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MAISTAS RUMUNIJOJ DIDĖJA ® A K A ’ ALIU
SUDARYTAS MINISTERiy KABINETAS 

SOSTUI GELBĖTI
Sustabdytas judėjimas ir pliekiami vokie 

čiai visoj Rumunijoj
Vakar karalius Karolis išven- menės būriai, bet niekas neži- I

gė mirties, bet tatai rumunų no ar ji yra ištikima karaliui, 
padėties nei kiek nepagerino.
Visame krašte neramumai tę
siasi ir karalius yra bejėgis 
tvarką padaryti.

Atsisakančių karaliaus klau
syti generolų skaičius didėja. 
Trys rumunų armijos korpu
sai sukilo prieš karalių ir at
sisakė apleisti Transilvaniją. 
Juos palaiko didelis valstiečių 
skaičius.

Geležinės gvardijos šalinin
kai bandė pašalinti karalių nuo 
sosto ir pasodinti jo giminietį 
Mikalojų. Rumunų fašistams 
tai nepasisekė padaryti vakar, 
bet jie neatsisakė nuo savo pla
no. Sostinėj stovinčios kariuo
menės dalis taip pat reikalau
ja pakeisti karalių. Karolis tai 
sužinojo ir 
generolus.

Rumunų 
šiam metui
karaliaus parama, nieko negali 
jam dabar padėti, nes geležin
keliečiai sustreikavo ir sutruk
dė susisiekimo, priemones. Mie
ste patruliuoja dideli į:ariuo-

įsakė areštuoti 4

policija, kuri ligi 
buvo ištikimiausia

Karolis užsibarikadavo savo pi- 
lyj ir nedrįsta pasirodyti.

Timisioare, Brasove, Cluj, 
Bukarešte ir kitose vietose ru
munai išdaužė vokiečių ir ita
lų konsulatus. Naciai ir italai 
turi slapstytis, nes minia juos 
gali nulinčiuoti.

Karaliaus priešininkai pačia
me Bukarešte bandė pagrobti 
radijaus siunčiamąją stotį ir te
lefonų centralę. Vyko didelis 
susirėmimas. Kareiviai kulkos
vaidžiais nuvyjo maištininkus.

Fašistiškas ministeris pirmi
ninkas Gigurtu, negalėdamas 
įvesti tvarkos, atsistatydino. 
Karalius pakvietė’ generolą An- 
tonescu sudaryti naują kabine
tą, bet nėra žinių ar jam pa
siseks patenkinti karaliaus no
rai. Karalius prašo generolą iš
gelbėti kraštą nuo neramumų 
ir, aišku, apginti jo sostą.

Visi bijo, kad neramumais 
nepasinaudotų vokiečiai su ru
sais ir galutinais-nelikviduotų 
rumunų valstybės.

jtaūJIENŲ-aCME Tmei>n<>i<i
MEKSIKOS MIESTAS. — Meksikos valstiečiai, kurie remia Camacho į prezi- 

denkis, susišaudė su opozicionieriais. jLiko sužeista 17 žmonių.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Karalius nepabėgo Petain bijo savųjų

Laivai plaukia 
Kanadon

Kovos Vokietijoj

VICHY, Francuzija, rūgs. 4 
d. — Petain vyriausybė nuta
rė steigti koncentracijos sto
vyklas “pavojingiems francu- 
zams”. Ligi šiam metui fran-

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
4 d. — Vakar Anglijos kara
lius suteikė kelis Viktorijos 
kryžius anglų karininkams. Du 
kryžius davė jurininkams už
parodytą drąsą ir vieną laku- euzų koncentracijos stovyklose 
nui. Be to, išdalino apie 300 buvo laikomi tiktai užsieniškiai 
žemesnių pasižymėjimo ženklų.1- 1---- ....
Ceremonijų metu atskrido vo
kiečių orlaiviai ir buvo duotas 
aliarmas. Karalius atsisakė ei
ti į požemius, bet tęsė toliau 
karišką ceremoniją. Vokiečiu 
radijas ir visa spauda skelbė,; 
kad Anglijos karalius pabėgo 
iš Londono dėl nuolatinio vo
kiečių bombardavimo. Vokie
čių išmislai nepasitvirtino.

ir karo belaisviai. Petain Vy
riausybė, negalėdama įvesti 
tvarkos neokupuotoj Francuzi- 
joj ir neturėdama už ką teis
ti nenusikaltusių francuzų, nu
tarė vyriausybei neištikimus 
asmenus pasiųsti. į stovyklas. 
Policijos prefektai galės nutar
ti ką padėti stovyklon.

Naciams nepatinka 
Amerikos sutartis
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 4 d. — Pradžioj vokiečių 
spauda tylėjo apie naujas Ame
rikos karo bazes ir apie laivų 
perleidimą, bet šiandien sako, 
kad britų imperijos galas jau 
artėja. Jeigu Anglijai skubiai 
buvo reikalingi seni Amerikos 
laivai, sako, tai netrukus vo
kiečiams pasiseks visiškai pa
laužti anglus. Vieninteliai ku
rie laimėjo, tai amerikiečiai. 
Už senus karo laivus ir be jo
kio šuvio gavo geriausias karo 
bazes Amerikoje. Galutiną žo
dį apie šias bazes vokiečių vy
riausybė mano vėliau tarti.

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

Giedra, be pakaitų.
Saulė teka 6:18 v. r., 

žiasi 7:19 v. v.

pra-

leid-

Kovoja naujais 
orlaiviais

0TTAWA, Kanada, rūgs. 4 
d. — Karo sluoksniai praneša, 
kad 50 Amerikos laivų, ku
riuos Rooseveltas nutarė per
duoti anglams, amerikiečių bus

ROMA, Italija, rūgs. 4 d. — 
Italų karo vyriausybė praneša, 
kad mažyčiai italų nauji bom
bonešiai padarė didelių nuosto
lių keliems britų laivams. Nau
ji orlaiviai yra labai maži ir 
labai judrus. Sunku į juos pa
taikyti. Italai pataikė vienam 
dideliam karo laivui, sužeidė 
didelį orlaiviams vežti laivą ir 
vieną naikintuvą. Anglai labai 
smarkiai atsišaudė, bet negalė
jo pataikyti naujiems lėktu
vams. Kovos vyko netoli Mal
tos salos, Tarpžemių juroje.

Braziliečių norai

duoti naujiems laivų savinin
kams. Jau pradėti pasiruošia- 
mieji darbai. Kanadoj yra pa
kankamas jurininkų skaičius, 
kuris galės perimti pirmą lai-1 
vų partiją. Turima žinių, kad 
anglų jurininkai jau yra pake
liui į Kanadą perimti kitus. Vi
sa Kanados spauda labai džiaug
smingai sutiko Amerikos ir An
glijos padarytą sutartį karo ba
zėms steigti ir karo laivams 
perleisti.

RIO DE ŽANEIRO, Brazili
ja, rūgs. 4 d. — Brazilijos už
sienių reikalų ministeris, kal
bėdamas apie karo bazių per
leidimą Amerikai, pareiškė, kad 
naujomis xkaro bazėmis galės 
naudotis ir kitos pietų Ameri
kos vyriausybės. Panamerikos 
konferencijoj yra nutarimas, 
kuris sako, kad visos Amerikos 
valstybės gali naudotis Ameri
koj esančiomis

Petain pralaimi 
plebiscitą

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 4 d. — Anglų orlaivių es
kadrilė, kuri skrido į Berlyną, 
vokiečių buvo sulaikyta. Anglų 
orlaiviai buvo priversti kautis 
su vokiškais; lėktuvais ir tik- 
teu ‘mftž'a ar^ų viacijos dalis 
galėjo pasiekti Berlyną. Apsi
gynimui -'vokiečiai pirmą kartą 
pasiuntė orlaivius. Ligi šiam 

’ metui vokiečiai gynėsi vien tik 
i priešlėktuvinėmis patrankomis.
Vokiečiai skelbia, kad jiems 
pavyko numušti 4 anglų 
tuvus. Anglai padarė labai 

! žus nuostolius Berlyne.
Berlyno gyventojai buvo 
versti praleisti pustrečios 
landos slėpynėse.

PAPEETE, Tahiti, francuzų 
kolonija, rūgs. 4 d'. — Prane
šama, kad Tahiti savivaldybės 
organai pravedė plebiscitą labai 
svarbiais salos gyvenimo reika
lais. Gyventojai turėjo nutarti 
ar jie ir toliau klausysią 
kiečiams palankios Petain 
riausybės ar jie prisidėsią 
gen. de Gaulle Komiteto,
ris veda karą prieš vokiečius. 
5,251 gyventojas pasisakė už de 
Gaulle ir tiktai 18 už Petain. 
Tahiti salos tokiu bud u atsisa
kė klausyti Petain. Kitose sa
lose vedami plebiscitai ir ma
noma, kad jos taip pat atsi
sakys klausyti Hitlerio valią 
pildančio maršalo.

vo- 
vy- 

prie 
ku-

Duonai kortelės
STOCKHOLMAS. Švedija, 

rūgs. 4 d. — švedų visuomenė 
labai nustebo, kai sužinojo apie 
duonos korteles, kurias vyriau
sybė turi paruošusi. Ligi šiam 
metui' atrodė, jog Švedijoj bus 
pakankamai duonos, bet taip 
nėra, šių metų švedų derlius 
buvo labai blogas, įvežti yra 
didelių sunkenybių, todėl nu
tarta duoną ekonomizuoti. Vy
riausybė paskelbė, kad kortelės 
įvedamos tiktai keturioms die
noms ir bandymui, bet visi ži
no

Francuzų lakūnai 
bėga

lėk- 
ma- 
Visi 
pri- 
va-

Šveicarai susirūpinę

ALGECIRAS, Ispanija, rūgs. 
4 d. — Vakar Gibraltaran at
skrido šeši francuzų lakūnai, 
kuriems buvo įsakyta skristi 
į Francuziją. Šiandien nuo fran
cuzų pabėgusių lakūnų skai
čius pasiekė 19. Lakūnai at
skrido su kariškais lėktuvais, 

i Kai kurie jų atvežė sunkius 
bo-mbanešius. Lakūnai pareiš
kė, kad jiems buvo įsakyta skri
sti į Francuziją. Jie žinojo, kai 
orlaiviai bus atiduodami na
ciams. Aviacijos karininka 
priešinasi šiam Petain nutari
mui, bet senų generolų grupė 
neklauso jų balso. Aviacijos 
karininkai nutarė perskristi pas 
britus ir tęsti karą.

— Anglai vakar numušė 41 vokiečių orlaivį. Anglai neteko 
5 lėktuvų.

— Italų submarinas paleido torpedą į britų laivą Avocetą, 
bet nepataikė. Anglas atsišaudė ir italas panėrė.

— Anglai sugriovė vieną Berlyno elektros fabriką. Dalis 
miesto be šviesos.

— Maskva pasirašė prekybos sutartį su Vengrijos vy
riausybe.

— Atsistatydino olandų ministeris pirmininkas Geer. Jo 
vietą užima teisingumo ministeris Gerbrandy.

— Vokiečių karo jėgos, kurios vyksta Rumunijon, jau ran
dasi Vengrijoj.

— Dalis Anglijai duotų laivų jau išplaukė į Kanadą.
— CordelI Hull perspėjo japonus nesiųsti savo kariuome

nės per Indokiniją.
— Amerika seka japonų kariuomenės judėjimą ir priešin

sis olandų arba francuzų kolonijų okupacijai.
— Kncx veda derybas karo bazėms steigti Pacifiko van

denyje. Kalba eina apie Galapagos ir Kokos salas.
— Neokupuotc-s ir okupuotos Francuzijos sienos visiškai 

uždarytos. Įsakmyą uždaryti davė vokiečių karo sluoksniai.
— Franko uždarė ispanų ir Petain Francuzijos sienas pra

eitą savaitę.
— Rumunijoj vyksta generolų pasitarimas. Suskrido or

laiviais ir tarsis dėl rumunų valstybes reikalų.
— Japonų vyriausybė areštavo Japonijos katalikų ly

derį.
— Britai nuskandino italų submariną, kuris bombardavo 

jų laivą Atlantike.
— Almazano šalininkai Meksikoj išleido atsišaukimą, ku

riame kviečia visus prie ginklų.
— Durango provincijoj, Meksikoj, jau prasidėjo kovos tarp 

Almazan šalininkų ir vyriausybės policijos.

-SUGRIAUSIU ANGLIJOS MIESTUS,-
rėkė Hitleris, ramindamas vokiečius

to
bombarda- 
labai dide- 

Tai bejė- 
Tarp kit-

rugs. 
smar 
silpno

BERNAS, Šveicarija, 
4 d. — Vokiečių spauda 
kiai puola šveicarus dėl 
neutralumo. Anglai nekreipia
jokio dėmesio į šveicarų vy
riausybės protestus, bet skren
da per šveicarų teritoriją Ita
lijos ir Vokietijos bombarduo
ti. šveicarų vyriausybė nutarė 
sustiprinti priešlėktuvines ap
saugas ir i ta’syti jas kalnų 
aukštumose. Vakar vakare švei
carai šaudė į 20 anglų orlai
vių, kurie grįžo iš Italijos. Vo
kiečiai nepatenkinti kodėl ligi 
šiam metui šveicarai nenušovė 
nei vieno orlaivio. Tiek jų daug 
perskrido Šveicariją.

Naujos mobili
zacijos

------------- •----------r

MASKVA, Rusija, rūgs. 4
— Sovietų karo komisaras Ti
mošenko šiandien paskelbė mo
bilizaciją dviem paujiems vyrų 
šaukimams. Sovietų laikrašČ’ai 
rašo, kad gyvename labai ne
ramų laikotarpį ir raudonoji 
armija bei laivynas reikalin
gas naujų sustiprinimų. Matyt 
sovietų vyriausybė turi naujus 
agresyvinius planus, je’gu di
dina savo kariuomenę. Su vo
kiečiais gerai pagyvena ir val
džia skelbia, kad su naciais ru
sai nekariaus. Kyla klausimas 
kuriam tikslui stiprina kariuo
menę

d.

Sovietų maršalų 
žibučiai

MASKVA, Rusija, rūgs. 4
— Vyriausias sovietas 
dien nutarė raudonosios armi
jos maršalams pagaminti dai- 
mantinius žibučius, kad jie ge
riau galėtų skirtis nuo papras
tų generolų ir pulkininkų. Pen
kiakampė maršalo žvaigždė bus 
pagražinta mažesnėmis auksi
nėmis žvaigždėmis, o šiose bus 
įdėtas trijų karatų daimantas. 
Dabar sovietų armija turi pen
kis maršalus. Vieton sušaudy
tų maršalų paskirti nauji. Vie
ton Tuchačevskio, maršalu pa
darytas Timošenko; vieton 
Bliucherio, paskirtas Kulik ir 
vieton \ Jegorovo, paskirtas ša- 
pošnikęv.

d. 
šian-

Anglai gerai ginasi

Vakar Hitleris išdrožė labai karingą kalbą. Berlyne, Spor- 
rumuose susirinkusiems vokiečiams jis prižadėjo padaryti 

palą Anglijai. Pati s’varb ausioji tema buvo anglu 
viniai nakt:. Matyt, anglų lakūnai daro vokiečiams 
liūs nuostolius ir naciu fiurerį net ekstazėn stumia, 
giškumo pažymys. Hitleris buvo labai susijaudinęs, 
ko jis pasakė:

— Jeigu anglų karo aviacija ir toliau kiekvieną naktį bom
barduos vokiečių miestus, tai aš įsakysiu su žeme sulyginti vi
sus Anglijos miestus ir miestelius. Anglai tyčiojasi iš mus ir 
kviečia pradėti invaziją. Gerai, ilgai jiems neteks laukti, aš 
atvyksiu. Aš esu vienintelis žmogus, kuris nustatys kada pra
dėti puolimus. Aš esu vienintelis žmogus, kuris parinks dieną 
britų imperijos likvidavimui, čemberlainas pasiruošė trijų me
tų karui, aš įsakiau maršalui Goering pasiruošti penkių metų 
karui. Jeigu anglai gali išmesti du ar tris tūkstančius kilo
gramų bombų, tai mes galim išmesti 150,000, 180,000, 200,000. 
Jeigu jie puola musų miestus, tai mes jų miestus sulyginsime 
su žeme. Aš padarysiu galą šiems nakties piratams, kurie vo
kiečiams neduoda ramumo. Valanda artėja, kada vienam iš dvie
jų ateis galas. Aš jums užtikrinu, kad pribaigta bus britų im
perija.

Indokinija blokuota Ispanų rūpesčiai

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
4 d.-— Trys didelės, vokiečių 
orlaivių eskadros bandė pa
siekti Londoną, bet visos buvo 
atmuštos. 40 orlaivių eskadra 
bandė bombarduoti Essex, bet 
ir ši buvo priversta grįžti, iš
mesdama savo bombas vande
nyj. Vokiečiams pavyko išmes
ti bombas kai kuriuose pakraš
čių kaimeliuose ir sugriauti ci
vilinių gyventojų namus. IŠ vi
so vakar nuostoliai padaryti, 
maži.

ŠANCHAJUS, Kinija, rūgs. 
4 d. — Japonų karo cenzūra 
neleidžia visiškai kalbėti apie 
padėtį Indokinijoj. Japonų ka
ro laivai priartėjo prie Haip- 
hong ir neleidžia kitų valsty
bių laivams artėti prie minimo 
uosto. Azijos vandenis saugo
jąs Suvienytų Valstybių admi
rolas Hart nelauktai atvyko j 
Šanchajų. Jis nori įvyk‘u,s sek
ti iš arti, kad laiku galėtų pa
siruošti. Jis pareiškė, kad Azi
joj ir Indokinijoj padėtis la
bai rimta ir nori pats dalykus 
tirti ir būti jų liudininku. Pa
sakojama, kad Petain * vyriau
sybė atmetė japonų ultimatu
mą ir todėl japonai pasiruošė 
blokadai.

Kiniečiai tęsia karų
PEKINAS, Kinija, rūgs. 4 d. 

— Vakar visą dieną buvo su
stabdytas traukinių judėjimas 
ir telegrafas. Kiniečių partiza- 

inai, veikiantieji japonų arini-

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
4 d. — Fašistiškos Ispanijos 
vyriausybė smarkiai su.sirupi- 
no francuzų kolonijų sukili
mais. Kai kurios ispanų kolo
nijos randasi netoli sukilusiu. 
Pagaliau nėra jokios garanti
jos, kad francuzų Marokas ir 
Alžyras nesukils prieš Petain. 
Tada atsidurs pavojun ir ispa
nų Marokas. Ispanų vyriausy
bė skaičiavo, kad rugsėjo mė
nesį pasibaigs Europos karas. 
Taip jiems tvirtino 
bet dabar mato, kad 
sis daug ilgiau. Dėl 
kados ispanai negali
kybos. Artėjanti žiema bus la
bai sunki ir patys valdovai ne
žino kuo mait’ns gyventojus. 
Derlius buvo labai blogas. Da
lis jo išvežta Italijon, o nieko 
nejvežta.

vok’ečiai, 
karas tę- 
britų blc- 
vesti prc-

jos užnugaryj, išardė ilgą gele 
žnkelio liniją ir nutraukė te
legrafo susisiekimą. Japonų ar
mija yi*a bejėgė kovoti prieš 
partizanų burius.

karo bazėmis. kuo visa tai kvepia.
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ISPANU LAISVES KOVA
IjPIART1N Gt)DĖLtj■I

(Tęsinys)
Morkardo neparodė didvy

riškumo.

dhvystę padarė. Nd, o jeigu 
kalbėti apie patVUfUtflitlą, apie 
bado ir troškulio tesėjimą, tai 
reikia pasakyti, kad viduj

Maždaug du mėnesius šie 
4(K) vyrų ir turėjo i 
tris tūkstančius fašistų. Deši
nieji Alkasaran sugužėjusius1 metų ten ranlidi gyvfenti. 
sukilėlius vaizduoja kaip did-jbtivo didelė tddėL khd Vftšards 
vyrius, tikrumoj gi jokio dld-’nįetii, kada mokinių dauguma 
vyriškumo jie neparodė. Pul-( išvazinėdavo atostogų, inten- 
kininkas Moskardo už Alka-(dantura darydavo maisto už
marį gavo paati*kštirtimą, tuo pirkinius visiems metams. In
tarpu visi žino, kad vyriau- tendanhiros sandėliai ir buvo 
siuoju Alkasario gynėju buvo pačiame Alkasare. Vandens 
buvusis respublikoniškas gii-.jiems taip pat nestigo, nes vi- 
bernatorius. Jis turėjo išskai- duramžiais statyta pilis buvo 
čiavinią gintis, nes žinojo, kad numačiusi galimą apgulimą ir 
jo atžvilgiu iš milicininkų pu-

lėnesius šie esantieji nieko nestigo. Maisto 
uždarę apie atsarga buvo tokia didele, kad

jie dat4 gulėjo IdišVidilšiai pusę
. Ji

turėjo vandens versmes iš uo
los pačiame pilies viduje- Vi
sos tos pasakos apie maistoĮėjimo. Iš antros pusės, deši

niesiems jis vis dėlto buvo'ir vandens stoką yra prama- 
įtartinas žmogus, lodei savo’nytos svetimšalių ir skiriamos 
užsispyrimu jis ir sukilėliams 
norėjo įrodyti savo ištikimybę, 
kad jo nesušaudytų kaip su
šaudė kitus pas fašistus perė
jusius respublikoniškus gu
bernatorius. Sukilėliams taip 
taip pat nėra jokio išskaičiavi-

užsienio publikai.
Dirbtinas Alkasario mitas.

publikos gubernatorių, nežiū
rint, kad jis ir labai didelę iš-

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
aklinus. Akys egzanainuojartioa 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street < 

Tel. Yards 2151’

DAR TURIME KĖLETĄ 
KOPIJŲ

Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chieago, III.

