55,000 darbininkų.

Taika ir organizavi 
mas darbininkų — 
vyriausios C.I.O. 

temos Antradienio vakare, spalio 10 d., Rusija it Lietuvb. pasirašė nutartį, pagal kurią Vilnius grą
žinamas Lietuvai. . L - ' < '< -

PASIRAŠYTA RUSŲ-LIETUVIŲ SUTARTIS 
Lietuva gavo Vilnių; rusų kariuomenė 

stovės Lietuvoj
• MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 11. — Antradienio vaka
re, spalio 10 d., sovietų Rusi
ja ir Lietuva pasirašė abipusės 
pagalbos sutartį.

Pirmiau panašias sutartis pa
sirašė Estija ir Latvija.

Pagal sutartį Lietuva gavo 
Vilnių ir plotą Vilniaus krašto. 
Gautoje teritorijoje, sakoma, 
gyvena tarp 500,000 ir 600,000 
žmonių.

Lietuva sutiko leisti raudo
najai bolševikų armijai pasta
tyti savo garnizonus šaly.

Kur bus pastatyti rusų gar
nizonai ir kiek kariuomenės 
Rusija laikys Lietuvoje, -nusta- 
tysianti tam tikra 'komisija.

Rusija parūpins Lietuvai ka
ro reikmenų.

Rusijoj karo stebėtojai reiš
kia nuomonę, kad rusų-lietuvių 
susitarimo pasėkoje prasidės 
intensyvus stiprinimas Lietu
vos rubežiaus, kuris siejasi su 
Vokietija.

Rusija nuomuos kariuomenei 
bazes iš Lietuvos. Bazės skai
tys priklausančios Lietuvai. 
Tačiau, sako politikos stebėto
jai, kaip Estija ir Latvija, taip 
Lietuva fa^tinai pateko po so
vietų Rusijos protektoratu. Nes 
tūkstančiai rusų kariuomenės, 
jurų ir, oro laivynams bazės 
tose šalyse, planai statyti ir, 
žinoma, kontroliuoti tvirtoves 
reiškia protektoratą.

Prancūzai atrėmė 
vokiečių atakas > '

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 11. — Nuo pereito sekma
dienio vokiečių lokalės atakos 
pasidarė dažnesnės ir intensy
vesnės sektore tarp Moselle 
upės, prie Luxembourgo, ir 
Saarbrueckeno.

Atakos buvo ypač intensy
vios naktį į trečiadienį. Ke
liais atvejais Vokiečiai prisiar
tino francuzų priešakines pozi
cijas ir rankines granatas pa
vartojo.

Visos atakos, francuzai sa
ko, buvo atmuštos. Bet karinin
kų tarpe reiškiasi nuomone, 
kad tenka laukti dar smarkes
nių atakų. Jie mano, kad iki 
šiol vokiečių darytos atakos 
buvo tik išmėginimas, kaip 
stiprios esančios francuzų po
zicijos. Francuzai mano, kad 
vokiečiai ruošiasi stipriam ofen- 
syvui artimoj ateity.

SAN FRANCISCO, Cal., spa
lio 11. — Antradienį čia pra
sidėjo Industrinių Unijų Kon
greso (arba C.I.O.) antra me
tinė konvencija. Atidarydamas 
konvenciją John Lewislpasakė, 
cad C.I.O. dabar turi 4jp0D,000 
narių. Jis pranašavo, kad į pen
tis metus C.I.O. turės 10,- 
000,000 narių. ? ,

Kart ’ kartėmis Lewiš akcen
tavo reikalą organizuoti neor
ganizuotus darbininkus. Pabrė
žė, kad Amerika neprivalo bū
ti įvelta į karą. Tačiau nė kar
to jis neužsiminė apie derybas 
su Amerikos Darbo Federacija 
unijų taikai atsteigti.

Suomijos gyventojai 
evakuojami iš miestų

HELSINKIS, Suomija, spa
lio 11. — Suomių delegacija 
trečiadienį atvyko į Maskvą iš
rausyti Stalino reikalavimų, 
taip atvyko pirm jų estai, 
viai ir lietuviai.

lat-

kad 
rei-

ADF konvencija rei 
kalauja pakeisti 
Wagnerio aktą

Bet suomių vadai sako, 
jie kariaus, jeigu bolševikų 
<alavimai bus persunkus pakel
ti. Suomijos nedidelis, bet mo
derniškas laivynas sukoncen
truos pakraščiuose. 250,000 ka
riuomenės mobilizuota. Pasie
nis su Rusija stiprinamas. Iš 
miestų evakuojami 
vaikai ir ligoniai.

Suomiai sako, kad 
lija žūti kare, negu 
rusams į vergiją.

spalio 
Fede- 
balsu •r

CINCINNATI, Ohio, 
11. — Amerikos Darbo 
racijos konvencija didele 
dauguma užgyrė Federacijos
vadų reikalavimą pakeisti J. 
Valstijų Darbo Santykių Aktą, 
kurio autorius yra senatorius 
Wagner.

Vengrijos vokiečiai 
nenori grįžti 

į reichą
BUDAPEŠT, Vengrija,' spa 

lio 11. 
į reichą iš Pabaltijo

KARO ŽINIŲ Vokiečiai netenka 
? ..:SĄTRAUKA

Graso daugiau įmo 
nių uždaryti

vilties susilaukti 
greitos taikos

Hitlerio talkininkai 
veikia Anglijoje

PARYŽIUS, Francuzija, spa- 
^Gąutomis Paryžiuje 

ris^sakė savo ge-
Vokiečiai gabenami lio 11. — ^Gą

» valstybių. | žiniomis Hitlęr 1 ’ 
Hitleris planuoją pargabenti į1 nerolams atiiųtPiš francuzų Vo 
reichą vokiečius ir iš Balkanų kieti jos teritoriją, kurią • šie 
valstybių — Rumunijos, kurioj 
esama apie 750,000 vokiečių;
Jugoslavijos, kur yra apie 500,- 
000, ir Vengrijos, kur taipgi 
priskaitoma. apie. 500,000 vokie
čių. ’ . ? . .

Vengrai: pritaria Hitleriui ši
tame sumapymęį.Tačiau patys 
Vengrijos vokiečiai žiuri kfa 
taip. Dalyką^ toks, kad dauge
lio Vengri j b^ vokiečių protėviai 
apsigyveno čia jau prieš 2Q0 
metų. Vokiečiai Vengrijoje tu
ri geras farmas, kiti yra pra
sisiekę biznieriai, dar kiti už
ima 'vietas vyriausybėje. Ven
grijos vokiečiai abejoja, ar jie 
gaus tokias gyvenimo sąlygas 
reiche, kokias šiandien turi 
Vengrijoje.

okupavo nuo karo pradžios. To
mis pačiomis žiniomis vokiečiai 
planuoja pulti Francuziją per 
Holandiją, Belgiją ir Šveicari
ją* . o
. r ---- X---- X----'X—
• ■' ■ ' "■ . !

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio “Il.C— Apsiginklavę automa
tiniais šautuvais ir rankinėmis 
granatomis vokiečiai atakavo 
nafytį j tręčįadienį,francuzų po- 
zicįjas., Francuzai sakosi atmu- 
šę atakas.

. —X—X—X—•'

HELSINKIS, Suomija, spalio 
Tūkstančiai civilinių Suo-

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 11. — Kalbėdamas antra
dienį per radiją Francuzijos 
premjeras Daladier pareiškė, 
kad Francuzija ir Britanija ka
riaus iki Vokietija sutiks duo
ti aiškių garantijų, kurios už
tikrintų patvarią; taiką.

Turėdami omenėje Daladiero 
kalbą, painformuoti naciai pri
pažįsta, jogei artimos taikos 
sunku tikėtis, jeigu ir Brita
nijos premjeras 
parodys tokią 
kaip Daladier.

Chamberlain 
rio pasiūlymą 
dienį, 
tui.

Chain berlain 
pat laikyseną,

atsakys į Hit?a- 
taikos ketvirtr- 

kalbedamas parlamen-

DETROIT, Mich., spalio 11. 
— Chrysler automobilių korpo
racijos viršininkai trečiadienį 
įspėjo, kad visos jos įmonės ir 
kai kurios Briggs Manufactur- 
ing Co. dirbtuvės taps uždary
tos, .jeigu nepavyks su darbi
ninkų unija susitaikyti.

Jau dabar 22,000 darbininkų 
yra paleista iš Chrysler korpo
racijos įmonių. Korporacijos 
viršininkai sakosi paleidę dar
bininkus dėl to, kad jie suži- 
niai dirbę povai.

Darbininkų atstovai aiškina, 
kad greitesnio darbo negalima 
tikėtis, nes darbas, naujus mo
delius dirbant, iki darbininkai 
apsipranta su juo, būna pova- 
lesnis. Darbininkai sako, kad 
kompanija mėgina užkergti 
jiems pagreitinto darbo, “speed 
up” sistemą.

LONDONAS, Anglija, spalio 
11. — Pacifistai, komunistai ir 
nacių šalininkai slapta platina 
Anglijoje lapelius, reikalauda
mi taikos su Hitleriu.

Valdžia pradėjo gaudyti la
pelių platintojus.

Laukia Iroouois lai 
vo New Yorke

NEW YORK, N. Y., spalio 
11. — Trečiadienio vakare lau
kta New Yorke laivo Iroguois. 
Vokiečiai buvo įspėję, kad tal
kininkai planuoją laivą paskan
dinti ir kaltę dėl paskandini
mo suversti ant Vokietijos.

Estijos kabinetas 
rezignavo

moterys,
h ‘ 7 ’

jie beve- 
pasiduoti

Hitleris Įsakė atsi
imti prarastą žemę

TALINAS, Estija, spalio 11. 
— JEstijos ministerių kabine
tas, kurio premjeru buvo Kaarle 
Eenpalu, rezignavo. Rezignavi- 
mas paskelbtas trečiadienį.

Manoma, į naują kabinetą 
įeis asmenys, kurie dalyvavo 
paskutinėse estų-rusų derybos 
ir kurie iki šiol turėjo arti
mesnį kontaktą su rusais, ne
gu buvusioji vyriausybė.

Sovietų Rusijos kariuomenė 
įžygiuos Estijon spalio 18 d. 
Pranešama, keturi rusų karo 
laivai plaukia į Estijos . van
denis “draugišką vizitą” estams 
padaryti.

11. •
mijos gyventojų išgabenta iš di
džiųjų šalies miestų. Miestuose 
ant namų stogų pastatytos 
priešlėktuvinės patrankos. Suo
mių kariuomenė Rusijos pasie
ny, o jų delegacija atvyko į 
Maskvą deryboms su Stalinu.

, — X X X—

BRŲSSELS, Belgija, spalio 
11. — Belgijoj kasamos tran
šėjos. Belgai bijo, kad vokie
čiai mėgins briautis į Francij- 
ziją per jų žemę. ,

—x—x-—x—
LONDONAS, Anglija, spalio 

11. — Britanija pasiuntė į 
Francuziją 158,000 kareivių. Jo
kia nelaimė transportų neišti
ko.

Švedai ir suomiai 
prašo talkinin

kus taikytis
Nutarė boikotuoti 

Rusijos prekes

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 11. — Čia gauta prane
šimų, kad šiaurės Europos val
stybes, ypatingai Švedija ir Suo
mija, prašo talkininkus taiky
tis su Vokietija, švedų ir suo
miu argumentas, esąs, kad Hit
leris sulaikytų Rusijos ekspan
siją, jeigu jam nereikėtų ka
riauti vakaruose su britais ir 
francuzais.

KAUNAS. — • Nors abudu 
Lietuvos cukraus fabrikai grei
tu laiku pradeda gaminti cuk
rų iš šių metų cukrinių runke
lių derliaus, tačiaus, atsargos 
dūliai, užpirkta cukraus ir už
sieniuose. Jau Liepojun atga
benta 13,000 maišų po 100 kg. 
maišas ir dar laukiama apie 
7,500 maišų, šiemetinis musų 
cukrinių runkelių derlius yra 

, atrodo geresnis už

CINCINNATI, O., spalio 
11.—Amerikos Darbo Fede
racijos konvencija trečiadie- neblogas, 
nj nutarė boikotuoti Rusijos'pernykštį. Viso šiems metams 
prekes. Boikotas paskelbtas ’ cukraus runkelių yra kontrak- 
Vokietijos prekėms prieš 
ketverius metus tapo patvir
tintas. Taipgi patvirtintas 
boikotas Japonijos prekėms.

tuota 180,000 tonų.
KAUNAS. — Kauno ir pro

vincijos knygynuose išpirkti vi
si Europos žemėlapiai ir kny
gynai gavo telegrafu užsakyti 
didelius žemėlapių kiekius Vo
kietijoje ir kituose kraštuose.

ŠIAULIAI?
džiaut miesto gatves rasta daug 
labai senų archeologinių radi
nių, kaip tai žalvarinių apyran
kių, smeigtukų, platus geležinis 
kardas ir kt., kurie, spėjama, 
yra iš 4—8 amžiaus.

Bulgarija ir Vokieti 
ja pasirašė sutartįHELSINKIS, Suomija, spa

lio 11. — Iš Helsinkio, Viborgo 
ir iŠ kitų didesnių Suomijos 
miestų, ryšium su karo pavo
jum, išvežta daugiau nei 129,- 
000 moterų, vaikų ir senių.

—X—X---- X----
f MĄRSEILLE, Francuzija, 

spalio 11. — Francuzijos lai
vyno vyriausybė paėmė 21 pre
kybinį laivą ir areštavo 6 as
menis. Areštuotieji yra kalti
nami tuo, kad mėgino parduo
ti francuzų laivus svetimoms 
šalims,

Čia begrin-

LONDONAS, Anglija, spalio 
11. — Vokietija ir Bulgarija 
pasirašė prekybos sutartį. Ęul- 
garijaz, pasižadėjo eksportuoti 
žaliavas į Vokietiją, o pastaro
ji sutiko mokėti joms grynais 
pinigais — auksu, sako prane
šimas iš Sofijos, Bulgarijos so
stinės.

—-X—X---- X----
WASHINGTON, D. C., spa

lio 11. ■— Valstybės sekreto
rius Cordell Hull, kalbėdamas 
užsienių prekybos konvencijai 
pasakė, kad jis mano, jogei J. 
Valstijos išsilaikysi neįveltos į 
Europos karą.

• ——X—X——X——
LONDONAS, Anglija, spalio
U.— Britanijos reikmenų 

parupinimo ministeriją ir so
vietų Rusijos delegacija pasira
šė sutartį, pagal kurią britai 
gaus Rusijos miško, o rusai 
gaus britų gumos ir cinos.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 11. — Gautos antradienio 
vakare Paryžiuje informacijos 
iš Vokietijos teigia, kad Hitle
ris įsakė savo generolams at
imti iš francuzų tą teritoriją, 
kurią šid užkariavo. Pasak Hit
lerio, yra negarbė • vokiečių ar
mijai, kad francuzai užėmė Vo
kietijos teritoriją. '

Kitas dalykas. Vokietijos ge
nerolai planuoja briautis į 
Francuziją per neutralias šalis 
— vakaruose per Belgiją ir 
Holandiją, o rytuose per Švei
cariją. Tai betgi nereiškia, kad 
vokiečiai pradės šitą ofensyvą Australijos ir Naujosios Zelan- 
artimoj ateity. Ofensyvui jie“ 
pasirinksią tokį momentą, ku
ris atrodys jiems parankus.

Ruoš Britam jai avia
torius Kanadoje

riuomene likvidavo

SAN FRANCISCO, Cal., spa
lio 11. — Industrinių Unijų

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nno 8 vaL 
ryto Iki 8 vaL vakaro.

—NAUJIENŲ ADMIN.

LONDONAS, Anglija, spalio 
11. —- Sir Kingsley Wood, Bri
tanijos oro ministeris, paskel
bė antradienį, kad Kanados,

dijos valdžios sutiko kooperuo
ti paruošime lakūnų reikalingų 
Britanijos imperijai.

BERLYNAS, Vokietija,. spa
lio 11. — Vokietijos lėktuvams 
įsakyta atakuoti britų laivyną likų kunigų, taipgi 
patruliuojanti jurą. bažnyčios poptį'

Sekmadieniais 
NAUJIENŲ RASTINE 
bus 
ATIDARYTA 
nuo 9 vaL ryto iki 
1 vai. popiet

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja: *

Giedra;
5:58 v. r.

šalčiau; saule teka 
leidžiasi 5:16 v. v.

C.I.O. gavo preziden 
to atsišaukimą

, x —X-—X—X—

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 7 rr- Ruąų laikraštis 
“Bezbožnik” praneša, kad Len- Kongreso konvencija trečiadie- 
kijos okupavimo metu rusų ka- nį gavo prezidento Roosevelto 

daug kata- prašymą atsteigti organizuota- 
pravoslatų me Amerikos darbininkų judė

jime taiką.
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(Tęsinys) obelį, kurios vaisius mažas 
Vincukas labai mėgęs...

Dr. V. E. SIEDLINSK1 
DENTISTAS

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

TeL Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad., Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayett* 365*

KAIMAS, KURIAME GIMĖ IR AUGO DR 
VINCAS KUDIRKA

Dabar sodyba jau ne ta. Gyv. namas perstatytas, tvarto tik sienos likę. Tik kluonas išsilaikė iki šių laikų ir tai tik todėl, kad labai brangi statybinė medžiaga. Bet ir kluonų pavasarį griausime, 'nes kitaip— jis pats sugrius. Toks jis senas ir netvirtas. Tačiau vis tik visi trobesiai yra senose vietose, kaip buvo dr. Kudirkai gimstant ir augant. Senis Girai tis atsimena kiemo sode
j Dr. Karolis Nurkaitis 

AKIŲ GYDYTOJAS Prirenka akinius atsakančiai ir sąžiningai.
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

RAŠOMAS
MAŠINĖLĖS 

VISŲ IŠDIRBYSC1Ų 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas

Mašinėles
$15.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnybą

WAGNER
TYPEVVRITER 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
*

Maža Lietuvoj kaimų, ipaia sodybų, kurios galėtų pasigirti tolęia puikįa gamta, kaip se
na dr. Vinęo Kudirkos tėviškė. 
Miškąą, tarytum didžiulė pa
saga, iš trijų pusių supa kaimą, nenutoldamas niekur toliau, kaip per porų tūkstančių metrų nuo buvusios Kudirkų sodybos, o ežeras stingsta ledu prie pat trobesių. Miškas vasarų sužaliuoja, jis ošia vėjuotomis dienomis, ir jo ošimas ateina pet iki pačios sodybos, kur susilieja su tyliu ežero šniokštimu. 'Per 80 metų tas miškas nepaslinko net vienų Ipėdų pirmyn, ar atgal, ežeras j nei kiek nenusekė, tik anksčiau kaimo sodybos buvo apaugusios didesniais medžiais ir vasarų nuo medžių žalumo virsdavo žaliu dideliu medžių kūgi u. Netenka abejoti, kad tas miškas, ežeras, gražiausios sodybos daug prisidėjo iš dr. V. Kudirkos išugdyti menininkų, kad paliegusi sveikata, kuri neišlaikė žiaurių Kudirkos gyvenimo sųlygų, buvo jam ne įgimta.—Jau toks Kudirkų likimas, kad jie žlugo nuo žmonių, su kuriais daktaras kovojo, — kalba senukas.—Ana rusai kalėjimuose nusmaugė daktarų, o žydai jo brolį išvarė iš namų. Aš šneku teisybę, šitas ūkis tuomet buvo didelis, 70 margų. Senis Kudirka jį pavedė sūnui Motiejui,

dais. O Motiejus buvo lengvu budo, n^ėgdavo išgerti ir greit pasigerdavo. Būdavo . užeis į Abraomo švayco karčiam^ i^il viškiuos, o tas tik laukia Į<u dirkos. Ir taip vargšas prasi skolino Pilviškių žydams ... O paskui žydai: “Na, Motiejau, kulk javus, man reikia pinigų. .. Kudirka matė,r kad juo toliau, juo* ląbiau skursta ūkis, kad jis skęsta vis giliau sko-

NAUJIENOS, Chieago, IU.
■' ’ ■■ :l* V,1’. ■ y • ‘i ' < ,u , .

