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RUMUNIJA PRIVALO GINTIS NUO RUSU 
IR VENGRU

Hitleris ir Mussolini nori taikos 
Balkanuose

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Rumunai matė, kad rusai ne* 
sitenkins vien Besarabija ir 
Bukovina. Kasdien rusai išras
davo naujų priekabių. Komisi
ja, kuri turėjo išspręsti pabė
gėlių likimą ir jų turtų likvi
davimą, šiandien dar nebaigė 
savo posėdžių. Rusai iš karto 
paskyrė posėdžiams vietą Ode
soj, o vėliau rumunų atstovai 
buvo priversti važinėti į Mas
kvą, bet ir ten neprieita susi
tarimo. Kai rumunai patenki
ną vieną reikalavimą, tai rusai 
išranda naują.

Praeitą sekmadienį sovietų 
kariuomenė įsiveržė į Rumuni
jos teritoriją ir turėjo labai 
stiprių susirėmimų su rumu
nais. Iš abiejų pusių yra po 
kelis šimtus užmuštų. Vakar 
atrodė, kad vis dėlto pavyks 
šis reikalas likviduoti be dides
nio kraujo praliejimo, nes ru
sai sutiko paskirti komisiją da
lykui išspręsti. Bet komisija 
dar nesusirinko posėdžiui, o pa
sienyj jau vėl prasidėjo nauji 
susirėmimai. —

Iš kitos pusės, rumunų nesu
tikimai su vengrais irgi veda 
prie ginkluoto sukilimo. Geruo
ju nepavyko susitarti dėl Tran-

Atmušė nacių 
lakūnus

LONDONAS, Anglija, rugp. 
28 d. — šiandien vokiečiai vėl 
pradėjo pulti Angliją dienos 
metu. Paskutinėms dienoms 
vokiečiai smarkiau puldavo 
naktį, nes dienos metu jie tu
rėjo daug nuostolių. Du kar
tus organizuotos vokiečių ka
ro eskadrilės bandė prasiverž
ti į krašto vidų, bet abu kar
tus anglų lėktuvų buvo atmuš
tos atgal. Vieni vokiečių lėk
tuvai kovojo su anglų naikin
tuvais, o kiti skrido tolyn. Bet 
nauji naikintuvai šiems kelią 
pastojo ir buvo priversti grįž
ti atgal. Kai kurie jų visai ne
grįžo, nes buvo numušti. Bėg
dami vokiečiai savo bombas iš
mėtė laukuose arba juroje.

Priešinasi totali
tarizmui

TOKIO, Japonija, rugp. 28 
d. — Japonų ministerio pirmi
ninko pasakyta kalba nustebi
no visus užsieniškius. Princas 
Konoje kalbėjo apie totalitariz
mą ir smarkiai atakavo šią 
tendenciją. Visi Konoje skaitė 
totalitarizmo atstovu, o dabar 
jis pats visai nelauktai pradė
jo totalitarizmą kritikuoti. 
Priežastis, matyt, gludi tame, 
kad ir pačioje Japonijoj dau
gelis nesutinka su šia tenden
cija. Konoje privertė opozicinę 
partiją paleisti, bet pasiprieši
nimas krašte yra toks didelis, 
kad tuo tarpu vyriausybe, ku
ri pradžioje turėjo labai dide
lius totalitarinius užsimojimus, 
padarė keletą žingsnių atgal. 
Pats ministeris pirmininkas 
buvo priverstas totalitarizmą 
kritikuoti.

[ siivanijos. Derybos nutrauktos, 
pradėta mobilizacijos ir kariš
ki sustiprinimai. Labai mažai 
trūksta kibirkščiai įsiliepsno
ti.

Europos diktatoriai susirū
pino susidariusia padėtimi. 
Mussolini žentas Ciano nuskri
do Vokietijon, matėsi su Hit
leriu ir su kitais svarbesniais 
valdžios vyrais. Vakar Ciano 
lėktuvu atskrido Vienon. Su 
juo kartu atskrido ir vokiečių 
užsienių reikalų ministeris Rib- 
bentrop. Hitleris įsakė vengrų 
ir rumunų ministeriams atvyk
ti Vienon. Šiandien ryte prasi
dės konferencija, kurioje steng
sis išspręsti rumunų-vengrų 
konfliktą.

Mussolini ir Hitleris įsakė 
savo ministeriams sutaikyti 
vengrus ir rumunus. Rumuni
ja yra vienintelis kraštas iš 
kur diktatoriai gauna benziną 
karui vesti. Jeigu ten prasidės 
karas, tai viskas bus išnaikin
ta ir Hitleris neteks benzinos. 
Karas Balkanuose Hitleriui bu
tų labai kenksmingas ir dėl to 
jis galėtų pralošti net visą Eu
ropos karą, šių sumetimų ve-, 
damas jis ir deda pastangas 
sutaikyti rumunus ir vengrus.

Nepatenkintas vie
na partija

TOKIO, Japonija, rugp. 28 
d. — Princas Konoje pareiš
kė, kad totalitarizmas gali bū
ti labai geras kituose kraštuo
se, bet Japonijai jis netinka. 
Japonija negali turėti tiktai 
vieną partiją. Kai valstybėje 
yra tiktai viena partija, ji pa
siima sau valdžios vairą ir ki
tiems karaliaus pavaldiniams 
visai neduoda galimybės būti 
naudingais karaliui. Prieš vie
ną partiją negali būti sudary
ta jokia opozicija ir gyvento
jams nieko kito nelieka, kaip 
sukilti prieš valstybę, nes ta 
partija atstovauja valstybę. Vi
si stebisi šiais pareiškimais, 
nes Konoje anksčiau buvo vi
sai kitos nuomonės. Jo politi
kos dėka šiandien Japonijoj 
pasiliko tiktai viena partija.

Formuoja naują 
vyriausybę

BUENOS AIRES, Argenti
na, rugp. 28 d. — Argentinos 
vyriausybė vakar įteikė laiki
nai einančiam prezidento pa
reigas Castillo atsistatydinimo 
pareiškimą. Kad prezidentas, 
kuris turi parlamento pasiti
kėjimą, galėtų laisvai perorga
nizuoti vyriausybę ir išaiškin
ti skandalo kaltininkus bei pa
traukti juos atsakomybėn, vi
si ministeriai atsistatydino. 
Karo ministeris gen. Marųuez 
neatsistatydino, nes jis dar no
ri pasinaudoti ministerio tei
sėmis ir dalyvauti parlamento 
posėdyj, kur bus svarstoma jo 
elgsena skandalo metu. Kol bus 
sudarytas naujas kabinetas, 
ministeriai paprašyti ir toliau 
eiti savo pareigas.
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Bombarduota Alek
sandrija

KAIRAS, Egyptas, rugp. 28 
d. — šiandien rytą priešo lėk
tuvai atskrido į Aleksandrijos 
karo bazę, Port Saidą. Italų 
lėktuvai numetė kelias bom
bas, bet nė viena bomba nepa
taikė į jokį karo taikinį ir ne
padarė jokių nuostolių. Visos 
mestos bombos sukrito į van
denį. Tai buvo pirmas italų pa
sikėsinimas bombarduoti Alek
sandriją. Ten yra stipriausios 
britų karo jėgos Tarpžemių ju
roje. Britų karo laivai saugo 
įėjimą į Suez kanalą ir kon
troliuoja prekybą juromis. An
glų laivai, kurie anksčiau buvo 
Maltos saloj ir kitose pavojin
gesnėse vietose, nuplaukė i 
Aleksandriją. Atlėkusius italus 
pasitiko britų orlaiviai.

Vartoja benzino 
bombas

LONDONAS, Anglija, rugp. 
28 d. Paskutinėms dienoms vo
kiečiai išmetė labai daug gais
rus keliančių bombų Anglijoj. 
Tikrųjų kariškų gaisrams kel
ti bombų vokiečiai vis mažiau 
vartoja, bet jie padarė naujas 
bombas. Pastarosios yra labai 
paprastos. Specialiai pagamin
tas indas pripildomas benzinu 
ir įtaisomas prietaisas benzinui 
uždegti. Anglai surado kelias 
tokias bombas nesprogusias. 
Nusistebėjo, kai išardė ir pa
matė koks yra tų naujai vo
kiečių vartojamų bombų pa
prastumas.

Generolai prieš 
Petainą

LONDONAS, Anglija, rugp. 
28 d. — Petain, Weygand ir 
kiti frąncuzų generolai pasida
vė Hitleriui, bet ne visi buvo 
tos pačios nuomones. Dabar 
paaiškėja, kad daugelis fran
cuzų generolų priešinasi Petain 
politikai. Pradžioje jie tylėjo, 
nes nemanė, kad Petain darys 
tokius didelius nusileidimus na-, 
ciams. Generolai Mittelhauser, 
Chatroux, Prioux ir kiti mano, 
kad reikia tęsti karas prieš 
vokiečius ir prisidėt prie gen. 
de Gaulle. Gen. Prioux buvo 
Dunkerkės pasitraukimo orga
nizatorius. Visi jie yra labai 
griežtai nusistatę prieš Petain 

! politiką.

Ruošiasi panaikinti 
Suomiją

HELSINKIS, Suomija, rugp. 
28 d. — Turima žinių, kad ru
sai ruošiasi pulti Suomiją ir 
panaikinti jos nepriklausomy
bę. Suomiij visuomenės sluok
sniai mano, kad rusai pasiųs 
vyriausybei tokius pat nepa
grįstus reikalavimus, kaip pa
darė kitomš Pabalčio valsty
bėms. Rusai žino, kad suomiai 
priešinsis ginklu, todėl ir trau
kia savo kariuomenės dalis prie 
suomių sienos. Washingtono 
diplomatiniai sluoksniai yra in
formuoti apie . rusų ruošiamą 
okupaciją Suomijoj ir Balka
nuose.

Vengrai bombarda
vo Rumuniją

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rugp. 28 d. — Rumunų vyriau
sybė paskelbė, kad vienas di
delis vengrų bombanešis bom
bardavo rumunų aerodromą 
Statu-Mare, Transilvanijoj. Pir
ma vengrų orlaivis bombarda
vo minėtą civilinį aerodromą 
bombomis, o vėliau apšaudė 
kulkosvaidžiais. Rumunų lakū
nams pavyko priversti nusilei
sti vengrų lėktuvą. Pradžioj 
vengrų lėktuvas buvo apšaudo
mas priešlėktuvinėmis patran
komis, o vėliau jį užpuolė or
laiviai. Rumunų lakūnai priver
tė vengrą nusileisti. Vakar ki
tas vengrų orlaivis skraidė ru
munų teritorijoj. Vyriausybė 
davė įsakymą šauti į kiekvieną 
svetimos valstybės lėktuvą. 
Vengrų lėktuvas išmetė 6 bom
bas.

Sulaiko visus laiškus
HAMILTON, Bermuda, rug- 

piučio 28 d. — Britų valdžios 
organai šiandien praneša, kad 
nuo šios dienos jie sulaikys vi
sus laiškus, kurie eina į Vokie
tiją arba į vokiečių okupuo
tas teritorijas. Tokiu budu an
glai nepraleis laiškų į Olandi
ją, Belgiją, Čekoslovakiją, Dan
cigą, Daniją, Luksem burgą, 
Norvegiją, Vokietiją ir vokie
čių okupuotą Lenkiją bei Fran- 
jCUziją. Pašto pakietukų siunti
mas taip pat sustabdytas. Vi* 
si kiti laiškai, kurie eina į ne
okupuotas teritorijas, bus 
smarkiai suvtėiuoti. Ligi šiam

Anglu lakūnų skai
čius didėja

LONDONAS, Anglija, rugp. 
28 d. — Anglų lakumų skai
čius kasdien žymiaj didėja. Ka
nadoj šiandien yra 22 karo mo
kyklos, kur jaunimas mokomas 
skraidyti, šiose mokyklose mo
kinių skaičius žymiai padidėjo. 
Birželio pradžioje mokyklose 
buvo tiktai v50(> mokinių, o 
šiandien Kanadoj jau yra 3,000. 
Australijoj veikia 10 mokyklų 
karo lakūnams. Kas mėnuo 
Australijos mokyklose priima
ma 500 jaunuolių. Pačioje An
glijoje taip pat veikia aviaci
jos mokyklos.

Kaltina ne Hitlerį, 
bet Churchillį

VICHY, Francuzija, rugp. 
28 d. — Prancūzų vyriausybė 
kaltina anglus dėl francuzų ko
lonijų neramumų. Cituoja 
Churchill žodžius, kur jis pri
žada visoms francuzų koloni
joms ekonominę paramą, kol 
bus sudaryta konstitucinė vy
riausybė. Dėka šios Churchill 
Veiklos Kaledonijoj, Čade, Sy- 
rijoj ir kitose vietose kyla ne
ramumai. Francuzų vyriausy
bė ėmėsi visų jos galioj esan
čių priemonių sukilimams nu
raminti. Sako, kad ne pirmas 
kartas kai britai stengiasi su
kelti neramumų francuzų kolo
nijose. Petain vyriausybės pa
reiškime nė vienu žodžiu ne
užsimenama apie Hitlerį, ku
ris užtraukė šias nelaimes 
Francuzijai.

Prašo ambasa
doriaus

LONDONAS, Anglija, rugp. 
28 d. — Francuzų vyriausybė 
paskyrė Robert Gayert Vykti 
i Suvienytas Amerikos Valsty
bes ekonominiams francuzų 
reikalams aptarti. Tuo pačiu 
metu vyriausybė . įpareigojo 
Gayert kreiptis į Rooseveltą, 
kad jis paskirtų Francuzijai 
ambasadorių. Tuo butų sustip
rinta Petain vyriausybės auto
ritetas,/ kuris smarkiai nukri
tęs.

metui laiškus Amerikon vežė 
Amerikos transatlantiniai or
laiviai ir Amerikos prekybiniai 
laivai.

— Vienu ir tuo pačiu metu bombarduojamas Londonas ir 
Berlynas. Berlyne bombes krito į centrinę Wilhemstrassę, o 
Londone sukelti gaisrai trijose- vietose. Londono gaisrai prie
miesčiuose.

— Pavakare vokiečiai bombardavo Temzės žiotis. Anglai 
sako, kad padarė didelių nuostolių. x

— Roterdamo gyventojai Įspėjami nustoti varyti sabota
žą. Vokiečiai grąsina didelėmis bausmėmis.

— Vienon atvyko Ciano, Alfieri, Ribbentrop, Mackensen, 
rumunų ministeris Manoilescu ir vengrų ministeris Csaky.

— Rusai pareikalavo iš rumunų sumokėti 80 milijonų do
lerių. ši suma jiems neva reikalinga išmokėti darbininkų pen
sijoms.

— Slovakijos žydams įvestas ghetto.
— Vieton atsistatydinusio Tautų sąjungos sekretoriaus, 

irlandietis Sean Lester paskirtas toms pareigoms laikinai eiti.
— Norvegų prekybinis laivas išgelbėjo 25 britų jurinin

kus, kurie šešias dienas išbuvo juroje. Jų laivas buvo pa
skandintas.

— Anglų orlaiviai bombardavo sintetinės benzinos fabri
kus, kurie yra išmėtyti rytų Vokietijoj.

— Rooseveltas pasirašė įstatymą, kurio bus šaukiami 55,- 
000 nacionalės gvardijos kareivių. Jie privalės atvykti į karei
vines rugsėjo 15 dieną.

Visus baudžia 
vienodai

LONDONAS, Anglija, rugp. 
28 d. — Karas privertė vyriau
sybę įvesti visą eilę prekybos 
suvaržymų. Vyriausybė nusta
tė kai kuriems produktas aukš
čiausias , kainas. Taip pasielg
ta todėl, kad piniguočiai ne
galėtų pasinaudoti ir įsigyti 
stokuojančių produktų. Vyriau
sybė nustatė sviestui kainas ir 
uždraudė brangiau už jį mo
kėti, kad visi galėtų įsigyti vie
nodą dalį. Vakar buvo uždė
ta pabauda 19 piniguočių, ku
rie mokėjo brangiau nustaty
tos kainos. Nubaustųjų tarpe 
yra vienas Churchill bendra
darbis, grafas Cranborne.

Anglai paklausė 
šveicarų

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
28 d. — Anglų lakūnai, skris
dami bombarduoti Italijos, jau 
neskrenda per šveicarų terito
riją, bet seka Ron upę, o vė
liau pasuka į kairę. Paskuti
nės anglų orlaivių eskadriles 
jau skrido šią nauja kryptimi, 
šveicarų vyriausybės sluoks
niai yra labai patenkinti, kad 
britai atkreipė dėmesį į jų no
tą, kurioje protestavo prieš te
ritorijos peržengimą. Tvirtina, 
kad vokiečiai butų nekreipę jo
kio dėmesio, bet toliau skraidę 
šveicarų teritorija.

Neramumai
Tunisijoj

ROMA, Italija, rugp. 28 d 
— Italų laikraščiai rašo apie 
neramumus Tunisijoj. Kalba 
apie blogą italų darbininkų pa
dėtį minėtoj francuzų koloni
joj. Sąryšy j su paliaubomis, 
franeuzai paleido kelis tūkstan
čius italų darbininkų, kurie 
dabar beveik badu miršta. Ita
lai kalba ir apie vietos gyven
tojų nepasitenkinimą francu- 
zais. Spėjama, kad ši spaudos 
kampanija yra pravedama są- 
ryšyj .su Italijos paruoštu pla
nu užimti Tunisiją. Dar prieš 
karą Mussolini reikalavo, kad 
Italijai butų atiduota ši pro
vincija.

Pranašauja sukilimą
MEKSIKA, sostinė, rugp. 2*3 

d. — Visą Meksiką apibėgo 
gandas, kad pirmoms rugsėjo 
dienomis Meksikoj įvyksiąs su
kilimas. Sukilimas turėsiąs pra
sidėti šiaurėje, nes buvęs kan
didatas į prezidentus Almazan 
pabėgo i Ameriką ir randasi 
šįąurėje. Vyriausybė, paneigė 
sukilimo galimybes. Meksikos 
liaudies priešai daro viską, kad 
tiktai daugiau pakenktų nau
jai išrinktam prezidentui. Kai 
kurie vyriausybės sluoksniai 
tvirtina, kad Almazan visai ne
išvažiavo iš Meksikos. Jis te
bėra Meksikoj ir vyriausybė 
saugoja jo veiksmus. Meksikoj 
padėtis labai nerami.

Afrikoje sukilimas
VICHY, Francuzija, rugp. 

28 d. — Francuzų vyriausybė 
šiandien paskelbė, kad jai pri
klausančiose kolonijos Afriko
je vyksta sukilimas. Petain vy
riausybė sako, kad sukilimo 
kurstytojais yra anglai. Vy
riausybė nepaskelbė kurios 
francuzų kolonijos sukilo. Va
kar buvo gauta žinių, kad Čad 
kolonija nutarė neklausyti Pe
tain, bet kartu su anglais ka
rą tebetęsiančio gen. de Gaulle. 
Visose francuzų kolonijose yra 
didelis nepasitenkinimas Petain 
vyriausybe ir jos nusileidimais 
Hitleriui.