Na, o jeigu didvyriais gali
ma laikyti 3000 karo vyrų, ku
rie bėga nito pusantro tūkstan
čio prieš savaitę pirmą kartą 
į Lankas ginklą nutvėrusių mi
licininkų; jeigu didvyriais ga
lima lafkyti tuos kariškius, ku
rie per tris dienas priešui ati
davė visą provinciją, turėju
sią be galo geras natūralias 
gynimosi pozicijas; jeigu did
vyriais galima skaityti 3000 
karo vyrų, kurių tarpe yra 
pulkininkų, kapitonų, majorų, 
kurių daugumą sudaro busi
mieji karininkai ir civilinės 
gvardijos kareiviai, ir kurie 
užsidarę pilyj du .mėnesius 
prasėdi apsupti 400 karo' daly- 
Ikuoše nenusimanančių milici
ninkų ir laukia kol juos ateina 
išgelbėti Afrikos maurai, tuo
met tai jie didvyriai. Bet ir 
vį51 pabrėžiame: didvyriai už
sieniams. Ispanijoj niekas jų 
didvyriais neskaito, nei ahtifa- 
šistai, nei patys fašistai. Pir
mieji neskaito todėl, kad jo
kio didvyriškumo šie neparo
dė, o antrieji todėl, kad Alka- 
sy.’e esanti radio stotis kas
dien 10 kartų sukilėliams vi^ 
skundėsi savu padėtimi, prašė 
be persto j i mo pagelbos ir dre
bėjo dėl savo likimo.

Milicininkai praskyhė kelią į 
Andalūziją.

Milicininkai izoliavę priešą, 
padarę jį nepavojingu, visai

juo ncsitUpino. Frdskyhę kėlią Mula jėgas, tdli ženiyii nuU PAKAITOS EKONOMI- 
į Mursiją it Andalūziją, MpVa- kdlfiųv nesileido; Įsistiprino ( NlAMEl GYVENIME 
lę .apylinkę nuo fašistiškų liž- pašlaitėse ir laukė atvykstaii- ^eaptiblikonMi* hedafė reformų, 
du, skubėjo kitosna vietosrth^ čių karlistų. Pd pifmų šUsidd- 
kurios tUtėjo didesnės sVar- rimų, faŠistains telki 
bos. O Toledo jie hlanė gėlė- tfhukti su dideliais hubstd- 
sią ir vėliau I 
biis laisvesni.

Madridiečiai turėjo rūpintis 
vandeniu; Sostinę supančiuose 
Guadarama kalnuose yra did
žiuliai Lozoja basėihai, kutiė 
aptitpina milijoninį mieštą 
vandeniu. Madtidas be vatt- 
dėhs yra daug Silphesnis Už 
Madtidą be dUonos. Tatai ži
nojo ne tiktai patys madridie
čiai, bet ir sukilėliai. Genero
las Molą pirmas pradėjo orga
nizuoti ekspediciją į Cruadata- 
iną, kUtids tikslas btivd užimti 
vandėiis bdšėihtis it atimti 
Madridu! vandenį; Po ttijų 
dienų Madtidas btiltį bė rdU- 
šio atšidutęs j Ui tankose-

Muth pitola iš šiaurės.
Molą siunčiamos gali jos, 

beeidamos iš Surija, Atattda 
ir BufgUs, naikinti viską ką ti
ktai įtartino pakeliui rasdavdu 
Vietomis kaitnai, kurie ligi 
tam rtiėtUi ko< ramiausiai ^y* 
veno, pradėjo tupintis sdVo li
kimu it bahdė pasiūti kėlią 
naujiems vandalams. Pastari ė-3 
ji nieku nežiūrėjo, bet naiki
no, areštavo ir šaudė kiekvie
ną liberališką šeimą, kiekvie
ną savarankiškai galvoti mėg
stantį žhiogų. Fanatiškų Nd- 
varos karlistų žygis Madrido 
link niekad nėišdils iš atmin
ties tų žmonių, ’kurje buvo jų 
liudininkais. Nekalbame apie 
kairių žmonių parodymus, bet 
Burgos Apygardos Teismo se
kretoriaus Vilaplana savo 
knygoj “Tvirtinu” aptašė to
kių vaizdų, kurie net ir medi
nės sielos žmogui plaukus pa
stato. O reikia žinoti, jog Vi
laplana buvo ir pasilieku ti
kinčiuoju kataliku, jog buvo ir 
tebėra dešiniųjų pdžidrių žmo
gumi.

Kaimiečiai, išgirdę 'apie kaf- 
listų ekscesus, jiems pastoda
vo kelią. Molą negalėjo, tokiu 
greičiu, kaip jis tikėjosi, prie 
kalnų prieiti. Smulkios apy
linkių operacijos jį sulaikė; ir 
jis keliomis dienomis vėliau

j Mursiją it AndElIuziją, BflVa- ksllhų niame! Gyvenime
The Lincoln Highway vieš

kelis per Jungtines Valstijas 
yra 3,300 mylių ilgumo.

$9.50

CRANĖ COAL COMPANV 
5332 So. Long AvenUe 
Telefbrtdš PORTSMOUTH 9022 

POCAHONtAS Mine Run iš 
mailių, dattg dulkių išimta 
Perkant’5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK LUMP BANĮ) ..........

iistų. po pirmų susmu- StUlkiHm Ispanijoj 
fašistams telkei kafininkdl, bfet juos Lėmė lur-

li'kviduoti, kai liaiš. A,ritrą khftą siunčiamoms nį - - - - - - - - --

Sukilimą Ispanijoj vylkdė

tihgleji pthitibnlriinkų sluoks- 
.j. . * ... >n4ai> bankininkai ir latifundi-
jėgoims tas pats atsitiko. Molajų savininkai. Pirmieji norėjo 
pats atvyko operacijoms vesti, ,kal.o Valdžlbs. rtes tik.tai j, 
baDlKŽ jis pats ptt^o bešisto-l vjgaa butų galėjusi pastoli 
1OG af n Ir nrYi qtwM it1 daliu i i • • i .v .

kelią darbininkų issilaisvi- 
iidhčialii jtitlėjihltii, (ktifis kds 
kaitą vis ddrėsi stipresnis it 
sii kuriuo vis labinti teikėjo 
skaitytis, žeiliių savininkai 
ttiatė, jbg anksčiau ar vėliau 
rėsptibiikoHiška valdžia bus 
priversta pravesti ir žemės re- 

Respublikonai penkis 
inetlis atidėliojo žeiiiėš refor
mos ..reiikaią, inejįiutliiit,- kad

jąs atakuojančių dalių pryša- 
kyjj bet ir tai nieko negelbėjo. 
Tako tratiktiš ŠU dideliais riuo- 
štdliais; S

Molą tuuj išdirbb kitą dpU- 
tatijų tilaii^ ir baudė pulti 
prie Parėdėš, prie Vieškelio, 
lenais eina nuo Šori j a, bet ir 
čia jis neturėjo 
Ulės.

Miliciriiitkai jau išmoko ir l*'”’ Z™?; ;.au, £o ii i i . i:kai kiitife ]U btlVo iirizadeię

, didesnes lai- formą.

getai organizUbitais kariškais
vienetais kautis; Įsmuko neju-
dėt kai aviacija žvalgėsi, išiiib-

pravesti radikalią žemės refor
mą ttt-dtt, kada jie dar nebuvo 
-- Ižiojė; tikhiiilkų stikil.mai 
AsUilia btivb labai žiauriai 
iilimalšihti, bet derlinguose Is
panijos laukuose buvo jaučia- 

jindš didelis nepasitenkinimą^ 
p tik ir 

i’ttpėjb šį nepasitenkinimą už- 
giiiUždyti;

Iš Visuomenės nuotaikos bu
vo matyt, jog sukilimas bus la-

ku priė žemės prigtiiii, kai ar
tilerijos ugnį atidengdavo, iš
moku katitHai' sėįiiiti if prlši- 
lelštl priešą tlėį arti, kad jis

nt»iuku„a«w p.. R“ "SSZ'S;

Pastojo“ Molai kelią.
Tuo tarpu Madride jau su

spėjo Susiorganizuoti reika
lingi milicininkų būriai, kurie 
išvyko į Guadaramą Molai 
kelią pastoti, šios ekspedicijos 
buvo daug sunkiau organizuo
ti, reikėjo jau maistu rūpintis, 
reikėjo intedanciją sudaryti; 
reikėjo šovinių atsarga pasi
rūpinti, pagaliau reikėjo neuž
miršti ir sanitarijos reikalų. 
PirmolniS dienomis savano
riai ginklus pasiėhię hartkUsna, 
sūšėšdavo į aūtohlobilius ir 
važiuodavo tėn, kiti’ pasirody- 
diivU pfiėŠas. Jeigu kas kovoj 
žiidaVo, tai tėti ir pHŠilikdavo, 
bet jeigu išlikdavo gyvas, tai 
Vėliausiai ryto įlietą jau Vėl 
naiiiie būdavo. Bet į kailius 
žiiioiiės turėdavo ilgiems mū
šiams išvažiubti- Ten nei mai
štu, tiei jUkibs kitos pafainUfe 
iš iiiėlkb iiėgalėjo tikėlis, nes 
niekur iliekb nebtivo.

Organizuoti šią ekspediciją, 
turint galvoj sukilėlių sukeltą 
suirutę, buvo ne toks jau len
gvas dalykas. Paprastai to
kiais -darbais turėtų rūpintis 
vyriausybė, bet tuo, metu Ispa
nijoj buVo susidaręs įspūdis, 
kad respublikoniška vyriausy^ 
bė nė nežinojo, jog Lozoja ba
seinai randasi kainuose. Apie 
jų gynimą negalėjo būti nė 
kalbos. Sindikalistai ir socia
listai pirmieji tuo' susirūpino, 
jie pirmieji ir į kalnus išvyko.

Pifftii mūšiai sh Molą.
CKtT kolonoms pirmoms įte

ko susidurti su Mula jėgomis. 
Pirmieji mūšiai įvyko Somo- 
sierroij, prie vieškelio, kuris iš 
Burgos eina į Madridą. Mili- 
ciiiinkai, pasinformavę apie

Jei spyna sunkiai rakinusi; 
raktą aptepk muilu ir įkišęs į 
spynos skylę kelis sykius pa
sukinėk.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*’

Mrs. A. K. JAfcUSZ
PllySlCAL 
theraPy 

and MIDVVIFE 
6630 S. Wešteriiav.

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.

AKIŲ SPECIALISTAI

Pb kelių dienų kalnuose jam 
bliVU sltšidafittši ištiša kdi'itta-Į 
meilė šit višoiiiis rėikhliilgb- 
iiilš dalililiš; šiu§ kutulius va- bai Žlatiflts, lies, puolamieji 
du būvu išfinktas čiprijuiias sakė, jog jie nepasiduosią, lo- 
Mei’U; 'dėl pramodiihkai ir kandai ne

Matininkas auiaikd gėhėtuią. lėlius, bet ir patys stojo į ko- 
i VOS Organizacijas. Į slapias fa-

MUfitiiiikaS hnatcliištaš Me- latigistų drganižHčijas ir į ka
ta įjaškijd kėlią gėlietolui Md- tėiviiifeš btivd sulindę visi tur
tą; Fašistai įvairidSė vietose tiiigųjų sūneliai ir visi jiems 
bandė lipti į kalnus, bet visur artimi aukštesnieji pramonės 
jie buvo sulaikyti. Madridd įmonių tarnautojai.
vandub buvo apsaugotas. 1' (Bus daugiau)

B

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

vak. Nedėlioj pagal sušitaHiną 
Ofiso Tel.: YAR&S 4787 

Narnų tek PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
dentisIAs

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki Š vakaro 

Sferedoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRIČK’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 Tėl. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tet Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) ‘ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano .20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Opiometriėally Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
tiktai fiumisiškdi Vėmė suki- mo,lgska°udamą

trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 V. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

B

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ , 
Visi Telefonai YARDS 17414742 

4605-07 So. Hermitaprė Avė. 
4447 South Fairfiėld Avenufe

Telefonai LAFAYUTTE 0727

koplyčios visose

■ f.il. A

Klausykite tausų radi* programų Antradienio Ir šeštadienio ryt
mečiai*, 19:09 vai. ryto ii W. H. I. P; stotim (1499 K.) 

r. tu POVILU 9ALTIMIERU.

Laidotuyiu Direktoriai

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rež. Hyde Park 3395

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

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

■ - .................. •. ......-

KITATAUČIAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halstfed Št.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

8

gydytojas ir chirurgas 
2201 West 22nd Street 

Valandos nuo 1—3 ir 7—6
Seredomis ir Medei, pagal šutartį 
Rez. 6631 So. California. Avenue

Telefonas Itepubiic 7868

DR. HERZMAN
p..,;,IŠ,.RUSIJOS, ,-.!ž

Gerdi lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1084 W. 18th St., netoli Morgan SL 

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

>111

ADVOKATAI
YARds 1419

No. 2622

rrv -•

Adresas. u-u.

Miestas ir valstija

D

Pirkite tušė krautuvėse, ku- 
tlds garsinasi “NAUJIENOJE

I Naujienos needleŲraft briPT., 
| 1739 So. Hatsted SL, ChlcatfO, Dl.

čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi Na.

I Vardas ir pavardė

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

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

Telefonas SEElEY 7336
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Dr. F. Pulsticki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

geriausių

$7.65

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Deatborn St
Room 1230

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

Dr. V. Ė. SIEDLIN8KI
DENtISTAS

Pirm./ Trečiadienį, šeštadienį
4631 So, Ashland Ave>

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

feL LAFAYĖT'tE 3650

TURIMfc 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

p. j. ridikas
3354 So. Halsted Siteėi

COPR. NSEDLKCRAFT SERVICE. INC

CUDDLE TOYS PATTERN 2622
2622 — Kūdikiams žaislai.

L J. ŽOLP
1646 Wėšt 46th Street Phone YARds 0781

Tek YARDS 3146
VALANDOS: Ntib 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V* A* Šimkus 
GYDYTOJAIS IR cIuRuRgAs 

it Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

ALBERT V. PETKUS 
4^04 So. Western Avenue Phone LAt’ayette 8024

ANTANAS M, PHILLIPS
3307 Lituaitica Avenue Phone YARds 4908

----- •? n- -tau

ANTHONY B. PETKUS
6812 Sch Western AVe. Phbnė GROVehill 0142
1410 South 49th Oodrti Cicero Phohe Cicero 2109

tAČttAWlČZ IR SŪNUS 
2Š14 Wėst 23rd Plaee Phone ČANal Ž515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street tel. Puliman 1210

š. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Liluanica Avenue YAR(ls 1139

1 LIULEVICIUS
4348 S. Cdlifotnia Avehiiė Phbne LAFayette 3572

K. P. GUGIS
ADVČKATAŠ

Miesto ofisas—127 N. Dėarbom SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

VYTAUTAS TARUTIS 
—ADVOKATAS— 

134 N. LA SALLE ST. 
Room 2014 
State 7572

3149 SO. HALSTED ST. 
Victory 2679

aiiiiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHiii

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

įhiftiiiihi.'oniiUiiiiiitiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Ofišo Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 AHCtlEit AVĖNUE

Ofiso Valandos: 
nuo 1—3 ir ndo 6—6:30 vai. vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahil
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. Telephbne PLAZA 3200
■ ■ 1 , —----- ^--1-- -
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Ką Žmonės Mano
Iljos Iljfo ir Eugenijaus 
Petrovo “Vienaaukštė 

Amerika”

(Valstybės Leidykla “Grožinė 
Lileratura”, Maskva, 1937.)

Tiedu rašytojai 406 puslak- 
ščiuose surašė savo įspūdžius 
iš kelionės JAV, skyriais: “Iš 
27-to aukšto lango 
įtinęs valstybes”, 
vandenyno link”, “Aukso vals
tybė,” “Atgal Atlančio link.” 
Pirmi įspūdžiai, tos skaitlin
gos smulkmenos, kurios 
riasi nm europietiškųjų 
ktros lemputės ir tt. ir 
gerai pastebėtos. Toliau 
rau ištrauką: “Njujorkas 
gojo... Miegojo išeiviai iš

Paveikslais nori 
papirkti

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

NAUJIENŲ-ACME Telenhotn
MANTAU, N. J. — Vaizdas po nepaprastos liūties.

Italai užmušė du 
amerikiečius PEKING, Kinija, rūgs. 2 d. 

— Japonai užsakė 200 gerai 
dažytų paveikslų, kuriuos japo
nų “moterų klubas” nutarė pa
dovanoti olandų Indijos gyven
tojams. Stengiamasi, kad do
vanos butų įteiktos salos gy
ventojams prieš 
sijos atvykimą į 
čiai, olandiečiai 
jų gyventojai,
užsakytas japonų vyriausybės 
“dovanas”, bijo jas priimti, nes 
žino, kad atvykstantieji japo
nai turi ne draugiškų, bet visai 
kitokiu tikslu. C c

žmonių, senų ir jaunų, kurie 
sudaro didžią amerikiečių tau
tą, sąžiningą, triukšmingą, ta
lentingą, darbščią ir truputį 
perdaug gerbiančią pinigus, 
pagal konstituciją gali pada
ryti viską, jie šalies šeiminin
kai.”) Toliau feljetoniškai pa
žymi tokio Morgano veikimą, 
bedarbę, ekonomistų išskaičia
vimus, kad jau šiandien JAV 

“Per ry-’fialį išmaitinti milijardą žmo- 
‘Ramiojo * n’U) • Autoriai rašo stipriai.