KELIONĖ J AŠARŲ KLONĮ IR KITI

m
. Apie vėjo sėjimųKas sėja vėjus, tas piauna audrų, šiame ašarų klonyje ir man teko priimti “lekcijų”, uždavinį, kų aš studijavau per 14SĮjA seimasBirželio 27 d. 1938pats Wyoming klųpis, Germyn1 mėnesių po apleidimo šio Wy- 1 • 1 A- v 1 • 'viešbutis. ../■jfeipfąfev/pp' kąięei,spiąįng klęnid.. Ir čia aš manauose ir cac as len zyc ai $ą- |ai^tros įuįosv'^nsį^ktį po dęJpatęikti savo išpažintį, kiek aš rosi ( rųscsm gaspac oriai jo §įneį Ąrųbiajįį kaiiibarys. čia buvau apviltas per musų taip namuose, ai a aš nupir au i seį.mas;<GraŽi^vetainė, vh vadinamus tautininkus. Tas ap- jo ūkį, ir jis išvažiavo į Ameriką. Dabar jau jis miręs. sur sienos, Wgų niekur nėra, vylimas mane kankino per vi- Švifesds-lėmpdsv visos paslėptos, sų praeitų laikų, ir tik dabar aš—Ir aš turėjau bėdų ,su žy- tik spinduliai Jtryška lyg iš užftd nusivylimo paslaptį pateik- ’ ' ' ' > įpratę čia debesų. Svętųmėg -atmosferą' siu gale šio savo rašinio, kadAle aš į dirbtinė. Qra<į tWąs ir skanus 'galėčiau palengvinti savo sųži- svetainę nę. '

’ ’tl- 'J':. ' _ 2 •

(}ąis, kurie buvo jųustis, kaip naniie. greit su jais susitvarkiau: ir vėsus, Įėj$k| šių svetainę kvarcui išmokėjau 1200 rub- jautiesi eęųsį kokioje gralių, (įviems žydams po 400 ru< žioje požeminėj^ t^Wv.eje, lyg bliu ir vienam 300 rublių. Mo- kokiame mitiškaih|' dievnamy- •• ’ 1 ’ Jąiitiesį ėšųs41 pašauktas įašarų klonį kokįos tai malonios ir vėl rūsčios jėgos, kad čia galėtum pateikti sųskaitų iš savo praeities darbų. Ir vėl priimti nuosprendį pagarbos, jeigu užtarnavęs. KitM rūsčios ir karčios paniekos už nemokė j imu bei nesugebėjimų viename ar kitame savo pareigas atlikti. Čia atrodė lyg teismavietė, kur teisėjas nėra vienoje ypatoje, bet visame, lietuviškojo patrijo- tiškumo jausme. Ne vienas čia nubraukė sau ašarų gavęs pagarbos diplomų, kad už jo gerus darbus jam padėkos žodis

tiejaus skolų. Už šitų ūkį aš je. ąuinokėjau 9000 rublių, bet Motiejui teko tik kiek daugiau, kaip trečdalis.Kųi Kuncailis šitų ūkį pirko iš Motiejaus Kudirkos, dr. V. Kudirka jau buvo miręs, jis nebesulaukė savo tėviškės tragedijos. O Kuncaitis tik iš kalbų buvo girdėjęs, tų cicilikų kilus iš šitų namų.Seniausias kaime žmogus kaimynas Giraitis prisimena, kaip Kudirka lankęs pradžios mokyklų. Kudirkiukas labai geraį mokęsis, ir mokytojas jį gyręs plačioj apylinkėj. Ale gimnazijon išlaikęs blogiau, negu Brazauskų kunigas, žmonės šnekėję, kad Kudirkos tėvas nespėjęs “patepti” gimnazijoj ...Tėvai norėjo, kad Vincas

»•

2Z_’LJ„i, kuris turėjo išmokė- t>ldų kunigu, o Vincas iš mų- ti dalias ir 500 rublių tėvo pą-|^ensx nemėgo kunigų. Kai jis

.1
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CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

. Telefonas PORTSMOŲTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiaa ............................ “
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

darytų skolų. Motiejus vedė žmonų, žadėjusių 3000 rublių pasogos, bet pažadai liko paža-

ŠAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY F* M 
10 Węst 18th Street 

Į vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na- 
apšildymo reikmenų (pląnt) gą- “
ru arba karštu vandeniu šildomą.

---------------------------------- i---------------------------------------------- -------------------------------------------------- . . J
* V -F
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Nereikia pinigų {mokėti—36 mė
nesiai išplūdę’imuį—žema palū
kanų kaina. Lietuvis salesmanas

0

Atdara vąkąrąis iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

jį nirnvmTj..iiir

žmogaus skonį toliau sesijas ankyti. Kas buvo Chicagos seime, neužmirš jo niekados dėl o audringumo. Kas buvo Detroito seime, tas neužmirš jo rimtumo. Kas buvo Clevelando seime, jubiliejiniame 50 metų SLA sukaktuvių seime, tas girdėjo tas gražias kalbas pirmoje ir antroje sesijoje, tuos auksinius pažadus mylėti ir gerbti brolis brolį, būti ištikimu SLA nariu. Bet kas atmena trečių ir ketvirtų sesijų, tas gali jaustis apviltas. Tad Scrantono seime aš buvau be galo apviltas ir va kodėl.(Bus daugiau)

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

Vak. Nedėlioj pagal susitarimą, 
Ofiso Tel.: YĄRDS 4787 

Namų Tel: Prospect 1938

Garsinkitčs “N-nose
AKIU SPECIALISTAI

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.Seimų ypatumaiPaties seimo posėdžius pilniausia aprašė “Naujienų”, korespondentai Iš Pittsburgho brolis Bakanas aprašė visas Seimo sesijų eigas. Iš Toronto, Kanada, sęsuo Yokubynienė savo gabia . plunksna piešė visa seimo gražiųjų išvaizdų ir jos pastebėtus seime nuotykius. Tad praslinkus tokiam laikotarpiui nemanau kelti naujas svajones iš SLA seimo pačių sesijų. Pačių seimo sesijų ypatybės, kuriose tenka bent kam buti-dalyvauti. Jausmas pas žmogų kyla lyg kad žmogus U mokyklos vaikas. Kleivos akys 
_ , - 1 utita isoinoffskaitytum knygą, ir versdamas

1 1 Y? 1 1 YX • X VALANDOS: nuo K ryto iki 8 vlakštas po lakšto vis surastum Nedėlioj tiktai pagal susitarimą kų lokio įdomaus. Taip SLA Daugelyi atsitikimų akys atitaiso seimuose. Leidžiant sesiją po ro0’ pigia" k,“»labo visų. Smagu tam, kųs sėja sesijos, vis kų tokio naujo ga- Į *71*2 fh A 1 L HA grūdus, nes jis valo ir kviečius. Įima pasirinkti, Vci° nOUtn ASiliano A V.
• I ■■■* II ■■■*/«■■« !■■■ 1111 I 1  I w

DR. VA1TUSH, OPT 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama

'atitaisomos.
VAL.^NDOS: nuo Iv ryto iki 8 vsugraudino jo' jausmus ir paskatino jį dirbti ir toliau dvi

pabėgo iš kunigų seminarijos, tėvai jo pradėjo visai neremti ir nenorėjo, kad jis mokytųsi.Dr. Kudirka dažnai par- \vykdavęs iš Naumiesčio į tėviškę, čia sueidavęs sų žmonėmis, atveždavęs 'jiems' draudžiamų knygų, kalbėdavęs a- pie ūkių tvarkymų, apie laukų darbus. Bet žmonės nemėgę Kudirkos, nors jis buvęs labui geras ir butų “dūšių” atidavęs žmonėms. Tada žmonės labiau, negu dabar, klausė kuųigų, p kunigai nekentė dr. Kudirkos ir dažnai iš sakyklos jį kolįo- ję.Tie žmonės visko prikalbėdavo apie daktarų, ir jo draugams Andziuliams ir kt. būdavę sunku jį apginti. Už tat daktaras daug kalbėdavęs žmonėms, pasijuokdavęs, kad
jų sermėgos jam gražiau 

atrodančios, negu ponų 
drabužiai,ir žmonės mylėdavę daktarų, kol jis būdavo jų tarpe.Atokias ir dar kitokius bas žmonės kalba plačioj sžerių kaimo apylinkėje, iiinindami

Didįjį Varpininką.Paežerių kaimas didelis, jame gyvena daug stambių ūkininkų, kurie kasmet priaugina daug javų, gyvulių, cukrinių nmkelių, daug pieno pristato i pieninę. Kiekvienas ūkininkas turį apsčiai bėdų ir rupes- 5ių, apie kuriuos šneka kiekviena proga. Tačiau net laikraštininkai šitame kaime nesinori klausyti ūkininkų skundimosi derlium, žemom kainom, mokesčiais, samdiniais ir kt.» kai žmonės mielai kalba apie Htų didįjį Vincų Kapsų.“L.(GALAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

' „ DIENA IR NAKTį ‘ ■ 

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

1 Telefonas LAFAYETTE 0727

T~• koplyčios visose 
JL_V d 1 Chicagos dalyse

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Of’saš ir Akinių Dirbtuvi 
75f Wcst 35tb Street 
krmpas Halsted St.

Valandos: ,nuo ,10 iki.4. nuo .6.iki,.8 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAĮ 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

kąl: Pa- pri-

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALY81

NARIAI
i

Chicagos,
Cicęro
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

Ambųlance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

J. LIULEVICIUS
4348 S, Californią Avenuę Phone Lafayėtte 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YĄRDS 1419
-................  . ■ l». II , . ................. ..... ■ 1. ,11 .. ..........................................................

I. J. ZOLP Phone Yąrds 0781
1646 We«t 46th Street ' ' Yąrd* 0783

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS K CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK fili

Kiti LletuvUl l>»kUr»l

Dr, Markeris
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietn 
ir nuo 6 iki 8 vakarą 

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 8338 
Rez. Hyde Park 3398 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

G900 So. Halsted St.
Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vai 

išskyrus ‘r

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. x PROSPECT 6737 
Namų Tel. VIRGINIA 2421

KITATAUČIAI

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.

DR. HERZMAN
Gerai1'lietuviams žinomas per 38 

metus kąipo patyręs gydytojas chi
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. ISth 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 3118
Rezidencijos telefonai:

Superio^c.9454 ar Central 7484

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nędėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. Californią Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Vlrglnia 0038.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE •
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Dąmen. Hemlock <699

—•   • -------------- - — —-f-------------- * . . -. -

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 
NaipU telefonas Ęrunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Mayrice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 17

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI'
K. P. G U GI

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

Miesto 
Kamb. 
Namų

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 8818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chieago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 8781 
Valandos: 9 ryto iki 8 vakaro

T

o Phone Ląfayette 8024

2309

Vardas ir pavardė.

Adresas.

Miestas ir valstija.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT PEPT, 
| 1739 So. Halsted St, Chfcago, BĮ.

Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No....

PATTĘRN 3209
2309—Kūdikio vežimėlio mėgstąs užklotas ir ,paduškelė.

į ANTHONY B. PETKUS
i 16834 Sp. We$tęrn Avę. tf Phone Groyęhill 0142 

South 49th Court Cicero Phonę Cicero 2109

Office and Res. Phone Haiumet 747?
Office Hours:2-4 p. m 7-8:38 p.tp

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Streel

LACHAWJČZ IR SŪNUS
Phone Canal 2515

Tel. Pūliniui 1278

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

— ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė.

' A . » ..v

S*

Miestas virsta dykumaMARIJAMPOL®. — Mari- jampoliečiai neatsimena kitos tokios šiltos ir sausos vasaros, kokių kenčia šiemet. Dėl nuo? Jotinių sausrų visos gatvės tiek išdžiuvusios, kad užtenka tik jomis pravažiuoti vežimui, ir debesys dulkių plauko gatve je.
Tel. Yards 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 Dd 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Oftso tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

Remkite fios, kurie 
g-arsinasi 

NAUJIENOSE”



Ketvirtadien., spalių 12,1939

domus Dokumentas
(Atsiųsta iš Lietuvos)

Jo Ekscelencijai, 
Ponui Žemes Ūkio Ministeriui. 
(per Gruzdžių Gyvulininkystės 

mokyklos vice-direktorių) 
Gruzdžių dvaro ir žirgyno 

darbininkų.
1932 metų pavasario žemės 

ūkio mokyklos mokėjo lauko 
darbininkams po 30 lt. mėn. ir 
davė ordinariją: 34 centnerius 
javų, vieną aštuntą dalį ha pa
ruoštos žemės daržovėms, vie
ną trečdalį ha paruoštos žemės 
bulvėms, 4 litrus pieno per die
ną ir 30 lt. metams šventpini- 
gų: be to butą ir kuras (15 erd- 
meterių malkų metams). Be to 
buvo duodama pusė gydymosi 
išlaidų.

1932 metų pavasarį tas atly
ginimas buvo sumažintas: lau
ko darbininkui iki 25 lt. mėne
siui ir ordinarija (ordinarija ir
gi buvo sumažinta ir duodama 
tik 30 centnerių javų per me
tus). Šventpinigiai buvo visai 
panaikinti. Pinigais be ordinari- 
jos mokama tik 110 lt. mėne
siui. Tokiu budu, metinis dar
bininko atlyginimas buvo su
mažintas nuo 1470 lt. iki 1350 
lt. Atlyginimas buvo sumažin
tas ne vien lauko darbininkams, 
bet ir šėrikams ir amatinin
kams.

f 1933 metų pavasarį atlygini
mas sumažintas dar žymiau. Pi
nigais buvo išmokama tik 15 lt 
mėnesiui ir ordinarija. Negau
nantiems ordinarijos lauko dar
bininkams buvo mokama tik 75 
lt. pinigais ir butas su kuru. 
Tokiu budu, visas darbininko 
atlyginimas per metus sudarė 
tik 900 lt. butas ir kuras.

1938 metų pavasarį atlygini
mas padidintas 5 lt. mėnesiui. 
Dabar lauko darbininkas gau
na: C . iii • 1

1) Pinigais 20 lt. mėnesiui.
2) Ordinariją: 30 centnerių 

javų metams; vieną aštuntą da
lį ha žemės daržovėms, vieną 
trečdalį ha žemės bulvėms, 4 
litrus pieno per dieną.

3) Butą ir kurą (15 ėrdme- 
terių malkų).

4) Iki pusės gydymąsi išlai- 
dų.

Negaunantieji ordinarijos, 
gauna viso iki 80 lt. mėnesiui, 
butą,, kurą, ir iki pusės gydy
mąsi išlaidų. Gi metinis lauko 
darbininko atlyginimas sudaro 
960 lt, butas, kuras ir iki pusės 
gydymąsi išlaidų.

šėrikas gauna 35 lt. mėnesiui 
ir ordinariją; račius ir kalvis 
35 lt. mėnesiui ir ordinariją; 
vyr. darbininkas ir vyr. šėrikas 
— 40 lt. ir ordinariją. Mecha
nikas — mašinistas 45 lt. ir or
dinariją.

Už tą atlyginimą darbininkas 
turi išsimaitinai, aprengti save 
ir savo šeimą, apauti, nusiiprk- 
ti žibalą, druską, degtukus, ap
mokėti pusę gydymąsi išlaidų 
ir 1.1. Turi ir laikraštį nusipirk
ti ir maldaknygę (apie kitas 
knygas ir svajoti netenka) ir 
vaiką į mokyklą leisti. Jog mo
kykla net skaityklos neįrengia, 
kur darbininkai galėtų pasiskai
tyti senus ponų laikraščius.

Nenuostabu, kad gaudami to
kį menką atlyginimą, darbinin
kai priversti, ypač daugiašei- 
miai, badauti pilnoje to žodžio 
prasmėje. Na, o tokių, kurie 
žymią metų dalį negauna pa
ragauti mėsos, nemažai. Gi 
kiaušinių gauname paragauti 
tik per Velykas. Sviestą ir sūrį 
kai kurie oaugiašeimiai ordina
rininkai paskutinį kartą ragavo 
kada dar nevedę buvo ir tarna
vo pas ūkininkus. Nuplyšę esa
me labiau už paskutinį ubagą. 
Dalis darbininkų net šventą die
ną, eidami į bažnyčią, neturi 
kuo apsivilkti.

Dirbti reikia nuo 5,5 vai. ry
to iki saulei leidžiantis, o kar
tais dar ilgiau. Musų žmonos 
turi melžti dvaro karves. Už tą 
joms moka iki 10 litų mėnesiui,

tuo metu kai nuolatinė milžėja 
gauna 25 lt. mėn. Kai kurių 
musų yra daug mažų vaikų, ar
ba žmonos negali melžti karvių. 
Tie priversti samdyti melžėją, 
mokėti jai 25 lt., o iš mokyklos 
gauti tik 10 lt.

Vasarą apylinkės, ūkininkai 
moka padieniams darbininkams 
2—2,5 lt. į dieną ir duoda val
gyti. Mokykla moka musų žmo
noms 1,5—2 lt. per dieną ir 
valgyti neduoda.

Musų butai labai blogi. Kam
bariai labai šalti. Kai kuriuo
se kambariuose žiemą vanduo 
užšąlą. Dauguma kumiečių ten
kinosi tik vienu kambariu, ku
riame turi tilpti 4—8 žmonės. 
Kai kurių kuinietynų per sie
nas pučia vėjas. Lubos kiauros. 
Kai kurių butuose labai rūksta. 
Dar 1936 metais Valstybės Kon
trolė konstatavo, kad musų bu
tai blogesni už kiaulininkus.

Tokiuose butuose dažnai ser
game. Pernai gavo reumatizmą 
žirgyno šėrikas Leonas Drakšas, 
dirbęs žirgyne 14 metų. Vėliau 
jis buvo visai paraližuotas. Pra
šė pensijos, bet gavo vienkarti
nę pašalpą 700—800 lt. Kaip gy
venti visą amžių negalint net 
nuo lovos nulipti žmogui už tą 
pašalpą ?

Senatvei mes irgi neaprupin- 
ti. Negali dirbti darbo, eik uba
gais, žinoma, jeigu dar gali pa
eiti. O ką daryti, jeigu, kaip 
Drakšas, paeiti negali? Darbi
ninkai Kačinskas ir Petrauskas 
visą amžių praleido dvare. Kai 
nustojo sveikatos, atleido iš 
darbo ir davė “pensiją”: po pu
sę kilogramo rugių per dieną, 
mažą gabaliuką žemės daržui ir 
mažą gabaliuką žemės bulvėms 
ir butą (tokį, kaip musų aukš
čiau aprašytas).

Mokyklos sargas dirba daug 
mažiau už mus ir gauna 150 li
tų mėnesiui, daug geresnį bu
tą, papigintą kurą kiek tik no
ri, vaikų priedą, trimečių prie
dą ir panašiai. Paliuosavus iš 
tarnystės, i am mokama kom
pensacija. Mes to nieko negau
name.

Viršminėto dėlei turime gar
bės prašyti Jūsų Ekscelenciją 
atsižiūrėti į labai sunkią musų 
padėtį, padidinti musų atlygini
mą nors iki mokyklos sargo al
gos dydžio, galima greičiau grą
žinti pirmiau (1932 metais) nu
imtus 4 centr. , javų (iki 1932 
metų duodavo po 34 centnerius 
javų, dabar duoda tik po 30 
centnerių per metus) ir įsteigti 
mums skaityklą.

Dirbti mes norime, bet pra
šome Jūsų Ekscelenciją padėti 
mums nors kiek žmoniškiau, 
nors nepusbadžiai gyventi.