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučio 28 d. — Vokiečių vald
žios organai paskelbė, kad Ful- 
doje susirinkusieji vokiečių ka
talikų vyskupai parašys tikin
tiesiems laišką, kuriame bus 
kviečiami katalikai * kantriai 
kęsti karo sunkenybes. Šian
dien vokiečių vyskupai paskel
bė, kad tokio laiško jie nera
šys, kol nebus žinomos galu
tinos karo išdavos. Tai paro
do, kad vokiečių vyskupai dar 
ne visiškai palaiko Hitlerio po
litiką ir nepildo jo pageidavi
mus.

Chicagai ir apylinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuotas, gali būti lietaus.
Saulė teka 6:11 v. v., leid

žiasi 7:31 v. v.
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ISPANŲ LAISVES KOVA
ĮIIIĮĮĮĮ MARTIN GUDELL

Dideli, pramonės centrai ne 
fašistų rankose.

Tuo tarpu loki svarbus cen- 
li ai, kaip Barselona, Madridas, 
Vaiencija ir Bilbao atiteko res
publikonams. Barselona buvo 
vienu svarbiausiu visos Ispani
jos pramonės centru. Ilgus <de- 
smihnecius Barselona buvo kel- 
lodžiu visai Ispanijos pramo
nei, politiškoji Barselonos įtaka 
nustatydavo gaires ir visai Is
panijos politikai.

Madriuas buvo administiau- 
niu visos valstybės centru. Vi
sas valstybės aparatas priklau
sė nuo Madride esančios biuro
kratijos. Poatiškų partijų cen
trai, akcines bendrovės ir ban
kai buvo valdomi iš sostinės. 
Visos šios biurokratiškos įstai
gos be Madrido jautėsi tarytum 
be galvos.

Fašistiški generolai blogai 
skaičiavo.

Nuo pačios sukilimo pradžios 
sukilėliams pradėjo nesisekti.

siųsti. Vėliau neteko tokių švar
kai])

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

BUDRIK
FURN1TURE HOUSI

Krautuvė Su Mėlynu Frontu
4 i _ iiMrt * 

3409'So. Haisted Street
Tel. Yards 2151

Barselona. Barselonoj, pagal jų 
apskaičiavimus, laimėjimas tu
rėjo būti užtikrintas. Jokiam 
pereversmui nebuvo prižadėję 
sukilti visi Barselonos pulkai ir 
sukilimai vis dėlto pavykdavo, 
tuo tarpu šis paskutinis, kuria
me, galima sakyti, nebuvo nė 
vieno aktyvios kariuomenės ka
rininko, kurs butų ištikimas 
respublikai, ne tiktai sukilimas 
nepavyko, bet tapo visiškai par
blokšta kariuomenė ir visiškai 
išnaikintos fašistinės jėgos.

Pralaimėję mūšį Barselonoj, 
pralaimėjo ir Įeitose Katalunijos
provincijos miestuose. Bandė 
sukilti Leridoj, Geronoj, Figue- 
ras, Mataro, Taragonoj ir ki
tose įgulose, bet visur sukilė
liai buvo labai greitai ir griež
tai numalšinti. Vos tiktai spėda
vo išeiti iš kareivinių karo sto
viui skelbti, tuoj buvo antifa
šistų suvaldomi. Kai kuriose 
vietose, sužinoję apie nepapras
tų Barselonos darbininkų laimė
jimų, nė sukilti nedrįso, nežiū
rint, kad karininkai buvo pa
sižadėję sukilti.

Sujungtos reakcijos jėgos.
Madride ne tiktai kariuomenė 

buvo sukilusi, bet prie jos pri
sidėjo keli tūkstančiai ispaniš
kos aristokratijos sūnelių, ku
rie sostinėj gyveno ir nieko ne
veikė. Kaip Katalunijoj, taip ir 
sostinėj sukilėliams davė visų 
savo paramų bažnyčia ir visos 
nuo jos priklausančios organi
zacijos. Ispanijos vienuolynai 
ne tiktai atidarė savo duris su
kilėliams slėpti, bet iš savo sto
rų muro sienų šaudė į liaudį 
Kiek liktai galėjo.

Ir vis dėlto nežiūrint į visas 
šįas sujungtas jėgas sostinėj re-

L. S. Pro 11 ir Junior Baldridge, kurie rungtynėse 
išėjo lygiomis, o čempionatų išsprendė pinigo metimu 
(spėjimu).

vynu dar blogiau atsitiko. Ne 
Maroke stovinti aviacija griež
čiausiai atsisakė tarnauti fašis
tams. Ispanijos kolonijose esan
čių aerodromų tarnautojus teko 
ligi paskutinio iššaudyti. Tų pa-

Tablados lakūnais ir mechani
kais, tų 
Logrono
Fašistai

patį padarė Molą su 
karo baze.
neteko juros laivyno.
laivynas, daugumojJ uros

taip pat pateko respublikonams 
nežiūrint, kad beveik visi be iš
imties karininkai buvo fašisti
nio nusistatymo ir prisidėjo 
prie sukilėlių. Visi povandeni
niai laivai pateko respubliko
nams, svarbiausieji kreiseriai ir 
torpedų leidėjai taip pat buvo 
pas respublikonus.

Sukilėliams pateko kreiseriai 
Curuka ir Espana, bet jie ture-

laurus.

uies liaudis, savisaugos instinkto

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžąitės

Lietuvių Moterų
Tautiniai Drabužiai :

(iliustruota)
KAINA $1.00

viliojama, parodė tokios drųsos, 
kurios neturėjo nei mokyčiausi 
karo vyrai, nei karingiausių tra
dicijų gerbėjai.

Visa ispanų aviacija buvo 
respublikoniška.

Iš 50 ispanų kariuomenės įgu-

name nei antrame karo laive 
nepasiliko' nė vicffty tarnautojo, 
kurio laipsnis butų žemesnis 
kaip leitenanto.

Svarbiausios karo bazės Kar
ta geno j ir Mahouas taip pat ne
pateko į jų rankas.
Užsieniai padeda pralaimėju

siems karininkams.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

sukilime ir sukilo, tiktai ketvir
ta jų dalis pasiekė savo tikslo, 
visos kitos pralaimėjo.

Taip buvo su pėstininkais ir 
artilerija, o su aviacija ir lai-

Turint galvoj visus šiuos ne
pasisekimus, atrodė, jog sukili
mų pralaimėjusieji karininkai 
mes viskų, pasiduos liaudies 
.teismui ir neniurnėdami vyk- 
djns užsitarnautas bausmes. Bet

■ .■ ' '."M " ■ 1 '     ' -1.' 1 1

’ cho ir Ansaldo.
Ligi šiam laikui niekas neiš

aiškino katastrofos priežasties, 
bet portugalų anarchistų spau
da, kalbėdama apie pagalbų is
panams kovoje prieš fašismų, 

j.davė suprasti, jog jos ĘAI na- 
; riai čia buvo savo nagus pri-

NAUJOS VIEŠO VISUO
MENINIO GYVENIMO

JĖGOS
Suįro valstybės aparatas.

Kariuomenė ir civilinė gvar- 
ja, svarbiausieji ‘ valstybės 

ramsčiai, sukilo prieš respubli
kų. Buvo išardytas visas hgi

Misteriška Sanchurcho orlaivio 
katastrofa.

Specialiai Sanchurcho paruoš
tas orlaivis pakilo, apsuko ap
linkui aerodromų didelį ratų ir. 
bekildamas aukštyn, patrauks 
Ispanijos link. Bet lydėjusieji

Ketvirtadienis, rugp. 29, ’40

Mrs. A. K. JARUSZ
PH Y SIC AL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 $. W esi ei p av. 

Telefonas.
HEMLOCK 9252 

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

Remkite tuos, kurie 
garsinas^ 

‘NAUJIENOSE

AKiĮJ SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Te!.: YARDS 4787 

Namų Tel. PftOSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

jos aparatas, nes jis juk rėmė
si šia grasinančia jėga. Be šių 
jėgų paramos ir vyriausybės 
žodžius tiktai vėjai klauso, ir 
įstatymai tampa ne įstatymais, 
bet tuščiu šlamštu, pagaliau ir 
ministeris būna ne ministeriu. 
Niekas negali valdyti, jeigu nė
ra kas jo klauso arba nėra jė
gos, kuri priverčia klausyti.

Perversmo dienomis ispanų 
valstybė neteko tų jėgų, kurios 
priverčia kitus klausyti vyriau
sybės. Valstybės organai ne lik
tai jau minėtomis jėgomis ne-j į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
galėjo pasinaudoti, bet net ir įtaisomos.
policijos aparatas, kuriame bu
vo

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sutartį.

atrenkami respublikai išti-,Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
generolų kelionėn draugai dar kimi žmones, nustojo ve.kęs. mos be akinių. ^Kainos pigiau kaip 

mašina Nustojo veikli visi valstybės or
ganai, nes beveik visose minis
terijose arba nuo jų priklau
sančiose įstaigose sėdėjusieji 
monarchistiškojo nusistatymo 
žmonės prisidėjo prie sukilėlių.

(Bus daugiau)

akimis lydėjo- orlaivį, 
dar nesuskubo pakilti daugiau 
1,000 metrų, pasirodė didelis 
liepsnos ir durnų kamuolys, pa
sigirdo sprogimas ir orlaivis 
liepsnodamas nukrito žemėn. 
Toį katastrofoj žuvo Sanchur-

pirma.
4712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373

Klausykite musų radie programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 16:00 vai. ryto iš JV. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU IALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

.! AMBULANCE .
DIENĄ IR NAKTĮ

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

. Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS :2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

LNedėhomis pagal sutartį

LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSFECT -6737

: Tel. VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 ' 
Ofiso 
Namų

DR. Margeris
3325 So. Haisted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

< IRANE COAl. <IDMPAN)
Sū. L»ng Avenue : 

Telefonas FORTSMOUTH 9022 
POCAHONTA” Mine Run iš geriausiu rnainv 
daug dulkių išimta Perkant $7-35 
5 tonus ar daugiau ..............................
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00 

*<ant 50 tonų a” daugiau tiktai ___•- ■
PETROLEUM CARBON COKE 

Sales Tax ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas

juos siundė užsienio diplomati
ja, kuri padėjo sukilimų ruošti 
ir kuri jiems pažadėjo visokia- 
riopų ir greitų paramų.

Sukilėliai netenka vyriausio 
vado.

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

___ Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTAS  H
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Haisted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
• Nedėliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

8

KITATAUČIAI

Phone CANAL 6122

DR. S. MIEŽIS 
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Gerai lietuviams žinofnas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

2561 — Mėgsta staltiesė.

copr.^a^nee'dlec^Ift sei

CROCHETED SQUARES
G, INC. ’

PATTERN 2561

Be jau minėtų sukilėliams 
nepasisekimų teikia priskailyti 
dar vienas: vyriausio sukilimo ’ 
organizatoriaus ir vado neteki
mas. Žinome, jog generolas San
churcho buvo vieniu įėjiu •kari
ninku, kurio autoriteto negin
čijo luti generolai. Jis paruošė 
Kariškų sukilimo planų ir buvę 
numatomas vyriausiuoju kariš
kų jėgų viršininku.

Generolas Sanchurcho gyve
no Portugalijoj. Kai tiktai ga
vo iš Keipo de Liano praneši
mų, jog jam pavyko užimti Se
vilijoj Tablados aerodromų ir 
kad jis iššaudė visus lakūnus ir 
mechanikus, Sanchurcho leido
si skristi į Ispanijų. Pačioj Se
vilijoj jis norėjo įsteigti vyriau
sių štabų ir iš ten penin t i visos 
sukilėlių Ispanijos karių ko
mandavimų, iš ten norėjo pra
dėti respublikoniškos Ispanijos

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DŲPT 
| 1739 So. Haisted St, Chicago, pi.

čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė...................................  r........ ..... .............

No. 2561

Adresas.....

Miestas ir valstija

lo parsivežti atvyko dešinie
siems ištikimas pagarsėjęs lakū
nas Ansaldo. Aerodromai! su
sirinko visi artimi Sanchurcho 
draugai, dešinieji ispanų emi
grantai ir fašistai portugalai. 
Visi Žinojo kuriems tikslams 
Sanchurcho skrenda Ispanijon 
ir atsisveikindami jam linkėjo 
pelnyti Ispanijos “išvaduotajo”

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. 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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice 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 12

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

TeL YARDS 3J46
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

8

Dr. V. E SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994 
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3«60

...

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 . 
ofisas—3323 So. Haisted St.

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

<

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
—ADVOKATAS— 

134 N. LA SALLE ST. 
Room 2014 
State 7572

3149 SO. HALSTED ST. 
Victory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE**
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Clevelando ir Ohio Žinios
Įdomus korespondento Rhodes pasakojimai apie įvykius 

Europoje. — Paskutinis šio sezono piknikas. — Mi- 
rė Juozas Vaičakauskas. — Svarbus klausimas. — 
Ir komunistai pradeda nusivilti Stalino šeimininka
vimu Lietuvoje. — Bolševikišką rojų siūlo kitiems, 
o patys jo nenori.

Dienraščio Cleveland Press vargiai Hitlerio armija galės 
korespondentas p. Rhodes ką ant sausžemio išlipti. Sako, 
tik grįžo iš Europos ir laiko kad jau daugelyje vietų iš oro 
prakalbas įvairiose miesto da- kareivių buvo nuleista, bet 
lyse. P-as Rhodes apkeliavo juos labai greitai pagauna, to- 
beveik visas Europos dalis ir dėl, kad negali greit daugiau 
plačiai aprašė visus įvykius, nuleisti. Jis savo kalboje pa- 
Jis buvo arti karo lauko viso-'žymi, kad Anglija esanti la
se vietose, kur tik Hitleris įsi- bai stipriai apsiginklavusi, ir 
veržė į svetimas šalis. P-as-visi pakraščiai tos nedidelės 
Rhodes taipgi • pasakojo, kad salos apsauga apstatyti. Ang- 
jis iš lėktuvo matė, kaip Ru- lija taipgi saugojanti ir vidu- 
sijos kariuomenė maršavo į rinį judėjimą, kad penktos 
Lietuvos žemę. Jis pasakoja kolonos gaivalai negalėtų nie- 
daugybę matytų baisenybių,! ko sudrumsti. Taigi p. Rho- 
kurių ir aprašyti negalima. dės pareiškė, kad kiek galima 

tai gali būti

NAUJlbA Ų-ACM b leb Įi.HH.

Mervyn Coyle ir Richard Klowetter, kurie liko su
imti South Bend, Ind. Jie yra kaltinami Waller E. Ebe- 
lingo nužudymu.

Sėkmingas Joniškie
ji! Išvažiavimas

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kulturo.3 Klubo rugpiučio 18 d. 
įvyko paskutinis šių metų pik
nikas p. Juozo Spaičio darže,

nes savininkai, Bubniai, 
tai, Ted ir Antoinette Jankau
skas, geri Joniškiečių nariai 
draugai Gasparaičiai, Simonu 
vičiai, Meravičiai, Klevinskai, 
Dantai, senis BubeCis su sū
num. Povilaičiai iš Rcselando 
ir Chicago Lawn. Taipgi žaga- 
riečiai Adomaičiai, jaunuolis

Drro-Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas.

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

3039 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Korespondentas pasakoja, visko spręsti, 
kad Hitleris vargiai galėsiąs labai ilgas karas ir jis nema- 
Angliją pavergti, nors jis ir^no, kad Anglija darys bent 
Gedąs visas pastangas. Sako,'kokius pasiūlymus Hitleriui/ 
kad jeigu prie Anglijos butų Juo labiau, sako jis, kad artė- 
galima sausžemiu prieiti, tai jaut rudeniui ir miglos labai 
butų galima tikėti, bet kol apguls Angliją ir sudarys di- 
Hitlerio mechanizuota armija delį pavojų Hitlerio armijai, 
negales kojos ant Anglijos že- O Anglijos lėktuvai galės labai 
mes padėti, tol Vokietija gali- daug nuostolių, Vokietijos’ že
ma skaityti praleimėtoja. O mei padaryti. Korespondentas 
pagal kalbėtojo nuomonę, tai ir tą primena, kad visoj Eu-

ropoj esanti vienoda mintis,
UŽEIKITE PAS

PETE YOUNG 
Narys: 271 Am. Legion Post.. 

Chicagos Lietuvių Draugijos. 
SCIILITZ ALUS 

82nd ir Kean Avenue
(prieš Tautišku kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL. __— -

■jog neilgai trukus ir Amerika 
bus įtraukta į šį karą. Dėlei to 
Hitleris esąs labai susirūpinęs.

Buvo pakeltas klausimas ir 
apie Staliną su Hitleriu, ir kas 
galėtų tarpe jų ištikti. P-as 
Rhodes pareiškė, kad yra dar

COAL and COKE
Pasinaudokite Pilnai žemomis Vasaros Kainomis.

NUSIPIRKO? PAKANKAMAI
ATLAS COAL Ateinančiai Žiemai

Illinois Sales Taksų 3% {eina i Paduodamą žemiau Kainų Sąrašą

Žemiau paduodamos kainos yra 
už cash, perkant 4 tonus ar 

Daugiau
POCAHONTAS — Third Vein 
ar New River. Ne- (£7 7^ 
rūksta ... Namams

Visos musų anglys stokeriams 
yra dust treated.

WEST VIRGINIA MINE£7 o r 
RUN — Extra rupios

PETROLEUM CARBON 7K
Pilė Run <pO. <0

ATLAS BLOCK — rri
Puikios Pečiui Anglys

MILLER’S CREEK — Dideli 
šmotai, Genuine q*n pjt 
Consolidatlon

PETROLEUM SCREENINGS 
3-inch Screenings QQ

ILLINOIS SCREENINGS — ge
resnis kieme sijojimas; galima 
stokeriui vartoti arba om 7/1 
rankomis kūrenti v
ACĖ STOKER ~NUT 1-inch
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys—tinka 
visiems stokerių 
įrengimams
ROYAL STOKER NUT — Mu
sų Vadas. Puiki Štoke- q*n or 
riam Anglis
BLACK MAGIC SCREENINGS 
—1-inch q*rr 9 n
rupumo
BLACK MAGIC STOKER NUT 
—1-inch Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai err pr
rali pirkti i • vO

1

Kainos Gal būt Pakeistos Be Įspėjimo.

ATLAS FUEL COMPANY
ĮSTEIGTA 1915 METAIS.

4919-21 So, Paulina St. Prospect 7960-61

Naujienų Spulka

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

šioje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per 
‘Y Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

Washington, D. C. j

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

Universal Savings 
and 

Loan Association

MOKA 3%% UŽ VISUS INDELIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

sunku pasakyti, 'kas galėtų 
tarpe tų dviejų broliukų ištik
ti- O tai dėl to, kad nei vienas, 
nei kitas nėra tikras, ką jie 
toliau darys, ir nė vienas ant
ru nepasitiki, nes abu nėra 
normalus.