' “Mes vėl grįžome į tą miestą, 
kur gyvena du milijonai auto
mobilių ir septyni milijonai 
žmonių, kurie jiems patarnau
ja. O, tai puilkus reginys, kai 
automobiliai išeina pasivaikš
čioti į Sentral parką!—ir taip 
toliau, rašo apie Njujorką. 
Apie moteris vis pastebi pa
viršutiniškai gerai, pabrėžda
mi lėliškumą, standartą. Kny
goje neužmiršta suminėti ir 
Stalino, kas rodo autorių išti
kimumą savo krašto tvarkai, 
kokia ten yra- Beje, žinoma, 
!kai kur negalėjo gerai pagrie
bti dalykų, tai išėjo kiek netik
ra, bet to visai maža, (kaip 
pastaba apie pasmerkimą mo
ters, kuri išsiskyrė su vyru, 
kad tekėti už kilo,— juk čia 
tokie dalykai greičiau perdaug 
nesmerkiami, negu smerkia
mi...). Apie indėnus kalba: 
“Darydami rezervacijas, mo
kyklas ir muziejus, užmiršta, 
kad tautos tobulėjimo pagrin
das gimtoji (kalba. Indėnų mo
kyklose moko tik baltieji ir tik 
anglų kalba. Gi indėnų rašy
bos nėra visai.—Tiesa, kiek
viena indėnų giminė kalba sa
vo tam tikra kalba, bet tai 
ne kliūtis. Kad tik butų noro. 
Ir daugelis Amerikos moksli
ninkų, indėnų kultūros žino
vų. per trumpą laiką sukurtų 
rašybą, nors kelioms žymiau
sioms giminėms.” Įdomi Na-

ski-

da- 
mie- 
Ško-

“Iš Njujirko, nusipinkę auto
mobilį, autoriai pasinešė į va
karus su Adamsų šeima. Pu
siau “legendariškas’ inžinie- 
ius Adamsas, buvojęs STBS, 

labai dažnai byloja savo lupo
mis, aišku, autorių vykusias 
pastabas ir išvadas. Adamsie- 
nė ideali vairininke, teigia
moji, vidaus reikalų požiūriu, 
pusė toje šeimoje. Štai auto
rių įadamsintos išvados, (vie
nos iš daugelio): “Kai mes pe
rėjome pasienio punktą, mis
teris Adamsas tarė: —Ne, se
rai, tai organizuota šalis. Mu
sų rytinis valdininkas nuėjo 
sau, bot neužmiršo perduoti 

vietininkui, kad vakare 
du .rusai. Vis 
ar netiesa? 

noriu 
noriu 

tai šalis,

aš
Aš

savo 
ateis iš Meksikos 
dėlto tai servis, 
Ir, žinote, serai, ką
jums pasakyti dar? 
jums pasakyti, kad 
kurioje jus galite visada ra-

krano, jus nesusirgsite pilvo 
■tifu,—vanduo visada Trns idė-( 
ališkas. Tai šalis, 'kur jums, 
niekada nereikia į 
apžiurinėti patalinę viešbuty
je,—patalinė visada bus švari- 
Tai šalis, kur jums nereikia 
galvoti apie tai, 'kaip 
žinoti automobiliu iš
miesto į kitą. Kelias visada 
bus geras.
giausiame restoranėlyje jūsų 
nenunuodys. Valgis, galbūt, 
bus neskanus, bet visada geros 
rųšies. Tai šalis su aukštu gy
venimo lygmeniu. Ir tas ypač 
aiškėja, serai, kai patenki, 
kaip šiandien patekome mes, 
į . kitą Amerikos kraštą. Bet, 
bet, serai, aš nenoriu pasakyti, 
kad Jungtinės Valstybės—'tai 
visai puiki šalis, bet ji turi 
savo vertybes, ir apie tai visa
da reikia atsiminti.” -Aišku, 
kad autoriai tokiais pasikal
bėjimo pavidalo pamokymais 
ir savo kraštą turi galvoje. Iš 
JAV nemažai STRS ir mokosi. 
Kaip autoriai apibudina ame-

įtariamai vajo indėno- prekybos istorija:

nuva- 
vieno

Tai šalis, kur pi-J tai
I TYinžfi

prekes pardavinėjo už kiek 
pirikęs, nes jo teisingumas ne
leido imti daugiau, negu kai
navo... Įdomu, kodėl amerikie
čiai negeria vyno..- “Beje, se
rai, tamstos atkreipėte dėmesį 

i, kad amerikiečiai geria 
mažai vyno ir geriau vartoja 
viski? O—o! Ne, rimtai, serai, 
nejaugi tamstos nežinote? Tas 
labai, la-abai įdomu ir bus nau
dinga tamstoms sužinoti. Tai 
gilus klausimas. Patariu, mis
teriai, užrašyti tai į savo užra
šų knygutes. Suprantate, gero 
vyno butelis numato gerą pa
šnekesį. Žmonės sėdi prie sta
liuko ir kalbasi, ir čia viena 
papildo kitą,—be gero pašne
kesio vynas nedaro malonu
mo. O amerikiečiai nemėgsta 
ir nemoka kalbėtis. Ar tams
tos pastebėjote? Jie niekada 

. perilgai nesėdi prie stalo. Jie
Milijonai neturi apie ką kalbėtis. Jie šo-

O

KAIRAS, Egyptas, rugp. 30 
d. — Britų karo jėgų viršinin
kas paskelbė, kad italų lakū
nai, bombarduodami vieną sto
tį, užmušė du amerikiečius. Ki
tus du smarkiai sužeidė. Italų 
lakūnai ne tiktai išmetė bom
bas, bet nušilę dę pradėjo kul
kosvaidžiais šaudyti. Guberna
torius kaltina italus sąmonin
gai užmušus amerikiečius, nes 
lakūnai lengvai galėjo įžiūrėti 
Amerikos spalvų vėliavą, kuri 
plėvesavo viršuj namo. Užmuš
tas daktaras Grie've su žmona. 
Sužeisti amerikiečiai misionie
riai.

Laivynas taip pat 
manevruoja

ka arba lošia bridžą. Ir geriau sti beviek pusę visų delegatų 
geria viski. Išgėrei tris taure- kurie balsavo už Bajorą.
los—ir iškart.) pasigėrei. Taip, Mano manymu, visi lie dek- 
ikad ir kalbėti nėra ko. Taip, gatai, kurie balsavo už Bajorą 
taip, serai, amerikiečiai nege-j turėtų protestuoti prieš brolio 

Jurgelioniu tokį nedemokratiš
ką pasielgimą. Bajoras neturi 
būti atleistas iš darbo vien tik 
už tai, kad tiek daug delegatų 
už jį balsavo. Jis juk jokio nu
sikaltimo nepapildo, kad turėtų 
būti iš darbo atleistas.

Mano pasarga su .iveda prie 
to, kad po poros metų turėsi
me 42-rą seimą^tad gal apsi
mokėtų ne tik liežuviu apie 
broliškumą malti, bet tą broliš
kumą ir praktikuoti.

—Buvęs 41 seimo delegatas

ria vyno”... Apie Kauno foto
grafą Nju-Orleane: “...Prie 
musų priėjo fotografas dėži- 
ninkas ir lėtai, lyg kad jis ma
tė mus jau vakar ir užvakar, 
paklausė rusiškai, ar mes ne
norime nusifotografuoti. Dėži- 
ninkas atvažiavo! prieš apie 
dvidešimtį metų iš Kauno, pa
sidaryti milijonierių. Ir toks 
skepsis buvo jaučiamas Kau
no fotografo veide ir visame 
pavidale, kad mes jo neėmė- 
me klausinėti, kaip eina reika
lai ir kokie tolimesni numa
tymai”-.. Apie negrus autoriai 
kalba panašiai kaip Borisas 
Pilniakas savo, “amerikoniška
me romane—O-kėj”: geri šo
kėjai, įspūdingi žmonės,^artis
tinės prigimtys. (Atrodo, patys 
tik dalelę to tematė, daugiau 
perėmė pasakojimą apie juos). 
Knygoj randi panašų į lietu
višką žodį: zamurzannyje. Prie 
pažinimo Amerikos knyga 
skaitytina, nes nevisiems lem
ta ir Amerikoje gyvenantiems 
tiek daug jos apsukti. O ir 
įdomu ką kalba ir kaip galvo
ja iš kito naujo pasaulio min
ties žmonės, 
apie 
mus,

KORESPOHDENCUfi
Brooklyn, N. Y

Vasiliaus- 
per Ame- 
ir pirma- 
rengia sa-

japonų komi- 
Indijas. Kinie- 
ir kiti koloni- 
sužinoję ap’e

MASKVA, Rusija, rugp. 30 
d. — Rusų karo laikraščiai pa
skelbė, kad kartu su sausumos - 
kariuomenės manievrais prasi-1 
dėjo; ir rusų laivyno maniev- 
rai. Laikraščiai nemini kur tie 
man evrai vyksta. Turima ži
nių, kad rusų laivynas maniev- 
ruoja Juodojoj juroj. Tai labai 
keistas sutapimas. Manievrai 
daromi tokiu momentu kada 
sprendžiamas rumunų valsty
bės gyvybės ar mirties klau
simas. Rusai paskelbė, kad ru
munų delegatai skubos keliu 
turi atvykti Maskvon senoms 
nustatyti.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE'

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 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.

Šiedu autoriai 
Ameriką, bendrai suė- 
atsiliepia gerai.

—A r ė jas Vįtkauskas,

Skaitytojų Balsai

BROLIŠKA PASARGA

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSU ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS

Imkite 3 metus išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

Ceio*ex PJasterboard pėda 2c 
1x6 Lentos ................ pėda P/fcc

Grindims Lentos pėda l%c 
Cedriniai Postai ( 7 pėdų) 10c 
3v4 ............................. pėda IV2C
VVallboard—sheet nuo 4x6 iki 

4x10 ..  pėda 2c
Albert Special Maleva gal. $1.25

Apskaitliavimas DYKAI— 
Pristatymas DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
Tel. LAFayette 2101 

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

vai. dienos.

MOKTI Studlos- t.eŠZa, 
Sutaupinkit 40% 
IMIrbSjai puikių por
tretų monumentams— 
’ Padaryti U. 8. A. 

Iknrtjai 
“MONTIGRAPH’O” 

Oarnnttiofo portreto 
PATVARAUS 

.IKKAD - NENYK
STANČIO 

1 IRO NEĮVEIKIAMO 
Jis _negall nukristi^ 
~7008 south’ 
PAULINA ST. 

PROnpeet 1206

■/f .-I

jUn'-HiHtii

TO

-4

“ Extra
Beldžias i

Dollars
Jūsų Duris!

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!.

Mes gaminame Dentures 
gavę įspaudą ir užsakymą 
(aisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

ir 
aukščiau

. .-z.

t i k 
nuo

Mes esame puikių dantinių pleijtų 
gamintojai jau per suvirs 18 metų. 
Ateikite, leiskit mums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEI- 
TO su NEW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.00

Liwndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

Atdara iki 8:30 v. v. — Subatomis iki 5 v. vak.
3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė

Tel. Lavvndale 2908 Tel. Monroe 9251

4% Sąskaitos atida
rytos iki 15-tos 
d. uždirba pilno 
mėn. dividendą.Vėliausias

Dividendas
Visi fondai apdrausti iki $5,000 

by U. S. Gov’t Agency
FairfieldSavings

and Loan Anoclaflon
1729 W. Cermak RA L«w.MM

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $12
Išima Už .............. ■
prabųvimas ern nnLigoninėje ..............  ^OU.UU
RAUDONGYSLIŲ COE Hfl
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS f|A
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 ftfl
ir vaistai .................. * LUU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Aleko- Vasiliausko Koncertas 
Spalių 27 Dieną

Amerikos lietuvių ž'vaigžd 
dainininkas Alekas 
kas-Wesley, dainavęs 
rikos radijo tinklus 
eiliuose koncertuose,
vo koncertą spalių 2'7 d., .sek
madienį, nuo 5 vai. p. p., Grand 
Paradise salėje, Brooklyne.

Musų žvaigždės Vasiliausko 
koncerte dalyvaus dainininkė ir 
Amerikos spaudą apie lietuvius 
informuojanti FLIS lietuvių 
skyriaus vedėja Marijona Ki- 
žytė ir New Yorko geriausio 
dainininkų grupės ansamblio 
vedėja Violeta Tamkiutė, kuri 
prieš kelis metus New York 
Journal konteste iš 60-ties dai
nininkų grupių išrinkta geriau
sia. Tamkiųtės merginų oktetas 
dabar išmokęs vėliausių lietu
vių dainų.

Aleko Vasiliausko koncerte 
girdėsime ir eilę kitų meno pa
žibų, palinksminančių mus tik 
pirmaeiliuose koncertuose.

Jonas Valaitis.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”
Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

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

MADŲ
“Naujienų” Nr. 195 pastebė

jau, kad “Tėvynės” redaktorius, 
brolis Kl. Jurgelionis, atleidžia 
iš darbo redaktoriaus pagelbi- 
ninką, brolį Bajorą. Ir atleidžia 
ne už tai, kad tasai savo darbo 
nepajėgtų atlikti, bet už tai, 
kad Bajoras 41-me seime Ghi- 
cagoje kandidatavo į redakto
rius.

Ryšium su tuo dalyku norė
čiau įspėti brolį Kl. Jurgelionį, 
jog tai nebuvo brolio Bajoro 
kaltė. Jei brolis Jurgelionis ne
būtų taip neapgalvotai pasiel
gęs, kaip, pavyzdžiui, nededa
mas į “Tėvynę” brolio K. Gu- 
gio pasiaiškinimo, išvadinda
mas Susivienijimo namo “flop- 
auze”, rėkdamas apie “cenzūrą” 
ir “brolius razbaininkus”, tai 
niekam nebūtų ir į galvą atėję, 
kad “Tėvynei” reikia kito re
daktoriaus. Tuo atveju seimo 
delegatai butų vienbalsiai brolį 
Jurgelionį redaktorium išrinkę.

Čia kaip tik pravartu susto
ti ir pagalvoti: ar gerai yra už 
tai kitus kaltinti? Brolis Jurgė- 
Honis turėtų bausti ne Bajorą, 
bet 41-mo seimo delegatus, 
kam jie reikalavo ir pasirinko 
kandidatu į redaktorius brolį 
Bajorą. -O labiausiai turėtų bau-

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
TeL VIRginia 1141

PATT1RN BOOK

i

MOKA 3>A% U2 VISUS INDtLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET Tel. MONROE 0377-0378

Mes 
box

šioje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
Washington, D. C.

na- 
ka- 
žy-

žydus, kurie da- 
emigracijoj, ku- 
privertė bėgti iš 
Vien Palestinoj

- and ------
LOAN ASSOCIATIONofChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Eres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

Hitleris 
krašto, 
sudaryti 100,000 žmonių, 
padės britams mušti

Garsinkites “N-nose”

PIRKITSAU MATRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVĖS

Wholesale Kaina
SUTAUPYKIT TARPININKC 

PELNĄ 
esame dirbėjai matracų, 

springs ir studio couches

Mes atnaujiname senus matracus — 
vienos dienos patarnavimas.

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

LONDONAS, Anglija, rūgs, 
d. — Žydų organizacijos tu- 
paruošusios planus suorga-

Atsineškit ši Kuponą jLT At TKu jA.
■ ŠIS KUPONAS YRA A JTTk JLJ1 A >.1. A
I VERTAS $1.00 ANT |

KIEKVXO S5pJoKINI° 11936-38 S. HALSTED ST

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

Universal Savings 
and

Loan Association

Žydai kovos prieš 
Hitlerį

ri 
nizuoti didžiulę žydų armiją, 
kuri stos kovon prieš Hitlerį. 
Kariuomenė bus santarvininkų 
kontrolėje, žydai mano suor
ganizuoti didžiules jėgas, mano 
įtraukti visus 
bar gyvena 
riuos 
savo 
mano 
kurie
cius. Taip pat tikimasi, jog 
riuomenėn įsirašys didelis 
dų skaičius iš Amerikos.

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



3 NAUJIENOS, Chicago, m. Ketvirtadienis, rūgs. 5, *40

NAUJIENOS
t

The Uthoanlan Daily New>
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

17.39 South Halsted Street
Telephone GAN ai 8500

I ■■ ■ ■ I Į ■ I. I I   M.l I. ■! ■—I «

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.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St„ 
Chicago, IU. Telefonas Canal 8500.

Užsakyme kalnai
Chicagoje—paštu

Metams--------- |8.(M
Pusei metų------------------ 4.0(
Trims mėnesiams  2.0(
Dviem mėnesiams 1.5
Vienam mėnesiui_______.71

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija ___ __ ____ ,_  3
Savaitei 18
Mėnesiui _______________ 75

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj 
paštu: (Atpiginta):

Metams ________ ______— $5.0(
Pusei metų ________    2.71
Trims mėnesiams ---------- 1.5(
Dviem mėnesiams _________ 1.0(
Vienam mėnesiui  .71
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _________  $8.0(
Pusei metų  4.01
Trims mėnesiams_________ 2.5<
Pinigus reikia siųsti pašto Monej 

Orderiu kartu su užsakymu.

Willkie ir republikonai
Wendell L. Willkie yra republikonų partijos kandis 

datas į J. V. prezidentus, bet jo nuomonės daugeliu klau
simų yra visai ne tokios, kaip daugumos republikonų 
partijos vadų.

Sakysime, tie 50 karo laivų, kuriuos prezidentas 
Rooseveltas atidavė Anglijai už laivyno ir oro bazes bri
tų teritorijose. Republikonų kandidatas WUlkie sako, kad 
šitai tranzakcijai žmonės, “be abejonės, pritars”. Visai 
kitaip kalba republikonai senatoriai ir kongresmanai. At
stovas Hamilton Fish sako, kad “Hitleris neišeis iš teisės 
ribų, jeigu jisai rytoj paskelbs mums karą”. Visa eilė ki
tų republikonų atstovų kongrese pareiškė, kad Roose
veltas “uzurpavo kongreso teises”, kad jisai “sulaužė 
Jungtinių Valstijų konstituciją”, “sulaužė tarptautines 
teises”, “paskelbė karą Vokietijai”, ir t.t. Tų kritikų tar
pe, žinoma, yra ir senatorius Nye iš North Dakotos, ku
ris atakuoja kiekvieną Roosevelto sumanymą padėti An
glijai.

Willkie’o nusistatymo šitame klausime neparėmė 
net jo paties vyriausias kampanijos vedėjas, atstovas 
Joseph W. Martin iš Mass. valstijos.

Kuomet yra šitoks nuomonių nesutikimas tarpe re
publikonų kandidato ir tos partijos vadų, tai sunku įsi
vaizduoti, kaip Willkie gali laimėti rinkimus. Nes jo rė
mėjams bus neaišku, už ką jie turi balsuoti: už jį, kaipo 
asmenį, ar už republikonų partiją?

“Kadaise”, tave komisaro 
Dekanozovo pagimdytas Lie
tuvos “prezidentas”,—“1935 
m. iš šios vietos pasaulio lie
tuvių kongrese kalbėjau apie 
vienybę, kad yra kelios vie
nybės rūšys. Viena jų yra 
silkių bačkos vienybė, kur 
silkelė prie silkelės sudėta, 
sunkiu (dankčiu? — “N.” 
Red.) užvožta, tylu, ramu, 
niekas piktelėti negali. O yra 
kita vienybė—simfonijos or
kestro vienybė, kur kiekvie
nas savo darbą dirba, įvai
riais instrumentais groja, bet 

'viskas darniai susilieja į' di
džiulę harmoniją. Tokios 
harmoningos vienybės galėjo 
pasiekti tik laimėjusi darbo 
liaudis. Toji tai didžioji vie
nybė pasireiškė nematytu į- 
spudingumu per šiuos Liau
dies Seimo rinkimus,'kuriuo
se dalyvavo nematytas rin
kikų procentas.”
Tikrai/ “nematytas procen

tas”. Pats oficiozas “Darbo Lie
tuva” (liepos 17 d.) pranešė, 
kad kai kuriose apylinkėse bal
savo daugiau kaip 1QO nuošim
čių rinkikų, pav. Paberžės vals
čiaus Kalnuotės apylinkėje 
(Vilniaus krašte) balsavo net 
133%! Nė komunistiškų penk- 
takojų šulai — Andriulis, Miza- 
ra, Bimba ir Pruseika — iki 
šiol dar nestengė išaiškinti, ko
kiu budu pasidarė tas “nematy
tas” balsuotojų .procentas.

Tačiau Paleckis savo kalboje 
prisipažino, kad “tautos vieny
bė”, kurią jisai vykdė pagal 
Maskvos komisaro instrukcijas, 
nieko bendro su orkestros har
monija neturi.

Pavartojo Smetonos 
^instrumentą5’.

Kritikuodamas Smetonos re
žimą, Justas Paleckis savo kal
boje pasakė:

NAŪJIENŲ-ACME Telephoto
Anglams priklausančios salos, kur bus įsteigtos 

Amerikos karo laivų ir karo lėktuvų bazės.

bet tai buvo silkių bačka: “sil
kelė prie silkelės sudėta, sun
kiu dankčiu užvožta”. Pats Pa
leckis pasakė, ir koks tas dank- 
tis, kuris Lietuvos liaudį užvo
žė silkių bačkoje.

Sovietų raudonoji armija.
Cituojamu iš tos pačios, “liau

dies seime” pasakytos, Palec
kio kalbos:

St. Miščikas-žiemys

yvemmo painokos
(Iš žurnalisto užrašų)

veidus 
genijų, 

pasaulio

(Tęsinys)
Jei jums atskleistų 

tų didvyrių, pasaulio 
kurių vardai įrašyti
istorijoje aukso raidėmis ir ku
riuos jus garbinate, skaitote 
vos ne šventais, jus nuo jų at- 
sigrįžtumėt ir prakeiktume!. 
Šiandien pasaulio spauda pasa
koja baisumus apie Hitlerį ir 
jis daugeliui išrodo vos ne 
Antikristu, baisenybe, kurį tu
rėtų žemė gyvą praryti, bet 
kuo nuo jo skiriasi visi kiti?