Mes tikime, kad Jūsų Eksce
lencija atsižiūrės į musų pra
šymą ir iš anksto dėkodami pa
siliekame.
; (Seka visų — 27 darbininkų 
prašai).
Gruzdžiai, 
1939.VIII.il.

CHICAGO. — Barbara 
McLaughlin kurios motina 
(didelė šunų užtarėja) 
kreipėsi į teismą, kad galė
tų priversti buvusį vyrą 
“tinkamai pasirūpinti” savo 
dukterimi. Ji reikalavo, kad 
Barbara butų pasiųsta įpri- 
vatišką mokyklą. Teismas 
atmetė.

NAUJIENOS, Chicago, UI

Iš Lietuvos

' Kelia butų kainas

■O

MKl

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
“kaubojus” iš Ketchum, Idaho, kuris joja į New Yorką su laiš

kais, skiriamiems kolektoriams.

Lietuvos Rašytojų Žurnalas

žmonės meta iš buto, priekaiš
tauja, neduoda kur pernakvo
ti...

Gražiausias visame numery
je rašinys yra šios puikios“Pavasarį, kada pražysta meilė 

ir ievos segasi baltų žiedų cotton, 
o kas išgers lig lašo mėlyną 

dangaus

Ir klaidinga 
ir netaip 
cotton). 
“Cottbn”

Lietuvos Rašytojų Draugijos 
leistos ‘‘Literatūros Naujie
nos”, po buvusių plonėjimų ir 
storėjimų, staiga dingo, išlei
dusios paskutinį dvigubą—ir 
numeriu ir pluoštais—numerį, 
skirtą STRS sukaktuvėms, ir 
pažadėjusios rugsėjo numerį 
(1938 ni.’) išleisti skirtą Lie
tuvos sukaktuvėms, ko iki šiol 
taip ir nebuvo... Dabar atėjo 
pirmas “Sakalo” leidyklos pra
dėto žurnalo numeris, išleis
tas, kaip pažymėta, padedant 
Lietuvių Rašytojų Draugijai, 
suredaguotas Bern. Brazdžio
nio, (redakcijos kolektyve pa
žymėta viso 5 tos Dr-jos na
riai). '

Kalbame apie “Dienovidžio 
1 (11) n-rį, šių metų rugpjū
čio mėn. datos. Literatūrai ne
palankus žinomi' pavasario 
mėnesiai Lietuvoje buvo sulai
kę “Dienovidžio” alsavimą 
“Sakalo” rankose, o Rašytojų 
Draugija, apsvarsčiusi žurnalo 
eidimo reikalą, (užmiršus 

“Literatūros Naujienas” net 
gražiai palaidoti?...) nutarė 
perimti “D-dį”, bet paramos* iš 
švietimo ministerijos vėliau 
tesusilaukė, po ko tik ėmėsi 
ousti gyvybę 11-tain “D-žio” 
n-riui, (mat, girdi, tas žurna- 
as ir pirma D-jos narius bu

rė ir redakcijoje ir bendra
darbių eilėse,—dabar
)urs dar daugiau).

Šis—literatūros, meno
turos žurnalas (48 pusi.) ei
siąs kas mėnuo, be dviejų mė
nesių vasarą. Metams Lietuvoj 
10 ir užsieny 15 litų, (doleris 
apie 5 ir 1/6 litų).

Perskaičius numerį, ‘‘iš
krinta” dvi mintys: viena apie 
tai, kad knygos, kurios neigia 
negeroves, kaip tik nėra skai
tomos tų, kurie yra negerovių 
kaltininkai, o skaitąntieji—nė
ra tuo kalti: antra —apie sta
tybas: matyt, lygiagrečiai su 
užsienio lietuvių spaudai pie
šiamu vaizdu apie rengiamą 
“murinę Lietuvą”, tas “staty
binis” vaizdas labai jau įsi
šaknijęs ir naujose knygose ir 
raštuose; ir/čia St. Anglickis 
rašo eilėraštį apie “aukštųjų 
sluoksnių” statybą, apie staty
bą eina kalba naujoj K. Jan
kausko knygoj “Vieškely ply
tų vežimai”' (rašo, ir neblogai, 
“apie statybą” kiti: Jonas Mi- 
nius—“Pastatė” ir t. t.). (St. 
Anglickis straipsnyje “Tarp 
dviejų musų naujosios litera- 
tilros polių” (II. Poezija), gal 
kiek peraiš'kiai sustodamas 
prie Bern. Brazdžionio (visgi 
—redaktorius!) išveda, kad 
naujoji lietuvių poezija dumia 
tik į padanges, o proza vagoja 
tik žemę, (beje, įdomu, kaip

‘‘žargonų”

ir kul

imasi angliškų
Brazdžionis:

k

ei-

Šimtametė valiutos 
“spekuliantė”

KAUNAS. — Utenos gyven
toja Z-nė, apie 100 metų am
žiaus, gavo iš Amerikos 25 dpi., 
kurių neįregistravo. Padarius 
kratą doleriai pas senutę rasti 
ir perduoti Valiutų komisijai. 
Kadangi nėra įtarimo, jog se
nutė tyčia norėjo nuslėpti sve
timą valiutą, tai ji formaįjj^o 
dėliai bus nubausta keliais li
tais, o pinigai iškeisti į litus 
ir grąžinti savininkei.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

SELEMONAVICH 
KRAU-

F.
SVETERIŲ
TUVĖ ATDARA KAS /
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS
Telefonas 

, VICTORY 3486
504 WEST 33rd STREET

CHICAGO, ILL.

eoeteilį...”

(tas “kaktei- 
jau “madinga” 
Kaune skelbia- 
markės kojinės

<<

(tas 
mos 
moterims, bet kaip tas atsira
do prie ievų?...

Salomėjos .Nėries, tos nuo
taikingos, pagaunančios poe
tės “Žalčio pasakos pabaiga” 
(poemos ištrauka) tikimosi iš 
autorės- įspūdžio nesuteikia, 
(nevisas kūrinys ir netaip dai
lios, kaip .kitos, vielos—ritino 
požiūriu:

“Be baigos, atvangos 
Dunda jura gili,— 
Ir banga už bangos 
Atskuba iš toli./’
“Keikia prakeiksmu ją
Motina jos tįlęra—
Buk prakeikta s tuoj au
Išdavike „dukra!”

. “Ąžuolas šiuos laukuos
Bus miškų pažiba— ’
Uosis oš,.y Ir kukuos 
Gegužėlė raiba”;
“Ir vienodai tamsi
Vasarėlė, žiema

^Mėlynam liūdesy
^Rymosiu laukdama”,..).
Kazys Jankauskas “Molinin- 

ke” nupasakoja skulptoriaus 
(Kaune,— aišku) gyvenimą. 
Atrodė neišbaigtas /kūrinėlis, 
lyg monologas, ‘lyg' nežinanf 
tiems informaęija, nors auto
rius mojosi ką daug pasakyti. 
Dostojevskis butų lygiai taip 
tik užrašą pasidaręs sumany
tam kūriniui. Įdomus ir posa
kiai :

“Šokinėja žvirblis aplink 
pravažiavusio arklio paliktą 
dovaną”, (lietuviai gali taip ir 
pasakyti, kad — “pravažiavo 
arklys,” bet juk jis tada turėtų 
sėdėti vežėčiose ir jį turėtų 
kas nors vežti...).

‘‘Jį pastebi biusto šukes, pa
silenkia ir surenka jasi į saują, 
ištiesia rankas”.,., (Molinio 
biusto — skeveldros? — taip 
mažai užima vietos?...).

“MoĮininkas” parodo jauną 
bohemos tipą, kuris, matyt, 
neturį gerų saviškių, kad jam 
nei surprise “purių” niekas 
nerengia, nei užmokėtai spau
doje aprašo,, o tik menui toli
mi, kaip Uranas nuo Žemės,
—....... — i------- :— ----------- -

“D. Pumputis.
Prie vartų

Durys uždarytos, 
Vžkįloti vartai— 
Tykiai, tykiai, tykiai 
Našlaitęlė verkia.

Kur nueis per audrą?
Tokis tamsumėlis!— 
Tykiai, tykiai rauda 
Vargo našlaitėlė, 

perkūnai dunda,
!... Kur dings' ji?

MARIJAMPOLĖ.—Butų nuo
mininkai nusiskundžia, kad pa
skutiniu laiku namų savininkai 
vis drąsesni kelti butų kainas. 
Anksčiau namų savininkai pri
būdavo Kainų tvarkytojo, ta
čiau dabar, tam organui visai 
užmiršus Marijampolę, niekas 
nevaržo namų savininkų. Bu
tų kainos pakeliamos ne tik 
naujiems nuomininkams, bet ir 
seniau gyvenantiems nuominin
kams pasakoma, kad, jei 
nori butą paliuosuoti, turi 
keti didesnę nuomą.

Kaunas

ne- 
mo-

Pasaulio Čampionato
RODEO

Spalių 12 iki 29-tos / ■ .. 
Dalyvaujant >' .

BUCK JONĖS s

ir jo arkliui
“SILVER”

Chicago Stadium
Vakarais 8:30, rytais šeštadienį 
ir sekmadienį 2:30 vt p. p. įžan
ga 40c, $1.10, $1.64, priešakinės 
sėdynės $2.20 su taksais. Tikietus 
galima gauti 65 W. Madison St., 
Stadium Grill, 1800 W. Madisdh.

Street
..........  * i ii "" e

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI-

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių. •
Virš 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 
šią dalį
GALIME IŠSIMOKYTI 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 10 
vai. 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

*

O perkūnai dunda,
O lietus!... Kur dings' ji?
Tykiai, tykiai skundžias
Ir galvelę linksi.

Rankeles nuleidus
Verkia tykiai, tykiai .. 
Ant skausmingo veido 
Lietuva matyti.
1939.”

Vikt. Katilius straipsnyje 
“Mikrobų sumedžioŲeji” (a- 
liuzija į “Mikrobų medžioto
jus”?), kad ir nevisai skland
žiai ir nuosekliai, nori pasa
kyti, kad rašytojai Lietuvoje 
patys savęs gėdinasi, slopinda
mi savyje visą norą pasireik
šti, kad neatrodytų svajoto
jais, sentimentalistais; pataria 
dėti visus turimus dažus, (ta
da, girdi, gal ir tie ims skai
tyti, kurie dabar ujami, bet 
nežino, kad yra ujami, nes tų 
knygų neskaito; aišku, kad, 
Binkio žodžiais— ‘

kam dvasia padvėsus,—kad 
ir bosą spirito į krutinę įris- 
tum: nebeatsigaus...).

Dar vertas pacitavimo But
kų Juzės eilėraštėlis: “Pasau
lis toks dviveidis:

DVIVEIDIŠKUMAS
Yra žmonių-^-tarytum šuėdis juodas 
Būt Dievas žemėn leidęs, 
Tačiau dažnai jie baltą širdį, rodo.

Pas plūs gyvena žmonės—
Lyg butų tai balčiausias pirmas 

sniegas.
Bet daros nemalonu,
Kai jų Širdy plėšrusis tigras 

miega”...
. , ’ (BUS DAUGIAU)

Mykolas Sleževičius, sunkiai 
sirgęs apie dvi savaites, jau 
pradėjo taisytis. Temperatūra 
ilgai laikiusis aukšta, jau be
veik nukrito. M. Sleževičių ko- 
sultavę gydytojai — prof. Gu
davičius ir doc. Kuzma, — pa
skutinėmis dienomis konstata
vę krizę, kuri davusi žymų per
silaužimą pasveikimo pusėn. P. 
M. Sleževičius kasdien jaučiąs 
žymų jėgų grįžimą.

KRAUJAS-OOA
PŪSLES, INKSTŲ IR VISŲ KRONISKŲ 

LIGŲ LIGONIAMS , 
Venushninkite, Je! kur kitur bandftž Ka
lytis ir nepasisekė. Per paskutinius 24 
lietus vyrai ir moters—kronlfiklcjl ligoniai, 

kurie gydėsi musų modernu mokslišku 
budu, pasigydė.

’ X-RAY EKZAMINACIJA
Kraujo tikrinimas ir šlapumo ana- 
lyzas. Užtikrintas tikras diagnozas 
Trumpas gydymo kursas paprastai 
pataiso atkakliausius atsitikimus. 
Raudongyslių, Storosios 

Žarnos Ligos 
GYDOMOS BE OPERACIJOS IR DARBO 

LAIKO SUGAIŠTIES
Pilna pagelbu per 3 Iki O dienų daugumos 

atsitikimuose. ISlaidos pakeliamos ' 
darbo žmonėms.

PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS KIEK-
- VIENAM ATSITIKIME

Ncpagysite—nieko nemokėsite
Dykai Ekzaminacija

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE

2Q2 SOUTH STATE STREET 
Kampas Adams — šeštas aukštas 

Atdara: O v. r. iki 8 v. v. kasdien 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 10 v. r. 

iki 1 v. p. p.

Hrirsit 
muziką

nuo 8:30 v. ryt© 
9:15 vakaro;

Kasdien
iki

vėliausias žinias, 
Ir kitus įdomius 

pranešimus.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuve®, 
kurios Skelbiasi Naujienose,

arcus
RYTINE radio 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.

ti

DIENĄ UŽ

KLAUSYKIME
■ , > RYTMETINIŲ

VIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ

DANTIMS $-fl
PLEITOS I
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti p„$12.50
KAINA 10 CENTŲ

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

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

HEJNA BROS.
Lmdale Deniai Laboratories

3945 W. 26th St. 1724 So.- Ashland Avė.
TeL Lawndale 2908-9 TeL Monroe 9251
MHMMiMMMKa Atdara iki 9 v. p. p. MaanMBmaai

NAUJIENOS _ 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Vardas.

Adresas..

Miestas
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub, Co., Inę.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.
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Subscription Bates:
$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 
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Pusei metų_________ ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopiją -______
Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse

$8.00
4.00 
2.00 
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.75
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Naujienos eina kasdien, išski
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jienų Bendrovė, 1739 S. Ha|sted 8t, 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8fj00.

3c 
iąc 
75c
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Sištu:
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Trims mėnesiams 
Pinigus reikia sįų 

Orderiu kartu su i

Vilnius Lietuvai, o Lietuva?
. . - ' r ■ ,

“Abipusio apsigynimo” sutartis, kurią užvakar va
kare pasirašė Lietuvos atstovai su sovietų Rusiją, grąži
na Lietuvai Vilnių su kai kuriomis Vilniaus krašto sri
timis. Bet daug didesnė to krašto dalis pasilieka Maskvos 
rankose.

Gaila, kad sovietų valdžia pasirodė tokia šykšti. Ne
atiduodama Lietuvai Gardino, pavesdama vokiečiams 
Suvalkus ir Seinus ir pasilaikydama daugiaus kaip pusę 
senosios Vilniaus gubernijos, sovietų valdžia pasielgė 
priešingai 1920 m. sutarčiai.

Bet ir atiduodama Lietuvai tiktai dalį to, kas jai pri
klauso, sovietų valdžia.“išsiderėjo” sau stambių koncesi
jų Lietuvos nepriklausomybės sąskaiton. Kokios tos kon
cesijos, dar tikrų žinių nėra, bet telegramos kalba apie 
sovietų oro bazes, sovietų kariuomenes garnizonus ir so
vietų tvirtoves Lietuvos teritorijoje arba jos pasieniuo
se. O Maskvos “Pravda” šitaip apibudina sovietų ^laimė
jimus” Pabaltijo kraštuose, po sutarties pasirašymo su 
Lietuva:

“Tokiu budu geležinis sovietų apsigynimo lan
kas yra sudaromas visame Pabaltijy.”
Vadinasi, Lietuva bus paversta “geležinio sovietų 

lanko” dalim! 0 Amerikos telegramų^ agentūros kores
pondentas Maskvoje sako, kad Lietuva kartu su Estija 
ir Latvija dabar “pąsi^arę esmėje sovietų protektoratai”, 
t. y. pasidarė priklausomos nuo rusų.

' Reikia tačiau pastebėti, kad paga\ tik-ką pasirąžy
tą Maskvoje sutartį (Lietuva pavirs “protektoratu” (so
vietų “globojama” šalim) koikas dar tiktai karo atžvil
giu. Sutartyje pasakyta, kad Rusija nesikiš į ekonominę 
ir socialinę Lietuvos santvarką. Jeigu Maskva šito savo 
prižado laikysis, tai Lietuvos žmonės bent savo vidujų 
nius reikalus galės tvarkyti kaip tinkami. Beb-.ąr ji to 
prižado laikysis?

Pirmesnę sutartį, iš 1920 metų, Maskva jau “pakei
tė”. Nepuolimo ir draugingumo sutartį, kuri buvo pasi
rašyta 1926 m. ir kurioje buvo patvirtintos 1920 metais 
nustatytos sįenos, ji užmiršo. Kodėl?.,

Todėl gali būti visaip. Vilnius grįžta Lietuvai —- dą- 
bar Lietuva turės kovoti, gindama savo nepriklausomy
bę!

Viepas Amerikos laikraštis 
šitokiais žodžiais piešia ‘‘progre
są”, kuri pasąulis padarė nuo 
pereitojo didžiojo karo: prezi
dentas Wilsonas pasiūlę ma
žoms tautoms “self-determina- 
tion” (apsisprendimą), Adolfus 
Hitleris davė joms “self-exter- 
mination” (savęs sųpaifcimmą), 
o Juozas Stalinas pateikė joms 
“self-ęominternation” (sukomu- 
nistėjimą).

Bet reikia pridurti, kad Ko-? 
mintemas padarė sąu “hari-ki- 
ri” (japonišką spužudystę). To
dėl tąsai “self-comintėrpalion” 
yra tiktai paprastas Maskvos 
imperializmas.

VYRUKAI, KURIE NE
TURĮ SARMATOS

Vienas komu-nacių tuząs ne
seniai rašė, kad “Naujienų’* re
daktorius rėmęs pereitą pasau
lio kąrą. O tūla komu-nacių 
zypkė dabar pasakoja, kad —

“ ‘Naujienų’ redaktorius ir
gi garbjpo (!) imperialistinį 
karą, šmeižė (!!) kovojusius 
prieš kąrą ir pašiepdavo (!!!) 
nenorėjusius eiti į karą.”

Tai, žinoma, yra melas nuo 
pradžios iki galo. Bet reikiti ste
bėtis, kad komunistuojantieji ir 
fašistuo,jautieji vyrukai yra to
kie besarmačiai. “Naujienų” re
daktoriaus nusistatymas karė* 
klausimu yra žinomas plačiajai 
visuomenei, kadangi jisai buvo 
išreikštas laikraščio špaltose ir 
Viešose prakalbose; o betgi jie 
bando žioplais melais dumti pu
blikai akis!

U-’,’-
giąu laikytis apsigynimo takti
kos. Bet juroje jie vokiečius 
puola, gaudydami Hitlerio pre
kybos laivus ir naikindami' jo 
submarinas. Vokiečių suhmąri- 
nų j aU yra sunaikinta tięk, kąd 
okeanuose apie jų veikimą jau 
^nebegirdėti. Hitlerio siibmari- 
nos /dabar siaučia tiktai aplink 
Švedijos, Norvegijos ir kitų ne
utralių šalių krantus. Matyt, jpą 
yra nedidelės ir toli į juras nu
plaukti negali.

O Hitlerio prekyba su užjū
rių |ąu yra visai • sunaikinta. 
Daug visokių medžiagų . jisai 
pirmiau importuodavo iš Jung
tinių Valstijų, iŠ Meksikos, Ve- 
nezųelos, Argentinos, holandų 
Indijos ir 1.1.‘Dabar visi šitie 
kraštai yra nuo Vokietijos at
kirsti. Tai yra didesnis smūgis 
naciams, negu kad butų pralai
mėjimas daugelio mūšių karo 
laukuose.