—o—
Vakarinėje miesto dalyje 

randasi didelė rinkų vieta, 
kur parduodami valgių pro
duktai. Ta vieta įsteigta jau 
prieš astuonias dešimt metų. 
Bet štai dabar kai kurie mies
to valdininkai propoinuoja, 
kad reikia tas marketas pa
naikinti ir pravesti didelį pla
tų vieškelį, nes dabar daromi 
nauji tiltai ir tekis kelias esąs 
reikalingas. Biznieriai labai 
susirūpino ir net į teismą ža
da kreiptis.

—o—
Naujoji parapija rengia sa

vo paskutinį pikniką rugsėjo 
pirmą dieną Maciui tos darže. 
Komitetas kviečia visus daly
vauti tame paskutiniame išva
žiavime.

—o—
Mirė Juozas Vaičakauskas, 

7607 Star Avė., sulaukęs tik 
53 metų amžiaus. Paliko žmo
ną, du sūnūs ir vieną dukterį.

Per “Naujienas” jau dauge
lis pakelė labai svarbų klau
simą. Šis klausimas turėtų bū
ti rimtai svarstomas, ne vien 
tik vienos partijos žmonių, 
bet bendrai visų lietuvių. Mi
nėtas klausimas yra, kaip lie
tuviai galėtų sueiti į vieną 
bendrą veikimą Lietuvos liki
mo klausimu. Kiek dabar ma
tyti, tai kaip ir praeityje bū
davo, eina didelis pasidalini
mas į įvairias grupes. Tauti
ninkai rengiasi Stoti už smeto- 
nininkus- Katalikai turi savo
tišką nusistatymą. Žinoma, su 
komunistais tai jau nėra nė 
kalbos. Bet ką reikia daryti 
socialistinio nusistatymo žmo
nėms, kurie turi daug šalinin
kų. Net ir daug katalikų bei 
tautininkų pritaria socialisti
niam veikimui.

Nieko neveikti, tai butų di
delė skriauda musų tautai. Bet 
remti ir bandyti grąžinti Sme
tonos tvarką į Lietuvos žemę, 
taipgi butų neapsirokavimas. 
Jiio labiau, kad ir Smetonos 
laikais Lietuva neturėjo pilnos 
demokratiškos laisvės, o tik 
turėjo, nepriklausomybę.

Gal šituo klausimu butų 
gerai, kad musų redakcijos 
arba daugiau apsipažinę as
menys galėtų duoti bent kokį 
pasiūlymą, kaip butų geriau 
sueiti į bendrą veikimą. O 
šiaip, tai kyla labai daug dis
kusijų ir abejonių įvairių as
menų tarpe.

Musų kolonijos komunistai 
jau pradęda dantis atkasti 
Maskvos tvarka Lietuvoje. Jau 
atsiranda tokių, kurie net lai

škučius yra gavę nuo saviškių 
iš Lietuvos. Nors tuose laiš
kuose nieko lokio svarbaus ir 
nepasako, bet jau galima su
prasti, kad nieko gero nėra, 
nes niekas nėra pagiriama, o 
vien tik nusiskundimai. Tik 
šiomis dienomis teko kalbėtis 
su vienu geru komunaciu; na 
ir tas jau pavadino kacapais 
tuos, kurie Lietuvą užėmė. Jie 
manė, kad Stalinas jų bro
liams ar sesutėms duos po 
sklypą žemės, bet, matyti, kad 
ir paskutinį atima. Žinoma, 
niekam nėra skaudu, kol iš 
savo, kūno kraujas neteka. Bet 
kada jau reikia savo ronas 
gydyti, tai tada jau pasidaro 
labai skaudu.

—o—■
Per pereitus kelis metus 

iš musų kolonijos daugelis ko
munistų aplankė Lietuvą ir 
daugelis rengėsi važiuoti vė
liau. Tiesa, jie sugrįžę kriti
kavo Lietuvos valdžią už tam 
tikrus įstatymus, bet gėrėjosi 
Lietuvos nepriklausomybe, 
Lietuvos vaizdais.

Bet dabar,' kada jau reikės 
eiti pas savo draugo Stalino 
konsulą ir gauti pasą į Lietu
vą įvažiuoti, tai komunistų pla 
nai visai pasikeitė. Nesupran
tama, kodėl. Man rodosi, kad 
jie dabar turėtų su dideliu 
džiaugsmu ten važiuoti.

Well, čia galima padaryti 
savotišką išvadą. Mat, Smeto
nos valdžia visgi neturėjo to
kių akių, kad svetimšalius 
svečius į kalėjimą uždaryti už 
bent kokį prasi tarimą apie 
Lietuvos tvarką. O draugas 
Juozas Stalinas visai to nebos. 
Jeigu tik bent kuris kokį žodį 
prasitars, tai tuoj gali būti į 
gilumą Rusijos išgabentas. Tai 
ve ko musų komunistai ir bi
josi. Jie bijosi prarasti gyven- 
mą toje nelaimingoj Amerikoj, 
kaip jie kad kalba. Jie nori 
Rusijos rojaus visam pasau
liui; bet ne ten, kur jie patys 
gyvena.

—o—
Jeigu inteligentiškam asme

niui yra reikalingas gyveni
mui kambarys, tai galite gauti 
pas Joną Jarų, 8813 Empire 
Avenue. Graži vieta ir prieina
ma kaina. Galite pašaukti tele
fonu Mu. 3880, ar asmeniškai 
atsikreipti.

— Jonas Jarus.

ViEow Springs, III.
Iš ryto tą dieną dangų den- 

?ė pilki debesėliai ir lengvai 
inojo, bet tuoj po pietų pro 
debesėlius sušypsojo saulutė, 
tad Rengimo Komisija nutarė, 
bus-kas-nebus, turėti pikniką, 
kad ir ant rasotos žolės. Apie 
4 vai. man atvykus į daržą 
buvo vos apie 20 mašinų. Ta
čiau lietui sustojus, kas minu
tė mašinos slinko į daržą vie
na po kitos ir apie 5 vai. jau 
buvo pilnas daržas. Ir supran
tama, prasidėjo tarpusavios 
vaišės prie baro, vėliau jau ir 
dainos pasigirdo, — ir taip tę
sėsi iki vėlyvo vakaro linksma 
nuotaika.

Daug ūpo sukėlė atvykę iš 
Downers Grove biznierius— 
Benediktas Motuzą su savo gra
žia žmonele, kurs savo linksmu 
budu ir dvidešimkę ar daugiau 
navaišino visus buvusius prie 
baro.

Pastebėjau taipgi ir daugiau 
gerų joniškiečių draugų-biznie- 
rių, kaip antai: Kaniušas su 
sunum, Mykolas, ir Elzbieta 
Rudauskai, Hollywood svetai-

Alex Niprikas ir daug kitų, 
kurių nėra galimybės čia su
minėti. Beje, taipgi buvo Sta
sys Valančius, Jos. Budriko 
krautuvės manadžeris, su žmo
nele. Ir taip vaišės ėjo pilnais 
garais iki vėlyvos nakties.

Girdėjau, kad Klubui liks 
kelios dešimkės pelno.

— Dėdė B. Vaitekūnas.

Grace Moore 
Dainuos Grant 
Parke Pirmadieni 

t

Grace Moore, visų mėgiama 
operos, radio ir ekrano žvaig
ždė dainuos Grant Parko kon
certe pirmadienio vakare. Pir
madienis — Darbo Diena, tai 
ir nepaprastas programas bu
vo surengtas tos dienos nemo
kumui koncertui prie Michigan 
ežero kranto. Be Grace Moore 
dainuos ir garbus baritonas. 
George Czaplicki.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Padėti Pinigai kas Menesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo t Dieno?

Turtas virš- - - - - - -  $5,450,000.00
Atsargos fondas virš - - $370,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 r»t.

LOAN ASSOCIATION of Chicago CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
VaL 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
TeL VIRginia 1141

PIRKIT SAU MATRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVES

Wholesale Kaina
SUTAUPYKIT TARPININKO

PELNĄ
Mes esame dirbėjai matracų, 
box springs ir studio couches

Mes atnaujiname senus matracus — 
vienos dienos patarnavimas.

Mes pristatome bet kur mieste. Nuoširdžiai 
kviečiame jus atlankyti musų įmonę.

■ a

J" Atsineškit "šį Kup7ną~' T7 Ą R. O I A 
1 ŠIS KUPONAS YRA JĮ jTl JLJ JL V-E. JI XX 1 
i VERTAS $1.00 ANT | ?
.KIEK™ s’’ooK,NI011936-38 S. HALSTED ST.
--------------------------------- - Tel. MONROE 0377-0378

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South HąlsteJ Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių {tempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

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

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

M0N1I StiidiOS— TIESIOGIAI
Sutaupinkit 40% 
išdirbėjai puikių por
tretų nr>numentame— 

Padaryti U. S. A. 
įkūrėjai 

“MONTIORAPH’O” 
Oarantuoto portreto 

P\TVARAVS 
1EKAD - NENYK

STANČIO 
>KO NEĮVEIKIAMO 

negali nukristi 1
7008 SOUTH 

PAULINA ST. 
PROspect 1206

“ Extra Dollars”
Beldžias į Jūsų Duris!

Sąskaitos atida
rytos iki 15-tos 
d. uždirba pilno 
mčn. dividendą.Vėliausias

Dividendas
Visi fondai apdrausti iki $5,000 

by U. S. Gov’t Agency
• . FąirfieldSavings

and Loan Association
TT29 W. Cennak M. LrMIM

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

*13.50
*50.00

RAUDONGYSLIŲ Hfl
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzam i nacija 
ir vaistai ..................

*2.00
*1.00

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

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

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

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

______
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NAUJIENOS
The LithuAnlan Daily Newi

Published Daily Except Sunday 
News Pub. Co. Ine.
Haisted Street

by
The Lithuanian

1739 South
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

$8.0C 
4.00 
2.00 
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jei Paberžės valsčiuje balsavo 133 nuošimčiai —■ ir 
valdžia tuos balsuotojus viešai pagyrė savo organe, tai 
kodėl negalėjo tokiu pat budu “balsuoti” ir visa eilė ki
tų valsčių? Juk niekam nebuvo leista balsavimų rezulta
tus patikrinti, kaip tik valdžius komisijoms, kulias da
linio balotus balsuotojams ir jtaos dėjo į dėžes.

Dabar yra suprantama, kodėl Paleckis liepė '‘bal
suoti” dvi dienas — net ir totais “apylinkėms”, kur jau 
pirmų dienų buvo paduota “100%” balsų!

Dr. Albertttas G-tis

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Haisted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakyme kaina:
Chicago j e—paštu

Metams-------------------- —
Pusei metų------------------
Trims mėnesiams -----------
Dviem mėnesiams ---- .----
Vienam mėnesiui ______

Chicago j per išsiuntinėto jus:
Viena kopija ---------------
Savaitei -----------------------
Mėnesiui ______________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams ................ —------- $5.00
Pusei metų ____ ______L. 2.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams ------ 1.00
Vienam mėnesiui   .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams  $8.00
Pusei metų ......  — 4.00
Trims mėnesiams_______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

X >■2 M.

'MM

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI

Kaip 'Paleckis ir kiti išdavi
kai prisidėjo prie 'Lietuvos 

pavergimo

Rugsėjo mėnesis, veikiausia, bus Europos kare kri
tiškiausias. Tame mėnesyje Hitleris kurią nors dieną 
(ar naktį) turės bandyti įsiveržti Anglijon, jeigu jisai 
to savo plano dar nėra atsižadėjęs. Po rugsėjo orai ties 
Šiaurės jura darosi labai nepastovus ir nepalankus avia
cijos žygiams; o be aviacijos pagalbos nacių įsiveržimas 
Anglijon yra neįmanomas.

Prieš keletą savaičių nuotaika Washingtone buvo 
labai pesimistiška. Ambasadorius Bullitt, pagrįžęs iš 
Europos — po Prancūzijos kapituliacijos, nupiešė prezi
dentui Rooseveltui labai tamsų vaizdą, raportuodamas 
apie padėtį karo fronte vakaruose. J. V. administracijos 
viršūnėse tuomet buvo susidariusi nuomonė, kurią rėmė 
ir Amerikos karo ekspertai, kad Anglijai beveik nėra 
vilties atsiginti. Buvo laukiama bet kurią dieną nacių 
“blitžkriego” prieš britų salas su baime, kad tai reikš 
galą paskutinei demokratijos tvirtovei Senam j ame Pa
saulyje.

Šiandien Washingtono sferų nuotaika jau yra kur 
kas optimistiškesnė. Administracijos žmonės dabar .sa
ko, kad anglai turi “50—50” progą Hitlerio invaziją at
remti. Tuos, kurie yra visiškai įsitikinę, kad Anglija ne
bus nugalėta, jie dar įspėja: “Palaukite iki rudens. Tik 
kai praeis spalio mėnesis, bus galima tikrai pasakyti, ar 
britų imperija išliko, ar ne.” Bet dauguma stebėtojų 
Šiandien mano, kad jau ir po rugsėjo mėnesio bus galu
tinai paaiškėję, kaip galingi yra Hitlerio “žaibai”. Jeigu 
iki to laiko jie nebus Anglijos sunaikinę, tai reikš, kad 
pergalė išsprūdo Hitleriui iš rankų. * *

Nesuprantama-, kodėl Hitleris nepuolė britų salų 
prieš du su puse mėnesio, kai tik buvo pasidavusi Fran- 
euzija? Anglija tuomet buvo labai menkai pasiruošusi 
gintis. Jos kariuomenė buvo palikusi 1,000 kanuolių ir 
begales kitokių ginklų Flandrijoje, ir pagrįžo namo be
veik tuščiomis rankomis, pailsusi ir dezorganizuota. Bet 
naciai kažin ko laukė. Gal būt, jie tikėjosi, kad Anglija 
greitai kapituliuos, netekusi savo talkininkės (Francu- 
zijos) ? O gal būt, ir nacių jėgos buvo išsisėmūsios? Ta
čiau, nežiūrint kokios priežastys nacius sutrukdė, Ahg- 
lija gavo dvejetą mėnesių brangaus laiko, per kurį ji ne 
snaudė, bet dirbo visu smarkumu, stiprindama šavo jė
gas. Ir galimas daiktas, kad tai ją išgelbėjo.

Liepos 16 d. Paleckio “vy
riausybė” pradėjo Jeisti, vieto
je “Lietuvos Aido”, naują laik
raštį — “Darbo Lietuva”. (Ge
naus jam tiktų vardas “Komi- 
sariška Lietuva”.)

“Lietuvos žinios” tuomet dar 
ėjo, bet iš vai. liaudininkų or
gano jos buvo paverstos val
džios organu. Jų turinys pasi
darė toks pat, kaip ir oficiozo 
“Darbo Lietuvos”: tos pačios 
žinios, tie patys ministerių ma
nifestai, tie patys straipsniai 
apie “didžiąją” Sovietų Sąjun
gą, tie patys Stalino ir Moloto
vo garbinimai.

Aišku, du vienodu propagan
dos laikraščiu leisti tame pa
čiame mieste nebuvo prasmės. 
Todėl “Lietuvos Žinios” kiek 
vėliau buvo uždarytos.

Pranešama, kad uždarytas

Nėra abejonės, kad Lietuvos 
sveikata nebuvo ‘rūpi

namasi pakankamai, šitoje sri
tyje gali ir privalo būt padary
ta stambiu pagerinimų. Bet 
yra netiesa s'ūkyti, kad, iki bol
ševikai nebuvo okupavę Lietu
vos, sveikatos sritis buvo visai 
apleista. buvo statomos ligoni
nės — kaime, pav. visai nese
niai buvo pastatyta milžiniška 
ligonine už kelioliką milionų li-

Kad balsavo, tai balsavo

Amžius”. Pirmiausia, Paleckis 
paskyrė jo redaktoriais komu
nistus, kurie laikraščio turinį, 
“sulygino” su kitų oficiozų tu
riniu. O tuomet jdu nebebuvo 
prasmės jį spausdinti. Kam 
tuos pačius dalykus — parašy
tus tais pačiais žodžiais, tuo 
pačiu tonu ir tais pačiais ant- 
galviais — skelbti keliuose laik
raščiuose, kuomet tai gali at
likti vienas? Taigi “XX amžių” 
ištiko “Lietuvos Žinių” likimas.

Dabar Kauno gyventojai vi
sas žinias ir informacijas gali 

“semti tiktai iš vieno šaltinio — 
valdžios leidžiamo oficiozo 
“Darbo Lietuva”.

Tai irgi reiškia didelį regre
są, palyginti net su “Smetonos 
Režimo” laikais. Smetonos val
džia spaudą aštriai cenzūruoda
vo, kas, žinoma, labai kenkė 
Lietuvos kultūriniam progresui. 
Ret ji visgi toleravo opozicinių 
srovių laikraščius. Kad ir tik 
per pusę lupų, jie galėdavo 
šviesti daugelį klausimų iš 
vo taškaregio.

Per paskutinius metus, 
Lietuvoje buvo susidariusi
siau-koalicinė vyriausybė (Čer
niaus kabinetas, paskui Mer
kio), jau ir social-dcmokratai 
galėjo leisti savo laikraštį į 
“Mintį”. Be to, visą laiką ėjo 
“Kulluta”, Litai buvo labai pa
žangios krypties žurnalas.

Šiandien visa tai nuslopinta. 
Spaudos laisvės nebeliko nė še-; 

‘Sėlio.

Kasos. Didėjo gydytojų skai
čius. Pati “Darbo Lietuva” pri
pažįsta, kad čia buvo padaryta, 
didelis progresas, nes ji rašo:

“Prieš dešimtį metų visa
me krašte turėjome 500 gy
dytojų ir tai buvo sakoma, 
kad jų perdaug, nes tada gy
dytojas buvo be darbo, o 
liaudis be gydytojo, šiandien 
jau turime apie 1,300 gydy
tojų ir vis dar jų trūksta.” 
Reiškia, pažanga buvo daro

ma, be sovietų komisarų pagal
bos. O ar naujieji Lietuvos val
dovai sugebės atlikti daugiau, 
tai dar klausimas.

- MIRTINGUMAS LIETUVOJE 
MAŽESNIS, NEGU 

RUSIJOJE

mi
sa-

kai 
pti-

Kauno oficiozas smėrkia 
“kruvinąjį režimą” Lietuvoje 
—- dėl to, l<ūd prie jo, girdi, 
kasmet 'mif’davę 11,000 kudi- 
kiij, nesulaukę vienerlų metų 
amžiaus. Ar sovietų komisarai, 
įsteigę savo diktatūrą Lietuvo
je, tuos mirimus sumažins, tai 
parodys ateitis. Bet sovietų Ru- 
sijoje jie iki šiol to padaryti 
neslengė. žmonių mirtingumas 
Sovietų Sąjungoje yra daug di
desnis, negii Lietūvojč.

Bolševizmo “rojuje”, kaip 
rūšo Malcoim Hastings (The 
New Leader, liepos 27 d. 1940 
m.), sovietų valdžios duomeni
mis, miršta kasmet ii2 žmonės 
iš kiekvienų 10,000 gyventojų.