Niekuo!

Ne taip baisu
Daugelis senatorių ir kongtesmanų gąsdino publi

ką, kad jeigu valdžia parduos 50 karo laivų Anglijai, tai 
Vokietija pažvelgs į tai, kaip į nedraugingą aktą, ir pa
skelbs Amerikai karą. Bet laivai jau yra parduoti, ir kas 
atsitiko?

• Nieko. Vokietijos valdžia ne tiktai nepaskelbė karo 
Jungtinėms Valstijoms, bet ir nepadarė jokio karingo 
gesto Amerikos adresu. Atsakomingi nacių šulai, kaip 
Amerikos korespondentai praneša iš Berlyno, vengia net 
aštrių komentarų apie tą prezidento Roosevelto žingsnį. 
Jie nenori Amerikos erzinti, nes jie žino gerai, kad di
delė dauguma žmonių Amerikoje prezidento nusistatymą 
remia.

Tie gąsdinimai, kad Hitleris “supyks”, jeigu Ameri
ka darys tą arba tą, yra iš viso neverti gerbiančių save 
žmonių dėmesio. Jungtinėms Valstijoms butų sarmata, 
jeigu jų valdžia kiekvieną kartą turėtų atsižvelgti į tai, 
ar nacių “fiureris” pyksta, ar ne.

Žemės nuosavybė Lietuvoje
%

Komunistų spauda dar vis pasakoja žmonėms, kad 
Lietuvoje nesanti panaikinta privatinė nuosavybė žemei. 
Komisariška žemės reforma, girdi, leidžia ūkininkui tu
rėti “savo nuosavybėje” iki 75 akerių žemės.

Tai yra melas. Jau liepos 22 d. buvo išleistas Kaune 
įstatymas, kuriuo “visa žemė su jos gelmėmis, visi miš
kai ir vandeny8” tapo paskelbti valdžios nuosavybe. Ūki
ninkui leidžiama tiktai tam tikru sklypu žemės naudotis. 
O naudojimąsi tai juk nėra nuosavybė. Nuomininkas ir
gi gali žeme naudotis, kol savininkas jo nepavaro.

Taigi tegu nė vienas nesiduoda tomis komunistų pa
sakomis apgaudinėti. Privatinės žemės nuosavybės Lie
tuvoje nebėra. Lietuvos ūkininkai dabar dirba ne savo 
žemę, bet valdžios. Už teisę naudotis žemės sklypais jie 
turės valdžiai duoti paskirtą dalį produktų. Tokiu budu 
jie faktinai bus tokioje pat padėtyje, kaip “share-cropr 
pers” kai kuriose Amerikos pietinėse valstijose.

SILKĖS BAČKOJE

Prieš keletą metų Justui Pa
leckiui pasisekė pavartoti savo 
kalboje apie tautos vienybę vy
kusį palyginimą. Jisai pasakė,

kad vienybė gali būti tokia, 
kaip silkių statinėje, arba to
kia, kaip simfonijos orkestroje. 
Tą savo palyginimą jisai pakar
tojo ir sąva prauešime “liau
dies seimui” (liepos 21 d.).

“ ... tik 1936 metais po 
Suvalkijos valstiečių sukili
mo, pasinaudojant* Lenkijos 

, pavyzdžiu,^b4ypy; gudriais su
kombinuotas seimaš darbo 
klasei apgauti ir Smetonos 
diktatūros režimui užtikrinti. 
Tas seimas priėmė naują, 
ligšiol veikusią konstituciją. 
Tai buvo instrumentas, nu
kreiptas prieš darbo liaudį.

“Mes tą patį instrumentą 
panaudojome už darbo liau
dį, prieš liaudies priešus. 
Liaudis (? — “N.” Red.) pa
ėmė tą pačią lazdą, tik atsu
ko ją kitu galu galutinai 
Smetonos smurto režimui su
triuškinti.”
Dekanozovo pastumdėlis čia 

susipainiojo. Jisai pasakė, kad 
Smetonos seimas buvo sukom
binuotas darbo klasei apgauti, 
ir prisipažino, kad jisai (Palec
kis) pavartojo tą patį apgavin- 
gą instrumentą. O jeigu tai, tą i 
yra melas, ‘kad tą lazdą paė
mė liaudis. Taip Paleckio, kaip 
ir Smetonos, “seimo rinkimuo
se” lazda buvo ne liaudies, bet 
diktatūros rankose.

Paleckiniuose “rinkimuose” 
Lietuvos liaudis neturėjo teisės 
nei laisvai nominuoti kandida
tus, nei susirinkti, nei aptarti 
savo reikalavimus, nei spaudo
je pareikšti savo balsą. Kandi
datus žmonėms pakišo sovietų 
komisaro sudaryta klika iš ko
munistų ir jų pakalikų. Mitin
gus šaukti ir laikraščiuose agi
taciją vesti galėjo tiktai ta kli
ka. O kai atėjo “rinkimų” die
na, tai balsuotojams buvo į- 
teiktos kortelės su kandidatų 
vardais, kurias jie turėjo grą
žinti valdžios paskirtoms “rin
kimų komisijoms”, nedarant 
jokių pakeitimų. Balsuotojas 
net neturėjo teisės balsuoti 
prieš, — ko nė Hitleris nedrau
džia savo balsuotojams 1

Tai ar ne sarmata “draugui” 
Paleckiui sakyti, kad tie jo 
“rinkimai” buvo '‘simfonija”? 
Tai buvo ne simfonija, kurioje 
kiekvienas “įvairiais instrume^ 
tais groja, bet viskas darniai 
susilieja į didžiulę harmoniją”,.

tą darbą suversti kitam, kad 
vėliau, jei gerai išeis — pasi
savinti sau ir dalį, jei ne di
džiausią nuopelnų, gi nepasise
kus, suversti ant savo draugų 
visą atsakomybę ir patiems nu
siplauti rankas.

Taip daro visi, taip pasielgė 
ir šį kartą bolševikai.

Eserai, kurie nemenkiau su
prato, kaip pats Leninas, jog 
toks sauvaliavimas gali blo
gai baigtis ir visa valdžia gali 
virsti savotišku žaislu jurinin
kų rankose, pritarė Lenino su
manymui, jog reikia prasikaltė
lius nubausti.Politiniame gyvenime nėra 

nekaltų’ bernelių ir valdžia ne 
žodžiais bei darbais (gerais) 
pasiekiama, bet krauju, ašaro
mis, per lavonus ir kitų nelai
mes.

Bet dėl to nereikia nusigąs
ti, niekas čia jau nieko nepa
taisys, toks žmogaus likimas, 
tokia musų istorija.

Petras Didysis nužudė savo 
sūnų, Jonas Žiaurusis padarė 
tą patį, katalikai degino tūks
tančius vardu Kristaus, Liute- 

I ris, norėjęs atgaivinti Kristų, 
tą patį padarė su kitais. Hitle
ris sušaudė savo draugus, ka
vos draugus, Stalinas taip pat 

Ipasielgė su savais.
Lygiai taip butų turėjęs pa* 

sielgti Kerenskis, jei norėjo iš
silaikyti valdžioje. šiandien 
Trockis siunčia perkūnus Sta
linui už šaudymus, gi jis pats 
kiek sušaudė? Ar jis žiurėjo 
tiesos?

Žmogus savotiškas beprotis, 
nes tiki, kad tiesą tik jis paži
no ir kokiais šunkeliais beeitų, 
bus 
bet 
nas 
nas 
tik jis vienas žino kaip ją rei
kia gydyti. Nesvarbu, kad rei
kia operuoti, reikia nupiauti 
rankas, kojas, atgims, girdi, 
žmonija, ir mane išganytoju 
paskaitys.

Toks yra pasaulis.
Skirtumas tik tas, jog kiek

vienas galvoja, kad priešai, tai 
biaurųs, o jie geri, lygiai kaip 
įsimylėjus moteris galvoja, kad 
jos vyras geriausias, nors ir 
vagis, nes nore vagia, vagia dėl 
jos, tai yra, visgi šį tą kilnaus, 
širdingo turi.

Ir tas pats atsitiko su dvie
jų Kerenskio nekaltų ministe- 
rių nužudytojų bausme.

Teisė, tiesa, reikalavo nužu
dyti šiuos neklausažadas ir Le
ninas buvo tokios nuomonės, 
bet valdžia, ateitis, nejaugi ver
ta dviejų senių?

Nesvarbu, ką šiandien pasau
lis galvoja apie Leniną, bet 
kiekvienas, kuris nori tiesą ži
noti, turi pripažinti, jog Leni
nas galvojo pasaulio žmonijos 
ligą supratęs ir tik jis žinąs tai 
ligai vaistus.

Bet kad galėtų žmoniją gy
dyti, turi būti daktaru, vienin
teliu daktaru, o būti vieninteliu 
daktaru, tuo laiku reiškė būti 
valdžioje. Būti valdžioje ir ga
lėti vienas daryti su ligoniu, 
Ką tik jis skaito geru ir nau
dingu.

Bet tuo laiku buvo valdžioje 
dar be bolševikų taip vadinami 
kairieji eserai (socialistai re- 
voliucijonieriai), kurių narys, 
I. Steinbergas, buvo teisingumo 
komisaru.

Ir bolševikai ir eserai turėjo 
savotiškus receptus pasauliui 
išgydyti ir nors jų receptai 
daugelyje klausimų sutapo, vis
gi nebuvo vienas ir tas pats. Jei 
susiėjo jie iš karto valdžion, 
tai vien todėl, kad ir vieni ir 
kiti tikėjosi tupėti daugiau įta
kos ir įstengs įvykdinti savo 
receptus, bet juo toliau juo la
biau jie matė, kad vienas su 
kitu ilgai nesugyvens, antra, 
kuomet reikdavo ką nors rizi- 

[ kingo daryti, visuomet norėjo

Bet nutarti ir įvykdinti ne 
taip lengva. Reikia atminti, jog 
rusų antroji revoliucija buvo 
kaip aklai vištai grūdas, nes 
nors pati revoliucija buvo pri
brendus ir dargi perdaug, tai 
bolševizmui Rusija nei kiek ne
buvo pribrendus, o tuo labiau 
nei bolševikai, nei dargi eserai, 
kurie turėjo daugiau narių 
partijoje, negalėjo tikėtis lai
mėti valdžią, jei ne dėka tam 
tikrų apystovų, kuriomis abeji 
pasinaudojo ir atsisėdo val
džion. Ir šion valdžion pasodi
nę juos daugiausia nuopelnų 
turėjo jurininkai, kurie kaip 
karts papildė šią žmogžudystę, 
kurią norėjo naujoji valdžia 
nubausti.

Plačiosios rusų masės, jei ne
buvo indeferentės dėl revoliu
cijos ir jos pasekmių, tai vis
gi rinkosi partijas ne dėl jų 
programų, bet dėl mestų agi
tatorių kalbų, kuriose vienas 
už kitą daugiau žadėjo, o kuris 
norėjo būti nuosaikus pažaduo
se, kuris buvo tiek menkas po
litikas, jog nenorėjo žadėti to, 
ko vėliau negalės ištesėti, bu
vo pašalintas, buvo pasmerk
tas. 4 « ' • * I

Rusijos liaudis norėjo taikos 
ir ją pažadėjo Kerenskio prie
šai, kurie nors numatė, kad dėl 
to kils antras karas, daug bai
sesnis, pilietinis, bet tai jau 
ateities klausimas, svarbu, jog 
šis karas bus baigtas.

Ir todėl naujoji kairiųjų ese
rų ir bolševikų valdžia turėjo 
būti labai atsargi su jurinin
kais, kurie buvo ne tik jų ram
stis kovoje prieš visus, bet kuo 
jie rėmėsi.

Kad reiktų tokius sauvalius 
nubausti, abejonių nebuvo, bet 
kokias to gali būti pasekmės, 
niekas nežinojo ir todėl reikė
jo pasilikti atviras duris trauk
tis atgal ir nuo savęs bėdą už
mesti kitiems.

Bolševikai susigriebė pirmi, 
jog nereikia dėl kažkokių se
nių ministerių pyktis su juri
ninkais, jei anie priešintųsi iš
duoti kaltininkus, juk vis vien 
jų nealgaivysi, bet kartu pri
pažindami, kad toki faktai ne
pakenčiami norėjo išmėginti 
kiek jie turi pajėgos.

Ir kad kilus oknfliktui su ju
rininkais jie nenukentėtų kaip 
partija, bolševikai pasiūlė, kad 
tuo susirūpintų taip vadinamas 
teisingumo komisarų atas, ku
rio pryšakyje stovėjo ne bol
ševikas, bet eseras. Jei kaltinin
ką išgaus — puiku, abeji pasi
sakys, kad reikalinga discipli
na ir paims vadeles į savo ran
kas, jei nepasiseks ir dar juri
ninkai supyks — suvers visą 
bėdą ant teisingumo komisaro 
esero ir bolševikai pasiliks geri 
jurininkų draugai nusiplauda
mi rankas pašalinimu teisingu
mo komisaro.

Tiesa, Baltijos juros laivyno 
vadas, garsusis Dibenko, iš
sklaidęs pirmą Rusijos Steigia
mą Seimą sulig bolševikų įsa
kymo, pasiūlė išleisti atsišauki
mą į jurininkus prašydamas 
prasikaltėlius pačius pasiduoti, 
bet, aišku, tai prie nieko nepri
vedė.

(Bus daugiau)

niame laipsnyje, reikalauja Ru
sijos diktatorius Stalinas.

Vos tik Maskvos pakalikų 
“liaudies seimas” Kaune nutarė 
parduoti Lietuvą sovietų Rusi
jai, kai pradėta rinkti tarp Lie
tuvos teatro artistų, universite
to profesorių ir kitų žmonių 
parašai po pasveikinimu “tautų 
vadui’\

Vieno tokio “pasveikinimo” j
Kauno 

“Izvestijose” (t. y. “Darbo Lie
tuvoje”). Tarp kitko jame sa
koma :

“Trūksta žodžių išreikšti 
pritarimą tam Liaudies Sei
mo nutarimui, kuriuo išlais
vintoji (!!! — “N.” Red.) 
Lietuva įjungiama į didžiąją 
laisvųjų Sovietų Sąjungos 
tautų šeimą... Už šio prašy
mo patenkinimą jau iš anks
to siunčiame karščiausią Lie
tuvos < inteligentijos padėką 

b - (Sovietų* Sąjungos ►. tautoms, 
Sovietų Sąjungos Aukštąja! 
Tarybai ir musų liaudies iš
vaduotojui, visų tikrojo me
no ir mokslo kūrėjų bičiuliui 
ir įkvėpėjui Didžiajam Stali
nui.”

“Dar kartą pabrėžiu dė- tekstas atspausdintas 
kingumą Sovietų Sąjungai ir 
Raudonajai Armijai, kurios 
dėka būvio pagaliau priimtas 
ir įvykdytas musų liaudies 
(? — “N.” Red.) ultimatu
mas senajai plutokratiškai 
santvarkai.”
Čia Paleckis vėl pamelavo, 

sakydamas, kad ultimatumas, 
kurio pasakoje jisai gavo 
“premjero” įh* “prezidento” vie
tą, buvo Lietuvos “liaudies”. 
Visi žino, kad tai buvo Molo
tovu iiltiimatumas. Lietuvos 
liaudis apiej; jį nieko nežinojo, 
kol į Lietuvą neįmaršavo rau
donoji armija. Bet Paleckis su

tik raudonosios 
armijos dėka jisai galėjo su- 

žmones į silkių

ko tiesą, kad

Lietuvos liaudį,

kišti Lietuvos 
bačką. Į'

Silkių bąčka, kurioje Palec
kis “šuvįę
yra dar bjauresnė,‘negu ta, ku
rioje Lietuvos žmones laikė 
Smetona. Išlaiko užvožusi so
vietų raudonoji armija, prieš 
kurią Lietuvos liaudis neturi 
pajėgų kovoti.

Kuomet Lietuvos žmonės bu
vo sugrusti į Smetonos silkių 
bačką, jokia svetimos valstybes 
jėga ant jos dankčio nesėdėjo. 
“Silkelėms” pasipurčius, 1039 
metų pavasaryje danktis nusi
rito ir pati bačka jau buvo pra
dėjusi griūti. Dar vienas, kitas 
“silkelių” pasispardymas, ir vi
sa Smetonos bačka butų suby
rėjusi, nes ji jau buvo supuvusi.

Bet Stalino raudonajai armi
jai įsiveržus Lietuvon, Lietuvos 
žmones patę^o į kitą bačką, ku
ri yra dang tvirtesnė ir taip 
drūčiai užvožta, kad “silke
lėms” iš jos ištrukti nebėra jo
kios vilties
Stalino diktatūra visoje Sovie
tų Sąjungoje!

Kai Lietuvos žmones atgaus 
laisvę, tat jie atsimins, kokią 
rolę suvaidino jų gyvenime Pa
leckis ir kiti Maskvos smurti
ninkų įnagiai,' prisidengusieji 
“liaudies vaduotojų” skraiste.

iki nesusmuks

“IŠTIKIMYBĖS” 
PAREIŠKIMAS

caroKitąsyk, prie Rusijos 
valdžios, valdininkai turėdavo 
įvairiomis iškilmingomis progo
mis, rodyti savo ištikimybę 
“Šviesiausiam viešpačiui ir im
peratoriui” carui. Per caro var- 
dbdienį bažnyčiose būdavo lai
komos mišios už “imperato
riaus” ir jo šeirąos sveikatą. 
Dabąr tq paties, tįk dar dides

Po šituo nusižeminimo raštu 
padėjo, savo parašus Salomėja 
Neris, K. Boruta, prof. šalčius, 
doc. Galaunė, sol. Grigaitienė, 
Tallat-Kęlpša, Mažeika, Bukša, 
prof. Gruodis, K. Korsakas, 
prof. Stasys Šimkus, Dr. Girdzi
jauskas, doc. Matulis, inž. Ko- 
lodnas, t>rof. Z. Ivinskis, Dovy
das Umru, Alperavičius, Žilio
nis, Zimanas, Gudaitis, S t. Žu
kas, Grybauskas, J. Jurginis, 
Jonas Šimkus, Kymantaitė, Jo
nas Marcinkevičius, Kelbauskas, 
Juozapaitytė, Lukošius, doc. 
Dagys, Tarbildienė, Julius Bu
tėnas, A. Bukas, Landarskis, 
V. Knyva, agr. Vazalinskas “ir 
daugelis kitų”.

Stambiausiųjų Lietuvos inte
ligentijos vardų čia visgi nėra. 
Iš mokslo žmonių čia matome 
tik vieną profesorių, Šalčių; o 
kiti tai — muzikantai, daininin
kai, publicistai ir kitoks mar
gas svietas. Kai kurie jų, gal 
būt, iš tiesų “myli Staliną” (to
kie, pav. yra Salomėja Neris, 
Alperavičius ir J. Jurginis), bet 
dauguma, be abejonės, buvo 
priversti pasirašyti, nes jie bi
jojo netekti duonos kąsnio ar
ba atsidurti koncentracijos sto
vykloje. Komisaras Dekanizo- 
vas juokų nekrečia. Jisai yra 
senas 'žvalgybininkas, Kaukaze 
išžudęs tūkstančius “nepakhisr 
nių” armėnų ir gruzinų. Todėl 
Stalinas jį ir nusiuntė “vaduo
ti” Lietuvą.

■ Liūdna, matant, kaip despo
tas verčia Lietuvos inteligentus 
bučiuoti nagaiką, kuri plaka 
Lietuvos liaudį...

; iįriMl.i r< >r iw !■>!■■«   

į Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrai.naudingos. ’

pasiekta laimė ne tik jam, 
ir visai žmonijai. Kiekvie- 
politikas tiki, kad jis vie- 
suprato žmonijos ligą ir
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LAPIŲ KRAŠTAS, JO GYVENTOJAI
Lapių kraštu vadinamas 

šiam ės Europon žemčs plotas, 
priklausąs Norvegijai, Švedijai, 
Suomijai ir SSSR. Jis apima 
Fenoskandiją (t, y. Skandina
viją, Suomiją, Kolos pusiasalį) 
ligi Norvegijos juros vakaruo
se, Barentso juros šiaurėje ir 
Baltosios juros rytuose.

Suomiškoji Lapių krašto da
lis beveik visa kalnuota; rusiš
koji žemesnė, turtinga miškti 
ir ežerų; norvegiškoj ir šve
diškoj yra daug uolų, gilių 
fiordų, ledų laukų, kalnų, eže
rų ir daug upių.