Iš Lietuvos

Pasauliniai gėrybių ištekliai
.1't" 1 , . ■ ■■ I

Ateitie^ vaizdo skaistumas, žmonių? Kadangi rūpestis dėl 
maisto yra amžiniausias ir svar
biausias kiekvieno žmogaus gy
venime ir kadangi pagrindiniai 
dabarties maisto gaminimo bu
dai savo esminiuose bruožuose 
yra~ žinomi žmonijai jau nuo 
nepamenamų laikų, tai ar nebus 
tuščia kalbėti ne tiktai apie de
šimteriopą, bet apskritai apie 
bent kokį žymesnį gaunamų 
maisto atsargų kiekio padidėji-

W. G, Krivitskio parodymai
'į r 1 ,..t. '"g

Buvęs sovietų karo žvalgybos viršininkas centralinė- 
je Europoje, Walter G. Rrivitsky, buvo pakviestas į 
Washingtoną duoti parodymus J, V, kongreso komitetui, 
kuris tyrinėja “ne-amerikoniškus veikimus”. Tarp dau
gybės faktų, kuriuos jisai papągakojo, pąžymętini yra 
štai kokie:

Darydamas “čistką” (valymą) Raudonojoje armijoje 
1927 m», Stalinas sušaudė 35,Q00 karininkų; tarp 30,000 
ir 40,000 partijos narių buvo ištremti, ir milionąi žmonių 
buvo sugrusti į koncentracijos stovyklas. Liudininkas pa
reiškė, kad šitą pasibaisėtiną teroro kampaniją Stalinąs 
pravedė su tikslu sunaikinti visokią opoziciją, taip kad 
jo rankose paliktų neribętą, galią.

Taip kalbą žmogus, kuris žino. Amerikos komunistai 
dabar galės pravardžįuoti Krivitskį qšmelka” ir pasako
ti, kad jisai esąs “prisimetėlis”, kuris niekuomet netar
navęs sovietų valdžiai, Bet jo pateiktų kongreso komi
tetui faktų, jie, žinoma, ir nemėgins atremti.

Skandinavijos kraštai nusigandę
■■"■■'■■'-'į-RĮ i

Švediją (kaię pranešama iš Maskvos) bijo, kąd Ru
sija gali priversti ir suęmiųs duoti sovietams to^ių kon
cesijų, kurios pastątytų pąvojun Suomijos nepriklauso
mybę. _ ■

Suomija yra prisidėjusi prie vadinamo “Oslo bbMęo”, 
į kurį įeina, be Suomijos, Švedija, Norvegija, Daniją, Ho* 
landija, Belgija ir Luxembt|rg. Bet Švedijos interęsus čĮ^- 
1 artinis Maskvos užsimojimas prieš suomio puBeęįą 
biau, negu kitus to bloko nąyius^ Nes Rusiją, mątytį puri 
pagrobti Alandų salas, kurios priklauso Suomijai. Iš 
salų bolševikai galėtų grasinti Stockhplmui.

“KEISTAS” KARAS

Dąųgęlis žmonių stebisi, kq- 
dėl sąjungiiifrikai ’ (t. y. anglai 
ir frąnęųzai) nebando Šturmu 
paimti vokiečių pozicijų vaka- 
rųosę; bet kariauja taip “lėtai'*, 
lyg kad nenorėdami. Sėpatoriūs 
Bprąh (iš Įdahp), žinomas “izo- 
liącijonistų” vadas, pąręįškę, 
kad tas karas Europoje jam 
atrodo “keistas’,.

MihYąukee’s laikraštis “Eve- 
ning Post” deliai to padalė to
kių pastabų; 

« . ,

“Senatoriui (Borah) tąs 
karas atrodo ‘keistas’, be abe
jonės, dėlto, kad sąjunginin
kai nedarė griežto puolimo 
prieš Siegfriedo liniją, Karo 
ekspertai sako, kąd tokiam 
puolimui reikėtų paaukoti, 
bent milioną YVrU ir, leigu 
linija butų pralaužta, reikėtų 
kelis kartus daugiau vyrų ir 
amunicijos tęsti ofępsyvą to
liau, negu kad reikėtų Hitle
riui gįptis.

“Ęądapgi są|ųngipinkai 
kontroliuoja juras, tai aišku^ 
kad jiems visai neapsimoka 
paaųknti tą mltięną vyrų, 
puolant Siegfriedo liniją; 
jiems bus daug geriau pa- 
ląųkti, kad Hitleris atduotų 
Magino t liniją ir netektų mi- 
liopo vyrų. Jeigu sąjunginin
kai kontroliuos juras, tai Hit
leris bus priverstas eiti į ata- 

' ką prieš sąjungininkų tvirto
ves, viena, dėlto, kad jam 
stinga maisto ir karo^medžiaT 
gų^ ąntrą, dėlto, kąd jisai sa-: 
vo žmpnęms viąą laiką kalė 
į galvą?, sąjungininljjai 
ęsą silpni if Londone jąų 
viešpataująs badas ir skur-j 
das, kūdikiai negauną pieno, 
ir t.t„ kas yra męląs.”

Tąigį ąąųsųmoje anglanfc įi?

KLAIPĖDA. — Klaipėdos gy
venimas yra visiškai pasikeitęs. 
Žmonių nuotaikos ir režlmąs 
čia sudąro tikrą užfrontės vaiz
dą. Nuo rugpiųčio pabaigos 
mąistas čia jau griežtai regu
liuojamas pagal kortelių, o 
prieš keletą dienų įvesta korte?-. 
|lų sistema ir visoms kįtonąs 
prekėms. Nuo rugsėjo 5 d. 
įvesti specialus prekių kalnų 
pakėlimai, ktiip karo mokestis. 
Vietiniai vyrai mobilizuojami. 
Laukuose dirbą moterys ir jš 
Lietuvos samdomieji darbinin
kai. Visiems svetimšaliams rug
sėjo 4 d. buvo įsakyta per 24 
valandas apleisti Vokietiją, tai
gi ir Klaipėdos kraštą. Nors, 
buvo aiškinama, kąd lietuvių 
tas įsakymas neliečia, tačiau 
daugelis Lietuvos piliečių su
skubo tvąrkytis grįžti namo.

Klaipėdos., uostąs yra apmi
ręs. Svetimųjų valstybių laivai, 
karui prasidėjus, išplaukė į sa
vo kraštus. Švedų “Mąrieliolną”‘ 
paskutinį įtartą irgi * aplenkęs 
Klaipėdą, pilnu garu nuplaukė 
į Stockholmą. Kadangi ir Vo
kietijos prekybos laivams yrą 
įsakyta neplaukti į atvirą jurą, 
tai Kląipėdor. ir ’ bkiečių laivai 
nebeatplaukia.

Lietuvos ekonominės ir ko
operatines organizacijos tebetu
ri Klaipėdos sandėliuose kaž
kurių prekių. Pav. Lietūkis dąr 
turi per 2,000 tonų druskos, 
elevatoriuje — linus ir dar šio
mis dienomis tebesiuntė per 
Klaipėdos uostą javus. Lietuvos 
Eksporte (Maiste) tebedirba 
apie 100 žmonių. Nutrukus te
lefono susisiekimui su Klaipė^ 
da, firmos ir jų skyriai nebe
gali susisiekti su Kaunu. Laik
raščiai per sieną nebeateina. Iš 
Lietuvos , piliečiai į Klaipėdos 
kraštą tebeįleidžiami, tik smul
kiai patikrinami jų daiktai. 
Vokiečių pasienio valdininkai 
Važiuojantiems per sieną lietu
viams yra mandagus jr džen
telmeniški. Mažasis pasienio su
sisiekimas nors yra beveik ap
miręs, tačiau nenutrauktas.

kurį mums pranašąųją statisti
kos duomenys, gali būti aptem
dytas abejonių: ar yra žemėje 
pakankamai natūralinių resur
sų (prigimtinių Išteklių — &) 
tokiam pastoviam ir nuolati
niam kilimui per daužti metų? 
Tai verčia mus kreiptis į atitin
kamų ąpskąičlavimų turimus 
duomenis apie tuos natūralinius 
turtus, kurių žmoniją gali turė
ti-

HuŠiųodamb Šiuos natūrali
nius gėrybių išteklius pagal tas 
žmonių pagrindines reikiamy? 
bes, kurias jie patenkina, męs 
gauname keturias rųšjs: maistų, 
rūbų, pastogės ir mechaniškos 
jėgos. Visos kitos fizinęs ir dva
sinės reikiamybės yra arba glau
džiai susijusios su šitų pagrin
dinių ir pirminių reikiamybių 
patenkinimu, arba užima eko
nomikoje tokią kuklią vietą, 
kad. musų apytikriuose apskai
čiavimuose gali būti drąsiai pa
liktos nuošaliai.

Ir štai, nagrinėdami šitas ke? 
turias pagrindines išteklių gru
pes, mes turime pažymėti, kad 
dąųgiąusią abejonių sukelią 
mąjsto klausimas. Pavyzdžiui, 
neseniai, iš anglų parlamento 
deba|ų mes sužinojome, kad net 
Anglijoje, šioje pusės pasaulio 
valdovėje, yra žmonių, kurie 
pusbądžjauja. Ęą gi bekalbėti 
ąplę Indiją, kur pusbadžiai gy
vena milijonai, arbą^apie Kini
ją, kur kąąmęt nuo sausros, 
nuo potvynių mirštą milijonai

Tačiau įvertinant duomenis 
apie maisto stoką dabartiniu ; 
metu, nereikia išleisti iš akių 
priešingos rūšies duomenų — 
apie maisto produktų perteklių 
kitose valstybėse. Visiems yra 
žinoma, kad Pjetų Amerika 
nuolatos kenčia nuo maisto 
produktų perprodukcijos (per
tekliaus), kad Brazilijoje kava 
yrą deginama, skandinama ir 
visomis jėgomis mažinama jos 
gamybą, kad šiaurės Amerikoje 
valstybė primoka farmeriams 
už pąsėlįų ploto sumažinimą, 
kad šiltųjų krąšlų valstybės ne- 
žipo, kur dėtį savo vaisius. Dar 
daugiąu, net tirštai apgyvento
je Ęųropoje Balkanų valstybės 
kenčia nuo duonos pertekliaus, 
Prąncųzija trokšta nuo vyno 
gausybės, o viena daugiausiai 
apgyventų pasaulio valstybių, 
Olandiją, nežino, ką veikti su 
bulvių perteklium. Jeigu šituos 
maisto perteklius paskirstyti 
ten, kur jų trūksta, tai, be abe
ją, maisto užtektu visiems.

Tapiau dabartinė maisto at-

§argų gamyba, žinoma, pasau
liui toli grąžą nėra aukščiausia, 
ir žemės ūkio produktų kiekis 
galį ,buti žymiai padidintas. Iš 
benęlro Žemės sausumos Į36 mi
lijonų kvadratinių kilometrų 
ploto apdirbama yra ne daugiau 
kaip Į5%. Tuo tarpu pievos ir 
miškai užima daugiau kaip 60% 
viso žemės paviršiaus. Iš šių 
60% žymi dalis, be abejo, tin
ka apdirbimui. Wilkinsono duo
menimis Jungtinės Amerikos 
Yąlstybės, Ęanąda ir net Kinija 
gąli trigubąį padidinti dirbamos 
žemės plotą, Rusija, Jugoslavi
ja, Argentiną ir Brazilija gali 
tą plotą padidinti penkeriopai, 
b,ęyęik dar neapgyventų Zundų 
sąlų dirbamos žemės plotas ga- 
i būti padidintas dešimteriopai.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
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Pigus gyvuliai
Esant mažai pašaro atsargai, 

ūkininkai daug daugiau išpar
duoda gyvulių. Gyvulių kainos 
yra smarkiai kritusios ir ūki
ninkams tenka, gyvulius labai 
pigiomis kainomis parduoti.

Puikus linų derlius
/

ŠAKIAI. — šiemet šakių apy| 
linkių kaimuose ūkininkai sėju 
gana daug linų. Pagerinta linų 
sėkla čia buvo tokis susidomė
jimas, kad ne visi ūkininkai 
buvo galima sėklomis aprūpin
ti. Nors vasara buvo labai sau
sa, tačiau linai beveik visur 
dąVė labai gerą derlių.

Lietuva Prisitaiko Karo Metui
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

KAUNAS. Respublikos 
Prezidentas paskelbė nepapras
tuoju metu tautos ukiui tvar
kyti įstątyiną, ktiriuo finansų 
ministras įgaliojamas leisti įsa
kymus; šiais reikalais: 1, pre
kių ir medžiagų įvežimo, išve
žimo bei jų pasKirstymo, 2. 
gamybos ir tausojimo ir 3. ga
minių paskirstymo, pardavimo 

sąlygų bei1 kalnų normavimo, 
Nusižengę įsakymams 

franouzams yra daug nauctfih griežtai baudžiamų
bus

mi rriFĮii r n?'1" in iv 1» • " ■ 1 1..... 't

Sąkoma, kad Švedija net ėmusi raginti Angliją dą- 
ryti taiką su Vokietija, ką<J bolševikiškas imperializmas 
nęgąvtų įgalėti Raitijos juroje, nors, tai, gal
būt, yrą tiktai nacių propą^andą. Bet tąs fąktas, kad rą-s 
mioms skandinavų automs tenka bijoti Maskvos, aiškiąi 
pasako, kokią poliiką ta ^pyęlętariatu teYyUŠ’ ■ veda*

Lietuva gyventi lygiai tokiu 
pačiu gyvenimų, kaip ramiais 
laikąis, ąišku, kąd Pagali. Visąs 
Lietuvos gyvenimus dabar turi 
būtį prįtaikytąs karo, meto gy
venimui. Atsižvelgiant į išormęs 
gyvenimo ąpystovąs dąbar jąu 
leįdžįąmi atitinkami įstatymai, 
pagal kurįuos visas Llętuvqs 
gyvenimas prįtąikomąą karo, 
meto gyvenimui- Štai jau pa-, 
skelbti įstatymai, pągal kupinus 
visos, savivaldybių ligoninės tu
ri pąsirųošti peikąlųi ištikus pri
imti sužeistuosius, juos slaugy
ti ir gydyti, \isį gydytojai tam 
reikalui gaji būti mobilizuoti.

O taip pat gąli būti mobili
zuoti visi gyventojai, kurie yra 
llųosi ųųp karlupmenės prade
dant nuo šešiąllkps metų iki 60 
metų darbo prievolėms,. Juk jei
gu tektų visus ątsarglnius ka
rius pašaukti savo tiesioginėms 
pareigoms, taį nebūtą kas že- 
męs ūkiuose darbus atlikti, tq- 
dėl tuo tikslu ir išleistas toksąi 
įstatymas, pagal kurį visus liuq- 
sus gyventojus galį paraginti j- 
vairięmą darbams, kurie tiesię- 
giniai pėrą surišti su karui rei
kalingais darbais.

Visuose miestuose įsakyta gy
ventojams pasirūpinti įtaisyti 
nuo bombų apsisaugoti patal
pas. Miestuose kviečiami stoji 
savanoriais į gaisrų komandas, 
kad nelaimei ištikus butų kas 
degančius namus gesina.

Dąąg kur jau kasami apką- 
sai nuo galimų karo veiksmų 
apsisaugoti. Visus tuos naujus 
parėdymus gyventojai sutinką 
visai ramiai ir su didžiuliu pa
sitenkinimu, kad iš anksto rupj- 
nąmąsi visas galimas nelaimę* 
visai pasiruošusiai sutikti.

Ąliestųose reikalingiausi mai
stui produktai pradedama regu
liuoti, kad nėišsivystytų bereį- 
kąjipgą jąią spekuliaciją, kad 
sąvapaųdžiai neturėtų progqs 
jų kelti kainas ir tuo pačiu gy
ventojų tarpe kelti nerimą.

Kai kuriuos miestus norimą 
nuo gyventojų pertekliaus pą- 
liuosuoti, kas tik gali raginanti 
iąvažjuoti apsigyventi kaime.

Visai galimas daiktas, kad 
daugelis mokyklų bus iškeltos

iš miestų į kaimą. Iš Kauno bus 
iškęltos. visokios senelių Ir vai
kų pašlaičių prieglaudos į kai
mus. Jų patalpose bus įtaisytos 
įvairios ligoninės.

Visas tas darbas dąbar einą 
rųpęstingąi, sistematingal ir ap
dairiai. žodžiu, visa Lietuva 
ruošiasi visokiems galimiems 
įvykiams.

Juk karo padėkų dąbar nie
kas negali numatyti, tai reikia 
būti pasiruošus visam- Tikrai 
stębetina, kąd Lietuvos gyven- 
tpjąi tąip rainiai ir ištvermingai 
rupšiąsį vjsas gąįimąs pęĮąimes 
sutikti. Jokios bąimės, jokio į- 
sikarščlavimo visai nesijaučia. 
Tokia nuptąika ne tik miestuo
se, bet ir kaimuose jaučiama.

Tai geras ženklas, kuris sako, 
kad musų žmonės drausmingi ir 
rūpestingi. Lietuva vos dvide
šimts metų atgal pergyveno vi
sas karo baisenybes, tai išma
no ir žino, ką tai reiškia būti 
iš anksto gerai pasiruošus vis
ką pasitikti. Kadangi tarptauti
nis oru susisiekimas veik visai 
pakriko, tai Lietuvos civilė avia
cija deda galimas pastangas, 
kad kur tik galima susisiekimą 
palaikyti savais aeroplanais. Šia 
kryptimi jau daug kas daroma 
ir rųpinamąsi, Visai gailinąs 
daiktas, kad innąų civilės avia
cijos aeroplanais skraidys iki 
flekūnku Suomijoje ir iki Stock- 
koimo šmdijoje-

Mat, M aro linija žada būti 
labai gyva- Visos kariaujančią? 
valstybės turi įvairių skubių 
reikalų ir nori an tomis valsty
bėmis palaikyti ryiina. Brilli 
imperija nieku budu nenori nu
traukti ryžių su Baltijos ir 
Skandinavijos valstybėmis, o 
tuos vykius dabar galima palai
kyti tik aeroplanais, nes su va- 
karų valstybėmis traukiniais jr 
vandeniu susisiekimo ryšiai jau 
pakriko.

Tąi visai galimas daiktas, kad 
Lietuvos civilė aviaciją tarptau
tiniu maštabu išvystys savo vei
klą. Lietuvos civilė aviacija 
tarptautinėje aviacijoje yra ge
rai save rekomendavusi, tai jqs 
patarnavimas greičiausiai bus

priimtas. Ta plotme dabar ei
ną derybos.

Lietuvos prekybos laivynas 
dirba išsijuosęs. Gaila, kad taip 
maža laivų šiuo metu turima. 
Dar nei vienas Lietuvos preky
bos laivas nuo karo veiksmų 
nėra nukentėjęs. Lietuvos visa 
prekyba dabar labiau pradeda 
orientuotis į Skandinavų kraš
tus. Tai su Skandinavų kraš
tais dabar pąstebiami lab^i gy
vi ryšiai, kurie veik išimtinai 
palaikomi oro linija, o prekyba 
einą vandeniu, tai yra Lietuvos 
prekybos laivai plaukioją iki 
Skandinavijos uostų. Taip pat 
mezgami gyvesni prekybos ry
šiui su SSSR. Čia daugiausia 
bus perkamas skystas kuras.

Reikia laukti, kad artimiau
sioje ateityje tarp Skąndinavi- 
jos ir Baltijos valstybių bus 
mezgami ir politiniai artimesni

Visai įmanomas daiktas, kad

valstybių susidarys tam tikras 
blokas, kuris tarp savęs turės 
ne vien tik prekybinių, bet kar
tu ir politinių ryšių.

Tų valstybių diplomatai atro
do, kad ta linkme pradeda dar
buotis. Aišku, pirmoje eilėje 
mezgami prekybiniai saitai.