Agrikultu- 
Statistikos 

tokias mir-

buvo 
“renkamas” liepos 14 dieną; bet kai pasirodė, kad, ne
žiūrint visų grąsinimų iš valdžios pusės, balsuotojų at
vyko mažai, tai “prezidetatas” Paleckis pratęsė balsavi
mus dar vienai dienai. Liepos 17 d. buvo paskelbti bal
savimų rezultatai ir išrinktųjų “atstovų” vardai. Oficio
zas “Darbo Lietuva” pranešė, kad balsavo “95,51% visti 
tuHnčių teisę balsuoti” ir kad komunistų pasiūlytieji 
katadidatai (o kitokių nebuvo) gavo "-9^,19%” visų pa
duotųjų balsų.

Tai, reikia pasakyti, “stebuklingi” rezultatai. Bet' 
kai kuriose apylinkėse balsavimai buvo stebuklingesni 
ir ūž tuos bėttdrus rezultatus. Pavyzdžiui, viename Vil- 
taiatis apygardos Valsčiuje balsavo net 133 nuošimčiai. 
Jeigu netikite, tai perskaitykite šiuos žodžius iš oficio
zu pratae^itaio': t

^attsiaūSiai balsavo Paberžės valsčiaus Ėdi- 
Wot&s apylinkėje — 133%.” (“Rytinė Darbo Lietu
va”, liepos 17 d., “Kaip rinko Seimą Vilniaus mies
tas ir kraštas’*.)
Ką gi reiškia “balsavo 133%”? Jeigu balsavo visi, 

tai sakoma, kad balsavo 100%. Bet pasirodo, kad tūose 
komisarų diriguojamuose “seimo rinkimuose”, patnitaė-j 
toje apylinkėje, dalyvavo balsavimuose 33 nuošimčiai 
daugiau, negu buvo visų turėjusių teisę balsuoti!

Tai negali nieko kito reikšti, kaip tiktai tą, kad 
daugelis rinkikų balsavo kelis kartus, arba kas nors at-. 
liko tai už juos. Jeigu apie tai butų pranešęs koks nors 
“pašalinis” laikraštis, tai, sakytum, jisai norėjo palec- 
kinio “seimo rinkimus” išjuokti. Bet tai yra paskelbta 
su pasididžiavimu laikraštyje, kurį leidžia pati Valdžia, 
būtent, “Liaudies Mini^tbrių tarybos kanceliarija”.

Bolševikiškas .“liaudies seimas” Lietuvoje

PROGRESAS MEDICINOJE 
BET NE PRIE PALECKIO

KaUūo oficiozas “Darbo Lie
tuva” liepos 1’6 dieną rašo, ko
kių nuostabių dalykų komisa
rų valdžia padarysianti Lietu
voje sveikatos srityje. Iki tol, 
girdi, “gydytojas buvo be dar
bo, o liaudis — be gydytojo”.

“Ligšioliniai krašto tuber- 
kūliOzinįnkai”, sako laikraš
tis, “kraštui kasmet padarė 
(padarydavo) apie 100 mil.

ros Tarptautinės 
metraštis paduoda 
tingumo skaitlines 
ir Lietuvą:

“1938 m. škūičiūs mlVcių 
Estijoje buvo 145 iš kiekvie
nų i0,0(X0 gyVehtūjų, 'o ne- 
furtihgojė mažiūkėjė Lietū- 
vūjė — lik 126.” 

» l

Taigi mirtingumas Sovietų 
Sąjungoje yra didesnis 27 
punktais, negu Estijoje,ydr di
desnis 46 punktais, negu Lietu
voje.

Dabar pritaikykime Rusijai 
tą pūtį apkaitiiYim’ū metodą, 
kokį “Dai’bo LietuVa” pavarto- 
jė ųrieš Lietuvos “kruvinąjį Ve
žimą”.

Kai LietuVoS vyriausybė pe
reitų metų spalių 10 d. pasi
rašė su SoVietlį SąjUinga tar- : 
pusavi'o pagalbos sutartį, lie
tuvių visuomenėje jau tada 
kilo1 didėlis susirūpinimas dėl 
valstybės ateities. Tiėsū, ta pa
čia sutartimi Lietuva atgavo 
savo sostita'ę Vilnių, 'dėt kuris 
visa lietuvių tauta ištvermin
gai per beveik 20 mulų kovojo, 
Plačiosios gyventojų masės 
džiūgavo, nes išsvajotąsis Vil
nius grįžo prie motinos—tėvy
nės. Bet kartu akilesnioji vi
suomenės dalis statė nieko 
gero než’a'daiitj klausimą: Ar 
Maskva laikysis pasirašytosios 
sutarties? Visus kankino min
tis, kad įsileistosios raudono
sios armijos dalys gali iš Lie
tuvos jau nebeiišsidanginti. 
Pagaliau, Lietuvai padovano
toji medaus statinaitė — Vil
nius buvo sugadintas geroku 
deguto šaukštu: neabejotinai 
lietuviška Švenčionių apskri
tis pasiliko anapus Lietuvos 
sienų.

Bet patriotinė lietuvių vi
suomenė suprato1, kad Lietu
vos vyriausybė neturėjo jokio 
pasirinkimo. Vokietijai susi
tarus su Sovietų Rusija, Lietu
va norom nenorom turėjo 
skaitytis su Maskvos reikala
vimais. O čia dar radosi ga
limybė atgauti Vilnių! Tad vi
sos aukos atrodė esančios ver
tos to didelio- laimėjimo, kurį 
reiškė Vilniaus atgavimas. 
Daug svėrė ir ta aplinkybė, 
kad per Maskvos derybas Lie
tuvos delegacijos nariams 
Kremlio galiūnai iškilmingai 
pasižadėjo nesikišti į Lietuvos 
vidaus reikalus ir gerbti Lie
tuvos valstybinę nepriklauso
mybę. Pats Stalinas užtikrino, 
kad Maskvos duotasis žodis 
busiąs šventai pildomas.

Pasklidus žiniai, kad Vil
nius grįžta pri'e Lietuvos, lai-: 
kiliosios sostinės Kauno visuo
menė spalių 10 d. šūi’engė; 
'džiūgavimo deni'oūst'racijas. į; 
gatves . pasipylė tūkstančiai 
žmonių. Ėjo organizacijos, ci- 
seiloj'c dalyvėVo šiaip piliečiai- 
Kažkaip savaime eisena nu
krypo LaisVes alėja į Vilniaus! 
gatvę ir įlūžygiavo į Pūezid'en-- 
turą. Balkone pasirodė Res-, 
publikos Ptežideiitas Antalias 
Smėtona, o kartu su juo ir ki
ti Valsfyliės nariai. Miiiia kėlė, 
'ovacijas, “valio” šaūksniams 
taobūvo galo. Tik staiga iš mi- 
m'Os išsiskyrė kažkoks vyras,

mirę, jeigu jos žmonių mirtin
gumas butų buvęs bent toks, 
kaip Lietuvos.

Reiškia, sovietų “nekruvina
sis režimas” tam kraštui berei
kalingai kaštavo 
žmonių gyvasčių!

SOVIETŲ REŽIMO AUKOS

sovietų Sąjungoje 
kasmet iš kiekvienų 
gyventojų 46 žmonės

“Kasmet nesulaukę viene- 
rių metų amžiaus musų kraš
te mirdavo apie 11,000 kūdi
kių, o kiek gi jų tuo būdu 

. mirė viso kruvinojo režimo 
būvyje — per 14 metų? Vie
nuolikį tuksiančių reikia pa- 
daūgitati iš 14. Ir ką gi? tPeh.’ 
tą laiką mirtis nusinešė 
154/000 kūdikių!! štai 
yra kruvinojo režimo 
pelnai musų kraštui!..”

tauo

miršta 
10,000 
daugiau, negu Lietuvoje, tai iš 
kiekvieno iniliono gyventojų 
tenai miršta daugiau 4,‘600 
žmonių. Kadangi po bolševikų 
diktatūra per visą jos būvį gy
veno vidutiniškai apie 175 mi- 
lionai žmonių, tai kasmet tenai 
mirdavo 805,000 žmohiV vir
šaus Lie'tuVds formos. O bolše
vikų diktatui’ū gyvuojė** jūu 
daugiau kaip 22 metu. Per tą 
laiką, vadinasi, Sovietų Sąjun
goje mirė Apiė 18 milionų įmo
nių daugi^^nėgu kad jų butų

18 milionų 
Ir čia mes 

milionų gy- 
pilietiniamle 

1918-^1 Ūietų kaTe; nėpriskai- 
tortte kitų milion’ų gyvasčių, 
kurias nūhešfe l^Žl-22 metų 
būdas '(kūomet HctoVeris tūrėjo 
gelbėti Rusijon gyventojus); 
iiepTi^kaitome 4 ar 5 milionų 
žnjoūių, mirušių hadu Šiaurės 
Kaūkazė ir Ukrainoje 1^33 me
tais. Tilo tūrpii LietūVoje žmo
nės badu nemirė.

Pridėję šituos milionu's prie 
aukščiaus paduotos Skaitlinės 

gausime mažių-ma- 
žiausia 80 milionų.

Vadinasi, jeigli Rusijoje 
tų buvęs beūt toks rėžimas, 
kį tūrėjo LietuVa, tai toji 
laimingoji sovietų impenja bu
tų sutaupiusi kokius 30 miEo- 
nų •gyvasčių. Bet Maskvo's pa- 
samdyti '^arlhtanai dabar giria
si, kad jie prūilgins L:ėtuvos 
žmonių Amžių !

yasčių, žuvusių

(18 mik),

bu- 
ko- 
•rfe-

nri, mėgdavo kavinėje pakal
bėti apie komunizmą, visiškai 
atšalo. Per daug jau ryškiai 
matėsi, kad paprastą peili ūką 
kaip didžiaūsią retenybę nupir
kęs raudonarmietis ateina ne

kų. Nieko nelaukdamas, jis iš-lis viskuo pertekusio sovietiško- 
drožė prakalbą, kurioje reikad jo rojaus, kaip skelbė agi- 
avo “liaudies vyriausybės.”’ tatoriai, o iš nuskurusio ir de- 

Girdi, “tokia Lietuva” netu- zorganizuoto krašto, kuris 
rinti teisės eiti į Vilnių... mums negali eiti pavyzdžiu.

Vyras, kuris pasakė Šią pra- Lietuvių visuomenė taip pat 
kalbą, vadinosi Justas *Palec- suprato, kodėl raudonarmie
tis. Po jo prakalbos kilo šioks čiai nebuvo iš kareivinių lai- 
oks sumišimas, bet mažai kas svai išleidžiami į miestą. Ko- 

atkreipė į jo pasakytus žod- misarai bijojo, kad jų mūl-ki- 
žius rimtesnį dėmesį. Ar ver- barni kareiviai «avo akimis 
ta gadinti bendrą giedrią nuo- nepamatytų, kaip gyvena be
taiką dėl kažkokio išsišokėlio? hiviii tauta. Kaip gi parodysi 
Paleckis su savo žydeliais vėl kareiviui, kad lietuvis vaikš- 
susimaišė su minia. Tur būt, čioja padoriai apsirengęs, kad 
niekam neatėjo į galvą, kad | krautuvės pilnos prekių, kad 
po 8 mėnesių tas pats Justas 
Paleckis bus Lietuvos nepri- 
k 1 aliSomy b ės d ūob k asis...

Mėnesis slinko po mėnesio. 
Lietuvoje visuomenė gyvai se
kė Europoje siaučiančio karo 
eigą. Lietuvoje ypatingų sun
kumų nesijautė. Sunkoka bu
vo su žibalu, dar šio to stigo, 
bot šiaip Lietuva gyveno visai I dalių įsikūrimas Lietuvoje jo- 
nomialų gyvenimą. Daug ru- kio komunistinio pavojaus lie- 
pesčių kėlė atgautasis Vilnius, tuvių tautai nesudarė. Prie- 
nes ten prisigrūdo dešimtys šingai, bolševikiškieji komisa- 
tuikstančių lenkų atbėgėlių, ku-1 rai turėjo akyliai pridaboti, 
riuos reikėjo dykai maitinti, kad jų kareiviai neužsikrėstų 
Pats miestas, po lenkų šeimi- buržuazine tvarka, kurioje 
ninkavimo, darė gana skurdų kiekvienas, nors ir skurdžiau- 
įspudį. Dar prisidėjo virš 10,- šiai gyvenąs darbininkas, tu- 
000 lenkų buvusių karių, kurie rojo sotų gyvenimą.
tagi, po Lenkijos katastrofos, Taip slinko diena po die- 
atsidurė Lietuvoje. Vis tai bu- iros, mėnesis po mėnesio. Lie- 

• vo ploblemos, kurios davė lic- tuvių visuomenė ėmė apsi- 
> tuvių visuomenei nemaža gal- prasti su rusiškomis įgulomis, 

vos'ukiio, o neretai sukeldavo kai kas net užmiršo, kad jos 
savo tarpe ir barnių, nes buvo ir visai lietuvėje egzistuoja, 
nepasitenkinimo, kad tokia | Visi tegalvojo apie nelemtojo 
lenkų gauja naudojasi lietu
vių svetingumu, o neretai vei
kia prieš Lietuvą. Bet nežiū
rint to gyvenimas ėjo norma
liai. Šiek tiek pakilus žemės 
ūkio produktų kainoms, pas 
ūkininką atsirado daugiau 
laisvo pinigo. Ir miestelėnas 
beveik nejautė karo, tad Kau
ne “Metropoly” matėsi daug 
šokančių, “Konrado” kavinėje 
nuolat būdavo pilna žmonių, i

Tačiau tuo pat metu ant 
Lietuvos kabojo rusiškas kar
das. Reikia pripažinti, kad 
raudonosios armijos dalys, į- 
sikurusios kai kuriose Lietu
vos miestuose, laikėsi ramiai- 
Raudonarmiečiai gyveno savo 
įgulose ir atvirai beveik nesi
rodydavo. Tik didesniuose 
miestuose retkarčiais sutikda
vai raudonąjį karininką, visa
da lydimą komisaro. Lietuviš- 
kąjai visuomenei raudonar
miečiai nedarydavo jokio įs
pūdžio. Daug kas savo akimis 
malė, kaip jie pražygiavo 
plentais. Buvo tarp raudonar
miečių neblogai apsirengusių, 
bet dar daugiau buvo apsku
rusių. Tautoje pasklido kal
bos, kad matė kareivius suply
šusiais batais. Nors raudonar
miečiai vengė pasikalbėjimų 
su lietuviais, bet vienam kitam 
pavyko sužinoti, kad atvyku
sieji rusai nebenorėtų į sovie
tiškąjį “rojų” grįžti, nes Lie
tuvoje jie daug geriau jau
čiasi. Visiems buvo žinoma, 
kad raudonarmiečiai perkasi, 
ką įmanydami: batus, kojines, 
laikrodž'iuk'us, peiliukus ir tt. 
ir visa tai siunčia giminėms į 
RYisiją. Daug kas patyrė, kad 
net tarp rusų karininkų buvo 
tokių, kurie niekada anksčiau 
nebuvo matę amžinosios plun
ksnos. O Kauno ponių nusi
stebėjimą sukėlė rusų karinin
kų žmonos, kurios į teatrą at
ėjo apsivilkūsios įsisi'uvinėtais 
naktiniais marškiniais. Mat, 
Hisu “damos” niekada nema
niusios padorios suknelės, 
Kaune nusipirko naktinius 
marškinius, manydamos, kad 
tai esanti paskutinės mados 
'sūknelė.
. Savaime suprantama, kad 
tekiomis aplinkybėmis Rietu
vių tautai joks komunizmo 
pavojus negręsė. Priešingai, 
net tie žmonės, kurie anksčiau. 
Rusijos “rojaus” nepažinda-

turguose stalai lūžta nuo 
sviesto kumpių ir sūrių? Juk 
buvo atsitikimų, kad į turgų

vis savo akimis netikėdavo ir 
sakydavo, kad tai esanti “pro-

Tad galima visai drąsiai sa
kyti, kad raudonosios armijos

Europos karo pabaigą, kada, 
kaip buvo tikimasi, ir sovietų 
įgulos butų iš Lietuvos išsi
danginusios. Bet Maskvos bu- O
deliai buvo iš anksto paruošę

klaųsomybei. Jie tyčia migdė 
Lietuyos vyriausybės ir visuo- 

budrimią, kad netikėtai 
iš pasalų užnėrus kilpą.

Atėjo gegužės mėn- Vokieti
ja pradėjo savo didžiąsias o- 
fenzyvas vakaruose: pradžio
je prieš Daniją ir Norvegiją, 
paskui prieš Olandiją ir Belgi
ją. Vokietija buvo užimta sa
vo reikalais. Prancūzija ir An- 

ant 
kad 
sU-

glija dar stovėjo tvirtai 
kojų, niekas nemanė, 
prancūzai taip greit bus 
triuškinti. Maskva pasirinko 
šį momentą savo biauriahi 
planui įvykdyti.

(Bus daugiau)

AR ŽINAI, KAD
... Šveicarija yra pirmoji 

valstybė Europoje, pasiskelbu
si demokratine respublika (tai 
buvo 1499 met.).

. .. telegrafų išrado 1836 me
tais amerikietis Samuelis Mor
ze, kuris iš profesijos buvo dai
lininkas.

... absoliutiškai švarus van
duo t. y. be cheminių ir mine
ralinių priemaišų sveikatai 
kenksmingas ir gėrimui netin
ka.

•.. voras be maisto gali išgy
venti iki 5 metų laiko.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir Viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas Savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesūsidurli su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.
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graiku š&mdinhį vadas, bUVObai plačias pažintis, i*r vėliau J nuotykių ieškotojų ir samdi- liete lygiai visus, 
pakvietęs vykti draiige sii ka- atgavęs laisvę, jis pasidavė 
rUliaiis Ryro <__ _____ ________r....... ........
Ažljų. ^ats Ksenofonas Rhkš-^is^OYiografū- Jis dalyvavo V^so-,

KARO KORESPONDENTU ISTORIJA
Yra pagrindo manyti, kad 

jau ir žiloje senovėje buvo 
rašytojų, kurie prisidėdavo 
prie traukiančių į karų ka
riuomenių. Antraip, tektų teig
ti, kad visi pasakojimai apie 
karus turėtų būti buvę para
šyti vien antraeilių istorikų, 
pačius įvykius sužinojusių tik 
žymiai vėliau, žinoma, tuos 
pasakojimus taip pat galėjo 
parašyti patys karo vadai, vė
liau pasidarę memorialistais, 
tačiau jų pasakojimų tikru
mas galėtų būti abejotinas, 
nes jiems turėjo būti sunkti 
išvengti didesnio ar mažesnio 
šališkumo. Kas čia pasakyta, 
visai tinka, pavyzdžiui, Ceza
riui, kuris savo veikalų “Galų 
karas” parašė ir kaip to karo 
nugalėtojas, ir sykiu kaip 
kronininkas.