Senovėje, Kvareriniaro pe
riodo metu, Fenoskandija bu
vo apdengta 1000—2000 met
rų ledo plutos, kuri, pasitrauk
dama, paliko daugybę įvairaus 
didumo “duobių** — ežerų ir 
pelkių. Upės pasižymi netaisyk
linga vaga, sraunumu, slenks
čiais. Pvz., Janiskoski upės pir
mieji 35 km. nuo Inario ežero 
yra tikra slenksčių ir krioklių

No. 4567—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 
ir 48.

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

NAUJIENOS Pattens Dept.
173* SL Halsted SL, Ckdeafo, BL

dh Įdeda 15 centų Ir pttŠM

attiesti waa pavyzdi N<x ..... .

Mfaroa , „„ , per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresą*)

nfUMaa Ir

grandis, tuo tarpu tolimesni 90 
kilometrai susideda iš artimų 
tyro ramaus vandens ežerėlių, 
sraunios upės jungiamu. To
kios upės duoda galingą ir 
lengvai naudojamą energijos 
šaltinį. ,

Klysta, kas mano, kad Lapių 
krašte visada šalta. Paskutinis 
sniegas ištirpsta ir paukščiai 
sugrįžta gegužės vmėnesį.

Birželio pabaigoje, kai pir
mi uodų spiečiai užplūsta orą, 
čia prasideda vasara. Tuo lai
ku beveik du mėnesius saule 
šviečia dieną ir naktį, visi plu
ša, skuba, nes žino, kad netru
kus ateis ilgoji naktis ir sau
lės nematys aštuoniasdešimt 
dienų.

Vasaros esti trumpas ir daž
nai šiltos, žiemos — šaltos. 
Apie 40% kritulių iškrinta 
sniego pavidalu.

Lokiai, briedžiai, vilkai, lū
šiai, kurių kitados buvo labai 
daug, šiandien jau baigia nyk
ti.

Svarbiausias pajamų šaltinis 
yra žvejyba. Ežeruose ir upėse 
sugaunama daug brangių žuvų, 
kaip antai: lašišų, upėtakių, ly
dekų ir kt., o Norvegų ir Ba
rentso jurose — silkių ir men
kių. Žemės ukiu beveik nesi
verčia, nes sunkiai dirbamoje 
dirvoje tiktai bulvės geriau au
ga. Žymią vietą užima elnių 
auginimas. Elniai lapini duoda 
viską: mėsą ir pieną, drabužį, 
kol elnias yra — lapis vargo 
nežino. Apskaičiuojama, kad 
ten esama apie pusę milijono 
elnių.

Jų bandas prižiūri ypatingos 
veislės maži, šalčio nebiją, šu
nys. Vasarą elniai paleidžiami 
laisvai ganytis miškuose ir 
aukštumose, o rudenį patys vėl 
grįžta į savo sodybas. Maitina
si kerpėmis; ieškodami jų žie
mą ragais nukasa sniegą. Ka
dangi kerpės ne visur auga, 
tenka nuolat keisti vietą , jų 
ieškant, tad lapiai verčiami 
klajoti.

Spėjama, kad lapiai yra ki
lę nuo Altajaus ir Azijos vidu
rio. Jų kalba ugro-altajiška, gi
mininga estiškai ir vengriškai. 
Ilgus metus lapiai priešinosi 
Europos civilizacijai, gindami 
savo laisvę, žymus jų procen
tas išsigimė, daugelį nušlavė 
karai ir ligos. Dabar lapių 
kraštas retai gyvenamas: 0,7 
gyventojo vienam kvadr. kilo
metre. Iš viso ten 250,000 gy
ventojų.

Lapiai — paprasti, gerašir
džiai žmonės, čia smagus ir 
kalbus, čia tylus ir paniurę. Jie 
neskuba ir nesikarščiuoja. La
pis kelias valandas išsėdės prie 
ugnies, žiūrėdamas į liepsną, 
klausydamasis malkų sproginė
jimo, bet burnos neatidarys. 
Tačiau, kai pradeda kalbėti, 
ne tuoj baigia. Jie nepaprastai 
sąžiningi, vaišingi ir taikus 
žmonės. Vagystės tenai retas 
dalykas.

Dar nesenai jie buvo stab
meldžiai, tikėję dievą Ibmilį, 
žmonių ir dievų tarpininkes 
[Noeides, piktas dvasias Gufi- 
,farsus, gyvenusias požemiuose 
ir auginusias baitus elnius. 
Šiandien jie yra krikščionys, 
nors labai prietaringi,

Drabužiai pasižymi spalvų 
ryškumu jr įvairumu. Vyrai

dėvi ketuikampę kepurę, kuri 
atstoja įr priegalvį, žiemą visi 
vilki peaką, sunkiais elnių odos 
kailiniais.

Gyvena daugiausia kūgio 
formos palapinėse, dengtos? 
vilnoniu audeklu su elnių odo
mis.

Palapinės viduje esti pusant
ro metro skylė. Viduje visada 
kūrenama ugnis.

Į moterystę čia žiūrima kaip 
į prekybos reikalą. Svarbu ži
noti, kiek jaunasis ar jaunoji 
turi elnių, karvių ir pinigų.

SKRUZDĖLIŲ 
SANITARIJA

rųjųK nuostabus to ma
žo vabalėlio protingumas ir 
sumanumas, iš kurio ir žmogui 
ne gėda pasimokyti!

NUOTRUPOS

KORESPONDENCUA
=aap.,;i.n 1 ■ 

Winnemac, Ind.
Balčiūnų farmoje.

JACK SWIFT»

Apie darbščius žmones sa
koma, kad jis arba ji einą 
dirbą kaip skruzdėlės. Tą pa
tį galima butų pasakyti ir apie 
švarius žmones, nes joks gy
vas padaras nesirūpina taip 
apsišvarinti, kaip skruzdėlės. 
Skruzdės gyvena gausiais bū
riais; jei jos butų nešvarios, 
toks jų sugyvenimas butų ne
įmanomas.

Skruzdės pirmiausia rūpina
si būti švarios. Jų priekines 
kojytės turi tam tikrus nusi
valymo ar nusišvarinimo prie
taisus, kuriais jos labai, uoliai 
naudojasi— atsidėjusios valo 
ir švarina savo jaustukus (u- 
selius, kuriais skruzdės sužino
ir susikalba) ir kitas kimo

Kaip Didysis karas atsiliepė 
pragyvenimo kainoms

Karas labai smarkiai su
krečia ekonominį gyvenimą. 
Tą labai galima ryškiai matyti 
iš vokiečių paskelbtų statisti
kos duomenų.

Vienas svaras duonos prieš 
Didįjį karą Vokietijoj kaštavo 
14 pfeningių, karo metu 25 pf, 
ir infliacijos metu 260 miliar-* 
dų popierinių markių. Svaras 
miltų prieš karą kaštavo 20 
pf., karo metu 50pf.» infliaci- 
jos metu 290 miliardų popieri
nių markių.

Svaras mėsos prieš karą 
kaštavo 90 pf., karo metu 2 
markes, infliacijos metu 3200 
miliardų popierinių markių. 
Svaras sviesto L40 mark., karo 
metu 3 markes ir infliacijos 
metu 6,000 miliardų popieri
nių markių.

Analyzas parodo, kad žmo
gaus kraujas susideda iš 22% 
šlamančių skritulėlių ir iŠ 78% 
vandens-

Simas Balčiūnas kai ku- 
rieins chicagiečiams yra gerai 
žinomas, kadangi ilgokai Ghi- 
cagoje gyveno. Kai užėjo de
presija ir mieste sunku pasL 
darė verstis, tai jis nutarė pa
bandyti laimės farmeriauda- 
mas. Netoli nuo AVinnemac įsi
gijo savo farmą.

Pradžia Balčiūnams, buvo 
gana sunki, nes visko truko, 
Bet jua tolyn, juo laibau rei
kalai tvarkėsi- Ilgainiui jie 
prasigyveno ir liko visai pa
vyzdingi farmeriai. Užsiaugino 
jie gana gerų gyvulių, įsigijo 
visokiausių įrankių,— žodžiu, 
jiems nieko netruko.

Pavasarį Balčiūnienė išpe
rindavo visokiausių paukščių, 
—ančių, vištų, žąsų ir kalaku
tų. Kiek tų paukščių turė
davo, tai gal ir pati šeiminin
kė nežinodavo.

Draugams būdavo visada 
smagu pas Balčiūnus nuva
žiuoti ir ten dieną kitą pra
leisti. O kai kurie važiuodavo 
ir atostogų, nors Balčiūnai ir 
neturėjo busterių golfininkų

tarpe, kaip Tabor Farm.
Bet štai paskutinių laiku 

Bąlčiunus visokios nelaimės 
užgulė. Pavasarį Balčiūnas bu
vo rimtai susirgęs ir turėjo 
vykti į ’ Indianapolį bei ten 
operacijai pasiduoti. Vos spė
jo jis kiek sustiprėti ir grįžti 
į farmą, kaip apsirgo jo žmo* 
na. i

O kai nelaimės užgula, tai 
jau nėra jokio pasigailėjimo. 
Taip atsitiko ir su Balčiūnais: 
kai atsigynė nuo ligų, tai die
vaitis Perkūnas įspyrė į tvar
tus ir pavertė juos pelenais. 
Tuo metu gyvuliai .buvo lau
kuose, tad jie nenukentėjo. 
Tačiau drauge su tvartais liko 
sunaikinti padargai.

Sakoma, kad draugas bčdor 
je yra tikras draugas. Patyrę 
apie Balčiūnų nelaimę, rugsėjo 
1 d. surengė dvidešimt metų 
vedybinio gyvenimo proga 
baliuką- Dalyviai “pašventi
no“ kampinį akmenį, ant ku
rio bus atstatyti tvartai. O be 
tvartų, tiesiog neįmanoma 
farmeriauli, nes nėra kur gy
vuliai laikyti.

i
Susirinkusieji pas Balčiūnus 

smagiai laiką praleido ir tuo 
pačiu metu pridavė jiems 
energijos visas ištikusias ne
laimes nugalėti.

Iš savo pusės aš jiems irgi 
linkiu kaip galima greičiau

nuo visų bėdų atsipalaidoti.
.—Daly uis.
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“Lietuvių Diena” 
Ryan’s Miške

MOUNT GREENWOOD. — 
Štai svarbus pranešimas tiems, 
kurie dar nežino kur važiuoti 
ateinantį sekmadienį. Kviečiam 
juos dalyvauti SLA 178 kuo
pos išvažiavime — “Lietuviš
koj Dienoj“, kuri įvyks šį sek
madienį, rugsėjo 8 d., Ryan’s 
miške, prie 87th ir Western 
avenue. Bus dovanų laimėji
mai ir geras orkestras šokiams.

Bukit visi, nes maloniai ir 
gražiai praleisite valandėlę lai- 
ko tarp prietelių.
rauiiko ‘ Kontraktorius“ B. W.

Garsinkitės “N-nose”
BHilMiEFUi* C ROOFING AND !

SHEET METAL CO. |
S. Halsted St. VICtory ’

Stogus, rinas, stoglangius ir I 
sienų apmušimus.

Paisome beč ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas Pilnai 

apdraustas
*------------------------ .................... ✓

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kaulei
MUTUAL LIQUOH 
CO. — VVholesah
4707 S. Halsted Sv

Tel. Boulevarci 0014

dalis. Be to dar maža: skruz
dės rūpinasi švariai laikyti ir 
savo lizdus arba miestus, kur 
jos gyvena. Yra nuo seniai ži
noma, kad jos iš tų lizdų arba 
miestų rūpestingai išneša lauk 
savo žuvusiuosius draugų la
vonus ir sukrauna juos nuoša
liai į vieną krūvą; taip pat j- 
vairias maisto liekanas ir ki
tas atmatas.

Bet vienas tyrinėtojas pa
stebėjo dar vieną ligi tol nepa
tirtą dalyką: skruzdės po sa
vo lizdais išsikasa lavonams 
ir įvairioms kitoms atmatoms 
sukrauti patalpas! Po vienu li
zdu jis užtiko daugybę tokių 
patalpų, kuriuose rado šimtus 
ir net tūkstančius sudūlėjusių 
ir kirminų sunaikintų skruz
džių lavonų ir kitų atmatų. 
Tai buvę tikri skruzdžių kapi
nynai, iškasti ligi 9’0 m. gilu
moj po bendruoju lizdu. “Tuo 
tarpu, kai viršuje virte virė 
skruzdžių gyvenimas, kur jos 
vaikščiojo ir bėgiojo, tempė 
ir nešė statybos medžiagą ir 
grobį, maitino kokonus, davi-: 
nėjo įsakymus ir teikė žinias, • 
čia apačioj, toli nuo bendro 
triukšmo, dvelkė puvėsiai ir 
ramybė, kurią tik retkarčiais • 
galėjo sutrukdyti skruzdė-dar- 
bininkė, jai vienai težinomu 
urvu temdama savo draugo 
lavoną jį greta kitų palaidoti“ 
—poetiškai aprašinėja netikė
tai užtiktą skruzdžių kapinyną 
tyrinėtojas.

Kas galėjo paskatinti skru
zdės taip daryti, t. y. lavonus 
ir atmatas ne ore palikti, bet 
kasti į žemę? Tyrinėtojas spė
ja, kad sausas klimatas. Ka
dangi žemė po, ilzdu pasirodė 
sausa, tai skruzdės rado, kad 
daug patogiau laidojimo ir^ 
atmatų vietas turėti čiapat 
po lizdu, negu lavonus ir kitas 
liekanas nešioti iš lizdo augš- 
tyn ir ieškoti vietos jiems su
krauti žemės paviršiuje. Iš tik-

tt&A Ttlertls

m g Rasite, kad valgymo nie- 
V K tu stiklas ar du Pačios 
f įA Ghicagos Monarch Alus 
F f į paakstina apetitą, padidi- 

9 f na jūsų pasitenkinimą ge
rais valgiais ir padaro 
valgymą visiškai pasigė
rėtinu įvykiu.
Jei pažįstate gerą alų, mes 
jus raginame pamėginti 

Monarch ir tikime,, jus sutiksite,Pačios Chicagos 
kad jo skonis tikrai yra dalykas vertas apkalbėjimo 
—kaip tik tai ir daro dauguma Chicagos žmonių ku
rie myli gerą alų.
Taigi
pardavėjo ir

LAI JŪSŲ SKONIS SPRENDŽIA

kodėl dabar negaunate kartoną nuo jūsų

Gorite,

•W

ImrOėer
’ . ■ ----  ~ c

Monarch Brewinq Company u i

A VORTEX OF DIS’RAYS FLICK3 DOWN. 
WATER VANISHE5 INTO NOTHINQNE5$ 
AND 30 DOE3 THE TARGET, AG THE RAY3 
PI33I PATE EVERYTHING tN THEI R R4TH

Mount DON 
IN THB 

•MYSTERY." 
WHIZZE3 D0WN 

FROM THE 
5TRAT0-SPHERE 

TO TAKE. 
VENGEANCE 

ON THE 
DIN 5HAPE 
FLOATING 

IN THE 
DEPTH5.

1 O-tas Metinis Išpardavimas 
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS 
APŠILDYMAS

4 kambarių namui 

$212 
Pilnai 

Nereikia įmokėti
Op Mėnesiai 

išmokėjimui

WESTLAKE SUPPLY CO.
1300 W. LAKE STREET 

Monroe 4842-3-4

• FOTOGRAFAS

C0NRAD
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
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

Tel. CICERO 5306

C. & M. PA IIGA
DISTRIBUTOKS

Parduodam gerums) <r 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ
Vynai-Likieriai Garimai 

i visas mie«< lalis.

W. Roosevvii Rd.
CICERO. TLL.

Barčus
RYTINE RAIHO

VALANDA
iš stoties

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.

Subatomis nuo 8:30 iki 9:1 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
mušiką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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Į S T E I G TA S o MA R I J O S ® J U R G Ė L I O N I E N E S

Ir vėl prie darbo

Vaikas ir Mokykla
Rašo L. NARMONTAITĖ

Užsibaigė atostogos ir mo
kyklos atsidarė. Ir vėl prasidė
jo vaiko formališkas pamoki
nimas. Reikia vaikui iš naujo 
priprasti prie tvarkos. Tas jam 
bus lengva padaryti, jeigu jis 
buvo namie tvarkingai auklė
tas. Tam vaikui bus sunku pri
prasti, kuris betvarkiai namie 
gyvena ir kuriam tėvai duodi 
per daug valios. Toks vaikas 
būna išdykęs ir pats nori viski) 
tvarkyti, jis turi saumyl ngą 
pažiūrą ir nekreipia dėmesį į 
teises kitų mokinių.

Naujas terminas ir nauja 
k asė yra vaikui naujas paly
timas. Jis pripranta prisitaiky
ti prie naujų sąlygų ir taip p i- 
s.mok na kaip gyvenime prisi
taikyti. Gal pereitais metais jis 
buvo klases koks d.dvyris ar 
vadas, šiais metais jis randasi 
klasėje, kur yra daug daugiau 
gabesnių vaikų, ir jis turi sun
kiau dirbti, kad galėtų juos pa
sivyti arba pralenkti. Šiais me
tais jis negali va.kščLti pa i- 
pa.ęs, nes jam rei.ua sunkiau 
dirbti. Ir taip darant pfsi.ob.i- 
l.na jo chara.teris.

Kims vaikas paie.na namo 
ir verkia, kad nauja mokytoj i 
jam ne^at.iiAa ir prašo mot
uos grįžti pas pirmą mokyto

T

MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

—Keisti laika; mus užklupo, 
mamyt. Kur tik e.ni, visur te- 
g.rm ka.bv.nt, pilni laikrašžiai 
žin.ų ir įaiiio naujienos vien 
išimtinai karo žinių perpildy
tos. Nors mes čia gyvendami 
dar ir nejauč.am tiesioginio 
pavojaus musų gyvastims ar 
turtui, bet viską girdint ir ma
tant prisiruošimus ir musų ša
lies apsaugai, tarytum junti, 
kad nepoilgo ir mus užklups ta 
baisi nelaimė, kaip koks ura
ganas, kurs viską pakeliui nai
kina.

—Taip, dukrele, kurs viską 
pakeliui naikma, su tuo tik 
skirtumu, kad uraganai paiei
na nuo gamtos sufoimavimo, 
kuri nesivaduoja gailestingumo 
jausmu, gi karus sukuria pa
tys žmonės, kurie iš prigimties 
yra apdovanoti išmintimi ir 
sugebėjimu gyvenimo reikalus 
tvarkyti taip, kaip jiems patin
ka, ar taip, kaip kitiems ar vi
siems patiktų. Bet, deja, tarp 
geros valios žmonių, kurie vi
sados atsimena posakį: Neda
ryk to kitam, kas tau negera
— ir jį gyvenime praktikuoja
— atsiranda daug didesnė dalis 
piktų žmonių, kurie dėl gar
bės, pirmenybės ar kraugeriš
ko pašaukimo kelia pasauly 
neramumus, sukuria didžiau
sius karus, kur žūsta milijonai 
jaunų gyvybių, paliekant kitus 
milijonus našlaičių, skurdo ir 
vargo globai. Paverčia gražiui) 
civilizuoto žmogaus protu ir 
rankomis pastatytus rumus į 
krūvas gružų, derlingas lygu
mas ir gražius gėlynus į gilio
mis duobėmis išknaisiotus, gra
natų išneštus urvus. Ir kodėl 
taip turėtų būti? Nejaugi ir 
tiems rustiems žmonėms nebū
tų gražiau žiūrėti į taikų ir 
malonų gyvenimą? Čia gal dau

ją, kuri jį geriau myli. Tėvai 
susinervina, nori vaiką paten
kinti. Bet nereikia rūpintis. Ši
toks atsitikimas yra paprastas. 
Iš pradžių vaikai nepatenkinti 
liauja mokytoja, nes jie yra 
pripratę prie senosios ir labai 
nemyli mainyti tvarką. Bet už 
poros arba trejeto savaičių vai
kas nenorės prisipažinti, kad 
jis naujos mokytojos pradžioje 
nemėgo. Jis nenorės, kad jam 
butų dagi primintas tas faktas. 
O pabaigoje termino ir su nau
jąja nenorės skirtis.