Lietuvos prekybos delegacija 
jau išskrido į Skandinavijos 
kraštus. Išskrido savu lėktuvu 
ir juo skraidys po visas tas val
stybes. Tai kaip matote, Lietu
va nesėdi rankas sudėjus ir ne
dejuoja nelaimei ištikus, bet 
kaip įmanydama darbuojasi ir 
ieško stiprių visokeriopų ryšių!

Lietuvos visose mokyklose 
mokslo metų pradžia prasidėjo 
visai normaliai, ir tenais dar
bas, mokslo darbas, virte ver
da. Jaunimas mokosi ir grūdi
nasi visiems galimiems įvy
kiams, kad juos organizuotai ir 
rimtai galėtų pasitikti.

■ /

Trumpai tarus, visoje Lietu
voje dina rimtą ruošą! Mes vi
si esame kupini geros vilties, 
kad musų kraštas išliks ir išsi
saugos tų visų audrų. Mes op- 
tįmistąi ir vargu kas nors tą 
musų optimizmą palauš!

tų
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Clevelando ir Ohio Žinios apie

Musų Darbas ga

^JUSy TARNAS

FOTOGRAFAS

MIATING

SpECIAL2 FEATV

380q SQ

ZIUREK!
0306

(Vardai te

(Adresas)

BRANCH 
9302 

Commen- 
clcil 

Sag. 1924

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

VOUR 
INVIHMtHT

NAUJIENOS Pattern Dept 
178# S. Halsted St, Chteago, UL

$25,000 yrą nedidele sumą. Ta
čiau visgi tąi dar yra ęlidele naš
ta parapijonams, kurie turės tą 
skolą atmokėti.

BET O kiekvieno indelis yrą 
apdrausta iki $5000.00 «■- - -

•Masti mąn pavysdi Nq.

Mtepa ...... Rfr

S MUS SU 
LAIDAS

1411 $o. Halsted Street 
Te|, CANAL 5063

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

Dabąr Mokąnąe 3%% Už Pa-? 
dėtųs Pinigus. Duodam Paskor 
las Ant £Iąmų 1 iki 20 mt.

Tobulai de 
liejiniam į 
kvapo—nedaro karpo: 

specF-----
150 galopi

ptio pasįųla 
te saugiai.dabą?*
2J8 43Q0-

salės reikalams

Coiflpąpijų dėl taisymų ąpdej 
jų paskolas ant papjų

Clevelande demokratų parti
jos veikimas visai susmuko. Net 
apgailėtina, kai pagalvoji apie 
tuos vadus, kurie piliečius taip 
maišo, kad net ir nebežino, kas 
jie esą. Demokratų partijoje 
priviso daugybė vadų ir visi no
ri savo keliu balsuotojus vestij 
galų gale ir nuvedė daugumą j 
republįkonų partiją.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Dą r b ą 8 
garantuotas.

420 W. 63rd §t.
fel. ENG. 5883-5841

SKOLĮNĄM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

Alfeert Lumber & 
Suppjy Ca.

--------- j. WESTĘRN ĄV& 
LąUyętte 21Q1

GALIMA PASIDĖTI PINIGUS 
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti paT Jx:~ 
numerį pažymėti mierą 
kiai parašyt ‘ 
▼ardę ir i . „ / ‘
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-

Remkite tuos, knn 
garsinasi

t vaistus
Kedzie Avė'9®

Miestas atidarė naują Boy 
Scout Camp kelios mylios nuę 
Clevelando. Įrengimas atsiėję 
apie penkiasdešimt tūkstančiu 
dolerių. Toji vieta įrengta su vi7 
šokiais patogumais. Atidaryme 
dalyvavo majoras ir kiti miesto 
vąldųrinkai.

Spalių 3 dieną įvyko majorų 
ir miesto tarybos kandidatų no
minacijos. Ęąlsąi pasidąlino se
kamai: Burtoų, repųblikonas ir 
dabartinis majoras, gavo 99,851 
balsus, O’Donnell (republiko- 
nąs) gavo 4b,517 balsus; Dixoų 
(demokratas) gavo 35,375 bal
sus, Darniu (demokrątąs) gavo 
9,847 balsus ir Mrs. Land (ko
munistė) gavo 3,229 balsus. Tai
gi, į majoro vietą liko nominuo
ti du republikonai kandidatai, o 
demokratai pasiliko visai užpa
kalyje. Tas pąrodo demokratų 
didelį apsileidimą ir nesusipra
timą. Rinkimai įvyks lapkričio 
mėnesį. Demokratams lieka tik 
balsuoti už republikęną ar vi- 
ąai nebalsuoti.

čjomą pėsčios į jo žymesnias 
yie|aą. Mltaų ąkįs žavėjo ųap? 
jai pastatytieji rūmai, Tai pa
statai, ky.riųo^ę yra rądiofopąs, 
o jis jau įrengtas labai moder
niai, koncertų salė, opera ir 
rpstorąjįasi Tokiais rpmais mik 
žinais gali didžiuotis visa darb
ščioji estą, tauta. Šį kultūros 
židįnį gąlęjo sukurti tik estai, 
kurie 'nepaprastai mėgsta me
ną ir jį pamėgti skiepyja net 
plačiausias liaudies mases; kai 
aplankėme vieną parką, jame 
griežė simfoninis orkestras.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraųstom forničiųs, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus, 
Yežąm į formas ir kitus miestus, 
žema kaina, 
rantuotas. Taipgi pristatom an 
glįs | visas mįesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Pirkite tose krautuvėse, ki 
rios garsinasi MNĄU,HEb'GSE

Tarptautiniai įvykiai labai 
jaudina Alytaus visuomenę. 
Gyventojai tarptautinius įvy
kius su atsidėjimu seka per ra
dijo ir laikraščius. Laiktaščius 
iš kioskų i? atstovybių per ke- 
lioliką minučių išgraibsto. 1

Geras pilietis. — Naujas tiltas 
niaus paminėjimas 
ko priekabių.

Suėjo į šeimynišką gyvenimą 
Al. Gedgaudas su Anne Puzin. 
Vedybinės ceremonijos įvyko 
St. Johns Cathedral, o vestuvių 
pokylis , slovėnų auditorijoje, 
kur dalyvavo giminės ir daug 
draugų bei pažįstamų. Linkiu 
; ąunuoliams laimingos ateities.

Vieįos katąlįkų organas (“L. 
Ž.”) praneša, kad “Dirvos” Ga
lis tikrai liko geru žmogum: jis 
jau prisirašęs prie Naujosios 
Lietuvių Parapijos ir prisižadė
jęs būti geru vyru. Taigi, jei iš 
tiesų taip atsitiko, tąi Galis tik
rai atliko gerą darbą, nes jam 
išpažintis reikalinga, kad kiek 
galėtų atpakutavoti už tuos 
šmeižtus, kuriuos jis leidžia ant 
kitų žmonių per savo “Dirvu- 
kę”. Jeigu iš tikrųjų taip atsi
tiko, tai vėliau plačiau parašy
siu apie Galio veikimą prieš ka
talikus ir vietinius kunigus.

Vienas Qleveland() gyveptpjaą 
Gustąve Kufep važiąęjp 
Newark, N. J.» ir ųž greitą va- 
žinojimą pęlįcija jį ąręštąvo bei 
paskyrė laiką būti teisme spalių 
7 dieną, 7 vąlandą vakarę, Ką- 
daugį tarpe areštuoto laiko įr 
teismo paskirto laiko buvo ilgo
kas įaępas, tąi Kųlpi grįžę ųą- 
mą nelaukęs teismo. Tačiau pa
skirtų laikų jis atvyko į New- 
ark, N. J„ tik vieną minutę pir
mai u, negu turėjo būti pąs tei
sėją. Teisėjas jį užklausė, ar jis 
atvažiavęs 537 mylias vien tiLę 
dėl to, kad pęlįęijos įsakymas 
reikalavo. Kųhn atsakė, kad 
taip. Tada teisėjas paleido be 
jokios pabaudos ir Kuhn nieko 
nelaukdamas grįžo atgal, nes 
jis turėjo būti darbe spalių 9 
dieną anksti rytą. Vadinasi, jis 
yrą tikras pilietis įr pildo visu^ 
sakymus.

Ristikai Juozas Komaras ir 
Jack Ganson žada surengti ris- 
tynes lietuvių salėje. Pelną ke
tina paskirt
Kaip greit tas įvyks, tai dar nė
ra tikrai žinoma. Tačiau jie prie 
to rengiasi.

krikščionių į-jo^ na 
kurie sutrumpintai vą- 
“Inka”. Nakvynė — J

LOAN ASSOClATlONof Chicago
JJUSTJN NĮĄęKIEWICH, Pres.

$175.01
Nauji 5 Sekcijų Keturkampiai

BOILERIAI
* $67.00

MĄRQUETTE 
AUTOMATIC HEATING SALES 

6747 S o. Westem Avenue 
Tel. 1770

įtes naujus 9
įšiąokffimų. Rąraų \ 

fakto.casft uąąk 
mėnesinių išmokėjią

1725
(. Statę 
C^I.S2

Ooen Evai. TU TiJO^Sundsy UntH t * H

Naujosios parapijos klebonas 
kun. J. Andziulaitis praųešč sa
vo parapijonams, kad paskola 
ant bažnyčios jau kiek sumažin
ta, — skolos jau belieka tik dvi
dešimt penki tūkstančiai dole
rių. Reiškia, klebonas mano, jog

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED

Dięnįnes mokyklos jau atsi
darė pirmiau, bet nuo spalio 9 
dienos aįsidgrys ir daugelis va
karinių mokyklų. Patartina jau
nuoliams ir suaugusiems pasi
naudoti tąja pręga. Vakarinėse 
mokyklęse galima imti įvairius 
kursus, ir beveik niekas nekašr 
tuoj a. Susidaro labai mažos iš- 
ląidosĄ

SLA antras pažangos vajus 
jsiu prasidėjo, ir daugelis veikė
jų jau prisįreųgė stoti į darbą. 
Tačiau tautinė Dirvukė jau ir 
vėl pradėjo priekabių ieškoti 
prie vajaus vedėjo ir kitų taryt 
bos narių. Užuot rodęs nųpšir? 
dūmą organizacijai, tąi i’.s vis 
dąroąi didesnis priešas. Tąį štąi 
tau įr tautiškumas.

r^-Joųąs Jąrųą
............... ' .............................................

Alytiškių Nuotaika

$3,500,000.00
$250,000.00

P-as P. J.. Zuris per “Dirvą” 
dėkoja veikėjams ir SLA 14 
tuopai už tęsimą Liet, kalbos 
mokyklėlės. Gįa gal reikėtų nę 
tik 14 kuopai, bet; Susivieniji
mui tarti gerą žodį, nes, kiek 
žinoma, SLA yra prisiuntęs fi
nansinę paramą, hors tuo ir nę 
SLA nariai naudojasi.

Spalių 5 dįeną $LA 13.6 kuo? 
pą ląikė savo mėnesinį susirin
kimą paprąstęje vietoje. Narių 
dalyyayo yidųtįniškąį. šiame su- 
sirinkiipe buvo aptarti įvairus 
kuopos reikalai, o taipgi ir bu
simas antras pažangos vajus. 
Toliau buvo kąlfrčta ir apie bai
lių, Įjūris yra rengiamas lapkri
čio 19 d. pagerbimui ir įvesdi
nimui naujai įrašytų narių.

Pagaliau taipgi buvo plačiai 
kalbėta ir diskusuota ape cen
tro duodamus pnigus palaiky
mui Lietuvių kalbos mokyklė
lių įyąiriose kolonijose. Į tų ino- 
kykiėlįą veiklą plačiau žiūrint 
galima pastebėti visokių kabliu
kų, kurie turėtų būti išlyginti, 
arba eęntro pinigai neturėtų bū
tį eį^vojami. Yra tokių reikalų, 
lęUfįęms kuopų nariai 
gąųtį 
vęiHįftie, O iš tų mokyklėlių kai 
kas pasinaudoja. Taigi, kuopą

— Pirmoji kelionės diena iš
aušo Rygoje, — pasakojo p. 
Aleksiunaitė, — šis senas mie
stas musų nenustebino. Lan
kydamos miestą, susitikome 
grupę amerikiečių, kurie pri
klausė jaunųjų chorui ir Čia 
buvo atVykę koncertuoti. Gayo- 
me į jų koncertą pakvietimus. 
Sakės.’, kad aplankys ir Lietu
vą, be“, matyt, jų kelionės mar“ 
srutas pakrypo į kitą pusę. 
Mums gerą įspūdį padarė Ry
gos maisto produktų rinką, iš 
kurios daug galėtų pas.imokytį 
kauniškiai prekybininkai, kad 
savo kruopštumu, lankstumų ir 
švara gerai nuteiktų nętįk vie
tos pirkėjus, bet ir turistus, o 
tokių Kaunas turi nęmąžiaų, 
kaip ir Ryga. Vakarop sųsirąr. 
dome nakvynęi Jaunųjų vyrų ir 
moterų 
muose, 
dinami 
litas.

Netrukus iš Rygos pasiekė
me Baltijos krante išaugusį Ta
liną. Žmonių gausumu ir eismo 
judrumu jis mums priminė 
Kauną, čia, j^u stotyje, paste
bėjome žmonių nuoširdumą ir 
artimumą: viena moteris, ma
tydama, kad mes išvargę turis
tės, padėjo pernešti lagaminus, 
nurodė susisiekimo priemones., 
Pro tramvajaus langus tik pa
viršutiniškai pamatę miestą iš-

Jau atidarė važiavimui nau 
. ą Main Avė. tiltą. Tiltas atsi 
ėjo apie septynis milibnus dole 
rių. Didelę dalį pridėjo federa 
ė valdžia.

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

PBIS'Į'ATOME MIESTE VISUR.

EGG ...........
NUT .............
BIG LUMP ...
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIĖNĄ* IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

“STOVOL”
fąntis ąliejuą visieiųa a- 
ildytuvariĮM. įvarus—-be

LŪS PASPULXMAS 
^7^# ųž 
plonų—8c i 
5|b galonų-

Veikia speciali pripilt 
apribotam laikui. Loi

Prisipil^ykįte tank 
Telefonai VINCEN

$150 f 1 B min. 
. MAUDYNfi 
[rengimas bu 4%’ 

_, klo- 
_tetu Ireng. bu 

sėdyne.
Nuostabi ver
tė. Gali pirkti 
dalim. Pirk 
musų bntfžct. 
planuos jmo- 
kėt—$0 t mėn.

Kiek patuk.
$46.85 
Be Irimų

Spalių 8 dieną vietos lietu
viai surengė paminėjimą Vil
niaus užgrobimo. Dalyvavo ne
didelis skaičius žmonių. Gąl tai 
todėl, kad vądovybė buvo yienr 
MisiŠka. Kur musų Galis prilen
da, ten pasekmės mažos. Galis 
dar nesugalvojo, ką darytį su 
ęomųnįstais, kad jie jau Vilnių 
pasiėmė į savo rankas.

vandens šildytuvas 
'Viskam iki pilnumos vidutinėms 0 
kąmt>. BpSiidyU. įeina boUęr,' radiator, 
paipos, kranai vandena' tiekimo prie> 
(asas, automatinis drėgmės regulator.

pu kuku žudą daug neaiškumų 
išfcęlti.

............ 97£
$1.10 aųkšč.
... 50 aulini

0.65

No. 4271—Bųsinčiai Motinai suk
nelė—sukirptos mieros 16, 18, 20, 
taipgi 34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 
colių per krutinę.

Įėjimas — visiems laisvas iv 
nęmokąjnas, gąl todėl ir publi
ką sudarė darbinin
kiją. Ęsapie tikros, kad ten 
darbininkija mažiau laiko ski
ria karčiamoms, o daugiau me
nui. Mus užimponavo gražiai 
Sutvarkytas gamtos muziejų 
kųriąmę ^ęrįąu pąžįnęųie krą- 
što būdą, visokių ūkių tipus, 
istoriją ir liaudies meną.

Estų tauta—progresyvi tau
ta. Tą galima pažinti netik iš 
ūkio pažangos ir ekonominio 
gerbūvių, — netik ąpsųkręsųįs 
prekybininkas, bet ir eilinis 
gatvės policininkas moka anglų 
kaįbą.

(Bus daugiau)

./ , -----rr-r—: —r:
. ■

Jau aptri metąi Lietuvoje 
gyvena ir mękasi keletas Amę- 
rikos lietuvių. Jų tarpe yra 
ęhieagietės Salomėją Ąlękąiu- 
naitė ir Ona Novickaitė, ku
rios, kaip sakėsi, norėdamos pa
žinti šiaurinės Ęųrępos kraš
tus, jų kultūrą ir palyginti juos 
su pamiltąja tėvyne Lietuva, 
liepos 10 d. iškeliavo į šiaurę. 
Iškeliavo be palydovų, nemokė
damas tų kraštų, ir dviems ke
lionės savaitėms tetųrėęįąmps, 
kaip Valiutų k-ja leidžia, po 
250 Lt. Apie jų kelionę §tąi 
kaip rašo Kauno “Lietuvos Žį- 
nios”:

PIRKDĄ
MA1

AKT PUSĖS
PLASTĘĘ BOARD 

ke|v. pėda 
2x4’ą—tq 16’ 

pėda
1x6—6? to Į6’ į 

pė<įa 11

Vfokęs. žemai KKH 
kaip 95 i 

ęnin. ’

Dykai apskaičiuotį • Be prievolių 
Ekspertit inžinierių patarnavimas

Naudokitės musų temų mokesčių bufeto plano 
nauda. Tik palaukit CALumet 6900

Musų čalis jąu esąs pąrąpijonast — Sunki naštą. — Dę 
mokratų partija pusėtinai nusmuko. — Noipjnaci 

' jos. — SLA 136 kuopos mėnesinis susirinkimas. — 
Ristynės. — Vii 

Vakarinės mokyklos. — leš

Automatinė giluma pa 
ąerųpię. E1*®®"18’ 

lengvesnis vartoti. Sto- 
ker B iki $ kaml>. Bu 
palūkanom tik' 
Plrmūs kokybės k _ 
reoeee vana, w^U hung lavatory, 

i ‘ _____ tetų *------
f J1Į1'! . ■*. tJ-,—<>»*aTbalta

OTĮCĄG1ETES PO EUROPĄ UŽ 200 UTU
4----------- =srii-----——ts?;-

Kaip Dvi Studentės Keliavo Į Šiaurę

• ligonines—
HOSPĮTALS___

'SVEIKATOS* KLINaKAS

TONSILAI IŠIMAMI už
GYDYMAS LIGONINĖJ |gQ.QO
RAUDONGYSLftS I^IMĄ^A vieno

dieną Ligoninėje ... n 5-oo
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama. C 
yiSAg LIGĄS gydoma t j .00

Ekzaminaciją Iskai
DOIIGLAS ŲAR^ 
i9oe so rz-L.’__

NAMŲ STATYMO 
KONT

REAL ESTATE 
Insurance and Lnans

SVtfąu vilkins 
lengvų mlpesin..........
sok^ taisymo darbą be j 
jimo ant įengvų 
(Išgaunu gęriausį atlygin 
surance r 
šių namų), para 
senų namų ant 
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kr< 
kitės prię

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKĄ

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500 
w a v. HM ?•

aii- 
ašyti savo vardą pa- 
adresą. Kiekvieno pa*<

iti pinigus arba paš- 
kleliais kartu su užsaky

mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1738 
So. Halsted SU Chięago, HL

OMPICTI

INSTALL A “SQUARE DEAL” 
HEATING PLANT N0W!

' " 1 ' J i!" J ' rwu'!r 1 1 1 y —f—| utį........ ..
« 1 • • 4 »
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Vilkas i r ožkiukai
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

(Tęsinys)
— Tikrai nežinau. Gal Pa

svalio?... Gal Vabalninku para
pijos? ... Gal Krinčino? ži
nau tik, jog nuo tos pusės.