Tikrasis karo koresponden
tas neturėti} būti maišomas 
nei su kariu, kuris pasakoja 
savo žygius ar savo pergyveni
mus, nei su informacijos kari
ninku, kuriam pavedama su
redaguoti pranešimus kariuo
menės istorinei tarnybai. Ka

ro korespondentas paprasta^ 
‘esti civilis, kuris keliauja 
drauge su kariuomene ar kaip 
korespondentas mėgėjas. Tas 
paskutinysis žodis galėtų kai 
kų nustebinti, tačiau jis kar
tais yra visai pateisinamas. 
Pavyzdžiui, Goethe, kuris ly
dėjo Weimaro kunigaikštį į 
karų su prancūzais, kaip tik 
priklausė mėgėjų atlyginimo 
negaunančių stebėtojų katego
rijai. Kai kuriais atžvilgiais ir 
generolas Jominis, kilmės 
šveicaras, -kūris kaip techninis 
patarėjas tarnavo Napoleonui, 
taip p'At buvo karo korespon
dentu—savo pasakojiinų jis 
nesiuntė jokiam laikraščiui, 
tačiau, būdamas visai neutra
lus, kaupė juos kaip savo as
meninius dokumentus.

Tais laikais, kada žurnaliz- 
mo dar nebuvo, ne kas kitas, 
o tik istorikai pradėjo traukti 
stebėti istorijos raidos ten, kur 
tuo metu istorija buvo kuria
ma- Pats geriausias iš tų isto
rikų be abejonės, yra Kseno
fonas, kurį 401 metais prieš 
Kristų jo bičiulis Prokscnas,

M A P O S

IŠEIGINĖ SUKNELĖ IR PRAKTIŠKA SUKNELĖ.
No. 4450—Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 taipgi 34, 36, 38, 
40 ir 42.
No. 4476—Sukirptos rtiieros 12, 16, 18 ir 20, taipgi 32, 34, 36, 
38 ir TO.

Norint gauti vienų ar dai
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba pHduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresrų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739

ilalsfed Kt., Chicago. III.

■lx ii-jj ■ ...................................•» >

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. HalšteJ St/, Chicago, I1L 

čia Įdedu 15 efentų ir

atsiusti man pavyzdį No...............

Mieros ........................ per krutinę

1 VaYdas ir pkvardė)

t Adresas)

(Miestą* ir valstija'

JACK SVVIFT

, tai atsitiko, 
i|n'ių^ iš kurių anais laikais bu-kad patys geriausi liudytojai 

ekspedicija į Scipidno Afrikiečio bičiuliu ir, davo sudarėmos kariuomenės, buvo kaip tik tie, kurie toje 
Anuomet kanas buvo protesi- J dramoje Vaidino. Tačiau Did- 

se Scipioho pergalėse ir net .ja, ir karo neiainrę tada būda- žioju karo metu fronte buvo 
Kartagenus paėmime. Kai kas **■—■♦♦* u—

matto, kad Pdlybas galėjęs bU- 
ti Graikijos agonijos ir Korin-,

pakvielęs vykti draūge sii ka- atgavęs laisvę, 
baliaus Ryro

čiau buvo karys, 'dalyvavęs 
Peloponeso kaFė. TUO meti!’ 
jis buvo trijų dešimtų metų 
amžiaus. Traukiamas palinki-.
m o į nutykirtgų gyvenimų, 
smalsumo ir neaiškaus noro’ 
dar kartų pergyventi tai, kas 
jau buvo pergyventa seniau, 
Ksenofonas pasiryžo kvietimų 
priimki. Taigi, jiis iškeldavo, 
kaip pats sakos, nebūdamas 
nei generolu, nei karininku, 
nei 'kareiviu. Iš istorijos žino
me, koks nuotykis jį ištiko. 
Apie tai Ksenofonas papasa
kojo- savo garsiame veikale 
“Anabasc”. Karaliaus Kyro 
kariuomenei pralaimėjus ir 
karių tarpe kilus maištui, eks
pedicinis korpusas Ksenofonų 
tiesiog jėga išrinko savo vadu, 
ir jis turėjo tų korpusų pakri
kusiai besitraukiantį per Ana
tolijos aukštumas, parvesti na
mo. Ksenofonas tame žygyje 
nusipelnė didelę garbę, tačiau 
jis jų ir pats padidino, para
šydamas garsių to žygio isto
rijų, kurių beversdami dabar 
tiek privargsta graikų kalbos 
besimoku gimnazistai... Taigi, 
Ksenofonas visais atžvilgiais 
turėtu būti laikomas karo 'ko
respondentų patronu ir pirm
taku.

Karo korespondentų tarpe 
labiausiai peiktinas turėtų bū
ti Dalybas, kuris, išdavęs savo 
tėvynę, tuo amatu vertėsi prie
šo pusėje. Tas graikas, anks
čiau buvęs karininku ir diplo
matu, 168 metais prieš Kristų 
buvo nusiųstas kaip įkaitas į 
Roma, kuri jį pavergė tiek 
moraliai, tiek intelektualiai. 
Polybas Romoje užmezgė la-

to žluginib liudytoju. Tai buvo- 
puikiai inforinUOtaš istorikas,; 
kurį, praėjus pusei šimtmečio, 
pagerbė ir jo tėvynė, pastaty
dama jam paminklų. DS1 -savo 
reporleriško talento iPolybas 
yra lyginamas su didžiausiais 
mokslinio žurnalizmo pirmta
kais.

Aleksandras Didysis laikė 
du rašytojus, kuriėms buvo 
pavesta redaguoti oficialų ka
rų “Karališkųsias efemeri
des”. Tai buvo Euihenas ir 
Diodotas, iš kurių pirmasis 
buvo nužudytas. Be to, tas 
didysis karalius laikė dar ir 
daugiau redaktorių, kaip Be
tonų, Diognetų ir Amyntų, ta
čiau istorijoje išliko vien lik 
jų vardai.

Trečiajame amžiuje po Kri
staus galima paminėti Dionų 
Kasijų, 'kuris, prieš parašyda
mas savo “Romėnų istorijų”, 
lydėjo imperatorių Karakalų 
visoje eilėje ekspedicijų.

Į viduramžių laikų karo re
porterių tarpų butų galima į-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AtJ-
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ it nanių b*V1-

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St.

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo ♦ ryto iki 1 vaL popiet.

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

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

Vo Itrnta pergyventi beveik užmuštų ir reporterių. Pilieti- 
tik tiems vieniems profesiona- niai karai, kur stinga tinka- 
lams. Moderniaisiais laikais mos organizacijos ir kur pap-
Visa tai yra jau pasikeitę.

Prie karo korespondentų ga-( 
Įima priskaityti ir tuos įvai
rius mokslininkus, kuriuos Bo-' 
napartas, traukdamas kariauti 
į Egiptu,, buvo pasitelkęs. Jų 
nuopelnai archeologijai ir 
orientalizmui yra nepaprastai 
dideli. Lygiai taip pat paminė
tini yra ir tie menininkai, ku
rie XIX amž. ėmė traukti drau 
ge su kariuomenėmis — pra
dedant Goja Ispanijoje ir bai
giant Meissonier, kuris daly
vavo Krymo kare-

Vėliau visose kolonijų eks
pedicijose ir Europos karuose 
karo korespondentai jau nuo
lat dalyvavo, sudarydami lyg 
kokių tarptautinę brolijų, nes 
visoms neutralioms valsty
bėms rūpėjo turėti savo infor
matorius pačių įvykių vietoje. 
Vis dėlto, Didžiojo karo repor
tažus sėkmingai konkuruoja 
tie veikalai, kuriuos jau po 
karo paskelbė -b u v. fronto ko
votojai. Mat, mobilizacija pa

rasta žmogaus teisė yra ma
žinu gerbiama, reporteriams 
yra žymiai pavojingesni.

Netenka abejoti, kad šilų 
dienų karas karo korespon
dentų brolijai duos progos nu
sipelnyti didelę šlovę. Tai dėl 
tos paprastos priežasties, kad 
—pavyzdižui, Prancūzijoje* — 
daugelis iš jų yra dalyvavę 
praėjusiame kare, yra įsigiję 
įvairiopų patyrimo ir yra į- 
pratę rizikuoti, šį kartų tam 
reikalui buvo pašaukta daug 
garsių rašytojų: romanistų, 
istorikų, apžvalgininkų ir žur
nalistų. Taigi, šiuo metu Va
karų fronte yra atsidūrę tokie 
rašytojai, kaip Octave Auhry, 
Jeronic Tharaud, JacųuesBou- 
lenger, Alexandre Arnoux, Ro- 
laiid Dorgelcs ir Joscph Kes- 
sal. Reikia tikėtis, kad jų 
kruopštaus stebėjimo ir jų 
pergyvenimų vaisiai bus žy
mus indėlis į prancūzų litera
tūra. C

Andrė Therivė.

Remkite Lietuvišku 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesalo
4707 S. Halsted St

Tek Boulevard 0014

i rOUR OLD FURS

| «NEW,»
L FOR ONLY

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUSVisa T»i už *15-oo 

r Permodeliavimas 
L Pataisymas 
I Naujas 
B Pamušalas 
B Valymas
V Paliavojimas
V Storage 

Apdrauda
' «l ar | Pasiuntinį pa-1

šaukit telefonu
STATE 7626 I 

Į I>0N, STATE ST.
L FUKMIHIS -j Suite 746 

btate-Lake Bldg.
Extra kailiai be pelno (jei vartosit)

terpti karininkų ir teisėjų Joi- 
hville, tadiųu jis savo atsimi
nimus apie Kryžiaus karus 
parašė tik Julęukęš 80 metų 
amžiaus. Prie karaliaus Liud
viko Šventojo jis buvo karino-j 
Pienės štabo viršininku ir pa-, 
tarėju bei patikėtiniu. Jam 
dažnai teko pačiam kautis ir | 
vėliau Joinville buvo nelaisvė
je drauge su savo valdovu. Yra ; 
neginčijamas faktas, kad Join
ville vedė užrašus.

Nuo XVI-jo amžiaus Pran-j 
elizijoje beveik visi karaliai 
laikydavo1 istoriografus, ku
riems tos pareigos būdavo j 
oficialiai pavedamos ir kurie 
savo vadovus lydėdavo į įvai
rius jų žygius. Daugelis iš jų 
žymus rašytojai nebuvo, ir ta 
aplinkybe kaip tik suteikia 
ypatingų Vertę toms pareigoms 
kurias Racine ir Boileau ėjo 
per Liudviko XIV vedamų O- 
landijojė karų. Tie abu poetai 
vyko į karų nė kaip liūtai, nu
galėtojai, ir įsaVo laiškuose 
jitodu abu juokavo, kad juodu 
ntfo mūšio lauko buvo ato
kiai—tcii, kur paprastai bai
liai būdavo- Nepaisant fo, Ra- 
'cin'c ir BoIl'ėAu buvo priversti 
keliauti drauge sū karinome-’ 
hė, 'nakvoti bet kur pastatyto
se palapinėse ir pakelti oro at
mainas. Vienų naktį Racine ir 
Boilėaū nakvojo vienų Dainų 
griuvėsiuose, kur “lokiai buvo 
viško pridarę...” Karaliui biivo 
lyg ir pikiai 'džiugu, kad tie 
abu jau senyvi ramus mieste
lėnai luti sukti jo pėdomis. 
Boil'eaU beveik nu'ola't skau
dėjo gerklę, o Racine skundėsi 
savo Sveikata *ir kehtė baimę 
dėl mažiausio įdrėskimo. Ne
paisant to, paties karaliaus 
žodžiais, iš jUOdviejų kaip tik 
Racine pasirodė esųš drųsesnis
prie 'Gento, kur jis išdrįso pri
siartinti net iki pačių apka
sų... Tačiau 'čia reikia p'risi- 
militi, kad anaiš laikaiš tarp 
civilių ir karių buvo milžiniš
kas skirtumas, tad ir tie abu 
gerai išauklėti ir iššiinokslinę 
rašytojai Visai skyrėsi nuo tų

•Ir kasliilk skonio, na,

^onarch Alūs iš likriljų yra 
nuosaikumo gėrimas, paga

mintas iš geriausių grudų.

Patirk, ar jis nepriduoda kaip lik 
reikalingų atgaivinimų, nepalik

damas po tam blogų skonį.

Biznio savaitėje, kada turi buli budrus ir 
edrįsti stapterėti, pamėgink stiklų ai 
du Monarch Alaus. Jj rasi visur Chi- 

cagoje.

en^žia

: Monarch Brevving Compcny

UHE AUA0PA 
AISĖS 0Y 

SLOVV STEP5

©EGI N S TO 
GROVV A0OVE

INT&AlOA 
PAE33URE 15 

GRADLTALLY
PELEA5Ė0 
THE PALE. 
G^EENISH

būt as the Aurora nears the į 
PACE ZONE, A NEW, E0RN11 DA0L.E P 
5OAR5 U'P EROM THE OEPThS— A 
G> R E AT SPE'PM WHAL.Ę

l F ,HE COMES CMA^Gi NG BAČM
’LL MA^E A RUSH THĖ

SURFACE. OUR 5l 
THE PRĘ55URE NČW, AND V/E COU'LD 
ORiNG IT DOWN TO NORMAU LATfeR.

nnni

10-tas Metinis Išpardavimas
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS 
APŠILDYMAS

4 kambarių namui

$212 
Pilnai 

Nereikia įmokėti
Mėnesiai 

išmokėjimui

WESTLAKE SUPPLY C0. 
1300 W, LAKE STREET 

Monroe 4342-3-4

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

VICTOR BAGDONAS 
1 LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies- 

, tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. V1CTORY 0066

i Tel. CICERO 5306

C. & M. PAIIGA
1 DISTRIBU’I'C iKS

r. a Parduodam genant) ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai Gėrimai 

i visas mie’sit tolis.

5031 W. Rooseveh Rd.
CICERO, ILL.

‘‘KULTŪROS”
Numerius trečią ir penktą 

(kaina 45 centai)
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

!> ............ . »■ I*' I ■■ «■" I

Sopinę 
Barčus 
RYTINĖ RA D1Ū 

VALANDA
— štbties —

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

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

vai. ryto.
Pirinadiebiais taipgi 7:00 

. vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
mUzfką ir kitus įdomius 

praheštaras.
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V alkas ir Mokykla
Rašo L. NARMONTAITĖ

Sonja

PRISIRENGIANT PRIE MO
KYKLOS atidarymo—III
Per atostogas vaikas pri

pranta vėliau eiti gulti ir vė
liau atsikelti. Tad kad įpratin
ti vaiką vėl prie tvarkios, rei
kia kelias savaites prieš mo
kyklos atidarymą leisti vaiką 
gulti ir keltis tokiomis valan
domis, prie kurių jis turės pri
silaikyti, lankydamas mokyk
lą. Taip darant, vaikui bus 
lengviau prisitaikyti prie tvar
kos ir pirmą savaitę mokykloj 
jis ne bus pavargęs ir nervtfo- 
tas.

automatiška ir 
keblumų, ašarų, 
užmiršimų mo-

ramiai išeina 
namie

pirmą 
turėtų

pa-

sy- 
at-

Aš nemačiau šiemet pražystančių purienų,
O nei atkalnėje žibučių melsvaakių.
Visus pasveikino pavasaris — užmiršo mane vieną.
Ir nei gėlės man atsiuntė, nei labas nepasakė.
Pavasaris praėjo be lakštingalų ir be svajonių,
O vasara — lyg žalio žirgo pašokimas tarpe smilgų.
Ir pradedu manyt, kad gėlės ir svajonės — tiktai monai...
Kodėl gi be žiedų, be žalio lapo širdžiai i’gu, ilgu?..
Pražuvusi jau vasara. Pavasaris prapuolęs.
Ir aš pati paklydusi tarp mūrų, tarpe bokštų.
Kur tik žvelgiu — tik šalti akmenys, tik kietos uolos...
O be purienų, be žibučių ir be tėviškės aš trokštu, trokštu.

0 0 0

Jeigu vaikas turi trumpą re
gėjimą arba aiškiai negirdi, 
tai tėvai turi tuojau pranešti 
mokytojai, taip kad ji galėtų 
vaikui paskirti sėdynę arčiau 
prie jos rašyklos. O jeigu vai* 
kas turi silpnus inkstus ar tam 
panašų silpnumą, tai reikia 
irgi pasakyti mokytojai, kad 
ji galėtų tokiam vaikui pri
taikyti tvarką ir jam nebūtų 
bėdos. Jeigu yra kitokie ke
blumai, tai dėl vaiko labo ap
simoka supažindinti su jais 
mokytoją.

• 000

Per pirmas savaites 
reikės šiek-tiek pinigų
rali, dėl jo draugijų, dėl spy
nos šėpukei, mokyklos laikraš
čiui ir įvairiems kitiems rei
kalams. Čia yra gera proga

tampa greitai 
išvengia daug 
nervavimo ir 
kykloj reikalingų daiktų. Taip 
darant, vaikas
į mokyklą ir motina 
silieka ramesnė.

0 0 0

Vaikai, kurie įstos 
kį į naują mokyklą,
sinešti .su savim gimimo die-1: 
nos raštišką paliudijimą, 
įvairių legališkumų dažnai 
kia remtis ant mokyklos 
kordų. Tad apsimoka, kad 
rekordai 
klaidų.

butų teisingi ir

Dėl 
rei- 
re-

C. Norris
...........  i..................

Sulietuvino P. M. P .

lengva žengiau kelis žingsniu; 
pnekyn. Pažiurėjau aigal — 
lyg abejinga . “Būti matoma, 
bet negirdima” taip t vi. tai pa
sireiškė man ir v ė;, bet ach! 
Kaip liūdna, kaip labai liūdna 
Ji atrodė ten v.ena girioje. Aš 
sugrįžau. Nedrąsiai paėmus glė 
bin jos juodą sukne.ę, aš ta
riau: “Maloni Ponia, aš taip 
gailiuos, kad Jus esate toj 
‘Vargo Moteris’. Ji pažiurėjo į 
mane; jos lupos persikreipė 
skaudžiai. Ji atsakė nustebin
tai: “Kodėl gi gailies, mažyte?” 
ir paglosčius mano galvą pri- 

meilute, ačiū 
ats minsiu

Sonja

(Iš Vandos d.cnoraščio)

0 0 0
apsimokėtų, kad prieš

VARGO MOTERIS
(Tęsinys)

Užeisime kur nors, kad ga-
J,

klausiau

as

ir nuėjau sa-

Taipgi 
mokyklos lankymą kiekvienas I letum pavalgyti, 
vaikas butų įčiepytas dėl iš- Bet aš atsakiau: “Labai dė- 
vengimo raupių ir kitų ligų, kui tau, bet aš galiu pati apsi- 
Šeimos gydytojas gali šitą at- rūpinti. Aš pažinau vieną mo* 
likti ir duoti patarimų, kaip terį, kuri leis man pabūti jos 
vaiką prižiūrėti. Vaikas po mo- namuose, kol arkliai pailsės, ir 
tinos priežiūros nedraskys ša- aš galėsiu pradėti savo kelionę 
šo ir neužgaus įčiepytos vietos namo. Aš nenoriu daryti gėdos 
su purvinomis rankomis, o jei- niekam, eidama gatve su juo, 
gu vaikas ir biskį susirgtų nuo | ypatingai savo sunui! 
įčiepijimo, tai bus galima jį 
namie prižiūrėti be jo atitrau
kimo iš mokyklos, 

o o o
Tad, sudiev’ atostogų dienos! |l' 

Grįžtam vėl prie darbo 'vaikai, 
tėvai ir mokytojos, šiomis die
nomis visas pasaulis nepasto
vus ir tamsios dienos vaizduo
jasi mums ateityje. Tai sten- 

pripratinti vaiką prie vartoji-1 kimūs mes, tėvai ir mokytojos, 
mo pinigų. Geriausiai yra vai- mus? vaikams parodyti nors 
kui duoti kas savaitę tam tik- ^skį saules tarp debesų, koi 
rą sumą pinigų įvairioms iš- ^ar ^ra Jauni*> pašalinkime I, 
laidoms. nuo akiy ir JausmU vargą,

Tėvams čia reikia stiprios nemalonumą ir kančias. Sveį- 
valios, nes jeigu vaikas išleid-’kas va*kas su sveika pažiūra 
žia pirmos savaitės “allow- taPs sveikas, protingas ir pa- 
ance”, nereikia tuojau jam dau- ^an^us pilietis, 
giau pinigų duoti, arba reikia’ "
atskaityti nuo sekančios savai- 
tės kišenpinigių. Tik taip da
rant vaikas išmoks pinigus ver
tinti.

laukiau...
“Užimąs tos minios lauke 

buvo didžiausias, kol aš neiš
kentus tariau: ‘Ach! bukite 
malonus žmonės, aš negaliu 
girdėti! Aš esu jo Motina!’