O gal vaikui nepatinka, kad 
šį terminą kitas vaikas išrink
tas kaipo pagelbėtojas toms 
pareigoms, kurias pirmiau at
likdavo- Iš pradžių vaikas pyk
sta, ir gal pešasi su savo kori
ji Urentu. Bet ir tas praeina ir 
vaikas kreipia dėmesį į kitus 
dalykus, kaip jis daugiau su
pratimo įgyja. Jis tada randa 
kitą sritį, kurioje gali pasi
reikšti savo gabumais ir asme
nybe.

Visi šitie patyrimai pamoki
na vaiką, kaip prisitaikinti vi- 
suomen.škam gyvenimui ir 
kaip gyventi žmoniškai. Tas 

j prisitaikymas prie socialiu gy- 
veninio yra gal svarbiausia ir 
pagrindinė lekcija, kurią mo
kykla stengiasi įskiepyti moki
niui.

NAUJIENŲ-AĘME Photo
EAST ST. LOUIS. ILL. — Mary Lynu ir Marion Lee 

Wild labiausiai panašiems dvynukės, kurioj ,, dalyvavo 
tarptautinėje d.vyiiulUų konvencijoje. • - ■■LIAUDIES RAŠYTOJA ŽEMAITĖ n

giausia jiems rupi pakeisti val
dymo formą. Sutrempti demo
kratiją ir visam pasauly įvy
kinu diktatorišką valdymo for
mą ir šiand en, dukrele, kas 
kovoja už demokratiją, kovoj i 
kartu ir už musų laisvę, kovo
ja kartu ir už Lietuvos nepri
klausomybę.

— Žinai, mamyt, dar aš vis 
negaliu priversti save manyti, 
jog Lietuva jau nuo kitų pri
klausoma... Kad ją net nuo že
mėlapio nuėmė. Rodos, taip 
skaudu ir negarbinga. Saky
tum, kad lietuvis taip butų že
mas nesusipratėlis, kad jis tu
rėtų kitam vergauti. Klausti 
kito, ką jis gali ar negali dary
li. Aš nekartą, mamyt, pagal
voju, kaip tie Lietuvos žmonės 
gali viską pernešti. Juk jiems 
ten turi būti labai skaudu, 
daug skaudžiau negu mums, 
nes jie viską mato.

—Taip, dukrele, tai lieluvių 
tautos tragedija. z

Maistas
▼ėda MORTA BUGIENI

Pyragas Su 
Persikais

2 puodukai miltų
% šaukštuko druskos
4 šaukštukai baking miltelių
1/3 puoduko riebalų
1 gerai suplaktas kiaušinis 
2/3 .puoduko pieno 
1 šaukštas cukraus 
Persijok miltus, etc., ir sumaišyk 

gerai su riebalais. Pridėk suplak-, 
tą kiaušinį, pieną ir gerai sumai
šyk. Lengvai suminkyk. Padalink 
tešlą į dvi dalis ir sudėk į aštuo- 
nių colių keptuvą. Pirmą dalį tešlos 
įdėjus, ištepk sutarpintu sviestu ir 
uždėk antrą. Ją taipgi ištepk svies
tu. Kepk apie 25 minutes 425 laips
nių karščio pečiuj.

Tešlą taipgi galima išdalinti į

Nubliurusi mama knygas rašo!

Š. m. gegužės mėn. 31 d. su
kako 95-ri metai nuo Žema’tės 
gimimo, žemaitės vardą, tikiu, 
daugis jau bus girdėjęs. Tai 
viena iš žymiausiųjų musų tau
tinio atgimimo laikotarpio ra- 
šytoja, glaudžiai susijusi su so
džiumi, su kaimo žmonių var
gais vargeliais. Nors Žemaitė 
ir buvo kilusi iš bajoriškos šei
mos, tačiau

savo rastuose ji apras nėja 
daugiausia tik sodžiaus 

žmonių gyvenimą
(visuose jos raštuose mes ga
lime užtikti vos vieną kitą ap
sakymėlį, kuriame aprašinėja
mas ne kaimo gyvenimas, bet 
miesto; tačiau šitie Žemaitės 
apsakymėliai taip literatūriniu 
atžvilgiu, taip pavaizduotos 
tikrovės atžvilgiu yra žymiai 
silpnesni, blankesni). Bet užtat 
sodžiaus gyvenimas jos raštuo
se atsispindi kaip, veidrodyje*. 
Pradėję skaityti Žemaitės raš
tus, mes pasijuntame įžengę į 
samanotas bakūžes, kuriose gy
veną žmoneliai turi begalybes 
rūpesčių, vargsta didžius var
gus, o džiaugsmo, linksmybės 
valandėlės retai kuomet teat
lanko. O daugelyje jos apsaky
mėlių mes pamatome net tokį 
gyvenimą, kuris beveik niekuo 
nesiskiria nuo buvusių bau- 
džiaun’nkų gyvenimo: anksti 
keldami ir vėlai gulti eidami 
per visą savo amželį vargsta, 
pluša žmoneliar, kad juodos 
duonos kąsnelį užsidirbtų (bet 
ir tos nevisuomet teturi), kad 
savo vaikus rūpesčiuos rupes- 
tėliuos išaugintų.

mažus biskvitus.
Juos iškepus, perskirk ir vidun 

sudėk sutrintus pasaldintus ir at
šaldytus persikus, taipgi uždėk ant 
viršaus. Paduok stalan su tiršta ne
plakta grietine.

Ir pats Žemaitės gyvenimas 
mums labai artįmas. Žemaitė 
gimė
1845 met. žemaVt’jcj, Plungės 

parapijoj, grafo Pliateriu
Bukant'škės dvarelyje.• ■ <

Jos tėvas, Ben.esevičius, tarna
vo tame dvarelyje ūkvaizdžiu. 

i Tėvai, Benesevičiąi, laikė save 
bajorais ir, kaip visi ano me
to bajorai, šelnąpje kalbėjo tik 
lenkiškai. Vaikus taip pat auk
lėjo lenkiškoj dvasioj. Tuo bil
du ir jų duktė Julija, vėliau ta
pusi musų rašytoja Žemaite, 
Lenkiją laikė savo tėvyne.

Tačiau Benesevičiai buvo ne
turtingi žmones, todėl Julijos 
daugiau pamokyti neįstengė: ji 
namuose iš tėvo išmoko skaity
ti ir rašyti (žinoma, lenkiškai), 
ir tai buvo jos visas mokslas. 
Tačiau tėvų namuose kartkar
tėm s atsirasdavo viena kita 
knyga, kurias Julija labai mė
go sakityti. Skaitydavo dau
giausia lenkiškas knygas, bet 
pasitaikydavo ir viena kita že
maitiška (žemaitiškai kalbėti 
Julija pramoko iš kumečių vai
kų, su kuriais kartu žaisdavo, 
bėgiodavo). Tuo budu drau
gaudama su kumečių vaikais
žemaitė jau nuo pat mažens 

pažmo liaudies gyvenimą,
kurį vėliau taip-spalvingai savo 
raštuose atvaizdavo.

Kilus 1863 mt. sūkil mui, Ju
lija visa širdimi užjautė sukilė
liams. Vos) 18-kos metų Jul ja 
gabena į mišką sukilėliams val
gį, drabužius, slaugo sužeistuo
sius, suteikia įvairių žinių apie 
rusų kariuomenės žygius.

Po suk limo Julija pastojo 
tarnauti į Džiiiginėnų dvarą, 
netoli Telšių, kuriame baudžiau- 
riihku buvo Laurynas ŽymoA1- 
tas. Su juo Julija susidraugavo 
ir už jo vėliau ištekėjo. Juodu

nusipirko šiokį tokį ūkelį. Ta
čiau abudu buvo neprityrę, ne
mokėjo rinkamai ūkininkauti 
todėl, anot pačios Žema.tės, “u- 
kyj.e pasiju tom, kaip žirginiai 
arkliai, pakinkyti į arklą; neži
nojom kur suktis, į kurį gal) 
vagą varyti. ’ v.

Todėl iš ūkio j.e persikėlė Į 
Užvėnų sodžių, Lž\enč.o valse., 
kur buvo Povilo Višinskio tė
viškė. Pov. Višinskis tuo metu 
mokėsi gimnazijoj. Per atosto
gas jis atvažiuodavo namo, ir 
Julija Žymantiene su juo susi
draugavo. Mat, J u ija mago 
mygąs, kurių Višinskis jai at
veždavo ir duodavo pasiskaity
ti. Atveždavo ir littuvš.vųių 
draudžiamųjų laikraščių—“Au
šros”, , “Varpo”, “Apžvalgos’ 
numerių.

Žemaitė su jaunu įkarščiu 
griebėsi knygų ir laikrašč.ų. Ir 
taip loji senutė kaimo bobelė, 
jau turėdama apie 50 metų am
žiaus, naktimis (nes dienomis 
laiko nebūdavo: vaikai, valgio 
gaminimas, visos šelm įlinkės 
pareigos ir 1.1.) sėsdavo prie 
mažytės, rūkstančios lempelės 
ir skaitydavo lietuviškas kny
gas, laikraščius, skaitydavo net 
iki išauštant.

Višinskis buvo jai lyg kok > 
mokytojas: jai patardavo, pa
aiškindavo. Ir žemaitėj įvyko 
didelis pasikeitimas: ji susido
mi naujuoju gyvenimu, susido
mi knygomis, susidomi litera
tūra ir . . . nutaria pati pamė
ginti ką nors parašyti.

ir vėl kėdosi Juiija Žyman
tienė |pi;ib rukštanšios lemputė j 
ir ,-rašė apsakymeų. Taip gimė 
pirmasis jos apsakymėlis “Pirš
lybos”. Tą savo apsakymėlį Ju
lija atidavė Pov. Viš n kini, tuo 
metu jau Petrapilio univeis te- 
to studentui. Paskaitęs “Piršly
bas” Višinskis ragino Juliją ir 
toliau rašyti. O įduotąjį apsa
kymėlį, jis išsivežė ir kitais me
tais atvažiuodamas atostogų at
vežė jį jau atspausdintą viena
me kalendoriuje. Apsakymėlis 
ištaisytas, pavadintas nauju 
vardu “Rudens vakaras”, o pa
čiai rašytojai sugalvotas s’apy- 
vardis žemaitė. Pačiai žemaite, 
ir jos vaikams tai buvo tiesiog 
stebuklas: nušliurusi mama
knygas rašo!

Tačiau vyras tuo nesidžiaugė, 
nes “per tuos niekus esą gali
ma įkliūti”.

Ir taip Julija Žymantienė nuo 
to laiko virsta žemaite. Reikia 
pažymėti, kad net bendrai lite
ratūros istorijoj tai yra gana 
įdomus reiškinys, kad žila, nu
šliurusi, vos skaityti ir rašyti 
temokanti kaimo bobele, susi 
laukusi jau 50 metų amžiaus 
(kai kitos kaimo bobelės tuo 
metu jau tik poterius kalba ir 
rengiasi anam gyvenimui), pra
dėtų rašyti ir pataptų net žy
mia rašytoja.

Tačiau rašyti Žemaitei nebu- 
. o lengva, nes ūkio darbai ją 
/Įsu sunkumu gulė. Daugiausia 
rašydavo ji vakarais, atlikusi 
nuo sunkių dienos darbų. O čia 
vyras dar vis nuo'at prikišda
vo, kad ji užsiima niekais, kad 
vargsta be reikalo, dėl ko dar 
ir nukentėti galima.

Tačiau Žemaitė plunksnos 
nebemetė. Ir taip prie rūkstan
čios lemputės ėmė gimti vienas 
po kito žemaitės apsakymėjiai.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
“Hm, hm,” šypsos tėtė pa

tenkintas. Pagirk Tadą, ir gali 
daryti su tėte ką nori. Deja, 
nei naujos suknelės nei skry
bėlaitės man tuo tarpu nerei
kėjo (nors, tiesą sakant, tėtė
visada pats pirmiau pasiūlo ką 
nors pirkti, negu man ateina 
noras ką nors naujo turėti).

“Atsimink, dešimtą išvažiuo
jam- Ir kad visoki skarmaliu- 
kai. pyragiukai ir kiti galai 
galiukai butų iki to laiko veži
me.”

“Klausau!” atsakau kariškai, 
imituodama Tadą, kas vėl pri
verčia tėtę susijuokti.

Bet tarp “klausau” ir “pa
darau” yra labai didelis skir
tumas, kaip sako neva filoso
fai. Taip ir nuo dešimtas, kada 
turėjom išvažiuoti, iki to laiko, 
kada iš tiesų palikom kiemą, 
išėjo visos valandos skirtu
mas. O tai dėl to. kad atsitiko 
mažas įvykis. Bet . .. praleisiu 
tą kol kas ...

žodžiu, nuvažiavom pas 0- 
nute penkiese: tėtė, Tadas, Ja
nonis, profesorius ir aš. Sve
čiu buvo daugybe, visi links
mi, visų nuotaikos pakilusios 
iki debesų. (Tiktai įsivaizduoja- 
,mp, >nes visi žiną, kad šv. Ona, 
šeimininkių .patronas, nedarys 
sarmatos leisdama nepraus
tiem debesiūkščiam valkiotis 
po dangų per tokią šventę —■ 
taigi visi buvo švariai sušluoti 
į pono Dievo1 užkrosnį.)

Tokiom aplinkybėm esant, 
galima suprasti, kad buvo ir 
atsitikto visako, kas aprašyti 
neįmanoma. Turėčiau aprašy
ti tą puikią dieną, tas visas 
dainas, aidėjusias miškely ir 
paupy, tas švelnias, liūdnas 
melodijas, taip svajingai nutei
kiančias, ir staiga, pačiam di
džiausiam įsisvajojime, koks 
nors šposas, visų nuotaikas 
perverčiąs aukštyn kojom, —• 
ir. juokas lyg krioklys, lyg fon
tanas, čia krintąs, čia kyląs, tai 
gęstąs, tai vėl įsiliepsnojantis. 
Net kaži kas pastebėjo, kad vi
si mes gyvensime ne trumpiau, 
kaip po tūkstantį metų. Kodėl? 
—Kadangi juokas ilginąs gyve-

GERB. Naujienų skaityto- 
jog ir skaitytojai praiomį 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, karite 
skelbiasi Naujienose.

Sonja

(Iš Vandos dienoraščio)

nimą. Kaip bematant, ši min
tis sukėlė daug naujų kalbų 
apie busimuosius Matuzalius—* 
ir naujų juokų.

Ir vėl reiktų aprašyti mus 
šokius ir žaidimus vakare. 
Švelniuosius, kai užmiršti pa
saulį sukdamos garsų sūkury, 
kai viskas pranyksta, tik su" 
kies. skrendi, kyli, kaži kur į 
erdvę, į beribę ir—stok—ten 
dar yra ir kiti šokiai, laukiniai, 
triukšmingi, tiesiog pašėlę! 
Kai Tadas komanduoja “pir
myn, atgal, ratelis, krepšelis, 
mergaites lig lubų, ir tt. ir tt.” 
—tai, rodos pati Jaunystė, Lai
mė ir Džiaugsmas sukasi to 
mirgančio, judančio, klegan
čio jaunimo vidury!

Turėtumėt matyti tas žiban
čias akis, degančius veidus, 
j nokiančiąsias burnas, trypian
čių tekančių kojų mišinį — ir 
negalėtumėt ramiai šalia sto
vėti. Ir vyresnieji, “seniai”, ne
beištveria: mamas, tėtės, dė
dės, dėdinos, bobutės — visi 
jau šoka.

Senis bobą apkabinęs, 
Jaunas dienas prisiminęs, 
šoko, trypia, tra lia lia; 
“Smagu šokt su mergele!” 
Žiūrovais lieka tik paveiks

lai ant sienų ...
Pagaliau Tadas surinka: 

“Vvrai lenkias iki žemės ir dė
koja už šokį” — jie lenkias 
visu moterų, senų ir jaunų, 
klyksmui ir pasitenkinimui, 
lenkias iki žemės, nes Tadas 
kariškis, o kariškos komandas, 
deja, pildomos pažodžiui.

Kai visi pavargę, sušilę, į- 
raudę ir laimingi sukrinta pa
silsėti ir minutei girdėtis tik 
“ai, oi, šilta, langus, duris” 
(nors seniai viskas, kas buvo 
galima atidaryti, atidaryta),— 
tėtė randa reikalo pastebėti:

“Vaikai, vaikai, ką jums tos 
nekaltos grindys padarė? Su
laužysit!”

“Niekai!” sušunka kaži kas, 
“vestuvėms bus naujos!”

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurk 
garsinasi 

“NAn.nrwT’
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APIE LIETUVĄ, APIE RUSUS IR RYMO 
POPIEŽIŲ, KURIS LIETUVIU NEUŽTARIA
— Trijų Cisero Parapijonų Pa'sikalbčjimas —
Betras.— Labas vakaras, Jo

kūbai.
Jokūbas. — Labą, labų, 

no mieli bičiuliai. Na, kur 
ilgai buvota pražuvę?

Petras. — žinai, Jokūbai; dk- 
dar per vasaros karščius buvau 
išvažiavęs ant vakacijų. Todėl 
ir pats save nebeturėjati progos 
ateiti. Bet dabar parvykęs va
kar susitikau JonU. Jis labai 
susirūpinęs dėl to, kad tušai 
pavergė musų tėvyrtę Lietuvą. 
Sako, tie sliskidi užgyriė lietu
viams vartoti Savo vėliavą ir 
giedoti Lietuvą tėvynę musų. 
Nors dar lietuviškus laikraš
čius visus neuždarė, tdčiau vi
sus likusius pavertė kothuriiš- 
tų propagandos įrankiais. Jie 
taipgi paskelbė, jog visi lietu
vių pastatyti fabrikai, namai ir 
žemė yra nebe lietuvių, bet 
priklauso jų viršininkui Stali
nui. Ką tu mimai, Jokūbai, ar 
begalės kada tiors Liettiva ihi- 
liuosuoti iš tds vergijoš?

Jokūbas. — Taip, mano mie
las Petrai, ši vasara buvo la
bai nelaiminga Lietuvai ir vi
soms mažoms tautoms. Kaip 
jau žinota, Hitleris pradėjęs 
karą rugsėjo Liną, 1939 me
tais, prieš Lenkiją, iki šiam 
laikui užkariavo Lenkiją, Nor
vegiją, Olandiją, Belgiją, Luks- 
semburgą ir net galingą Ffhii- 
ciją. Be karo, vien tik grąsini- 
mais užgriebė Austriją, Čeko
slovakiją, musų Klaipėdą ir 
Daniją. Todėl, suprantama, 
Hitlerio draugas Stidinds įsižili- 
rėjęs, kaip vokiečių ndclartls 
lengvai vyksta mažesnes tau
tas pavergti, irgi grasinimais 
užpuolė PabaltijOš rriažas rės- 
publikas. iš sykib darė nėvit 
sutartis dėl savitarpinio apsi
gynimo, bet kaip* tik koją įkė- 

:nle,’ tkf visTls sdvo ptisiuly'tds Ir 
padarytas šiitaftis pfthdikitid, ir 
pradėjo po prievartą tuos kraš
tus sovietinti.

Kaip Lietuva išsIHUbslibš
Lietuva, Latvija ir Estija te

galės išsiliuosuoti iš Rusijos 
nusususių komisarų vergijos 
tik kai Anglija nugalės Vokio-

hid- 
t&ip

Jonas. — Na, tai kaip ta 
musų Lietuva pasiliuosuos iš 
rusų, juk anglai su rusais ne-

Jokūbas. — Taip, nors 
bar anglai su bolševikais ir 
kariauja, tačiau Rusijos komu
nistų valdžia susmuks.

Jonas. — Nesuprantu, kaip 
tokia milžiniška galybė gulėtų 
sugriūti. Juk nisU bUlŠėVikdi 
turi tūkstančius aeroplanų, 
tankų ir milijonus gerai išla
vintų kareivių. Krtlp tdi ViŠkhfe 
gali susmukti?

Jokūbas. — Mano mielas Jo
nai, jei tu pažvelgei į istorijų, 
tai pamatysi, kiek daug tokių 
pat galingų ir tvirtų imperijų 
sugriuvo. Babyloniečlų, ašiHfe 
čių, egiptiečių, fomėnų vi
sos buvo savo laiku galingos 
ir didelės tautos, tačiau šian
dien apie jas tik istorijoje skai
tome. O*kad ir mūšų laikų to
kios imperijos kaip Napoleono, 
Kaizerio, Rusijos caro, Austro- 
Vengrijos, visos dingo po pra-

da- 
ne-
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Jie užgrobė, 
savo užka- 
0 LietUVoš

eito Didžiojo Pasaulinio karo. 
Tas pats atsitiks ir su šiandie
ninėmis Hitlerio, Mussolinio ir 
Stalino imperijomis. O jos su
grius dėl to, kad ten hėrd lais
vės, kdd tbsd diktatorių Valdb- 
irtdse šalyse viešpatauk baisi 
vergija. Vienoje vienokia ver
gija, kitoje kitokia, bet visosė 
mažlifhos yra baisiausiai pef- 
sekiojftmos, iŠnaudbjartibs ir 
niekinamos.