— Bet kaip jus nežinote sa
vo pažįstamo vardo? — stebi
si žandaras.

— Toks ten ir pažįstamas! 
Kreipėsi į mane prašydamas 
paskolos mokslams baigti, o 
d-ro Vaineikio buvo man įduo
ta labdarybės tikslams tiek pi
nigų iš vaidinimo laimėtų, tad 
aš jam juos, tuos pinigus, ir 
atidaviau ...

žandaras, matyti, jau nebe- 
pasitenkindamas, ima klausinė
ti:

— Tikrai nesuprantu, kaip 
jus to studento vardo nežino
te. Tai pagaliau kalbėdama, 
kaip gi jį vadinai?

— Pan Jaroševič — pati ne
pasiūlyčiau, kaip tas lenkiškas 
pavadinimas man iš lupų iššo
ko... ir vos spėjau pamanyti: 
šit, kaip kvailai padariau! 
man dabar reikės dėl to 
te.isinti ?!... kaip išgirdau 
kuroro Jjalsą;

— Jie visuomet taip
kitą vadina. Jie niekuomet ne- 

vardas.
vienos

tokio 
šįkart 
kalbe

nepa-

Kaip 
pasi- 
pro-

viens

ramiau

aiškiai parašyta, kad iš jūsų 
paimta!

— Daug kas gali būti para
šyta, bet tie daiktai ne mano, 
— ginčijaus energingai, iš to
lo kratydamasi nuo paskleistų 
popiergalių.

— šit daktaro Aleknos foto
grafija, — rodo man žanda
ras.

— Gali būti. Aš jo nepažį
stu, nei pavardes nesu 
daktaro girdėjusi! — 
tikrą teisybę žandarui 
jau.

— Argi iš tikrųjų jo
žįstate? — klausė žandaras už 
sispirdamas. :i' i

Šįkart nesunku buvo gintis, 
kadangi nei daktaro Aleknos 
dar tada nepažinojau, nei ki
tų, kurių žandaras man foto
grafijas rodė. Pažinau tik dak
taro Vaineikio rašytą laišką ai 
šiaip kokį poperį, bet ir čia 
išsigyniau: tokios rankos ra
šyto rašto nemačiau, nepažį
stu.

Pasiginčijęs šitaip valandėlė 
su manimi, žandaras prisipaži
no, kad, tur būt, per apsiriki
mą tie popieriai tarp manųjų 
įkliuvę. Pasirašiau, kad gavau 
atgal, kas iŠ, manęs buvo 
imta... ir visas triukšmas 
pasibaigė.

Beje, man dar pareiškė,
Vaineikio byloje esu pripažin I 
ta liudininke, o ne kaltinamą
ja ... o prokuroras iš savo 
kertės flegmatiškiausiu balsu 
dar ptsjliępe:;

/Zarilįriiites, kak do sich 
zaniriialis, nikto vas nesta- 
bezpdkojit! (Veikite, kaip' 
šiol veikėt: niekas jums 
nebekliudys). •

(Bus daugiau)

pa- 
tuo

kad

sirupina, koks kieno 
Jiems užtenka žinoti 
pavardės.

Po tokio paaiškinimo
atsikvėpiau. Tuo pasibaigė ir 
kvota, žandaras išėmęs storoką 
raštų pundą ima aiškinti:

— šit raštai, iš jūsų paim
ti. Vieną tik knygutę palaikėm:
Slovackio “Krol Mndowg“, dau
giau viską grąžiname, šit iš 
jūsų paimtos fotografijos... — 
ir paskleidė apie dešimt ant 
stalo.

Puikiai atsiminiau, jog nei 
fotografijų, nei svetimų laiškų 
iš manęs nebuvo

— šit laiškai, 
paėmėm.

Iš karto ėmiau
— Tų fotografijų neėmėt 

manęs, nei tų laiškų.
— Negali būti, — atsakė 1 į butelio ir taip pras neįeina 

žandaras: — žiūrėkite, voke ir prezervai negenda.

paimta, 
kur iš

šaukti:

justi

iš

por 
net 
iki 
jau

Pas’sekimas užlaikyme pre
servų labai daug priklauso nuo 
tų guminių rinkučių, kurios 
yra. dedamos ant butelių. Vi
suomet naudokite naujas gu
mas. Jie tvirčiau uždaro virše-
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Miestas ir valstija.

(Alegoriška pasaka suaugusiems)

Kitąkart gyveno ožka, 
Nieko jos širdis netroško — 
Septyni vaikučiai meilus 
Ir rųišhe nameliai dailus.

Tame pat miške nuo seno 
Vilkas oi baisus gyveno, 
Nori ožkelius papjauti 
Ir galvoja, kaip apgauti.

Ir, užtraukęs savo dainą,
Į malūną jis nueina,
Kad baltesnė butų koja, 
Ją su miltais išmiltuoją.

Paskui kalvėj ant priekalo
Jis liežuvį savo kalą,
Kad balselis būt* plonesnis, 
Į ožkytės panašesnis.

Iš namų ožka išvyko, < 
Vienus vaikučius palikę), 
Duris liepė užsisklęsti, 
Vilko pilko neįleisti.

O bjaurusis niekadėjas, 
Tuoj prie durų atbrazdėjo, 
Ir pro langą kiša koją, 
Ožkelius apgaut galvoja.

Plonu balseliu prašneko: ' 
“Aš mamytė jūsų“, sako. 
Vaikai džiaugias: “Tai mamytė, 
Bėkim durų atdaryti.“

Vos tiktai duris pravėrė, 
Pilkis tuoj į vidų nėrė. 
Ožkelius šešis suėdęs, 
Apsilaižė, kaip begėdis.

Liko gyvas tik septintas, 
Mat, pasislėpė už spintos.
Kai ožka namo parėjo, 
Tai vaikelių, oi, gailėjo...

Pasiėmusi mažytį, 
Eina ji apsižvalgyti.
Ęaisiąį. gailą janvaikelių —
Eis ieškoti nors kaulelių. 

Verkė ji iš širdies skausmo. 
Tik išgirdo didį griausmą: 
Ūžia, švilpia, Šnypščia, karkia, — 
Vilkas guli, pilkis knarkia. 1

Žįūrį vilko pilvas krrita? 
Mat>; pilve ožkiukai j 
VįĮRąį' j tiqš praHjo^^Oįįs/.; 
Ar ;tna^t'>tkįkiri&'w^ūs ?

Ožka pilviį janr ^ra^ioy^ 
Ir iš džiaugsmo net^ sribųbve, 
Nes ožkittkąi, vįępš, pd kito 
Sveiki laukąd ^^1$$^ ;

Pabėgioję kiek aplinkui 
Akriienų sunkių.' prįrinko, 
Vilko pilvan juos sudėjo 
Ir susiuvo niekądėją. ;

Atsibudęs vjlkas sako: 
“A, pilve ožkiukai šneka.“ 
Bet labai jis apsigavo: 
Ten tik akmens šnekučiavo.

Vilką troškulys kankina, t 
Upėj atsigert mėginą, — 
Sunkus akmenys dąug svėrė, 
Krito dugnan ir... prigėrė.

O ožkiukai namu ėjot 
Tenai ^(žiaugės, Šokinėjo, 
Nes, nors ir mažą hritybė 
Kiekvienai brangi gyvybe.

čiulba paukščiai, žydi gėlės, - 
lai gražumas vasąrelės...
šiliihos, šviesos yr* gausiai 
Sutvėrimui nors mažiausiam. 

» • »

Taip, brolau, sese, ir mus Europoj senojoj:
Jau priviso vilkų, kur mažuosius baugina^ 
Vieną po kito smaugia kur silpnesnį kaimyną.
Viens vilks, kur senovėj kryžių ant krūtinės n^iojo. 
Prusus prarijo, Žemaičius smaugė, LiėtŪVąj baisiai lepiojoj 
štai dabar, vėl atgimęs, šnairom žiuri į mūsų tėVynę,
Ir gabalą vieną atplėšęs, galvoja kaip praryti dalį paskutinę,

ATBALSIAI PO
ŠEŠIŲ MENESIU

tam-
Kam

Negana, kad jau daugel mažesniųjų valstybių Surijo, 
Dar besočiui mažai, kaūkia jis ir sako, kad nieko nėbijp.

■ i '■ ■ •'
O antrasis, pirma apie taiką saldžiausiai čiulbėjęs, 
Dabar meškišką leteną ant parblokšto lenko užd^K8* 
žvalgos dar į Šalis/priekabių ieško pas mažąją pstiją, < 
Tikslas aiškus visiems: skanus kąsnis šalys Pabaltijo, s 
' i /' ' \ • '/K- 'Ą/.,
štai, vilkų nuteriota, kraujuose plustd Lenkijos žemė. 
Visos mažosios šalys aplinkui nežino, ką rytojus joms lemia.
Bet tikėkit, pavirs akmenais vilkų pilvups prarytosios Šalys> 
Ir prigers jie. kaip anas Vilks iŠ pasakos, kur norį upely. 
DieVe* duok, kad rytų vakarų juodus debesis vėjas nuneštų Į 

" šalį

------------------------------ r
kilnią esybę branginam. Įverti-1 
nam jos pasišventimą žmoni
jos gerovei, suprantam jos gra
žią saulėtą sielą, ją mylim.

Noriu tad tikėli, kad visi Ce 
gražus žodžiai, kilnus pažadai 
jus paremti tikru darbu, sulei- 
umu pagalbos įvykdinti Nau
jienų Moterų Skyriaus bendra
darbių užbrėžtą liksią. Noriu 
tikėti, kad Marijos Jurgelionie- 
nės naudingi darbai plačioje vi
suomenėje bus žinomi ir bu- 
siančiom Amerikos lietuvių 
gentkartėm.

Moterų Parengimas 
Socialinei Profesijai

Švietimo Ministerijai leidus, 
Lietuvos Karitas Sąjunga Kau
ne įsteigė socialinę moterų mo
kyklą. Mokyklą gali lankyti 
moterys ir mergaitės, nuo 18 
iki 35 metų amžiaus. Per dve
jus metus mokyklos lankyto
jos galės pasirengti socialinei 
profesijai.

Mokykloje veiks du skyriai, 
kurių vienas parengs darbinin
kes vaikų socialinei globdi: vai
kų darželių auklėtojas, vaikų 
prieglaudų vedėjas ir kitoms 

‘ profesijoms, susijusioms su 
vaikų ir jaunuolių globa bei 
auklėjimu.

Antrasis skyrius rengs spe
cialistes suaugusiųjų socialinei 
globai, t. y. parengs darbinin
kes toms visoms įstaigoms ir 
socialinės globos organizaci
joms, kurios išlaiko ir globoja 
senelių prieglaudas, paliegėlių 
namus, sanatorijas ir t. t.

j Maistas 
i Veda MORTA RUGIENI

Italian Egg Plant
6 egg plants, vidutinio didumo
12 karštų, žalių pipirų
2 dideles galvas česnako
1 bunčuką “leaf thyme”
2 puoduku vinegerio (Cider vi- 
negar)
yh. puoduko olive oil

Supiaustykite egg plant ripkom, 
apie % colio storumo; sudėkite į 
indą ir apibarstykite su druska. 
Prispauskite su sunkiu dalyku ir 
palikite, kad pastovėtų apie 12 va
landų, arba per naktį. Ryto metą 
išspauskite sausai, bet atsargiai, 
kad nesulaužytumėte ripkų. Kepki
te egg plant ripkas ant alyvos, kol 
iškeps—kol liks gražiai geltonos. 
Supiaustykite karštus žalius pipi
rus, česnaką—sumaišykite; pridėki
te “leaf thyme”, kur galite pirkti 
iš Italionų krautuvės. Į vidutinio 
dydžio indą pabarstykite “leaf thy
me” ir paskui sudėkite egg plant, 
po eilę, ir ant viršaus užbarstykite 
po biskį pipirų ir česnako. Po eilę 
sudėkite kol viską suvartošite. Ant 
viršaus visko užpilkite sumaišytą 
vinegerį ir alyvą. Jeigu atrodo, kad 
egg plant per sausas, tai dapildykite 
su vinegeriu. Egg plant bus gali
ma valgyti porą dienų pastovėjus. 
Italian Egg plant yra skanus ir 
maistingas, kuris pavaduoja mėsą.

Galima vartoti tik vieną šeštadalį 
dėl pamėginimo.

—Josephine Mįller

Adelė
Rodos, kad tai buvo vakar. 

Taip dažnai tie baisus vaizdai 
grįžta mano vaidentuvėn, ir 
visu savo baisiu realumu kaž
kaip šiurpiai tyčiojasi.

Vėl ir vėl, rodos, žaibo grei
tumu sudreba visas pasaulis, ir 
viskas lūžta, nyksta, maišosi 
šėlstančios audros kaukime. 
Kur tai toli girdisi gedulingų 
varpų skundas. Audros kauki- 
masj šiurpi tamsi naktis, ir tas 
pašėlęs nepakeliamas skausmas 
lyg peiliais varstantis mano ku
rią.

Klykiu baisias nakties 
sumon, keikiu likimą,
gyventi? Kam tiek daug ken
tėti? Kodėl nesibaigė viskas su 
tuo vienu smugiu? Kodėl? Tik 
atsakymo nesulaukiu.

Spaudžiu pirštais karščiu de
gančius smilkinius, noriu su
rinkti mintis, noriu suprasti ir 
negaliu. O audra vis staugia, 

. dūksta, galva svaigsta, maišosi 
mintys skausmo daužomos lyg 
tie dideli lietaus lašai atsimuš- 
dami į lango stiklą išsiblaško.

Mirtis... kvatojasi lauke vie
sulas. Mirtis, dar ne tau... Su- 
sitikai tu artimai su ta galin
ga ir šiurpia ramybės karalai
te, bet ji dar ne tau. Tu dar 
pasikankink, ne tau suprasti li
kimo galybe. Morfino svaigulis 
pergali šėlstantį skausmą ir vėl 
viskas temsta. Lyg per miglas 
girdisi švelnus, bet drąsinantis 
balsas, toks pažįstamas, toks 
artimas ir brangus balsas, žo
džiai ąįškiįs, taip neseniai 

j ištarti. Majai, Adele, apsiniau
kęs įųVož $įa.sT‘: riet vidiirdie- 

? $sjau ir saulė pra
dedą Šypsotlsh^eliudėk tad, nę- 
ląspupję lĮrdgelai, nusišy psęs 
Įląk.ir .Mu/siule/ nors ir vię-

■ J ;/’/ . -
? *Tai biivb paskutiniai žodžiai 
įąrti mari viėnaį mano brangios 
įjąnkeleivės, paskutinėje mud
viejų kelionėje link to baisaus 
smūgio. To staigaus galutinu
mo. ./ ' / ’ ••• ■

Vėl tyla. Vėl' bandau pasiekti 
kanka svaigstančią galvą, bet 
jėgos nėtūriu, 
į Blaivosi rytas, už lango tyla, 
ilsisi gamta. Tik mano krutinė
ję tebesiunta audra... Verkia 
siela. Tb verksmo niekas negir
di, neklauso. Jis nereikalingas, 
be vertės. Jis negrąžins to 
jjrąngauš draugiško balso, ku
kis Užšalo atnžinai jos lupose. 
Ten toje viėsiiloje užgeso kilni 
girdis, nutruko paskutinis gy- 
Vedimo siūlas amžinai. Ir nei 
musų yęi’kĮinąi,^ nei vaitojimai 
nieko negali pakeisti. Nieko.

Praslinko jau šeši mėnesiai, 
o jie vaizdai, tie atbalsiai vis 
ląr taip aytimi; taip realus ir 
baisus. ’ 7

. » » n
Tiktai paskutinėm dienom 

gąyari yisiį rinkinį raštų, ku- 
riuos man surinko Naujienų 
Štabo riarė.pi'JuU Augustienė. 
Visus tųbs gražius ir liūdnus 
rašinius, pašvęstus veliones Ma
rijos ■ Jurgėlionieriės garbingai 
atminčiai, dabar tik išdrįsau 
atidžiai skaityti.

Kiek tai gražių žodžių, užuo
jautos, simpatijos, specialiai su
kurtų eilėraščių. Kiek širdingos 
pagarbos, jaudinančių prisimi
nimų... Kiek. draugų ir gerbėjų 
turėjo musų Mariutė. Ir visa 
tai kada jau. ji nejaučia, nema-

į ? norima pa
sakyti pasauliui, kad mes tą

- / sau ĮUl KttUU UCJt

Ir visiems skriaudžiamiem užtekStų taikos ir teisybės saulelė.. Į to, 'negirdi. Bet čia 
I ; ■ Sonja P.. /V;

'"šaiiA’rJ uSV ■ C ‘j Aikv

li •,» -j.

Daug lengviau galima nulup
ti mažučius cibulius, kuriuos 
naudojate prezervavime, jei
gu užpilsite juos karštu van
deniu ir duosite jiems ten a}s 
pastovėti minutę ar. dvi.

M ADO S

4135

14, 16, 18 ir 20.
Rudeninės Suknelės 
No. 4161—sukirptos mieros 12,

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
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kainą 15 centų. Gali- 
e pasiųsti pinigus arba paš

to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So< Halsted SU Chicago. UI. j

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted SL, Chicago, I1L 

čia {dedu 15^ centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdj No_______

Mietos -------- -—per krutinę

(Vardas ir pavardė)
I •

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)
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Diena Iš Dienos
nui Kapec, iškėlė tikrai šaunias 
vestuves. Pasamdyta 5 muzi
kantų orkestrą. O to svietelio, 
.genčių,* svečių pilna p. Dimbe- 
lio svetainė.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Joseph Bartkus 
Išvažiuoja Atostogomis

Joseph Bartkus, savininkas 
Highway Tavern, 959 W. 71st 
St., šiomis dienomis išvažiuoja 
j Wisconsiną atostogomis. Jo 
biznį dabar tvarkys visiems ge
rai žinomas buvęs, Paul Gur- 
skas. . Steponas.

Šaunios
Vestuvės

T0WN OF LAKE. — Spalių 
7 d. Į>-nai Stulginskąi spįvo 
dukrei Bronei ir žentui, Stepo-

Visiems suteikta gausi Vaka
rienė ir nakties pietai.

Kadangi jaunavedis lenkų 
tautybės, tai suprantamai bu
vo ir iš jo pusės svečių.

Muzikantams prisiėjo sunkę- 
kai padirbėti, nes vieni šokėjų 
prašo groti lietuviškai, antri 
“poliš”, treti “American” ir t.t. 
Gerai, kad muzikantai “Old tai
meriai” pagrojo 
“sorelj”.

- Kaip sakiau, 
lenkas (gražus
atsisveikinant jis muzikantams 
padėkojo gražiai lietuviškai 
“Ačiū muzikantai”.

,■■■11 i j. ,| jii 11»i, į

TARP MUSŲ j 
BIZNIERIŲ *

Irene

Jeąiv

net ir žydišką

p. Kapec yra 
vyrukas), bet

Joseph Sever, 26* su Mildręd
Ivasevič, 20

Joseph Yonulaitis, 27, su An- 
na Wągner, 30

William -Marelę 24, su
Lovas, 30

Stanley Pukel, 22, su
nette Fine^an, 18

Mac Sąveikis, 19, su Albina
Shimkus, 17

Anthony Fillichio, 21, su An- 
ne Jurėnas, 21

Reikalaują
Perskirų '

Bazei Yakis nuo Gus Yakis
Rita Milęwski nuo E(lward 

Milewski
J. L. Grušas.