“Ir visi stovėjo ramiai po to. 
Netrukus murmėjimas balsų 
anoj pusėj sienos irgi nustojo, 
viskas buvo taip tyku, ach!

vaikui 
popie-

nuo jų akių ir jausmų vargą, 
reikia stiprios nemaI°num^ ir kančias. Svei-

K
0 0 0

Šią savaitę vaikas turėtų bū
ti kaip ir naujas, nes jis yra 
pilnai gydytojo prižiūrėtas, dan
tys yra pataisyti, akys ir au
sys geram stovy j, ir viskas yra 
tvarkoj pradėti naują mokyk
los sezoną. O jeigu ne, tai ge
riau butų tuojau nuvesti pas 
gydytoją, ir jeigu reikėtų vai
kui priežiūros, tai geriau pa
laikyti jį namie keletą savai
čių, negu leisti sergantį ar ne
sveiką į mokyklą. Vaikas pa
sveikęs galės lengvai atlikti 
mokyklos darbą, jeigu tėvai ir 
mokytoja duos jam

M

pagalbos.

kurių vaį- 
gali gauti

Neturtingi tėvai, 
kams reikia akinių, 
akinius nemokamai per mokyk
los “child-study” skyrių. Tėvai 
turi nueiti pas mokyklos vir
šininką, kuris nusiųs pas mo
kyklos psichologą, čia bus vai
kui duodama egzaminacija ir 
vaikas bus nusiųstas pas akių 
gydytoją. Tėvams reikės užmo
kėti vien tik už akių egzami- 
naciją. Tam tikra šelpimo drau
gija parūpina neturtingų tėvų 
vaikams akinius.

Veda-NINA

ir raukš- 
ateinančio 
spalvos.
iš anksto

Kad vaikas neužmirštų sa
vo reikmenes ir knygas, apsi
mokėtų turėti tinkamą vietą 
tiems daiktams. Kiekvieną va
karą vaikas galėtų j tą savo 
kampelį pasidėti visas savo reik
menes ir iš ryto jam bus leng
va jas rasti, šitokia tvarka

VEIDO PRIEŽIŪRA — 
SAULEI ĮDEGINUS

Vasarą, kada dėvite šviesios 
spalvos drapanas, tamsiai įde
gintas veidas ir kūno oda daro 
gražią ir sveiką išvaizdą. Bet 
kada oras pradeda atvėsti ir 
tamsios spalvos pradeda užim
ti pirmą vietą, tada prasideda 
moterų problema dėl saulės su
degintos ir išdžiovintos odos. 
Tamsios spalvos iššaukia aik
štėn visus trukumus 
les, ypatingai pagal 
rudens fasono rudos

Todėl prisirenkite
dėlei veido ir plaukų švelnu
mo.

Dabar yra laikas atkreipti 
daugiau domės į grožį ir ben
drai išvaizdą.

Vasarą, kada oras karštas, 
nėra taip patogu vartoti kremą 
ant veido, todėl oda dažnai pa
sidaro šiurkšti ir raukšlėta, ir 
veido skylutės (“poreš”) būna 
daug žymesnės nuo prakaita
vimo. \

Orui atvėsus, patariama var
toti du kremus. Pirma “clean- 
sipg cream” dėl nuvalymo vi* 
sų per dieną susirinkusių 
kių. Antras kremas turi 
sudarytas iš tokių alyvų,

“Eidama šalia, aš girdėjau, 
kaip Antuko draugas nusijuo
kė, ir kaip Antukas kažką išsi
tarė; vėl išgirdau žingsnius pa
skui mane, ir po valandėlės, jo 
sunykęs jaunas veidas buvo ar
ti mano, ir jisai greitai pasakė 
šiuos žodžius: 
tik 
tau 
nei 
tau

"|man reikėtų grįžti vėl ir į ūkį. 
Tikėk manim, mamyte!” ir ji
sai paglostė mano petį ir su
grįžo prie savo draugo.

“Aš sėdėjau prie savo geros 
draugės durų, kol arkliai pail
sėjo, ir tuomet grįžau atgal. 
Bevažiuojant tuom ilgu, lyg iš
blyškusiu keliu, per vėsų nak
ties orą, ten mieste mano An
tanukas lošė su tais pinigais, 
kuriuos aš pasiskolinau, — jam 
nesisekė, jis labai greitai pra
laimėjo, ir netrukus pastebėjo, 
kad kitas iš tų lošėjų apgaudi
nėjo jį. Jis baisiausiai perpyko. 
Tuoj pagriebė šautuvą ir šovė 
į tą, kuris apgaudinėjo jį, — 
šovė aklai su pirmuoju šautu
vu, kurį jisai gyvenime paly
tėjo, tačiau tasai apgavikas sė
dėjo šaltas, kaip akmuo, su pa
žymėtomis kortomis rankoje.

“Aš taisiau sau pusryčius iš 
blynelių ir kavos sekamą rytą, 
kuomet koks tai vyras atnešė 
man vienintelę telegramą, ku
ria kada nors gyvenime gavau. 
Joje sakė, — tu gal žinai, ma
žyte, telegramos niekuomet ne
būna ilgos — joje sakė: “Už
mušiau žmogų — meldžiu at
vykti. Antanas”.

“žinoma, netrukus visas da
lykas buvo baigtas. Nedaug te
galėjau padaryti, bet tą, ką da
riau, kainavo man viską, ką 
turėjau. Ir vieną dieną, vėlai 
vėlai rudenop, būriai žmonių 
vaikščiojo gatvėmis, lyg suju
dinti ir 
ūždami, lyg cirkaus dienoje. 
Neleido
kad būti su juo, nors aš atkar- 
totinai žadėjau, kad aš neverk
siu, nedarysiu jokio klapato. 
Todėl aš stovėjau lauke, pri
spaudus savo veidą prie didžių-

Motinėle, jeigu 
viskas išeis gerai šį sykį, 

niekuomet nereikės skolinti 
vieno dolerio dėl manęs, — 
nereikės ir taip, net jeigu

užsitrenkė garsiai ir mano 
keliai sudrebėjo iš to ba’so. 
Tada girdėjau tiktai vieną bal
są kalbant. Buvo švelnus, ra
mus balsas. Negalėjau pagauti 
nei vieno žodžio, kurį jis sakė, 
iki išgirdau žodį ‘Amen!’ ir 
kaip niano lupos: atkartojo tą 
žodį, pasigirdo ^garsas” (jos 
ranka daug tvirčiau spaudė 
pypkę ir trūkčiojimas perėjo 
jos suraukšlėtą veidą) “lyg kas

dūrė: “Ačiū tau, 
tau! Aš manau, 
tą.”

Apsisukau tada 
vo keliu, kuomet
dabojo mane. Atradau tą namą 
ir atidaviau raštelį. Atsakyda
ma į klausimus pasakiau, kad 
atradau pastogę pas “Vargo 
Moterį”, iš ko jie taip juokės, 
kad daugiau nebereikėjo atsa
kinėti į klausimus.

Mes sugrįžom ryluosna tą 
rudenį ir aš daugiau niekuo
met jos nemačiau. Bet kuomet 
kur nors girdėjau šauksmą ti
kučio, lyg žaibo greitumo ma
tau stovinčią, pusiautamsioj gi
rioj figūrą, sudžiovusią ir tie- 

liudnas akis, kaip
mirtį ir tą persikreipusią, kar
čią šypseną, ir su skausmu šir
dyje aš palenkiu savo galvą 
minimui Vargo Moters.

(GALAS)

šią; matau

a t-

Iš kur aš atėjau?

besijuokianti ir šiaip

man eiti kalėjiman,

dul- 
buti 
ku-

rios sušvelnina odą.

(Bus daugiau)

tą išgirdau, aš supratau. Saule 
danguje visiškai pranyko. Vis
kas buvo juoda, šalta...

“Kuomet saulė pasirodė ii“ 
vėl, kelios moterys, su ašaro
tomis akimis, trynė mano ran
kas, kalbėdamos ‘Biedna mote
ris! Biedna moteris*. Ji to vai
ko motina! Tuomet kažkas pa
gelbėjo man įlipti vežiman. 
Vartai atsidarė ir jie išvežė 
man tą, kas liko iš mano Anta
nuko. Aš uždengiau jį atsargiai 
su ta iš skypelių pasiūta paklo
de, kuri jam geriausia patiko, 
kuomet jis buvo mažas vaikas, 
ir kaip aš našlė, palengvučiai 
keliavau nuo kalėjimo vartų — 
kūnas mano vienintelio sūnaus 
su didelia mėlyna žyme nuo 
kartuvių ant jo nulužusio kak
lo, gulint prie mano kojų — 
aš pakėliau savo balsą, garsiai 
ištariau, tik kartą: ‘Na, Dievas 
pats žino, šis yra vargas*. ’*

Ji sėdėjo valandėlę, jos krūti
nė kilnojos ir krito greitai, ta
da sustingusi pakilo, iškratė 
pelenus iš pypkės ir paguldė ją 
ant lentynėlės virš židinio.

Lietus nustojo. Ji paėmė ma
ne už rankos, ir matydama 
ašaras bėgant per mano veidą, 
paėmus savo žiurkštą nušluos
tė mano veidą. Ji dar kartą pa
žiurėjo į tą duobutę mano ran
kutėje ir švelniai prispaudė sa
vo plonu'tes lupas prie jos. 
“Taip, kaip tik mano Marytės!” 
ji vos begirdimai ištarė.

Tuomet išlydėjo mane į gi
rią ir privedė prie takelio, ku
ris ėjo į skaisčiai raudoną besi
leidžiančią saulę.

“Eik tiesiai, mažyte, kol pri
eisi tvorą, perlipk ir busi ant 
vieškelio į namą, kurio nori; 
jis aiškiai matysis.” Ji lyg tru
putį pastūmėjo mane prieky n, 
pati stovėjo ant vietos.

Mano širdis buvo kupina 
liūdnumo ir skausmo. Iš pa-

‘Kur mane suradai, mamyte, 
kur aš atėjau pas tave?” 

klausia kūdikis savo motinos.
Ji pusiau juokaudama, pu

siau verkdama, švelniai glaus
dama kūdikį prie krutinės jam 
kalbėjo:

“Brangusis mano, tu slė
peisi gelmėsi mano širdies troš
kimų! Tu jau gyvenai mano 
kūdikystės žaismėse. Ir kuo
met kiekvieną vakarą aš savo 
kūdikiškoje vaidentuvėje tvė
riau sau dievą, tuomet sutvė
riau tave..

“Tu radaisi mano maldyklos 
altoriuje, kaip šventasis sapnas. 
Ir net tuomet aš siunčiau 
savo maldą, garbinau tave.

“Visose mano gyvenimo vil
tyse, mano meilės svajonių 
troškimuose, net mano moti
nos gyvybėje tu gyvenai.

“Glėbyje nemirštančios dva
sios, kuri valdo musų namus, 
tu buvai gaivinamas. Tu esi 
mano gyvybė...

“Myliu aš tave ne už tai, kuo 
esi, bet kuo busi ateityje. My
liu tave ne tiek daug už tavo 
realumą, kiek už tavo rytojaus 
idealus. Aš meldžiuosi, kad ta
vo gyvenimo siekiai butų taip 
kilnus ir garbingi, jog atsver
tų kasdieninius pasitenkinimus, 
kurie yra pavojingai maži.

“Pasitenkinimą rado gėlės 
žiedas tiktai kada jo lapeliai 
rengiasi kristi.

‘ Rožės yra gražiausios laike 
atvėrimo savo pumpurėlių. 
Kuomet kiekvienas lapelis 
trykšta ekstazu troškimų at
siekti visą savo trumpo gyveni
mo pilnumą.

“Ne visuomet ir tu busi to
kiu, kokiu esi šiandien. Tu 
žengsi pirmyn tol, kol pasieksi 
kilnių troškimų pačią viršūnę 
Tavo siekių kelionėje aš busiu 
su tavim. Seksiu tavo žings
nius, budėsiu su tavim, džiaug
siuos ir lindėsiu su tavim. Tu 
esi mano gyvybė ir aš myliu 
tave!” —A. B. N.

iš

Iš tiesų, gal brolis tiesą sa- J 
ko? Ar aš jau tokia baili? Per 
tamsų kambarį, tiesa, nesma
gu eiti, bet kad drebėčiau—tai 
ne. Del varlės ar pelės irgi ne- 
alpstib Bet ko iš tiesų bijau, tai 
—gyvatės! Kad taip užmintum 
tokią biaurybę! ir, gal ir ap- 
alpčiau ... Aš nesuprantu, ko
dėl tokia beprasmiška baimė, 
juk aš niekad dar nesu gyva
tės nei sutikus. Gal tai iš tiesų 
tas kvailas bailumas, “moteriš
kas”, kaip Tadas sako?

Ar bailumas, ar ne, bet nei 
ką nesutikčiau paimti to- 
šliužj į rankas: slidi, šal- 
rangosi, uh! Žinoma, kad 
pasakyčiau brokui—vėl te

ma. Netgi Alfredas, profeso
rius, tur būt, juoktųsi. Brolis 
sakė, kad jis preparuojąs var
les, šliužus, tame skaičiuje ir 
gyvates, universiteto gamtos 
muziejui. Aišku, tai ne suprasti 
negali, kaip galima tų sutvė
rimų bijoti.

Profesorius sakė, kad žmo
gus bijo to, ko nesupranta. Gal 
ir taip, kai kada. Aš atmenu, 
kai buvau dar vaikas, labai bi
jojau bičių ir perkūnijos.

Bičių nustojau bijoti, kai pa-(pilietį 
mačiau, kaip dėdė Adomas 
nuogom rankom sėmė spiečių, 
o nei viena jam neįkando.

“Bitutė gera, tik neerzink, 
neužgauk jos,” kalbėjo Ado
mas, “ji gelia tik gindamos.” 
Teisybė, teko susiipažinti su 
jom iš labai arti ir tos pažin
ties ženklus pora dienų pasi- 
nešioti ant veido. Bet tada jau 
buvau pažinusi bites, žavėju- 
sis tų sutvėrimų nepaprastu 
darbštumu bei kantrybe ir pa
milusi jas, — o ką myli, to ne
bijai.

Perkūnijos nustojau bijojusi 
gimnazijoj- Ir net jaučiau iš
didumą, kad ši jėga, tokia di
dinga ir laukinė atviroje gain-

u z 
kio 
ta,

tau

“Kur ne, kur ne, tiek jaunų 
puikių vaikinų . .. ”tėlė juokia
si.

“Tame skaičiuje Tadas visų 
gražiausias ir linksmiausias!” 
sušukau. “Ar ne?”

(Bus daugiau)

Kino-Tea traSi

Mintys yra kaip gyvas si
dabras. Negalima žinoti, iš ko
kios kertelės išriedės!

politikos 
ne taip 

kad visą 
sutvar-

pamatykite “The Great

Taip kaip oras yra 
pilnas — ir geros ir 
atsakomingos, — bet 
tą idėjų sukraipymą 
kius,
M’Ginty” Roosevelt teatre. Šia
me veikale rasite daug, daug 
juoko, bet po viso šaipymos 
yra ir rimto pamokinimo — 
taip kad tikrai blaivai žings
niuosite į balsavimo vietą atei
nantį lapkrit1', kad pilnai atli- 

ikus savo pilietiškas atsakomy
bes.

M’Ginty, mat, buvo valkata, 
kuris 
už iš

už du doleriu pabalsavo 
apylinkės išsikraustusi 
— ir tą šposą pakarto- 

• kartus — taip kad jo 
atkreipė dėmesį didžiojo

jo 37 
drąsa 
boso ir M’Ginty greitu laiku 
tapo ir aldermanu, majoru ir 
gubernatorium. Kad jis nebu- 

I tų įsimylėjęs savą sąžiningą 
'sekretorę — gal nebūtų miši- 
■nys iš jo gyvenimo pasidaręs 
— gal jis net butų tapęs pre
zidentu...

Fantazija, sakote? Bet gali 
būti labai arti tikrenybės, ne
žiūrint to, kad juokais netver
site per visą veiksmą!

Brian Donlev puikiai charak
terizuoja oportunistą M’Ginty. 
Akim Tamiroff yra didysis bo
sas; Muriel 
sekretorė. 
“The Great 
nepamiršite.

Angelus, gražioji 
Susipažinkite su 
M’Ginty”. Jo greit

Suzanna Viliutė.

Maistas
Veda MORTA RUGIENA

mėn. 27 d.
vardadienis ?—Buvom, 

linksminomės: tie trys 
viską pasako. Tadas,

Tapioka su Armėniš
komis Slyvomis 

(Aprikotais)
kiaušinių tryniai 
puodukai pieno 
šaukštai “greitos” tapiokos
šaukštai cukraus 

šaukštuko druskos

ir be galo naudingas žmogaus 
tarnas.

Kalbant apie perkūniją, — 
norėčiau, kad jos nors rytoj 
nebūtų. Mat, važiuojam į sve
čius: Onutės, mus pusseserės 
vardadienis.

Bet nėra baimės dėl oro: ba
rometras, radio ir dangus — 
visi pranašauja giedrą. Tą pa
tį sako ir dėdė Adomas, ku
riam, pripažįstu, labiau tikiu, 
negu aniem trim pranašam.
Liepos

Kaip 
šokom, 
žodžiai
žinoma, buvo vakaro didvyris 
ir viso linksmumo siela. Nors 
profesorius tvirtina, kad šios 
dienos didvyrė tai—niekaip ne
patikėsit — tai aš.
v Bet pradėkim iš pradžios.