Žiūrėkime, kas dabar dedasi 
mtisų sėttoje tėvyhėje Lietuvo
je. Jtik riisų bolševikai buvo 
padarę sutartį su Lietuva, pa
žadėdami apsaugą, plačiausių 
autonomiją, nesikišti į Viduji- 
rtius Lietuvos fėikallis. O ką 
dabar jie daro? 
pavergė Lietuvą į 
riautą pfovincijų.
piliečius apiplėšė, dpVogė, pa
darė beteisiais Vėrgalš. Ką j 16 
padarė su Lietuva, tą patį pa
darė sd Latvija lt Estija. O 
įtik tokia padėtis IiegalėS tęstis 
dfesėtkus metų:

Revoliucijos
Kaip tik Italija ir Vokietija 

bus tižlektihai nlivafgintds, tai 
ar vienoje ar kitoje kils revo
liucija. Jų abiejų diktatoriai, 
Hitleris ir Mussolini, bus pra
šalinti. Abiejose turės atsistelg- 
ti detndkratiškoš valdžios. Vo
kietijos it Italijos diktatorių 
užkariautos mažosios valsty
bės pasiliuosuos. Ot, tada ateis 
eilė ir Rusijos bolševikų ka
ntiškai Stalinui. Jis eis vel
niop taipgi; Rtisijbs žihdhėS ir 
kareiviai irgi sukils ir nuvers 
tą baisųjį despotą. Ir kada tas 
įvyks, tai Pabaltijos mažosios 
taūtoš atšleigs sdvo rtfepfiklali- 
sdttiybfes. Lietuva it Vėl pasi
liuosuos iš tos baisios vergijos, 
į kurių ji dhbar per apgaulę 
pdpdblė;

Lėtrdš; — Ttl, Jokūbai, ge
rai aiškini šį klausimą. Duok, 
bieve, kad lik greičiai! įvyktų 
tos revolilieljbš ii; Lletttvd pa- 
siliuosuoių iš tų džijatų Vergi
jos.

Jonas. — Man irgi aptinka, 
Jokūbai, tavo gvildenimas šio 
kiaušinio. Lėt tndh pHsiihėha, 
kaip buvusi Lietuvoje šiheto- 
nos valdžia, buvo užrašiusi vi
są Lietuvą Romos katalikų baž
nyčios Saldžiausiai Jėzaus Šir
džiai. O štai dabar, kada bol
ševikai tižpudlė Ir pdvėrgė Lie
tuvą; tai tos fofftiŠkbs brtžtiy- 
čios galva, popiežius, anei žo
džio nesakė, neužtarė lietuvių 
Rbirio’S katalikų, ir jokio pro- 
lėštd nepareiškė sbViėtų ftUSi- 
jai iiž tokį begėdišką pasielgi
mą. Atsimenu, kai Stalinas su 
Hitleriu pasidalino Lenkiją ir 
pradėjo tėtdrižubti jos gyVeii- 
tojus, tai popiežius išnešė prieš 
tai griežtą protestų. O dabar, 
kada lietuvius, tdip pat fbihiš- 
kus katalikus, užpuolė ir pa
vergė, tai tas teisingasis Ro- 
rtidš katalikų bažhyčidk galva 
an6i žodžio netarė. Lyg bliiU 
nieko neatsitikę.- Sakyk, Jokū
bai, kodėl tas lietuvių romiš
kų kunigų vadinamas šventas 
tėvas popležihs Ihip nfelygidi 
elgiasi? Lenkus užsistojo, o 
lietuviai, kurie užsirašė popie
žiui su* siela if kimu, tai jis 
net ausies itekreipia į lietuvių 
prašymus.

Popiežiaus ausis
Jokūbas. — Mano mielas Jo

nai, tas yra tikra teisybė, kad 
komos popiežius Visai nei au
sies nekreipė dėl Lietuvos pa
vergimo. Taip yra dėl to, kad 
Lietuva ? yra maža tauta, tik 
apie 2l/2 milionai gyventojų. 
Turi žinoti, Jonai, kad Romos 
popiežiai visados ėjo senovėje 
su galingomis, didelėmis tauto
mis. Taip jie dftro ir šiahdien. 
Kaddrigi LefikijU pffeiplėšuši 
svetimų žemių gyrėsi turinti

net 35 milionus gyventojų, to
dėl ir popiežius buvo jai prie
lankesnis ir už lenkus užsisto
jo. Dėl lenkų jis ir protestliš 
siuntė Hitleriui ir Stalinui.

Petras. — Ne tik dabartinis 
popiežius Pius XII nieko nešti- 
kė kai rusų bolševikai užgro
bė ir pavergė Lietuvą, bet jis 
ųepripažitiu Lietuvai Vilniaus, 
kfti jis buvo grąžintas Lietuvdk 
O nepripažino dėl to, kad Vil
nių savinasi lenkai. O lenkaitis 
kaip pirmbuvusis popiežius, 
taip ir dabartinis, visados pa
taikavo lt jų norus pildė, b 
hetuvidš, liaip jo pirmtakundš, 
tdip ir dabartinis, ignoruoja 
niekina.

JdftubdŠ. — Tikrai gerai pd- 
sakdj Pėtrdi. Taip ir yra. O 
žlttFėkitė, lietuvių Romos kąth- 
likų bažnyčios kunigai yra tiėk 
spltri) arba nuduoda tokie esti, 
kdd jie to viso nemato, ir j to
kio pi’otėšlo popiežiui nepareiš
kia. Ne tik jie protesto priėš 
tokį popiežiaus pasielgimą ne
pareiškia, bet, priešingai, lie
tuviai romiški kunigai liepia 
savo ganomoms avelėms mels-, 
tis už tą popiežių. Liepia mels
tis už tą popiežių, kuris lietu
vius katalikus hėužstoja, kil
os lietuvius pfihiekina ir nelai
ko lygiais savo vaikais su kitų 
tautų tikinčiais.

Čia turi ta atminti, kad dh- 
bartinis popiežius Pins XII nėi 
žodžio nesakė Hitleriui, kai jis 
užgrobė musų Klaipėdą. Bet j iš 
greitai išnešė protestą kai Hit-

Vienu žodžiu, dabartinis popie
žius nebuvo ir nėra Lietuvos ii* 
lietuvių draugas bei užtarėjas:

Jonas. — Tai kodėl‘tie mušu 
liėitiviai ftdihos katalikų baž
nyčios kititigUi taip karščiuoja
si, kodėl liepia savo avelėnis 
hielstiš Už tokį popiežių, kuris 
mažų tautų, nepaiso, negina j U, 
beužstoja?

Jokūbas. — Kadangi jau vė
lus vakaras, tai ‘šitą klausimų 
aš judviem paaiškinsiu kitą šes- 
thdlėiiį: šį vakdfrą aš jau jd 
ncšįiėSiii išVifbžytl.

Petras. — Na, labai ačiū tad; 
Jokūbai, už taip gražų pasikal- 
bėjihiU; Lik syeikhs.

Jhkiibaš;
mano mieli 
kita užsukti kitą šeštadienį.

Cicero Jokūbas.

— Likita sveiki) 
draugai. Nepamirš-

Padėka Už Aukas 
Jono šiušos 
Laidotuvėms

TurtoMirė Nepalikęs Giminių,
Rugpiučio 24 d., šv. Kazimie

ro kapinėse buvo palaidotas Jd- 
nas Šiuša. Kadangi velionis 
turėjb giminių, tai jo buvd- 
siam draugui Kostantui čepd- 
levičiui teko rūpintis laidotd- 
VėttiiS; Velidhis jokio turto 
paliko: Laidotuvių išlaidos 
vo padengtos aukomis.

Štai adkavę draugai:
. i. Lalas—$5.00

Po du doleriu aukavo:
P. Millfer, J. Klovas, 
Leonas.

nė- 
bd-

F*.

Po vieną dolerį aukavo:
O. Mikuškienė, J. Gumaii- 
skas, B. Vaičiūnienė, K. 
Vaškelis, A. Lalas, Butkuj 
K. Labinąs, L Labažinskiš, 
I. Slonksnaitis.

Smulkių aukų buvo 80c. Vi
so susidaro $20.80.

Darbininkai dirbtuvėj, kub 
velionis kadaise dirbo, suaukd- 
vo $37.60. Kruopiškių Progre
syvia Kliubas aukavo $31.6(1. 
Tokiu budu viso laidotuvių iš
laidoms padengti aukų susidū
rė $90.00, už ką tariu nuoširdi 
žiausią ačiū.

Toliau dėkoju gerb. klebonui 
kun. Vaškevičiui už nuoširdtj 
patarnavimą; laidotuvių direk
toriui p. 
šiams ir 
lyviams.

Lekavičiui, grabnęį 
visiems laidotuvių dai

NAUJIENOS, Chicago, UI.

VAKAR CHICAGOJE I>±ŽKalb,,s
• Chicago karo dlstHKtb 

viršininkas Įeit. gen. Stanley IL 
Ford vakar paskelbė, kad ge-į 
nerolo rdftga btivd šiiteikta pul
kininkui Chatlės H. Bonesteel, 
(Jistrikto generalio štabo virši
ninkui.

fe Nežiiiomi piktadariai gat
vėje užpuolė namo einantį alu- 
dininką Gus Newmann ir atė
mė $187 — dienos įplaukas. 
Newmann \ užlaiko alinę prife 
ČUrk ir \VFithwood avenue, b 
gyvena ad. 28Š7 Ėiirting st.

fe Chicagos mokyklų Supe
rintendentas Johhšon skelbia, 
kad riėirUkuš viešosios High 
school mokyklos įves popieti
nius ir vakannfus kursus aitia- 
LftlUkatttS IRviiiti; Dtioš fAmci- 
kdš avmftjbj; trtdtalb darbuošd, 
ttfėhitėkttirOjr * btaižymfe, ėtė;, 
pd 30 valaridų kas savaitę. Stu- 
dth'ai lafiką ktifsuS bUS aprū
pinti darbais karo pfatttortėsė.

• 7-i Chicagos precinktai 
nori įvesti blaivybę savo ribose. 
Miesto klerkas Schreiber skel
bia, kad tie precinktai atiduok 
klausimą savo balsuotojų refe- 
rendumtii lapkričio mėnesio 
rinkimuose. Tie precinktai yra: 
12 jr 17-taš 3-čiaiii Wdfde; 40, 
41 ir 44-tas 16-tam warde; 36 
41-mani wiifdę, Ir 1-irtas 39 
wardc.

• Už fbtogtafaViiną Morgan 
Paik policijos stoties ir kitų 
viešų tflobfcsių Chicagos; buvo 
šditntas ir teismui atidliotaš 
46 mėtų chicagiėtiš Pėtėr Pa- 
sarich, nuo 27 Sduth Halsted 
stfeet; Jo fbĮografiriis aparatas 
bUvęs Vokiškos gitiHybOš, taipgi 
jo rubuoše biiVęs atrastas ma
žas ašarinių dujų šautuvas.

fe Netoli Peterson avenue it 
Lincoln; prie sanitarinio dis
trikto vakar buvo atrastas la
vonas apie 65 metų vyro; Jo 
.nugaroj ir galvoj buvo kelios 
gilios peilio žaizdos. Netoliese 
kūno gulėjo _ ir peilis, kuriud 
nežinomasis “ tūrbut buvo nu
durtas. Policija spėja, 
rastojo paVAtdė buvo

Liėtuvių kalbos mokyklos 
atidarymas ir mokinių regist
racija įvyks šį šeštadienį) rtigS; 
(Sept.) 7 dų 10 vai. ryto, Jo- 
nistų salės kambariuose; 815 
W. 33td št.

Pamokas gali lankyti vaikai; 
jaunimas ir paaugę asmenys; 
Mokinimo valandos bus pažy
mėtos pagal mokytojų ir mo
kinių sutartį; Vaikai bus pru 
imami tik su tėvų įgaiiavimu.

Mokyklas TatybS;

Klasiškų šukių Hidkykiuš 
piktiikdš įVyks HigšIjtMfept; 8 
d.j (pradžia 1 vdl; dienų), Hė- 
vėfly itiiškUUSė, 87 if Weštėoi 
AVė; į išvažiavimų yfd kviečia
mi visi jauni if paaugu, nes vi
siems bus smagu linksmintis ir 
ždišti pFiė gefoš tJfkešlFbS; Šu
kių pFdgFdmų išpildys Andre j ė- 
vo mukykins mokiniai, tat at
vykę į piknikų iiesigailesile, 
nes čia visiems bus smagu, šir
dingai tižpfašd pikniko rengė
jai. ~ Komitetas.

Nepasisekė Pabėgti 
Iš Kalėjimo

kad at- 
Charleš

arklit 
Atšidarė 

4idwHioriife atkilų Ifehktyhių 
pdtkaS nėtdli CiteftL

Du giplilubti piktadariai 
atėmė $7,400 brdngėiiybėmiš ir 
$300 piiiigdiS nito MrS; Doro- 
tliy Ddvieš, gyvehaiičidš adFėsu 
2209 Sdtitli Miėlligan dvėnitė.

fe KordhėHs pdliiidšAVo filio 
alšakomybės 17 mėlti jAuhU^ 
lį Leonard Hėlke, Glėndoe pb- 
licijos viršininko sūnų, kurid 
beftiedžioddmas pereitą Sekma
dienį nušovė SAvo 15 melų 
drdtlgą Artklir Sfeinioėh, 6*71 
Dundeė Rbad* Nelaimė įvyko 
netoli Northbrooko, kur abu 
šaudė balandžius.

• Už “girtą” važiavimą 15 
dienų terminą kalėjime turės 
atsėdėti 40 mėtų l$-ietiš John 
SaVage, mib 201b Cahdlpbrt 
atė. Kitas vaiFLiotojdš, John 
Gilliahi, ntid <• 4731 Keiimbte 
iivenub, turės atlikti 10 dienų 
tefminą už pravažiavimą trafi- 
kb šVleįsbš.'

• Prekybai SU Eufbpa su
mažėjus labai nupuolė judėji
mas ChlbagUs Uošiė. ItėŽUltate 
iiiiptiolė ii* Chicagos muitinės 
įplaUkdš. Pėr Tugpiučid niėriė- 
sį muitinė šUHnko $480,715, 
kdoniet pfethai pėF rUgpilitį įp
laukų turėjo vii-š $890,000; Pėi* 
GhifcagOs UoStą ėjo didelė da
lis Jungtinių Valstijų ekgpdtlb 
ir iitipbrtO bizhio su fekahdlina- 
vljos ii* Pabdllėš Šalintis.

Garnyš Btookfieldo

• Vakar 
feriktyflių

’ 28 dienų 
šbžbiitii

Uapbys vakaf rytų aplanke 
Chic&gds, EtfrUdkfięld žVėryiių it 
t^didhio jo žlpafų škaiėių dat 
(viėnti ilgakaklių. Gariiys tu
rėjo nemažai dairBb, tteš jo ąt- 
ųdštk ddvana svėre apie 2,Q0 
šVąFų if bUVd apie? 6 pėdų aukš-

K. čepulevičius

CLASSIFIED ADS
............. . ■ . .

VVHOLEsALE FURNITURE 
Rakdiidal ir Įtaisai PardMVimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, Sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristaibnie bile kur. Pašaukite ar 
tašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik naciOridliai Žinomi daiktai 
randašl pas mus. ALIŠAUSKAS; 
Sunūs, , 0343 S. Wėstern Avė., Chi
cago, iii. Phohe Rėpublic 6051.

iinimiii ...................... ... < m ..... —t-

HELP VVANTED—FEMALE

RE1KALINGA MERGINA namų 
darbki ir pagelbėti prie kūdikio. 
Virti) nuosavas kambarys, maudy
nė, fądio, nuo $8.00 iki $10.00 savai
tei; Šaukite Dorchester 0221.

HELP VVANTĖD—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS APYSENIS PA
VIENIS vyras, blaivus, kaipo dže- 
nitorius prie krautuvės. Kambarys, 
užlaikymas ir gera mokestis atsa
kančiam vyrui. 1458 W. 15th St.

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

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGA MERGINA abel- 
hatii nkmų darbui, nėra virimo, nė- 
la ŠUhkatis Skalbimo. PriVatiškds 
kambarys, šaukite Kėystorie 0378.

UŽSIDIRBK NUO $5 iki $8 kas
dien, pardavinėjant Nylon pančia- 
kas, slack siutus, ir tt., rudens ir 
Kalėdų Sezonui. Pavyzdiai ir išino- 
kinimas dykai. Liudijimas reika
lingas. Kreiptis RfeaĮ Šilk Hosiery 
Mills, 36 S. Statė, Kambarys 1013.
FURNISHED ROOMS — TO RENT 

Gyvenimui kambariai

RElkALtNGA MERGINA abel- 
narh namų darbui, reikalinga lid- 
dijiitiai. 2 kūdikiai, ant vietos gy- 
vefliftias. šaukite Graceland 9723.

GRAŽŪS, ŠVARUS kambarys 
randai. Su ar be valgio. Mrs. Pau- 
zer. 3508 So. Mąplewood.
'»■ HiiiHįi i i(ii r.. . .................................. ..

rEIKAlinga Mergina prie 
riąffių darbo, nuosavas kambarys, 
hėra . skalbimo, nėra sunkaus valy
mo. Turi mylėti vaikus. $10.00 sa
vaitei. šaukite Armitage 2229.

REIKALINGA . MERGINA abel
nam hainų darbui, tarpe 20—35 
metų amžiaus, 3 suaugę žmonės. 
Kambarys ir maudynė, gera alga. 
Frank Kohn, 2910 Pine Grove Avė.

REIKALINGA MOTERŲ skudul 
rų sortavimui džonkšapy. Tik paty
rusių. Pastovus darbas ir gera mo
kestis. Berger Bros., 2248 Wešt 
Lake Street.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 9 KAMBARIŲ mūrinis 
namas, naujai išdekoruotas. Puikus 
dėl Rooming House. $35. 327 South

REAL ESTATfe FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PASISTATYK sau NAUJĄ NA
MĄ. Parsiduoda platus lotas Mar- 
ųuette Parke arti 2 gatvekarių, 
parkų ir storų, ant kurio galite pa
sistatyti didelių kambarių namą. 
Labai pigiai. Charles Urnich (Ur- 
nikas), 2500 W. 63rd St. 2-ras auk
štas. Prospect 6025.

Vdkhf lytą iš apskričio ka
lėjimo nepasekmingai bandė 
pabėgti ketūti kalihiai, du iš 
jų nuteisti kalėti visą amžių. 
Užrakinę sargą vienoje celėje 
jie išsigavo į koridorių ir me
taliniu suolu bandė išmušti 
grotais apsaugotą langą. Bet 
tiio lilOtiieiitit kUi-idofiiijti ph- 
šifodė kalėjimo Supefintfeiidčh- 
to asistentai Tlh O’Malley ir 
pabėgiitią suardė.

Bandyme pabėgti dalyvavo 
Joseph Dailia, 3455 Madison 
šlrėėt, • idtikiiintii tėišfrid už 
apiĮilėšimdSj John Sharpė, 1502 
Jdnątiil šlffeėt; pabėgėlis Iš 
PėiinsyiVailia kalėjimo; IMa- 
thew Vitali 1016 S, Wihch6š- 
ter st., nuteistas visam amžiui j 
ir William Kobley, 3018 N. 
Parksidė avėntife, irgi iititelstas 
visti iii amžiui.

REIKALINGA VIRĖJA patyrusi 
roadhoųse gaminti valgius. South 
West Highvvay ir Harlem Avenue, 
Worth, III. Tel. WORth 88 R2, 

Charlie Gavcus.

REIKIA PUSĖS AMŽIAUS mo
teries abelnam natrių darbui. Kam
barys, valgis ir mažas užmokestis, 
šaukite LAFayetie 5331.

MERGINA AR MOTERIS, abel
nam namų darbui. Nuosavas kam
barys, $7 pradedant. FAIrfax 3522 
po 12 vai. dienos.