ANDREJUS BARTUŠIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 11 d., 1939 m., sulau
kęs 32 metų amžiaus, gimęs 
Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Marijoną po tėvais Ya- 
kubauskaitę, seserį Zofiją ir 
švogerį Antaną Balchunus, 4 
brolius Juozapą, Pranciškų, 
Kazimierą ir Vladislovą, 2 dė- 
dienas Marijoną Bartušienę, 
jos sūnų Juozapą, ir Agotą 
Luikienę, ir jos šeimyną, dėdę 
Joną Karbauską ir jo sūnų 
Antaną, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kųnas pašarvotas randasi 
Antano M. Phillips koplyčioje, 

_3307 Lituanica Avė.
Laid. įvyks šešt., spalių 14 

d., 8:30 vai. ryto iš koplyčios 
į šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurine atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Vū/ A. A. Andrejaus Bartu- 
šio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, sesuo, švogeris, 

broliai ir visos kitos 
giminės

Laid. dir. A. M. Phillips, 
tel. Yards 4908.

Pranai, Pranai, 
Pranai

Gavo 7
Perskiras

Cliarlotte Casper nuo 
Casper

. j ------------
Minėjo
SykąUtyvesj

Antanas tr LdUise Tupikai
čiai, 7251 So. Ashland Avė., 
praeitą šeštadienį /ir sekmadie
nį surengė šaunią vienų metų 
biznio gyyavjhięi sukaktį. Atsi
lankė daūg/švėčiųįVkuriuos drau
gai Tupikaičiai maloniai priėmė 
ir pavaišino sKų <• skaniais val
giais ir geriihais. Matyti, drau
gai Tupikaičiai turi daug drau
gų ir pažįstamų. Antanas ir 
Louise yra seni naujieniečiai. 
Antanas savo laiku yra dirbęs 
prię Peoples Rakandų Krautu
vės . už kolektorių.

Steponas.

kai kurios situacijos gan juo 
kingos.

Vakar World Playhouse te
atre prasidėjo muzikos filmą 
franęųzų kalboj “Tpis Vaisęs”. 
Yvonne Printemps yra viena 
vadovaujančių lošėjų. Veikalas 
semia medžiągą iš muzikos 
kūrinių Johann ir Oscar Strau
sų — Vąlco “karalių”. Kad ir 
porlez voųz francąiz kaip, ledją 
grąužti, nesigailėsite užėję į 
World Playhouse.

Suzanna Viliutė.

Šaukia Tyrinėjimui 
Vokietijos Konsulo 
Tarnautoja

Liudys Dies Komitetui.

Bruno-

Reikią

CLASSIFIED ADS
.... ...................................  1 1 'IJ|I I 1 ....... ..

HELP WANtEI>—FEMALE 
Darbininkių Reikia

BRIDGEPORTAS. 
paminėti Pranus, nes jie visi 
“Naujienų” skaitytojai.

Antradienio vakarą, spalių 3 
d, buvo sveikinami Pranai jų 
varduvėmis.

Pranas Medelinskas, kuris 
ant 32 gat. ir Emerald A've. tu
ri savo name taverną. Susilau
kė daug svečių. Pažįstamų- bu
vo šie: Pranas ir Kazimiera 
Pociai, Veronika Kesiliauskie- 
nč, Alex ir Sofija Pociai iš 
Auroros ir 1.1.

Kazokų Choro 
Koncerto Tikietai 
“Naujienose”

buvęs 
sąži- 
nuo- 
ati- 

Ave.

Choras Dainuos Chicagoj 
Spalių 15.

/u /i.
. -i iji.i »r.

JONAS MISTINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu I 

spalių 7 d., 10:00 vai. vak., 
1930 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Utenos apskr., Dauge- I 
liškių parap., Dobriškiu kaim. ‘ 

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Kazimierą, po 
tėvaisa Paplauskaitę, sūnų Po
vilą, dukterį Stefaniją, žen
tą Bob McElroy, pusseserį Pau
liną Lešaųskienę, pusbrolį A- 
domą Patejuną, 2 švogerius 
Juozapą Paplauskį ir Juozapą 
Raubą, 2 švogerkas Marijoną 
Paplauskienę, Agotą 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 j 
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 
ęsat nuoširdžiai1 kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir .suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, sūnūs, duktė 

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

tel. Yards 1741.

Penki trubočiai muzikantai 
grojo. Na, ir visi smagiai pasi
šoko, padainavo, ir pasivaišinę, 
linksmi išsiskirstė.

x x
Spalių 3 d. L. B. muzikan

tai kiek pragroję savo “dūdas” 
sumanė “pavinčiavoti” Pranus, 
nes spalių 4 d. buvo St. Pran- 
čiškaus. .,

Pirmiausia sugrojo po mar
šą Pranui ..ir .Rrąpųi
Venckui. Vėliaus pasveikino ke
liais maršais Praną Shemet, ta- 
verno ir svetainės, savininką. 
Buvo ir svečių, kurie sveikino 
žodžiu ir dainom Praną She- 
metą ir linkėjo dar daug su
laukti vardadienių.

SERGE JAROVAS, garsaus Do7 
no Kazokų choro vedėjas. '

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, La i d o-l 
tuvėms, Papuoši-

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 580*

Atidaro / 
Raštinę Į

Juozas, Juškevičius, 
Žymus realestatinin/as ir
ningas patarėjas įvairiuose 
savybių reikaluose, dabar 
darė ofisą 4138 Archer 
Čia jis eis viešo notaro parei
gas. Jis duos patarimus įvai
riuose biznio klausimuose ir ke
blumuose, kaip tai: nuosavybių 
ištyrinėjimas, tavernų įstaty
mai, morgičių pajiuosavimai, 
pilietybės popierų išgavimo rei
kalai, etc. ■> . >

Jo telefono numeris yra 
LAFayette 9788.

— Steponas.

Iš Washingtono vakar Chica- 
gon atėjo žinia, kad kongreso 
Dies komitetas šauks į liudinin
kus Dr. Fritz Hebcrling’ą, Vo
kietijos generalio konsulato 
Chicagoj tarnautoją ir Vokieti
jos pilietį.

Heberliiig konsulate eina ofi- 
ciąles pareigas, taipgi yra vir
šininkas vokiečių — nepiliečių 
organizacijos, “Gerinau Bund”.

Konsulatas Chicagoj užginči
jo Dies komiteto pareiškimu 
kad Heberling tarnauja konsu
late. Anot konsulo, jisai 
neoficialis “bendradarbis”.

esąs

Wa-
Dies

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

St. *

ŪEAL EŠTATĖ FOR SALE 
Na^^

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

$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.

BRIGHTON '"PARKE
Iš priežasties senatvės, parsiduo

da 2 flatų medinis namas po 4 kam
barių, cementuota apačia ir beis- 
mehtas, šildomas iš beismento, ga
ražas. Randasi ant 39th ir Caiifor- 
nia, kaina $3700 mažas įmokėjimas, 
šaukite pp 7:00 valandos vakare, 
Propect 0176.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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.

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

ĘARSIDUODA Tavernas West 
Englewood, su 4 kambariais pragy
venimui. Karšto vandens apšildo
mas, gera vieta, šaukite Grovehill 
3769. ■

PARDAVIMUI Tavernas lietuvių 
ir rusų apylinkėje. 8 So. Jefferson 
St.

PARSIDUODA Tavernas su room- 
ing house. Arba mainysiu ant va
sarnamio prie vandens—Taipgi par
siduoda kita tavern—kampinis—5 
kambariai gyvenimui. 3538 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA bargeno kaina 
markętas ir grosernė, įrengimas su 
ele'ktrikiniu šaldytuvu, didelis sta- 
kas. Rendos $35.00 į mėnesį. Šaukti 
Canal 7835.
MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 

Muzikaliai Instrumentai

BARGENAI
MUZIKOS INSTRUMENTUOSE 

$12.00 Smuiką už ................. $4.0(
25.Q0 Albert Klerneta .............  8.0(
50.00 Boehm Klerneta .......... > 35.0
75.00 Bass Drum setas 50<0
8.00 Gitaras su keisu .......... ,... 4.0i
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. Tęl. Cana 
6114.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su* 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.
-•••». * - » 1 . .

SUSIRINKIMAI
Kriaučių lokalo 269 A. C. W. of 

A. susirinkimas įvyks penktadienį, 
spalių 13 d. Amalgamated Centro 
name, 333 S. Ashland Blvd., 7:30 
vai. vak. Nariai malonėkite daly
vauti. Valdyba

REIKALINGA 2 veiterkos virš 21 
lėtų amžiaus dirbti restaurante ir 
aveme. $9.00 savaitėj ir tipai. 746 
i, Halsted. Klausti Mr. Zik.

REIKALINGA viduramžė mote
ris namų ruošai, pora dirba, 2 ma
ži vaikai, kalbanti kiek angliškai, 
paprastas virimas, būti, šaukti Wil- 
low Springs 130.

MERGINA dirbtinoms gėlėms ša
keles dirbti. Turi turėti- prie šake
lių dirbimo mašinos patyrimą. 
Kreiptis Jonės Co., 521 So. Wabash 
Avė. -

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-DarbininkiųReikia
REIKALINGAS bartenderis, vyras 

ar mergina, turi mokėti arba už
tektinai gabus išmokti greitai lie
tuviškai ir angliškai, kad butų tei- 
singas. 734 West 35th St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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 2M> 
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 1083 
1739 So. Halsted St.

58 AKRŲ PRIE Oceana Co. kai
mo, upelis, budinkai geri, žemė prie 
molio ir prie smėlio. Išvaizda ne
patraukli, bet geras pirkinys už 
$1475.00 pinigais ar terminais. Miss 
Lenore Hanson, Mercy HospitaI, 
Manistee.

Heberlingo pašaukimas 
shingtopan yra rezultatas 
Komiteto tyrinėjimų Chicagoje, 
kurie įvyko pereitą savaitę. 
Tarp kamantinėj amų. liudinin
kų. buvo Dr. O t to Willumei t, 
German-American Bundo, Chi
cagos nacių organizacijos, vir
šininkas. German-American 
Bundas ir Gerinau Bundas yra 
dvi -atskiros organizacijos. Vie
ną sudaro vokiečiai — piliečiai, 

kitą — nepiliečiai.
U _ _____________

Nrt ai Vokietijoj 
Sušaudė Seną 
Chicagietį

Bill Popeli Rengia 
“Grand Opcningą”

Visiems gerai žinomas Bri- 
ghton Parko biznierius, Bill Po
peli, kuris neseniai atidarė 
“STREAMLINE” taverną, 4756 
S,o. Westęrn Avė., šeštadienį, 
ir sekmadienį, spalių-O,ct. 14tą 
ir 15 dd., rengia GRANDį 
OPENINGĄ. Bus 2' -drltęstr^ 
šokiams, 12 bartendęrių, polici
jos protekcija, valgiai ir gėri
mai. Kadangi Bill. ir Ona .Po-- ,-»./•• « » 
pell .yra populiariški biznieriai 
ir turi tūkstančius draugų ir 
pažįstamų, numatoma, kad ši
tas GRAND OPENINGAS bus 
didžiausis, kokį chicagiečiaį. ka
da yra matę. , :,t

Reikia žymėti, kad ’Bill ir 
Ona Popeli visada remia ir lata
ko visus visuomeninius paren
gimus, todėl ir lietuviai jų ne
užmiršta. Tėmykite skelbimą 
penktadienio “Naujienų” lai
doj. — Steponas.

PRIVERSTAS PARDUOTI
80 akrų geros žemės ir budinkai, 

clektrikos šviesa, IVz mylia nuo 
mažo, gerbuvingo miestelio Fulton 
kauntėj, Indiana, 200 pėdų nuo 
statė kelio. Kaina $2750, pinigais 
$750, likusį kaip geriau. N. Taylor, 
10323 South Michigan Avenue.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

SPEC1ALAS
Tobulam Stovy Puikus Pirkinys, 

90 Dienų Garantija
’39 Plymouth sedan, radio ir šildy
tuvas ........  $595
’38 Oldsmobile sedan, radio ir Šil
dytuvas .............   $575
’38 Rio panel tryck ................. 275
’37 Plymouth sedan radio ir šildy
tuvas .........................................  425
’37 Crysler sedan, radio ir šildytu
vas ..................   395
’37 Studebaker sedan, 6 cilinderiai, • 
šildytuvas ..................................
’36 Plymouth coupe .................
’36 Oldsmobile Sedan, radio ir 
dytuvhs ....... ..............................
’35 Ford sedan, kaip naujas .... 
’35 Chevrolet sendan .............
’32

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

Tie garsus Dono stepių dai
nininkai išpildys ilgą ir įdomų 
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.

— Rs.

tar-

vo-

375 
265 
šil- 
395 
195 
195
85Ford sedan .....................

BUNNIN & SONS, INC. 
Autorizuotas Chrysler ir Plymouth 

Dyleris
3651 Ogdęn Avė. Rockwell 0434

Priešinosi Karo Tarnybai.
Telegramų agentūros vakar 

pranešė iš Vokietijos,’ kad na
ciai sušaudė 54 metų chicagie- 
tį, Augustą Diekmann. Jisai bu
vo priešingas karui ir karo 
nybai.

Diekmann buvo įpėdinis
kiečių šeimynos Diekmann, ku
ri apsigyveno Chicagoje 1848 
metais, kuomet miestas buvo 
mažas kaimas. Tos Šeimynos ki
ti įpėdiniai, kuriems nušautasis 
buvo giminingas, tebegyvena 
Chicagoj ir dabar. Fred Frank 
ir Clara Diekmann gyveila Ber- 
ger ir Dolton priemiesčiuose.

Augusi Diekmann buvo su
šaudytas Thalie jnieste.

KAZIMIERAS 
PALUBINSKĄS

Mirė spalių 11 d., 1939 
3:02 vai. ryto, sulaukęs 49 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tau
ragės apskr., Kaltinėnų parap. 
Bitaučių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį .Bronislavą, po tėvais 
Jąkavičiutę, dukterį Karoliną, 
pusseserį Elžbietą Lankauš- 
kienę, jos sūnūs: Kastantą, 
Pranciškų ir Antaną, jų mo
teris: Oną ir Nancy, dvi švo- 
gerkas: Augustiną šatkienę, 
švogerį Petrą, ir Karoliną 
Linkauskienę, pusbrolį Adol
fą Palubinską ir jo šeimyną 
ir gimines.

Priklausė prie Ciceros Lie
tuvių Kareivių ir 
Lietuvių Dr-jų.

Kūnas pašarvotas 
Roosevelt Road.

Laid. įvyks šešt., 
d., iš namų 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šv. Antano parap. 
bažnyčią, kur įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į, šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė- 

Nubudę liekame,
Moteris, duktė, pusseserė, 

švogerkos, švogeriai, pus
brolis ir giminės 

j Laid. dir. C. Syrewicze, tek

m.
m.

Chicagos

4901 W.

spalių 14

se.

I Alfrilfm Siunčiam Gėles LOVEIKIS s&j. 
KVIETklNINKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS .

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine, 
"THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904 

1748-50 West 47th St, Phone Yards 5069 ’

KINO TEATRAS I
Į (MOVIES)

MARTINAS PELDŽUS 
gyveno po adresu 812 West 

23rd Tlaėe
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 10 d., 8:00 vai. vak. 
1989 m., sulaukęs 56 m. amž., 
gimęs Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime 
3 sūnūs Ąlbert, Emil ir Oscar, 
marčią Antoinette ir daug ki
tų giminių, draugų 
tarnų.

Kūnas pašarvotas 
Mažeikio koplyčioje, 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks spalių 14, 
šeštadienį, 1:30 vai. po piet iš 
koplyčios į Concordia kapines.

Visi A. A. Martino Peldžus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
įam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę bękame,
Sūnūs ir marti ir kitos 

giminės
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių Direktorius S. P. Ma
žeika, tel. Yards 1138-39.

daug ki- 
ir pažįs-

randasi
3319 Li-

Rerrikite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Tįpiškai keisįa kombinacija 
yra rodoma Gar riek teatre šią 
savaitę, bet ji vaizduoja gyve
nimo dabartinį svyravimą nuo 
vienos. sienos prie kitos. Taip, 
kad poros valandų būvyje ga
lima peržiūrėti karo baiseny
bes, kaip jos yra vaizduojamos 
“Ali Quiet o n the Western 
Front’k šį kartą garsinama, kad 
tai necenzuruotas veikalas. Tuo 
pačiu kartu bus smagu pra
leisti valandėlę su komedinin- 
kais Charlįe Ruggles ir Mary 
Boland, ir “Night Work”. Pa
starieji yra paprasti ameriko
nai^ susirūpinę apie gyvenimų 
jauno vaik,o: “Rutch” (Donald 
O’Connęr), kurį jie nori glaus
ti kaipo savo sūnų. Jų geriems 
norams, žinoma, yra kliūčių,

Panaikino Valdžios 
Bylas Prieš Ledų 
Bendroves

Mrs.A. K. JARUSZ
Physical Therapy 
.. and MidWife 
Panedėly, Utarri. ir 

Seredoj
8630 S. Western av.
Tel. Hemlock 9252 
. Ketverge, Pėtny- 

čioj, Subatoj ’ Ir 
Nedėlioj:

Central Avenue, 
f Beverly Shores, 
< ■ ' ' Indiana 
? Tel. Mich. Cyty

Federalė Valdžia Apeliuos.
Federalis teisėjas Philip L. 

Sullivan vakar panaikino bylas, 
kurias federalė valdžia neseniai 
iškėlė 20-čiai asmenų ir bendro
vių už monopolį ledų (aiškry- 
mo) pramonėj.

Teisėjas opinijoje pareiškė, 
kad skundai nėra ganėtinai pa
remti įrodymais.

Skundai prieš ledų bendroves 
ir jų viršininkus buvo rezulta
tas federalės vąldžios tyrinėji
mo, Chicagos pieno pramonėj. 
Bylas prieš pienines vietos tei
sėjas Woodward panaikino lie
pos mėnesį.

Kaip ir bylose prieš pienines, 
taip ir šiam atvejyj federalis 
prokuroras Leo F. Tiemey ruo
šiasi ąpęlįųoti.

130 Yęars Success! Doctor’s( 
Amazing Liquid f or I tehing off 

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai n* 
davd reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninau 
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitai 
pasėkas nuo niežSjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugnines Eczema.

15 pirmo sykio Žemo ne6a nuostabią pa 
gelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų Įtakingų dalių) padeda Gamta, 
greitesnį gydymą. Mums dėkingi vartotoja) 
raSo iš visur, garbindami gautas pasėkas 
Štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “] 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 31 
metus.”

Neregimas, nedčmčtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimas. Tik 85c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra> Jčgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakan^ ir Įtaigi Par^vimu^^^^

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų 
vertybę. I MUSŲ kainas neįeina 
palūkanos, aukšta nuoma, bloga ri
zika. čia ir tik čia jus kaipo pi
niginis pirkėjas gausit viską kas 
gražiausia frontiniam kambariui, 
valgomajam, miegkambariui—bal
dus tokia kaina, kokia yra tikrai 
pagrįsta piniginiu pamatu. Kainos 
aiškiai parodytos. Pinigai grąžina
mi, jei nepatenkinti.

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Distributor
535 W. 76th St.

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

Sekm. iki 5.

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

Garsinkitės “N-nose”

f DON’T FPRGET A 
<* TO SEND THE 

MIRACLE 
-"^WHIP

A FIM:’ 
ITS OY 

MIIUONS PREFBR^

Todėl jeigu turite ką Par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas diena Nau
jienų 7-me puslapyje ^‘Class- 
ified” skyrių, kur šildoma daug 
(vairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždaml:

CANal 8500

1739 S. HALSTED STREET 
CNcaro, m.
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man, nuo 6627 N. Artesian avė.Į AITTAMADII III 
Sužeistasis atvyko Amerikon Avi Viii vDllil įl .
1880 metais, buvo vienas pir- MCI A IMj5Q 
mųjų Muzikų Federacijos na-Į* 
rių ir grojo su pirma Chicagos 
simfonijos orkestrą.