Sekmadienis, visų oro- pra
našų garbei, išaušo gražus, 
saulėtas. Iš ryto nubėgus į so
dą išgirdau balsus Tado kam
bary. Iš arklidės atėjo tėtė.

“Jau tie žydai pradėjo ler- 
muoti nuo pat ryto,” tarė žvel
gdamas neva piktai į langus.

“Taip, taip,” atsakiau, “o vi
sų didžiausias triukšmadaris 
tas žydas Tadas. Jau, matyt, 
taria kokį nors sąmokslą ant 
vargšės Onutės galvos. Maty
si, tėte, kad bus linksma ten.”

2 
2 
2 
4 
%
1 šaukštukas citrinų sunkos 
V4 šaukštuko tarkuotos citrinų 

žievės.
1 puodukas supiaustytų kenuotų 

armėniškų slyvų (aprikotų).
2 kiaušinių baltymai.
4 šaukštai cukraus.
Sumaišyk trynius ir dalį pieno 

viršutinėje dalyje dvigubo katilo. 
Pridėk likusi pieną, tapioką, cukrų 
ir druską. Uždėk ant smarkiai ver
dančio vandens ir virink per 10 
minučių. Sparčiai maišyk. Tapioka 
turi būti aiški. Pridėk citrinų sun
ką ir žievę. Pridėk nusunktus ap- 
rikotus, sumaišyk ir viską supilk į 
taukuotą skauradą.

Gerai suplak kiaušinių baltymus; 
pridėk cukrų, po du Šaukštu vienu 
sykiu, ir gerai suplak abu kartu 
cukrui sumaišyti su baltymais. 
Plak tol kol mišinys nepasidarys 
sustingęs. Tada uždėk ant mišinio 
su anrikotais ir kepk vidutiniškai 
karštam (350 laipsnių) pečiuje per 
15 minučių arba kol švelniai nepa
ruduos. šešios porcijos.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE”



Ketvirtadienis, rugp. 29, ’40 NAUJIENOJ Iduęago, UI
Mikas Šileikis

Atostogos Ant Ratų
(Tęsinys)

Svečiuose pas provizorių 
Jatulevičių.

švogeris su žmona laukė 
musų iš New Yorko atvykstant 
laivu, kaip buvom juos infor
mavę ir net j prieplaukų buvo 
nuvažiavę pasitikti. Bet išėjo 
kitaip. Mat, kelionėje pasitai
ko pakeisti planus—mes turė
jome “round trip” bilietus bu
si h

Įėjus j vaistinę, švogeris sto
vėjo rankas išskėtęs, lyg ne
pažindamas savo sesutės ir

1 rfcki l»i a/ ■/t Siunčiam Gėles i II V PI X \ Telegramų į LU 1 Lili IU Visas Pasaulio 
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308 .

URBAGėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Remkire tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

švogerio. Buvo kaip ir siurpri
zas. Nežiūrint to, kad mes juos 
suklaidinome, bet mus pasiti
ko tikrai nuoširdžiai-Pp. Jatu- 
levičiai vaišino mus tikrai ka
rališkai : netruko nė vištienos, 
nė pyragų.

Kitų dienų p-ia Ja t Ulevičie
nė automobiliu nuvežė mus į 
Atlantu maudytis Nantasket 
papltidimiuose- Jurų vanduo 
mums taip patiko, kad ir ant
ru kartu turėjo mus nuvežti...

Po poros dienų musų buvi
mo pas švogerį, iš Purdue 
universiteto sugrįžo jų sūnūs 
Bernardas su nauju Mastei* of 
Science laipsniu. Mat, jaiųia- 
sis Jatul-Jatulevičius ne tik 
per visų žiemų, bet ir per va
sarų mokėsi. Baigdamas mok
slų parašė 96 puslapių deser- 
tacijų (Thcsis) ir gavo laips
nį. Jis yra gabus jaunuolis, 
baigęs vaistininko mokslų 
Massachusetts Collcge of Phar- 
macy su Bachelor of Science 
laipsniu. Rugsėjo 10 d. jis vėl 
išvyks mokytis, lik jau į kitų 
universitetų, būtent į Univer- 
sity of Florida. Čia jis bus 
kaip Graduate Assitanceship 
studentas ir kartu rungsis prie 
Doctor of Philosophy laipsnio. 
Vadinasi, tam tikrų taika uni
versitete mokytojaus ir pats 
mokysis toliau.

o

2:15 vai. po-

ELZBIETA DABULSKIENE
(PO TĖVAIS PETRAUSKAITĖ)

Gyveno adresu 4517 So. Rockwell St., Yards 1138

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 27 d 
piet, 1940 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Tauragės apskr., 
^ay^., parap., .Jųpąįčių. Jtaime. 1. . > .. 4, ....

Paliko dideliame nuiiudime vyrą Antaną, 2 dukteris: Oną 
Ząck, ir žentą Stanislovą, Agniešką Mažeiką ir žentą Stanislo
vą, 2 anukus: Genevieve ir Eleanor, pusseserę Amiliją Vaite- 
kunieuę ir šeimyną, pusbrolį William šerpatauskį, 5 švogerius: 
Juozapą Dabulsk| ir šeimyną, Stanislovą, Kazimierą, Kastantą 
ir Juozapą Dabuiskius, giminaitę Vincentą Šidlauską ir daug 
kitų giminių. Lietuvoje seserį Oną Gečienę, brolį Simoną Pet
rauską ir jų šeimynas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas pas žentą koplyčioje, 3319 Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks subatoj, rugp. 31 dieną, 10:00 vai. ryto iš 

koplyčios į Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. parapijos bažnyčią, ku 
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elzbietos Dabulskienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimų*

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, žentai, Anūkės ir Giminės.

PADĖKAVONĖ

Emilija Leistrumienė
Po tėvais MUŠINSKAITĖ
Gyveno adresu 2932 W. Pershing Road

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 19 d., 1:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus 70 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, šarmelių 
kaime, žemaičių Kalvarijoje, Telšių apskrity. .

Tapo palaidota rugpiučio 22 d., 1940 m. Lietuvių Tautiškose 
kapinėse. Amžinai nutylus ir negalėdama atsidėkavoti tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją į tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš musų 
tarpo reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems šermenyse ir 
laidotuvėse ir suteikusiems vainikus.

Dėkavojame Žemaičių Kultūros Kliubui už gražų vainiką 
ir Kliubo nariams už skaitlingą dalyvavimą šermenyse ir lai
dotuvėse. Dėkavojame Stasiui Rimkui ir jo akompanuotojams 
už gražias liūdesio daineles. Dėkavojame V. B. Ambrose už 
įspūdingą prakalbą koplyčioje ir prie kapo. Dėkavojame Lietu
vos Benui ir Laidotuvių Direktoriui J. Liulevičiui, kuris gerai 
tvarkė laidotuves. Pagalios ačiū visiems, kurie vienu ar kitu 
budu prisidėjo savo patarnavimu šioj liūdnoj valandoj. O tau 
musų mylimoji Emilija sakome ilsėkis ramiai šaltoje žemelėje.

Nuliūdę liekame:
VYRAS, DUKTĖ, ANŪKAI, SESERYS, ŽENTAI IR GIMINĖS

Bernard Jalui, B. S., M. S.
Jaunuolis B. Jalui pasižadė

jo pa rašyti straipsnių į “Nau
jienų” English Rage.

Tėvas džiaugiasi, kad sū
nūs galės jį pavaduoti vaisti
nėje, nors trumpų atostogų 
melu.

Stoiujhtono lietuviai.
Stoughtonas randasi 20 my

lių į pietus nuo Bostono, 380 
pėdų aukščiau jurų lygumos. 
Geras klimatas. Pats miestelis 
labai gražus, virš 200 metų 
senumo, švarus ir bizniu gy
vas. Gyventojų jis turi p ei* 
8,000. Yra 180 lietuvių šeimy
nų. 98% lietuvių turi savo nuo
savybes. Seniausias lietuvis 
Stougllitone yra Franik Minkš
tomis. Amerikoj jis gyvena 
nuo 1876 metų. Į Sloughtonų 
atvyko 1880 m. Jis yra darbi
ninkas žmogus, geras lietuvis. 
Turi per 85 metus amžiaus. 
Lillian Lavas, gabi smuikinin
kė, lanko muzikos konservato-

•’Persikk^rė< w šittd ’paSkūliu 
rugpiučio 26 d. 5:15 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nuiiudime 
moterį Marijoną, dukterį Oną, 
2 sunu: Mykolą ir Bladislo- 
vą, brolį Mykolą, daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 5610 So. 
Marshfield Avė. Laidotuvės 
įvyks Penktadienį, Rugp. 30 
d., 9:00 vai. ryto iš namų į 
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Bukento 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę lie
ka: Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Brolis ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

riją. Dalyvauja lietuvių paren- kai, Antanas Malakauskas turi 
gimuosc ir šiaip yra veikli lie-; 
iuvaitė. Pirmas lietuvis ijj^di-: 
ei uos daktaras yra Dr. Ąntą-/. 
nas Radvila, praeitą pavasarį 
užbaigęs medicinos mokslą. 
Pirmas lietuvis vaistininkas^ 
Stouglitonc, prieš metus bai
gęs Massachuseits College of 
Phariuacy, Bernardas JMuL 
Tai vis jauni profesionalai. 
Scmiaus-ias lietuvis vaistinin
kas šiame mieste-yra Povilas; 
laitul-Jatulevičjus, S. L. A. 25 
kuopos pirmininkas,. '

iStouglitone yra nemažai lie
tuvių organizaoijų, būtent: i 
ie^a SLA. kuopa, viena LDS.; 

k-uojja ir viena jaunuolių kuo-; 
.pa; Šv. Antano ir Gedimino 
draugijos; Moterų -Progresy
vių dr-ja; Lietuvių Piliečių- 
Klubas. Praeityje, sako, čia 
buvę daug veikiama. Dabarti
nių laiku lietuviška veikla su
mažėjusi, tačiau lietuviai gra
žiai sugyvena. Turi labai gra
žią salę, vadinamą Lietuvių 
Suvienytų Draugijų Salė var-1 
du. ši salė buvo pastatyta 1924 
metais. Apačioje yra keletas 
mažesnių saliukių mitinganis, 
o viršuje didelė .auditorija ir 
gera estrada parehginiams. 
Turi gerus įrengimus virtuvė
je ir viską; kas reikalinga. 
Vakarais lietuviai susirenka į 
salės klubą laiką praleisti. Kai, 
ka.da ir .provi.ztorius Jatul ten 
nueina “pinaklio” palošti,

P-ia Marijoiiia Stulgaitįenė 
yra veikli nioteris. Ji veikia 
prie visų draugijų. v

Mums buvo malonu patirti, 
kad Stoughtono lietuviai yra 
tikrai gabų«‘ žmonės ir apsi-; 
švietę. Jie tiu-ri ir savų ibiznie-' 
rių bei fabrikantų. RUv.,' yra 
net trys lietuvių gasoiino sto
tys, anglių iš vežiojimo • stotis, 
Lil’huanian = Raincoat bendro-

200 akrų žemės, vadinasi 
stambus ūkininkas. P-as Ku
činskas yra geras kriaučius.

Kaip biznieriai, taip ir ūki
ninkai, gražiai gyvena. Beje, 
Stoughtono lietuviai turi daug 
gražaus jaunimo.

Šiaip miestelis turi keletą 
nemažų dirbtuvių: Viena 
Sh-ae Shop, viena Wooiem 
Mills, viena Rubber Factory,' 
Phillips Screw Co- ir keletą 
sm ui k es n i ų įmo ni ų.

, . (BUS DAUGIAU)
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Diena Iš Dienos
k

į CLASSIFIED ADS.~Į

P. Polonis 
Naujoj Vietoj

Plačiai žinomas biznierius, 
Polonarius Polonis, kuris per 
pastaruosius 2^ metų užlaikė 
taverną Marųuette Park apy
linkėje, adr; 6334 S. Western 
avė., prieš porą mėnesių per- 
kraustė savo biznį į .naują vie
tą, 5627 W. Madison st.

Užvakar teko ten atsilanky
ti. Vieta graži, jauki, linksma 
net sėdėti. O p. Polonis drau
giškas, priimnus, tai ir pralei
dome valandėlę besišnekučiuo
dami. Prie1 progos, p. Polonis 
už sip re 11 u j 1 ter a v o “Naujienas” 
metams.

P. Polonis 
nauj ieniečjai 
kys.

yru septyni, lietuviai ukinin-

tikisi, kad ir kiti 
ateityje jį aplan-

J. Žukas.

P-ie Auna Herman

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS sėlsmanas 
duoti aliejų. Geros pajamos, 
dirbti pilną laiką arba dalį.

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

par- 
Gali

OPERATORS, patyrusios, prie 
bliuzų ir sejonų. Elkins Manufac- 
turing Co., 306 W. Jackson blvd. 
4-tas aukštas.

REIKIA pusės amžiaus vyro 
dirbt farmoje. Nereikia patyrimo. 
326 W. 108th St.

REIKIA MERGAITĖS pagelbėti 
prižiūrėti invalidą ir prie namų 
padėti dirbti. Gyvenimas namie. 
Reikalingas liudijimas.

553 Meirose St.
BRONZE IR ALUMINUM Fit- 

ters. Turi mokėti skaityti Blue 
Prints. E. M. Weymer Co., 2820 
West Grand Avenue.

REIKIA PATYRUSIOS millinery 
trimmer. Clare-Ann Hat Co., 153 
North Wabash. Kambarys 207.

> ........... ............. .... 1
FURNISHED ROOMS—TO RENT 

Gyvenimui Kambariai
GRAŽUS, ŠVARUS kambarys 

rendai. Su ar be valgio. Mrs. Pau- 
zer, 3508 So. Maplevvood.

PATYRUSIOS OPERATORS, 
single needle mašinos, siūti sportui 
sejonus ir džeketus. Hara Manufac- 
turing Co., 434 So. Wabash Avė.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

MERGINA, ABELNAM NAMŲ 
darbui, kuri myli vaikus Nereikia 
virti. Gyvenimas vietoj. Tel. INDe- 
pendence 5152.

WESTERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksno

mis. Patarnavimas viena diena. Mes 
išvežame ir atvežame. Siuvam ir 
kaldras. Tel. PRČJspect 1931. 5216 
So. Western Avenue.

SUSIRINKIMAI

OPERATORS, DIRBTI dienomis 
ar naktimis, patyrusios .prie single 
needle kalnierių mašinų. Mes ga
rantuojame jūsų užmokestį. Econo- 
my Products Corp., 512 So. Peo- 
ria, 2 aukštas.

SIUVAMŲ MAŠINŲ operators. 
patyrusios prie kaldrų. Kreipkitės 
Coluųibia Feather Co., 1750 North 
Wolcott Avenue.

Brighton 
antradie- 
K. Gra-

MILLINERY FEATHERSi, Pas
terą. Turi būti patyrusios. Swensek 
and Son, 225 N. Wabash Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIŲ susirikimas įvyks rugpiu
čio 29 dieną, 7:30 vai. vakaro, Da
riaus-Girėno svet., 4418 So. West- 
ern Avė.—A. G. sekr.

SLA 238 KUOPOS 
Parke susirinkimas įvyks 
nį, rugsėjo (Sept.) 3 d.,
monto svetainėje, 4535 So. Rock- 
well St., kaip 8 vai. vakaro. Visų 
narių užduotis atsilankyti ir aptar
ti naujų narių pagerbimui rengia
mą vakarą, kuris įvyks rugsėjo 23 
d., Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

F. T. Puleikis, sekr.
4629 So Washtenaw Avė.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PA
ŠALPOS KLUBO mėn. susirinki-

MERGINA, BŪTI. Biskį virti, at
likti namų darbą. Maža šeima. $8 
iki $10. MIDway 1790.

VVHOLESALE FURNITURE
Rakandai1 ir^ Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 

. . , -T t, . randasi pas mus. ALIŠAUSKAS,
mas 47.;^ r,Tej0,., .,d-'r..H0 !rv00?. Sūnūs, 6343 S. Western Avė.. Chi-

| A. "j“ A.

PRANCIŠKUS PILIPAU- 
SKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 27 d., 5:05 vai. ry- , 
to, 1940 m., sulaukęs pusės 
amžicKis. gimęs Raseinių ap
skrity, Tytavėnų parap., Už
pelkių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuiiudime 

3 sūnūs: Kazimierą, Bronislo- I 
vą ir Viktorą, marčią Virgi- 
nią ir anūkę Patrę, 3 švoge- ■ 
rius: Mykolą Grigalių ir švo- 
gerką Veroniką, Klemensą 
Ramanauską ir švogerką Bar
borą ir Kazimierą Kisielių, 
pusbrolius: Katavičią ir Daus- < 
kurdžius, daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 8934 So. 
Exchange Avė., So. Chicago. 
Laidotuvės įvyks šeštad., rug
piučio 31 d., 8:00 vai ryto iš 
namų į šv. Juozapo parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos Už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi- • 
nes. ,

Visi a .a. Pranciškaus Pili- 
pausko giminės, draugai ir
pažįstami esat nuoširdžiai ,
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį B 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame: »
Simus, Marti, Anūkė, švoge- |Į 
riai, švogerkos, Pusbroliai ir S 
Giminės.

Laid. direkt. J. F. Eudei- B 
U kis, Tel. YARDS 1741.

ANNE MAYĖRHOFER, po 
tėvais* Brazauskaite

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
rugpiučio 2/ d., 6:50 vai. vak. 
1940 m., sulaukus 26 metų 
amž., gifiViis 'Chicago, III.

Paliko dideliame nuiiudime 
vyrą Edward, sūnų Robert, 
dukterį Eileen, motinėlę Mi
kaliną Brazauskienę, uošvius 
Anthony ir Theresa Mayer- 
hofer.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioje, 4605 South 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, rugpiučio 31 
d.j 9 vai. ryto iš kopi. į šv. 
Augustine >! parap. bažnyčią, 
51 ir Laflin St., kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
■velionės 
nulydėta 
.pines.

Visi a. 
giminės, 
esat 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame, Vyras, Su
pus, Duktė, Motina, Uošviai 
ir Giminės.

Laid. direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741

Šeštadienį, rugp. 31 d., p-lč 
Anna Herman ištekės už jau
no lietuvio, Stanley Klimavi
čius. Pažangių tėvų vaikai ža
da ir ateityje neatsiskirti nuo 
lietuvių, bet su jais dalyvauti 
ir sykiu dirbti.

Jąupięji ims civilį šliubą. Po 
šliubo Fvėšthvių pokylis i’vyks 
jaunosios tėvų, pp. Juozo Her
manų namuose, 4248 S. Rich- 
mond 
nors 
siui.

Nuo savęs linkiu jaunai po
relei laimingo vedybinio gyve
nimo. Paul Miller.

■svet., 2417 West 43rd St., 12 vai. 
dieną. Mėnesinės duoklės bus pri
imamos nuo 11 vai.