OPERATORS, dirbti prie vaikų 
suknelių ir guzikų skylių Dienomis 
ar naktimis. A. S. Coubeau, 116 S. 
Wells St

AR TURITE 5 ŠIMTUS? ARĖA 
KĄ TURITE MAINYTI? 6 flatų 
mūrinis namas štymu šildomas, tin
kamas dėl Rooming House. Reikia 
pataisyti. Kaina $4500. Randasi vie
nas blokas nuo Lake Michigan. Tu
rime visokių bargenų pardavimui 
arba mainymui. C. P. SUROMSKIS 
6921 S. Western Avė., REPublic 
3713.

6 KAMBARIŲ BUNGALOW, fur- 
niso šiluma. Pigiai greitam parda
vimui. 5714 So. Christiana Avė.

PATYRUSĮ MERGINA AREl- 
NAM namų darbui. Nereikia vir
ti, nereikia daug skalbti. Gyveni
mas ant vietos. LĄWndale 5510.

MERGINA ABELNAM NAMŲ 
darbui. Būti ar eiti. $8. 2207 Rose- 
mont, 1 aukštas. HOLlycourt 7138.

—9—KAMBARIŲ MEDINĖ REZI- 
DĖNCIJA, 2 maudynės, gerai už
laikyta, geros .statybbs, gali būti 
perdirbta į 2 apartmentus Arti mo
kyklos ir bažnyčių, prie gero biz
niuko distrikto, arti gatvekarių ir 
Rock Island traukinių linijų. Bus 
parduota pigiai. Lotas 50x125. Sa
vininkas, STEwart 8060.

HELP WĄNTED-MALE-FEMALE 
Darbinitikų-Darbininkių Keikia

Mokykla Joftis 
Nepatinka

diėhątik vieną 
j aiiHOš mefgai- 
kdd nfe kas itlo- 
šėdėti, pasiėmė

Ptaleidušios 
mokykloj, dvi 
tės nUspreildė; 
kykios suole 
rtiažhs Valizėlės sėdo ahl dvi
račių ir išvažiavo pasaulio pa
matyti; Jbs yra Betty Jane 
Schurak, nuo 5713 Leland avė., 
ir jos draugė, ttiith Lbrėh, 5717 
Lėland, abi 15 tnėtų amžiaus.

SUSIRINKIMAI
DR-JOS “LIETUVOS ŪKININ

KO” EKSTRA susirinkimas įVyks 
šėkmadieriį, fligsėjo 2 dierią,, We§t 
Side svetainėje, 2242-44 W. 23rd 
Place, i vai. popiet. Prašome visų 
ndtiiį dalyvauti šiame šūsiriflkime, 
nes bus kėieiami keli konstituci
jos paragrafai: mėnesinio mokes
čio, pomirtihės, pašalpos ir skyrių 
klausymai. Būtinai dalyvaukite 
šiame ekstra susirinkime. Už neat
silankymą į susirinkimą bus 50 
centų badšmė.

—J. Žurkauskas, Pirm.,
A. Linkus, Rast.

JAunV lIetūvių Amerikoje 
TĄŲTIŠKO KLIUBO mėnesinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, rug
sėjo 6 d. 7:8d vai. Vak. Chicagds 
Lidtuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Susirinkųnas svarbus, 
kiekvienas . narys privalo atsilan
kyti. Taipgi kurie nariai esate pasi- 
likų SU rtlokestim pasirūpinkite už
simokėti. S. Kunevičius, rašt.

BURNSIDE SLA 63 KUOPOS 
mėnešįnis susirinkimas įvyks ket- 
virtadifenį, rugsėjo 5 d., 7:30 Vai. 
vakaro. Tujey Park svet. Nariai 
malonėkite atsilankyti, nes yra ruo- 
širitrioši prie tėngitao ~ bahkėtd, 
naujų naftų įvesdinimui.

—Sekr. A-. Laurutanas;

MGRNlKČ ŠTAR KLIUBAŠ lai
kys ffiėnešitil šuširinkifhį riigsėjo- 
Sept. 5 d, 8 vai. vak. Grigaičiu sve
tainėje, 3800 Wešt . Armitage Avę. 
Drdiigai ihdldnekite dtsilafikyti, nes 
yra daug dkiykų.. ap^veįrstyfi.

Rast. M. Čhepul.

MOTERIS AR VEDUSI PORA 
mažam ukiui. Turi mokėti karves 
milžti. Apie algą susitarsime pasi
kalbėjime. PROspect 8985, 3424 V/; 
67th St,. Antanas Grinius.

6 KAMBARIŲ NAMAS ant grįs
to kelio, netoli kar-lainės galo. 
Šiaurvakary miesto ribų. Reikia 
tik $200 cash, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Box E5, 1739 
So. Halsted Št.

MISCELLANEOUS 
įvairus

PARDAVIMUI FURNI š I U O T I 
kambariai su visais įrengimais, pu
sę bloko nuo elevatoriaus, gera 
tranšportacija. 16 kambarių, visada 
pilni. 352 West 63rd SL 2-ras auk
štas.

6 KAMBARIŲ NAMAS ANT 
gražaus loto tik trumpą kelią nuo 
Oak Park. Imsiu $300 cash, $25 kas 
mėnesį. Arti rhokykloš, bažnyčios. 
Gera tranšportacija; Box D346, 
1739 So. Halstęd Street.

BUSINESS CtiANCES 
Biznio Progos

PROFESSIONĄL SERVICE

JOHN KAZLAUSKAS, kriaučius, 
per ilgus metus buvęš 6103 South 
Racine Avenue, praneša, kad da
bar persikėlė į 4454 S. Western 
Avė. Kam reikalinga drabužiai va
lyti ar taisyti, nauji pamušalai Rau
tams ar .pertaisyti fur kautą, atsi
šaukite po nauju antrašu.

PARDAVIMUI GERA BUČERNĖ 
ir grosernė; su namu ar be na
mo. Svarbi priežastis. 3649 South 
Halsted St.

TAVERNAS ANT PARDAVIMO, 
išdirbtas per daug metų. Yra kar
štu vandeniu apšildomas. 4314 So. 
Ashland Avenue.

PARSIDUODA TAVERNAS Ro- 
selande. Graži vieta, biznis gerai 
eina. Priežastis pardavimo — va
žiuoju į kitą miestą. PULman 0859.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
DELICATESSEN, .pigiai. 3Š10 So. 
Lituanica.

teikia Žinias Apie Paren
gimus.

“Naujienos1’ įsteigė Lietuviškų 
Phrengihių Informacijų Bilirų.

Draugijos, Klitibai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti ‘‘Naujienoms” dienas fcdvo 
parehgihių. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdyttio svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkUrehcijdš. šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nėthokUifiai.

EKŠTRA BARGENAS! Parsiduo
da pelninga bučernė ir grosernė. 3 
darbininkai dirba nuolatos. Parduo
du iš priežasties apleidžiu Chicagą. 
Parduosiu labai pigiai. Piisę įneš
ti, kitus ant lengvų’ išmokėjimų. 
Kas norite gero biznio, nepraleis
kite progos. Dėl informacijų 
kreipkitės 3200 S. Lituanica. Klaus
kite Andrew.

TAVERNAS IR NAMAS Pafda- 
vimiii. Seniai įsteigtas. Pigiai. 1926 
Canalport Avenue.

... . ‘hjįH, įįįr -

FARMS FOR SALE 
_______ tlkial ĖArdaVfmtli_______

PIGIAI PARDUOSIU 80 akrų 
farmą. Gera žemė, geras alfalfos 
detlius. Gračeland 4582.

BUStNESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

Rėrhkite tuos, kurie 
#aršihaSi 

"NAVJIĖNOSĖ”

WĖŠTERN BEbDINd QUILTS
Pūkų patalai Su jUėų plUftkshd- 

mis. Patarnavimas viena dieha. Mes 
išvežame ir atvežame. Sįuvam ir 
kdlSfas. tėl. PRČspėct 1931. 5216 
So. Westefn AVeriUe.
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Mergaite Žuvo
Po Pirmos Dienos
Mokykloj

— Automobilių Nelaimės 
Chicagoj —

e Eidama namo po pirmos 
dienos mokykloj po automobi
liu pakliuvo ir žuvo 7 metų 
mergaitė Adriann Roak, nuo 
2428 We.st 34th Place. Ją suva
žinėjo automobilis vairuojamas 
30 metų moteriškės, Annette 
Palub cki, nuo 3225 S. Paulina 
st. Ji buvo suimta, kai pasi
rodė, kad vairavo mašiną ne
turėdama draiverio laisnių.

Kitos Nelaimės
• Prie Devon ir Crawford 

avenue, Lincolnvvood priemie- 
styj, Northwestern traukinys 
sudaužė keleivinį automob lį ir 
užmušė jame važiavusį 59 me
tų Bert Felter, nuo 6662 N. 
Central avenue. Felter buvo ki- 
nomatografinio aparato opera
torius.

• Taksi automobiliui stai
giai sustojus prie Adams ir 
Canal nuo sėdynės nukrito ir 
ranką nusilaužė jame važiavu
si 77 metų vienuolė, Sesuo Au
gusta Marie iš St. Mary of the 
Woods vienuolyno, Terre Haute, 
Ind.

• Rugpiučio 20 d., sužeis
tas automobilio nelaimėj vakar 
mirė 83 metų Herman Felstra, 
nuo 240 We.st 107th street. Jis 
buvo suvažinėtas prie 107th ir 
Wentworth avenue.

Rugsėjo 8-tą — 
Lietuvių Politikos 
Diena

Visų Politinių Kliubų 
Išvažiavimas

Tokiu vardu Lietuvių Demo
kratų Lyga Cook apskričio ren
gia išvažiavimą-pikniką, Ryan’s 
miškuose, prie 87th ir Western 
avenue. Kiekvienam, su karais 
ar be karo, bus patogiau atva
žiuoti, nes čia gatvekariai pri
veža. Nežiūrint kokioj daly Chi- 
cagos gyvenate, priveš prie pat 
vartų.

Visa Lygos valdyba bei įvai
rių Wardų delegatai deda pa
stangas, kad padarius šį išva
žiavimą sėkmingu, ir kad pu
bliką užganėdinti.

Lygos narių grupė susideda 
iš delegatų, iš įvairių lietuviais 
apgyventų Wardų, bei apielin- 
kių, kurių keletas jau turėjo 
savo piknikus. Bet dar dauge
lis savo išvažiavimo neturėjo, 
taigi nutarė žygiu su Lyga da
lyvauti ir užbaigti išvažiavimų 
sezoną.

Tąja proga kviečia visus lie
tuvius kuoskaitlingiausiai daly
vauti šiame piknike ir pasi
rodyti svetimtaučiams “lietu
viškai”.

Bus Svetimtaučių Svečių
Kadangi dabar lietuviai jau 

turime porą augštesnių asme
nų politikos srityje, tai galim 
tikėtis pamatyti ir žymesnių 
svetimtaučių iš politikos. Butų 
labai naudinga, kad dalyvautų 
daugiau publikos. Todėl kvie
čiam visus lietuvius širdingai 
paaukauti tą dieną lietuvių po
litiškam reikalui, be skirtumo 
pažiūrų, užsiėmimo bei profe
sijų, nes visas šis judėjimas 
susideda iš musų pačių—čiagi- 
mių ir ateivių lietuvių.

r
Reikia Paramos

Kaip įvairus judėjimas rei
kalauja visuomenės paramos, 
taip ir šis politinis, nepajėgtų 
judėti be tamstų, nes įvairus 
darbas ir agitavimas, -pasiekia 
finansinį laipsnį, kurio pavie
nis nei vienas neišrištų. Tam
stų atsilankymas, parama ir 
prielankumas bus didžiai įver
tintas viso politiško kūno.

Keista 16 Metą . 
Lietuvio Berniuko 
Mirtis

žuvo Dėl Pasivažinėjimo 
Dviračiu

Pereitą pirmadienį 16 metų, 
Aleksas Sobus išvažiavo pasi
važinėti su savo d v račių. Prie 
83-čios ir South Shore Dri've 
jis sustojo Russell Sųuare Par
ke pažiūrėti minkštos bolės lo
šimo. Jam ten bestovint iš gre
timo lauko atlėkęs kietas svie
dinys užgavo berniukui galvą. 
Suskaudusią vietą truputį pa
trynus skausmas praėjo, Sobus 
vėl sėdo ant dv račio ir netru
kus parvažiavo namo.

Kiek vėliau berniukas pradė
jo skųstis, kad jaučiasi gana 
blogai, ir kad*jam labai skau
da galva. Rytojaus dieną buvo 
nugabentas ligoninėn, o vakar 
pasimirė.

Pasirodė, kad sviedinys per
skėlė jam smilkinį.

J s gyveno adresu 8334 Col- 
fax avenue ir lankė Bowen 
High School mokyklą.

Sammy Snead- Pirmasis laimėjo golfo čempionatą, o 
Snead’ui teko antra vieta.

Pamarginimai susidės iš mu
zikos, lenktynių, bolės lošimo, 
šposų, juokų ir dovanų išdali
nimo. Valgių galite atsivež
ti arba rasite visko vietoj. Sa
ko, turėsime ne tik valgių, bet 
ir “rasos dėl drąsos”. Įžanga 
visiems veltui.

Rcselandiečiai 
Rūgs. 8 “Atsisveiki
na” Su Vasara

Traukinio Nelaimėj 
Vienas Žuvo, 
Vienas Sužeistas

Visus tamstas kviečia,
Lygos ir Wardų Valdybos,

Lygos Koresp. S. GURSKIS, 
ir Rengimo Komisija.

Diena Iš Dienos

Rengia Išvažiavimą. Washing- 
ton Miškelyj

ROSELAND. — Roselando 
Lietuvių Kultūros Draugija gy
vuoja gana gerai. Susirink mus 
laiko kiekvieno mėnesio 1-mą 
ketvirtadienį. (Susirinkimas 
įvyksta šįvakar, Darbininkų

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj) i
Frank Gudas, £0, su Anna 

Saskas, 46
John Grigus, 23, su Estelle

Paplawski, 20
Alex Pavilionis, 21,

Countryman, 19
Walter Javvor, 25,

Stumbris, 23
Michael Oksas, 31,

Rakauskas, 23
Harold Helfogt, 19, su Eve-

lyn Jannusch, 18
Fred Kuhn, 43, su Theresa

Paulus, 35
Richard Botruff, 21, su

ona Matės, 21

su

su

su

VioleL

Helen

Adele

Roselando ir apylinkės nariai 
labai yra pasitenk nę, nes, mat, 
nereikia ’ toli važinėti i Chica
gos Lietuvių Draugiją mėnesi
nes duokles užsimokėti,

Veiklus Narįai
Narių yra gana veiklių — 

nors ir neperdaug. štai, pirmi
ninkas J. Pučkorius, vice-pir- 
mininkas M. Sinko, o ir musų 
kontestantas S. Jurčys, kuris 
laike vajaus prirašė, rodos, apie 
50 naujų narių. Tik gaila, kad 
dar naujųjų narių ne visų ad
resus turime, o butų labai ma
lonu juos turėti, su jais susi
pažinti. Gal būt tarp 
yra gana veiklių, kas 
not?

Vienas gelžkeliet s buvo už
muštas, o antras buvo sunkiai 
sužeistas, kai susikūlė du pre
kiniai traukiniai, ir vienas va
gonas krito 20 pėdų nuo tiltų 
ties 4600 Fillmore avenue. Ten 
eina Ind ana Beit Line gelž- 
kelis.

Užmuštasis buvo svičmanas, 
58 metų John Krisan* 1609 
North Austin aVenue. Sužeis
tasis, Harry Batus, 10 S. Mason 
avenue, guli i St.) Annė ligoni
nėje. 4

Likvidavo Streiką 
Gumos Dirbtuvėj

Le-

naujųjų 
gali ži-

Sulijo 
pavasarinį

Reikalauja
Perskiru

Sarah Balog nuo Frank 
log.

Gimimai
Chicagoj

Ba-

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente.)

ZAUKE, Walter, 907 Buena 
avenue, gimė rugpiučio 23, tė
vai: Walter ir Eula.

KLUMBAS, Joyce Ann, 631 
West 18th Street, gimė rug
piučio 11, tėvai: Augustas ir 
Virginia.

SMIT, Susie, 11516 
avenue, gimė rugpiučio 7, 
vai: Henry ir Marie.

x Pavasarinį Pikniką
Draugija turėjo 

pikniką, bet dėl lietaus buvo 
neskaitlingas. Todėl pereitam 
susirinkime nutarė, atsisveiki
nant su vasara, dar surengti 
rudeninį draugišką išvažiavi
mą, kuris įvyks 8 d. rugsėjo, 
tai yra sekmadienį. Vieta pa
rinkta labai visiems prieinama
— W. 107th St. ir Racine Avė.,
— Washington m’škely.

Nebeilgai džiaugsimės vasa
ra, neužilgo rudenėlis, ir šal
toji ir nuobodi žiemužė prisi
artins. O dabar, po sausos va
saros, tankiai lietutis suvilgė 
žemelę, tai ir gamta greičiau 
panaši į pavasarį. Todėl kvie
čiame po atviru dangum drau
giškai pasilinksminti. ,

— Stepukas.

Yale 
, tė-

Kūdikis Nutroško 
Lovoj Su Motina

United Rubber Workers oi 
America, lokalas 103, skelbia, 
kad atšaukia streiką Dryder 
Rubber Company dirbtuvėj 
1014 South Kildare avenue, ii 
<ad sudarė sutartį su firmos 
viršininkais unijos ir darbo są- 
ygų reikalu. Streikas vyko nuc 
rugpiučio 22 d. ir palietė apie 
900 darbininkų. Visi grįš dar 
ban 10 dienų bėgyj.

Iškilmingai Palaido 
jo Elžbietą Kutkai 
tienę-Muškotaitę

Chicagiečiai Mėgsta 
Muziką

Chicagos Parkų Distriktas 
skelbia, kad šįmet 3,500,000 
chicagieč’ų klausėsi simfoninių 
koncertų, kurie buvo rengiami 
kas vakaras Grant Parke per 
liepos, rugpiučio ir pirmas ke
turias dienas rugsėio mėnesių.

Kai kurie koncertai, kuriuo
se dalyvavo žymus dainininkai,

Mirė Atvykusi Į Svečius 
Chicagoj

Velionė Elžbieta Kutkaitienė- 
Muškotaitė buvo kilusi iš Gy
vių kaimo, Mariampolės Apskr 
Amerikoje išgyveno apie 4S 
metus. Pasimirė rugp. 31 d. ii 
tapo iškilmingai palaidota 
theran kapinėse, Peoria, 
kur yra palaidotas ir jos 
ras.

Velionė buvo atvykusi 
.savo dukterį, Mrs. Anna Lucas 
2117 W.- 21st S t. Čia netikėta 
susirgo ir pasimirė.

La'dotuvėms atvyko ir toli 
giminės iš Jackson 

Adolph Muškota ir j< 
taipgi Leo Lucas ir j>; 
Anna ir Mr. Andrev

III. 
’vy-

Miegodama lovoj su savo 
motina į patalinę įsisukusi nu
troško 6 savaičių kūdikis <Pą- 
tricia, duktė Anna ir Leonardo' sutraukė iki 200,000-300,000
Higgins’ų, gyvenančiu adresu t žmonių. Koncertai buvo nemo 
1409 E. 66th Street, kami

mesni 
Mich., 
žmona, 
žmona
Kutkaitis, švogeris, kuris pa 
p. Kazimierą Ūkelį yra žinoma: 
kaip “Dėdė Andrius”.

Peorijoj mažai lietuvių gy 
vena, bet. laidotuvių proga vi 
si susirinko pasakyti paskutin 
Sudie Elžbietai Kutkaitienei. J 
buvo parvežta iš Chicagos pa 
laidojimui prie Vyro, kuris mi 
re 1938 metais.’

■ ’ ; - . —VBA. ,

DIDELIS 
NAUJIENŲ 

SIURPRIZAS 
CHICAGOJ 
SPALIO— 

OCTOBER6J. 
LAUKE
MATYSIME-

f

Degančias Sienas 
--Griūnančius Na- 
' • I ■■ ■ ; /• ■ • '

mus--Susidurimus 
Ore—V yru Drąsą

L

Pavojuje-
GIRDĖSIME:

Apkurtinanti Užimą-- 
Ugnies Traškėjimą- 

Moteriškių Klyksmą- 
Nepaprastą Triukšmą

KAS BUS KALTININKAI

•••••••■*

Žiūrėkite Rytoj
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