Rengiasi Sezoną 
Pradėti Šauniu 
Vaidinimu

• Policija suėmė tris jau
nus piktadarius, kurie prisipa
žino papildę apie 15 plėšimų 
įvairiose Chicagos southsid’ės 
vietose. Jie taipgi pašovę Val
gyklos savininką, Joseph Gass- 
on, nuo 7701 S. Halsted Street, 
kurį užklupo ir apiplėšė gatvėj. 
Suimtieji yra Richard Canada, 
20 metų amžiaus, nuo 11201 S. 
Spaudling avenue, Arthur 
Shields, 20, nuo 220 West 59th 
street, ir Tex Kitt, 18 metų dydavo 
amžiaus, nuo 667 W. 63rd PI. nors lengvo turinio komedijėlę

• Illinois valstijos kalėjimų
administracija neseniai šumare 
pastatyti pataisos namus Shab- 
tona miestelyj. Bet vietos gy
ventojai sukilo protestuoti, jog 
jie nenori, kad jų istoriškas 
miestelis butų “išniekintas”. 
Shabbona yra vienas seniausių 
III. miestelių ir turi daug isto
riškos reikšmes valstijos gyven
tojams. 1

e Nuo sūpuoklės nukrito ir 
užsimušė 6 metų kūdikis, Pat- 
rick Cochrane. Gyveno adresu 
3114 S. Wallace street.

• Chicagos Raudonas Kry
žius skelbia, kad šįmet įvairio
se namų nelaimėse užsimušė 
arba mirtinai susižeidė 790 žmo
nių. Automobiliai ikišiol užmu
šė 889. Pasirodo, kad namie 
pavojus gyvybei yra • beveik 
toks didelis kaip ir važiuojant 
automobiliu.

Vyrų choras prie vaidinimo 
duos ir koncertą.

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras kiekvienais metais, prasidė
jus žiemos sezonui, surengia 
gražų vakarą. Programą išpil-

> suvaidindami kokią

Užsimušė Garsus Real- 
estatininkas .

Prie Higgins Rbad ifr Oak- 
ton į medį su automobiliu įva
žiavo ir užsimušė garsus 'chk 
cagietiš realestatininkas, Beh 
Laudermilk, nuo 1370 Green- 
leaf avenue. Jo bendrakeleivė, 
Mrs. Gladys Thoman, nuo 611 
S. State st., Arlington Heights, 
buvo lengvai sužeista.

Piktų Pranašų
Spėliojimai gm
Neišsipildė

■

Naktį Reikia 
Lėčiau Važiuoti

Atsišaukimas į 
suvalkiečius

Daug fatąlių automobilių ne
laimių naktį įvyksta dėlei va
žiavimo “dienos greitumu”. To
dėl svarbu pakeisti greitumą 
važiuojant naktį, sako Illinois 
Automobile Club.

Visi žino posakį “Skiriasi 
kaip naktis nuo (Lenos”, bet 
mes netaikome to važiavimui. 
Menkas regėjimas, šviesų bliz
gėjimas, akių nuovargis, padi
dėjęs nuovargis padidina pa
vojų ir nelaimių skaičių sute
mus. Kada būna šviesu, nelai-

■ ' ■ ’ ■

SLA 63 kuopa laimingai per
gyveno ir skaudžias belaimės

'■ - /• • '• A z Z ...' ’

Didelis sujudimas vyksta 
Burnsidės kolonijoj. Mat, čio
nai gyvuoja $LA 63 kuopi ir 
jai šiais metąig sukanka 25 me
tai;

Kai 63 kuopa tvėrėsi 25 me
tai atgal, daugelis juokdarių 
sakė, kad pagyvuos kelis metus 
ir mumirs. Bet laikas parodė,’mių galima išvengti.

• Alexian ligoninėj pasimi
rė 54 metų sargas, Michael Ho- 
secn, nuo 1449 West Madison 
slreet. Jisai ' tarnavo Central 
Watch Service bendrovei, 19 S. 
Wells st., ir buvo pašautas pa
reigų metu.

9

• Policija suėmė 42 metų 
Mrs. Anna Martin, nuo 4950 
S. Parkway avenue, ir 37 me
tų Anthony Marucki, nuo 114 
E. Walton Place, už žmonių ap
gaudinėjimo. Jie pardavinėjo 
namus ir rakandus, kurie jiems 
nepriklausė.

• Hammondo miestelis pra
dėjo rinkti aukas “Community” 
Fondui. Nori sukelti $69,045 
šelpimui neturtingų šeimynų 
per žiemą.

• Vakar Chicagoj prasidėjo 
metinė visų Amerikos graborių 
konvencija. Ją laiko Edgewater 
Beach viešbuty j.

o Prie 4143 Cottage Grove 
avenue, didelis, augalotas neg
ras užpuolė moteriškę, sėdinčią 
automobilyje ir laukiančią savo 
vyro. Užpuolikas privertė ją nu
važiuoti iki Archer ir 107. Ten 
jis bandė užpulti ir kitą mo
terį, bet antrąjai pasisekė pa
bėgti. Užpultoji dabar guli S t. 
Luke’s ligoninėj, 
ško apskričio ir 
ja.

® Nežinomas 
Gary, Ind
gydytoją, Dr. Slavia M. 
Ji gyveno adresu 1140 
Street. Jos kūnas buvo 
tas Gary rytinės 
ve j.

• Chicagos Raudonasis Kry
žius vakar pradėjo vajų sukė
limui $200,000 aukų šelpimui 
Europos karo nukentėjusių ei 
vilių žmonių.

• Oak Foresto prieglaudoje 
nusinuodijo 65 metų senelė, 
Mrs. Pearl Branden. Ji per klai
dą išgėrė nuodingo skystimo, 
naudojamo rūbų valymui. Bu
telis su nuodais buvo padėtas 
šalę vaistų, kuriuos velionė tu
rėjo imti. Už ligonės neprižiu- 
rėjimą prieglaudos

. šalino iš pareigų 
zanne Johnson.

• Prie Archer 
avenue gatvekaris
žeidė 85 metų senelį, John Hoff-

ir sudainuodami dainų. Šiemet' 
j Vyrų choras taip pat ruošiasi 
prie savo metinio parengimo. 
Tik šiuo kartu vietoj komedijos, 
jie suvaidins labai įdomų vaiz
delį iš Lietuvos gyvenimo, “A- 
merikoniškas Žentas”. Veikalas 
labai skoningai parašytas ir pil
nas įvairių intriguojančių sce
nų, ir yra įdomus. Be to, yra 
ir komedijos jame, taip kad vei
kalas pasidaro labai įdomus ir 
pilnai atvaizduojantis dabarti
nį Lietuvos gyvenimą.

Vyrų choras nesitenkina vien 
tik vaidinimu, jie duos ir pui
kią dainų programą. Choristai 
jau išsijuosę dainas praktikuo
jasi, o vaidintojai mokinasi sa
vo roles, kad vakarą atlikus tik
rai įdomiai, šiam parengime 
teks išgirsti Vyrų chorą dainuo
jant visiškai naujas dar negir
dėtas vyrų dainas.
Dainuos “Lietuvių šaliapinas”.

Paįvairinimui bus ir solo bei 
duetų. Pav. kada sugrįžo prie 
Vyrų choro seniai jau girdėtas 
ir chicagiečiams gerai pažįsta
mas veteranas dainininkas,' p. 
Stogis, kurį kai kas vadina “lie? 
tuvišku šaliapinu”. Jis dapildys 
programą sudainuodamas solo, 
žodžiu, Vyrų choras šiuo kartu 
duos' labai įdomią programą. Į- 
ėjimas tą vakarą į salę bus tik 
50c. Prasidės 5:30 vai. vak., tai 
bus sekmadienį, spalių 22 d. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Kaip paprastai, po 
programos, bus ir šokiai prie 
geros muzikos. J.P.T.

Suvalkiečiai yra prašomi į 
žemiau dedamą atsišaukimą at
siliepti. Dr. A. L. Graičunas.

Šiuomi turiu garbės kreiptis 
į Dr. Graičuną sekančiu reika
lu:

Būdamas Lietuvos Suvalki
jos gyventojas ir Lietuvos L. 
E. K. Draugijos skyriaus valdy
bos pirmininkas patyriau iš 
spaudos, kad Amerikoje gyve
ną musų broliai lietuviai suval
kiečiai organizuoja klubą rem
ti Lietuvoje gyvenančių suval
kiečių organizacijas.

Tokiu budu nežinodamas į 
ką kreiptis prašau pono suteik
ti man žinių, kokiu adresu mes 
turime kreiptis šiais reikalais.

Su pagarba,
J. Daukšys.

Prašau rašyti šiuo adresu: 
Juozas Daukšys, Dabravolės 
<aimo, Gižų pašt. agentūra, Vil
kaviškio apskritis, Lietuva.

kad nėra taip, kąip jie sakė. 
Tuo laiku gyvavo dar dvi vie
tos pašaipiuos draugijos, bet 
jos seniai pinigus pasidalina ir 
nariai išsiskirstė, 'nesulaukę nei

SLA 63 kuopų ištiko nelai
mė: 1930 m. tuolaikinė kuopos 
valdyba norėjo visiškai kuopą 
sunaikinti. Ne tiktai norius iš
blaškė, bet ir kuopos turtą pa
sisavino.* Nutarimų knygas su
degino, iš banko pinigus apga- 
vingu budu ištraukė, bet dėka 
finansų sėkr. velionio ĘeIro Pi- 
voruno ir kitų narių pagalbai, 

vietoje, nesu-

Piktadario ie- 
miesto polici-

automobilistas 
užmušė 60 metų 

Doty. 
Rush 

atras-
dalies gat-

Neteko Kelnių 
Ir Pinigų

Apiplėšė lietuvį

kuopa pasiliko 
draskyta. • • •

Rengia
Pergyvenus 

mes, i 
savo 25 metų sukaktuves. Tam 
tikslui ir yra rengiamas vaka
ras su programų spalių 15 die
ną 6 valandą vakare K. P. sve
tainėj, 9231 Cottage Grove avė., 
Burnsidej. Bus suloštas veika
las, taipgi bus Andrejevo šokė
jų grupė ir trumpos prakalbos.

Yra pasiųstas užkvieliinas 
centro prezidentui F. J. Bago- 
čiui atvykti į ųiusų rengiamą 
vakarą. Taipgi prašome ir visų 
svečių atsilapky^y

B. Barniškis.

iškilmes
tas visas nelai-

Studentai Kviečia 
Legionierius 
Į Bunco Pąrty

Ruth Bružas e

, sekmadienį,
63 kuopa dabar švenčia . is.

Lietuvių Universiteto Kliu- 
bas kviečia American Legiono 
Postą 271: atsilankyti į studen
tų metinę Bunco ir Kortų Pan
ty. Tikime, kad komandantas

Sebastian su visu postu at
vyks net su tais, kiltie jau at
sipeikėjo nuo American 
ono Parado.

Bunco ir kortų party 
tarp Marąuette Parko 
yių. Vieta 
sale, kuri randasi
Westerm gatvė. Lošimai įvyks 

spalių 15 dieną 
ir prasidės 2:30 valandą po 
piet. Bilietai 40 centų asme
niui.

. Nepamirškite, ne tik legio- 
pieriai, bet visi atsilankyti 
linksmai laiką praleisti.

Legi-

lietu-
Gražioji Žig-Zag

6819 So.

Svarbus Žemaičių 
Susirinkimas

ir

Chevrolet 
Automobilio 
Pasirodymas

DALTON, hl. — Pranas Geš- 
<us, kuris dirba C. ir E. L 
gelžkeliui prie garvežių, gavęs 
savo užmokestį, išsimainė če- 
q 75 dol. ir parėjo į hotelį, ku
riame gyvena, nusiprausti ir 
kitais drabužiais pė^sirbhgti.

Tuo kart u Don /Tilž£yT. 35 m. 
indų plovėjas, pagavo, .Geškaus 
(elnes,; 6 tošė kelnėse buvo tie 
75 doleriai pinigų. Nors polici- 
a ieško piktadario visose apy- 
inkėse, bet kol kas negali su
rasti. —B. S.

Iškilmingas naujojo 1940 me
tų Chevlolet automobilio pasi
rodymas įvyks Nationalėj Pa
rodoje ir, žinoma, pas Chev
rolet dylerius šios savaitės pa
baigoj. Pasak Chevrolet ben
drovės gęneralio vedėjo M. E. 
Coyle, per visą šį laiką dirbtu
vėse darbas virte verda, kad 
patenkinti dylėrių reikalavi
mus.

Iš to galima spręsti, kad 
Chevrolet automobiliai turi sa
vo nepaprastai didelius pareika
lavimus — jie yra automobili
ninkų mėgiami ir perkami. Be 
to, reikia pasakyti, kad 1940 
metų Chevrolet automobilis at
siskirs nuo savo pirmtakunų 
viskuo: grožiu, išvaizda, pločiu 
ir ilgiu, jau nekalbant apie li
zino konstrukciją ir visus ki
tus pagerinimus. O jų yra ai
bės. (Skelb.)

Apiplėšė Du
Kostumerius
Vaistinėj

vaisti-Du banditai užpuolė 
nę adresu 8152 Stony Island 
avenue. Iš registerio pasiėmė 
$50. Nuo kostumerio Dr. John 
T. McMahon, 63.9 E. 79th 
atėmė $75, o nuo James 
MacLennan, 1621 Ę. 85th 
atėmė auksinį laikrodėlį.

st

st.,

Pasinaudokite 
Paskaitomis 
Apie Muziką

'f>',\ 'i': "

Moterų-
nešą, kad arą rengiamą serija 
paskaitų, apie mužiką, kurias 
laikys gerai -žinomas mokyto
jas, kompozitorius ir pianistas, 
William Lėstęr. šios paskaitos 
bus apie Savaitines programas 
Chicagos Orkeštros, su piano 
ir viktrolos iliustracijoms. Pra
sidės rytoj,, spalių 13 d., kaip 
11:30 valandą ryto ir tęsis vie
ną valandą rtliom pačiu laiku 
kiekvieną penktadienį. Vieta 
yrą South Ivory Ęoom, Mau
dei Brotjięrs/, krautuvėje, ant 
devinto augšto. - •

Įžanga yra laisva ir visi 
muzikos mylėtojai yra kvie
čiami naudotis / šia paskaitų 
serija. , • —N. G.

šiandien, spalių 12 (L, pri
puola- svarbus Žemaičių Kultū
ros Kliubo susirinkimas. Su
sirinkimas įvyks Hollywood 
Inn svetainėje, 2417 W. 43rd 
St., apie 7:30 vai. vakare .

Visi Žemaičių Kultūros Kliu
bo nariai skaitykite sau už pa
reigą dalyvauti, nes turime 
svarbių raportų ir tarimų.

Step.Qijas Nafki.% pirm.
r. • */.■ ’* • ‘ • X 7 ; •» . ‘ ■* 4
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Šiandien Chicagos 
Simfonija Atidaro 
Sezoną

; Chięągos Simfonijos orkes
trą, , po vadovybe Dr. Frederick 
Stock’o, šįvakar atidaro 28 sa
vaičių sezoną. Per tą laiką Chi- 
cagoj duos 88 koncertus. Vi
si koncertai įvyks, jeigu nebus 
pakeitimų, Orchestra Hali sa
lėj..'

Skelbimai Naujienose 
’voda nauda dėlto, 

kad načins Naujienos 
nAudinfima.

valdyba pa
slaugę Su-

ir Ashland 
sunkiai su-

Siūlo Įvesti 
‘Parking” 
Myterius

Aldermonas George D. Kelis 
iš 28-to wardo vakar miesto 
tarybai įteikė pasiūlymą įreng
ti “parking myterius” Chicagos 
biznio centruose už vidurmies- 
čio, ir imti už automobilių par- 
kinimą užmokestį.

Dabar tuose “užvidurmies- 
čio” centruose automobilių su
sigrūdimas yra toks tirštas, 
kad judėjimas kartai^ būna su- 
paraližuotas.

MARQUETTE, 
trukus liko pagauti.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
. — Kaliniai, kurie buvo pabėgę iš kalėjimo, bet ne-

KANDIDATE J “MISS LITHUANIA 1940”
Viena iš Jų Atstovaus Lietuvius 1940 Automobi

lių Parodoj. Gaus Puikias Dovanas.

Gražuoles rinkimai Automobilių Parodai įvyks spa
lių (October) 18 d. Lietuvių Auditorijos 3133 So. Halsted 
Street

Išrinktoji gražuolė UMISS LITHUANIA 1940” ne 
vien laimės garbę dalyvauti Automobilių Parodoje, bet 
kartu gaus ir puikias dovanas.

Užsiregistruoti konkursui galima tuojau, tad lietu
vaitės, skubėkite, nes laiko liko nedaug. Išpildykite šios 
dienos “Naujienose” telpantį kuponą ir priduokite “Nau
jienoms” kartu su savo paveikslu. Gerai padarytas pa
veikslas geriau atrodys ir laikraštyje.

Jeigu kuri mergaičių neturite tinkamo paveikslo, tai 
nueikite į New City Furniture Mart, po antrašu 1654-56 
W. 47th St. Jie padarys jums tinkamą paveikslą.

ŠTAI KOKIAS DOVANAS SUTEIKS NEW CITY 
FURNITURE MART, 1654 W. 47 St., LAIMĖJUSIOMS 
GRAŽUOLĖMS.

PIRMA gražuolė gaus: Complete Bedroom setą, su
sidedantį iš Dresser, Chest, inner springs mattress ir 
springsų — vertės $175.00. Nuo Automobilių Show dar 
gaus Evening Gown ir $35.00 cash kaipo mokestį už iš
liktą laiką.

ANTRA gražuolė gaus $89.00 vertės radio.
TREČIA — gaus $45.00 vertės Cedar Chest.
KETVIRTA — gaus 3 šmotų bedroom lempas ir lo| 

vai užtiesalą, vertės $25.00.
PENKTA — 100 šmotų linen sėt, vertės $15.00. Be 

to, Syrena restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingą bankietą.

Lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus tuoj aus išpil
dykite “Naujienose” telpanti kuponą ir prisiųskite “Nau
jienoms”, 1739 So. Halsted St.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO kuponas <

Vardas-pavarde ........................................................................

Antrašas ....................................................................................

Telefonas ........................................................ Amžius ..........

Aukštis: .......... pėd............. coliai. Svoris: ...................... sv.

Užsiėmimas ..............................................................................

Ar galėsit išlikti iš dač“bo, jeigu busite išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko .....................>

Parašas

Naujas Choras 
Čia Padarys 
“Debiutą”

SLA 260 Kp. Vakarėlis

MARQUETTE PARK. — šį 
sekmadienį, spalių 15 d., kaip 
oenkios vakare, visi marųuette- 
parkiečiai ir kitų kolionijų lie
tuviai, renkasi į MARQUETTE 
svetainę, 69C8 S. Western Avė., 
kur įvyks SLA. 260-tos kuo
pos gražus, linksmas vakarė
lis. ♦

Kad supažindinus skaitytoją 
kiek čia bus linksmybių ir ma
lonumo, čia paduodu vakaro 
programą, kuris pats už save 
kalba:

1. Gabi šokėja y'šoks klasiš
kus šokius.

2. Staselė S tankai tė dainuos 
liaudies dainas.

I 3. Kalbės E. Mikužiutė, SLA 
iždo globėja.

4. Gros jaunas, 11 metų ga
bus akordeonistas, J. Banis.

5. Kalbės adv. K. Gugis, SLA 
iždininkas.

6. Dainuos žymi dainininkė, 
p-lė J. Stanaitė.

7. “Kauno” trio dainuos nau
jas lietuvių liaudies dainas.

8. Dainuos didžiausias SLA. 
260-tos kuopos narių choras.

Visą programą tvarko ir ve
da plačiai žinoma meno mylė
toja, dainininkė Genovaitė Zel- 
nis. Po programo gros gera mu
zika, prie kurios kiekvienas ga
lės smagiai pašokti džiazą ar
ba klumpakojį.

Įžanga maža, tik du dešim
tukai ir nikelis. K. L.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.