—Helen Chapas, rašt.

cago, III. Phone Republic 6051.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

sielą, o iš ten bus 
į Šv. Kazimiero ka-

a. Anne Mayerhofer 
draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami

GEORGE ŠVEISTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

■rugpiučio 27 d, 3 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 23 m. amž., 
gimęs Rockford, III.

Paliko dideliame nuiiudime 
mylimą motiną Rozaliją (po 
tėvais Karnauskaitę), tetą 
Domicėlę, jos vyrą ir šeimy
ną Gečiunus ir daug kitų gi
minių, o Lietuvoje dėdę Vin
centą šveistį ir jo šeimyną.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4721 So. Roęk\yell St. Laido
tuvės įvyks penktad., rugp. 
30 dieną, 8:30 vai. ryto iš na
mų į NekaĮto Pras. Pan. šv. 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv Kazimiero ka- I 
pines. 1

Visi a. a. George šveistas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami i 
dalyvauti laidotdvėse ir šutei- Į 
kti jam paskutinį patarnąyi- 
mą ir atsisveikinimą. Nuliūdę 
liekame: Motina, Teta ir Gi- j 
minės.

Laid. Direkt. John Eva- 
nauskas, Tel. LAFayette 3572.

avė. Jaunieji žada kur 
išvažiuoti medaus mėne-

tai turi 
Taip mirė ir mano 
žmona Emilija Lei- 
šaukdama ir aima- 

Gelbėkite! Gelbėkite: 
gyvybės prie didžiau-

Atsiminimas 
Emilijos Leistrum

Gamta ir mirtis abu yra tei
singi. Gamtos surėdymas yra 
tokis, kad jei gimei, 
ir mirti, 
numylėta 
strumienė 
nuodama: 
Bet aš jos
šių pastangų išgelbėti negalė
jau. Emilija mirė ir paliko man 
savo gražų išsodintų gėlių dar
želį. Tavo sodintos gėlės greit 
nužydės, bet tavo žodeliai, ta
vo darbai, brangi Ehiilija, pa
siliks mano širdyje ant visa
dos.

Ilsėkis ramiai, brangioji Emi
lija, šaltojoje žemelėj.

Nuliūdęs tavo vyras
James Leistrumas.

Ma-

Ma-

Išsiemė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Tony Wasalskis, 32, su

rie Cassini, 34
Eugen Muravvski, 18, su

ria Salimas, 17
Martin Margis, 26, su Irenę 

Lupa, 20
Vincent Toleikiš, 22, su Haiu 

nah Duffy, 24
(Sekanti chicagiečiai išsiėmė 

leidimus vedyboms Davenportc,; 
Iowa):

Joseph Chylsta, 24, su Anų 
Paskųs, 25

John Jotz, 23, su Josephine 
Belskis, 22

i

Porskiru
Emilia Podziunas nuo Leo

Podziunas

Iš Suvalkiečių 
Draugijos

PARDAVIMUI GERA BUČERNĖ 
ir grosernė; su namu ar be namo. 
Svarbi priežastis. Box 2409, 1739 
So. Halsted Street.

» Suvalkiečių,. Draugijos, išva
žiavimas į Sand Du nes yra at
šauktas dėl to, kad oras tokis 
šaltas ir lietingas. Daugiau pa
sitarsime ateinančiame susirin
kime,

Nepamirškite atsilankyti į 
susirinkimą ketverge, rugp. 29 
d. Darius-Gir.ėna.s svetainėj, 
4418 S. Western Avė., 7:30 
valandą vakaro.

Mary Carter.

Garfieldparkiečių
Labor Day Piknikas

Garfield Park Lietuvių vyrų 
ir moterų Pašalpinis Klubas 
rengia Labor Day pikniką, Li
berty Darže • (buv. Dambrau
sko f armoj).
lošimas tarpe Red Rose ir West 
Side Boosters komandų. Muzi
ka Paul Eitmonto ir jo orkes
tro. Bus ir žaismių ir dovanų.

(Sk)

Bus “baseball”

Biblijos Tyrinėtojų 
Konvencija

Generalinė 3 dienų konven
cija įvyks} šeštadienį, sekmadie
nį ir pirmadienį, rugp. 31 d., 
nigs. 1 ir 2 d.d._, 1940. Kon
vencija atsidarys šeštadienį, 2 
vai. po pietų, Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St.

Kviečiame visus dalyvauti, 
kurie njy.lite Dievą ir Jb tiesos 
žodį. Taipogi ir tuos, kurie 
žingeidaujate tinkamai supra
sti Biblijos mokslą, nes bus 
gabių kalbėtojų iš įvairių mie
stų.

Įžanga veltui, rinklevos ne
bus. (Sk.)

t '

GĘRB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į

skelbiasi Naujienose.
==

PARSIDUODA ARBA mainysiu 
p^^ernę-bučernę su namu ir vi
sais įrengimais. Dėl informacijos 
šaukit Englevvood 9134.

PARDAVIMUI MODERNIŠKAS 
tavernas, air conditioned, refrige- 
ratoriai ir visi įtaisymai. 6021 
Archer Avenue, Argo, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restoranas. Randasi tarpe dirbtu
vių. Illinois Tavern, 6818 South 
Chicago Avenue.

TAVERNAS IR NAMAS Parda
vimui. Seniai įsteigtas. Pigiai. 1926 
Canalport Avenue.

REAL ESTATE FOK SALE
Namai-žemė Pardavimui

arba 
kam- 
plano

STATYTOJAI IŠMAINYS 
parduos naują, modernišką, 6 
barių rezidenciją. Vėliausio 
ir mados.

6206 SO. FAIRFIED 
ir 6645 SO. MAPLEWOOD. 
Pama.tykit statoją, SHALON

Hemlock 8300

6 KAMBARIŲ NAMAS ANT 
gražaus loto tik trumpą kelią nuo 
Oak Park. Imsiu $300 cash, $25 kas 
mėnesį. Arti mokyklos, bažnyčios. 
Gera transportacija. Box T 20. 
1739 So. Halsted St.

6 KAMBARIŲ NAMAS ant grįs
to kelio, netoli kar-Iainės galo, 
šiaurvakary miesto ribų. Reikia tik 
$200 cash, kitus mažais mėnesiniais 
išmokėjimais. Box F 92, 1739 South 
Halsted St.

AR TURI 3 šimtus, dolerių? Kam 
mokėt rendą? Pirk naują namą, 
lengvais išmokėjimais. Ant savo lo
to statyk naują namą. Nereikia pi
nigų. Turiu visokių bargenų, dide
lių ir mažų. Irgi išmąinoms. Sku
binkite!

C. P. SUROMSKIS, 
69£1 So. Western Avenue 

Republic 3713.

MEDINIS 6 KAMBARIŲ namas, 
arti 93-čios ir Cicero Avė. Dalinai 

j pabaigtas. Pardavimui ar išmainy
mui, maži mėnesiniai mokesčiai.
Wentworth 7569.

8 KAMBARIŲ MEDINIS Cotta- 
ge. Lotas 100x125. Randasi 2627 
North Moody. $2800. Savininkas, 
6952 West Oakdale Avė.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE"



NAUJIENOS, Chicago, III.

Registracija
Eina Tvarkiai

Pašto raštinių darbininkai 
praneša, kad nepiliečių regis
tracija eina tvarkiai ir, kad 
pirmoj registracijos dienoj bu
vo girdėt labai mažai nusiskun
dimų.

Apskaitliuojama, kad visoj 
Amerikoj 180,000 nepiliečių už
siregistravo pirmoj dienoj. Vi
so yra apie 3,600,000 nepilie
čių Suvienytose Valstijose.

Pašto viršininkas, Otto Kreu- 
ger, pataria, kad nepiliečiai nu
vyktų į jų apylinkės pašto raš
tinę ir gautų blankų, “Form 
AB-1”. Tą blanką parsinešę na
mo, nepiliečiai gali su pagalba 
draugų ir šeimynos narių at
sakyti į paduotus klausimus, 
ir tada blanką grąžinti rašti
nei. Klerkai perrašys atsaky
mus ant reguliarių blankų.

Subway Darbinin
kas Žuvo

Ray Wilkins, 40 metų am
žiaus, mirė Norwegian Ameri
can ligoninėje vakar. Jis dirbo 
juodų darbą prie subway ka
simo, kur sekmadienį jis bu
vo sunkiai sužeistas, kada jis 
pakliuvo tarpe dviejų vežimų 
tunelyje po State gatvės.

Western Electric 
Darbininkų 
Skaičius Auga

Western Electric kompanija, 
prie 22-ros ir Cicero, praneša, 
kad per paskutines dvi savaites 
dar 341 darbininkas buvo pa
šaukti į darbą. Dabar Western 
Electric darbininkų skaičius 
paaugo iki 13*941. Tiek daug1 
darbininkų kompanija turėjusi 
tik prieš gegužės 1 d., 1938 
m. Nuo š. m. sausio 1 d.,; ,856 
darbininkai buvo grąžinti j 
darbą.

Kultūros Ratelio 
Choro Veikla

Naktinis piknikas — 
•vakaruškos

Lietuvių’ Jaunimo Kultūros 
Ratelio Choras turės smagų 
naktinį pikniką — vakaruškas, 
rugpiučio 31 d., šeštadienį, 7 
vai. vakaro, Liberty Grove, 
Willow Springs, III. šokiams 
gries šaunus Ratelio orkestras. 
Tai bus tikros lietuviškos va
karuškos: skambės dainų su
tartinės, šokiai, žaislai ir ki
tokie įvairumai.

Užkviečiame visus atsilanky
ti.

Choro pamokos
Per vasarą choras turėjo va- 

kacijas. Dabar po vakacijų 
choras pradės energingai veik
ti, nes ateina rudenio ir žiemos 
sezonas. Turėsime daug užkvie- 
timų pildyti programas lietu
vių organizacijų parengimuo
se.

Visi nariai įsidėmėkite, kad 
pirmos po vakacijų choro pa
mokos įvyks penktadienį, rug
sėjo 6 d., Hollywood svetainė
je, 2417 W. 43 St.

Pereitam Ratelio susirinki
me buvo iškeltas obalsis, jog 
kiekvienas choro narys turi pa
sistengti gauti nors po vieną 
naują nari, kad chorą padidi
nus dvigubai.

Jau girdėjau, kad kai kurie 
choro nariai žada atsivesti nau
jų choro narių. Tai gerai. Po 
pamokų turėsime iškilmingą 
naujų narių priėmimą. Bus šo
kiai ir vaišės.

Ratelio mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 4 d., tre
čiadienį, 2417 W. 43 St. Visi 
nariai dalyvaukite.

V. R.

Didelis mitingas Veiveriuose. Kalba valstietis Pranas Brunza. Dabar į nelaisvę Stalinui pateku roję Lietuvoje laisvi mitingai yra uždrausti.

Ketvirtadienis, rugp. 29, ’40

VAKAR CHICAGOJE
•

• Du svečiai Chicagoje par
siveš namo nemalonius įspūd
žius iš musų miesto. Albert 
Ackerman, iš Dalias, Texas, va
kar sutiko piktadarį prie Wri- 
ghtwood ir Racine, kuris nuo 
jo atėmė $35 ir transportaci- 
jcs tikietą atgal į Dalias. Ki
toje miesto dalyje, vidurmies- 
ty, Mrs. Edward Steenis, iš 
Appleton, Wis., prarado pinigi
nę, kurioje buvo $50 ir brang
akmeny. Mrs. Steenis dalyvavo 
šokių mokytojų susirinkime 
Auditorium viešbuty, kada pa
vogimas įvyko.

• Harry Demos, 20 metų 
amžiaus, 22'00 North 75 Court, 
Elmwood Park, vakar sugautas 
bevagiant dviratį. Jis prisipa
žino policijai, kad nuo Kalėdų

Jonistų Ordeno 
Nepaprastas 
Išvažiavimas

Jonistų Ordeno Berestha 
jachta įvyko nepaprastas išva
žiavimas rugpiučio 25 d. prie 
Halsted St. iš Chicagos* upės 
Į Michigan ežerą.

Jachta kelionė buvo idomi ir 
įspūdinga. Svečių ūpas buvo la
bai geras, visi linksminosi, žai
dė, dainavo liaudies daineles ir 
jautėsi pasitenkinę.

Po įspūdingos kelionės Dr. 
LeVan Pulsuckis su ark. S. A. 
Geniočiu turėjo žingeidų pasi
kalbėjimą.

— Sekanti kelionė bus lėk
tuvu ir aš jus, tėve1, norėsiu 
pasiimti su savimi kartu, kad 
man išrištum dvasišką proble
mų, — sako Dr. LeVan.

— Gal ketini apsivesti, kad 
aš ten bučiau reikalingas? — 
rimtai pastebėjo arkivyskupas.
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Londono priemiestyje atsidarė - nauja ‘krautuvė, nežiūrint borbardavimo.

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Edvvard Prouza, 8 metų am
žiaus, 3706 W. Cermak road, 
mirė St. Anthony’s ligoninėje. 
Jis buvo mirtinai sužeistas 
rugp. 2 d., kada automobilis 
jį permušė arti savo namų. 
Automobilio vairuotojas buvo 
Henry Stirn, 27 metų amžiaus, 
2016 Wilson avė.

Miss Ray Phillips, 81 metų 
amžiaus, kuri buvo automobi
lio sužeista rugp. 17 d , mirė 
St. Mary’s ligoninėje. Vairuo
tojas buvo George Brenke, 34 
metų amžiaus, 3421 N. Damen. 
Miss Phillips gyveno 1308 N. 
Damen avė., netoli nuo kur 
nelaimė įvyko.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

Garsinkitės “N-nose”

• Dr. LeVan išgirdęs tokį pa- . 
klausimą nusišypsojo ir po to 
jis tęsė savo įdomią kalbą apie 
oro kelionę.

Ten pat su viešniomis kal
bėjosi jo mylima mamytė Ve
ronika ir susijaudinusi pradė
jo verkti. Ona Dovgin, Bernice 
Patumsis ir Vincenta Sliažas 
visos nustebo ir nežinojo kas 
su ja taip urnai atsitiko. Ji 
susitvarkiusi pareiškia, kad jai 
iš džiaugsmo sukilo ašaros. Po 
to ji linksmai visiems papasa
kojo apie savo sunaus Dr. 
LeVan susižiedavimą su p-le 
Dr. Grace Iliff. Tą paslaptį, 
kurią Dr. LeVan turėjo pasi
kalbėjime su ark. Geniočiu ir 
nieko netrukus jo mamytė vi
siems viešai pasakė.

Dr. LeVan busiamoji žmona, 
Dr. Grace Iliff, dabartiniu lai
ku dirba German Deaconess li
goninėje. Ji ne tik kad yra 
aukšto išsilavinimo moteris, 
bet dar ji turi rimtumo ir iš
minties požymių. Dr. LeVan 
taip pat yra rimtas, išmintin
gas ir sumanus žmogus. Jie 
abu yra apie 30 metų subren
dę jaunuoliai.

Buvo pranešta ir apie x tai, 
kad sekamą sekmadienį, rug- 
sėjo-Sept. 1 dieną, 2:00 vai. 
po pietų, Jonistai ruošia suei
ga su muzikos programa ir 
prakalbomis ir užkvietė atsilan
kyti ne tik jonistus, bet ir pu
bliką. Susirinkimas įvyks Jo
nistų Salėje, 814 West 33rd St.

Jachtai sugrįžus, daug sve
čių nuvyko pas p-nią Rašin- 
skienę ir ten buvo visi širdin
gai sutikti ir pavaišinti. Juo- 
zefa Rašinskienė yra linksmo 
budo poniutė, ji visuomet mėg
sta dainuoti lietuviškas daine
les, tat ir šį kartą ji linksmi
no visus atsilankiusius. Aš ir
gi ten dalyvavusi. Jonistams 
linkiu gausingos laimės ir pa
sisekimo.

— žemaičių Duktė.
-—----------------------------—

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

DIDELIS 
NAUJIENŲ 

SIURPRIZAS 
CHICAGOJ
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pavogė jau 15 dviračių. Poli
cija visus dviračius atgavo nuo 
jo “kostumierių”, kurie juos 
pirko, nežinodami, kad vogti.

e Trys vyrai aplankė den- 
tisto Dr. Charles Salk ofisą, 
3801 West Harrison st., bet 
ne dantų traukti. Jie nuo jo 
atėmė $129.

• Mirtis atsilankė ir j teatrą 
vakar. Mrs. Anna Stone, 31 
metų amžiaus, 3218 Diversey, 
gėrėjosi vienu Holly\voodo ku
riniu northsidės teatre, kada 
ji turėjo širdies priepuolį. Ji 
mirė po poros valandų.

• Policija tęsia gemblerių- 
bukių areštavimus, mėgindama 
panaikinti gembleriavimą Chi
cago je. Vakar areštuota dar 13 
asmenų.

• Vakar gatvėje mirė Fred 
May, 60 metų amžiaus, 1524 
E. Marųuette rd. Priežastis — 
širdies priepuolis.

• John Rower, 21 metų am
žiaus, 6405 Glenwood avė., pa
sitikėjo nepažįstamu vyru, ku
ris žadėjo už $52 gauti Rower- 
ui gerą darbą. Rcwer šiandien 
neturi nei darbo — nei $52.

• Nežinomi piktadariai ap
vogė policijanto Dennis Par- 
kinson namus, 1418 W. 67 st. 
Išnešė drabužių bei kailinių ku
rių vertė skaitoma į $754.

• Vyras kuris laikė ranką 
kišeniuje, lyg kad joje turė
damas revolverį, vakar parei
kalavo ir gavo $20 nuo Thomas 
Hurford, patarnautojo Hull- 
Dobbs restorane, 1833 E. 71 st. 
Prieš tris mėnesius vagis to- 
kiuo pat budu tame restorane 
gavo $30.

• Antrą syk per 4 metų lai
kų vakar teko barberiui Tho
mas Hountras perkentėti ne
malonias pasekmes sprogusios 
“smirdančios bombos”. Mat, 
Thomas Hountras ne unijistas. 
Jo biznio vieta randasi 4855 
Potomac avė.

Persergsti 
Automobilių 
Vairuotojus 

■■ ■ ■!■■■■ —

Trisdešimts du chicagiečiai 
žus automobilių nelaimėse per 
Labor Day savaitgalį, sako 
Chicago Motor Klubas, pasi
remdamas savo apskaitliavimą 
praeitų metų skaitlinėmis.

Klubas persergsti automobi
lių vairuotojus nevažiuoti per 
greitai, per daug nepasitikėti 
kitų automobilių vairuotojais, 
ir negerti svaiginančių gėri
mų.

Paieškomas
V. Petrųlevicz

Yra paieškomas Vincent Pet- 
rulevicz, kuris gyvena kur nors 
Chicagoje. Jam yra čekis pa
rėjęs iš kito miesto. Jis pats, 
arba kas apie jį žino, tegul 
praneša laišku arba asmeniš
kai.

M. J. Tananevičius, 
570 W. 18 St.




